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دریافت9299 / 8 / 92 :

چکیده

پذیرش9299 /92 / 32 :

تفسیر اجتماعی یکی از گرایشهای نوین تفسیری است که اکنون بیش از یک سده از پیدایی آن
میگذرد .با وجود اینکه در آثار تفسیرپژوهی ،جوانب این گرایش نوپدید کاویده و شناسانده شده ،اما
تاکنون تحوالت ر خداده در آن و فراز و فرودهایش بررسی نگردیده است .از دیگر سو ،یکی از مهمترین
مباحثی که در تفاسیر اجتماعی بازتاب شایان توجهی دارد ،تالش مفسران معاصر جهت استنباط و
استخراج نظریه حکومتی اسالم بر پایه قرآن است .این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و
تحلیل نظریه حکومتی اسالم از نگاه مهمترین مفسران اجتماعی اهل سنت و شیعه میپردازد و در صدد
است با این پایش ،به طور نسبی ،تحوالت پدیدآمده در این دو فضای علمی را به نظاره بنشیند و در پی
آن ،برداشتی از کلّ ّیت تحوالت ر خداده در گرایش اجتماعی برنماید .دو پرسش اصلی این پژوهش چنین
طی دستکم یک سده اخیر ،پیرامون نظریه
است1 :ـ دیدگاه مفسران اجتماعی اهل سنت و شیعه
ّ
حکومتی اسالم ،دستخوش چهسان دگرگونیهایی شده است؟ 2ـ درک و دریافت این دگرگونیها بروز

چه تحوالتی را در گرایش اجتماعی نمایان میکند؟ چنین به نظر میرسد که ،نظریه حکومتی مفسران
اهل سنت در طول سده گذشته از نظر محتوایی تحول چندانی نیافته و تنها برخی اصالحات شکلی
متناسب با مباحث سیاسی روز در آن دیده میشود؛ در حالی که طرح نظریه حکومتی اسالم نزد مفسران
شیعه همراه با تحول و تکامل شکلی و محتوایی است .این دگرگونی به صورت جزئی میتواند نشان
دهد گرایش اجتماعی در تفاسیر معاصر اهل سنت ،عمدتاً به دلیل چیرگی تفسیر المنار ،به جز برخی
تحوالت شکلی ،فراز و فرودی نداشته است؛ حال آنکه این گرایش در بین مفسران اجتماعی شیعی ،با
پویایی و روزآمدی بیشتری همراه بوده و هست.
واژهگان کلیــدی :تفســیر اجتماعــی نظریــه حکومتــی اســام تفاســیر اجتماعــی اهــل ســنت
تفاســیر اجتماعــی شــیعه تفســیر المنــار
* .عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم قرآنی زاهدان
baranchin@gmail. com
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مقاله پژوهشی

مقدمه
تفسـیر اجتماعـی یکـی از گرایشهای نوپدید تفسـیری اسـت 1 ،که در سـده اخیـر و در پی تحوالت
فرهنگـی ر خداده در جوامـع مسـلمان ،در ذهـن و اندیشـه بیشـتر مفسـران معاصـر جای
اجتماعـی و
ِ
گرفـت و سـپس در تفاسـیر آنـان نمایـان گشـت .ایـن گرایـش موجـب شـد تـا مفسـران معاصـر از
سـویی ،درمـان مشـکالت جامعـه مسـلمان را از قـرآن بجویند و از سـوی دیگر بـا بازخوانـی پیامهای
قـرآن ،بـه دفـع شـبهات واردآمـده بـر سـاحت دیـن بپردازنـد و بـا زبانـی مناسـب روز ،پیـام جاودانه
قـرآن را بـه جـان مخاطبان امروزین بنشـانند .تلاش و اهتمام مفسـران معاصر برای اسـتنباط دیدگاه
قـرآن دربـاره نظـام حکومتـی اسلام ،نظـام حقـوق زن ،نظـام اقتصـادی اسلام ،راههـای برونرفت از
بحرانهـای اخالقـی جامعـه و...برخـی از مهمتریـن مباحـث جدید اسـت که در تفاسـیر ایشـان طرح
و بررسـی شـده اسـت (رشـید رضا ،1947 ،ج  ،3ص  ،39ج  ،5ص 119؛ قطب ،1412 ،ج  ،1ص  ،391ج ،5
ص 3168؛ طباطبائـی ،1417 ،ج  ،1ص  ،533 ،472ج  ،2ص  ،348ج  ،4ص  ،124ج  ،5ص  ،496ج ،6
ص 132؛ فضـل اهلل ،1419 ،ج  ،5ص  ،416ج  ،6ص .)348
از جملــه مهمتریــن مباحــث اجتماعــی طر حشــده در تفاســیر معاصــر بحــث نظریــه حکومتــی
اســام اســت .مفســران اجتماعــی از عبــده و زحیلــی در اهــل ســنت تــا طباطبایــی و جــوادی آملــی
در شــیعه در پاســخ بــه مطالبــه اندیشــه عمومــی مســلمانان و درخواســت ارائــه نظریــه ســاختارمند
حکومتــی اســام ،در صــدد بودهانــد تــا ایــن مطالبــه را عمدتــاً بــا اســتناد بــه قــرآن کریــم اســتنباط
کننــد و بــه شــبهات واردآمــده در بــاب ناکارآمــدی سیاســی اســام یــا ســابقه گذشــته حکومتهــای
اســامی پاســخ درخــور دهنــد .چرایــی اهمیــت یافتــن ایــن بحــث را میتــوان در نتیجــه آشــنایی
مفســران مســلمان بــا تحــوالت اجتماعــی و سیاســی جوامــع غربــی در ســدههای اخیــر و مطالعــه آثــار
فالســفه اجتماعــی غــرب دانســت (نفیســی ،1379 ،ص  .)56 34از ســوی دیگــر ،ناکارآمــدی شــیوههای
جــاری و ســنتی حکومـتداری در کشــورهای مســلمان ،کــه زودیابتریــن ثمــره آن اســتبداد حاکمــان،
نابرابر یهــای اجتماعــی و عقبماندگــی جوامــع مســلمان بــود ،بیــش از پیــش زمینــه را بــرای طــرح
نظرگاههــای جدیــد و البتــه ریشــهگرفته از منابــع اصلــی دیــن فراهــم نمــود.
آنچــه در ایــن پژوهــش از نظــر میگــذرد ،تبییــن و ســپس تحلیــل نظریههــای حکومتــی
ســه تــن از مفســران اجتماعــی اهــل ســنت (عبــده در تفســیر المنــار ،دروزه در التفســیر الحدیــث و
زحیلــی در التفســیر المنیــر) و ســه تــن از مفســران شــیعه (طباطبایــی در تفســیر المیــزان ،فضــل اهلل
در تفســیر مــن وحــی القــرآن و جــوادی آملــی در تفســیر تســنیم) اســت .هــدف از ایــن تبییــن و
تحلیــل آن اســت کــه هرچنــد بــه صــورت نســبی تحــوالت ر خداده در تفســیر اجتماعــی ،آن هــم بــا
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بررســی یکــی از پرچالشتریــن مباحــث اجتماعــی ،نــزد مفســران برگزیــده نمایــان گــردد .بدیهــی
اســت کــه قضــاوت نهایــی پیرامــون تحــوالت گرایــش اجتماعــی بایــد بــا بررســی دیگــر مباحــث
اجتماعــی در تفاســیر جدیــد بــه دســت آیــد؛ کــه نیازمنــد پژوهشهــای پردامنــه دیگــر اســت .دلیــل
بررســی جداگانــه نظریــه حکومتــی مفســران اهــل ســنت و شــیعه نیــز آن اســت کــه فضــای فرهنگــی
و سیاســی حاکــم بــر محیطهــای فکــری ایشــان در قــرن اخیــر بــه رغــم وجــود برخــی نقــاط تشــابه
تفاوتهــای آشــکاری بــا یکدیگــر داشــته اســت .در نتیجــه ایــن تفاوتهــا ،بدیهــی اســت کــه
دســتاورد فکــری مفســرانی کــه در ایــن زیس ـتبومها بــه ســر بردهانــد بــا دیگــری متفــاوت باشــد.
از اینــرو ،الزم اســت نظریههــای حکومتــی مفســران هــر گــروه جداگانــه و در فضــای ویــژه خــود
طــرح و بررســی گــردد 2 .همچنیــن بــا توجــه بــه صبغــه تحلیلــی پژوهــش ،ســعی شــده تــا فاصلــه
تاریخــی قابــل قبولــی میــان تفاســیر برگزیــده وجــود داشــته باشــد .از اینــرو ،از میــان شــمار فــراوان
تفاســیر اجتماعــی اهــل ســنت ،ســه تفســیر المنــار ،التفســیر الحدیــث و التفســیر المنیــر گزینش شــده
اســت ،کــه فاصلــه زمانــی نــگارش هــر یــک بــا تفســیر پــس از خــود در حــدود نیمقــرن اســت.

3

در ســوی مقابــل ،نســبت بــه تفاســیر شــیعی منتخــب نیــز حالتــی تقریبــاً مشــابه حکمفرمــا اســت
و میــان ســالهای آغــاز نــگارش آنهــا نیــز فاصلــه زمانــی مناســبی دیــده میشــود 4 .بــه نظــر
میرســد پیرامــون تفســیر اجتماعــی بــا نــگاه مــورد نظــر در ایــن پژوهــش تاکنــون تحقیقــی انجــام
نگرفتــه؛ هرچنــد پیرامــون جریانشناســی ایــن گرایــش تفســیری پژوهشهایــی در قالــب مقالــه،
پایاننامــه و کتــاب دیــده میشــود 5البتــه تبییــن نظریــات تفســیری مفســران معاصــر در آثــار
بیشــتری مــورد توجــه بــوده و بــرای مثــال ،نظریــه تفســیری عبــده ،طباطبایــی ،فضــل اهلل و جــوادی
آملــی از جهاتــی معرفــی گردیــده اســت؛ بــا ایــن وجــود ،گویــا معرفــی نظریــات تفســیری طبــق
روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش (تشــریح نظریــه بــا معرفــی ارکان «منابــع قــدرت»« ،عناصــر
و شــبکه روابــط قــدرت» و «جهــت جریــان قــدرت») 6ســابقهای نــدارد.

نظریه حکومتی اسالم نزد مفسران اجتماعی اهل سنت
ـنی را
تــا پیــش از دوران جدیــد ،شــیوه مرســوم حکوم ـتداری در جوامــع مســلمان بــه ویــژه سـ ّ
میتــوان نظــام ســلطانخدایی (تئوکراســی) دانســت .در ایــن شــیوه ،خلیفــه یــا ســلطان نماینــده
خــدا دانســته میشــد و گویــی از جانــب او و بــه نمایندگــی از او ،بــه امــر حکومــت بــر مردمــان و
تدبیــر لــوازم زندگــی اجتماعــی آنــان میپرداخــت .از اینــرو ،اطاعــت از او اطاعــت از خداونــد شــمرده
میشــد و مخالفــت بــا اوامــر او شایســته نبــود .مهمتریــن عناصــر ایــن شــیوه حکومتــی همــان
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«اقتدارگرایــی حاکــم» و «لــزوم اطاعــت مردمــان از او» بــود (فیرحــی ،1393 ،ص  .)144انحطــاط و
ـرر حاکمان کشــورهای اســامی
زبونــی روزافــزون جوامــع مســلمان در دوران اخیــر و شکسـتهای مکـ ّ
ـد ایشــان و
و در صــدر آنــان امپراطــور عثمانــی در برابــر اســتعمارگران غربــی ،مــوج بدبینــی بــر ضـ ّ
شــیوه حکومتدار یشــان را تشــدید نمــود .در چنیــن فضایــی ،هالــه قداســتی کــه قر نهــا ،نظــام
حکومتــی ســلطانخدایی را فراگرفتــه بــود از میــان رفــت و زمینــه بــرای الغــای ایــن شــیوه حکومتــی
و چارهاندیشــی بــرای نظامــی کارآمــد ،بیــش از گذشــته فراهــم شــد .دیدگاهــی کــه حاضرتــر از هــر
دیــدگاه دیگــر خودنمایــی میکــرد و از مدتهــا پیــش ،ذهــن و زبــان بســیاری از اندیشــمندان
مســلمان را بــه خــود مشــغول داشــته بــود ،نظــام حکومتــی مردمســاالر (دمکراتیــک) بــود کــه در
جوامــع متمــدن غربــی جریــان داشــت .در ســالهای آغازیــن ســده بیســتم ،نواندیشــان ســنی و از
جملــه مفســران قــرآن در ایــن فضــای فکــری ،در صــدد برآمدنــد تــا بــه اقنــاع اندیشــه مطالبهگــر
ـان مســلمان خــود بپردازنــد .در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه ویژگیهــای فکــری و دینــی
همکیشـ ِ
خــود ،عمدتــاً ســه دیــدگاه حکومتــی متفــاوت بــروز و ظهــور یافــت؛ گروهــی از نواندیشــان اهــل
ســنت بــا توجــه بــه ناکارآمــدی روزافــزون نظــام خالفــت عثمانــی ،از اســاس منکــر وجــود ســاختار
(علمانیــت) را
و مباحــث سیاســی و حکومتــی در اســام شــده و نظریــه «جدایــی دیــن از سیاســت» ُ
مطــرح نمودنــد .گروهــی دیگــر در مقابــل ایشــان ،بــر ایــن عقیــده رفتنــد کــه تمامــی ملزومــات یــک
نظریــه حکومتــی بــه طــور کامــل در آموزههــا و ســنت اســامی وجــود دارد و میتــوان متناســب
بــا نیازهــای عصــر جدیــد ،یــک تئــوری حکومتــی اســامی کامــل ارائــه نمــود .دیــدگاه ســوم نیــز بــا
در پیــش گرفتــن روشــی میانــه و بــا فــرض اســتقالل نســبی دو حــوزه دیــن و سیاســت ،معتقــد بــود
کــه برخــی از اصــول و مبانــی مــورد نیــاز یــک دیــدگاه حکومتــی در آموزههــای دیــن اســام وجــود
ـنی عمومــاً در گــروه دوم جــای میگیرنــد و
دارد (فیرحــی ،1380 ،ص  61و  .)134طبیعتــاً مفســران سـ ّ
چنانچــه در ادامــه میآیــد ،کوشــیدهاند لــوازم یــک نظریــه حکومتــی را بــا تکیــه بــر معــارف قــرآن
و البتــه ناظــر بــه تحــوالت سیاســی معاصــر ارائــه نماینــد.

نظریه حکومتی اسالم در تفسیر المنار
منابــع قــدرت :مقصــود از «منابــع قــدرت» در یــک نظریــه حکومتــی ،مســتنداتی اســت کــه
ضــرورت برپایــی یــک حکومــت را توجیــه میکنــد (فیرحــی ،1393 ،ص  .)19بنــا بــر ایــن تعریــف،
عبــده و رشــیدرضا در مواضــع گوناگــون از تفســیر المنــار و آثــار دیگرشــان تأکیــد میکننــد کــه بــرای
فراهــم آوردن ضمانــت اجرایــی جهــت عملــی شــدن احــکام اســام ،بــه ویــژه احــکام اجتماعــی آن،
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بایــد قــدرت اجرایــی الزم فراهــم شــود و ایــن مهــم نیــز تنهــا در ســایه تشــکیل حکومــت اســامی
و برخــورداری مســلمانان از قــدرت سیاســی حاصــل خواهــد شــد .عبــده در جایــی گفتــه اســت:
«اســام یــک دیــن و شــریعت اســت ،کــه حــدودی را بنــا نهــاده و حقوقــی را ترســیم نموده...پــس
حکمــت تشــریع احــکام دینــی کامــل نمیشــود مگــر اینکــه قدرتــی بــرای برپــا نمــودن ایــن حــدود
(عمــاره ،1993 ،ج  ،1ص
و اجــرا کــردن حکــم حـ ّ
ـق قاضــی و نگهــداری از نظــام جامعــه یافــت شــود» ّ
.)108
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عناصــر و شــبکه روابــط قــدرت :مقصــود از ایــن عنــوان در یــک نظریــه حکومتــی ،ارکان شناســایی
ســازنده نظریــه و ارتبــاط درونــی آنهــا بــا یکدیگــر اســت (فیرحــی ،1393 ،ص  .)19عبــده نهادهــا
یــا ارکان اصلــی حکومــت را بــه ترتیــب اهمیــت و کارکــرد سیاســی چنیــن یــاد میکننــد :امــت
(مــردم) ،اولــوا االمــر (جماعــت اهــل حــل و عقــد) ،مجلــس شــورا ،خلیفــه (امــام).
امــت :عبــده بارهــا از «امــت» و نقــش بنیادیــن آن در حکومــت اســامی ســخن گفتــه و آن
را مهمتریــن رکــن در نظریــه حکومتــی اســام شــمرده اســت (رشــیدرضا ،بیتــا ،ص  )23 21و
مهمتریــن وظایــف سیاســی آن را چنیــن بــر میشــمرد :عــزل و نصــب حاکــم :بــه گفتــه عبــده،
آن امــت اســت...و تنهــا امــت اســت کــه نصــب یــا عــزل خلیفــه را در دســت
«حکومــت در اســام از ِ
دارد» (همــو ،1947 ،ج  ،11ص 265 264؛ ج  ،2ص  .)128مشــارکت در قانونگــذاری :حــق قانونگــذاری
(تشــریع) در حــوزه امــور قضایــی و سیاســی نیــز تنهــا از آن امــت اســت؛ بــه دلیــل اینکــه مخاطــب
اصلــی دســتورات سیاســی و اجتماعــی قــرآن ،بــه ویــژه در دو آیــه  58و  59ســوره نســاء امــت
مســلمان هســتند (همــو ،1947 ،ج  ،11ص  .)264ایــن دو وظیفــه هرچنــد بــر عهــده یکیــک افــراد
امــت دانســته شــده ،امــا بــه ســبب برخــی محدودیتهــا ،امــت آن را بــه اعضــای مجلــس شــورا
ـول میکنــد .انتخــاب اعضــای مجلــس شــورا :دیگــر وظیفــه مهــم «امــت» انتخــاب اعضــای
محـ ّ
مجلــس شــورا از میــان جماعــت اهــل حــل و عقــد و واگــذاری وظیفــه قانونگــذاری بــه ایشــان
اســت .عبــده در اینبــاره گویــد« :در دولتهایــی کــه حاکمیــت خــود را بــر مبنــای شــورا بنــا
کردهانــد ،روال اینگونــه اســت کــه انتخــاب افــراد مــورد اعتمــاد بــرای وضــع قوانیــن عمومــی کشــور
و نظــارت بــر اجــرای آنهــا را بــه امــت واگــذار میکننــد» (همــان ،ج  ،5ص  .)199نکتــه اساســی
کــه در ایــن رابطــه بایــد محــل توجــه باشــد اینکــه« ،امــت» بایــد انتخابــی «آزادانــه» و «آگاهانــه»
انجــام دهــد؛ کــه اگــر چنیــن نباشــد ،جریــان یافتــن قــدرت ایشــان شــرعاً متوقــف میگــردد و
نماینــدگان منتخــب از مشــروعیت الزم بــرای ادای وظایــف خــود برخــوردار نخواهنــد بــود (همــان).
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در نتیجــه« ،امــت» نقطــه آغــاز شــکلگیری حکومــت اســامی اســت .آحــاد جامعــه مســلمان بــا
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درک ضــرورت برپایــی حکومــت اســامی ،نخســت بایــد از میــان نخبــگان جامعــه پیرامــون خویــش
ـی انتخاباتــی آزادانــه برگزیننــد و
(اولــوا االمــر یــا اهــل حـ ّ
ـل و عقــد) ،اعضــای مجلــس شــورا را طـ ّ
شــکلگیری دیگــر عناصــر حکومــت اســامی را بــه ایشــان واگــذار نماینــد.
اولــوا االمــر (جماعــت اهــل حــل و عقــد) :کلیــدواژه سیاســی «اولــوا االمــر» در دو آیــه  59و 83
ســوره نســاء آمــده اســت .عبــده ایــن دو آیــه را رکــن اساســی حکومــت اســامی یــاد میکنــد
و وجــود آنهــا را بهتنهایــی ،بــرای اســتنباط همــه احــکام سیاســی مــورد نیــاز جامعــه اســامی
بســنده میشــمارد و بدینســان اهمیــت و جایــگاه واالی ایــن دو آیــه و مفاهیــم طر حشــده در
آن بــه ویــژه «اولــوا االمــر» را مــورد تأکیــد قــرار میدهــد (همــان ،ج  ،5ص 168ـ .)222دو ویژگــی
اصلــی «اولــوا االمــر» بــا توجــه بــه آیــه  83ســوره نســاء چنیــن اســت :نخســت آشــنایی بــا کتــاب
و ســنت و داشــتن قــدرت اجتهــاد بــرای اســتنباط احــکام از آنهــا و دیگــر ،برخــورداری از بصیــرت
و صاحبنظــر بــودن در امــور سیاســی و اجتماعــی (همــان ،ج  ،3ص  .)11عبــده دربــاره کیســتی
و مصادیــق آن چنیــن گویــد« :مقصــود از اولــوا االمــر جماعــت اهــل حــل و عقــد از مســلمانان
هســتند ،کــه عبارتنــد از :امیــران و حاکمــان ،دانشــمندان ،فرماندهــان لشــکر و دیگــر رئیســان و
بزرگانــی کــه مــردم در نیازهــا و مصالــح عمومــی بــه آنهــا رجــوع میکننــد (همــان ،ج  ،5ص 181
و  .)199بــه طــور کلــی اولــوا االمــر در هــر جامعــه و در هــر زمــان ،کســانی هســتند کــه عمــوم مــردم
بــه ســبب اعتمــادی کــه بــه ایشــان دارنــد ،بــا ســهولت و اطمینــان بــه دنبالشــان حرکــت میکننــد
و محــل رجــوع مــردم بــرای حــل مشــکالت زندگــی هســتند .مصادیــق ایــن گــروه نیــز نخبــگان
سیاســی ،اقتصــادی ،علمــی و فرهنگــی جامعــه خواهنــد بــود.
ـاو ْر ُه ْم فِ ــی
«و َشـ ِ
عبــده معنــای «امــر» در ترکیــب مــورد بحــث را بــا ارائــه توضیحاتــی ذیــل آیــه َ

َ
ـر» (آل عمــران )159/مــیآورد .او تصریــح میکنــد کــه «امــر» در ایــن آیــه و بــه تبــع آن در
األ ْمـ ِ
ـی مربــوط بــه سیاســت و تدبیــر امــت در مســائل جنــگ و صلــح و
ترکیــب اولــوا االمــر امــور عمومـ ِ
خــوف و امنیــت و دیگــر مصالــح دنیــوی ایشــان اســت (همــان ،ج  ،4ص .)199
مجلــس شــورا :اعضــای مجلــس شــورا (پارلمــان) افــراد برگزیــدهای از میــان «اولــوا االمــر»
هســتند ،کــه از ســوی امــت انتخــاب میشــوند .کیفیــت و جزئیــات انتخــاب اعضــای شــورا بــه
روشــنی در قــرآن و ســنت معیــن نشــده و المنــار ایــن را نشــأتگرفته از حکمتــی واال میشــمرد:
اینکــه مســلمانان در هــر عصــر و زمانــی بتواننــد بــا لحــاظ شــرایط ویــژه فرهنگــی و اجتماعــی
زمانهشــان ،دربــاره ایــن جزئیــات تصمیمگیــری و متناســب بــا مقتضیــات زمانــه ،حــدود و جوانــب
آن را تعییــن نماینــد (همــان ،ج  ،4ص 200ـ .)201بــرای مثــال ،در عصــر جدیــد و بــا توجــه بــه
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حاکمیــت نظــام پارلمانــی در بیشــتر جوامــع پیشــرفته ،نخبــگان سیاســی مســلمان بایــد بــه تدویــن
نظــام شــورایی اســامی متناســب بــا ایــن مقولــه جدیــد بپردازنــد .آنچــه اهــل شــورا بایــد بــدان
مفســر قــرآن اســت (همــان ،ج  ،5ص .)189
پایبنــد باشــند تنهــا دســتورات قــرآن و ســنت صحیــح و
ّ
ـص فیــه» اســت .بــه ســخن دیگــر ،اگــر
حــوزه تصمیمگیــری نهــاد شــورا نیــز تنهــا حــوزه «مــا ال نـ ّ
حکــم موضوعــی در قــرآن و ســنت قطعــی نبــوی یافــت نشــود و در حــوزه مصالــح عمومــی مســلمانان
نیــز باشــد ،اعضــای شــورا میتواننــد بــه تصمیمگیــری و تعییــن حکــم آن بپردازنــد (همــان ،ج ،5
ص 181ـ.)182
مهمتریــن وظیفــه نهــاد شــورا انتخــاب حاکــم جامعــه مســلمان و ســپس بیعــت بــا او بــه
نمایندگــی از طــرف امــت اســت .انتخــاب حاکــم یــا خلیفــه واجبــی کفایــی و بــر عهــده تمامــی امــت
اســت ،امــا انجــام ایــن فریضــه کفایــی بــر عهــده برگزیــدگان جماعــت اهــل حــل و عقــد یــا همــان
نماینــدگان نهــاد شــورا گــذارده شــده اســت .نماینــدگان همچنیــن موظفانــد پــس از انتخــاب
خلیفــه ،از یــاری او کوتاهــی نکننــد و در مواقــع نیــاز ،بــا مشــورتهای خــود ،وی را بــرای انجــام
بهتــر وظایفــش مــدد رســانند (همــان ،ج  ،2ص  .)492دیگــر وظیفــه مهــم مجلــس شــورا نظــارت بــر
عملکــرد حاکــم در صــورت ضــرورت ،عــزل وی اســت؛ تــا زمینههــای انحــراف او بــه ســوی اســتبداد
و در نتیجــه از میــان رفتــن حــق حاکمیــت امــت پدیــد نیایــد .مفســر المنــار وظیفــه نظــارت را در
تفســیر آیــات امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در ســوره آل عمــران یــادآور میشــود (همــان :ج ،4
ص 36ـ 9 .)48وظیفــه دیگــر نهــاد شــورا وضــع قوانیــن مــورد نیــاز جامعــه اســت .بخــش عمــدهای از
قوانیــن مــورد نیــاز جامعــه نیــز در حــوزه مصالــح عمومــی اســت و اعضــای شــورا موظفانــد پــس
از نیازســنجی در حوزههــای مختلــف اجتمــاع ،نســبت بــه وضــع آنهــا اقــدام نماینــد و البتــه ،ایــن
قوانیــن لزومــاً بایــد در چهارچــوب مقــررات شــرع اســام باشــد( .همــان ،ج  ،5ص .)187
خلیفــه (امــام) :چنانچــه گذشــت ،المنــار انتخــاب حاکــم را در درجــه نخســت وظیفــه امــت
میدانــد .امــت در جهــت عمــل بــه فریضـهای کــه وجــوب کفایــی دارد ،بایــد از میــان کاندیداهــای
خالفــت ،بــا یکــی از آنهــا بیعــت نمایــد ،تــا او حاکــم جامعــه مســلمان گــردد .امــا بهســان
ـی فراینــد انتخابــات بــه مجلــس شــورا واگــذار
بســیاری از وظایــف سیاســی دیگــر کــه امــت طـ ّ
میکنــد ،وظیفــه انتخــاب خلیفــه نیــز بــا توجــه بــه شــرایط جامعــه و بــه ســبب گســتردگی نیازهــا
و مهارتهــا و نیــز لــزوم گزینــش فــرد شایســتهتر ،بــه ایشــان واگــذار میشــود (همــان ،ج  ،4ص
203؛ ج  ،12ص .)206
مهمتریــن ویژگــی خلیفــه برخــورداری از شــاخصههای عمومــی راهبــری مســلمانان ،همچــون
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ملکــه عدالــت ،آگاهــی نســبت بــه کلیــت و جزئیــات شــریعت اســامی و مصالــح جامعــه ،قــدرت
تدبیــر و شــجاعت دانســته شــده اســت (همــان ،ج  ،1ص  .)457از نظــر المنــار خلیفــه جنبــه قدســی
و ماورائــی نــدارد و «ســلطانخــدا» نیســت ،بلکــه مشــروعیت خــود را مســتقیماً از مــردم یــا شــورای
برگزیــده آنــان بــه دســت مـیآورد و هماننــد دیگــران نیــز در معــرض خطــا و اشــتباه اســت (همــان،
ج  ،3ص .)286
میتــوان گفــت ،عبــده خلیفــه را معــادل رییــس جمهــور یــا رییــس قــوه مجریــه در نظامهــای
حکومتــی کنونــی میدانــد .او در تأثیرپذیــری آشــکاری از اندیشــمندان و فالســفه اجتماعــی اروپــا،
دولــت اســامی را متشــکل از ســه گــروه میدانــد :نخســت کســانی کــه وظیفــه تبییــن و وضــع
مقننــه) ،دوم گروهــی کــه وظیفــه اجــرای
قوانیــن مــورد نیــاز جامعــه را بــر عهــده دارنــد (قــوه ّ
قوانیــن موضوعــه را انجــام میدهنــد (قــوه مجریــه) و ســوم کســانی کــه وظیفــه قضــاوت میــان
مــردم را بــه دوش میکشــند .در ایــن چینــش ،او رکــن اساســی را همــان قــوه قانونگــذاری و نهــاد
ـدگان
شــورا میدانــد و تأکیــد میکنــد کــه« :بــر حاکمــان واجــب اســت بــر اســاس آنچــه برگزیـ
ِ
اولــوا االمــر تصویــب میکننــد حکومــت و همــان را اجــرا نماینــد» (همــان ،ج  ،3ص  .)187بنابرایــن
نــص شــرعی پیرامــون حکمــی ،بــه اجتهــاد و ابــراز آرای
خلیفــه را نســزد کــه در مــوارد وجــود
ّ
شــخصی بپــردازد .او حتــی نســبت بــه قوانیــن و مصوبــات مجلــس شــورا نیــز تنهــا وظیفــه اجرایــی
دارد و نمیتوانــد بــا اعمــال رأی خــود بــه تغییــر آن قوانیــن دســت زنــد .او همچنیــن موظــف بــه
مشــورت بــا کارشناســان و خبــرگان در حوزههــای گوناگــون اجتماعــی ،سیاســی و...اســت (همــان،
ج  ،4ص .)205
جهــت جریــان یافتــن قــدرت :مقصــود از ایــن عنــوان آن اســت کــه نظریهپــرداز جهــت جریــان
یافتــن قــدرت را چگونــه در نظریــه حکومتــی خــود ترســیم میکنــد (فیرحــی ،1393 ،ص  .)20از
نظــر المنــار ،حکومــت اســامی جریانــی از فــراز بــه فــرود دارد و ماهیــت آن مردمســاالرانه اســت؛
بدینمعنــا کــه تــا امــت مســلمان اراده نکنــد و دســت بــه اقــدام نزنــد ،شــاکله حکومــت اســامی
پایــه نمیگیــرد .البتــه بــه نظــر میرســد عبــده بــه صراحــت از تعبیــر «دمکراســی» یــا مشــابهات
و معادلهــای آن یــاد نکــرده اســت ،امــا تأکیــدات فــراوان او بــر نفــی شــیوههای حکومتــی
اســتبدادی و ســلطانمحور و نیــز اهمیــت فراوانــی کــه بــرای عنصــر «امــت» و ســپس اولــوا االمــر
ـل و عقــد) و نهــاد شــورا قائــل اســت ،دس ـتکم اشــارتی اســت بــر شــیوههای
(جماعــت اهــل حـ ّ
دمکراتیــک و مردمســاالر.
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تلسا یـتموکح هـیرظن یدروم هعلاطم( نآرق یـعامتجا رـیسفت تالوـحت لـیلحت

نظریه حکومتی اسالم در التفسیر الحدیث
منابــع قــدرت :حکومــت اســامی نــزد محمــد عــزت دروزه تشــکیالتی سیاســی و اجتماعــی اســت،
اوال زمینــه پیادهســازی احــکام اجتماعــی و فــردی دیــن را فراهــم ســازد و ثانیــاً مســلمانان
کــه ً
بتواننــد بــه راحتــی در ســایه امنیتــی کــه ایــن حکومــت فراهــم مــیآورد ،شــعائر دینــی خــود را
برپــا دارنــد .در ایــن راســتا ،دروزه بارهــا و بــا عبارتهــای گوناگــون ،از ظرفیــت بــاالی دیــن اســام
و کتــاب آســمانیاش بــرای ســاماندهی چنیــن تشــکیالتی یــاد کــرده اســت .او قــرآن را اصلیتریــن
و کاملتریــن مرجــع مســلمانان در عرصههــای گوناگــون سیاســی و اجتماعــی میدانــد (دروزه،
 ،1383ج  ،1ص  27و 33؛ ج  ،8ص  )153و بــر آن اســت کــه در قــرآن و ســنت ،تکلیــف بســیاری
از موضوعــات و مشــکالت روشــن شــده و نظــر نهایــی شــرع دربــاره آنهــا در قالــب مســلمات و
قطعیــات دیــن در دســترس اســت .در کنــار ایــن حــدود مســلم و قطعــی ،خــدا و رســول او دســتور
العملهــا و قواعــد اساســی دیگــری نیــز در اختیــار گذاردهانــد ،کــه شایســتگان امــت اســامی
بــا شناســایی و درک درســت منطــق حاکــم بــر آنهــا ،میتواننــد راهــکار هرگونــه ناســازگاری و
نزاعــی را اســتنباط نماینــد .افــزون بــر ایــن رهنمــود کلــی ،دروزه بارهــا در طــول تفســیرش و بــا

ایــراد عبــارات مختلــف ،بــر شــأن حکومتــی پیامبــر؟ص؟

و جنبــه اجتماعــی و سیاســی دیــن اســام

تأکیــد کــرده (همــان ،ج  ،9ص 238ـ )239و بســیاری از آیــات مکــی و مدنــی را نیــز بــه گونـهای در

صــدد زمینهســازی بــرای ســلطه قضایــی ،سیاســی ،جهــادی و تشــریعی پیامبــر؟ص؟

دانســته اســت.

همچنیــن بــه اعتقــاد او ،بســیاری دیگــر از ملزومــات یــک حکومــت دینــی ماننــد جهــاد ،تضمیــن
آزادی دعــوت بــه دیــن و حمایــت از مســلمانان ،شــورا ،همزیســتی بــا پیــروان ادیــان دیگــر ،قواعــد
تنظیــم زندگــی خانوادگــی نیــز در آیــات قــرآن و احادیــث و ســنت نبــوی آمــده اســت (همــان ،ج
 ،8ص )438
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عناصر و شبکه روابط قدرت
ـی امــر
دروزه بــر خــاف عبــده ،ارکان حکومــت را بــه ترتیــب اولویــت چنیــن یــاد میکنــد :ولـ ّ
(حاکــم) ،مجلــس شــورا و امــت.
ـی امــر (حاکــم) :نخســتین و مهمتریــن رکــن در نظریــه حکومتــی دروزه «حاکــم» اســت ،کــه
ولـ ّ
ـی امــر» شــکل مفــرد تعبیــر پراهمیــت
ـی امــر» از آن یــاد میکنــد« .ولـ ّ
دروزه عمومــاً بــا تعبیــر «ولـ ّ
«اولــوا االمــر» اســت ،کــه در دو آیــه  59و  83ســوره نســاء آمــده اســت و گویــا دروزه نیــز تعبیــر
ـی امــر» را از ایــن دو آیــه برگرفتــه اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه او «اولــوا االمــر» را کــه دو آیــه
«ولـ ّ
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یادشــده مســلمانان را بــه اطاعــت از آنــان و ارجــاع مطالــب حیاتــی جامعــه بــه ایشــان فرمــان
داده ،همــان حاکــم جامعــه میدانــد .ایــن نکتــه از مهمتریــن نقــاط تمایــز نظریــه حکومتــی دروزه
و عبــده اســت .دروزه در تفســیر آیــه  59ســوره نســاء ،مســتند بــه روایــات ،دو دیــدگاه از گذشــتگان
دربــاره کیســتی اولــوا االمــر نقــل میکنــد :نخســت دیــدگاه ابــن عبــاس و برخــی تابعیــن ،کــه اولــوا
االمــر را عالمــان دیــن و فقیهــان میداننــد و دوم دیــدگاه گروهــی دیگــر از تابعیــن کــه آنــان را
والیــان و حاکمــان میشناســانند (همــان ،ج  ،8ص 154ـ .)156طبــری بــا توجــه بــه احادیــث نبــوی
از میــان ایــن دو ،نظــر دوم را درســت شــمرده و مصــداق صحیــح اولــوا االمــر را والیــان و حاکمــان
سیاســی میدانــد .همیــن نکتــه میتوانــد نشــاندهنده ویژگــی اساســی اولــوا االمــر از نــگاه دروزه
نیــز تلقــی گــردد؛ بدینمعنــا کــه اولــوا االمــر در هــر زمــان ،کســانی هســتند کــه طبــق قراردادهــای
اجتماعــی هــر جامعــه ،میتواننــد در چهارچــوب مصالــح عمومــی مــردم بــر آنهــا حکــم براننــد.
مصــداق عینــی چنیــن کســانی در وهلــه نخســت ،حاکمــان سیاســی و روســای حکومتهــا هســتند.
از مهمتریــن وظایــف حاکــم جامعــه مشــورت بــا خبــرگان و کارشناســان اســت .دروزه در تفســیر
آیــه  159آل عمــران بــه ایــن وظیفــه میپــردازد .او حــرف «ال» در کلمــه «األمــر» را حــرف جنــس
میدانــد و نتیجــه میگیــرد کــه حاکــم جامعــه بایــد در تمامــی امــور و تصمیمــات مهــم بــه
مشــورت روی آورد .بــه عــاوه ،او بایــد همــه گروههــا و ســلیقههای جامعــه را مخاطــب مشــورت
خویــش قــرار دهــد و حــق اعتــراض را بــرای صاحبــان جایــگاه و اندیشــه در جامعــه محتــرم شــمارد
(همــان ،ج  ،7ص 253ـ  .)254او بــر خــاف انتظــار در بــاب دیگــر وظایــف حاکمچنــدان ســخنی
نمیگویــد و ایــن از کمبودهــای نظریــه حکومتــی وی اســت.
ـی امــر را هــم چنیــن یــاد میکنــد :مســلمان بــودن ،برخــورداری
دروزه مهمتریــن ویژگیهــای ولـ ّ
از شایســتگی اخالقــی و دینــی الزم ،دلســوزی نســبت بــه مصالــح عمومــی ،عدالــت ،ملــکات اخــاق
فــردی ،دوری از ســتم و درشــتخویی و ســنگدلی ،داشــتن ســعه صــدر و حلــم ،فضایــل اخــاق
اجتماعــی نظیــر دوری کــردن از خودرأیــی و در مقابــل بهرهگیــری از مشــورت آگاهــان و دلســوزان،
اشــراف علمــی بــر منابــع اصلــی دیــن (قــرآن و ســنت) و توانمنــدی بــر شناســایی قواعــد کلــی
موجــود در آنهــا و تطبیــق بــر موضوعــات و شــرایط نوپدیــد (همــان ،ج  ،7ص 253؛ ج  ،8ص )565
دربــاره شــیوه گزینــش حاکــم ،گویــا دروزه در تفســیر خــود ،بــه شــکل مســتقیم ،شــیوه و راهــکاری
ارائــه نــداده اســت؛ امــا بــا اســتناد بــه برخــی ســخنان و دیدگاههــای وی میتــوان دریافــت کــه
ـی» (نظــام
از نظــر او نظــام حکومتــی اســام شــبیه آن چیــزی اســت کــه امــروزه «النظــام الرئاسـ ّ
ریاســتی) خوانــده میشــود (همــان ،ج  ،7ص  .)254از ویژگیهــای اساســی نظامهــای ریاســتی
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تلسا یـتموکح هـیرظن یدروم هعلاطم( نآرق یـعامتجا رـیسفت تالوـحت لـیلحت

هــم ،گزینــش رییــس دولــت بــا رأی مســتقیم مــردم اســت .بنابرایــن ،اگــر دروزه تعبیــر «النظــام
الرأســی» را بــا لحــاظ همــه ملزومــات آن اســتفاده کــرده باشــد ،میتــوان گفــت انتخــاب حاکــم
ـی فراینــد انتخابــات انجــام میگیــرد.
جامعــه بــا رأی مســتقیم عمــوم مســلمانان و طـ ّ

شــورا :دروزه بــا اســتناد بــه آیــه  38ســوره شــورا کــه از الفــاظ عــام و توصیــهای اســتفاده

کــرده اســت ،مشــورت را در همــه شــئون زندگانــی مســلمانان از جملــه سیاســت و حکومــت جــاری
دانســته و بــا لحــاظ همیــن آیــه ،مشــورت را شــاخصه بنیادیــن حیــات مســلمانان شــمرده اســت
(همــان ،ج  ،4ص 475؛ ج  ،8ص  .)565دروزه از جهتــی دیگــر و بــا توجــه بــه اینکــه دســتیابی بــه
اجمــاع بــرای فقیهــان و دانشــمندان دیگــر حوزههــای علمــی ممکــن نیســت ،تنهــا راه باقیمانــده را
پذیــرش دیــدگاه اکثریــت از طریــق تشــکیل مجلــس شــورا میدانــد؛ بدینترتیــب کــه کارشناســان
مذاهــب مختلــف فقهــی و نیــز شــئون گونهگــون اجتماعــی در یــک مجموعــه گــرد هــم آینــد و
هــر یــک در کمیســیونهای ویــژه بــه بحــث و تبــادل افــکار بپردازنــد و در صــورت بــروز مســائل
اختالفــی یــا نیــاز بــه تهیــه و تصویــب قوانیــن نــو ،دیــدگاه اکثریــت را مبنــای عمــل قــرار دهنــد
(همــان ،ج  ،8ص 239ـ .)240او البتــه تأکیــد میکنــد کــه شــرط اصلــی حجیــت دیــدگاه اکثریــت
مخالفــت نداشــتن آن بــا احــکام و قواعــد صریــح قــرآن و ســنت اســت.
دربــاره جزئیــات شــورا ،دروزه نیــز هماننــد صاحــب المنــار معتقــد اســت ایــن جزئیــات بــه جهــت
ـا بــا
حکمتــی واال از ســوی خــدا و رســول او بیــان نشــده؛ بــه ایــن دلیــل کــه چنیــن جزئیاتــی کامـ ً
شــرایط اجتماعــی در هــر عصــر و زمانــهای درهمتنیــده اســت و از آنجــا کــه شــیوهها و جزئیــات
زندگــی اجتماعــی در حــال دگرگونــی و پیشــرفت اســت ،چهارچوبهــای مــورد نیــاز بحــث شــورا
نیــز بایــد در هــر عصــری متناســب بــا شــرایط همــان عصــر تعییــن و تحدیــد گــردد (همــان ،ج
 ،8ص  .)240گزینــش اعضــای مجلــس شــورا نیــز هماننــد نماینــدگان پارلمانهــا در نظامهــای
ریاســتی بــا رأی مســتقیم مــردم صــورت میپذیــرد .بــر ایــن اســاس ،امــت مســلمان چنانچــه در
نظامهــای ریاســتی مرســوم اســت در دورههــای زمانــی معیــن بــه پــای صندوقهــای رأی م ـیرود
و از میــان جماعــت کارشناســان و خبــرگان در حوزههــای گوناگــون دینــی و غیردینــی ،مطابــق رأی و
خواســته خــود ،شایســتگان را بــه مجلــس شــورا میفرســتند (همــان).
امــت :رکــن آخریــن در نظریــه حکومتــی دروزه «امــت» اســت .جالــب توجــه اســت کــه دروزه
برخــاف عبــده تأکیــد و تصریــح روشــنی بــر نقــش امــت در نظــام حکومتــی اســام نــدارد و بــه
شــکلی گــذرا و ضمنــی بــه ایــن مهــم اشــاره میکنــد .او بــدون اشــاره مســتقیم بــه نقــش مــردم در
برپایــی و تــداوم حکومــت دینــی و نیــز نظــارت بــر آن ،تنهــا بــه یادکــرد برخــی وظایــف ایشــان در
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برابــر حکومــت بســنده کــرده اســت؛ اطاعــت از دســتورات حاکــم جامعــه و قوانیــن دولــت اســامی
(همــان ،ج  ،4ص  )154و دخالــت نکــردن در مســائل امنیتــی و وظایــف دولــت اســامی (همــان،
ج  ،8ص  .)181ظاهـ ً
ـرا دروزه بــه جــز ایــن ،وظیفــه دیگــری بــرای «امــت» ذکــر نکــرده و بــر خــاف
ـی امــر و ســپس
انتظــار ،از نقــش آنــان در اســاس پدیــد آمــدن حکومــت اســامی و انتخــاب ولـ ّ
اعضــای مجلــس شــورا ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت.
جهــت جریــان یافتــن قــدرت :دروزه در اینبــاره نیــز بــه صراحــت ســخنی نرانــده و حتــی بــر
رد شــیوه حکومــت خالفــت ســنتی نیــز نپرداختــه و از شــیوههای
خــاف انتظــار ،بــه تأییــد یــا ّ
نویــن و رایــج حکومتــی نیــز چنــدان بحثــی بــه میــان نیــاورده اســت .البتــه او تنهــا در یــک موضــع
(در تفســیر آیــه  159ســوره آل عمــران) بــه شــکل و شــیوه حکومــت از منظــر قــرآن اشــاره میکنــد و
ـوکَّ ْل َع َلــی ِ
آن را «نظــام ریاســتی» میخوانــد« :و جملــة َ
أن الحکــم فــی
“فـ ِـإذا َعزَ ْمـ َ
ـت َفتَ ـ َ
اهَّلل” تفیــد ّ
ـی الــذی یکــون فیــه رئیــس الدولــة صاحــب الســلطة
اإلســام یشــبه مــا یسـ ّ
ـمی الیــوم بالنظــام الرأسـ ّ
التنفیذیــة» (همــان ،ج  ،7ص .)254
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نظریه حکومتی اسالم در التفسیر المنیر
منابــع قــدرت :وهبــه زحیلــی نیــز چــون دو مفســر پیشــین ،برپایــی حکومــت اســامی و تــاش
بــرای مانــدگاری و اســتواری آن را فرضــی بدیهــی میشــمارد و بــا عبــارات و دالیــل مختلــف ســعی
در اثبــات آن دارد .او بارهــا در طــول تفســیرش و بــه ویــژه ذیــل آیاتــی کــه بــه احــکام و قوانیــن
اجتماعــی پرداختــه تأکیــد میکنــد کــه اجــرای ایــن قبیــل احــکام تنهــا در صالحیــت حاکــم جامعــه

اســامی اســت؛ همچنانکــه پیامبــر اکــرم؟ص؟

در طــول حیــات خــود ،شــخصاً بــه اجــرای آنهــا

مبــادرت ورزیــد .نمونــه روشــن ایــن دســتورات ،اجــرای حــدود اســامی بــه ویــژه حکــم قصــاص
اســت (زحیلــی ،1418 ،ج  ،2ص  117و ج  ،15ص  .)71طبیعــی اســت وجــود دولــت مقتــدر اســامی
نخســتین چنیــن احکامــی اســت .زحیلــی همچنیــن در طــول تفســیرش و
پیشنیــاز بدیهــی و
ِ
باالخــص ذیــل بســیاری از آیــات مدنــی ،بــه دولــت اســامی شــکلگرفته در مدینــة النبــی و بــه دســت
پیامبــر اکــرم؟ص؟ اشــاره میکنــد و آن را بــه عنــوان نمونــه واالی دولــت اســامی میســتاید (زحیلــی،
 ،1418ص ج  13 .)153 ،25افــزون بــر ایــن ،بســامد فــراوان کلیــدواژگان سیاســی و حکومتــی در ایــن
تفســیر در ارتبــاط بــا مفهــوم دولــت و حکومــت اســامی ،شــاهد گویــای دیگــری بــر اعتقــاد زحیلــی
بــر ضــرورت تشــکیل حکومــت اســامی اســت.
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عناصر و شبکه روابط قدرت
زحیلــی عناصــر اصلــی قــدرت در حکومــت اســامی را بــه ترتیــب اولویــت چنیــن بــر میشــمرد:
شــورا ،حاکــم و امــت.
شــورا :زحیلــی شــورا و شــورامداری برخــاف دو مفســر پیشگفتــه ،را بنیــاد اصلــی نظــام
حکومتــی در اســام و شــاخصترین ویژگــی آن شــمرده اســت؛ بــه ســبب آنکــه نصــوص شــرعی و
ســنت و ســیره نبــوی فــراوان بــر آن تأکیــد و تصریــح کردهانــد و آن را مهمتریــن عامــل بــرای از
میــان بــردن اشــتباهات و ناراســتیهای نظــام حکومتــی اســتبدادی دانســتهاند (زحیلــی،1428 ،
ص 530ـ .)531او از جملــه در آغــاز تفســیر ســوره شــورا پیرامــون اهمیــت «قاعــده شــوری» گویــد:
«..وألن ّ
ـی بــل والخــاص فــی الحیــاة ،لمــا
ّ
ـی واالجتماعـ ّ
الشــوری فــی اإلســام قاعــدة النظــام السیاسـ ّ

ـؤدی
لهــا مــن مکانــة وأهمیــة بالغــة فــی تحقیــق المصلحــة والغایــة الناجحــة ،وألن االســتبداد یـ ّ
دائمــا إلــی أوخــم العواقــب» (زحیلــی ،1418 ،ج  ،25ص  .)20زحیلــی معتقــد اســت در صــورت تحقــق
شــورامداری در نظــام حکومتــی اســام ،دیگــر شــکل و قالــب حکومــت اهمیــت چندانــی نخواهــد
داشــت و نخبــگان مســلمان در هــر برهــه زمانــی ،در صورتــی کــه عملــی شــدن نظــام شــورایی بــا
همــه جوانــب و جزئیــات آن را ضمانــت کننــد ،در انتخــاب قالــب نظــام حکومتــی آزاد خواهنــد بــود.
اعضــای مجلــس شــورا بــا رأی مســتقیم مــردم برگزیــده میشــوند و از ســوی ایشــان مأموریــت
مییابنــد بخشــی از امــور حکومتــی از جملــه تصویــب قوانیــن مــورد نیــاز جامعــه و نظــارت بــر
حاکــم و هیــأت حاکمــه را در مدتزمانــی محــدود بــه انجــام رســانند( :زحیلــی ،1428 ،ص .)533
زحیلــی هماننــد برخــی از مفســران گذشــته و معاصــر ،اعضــای مجلــس شــورا را همــان اهــل حــل و
عقــد میدانــد ،کــه در مصادیقــی همچــون عالمــان و دانشــمندان ،مدیــران و چهرههــای سرشــناس
تعیــن مییابنــد (زحیلــی ،1418 ،ج  ،5ص .)176
اجتماعــی ّ
مجلــس شــورا نقشــی تعیینکننــده در انتخــاب رییــس دولــت دارد .زحیلــی در تفســیر آیــه 242
ســوره بقــره و ماجــرای درخواســت بنــی اســرائیل از پیامبــر خویــش بــرای انتخــاب حاکمــی از ســوی
«إن ِمــن شــأن األمــم االختــاف فــی اختیــار القائــد أو الرئیــس ،فیجــب أن
خداونــد میگویــدّ :
ـل و العقــد
مرجــح و حاســم للخــاف ،و
یکــون هنــاک
ِّ
ـی رأی أهــل الحـ ّ
ّ
المرجــح فــی اإلســام بعــد النبـ ّ
و هــم العلمــاء و أصحــاب المکانــة فــی األمــة» (زحیلــی ،1418 ،ج  ،2ص  .)434البتــه او در جــای دیگــر
میافزایــد کــه نقــش اصلــی شــورا در ایــن فراینــد ،معرفــی کاندیداهــای شایســته اســت ،تــا مــردم
بــا رأی مســتقیم خــود حاکــم را برگزیننــد (زحیلــی ،1428 ،ص  .)543زحیلــی اطاعــت از تصمیمــات و
قوانیــن مجلــس شــورا را هــم واجــب و آن را مصداقــی از «اجمــاع» مســلمین میدانــد و بــه علمــای
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اهــل ســنت نســبت میدهــد کــه بــر اســاس آیــه  59ســوره نســاء ،چهــار مصــدر بــرای تشــریع و
قانونگــذاری در اســام معرفــی کردهانــد کــه یکــی از آنهــا «اجمــاع اهــل حــل و عقــد» اســت
(زحیلــی ،1418 ،ج  ،5ص .)129
حاکــم :دومیــن رکــن نظریــه سیاســی زحیلــی «حاکــم» اســت .وی بــر آن اســت کــه حاکــم بــا
رأی مســتقیم مــردم برگزیــده میشــود (زحیلــی ،1428 ،ص  )531و ایــن شــیوه انتخــاب حاکــم را
در راســتای شــاخصه اصلــی نظــام اجتماعــی اســام (شــورامداری) قلمــداد میکنــد .مهمتریــن
وظایــف حاکــم نیــز از ایــن قــرار اســت :التــزام بــه قانــون اساســی دولــت اســامی و تــاش بــرای
پیــاده ســاختن آن ،همراهــی و همــکاری بــا مجلــس شــورا جهــت اجــرای قوانیــن مصــوب آن
و مشــورت بــا خبــرگان و کارشناســان و بــه ویــژه نهــاد شــورا .در ایــن راســتا ،زحیلــی بــا اســتناد

بــه آیــه  159ســوره آل عمــران ،ضمــن پذیرفتــن لــزوم مشــورت بــرای پیامبــر؟ص؟

بــه عنــوان حاکــم

ـر ی میدهــد و آنــان را کــه از ایــن
اســامی ،آن را بــه حاکمــان مســلمان در دورههــای بعــد نیــز تسـ ّ
مهــم دوری کننــد و بــه اســتبداد روی آورنــد ،مســتحق عــزل میدانــد( .زحیلــی ،1418 ،ج  ،4ص .)143
یادکــرد ویژگیهــای حاکــم از نــگاه زحیلــی نیــز همانهایــی اســت کــه پیشــتر از ســوی مفســران
المنــار و التفســیر الحدیــث یــاد شــد( .زحیلــی ،1418 ،ج  ،16ص )32
امــت :رکــن پایانــی نظریــه سیاســی زحیلــی «امــت» اســت .نقطــه مشــترک میــان نــگاه زحیلــی
و دیگــر مفســران اجتماعــی تأکیــد بــر نقــش محــوری مــردم در نظــام سیاســی و حکومتــی اســام
اســت و شــاید بــه همیــن ســبب ،تعبیــر «ســلطة األمــة» در نگاشــتههای زحیلــی بســامد قابــل
توجهــی دارد .او در جایــی آورده اســت« :المقصــود بســیادة األمــة أن یکــون إلرادة األمــة تلــک
الســلطة العلیــا التــی ال نجــد مسـ ً
ـاویا لهــا ،وتلــک اإلرادة تظهــر فــی صــورة القانــون» (زحیلــی،1428 ،
ص  .)537بــه ســخن دیگــر ،در حکومــت اســامی حــق حاکمیــت بــه معنــای قــدرت تصمیمگیــری
و قانونگــذاری از آن ملــت اســت؛ کــه البتــه آن را بــه شــورا تفویــض میکنــد .بــه رغــم ایــن
جایــگاه ،امــا زحیلــی تأکیــد میکنــد کــه در دمکراســی اســامی بــر خــاف دمکراســی غربــی ،حــق
حاکمیــت مــردم مطلــق نیســت ،بلکــه مقیــد بــه شــریعت و دیــن اســت و در چهارچــوب شــریعت
کــه قانــون اساســی دولــت اســامی اســت اعمــال میشــود (زحیلــی ،1428 ،ص  .)537بــه ســخن
دیگــر ،در حکومــت اســامی و از نظــر سیاســت عملــی ،امــت منشــأ قــدرت و مشــروعیت اســت،
حــق حاکمیــت از آن اوســت و بــه موجــب ایــن حــق ،نــوع و شــکل حکومــت را تعییــن میکنــد
و مهمتریــن وظایــف سیاســی خویــش ،یعنــی انتخــاب اعضــای شــورا و گزینــش حاکــم از میــان
کاندیداهــای برگزیــده شــورا را محقــق میســازد (همــان ،1428 ،ص  .)537گفتنــی اســت ،بــه رغــم
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چنیــن تأکیــدی بــر نقــش «امــت» در نظریــه حکومتــی زحیلــی ،ایــن رکــن از نظــر اولویــت ،از دو
رکــن دیگــر نــزد وی اهمیــت کمتــری دارد.
جهــت جریــان قــدرت :زحیلــی نیــز ماننــد عبــده ،دولــت اســامی را فاقــد ویژگــی ســلطانخدایی
میدانــد .از نــگاه او ،دولــت اســامی دولتــی مدنــی اســت ،کــه میــان مفاهیــم بلنــد دینــی و
مصالــح دنیــا و زندگــی را جمــع میکنــد (زحیلــی ،1428 ،ص  .)535گذشــت کــه نکتــه محــوری در
اندیشــه سیاســی او تحقــق مفهــوم «شــورا» در حکومــت اســامی اســت .ایــن نکتــه سراســر اجــزای
اندیشــه سیاســی او را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت .از جملــه در بحــث تعییــن جهــت جریــان
یافتــن قــدرت نیــز زحیلــی بــر ایــن نکتــه پــای میفشــارد کــه حکومــت اســامی در هــر حــال
بایــد پایبنــد بــه قاعــده شــورا باشــد .ایــن اصــرار دو پیامــد طبیعــی بــه همــراه م ـیآورد :نخســت
اینکــه اشــکال حکومتــی چــون دیکتاتــوری ،کودتــا ،تســلط بــا قــوه قهریــه (تغلّ ــب) و امثــال آن
کــه شــورامحور آن نباشــد از نظــر وی مــردود اســت؛ دوم اینکــه هــر روش حکومــتداری دیگــری
کــه بــه گون ـهای تحقــق نظــام شــورایی را ضمانــت کنــد مطلــوب خواهــد بــود (زحیلــی ،1428 ،ص
 .)532زحیلــی بــا اشــاره بــه پــارهای از مهمتریــن شــیوههای حکومــتداری مرســوم در ســده
اخیــر ،ماننــد پادشــاهی مشــروطه و جمهــوری (ریاســتی یــا پارلمانــی) ،آنهــا را واجــد شــرط اصلــی
شــیوه حکومتــی مطلــوب خویــش کــه همــان «شــورامحوری» اســت میدانــد و بــر آن اســت کــه
مخیــر اســت تــا بــا لحــاظ مصلحــت خــود و نیازهــای زمــان و مــکان،
امــت اســامی در هــر زمــان
ّ
نســبت بــه گزینــش بهتریــن آنهــا اقــدام نمایــد (زحیلــی ،1428 ،ص  .)532زحیلــی برخــاف دو
مفســر پیشــین ،بــا بررســی دقیــق روشهــای حکومتــی معاصــر در جوامــع امــروزی و بــه ویــژه
غربــی ،میکوشــد چهارچــوب دقیقتــری از نظــام سیاســی مطلــوب اســام از دیــدگاه خــود ارائــه
کنــد .محوریــت بررســیهای وی بــر شــیوه «دمکراســی» اســت و او میــان دمکراســیهای رایــج
کنونــی و شــیوه حکومتــی شــورامدار اســام نزدیکــی و قرابــت میبینــد« :والدیمقراطیــة الغربیــة
ألن مــن
أو المعاصــرة تلتقــی فــی بعــض خصائصهــا الدســتوریة مــع نظــام الشــوری فــی اإلســامّ ،
ِّ
المحقــق لحریــة
ـرة غرضهــا األول وضــع النظــام
خصائــص الحکومــة الدیموقراطیــة أنهــا حکومــة حـ ّ

وأن الســیادة فــی الحکومــة الدیموقراطیــة للشــعب» (زحیلــی ،1428 ،ص  .)532او
األفــراد السیاســیة ّ
نزدیکتریــن شــیوه دمکراســی بــه نظــام شــورایی اســام را دمکراســی نیابتــی و نظــام ریاســتی
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میدانــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه در دمکراســی نیابتــی بــر خــاف اقســام دیگــر دمکراســی از جملــه
دمکراســی مســتقیم وظیفــه سیاســی مــردم تنهــا انتخــاب نمایندگانــی اســت کــه بــه نــام امــت
و از ســوی ایشــان امــور حکومــت را بــه دســت گیرنــد و دیگــر ،حکومــت مــردم بــر مــردم وجــود
63

نــدارد؛ بلکــه امــت بــا گزینــش نمایندگانــی ،بــه واســطه آنهــا بــر خــود حکومــت میکنــد و وظیفــه
قانونگــذاری را بــه مجلــس شــورا واگــذار مینمایــد .مجلــس شــورا وظیفــه قانونگــذاری را بــر
عهــده دارد و وظیفــه اجــرا نیــز بــر عهــده حاکــم اســت؛ کســی کــه در نظــام ریاســتی او را «رییــس
جمهــور» میخواننــد و بــا رأی مســتقیم مــردم انتخــاب میشــود (زحیلــی ،1428 ،ص .)539
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نظریه حکومتی اسالم نزد مفسران اجتماعی شیعه
پیشــتر بــه اختصــار ،بــه تفــاوت ماهــوی نظریــات حکومتــی اندیشـهوران اهــل ســنت و شــیعه و
دالیــل تاریخــی کالمــی آن اشــاره شــد .در اینجــا میافزاییــم کــه نظریــات حکومتــی شــیعی در طــول
تاریــخ ،بــه لحــاظ نظــری ،بــر «اندیشــه امامــت و والیــت» اســتوار بــوده اســت .عناصــر «عصمــت»،
«والیــت» و «غیبــت» ســه پایــه اساســی نظــام امامــت شــیعه شــمرده میشــود .همیــن ســه عنصــر
ارزشــی تفاوتهــای کالمــی فقهــی عمــدهای را در دو مذهــب شــیعه و ســنی دربــاره مختصــات
نظــام حکومتــی اســام بــه وجــود آورده و موجــب شــده تــا تجربــه سیاســی تاریخــی شــیعیان
مســیری بــه کلــی متفــاوت از اهــل ســنت بپیمایــد .همچنیــن از دیــدگاه شــیعه ،شــرایط امامــت

برخــورداری از عصمــت ،علــم و نصــب خــاص توســط پیامبــر؟ص؟

یــا امــام معصــوم پیشــین اســت.

بدینلحــاظ «والیــت» از لــوازم تفکیکناپذیــر اعتقــاد بــر عصمــت و علــم غیــب در امــام خواهــد
بــود و والیــت بــر انســانها از شــئون امامــت امامــان معصــوم؟مهع؟ اســت .امــا نکتــه حائــز اهمیــت
آن اســت کــه چنیــن والیتــی هرگــز بــه معنــای لحــاظ کــردن امامــت بــه مســئله حکومــت دنیــوی
نیســت؛ بلکــه امامــت هماننــد نبــوت یــک مقــام مقــدس الهــی اســت و از ایــن جهــت بــه کلــی
از خواســتههای مردمــی و مســائل سیاســی و دنیــوی برکنــار اســت .بــر اســاس اندیشــه شــیعه،
جامعــه اســامی از یــک ســو دائمــاً نیازمنــد والیــت معصــوم اســت و از دیگــر ســو ،آخریــن امــام
معصــوم نیــز بنــا بــه ضرورتهــا و دالیلــی «غیبــت» کــرده اســت .از همینجــا نظریــه غیبــت و
کیفیــت زندگــی مذهبــی سیاســی شــیعیان در دوره غیبــت ،در زمــره مســائل اساســی در نظریههــای
سیاســی شــیعه در آمــده اســت (فیرحــی ،1393 ،ص  .)201در ایــن دوره ،شــیعیان بــا چالشهــای
فکــری و عملــی عمــدهای در عرصــه سیاســی و عملــی مواجــه شــدند؛ از جملــه اینکــه آیــا در دوره
غیبــت ،نظــام سیاســی مشــروع کــه جایگزیــن امامــت معصــوم باشــد بــرای شــیعیان وجــود دارد،
یــا اینکــه شــیعه در دوره غیبــت از نظــام سیاســی مشــروع محــروم اســت و ایــن دوران را بایــد بــا
«تقیــه» ســپری کنــد؟ اندیشــمندان شــیعه در پاســخ بــه ایــن پرســش و پرس ـشهای مشــابه آن،
ّ
نظریههــای سیاســی متفاوتــی را طــرح کردهانــد ،کــه از آغــاز غیبــت کبــری تاکنــون بــه شــکلهای
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تلسا یـتموکح هـیرظن یدروم هعلاطم( نآرق یـعامتجا رـیسفت تالوـحت لـیلحت

متفاوتــی عرضــه شــده اســت .از میــان ایــن نظریههــا میتــوان بــه دو نمونــه «نظریــه حکومتــی
مشــروطه اســامی» و «نظریــه حکومتــی والیــت فقیــه» اشــاره داشــت .نظریــه نخســت ،بــا تکیــه
بــر تقیــه و محــروم دانســتن شــیعه از نظــام سیاســی مشــروع در دوره غیبــت طراحــی و توصیــه
شــده اســت ،ولــی نظریــه دیگــر ،بــا فــرض وجــود نظــام حکومتــی مشــروع در زمــان غیبــت کبــری
ابــراز گردیــده و توســعه یافتــه اســت (همــان) .چنانچــه در ادامــه از نظــر خواهــد گذشــت ،نظریــات
مطر حشــده از ســوی ســه مفســر شــیعی مــورد بحــث ،هماهنــگ بــا نظریــه دوم اســت.

نظریه حکومتی اسالم در تفسیر المیزان
عالمــه طباطبایــی حکومــت را بــه معنــای «تســلط یافتــن بــر گروهــی از مــردم ،بــا هــدف ســازگار
نمــودن ارادههــای متفــاوت ایشــان و متحــد ســاختن آنهــا» میشناســاند؛ کــه در ســایه تشــکیل
آن ،هــر یــک از افــراد جامعــه بیآنکــه در رشــد و تعالــی دیگــران آســیبی وارد ســازد ،در مســیر
کمــال شایســته خویــش گام میزنــد و پیــش م ـیرود (طباطبایــی ،1417 ،ج  ،2ص  .)287او افــزون
بــر ایــن ،حکومــت را از جملــه اعتبــارات ضــروری جامعــه انســانی بــر میشــمرد ،کــه انســانها بــرای
پاسداشــت نظــام اجتمــاع و جلوگیــری از هــرج و مــرج ،ناچــار از پذیرفتــن آن هســتند .ایــن موضوع
ـی امــر جامعــه اســامی
تــا بدانجــا اهمیــت دارد کــه خداونــد خــود مســتقیماً سرپرســت و ولـ ّ

پیامبــر اکــرم؟ص؟

معیــن فرمــود و بارهــا از طریــق آیــات قــرآن ،مســلمانان را بــه فرمانبــرداری
را
ّ

بیچــون و چــرا از حضرتــش فرمــان داد .پــس از پیامبــر اکــرم؟ص؟ و بنــا بــر مبانــی اعتقــادی شــیعه،
ـی امــر و سرپرســت جامعــه از راه معرفــی و انتصــاب ایشــان تعییــن شــد و علــی بــن ابیطالــب
ولـ ّ
و یــازده امــام معصــوم از نســل او بــه ایــن ســمت نصــب گردیدنــد .ایــن ویژگیهــا در کنــار هــم
ـی امــر جنب ـهای قدســی در نظــر گیــرد و
موجــب میشــود کــه المیــزان بــرای منصــب والیــت و ولـ ّ
وجــوب اطاعــت مــردم از مقــام والیــت را نیــز بــر همیــن اســاس تعلیــل کنــد.
منابــع قــدرت :طباطبایــی منابــع قــدرت (ضــرورت تشــکیل حکومــت) را بــا برهانــی عقالنــی و
تاریخــی چنیــن تبییــن میکنــد :رســیدن نــوع انســان بــه کمــال حقیقــی و شایســتهاش جــز در
ســایه زندگــی اجتماعــی ممکــن نیســت ،تــا در پنــاه آن و بــا مــدد جســتن از همنوعــان خویــش،
بــه رفــع نیازهایــش بپــردازد .از دیگــر ســو ،نــوع انســان بــه طــور ذاتــی ،بــرای تأمیــن خواســتهها
و رفــع نیازهایــش ،دیگــر موجــودات و از جملــه ســایر انســانها را بــه اســتخدام میگیــرد و ایــن
را حــق خــود میدانــد .طبیعــی اســت کــه چنیــن دریافتــی ،در وجــود همــه انســانها هســت
ـاد منافــع و تعــارض حقــوق خواهــد شــد .حــال اگــر بــرای رفــع ایــن
و ایــن خــود منجــر بــه تضـ ّ
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تعارضهــا چــاره نشــود ،بــروز درگیــری و منازعــه ناگزیــر خواهــد بــود و زندگــی اجتماعــی انســان
کارآیــی وارونـهای خواهــد یافــت .از اینــرو ،حفــظ ســازمان اجتماعــی بــا روابــط و مناســبات مبتنــی
بــر حقــوق متقابــل ،نیازمنــد تضمینــی عینــی و واقعــی اســت .آنچــه نگهــداری چهارچــوب زندگــی
اجتماعــی مطلــوب را بــا ویژگیهــای یادشــده بــه راســتی ضمانــت میکنــد ،تنهــا قــوهای قاهــره بــه
نــام «حکومــت» اســت (همــان ،ج  ،3ص  .)145طباطبایــی همچنیــن از «حکومــت» بــه «والیــت»
تعبیــر میکنــد و جعــل و اعتبــار والیــت را امــری فطــری و هماهنــگ بــا نهــاد خــدادادی انســانها

میشــمارد .از نظــر او اینکــه در زمــان حیــات پیامبــر اکــرم؟ص؟

بــه ویــژه دوران حضــور ایشــان در

مدینــه و برقــراری تشــکیالت حکومــت اســامی ،مســلمانان هیــچگاه ســوالی پیرامــون ضــرورت
تشــکیل حکومــت و مســائل مرتبــط بــا آن از پیامبــر؟ص؟ نپرســیدند ،دلیــل روشــنی اســت مبنــی بــر
بداهــت و وضــوح لــزوم تشــکیل حکومــت دینــی .صاحــب المیــزان وجــود بســیاری از احــکام دینــی
از قبیــل حــدود ،تعزیــرات ،انفــال و امثــال آنهــا در شــریعت اســامی را نیــز ،کــه منطــوق ادلــه
کتــاب و ســنت دوام و ابدیــت آنهــا اســت و متصــدی اجــرای آنهــا همــان مقــام والیــت اســت،
دلیــل دیگــری بــر ضــرورت تشــکیل حکومــت اســامی میشــمارد (همــان ،ج  ،1ص  157و .)173
عناصــر و شــبکه روابــط قــدرت :عناصــر تشــکیلدهنده حکومــت اســامی از نظــر المیــزان چنیــن
ـی امــر (حاکــم) و امــت (مــردم).
اســت :ولـ ّ

ولـی امـر (حاکـم) :بـه نظر میرسـد ایـن رکـن مهمترین رکـن در نظریـه حکومتـی المیزان اسـت.
ّ

ولـی امـر کسـی اسـت که سرپرسـتی اداره امـور دینی و دنیوی مسـلمانان را بـر عهـده دارد .وظیفه او
ّ
متغیر و مـورد نیاز
در وهلـه نخسـت ،اجرای احکام شـریعت اسلام و سـپس ،وضـع و اجرای قوانیـن
ّ
جامعـه در چهارچـوب مصالـح عمومـی و نیازهـای زمانه اسـت .عمـوم مسـلمانان نیز وظیفـه دارند از
«ولی امـر» را از تعبیر «اولـوا االمـر» در دو آیه  59و
ولـی امـر اطاعـت نماینـد .گویـا طباطبایی ترکیـب
ّ
ّ
 83سـوره نسـاء برگرفتـه و در مواضع بسـیاری از تفسـیر المیزان نیـز آن را به عنـوان مفهومی مترادف
بـا «حاکـم» و «والـی» به کار برده اسـت (همـان ،ج  ،2ص 94؛ ج  ،4ص 351؛ ج  ،5ص  87و  181و.)...
17
شـاور ُه ْم فِ ی َ
«و َأ ْم ُر ُه ْم ُشـور ی
«و
ـر» و َ
األ ْم ِ
طباطبایـی واژه «امـر» در ایـن تعبیـر را بـه شـهادت دو آیه َ
ِْ

«ولـی
ـم» شـأنی میدانـد کـه بـه دیـن یـا دنیـای مومنـان بازمیگـردد (همـان ،ج  ،4ص  )391و
َب ْینَ ُه ْ
ّ
امـر» را کسـی میدانـد کـه پـس از رسـول خدا؟ص؟ سرپرسـتی امـور دین و امـور امت را بر عهـده دارد
ولـی امـر در زمـان حضور معصوم شـخص پیامبر
(طباطبایـی ،1417 ،ج  ،5ص  .)181از نظـر او مصـداق
ّ
ولی امـر در زمان غیبت ،نخسـت به فطـری بودن وجود
و ائمـه؟مهع؟ هسـتند .او در پاسـخ بـه کیسـتی ّ
مقـام والیـت و حاکمیـت در جامعـه توجـه میدهـد ،بدیـن معنـا که اینکـه فـارغ از حضور یـا غیبت
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معصـوم ،آنچـه مهـم و خواسـته فطـرت آدمـی اسـت ،وجـود مقـام والیـت در جامعه اسـت .پس در
صـورت حضـور معصـوم ،مقـام والیـت از آن اوسـت و در زمـان غیبت او ،از آن کسـی که شـرایط این
منصـب را دارا باشـد (طباطبایـی ،بیتـا ،ص 108؛ طباطبایـی ،1388 ،ج  ،1ص  .)175گویـا طباطبایـی
ولـی امـر و اینکـه از کدامیک از طبقـات اجتماعی باشـد ،به روشـنی اظهار نظر
دربـاره جزئیـات تعییـن
ّ
ننمـوده و آن را در شـمار احـکام متغیـر دین اسلام و تصمیمگیـری پیرامون آن را در هر زمان مشـروط
بـر آنکـه اصول ثابت شـریعت مد نظر باشـد بر عهده مسـلمانان میدانـد (طباطبایـی ،1417 ،ج  ،2ص
287؛ ج 131 ،16؛ همـو ،1388 ،ج  ،1ص  .)186وی در نهایـت نیـز دربـاره اینکه والیت جامعه اسلامی در
عصـر غیبـت بایـد بـر عهـده «فقیه» یـا جز او باشـد اظهـار نظر نمیکنـد و پاسـخ آن را بـه دانش فقه
احالـه میدهـد (طباطبایـی ،1417 ،ج  ،5ص .)23

ـی امــر را موظــف بــه «اجــرای دقیــق ســیرت و ســنت رســول اکــرم؟ص؟
طباطبایــی ولـ ّ

و والیــت

چندســاله ایشــان» میدانــد .البتــه او در حــوزه احــکام ثابــت ،هرگــز اختیــار وضــع حکــم جدیــد یــا
تغییــر قوانیــن شــریعت را نــدارد و تنهــا وظیفـهاش اجــرای دقیــق آنهــا اســت؛ امــا در حــوزه احــکام
متغیــر ،دیــن اختیــار وضــع و اجــرای احــکام مــورد نیــاز را در اختیــار وی نهــاده اســت (طباطبایــی،
 ،1388ج  ،1ص 177ـ.)178
امــت (مــردم) :یکــی از اساســیترین مســئولیتهای امــت در نظــام اجتماعــی اســام
ـی امــر اســت .طباطبایــی ،پــس از اشــاره بــه ناهمگونــی مبنایــی شــیعه
نقشآفرینــی در انتخــاب ولـ ّ
و اهــل ســنت دربــاره شــیوه گزینــش حاکــم پــس از پیامبــر؟ص؟ ،بــه نقطـهای مشــترک نــزد هــر دو

فرقــه اشــاره کــرده و میگویــد« :امــا در هــر صــورت ،امــر حکومــت اســامی پــس از پیامبــر؟ص؟

و

غیبــت امــام هماننــد زمــان مــا بــدون هیــچ اشــکالی بــر عهــده مســلمانان اســت .آنچــه میتــوان

در ایــن رابطــه از قــرآن برداشــت نمــود آنکــه ،مــردم بایــد حاکــم جامعــه را بنــا بــر ســیره پیامبــر؟ص؟
کــه همــان ســنت امامــت اســت و نــه پادشــاهی معیــن کننــد» (طباطبایــی ،1417 ،ج  ،4ص .)125
ولـی امـر اسـت .دلیـل ایـن سـخن آن اسـت کـه
دیگـر وظیفـه سیاسـی امـت فرمانبـرداری از
ّ
طباطبایـی والیـت را ،هرچنـد امری بشـری و در شـمار اعتبارات ضـروری برای زندگی اجتماعی اسـت،
امـا دارای ماهیتـی قدسـی میشـمارد؛ کـه وظیفـه تأمیـن سـعادت و کمال فطری انسـان را در بسـتر
ولـی امـر جامعه هـم در صورتـی که بـر مبنای
اجتمـاع بـه عهـده دارد .بـر ایـن اسـاس ،تصمیمهـای
ّ
حقمـداری و لحـاظ مصالـح عمومی وضع شـود ،هماننـد دیگر احکام شـرعی الزم االتبـاع خواهد بود.
صاحــب المیــزان برخــاف مفســران اجتماعــی اهــل ســنت دربــاره نقــش و جایــگاه «نهــاد شــورا»
در حکومــت اســامی بــه روشــنی ســخن نرانــده و بالتبــع شــورا جایــگاه مهــم و تأثیرگــذاری در
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اندیشــه سیاســی او نــدارد .او تنهــا در یــک موضــع از مشــورت و نــه شــورا بــه مفهــوم مجلــس
نماینــدگان یــا پارلمــان امــروزی بحــث کــرده و آن هــم ،الزامــی اســت کــه بــرای حاکــم اســامی در
نظــر میگیــرد تــا بــرای وضــع قوانیــن مــورد نیــاز در حــوزه احــکام جزئــی و متغیــر ،بــا خبــرگان و
صاحبنظــران بــه مشــورت بپــردازد (همــان ،ص .)121
جهــت جریــان یافتــن قــدرت :گویــا طباطبایــی نیــز بــه روشــنی از شــکل حکومــت مطلــوب
خــود نــام نبــرده اســت .او البتــه ســخنی دارد کــه از دلیــل تصریــح نکــردن او بــه شــیوهای خــاص
در حکوم ـتداری پــرده بــر م ـیدارد .طباطبایــی فطــرت و حرکــت بــر مــدار آن را اصلــی ثابــت در
ســیر نــوع انســان بــه ســوی کمــال مطلــوب میدانــد (همــان ،ج  ،16ص  .)187ایــن اصــل در بحــث
زندگــی اجتماعــی انســان نیــز راه مییابــد .نکتــه اساســی کــه فطرتمــداری زندگــی اجتماعــی و
از جملــه نــوع حکومــت موجــود در آن را تضمیــن میکنــد ،برقــراری عدالــت اجتماعــی اســت .بنــا
بــه اســتدالل او ،اگــر در یــک نظــام بشــری ،عدالــت اجتماعــی حاکــم گــردد ،دیگــر شــکل و قالــب
حکومــت اهمیتــی نــدارد و نبایــد بــه دنبــال تحــول و تکامــل در چنیــن مقوالتــی برآمــد (همــان ،ج
 ،6ص  .)119در نتیجــه هــر یــک از شــیوههای کنونــی و گذشــته حکوم ـتداری بــه جــز روشهــای
اســتبدادی و دمکراتیــک غربــی کــه بــه صراحــت مــورد نقــد وی اســت (همــان ،ج  ،4ص 101؛ ج ،7
ص  )277در صورتــی کــه بــر محــور فطــری عدالــت اجتماعــی قــرار یابــد و آن را تحقــق بخشــد،
مطلــوب و شایســته اســت .طباطبایــی در تبیینــی افزونتــر ،حکومــت اســامی مطلــوب خــود را بــا
دو ویژگــی «اجتماعــی» و «دینــی» وصــف میکنــد؛ بــدان ســبب کــه کــه او دیــن اســام را تنهــا
دینــی میدانــد کــه ُبعــد اجتماعــی آن بــر بعــد فــردی غلبــه یافتــه و ســعادت نــوع انســان جــز در
ســایه زندگــی اجتماعــی ممکــن نمیشــود (همــان ،ج  ،9ص  .)264میتــوان گفــت ،مقصــود از ایــن
آن جامعــه اســت و نــه فــرد و به ســخن
دو قیــد آن اســت کــه در حکومــت اســامیً ،
اوال حکومــت از ِ
مقیــد
دیگــر ،نوعــی مردمســاالری متصـ ّ
ـور اســت؛ ثانیــاً ایــن مردمســاالری مطلــق نیســت ،بلکــه ّ
بــه دیــن اســت و در چهارچــوب قوانیــن اســام معنــا مییابــد .بــر ایــن پایــه ،میتــوان طباطبایــی
را طرفــدار نوعــی از مردمســاالری آن هــم از نــوع دینــی و اســامیاش بــه شــمار آورد .البتــه آنچــه
در ایــن راه مانــع میشــود ،وجــود برخــی تعبیــرات مبنــی بــر نفــی «دمکراســی اســامی» از جانــب
اوســت (طباطبایــی ،1388 ،ج  ،1ص  .)66بــا ایــن وجــود و آنگونــه کــه تبییــن ســاختار حکومتــی
مطلــوب وی نشــان میدهــد ،ارکان ایــن ســاختار و نقــش هــر یــک ،بــا تعریفــی کــه بــرای مفهــوم
«مردمســاالری دینــی» ارائــه شــده ســازگار مینمایــد (یزدانــی مقــدم ،1388 ،ص 133؛ قــدردان
قراملکــی ،1385 ،ص .)1
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نظریه حکومتی اسالم در تفسیر من وحی القرآن
ســید محمدحســین فضــل اهلل حکومــت را مجموعــه کنشهایــی میدانــد کــه هــدف خــود را
اداره و تدبیــر امــور مــردم از موضــع قــدرت یــا از موضــع معارضــه بــا قــدرت و یــا حمایــت از قــدرت
حاکــم قــرار میدهــد .او نظــام سیاســی مطلــوب را نظامــی میدانــد کــه عدالــت و آزادی را تأمیــن
کنــد؛ امــا شــکل ایــن نظــام بــا توجــه بــه ضرورتهــا و اقتضائــات هــر دوره و بــا عیــار کارآمــدی
ســنجیده و تعییــن میشــود (مــرادی ،1381 ،ص .)43
منابــع قــدرت :فضــل اهلل بــرای اثبــات ضــرورت حکومــت اســامی بــر چنــد نکتــه تأکیــد میکنــد:
نخســت اینکــه هــدف اصلــی شــریعتهای آســمانی تحقــق عدالــت همگانــی اســت و ایــن هــدف،
جــز در ســایه حکومتــی صاحــب قــدرت و مســلط تحقــق نمییابــد (فضــل اهلل ،1419 ،ج  ،22ص
46ـ47؛ همــو ،ص  .)112 ،1995نکتــه دیگــر توجــه بــه ظرفیــت بــاالی فقــه اســامی بــرای پاسـخگویی
بــه نیازهــای فــردی و اجتماعــی انســان مســلمان اســت و ایــن کارآمــدی در طــول حیــات اجتماعــی
مســلمانان بــه اثبــات رســیده اســت .ســوم وجــود دو بعــد «دعــوت» و «دولــت» در اســام اســت.
ایــن دو بعــد در کنــار یکدیگــر بــه مثابــه روح و پیکــر اســاماند و دولــت اســامی موظــف اســت
نیــروی الزم را بــرای حمایــت از دعــوت اســامی و تثبیــت آن فراهــم ســازد .همچنیــن فضــل اهلل
تأکیــد میکنــد کــه فهــم و اجــرای برخــی آیــات قــرآن و احکامــی ماننــد قصــاص ،دیــات ،جهــاد،
میســر نیســت (مــرادی،
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر جــز در چهارچــوب حکومــت اســامی
ّ
 ،1378ص  .)47 46او تأکیــد میکنــد کــه تشــکیل حکومــت اســامی حتــی اگــر حاکــم در ســطحی
برجســته همچــون پیامبــر یــا امــام باشــد یــک وظیفــه دینــی و تکلیــف الهــی اســت و بــر اســاس
آن ،حاکــم وظیفــه دارد برنامــه اجتماعــی مــورد نظــر اســام را اجــرا کنــد و هرگــز مجالــی بــرای ابــراز
آرای شــخصی یــا عرضــه برنامههــای فــردی نــدارد( .فضــل اهلل ،1377 ،ص .)25
عناصــر و شــبکه روابــط قــدرت :ارکان ســهگانه حکومــت اســامی نــزد فضــل اهلل بــه ترتیــب
ـی فقیــه) ،مــردم (امــت) و شــورا.
اولویــت عبــارت اســت از :حاکــم (ولـ ّ
حاکــم :فضــل اهلل نیــز هماننــد طباطبایــی مهمتریــن رکــن حکومــت اســامی را رهبــر یــا حاکــم
یــاد میکنــد .او در پاســخ بــه کیســتی حاکــم اســامی در زمــان غیبــت معصــوم ،بــه صراحــت از
امــکان یــا عــدم امــکان والیــت «فقیــه» ســخن میگویــد و حتــی مناس ـبترین الگــوی حکومــت
اســامی را والیــت فقیــه معرفــی میکنــد .فضــل اهلل البتــه تصریــح میکنــد کــه والیــت فقیــه
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بــه معنــای حکومــت فقیــه تنهــا از بــاب حفــظ نظــام عــام و در جایــی کــه حفــظ نظــام متوقــف
بــر آن باشــد پذیرفتنــی اســت ،امــا در جایــی کــه نظــام اســامی شــکل نگرفتــه یــا شــکل گرفتــه
ولــی حفــظ آن متوقــف بــر والیــت فقیــه نیســت ،فقیــه دارای والیــت نیســت .بــه جــز مشــروعیت
ـی فقیــه کــه از طریــق مســتندات دینــی اثبــات میشــود فقیــه بایــد از مقبولیــت مردمــی نیــز
ولـ ّ
ـی فقیــه یــا گزینــش او
برخــوردار باشــد .فضــل اهلل مســیر تحقــق شــرط دوم را بیعــت امــت بــا ولـ ّ
ـی فقیــه ملــزم بــه مشــورت بــا خبــرگان
از طریــق انتخابــات مســتقیم یــا غیرمســتقیم میدانــد .ولـ ّ
و کارشناســان بــه ویــژه در حــوزه امــوری اســت کــه در آنهــا تخصــص نــدارد؛ ولــی در عیــن حــال،
ایــن مشــورت بــرای او طریقیــت دارد نــه موضوعیــت و مــاک تصمیمگیــری او ،لحــاظ احــکام
شــرعی و مصالــح جامعــه اســت .حــال اگــر حاکــم اســامی بــه طریــق دیگــری غیــر از مشــورت از
جملــه اتــکا بــه آگاهــی و خبرویــت خــود انتخــاب شایســتهای انجــام داد ،دیگــر ملــزم بــه مشــورت
نیســت .همچنیــن حاکــم اســامی در مــواردی کــه خــود از تخصــص و دانــش الزم برخــوردار نیســت
ملــزم بــه مشــورت بــا کارشناســان فــن اســت ،امــا ایــن مشــورت بــه معنــای الــزام وی بــه نتیجــه
شــورا نیســت .او در پــی آگاهــی از آرای مختلــف نیــز ،در نهایــت بایــد بــر اســاس تشــخیص
خــود تصمیــم بگیــرد .خــودداری حاکــم از مشــورت بــا کارشناســان در شــرایطی کــه خــود ،آگاهــی
کافــی نســبت بــه موضــوع مــورد نظــر نــدارد ،بــه معنــای اســتبداد در رأی بــوده و موجــب ســلب
مشــروعیت و عــزل وی میگــردد .فضـلاهلل جامعــه را موظــف بــه اطاعــت از قــدرت مشــروع حاکــم
میدانــد و معتقــد اســت ،در برابــر ایــن اطاعــت ،قــدرت مشــروع (حاکمیــت) هــم وظیفــه دارد بــه
ســخنان و انتقــادات مــردم گــوش فــرا دهــد و از آنهــا بهــره گیــرد و دربــاره مســائل گوناگــون کــه
ممکــن اســت محــل اختــاف آرا باشــد بــا ایشــان وارد گفتگــو شــود (فضــل اهلل ،1377 ،ص .)29 ،25
امـت :رکـن دوم در نظریـه سیاسـی فضل اهلل «امت» اسـت .کارکـرد و وظیفه مهم مـردم در نظریه
سیاسـی او در مـواردی رخ مینمایـد کـه نیـاز بـه انتخاب یـک گزینه از میـان چند گزینه مطرح شـود؛
تصـدی مقـام والیـت وجـود دارنـد و بایـد از میان
از جملـه در جایـی کـه چنـد فقیـه شایسـته بـرای
ّ
آنهـا یکـی را برگزیـد .موضـع دیگر انتخاب مشـاوران حاکم اسـت و آنچه در این مقام بیشـتر موجب
وحـدت صفـوف مسـلمانان میشـود و بـا آموزههای هدایتکننده اسلام نیز سـازگار اسـت آن اسـت
کـه مشـاوران حاکـم از سـوی مـردم انتخـاب شـوند .نقـش دیگر امـت در حکومـت اسلامی پذیرش
مشـروعیت اقتـدار رهبـری و تخلـف نورزیـدن از برنامههای اساسـیای اسـت که از سـوی حکومت بر
جامعـه عرضـه یـا تکلیف میشـود (آرمیـن ،1388 ،ص .)350
شــورا :فضــل اهلل شــورا را نهــادی مشــورتی و مرکــب از افــراد خبــره و مــورد اعتمــاد میدانــد
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تلسا یـتموکح هـیرظن یدروم هعلاطم( نآرق یـعامتجا رـیسفت تالوـحت لـیلحت

کــه اعضــای آن متناســب بــا شــرایط ،میتواننــد از ســوی حاکــم یــا مــردم انتخــاب شــوند؛ امــا
چنانچــه گذشــت او شــورا را فاقــد نقشــی تعیینکننــده در ســاختار حکومــت اســامی میدانــد
و تأکیــد میکنــد کــه شــورا و مشــورت بــرای حاکــم طریقیــت دارد و نــه موضوعیــت .مهمتریــن
کارکردهــای شــورا از نــگاه فضــل اهلل نیــز عبــارت اســت از :فراهــم ســاختن بســتر طــرح نظــرات و
تضــارب اندیشــهها بــا هــدف شــناخت مصالــح اجتماعــی مــردم ،ممانعــت از گرایــش حاکــم بــه
اســتبداد و اســتفاده از عواطــف مــردم و پدیــد آوردن اتفــاق نظــر میــان آحــاد جامعــه نســبت بــه
مســائل گونهگــون اجتماعــی (فضــل اهلل ،1419 ،ج  ،6ص .)345 344
جهــت جریــان قــدرت :فضــل اهلل شــکل حکومــت اســامی را در شــمار امــور متغیــر و جزئــی
میشــمارد و معتقــد اســت ،الگــوی حکومــت اســامی را از کتــاب و ســنت نمیتــوان اســتخراج کــرد.
هــر الگویــی کــه بتوانــد نظــم عمومــی را حفــظ کنــد و ارزشهــای اســامی را بگســتراند و البتــه برآمده
از اراده مــردم باشــد مطلــوب اســت .وی حکومــت مطلــوب را حکومتــی میدانــد کــه برخــوردار از
مشــروعیت الهــی و مقبولیــت مردمــی باشــد و از میــان الگوهــای کهــن و نویــن حکومتــی ،ســه الگوی
«والیــت فقیــه»« ،شــورا» و «دمکراســی» را مــورد بحــث قــرار میدهــد و معتقــد اســت از میــان ایــن
ـی
ســه ،الگــوی والیــت فقیــه در صــورت کارآمــدی و لحــاظ شــرایط الزم بــرای پیشــگیری از انحــراف ولـ ّ
فقیــه بــه ســوی اســتبداد ،الگویــی مقبــول اســت (فضــل اهلل ،1377 ،ص .18)29 ،25

نظریه حکومتی اسالم در تفسیر تسنیم
از نــگاه جــوادی آملــی ،توحیــد کــه رکــن بنیادیــن معــارف دیــن اســام اســت در بحــث نظریــه
حکومتــی نیــز پررنگتــر از هــر عنصــر دیگــر ر خنمایــی میکنــد و در مفهومشناســی حکومــت
ـد نظــر قــرار گیــرد .توجــه بــه مقوالتــی اجتماعــی ماننــد
دینــی ،بیــش از هــر عامــل دیگــر بایــد مـ ّ
تصحیــح روابــط فــردی و اجتماعــی ،قیــام بــه قســط و عــدل ،اتحــاد و بــرادری و بازداشــتن از تفرقــه
نیــز از لــوازم اعتقــاد بــه توحیــد اســت .عــدل و احســان عنصــر دیگــر از عناصــر اصلــی حکومــت
اســامی اســت و نظــام اســامی نظــام تعــاون ،احســان ،عــدل و ایثــار اســت ،نــه نظــام اســتثمار،
اســتخدام ،اســتعباد و اســتحمار (جــوادی آملــی :1381 ،ج  ،1ص 258؛ همــو ،1389 ،ص .)435 433
منابــع قــدرت :جــوادی آملــی بحــث ضــرورت تشــکیل حکومــت اســامی را از ضــرورت وجــود
نظــم و قانــون در جامعــه آغــاز میکنــد و ســپس بــه ضــرورت وجــود دیــن ،قانــون الهــی و حکومــت
در اســام میرســد .بــه عقیــده او ،در نظامهــای دینــی و بــه ســبب حاکمیــت جهانبینــی الهــی،
قانــون وســیله و زمین ـهای بــرای ایصــال انســان بــه ســعادت مــادی و معنــوی و کمــال شایســته او
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اســت و در نتیجــه ،تنهــا از نیازهــای مــادی و اجتماعــی او ناشــی نمیشــود و بــه ســخن دیگــر،
قانــون بــر جامعــه مقــدم اســت؛ امــا در نظامهــای غیــر الهــی ،نیــاز جامعــه پدیدآورنــده قانــون
اســت .بنابــر ایــن مقدمــه ،تنهــا کســی میتوانــد بــرای انســان بــه عنــوان موجــودی بینهایــت
برنامهریــزی کنــد کــه او را آفریــده و بــه همــه ظرفیتهــای وجــودی و کمــال بایســته او آگاه اســت
و برنامــه ســعادتمندی او را در قالــب ادیــان آســمانی و از طریــق پیــامآوران الهــی در اختیــارش
نهــاده اســت (همــو ،1389 ،الــف ،ص  .)54 52از اینــرو ،تشــکیل حکومــت و بــه عهدهگرفتــن اداره
امــور جامعــه از مــواردی اســت کــه نــه تنهــا در هدایــت انســانها نقشــی تعیینکننــده دارد ،بلکــه
در جهــت زنــده مانــدن احــکام و آیــات الهــی و نجــات آنهــا از انــزوا ،فرســودگی و دفــن شــدن
در کتابهــا و کتابخانههــا تأثیرگــذار اســت .حــال اگــر اســام را بــه عنوانــی آیینــی جاودانــی
میپذیریــم کــه تمامــی جزئیــات مــورد نیــاز بــرای ســعادت دنیــوی و اخــروی نــوع انســان را
پیشبینــی کــرده ،ناگزیــر بایــد بپذیریــم کــه آورنــده آن ،بایــد مجــری و ناظــر بــر اجــرای آن نیــز
صحــت و ســقم اجــرای قوانیــن را هــم بــر عهــده گیــرد و دیگــران هــم
باشــد و قضــاوت دربــاره
ّ
تحــت زعامــت او عمــل کننــد .خداونــد بــه عنــوان تنظیمکننــده و فرســتنده احــکام اســام ،پیامبــران
و ســپس امامــان معصــوم را در مقــام مجریــان احــکام اســام معرفــی نمــوده اســت (همــو،1389 ،
ب ،ج  ،10ص 404؛  ،1389ب ،ص  .)75بــه عــاوه ،ضــرورت تشــکیل حکومــت دینــی و اســامی هرگــز
ـص بــه زمیــن یــا زمــان خاصــی نیســت و بدیهــی اســت کــه گســتره آن ،زمــان غیبــت معصــوم
مختـ ّ
را نیــز در بــر میگیــرد .بدیهــی اســت کــه اجــرای قوانیــن الهــی در زمــان غیبــت هــم نیازمنــد
مجریانــی اســت کــه هرچنــد معصــوم نیســتند ،امــا بــا مســائل و دســتورات دینــی بــه انــدازه کافــی
آشــنا و از عدالــت و تقــوای الزم برخوردارنــد (همــو ،1389 ،ص 442 441؛  ،1381الــف ،ص .)370
عناصـر و شـبکه روابـط قـدرت :جـوادی آملـی نیـز معتقد بـه وجـود ارکان سـهگانه بـرای حکومت
ولی فقیـه ،امت و شـورا.
اسلامی اسـت و ماننـد دو مفسـر پیشـین ،آنهـا را چنیـن یـاد میکنـدّ :

ـی فقیــه :ســاختار کلــی نظــام سیاســی اســام بــر اســاس نظــام امامــت و والیــت اســتوار
ولـ ّ

شــده اســت .در چنیــن ســاختاری ،قوانیــن از ناحیــه خداونــد تنظیــم شــده و مســئولیت اجــرای
آن در زمــان حضــور معصومــان بــر عهــده ایشــان و در زمــان غیبــت نیــز وظیفــه فقیــه جامــع
ـی امــر) اساس ـیترین رکــن و عنصــر در ســاختار نظــام
الشــرایط اســت .بــر ایــن مبنــا ،حاکــم (ولـ ّ
حکومتــی اســام شــمرده میشــود .منصــب والیــت امــر در زمــان حضــور معصــوم؟ع؟ ،بــه نصــب

خــاص الهــی ،تنهــا در پیامبــر و ائمــه؟مهع؟

ـتقر اســت و پــس از ایشــان و بــه نصــب عــام آن
مسـ ّ

ِ
ـرایط فقاهــت و عدالــت» .تعییــن حاکــم اســامی حتــی در زمــان
بزرگــواران ،در «فقیــه جامــع شـ
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غیبــت معصــوم انتصابــی و از طریــق تعییــن مصــداق مناســب بــرای معیارهــای تعیینشــده از
ســوی شــارع حاصــل میشــود .عنــوان حاکــم اســامی در زمــان غیبــت« ،فقیــه» اســت؛ اصــل ایــن
عنــوان در منابــع معتبــر دینــی عنــوان گردیــده و مهمتریــن شــرایطی کــه فقیــه بایــد حائــز گــردد
(فقاهــت و عدالــت) نیــز در همــان مصــادر معرفــی شــده اســت (همــو ،1389 ،الــف ،ص 257؛ ،1389
ص 253؛ مجتبـیزاده ،1389 ،ص  .)47نکتـهای کلیــدی دربــاره حکومــت در عصــر غیبــت کــه اینکــه
در زمــان غیبــت« ،فقاهــت و عدالــت» حکومــت میکنــد نــه «فقیــه عــادل»؛ زیــرا در نظــام اســامی،
فقیــه عــادل بــر دیگــران برتــری ویــژهای نــدارد و در همــه احــکام بــا دیگــران مســاوی اســت؛ حتــی
فتــوا یــا حکــم والیــی یــا قضایــی او بــر خــودش نیــز هماننــد دیگــران واجــب و تــرک آن نیــز بــرای
وی هماننــد دیگــران حــرام اســت (جــوادی آملــی ،1389 ،ص  .)445از جملــه مهمتریــن وظایــف
ـی فقیــه) کــه در باالتریــن مرتبــه نــزد انبیــای الهــی تحقــق یافتــه امان ـتداری
حاکــم اســامی (ولـ ّ
و مراقبــت از ســرمایه عظیــم انســانیت انســانها و رهنمــودن ایشــان بــه مقصــد اعــای آفرینــش
اســت؛ الزمــه ادای ایــن وظیفــه مهــم نیــز آشــنایی امیــن (حاکــم) بــا امانــت تحــت اختیــارش
(انســان) اســت .بنابرایــن ،شــناخت سیاســت اســامی و آشــنایی بــا اصــول آن ارتبــاط مســتقیم بــا
شــناخت اســام ،انســان ،مبــدأ و منتهــای او دارد (همــو ،1381 ،ب ،ج  ،1ص  .)257دیگــر وظیفــه مهــم
حاکــم بهرهمنــدی از دیدگاههــا و مشــاوره صاحبنظــران در «حــوادث واقعــه» و مســائل نوپدیــد
جامعــه اســامی اســت .ایــن وظیفــه اصلــی اساســی در ســیره حکومتــی اســام اســت و حاکــم
اســامی موظــف اســت در امــور جامعــه ،بــه نظــرات و آرای مــردم بــه ویــژه کارشناســان و خبــرگان
توجــه کنــد (همــو ،1389 ،ب ،ج  ،9ص 585؛  ،1387ص .)215
امــت :نقــش مــردم در برپایــی و مانایــی حکومــت اســامی بســیار تأثیرگــذار و هــمارزش بــا
نقشآفرینــی ایشــان بــرای انتخــاب حاکــم اســت .بنابرایــن نقــش مــردم در ســاختار حکومــت
اســامی از یکســو تــاش بــرای برقــراری آن اســت و پــس از تعییــن حاکــم اســامی کــه بــا در
نظــر داشــتن معیارهــای دینــی و از ســوی خبــرگان شــریعت رخ میدهــد اطاعــت و فرمانبــرداری
از او .بــه بیــان دیگــر ،حاکمیــت اســامی مشــروعیتش را از خداونــد میگیــرد ،امــا فعلیــت و
مقبولیــت خــود را از راه اکثریــت بــه دســت مـیآورد .مــردم در حکومــت دینــی بــه معنــای واقعــی
در سرنوشــت خــود نقــش دارنــد و مقــدرات خــود را رقــم میزننــد (همــو ،1389 ،ص 418 414؛ ،1387
ص  .)212 211جنبــه دیگــری از نقشآفرینــی مــردم در حکومــت اســامی در حــوزه «امــر النــاس»
اســت؛ یعنــی امــوری از زندگانــی بشــر کــه شــارع مقــدس الــزام خاصــی دربــاره آنهــا نــدارد .در
ایــن حــوزه حکومــت بــر اســاس آرای مــردم اداره میشــود و دولتمــردان موظفانــد بــر طبــق
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خواســته آنــان بــه مدیریــت جامعــه بپردازنــد (همــو ،1387 ،ص .)216
شــورا :جــوادی آملــی شــورا و مشــورت را از «جوامــع الکلــم» قــرآن میدانــد و تأکیــد میکنــد
کــه اســام تدویــن برخــی قوانیــن و جزئیــات آن را بــه بنــای عقــا در هــر عصــر واگــذارده اســت.

اصــول دیــن و احــکام شــرعی حتــی بــرای پیامبــر؟ص؟ و دیگــر معصومــان؟مهع؟

هرگــز در محــدوده

مشــورت قــرار نمیگیــرد و قلمــرو پذیرفتنــی بــرای مشــورت تنهــا حــوزه مباحــات ،موضوعــات
غیرمســتنبط از منابــع دینــی ،اضــاع واجــب تخییــری نقلــی ،مصادیــق واجــب تخییــری عقلــی و
ماننــد آن اســت کــه مســتقیماً بــه حکــم شــرعی بازنمیگــردد (همــو ،1389 ،ب ،ج  ،16ص .)150
اســتمداد از آرای عمومــی و اســتعانت از تضــارب افــکار صاحبنظــران ،عنصــری محــوری در اداره
امــور امــت اســت و بــر ایــن مبنــا ،متصدیــان امــور نیــز مأمــور بــه مشــورتاند .استشــاره حاکمــان
در برخــی مــوارد واجــب اســت و در مــواردی منــدوب .بــرای مثــال ،تصمیمگیــری دربــاره امــور کالن
مملکــت اســامی بــرای حاکــم غیرمعصــوم بــدون مشــورت بــا کارشناســان و خبــرگان میســر نیســت
و در نتیجــه ،استشــاره در ایــن مــوارد بــر حاکــم واجــب اســت .امــا بــا ایــن وجــود ،شــورا در نظریــه
سیاســی وی نیــز ،هرگــز همپایــه رکــن «والیــت» تصویــر نمیشــود ،چنانچــه عنصــر «امــت» نیــز از
چنیــن جایگاهــی برخــوردار نیســت؛ بلکــه در نهایــت میتــوان ایــن دو مفهــوم (امــت و مشــورت)
را عناصــری بــا تأثیرگــذاری نســبی قلمــداد کــرد (همــو ،1389 ،ب ،ج  ،16ص .)157
جهــت جریــان یافتــن قــدرت :جــوادی آملــی نیــز بــا نقــد شــیوه دمکراســی غربــی ،از مفهــوم
«مردمســاالری دینــی» بــه عنــوان مفهومــی جایگزیــن یــاد میکنــد .او یکــی از شــاخصههای
فکــری و عملــی انســانهای دینــدار را سرســپردگی بــه دیــن در تمامــی عرصههــای حیــات و از جملــه
عرصــه سیاســی میدانــد ،کــه مشــخصاً در پذیــرش شــکل حکومتــی مطلــوب دینــی (مردمســاالری
دینــی) خودنمایــی میکنــد (همــو ،1389 ،د .)17 ،او البتــه منکــر کارایــی و حتــی اعتبــار رأی اکثریــت
بــه عنــوان مهمتریــن شــاخصه دمکراســی نمیشــود و بــا لحــاظ برخــی شــرایط ،آن را در مــواردی
مثمــر ثمــر هــم میشــمارد .آرای اکثریــت در آنچــه «منطقــة الفــراغ» نامیــده میشــود مشــروط بــه
رعایــت قوانیــن جامــع و کلّ ــی شــرع معتبــر اســت (همــو ،1389 ،جامعــه در قــرآن ،ج)429 ،

نتیجهگیری
تفســیر اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از گرایشهــای نوپدیــد تفســیری در دوران معاصــر ،فــراز
و فرودهــا و تحوالتــی را پشــت ســر نهــاده اســت .ایــن پژوهــش تحــوالت ر خداده در یکــی از
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مهمتریــن موضوعــات مــورد توجــه مفســران اجتماعــی یعنــی نظریــه حکومــت اســامی را پاییــده
و بــه ایــن نتایــج دســت یافتــه اســت،
بررســی نظریــه سیاســی ســه تــن از مفســران اجتماعــی برگزیــده اهــل ســنت (عبــده و رشــیدرضا،
دروزه ،زحیلــی) نشــان میدهــد کــه گویــا در طــول ســده گذشــته نظریــه سیاســی ایــن عــده
بــه صــورت عمــده در یــک شــاکله ثابــت ســیر کــرده اســت .نخســتین مبنــای مشــترک در ایــن
شــاکله ،نادرســت شــمردن شــیوه حکومتــی فــردی و اســتبدادی و تــاش بــرای رســمیت دادن بــه
حکومتهــای مردمــی و اســتقرار آن اســت .دیگــر مبنــای شــاخص نــزد ایشــان مجلس شــورا اســت،
کــه تالشــی همســان بــرای بازتعریــف مفهومــی نویــن بــرای آن و شناســاندن جایــگاه درســتش در
هندســه حکومــت اســامی ،مــورد اهتمــام آنهــا بــوده اســت .امــا در مجمــوع بایــد گفــت ،در
نظریههــای سیاســی ایــن گــروه از مفســران اجتماعــی ،بــه ویــژه از نظــر محتــوا و درونمایــه،
چنــدان تحــول و تکاملــی دیــده نمیشــود؛ هرچنــد برخــی نوآور یهــا در ویژگیهــای ظاهــری و
شــکلی غیرقابــل انــکار اســت .بــه ســخن دیگــر ،عمــده مطلــب دربــاره دیــدگاه سیاســی و حکومتــی
اســام در همــان نقطــه آغازیــن تفاســیر اجتماعــی اهــل ســنت تفســیر المنــار بیــان شــده اســت و
ـران پســین از جملــه دروزه و زحیلــی چنــدان بــر غنــای محتوایــی مفســران المنــار نیفزودهانــد.
مفسـ ِ
در نتیجــه میتــوان گفــت ،طــرح نظریــه حکومتــی بــه عنــوان یکــی از دغدغههــا و ســواالت اصلــی
در اندیشــه مفســران اجتماعــی اهــل ســنت کاملتــر از هــر تفســیر دیگــری ،در تفســیر المنــار طــرح
گردیــده اســت .ایــن ســخن بــه معنــای آن اســت کــه تفســیر اجتماعــی نــزد اهــل ســنت دسـتکم
در طــرح نظریــه حکومتــی از نظــر محتــوا و درونمایــه ،شــاهد تکامــل و تحــول چندانــی نیســت.
آنچــه مشــخصاً قابــل اثبــات اســت ،تنهــا برخــی تحــوالت ظاهــری و بیرونــی اســت ،کــه بــروز آن
هــم بــا توجــه بــه اقتضائــات جدیــد در فضــای فکــری جوامــع مســلمان طبیعــی مینمایــد؛ ماننــد
آنکــه دروزه و زحیلــی برخــاف عبــده بــا بســامد و تأکیــد بیشــتری ،از اشــکال نویــن حکومــت (ماننــد
اقســام دمکراســی یــا حکومتهــای شــورایی) و مشــابهیابی آن بــا حکومــت اســامی مطلــوب
خــود ســخن میگوینــد .بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت ،در نظریــه حکومتــی مفســران اجتماعــی
اهــل ســنت تحــول و تکامــل شــایانی دیــده نمیشــود.
در ســوی دیگــر ،امــا دیــدگاه حکومتــی مفســران شــیعی ،ضمــن برخــورداری از هماهنگــی
حداکثــری در بســیاری از جزئیــات ،شــاهد نوعــی تحــول و تکامــل نیــز هســت .هــر ســه مفســر
شــیعی بــر ضــرورت تشــکیل حکومــت اســامی ،نقــد شــیوه حکومتــی دمکراســی غربــی و طــرح
ـی امــر» بــه عنــوان مهمتریــن بخــش از نظریــه
شــیوه «مردمســاالری دینــی» ،برشــمردن رکــن «ولـ ّ
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حکومتــی و یادکــرد دو عنصــر «امــت» و «مشــورت» تنهــا بــه عنــوان عناصــری تأثیرگــذار در نظریــه
حکومتــی همرأیانــد،
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امــا در موضوعاتــی چــون «مفهومشناســی حکومــت دینــی»« ،تعییــن

مصــداق حاکــم دینــی در زمــان غیبــت معصــوم» و «محــدوده وظایــف سیاســی امــت» نظــرات
یکســانی ندارنــد .نکتــه حائــز اهمیــت البتــه آن اســت کــه ایــن ناهمگونــی بــه نحــو تبایــن نیســت،
بلکــه در مــوارد اختالفــی نیــز ،نظــرات هــر یــک از مفســران شــیعی نســبت بــه مفســر پیــش از خــود
کاملتــر عرضــه و در نهایــت ،منتــج بــه ارائــه نظریــه حکومتــی شــاملتری در آخریــن تفســیر مــورد
بحــث (تفســیر تســنیم) شــده اســت .در نتیجــه ،بــه نظــر میرســد طــرح نظریــه حکومتــی نــزد
مفســران اجتماعــی شــیعه تفســیر بــه تفســیر و زمــان بــه زمــان کاملتــر شــده و بــا زبــان روز و
شــبهات جدیــد و اقتضائــات اجتماعــی ســازگارتر گردیــده اســت.

پینوشت
 .1گرایــش یــا رویکــرد تفســیری بنابــر تعریــف مشــهور ،عبــارت از جهتگیر یهــای خاصــی اســت کــه بــر اثــر
افــکار ،عقایــد ،تخصــص علمــی مفســران یــا شــرایط اجتماعــی حاکــم بــر آنهــا ،در تفاسیرشــان نمــودار میشــود
(بابایــی ،1389 ،ج  ،19 ،1رضایــی اصفهانــی ،1390 ،ج .)23 ،2

 .2همچنیــن ،اگــر ســابقه طــرح مباحــث سیاســی و حکومتــی در پیشــینه علمــی دو فرقــه شــیعه و ســنی بــا
نگاهــی تاریخــی کالمــی نیــز بررســی شــود ،بــار دیگــر لــزوم تبییــن جداگانــه نظریــات سیاســی مفســران آنهــا

ضــروری بــه نظــر میرســد .بــر اســاس نــگاه یادشــده ،اهــل ســنت در طــول ســدههای پــس از رحلــت پیامبــر
اکــرم؟ص؟ ،بــه دالیلــی ،بیــش از شــیعیان بــه بحــث و نــگارش دربــاره مباحــث حکومتــی پرداختهانــد .ایشــان

بــه دلیــل نپذیرفتــن خالفــت و والیــت علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ ،بالفاصلــه پــس از درگذشــت پیامبــر؟ص؟

بــا

ـی امــر و رهبــر جامعــه اســامی مواجــه شــدند .چنانچــه بررســی حــوادث صــدر
چالــش چگونگــی انتخــاب ولـ ّ
اســام نشــان میدهــد ،انتخــاب خلیفــه و حاکــم مســلمین از ســوی اهــل ســنت از شــیوه یکســانی تبعیــت

نکــرده اســت؛ ولــی بــا اینهمــه ،تــاش گســترده تئور یپــردازان و متکلمــان ایــن فرقــه بــرای مشــروع جلــوه
دادن خالفــت خلفــای اربعــه و حتــی خلفــای پــس از آنــان ،زمینــه بــروز نظریههــای مختلــف حکومتــی را در

میــان ایشــان فراهــم آورده اســت (فیرحــی .)104 79 ،1393 ،امــا شــیعه در مقابــل ،بــه دلیــل اعتقــاد بــه خالفــت
و والیــت علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ و ســپس امامــان یازدهگانــه پــس از او بــه نصــب الهــی ،طبیعتــاً بــه شــیوه
ـی امــر نمیاندیشــید .همچنیــن ،دسترســی نداشــتن بیشــتر امامــان؟مهع؟ بــه خالفــت و
دیگــری بــرای انتخــاب ولـ ّ

حکومــت در جامعــه اســامی ،زمینــه پرسـشهای متناســب بــا مباحــث حکومتــی را از ســوی اندیشــمندان شــیعه

فراهــم نســاخت؛ تــا آنجــا کــه در مجموعــه روایــات شــیعه ،کمتــر پرســش صریحــی دربــاره نحــوه اداره حکومــت
یافــت میشــود (فیرحــی215 185 ،1393 ،؛ قاضــیزاده.)2 ،1384 ،

 .3آغــاز تقریــر و نــگارش تفســیر المنــار ســال  1899میــادی و آغــاز نــگارش التفســیر الحدیــث ســال  1941میــادی

و آغــاز نــگارش تفســیر المنیــر ســال  1997میــادی اســت.

 .4ســال آغــاز نــگارش تفســیر المیــزان  1972میــادی ،ســال آغــاز نــگارش مــن وحــی القــرآن  1979میــادی و
ســال آغــاز نــگارش تفســیر تســنیم حــدود  1995میــادی اســت.

 .5بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــه دو مقالــه «روششناســی تفســیر اجتماعــی قــرآن» (آقایــی )11 ،1388 ،و
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تلسا یـتموکح هـیرظن یدروم هعلاطم( نآرق یـعامتجا رـیسفت تالوـحت لـیلحت

«تفســیر اجتماعــی قــرآن؛ چالــش تعریــف و ویژگیهــا» (نفیســی)44 ،1393 ،؛ از کتابهــا میتــوان بــه گرایــش
اجتماعــی در تفاســیر معاصــر قــرآن کریــم نوشــته ســیده فاطمــه حســینی میرصفــی و از پایاننامههــا میتــوان

بــه «بررســی و تحلیــل روش تفســیر اجتماعــی» (روح اهلل ناظمــی ،دانشــگاه تربیــت مــدرس) و «بررســی آرای

تفســیرپژوهان دربــاره تفســیر اجتماعــی (فرزانــه روهــی ،دانشــگاه خوارزمــی) اشــاره کــرد.

 .6چنیــن مینمایــد کــه یــک نظریــه حکومتــی ،بــه ویــژه در بــاب حکومــت اســامی ،دس ـتکم بایــد بتوانــد:
الــف) منابــع قــدرت (ضــرورت وجــود حکومــت) را بــه ویــژه بــا توجــه بــه منابــع اصلــی دیــن (قــرآن و ســنت)

توضیــح دهــد؛ ب) عناصــر قــدرت (نهادهــای تشــکیلدهنده حکومــت) را برشــمرد و وظایــف هــر یــک را نشــان
دهــد؛ ج) شــبکه روابــط قــدرت (شــیوه چینــش نهادهــای حکومتــی) را تبییــن کنــد؛ د) جهــت جریــان یافتــن
قــدرت (ماهیــت اقتدارگــرا یــا مردمســاالر حکومــت) را نیــز توضیــح دهــد (فیرحــی17 ،1393 ،ـ.)20

 .7رشــیدرضا نیــز بــا صراحتــی افزونتــر آورده اســت« :اســام دیــن هدایــت ،ســروری ،سیاســت و حکومــت
اســت؛ زیــرا تمامــی آنچــه در بــاب اصــاح بشــر در تمامــی جنبههــای دینــی و مصالــح اجتماعــی و قضایــی
ایشــان آورده وابســته بــه ســیادت ،قــدرت[ ،برخــورداری از] حکومــت عادالنــه ،برپــا داشــتن حــق و توانمنــدی

حمایــت از دیــن و دولــت اســت» (رشــید رضــا ،المنــار ،1947 ،ج .)217 ،11

 .8اطاعــت از قوانیــن شــورا و نظــارت بــر عملکــرد شــورا نیــز دیگــر وظایــف سیاســی امــت اســت (رشــید رضــا،
 ،1947ج  187 ،5و 278؛ ج  36 ،4و .)47

 .9طبــق آیــه  104ســوره آل عمــران ،مســلمانان بایــد از میــان خــود گروهــی شایســته و آگاه را برگزیننــد تــا

وظیفــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را در جامعــه انجــام دهــد .مهمتریــن معــروف از نظــر عبــده ،برپــا

داشــتن عدالــت و بدتریــن منکــر ظلــم و ســتم حاکمیــت اســت؛ از اینــرو از جملــه وظایــف اصلــی نهــاد شــورا

نظــارت بــر عملکــرد حاکــم و بازداشــتن او از ســتم و ارشــاد او بــرای اقامــه عــدل اســت (همــان .)45 ،عبــده

معــادل چنیــن گروهــی را بــا ویژگیهــای خــاص آن از جملــه یکپارچگــی ،بههمپیوســتگی ،برخــورداری از

پشــتوانه مردمــی و اقتــدار در دوران کنونــی ،همــان مجلــس نماینــدگان منتخــب مــردم میشــمارد .بــه ســخن
دیگــر ،وظیفــه عمومــی نظــارت بــر عملکــرد حاکــم کــه بــر عهــده یکیــک افــراد جامعــه اســت ،از طریــق
انتخابــات بــه نماینــدگان آنهــا واگــذار میشــود و بدینترتیــب ،بخــش دیگــری از حقــوق سیاســی و اجتماعــی
آنــان نیــز تحقــق مییابــد (همــان.)46 ،

 .10البتــه رشــیدرضا بــه ســبب قالــب فکــری ســلفیاندیش خــود ،در گامــی پیشــتر از اعتقــاد بــه وجــوب و وجــود
برپایــی حکومــت اســامی ،لــزوم برخــورداری حکومــت اســامی از قالــب خالفــت ســنتی را نیــز ضــروری و حتمــی

میشــمرد .اصلیتریــن نقطــه تمایــز اندیشــه سیاســی رشــید رضــا بــا عبــده را نیــز در اعتقــاد راســخ او بــه
شــکل و قالــب حکومــت ،یعنــی همــان شــیوه ســنتی خالفــت اســامی دانســتهاند (عنایــت ،ســیری در اندیشــه
سیاســی عــرب .)157 ،ایــن اعتقــاد تــا بدانجــا پیــش م ـیرود کــه «اجمــاع بــر لــزوم خالفــت» یکــی از اصــول

اندیشــه سیاســی رشــید رضــا دانســته شــده اســت (فیرحــی ،نظــام سیاســی و دولــت در اســام .)16 ،بــه عقیــده

وی ،منشــأ وجــوب شــکل و شــیوه مطلــوب حکومــت کــه همــان خالفــت ســنتی اســت «اجمــاع امــت» اســت؛

البتــه اجمــاع شــرعی و نــه فقــط عقلــی .او میگویــد« :گذشــتگان امــت و اهــل ســنت و جمهــور گروههــای
دیگــر بــر ایــن نکتــه اجمــاع کردهانــد کــه نصــب امــام بــه معنــی والیــت دادن او بــر امــت شــرعاً و نــه تنهــا
عقــاً بــر مســلمانان واجــب اســت» (رشــیدرضا ،الخالفــة أو اإلمامــة العظمــی 18 ،مقالــه «التعریــف بالخالفــة
اإلســامیة ووجوبهــا شــرعاً ») بــر ایــن اســاس ،او وجــوب خالفــت را وجــوب نفســی میدانــد .رشــید رضــا در

ایــن موضــوع ،بــه جــز دالیــل اندیشــمندان پیشــین اهــل ســنت ،بــه روایــات نیــز اســتناد و از جملــه از روایــت
ـس فِ ــی ُعنُ قــه بیعـ ُ
اهلِ َّیـ ً
ـات میتَ ـ ً
ج ِ
ـة» یــاد میکنــد.
ـام َمـ َ
«مــن َمـ َ
ـة إمـ ٍ
ـة َ
ـات َولَ ْیـ َ
 .11دروزه همچنیــن ،بســیاری دیگــر از آیــات و دســتورات قــرآن را نیــز متضمــن پیــام لــزوم برپایــی دولــت
اســامی میدانــد .بــرای مثــال ،او ذیــل تفســیر آیــه  55ســوره نــور کــه وعــده جانشــینی مومنــان در زمیــن را
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میدهــد ،داللــت بدیهــی آن را وجــود دولتــی اســامی و صاحــب قــدرت میدانــد .همچنیــن بــه عقیــده او،
ایــن آیــه میفهمانــد کــه اگــر چنیــن دولتــی وجــود خارجــی نــدارد ،بــر مســلمانان فــرض اســت کــه نســبت
بــه برپایــی آن اهتمــام ورزنــد .بگذریــم کــه دولتــی اینچنیــن در زمــان حیــات پیامبــر اکــرم؟ص؟ وجــود یافــت و
ایشــان بــه عنــوان رهبــر و حاکــم جامعــه اســامی ،بــه تدبیــر جنبههــای مختلــف زندگــی اجتماعــی مســلمانان
و حتــی غیرمســلمانانی کــه در دولــت اســامی او میزیســتند پرداخــت .دروزه همچنیــن ذیــل تفســیر آیــات ،59
 76و  97تــا  100ســوره نســاء ،از جملــه پیامهــای اصلــی و جاودانــه ایــن آیــات را رضایــت نــدادن مســلمانان
بــه حکومــت غیرمســلمانان و تســلیم و خضــوع در برابــر آنــان میدانــد .او تأکیــد میکنــد کــه مســلمانان بــرای
اینکــه بتواننــد آزادانــه شــعائر دینــی خــود را برپــا دارنــد و تنهــا بــه جهــت مســلمان بــودن تحــت ظلــم و ســیطره
دیگــران نباشــند ،الزم اســت نهایــت تــاش خــود را بــرای دســتیابی بــه حکومــت اســامی مطلــوب انجــام دهنــد
(دروزه ،1383 ،ج 220 ،8ـ 221و  156ذیــل آیــه  59نســاء).
« .12نظــام ریاســتی» عبــارت از شــیوهای در حکومــتداری اســت کــه در آن رییــس دولــت (رییــس جمهــور)
مســئولیت قــوه مجریــه را بــر عهــده دارد و از وظایــف او از جملــه ایــن اســت کــه بــا صاحبنظــران و دانشــمندان
از گروههــای مختلــف اجتماعــی بــه مشــورت و تبــادل نظــر بپــردازد و پــس از گزینــش بهتریــن نظــر ،در صــدد
اجــرا و عملــی کــردن آن بــر آیــد .چنانچــه در مباحــث علــوم سیاســی بــه تفصیــل آمــده اســت ،در نظامهــای
سیاســی مردممحــور کــه بهویــژه در دو ســده اخیــر در بیشــتر کشــورهای جهــان پیــاده شــده اســت بــر مبنــای
ایــده تفکیــک قــوای منتســکیو ،دو نــوع نظــام حکومتــی دیــده میشــود :ریاســتی و پارلمانــی .ویژگــی اصلــی
مقننــه از یکدیگــر
نظــام ریاســتی در برابــر نظــام پارلمانــی تفکیــک قــوا و مشــخصاً اســتقالل دو قــوه مجریــه و ّ
اســت .در نظامهــای ریاســتی در جهــان کنونــی رییــس جمهــور و اعضــای مجلــس در دو انتخابــات مجــزا
انتخــاب میشــوند و هیچیــک نمیتوانــد بــه دوران تصــدی دیگــری پیــش از موعــد قانونــی پایــان دهــد.
انتخــاب رییــس جمهــور بــا رأی مســتقیم مــردم صــورت میگیــرد و بدینترتیــب ،او از اعتبــار و قــدرت قابــل
توجهــی برخــوردار میشــود و پشــتوانهای برابــر بــا پارلمــان بــه دســت م ـیآورد .در مقابــل ،بــه دلیــل تفکیــک
ســاختاری و کارکــردی هــر قــوه ،رییــس جمهــور هــم نمیتوانــد بــه پارلمــان الیحــه قانونــی پیشــنهاد دهــد و
تنهــا بایــد مصوبــات و قوانیــن آن را اجــرا نمایــد (العانــی ،األنظمــة السیاســیة والدســتورة المقارنــة ،ص 38 37؛
حبی ـبزاده ،تــوکل و محمــد برومنــد ،جایــگاه نظــام ریاســتی یــا پارلمانــی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران،
مطالعــات حقوقــی دولــت اســامی 1391 ،ش ،شــماره  ،1ص .)82 79
 .13بـرای مثـال ،او ذیـل تفسـیر آیاتـی از سـوره فتـح بـه این مطلب اشـاره میکنـد که بـه دنبال فتح مکـه ،دولت
اسلامی موجودیـت و اسـتقالل درونـی و بیرونـی خـود را نشـان داد و افـزون بـر ُبعد نبـوت ،بعد دیگر شـخصیت
پیامبـر؟ص؟ یعنـی همـان حاکمیـت و راهبری ایشـان در سیاسـت و حکومت ظهـور کامل یافت
 .14بــرای نمونــه ،واژه «الدولــة» یــا «دولــة» بیــش از  90بــار« ،الرعیــة» و «رعیــة» نزدیــک  20بــار و «ســلطان» و
«الســلطان» بیــش از  270بــار در ارتبــاط بــا مباحــث سیاســی و حکومتــی در تفســیر المنیــر تکــرار شــده اســت.
بــرای نمونههــای بیشــتر بــه نشــانیهای زیــر رجــوع شــود :زحیلــی ،2 ،1418 ،ص 92؛  ،5ص 128؛  ،8ص 143؛
 ،10ص  71تــا 75؛  ،14ص 224؛  ،19ص 149؛  ،25ص  255و...
 .15این نکته پیشتر مورد قبول دروزه نیز بود .در اینجا زحیلی به عالوه ،آن را با دمکراسی نیابتی نیز همتراز میداند.
 .16نکتــه دیگــری کــه مــورد توجــه زحیلــی قــرار گرفتــه ،توجــه بــه وجــود دو بعــد «سیاســی» و «اجتماعــی»
در دمکراســیهای کنونــی و مشابهســازی آن بــا نظــام حکومتــی شــورامدار اســامی اســت .مقصــود از
بعــد سیاســی ،تأمیــن و تضمیــن آزادیهــای اساســی اجتماعــی از جملــه برخــورداری از حــق رأی ،دخالــت در
تعییــن سرنوشــت سیاســی و نظــارت بــر عملکــرد هیــأت حاکمــه اســت .بعــد اجتماعــی دمکراســی نیــز عبــارت
اســت از بــرآوردن حداکثــری حقــوق و بهرهمندیهــای اجتماعــی بــرای عمــوم افــراد ،در کنــار رفــاه عمومــی و
برخوردار یهــای مــادی بــرای آنــان .زحیلــی معتقــد اســت ،حکومــت اســامی بــه شــکل بالقــوه در هــر دو
جنبــه ظرفیــت کاملــی دارد و در مقــام عمــل نیــز موظــف اســت در جهــت تحقــق دو بعــد سیاســی و اجتماعــی
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تلسا یـتموکح هـیرظن یدروم هعلاطم( نآرق یـعامتجا رـیسفت تالوـحت لـیلحت

دمکراســی اقــدام نمایــد (زحیلــی ،1428 ،ص .)458 457
 .17موارد تکرار این ترکیب در مباحث اجتماعی و سیاسی المیزان بیش از  20مورد است.
 .18فضــل اهلل دمکراســی را بــه لحــاظ خاســتگاه و مبانــی فکــری بــا اســام ســازگار نمیدانــد ،زیــرا ایــن شــیوه
حکومتــی «مــردم» را منبــع مشــروعیت میدانــد .امــا در عیــن حــال بــر آن اســت کــه ایــن امــر مانــع از برخــورد

مثبــت مســلمانان بــا نظامهــای دموکراتیــک غیراســامی نمیشــود؛ بــه خصــوص اگــر کار بــه انتخــاب یکــی

از دو الگــوی دموکراتیــک و اســتبدادی بکشــد ،کــه در آن صــورت مســلمانان بایــد راه هماهنگــی بــا دمکراســی

را برگزیننــد و اســتبداد را محکــوم کننــد .مقصــود او از ایــن ســخن ،نــه هماهنگــی فکــری بــا دمکراســی ،کــه

هماهنگــی تاکتیکــی بــا واقعیــت و بهرهگیــری از آزادیهایــی اســت کــه ایــن نظــام بــه حرکتهــای اســامی

میدهــد (فضــل اهلل 25 ،1377 ،و  .)29همچنیــن ،فضــل اهلل حکومــت اســامی را فاقــد ویژگــی تئوکراتیــک
(ســلطانخدایی) میدانــد و بــر مدنــی بــودن آن اصــرار مــیورزد .بــه عقیــده او ،دولــت اســامی دولــت

حاکمیــت مطلــق نیســت ،کــه در آن حاکــم بنــا بــه ســلیقه و افــکار شــخصی خــود و بــه نــام خــدا حکومــت کنــد.
طبیعــت و تجربــه حکومــت و رهبــری در اســام پیونــد مــردم بــا حکومــت اســت و چنیــن نیســت کــه حاکــم

اســامی رهــا از هــر قیــد و بنــدی باشــد (فضــل اهلل.)25 ،1377 ،

 .19البته در متن مقاله گذشت که طباطبایی حتی «شورا» را به عنوان عنصر تأثیرگذار نیز یاد نمیکند

کتابنامه
•قرآن کریم
•آرمیــن ،محســن ( ،)1385بررســی و نقــد آرای مفســران مشــهور معاصــر قــرآن دربــاره آزادیهــای سیاســی

و اجتماعــی ،تهــران :دانشــگاه تربیــت مــدرس.

•بابایــی ،علــی اکبــر ( ،)1389مکاتــب تفســیری ،قــم :پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و ســازمان مطالعــه و

تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها.

•جــوادی آملــی ،عبــداهلل ( 1389الــف) ،والیــت فقیــه ،والیــت فقاهــت و عدالــت ،محقــق :محمــد محرابــی،

قــم :مرکــز چــاپ و نشــر اســراء.

•جوادی آملی ،عبداهلل ( 1389ب) ،تفسیر تسنیم ،محقق :سعید بندعلی ،قم :مرکز چاپ و نشر اسراء ،قم.
•جوادی آملی ،عبداهلل ( 1389ج) ،جامعه در قرآن ،قم :مرکز چاپ و نشر اسراء.
•جــوادی آملــی ،عبــداهلل ( 1389د) ،امــام مهــدی موعــود موجــود ،محقــق :محمدحســن مخبــر ،قــم :مرکــز

چــاپ و نشــر اســراء. ،

•جــوادی آملــی ،عبــداهلل ( 1381الــف) ،صــورت و ســیرت انســان در قــرآن ،محقــق :غالمعلــی امیندیــن،

قم:مرکــز چــاپ و نشــر اســراء.

•جوادی آملی ،عبداهلل ( 1381ب) ،ادب فنای مقربان ،محقق :محمد صفایی ،قم ،مرکز چاپ و نشر اسراء.
•جــوادی آملــی ،عبــداهلل ( ،)1387نســبت دیــن و دنیــا؛ بررســی و نقــد نظریــه سکوالریســم ،محقــق :علیرضــا

روغنــی موفــق ،قــم :مرکــز چــاپ و نشــر اســراء.

•حبیــبزاده ،تــوکل ( ،)1391جایــگاه نظــام ریاســتی یــا پارلمانــی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران،

مطالعــات حقوقــی دولــت اســامی ،شــماره .108 75 ،1

عزت ( ،)1383التفسیر الحدیث ،قاهره ،دار إحیاء الکتب العربیة.
•دروزه ،محمد ّ
•رشیدرضا ،سید محمد ( ،)1947تفسیر القرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیر المنار ،قاهره :دار المنار.
•رشیدرضا ،سید محمد (بیتا) ،الخالفة أو اإلمامة العظمی ،قاهره :الزهراء لألعالم العربی.
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•رضایی اصفهانی ،محمدعلی ( ،)1390منطق تفسیر ( ،)2قم :مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.
•زحیلــی ،وهبــه بــن مصطفــی ( ،)1418التفســیر المنیــر فــی العقیــدة والشــریعة والمنهــج ،بیــروت دمشــق:

دار الفکــر المعاصــر.

•زحیلی ،وهبه بن مصطفی ( ،)1428قضایا الفقه و الفکر المعاصر ،دمشق :دار الفکر.
•طباطبایــی ،ســید محمدحســین ( ،)1388بررســیهای اســامی ،بــه کوشــش ســید هــادی خسروشــاهی،

قــم ،انتشــارات بوســتان کتــاب.

•طباطبایــی ،ســید محمدحســین (بیتــا) ،فرازهایــی از اســام ،بــه کوشــش ســید مهــدی آیــت اللهــی ،قــم،

نشــر جهــانآرا.

•طباطبایــی ،ســید محمدحســین ( ،)1417المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،قــم :دفتــر انتشــارات اســامی جامعــه

مدرســین حــوزه علمیــه قــم.

عمارة ،محمد ( ،)199األعمال الکاملة لإلمام الشیخ محمد عبده ،بیروت :دار الشروق.
• ّ

•عنایــت ،حمیــد ( ،)1391ســیری در اندیشــه سیاســی عــرب (از حملــه ناپلئــون بــه مصــر تــا جنــگ جهانــی

دوم) ،تهــران ،انتشــارات امیرکبیــر.

•فضل اهلل ،سید محمدحسین ( ،)1419تفسیر من وحی القرآن ،بیروت :دار المالک.
ـف :حــوار شــامل مــع العالمــة الســید محمدحســین فضــل اهلل
•فضــل اهلل ،الســید محمدحســین (« ،)1995الملـ ّ

حــول نشــأته الفکریــة ومواقفــه مــن القضایــا البــارزة التــی تشــغل الوطــن العربــی والعالــم اإلســامی» ،الدراســات
الفلســطینیة ،العــدد 81 ،23ـ.108

•فضــل اهلل ،ســید محمدحســین ( ،)1377والیــت فقیــه ،شــورا و دمکراســی ،ترجمــه مجیــد مــرادی ،علــوم

سیاســی ،شــماره 23 ،2ـ.38

•فیرحــی ،داود ( ،)1393نظــام سیاســی و دولــت در اســام ،قــم :ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم

انســانی دانشــگاهها (ســمت) و مرکــز تحقیــق و توســعه علــوم انســانی و دانشــگاه باقــر العلــوم؟ع؟.

•فیرحــی ،داود ( ،)1380نظــام سیاســی و دولــت در اســام (( )2ســیمای عمومــی نظــام سیاســی و دولــت در

اســام)» ،علــوم سیاســی ،شــماره .168 141 ،15

•قــدردان قراملکــی ،محمدحســن ( ،)1385مبانــی حکومــت مردمســاالر دینــی از دیــدگاه عالمــه طباطبایــی،

اندیشــه نویــن دینــی ،شــماره  4و 119 ،5ـ.145

•قطب ،سید ( ،)1412فی ظالل القرآن ،بیروت :دار الشروق.
•مجتبــیزاده ،علــی ( ،)1389نظــام سیاســی اســام در عصــر غیبــت از منظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی،

حکومــت اســامی ،شــماره اول37 ،ـ.70

•مــرادی ،مجیــد ( ،)1378معمــار اندیشــه معاصــر اســامی (بــه مناســبت وفــات عالمــه ســید محمدحســین

فضــل اهلل) ،آییــن ،شــماره  30و 108 ،31ـ.110

•نفیســی ،شــادی ( ،)1379عقلگرایــی در تفاســیر قــرن چهاردهــم ،قــم :مرکــز انتشــارات دفتــر تبلیغــات

اســامی حــوزه علمیــه.

•یزدانــی مقــدم ،احمدرضــا ( ،)1388مردمســاالری دینــی در پرتــو نظریــه ادراکات اعتبــاری عالمــه طباطبایــی،

حکومــت اســامی ،شــماره اول132 ،ـ.154
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