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                                                                           روح اهّلل ناظمی* 

چکیده

تفسیر اجتماعی یکی از گرایش های نوین تفسیری است که اکنون بیش از یک سده از پیدایی آن 

می گذرد. با وجود اینکه در آثار تفسیرپژوهی، جوانب این گرایش نوپدید کاویده و شناسانده شده، اما 

تاکنون تحوالت رخ داده در آن و فراز و فرودهایش بررسی نگردیده است. از دیگر سو، یکی از مهم ترین 

و  استنباط  دارد، تالش مفسران معاصر جهت  بازتاب شایان توجهی  اجتماعی  تفاسیر  در  مباحثی که 

استخراج نظریه حکومتی اسالم بر پایه قرآن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و 

تحلیل نظریه حکومتی اسالم از نگاه مهم ترین مفسران اجتماعی اهل سنت و شیعه می پردازد 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 کّلّیت تحوالت رخ داده در گرایش اجتماعی برنماید. دو پرسش اصلی این پژوهش چنین 

است: 1ـ دیدگاه مفسران اجتماعی اهل سنت و شیعه طّی دست کم یک سده اخیر، پیرامون نظریه 

حکومتی اسالم، دست خوش چه سان دگرگونی هایی شده است؟ 2ـ درک و دریافت این دگرگونی ها بروز 

چه تحوالتی را در گرایش اجتماعی نمایان می کند؟ چنین به نظر می رسد 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 می شود؛ در حالی که طرح نظریه حکومتی اسالم نزد مفسران 

شیعه همراه با تحول و تکامل شکلی و محتوایی است. این دگرگونی به صورت جزئی می تواند نشان 

دهد گرایش اجتماعی در تفاسیر معاصر اهل سنت، عمدتًا 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. 

ــنت  ــل س ــی اه ــیر اجتماع ــالم تفاس ــی اس ــه حکومت ــی نظری ــیر اجتماع ــدی: تفس واژه گان کلی

ــار ــیر المن ــیعه تفس ــی ش ــیر اجتماع تفاس
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مقدمه

تفسـیر اجتماعـی یکـی از گرایش های نوپدید تفسـیری اسـت، 1 که در سـده اخیـر و در پی تحوالت 

اجتماعـی و فرهنگـِی رخ داده در جوامـع مسـلمان، در ذهـن و اندیشـه بیشـتر مفسـران معاصـر جای 

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 پیام های 

قـرآن، بـه دفـع شـبهات واردآمـده بـر سـاحت دیـن بپردازنـد و بـا زبانـی مناسـب روز، پیـام جاودانه 

قـرآن را بـه جـان مخاطبان امروزین بنشـانند. تـالش و اهتمام مفسـران معاصر برای اسـتنباط دیدگاه 

قـرآن دربـاره نظـام حکومتـی اسـالم، نظـام حقـوق زن، نظـام اقتصـادی اسـالم، راه هـای برون رفت از 

بحران هـای اخالقـی جامعـه و...برخـی از مهم تریـن مباحـث جدید اسـت که در تفاسـیر ایشـان طرح 

و بررسـی شـده اسـت )رشـید رضا، 1947، ج 3، ص 39، ج 5، ص 119؛ قطب، 1412، ج 1، ص 391، ج 5، 

ص 3168؛ طباطبائـی، 1417، ج 1، ص 472، 533، ج 2، ص 348، ج 4، ص 124، ج 5، ص 496، ج 6، 

ص 132؛ فضـل اهلل، 1419، ج 5، ص 416، ج 6، ص 348(. 

ــی  ــه حکومت ــن مباحــث اجتماعــی طرح شــده در تفاســیر معاصــر بحــث نظری ــه مهم تری از جمل

اســالم 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 اســالم، در صــدد بوده انــد تــا ایــن مطالبــه را عمدتــًا بــا اســتناد بــه قــرآن کریــم اســتنباط 

کننــد و بــه شــبهات واردآمــده در بــاب ناکارآمــدی سیاســی اســالم یــا ســابقه گذشــته حکومت هــای 

اســالمی پاســخ درخــور دهنــد. چرایــی اهمیــت یافتــن ایــن بحــث را می تــوان در نتیجــه آشــنایی 

مفســران مســلمان بــا تحــوالت اجتماعــی و سیاســی جوامــع غربــی در ســده های اخیــر و مطالعــه آثــار 

فالســفه اجتماعــی غــرب دانســت )نفیســی، 1379، ص 34 56(. از ســوی دیگــر، ناکارآمــدی شــیوه های 

جــاری و ســنتی حکومــت داری در کشــورهای مســلمان، کــه زودیاب تریــن ثمــره آن اســتبداد حاکمــان، 

نابرابری هــای اجتماعــی و عقب ماندگــی جوامــع مســلمان بــود، بیــش از پیــش زمینــه را بــرای طــرح 

ــی دیــن فراهــم نمــود.  ــع اصل ــه ریشــه گرفته از مناب نظرگاه هــای جدیــد و البت

ــی  ــای حکومت ــل نظریه ه ــپس تحلی ــن و س ــذرد، تبیی ــر می گ ــش از نظ ــن پژوه ــه در ای آنچ

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 رخ داده در تفســیر اجتماعــی، آن هــم بــا 
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ــزد مفســران برگزیــده نمایــان گــردد. بدیهــی  بررســی یکــی از پرچالش تریــن مباحــث اجتماعــی، ن

ــا بررســی دیگــر مباحــث  اســت کــه قضــاوت نهایــی پیرامــون تحــوالت گرایــش اجتماعــی بایــد ب

اجتماعــی در تفاســیر جدیــد بــه دســت آیــد؛ کــه نیازمنــد پژوهش هــای پردامنــه دیگــر اســت. دلیــل 

بررســی جداگانــه نظریــه حکومتــی مفســران اهــل ســنت و شــیعه نیــز آن اســت کــه فضــای فرهنگــی 

و سیاســی حاکــم بــر محیط هــای فکــری ایشــان در قــرن اخیــر بــه رغــم وجــود برخــی نقــاط تشــابه 

ــه  ــت ک ــی اس ــا، بدیه ــن تفاوت ه ــه ای ــت. در نتیج ــته اس ــر داش ــا یکدیگ ــکاری ب ــای آش تفاوت ه

دســتاورد فکــری مفســرانی کــه در ایــن زیســت بوم ها بــه ســر برده انــد بــا دیگــری متفــاوت باشــد. 

ــود  ــژه خ ــای وی ــه و در فض ــروه جداگان ــر گ ــران ه ــی مفس ــای حکومت ــت نظریه ه ــرو، الزم اس از این

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 

ــا تفســیر پــس از خــود در حــدود نیم قــرن اســت. 3  ــه زمانــی نــگارش هــر یــک ب اســت، کــه فاصل

در ســوی مقابــل، نســبت بــه تفاســیر شــیعی منتخــب نیــز حالتــی تقریبــًا مشــابه حکمفرمــا اســت 

ــر  ــه نظ ــود. 4 ب ــده می ش ــبی دی ــی مناس ــه زمان ــز فاصل ــا نی ــگارش آن ه ــاز ن ــال های آغ ــان س و می

می رســد پیرامــون تفســیر اجتماعــی بــا نــگاه مــورد نظــر در ایــن پژوهــش تاکنــون تحقیقــی انجــام 

ــه،  ــب مقال ــد پیرامــون جریان شناســی ایــن گرایــش تفســیری پژوهش هایــی در قال ــه؛ هرچن نگرفت

ــار  ــر در آث ــران معاص ــیری مفس ــات تفس ــن نظری ــه تبیی ــود5 البت ــده می ش ــاب دی ــه و کت پایان نام

بیشــتری مــورد توجــه بــوده و بــرای مثــال، نظریــه تفســیری عبــده، طباطبایــی، فضــل اهلل و جــوادی 

ــق  ــا معرفــی نظریــات تفســیری طب ــا ایــن وجــود، گوی ــی از جهاتــی معرفــی گردیــده اســت؛ ب آمل

روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش )تشــریح نظریــه بــا معرفــی ارکان »منابــع قــدرت«، »عناصــر 

و شــبکه روابــط قــدرت« و »جهــت جریــان قــدرت«(6 ســابقه ای نــدارد. 

نظریه حکومتی اسالم نزد مفسران اجتماعی اهل سنت

تــا پیــش از دوران جدیــد، شــیوه مرســوم حکومــت داری در جوامــع مســلمان بــه ویــژه ســّنی را 

می تــوان نظــام ســلطان خدایی )تئوکراســی( دانســت. در ایــن شــیوه، خلیفــه یــا ســلطان نماینــده 

خــدا دانســته می شــد و گویــی از جانــب او و بــه نمایندگــی از او، بــه امــر حکومــت بــر مردمــان و 

تدبیــر لــوازم زندگــی اجتماعــی آنــان می پرداخــت. از اینــرو، اطاعــت از او اطاعــت از خداونــد شــمرده 

ــان  ــی هم ــن شــیوه حکومت ــن عناصــر ای ــود. مهم تری ــر او شایســته نب ــا اوام ــت ب می شــد و مخالف
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ــود )فیرحــی، 1393، ص 144(. انحطــاط و  ــزوم اطاعــت مردمــان از او« ب »اقتدارگرایــی حاکــم« و »ل

زبونــی روزافــزون جوامــع مســلمان در دوران اخیــر و شکســت های مکــّرر حاکمان کشــورهای اســالمی 

و در صــدر آنــان امپراطــور عثمانــی در برابــر اســتعمارگران غربــی، مــوج بدبینــی بــر ضــّد ایشــان و 

شــیوه حکومت داری شــان را تشــدید نمــود. در چنیــن فضایــی، هالــه قداســتی کــه قرن هــا، نظــام 

حکومتــی ســلطان خدایی را فراگرفتــه بــود از میــان رفــت و زمینــه بــرای الغــای ایــن شــیوه حکومتــی 

و چاره اندیشــی بــرای نظامــی کارآمــد، بیــش از گذشــته فراهــم شــد. دیدگاهــی کــه حاضرتــر از هــر 

ــمندان  ــیاری از اندیش ــان بس ــن و زب ــش، ذه ــا پی ــرد و از مدت ه ــی می ک ــر خودنمای ــدگاه دیگ دی

مســلمان را بــه خــود مشــغول داشــته بــود، نظــام حکومتــی مردم ســاالر )دمکراتیــک( بــود کــه در 

جوامــع متمــدن غربــی جریــان داشــت. در ســال های آغازیــن ســده بیســتم، نواندیشــان ســنی و از 

جملــه مفســران قــرآن در ایــن فضــای فکــری، در صــدد برآمدنــد تــا بــه اقنــاع اندیشــه مطالبه گــر 

ــی  ــری و دین ــه ویژگی هــای فک ــا توجــه ب ــن راســتا و ب ــد. در ای هم کیشــاِن مســلمان خــود بپردازن

ــروز و ظهــور یافــت؛ گروهــی از نواندیشــان اهــل  ــًا ســه دیــدگاه حکومتــی متفــاوت ب خــود، عمدت

ســنت بــا توجــه بــه ناکارآمــدی روزافــزون نظــام خالفــت عثمانــی، از اســاس منکــر وجــود ســاختار 

و مباحــث سیاســی و حکومتــی در اســالم شــده و نظریــه »جدایــی دیــن از سیاســت« )ُعلمانیــت( را 

مطــرح نمودنــد. گروهــی دیگــر در مقابــل ایشــان، بــر ایــن عقیــده رفتنــد کــه تمامــی ملزومــات یــک 

ــوان متناســب  ــه طــور کامــل در آموزه هــا و ســنت اســالمی وجــود دارد و می ت نظریــه حکومتــی ب

بــا نیازهــای عصــر جدیــد، یــک تئــوری حکومتــی اســالمی 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 آموزه هــای دیــن اســالم وجــود 

دارد )فیرحــی، 1380، ص 61 و 134(. طبیعتــًا مفســران ســّنی عمومــًا در گــروه دوم جــای می گیرنــد و 

چنانچــه در ادامــه می آیــد، کوشــیده اند 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

ــه  ــت ک ــتنداتی اس ــی، مس ــه حکومت ــک نظری ــدرت« در ی ــع ق ــود از »مناب ــدرت: مقص ــع ق مناب

ضــرورت برپایــی یــک حکومــت را توجیــه می کنــد )فیرحــی، 1393، ص 19(. بنــا بــر ایــن تعریــف، 

عبــده و رشــیدرضا در مواضــع گونا گــون از تفســیر المنــار و آثــار دیگرشــان تأکیــد می کننــد کــه بــرای 

فراهــم آوردن ضمانــت اجرایــی جهــت عملــی شــدن احــکام اســالم، بــه ویــژه احــکام اجتماعــی آن، 
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بایــد قــدرت اجرایــی الزم فراهــم شــود و ایــن مهــم نیــز تنهــا در ســایه تشــکیل حکومــت اســالمی 

ــه اســت:  ــی گفت ــده در جای ــدرت سیاســی حاصــل خواهــد شــد. عب و برخــورداری مســلمانان از ق

»اســالم یــک دیــن و شــریعت اســت، کــه حــدودی را بنــا نهــاده و حقوقــی را ترســیم نموده...پــس 

حکمــت تشــریع احــکام دینــی کامــل نمی شــود مگــر اینکــه قدرتــی بــرای برپــا نمــودن ایــن حــدود 

و اجــرا کــردن حکــم حــّق قاضــی و نگهــداری از نظــام جامعــه یافــت شــود« )عّمــاره، 1993، ج 1، ص 

 7 .)108

عناصــر و شــبکه روابــط قــدرت: مقصــود از ایــن عنــوان در یــک نظریــه حکومتــی، ارکان شناســایی 

ســازنده نظریــه و ارتبــاط درونــی آن هــا بــا یکدیگــر اســت )فیرحــی، 1393، ص 19(. عبــده نهادهــا 

ــد: امــت  ــاد می کنن ــن ی ــرد سیاســی چنی ــت و کارک ــب اهمی ــه ترتی ــی حکومــت را ب ــا ارکان اصل ی

)مــردم(، اولــوا االمــر )جماعــت اهــل حــل و عقــد(، مجلــس شــورا، خلیفــه )امــام(. 

ــه و آن  ــخن گفت ــالمی س ــت اس ــن آن در حکوم ــش بنیادی ــت« و نق ــا از »ام ــده باره ــت: عب ام

ــا، ص 21 23( و  ــیدرضا، بی ت ــت )رش ــمرده اس ــالم ش ــی اس ــه حکومت ــن در نظری ــن رک را مهم تری

ــده،  ــه عب ــه گفت ــم: ب ــب حاک ــزل و نص ــمرد: ع ــر می ش ــن ب ــی آن را چنی ــف سیاس ــن وظای مهم تری

»حکومــت در اســالم از آِن امــت اســت...و تنهــا امــت اســت کــه نصــب یــا عــزل خلیفــه را در دســت 

دارد« )همــو، 1947، ج 11، ص 264 265؛ ج 2، ص 128(. مشــارکت در قانون گــذاری: حــق قانون گــذاری 

)تشــریع( در حــوزه امــور قضایــی و سیاســی نیــز تنهــا از آن امــت اســت؛ بــه دلیــل اینکــه مخاطــب 

ــت  ــاء ام ــوره نس ــه 58 و 59 س ــژه در دو آی ــه وی ــرآن، ب ــی ق ــی و اجتماع ــتورات سیاس ــی دس اصل

مســلمان هســتند )همــو، 1947، ج 11، ص 264(. ایــن دو وظیفــه هرچنــد بــر عهــده یک یــک افــراد 

امــت دانســته شــده، امــا بــه ســبب برخــی محدودیت هــا، امــت آن را بــه اعضــای مجلــس شــورا 

ــم »امــت« انتخــاب اعضــای  ــه مه ــر وظیف ــس شــورا: دیگ ــد. انتخــاب اعضــای مجل محــّول می کن

ــه ایشــان  ــه قانون  گــذاری ب ــان جماعــت اهــل حــل و عقــد و واگــذاری وظیف مجلــس شــورا از می

ــا  ــورا بن ــای ش ــر مبن ــود را ب ــت خ ــه حاکمی ــی ک ــد: »در دولت های ــاره گوی ــده در این ب ــت. عب اس

کرده انــد، روال اینگونــه اســت کــه انتخــاب افــراد مــورد اعتمــاد بــرای وضــع قوانیــن عمومــی کشــور 

ــد« )همــان، ج 5، ص 199(. نکتــه اساســی  ــه امــت واگــذار می کنن ــر اجــرای آن هــا را ب و نظــارت ب

کــه در ایــن رابطــه بایــد محــل توجــه باشــد اینکــه، »امــت« بایــد انتخابــی »آزادانــه« و »آگاهانــه« 

ــردد و  ــف می گ ــرعًا متوق ــان ش ــدرت ایش ــن ق ــان یافت ــد، جری ــن نباش ــر چنی ــه اگ ــد؛ ک ــام ده انج

نماینــدگان منتخــب از مشــروعیت الزم بــرای ادای وظایــف خــود برخــوردار نخواهنــد بــود )همــان(. 8

در نتیجــه، »امــت« نقطــه آغــاز شــکل گیری حکومــت اســالمی اســت. آحــاد جامعــه مســلمان بــا 
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درک ضــرورت برپایــی حکومــت اســالمی، نخســت بایــد از میــان نخبــگان جامعــه پیرامــون خویــش 

)اولــوا االمــر یــا اهــل حــّل و عقــد(، اعضــای مجلــس شــورا را طــّی انتخاباتــی آزادانــه برگزیننــد و 

شــکل گیری دیگــر عناصــر حکومــت اســالمی را بــه ایشــان واگــذار نماینــد. 

اولــوا االمــر )جماعــت اهــل حــل و عقــد(: کلیــدواژه سیاســی »اولــوا االمــر« در دو آیــه 59 و 83 

ــد  ــاد می کن ــالمی ی ــت اس ــن اساســی حکوم ــه را رک ــن دو آی ــده ای ــت. عب ــده اس ــاء آم ــوره نس س

ــه اســالمی  ــاز جامع ــورد نی ــه احــکام سیاســی م ــرای اســتنباط هم ــی، ب ــا را به تنهای و وجــود آن ه

ــده در  ــم طرح ش ــه و مفاهی ــن دو آی ــگاه واالی ای ــت و جای ــان اهمی ــمارد و بدین س ــنده می ش بس

آن بــه ویــژه »اولــوا االمــر« را مــورد تأکیــد قــرار می دهــد )همــان، ج 5، ص 168ـ222(. دو ویژگــی 

اصلــی »اولــوا االمــر« بــا توجــه بــه آیــه 83 ســوره نســاء چنیــن اســت: نخســت آشــنایی بــا کتــاب 

و ســنت و داشــتن قــدرت اجتهــاد بــرای اســتنباط احــکام از آن هــا و دیگــر، برخــورداری از بصیــرت 

ــتی  ــاره کیس ــده درب ــان، ج 3، ص 11(. عب ــی )هم ــی و اجتماع ــور سیاس ــودن در ام ــر ب و صاحب نظ

ــلمانان  ــد از مس ــل و عق ــل ح ــت اه ــر جماع ــوا االم ــود از اول ــد: »مقص ــن گوی ــق آن چنی و مصادی

ــان و  ــر رئیس ــکر و دیگ ــان لش ــمندان، فرمانده ــان، دانش ــران و حاکم ــد از: امی ــه عبارتن ــتند، ک هس

بزرگانــی کــه مــردم در نیازهــا و مصالــح عمومــی بــه آن هــا رجــوع می کننــد )همــان، ج 5، ص 181 

و 199(. بــه 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 می کننــد 

ــگان  ــز نخب ــروه نی ــن گ ــق ای ــرای حــل مشــکالت زندگــی هســتند. مصادی و محــل رجــوع مــردم ب

سیاســی، اقتصــادی، علمــی و فرهنگــی جامعــه خواهنــد بــود. 

عبــده معنــای »امــر« در ترکیــب مــورد بحــث را بــا ارائــه توضیحاتــی ذیــل آیــه »َوَشــاِوْرُهْم ِفــی 

ــع آن در  ــه تب ــه و ب ــن آی ــر« در ای ــه »ام ــد ک ــح می کن ــی آورد. او تصری ــران/159( م ــِر« )آل عم اأَلْم

ترکیــب اولــوا االمــر امــور عمومــِی مربــوط بــه سیاســت و تدبیــر امــت در مســائل جنــگ و صلــح و 

خــوف و امنیــت و دیگــر مصالــح دنیــوی ایشــان اســت )همــان، ج 4، ص 199(. 

ــر«  ــوا االم ــان »اول ــده ای از می ــراد برگزی ــان( اف ــورا )پارلم ــس ش ــای مجل ــورا: اعض ــس ش مجل

ــه  ــات انتخــاب اعضــای شــورا ب ــت و جزئی ــه از ســوی امــت انتخــاب می شــوند. کیفی هســتند، ک

ــمرد:  ــی واال می ش ــأت گرفته از حکمت ــن را نش ــار ای ــده و المن ــن نش ــنت معی ــرآن و س ــنی در ق روش

ــی  ــی و اجتماع ــژه فرهنگ ــرایط وی ــاظ ش ــا لح ــد ب ــی بتوانن ــر و زمان ــر عص ــلمانان در ه ــه مس اینک

زمانه شــان، دربــاره ایــن جزئیــات تصمیم گیــری و متناســب بــا مقتضیــات زمانــه، حــدود و جوانــب 

ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــر جدی ــال، در عص ــرای مث ــان، ج 4، ص 200ـ201(. ب ــد )هم ــن نماین آن را تعیی
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حاکمیــت نظــام پارلمانــی در بیشــتر جوامــع پیشــرفته، نخبــگان سیاســی مســلمان بایــد بــه تدویــن 

ــه جدیــد بپردازنــد. آنچــه اهــل شــورا بایــد بــدان  ــا ایــن مقول نظــام شــورایی اســالمی متناســب ب

پایبنــد باشــند تنهــا دســتورات قــرآن و ســنت صحیــح و مفّســر قــرآن اســت )همــان، ج 5، ص 189(. 

حــوزه تصمیم گیــری نهــاد شــورا نیــز تنهــا حــوزه »مــا ال نــّص فیــه« اســت. بــه ســخن دیگــر، اگــر 

حکــم موضوعــی در قــرآن و ســنت قطعــی نبــوی یافــت نشــود و در حــوزه مصالــح عمومــی مســلمانان 

ــد )همــان، ج 5،  ــری و تعییــن حکــم آن بپردازن ــه تصمیم گی ــد ب ــز باشــد، اعضــای شــورا می توانن نی

181ـ182(.  ص 

ــه  ــا او ب ــت ب ــپس بیع ــلمان و س ــه مس ــم جامع ــاب حاک ــورا انتخ ــاد ش ــه نه ــن وظیف مهم تری

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 

ــاب  ــس از انتخ ــد پ ــن موظف ان ــدگان همچنی ــت. نماین ــده اس ــذارده ش ــورا گ ــاد ش ــدگان نه نماین

ــرای انجــام  ــا مشــورت های خــود، وی را ب ــاز، ب ــع نی ــد و در مواق ــاری او کوتاهــی نکنن ــه، از ی خلیف

بهتــر وظایفــش مــدد رســانند )همــان، ج 2، ص 492(. دیگــر وظیفــه مهــم مجلــس شــورا نظــارت بــر 

عملکــرد حاکــم در صــورت ضــرورت، عــزل وی اســت؛ تــا زمینه هــای 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 می شــود )همــان: ج 4، 

ص 36ـ48(. 9 وظیفــه دیگــر نهــاد شــورا وضــع قوانیــن مــورد نیــاز جامعــه اســت. بخــش عمــده ای از 

قوانیــن مــورد نیــاز جامعــه نیــز در حــوزه مصالــح عمومــی اســت و اعضــای شــورا موظف انــد پــس 

از نیازســنجی در حوزه هــای مختلــف اجتمــاع، نســبت بــه وضــع آن هــا اقــدام نماینــد و البتــه، ایــن 

قوانیــن لزومــًا بایــد در چهارچــوب مقــررات شــرع اســالم باشــد. )همــان، ج 5، ص 187(. 

ــت  ــه ام ــت وظیف ــه نخس ــم را در درج ــاب حاک ــار انتخ ــت، المن ــه گذش ــام(: چنانچ ــه )ام خلیف

می دانــد. امــت در جهــت عمــل بــه فریضــه ای کــه وجــوب کفایــی دارد، بایــد از میــان کاندیداهــای 

ــان  ــا به س ــردد. ام ــلمان گ ــه مس ــم جامع ــا او حاک ــد، ت ــت نمای ــا بیع ــی از آن ه ــا یک ــت، ب خالف

ــذار  ــس شــورا واگ ــه مجل ــات ب ــد انتخاب ــه امــت طــّی فراین ــر ک ــف سیاســی دیگ بســیاری از وظای

می کنــد، وظیفــه انتخــاب خلیفــه نیــز بــا توجــه بــه شــرایط جامعــه و بــه ســبب گســتردگی نیازهــا 

ــزوم گزینــش فــرد شایســته تر، بــه ایشــان واگــذار می شــود )همــان، ج 4، ص  و مهارت هــا و نیــز ل

203؛ ج 12، ص 206(. 

ــون  ــلمانان، همچ ــری مس ــی راهب ــاخصه های عموم ــورداری از ش ــه برخ ــی خلیف ــن ویژگ مهم تری
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ملکــه عدالــت، آگاهــی نســبت بــه کلیــت و جزئیــات شــریعت اســالمی و مصالــح جامعــه، قــدرت 

تدبیــر و شــجاعت دانســته شــده اســت )همــان، ج 1، ص 457(. از نظــر المنــار خلیفــه جنبــه قدســی 

و ماورائــی نــدارد و »ســلطان  خــدا« نیســت، بلکــه مشــروعیت خــود را مســتقیمًا از مــردم یــا شــورای 

برگزیــده آنــان بــه دســت مــی آورد و هماننــد دیگــران نیــز در معــرض خطــا و اشــتباه اســت )همــان، 

ج 3، ص 286(. 

می تــوان گفــت، عبــده خلیفــه را معــادل رییــس جمهــور یــا رییــس قــوه مجریــه در نظام هــای 

حکومتــی کنونــی می دانــد. او در تأثیرپذیــری آشــکاری از اندیشــمندان و فالســفه اجتماعــی اروپــا، 

ــه تبییــن و وضــع  ــه وظیف ــد: نخســت کســانی ک ــروه می دان ــت اســالمی را متشــکل از ســه گ دول

ــرای  ــه اج ــه وظیف ــی ک ــه(، دوم گروه ــوه مقّنن ــد )ق ــده دارن ــر عه ــه را ب ــاز جامع ــورد نی ــن م قوانی

ــد )قــوه مجریــه( و ســوم کســانی کــه وظیفــه قضــاوت میــان  قوانیــن موضوعــه را انجــام می دهن

مــردم را بــه دوش می کشــند. در ایــن چینــش، او رکــن اساســی را همــان قــوه قانون گــذاری و نهــاد 

ــدگاِن  ــر اســاس آنچــه برگزی ــان واجــب اســت ب ــر حاکم ــه: »ب ــد ک ــد می کن ــد و تأکی شــورا می دان

اولــوا االمــر تصویــب می کننــد حکومــت و همــان را اجــرا نماینــد« )همــان، ج 3، ص 187(. بنابرایــن 

ــراز آرای  ــاد و اب ــه اجته ــی، ب ــون حکم ــرعی پیرام ــّص ش ــود ن ــوارد وج ــه در م ــزد ک ــه را نس خلیف

شــخصی بپــردازد. او حتــی نســبت بــه قوانیــن و مصوبــات مجلــس شــورا نیــز تنهــا وظیفــه اجرایــی 

دارد و نمی توانــد بــا اعمــال رأی خــود بــه تغییــر آن قوانیــن دســت زنــد. او همچنیــن موظــف بــه 

مشــورت بــا کارشناســان و خبــرگان در حوزه هــای گوناگــون اجتماعــی، سیاســی و...اســت )همــان، 

ج 4، ص 205(. 

جهــت جریــان یافتــن قــدرت: مقصــود از ایــن عنــوان آن اســت کــه نظریه پــرداز جهــت جریــان 

ــی، 1393، ص 20(. از  ــد )فیرح ــیم می کن ــود ترس ــی خ ــه حکومت ــه در نظری ــدرت را چگون ــن ق یافت

نظــر المنــار، حکومــت اســالمی جریانــی از فــراز بــه فــرود دارد و ماهیــت آن مردم ســاالرانه اســت؛ 

بدین معنــا کــه تــا امــت مســلمان اراده نکنــد و دســت بــه اقــدام نزنــد، شــاکله حکومــت اســالمی 

ــا مشــابهات  ــه صراحــت از تعبیــر »دمکراســی« ی ــده ب ــه نظــر می رســد عب ــرد. البتــه ب پایــه نمی گی

ــی  ــیوه های حکومت ــی ش ــر نف ــراوان او ب ــدات ف ــا تأکی ــت، ام ــرده اس ــاد نک ــای آن ی و معادل ه

اســتبدادی و ســلطان محور و نیــز اهمیــت فراوانــی کــه بــرای عنصــر »امــت« و ســپس اولــوا االمــر 

)جماعــت اهــل حــّل و عقــد( و نهــاد شــورا قائــل اســت، دســت کم اشــارتی اســت بــر شــیوه های 

ــاالر. 10 ــک و مردم س دمکراتی
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نظریه حکومتی اسالم در التفسیر الحدیث

منابــع قــدرت: حکومــت اســالمی نــزد محمــد عــزت دروزه تشــکیالتی سیاســی و اجتماعــی اســت، 

ــلمانان  ــًا مس ــازد و ثانی ــم س ــن را فراه ــردی دی ــی و ف ــکام اجتماع ــازی اح ــه پیاده س ــه اواًل زمین ک

ــی خــود را  ــه ایــن حکومــت فراهــم مــی آورد، شــعائر دین ــی ک ــی در ســایه امنیت ــه راحت ــد ب بتوانن

برپــا دارنــد. در ایــن راســتا، دروزه بارهــا و بــا عبارت هــای گوناگــون، از ظرفیــت بــاالی دیــن اســالم 

و کتــاب آســمانی اش بــرای ســاماندهی چنیــن تشــکیالتی یــاد کــرده اســت. او قــرآن را اصلی تریــن 

ــد )دروزه،  ــی می دان ــی و اجتماع ــون سیاس ــای گوناگ ــلمانان در عرصه ه ــع مس ــن مرج و کامل تری

ــیاری  ــف بس ــنت، تکلی ــرآن و س ــه در ق ــت ک ــر آن اس 1383، ج 1، ص 27 و 33؛ ج 8، ص 153( و ب

ــب مســلمات و  ــاره آن هــا در قال ــی شــرع درب ــات و مشــکالت روشــن شــده و نظــر نهای از موضوع

قطعیــات دیــن در دســترس اســت. در کنــار ایــن حــدود مســلم و قطعــی، خــدا و رســول او دســتور 

ــالمی  ــت اس ــتگان ام ــه شایس ــد، ک ــار گذارده ان ــز در اختی ــری نی ــی دیگ ــد اساس ــا و قواع العمل ه

ــازگاری و  ــه ناس ــکار هرگون ــد راه ــا، می توانن ــر آن ه ــم ب ــق حاک ــت منط ــایی و درک درس ــا شناس ب

ــا  ــی، دروزه بارهــا در طــول تفســیرش و ب ــود کل ــن رهنم ــر ای ــزون ب ــد. اف نزاعــی را اســتنباط نماین

ایــراد عبــارات مختلــف، بــر شــأن حکومتــی پیامبــر؟ص؟ و جنبــه اجتماعــی و سیاســی دیــن اســالم 

تأکیــد کــرده )همــان، ج 9، ص 238ـ239( و بســیاری از آیــات مکــی و مدنــی را نیــز بــه گونــه ای در 

صــدد زمینه ســازی 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 

8، ص 438(11 

عناصر و شبکه روابط قدرت

ــّی امــر  ــد: ول ــاد می کن ــه ترتیــب اولویــت چنیــن ی ــده، ارکان حکومــت را ب ــر خــالف عب دروزه ب

)حاکــم(، مجلــس شــورا و امــت. 

ولــّی امــر )حاکــم(: نخســتین و مهم تریــن رکــن در نظریــه حکومتــی دروزه »حاکــم« اســت، کــه 

دروزه عمومــًا بــا تعبیــر »ولــّی امــر« از آن یــاد می کنــد. »ولــّی امــر« شــکل مفــرد تعبیــر پراهمیــت 

ــوا االمــر« اســت، کــه در دو آیــه 59 و 83 ســوره نســاء آمــده اســت و گویــا دروزه نیــز تعبیــر  »اول

ــوا االمــر« را کــه دو آیــه  ــا کــه او »اول ــه ایــن معن ــّی امــر« را از ایــن دو آیــه برگرفتــه اســت؛ ب »ول
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ــه ایشــان فرمــان  ــه ب ــی جامع ــب حیات ــان و ارجــاع مطال ــه اطاعــت از آن یادشــده مســلمانان را ب

داده، همــان حاکــم جامعــه می دانــد. ایــن نکتــه از مهم تریــن نقــاط تمایــز نظریــه حکومتــی دروزه 

و عبــده اســت. دروزه در تفســیر آیــه 59 ســوره نســاء، مســتند بــه روایــات، دو دیــدگاه از گذشــتگان 

دربــاره کیســتی اولــوا االمــر نقــل می کنــد: نخســت دیــدگاه ابــن عبــاس و برخــی تابعیــن، کــه اولــوا 

ــان را  ــه آن ــن ک ــر از تابعی ــی دیگ ــدگاه گروه ــد و دوم دی ــان می دانن ــن و فقیه ــان دی ــر را عالم االم

والیــان و حاکمــان می شناســانند )همــان، ج 8، ص 154ـ156(. طبــری بــا توجــه بــه احادیــث نبــوی 

از میــان ایــن دو، نظــر دوم را درســت شــمرده و مصــداق صحیــح اولــوا االمــر را والیــان و حاکمــان 

سیاســی می دانــد. همیــن نکتــه می توانــد نشــان دهنده ویژگــی اساســی اولــوا االمــر از نــگاه دروزه 

نیــز تلقــی گــردد؛ بدین معنــا کــه اولــوا االمــر در هــر زمــان، کســانی هســتند کــه طبــق قراردادهــای 

ــد.  ــر آن هــا حکــم برانن ــح عمومــی مــردم ب ــد در چهارچــوب مصال اجتماعــی هــر جامعــه، می توانن

مصــداق عینــی چنیــن کســانی در وهلــه نخســت، حاکمــان سیاســی و روســای حکومت هــا هســتند. 

از مهم تریــن وظایــف حاکــم جامعــه مشــورت بــا خبــرگان و کارشناســان اســت. دروزه در تفســیر 

ــردازد. او حــرف »ال« در کلمــه »األمــر« را حــرف جنــس  ــه ایــن وظیفــه می پ ــه 159 آل عمــران ب آی

ــه  ــم ب ــات مه ــور و تصمیم ــی ام ــد در تمام ــه بای ــم جامع ــه حاک ــرد ک ــه می گی ــد و نتیج می دان

ــه عــالوه، او بایــد همــه گروه هــا و ســلیقه های جامعــه را مخاطــب مشــورت  مشــورت روی آورد. ب

خویــش قــرار دهــد و حــق اعتــراض را بــرای صاحبــان جایــگاه و اندیشــه در جامعــه محتــرم شــمارد 

ــدان ســخنی  ــف حاکمچن ــر وظای ــاب دیگ ــر خــالف انتظــار در ب ــان، ج 7، ص 253ـ 254(. او ب )هم

ــی وی اســت.  ــه حکومت ــن از کمبودهــای نظری ــد و ای نمی گوی

دروزه مهم تریــن ویژگی هــای ولــّی امــر را هــم چنیــن یــاد می کنــد: مســلمان بــودن، برخــورداری 

از شایســتگی اخالقــی و دینــی الزم، دلســوزی نســبت بــه مصالــح عمومــی، عدالــت، ملــکات اخــالق 

ــل اخــالق  ــم، فضای ــردی، دوری از ســتم و درشــت خویی و ســنگ دلی، داشــتن ســعه صــدر و حل ف

اجتماعــی نظیــر دوری کــردن از خودرأیــی و در مقابــل بهره گیــری از مشــورت آگاهــان و دلســوزان، 

ــی  ــد کل ــایی قواع ــر شناس ــدی ب ــرآن و ســنت( و توانمن ــن )ق ــی دی ــع اصل ــر مناب ــی ب ــراف علم اش

موجــود در آن هــا و تطبیــق بــر موضوعــات و شــرایط نوپدیــد )همــان، ج 7، ص 253؛ ج 8، ص 565( 

دربــاره شــیوه گزینــش حاکــم، گویــا دروزه در تفســیر خــود، بــه شــکل مســتقیم، شــیوه و راهــکاری 

ــا اســتناد بــه برخــی ســخنان و دیدگاه هــای وی می تــوان دریافــت کــه  ارائــه نــداده اســت؛ امــا ب

ــزی اســت کــه امــروزه »النظــام الرئاســّی« )نظــام  از نظــر او نظــام حکومتــی اســالم شــبیه آن چی

ــتی  ــای ریاس ــی نظام ه ــای اساس ــان، ج 7، ص 254(. از ویژگی ه ــود )هم ــده می ش ــتی( خوان ریاس
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ــر »النظــام  ــا رأی مســتقیم مــردم اســت. بنابرایــن، اگــر دروزه تعبی ــت ب هــم، گزینــش رییــس دول

ــم  ــوان گفــت انتخــاب حاک ــرده باشــد، می ت ــات آن اســتفاده ک ــه ملزوم ــا لحــاظ هم الرأســی« را ب

ــا رأی مســتقیم عمــوم مســلمانان و طــّی فراینــد انتخابــات انجــام می گیــرد.  جامعــه ب

ــتفاده  ــه ای اس ــام و توصی ــاظ ع ــه از الف ــورا ک ــوره ش ــه 38 س ــه آی ــتناد ب ــا اس ــورا: دروزه ب ش

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 4، ص 475؛ ج 8، ص 565(. دروزه از جهتــی دیگــر و بــا توجــه بــه اینکــه دســتیابی بــه 

اجمــاع بــرای فقیهــان و دانشــمندان دیگــر حوزه هــای علمــی ممکــن نیســت، تنهــا راه باقیمانــده را 

پذیــرش دیــدگاه اکثریــت از طریــق تشــکیل مجلــس شــورا می دانــد؛ بدین ترتیــب کــه کارشناســان 

ــد و  ــم آین ــرد ه ــه گ ــک مجموع ــی در ی ــون اجتماع ــز شــئون گونه گ ــی و نی ــف فقه مذاهــب مختل

ــروز مســائل  ــد و در صــورت ب ــکار بپردازن ــادل اف ــه بحــث و تب ــژه ب هــر یــک در کمیســیون های وی

اختالفــی یــا نیــاز بــه تهیــه و تصویــب قوانیــن نــو، دیــدگاه اکثریــت را مبنــای عمــل قــرار دهنــد 

)همــان، ج 8، ص 239ـ240(. او البتــه تأکیــد می کنــد 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 

حکمتــی واال از ســوی خــدا و رســول او بیــان نشــده؛ بــه ایــن دلیــل کــه چنیــن جزئیاتــی کامــاًل بــا 

ــات  ــه شــیوه ها و جزئی ــده اســت و از آنجــا ک ــه ای درهم تنی شــرایط اجتماعــی در هــر عصــر و زمان

ــاز بحــث شــورا  ــی و پیشــرفت اســت، چهارچوب هــای مــورد نی زندگــی اجتماعــی در حــال دگرگون

ــد گــردد )همــان، ج  ــا شــرایط همــان عصــر تعییــن و تحدی ــد در هــر عصــری متناســب ب ــز بای نی

ــای  ــا در نظام ه ــدگان پارلمان ه ــد نماین ــز همانن ــورا نی ــس ش ــای مجل ــش اعض 8، ص 240(. گزین

ــر ایــن اســاس، امــت مســلمان چنانچــه در  ــا رأی مســتقیم مــردم صــورت می پذیــرد. ب ریاســتی ب

نظام هــای ریاســتی مرســوم اســت در دوره هــای زمانــی معیــن بــه پــای صندوق هــای رأی مــی رود 

و از میــان جماعــت کارشناســان و خبــرگان در حوزه هــای گوناگــون دینــی و غیردینــی، مطابــق رأی و 

ــه مجلــس شــورا می فرســتند )همــان(.  خواســته خــود، شایســتگان را ب

امــت: رکــن آخریــن در نظریــه حکومتــی دروزه »امــت« اســت. جالــب توجــه اســت کــه دروزه 

برخــالف عبــده تأکیــد و تصریــح روشــنی بــر نقــش امــت در نظــام حکومتــی اســالم نــدارد و بــه 

شــکلی گــذرا و ضمنــی بــه ایــن مهــم اشــاره می کنــد. 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 اســالمی 

)همــان، ج 4، ص 154( و دخالــت نکــردن در مســائل امنیتــی و وظایــف دولــت اســالمی )همــان، 

ج 8، ص 181(. ظاهــرًا دروزه بــه جــز ایــن، وظیفــه دیگــری بــرای »امــت« ذکــر نکــرده و بــر خــالف 

ــّی امــر و ســپس  ــان در اســاس پدیــد آمــدن حکومــت اســالمی و انتخــاب ول انتظــار، از نقــش آن

اعضــای مجلــس شــورا ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت. 

ــر  ــی ب ــده و حت ــه صراحــت ســخنی نران ــز ب ــاره نی ــدرت: دروزه در اینب ــن ق ــان یافت ــت جری جه

ــیوه های  ــه و از ش ــز نپرداخت ــنتی نی ــت س ــت خالف ــیوه حکوم ــا رّد ش ــد ی ــه تأیی ــار، ب ــالف انتظ خ

نویــن و رایــج حکومتــی نیــز چنــدان بحثــی بــه میــان نیــاورده اســت. البتــه او تنهــا در یــک موضــع 

)در تفســیر آیــه 159 ســوره آل عمــران( بــه شــکل و شــیوه حکومــت از منظــر قــرآن اشــاره می کنــد و 

ْل َعَلــی اهّلِل” تفیــد أّن الحکــم فــی  آن را »نظــام ریاســتی« می خوانــد: »و جملــة “َفــِإذا َعَزْمــَت َفَتــَوکَّ

اإلســالم یشــبه مــا یســّمی الیــوم بالنظــام الرأســّی الــذی یکــون فیــه رئیــس الدولــة صاحــب الســلطة 

التنفیذیــة« )همــان، ج 7، ص 254(. 12

نظریه حکومتی اسالم در التفسیر المنیر

منابــع قــدرت: وهبــه زحیلــی نیــز چــون دو مفســر پیشــین، برپایــی حکومــت اســالمی و تــالش 

بــرای مانــدگاری و اســتواری آن را فرضــی بدیهــی می شــمارد 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 می کنــد کــه اجــرای ایــن قبیــل احــکام تنهــا در صالحیــت حاکــم جامعــه 

ــا  ــه اجــرای آن ه ــات خــود، شــخصًا ب ــرم؟ص؟ در طــول حی ــر اک ــه پیامب اســالمی اســت؛ هم چنان ک

ــه ویــژه حکــم قصــاص  ــه روشــن ایــن دســتورات، اجــرای حــدود اســالمی ب ــادرت ورزیــد. نمون مب

اســت )زحیلــی، 1418، ج 2، ص 117 و ج 15، ص 71(. طبیعــی اســت وجــود دولــت مقتــدر اســالمی 

ــیرش و  ــول تفس ــن در ط ــی همچنی ــت. زحیل ــی اس ــن احکام ــتیِن چنی ــی و نخس ــاز بدیه پیش نی

باالخــص ذیــل بســیاری از آیــات مدنــی، بــه دولــت اســالمی شــکل گرفته در مدینــة النبــی و بــه دســت 

پیامبــر اکــرم؟ص؟ اشــاره می کنــد و آن را بــه عنــوان نمونــه واالی دولــت اســالمی می ســتاید )زحیلــی، 

1418، ص ج 25، 153(. 13 افــزون بــر ایــن، بســامد فــراوان کلیــدواژگان سیاســی و حکومتــی در ایــن 

تفســیر در ارتبــاط بــا مفهــوم دولــت و حکومــت اســالمی، شــاهد گویــای دیگــری بــر اعتقــاد زحیلــی 

بــر ضــرورت تشــکیل حکومــت اســالمی اســت. 14 
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عناصر و شبکه روابط قدرت

زحیلــی عناصــر اصلــی قــدرت در حکومــت اســالمی را بــه ترتیــب اولویــت چنیــن بــر می شــمرد: 

شــورا، حاکــم و امــت. 

ــام  ــی نظ ــاد اصل ــه، را بنی ــر پیش گفت ــالف دو مفس ــورامداری برخ ــورا و ش ــی ش ــورا: زحیل ش

حکومتــی در اســالم و شــاخص ترین ویژگــی آن شــمرده اســت؛ بــه ســبب آنکــه نصــوص شــرعی و 

ــرای از  ــن عامــل ب ــد و آن را مهم تری ــح کرده ان ــد و تصری ــر آن تأکی ــراوان ب ــوی ف ســنت و ســیره نب

ــی، 1428،  ــته اند )زحیل ــتبدادی دانس ــی اس ــام حکومت ــتی های نظ ــتباهات و ناراس ــردن اش ــان ب می

ص 530ـ531(. او از جملــه در آغــاز تفســیر ســوره شــورا پیرامــون اهمیــت »قاعــده شــوری« گویــد: 

»..وألّن الّشــوری فــی اإلســالم قاعــدة النظــام السیاســّی واالجتماعــّی بــل والخــاص فــی الحیــاة، لمــا 

ــؤّدی  ــة الناجحــة، وألن االســتبداد ی ــق المصلحــة والغای ــی تحقی ــة ف ــة بالغ ــة وأهمی ــا مــن مکان له

دائمــا إلــی أوخــم العواقــب« )زحیلــی، 1418، ج 25، ص 20(. زحیلــی معتقــد اســت در صــورت تحقــق 

شــورامداری در نظــام حکومتــی اســالم، 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. 

ــت  ــده می شــوند و از ســوی ایشــان مأموری ــردم برگزی ــا رأی مســتقیم م ــس شــورا ب اعضــای مجل

ــر  ــه و نظــارت ب ــاز جامع ــورد نی ــن م ــب قوانی ــه تصوی ــی از جمل ــور حکومت ــد بخشــی از ام می یابن

ــی، 1428، ص 533(.  ــه انجــام رســانند: )زحیل ــی محــدود ب ــه را در مدت زمان ــأت حاکم ــم و هی حاک

زحیلــی هماننــد برخــی از مفســران گذشــته و معاصــر، اعضــای مجلــس شــورا را همــان اهــل حــل و 

عقــد می دانــد، کــه در مصادیقــی همچــون عالمــان و دانشــمندان، مدیــران و چهره هــای سرشــناس 

ــی، 1418، ج 5، ص 176(.  ــد )زحیل ــن می یابن ــی تعّی اجتماع

مجلــس شــورا نقشــی تعیین کننــده 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 

ــب أن  ــس، فیج ــد أو الرئی ــار القائ ــی اختی ــالف ف ــم االخت ــأن األم ــن ش ــد: »إّن ِم ــد می گوی خداون

ــح و حاســم للخــالف، و المرّجــح فــی اإلســالم بعــد النبــّی رأی أهــل الحــّل و العقــد  یکــون هنــاک مرجِّ

و هــم العلمــاء و أصحــاب المکانــة فــی األمــة« )زحیلــی، 1418، ج 2، ص 434(. البتــه او در جــای دیگــر 

می افزایــد کــه نقــش اصلــی شــورا در ایــن فراینــد، معرفــی کاندیداهــای شایســته اســت، تــا مــردم 

بــا رأی مســتقیم خــود حاکــم را برگزیننــد )زحیلــی، 1428، ص 543(. زحیلــی اطاعــت از تصمیمــات و 

قوانیــن مجلــس شــورا را هــم واجــب و آن را مصداقــی از »اجمــاع« مســلمین می دانــد و بــه علمــای 
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اهــل ســنت نســبت می دهــد کــه بــر اســاس آیــه 59 ســوره نســاء، چهــار مصــدر بــرای تشــریع و 

ــد« اســت  ــاع اهــل حــل و عق ــا »اجم ــی از آن ه ــه یک ــد ک ــی کرده ان ــذاری در اســالم معرف قانون گ

)زحیلــی، 1418، ج 5، ص 129(. 

حاکــم: دومیــن رکــن نظریــه سیاســی زحیلــی »حاکــم« اســت. وی بــر آن اســت کــه حاکــم بــا 

ــم را  ــاب حاک ــیوه انتخ ــن ش ــی، 1428، ص 531( و ای ــود )زحیل ــده می ش ــردم برگزی ــتقیم م رأی مس

ــن  ــد. مهم تری ــداد می کن ــورامداری( قلم ــالم )ش ــی اس ــام اجتماع ــی نظ ــاخصه اصل ــتای ش در راس

وظایــف حاکــم نیــز از ایــن قــرار اســت: التــزام بــه قانــون اساســی دولــت اســالمی و تــالش بــرای 

ــوب آن  ــن مص ــرای قوانی ــت اج ــورا جه ــس ش ــا مجل ــکاری ب ــی و هم ــاختن آن، همراه ــاده س پی

ــا اســتناد  ــی ب ــژه نهــاد شــورا. در ایــن راســتا، زحیل ــه وی ــرگان و کارشناســان و ب ــا خب و مشــورت ب

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

اســالمی، آن را بــه حاکمــان مســلمان در دوره هــای بعــد نیــز تســّری می دهــد و آنــان را کــه از ایــن 

مهــم دوری کننــد و بــه اســتبداد روی آورنــد، مســتحق عــزل می دانــد. )زحیلــی، 1418، ج 4، ص 143(. 

ــز همان هایــی اســت کــه پیشــتر از ســوی مفســران  ــی نی ــگاه زحیل یادکــرد ویژگی هــای حاکــم از ن

ــار و التفســیر الحدیــث یــاد شــد. )زحیلــی، 1418، ج 16، ص 32( المن

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 اســالم 

ــل  ــامد قاب ــی بس ــته های زحیل ــة« در نگاش ــلطة األم ــر »س ــبب، تعبی ــن س ــه همی ــاید ب ــت و ش اس

ــک  ــة تل ــون إلرادة األم ــة أن یک ــیادة األم ــود بس ــت: »المقص ــی آورده اس ــی دارد. او در جای توجه

الســلطة العلیــا التــی ال نجــد مســاویًا لهــا، وتلــک اإلرادة تظهــر فــی صــورة القانــون« )زحیلــی، 1428، 

ص 537(. بــه ســخن دیگــر، در حکومــت اســالمی حــق حاکمیــت بــه معنــای قــدرت تصمیم گیــری 

ــن  ــم ای ــه رغ ــد. ب ــض می کن ــورا تفوی ــه ش ــه آن را ب ــه البت ــت؛ ک ــت اس ــذاری از آن مل و قانون گ

جایــگاه، امــا زحیلــی تأکیــد می کنــد کــه در دمکراســی اســالمی بــر خــالف دمکراســی غربــی، حــق 

حاکمیــت مــردم مطلــق نیســت، بلکــه مقیــد بــه شــریعت و دیــن اســت و در چهارچــوب شــریعت 

کــه قانــون اساســی دولــت اســالمی اســت اعمــال می شــود )زحیلــی، 1428، ص 537(. بــه ســخن 

ــی، امــت منشــأ قــدرت و مشــروعیت اســت،  دیگــر، در حکومــت اســالمی و از نظــر سیاســت عمل

ــد  ــه موجــب ایــن حــق، نــوع و شــکل حکومــت را تعییــن می کن حــق حاکمیــت از آن اوســت و ب

ــان  ــم از می ــش حاک ــی انتخــاب اعضــای شــورا و گزین ــف سیاســی خویــش، یعن ــن وظای    و مهم تری

کاندیداهــای برگزیــده شــورا را محقــق می ســازد )همــان، 1428، ص 537(. گفتنــی 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 اســالمی را فاقــد ویژگــی ســلطان خدایی 

ــی و  ــد دین ــم بلن ــان مفاهی ــه می ــت، ک ــی اس ــی مدن ــالمی دولت ــت اس ــگاه او، دول ــد. از ن می دان

مصالــح دنیــا و زندگــی را جمــع می کنــد )زحیلــی، 1428، ص 535(. گذشــت کــه نکتــه محــوری در 

اندیشــه سیاســی او تحقــق مفهــوم »شــورا« در حکومــت اســالمی اســت. ایــن نکتــه سراســر اجــزای 

اندیشــه سیاســی او را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت. از جملــه در بحــث تعییــن جهــت جریــان 

ــال  ــر ح ــالمی در ه ــت اس ــه حکوم ــارد ک ــای می فش ــه پ ــن نکت ــر ای ــی ب ــز زحیل ــدرت نی ــن ق یافت

بایــد پایبنــد بــه قاعــده شــورا باشــد. ایــن اصــرار دو پیامــد طبیعــی بــه همــراه مــی آورد: نخســت 

ــال آن  ــب( و امث ــه )تغّل ــوه قهری ــا ق ــا، تســلط ب ــوری، کودت ــی چــون دیکتات ــه اشــکال حکومت اینک

کــه شــورامحور آن نباشــد از نظــر وی مــردود اســت؛ دوم اینکــه هــر روش حکومــت داری دیگــری 

کــه بــه گونــه ای تحقــق نظــام شــورایی را ضمانــت کنــد مطلــوب خواهــد بــود )زحیلــی، 1428، ص 

ــده  ــوم در س ــت داری مرس ــیوه های حکوم ــن ش ــاره ای از مهم تری ــه پ ــاره ب ــا اش ــی ب 532(. زحیل

اخیــر، ماننــد پادشــاهی مشــروطه و جمهــوری )ریاســتی یــا پارلمانــی(، آن هــا را واجــد شــرط اصلــی 

شــیوه حکومتــی مطلــوب خویــش کــه همــان »شــورامحوری« اســت می دانــد و بــر آن اســت کــه 

امــت اســالمی در هــر زمــان مخّیــر اســت تــا بــا لحــاظ مصلحــت خــود و نیازهــای زمــان و مــکان، 

ــی برخــالف دو  ــی، 1428، ص 532(. زحیل ــد )زحیل ــدام نمای ــن آن هــا اق ــه گزینــش بهتری نســبت ب

ــژه  ــه وی ــروزی و ب ــع ام ــی معاصــر در جوام ــای حکومت ــق روش ه ــا بررســی دقی مفســر پیشــین، ب

ــه  ــدگاه خــود ارائ ــوب اســالم از دی ــری از نظــام سیاســی مطل ــی، می کوشــد چهارچــوب دقیق ت غرب

ــج  ــی های رای ــان دمکراس ــت و او می ــی« اس ــیوه »دمکراس ــر ش ــی های وی ب ــت بررس ــد. محوری کن

ــة  ــة الغربی ــد: »والدیمقراطی ــت می بین ــی و قراب ــالم نزدیک ــورامدار اس ــی ش ــیوه حکومت ــی و ش کنون

أو المعاصــرة تلتقــی فــی بعــض خصائصهــا الدســتوریة مــع نظــام الشــوری فــی اإلســالم، ألّن مــن 

ــق لحریــة  خصائــص الحکومــة الدیموقراطیــة أنهــا حکومــة حــّرة غرضهــا األول وضــع النظــام المحقِّ

األفــراد السیاســیة وأّن الســیادة فــی الحکومــة الدیموقراطیــة للشــعب« )زحیلــی، 1428، ص 532(. او 

ــه نظــام شــورایی اســالم را دمکراســی نیابتــی و نظــام ریاســتی15  نزدیک تریــن شــیوه دمکراســی ب

ــه  ــر دمکراســی از جمل ــر خــالف اقســام دیگ ــی ب ــه در دمکراســی نیابت ــل ک ــن دلی ــه ای ــد؛ ب می دان

ــام امــت  ــه ن ــی اســت کــه ب ــا انتخــاب نمایندگان دمکراســی مســتقیم وظیفــه سیاســی مــردم تنه

و از ســوی ایشــان امــور حکومــت را بــه دســت گیرنــد و دیگــر، حکومــت مــردم بــر مــردم وجــود 
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نــدارد؛ بلکــه امــت بــا گزینــش نمایندگانــی، بــه واســطه آن هــا بــر خــود حکومــت می کنــد و وظیفــه 

ــر  ــذاری را ب ــه قانون گ ــورا وظیف ــس ش ــد. مجل ــذار می نمای ــورا واگ ــس ش ــه مجل ــذاری را ب قانون گ

عهــده دارد و وظیفــه اجــرا نیــز بــر عهــده حاکــم اســت؛ کســی کــه در نظــام ریاســتی او را »رییــس 

ــی، 1428، ص 539(. 16 ــود )زحیل ــاب می ش ــردم انتخ ــتقیم م ــا رأی مس ــد و ب ــور« می خوانن جمه

نظریه حکومتی اسالم نزد مفسران اجتماعی شیعه

پیشــتر بــه اختصــار، بــه تفــاوت ماهــوی نظریــات حکومتــی اندیشــه وران اهــل ســنت و شــیعه و 

دالیــل تاریخــی کالمــی آن اشــاره شــد. در اینجــا می افزاییــم 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 می شــود. همیــن ســه عنصــر 

ــات  ــاره مختص ــنی درب ــیعه و س ــب ش ــده ای را در دو مذه ــی عم ــی فقه ــای کالم ــی تفاوت ه ارزش

ــه سیاســی تاریخــی شــیعیان  ــا تجرب ــه وجــود آورده و موجــب شــده ت ــی اســالم ب نظــام حکومت

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. 

ــام خواهــد  ــب در ام ــم غی ــر عصمــت و عل ــاد ب ــر اعتق ــوازم تفکیک ناپذی ــت« از ل بدین لحــاظ »والی

بــود و والیــت بــر انســان ها 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 

ــر اســاس اندیشــه شــیعه،  ــار اســت. ب ــوی برکن ــی و مســائل سیاســی و دنی از خواســته های مردم

جامعــه اســالمی از یــک ســو دائمــًا نیازمنــد والیــت معصــوم اســت و از دیگــر ســو، آخریــن امــام 

ــت و  ــه غیب ــا نظری ــرده اســت. از همین ج ــت« ک ــی »غیب ــا و دالیل ــه ضرورت ه ــا ب ــز بن معصــوم نی

کیفیــت زندگــی مذهبــی سیاســی شــیعیان در دوره غیبــت، در زمــره مســائل اساســی در نظریه هــای 

ــا چالش هــای  سیاســی شــیعه در آمــده اســت )فیرحــی، 1393، ص 201(. در ایــن دوره، شــیعیان ب

ــا در دوره  ــه اینکــه آی فکــری و عملــی عمــده ای در عرصــه سیاســی و عملــی مواجــه شــدند؛ از جمل

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 

ــه« ســپری کنــد؟ اندیشــمندان شــیعه در پاســخ بــه ایــن پرســش و پرســش های مشــابه آن،  »تقّی

نظریه هــای سیاســی متفاوتــی را طــرح کرده انــد، کــه از آغــاز غیبــت کبــری تاکنــون بــه شــکل های 
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متفاوتــی عرضــه شــده اســت. از میــان ایــن نظریه هــا می تــوان بــه دو نمونــه »نظریــه حکومتــی 

مشــروطه اســالمی« و »نظریــه حکومتــی والیــت فقیــه« اشــاره داشــت. نظریــه نخســت، بــا تکیــه 

ــر تقیــه و محــروم دانســتن شــیعه از نظــام سیاســی مشــروع در دوره غیبــت طراحــی و توصیــه  ب

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 

مطرح شــده 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 اراده هــای متفــاوت ایشــان و متحــد ســاختن آن هــا« می شناســاند؛ کــه در ســایه تشــکیل 

ــیر  ــازد، در مس ــیبی وارد س ــران آس ــی دیگ ــد و تعال ــه در رش ــه بی آنک ــراد جامع ــک از اف ــر ی آن، ه

کمــال شایســته خویــش گام می زنــد و پیــش مــی رود )طباطبایــی، 1417، ج 2، ص 287(. او افــزون 

بــر ایــن، حکومــت را از جملــه اعتبــارات ضــروری جامعــه انســانی بــر می شــمرد، کــه انســان ها بــرای 

پاسداشــت نظــام اجتمــاع و جلوگیــری از هــرج و مــرج، ناچــار از پذیرفتــن آن هســتند. ایــن موضوع 

ــالمی  ــه اس ــر جامع ــّی ام ــت و ول ــتقیمًا سرپرس ــود مس ــد خ ــه خداون ــت دارد ک ــا اهمی ــا بدان ج ت

ــرداری  ــه فرمان ب ــرآن، مســلمانان را ب ــات ق ــق آی ــن فرمــود و بارهــا از طری ــرم؟ص؟ را معّی ــر اک پیامب

بی چــون و چــرا از حضرتــش فرمــان داد. پــس از پیامبــر اکــرم؟ص؟ و بنــا بــر مبانــی اعتقــادی شــیعه، 

ولــّی امــر و سرپرســت جامعــه از راه معرفــی و انتصــاب ایشــان تعییــن شــد و علــی بــن ابی طالــب 

ــار هــم  و یــازده امــام معصــوم از نســل او بــه ایــن ســمت نصــب گردیدنــد. ایــن ویژگی هــا در کن

موجــب می شــود کــه المیــزان بــرای منصــب والیــت و ولــّی امــر جنبــه ای قدســی در نظــر گیــرد و 

وجــوب اطاعــت مــردم از مقــام والیــت را نیــز بــر همیــن اســاس تعلیــل کنــد. 

ــا برهانــی عقالنــی و  منابــع قــدرت: طباطبایــی منابــع قــدرت )ضــرورت تشــکیل حکومــت( را ب

ــی و شایســته اش جــز در  ــال حقیق ــه کم ــوع انســان ب ــد: رســیدن ن ــن تبییــن می کن تاریخــی چنی

ســایه زندگــی اجتماعــی ممکــن نیســت، تــا در پنــاه آن و بــا مــدد جســتن از هم نوعــان خویــش، 

بــه رفــع نیازهایــش بپــردازد. از دیگــر ســو، نــوع انســان بــه طــور ذاتــی، بــرای تأمیــن خواســته ها 

ــرد و ایــن  ــه اســتخدام می گی ــه ســایر انســان ها را ب و رفــع نیازهایــش، دیگــر موجــودات و از جمل

ــت  ــان ها هس ــه انس ــود هم ــی، در وج ــن دریافت ــه چنی ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــود می دان ــق خ را ح

و ایــن خــود منجــر بــه تضــاّد منافــع و تعــارض حقــوق خواهــد شــد. حــال اگــر بــرای رفــع ایــن 
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تعارض هــا چــاره نشــود، بــروز درگیــری و منازعــه ناگزیــر خواهــد بــود و زندگــی اجتماعــی انســان 

کارآیــی وارونــه ای 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 ویژگی هــای یادشــده بــه راســتی ضمانــت می کنــد، تنهــا قــوه ای قاهــره بــه 

نــام »حکومــت« اســت )همــان، ج 3، ص 145(. طباطبایــی همچنیــن از »حکومــت« بــه »والیــت« 

تعبیــر می کنــد و جعــل و اعتبــار والیــت را امــری فطــری و هماهنــگ بــا نهــاد خــدادادی انســان ها 

ــژه دوران حضــور ایشــان در  ــه وی ــرم؟ص؟ ب ــر اک ــات پیامب می شــمارد. از نظــر او اینکــه در زمــان حی

ــرورت  ــون ض ــوالی پیرام ــچ گاه س ــلمانان هی ــالمی، مس ــت اس ــکیالت حکوم ــراری تش ــه و برق مدین

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 

ــه  ــه منطــوق ادل ــز، ک ــال آن هــا در شــریعت اســالمی را نی ــال و امث ــرات، انف ــل حــدود، تعزی از قبی

کتــاب و ســنت دوام و ابدیــت آن هــا اســت و متصــدی اجــرای آن هــا همــان مقــام والیــت اســت، 

ــر ضــرورت تشــکیل حکومــت اســالمی می شــمارد )همــان، ج 1، ص 157 و 173(.  ــل دیگــری ب دلی

عناصــر و شــبکه روابــط قــدرت: عناصــر تشــکیل دهنده حکومــت اســالمی از نظــر المیــزان چنیــن 

اســت: ولــّی امــر )حاکــم( و امــت )مــردم(. 

ولـّی امـر )حاکـم(: بـه نظر می رسـد ایـن رکـن مهم ترین رکـن در نظریـه حکومتـی المیزان اسـت. 

ولـّی امـر کسـی اسـت که سرپرسـتی اداره امـور دینی و دنیوی مسـلمانان را بـر عهـده دارد. وظیفه او 

در وهلـه نخسـت، اجرای احکام شـریعت اسـالم و سـپس، وضـع و اجرای قوانیـن متغّیر و مـورد نیاز 

جامعـه در چهارچـوب مصالـح عمومـی و نیازهـای زمانه اسـت. عمـوم مسـلمانان نیز وظیفـه دارند از 

ولـّی امـر اطاعـت نماینـد. گویـا طباطبایی ترکیـب »ولّی امـر« را از تعبیر »اولـوا االمـر« در دو آیه 59 و 

83 سـوره 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 2، ص 94؛ ج 4، ص 351؛ ج 5، ص 87 و 181 و...(. 

17 طباطبایـی واژه »امـر« در ایـن تعبیـر را بـه شـهادت دو آیه »َوشـاِوْرُهْم ِفی اأَلْمـِر« و »َوَأْمُرُهْم ُشـوری  

َبْیَنُهـْم« شـأنی می دانـد کـه بـه دیـن یـا دنیـای مومنـان بازمی گـردد )همـان، ج 4، ص 391( و »ولـّی 

امـر« را کسـی می دانـد کـه پـس از رسـول خدا؟ص؟ سرپرسـتی امـور دین و امـور امت را بر عهـده دارد 

)طباطبایـی، 1417، ج 5، ص 181(. از نظـر او مصـداق ولـّی امـر در زمـان حضور معصوم شـخص پیامبر 

و ائمـه؟مهع؟ هسـتند. او در پاسـخ بـه کیسـتی ولّی امـر در زمان غیبت، نخسـت به فطـری بودن وجود 

مقـام والیـت و حاکمیـت در جامعـه توجـه می دهـد، 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، بی تـا، ص 108؛ طباطبایـی، 1388، ج 1، ص 175(. گویـا طباطبایـی 

دربـاره جزئیـات تعییـن ولـّی امـر و اینکـه از کدام یک از طبقـات اجتماعی باشـد، به روشـنی اظهار نظر 

ننمـوده و آن را در شـمار احـکام متغیـر دین اسـالم و تصمیم گیـری پیرامون آن را در هر زمان مشـروط 

بـر آنکـه اصول ثابت شـریعت مد نظر باشـد بر عهده مسـلمانان می دانـد )طباطبایـی، 1417، ج 2، ص 

287؛ ج 16، 131؛ همـو، 1388، ج 1، ص 186(. وی در نهایـت نیـز دربـاره اینکه والیت جامعه اسـالمی در 

عصـر غیبـت بایـد بـر عهـده »فقیه« یـا جز او باشـد اظهـار نظر نمی کنـد و پاسـخ آن را بـه دانش فقه 

احالـه می دهـد )طباطبایـی، 1417، ج 5، ص 23(. 

طباطبایــی ولــّی امــر را موظــف بــه »اجــرای دقیــق ســیرت و ســنت رســول اکــرم؟ص؟ و والیــت 

چندســاله ایشــان« می دانــد. البتــه او در حــوزه احــکام ثابــت، هرگــز اختیــار وضــع حکــم جدیــد یــا 

تغییــر قوانیــن شــریعت را نــدارد و تنهــا وظیفــه اش اجــرای دقیــق آن هــا اســت؛ امــا در حــوزه احــکام 

متغیــر، دیــن اختیــار وضــع و اجــرای احــکام مــورد نیــاز را در اختیــار وی نهــاده اســت )طباطبایــی، 

1388، ج 1، ص 177ـ178(. 

امــت )مــردم(: یکــی از اساســی ترین مســئولیت های امــت در نظــام اجتماعــی اســالم 

نقش آفرینــی در انتخــاب ولــّی امــر اســت. طباطبایــی، پــس از اشــاره بــه ناهمگونــی مبنایــی شــیعه 

و اهــل ســنت دربــاره شــیوه گزینــش حاکــم پــس از پیامبــر؟ص؟، بــه نقطــه ای مشــترک نــزد هــر دو 

فرقــه اشــاره کــرده و می گویــد: »امــا در هــر صــورت، امــر حکومــت اســالمی پــس از پیامبــر؟ص؟ و 

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

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 4، ص 125(. 

دیگـر وظیفـه سیاسـی امـت فرمان بـرداری از ولـّی امـر اسـت. دلیـل ایـن سـخن آن اسـت کـه 

طباطبایـی والیـت را، هرچنـد امری بشـری و در شـمار اعتبارات ضـروری برای زندگی اجتماعی اسـت، 

امـا دارای ماهیتـی قدسـی می شـمارد؛ کـه وظیفـه تأمیـن سـعادت و کمال فطری انسـان را در بسـتر 

اجتمـاع بـه عهـده دارد. بـر ایـن اسـاس، تصمیم هـای ولـّی امـر جامعه هـم در صورتـی که بـر مبنای 

حق مـداری و لحـاظ مصالـح عمومی وضع شـود، هماننـد دیگر احکام شـرعی الزم االتبـاع خواهد بود. 

صاحــب المیــزان برخــالف مفســران اجتماعــی اهــل ســنت دربــاره نقــش و جایــگاه »نهــاد شــورا« 

ــذاری در  ــم و تأثیرگ ــگاه مه ــورا جای ــع ش ــده و بالتب ــخن نران ــنی س ــه روش ــالمی ب ــت اس در حکوم
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ــس  ــوم مجل ــه مفه ــه شــورا ب ــک موضــع از مشــورت و ن ــا در ی ــدارد. او تنه اندیشــه سیاســی او ن

نماینــدگان یــا پارلمــان امــروزی بحــث کــرده و آن هــم، الزامــی اســت کــه بــرای حاکــم اســالمی در 

نظــر می گیــرد تــا بــرای وضــع قوانیــن مــورد نیــاز در حــوزه احــکام جزئــی و متغیــر، بــا خبــرگان و 

ــان، ص 121(.  ــردازد )هم ــورت بپ ــه مش ــران ب صاحب نظ

ــوب  ــت مطل ــکل حکوم ــنی از ش ــه روش ــز ب ــی نی ــا طباطبای ــدرت: گوی ــن ق ــان یافت ــت جری جه

خــود نــام نبــرده اســت. او البتــه ســخنی دارد کــه از دلیــل تصریــح نکــردن او بــه شــیوه ای خــاص 

ــر مــدار آن را اصلــی ثابــت در  ــر مــی دارد. طباطبایــی فطــرت و حرکــت ب در حکومــت داری پــرده ب

ســیر نــوع انســان بــه ســوی کمــال مطلــوب می دانــد )همــان، ج 16، ص 187(. ایــن اصــل در بحــث 

ــی و  ــی اجتماع ــداری زندگ ــه فطرت م ــه اساســی ک ــد. نکت ــز راه می یاب ــی انســان نی ــی اجتماع زندگ

از جملــه نــوع حکومــت موجــود در آن را تضمیــن می کنــد، 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 

ــه جــز روش هــای  6، ص 119(. در نتیجــه هــر یــک از شــیوه های کنونــی و گذشــته حکومــت داری ب

اســتبدادی و دمکراتیــک غربــی کــه بــه صراحــت مــورد نقــد وی اســت )همــان، ج 4، ص 101؛ ج 7، 

ــد و آن را تحقــق بخشــد،  ــرار یاب ــت اجتماعــی ق ــر محــور فطــری عدال ــه ب ــی ک ص 277( در صورت

مطلــوب و شایســته اســت. طباطبایــی در تبیینــی افزون تــر، حکومــت اســالمی مطلــوب خــود را بــا 

ــا  ــن اســالم را تنه ــه او دی ــه ک ــدان ســبب ک ــد؛ ب ــی« وصــف می کن ــی »اجتماعــی« و »دین دو ویژگ

دینــی می دانــد کــه ُبعــد اجتماعــی آن بــر بعــد فــردی غلبــه یافتــه و ســعادت نــوع انســان جــز در 

ســایه زندگــی اجتماعــی ممکــن نمی شــود )همــان، ج 9، ص 264(. می تــوان گفــت، مقصــود از ایــن 

دو قیــد آن اســت کــه در حکومــت اســالمی، اواًل حکومــت از آِن جامعــه اســت و نــه فــرد و به ســخن 

ــد  ــه مقّی ــق نیســت، بلک ــن مردم ســاالری مطل ــًا ای ــر، نوعــی مردم ســاالری متصــّور اســت؛ ثانی دیگ

بــه دیــن اســت و در چهارچــوب قوانیــن اســالم معنــا می یابــد. بــر ایــن پایــه، می تــوان طباطبایــی 

را طرفــدار نوعــی از مردم ســاالری آن هــم از نــوع دینــی و اســالمی اش بــه شــمار آورد. البتــه آنچــه 

در ایــن راه مانــع می شــود، وجــود برخــی تعبیــرات مبنــی بــر نفــی »دمکراســی اســالمی« از جانــب 

اوســت )طباطبایــی، 1388، ج 1، ص 66(. بــا ایــن وجــود و آن گونــه کــه تبییــن ســاختار حکومتــی 

مطلــوب وی نشــان می دهــد، ارکان ایــن ســاختار و نقــش هــر یــک، بــا تعریفــی کــه بــرای مفهــوم 

ــدردان  ــدم، 1388، ص 133؛ ق ــی مق ــد )یزدان ــازگار می نمای ــده س ــه ش ــی« ارائ ــاالری دین »مردم س

قراملکــی، 1385، ص 1(. 
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نظریه حکومتی اسالم در تفسیر من وحی القرآن

ــه هــدف خــود را  ــد ک ــی می دان ــه کنش های ســید محمدحســین فضــل اهلل حکومــت را مجموع

اداره و تدبیــر امــور مــردم از موضــع قــدرت یــا از موضــع معارضــه بــا قــدرت و یــا حمایــت از قــدرت 

حاکــم قــرار می دهــد. او نظــام سیاســی مطلــوب را نظامــی می دانــد کــه عدالــت و آزادی را تأمیــن 

کنــد؛ امــا شــکل ایــن نظــام بــا توجــه بــه ضرورت هــا و اقتضائــات هــر دوره و بــا عیــار کارآمــدی 

ــرادی، 1381، ص 43(.  ســنجیده و تعییــن می شــود )م

منابــع قــدرت: فضــل اهلل بــرای اثبــات ضــرورت حکومــت اســالمی بــر چنــد نکتــه تأکیــد می کنــد: 

نخســت اینکــه هــدف اصلــی شــریعت های آســمانی تحقــق عدالــت همگانــی اســت و ایــن هــدف، 

ــل اهلل، 1419، ج 22، ص  ــد )فض ــق نمی یاب ــلط تحق ــدرت و مس ــب ق ــی صاح ــایه حکومت ــز در س ج

46ـ47؛ همــو، ص 1995، 112(. نکتــه دیگــر توجــه بــه ظرفیــت بــاالی فقــه اســالمی بــرای پاســخ گویی 

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 اســالم اســت. 

ــه روح و پیکــر اســالم اند و دولــت اســالمی موظــف اســت  ــه مثاب ــار یکدیگــر ب ایــن دو بعــد در کن

ــن فضــل اهلل  ــت آن فراهــم ســازد. همچنی ــت از دعــوت اســالمی و تثبی ــرای حمای ــروی الزم را ب نی

تأکیــد می کنــد کــه فهــم و اجــرای برخــی آیــات قــرآن و احکامــی ماننــد قصــاص، دیــات، جهــاد، 

ــرادی،  ــت )م ــر نیس ــالمی میّس ــت اس ــوب حکوم ــز در چهارچ ــر ج ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام

1378، ص 46 47(. او تأکیــد می کنــد کــه تشــکیل حکومــت اســالمی 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 اســالم را اجــرا کنــد و هرگــز مجالــی بــرای ابــراز 

ــدارد. )فضــل اهلل، 1377، ص 25(.  ــا عرضــه برنامه هــای فــردی ن آرای شــخصی ی

ــب  ــه ترتی ــل اهلل ب ــزد فض ــالمی ن ــت اس ــه گانه حکوم ــدرت: ارکان س ــط ق ــبکه رواب ــر و ش عناص

ــه(، مــردم )امــت( و شــورا.  ــّی فقی ــم )ول ــارت اســت از: حاک ــت عب اولوی

حاکــم: فضــل اهلل نیــز هماننــد طباطبایــی مهم تریــن رکــن حکومــت اســالمی را رهبــر یــا حاکــم 

ــه صراحــت از  ــه کیســتی حاکــم اســالمی در زمــان غیبــت معصــوم، ب ــد. او در پاســخ ب ــاد می کن ی

امــکان یــا عــدم امــکان والیــت »فقیــه« ســخن می گویــد و حتــی مناســب ترین الگــوی حکومــت 

ــه  ــت فقی ــه والی ــد ک ــح می کن ــه تصری ــل اهلل البت ــد. فض ــی می کن ــه معرف ــت فقی ــالمی را والی اس
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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 اســالمی شــکل نگرفتــه یــا شــکل گرفتــه 

ولــی حفــظ آن متوقــف بــر والیــت فقیــه نیســت، فقیــه دارای والیــت نیســت. بــه جــز مشــروعیت 

ــز  ــد از مقبولیــت مردمــی نی ــه بای ــات می شــود فقی ــی اثب ــه کــه از طریــق مســتندات دین ــّی فقی ول

برخــوردار باشــد. فضــل اهلل مســیر تحقــق شــرط دوم را بیعــت امــت بــا ولــّی فقیــه یــا گزینــش او 

از طریــق انتخابــات مســتقیم یــا غیرمســتقیم می دانــد. ولــّی فقیــه ملــزم بــه مشــورت بــا خبــرگان 

و کارشناســان بــه ویــژه در حــوزه امــوری اســت کــه در آن هــا تخصــص نــدارد؛ ولــی در عیــن حــال، 

ــکام  ــاظ اح ــری او، لح ــالک تصمیم گی ــت و م ــه موضوعی ــت دارد ن ــرای او طریقی ــورت ب ــن مش ای

شــرعی و مصالــح جامعــه اســت. حــال اگــر حاکــم اســالمی بــه طریــق دیگــری غیــر از مشــورت از 

جملــه اتــکا بــه آگاهــی و خبرویــت خــود انتخــاب شایســته ای انجــام داد، دیگــر ملــزم بــه مشــورت 

نیســت. همچنیــن حاکــم اســالمی 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 

ــخیص  ــاس تش ــر اس ــد ب ــت بای ــز، در نهای ــف نی ــی از آرای مختل ــی آگاه ــت. او در پ ــورا نیس ش

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 می گــردد. فضــل اهلل جامعــه را موظــف بــه اطاعــت از قــدرت مشــروع حاکــم 

می دانــد و معتقــد اســت، در برابــر ایــن اطاعــت، قــدرت مشــروع )حاکمیــت( هــم وظیفــه دارد بــه 

ســخنان و انتقــادات مــردم گــوش فــرا دهــد و از آن هــا بهــره گیــرد و دربــاره مســائل گوناگــون کــه 

ممکــن اســت محــل اختــالف آرا باشــد بــا ایشــان وارد گفتگــو شــود )فضــل اهلل، 1377، ص 25، 29(. 

امـت: رکـن دوم در نظریـه سیاسـی فضل اهلل »امت« اسـت. کارکـرد و وظیفه مهم مـردم در نظریه 

سیاسـی او در مـواردی رخ می نمایـد کـه نیـاز بـه انتخاب یـک گزینه از میـان چند گزینه مطرح شـود؛ 

از جملـه در جایـی کـه چنـد فقیـه شایسـته بـرای تصـّدی مقـام والیـت وجـود دارنـد و بایـد از میان 

آن هـا یکـی را برگزیـد. موضـع دیگر انتخاب مشـاوران حاکم اسـت و آنچه در این مقام بیشـتر موجب 

وحـدت صفـوف مسـلمانان می شـود و بـا آموزه های هدایت کننده اسـالم نیز سـازگار اسـت آن اسـت 

کـه مشـاوران حاکـم از سـوی مـردم انتخـاب شـوند. نقـش دیگر امـت در حکومـت اسـالمی پذیرش 

مشـروعیت اقتـدار رهبـری و تخلـف نورزیـدن از برنامه های اساسـی ای اسـت که از سـوی حکومت بر 

جامعـه عرضـه یـا تکلیف می شـود )آرمیـن، 1388، ص 350(. 

ــد  ــاد می دان ــورد اعتم ــره و م ــراد خب ــب از اف ــادی مشــورتی و مرک شــورا: فضــل اهلل شــورا را نه
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ــا  ــردم انتخــاب شــوند؛ ام ــا م ــم ی ــد از ســوی حاک ــا شــرایط، می توانن ــه اعضــای آن متناســب ب ک

ــد  ــالمی می دان ــت اس ــاختار حکوم ــده در س ــی تعیین کنن ــد نقش ــورا را فاق ــت او ش ــه گذش چنانچ

ــن  ــت. مهم تری ــه موضوعی ــت دارد و ن ــم طریقی ــرای حاک ــه شــورا و مشــورت ب ــد ک ــد می کن و تأکی

کارکردهــای شــورا از نــگاه فضــل اهلل نیــز عبــارت اســت از: فراهــم ســاختن بســتر طــرح نظــرات و 

ــه  ــح اجتماعــی مــردم، ممانعــت از گرایــش حاکــم ب ــا هــدف شــناخت مصال تضــارب اندیشــه ها ب

اســتبداد و اســتفاده از عواطــف مــردم و پدیــد آوردن اتفــاق نظــر میــان آحــاد جامعــه نســبت بــه 

ــل اهلل، 1419، ج 6، ص 344 345(.  ــی )فض ــون اجتماع ــائل گونه گ مس

ــی  ــر و جزئ ــور متغی ــمار ام ــالمی را در ش ــت اس ــکل حکوم ــل اهلل ش ــدرت: فض ــان ق ــت جری جه

می شــمارد و معتقــد اســت، الگــوی حکومــت اســالمی را از کتــاب و ســنت نمی تــوان اســتخراج کــرد. 

هــر الگویــی کــه بتوانــد نظــم عمومــی را حفــظ کنــد و ارزش هــای اســالمی را بگســتراند و البتــه برآمده 

ــه برخــوردار از  ــد ک ــی می دان ــوب را حکومت ــوب اســت. وی حکومــت مطل ــردم باشــد مطل از اراده م

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 می دهــد و معتقــد اســت از میــان ایــن 

ســه، الگــوی والیــت فقیــه در صــورت کارآمــدی و لحــاظ شــرایط الزم بــرای پیشــگیری از انحــراف ولــّی 

فقیــه بــه ســوی اســتبداد، الگویــی مقبــول اســت )فضــل اهلل، 1377، ص 25، 29(18. 

نظریه حکومتی اسالم در تفسیر تسنیم

از نــگاه جــوادی آملــی، توحیــد کــه رکــن بنیادیــن معــارف دیــن اســالم اســت در بحــث نظریــه 

ــت  ــی حکوم ــد و در مفهوم شناس ــی می کن ــر رخ نمای ــر دیگ ــر عنص ــر از ه ــز پررنگ ت ــی نی حکومت

دینــی، بیــش از هــر عامــل دیگــر بایــد مــّد نظــر قــرار گیــرد. توجــه بــه مقوالتــی اجتماعــی ماننــد 

تصحیــح روابــط فــردی و اجتماعــی، قیــام بــه قســط و عــدل، اتحــاد و بــرادری و بازداشــتن از تفرقــه 

ــه توحیــد اســت. عــدل و احســان عنصــر دیگــر از عناصــر اصلــی حکومــت  ــوازم اعتقــاد ب ــز از ل نی

اســالمی اســت و نظــام اســالمی نظــام تعــاون، احســان، عــدل و ایثــار اســت، نــه نظــام اســتثمار، 

اســتخدام، اســتعباد و اســتحمار )جــوادی آملــی، 1381: ج 1، ص 258؛ همــو، 1389، ص 433 435(. 

منابــع قــدرت: جــوادی آملــی بحــث ضــرورت تشــکیل حکومــت اســالمی را از ضــرورت وجــود 

نظــم و قانــون در جامعــه آغــاز می کنــد و ســپس بــه ضــرورت وجــود دیــن، قانــون الهــی و حکومــت 

ــی،  ــی اله ــت جهان بین ــه ســبب حاکمی ــی و ب ــده او، در نظام هــای دین ــه عقی در اســالم می رســد. ب

قانــون وســیله و زمینــه ای بــرای ایصــال انســان بــه ســعادت مــادی و معنــوی و کمــال شایســته او 
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ــر،  ــه ســخن دیگ ــی او ناشــی نمی شــود و ب ــادی و اجتماع ــا از نیازهــای م اســت و در نتیجــه، تنه

ــون  ــده قان ــه پدیدآورن ــاز جامع ــی، نی ــر اله ــا در نظام هــای غی ــدم اســت؛ ام ــه مق ــر جامع ــون ب قان

ــت  ــوان موجــودی بی نهای ــه عن ــرای انســان ب ــد ب ــا کســی می توان ــه، تنه ــن مقدم ــر ای اســت. بناب

برنامه ریــزی کنــد کــه او را آفریــده و بــه همــه ظرفیت هــای وجــودی و کمــال بایســته او آگاه اســت 

ــارش  ــی در اختی ــام آوران اله ــق پی ــان آســمانی و از طری ــب ادی ــه ســعادت مندی او را در قال و برنام

نهــاده اســت )همــو، 1389، الــف، ص 52 54(. از اینــرو، تشــکیل حکومــت و بــه عهده گرفتــن اداره 

امــور جامعــه از مــواردی اســت کــه نــه تنهــا در هدایــت انســان ها نقشــی تعیین کننــده دارد، بلکــه 

ــزوا، فرســودگی و دفــن شــدن  ــات الهــی و نجــات آن هــا از ان ــدن احــکام و آی ــده مان در جهــت زن

ــی  ــی جاودان ــی آیین ــه عنوان ــالم را ب ــر اس ــال اگ ــت. ح ــذار اس ــا تأثیرگ ــا و کتابخانه ه در کتاب ه

ــان را  ــوع انس ــروی ن ــوی و اخ ــعادت دنی ــرای س ــاز ب ــورد نی ــات م ــی جزئی ــه تمام ــم ک می پذیری

ــر اجــرای آن نیــز  پیش بینــی کــرده، ناگزیــر بایــد بپذیریــم کــه آورنــده آن، بایــد مجــری و ناظــر ب

ــرد و دیگــران هــم  ــده گی ــر عه ــن را هــم ب ــاره صّحــت و ســقم اجــرای قوانی باشــد و قضــاوت درب

تحــت زعامــت او عمــل کننــد. خداونــد بــه عنــوان تنظیم کننــده و فرســتنده احــکام اســالم، پیامبــران 

و ســپس امامــان معصــوم را در مقــام مجریــان احــکام اســالم معرفــی نمــوده اســت )همــو، 1389، 

ب، ج 10، ص 404؛ 1389، ب، ص 75(. بــه عــالوه، ضــرورت تشــکیل حکومــت دینــی و اســالمی هرگــز 

مختــّص بــه زمیــن یــا زمــان خاصــی نیســت و بدیهــی اســت کــه گســتره آن، زمــان غیبــت معصــوم 

ــد  ــم نیازمن ــت ه ــان غیب ــی در زم ــن اله ــرای قوانی ــه اج ــت ک ــی اس ــرد. بدیه ــر می گی ــز در ب را نی

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 441 442؛ 1381، الــف، ص 370(. 

عناصـر و شـبکه روابـط قـدرت: جـوادی آملـی نیـز معتقد بـه وجـود ارکان سـه گانه بـرای حکومت 

اسـالمی اسـت و ماننـد دو مفسـر پیشـین، آن هـا را چنیـن یـاد می کنـد: ولّی فقیـه، امت و شـورا. 

ــر اســاس نظــام امامــت و والیــت اســتوار  ــی نظــام سیاســی اســالم ب ــه: ســاختار کل ــّی فقی ول

ــم شــده و مســئولیت اجــرای  ــد تنظی ــه خداون ــن از ناحی ــن ســاختاری، قوانی شــده اســت. در چنی

ــع  ــه جام ــه فقی ــز وظیف ــت نی ــان غیب ــان و در زم ــده ایش ــر عه ــان ب ــور معصوم ــان حض آن در زم

ــّی امــر( اساســی ترین رکــن و عنصــر در ســاختار نظــام  ــا، حاکــم )ول ــر ایــن مبن الشــرایط اســت. ب

حکومتــی اســالم شــمرده می شــود. منصــب والیــت امــر در زمــان حضــور معصــوم؟ع؟، بــه نصــب 

ــه نصــب عــام آن  ــر و ائمــه؟مهع؟ مســتقّر اســت و پــس از ایشــان و ب ــا در پیامب خــاص الهــی، تنه

ــی در زمــان  ــت«. تعییــن حاکــم اســالمی حت ــه جامــع شــرایِط فقاهــت و عدال ــواران، در »فقی بزرگ
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ــده از  ــای تعیین ش ــرای معیاره ــب ب ــداق مناس ــن مص ــق تعیی ــی و از طری ــوم انتصاب ــت معص غیب

ســوی شــارع حاصــل می شــود. عنــوان حاکــم اســالمی در زمــان غیبــت، »فقیــه« اســت؛ اصــل ایــن 

عنــوان در منابــع معتبــر دینــی عنــوان گردیــده و مهم تریــن شــرایطی کــه فقیــه بایــد حائــز گــردد 

)فقاهــت و عدالــت( نیــز در همــان مصــادر معرفــی شــده اســت )همــو، 1389، الــف، ص 257؛ 1389، 

ص 253؛ مجتبــی زاده، 1389، ص 47(. نکتــه ای کلیــدی دربــاره حکومــت در عصــر غیبــت کــه اینکــه 

در زمــان غیبــت، »فقاهــت و عدالــت« حکومــت می کنــد نــه »فقیــه عــادل«؛ زیــرا در نظــام اســالمی، 

فقیــه عــادل بــر دیگــران برتــری ویــژه ای 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 

ــف  ــن وظای ــه مهم تری ــی، 1389، ص 445(. از جمل ــرام اســت )جــوادی آمل ــران ح ــد دیگ وی همانن

حاکــم اســالمی )ولــّی فقیــه( کــه در باالتریــن مرتبــه نــزد انبیــای الهــی تحقــق یافتــه امانــت داری 

و مراقبــت از ســرمایه عظیــم انســانیت انســان ها و ره نمــودن ایشــان بــه مقصــد اعــالی آفرینــش 

ــارش  ــت تحــت اختی ــا امان ــم( ب ــن )حاک ــز آشــنایی امی ــم نی ــه مه ــن وظیف ــه ادای ای اســت؛ الزم

)انســان( اســت. بنابرایــن، شــناخت سیاســت اســالمی و آشــنایی بــا اصــول آن ارتبــاط مســتقیم بــا 

شــناخت اســالم، انســان، مبــدأ و منتهــای او دارد )همــو، 1381، ب، ج 1، ص 257(. دیگــر وظیفــه مهــم 

ــد  ــه« و مســائل نوپدی ــدی از دیدگاه هــا و مشــاوره صاحب نظــران در »حــوادث واقع ــم بهره من حاک

ــم  ــی اســالم اســت و حاک ــی اساســی در ســیره حکومت ــه اصل ــن وظیف ــه اســالمی اســت. ای جامع

اســالمی موظــف اســت در امــور جامعــه، بــه نظــرات و آرای مــردم بــه ویــژه کارشناســان و خبــرگان 

ــو، 1389، ب، ج 9، ص 585؛ 1387، ص 215(.  ــد )هم توجــه کن

ــا  ــذار و هــم ارزش ب ــی حکومــت اســالمی بســیار تأثیرگ ــی و مانای ــردم در برپای امــت: نقــش م

ــت  ــاختار حکوم ــردم در س ــش م ــن نق ــت. بنابرای ــم اس ــاب حاک ــرای انتخ ــان ب ــی ایش نقش آفرین

ــا در  ــه ب ــم اســالمی ک ــس از تعییــن حاک ــراری آن اســت و پ ــرای برق ــالش ب اســالمی از یک ســو ت

نظــر داشــتن معیارهــای دینــی و از ســوی خبــرگان شــریعت رخ می دهــد اطاعــت و فرمان بــرداری 

ــت و  ــا فعلی ــرد، ام ــد می گی ــروعیتش را از خداون ــالمی مش ــت اس ــر، حاکمی ــان دیگ ــه بی از او. ب

مقبولیــت خــود را از راه اکثریــت بــه دســت مــی آورد. مــردم در حکومــت دینــی بــه معنــای واقعــی 

در سرنوشــت خــود نقــش دارنــد و مقــدرات خــود را رقــم می زننــد )همــو، 1389، ص 414 418؛ 1387، 

ــاس«  ــر الن ــوزه »ام ــالمی در ح ــت اس ــردم در حکوم ــی م ــری از نقش آفرین ــه دیگ ص 211 212(. جنب

ــزام خاصــی دربــاره آن هــا نــدارد. در  اســت؛ یعنــی امــوری از زندگانــی بشــر کــه شــارع مقــدس ال

ــق  ــر طب ــد ب ــردان موظف ان ــود و دولت م ــردم اداره می ش ــاس آرای م ــر اس ــت ب ــوزه حکوم ــن ح ای
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ــان بــه مدیریــت جامعــه بپردازنــد )همــو، 1387، ص 216(.  خواســته آن

ــد  ــد و تأکیــد می کن ــم« قــرآن می دان ــی شــورا و مشــورت را از »جوامــع الکل شــورا: جــوادی آمل

کــه اســالم تدویــن برخــی قوانیــن و جزئیــات آن را بــه بنــای عقــال در هــر عصــر واگــذارده اســت. 

ــر؟ص؟ و دیگــر معصومــان؟مهع؟ هرگــز در محــدوده  ــرای پیامب اصــول دیــن و احــکام شــرعی حتــی ب

ــات  ــات، موضوع ــوزه مباح ــا ح ــورت تنه ــرای مش ــی ب ــرو پذیرفتن ــرد و قلم ــرار نمی گی ــورت ق مش

غیرمســتنبط از منابــع دینــی، اضــالع واجــب تخییــری نقلــی، مصادیــق واجــب تخییــری عقلــی و 

ــو، 1389، ب، ج 16، ص 150(.  ــردد )هم ــرعی بازنمی گ ــم ش ــه حک ــتقیمًا ب ــه مس ــت ک ــد آن اس مانن

ــوری در اداره  ــری مح ــران، عنص ــکار صاحب نظ ــارب اف ــتعانت از تض ــی و اس ــتمداد از آرای عموم اس

امــور امــت اســت و بــر ایــن مبنــا، متصدیــان امــور نیــز مأمــور بــه مشــورت اند. استشــاره حاکمــان 

در برخــی مــوارد واجــب اســت و در مــواردی منــدوب. بــرای مثــال، تصمیم گیــری دربــاره امــور کالن 

مملکــت اســالمی 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 هم پایــه رکــن »والیــت« تصویــر نمی شــود، چنانچــه عنصــر »امــت« نیــز از 

چنیــن جایگاهــی برخــوردار نیســت؛ بلکــه در نهایــت می تــوان ایــن دو مفهــوم )امــت و مشــورت( 

را عناصــری بــا تأثیرگــذاری نســبی قلمــداد کــرد )همــو، 1389، ب، ج 16، ص 157(. 

ــا نقــد شــیوه دمکراســی غربــی، از مفهــوم  جهــت جریــان یافتــن قــدرت: جــوادی آملــی نیــز ب

ــاخصه های  ــی از ش ــد. او یک ــاد می کن ــن ی ــی جایگزی ــوان مفهوم ــه عن ــی« ب ــاالری دین »مردم س

فکــری و عملــی انســان های دینــدار را سرســپردگی بــه دیــن در تمامــی عرصه هــای حیــات و از جملــه 

عرصــه سیاســی می دانــد، کــه مشــخصًا در پذیــرش شــکل حکومتــی مطلــوب دینــی )مردم ســاالری 

دینــی( خودنمایــی می کنــد )همــو، 1389، د، 17(. او البتــه منکــر کارایــی و حتــی اعتبــار رأی اکثریــت 

بــه عنــوان مهم تریــن شــاخصه دمکراســی نمی شــود و بــا لحــاظ برخــی شــرایط، آن را در مــواردی 

مثمــر ثمــر هــم می شــمارد. آرای اکثریــت در آنچــه »منطقــة الفــراغ« نامیــده می شــود مشــروط بــه 

رعایــت قوانیــن جامــع و کّلــی شــرع معتبــر اســت )همــو، 1389، جامعــه در قــرآن، ج، 429(

نتیجه گیری

ــراز  ــر، ف ــیری در دوران معاص ــد تفس ــای نوپدی ــی از گرایش ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــیر اجتماع تفس

ــی از  ــوالت رخ داده در یک ــش تح ــن پژوه ــت. ای ــاده اس ــر نه ــت س ــی را پش ــا و تحوالت و فروده
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مهم تریــن موضوعــات مــورد توجــه مفســران اجتماعــی یعنــی نظریــه حکومــت اســالمی را پاییــده 

ــه ایــن نتایــج دســت یافتــه اســت،  و ب

بررســی نظریــه سیاســی ســه تــن از مفســران اجتماعــی برگزیــده اهــل ســنت )عبــده و رشــیدرضا، 

ــده  ــن ع ــی ای ــه سیاس ــته نظری ــده گذش ــول س ــا در ط ــه گوی ــد ک ــان می ده ــی( نش دروزه، زحیل

ــن  ــای مشــترک در ای ــرده اســت. نخســتین مبن ــت ســیر ک ــک شــاکله ثاب ــده در ی ــه صــورت عم ب

شــاکله، نادرســت شــمردن شــیوه حکومتــی فــردی و اســتبدادی و تــالش بــرای رســمیت دادن بــه 

حکومت هــای 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 

ــت، در  ــد گف ــوع بای ــا در مجم ــوده اســت. ام ــا ب ــام آن ه ــورد اهتم ــت اســالمی، م هندســه حکوم

ــه،  ــوا و درون مای ــر محت ــژه از نظ ــه وی ــی، ب ــران اجتماع ــروه از مفس ــن گ ــی ای ــای سیاس نظریه ه

ــری و  ــای ظاه ــا در ویژگی ه ــی نوآوری ه ــد برخ ــود؛ هرچن ــده نمی ش ــی دی ــول و تکامل ــدان تح چن

شــکلی غیرقابــل انــکار اســت. بــه ســخن دیگــر، عمــده مطلــب دربــاره دیــدگاه سیاســی و حکومتــی 

اســالم در همــان نقطــه آغازیــن تفاســیر اجتماعــی اهــل ســنت تفســیر المنــار بیــان شــده اســت و 

مفســراِن پســین از جملــه دروزه و زحیلــی چنــدان بــر غنــای محتوایــی مفســران المنــار نیفزوده انــد. 

در نتیجــه می تــوان گفــت، طــرح نظریــه حکومتــی بــه عنــوان یکــی از دغدغه هــا و ســواالت اصلــی 

در اندیشــه مفســران اجتماعــی اهــل ســنت کامل تــر از هــر تفســیر دیگــری، در تفســیر المنــار طــرح 

گردیــده اســت. ایــن ســخن بــه معنــای آن اســت کــه تفســیر اجتماعــی نــزد اهــل ســنت دســت کم 

در طــرح نظریــه حکومتــی از نظــر محتــوا و درون مایــه، شــاهد تکامــل و تحــول چندانــی نیســت. 

آنچــه مشــخصًا 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 می نمایــد؛ ماننــد 

آنکــه دروزه و زحیلــی برخــالف عبــده بــا بســامد و تأکیــد بیشــتری، از اشــکال نویــن حکومــت )ماننــد 

ــوب  ــالمی مطل ــت اس ــا حکوم ــابه یابی آن ب ــورایی( و مش ــای ش ــا حکومت ه ــی ی ــام دمکراس اقس

خــود ســخن می گوینــد. بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت، در نظریــه حکومتــی مفســران اجتماعــی 

اهــل ســنت تحــول و تکامــل شــایانی دیــده نمی شــود. 

ــی  ــورداری از هماهنگ ــن برخ ــیعی، ضم ــران ش ــی مفس ــدگاه حکومت ــا دی ــر، ام ــوی دیگ در س

ــز هســت. هــر ســه مفســر  ــل نی ــات، شــاهد نوعــی تحــول و تکام ــری در بســیاری از جزئی حداکث

ــر ضــرورت تشــکیل حکومــت اســالمی، نقــد شــیوه حکومتــی دمکراســی غربــی و طــرح  شــیعی ب

شــیوه »مردم ســاالری دینــی«، برشــمردن رکــن »ولــّی امــر« بــه عنــوان مهم تریــن بخــش از نظریــه 
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حکومتــی و یادکــرد دو عنصــر »امــت« و »مشــورت« تنهــا بــه عنــوان عناصــری تأثیرگــذار در نظریــه 

ــن  ــی«، »تعیی ــت دین ــی حکوم ــون »مفهوم شناس ــی چ ــا در موضوعات ــد، 19 ام ــی هم رأی ان حکومت

ــت« نظــرات  ــف سیاســی ام ــت معصــوم« و »محــدوده وظای ــان غیب ــی در زم ــم دین مصــداق حاک

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 

کامل تــر عرضــه و در نهایــت، منتــج بــه ارائــه نظریــه حکومتــی شــامل تری در آخریــن تفســیر مــورد 

ــزد  ــه حکومتــی ن ــه نظــر می رســد طــرح نظری بحــث )تفســیر تســنیم( شــده اســت. در نتیجــه، ب

ــان روز و  ــا زب ــر شــده و ب ــه زمــان کامل ت ــه تفســیر و زمــان ب مفســران اجتماعــی شــیعه تفســیر ب

شــبهات جدیــد و اقتضائــات اجتماعــی ســازگارتر گردیــده اســت. 

پی نوشت

ــر  ــر اث ــارت از جهت گیری هــای خاصــی اســت کــه ب ــر تعریــف مشــهور، عب ــا رویکــرد تفســیری بناب 1. گرایــش ی
افــکار، عقایــد، تخصــص علمــی مفســران یــا شــرایط اجتماعــی حاکــم بــر آن هــا، در تفاسیرشــان نمــودار می شــود 

)بابایــی، 1389، ج 1، 19، رضایــی اصفهانــی، 1390، ج 2، 23(. 

ــا  ــه شــیعه و ســنی ب ــی در پیشــینه علمــی دو فرق ــر ســابقه طــرح مباحــث سیاســی و حکومت ــن، اگ 2. همچنی
نگاهــی تاریخــی کلمــی نیــز بررســی شــود، بــار دیگــر لــزوم تبییــن جداگانــه نظریــات سیاســی مفســران آن هــا 
ضــروری بــه نظــر می رســد. بــر اســاس نــگاه یادشــده، اهــل ســنت در طــول ســده های پــس از رحلــت پیامبــر 
اکــرم؟ص؟، بــه دالیلــی، بیــش از شــیعیان بــه بحــث و نــگارش دربــاره مباحــث حکومتــی پرداخته انــد. ایشــان 
ــا  ــر؟ص؟ ب ــه پــس از درگذشــت پیامب بــه دلیــل نپذیرفتــن خلفــت و والیــت علــی بــن ابی طالــب؟ع؟، بلفاصل
چالــش چگونگــی انتخــاب ولــّی امــر و رهبــر جامعــه اســلمی مواجــه شــدند. چنانچــه بررســی حــوادث صــدر 
ــت  ــم مســلمین از ســوی اهــل ســنت از شــیوه یکســانی تبعی ــه و حاک اســلم نشــان می دهــد، انتخــاب خلیف
ــا این همــه، تــلش گســترده تئوری پــردازان و متکلمــان ایــن فرقــه بــرای مشــروع جلــوه  نکــرده اســت؛ ولــی ب
ــی را در  ــف حکومت ــروز نظریه هــای مختل ــه ب ــان، زمین ــای پــس از آن ــی خلف ــه و حت ــای اربع دادن خلفــت خلف
میــان ایشــان فراهــم آورده اســت )فیرحــی، 1393، 79 104(. امــا شــیعه در مقابــل، بــه دلیــل اعتقــاد بــه خلفــت 
و والیــت علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ و ســپس امامــان یازده گانــه پــس از او بــه نصــب الهــی، طبیعتــًا بــه شــیوه 
دیگــری بــرای انتخــاب ولــّی امــر نمی اندیشــید. همچنیــن، دسترســی نداشــتن بیشــتر امامــان؟مهع؟ بــه خلفــت و 
حکومــت در جامعــه اســلمی، زمینــه پرســش های 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 

ــی زاده، 1384، 2(.  ــی، 1393، 185 215؛ قاض ــود )فیرح ــت می ش یاف

3. آغــاز تقریــر و نــگارش تفســیر المنــار ســال 1899 میــلدی و آغــاز نــگارش التفســیر الحدیــث ســال 1941 میــلدی 
و آغــاز نــگارش تفســیر المنیــر ســال 1997 میــلدی اســت. 

ــگارش مــن وحــی القــرآن 1979 میــلدی و  ــزان 1972 میــلدی، ســال آغــاز ن ــگارش تفســیر المی 4. ســال آغــاز ن
ســال آغــاز نــگارش تفســیر تســنیم حــدود 1995 میــلدی اســت. 

ــی، 1388، 11( و  ــرآن« )آقای ــی ق ــیر اجتماع ــی تفس ــه »روش شناس ــه دو مقال ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن 5. ب
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»تفســیر اجتماعــی قــرآن؛ چالــش تعریــف و ویژگی هــا« )نفیســی، 1393، 44(؛ از کتاب هــا می تــوان بــه گرایــش 
اجتماعــی در تفاســیر معاصــر قــرآن کریــم نوشــته ســیده فاطمــه حســینی میرصفــی و از پایان نامه هــا می تــوان 
ــدرس( و »بررســی آرای  ــت م ــی، دانشــگاه تربی ــی« )روح اهّلل ناظم ــیر اجتماع ــل روش تفس ــه »بررســی و تحلی ب

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

6. چنیــن می نمایــد کــه یــک نظریــه حکومتــی، بــه ویــژه در بــاب حکومــت اســلمی، دســت کم 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 تشــکیل دهنده 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 مردم ســاالر حکومــت( را نیــز توضیــح دهــد )فیرحــی، 1393، 17ـ20(. 

ــت، ســروری، سیاســت و حکومــت  ــن هدای ــر آورده اســت: »اســلم دی ــی افزون ت ــا صراحت ــز ب 7. رشــیدرضا نی
ــی  ــح اجتماعــی و قضای ــی و مصال ــاب اصــلح بشــر در تمامــی جنبه هــای دین ــرا تمامــی آنچــه در ب اســت؛ زی
ایشــان آورده وابســته بــه ســیادت، قــدرت، ]برخــورداری از[ حکومــت عادالنــه، برپــا داشــتن حــق و توانمنــدی 

ــار، 1947، ج 11، 217(.  ــت اســت« )رشــید رضــا، المن حمایــت از دیــن و دول

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

ــا  ــد ت ــان خــود گروهــی شایســته و آگاه را برگزینن ــد از می ــران، مســلمانان بای ــه 104 ســوره آل عم ــق آی 9. طب
ــا  ــده، برپ ــروف از نظــر عب ــن مع ــه انجــام دهــد. مهم تری ــر را در جامع ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام وظیف
داشــتن عدالــت و بدتریــن منکــر ظلــم و ســتم حاکمیــت اســت؛ از اینــرو از جملــه وظایــف اصلــی نهــاد شــورا 
ــده  ــرای اقامــه عــدل اســت )همــان، 45(. عب ــر عملکــرد حاکــم و بازداشــتن او از ســتم و ارشــاد او ب نظــارت ب
ــورداری از  ــتگی، برخ ــی، به هم پیوس ــه یکپارچگ ــاص آن از جمل ــای خ ــا ویژگی ه ــی را ب ــن گروه ــادل چنی مع
پشــتوانه مردمــی و اقتــدار در دوران کنونــی، همــان مجلــس نماینــدگان منتخــب مــردم می شــمارد. بــه ســخن 
ــق  ــت، از طری ــه اس ــراد جامع ــک اف ــده یک ی ــر عه ــه ب ــم ک ــرد حاک ــر عملک ــارت ب ــی نظ ــه عموم ــر، وظیف دیگ
انتخابــات بــه نماینــدگان آن هــا واگــذار می شــود و بدین ترتیــب، بخــش دیگــری از حقــوق سیاســی و اجتماعــی 

ــان، 46(.  ــد )هم ــق می یاب ــز تحق ــان نی آن

10. البتــه رشــیدرضا بــه ســبب قالــب فکــری ســلفی اندیش خــود، در گامــی پیشــتر از اعتقــاد بــه وجــوب و وجــود 
برپایــی حکومــت اســلمی، لــزوم برخــورداری حکومــت اســلمی از قالــب خلفــت ســنتی را نیــز ضــروری و حتمــی 
ــه  ــخ او ب ــاد راس ــز در اعتق ــده را نی ــا عب ــا ب ــید رض ــی رش ــه سیاس ــز اندیش ــه تمای ــن نقط ــمرد. اصلی تری می ش
شــکل و قالــب حکومــت، یعنــی همــان شــیوه ســنتی خلفــت اســلمی دانســته اند )عنایــت، ســیری در اندیشــه 
سیاســی عــرب، 157(. ایــن اعتقــاد تــا بدان جــا پیــش مــی رود کــه »اجمــاع بــر لــزوم خلفــت« یکــی از اصــول 
اندیشــه سیاســی رشــید رضــا دانســته شــده اســت )فیرحــی، نظــام سیاســی و دولــت در اســلم، 16(. بــه عقیــده 
وی، منشــأ وجــوب شــکل و شــیوه مطلــوب حکومــت کــه همــان خلفــت ســنتی اســت »اجمــاع امــت« اســت؛ 
ــای  ــور گروه ه ــنت و جمه ــل س ــت و اه ــتگان ام ــد: »گذش ــی. او می گوی ــط عقل ــه فق ــرعی و ن ــاع ش ــه اجم البت
دیگــر بــر ایــن نکتــه اجمــاع کرده انــد کــه نصــب امــام بــه معنــی والیــت دادن او بــر امــت شــرعًا و نــه تنهــا 
ــة  ــف بالخلف ــه »التعری ــی، 18 مقال ــة العظم ــة أو اإلمام ــیدرضا، الخلف ــت« )رش ــب اس ــلمانان واج ــر مس ــًل ب عق
ــد. رشــید رضــا در  ــن اســاس، او وجــوب خلفــت را وجــوب نفســی می دان ــر ای ــا شــرعًا«( ب اإلســلمیة ووجوبه
ایــن موضــوع، بــه جــز دالیــل اندیشــمندان پیشــین اهــل ســنت، بــه روایــات نیــز اســتناد و از جملــه از روایــت 

ــًة« یــاد می کنــد.  ــًة َجاِهِلیَّ »مــن َمــاَت َوَلْیــَس ِفــی ُعُنقــه بیعــُة إمــاٍم َمــاَت میَت

ــت  ــی دول ــزوم برپای ــام ل ــن پی ــز متضم ــرآن را نی ــتورات ق ــات و دس ــر از آی ــیاری دیگ ــن، بس 11. دروزه همچنی
اســلمی می دانــد. بــرای مثــال، او ذیــل تفســیر آیــه 55 ســوره نــور کــه وعــده جانشــینی مومنــان در زمیــن را 
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ــده او،  ــه عقی ــن ب ــد. همچنی ــدرت می دان ــی اســلمی و صاحــب ق ــی آن را وجــود دولت ــت بدیه می دهــد، دالل
ایــن آیــه می فهمانــد 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 اســلمی، بــه تدبیــر جنبه هــای مختلــف زندگــی اجتماعــی مســلمانان 
و حتــی غیرمســلمانانی کــه در دولــت اســلمی او می زیســتند پرداخــت. دروزه همچنیــن ذیــل تفســیر آیــات 59، 
ــدادن مســلمانان  ــات را رضایــت ن ــه ایــن آی ــی و جاودان ــه پیام هــای اصل ــا 100 ســوره نســاء، از جمل 76 و 97 ت
بــه حکومــت غیرمســلمانان و تســلیم و خضــوع در برابــر آنــان می دانــد. او تأکیــد می کنــد 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 تــلش خــود را بــرای دســتیابی بــه حکومــت اســلمی مطلــوب انجــام دهنــد 

)دروزه، 1383، ج 8، 220ـ221 و 156 ذیــل آیــه 59 نســاء(. 

ــور(  ــس جمه ــت )ریی ــس دول ــه در آن ریی ــت ک ــت داری اس ــیوه ای در حکوم ــارت از ش ــتی« عب ــام ریاس 12. »نظ
مســئولیت قــوه مجریــه را بــر عهــده دارد و از وظایــف او از جملــه ایــن اســت کــه بــا صاحب نظــران و دانشــمندان 
از گروه هــای 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 نظام هــای 
سیاســی مردم محــور کــه به ویــژه در دو ســده اخیــر در بیشــتر کشــورهای جهــان پیــاده شــده اســت بــر مبنــای 
ایــده تفکیــک قــوای منتســکیو، دو نــوع نظــام حکومتــی دیــده می شــود: ریاســتی و پارلمانــی. ویژگــی اصلــی 
نظــام ریاســتی در برابــر نظــام پارلمانــی تفکیــک قــوا و مشــخصًا اســتقلل دو قــوه مجریــه و مقّننــه از یکدیگــر 
ــزا  ــات مج ــس در دو انتخاب ــای مجل ــور و اعض ــس جمه ــی ریی ــان کنون ــتی در جه ــای ریاس ــت. در نظام ه اس
ــد.  ــان ده ــی پای ــد قانون ــش از موع ــری پی ــدی دیگ ــه دوران تص ــد ب ــک نمی توان ــوند و هیچ ی ــاب می ش انتخ
ــل  ــدرت قاب ــار و ق ــب، او از اعتب ــرد و بدین ترتی ــردم صــورت می گی ــا رأی مســتقیم م ــور ب انتخــاب رییــس جمه
توجهــی برخــوردار می شــود و پشــتوانه ای برابــر بــا پارلمــان بــه دســت مــی آورد. در مقابــل، بــه دلیــل تفکیــک 
ســاختاری و کارکــردی هــر قــوه، رییــس جمهــور هــم نمی توانــد بــه پارلمــان الیحــه قانونــی پیشــنهاد دهــد و 
تنهــا بایــد مصوبــات و قوانیــن آن را اجــرا نمایــد )العانــی، النظمــة السیاســیة والدســتورة المقارنــة، ص 37 38؛ 
حبیــب زاده، تــوکل و محمــد برومنــد، جایــگاه نظــام ریاســتی یــا پارلمانــی در نظــام جمهــوری اســلمی ایــران، 

مطالعــات حقوقــی دولــت اســلمی، 1391 ش، شــماره 1، ص 79 82(. 

13. بـرای مثـال، او ذیـل تفسـیر آیاتـی از سـوره فتـح بـه این مطلب اشـاره می کنـد که بـه دنبال فتح مکـه، دولت 
اسـلمی موجودیـت و اسـتقلل 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

ــار و »ســلطان« و  ــة« نزدیــک 20 ب ــة« و »رعی ــار، »الرعی ــة« بیــش از 90 ب ــا »دول ــة« ی ــه، واژه »الدول ــرای نمون 14. ب
»الســلطان« بیــش از 270 بــار در ارتبــاط بــا مباحــث سیاســی و حکومتــی در تفســیر المنیــر تکــرار شــده اســت. 
ــی، 1418، 2، ص 92؛ 5، ص 128؛ 8، ص 143؛  ــود: زحیل ــوع ش ــر رج ــانی های زی ــه نش ــتر ب ــای بیش ــرای نمونه ه ب

10، ص 71 تــا 75؛ 14، ص 224؛ 19، ص 149؛ 25، ص 255 و...

15. این نکته پیشتر مورد قبول دروزه نیز بود. در اینجا زحیلی به علوه، آن را با دمکراسی نیابتی نیز هم تراز می داند. 

ــد »سیاســی« و »اجتماعــی«  ــه وجــود دو بع ــه، توجــه ب ــرار گرفت ــی ق ــورد توجــه زحیل ــه م ــری ک ــه دیگ 16. نکت
در دمکراســی های کنونــی و مشابه ســازی آن بــا نظــام حکومتــی شــورامدار اســلمی اســت. مقصــود از 
ــت در  ــه برخــورداری از حــق رأی، دخال ــن آزادی هــای اساســی اجتماعــی از جمل ــن و تضمی بعــد سیاســی، تأمی
تعییــن سرنوشــت سیاســی و نظــارت بــر عملکــرد هیــأت حاکمــه اســت. بعــد اجتماعــی دمکراســی نیــز عبــارت 
ــاه عمومــی و  ــار رف ــراد، در کن ــوم اف ــرای عم ــوق و بهره مندی هــای اجتماعــی ب ــری حق ــرآوردن حداکث اســت از ب
ــر دو  ــوه در ه ــکل بالق ــه ش ــلمی ب ــت اس ــت، حکوم ــد اس ــی معتق ــان. زحیل ــرای آن ــادی ب ــای م برخورداری ه
جنبــه ظرفیــت کاملــی دارد و در مقــام عمــل نیــز موظــف اســت در جهــت تحقــق دو بعــد سیاســی و اجتماعــی 
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ــی، 1428، ص 457 458(.  ــد )زحیل ــدام نمای ــی اق دمکراس

17. موارد تکرار این ترکیب در مباحث اجتماعی و سیاسی المیزان بیش از 20 مورد است. 

18. فضــل اهّلل دمکراســی را بــه لحــاظ خاســتگاه و مبانــی فکــری بــا اســلم ســازگار نمی دانــد، زیــرا ایــن شــیوه 
حکومتــی »مــردم« را منبــع مشــروعیت می دانــد. امــا در عیــن حــال بــر آن اســت کــه ایــن امــر مانــع از برخــورد 
ــه انتخــاب یکــی  ــر کار ب ــه خصــوص اگ ــک غیراســلمی نمی شــود؛ ب ــا نظام هــای دموکراتی ــت مســلمانان ب مثب
از دو الگــوی دموکراتیــک و اســتبدادی بکشــد، کــه در آن صــورت مســلمانان بایــد راه هماهنگــی بــا دمکراســی 
ــه  ــا دمکراســی، ک ــه هماهنگــی فکــری ب ــن ســخن، ن ــد. مقصــود او از ای ــد و اســتبداد را محکــوم کنن را برگزینن
ــه حرکت هــای اســلمی  ــری از آزادی هایــی اســت کــه ایــن نظــام ب ــا واقعیــت و بهره گی هماهنگــی تاکتیکــی ب
ــک  ــی تئوکراتی ــد ویژگ ــلمی را فاق ــت اس ــل اهّلل حکوم ــن، فض ــل اهّلل، 1377، 25 و 29(. همچنی ــد )فض می ده
ــت  ــلمی دول ــت اس ــده او، دول ــه عقی ــی ورزد. ب ــرار م ــودن آن اص ــی ب ــر مدن ــد و ب ــلطان خدایی( می دان )س
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 اســلم پیونــد مــردم بــا حکومــت اســت و چنیــن نیســت کــه حاکــم 

اســلمی رهــا از هــر قیــد و بنــدی باشــد )فضــل اهّلل، 1377، 25(. 

19. البته در متن مقاله گذشت که طباطبایی حتی »شورا« را به عنوان عنصر تأثیرگذار نیز یاد نمی کند
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جوادی آملی، عبداهلل )1389 ج(، جامعه در قرآن، قم: مرکز چاپ و نشر اسراء. 	 

جــوادی آملــی، عبــداهلل )1389 د(، امــام مهــدی موعــود موجــود، محقــق: محمدحســن مخبــر، قــم: مرکــز 	 
چــاپ و نشــر اســراء، . 
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روغنــی موفــق، قــم: مرکــز چــاپ و نشــر اســراء. 
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