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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  و آمـوزه انکارناپذیر و استفاده از عقلدر راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی 
هـای اصـیل جوامـع،  و ارزش های عینی و فرهنگ های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 است. هر جامعهها در  گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  از یـک هـای جامعـه در گرو شناخت واقعیت ایران اسالمی پژوهش کارآمد در جامعه

ایرانـی از سـوی دیگـر  ترین مؤلفه فرهنگ های وحیانی و اساسی آموزه ترین  به عنوان متقن اسالم
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  و بهره رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی است؛ از این

 ای برخوردار است. علوم انسانی از جایگاه ویژه مسائل و سازی مبانی و بومی
، زمینـه بنیانگذار جمهوری اسـالمی خمینی توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

ی گسترش آموزش عـالی در سـال رد و با تصویب شوراهای آن فراهم آو را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت
  و نشـریه علمـی ها کتـاب توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  
  

 سه
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و  »و دولـت در اسـالم  نظـام سیاسـی«دانشـجویان درسـیفرعی برای این اثر به عنوان منبع 
در مقطـع  م سیاسـیعلـودر زمینـه ؟؟؟؟ بـرای دانشـجویان رشـته  »اندیشه سیاسی در اسالم«

تواننـد از آن  مندان به این زمینه تحقیقـی نیـز می فراهم شده است که البته دیگر عالقه کارشناسی
  مند شوند. بهره

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می صاحباز استادان و 
حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز  اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب

 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
 یعلـدکتـر  یمؤلـف محتـرم اثـر، جنـاب آقـا یهـا از تالش داند یپژوهشگاه الزم م انیدر پا
ــو ن یآقاجــان ــانیارزاز  زی ــرم  اب ــامحت ــر نی ــ نیاالســالم والمســلم حجت ،اث ــریعل ــائ اکب و  یباب
  کند.  یسپاسگزار (صادق الوعد) یدارابکالئ لیاسماع نیاالسالم والمسلم حجت

      

  چهار
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ْولی یُّ بِ النَّ « تیاولو یۀآ .١

َ
ْنُفِسِهْم  َن یِباْلمُـْؤِمن  أ

َ
  ۵٨  ......................................................... »ِمْن أ

ما َولِ « تیوال  یۀ. آ٢ ذ ُکُم یُّ ِإنَّ ذ َن یاللُه َو َرُسوُلُه َو الَّ الَة َو  ُموَن یقیُ  َن یآَمُنوا الَّ کاَة َو ُهْم راِکُعوَن  ْؤُتوَن یُ الصَّ   ۶۴  »الزَّ
    .....................................................  ۶۵امبریپ یو رهبر  تیو شئون وال  قیبه مصاد حیب) تصر 

  ۶٧  .......................................................  یحکومت اسالم ۀادار  ۀبودج نیتأم تیفیک ینیب شیپ ج)
  شش
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ما َغِنْمُتْم ِمْن َش « . خمس١ نَّ
َ
ُسوِل َو ِلذِ  ءٍ  ْی َو اْعَلُموا أ نَّ للِه ُخُمَسُه َو ِللرَّ

َ
َو   تامییَ َو الْ   اْلُقْربی یَفأ

ب ِن یاْلمَـساک   ۶٨  .............................................................................................. »ِل یَو اْبِن السَّ
فاَء اللُه َعلی« ءی. ف٢

َ
ْهِل اْلُقری  ما أ

َ
ُسوِل َو ِلذِ   َرُسوِلِه ِمْن أ َو  ِن یَو اْلمَـساک  تامییَ َو الْ   اْلُقْربی یَفللِه َو ِللرَّ

ب   ۶٨  ............................................................................................................  ...» ِل یاْبِن السَّ
ُسوِل  ْسَئُلوَنَک یَ « . انفال٣ ْنفاُل للِه َو الرَّ

َ
ْنفاِل ُقِل اْأل

َ
  ۶٩  ................................................  »َعِن األ

    ....................................................  ۶٩امبریمؤمنان در برابر پ تیمعطوف به مسئول اتیگفتار دوم: آ
  ٧٠  ...........................................................................................  امبری. لزوم اطاعت از پ١

  ای. «١−١
َ
ذ َهایُّ أ طآمَ  َن یالَّ

َ
ط ُعوایُنوا أ

َ
ْعماَلُکْم  ُعوایاللَه َو أ

َ
ُسوَل َو ال ُتْبِطُلوا أ   ٧٣  ..........................  »الرَّ

ط. «٢−١
َ
ط ُعوایَو أ

َ
ُسوَل  ُعوایاللَه َو أ   ٧٣  ........................................................................  »الرَّ

  ای. «٣−١
َ
ذ َهایُّ أ ط َن یالَّ

َ
ط ُعوایآَمُنوا أ

َ
ولِ  ُعوایاللَه َو أ

ُ
ُسوَل َو أ ْمِر ِمْنُکْم  یالرَّ

َ
  ٧۴  ...........................  ».اْأل

  ٧۶  .......................................................................  امبریپ یها . عدم جواز تخلف از فرمان٢
ْن « .١−٢

َ
ْمًرا أ

َ
ْمِرِهْم َو  َرةُ یَ َلُهُم اْلِخ  ُکوَن یَ َو ما کاَن ِلمُـْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضی اللُه َو َرُسوُلُه أ

َ
ِمْن أ

  ٧۶  ......................................................................  »ًنایًال ُمباللَه َو َرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضال ْعِص یَ َمْن 
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  ٨١  ........................................................................................................................  یبند  جمع

  
  ٨٣  ........................  )عهیمعاصر ش ریحکومت امامان در قرآن (تفاس تیمشروع: فصل چهارم
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  ٨٣  ...............................................................................................................  تیوال  هی. آ١
  ٨٧  .................................................................................................................  غیتبل یۀ. آ٢
  ٨٨  .......................................................................................  و اتمام نعمت نیاکمال د یۀ. آ٣

  ٩٠  ..........................................................................  ت امامان معصومحکوم تیگفتار دوم: مشروع
  ٩١  ............................................................................................................  اولواالمر یۀ. آ١
  ٩٧  ........................................................................  میامامت حضرت ابراه یۀ. استناد به آ٢
  ٩٨  ...................................................................................................................  . امامت٣
  ١٠٢  ....................................................................................................................  . عهد۴
  ١٠٣  .......................................................................................................  ۶٨عمران،  . آل۵

ْوَلی الّناِس ِبِإْبراه«
َ
ذ َم یِإنَّ أ بِ  َن یَللَّ َبُعوُه َو هَذا النَّ ذ یُّ اتَّ   ١٠٣  ............  »َن یاْلمُـْؤِمن یُّ آَمُنوا َو اللُه َولِ  َن یَو الَّ

  ای« ١١٩. توبه، ۶
َ
ذ َهایُّ أ ُقوا اللَه َو ُکوُنوا َمَع الّصاِدق َن یالَّ   ١٠۵  ............................................  »َن یآَمُنوا اتَّ

ذ ُقوُل یَ َو « ٧. رعد، ٧ ْنِزَل َعلَ  َن یالَّ
ُ
ْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُکلِّ َقْوٍم هادٍ  ةٌ یَ آ ِه یْ َکَفُروا َلْو ال أ

َ
ما أ ه ِإنَّ   ١٠۶  .................  »ِمْن َربِّ

  ١٠٧  ......................................................................................................................  یبند  جمع
  

  هفت
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  ١١٠  .........................................  هیفق تیمحض وال  یاله تیدر اثبات مشروع اتیگفتار اول: استناد به آ

  ١١١  ..............................................................................................................  ٧١. توبه، ١
ْولِ َو اْلمُـْؤمِ «

َ
ُمُروَن یَ َبْعٍض  اءُ یُنوَن َو اْلمُـْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

ْ
الَة  ُموَن یقیُ َعِن اْلمُـْنَکِر َو  ْنَهْوَن یَ ِباْلمَـْعُروِف َو  أ الصَّ

کاَة َو  ْؤُتوَن یُ َو  ولِئَک َس  ُعوَن یطیُ الزَّ
ُ
  ١١١  ..............................  »ٌم یَحک زٌ یاللُه ِإنَّ اللَه َعز  ْرَحُمُهُم یَ اللَه َو َرُسوَلُه أ

ماواِت َو ما فِ  یَو للِه ما فِ « ١٠٩عمران،  . آل٢ ُموُر  یالسَّ
ُ
ْرِض َو ِإَلی اللِه ُتْرَجُع اْأل

َ
  ١١٢  .....................  »اْأل

ٌة « ١٠۴عمران،  . آل٣ مَّ
ُ
ُمُروَن یَ َو  رِ یْ ِإَلی اْلخَـ ْدُعوَن یَ َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ

ْ
َعِن اْلمُـْنَکِر َو  ْنَهْوَن یَ ِباْلَمْعُروِف َو  أ

ولِئَک ُهُم اْلمُـْفِلُحوَن 
ُ
  ١١٣  .....................................................................................................  »أ

ْوراَة ف« ۴۴. مائده، ۴ ْنَزْلَنا التَّ
َ
بِ  ْحُکُم یَ ُهًدی َو ُنوٌر  هایِإّنا أ ذ وَن یُّ ِبَها النَّ ذ َن یالَّ ْسَلُموا ِللَّ

َ
ّبانِ  َن یأ َو  وَن یُّ هاُدوا َو الرَّ

ْحباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِکتاِب اللِه َو کاُنوا َعلَ 
َ
َو  الً یَثَمًنا َقل یاتیُشَهداَء َفال َتْخَشُوا الّناَس َو اْخَشْوِن َو ال َتْشَتُروا ِبآ ِه یْ اْأل

ولِئَک ُهُم اْلکاِفُروَن  ْحُکْم یَ َمْن َلْم 
ُ
ْنَزَل اللُه َفأ

َ
  ١١۵  ......................................................................  »ِبما أ

 ی« ۵٩. نساء، ۵
َ
ذیُّ ا أ طیَها الَّ

َ
طیَن آَمُنوا أ

َ
ولِ ُعوا یُعوا اللَه َو أ

ُ
ُسوَل َو أ ْمِر ِمْنُکْم َفِإْن َتناَزْعُتْم ف یالرَّ

َ
وُه ِإَلی  ْی َش  یاْأل ٍء َفُردُّ

ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللِه َو الْ  ویْ ْوِم اآلِْخِر ذِلَک َخ یَ اللِه َو الرَّ
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
  ١١٨  ...........................................  »الً یٌر َو أ

بِ « ۶. احزاب، ۶ ْولی یُّ النَّ
َ
هاُتُهْم  َن یِباْلمُـْؤِمن  أ مَّ

ُ
ْزواُجُه أ

َ
ْنُفِسِهْم َو أ

َ
  ١٢٨  ...................................  ...»ِمْن أ

ْوَلی الّناِس ِبِإْبراه« ۶٨عمران،  . آل٧
َ
ذیِإنَّ أ بِ یَم َللَّ َبُعوُه َو هَذا النَّ ذ یُّ َن اتَّ »َن یاْلمُـْؤِمن یُّ َن آَمُنوا َو اللُه َولِ یَو الَّ

  ...................................................................................................................................  ١٣١  
  ١٣١  ...........................................  »ُعْقًبا ٌر یْ َثواًبا َو َخ  ٌر یْ للِه اْلحَـقِّ ُهَو َخ  ةُ یَ ُهناِلَک اْلَوال « ۴۴. کهف، ٨
ْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلبَ « ٢۵ د،ی. حد٩

َ
ْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلم ناِت یِّ َلَقْد أ

َ
ْنَزْلَنا  ُقوَم یَ لِ  زاَن یَو أ

َ
الّناُس ِباْلِقْسِط َو أ

ٌس َشد ِه یف َد یاْلحَـد
ْ
  ١٣٢  .............................................................................  »َو َمناِفُع ِللّناِس ... ٌد یَبأ

ْسماًء َسمَّ « ۴٠وسف،ی. ١٠
َ
ْنَزَل اللُه ِبها ِمْن ُسْلطاٍن ِإِن اْلحُـْکُم إِ  ُتُموهایْ ما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه ِإّال أ

َ
ْنُتْم َو آباُؤُکْم ما أ

َ
ّال أ

ّال َتْعُبُدوا ِإّال إِ 
َ
َمَر أ

َ
ْکَثَر الّناِس ال  ُم یِّ اْلقَ  ُن یذِلَک الدِّ  اهُ یّ للِه أ

َ
  ١٣۴  ...............................................  »ْعَلُموَن یَ َو لِکنَّ أ

ْقِه یَ اللَه َو  ْخَش یَ اللَه َو َرُسوَلُه َو  ِطِع یُ َو َمْن « ۵٢. نور، ١١ ولِئَک ُهُم اْلفاِئُزوَن  تَّ
ُ
  ١٣۶  ..........................  »َفأ

  ای« ١١٩. توبه، ١٢
َ
ذ َهایُّ أ ُقوا اللَه َو ُکوُنوا َمَع الّصاِدق َن یالَّ   ١٣۶  ..........................................  »َن یآَمُنوا اتَّ

ذ ُقوُل یَ َو « ٧. رعد، ١٣ ْنِزَل َعلَ  َن یالَّ
ُ
ْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُکلِّ َقْوٍم هادٍ  ةٌ یَ آ ِه یْ َکَفُروا َلْو ال أ

َ
ما أ ه ِإنَّ   ١٣٧  ..................  »ِمْن َربِّ

ْن « ٣۶. احزاب، ١۴
َ
ْمرًا أ

َ
ْمِرِهْم  َرةُ یَ َلُهُم اْلِخ  ُکوَن یَ َو ما کاَن ِلمُـْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضی اللُه َو َرُسوُلُه أ

َ
ِمْن أ

  ١٣٨  ....................................................................... »ناً یاللَه َو َرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضالًال ُمب ْعِص یَ َو َمْن 
ْصِلُحوا بَ  َن یَو ِإْن طاِئَفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمن« ٩. حجرات، ١۵

َ
ْخری َنُهمایْ اْقَتَتُلوا َفأ

ُ
  َفِإْن َبَغْت ِإْحداُهما َعَلی ْاأل

تفَ  ْصِلُحوا بَ   ِإلی ءَ  یَحّتی َتف یَتْبغ یقاِتُلوا الَّ
َ
ْمِر اللِه َفِإْن فاَءْت َفأ

َ
ْقِسُطوا ِإنَّ اللَه  َنُهمایْ أ

َ
 ِحبُّ یُ ِباْلَعْدِل َو أ

  ١۴٠  ..................................................................................................................  »َن یاْلـُمْقِسط
  ١۴٠  .................................................................................................  یشور  اتی: آ١٧و  ١۶
ْرِض َفاْحُکْم بَ  یفِ  َفةً یداُووُد ِإّنا َجَعْلناَک َخل ای« ٢۶. ص،١٨

َ
ِبِع اْلـَهوی َن یْ ْاأل َک یُ فَ   الّناِس ِباْلحَـقِّ َو ال َتتَّ  ِضلَّ

  ١۴٢  ...........................................................................................................  ...»اللِه  ِل یَعْن َسب
َجَرِة َفَعِلَم ما ف ُعوَنَک یِ بایُ ِإْذ  َن یاْلمُـْؤِمناللُه َعِن  َی َلَقْد َرِض « ١٨. فتح، ١٩ ک یَتْحَت الشَّ ْنَزَل السَّ

َ
 َنةَ یُقُلوِبِهْم َفأ

  هشت
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ثاَبُهْم َفْتحًا َقر  ِهْم یْ َعلَ 
َ
  ١۴٣  .................................................................................................  »باً یَو أ
ٍس َشد« ٣٣. نمل، ٢٠

ْ
وُلوا َبأ

ُ
ٍة َو أ وُلوا ُقوَّ

ُ
ْمُر ِإلَ  دٍ یقاُلوا َنْحُن أ

َ
ُمر  یُظر َفانْ  ِک یْ َو اْأل

ْ
  ١۴٨  .................  »َن یما ذا َتأ

  ١۴٨  ...............................................  هیفق تیدر رد وال  ییادعا اتیشبهات مربوط به آ یگفتار دوم: بررس
  ١۴٩  ............................................................................................................  ٣۶. اسراء، ١
  ١۴٩  .............................................................................................................  ٢٢. انفال، ٢
ْرباًبا ِمْن ُدوِن اللِه  ...« ٣١. توبه، ٣

َ
ْحباَرُهْم َو ُرْهباَنُهْم أ

َ
َخُذوا أ   ١۵٠  .............................................  »اتَّ

ب« ۶٧. احزاب، ۴ وَنا السَّ َضلُّ
َ
َطْعنا ساَدَتنا َو ُکَبراَءنا َفأ

َ
نا ِإّنا أ   ١۵١  ......................................  »الَ یَو قاُلوا َربَّ

ُسوِل ِإّالَ اْلَبالُغ « ٩٩. مائده، ۵   ١۵٢  ........................................................................  »ما َعَلی الرَّ
  ١۵٣  ............................................................................»ِطرٍ یْ ِبُمَص  ِهْم یْ َلْسَت َعلَ « ٢٢ ه،یغاش. ۶
ُمُرُکْم یَ ِإنَّ اللَه « ۵٨. نساء، ٧

ْ
ماناِت ِإلی أ

َ
وا اْأل ْن ُتَؤدُّ

َ
ْهِلها  أ

َ
  ١۵۴  ....................................................  »أ

  ١۵۵  ......................................................................................................................  یبند  جمع
  

  ١۵٧  .........................  بتیحکومت در عصر غ یمردم−یاله تیمشروع یبررس: فصل ششم
  ١۵٩  .......................................................  بتیدر عصر غ یمردم−یاله تیمشروع هینظر  یقرآن لیدال 

  ١۶٠  ....................................................................................................  مشورت اتیگفتار اول: آ
ْمُرُهْم ُشوری« هی. اطالق آ١

َ
  ١۶٠  ...........................................................  )٣٨ ،ی(شور  »َنُهْم یْ بَ   َو أ

  ١۶٠  .....................................................................................................  ١۵٩عمران،  . آل٢
  ١۶١  ...................................................................................................  ات، اطالقی. آ١

  ١٧١  ..................................................................................................  ٣٣و  ٣٢ یۀ. نمل، آ٣
ْقَصی اْلمَـد« ٢٠. قصص، ۴

َ
   ُموسی ایقاَل   ْسعییَ  َنِة یَو جاَء َرُجٌل ِمْن أ

َ
َتِمُروَن یَ ِإنَّ اْلـَمأل

ْ
»ْقُتُلوَک یَ ِبَک لِ  أ

  ...................................................................................................................................  ١٧٢  
ْمَرُهْم بَ « ۶٢. طه، ۵

َ
ْجوی َنُهْم یْ َفَتناَزُعوا أ وا النَّ َسرُّ

َ
  ١٧٢  ............................................................»َو أ

رادا ِفصاًال َعْن َتراٍض ِمْنُهما َو َتشاُوٍر َفال ُجناَح َعلَ « ٢٣٣. بقره، ۶
َ
  ١٧٢  .............................  ».ِهمایْ َفِإْن أ

  ١٧٢  ..........................................................................  نیخالفت انسان و وراثت زم اتیگفتار دوم: آ
  ١٧٢  ..............................................................................................  خالفت انسان اتیآ الف.
ْرِض َخل یجاِعٌل فِ  یَک ِلْلَمالِئَکِة ِإنّ َو ِإْذ قاَل َربُّ « ٣٠. بقره، ١

َ
 َتْجَعُل فیاْأل

َ
...»ها َو یْفِسُد فیُ ها َمْن یَفًة قاُلوا أ

  .............................................................................................................................  ١٧٢  
ْرِض َفاْحُکْم بَ  یفِ  َفةً یداُووُد ِإّنا َجَعْلناَک َخل ای« ٢۶. ص، ٢

َ
  ١٧٧  ....................  »الّناِس ِباْلحَـقِّ  َن یْ اْأل

ذ« ٣٩. فاطر، ٣ ْرِض  یِئَف فِ َجَعَلُکْم َخال یُهَو الَّ
َ
  ١٧٩  ......................................................  »اْأل

ذ« ١۶۵. انعام، ۴ ْرِض َو َرَفَع َبْعَضُکْم َفْوَق َبْعٍض  یَو ُهَو الَّ
َ
  ١٧٩  .......................  »َجَعَلُکْم َخالِئَف اْأل

ْرِض ِمْن َبْعِدِهْم ِلَنْنُظَر کَ  یُثمَّ َجَعْلناُکْم َخالِئَف فِ « ١۴ ونس،ی. ۵
َ
  ١٨٠  ...................  »َتْعَمُلوَن  َف یْ اْأل

ُبوُه َفَنجَّ « ٧٣ ونس،ی. ۶   ١٨٠  ......................  ...»اْلُفْلِک َو َجَعْلناُهْم َخالِئَف َو  یَو َمْن َمَعُه فِ  ناهُ یْ َفَکذَّ
ُکْم َعلی« ۶٩. اعراف، ٧ ْن جاَءُکْم ِذْکٌر ِمْن َربِّ

َ
 َو َعِجْبُتْم أ

َ
َو اْذُکُروا ِإْذ َجَعَلُکْم  ْنِذَرُکْم یُ َرُجٍل ِمْنُکْم لِ   أ

ُکْم ُتْفِلُحوَن  یُخَلفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح َو زاَدُکْم فِ    ١٨٠  ......................  »اْلخَـْلِق َبْصَطًة َفاْذُکُروا آالَء اللِه َلَعلَّ
ُکْم فِ « ٧۴. اعراف، ٨

َ
أ ْرِض  یَو اْذُکُروا ِإْذ َجَعَلُکْم ُخَلفاَء ِمْن َبْعِد عاٍد َو َبوَّ

َ
  ١٨١  ......................   ...»اْأل

  نه
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ْن « ۶٢. نمل، ٩ مَّ
َ
وَء َو  ْکِشُف یَ اْلمُـْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو  ُب یجیُ أ ْرِض  ْجَعُلُکْم یَ السُّ

َ
  ١٨١  ............  »ُخَلفاَء اْأل

  ١٨٣  ..................................................................................  آن یو آبادان نیوراثت زم اتیب) آ
ْرَض  یَو َلَقْد َکَتْبنا فِ « ١٠۵ء، ای. انب١

َ
نَّ اْأل

َ
ْکِر أ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ   ١٨٣  ........  »الّصاِلـُحوَن  َی ِعبادِ  ِرُثهایَ الزَّ

ْرَض للِه  ُنوایِلَقْوِمِه اْسَتع  قاَل ُموسی« ١٢٨. اعراف، ٢
َ
ِمْن ِعباِدِه َو  شاءُ یَ َمْن  وِرُثهایُ ِباللِه َو اْصِبُروا ِإنَّ اْأل

ق   ١٨۴  .......................................................................................................  ».َن یاْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّ
ذیَو ُنر « ۵. قصص، ٣ ْن َنُمنَّ َعَلی الَّ

َ
ًة َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرث یَن اْسُتْضِعُفوا فِ یُد أ ِئمَّ

َ
ْرِض َو َنْجَعَلُهْم أ

َ
  ١٨۵  ..  ».َن یاْأل

  ١٨۶  ..................................................................................  به عقد و امانت یوفا اتیگفتار سوم: آ
  ای« )١به عقد (مائده،  یوفا هی. آ١

َ
ذ َهایُّ أ ْوُفوا ِباْلُعُقودِ  َن یالَّ

َ
  ١٨۶  .............................................  »آَمُنوا أ

ُمُرُکْم یَ ِإنَّ اللَه ) «۵٨امانت (نساء،  هی. آ٢
ْ
ماناِت ِإلی أ

َ
وا اْأل ْن ُتَؤدُّ

َ
ْهِلها َو ِإذا َحَکْمُتْم بَ   أ

َ
ْن َتْحُکُموا  َن یْ أ

َ
الّناِس أ

  ١٩٠  ............................................................  »راً یَبص عاً یِبِه ِإنَّ اللَه کاَن َسم ِعُظُکْم یَ ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللَه ِنِعّما 
  ١٩٢  .................................................  به مردم یعموم فیدال بر توجه خطابات تکال اتیگفتار چهارم: آ

ذ ِل یَسب یَو قاِتُلوا ف« ١٩٠. بقره، ١   ١٩٣  .................  »َن یاْلـُمْعَتد ِحبُّ یُ َو ال َتْعَتُدوا ِإنَّ اللَه ال  قاِتُلوَنُکْم یُ  َن یاللِه الَّ
ٌة « ١٠۴عمران،  . آل٢ مَّ

ُ
ُمُروَن یَ َو  رِ یْ ِإَلی اْلخَـ ْدُعوَن یَ َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ

ْ
  ١٩٣  »َعِن اْلمُـْنَکرِ  ْنَهْوَن یَ ِباْلمَـْعُروِف َو  أ

 « ٣٨. مائده، ٣
َ
  ١٩٣  ........................  »َجزاًء ِبما َکَسبا َنکاًال ِمَن اللِه  ُهمایَ دِ یْ َو الّساِرُق َو الّساِرَقُة َفاْقَطُعوا أ

  ای« ١٧٨. بقره، ۴
َ
ذ َهایُّ أ   ١٩۴  ......................................................  »اْلِقصاُص  ُکُم یْ آَمُنوا ُکِتَب َعلَ  َن یالَّ

ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلخَـ« ۶٠. انفال، ۵ وا َلهُـْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ِعدُّ
َ
ُکْم  ِل یْ َو أ   ١٩۵  ..  »ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللِه َو َعُدوَّ

ذ ِل یَسب یَو قاِتُلوا ف« ١٩٠. بقره، ۶   ١٩۵  .................  »َن یاْلمُـْعَتد ِحبُّ یُ َو ال َتْعَتُدوا ِإنَّ اللَه ال  قاِتُلوَنُکْم یُ  َن یاللِه الَّ
  ١٩۵  ...............................................  »َفاْجِلُدوا ُکلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِماَئَة َجْلَدةٍ  یَو الّزان ةُ یَ الّزانِ « ٢. نور، ٧

  ١٩۶  ......  ینظران اسالم مفسران و صاحب انیدر م یمردم−یاله تیمشروع رامونیپ ها دگاهیگفتار پنجم: د
  ١٩٧  ...............................................  با اشتراط فقاهت یمردم یاله تینخست: مشروع افتی. ره١

  ١٩٧  ..........................................................................................  ینی. امام خم١−١
  ٢٠٠  ............................................................................................  ی. جعفر سبحان٢−١
  ٢٠۶  ............................................................................  الله فضل نیدمحمدحسی. س٣−١
  ٢٠٨  .........................................................................................  یمطهر  ی. مرتض۴−١

  ٢١١  ...........................................  بدون اشتراط فقاهت یمردم−یاله تیدوم: مشروع افتی. ره٢
  ٢١١  .....................................................................................  یطالقان دمحمودی. س١−٢
  ٢١۴  ..................................................  )یی(عالمه طباطبا ییطباطبا نیدمحمدحسی. س٢−٢
  ٢١۵  ........................................................................................  هیاد مغن. محمدجو ٣−٢

  ٢١٧  ......................................................................................................................  یبند  جمع
  ٢١٩  ....................................................................................................................  یر یگ جهینت
  

  منابع ومآخذ
  ٢٢٧  ........................................................................................................  ریالف) تفاس

  ٢٢٩  ........................................................................................  یو عرب یب) منابع فارس
  

  ده
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  ها هینما
  ٢٣٩  ...........................................................................................................  اتیآ هینما
  ٢۴٣  ........................................................................................................  اتیروا هینما
  ٢۴۴  .....................................................................................................  اشخاص هینما
  ٢۴٧  ......................................................................................................  ها کتاب هینما
   ٢۵٠  .................................................................................................  اصطالحات هینما

  
  
  
  
  

 ازدهی
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  مقدمه

  . بیان مسئله١
مهـم در سـاحت  عنوان یکـی از مسـائل بـه−را  مشروعیت رو در تالش است مسئلۀ پیش کتاب

معاصـر و  و از دیـدگاه مفسـران معاصـر شـیعه و براساس تفاسیر در قرآن −و حکومت سیاست
 سیدمحمدحسین طباطبایی، از مفسـران از عالمه صورت موضوعی و براساس نظریۀ استخدام به

و  ایـن تفاسـیر ینماید. همچنـین بـا بررسـی تطبیقـ و فیلسوفان بزرگ معاصر، بررسی و تحلیل
معاصـر،  های آنان را دریابد. بر این پایه، از میـان مجموعـه تفاسـیر ها و تفاوت شباهت مفسران

 تسـنیم، القرآن من وحی، نمونه، المیزانتفاسیری که ارتباط بیشتری با بحث اصلی دارند، مانند 
گیری  دیگر بنابر مورد خاص بهره اصلی انتخاب شده و از تفاسیر عنوان تفاسیر به آالء الرحمانو 
 براسـاس تفسـیر قـرآن سیاسـی شود تا پیشـینه تبیینـی تفسـیر شود. از این رهگذر، تالش می می

  تر و جدیدتر بر این پایه فراهم شود. های جامع بسط یابد تا امکان طرح نظریه موضوعی
 توصـیفی و تبیینـی تفسـیر حاضر پژوهشی است در جهت بسط ادبیات براساس این، کتاب

تر در ایـن وادی تسـهیل  های تحلیلی ، تا راه برای پژوهشموضوعی با گرایش تفسیر قرآن سیاسی
معاصر  تفاسیربا تکیه بر  قرآندر  حکومت نگرشی بر موضوع مشروعیت کند. در واقع این کتاب

پژوهـد؛  می ،شوند را که نگاه درجه دو موضوع تلقی می است. این اثر گرچه نگرش تفاسیر شیعه
از مباحـث روزآمـد و  قـرآن سیاسی درجه یک دارد. تفسیر موضوعی اما نیم نگاهی نیز به تفسیر
تـازه از  و تفاسـیر باشد که در تالش است قرآن های جدید می و نگرش ها کارآمد در عرصه روش

و یـا  هـا در میـان روش قـرآن سیاسـی کنـد. تفسـیر در اسـالم آن را محور حرکت دانش سیاسی
دارد؛  عصـری و تفسیر موضوعی تفسیری، سازگاری و نیاز بیشتری به تفسیر ی مختلفها گرایش
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یابی  تر باشد و به رشد، باروری و سامان پررنگ سیاسی−های اجتماعی طوری که در آن نگرش به
  نماید.  آن کمک بیشتری 
آن در  اسـت کـه نیازمنـد بـاز تفسـیر یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاسـت مشروعیت

در تـالش اسـت تـا ایـن  و عصری است. ایـن کتـاب موضوعی برای تفسیر دستگاه فکری قرآن
بازنگری شود. بر همین اساس، بـدین  معاصر شیعه و تفاسیر قرآن موضوع اساسی براساس آیات

و در عصـر  ، امامـاندر زمـان پیـامبر حکومـت ترتیب به صورت موضوعی مشـروعیت
 عالمه های تفسیری براساس نظریۀ تفسیری و فلسفی دیدگاه شود. در این کتاب بررسی می غیبت

ایشـان قـرار دارد بـر پایـۀ  که در درون نظریۀ ادراکـات اعتبـاری دربارۀ اصل استخدام طباطبایی
بـا آن مـورد  شود و دوری و نزدیکی آرای مفسـران از آن سنجیده می روایت عبدالله جوادی آملی

  گیرد. توجه قرار می
اسـت کـه  و طبیعـت دارای دو قلمـرو فطـرت انسـان و برداشـت از آن، سرشـت در این نظریه

بـا  کنـد. انسـان آن را کنترل می الهی و قوانین گری دارد؛ ولی فطرت میل به استخدام انسان طبیعت
 یابد که نیاز به همکـاری دارد و سـپس بـه اجتمـاع کند؛ اما درمی گر خود حرکت می طبع استخدام

رسـد و آنهـا را بـه کـار  می الهـی خود بـه قـوانین و عقل دهد. آنگاه با کمک فطرت اش می تعاونی
گری بـه  در عرصه انتخـاب انسان نجامد که اختیارا به آن می در عرصه سیاست گیرد. این مسئله می

گیـرد کـه  قـرار می اسـالمی و ضـوابط الهـی شود؛ اما مبنـای عمـل او قـوانین رسمیت شناخته می
زند. این موضوع در عصر معصـوم بنـا بـه نصـوص تخصـص  و مردمی را رقم می الهی مشروعیت

شود. این دیـدگاه در مقابـل دیـدگاه  براساس همین سازوکار عمل می خورد؛ اما در عصر غیبت می
 معاصـر شـیعه گیرد. براساس این چارچوب تفاسیر قرار می ِصرف در عصر غیبت الهی مشروعیت

مفاهیم ، القرآن کاشف تقریب، الفرقان، القرآن من وحیای مانند  شوند: دسته به دو گونه تقسیم می
  نزدیـک المیـزان در ، به دیدگاه عالمهراهنما صاحب تفسیرو  مطهری تفسیر، پرتوی از قرآن، القرآن

 فلسـفی معتقدند که البته بدون توجه بـه مبـانی در عصر غیبت مردمی الهی مشروعیتهستند و به 
 تفسـیر، تسـنیم، انـوار درخشـان، اطیب البیـان، نمونهدیگری مانند  است؛ در مقابل تفاسیر عالمه
 دورنـد و بـه مشـروعیت از نظریـۀ عالمـه و برخـی دیگـر از تفاسـیر مجید تفسیر قرآن، کریم قرآن

معتقـد  نـص و مشـروعیت الهـی نیز بـه نـص تسنیم تفسیرمعتقدند،  در عصر غیبت الهی محض
  داند.  و عمل براساس مفاد آن می بیعت را ملزم به رعایت عقد است؛ با این تبصره که فقیه
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  . اهمیت و فایده پژوهش٢
یعنی در تشکیل، تکوین، پایداری و قوام آن  بدان لحاظ که در ساختار سیاست بحث مشروعیت

مورد دقت و توجه قرار گرفته  های اسالمی های غربی و هم در نظریه پررنگ است، هم در فلسفه
کریم است، کمتـر بـه مبـاحثی  قرآن با آنکه محور تعالیم اسالم است؛ اما در مطالعات اسالمی

 نقـرآ آن توجه جدی شده است؛ در حالی که تفاسیر و تفاسیر در قالب قرآن همچون مشروعیت
طور خـاص در  باشد. ایـن نقصـان بـه های جدید اسالمی تواند منبع مهمی برای طرح نظریه می

توجـه قابـل قبـولی بـه  معاصر شیعه آید. با وجود آنکه در تفاسیر به چشم می های شیعیرویکرد
های کم تعدادی آن هـم  وجود دارد؛ اما تاکنون پژوهش و مشروعیت ، حکومتمباحث سیاست

یکی از الزامـات امـروز  قرآن سیاسی رو تفسیر است؛ از ایننه به شکل کامل و جامع انجام شده 
  تواند در این راستا مؤثر باشد. می است و این کتاب

 
  . پیشینه٣

 و مفسـران از دیدگاه تفاسیر و حکومت جامع، کامل و پرتعدادی دربارۀ سیاست  تاکنون پژوهش
بـرداری صـورت گرفتـه اسـت. البتـه  کمتـرین بهره طور کلـی از تفاسـیر انجام نشده و بـه شیعه

وجـود دارنـد کـه دانشـگاه بـاقرالعلوم  یهایی به صورت تک تفسیری و اکثـرًا غیرتطبیقـ پژوهش
جانبه مشـاهده  و همه یکمبود تحقیقات تطبیق ،بیشترین سهم را در این زمینه دارد. بر اساس این

جدیـدترین و  زاده اثـر کـاظم قاضـی در قـرآن و حکومت سیاست شود. در این زمینه، کتاب می
در موضوع  باشد که مشتمل بر چندین موضوع است و در آن به برخی تفاسیر ترین اثری می جدی

در  و مقبولیـت دولـت قـدرت مشـروعیتدیگر با عنـوان  نیز توجه شده است. کتاب مشروعیت
بـرد.  های قابل استفاده اما از پریشانی محتوایی رنج می اثر محمدجواد جاوید با وجود نکته قرآن

و پیشینه توصیفی کـافی  در این زمینه، منابع لذابنابراین، توجه به این بحث برجسته نبوده است. 
  و جامع وجود ندارد.

  
  . سؤاالت اصلی و فرعی ۴
  . سؤال اصلی١−۴

آفرین  و مشـروعیت ، منبـع حجیـتمعاصـر شـیعه و تفاسـیر سؤال اصلی آن است کـه در قـرآن
 در دورۀ حضور معصوم و در دورۀ غیبت چیست؟ حکومت
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  . سؤاالت فرعی ٢−۴
  چیست؟ . معنای لغوی و اصطالحی مشروعیت١
  چیست؟  موضوعی و تفسیر . تعریف تفسیر٢
کید بر تفاسیر قرآن . رویکرد٣  و پیـامبر پیـامبران حکومت ) به مشروعیتمعاصر شیعه (با تأ

  چیست؟ اکرم
کید بر تفاسیر قرآن . رویکرد۴   چیست؟ امامان حکومت ) به مشروعیتمعاصر شیعه (با تأ
  در زمـان  حکومـت یت) بـه مشـروعیعهمعاصـر شـ یربـر تفاسـ یـد(بـا تأک قرآن یکرد. رو۵

  یست؟چ یبتغ
  چیست؟ مردمی در عصر غیبت−الهی مشروعیت ی نظریه. دالیل قرآن۶
 بر مبنـای نظریـه در مفهوم مشروعیت معاصر شیعه های میان تفاسیر ها و تفاوت . شباهت٧

  چیست؟ طباطبایی عالمه استخدام
 
  پژوهش  . فرضیه۵

معتقـد هسـتند؛  و مبتنی بر نص الهی به مشروعیت معاصر شیعه عصر حضور تمامی تفاسیردر 
 سنجی با نظریۀ اسـتخدام ویژه در نسبت های مختلفی مطرح شده که به اما در دورۀ غیبت، دیدگاه

و  محـض الهـی های متفاوت وجود دارد؛ گروهـی بـه مشـروعیت ، در آن گونهطباطبایی عالمه
بخشـی بـه اعمـال  مردم در مشروعیت معنای نقش رضایت مردمی به−الهی برخی به مشروعیت

 و دیدگاه تفسیری اوست عالمه استخدام تر با نظریه معتقد هستند و این دیدگاه همبسته حکومت
  کریم دارد. نیز پیوستگی بیشتری با نگاه ساختاری قرآن و
 
  های پژوهش     فرض پیش. ۶

  است؛ اجتماعی−سیاسی ناظر بر مسائل قرآن . آیات١
 ورود آنها بـه مسـائل و روش اجتماعی−سیاسی با مسائل . سطح آشنایی و تماس مفسران٢

  های تفسیری آنان مؤثر است. تفسیری در نظریه
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   . اهداف٧
  ؛معاصر شیعه تفسیری مفسران . فهم و درک روش١
و اسـتفاده از آنهـا بـرای تبیـین  قـرآن بـه آیـات و نگـرش مفسـران . فهم چگونگی اسـتناد٢

  ؛و امامان پیامبر حکومت مشروعیت
و اسـتفادۀ از آنهـا بـرای تبیـین  قـرآن به آیـات و نگرش مفسران . شناخت چگونگی استناد٣

  ؛در عصر غیبت مشروعیت
  .در موضوع مشروعیت معاصر شیعه های آرای تفسیری مفسران ها و تفاوت . شناخت شباهت۴

 
  . ساختار٨
 یمعرفـ بـه نیهمچنـاسـت.  یریگ جـهینت کیـمقدمه، شـش فصـل و  کیمشتمل بر  کتاب نیا

 و مـنهجهم و اتهمیح المفسرونچون  یاز آثار یریگ با بهره یدر پاورق و مفسران ریتفاس یاجمال
 یشناسـ ماننـد مفهوم یاتیـپرداخته است. در فصل اول در سـه گفتـار بـه کل ریتفاس ۀنام شناخت
 اسـتخدام هیـبراسـاس نظر ی، و چـارچوب نظـرریتفاس یشناس و روش یشناس ، گونهتیمشروع
در فصل دوم دو گفتـار، انـواع  شود؛ یپرداخته م یآمل یعبدالله جواد تیبا روا ییطباطبا عالمه
 تیوجود دارد که مشـروع ایانب حکومت یااله تیو مشروع عهیمعاصر ش ریدر تفاس تیمشروع

 دیـبـودن آن تأک یو بـر الهـ یبررسـ معاصر قرآن ریآن در تفاس یشناس و سنخ امبرانیپ حکومت
) اسـت کـه دو عهیمعاصـر شـ ری(تفاسـ در قرآن امبریپ حکومت تیفصل سوم مشروع شود؛ یم

اسـت و  یاسـالم و حکومـت یرهبـر یمعطوف به سـاختار، اجـزا اتیگفتار دارد: گفتار اول، آ
 امامـان حکومت تیاست؛ مشروع امبریدر برابر پ مؤمنان تیمعطوف به مسئول اتیگفتار دوم، آ

 حکومـت تیمشـروع گفتـار دو. دهد یم لی) فصل چهارم را تشکعهیمعاصر ش ری(تفاس در قرآن
 تیکـه مشـروع دهـد یفصل را شکل مـ نیا�معصوم امامان گرید حکومت تیو مشروع �یعلو

. شـود یم بودن آن اثبات یو اله یمعاصر بررس ریو در تفاس قرآن اتیبراساس آ امامان حکومت
) است که عهیمعاصر ش ری(تفاس در قرآن بتیدر عصر غ حکومت تیمشروع یفصل پنجم، حاو

 تیـوال محـض یالهـ تیمشروع در اثبات اتیبه آ دربردارنده دو گفتار است: گفتار اول استناد
  کند؛ یم یو بررس را نقد هیفق تیدر رد وال اتیبه آ و گفتار دوم استناد هیفق

شـود کـه  اسـت بررسـی می مردمی الهی مختار تحقیق که مشروعیت در فصل ششم نظریه
 و وراثـت خالفت انسان ؛ گفتار دوم، آیاتمشورت مشتمل بر پنج گفتار است: گفتار اول، آیات
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 دال بـر توجـه خطابـات ؛ گفتـار چهـارم، آیـاتو امانـت وفای به عقـد زمین؛ گفتار سوم، آیات
 در میان مفسـران مردمی الهی ها دربارۀ مشروعیت و گفتار پنجم دیدگاه به مردم تکالیف عمومی

وجود دارد. بـر  و عدم اشتراط فقاهت اشتراط دو رهیافت . در این نظریهنظران اسالمی و صاحب
دارد و بـالقوه و بـالعنوان  هـایی از جملـه فقاهـت ویژگی نخست، حاکم اسالمی مبنای رهیافت
 مـردم ، انتخاب و رضایت، پذیرشمستلزم رجوع سیاسی است؛ اما ِاعمال والیت منصوب الهی

 مـورد نظـر ایـن کتـاب ،حاضـر مؤثر است. رهیافت در مشروعیت صورت جزء العله است و به
دانـد.  داند؛ اما شـروط دیگـر را الزم می نمی را شرط حاکم اسالمی دیگر فقاهت است. رهیافت

  شود. سنجیده می با چارچوب نظری گیری نیز میزان دوری و نزدیکی تفاسیر در نتیجه
 االسـالم های ارزنـده حجت نخست، مرهون پیگیری در پایان الزم به ذکر است که این کتاب

 والمسـلمین االسالم های مؤثر و عالمانه حجت و راهنمایی دکتر مصطفی اسکندری والمسلمین
همچنـین  اسـت. دارالبکالیـیاسماعیل دکتر  والمسلمین االسالم و حجت اکبر بابایی دکتر علی
 زاده ، دکتر کاظم قاضیزایی آقایان دکتر نجف لک والمسلمین سالمج اهای دانشورانه حج دیدگاه

های اثر متوجه  هرچند کاستی ؛در این اثر سهمی مهم داشته است رضا بهروزی لک و دکتر غالم
و پژوهشـگاه  خدمات مسئوالن و کارکنان دانشگاه باقرالعلوماری زسپاسگ. نیز است گارندهن

  است. یی الزم و ضروراند امر حوزه و دانشگاه که در پدیدآوردن این اثر سهیم بوده
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 فصل اول
  

  کلیات

  مشروعیت شناسی گفتار اول: مفهوم
  گفتار دوم: تقسیمات مشروعیت

  تفاسیر شناسی و روش شناسی گفتار سوم: گونه
  گفتار چهارم: چارچوب نظری

  
  و تقسیمات مشروعیت شناسی : مفهومو دوم گفتار اول
شناسـی  رو پدیده سـاز اسـت؛ از ایـن ز و حتـی سرشتسا ای سرنوشت پدیده سیاسی مشروعیت
ای مهم و چالش برانگیز  ویژه منبع، مبنا و معیار یا شاخصۀ آن هماره مسئله به سیاسی مشروعیت

 شناسـی سیاسـی و جامعه سیاسـی ترین مباحث فلسفه از اساسی بوده است. موضوع مشروعیت
است؟ برای پاسخ ابتدا به بررسی لغوی و  مشروع است. سؤال اصلی این است که چه حکومتی

  شود.  پرداخته می سپس اصطالحی مفهوم مشروعیت
 
  در لغت و اصطالح . تعریف مشروعیت١

مشخص و متـداول  یمعنا کیآن  یو معادل عرب یدر فارس» تیمشروع«واژه در لغت:  تیمشروع
مصـدر  تیمشـروع یاسـت. در فارسـ نیـو د شـرع دارد که آن مطابقت با احکـام یو حقوق یفقه
  » مشـروع« یهـا واژهبه  دیمعنا با نیا افتنی ی. براباشد یم مشروع ۀاز کلم) ی(مصدر صناع یجعل

 1باشـد؛ مطـابق شـرعآمـده اسـت: آنچـه موافـق و  مشـروع یشود. در معنـا رجوع» مشروعه«و 
                                                               

  .١١٢۴، صفرهنگ فارسی؛ عمید، ۴١، صفرهنگ فارسی. معین، ١
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و مطـابق  زیمشروع: آغاز شده، روا و جا 1باشد؛ اسالم شرع نیبر قوان که منطبق یمشروعه: حکومت
    3آن را روا داشته است. که شرع ی، کاریکار مشروع: کار شرع 2؛شرع

بنابراین، برای فهم  4شود. استفاده می» شرعیت«از کلمۀ » مشروعیت«جای واژه  در عربی به
شود. شـرع: یعنـی راه پیـدا و روشـن  رجوع» شرعی«و » شرع«های  دقیق این معانی باید به واژه

، آیـین، کـیش؛ . دیـن٢. روشن، راه، طریقه؛ ١شرع:  5بر بندگان، راه راست، راه روشن؛ خداوند
، مطـابق : منسوب بـه شـرعشرعی 6باشد؛ و دستورات خداوند : یعنی آنچه مطابق احکامشرعی
  .  ، موافق دینشرع احکام

اسـت و بـه » ش ر ع«مصدر جعلی از ریشه عربی  بر اساس این از حیث لغوی، مشروعیت
زاده معرفـی  ای را حـالل ی را اعالم کـردن و بچـهبودن امر ، قانونی، تقنین، مشروعمعنای قانونی

شـود:  ) اسـت کـه ایـن معـانی بـرای آن اسـتفاده میLegitimacyکردن است. واژۀ فرنگی آن (
  8.زادگی،مشروعیت روایی، حاللیت، حالل 7بودن؛ ، قانونیبودن، حقانیت درستی، بر حق

هایی  گرفته شده است و واژه معنای قانون به Lexیا  Legاین واژه از ریشه التینی  در زبان انگلیسی
خـانواده اسـت.  ) بـا آن همLegitimate( ) و مشـروعLegislation)، تقنـین (Legal( نظیر قـانونی

شـد،  منتقـل می به وراثت های سلطنتی که قدرت آن بدان جهت بود که در رژیم موضوعیت سیاسی
رسیدن پادشاه بعـدی داشـت. ایـن لغـت در  زادگی نقش مهمی در به قدرت پاکزادی و حالل مسئلۀ

   9تر است. ) نزدیکRightfulness( ) و حقانیتValidity( معنای اعتبار مفهوم به
 های مختلفـی در تعریـف و تحدیـد مشـروعیتدر اصطالح، رویکرددر اصطالح:  مشروعیت

وجود دارد. اصوًال تعریف جامعی که حد و رسم منطقی داشته باشد، چندان موجود نیست و بیشـتر 
زمـان بـه دو موضـوع  هاست کـه هم  اساس و پایه حاکمیت اند. مشروعیت ها تعریف کرده به ویژگی

از  این حق ) و شناسایی و پذیرشGoverners( برای حاکمان حکومت دارد: ایجاد حق متقابل اشاره
از جملـه  ) نقطـه مقابـل مشـروعیتUsurpation). غصب (Governekشوندگان ( سوی حکومت

                                                               
     .٢١١٩، صنامۀ دهخدا لغتدهخدا،  .٢        جا. . معین، همان١
    .٨۴٨، صمجمع اللغات .۴      .١٩٠۴ص ،فرهنگ الروس. ٣
   .٣٣۵همان، ص .۶    .٣٣۴، صفرهنگ جامع عربیسیاح،  .5
 .۴١٩، صفرهنگ انگلیسی به فارسیپور کاشانی،  پور کاشانی و آریان . آریان٧
 .۵۶٩ص  ،فرهنگ انگلیسی به فارسی. حییم، ٨
  . ٩٩، صدولت و اقتدار سیاسی دین مشروعیت دینیزند،   . شجاعی٩
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پاسـخی بـه ایـن  مشروعیت ،بر اساس این 1تولد یافته است. مفاهیمی است که با مفهوم مشروعیت
   2.دارند و دیگران وظیفه اطاعت فرمانروایی ها حق پرسش است که به چه دلیل برخی از انسان

بودن و یا مقبولیـت داشـتن  بودن، یا قانونی معنای شرعی به با رد مشروعیت صادق الریجانی
حکمرانی دارد؟ ایـن  حق حکومتیاست. چه  حق در واقع مسئله مشروعیت معتقد است مسئله

پیـروی  از حکومـت کند که چرا بایـد شـهروندان دیگری پیوند برقرار می به روشنی با مسئله حق
دو  اصدار فرمان از ناحیه حکومت و حق از فرامین یک حکومت کنند؟ بر این پایه، لزوم اطاعت

 علیرضـا صـدرا 3است. تحقق این دو امر مسئله، مشروعیت اند و مسئله کامًال به هم پیوسته امر
معنای قانونیـت، رسـمیت یـا مقبولیـت و حتـی  معنای دقیق صرفًا بـه به معتقد است مشروعیت

، عقالنیـت، اعم از شرعیت بوده و شامل حقانیـت شرعیت به تنهایی نیست؛ مراد از مشروعیت
    4باشد. نیز می مقبولیت و حتی کارآمدی سیاسی

 داند؛ به ایـن معنـا کـه آن نظـام را ارزشمندی آن می سیاسی یک نظام مشروعیت 5،وینسنت
از نگاه وی متضمن  حکمرانی دارد. مشروعیت حق سیاسی است. چنین نظام مبین اراده عمومی

ترین  موجود مناسـب است که نهادهای سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد سیاسی توانایی نظام
شناختی و پسینی است؛ در حـالی کـه  این دیدگاه نوعی نگاه جامعه 6هستند. نهادها برای جامعه

  در اینجا نیاز به نگاهی پیشینی است.
درست در همان زمان  شود، یاعمال م که قدرت یا معتقد است در لحظه یجانیمحمدجواد الر

 یعنـی تیمشـروع اسـت. مسـئله تیهمان سؤال از مشـروع نیو ا شود یسؤال از مجوز آن مطرح م
 ِاعمـال قـدرت یعقلـ هیـتوج را به مسـئله تیمشروع مسئله یو 7حاکم. ِاعمال قدرت یعقل هیتوج

 در حکومت دو مسئله نیکه ا شود یم یو مدع کند یم هیحاکم تجز قبول سلطه یعقل هیحاکم و توج
   8کـرد. دیـتأک گریکـدیمزبـور از  یها بـر اسـتقالل جنبـه تـوان یاما م شوند؛ یم کیبه هم نزد عقل

                                                               
  . ۵١. همان، ص١
  . ١، صمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، »شیعه و مسئله مشروعیت، بین نظریه و نص«. فیرحی، ٢
  . ١٠، صمجله دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،»ها مبانی مشروعیت حکومت«. الریجانی، ٣
  .١٢۶و  ١٢۵، صنامه سیاست فصل، »پرسمان جهانی و تاریخی مشروعیت سیاسی«. صدرا، 4

5. Vinsent 

  .۶٨−۶٧، صهای دولت نظریهوینسنت،  .6
  . ٩ص مباحثی در مشروعیت و کارآمدی،. الریجانی، حکومت، ٧
  . ١٠. همان، ص٨
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را  تیمشـروع ی. برخـباشـد یم یدرست هیاست که از زاو کینزد یجانیبه نگاه صادق الر دگاهید نیا
 را بدون فشار و زور به اطاعت و کشور وجود دارد و مردم که در جامعه دانند یم یپنهان و ذهن قدرت
 یفاعل افتیو ره نگر تیغا افتیدو رهها در  هیباور است که اغلب نظر نیبر ا یرحیف 1.کند یوادار م

   2.باشند یم فیقابل تعر یاسیس و معطوف به خاستگاه قدرت
» حقانیـت) «legitimacy» (مشـروعیت«بر آن است که منظور از  محمدتقی مصباح یزدی
است در این مقام بنشیند  داشته را در دست گرفته، آیا حق حکومت است؛ یعنی کسی که قدرت

  این نگاه نیز مناسب است. 3یا خیر؟
 پرسش از منشأ حقانیت رسد که پرسش از مشروعیت بر اساس این از نظر تحقیق به نظر می

اسـت. بـدین ترتیـب  از حاکمـان و شـهروندان مردم و علت پیروی و تبعیت حکمرانی حاکمان
را از  شود، مـالک مشـروعیت ها به این پرسش داده می ها، ملت گروهپاسخی که از جانب افراد، 
تر  مناسب کند. از این منظر نگرش آقایان صادق و محمدجواد الریجانی دیدگاه آنان مشخص می

، و شـهروندان حکمرانی، ذهـن مـردم است؛ اما از آنجا که در پاسخ به پرسش از منشأ حقانیت
مؤثرند  بخشی به حکومتی مختلفی را در نظر بگیرد، همه آنها در مشروعیت ممکن است مسائل

و فراوانـی بیشـتری در میـان دیگـر عناصـر داشـته باشـد، نقـش  و البته هـر عنصـری کـه غلبـه
کند که در جوامع مختلف متغیر است. از این منظر دیـدگاه  بخشی بیشتری نیز ایفا می مشروعیت

  نیز درست است.  علیرضا صدرا
  
  . تقسیمات مشروعیت٢

وجـود دارد و هریـک از  مشـروعیت های متفاوتی بـه مسـئلهه شد، رویکردکه مالحظ گونه همان
هـای  ها و تعریف هـا، تقسـیم اند و تفکیک نگریسـته نظران از دریچه نگاه خود به مسئله صاحب

ارائـه  در دیـدگاه عالمـان سیاسـت های مشـروعیت اند. در ذیل برخی از گونه متفاوتی ارائه کرده
  ها، پردازش یک معنا با مفاهیم، الفاظ و اصطالحات مختلف است.  شود که گاه این گونه می

                                                               
  . ١٠، صمبانی مشروعیت در نظام والیت فقیه. کواکبیان، ١
  . ۴، صمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، »عه و مسئله مشروعیت، بین نظریه و عملشی«. فیرحی، ٢
  . ١٣٧٩، ٨به نقل از بازتاب اندیشه شماره  ١٨/٩/٧٩و  ١١، ۴، پرتو سخن. مصباح یزدی، ٣
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  مشروعیت نابع. م١−٢
   1معتقد است: اقتدار به سه نوع مشروعیت ) مشروعیتTypologyشناسِی ( در سنخ ماکس وبر

ها با اتکای حاکم و اتباع بـر  از طریق سنت ): مشروعیتTraditional( سنتی . مشروعیت١
هـای  خارج محقق اسـت. حکومت ی عینی درهایی که مانند امر شود. سنت ها محقق می سنت

  گیرند؛  گرایی و غیره در این نوع قرار می پرستی، اشرافی، نژادوراثتی، شیخوخیتی، پدرساالر
ی، حقـوق−عقالنـی ): در مشـروعیتrational − Lgeal( یا قـانونی عقالیی . مشروعیت٢

دائرمـدار  اسـت. در چنـین عقالنیتـی مشـروعیت تکنیـک و قـانون  عقالنیت همان وجود علم،
  2مؤثریت است؛

 کاریزمـایی و مشـروعیت سـیادت ): از دیـدگاه وبـرCharismatic( کاریزمایی . مشروعیت٣
هـای فـوق طبیعـی، فـوق انسـانی و  هایی است. این واژه برای کسی کـه دارای توانایی دارای ویژگی

رود و برای افراد عادی قابل دسترسی نیست. منشأ آن االهی یا منحصر بـه  استثنایی باشد به کار می
    3صورت آزادانه است. کاریزما به شود و پذیرش یا معدود رهبرانی دیده می پیامبرانفرد است که در 
رنگ اسـت؛ زیـرا  دینی نادیده و یا کم منبع مشروعیت بندی وبر رسد که در تقسیم به نظر می

یـا  عقالیـی ، مشـروعیتسـنتی یک از اقسام منبـع مشـروعیت به تنهایی هیچ منبع دینی و الهی
تر اسـت. بـر  تر و مـانع بندی ذیـل جـامع رو تقسیم نیست. از این کاریزمایی و مشروعیت قانونی

، روشـی و تجربـی. ی، سنتیو حقوق دینی، فلسفی عبارتند از: منابع مشروعیت اساس این منابع
  برشمرد: توان در چند گروه ها را می حکومت دیگِر مشروعیت منابع

باعث  است؛ زیرا اجبار های مشروعیت قطعًا یکی از سرچشمه قهر و غلبه: الف) قهر و غلبه
 توان نمادی از حقانیـت را می» لمن غلب الحق«المثل  رو ضرب شود. از این می انقیاد و اطاعت

اند، برای تلطیـف  را بیان کرده قهر و غلبه و استیال دانست. البته بسیاری از کسانی که مسئله غلبه
  را بـاور دارنـد،  اجتمـاعی اند. آنـان کـه داروینیسـم ای را حل کرده صورت نظری نیز مسئله آن به

                                                               
    .٢٧٣ص همان، .٢    . ٢٧۴ص اقتصاد و جامعه،. وبر، ١
بدان  زین یجانی. صادق الر ۵، ص٩٨و  ٩٧، شیاطالعات اقتصاد، »و اعتماد تیسنجش مفهوم مشروع«. دوگان، ٣

. کشد یدارد، او را به نقد م تی) به مشروعNormative( یاری) و نه معDescriptive( یفیجهت که وبر نگاه توص
از  یولـ دازد؛پـر  یبـر قبـول افـراد جامعـه مـ یو مبتن یمدن تیبه آن است که وبر تنها به مشروع زین انیانتقاد کواکب

مجله ، »ها حکومت تیمشروع یمبان« ،یجانی. الر ستین یکه البته انتقاد درست دیگو  ینمسخن  یااله تیمشروع
  .٢٠، صهیفق تیدر نظام وال  تیمشروع یمبان ان،یکواکب ؛١۵، صیرضو  یدانشگاه علوم اسالم
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تنازع بقا و بقای اصلح معتقدند افراد دارای استیل از نوعی صـالحیت ذاتـی برخـوردار  در قانون
ای را پـس  غلبـه حکومِت  آنان است. برخی دیگر نیز مشروعیت هستند و همین موجب حقانیت

ها  از استقرار آن در جلوگیری از تعدی افراد نسبت بـه یکـدیگر و اجـرای نظـم و فصـل دشـمنی
  شود؛ نیز حاصل می و مشروعیت دانند که در پی این اعمال رضایت می

هـای مشـترک  ای هستند کـه از عـرف، هنجارهـا و ارزش نانوشته ها قوانین سنت :ب) سنت
پوشـانند.  گیرند و قهر عریان را مخفـی کـرده و بـه آن لبـاس معقـول و مقبـولی می سرچشمه می

  عبارتند از:  سنتی َاشکال مهم مشروعیت
شـود و رعایـا خـود را  کـردن از مـورث می حکومـت ، که باعث انتقال مشروعیتوراثت −

  دانند؛  مملوک حاکم بعدی هم می
  را دارند؛  های پیرساالر، این نوع مشروعیت که حکومت شیخوخیت −
گیرند. همچنین  خود را از آن می و پدرشاهی مشروعیت های پدرساالر ُاُبَوت که حکومت −

کـه نقـش  باشد بـر مـردم پدر بر فرزند است که طی آن حاکم که پدر ملت می مبنای آن، والیت
  کند؛ پیدا می کنند، والیت فرزندان وی را بازی می

  ؛ خون و نژاد −
  دهد؛  می ای یا سلسله مراتب اجتماعی را به امتیازات حرفه که مشروعیت گرایی نخبه −

از آن برخوردارنـد، هـواداران،  یاز رهبـران انقالبـ یاریکـه بسـ تینوع از مشروع نیدر ا ج) ِفّره:
ــر هســتند. ا فتهیمجــذوب و شــ ــخصــال رهب ــوع مشــروع نی   تیاز حــاکم رضــا و اطاعــت تین

اما بقا و تداوم آن چنـدان  دهند؛ یرا انجام م یفداکار یشترینب یروان،و پ است اطاعت نیتر مندانه
    یست؛بلندمدت ن

آیـد و از بـاور بـه  امروزه به حسـاب می عقالنیت از پایدارترین نوع مشروعیت د) عقالنیت:
را میسر کـرده اسـت. همچنـین از  و سیاسی شود که زندگی اجتماعی قانونیت قواعدی ناشی می

شـود. در ایـن نـوع  برابر منعقد می آزاد و واجد حقوق شود که میان شهروندان مقرراتی ناشی می
  نگرند؛  ، فرمانروایان را به دیده خدمتگزار و کارمند می، مردممشروعیت

دانـد  را ودیعه االهی می قائل است و حکومت مبنای قدسی برای مشروعیت االهی: حق هـ)
و هم عقالنی است. البته برخـی  هم سنتی های مختلف متفاوت است و در اسالم که در فرهنگ

  باید مستقل ذکر شود. اند که به جهت اهمیت آن،  آورده آن را در دل سنت
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   های مشروعیت . نظریه٢−٢
ن مجـال ها و تقریرهای گوناگونی ارائـه شـده اسـت. در ایـ ، تقسیمهای مشروعیت نظریه هدربار

  شود:  ها اشاره می بندی برخی از این تقسیم
 
یه١−٢−٢   گراگرا/ غیراختیار های اختیار  . نظر

 3.دهد یقرار م 2گرااریراختیو غ 1گرااریاخت یرا در دو قالب کل تیمشروع یها هینظر یجانیصادق الر
اول قـرار  در گـروه 6یاراده عمـوم 5،یعموم تیرضا 4،یقرارداد اجتماع یها هیشامل نظر هیسه نظر

 دوم تعلق دارند.  به گروه زین 8یو سعادت عموم 7عدالت یها هیشامل نظر هیو دو نظر رندیگ یم
  

  گرا های اختیار  در نظریه مشروعیت
 های مستقل دارد کـه وفـای بـه عهـد قرارداد نیاز به طرفین و اراده :یقرارداد اجتماع هیالف) نظر 

مطرح است: قرارداد  آن است. در اینکه طرفین قرارداد چه کسانی هستند، سه نظریه دلیل بر الزام
و قرارداد مضاعف یعنـی قـرارداد تشـکیل  ، قرارداد میان خود شهروندانو دولت میان شهروندان

   9؛و قرارداد تشکیل حکومت جامعه
 10،دفاع کـرده جـان الک هینظر نیاز ا حیکه به شکل صر یکس :یعموم تیرضا یۀب) نظر 

هـا و  حکومت تیآن است کـه مشـروع هینظر نیا یاست. مدعا ،یسیانگل یگرا تجربه لسوفیف
و  نی، قــوانآنهــا نســبت بــه حکومــت تیبــر رضــا یاز آنهــا مبتنــ بــه اطاعــت شــهروندان الــزام

   11است؛ شیقراردادها
                                                               

1. Voluntersit    2. Non-Voluntersit  
  . ١۶، صمجله دانشگاه علوم اسالمی رضوی، »ها مبانی مشروعیت حکومت«. الریجانی، ٣

4  . Social Contract Theory   5. Consent Theory  
6. General Mill Theory   7. Justice Theory  
8  . General Happiness Theory 

کند؛ خالف واقع بودن و عدم شـمول  . الریجانی بر َاشکال قرارداد اجتماعی انتقاداتی وارد می١٧. همان، ص٩
آن؛ زیرا ممکن است برخی قرارداد او را نپذیرنـد؛ همچنـین لـزوم تطـابق آن بـا قیـود اخالقـی کـه در عمـل 

  برد، از جمله انتقادات الریجانی است.   استقالل نظریه را زیر سؤال می
10. John Locke 

ترین  . الریجانی معتقد است این نظریه برخی اشکاالت قرارداد اجتماعی را ندارد؛ اما اساسـی٢٢. همان، ص١١
  آنها را به همراه اشکاالت اختصاصی خود به همراه دارد.
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در قرن هجدهم ارائه شده اسـت.  1در آثار ژان ژاک روسو این نظریه :یاراده عموم هیج) نظر 
بر  است که طبق آرای اکثریت مشروع به صورت ساده معتقد است حکومتی اراده عمومی نظریه

  2سر کار آمده باشد.
 

  گرا های غیراختیار  در نظریه مشروعیت
داننـد. الریجـانی دو  ها می انسـان ی خارج از اراده و اختیـاررا امر ها منشأ مشروعیت این نظریه

بررسـی کـرده  مشروعیت اخالقی با عنوان نظریه و سعادت را توأمان ذیل این گروه نظریۀ عدالت
مثل سـعادت  های اخالقی و ارزش است که اهداف مشروع ، حکومتیاست. براساس این نظریه

 3دانـد. را تـابع واقـع می حکومـت ای آشـکارا مشـروعیت را دنبال کند. چنـین نظریـه و عدالت
مسئولیت که الریجـانی  اخالقی و نظریه االهی حکومت همچنین الریجانی بر آن است که حق

یـق ترین کمـال انسـانی اسـت کـه از طر عـالی اند؛ زیرا قرب به حـق پذیرد، قابل جمع آن را می
  4شود. االهی محقق می و نواهی اوامر اطاعت

عامه غیرقابل جمع دانست؛  توان آن را با دیدگاه رضایت این دیدگاه، پذیرفتنی است؛ اما نمی
  شود. رو مهمل گذاشتن این جنبه نقطه ضعف آن محسوب می از این

 
یه٢−٢−٢   جین همپتن توافقی رضایت . نظر

گیـرد و دامنـۀ آن تـا  از کجـا نشـئت می سیاسـی در پاسخ به این پرسش که فرمـانروایی 5همپتن
فرودسـتی طبیعـی،  االهـی، نظریـه فرمـانروایی کند: نظریـه را مطرح می کجاست، چهار نظریه

                                                               
1. Jean Jacgues Rousseon 

اقلیـت بایـد فـرامین حکومـت اکثریـت را شکال الریجانی بر این دیدگاه آن است که به چـه دلیلـی . اِ . همان٢
توانـد بـرای شـهروندان الـزام سیاسـی بیـاورد؛ هرچنـد  بپذیرند یا اگر فرامین حکومت غیراخالقی باشد، نمی

  حکومت از اکثریت باالیی هم برخوردار باشد.
ام گرایی در نفـس احکـام اخالقـی و شـناخت احکـ های این نظریه را نسبی . الریجانی چالش٢٧. همان، ص٣

ای از احکام اخالقی هم ثابـت اسـت و هـم قابـل  اند؛ چون پاره داند و معتقد است که قابل دفع اخالقی می
  کند. گناه که هم قبیح است و هم عقل به عدم ارتکاب آن حکم می شناخت. مانند قتل نفس بی

  . ٢٩همان، ص .4
5. Jean Hampton 
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نخست متعلق بـه دوران  که معتقد است سه نظریه مبتنی بر رضایت خواهانه و نظریه نظریۀ کمال
   1پیشامدرن و نظریۀ چهارم متعلق به دوران جدید است.

ای در این مورد اسـت  دو جانبه ، مبتنی بر رضایِت مبتنی بر رضایت چهارم یعنی نظریه یهنظر
در کشور یا دولتی در جهت نفع متقابـل همـه مـردان  سیاسی خاصی از فرمانروایی که باید نظام

  چند صورت دارد:  این نظریه 2آزاد وجود داشته باشد.
شخص تصـمیم گوید هر  است که می 3واگذاری هابز صورت نخست آن، قرارداد اجتماعی

را به شخصـی بسـپارند تـا آن شـخص فرمانفرمـا  گیرد که با دیگران توافق کند که فرمانروایی می
  4به شکلی مستقل و غیرقراردادی است؛ شود؛ اما طریقۀ عملِی بخشیدن قدرت

ها طبیعتًا آماده همکاری  که انسان است ی الککارگزار اجتماعیقرارداد  صورت دوم، نظریه
 شود، اعضای غیرعقالنـی جامعـه می و آنچه در حالت طبیعی موجب پیش آمدن جنگ 5هستند

کنند. نخست، آنان بـا دیگـر  خود را اعالم می ای رضایت ها در فرایندی دو مرحله هستند. انسان
) به وجـود آورنـد؛ آنگـاه ایـن (سیاسیای مدنی  کنند که جامعه در حالت طبیعی توافق می مردم

را به حاکم  سیاسی کنند و فرمانروایی می تعیین را بنا به تصمیم اکثریت ، شکل حکومتاجتماع
    6گزیند؛ برمی برای حاکمیت بخشند که اکثریت ی مییا حاکمان

توانـد  میان سه نوع ساختار قـدرتی کـه می همپتن نظریه است. توافقی صورت سوم، رضایت
 و فرمـانروایی سیاسـی شود؛ سروری، فرمانروایی در قلمرویی وجود داشته باشد، تمایز قائل می

هر تبعه رژیمی تا زمانی که رفتـار او حمـایتی  ی توافقی همپتندر الگو 7.اخالقًا مشروع سیاسی
دهـد.  بـه آن می آن رژیم نیست، نوعی رضـایت کننده توافق حکومتی کم تضعیف است یا دست

شود؛ بلکه بانی دامنه و ساختار  خاص نمی دهی به حاکمان صرفًا منجر به قدرت توافقی رضایت
تواننـد  در ایـن توافـق در طـول زمـان می در هر رژیـم خـاص اسـت. مـردم سیاسی فرمانروایی

  شود. االهی به کلی به کنار گذاشته می تجدیدنظر کنند. نقطه ضعف این نگرش آن است که حق
  هــا حتــی در  ویژه در دوران حاضــر و در تمــامی حکومت بــر آن اســت کــه بــه ایــن کتــاب

مسـئولیت  اخالقـی و نظریـه االهی حکومـت توان میان حق می مع غیرمسلمان و غیر الهیجوا
                                                               

    .۶۵همان، ص .٢  . ۵٧−٢٧ص فلسفه سیاسی،. همپتن، ١
3. Thomas Hobbs 

     .١٠۵همان، ص .۵        .٩۶. همان، ص4
    .١٣٣همان، ص .٧        . ١٠٨. همان، ص6
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بـه نـوعی بـه  جمع نمود؛ بدین معنا کـه ایـن کتـاب توافقی رضایت (مختار الریجانی) با نظریه
  توأمان قائل شود. دارد که برای این هر دو جنبه اصالت و اعتبار اعتقاد دوگانه مشروعیت

 
  در نگاه مسلمانان . مشروعیت٣

   مشـروعیت و شـیعیان، در نحـوه نگریسـتن بـه مسـئله سـنت عمـده اهل در دو گـروه مسلمانان
  گوینــد:  و انتخــاب حــاکم ســخن می از ســه شــیوه بــرای تعیــین ســنت دارنــد. اهل نیــز تفــاوت

  پـنج نفـر از  به دلیل بیعت و حل یعنی بزرگان و خبرگان قوم که این روش انتخاب اهل عقد. الف
   ییشـورا در تعیـین الخطـاب همچنـین عمـل عمربن خالفت ابـوبکر در مسئله اهل حل و عقد

بـه  قبلی که با اسـتناد . انتخاب جانشین از سوی خلیفهببعد از وی است؛  برای انتخاب خلیفه
و پیـروزی  غلبـه بـا روش . اسـتقرار خلیفـهججانشین پس از خود است؛  در تعیین عمل ابوبکر

  بداننـد  و امـام واجب است حاکم پیـروز را خلیفـه نظامی که در این صورت بر عموم مسلمانان
قاضـی ابـویعلی  1،در کالم مـاوردی کنند. این سه صورت مشروعیت و تبعیت و از وی اطاعت

روزبهان  بن الله فضـل 5،عضـدالدین ایجـی عبـدالملک جـوینی 4،قدامـه ابن 3،تیمیـه ابن 2،فراء
  .آمده است 6خنجی

براسـاس دلیـل  است. امامیه الهی و نصب مبتنی بر نص در فرق شیعه مشروعیت اما مسئله
و  و افضـلیت را بـرای امـام ، دو شـرط اساسـی عصـمتو روایـات آیـات  بـه عقلی و با اسـتناد

جلـی و خـارج از  و افضل را بـه نـص معصوم امام تعیین او الزم دانسته است. امامیه مشروعیت
سبحان واجـب و  بر خداوند لطف نماید و آن را براساس قاعده تلقی می  انسان عهده و اختیارات

  داند.  مرتبط می را به انتصاب االهی و نص امامت اعتبار
حضـرت  دوازدهـم یعنـی در زمـان غیبـت کبـری امـام معصوم اما در دوران غیبت امام

ها  شناسـی های گوناگون و گونه  چگونه است؟ در این زمینه نظریه حکومت مشروعیت مهدی
  های مختلفی ارائه شده است. بندی و تقسیم
 تیو مشروع یمردم تی، مشروعیااله تیمشروع یکل هینظر را در قالب سه نظر ١٠ یگروه

                                                               
        .نيةاالحکام السلطا. فراء،  .٢   .و الوالیات الدینیه نية، االحکام السلطا. ماوردی١
 .عيةفی اصالح الراعی و الر عيةالشر سة، السیاتیمیه ابن .٣
  .المواقفایجی، . ۵     .المغنی ویلیه الشرح الکبیرقدامه،  . ابن4
 دارلمحکم.، دالئل الصدق. خنجی، 6
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بـا  هیـنظر ٩ یبند میتقسـ نیـدارنـد. در ا یگـرید یبند میتقس زین یبرخ 1گرد آورده است. دوگانه
 یرهایسلطنت مشروعه با تقر هی. نظر١شمرده شده است:  بر سندهینو دگاهیمختلف از د یرهایتقر

 یحـائر میعبـدالکر خیو حاج شـ یالله نور فضل خی، شیدکشفی، سیقم یرزای، میمجلس عالمه
 تیـو قلمـرو وال ، انتصاب، فقاهـتتیکه ارکان آن وال هان،یعامه فق یانتصاب تی. وال٢ 2؛یزدی

 و امـام یگـانیگلپا اللـه تی، آیبروجـرد اللـه تی، آجـواهر، صـاحب یمال احمد نراقـ یاست. و
 یانتصـاب تیـ. وال٣ نگارد؛ ا یم هینظر نیرا از مدافعان ا یاسالم یقبل از استقرار جمهور ینیخم

سـه  یاسـت و دارا هـانیتوسط فق حکومت ۀادار یبرا ییشورا وهیکه ش دیمراجع تقل ییعامه شورا
 یانتصـاب تیـ. وال۴ 3اول اسـت؛ ریـتقر یبـر مبنـا ١٣۵٨مصـوب  یاساس است که قانون ریتقر
بـا اذن و  مشـروطه . دولـت۵ 4اسـت؛ ینـیخم امـام یابتکـار هیکه نظر هانیمطلقه فق تیوال

   5پرورانـده شـده اسـت؛الملـة  ةیاالمة و تنز هیتنب در کتاب ینینائ یرزایکه توسط م هانینظارت فق
 یانتخـاب تیـ. وال٧ 6اسـت؛ صـدر دمحمدباقریکه از آِن س تیبا نظارت مرجع . خالفت مردم۶
حاکم  که ارکان آن فقاهت داند یمنتسب م یو منتظر یآن را به مطهر وریکه محسن کد هیفق ۀدیّ مق

ذکـر شـده  یاساسـ حاکم منتخـب بـه قـانون اراتیاخت قیو ض ی، انتصاب حاکم اسالمیاسالم
و  هیـمحمـدجواد مغن خی، شـصدر دمحمدباقریس ری، با سه تقریاسالم یانتخاب . دولت٨ 7است؛

 یحـائر یپرداز آن مهـد هیـمشاع که نظر یمالکان شخص . وکالت٩ 8؛نیالد شمس یمحمدمهد
   زیـرا ن ییطباطبـا و عالمـه یاصـفهان یغـرو نیمحمدحسـ خیشـ یبند میتقسـ نیاست و ا یزدی

دارد که مجال سـخن  ییو محتوا یشکل یرادهایا یبند میتقس نیالبته ا 9داند؛ یم فیرد نیدر هم
  10انـد. ارائه کرده یبند دسته نیهم هیشب یبند دسته زین گرید یاست برخ یاز آن وجود ندارد. گفتن

                                                               
شـود. مشـروعیت  . مشروعیت االهی سه نظریه والیت مطلقه فقیه، والیت عامه فقیه و والیت مقیده فقیه را شامل می١

شـود کـه اولـی  مردمی به نظریه مشروعیت مردمی با والیت فقیه و مشروعیت مردمی بدون والیت فقیه منقسـم می
فقیه و نظارت و اشراف فقیه است و دومی در قالـب سـه نظریـه دارای سه دسته والیت انتخابی فقیه، تنفیذ و اذن 

  حکومت انتخابی اسالمی، حکومت دموکراتیک دینی و وکاالت مالکین مشاع خصوصی است.
 .٧٩−۶٠ص ، های دولت در فقه شیعه نظریه. کدیور، ٢
  .١٠٨همان، ص .۴        .١٠٣. همان، ص٣
  .١۴٠همان، ص .۶      .١٢۴−١٢٢. همان، ص5
    .١٧٢−١۵٨همان، ص .٨      .١۵٨−١۴١. همان، ص٧
 .١٧٧. همان، ص٩
 .٢۶۴−٢۴٩ص ، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه. حقیقت، ١٠
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ها و   کـه هـر کـدام دارای دیـدگاه را در چهار الگـو سیاسی های مشروعیت گروهی نیز نظریه
جـواز ی الگـو 2،ی عامه فقیـهالگو 1،حسبیه ی والیتاند. الگو هایی هستند، خالصه کرده تقریر
  است. که برای مهدی حائری یزدی از دولت ی جدایی دینو الگو 3،تصرف

های یاد شده یا بیش از حد کلی یا بیش از اندازه جزئی یا فاقـد  بندی تقسیم از نظر این کتاب
در  های مشـروعیت ، نظریـه. بدین لحاظ از نظر ایـن کتـابهستندو یا دور از مانعیت  جامعیت
 الهـی های مشـروعیت نظریـه توان بـه دو گـروه را در دوره غیبت می طور خاص تشیع و به اسالم
را بـه دو  مردمی الهی های مشروعیت تقسیم کرد و آنگاه نظریه مردمی الهی و مشروعیت محض
، سـازمان بندی نمـود. کتـاب دسـته فقاهت در زمامداران و عدم اشتراط فقاهت اشتراط رهیافت

  بندی قرار داده است. بحث را بر این طبقه
 

   تفاسیر شناسی و روش شناسی : گونهسومگفتار 
های قرآنـی  و معجزه جاودان آن است. مرکزیت و محوریت آموزه کریم محور تعالیم اسالم قرآن

ه آن را به معرکه آرای دانشمندان تبدیل کرده تا با غوطـه در آن بـ و مسلمانان در طول تاریخ اسالم
هـا میـراث  فهم و درک حقایقش برای تنظیم امور مختلف زیست بشری دست یابنـد. ایـن تالش

ی گوناگون بر جای گذاشته که امروزه از آن ها و گرایش ها گرانبهایی از آرا و انظار عالمان با روش
 یعنـی تفسـیر در قالـب یکـی از انـواع تفسـیر شود. از آنجا که ایـن کتـاب  یاد می به علم تفسیر

و مشـتقات آن نگـاهی گـذرا داشـته  الزم است ابتدا به علم تفسیر ،باشد درجه دوم می موضوعی
  ارائه کنیم.  موضوعی تری پیرامون تفسیر مبسوط باشیم و بحث

  
  . تعریف تفسیر١

  شناسـان معـانی متعـددی  مصدر باب تفعیـل اسـت و لغت» فسر«از ریشه  : تفسیراز نظر لغت
  کشـف  4آنهـا عبارتنـد از: کشـف مـراد از لفـظ مشـکل؛اند که برخی از  برای این واژه برشمرده
   7؛قـرآن بیان و تشـریح معنـا و لفـظ آیـات 6بیان نمودن معنای سخن؛ 5معنای لفظ و اظهار آن؛

                                                               
  .١۵٧همان، ص .٢    .١٠۴، صساالری دینی مردم. پورفرد، ١
 .١٨٣. همان، ص٣
 فسر). لی(ذ ٣۴٩، ص٧ ، جتاج العروس من جواهر القاموس ،یدیزب یواسط؛ ۵۵، ص۵ ، جلسان العربمنظور،  ابن .4
   .۵٠۴، ص۴ ، جمعجم مقائیس اللغةفارس،  ابن .۶    .٢۴٧، ص٧ ، جکتاب العین. فراهیدی، 5
  (ذیل تفسیر). فرهنگ فارسی معین. معین، ٧
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آشـکار  5بیان و توضیح دادن شیء؛ 4ابانه؛ 3بیان؛ 2اظهار معنای معقول؛ 1کشف معنای معقول؛
و  االتقـانبرخـی ماننـد سـیوطی در  7کـریم؛ های مجمل قرآن شرح قصه 6پوشیده؛ ساختن امر
اند. دلیل آنان بر ایـن ادعـا  دانسته» َسْفر«را مشتق شده از » َفْسر«و » تفسیر«، البرهانزرکشی در 

 کـریم واژه تفسـیر باشد. در قـرآن می (آشکار شدن)» سفر«و » فسر«همگونی و تناسب معنای 
ا«یک بار به کار رفته است  سريً نَ تَفْ سَ قِّ وَ أَحْ ئْناکَ بِالْـحَ ثَلٍ إِالّ جِ أْتُونَکَ بِمَ   8».وَ ال يَ
و بیـان معنـای آن و  ، شـرح قـرآنمعنای تفسـیر«بر آن است که  : کلبیاز لحاظ اصطالحی

از  9؛»کنـد آشکار کردن چیزی است که با تصریح و اشاره و نجوایش (فحوایش) آن را اقتضا می
در آن  و شأن و قصه آن و سـببی اسـت کـه آیـه ، توضیح معنای آیهدر شرع تفسیر«نظر جرجانی 

    10».نماید آشکار بر آن داللت نازل شده، با لفظی که با داللت شرایط
 11».آنها است لیکشف مقاصد و مدال و یقرآن اتیآ یمعان انی، بریتفس«،ییطباطبا عالمه دگاهید از

  بـر  ییبابـا 12اوسـت. زیـعز متعال از کتاب یکردن مراد خدا، آشکار ریتفس« ییخو الله تیاز منظر آ
 یمتعـال از آن بـر مبنـا یو آشکار نمودن مراد خـدا قرآن اتیآ یمفاد استعمال انیب ریآن است که تفس

   14هستند. یرأ نیبر هم زین گرید یبرخ نیهمچن 13».محاوره است ییعقال عرب و اصول اتیادب
تر است. البته در این  تر و جامع به نسبت سایر تعاریف کامل رسد که دیدگاه بابایی به نظر می

طور ضمنی لحاظ شـده اسـت؛ امـا درج آن در  به و بستر تاریخی آیات تعریف گرچه شأن نزول
  تواند کمک کند. بیشتر آن می تعریف به جامعیت

                                                               
  .۶٣۶، صمفردات ألفاظ القرآنماده فسر)؛ راغب اصفهانی،  لی(ذ ٣۴٩، ص٧ ، جتاج العروس ... ،یدیزب یواسط. ١
  (ذیل فسر). ۶٣۶؛ صمفردات ألفاظ القرآن. راغب اصفهانی، ٢
 . ٧٨١، ص٢ ،جالصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة؛ جوهری، ۵۵، ص۵ ؛ جلسان العربمنظور،  . ابن٣

  .٣۴٩، ص٧ ...؛ فیروز آبادی؛ ج العروستاج زبیدی، واسطی  4.
  .٧٨١، ص٢ ...، ج الصحاح ؛ جوهری،۵٠۴، ص۴ ، جمعجم مقائیس اللغهفارس،   . ابن5
 .۵۵، ص۵ (ذیل فسر)، ج لسان العربمنظور،  . ابن6
  . ۶٣۶، صمفردات ألفاظ القرآنفسر)؛ راغب اصفهانی،  لی(ذ ٣۴٩، ص٧ ...، ج تاج العروس ،یدیزب یواسط. ٧
    .٩، ص١، جالتسهیل لعلوم التنزیلکلبی،  .٩        .٣٣فرقان، . ٨
    .۴، ص١، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی،  .١١      .٢٨، صالتعریفات. جرجانی، ١٠
  .٣٩٧، صالبیان. موسوی خویی، ١٢
  .١١، صقواعد تفسیر قرآن؛ همو، ٢۴−٢٣، صشناسی تفسیر قرآن روش. بابایی، ١٣
 .٢٣، ص)٢منطق تفسیر قرآن (. رضایی، 14
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  ی تفسیری ها و گرایش ها . روش٢
 ها روش نیاست. دانستن ا ریتفس یها شیو گرا ها ، روش موضوعات مرتبط با بحث نیتر از مهم یکی

 ریتـأث یبـ تیمشـروع لیاز قب یبه موضوعات ریتفاس یو جزئ یکل یهاکردیرو یدر بررس ها شیو گرا
  اند. ارائه کرده یمتعدد یها یبند میتقس ریو تفس دانشمندان علوم قرآن نهیزم نی. در استین

کند. تقسیم به  به رأی تقسیم می مأثور و تفسیر را دو شاخه اصلی تفسیر نخست تفسیر ذهبی
 کند. سپس تقسیم بـه رأی مـذموم را تفسـیر رأی را به دو شاخه ممدوح عقلی و مذموم تقسیم می

، علمـی ، اسماعیلیه، زیدیه، خوارج، صوفیه، فالسفه، فقهامعتزله، شیعه داند و تفاسیر ها می فرقه
   1شمارد. مذموم می و جدید را از زمرۀ تفاسیر

عقلی را به  کند. وی تفاسیر را به دو دسته کلی عقلی و نقلی تقسیم می تفاسیر جعفر سبحانی
براسـاس علـم  ، تفسـیراجتمـاعی ، تفسـیرکالمـی صـریح، تفسـیر به عقل شش صورت تفسیر

 تفسـیر نقلی را نیز در چهـار گـروه گیرد. تفسیر صوفی در نظر می و تفسیر باطنی ، تفسیرحدیث
  2کند.  بندی میدسته با روایات قرآن با لغت و تفسیر قرآن ، تفسیر بیانی ، تفسیربه قرآن قرآن

کنـد. آنگـاه  تقسیم می یاجتهاد مأثور و تفسیر را به دو شاخه اصلی تفسیر نیز تفسیر معرفت
صـحابه و  با سـخنان قرآن ، تفسیربه سنت قرآن ، تفسیربه قرآن قرآن مأثور را شامل تفسیر تفسیر
را نیـز دربردارنـدۀ سـبک مـذهبی، سـبک  یاجتهاد داند. تفسیر با سخنان تابعان می قرآن تفسیر
، جـامع ، سبک لغوی و ادبی، سبک فقهی، تفسـیر ، سبک فلسفیعرفانی−، سبک صوفیکالمی
  3شمارد. می اجتماعی علمی و تفسیر تفسیر
ی، اشـاری نقلی، لغوی، عقلی و اجتهاد تفسیر ی تفسیری اصلی را پنج روشها  روش» العک«

بـا  قـرآن ، تفسـیربـه قـرآن قـرآن نقلی را به چهار شاخه تفسیر شمارد. آنگاه تفسیر و منحرف برمی
 کنـد. تفسـیر با اقوال تابعین تقسـیم می قرآن با اقوال صحابه و تفسیر قرآن بیت، تفسیر اهل روایات

هـای منحـرف نیـز  گیری شـود. جهت به اشارات فقهی و اشارات روشن تقسیم می اشاری به تفسیر
 سیاسـی تفسـیر غـالت متعصـب، روش صوفی، روش−، فلسفیفلسفه−کالمی عبارتند از: روش

    4اسرائیالت. با روایات مدعیان تجدد و تفسیر علمی، تفسیر افراطی در تفسیر ، روشقرآن
و  محـض ، بـاطنیرا به روایی محـض ، مکاتب تفسیریبرخی پژوهشگران دیگر نظیر بابایی
                                                               

    .۶−۵ص المناهج التفسیریه،سبحانی،  .٢      التفسیر و المفسرون.. ذهبی، ١
       اصول و التفسیر و قواعده.العک،  .۴  .التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب. معرفت، ٣
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، بـه قـرآن ی قرآنی روایی، اجتهادی را به اجتهاداجتهاد کنند و آنگاه مکتب ی تقسیم میاجتهاد
البتـه  1کننـد. بندی می دسـته ی باطنیی جامع و اجتهادی علمی، اجتهادی ادبی، اجتهاداجتهاد

بر این پایه، توضـیح بسـیار مجمـل از  2اند. های متنوع دیگری داشته بندی افراد دیگری نیز تقسیم
را بر مبنای آنچه در این تحقیق بدان نیازمنـدیم کـه  ها و گرایش ها و نیز جدول روش ها این روش

  دهیم.  است ارائه می ها و البته بیشتر براساس دیدگاه بابایی بر مبنای تلفیق برخی دیدگاه
براسـاس ترتیـب و  قـرآن بـه آیـه آیـه آن است که در چارچوب آن مفسر به تفسیر ترتیبی رتفسی

سـعی در جسـتجو و تبیـین موضـوعی از  موضـوعی پـردازد. تفسـیر دارند می تسلسلی که در قرآن
در  یـا بحـث نبـوت و یا وجودی حیات مانند عقیدۀ توحید در قرآن ی، اجتماعیموضوعات اعتقاد

و امثـال آن دارد.  ها و زمـین در قـرآن یـا آسـمان یا سنن تاریخی قرآن اقتصادی قرآن یا مکتب قرآن
در سـایه  وشـمند نظـر قـرآنکوششی است بشـری در فهـم ر«تعریف مختار پژوهش چنین است 

و موضوعات زنده علمی و نظری برخاسته از معارف  پیرامون مسائل گردآوری مبتنی بر تئوری آیات
  3».سخن حقی در آن خصوص دارد رود در قرآن حیات جمعی که انتظار می بشری و اصول

 دیجد یقتیو حق اندهینما روز از قرآن یازهاینو متناسب با ن یا آن است که چهره یعصر ریتفس
بـه  یاجتمـاع ریبـا تفسـ همبسته و منطبـق یبه نوع توان یرا م ریتفس نیا 4عرضه شود. قرآن امیاز پ

 محـض یباطن یریتفس 5ارائه شده است. اتیآ لیدر ذ اتیروا محض ییروا ریشمار آورد. در تفس
 یریتفسـ 6آن پرداخته شـده اسـت. یو باطن یرمز ی، معانباطن قرآن ریاست که در آن فقط به تفس

مناسـب  یو تـالش علمـ اجتهـاد ی، نـوعاتیـآ یآشکار شدن معان یاست که در آن برا یاجتهاد
کمـک از  نیشـتریاسـت کـه در آن ب یری، تفسـبه قرآن قرآن یاجتهاد ریتفس 7صورت گرفته است.

از  شیبـ اتیآ ریتفس یاست که در آن برا ییروا یاجتهاد یریگرفته شده است. تفس قرآن اتیخود آ
از  زیـاز هـر چ شیاسـت کـه در آن بـ یادبـ یاجتهاد یری. تفسشود یاستفاده م اتیاز روا زیهر چ
از  اتیـآ ریتفسـ یاسـت کـه در آن بـرا یفلسف یاجتهاد یری. تفسشود یعرب بهره گرفته م اتیادب

                                                               
  .٨، ص١، جمکاتب تفسیریبابایی،  .١
قواعـد میبـدی، علوم التفسیر؛ ؛ شحاته، های تفسیری  مبانی و روش ؛ ر.ک: شاکر،های تفسیر قرآن روش. مؤدب، ٢

  .  مناهج فی التفسیرو صاوی الجوینی،  دراسات فی التفسیر و المفسرون؛ العانی، التفسیر لدی الشیعة و السنة
  .٢۵، صشناسی تفاسیر موضوعی قرآن روش. جلیلی، ٣

  .۴۴٠، ص٢ج القشیب، التفسیر و المفسرون فی ثوبةمعرفت،  4.

   .٢۵، ص١همان، ج .۶    .٢٣، ص١، جمکاتب تفسیریبابایی،  5.
 جا. همان .٧



  حكومت در قرآن تيمشروع   22

 Mashroiat dar Qor’an Sn 23-10-96   نهاییآرایی  صفحه حکومت در قرآنمشروعیت 

 ریتفسـ یاست کـه در آن بـرا یعلم یاجتهاد یریتفس 1.شود یبهره برده م زین یفلسف یدستاوردها
آن است کـه از  زین به نسبت جامع یاجتهاد ری. تفسشود یاستفاده م یعلوم تجرب یها افتهیاز  اتیآ

 یبـاطن یاجتهـاد یریکمک گرفته شده و تفاسـ اتیو روا ، قرآنیفلسف ،یادب ،یامور مختلف علم
  2.شود یذکر م زین یو اشار یباطن یمعنا ،یظاهر یدر فهم معنا بر اجتهاد است که در آن افزون

 
  ی تفسیریها براساس روش معاصر شیعه سنجش تفاسیر    

یاجتهاد  یعصر   یموضوع  یبیترت
 یاجتهاد  ییروا یاجتهاد به قرآنقرآن

  جامع یاجتهاد  یعقل

      آالء الرحمن     آالء الرحمن
      ارشاد االذهان     االذهان ارشاد

  اطیب البیان     اطیب البیان   اطیب البیان
  تسنیم  تسنیم  تسنیم تسنیم   تسنیم

  مفاهیم القرآن    مفاهیم القرآن مفاهیم القرآن القرآنمیمفاه  
  پیام قرآن    پیام قرآن پیام قرآن پیام قرآن  

  انوار درخشان     انوار درخشان   انوار درخشان
       البالغ   البالغ
  البیان        البیان

  پرتوی از قرآن    قرآنپرتوی از پرتوی از قرآن   پرتوی از قرآن
  الکاشف     الکاشف   الکاشف
  القرآن من وحی    القرآنیمن وح القرآنمن وحی   القرآن من وحی
  مطهری تفسیر    یمطهرریتفس مطهریتفسیر   مطهری تفسیر

  نمونه    نمونه نمونه   نمونه
  القرآن تقریب    القرآنتقریب    القرآن تقریب

      مواهب الرحمن     مواهب الرحمن
  الکریم القرآن تفسیر       میالکر  القرآن ریتفس
  مجید قرآن تفسیر     دیمجقرآنریتفس   دیمج قرآن ریتفس

  راهنما     راهنما   راهنما
  المیزان    المیزان المیزان   المیزان

  احسن الحدیث        احسن الحدیث
      روشن     روشن
      الجدید     الجدید
  الجدید        کوثر
  راهنما     راهنما   راهنما
  الفرقان     الفرقان الفرقان  الفرقان

                                                               
    جا. همان. ۴        .٢۶، ص١. همان، ج١
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پـردازش هـای برجسـته شـده در  های علمـی و نگرش در واقع شاخه قرآن ی تفسیرها اما گرایش
دارد و  غلبـهفقهی تفسیری است که در آن نگرش فقهـی  است. گرایش تفسیر تفسیری و نگاه به قرآن

بـا گـرایش  شرعی متعلق به اعمال مکلفان در آن برجسته است. یـا در تفسـیر بیانگر احکام نیز آیاِت 
کند  برای دفاع از باورهای مذهبی یا پاسخ به شبهات مخالفان استفاده می قرآن کالمی، مفسر از آیات
  نیز چنین است. ها ها و گرایش گیرد. همچنین سایر شاخه های کالمی بهره می و در این راه از استدالل

ر به سابقه عالیق شخصی یا تخصص خود عمدتًا ادبی گرایشی تفسیری است که مفس تفسیر
 صرفی، نحـوی، لغـوی و علـوم بالغـی پرداختـه و آیـات یعنی مسائل ادبی قرآن به طرح مسائل

انـد.  ُنمـود بیشـتری یافته کرده و این دست مباحث در تفسـیر شریف را از منظر این علوم تحلیل
  البته در دوره معاصر تعریف خاصی از آن صورت گرفته است.

یـا  با آرای فلسفی کریم در جهت سازگاری معنای آیات قرآن آیات تأویل و تفسیر فلسفی تفسیر
سوره اعلی و سوره اخـالص.  سینا در تفسیر است. مانند ابن در فهم آیات معنای استفاده از فلسفه به

هایی دارند و البته هریک دارای تأمالتی هستند کـه در اینجـا تفصـیل آنهـا  نیز تعریف سایر تفاسیر
 علمی که تعاریف گوناگونی از ناحیه موافقان و مخالفان آن دارد. مفید نیست؛ مانند تفسیر

  
  ی تفسیریها براساس گرایش شیعه سنجش تفاسیر 

 
  اخالقی  فقهی  فلسفی  اجتماعی  علمی  ادبی  کالمی  عرفانی  

             آالء الرحمن
             ارشاد االذهان
             اطیب البیان
              تسنیم
             پیام قرآن

             مفاهیم القرآن
             مطهری تفسیر

             انوار درخشان
             المیزان

             الحدیثاحسن 
             الکاشف

             القرآن من وحی
              نمونه
              نور
             القرآن تقریب

              الجدید

 تفاسیر
یریتفسیها یشگرا
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  اخالقی  فقهی  فلسفی  اجتماعی  علمی  ادبی  کالمی  عرفانی  

             الفرقان
             مواهب الرحمن

              کوثر
             مجید قرآن تفسیر
             الکریم القرآن تفسیر

             پرتویی از قرآن
              روشن

             من هدی القرآن
              هدایت
              البالغ

  
  و تعریف آن موضوعی . تفسیر٣

  اسـت.  افتـهی یشـتریب یفراخنـا و پهنـاور ت،یـامروزه اهم ،یطوالن یا با سابقه یموضوع ریتفس
   نیـهـا بـه ا نگاه ی، تمامتر مسلمانان افزون یداریو ب و قرآن در عصر توجه جهان به اسالماکنون 
  ها  پاسـخ بـه پرسـش رو نیـ. از ااوردیـتازه ب یفقنو و ا یاست تا سخن اسالم میاستوار تعالمحور 

  سـترگ و ضـرور اسـت. موضـوع مـورد  یکـار با جستجو و تعمق در قـرآن یبشر یها و چالش
   یعصـر ریو تفسـ یموضـوع ریتفسـ قیو مصـاد نیاز عنـاو تیمشروع مسئله یعنی بحث کتاب

  زمان است. طور هم به
و محکم برقرار باشد.  قیوث یارتباط یعصر ریو تفس یموضوع ریتفس انیم که رسد یبه نظر م      
 در مواجهـه بـا مسـائل شـود، یمـ ادیـ یموضـوع ریما آنچه امروزه با عنوان علـم تفسـ دگاهیاز د

شده  در موضوعات نوشته  میآمده در زمان است. آنچه در روزگار قد شیو موضوعات پ یاجتماع
لحـاظ شـود؛ امـا  یموضـوع ریتفسـ یها  نـهیو زم شـهیعنوان ر بـه توانـد یم االحکام اتیمانند آ
به  ینگاه میاست. با ن یعصر متأثر از مسائل دیجد یدر قامت یموضوع ریکامل تفس یریگ شکل
 ریهم داخل در تفسـ تیمشروع مسئله ن،ی. بنابراشود ینکته آشکار م نیکامًال ا یموضوع ریتفاس

 دگاهیـداشـته دو د یا سابقه یموضوع ریتفس ایآ نکهی. درباره ایعصر ریاست و هم تفس یموضوع
  موجود است:

تـوان مشـابه حرکـت  دیدگاهی معتقد است این قسم در گذشته کمتر وجـود داشـته ولـی می
های گذشته نیز جستجو کرد. دیدگاه دیگر بر آن است کـه  را در زمان موضوعی معاصر در تفسیر

  است.  طورکلی اصطالحی نوظهور به موضوعی تفسیر

 تفاسیر
یریتفسیها یشگرا



 25   كليات

 
 Mashroiat dar Qor’an Sn 23-10-96   نهاییآرایی  صفحه حکومت در قرآنمشروعیت 

ود سـابقه و البته برخی دیگر با احتیاط بیشتری بر آنند که با وجـ 1برخی بر دیدگاه اول هستند
به نسبت جدیـد اسـت کـه در آن مفسـر بـا  موضوعی ، اصطالح تفسیرموضوعی طوالنی تفسیر
 البتـه ایـن دیـدگاه تفـاوت 2باشد. در جستجوی پاسخ می یا سؤالی به ساحت قرآن عرضه مسئله

آنچـه  3نگر تقسیم کرده اسـت. نگر و کل گذاشته و آن را به جزء موضوعی جدی بر َاشکال تفسیر
  نگر کامًال جدید و معاصر است. نگر است؛ اما کل زءج موضوعی سابقه دارد تفسیر

 
  موضوعی تعریف تفسیر
مـن هـدی در  ، تعاریف مختلفی مطرح شده است. شیخ محمود شلتوتموضوعی درباره تفسیر

وارده در موضوع واحد  به جمیع آیات مفسر در بدو امر«... دهد  چنین تعریفی را ارائه می القرآن
دهد  روی خویش قرار می آمیزند روبه را بسان موادی که در هم میآورد و سپس همه آنها  روی می

کنـد و از ایـن میـان  های آن به یکدیگر را کشـف می پاره  ورزد. او نسبت و در معانی آنها تفقه می
دنبـال  وارد در موضوع مورد تفسیر گردد و آن هدفی را که آیات بر مفسر متجلی می نتیجه و حکم

  4».دهد گونه هر چیز را در جای خویش قرار می شود و بدین کند آشکار می می
 قـرآن مفسر آیات شبر آن است که در این رو موضوعی در تبیین تفسیر سیدمحمدباقر صدر

کوشد تحقیقـات خـود را روی یـک  کند؛ بلکه مفسرمی ای بررسی نمی همانند تجزیه به آیه را آیه
متعـرض آن شـده  بینی که قرآن یا جهان موضوع از موضوعات زندگی، ایدئولوژیکی یا اجتماعی

نیـز بـر دیـدگاه اسـتاد خـود  سیدمحمدباقر حکـیم 5متمرکز و آن را تبیین، تحقیق و مطالعه کند.
    شهید صدر است. در این دو تعریف معیار اشتراک موضوعات روشن نیست.

علمی که درباره قضایای قرآنی که از لحاظ معنا «اند:  گونه تعریف کرده برخی دیگر آن را این
 متفرقـه و تأمـل در آنهـا بـا روش کند. از طریق گردآوری آیات یا غایت با هم متحدند بحث می

                                                               
؛ ٣٨٢)، ص٢( منطـق تفسـیر قـرآنرضایی اصـفهانی،   ،٣۶۴، صهای تفسیری ها و گرایش روش. علوی مهر، ١

. اینان معتقدنـد کـه در خـود قـرآن نیـز توجـه بـه تفسـیر ۴٠٢ص قواعد التفسیر لدی الشیعه و السنه،میبدی، 
نیز این مسئله بوده است. در واقـع ایـن گـروه تفسـیر  بیت موضوعی وجود دارد. همچنین در روایات اهل

وم هجـری بـاز کـه سـابقه آن بـه قـرن د آیـات االحکـام و احکـام القـرآنهای  قرآن به قرآن؛ همچنین کتاب
  دانند.   نگاشته شده را تفسیر موضوعی می آیات الوالیههایی که درباره  گردد و نیز کتاب می

  .١٨ص مجله معرفت، ،»مصاحبه دربارۀ تفسیر موضوعی«. مصباح یزدی، ٢
   .٣٩، صقرآن یموضوع ریتفاس یشناس روش ،یلیجل. ۴        جا. . همان٣

  .٣۶٨−٣۶٣، صعلوم قرآنی؛ حکیم، ١٢ص المدرسه القرآنیه،صدر،  5.



  حكومت در قرآن تيمشروع   26

 Mashroiat dar Qor’an Sn 23-10-96   نهاییآرایی  صفحه حکومت در قرآنمشروعیت 

    1».با یکدیگر و ربط آیات و استخراج عناصر قرآن مخصوص و با شروط خاص برای بیان آیات
کـه در حـوادث و  گونـاگون در یـک موضـوع از تمـام قـرآن تعریف دیگر آن است که آیـات

درباره ابعـاد آن  دی و از مجموع آنها نظر قرآنبن های مختلف نازل شده گردآوری و جمع فرصت
 بیان آنچه متعلق بـه موضـوع یـا موضـوعات فکـری و اجتمـاعی«یا آنکه  2موضوع روشن شود.
  انـد:  برخـی نیـز گفته 3؛»دربـارۀ آن موضـوع قـرآن بـرای اسـتخراج نظریـه است، از نگاه قـرآن

از آن جهـت کـه مـراد  یـا بخشـی از قـرآن علمی است که در موضوع لفظی یا معنوی از قـرآن«
    4».کند است در حد معلومات بشری بحث می خداوند
 یولتر است؛  به نسبت متقن الله عبدالستار فتح فیتعر یموضوع ریاز تفس ف،یتعار نیا انیدر م

است  یکوشش«است:  نیمختار پژوهش چن فیارائه کرد، تعر توان یم زیتر ن کامل یفیاز آنجا که تعر
و موضوعات  مسائل رامونیپ اتیآ یبر تئور یمبتن یگردآور هیدر سا رآندر فهم روشمند نظر ق یبشر

در آن خصـوص  یسـخن حقـ قرآن رود یکه انتظار م یبرخاسته از معارف بشر یو نظر یزنده علم
  عبـارت  ،یپـس از عبـارت برخاسـته از معـارف بشـر فیـتعر نیـالبته چنانچه در ا 5».داشته باشد

  .دیآ یبه دست م یتر جامع فیاضافه شود تعر» با هم متحدند تیغا ایکه از لحاظ معنا «
های  توانـد اسـتنباط می آن اسـت کـه زبـان دیـن موضوعی نظری تفسیر بر این اساس مبانی
که بـا  اند و میان آنها سازگاری درونی وجود دارد؛ همچنان  های دینی حق علمی را القا کند. گزاره

سـخنی میـان دو رکـن بیرونـی و  توانمند و کارآمـد اسـت. هم های بیرون نیز سازگارند. دین حق
بایـد  موضـوعی توانند دارای وجوه گوناگون باشـند. بـرای تفسـیر می درونی ممکن است و آیات

ها زاده  هاست و پرسـش زاده پرسش ضوعیمو ها در تفسیر ذهن را از معارف انباشت؛ زیرا گزیده
هاست. بنابراین، باید آن از معارف دینی و معـارف عصـری پـر شـود. دیگـر آنکـه درکـی  نظریه

  پاسخگو به معارف نظری و مشکالت عملی عصر داشته باشیم. 
که تنها در مورد یک موضـوع مسـتقل قرآنـی  موضوعی . تفسیر١ دو قسم است:  موضوعی تفسیر
 حکومت، در قرآن امامت، قرآندر  نبوتو... مانند  ، عصمتکند. مثل بحث معاد، امامت بحث می

                                                               
  .المدخل فی التفسیر الموضوعیالله،  . فتح١
  .١١، ص١، جمفاهیم القرآن؛ جعفر سبحانی، ٩، ص١، جپیام قرآن. مکارم شیرازی، ٢
  .١۶ق، ص١۴٢١ مباحث فی التفسیر الموضوعی،. مسلم، ٣

  .۴٣صفی التفسیر الموضوعی القرآن، الرحمان،  فیض 4.
  .١٧٠، صشناسی تفاسیر موضوعی قرآن روش. جلیلی، 5
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؛ از شـهید مطهـری خاتمیت، از محمدتقی مصباح یزدی اخالق در قرآن، از مکارم شیرازی در قرآن
و تـاریخ از  جامعـه کنـد. ماننـد کتـاب که دو موضوع مرتبط با هم را بررسی می موضوعی . تفسیر٢

  .از جعفر سبحانی در قرآن توحید و شرک، اثر محمدتقی مصباح یزدی دیدگاه قرآن
 درجـه یـک و درجـه دو اسـت. در تفسـیر موضـوعی بندی دیگر قابل انجـام، تفسـیر تقسیم
 اند. امـا در تفسـیر و مشارکت سوژه ، مشروعیتدرجه یک موضوعاتی مانند حکومت موضوعی
گیرند. در این اثـر کـه موضـوع  ترتیبی یا موضوعی خود سوژه قرار می درجه دو تفاسیر موضوعی
ست. البتـه در درجه دو ا موضوعی کاود، در واقع تفسیر می معاصر شیعه را در تفاسیر مشروعیت
  پردازد. درجه یک نیز می موضوعی ی به تفسیرویژه در فصل پایانی تا حدود مواردی به

  
  گفتار چهارم: چارچوب نظری

آن نیز تفسیری باشـد دارای  چارچوب نظریاز آنجا که بحث، موضوعی تفسیری است، چنانچه 
کـه در درون  طباطبـایی عالمـه اسـتخدام و ارجحیت است. برای این منظور، نظریه اولویت
 ادراکات اعتباری شود. نظریه انتخاب می عنوان چارچوب نظری است به ادراکات اعتباری نظریه
و  1رئالیسـم و روش فلسفه اصول توان یافت؛ نخست کتاب طور مفصل در دو جا می را به عالمه

شـده اسـت و نظریـۀ  منجر به ساخت سیاسی ، در نگاه عالمهاین نظریه 2.المیزان تفسیردیگری 
در  3های متعددی دربارۀ آن صورت گرفتـه اسـت. دهد که پژوهش وی را توضیح می مشروعیت
 شود. بررسی می براساس دوری و نزدیکی آنها به این نظریه دیدگاه مفسران این کتاب

  
  طباطبایی از دیدگاه عالمه ادراکات اعتباری

 تـوان سـخن گفـت. ادراکـات حقیقـی می و اعتبـاری از دو نوع ادراکات حقیقـی از دیدگاه عالمه
، ثابـت و ، مطلقهایی حقیقی  هستند که دارای ویژگی انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفس االمر

                                                               
  به بعد.  ١٣٨ ، مقاله ششم، ص٢، جاصول فلسفه و روش رئالیسم. طباطبایی، ١
  . ٢١٠−١۴۴ص، ۴و ج ١٧٩−١۶٧ص ،٢همان، ج ؛١۴۵ص ،٣ ج و ١٣٢−١١۶ص ،٢ ج ،القرآن ریتفس یف زانیالم ،یی. طباطبا٢
از اعتبـارات  ،ی؛ عباسـییطباطبـا عالمـه یاسـیس یاجتماع شهیو اند یادراکات اعتبارمقدم،  یزدانی. ر.ک: ٣

عالمــه  یاعتبــار یهــا بــه ادراک یشــناخت جامعه یکــردیرو  زاده، ی؛ اژدر٢٣، صییطباطبــا عالمــه دگاهیــد 
؛ ٢٨−٢٧حـوزه، شپـژوهش و  »فقه اصول علم در یاعتبار و یقیحق ادراکات گاهیجا« ،یصرام ؛ییطباطبا

  مجله قبسات. ،»ییو عالمه طباطبا یمطهر دیمناط و ارزش ادراکات از نظر شه« زاده، فیشر 
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هایی هسـتند کـه  فرض باشند؛ اما ادراکات اعتباری زاد از نفوذ احتیاجات طبیعی و عوامل محیط میآ
دارند و  ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی، آنها را ساخته و جنبه دفعی، قراردادی، فرضی و اعتباری

یا علمی، طبیعی یا  های فلسفی توان در برهان را می کاری ندارند. ادراکات حقیقی االمر نفسبا واقع و 
   1چنین نیست. گرفت، ولی در مورد ادراکات اعتباری ریاضی جای داد و نتیجه علمی یا فلسفی

الزم و ضـروری اسـت؛ زیـرا برخـی،  از اعتبـاری تفکیـک ادراکـات حقیقـی به نظر عالمـه
سـیر  ی عقالنی مخصوص حقایق، در اعتباریاتها را به حقایق، قیاس کرده و با روش اعتباریات

اند  به حقایق تعمیم داده اند. برخی نیز به عکس، نتیجه مطالعات خود را در مورد اعتباریات کرده
    2اند. ، متغیر و تابع احتیاجات طبیعی پنداشتهمفاهیمی نسبی اعتباریاتو حقایق را مانند 

  
  چگونگی پیدایش اعتباریات

کنـد.  عنوان معادل واژۀ ضرورت اسـتفاده می ضرورت اعتبار، واژۀ باید را به هنگام تحلیل عالمه
شده است. برخـی پژوهشـگران  آرای عالمه کاربرد این واژه موجب پیدایش اختالفاتی در تفسیر

اینها معتقدند کـه در اندیشـه  3اند. دفع مشکالت برآمدهدرصدد رفع و  با بازسازی دیدگاه عالمه
هستند؛ موجود علمـی یعنـی اینکـه کارهـای   و دیگر موجودات زنده موجود علمی انسان عالمه

   4دهند. اراده تابع علم است. خود را با ادراک و فکر انجام می
تحقـق  وجود دارند و به محض در همه موجودات طبیعت بنابراین، علوم و ادراکات اعتباری

، اراده و فعل هم به دنبال آن خواهـد آمـد. موجـود علمـی بـرای اینکـه علوم و ادراکات اعتباری
ارهای خود را با ادراک و فکر انجام دهد، نیاز به دو گونه صور ادراکی دارد. صور ادراکی افعـال ک

 5خودش که به اقتضای قوای فعاله اوست و صور ادراکی و علمی موادی که متعلق افعال هستند.
خواسـتار تحقـق صـورت  آید؟ بایـد گفـت انسـان از کجا می اما نسبت و ضرورت اعتباری

) و اثـر آن ادراکی، احساسی منتج از قوه فعاله خود است. نسبت ضرورت، میان قوه فعاله (عقل
قرار دارد. انسانی که خواستار تحقق صورت ادراکـی احسـاس آن قـوه اسـت، نسـبت ضـرورت 

                                                               
  .١٣٩، صاصول فلسفه و روش رئالیسم. طباطبایی، ١
  جا. . همان٢
  .٢٠، صادراکات اعتباری و اندیشه اجتماعی سیاسی عالمه طباطبایی. یزدانی مقدم، ٣
  .٢٣٣ص اصول فلسفه و روش رئالیسم،. عالمه طباطبایی، 4
        .٢٣٢−٢٣١ص ،. همان5


