
 

 

 

 «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»دوفصلنامه 

 31-60؛ 1397بهار و تابستان / شماره پنجم ،سوم سال

 القرآن ظالل فی و المیزان تفاسیر در قدرت، مشروعیت تطبیقی بررسی

 (30/4/1397تاریخ پذیرش:  –25/1/1397)تاریخ دریافت:

 2خلیل پروینی 1ابوطالب آدینه وند،

 چکیده

در دوران اخیر و در مواجهه با دوران مدرن و همچنین پس از فروپاشی نظام خالفتی عثمانی و برآمدن انقالب مشروطه در 

 اند. بدین معنی کهبیشللترد در موعللوعات مرت   با اندیشلله  للیا للی نمود ایران، مسللامانان از  للر نیاز دورانی، تت   

بندد نوین حکمرانی محل تأمل متفکران مسللامان در پرتو متون دینی ارار فرفت. بازخوانی مشللروعیت ادرت به صللورت

 توجه متفکرینکند تا نظام معنایی محل ترین وجو  اندیشلله  للیا للی، در نرد مفسللرین به ما کم  میعنوان یکی از مهم

تر فردد. این کوشش تحقیقی هاد  یا ی ارآن روشنمعاصر مسامان در عرصه  یا ت  واکاود شود و همچنین دیدفا 

یقی اد به برر للی تط اد کتابخانهتحایای و با ابرار مطالعه -که ناشللی از ی  عللرورت دورانی ا للت، به روش توصللیفی

شروعیت ادرت مندرج در تفا یر المیران عال عمن فرارش م مه ط اط ایی و فی ظالل القرآن  ید اطب پرداخته ا ت تا 

شانگر آن ا ت که  شتراکات و افترااات آنها بپردازد. یافته هاد این پژوهش ن سه ا سیرد، از اِ َل فهم متقابل به مقای آراد تف

شروعی سأله حکومت و م سر مذکور، ذیل نظریه حقِ الهیِ ادرت و ااتدار آ مانی، به م کنند، اما بر  ر تِ آن نظر میدو مف

 اینکه چه کسی واجدِ مشروعیت براد حکمرانی ا ت، با هم اختالف نظر دارند.

فی ظالل القرآن.ید اطب، المیران، ادرت، عالمه ط اط ایی،مشروعیت ندیشه  یا ی در ا الم،اواژگان کلیدی:

                                                           
 abootalebadinehvand@yahoo.com. دانشکد  تهران دانشگا  عاوم و معارف ارآن کریم؛دانشجود کارشنا ی ارشد رشته تفسیرارآن  1

 parvini@modares.ac.ir. ا تاد دانشگا  تربیت مدرس 2
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 مقدمه

شه معرفتی  احت شود  و فراخ  احتی  یا ی اندی شر. به طور  ا ت ف و پرداختن بدان به ادمت زندفی جمعی ب

دوران تأمالت فیاسوفان یونان با تان تا کنون، اندیشمندان پیرامون بسیارد از مقوالتی چون دولت، عدالت، تاریخی و از 

عوعاتی اینچنین به بحث  شروعیت ادرت و ... مو شت دولت، م شاء دولت، خا تگا  و  ر شمه و من  عادت،  رچ

 فیرد جوام  بشرد ا ت. درازناد شکل اند. از این رو تاریخ اندیشه  یا ی بهپرداخته و نظریاتی ارائه نمود 

 فیرد هاد جهت با آیاتی ارآن، در. ا للت خورد  فر  اجتماعی، زیسللت با و  ا للت اجتماعی و  للیا للی دینی ا للالم،

شد،اجتماعی می و حقوای رواب  تنظیم با مرت   آنچه یا و  یا ی  تاریخ طول در آیات د ته این رو زین ا ت، آمد  با

 احت  بدین توجه دورانی، عرورت و زمانه نیازهاد.  ا ت بود  مفسران و متفکران تأمالت و پژوهش د تمایه ا الم،

 از بیش تامالت و تکاپوها این معاصر دوران در ر د می نظر ا ت. به  اخته برجسته پژوهان دین بین نیر در را معرفتی

 دنبرآم  للپس و ایران در مشللروطه نظام برآمدن و عثمانی خالفت پس از شللرای  به توجه با که معنا بدین شللد ؛ ا ل

 مختافی  یا ی هادمنظرفا  و ها پر ش اخیر، ارن نیم در ویژ  به و معاصر دوران در ا المی هاد جن ش و ها انقالب

صر تفا یر بر را خود تاثیر برآمد  که شته جا به نیر معا  از پیش سه بادر مقای تفا یر که این د ته ازبه طورد ا ت، فذا

 تر جدد طور به اجتماعی و  یا ی مسائل در حوز  ا المی جوام  عرورتهاد و ها پر ش به پا خ در معاصر دوران

 بهر  بی انمسام جوام  عینی نیازهادِ از من عث دورانیِ اثرپذیردِ این از نیر پژوهش موردِ انتخابیِ تفسیرِ دو. اند پرداخته

 .نیستند

صیف به  اد کتابخانه ابرار با و تط یقی روش به داریم آن بناد تحقیق، این در شروعیت ادرت» ت یین و تو  در مندرج« م

 چیستی  پس و فیرد انجام مقایسه و تط یق توصیف، مرحاه از پس و بپردازیم الکریم ارآن ظالل فی و المیران تفسیر دو

 وعللو م با که نسلل تی برخی از آیاتی را را  این در. فردد مکشللوف و ردیابی آنها نظرد افترااات و اشللتراکات چرایی و

رینش اند و ذیل آیات فارار فرفته و برر ی پژوهش مورد تفسیرد یاد شد ، من   دو دارند. در ااتدار و مشروعیت م انی

سیرد آنها را حول مفاهیم مورد نظر این تحقیق  سر حول آن آیات پرداخته و نظرات تف ستجود نظرات دو مف شد  به ج

شروعیت م مفهومی ایضاح براد فامی تواند می باشد کهمی معرفتی تعاطی و تقاط  این کار دایم. بهر نمود د ته بندد 

ه  پس به مطالعه تط یقی آنها ک .باشد کنونی شرای  از نظر اندیشمندان مسامان در  آن نظرد هاد چالش و  یا ی نظم



 3 القرآن ظالل فی و المیزان تفاسیر در قدرت، مشروعیت تطبیقی بررسی

 

 

( پرداخته ایم تا در پرتو آن  293:1388)اراماکی، « شللناخت ی  پدیدار یا دیدفا  در پرتو مقایسلله ا للت»در تعریفی 

 ایضاح داللی نظرات آنان مقدور فردد.

ه د  ا للت. اما بفران ن وتوان ففت که چنین موعللوعی مورد کندوکاو نظرد پژوهشد این پژوهش، میدر مورد پیشللینه

شه ستقل وجو  مختاف اندی صورت م سر  مورد تحقیق ارار فرفته ا ت. پژوهش طور کای به     یا ی در آراد دو مف

شارات تو   اثر  روش محالتی «ط اط ایی عالمه  یا ی تامالت» شر 1396  ال در اام میراث انت  در. ا ت شد  منت

 یا ت  بر ارشادد وجه  تقدم به جستارهایی در اما ا ت، نپرداخته اییط اط  عالمه آراء به مندروش طور به پژوهش این

 المهع ا تادش آراء به حکومت  ازوکار دربار  را ط اط ایی عالمه نظریات. پردازدمی ط اط ایی عالمه نرد در حکومت و

  تخداما نظریه این که دیگر نکته .ا ت همساز  االرمردم نظامات با می کند و نفی را ا ت داد که داندمی نردی  نایینی

سفه م ناد را عالمه سه نظر این با و داند می حکومت د فا سیم و اجتماعی نظم مراتب  ا  می یهتوج را اجتماعی کار تق

 ت یینی و توعیح اما ا ت، داد  نشان نظر وجه ط اط ایی عالمه نگا  در حاکم نصب نظریه به دیگر،  جایی در ال ته.  ازد

 ارائه نصب اجتماعی و یا ارارداد نظریات نس ت آن با و - ا ت اعت ارد امرد آن در حکومت که- ا تخدام نظریه دربار 

 هاندیش» کتاب  دیگر پژوهش .ا ت شریعت اجراد و حکومت نس ت پژوهش این در دیگر اشار  مورد بحث.  دهدنمی

 فاسفه حورم نیر اثر این در.  ا ت نمود  چاپ العاوم باار دانشگا  نشر  که زهرایی مصطفی اثر ،«ط اط ایی عالمه  یا ی

 اوانین تشری  در و ط اط ایی عالمه ا المی اندیشه در که ا ت معتقد. داند می ا تخدام نظریه را عالمه اجتماعی  یا ی

شان. اند اوانین  ایر بر مقدم اجتماعی ضل عهجام به ش یه ط اط ایی عالمه آرمانی مدنی نظام که اند معتقد همچنین ای  اف

 .ا ت بود  ا توار تعاون به نیر اجتما  بنیاد و  بود  حکمفرما آزادد و عقل آن در که ا ت افالطون

  فر انایید محمد از «اطب  ید و ع دالرزاق عای منظر از ا المی خالفت تط یقی برر ی» کتاب نیر اطب  ید در بار 

 الهی ی،ن  ااتدار مناب  تشری ، حق مفاهیم مقایسه به که ا ت پژوهشی ا ت، نمود  منتشر 1393  ال در احسان نشر که

شابهات و تمایرات و پرداخته الرزاق ع د عای و اطب  ید آرا در  یا ی نظام ن ودن یا بودن  ارار نظر مطمح را آنها ت

 نآ مشروعیت همچنین و و عقید  اندیشه بر را ا المی حکومت م ناد اطب  ید که ا ت آمد  کتاب ا ت در این داد 

 .داند می شریعت اوانین به الترام از ناشی نیر را

شه»  کتاب دیگر اثر شد، می «اطب  ید  یا ی اندی شد می عایپور عفت پژوهش با شر که با سان ن  1388  ال در اح

شر عوعات و مفاهیم اطب  ید نامه زندفی بر عالو  کتاب در ا ت نمود  منت  که ،فرفته ارار بحث مورد فونافون مو
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 ا الم در دموکرا ی ماهیت و ا المی دولت ماهیت ا المی، جامعه و جاهای جامعه نا یونالیرم،  موعوعات ترین مهم

شان یکدیگر برابر در را( مردم راد از منتج)مردم حکم و خدا حکم اطب،  ید که ا ت آمد  کتاب این در. باشد می  د ن

 .ا ت داد  راد آنها بین ت این نس ت به و

شه» عنوان به  وزنگر  یروس کتاب دیگر اثر   ال رد ا المی انقالب ا ناد مرکر تو   که «اطب  ید  یا ی اندی

 اجتماعی عدالت و ا المی حکومت همچنین  یا ی، اندیشه اطب،  ید نامه زندفی اینجا در. ا ت شد  منتشر 1383

 .ا ت فرفته ارار برر ی مورد اطب  ید نرد در

 

 چیستی مشروعیت قدرت -1

مشللروعیت  للخن از چرایی اطاعت از زمامدار و پذیرش ااتدار او للت. بنابراین حقانیت ادرت زمامدار را در نظر دارد 

یعنی اینکه زمامدار به چه حق و م نایی جواز اعمال اراد  دارد و  از لحاظ مفهومی در برابر غصلللب ارار دارد. از این رو 

وار فشللته ا للت، چرایی زمامدارد حاکم یا رسیم  للیا للی را توعللیح توان ففت م انی معرفتی که ادرت بر آن ا للتمی

تواند بدون نظام مفهومی مورد اجماعی، اراد  خود را توجیه کند. مشلللروعیت با اانونیت نیر در دهد، زیرا ادرت نمیمی

ا شد  ا ت.) نتالزم معنایی ا ت. مشروعیت در فاسفه  یا ی به معناد حقانیت و در جامعه شنا ی  یا ی، مق ولیت مع

 ( 242: 1368فروند،

(در نگا  101:1395)عالم، فرهی -3عقالیی -اانونی -2 لللنتی -1اند از: از نظر ماکس وبر، مناب  ااتدار مشلللرو  ع ارت

شار )خدا( می شروعیت خود را از  شمندان ا المی پیام ر م سیارد از اندی صب حاکم امرد الهی ا ت که ب فیرد و ن

ا ت. ال ته این نگا ، مشروعیت م تنی بر اجما  و ارارداد)اانون( را در صحیفه مدینه  انون الهیمشروعیت او به اجراد ا

فیرد و فااد نگا  تاریخی ا ت. منظور از نادید  می -که ارارداد پیام ر ا الم)ص( و طوایف و ادیان دیگر در مدینه بود –

 (99:1386فر م تنی بر دانش ا ت. )همو،نیرود هدایت دهد؛اانون  به طور عامه چنانکه افالطون در جمهور شرح می

شروعیت خود را اجما  و بیعت   شروعیت، در بین اهل  نت نظام خالفت م در دو مذهب بررگ ا المی نیر در ت یین م

داند که اطاعت از او واجب ا للت اما با این وصللف در این نگا  خالفت می« اولی االمر»فیرد و  خایفه را مصللداق می

ص شروعیت زمامدار  چنانچه ابوحنیفه مؤ س مذهب حنفی من ست و  ازوکارد در نظم  یا ی ا ت و م  ی الهی نی

شریعت ا ت.  به طور کای در نگا  اهل  نت ادرت بر ا اس الگوهاد مختافی بنیان فذارد  می ففت به حفاظت از 
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صاب خایفه دوم تو   خایفه اول نظریه ا تخالف به مانند ان -2بیعت و انتخاب اهل حل و عقد-1» شد  ا ت: -3ت

 (11:1384اادرد،«.)نظریه ا تیال و غا ه که بر م ناد چیرفی ا ت -4انتخاب شورایی 

در نظر بسلللیارد از متفکران  ا لللالمی دوران جدید، رعلللایت و انتخاب مردم جاد خود را باز کرد  و راد به عدم 

هاد جدید نیر به تع یر یورفن هابرماس ( در دموکرا ی55:1388اند. )منتظرد، مشروعیت تغاب و به کار بستن زور داد 

اد به هاد به تع یر او داراد دموکرا للی بورسوایی نیاز فرایند دولت« مسللائل مشللروعیت در  للرمایه دارد اخیر» در 

 (441:1387هاد خود دارند. )هابرماس و دیگران، مشروعیت بر م ناد حق رأد همگانی براد حل بحران

ا للت که پس از پیام ر زمین از حجت « ااعد  لطف»اهل تشللی  و در نظام کالمی آن مشللروعیت امام برفرفته از  در بین

پیام ر، امام جانشللین پیام ر ا للت و غیر از دریافت وحی تمامی « وصللایت» شللود و به انتصللاب الهی و الهی خالی نمی

تاریخی و غالب شللیعه براد عصللر غی یت  نیر  مناصللب ود همچون هدایت و اجراد شللریعت را برعهد  دارد. نظریه

 شود.بود  ا ت که بر ا اس آن حکومت غیرمعصوم غص ی محسوب می« غصب»نظریه

ها در دوران اخیر در بین متفکران مسللامان تغییراتی نمود  ا للت، در ایران نیر با تحوالت پس از مشللروطه این نگرش

شد  ا ت. این صورت سی  صر چتغییرات را حتی در ادبیات متفکرین  نتبندد آن دچار دفردی ون فرا و تفکیکی معا

شود. و نظر و رأد مردم مورد در حاکمیت الهی، در همه امور، با مردم رایرنی می» توان یافت: محمد رعا حکیمی نیر می

ردم و همرأیی آنان معیار فیرد، مگر آنجا که اانون شر  باشد که معیار همان اانون صریح شر  ا ت ... نظر منظر ارار می

صالح ا ت. شد یافته ا ت که 173:1391)حکیمی، « حاکمیت  س ت به پیش ر ( در این دیدفا  نظر و خوا ت مردم ن

 باشد.متأثر از ادبیات دوران جدید می

 عناصر مشروعیت بخش -2

ا ماتی در ذیل اطاعت ی  فرد یپردازد که چرا جماعتی یا فی الواا  مشللروعیت ادرت به تحایل و تعایل این مسللأله می

شند و یا به ع ارتی نظام اطاعت شروعیت خود را می اختار با به این  فیرد؟پذیرد بر چه م نایی ا ت و از چه منابعی م

معنی که مشللروعیتِ ااتدار خود را از  کدامین من   مشللروعیت بخش چون اراردادد اجتماعی، حق الهی، غا ه و زور، 

 فیرد؟رهمندد شخصی و یا ترکی ی از این م انی میاانونیتی اجماعی، ف

ود و شللد مشللروعیت، واتی اعمال حکومت مشللرو  ففته میبنابر یکی از موارد کاربرد واس » بنا به ففته رابرت دال ، 

صمیمات،  شند که  اختار، عماکردها، اادامات، ت شته با شروعیت دارد که مردم تحت فرمان باورد را تین دا حکومت م
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کارد، یا خیر اخالای را دارا ها و ره ران و زمامداران حکومت در مورد اواعد الرام آور  شللایسللتگی، در للت للت للیا

 (Robert A. Dahl,1991:60 )« باشند.

ضیات، ارزش س تی با ف شروعیت ن شد که عموم مردم بنابراین وجهی از م شته با ها و اخالق م تنی بر خیر عمومی باید دا

ه در پرتو ککند به طوردماتی  براد حاکمیت اائل باشللد که این حاکمیت بنابر اخالق رفتار میچنان مشللروعیتی  للیت

طرفی ، شفافیت ، احترام و پای ندد به عقود و... همچنین پرهیر از هاد ایجابی چون را تی، عدالت وبینظامی از فضیات

 وجو   ا ی چون ج اریت و اکرا  و ط قه ط قه نمودن مردم، حافظ کرامت، حقوق، مصالح و خیر عمومی ا ت. 

سجام و نظم،  ففتار و ایدئولوسد توجیه شروعیت بخش خاص ادرت  یا ی، به عنوان ی  ان عیح دهند  و م فر، تو

باشلللد. یعنی بدون کند و یا احیاناً ادرت برآمد  و بر م ناد ایدئولوسیی خاص می د را براد اطاعت نمودن ایجاد میخو

شاکاه شروعیت بخش امکان تحقق و  صورتنظم معناییِ م ود. در شبندد تغاب و ا تیال هویدا میبندد ادرت فق  در 

وجیه اند بعداً براد تی که از مجراد ا تیال و چیرفی تشکیل شد هایبینیم که حتی حکومتها میها و ادرتتاریخ دولت

اند. بدین معنا که  ازمان ادرت در پی این ا ت که نفوذ  یا ی خود را  از خود را ایجاد نمود خود ففتمان مشروعیت

صورت  امانه شرو  بنمایاند و نه به  صورت ااتدار م شرو  و نظام م تنی بر زوربه   .  ماکس وبر ادرتاد از اج ار نام

 (68:1384نامد. )وبر، نامشرو  را  اج ار و ادرت مشرو   م تنی بر اانون را ااتدار می

وجه دیگرد که در بحث مشللروعیت ادرت، باید بدان اندیشللید خا للتگا  انعقاد ادرت ا للت و این که چه نسلل ت  

هاد تئوکراتی  و دینی، دین مثالً در حکومتارفانیکی بین خا للتگا ِ انعقاد ادرت و م ناد مشللروعیت آن وجود دارد؟ 

شروعیت اامداد می شه آنجا ت که چگونه دین هم میخود م ناد م نه فق   -تواند م ناد الرامی عامشود اما محل مناا

باشلللد و هم این نکته را پذیرفت که به تع یر آااد جوادد آمای دین اج اربردار و اج ارپذیر نیسلللت ) جوادد  -مؤمنین

  ازد.( که این انگار  دین را از الرام و اج ار عمومی که تمهید اانونی ا ت دور می56،ص 12: ج1387آمای، 

شکافتن این پر ش  عو  مورد بحث کمی به  ضاح مفهومی مو ستیم، اما براد ای اکنون در پی پا خ به این پر ش نی

ا  و نحو  انعقاد ادرت نیست. یعنی افر خا تگ ارت اط با خا تگا ر د  م ناد مشروعیت ادرت بیپردازیم. به نظر میمی

شد، به طور ط یعی به رأد اراد  عمومی یعنی اانونیتی اجماعی  چنانچه سان ساک -ادرت بر ا ا ی ارارداد اجتماعی با

( افر خا تگا  ادرت بر م ناد حق الهی باشد، فرد یا  اختار خود 316:1376فوید تن خواهد دارد. ) کا یرر، رو و می

شروعیت خواهد فرفت و به احتمال اریب به  مت نوعی  را ست و از تفویض او م نمایند  و خایفه خداوند خواهد دان
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اانونیت دینی و دین به مثابه اانون میل خواهد نمود و  للیا للت و ادرت ذیل دین تعریف خواهد شللد و بر للاخت آن 

 دولت دینی یا همان حکومت دینی خواهد بود.

سامان شروعیت ادرت پرداختهدر ارن اخیر، م افر بحث بر  ر اینکه کی باید حکومت کند و »اند، ان به تأمل در مورد م

د اتواند تاریخش را ، حتی افر به شیو چرا ما باید از حکام اطاعت کنیم ا اس  یا ت ا ت، هیچ مسامان هشیارد نمی

ساس نیاز به پر یدن این  ؤالها و بحث آ ، عنایت«) نها با همدینان خود مطالعه کند. اد  و  ر رد بخواند بدون اح

20:1392) 

س ت حقوق و جواز اانونی با چرایی اطاعت از حکمران ا ت؛  ترین مفهومی که همه از حقوق بدیهی»نکته مهم دیگر، ن

کند. پس این پر للش در ذهن هر شللود و ایجاد الرام میو اانون دارند این ا للت که اواعد آن بر اشللخاص تحمیل می

شتی ان آن ا ت و چه جاذبهشمند طرح میاندی اد ما را به اجراد شود  که چرا باید از اانون اطاعت کرد و چه نیرویی پ

 (18-19: 1386)کاتوزیان، « نامند.می« م ناد حقوق» ازد این نیرو و جاذبه پنهانی را اواعد آن وادار می

شتوانه شروعیت اانون به پ شرو  میاد ا ت که آن را بنابراین م سان موجود»  ازد. تایید و حمایت و در نتیجه م د ان

دارد اجتما  خود الزم دید  ا ت که اواعدد بر رواب  اشخاص حکومت کند. پس از لحاظ اجتماعی ا ت و براد نگا 

تی یستاریخی، مفهوم حقوق با دولت )به معناد عام( ارت اط نردی  دارد و هدف اصای آن  ایجاد نظمی ا ت که این همر

را تأمین کند. ولی، با از بین رفتن حکومتهاد خودکامه، این بحث به میان آمد  ا لللت، آیا نقش حقوق تنها نگهدارد 

 (19)همان،  «اجتما  و تضمین بقاد حکومت  ا ت؟

اینکه  کند  وها از مشللروعیت زمامداران به اانونی و منصللفانه بودن آن ارت اط پیدا میترین پر للشبنابراین یکی از مهم

صرفاً براد نظم و بقاد حاکمیت شروعیت ادرت چه کارکردد دارد؟ آیا ا ا اً اانونیت   ها ت یا نیرودحقوق براد م

پشللتی ان آن نفوذ عدالت در تمامی مجارد و ابعاد حیات انسللانی چون ااتصللاد،  للیا للت، رواب  اوا و نیروها، رف  

 ها ت؟طا یبرترد

ضیات اخالای چون عدالت ا ت که منتج به خیر عمومی  چنانکه در باال یافتیم یکی دیگر شروعیت ادرت، ف از مناب  م

 ا للت. در بسللیار ارآن در  للیا للی و اخالای زندفی م انی مهمترین یکی از عنوان به عدل رود بر شللود، تاکیداتمی

 یابد. اطه و رواب   اطانی کاهش می رشد عدالت، افرایی اانون باهم
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 با تفاسیر المیزان و فی ظاللآشنایی اجمالی  -3

سامین مواجهه از بعد سأله در تأمل و جدید تمدن پدید  با م  وا شافرد و ا دآبادد جمال  ید تو   تمدنی انحطاط م

سامین تمدنی انحطاط مهم عوامل از یکی را ارآن  ازتمدن متن از غفات آنها ع د ، محمد  نمتفکری و دادند تشخیص م

 بازفشت)) را تمدنی باز ازد این  رتیترهاد ترینمهم از یکی. دادند ارار تأثیر تحت را خود از بعد ا المی مفسرین و

شارات به پرداختن دینی، فکر باز ازد این در دادند ارار(( ارآن به  به. شد تهبرجس ارآن  یا ی و اجتماعی ت یینات و ا

صر مهم تفا یر کهطورد سیر چون، معا شید لمنارا تف سیر رعا، ر س اطب،  ید الکریم القرآن ظالل فی تف  از پرتود یرتف

 زا بیش اجتماعی و  للیا للی توجهات آنها در... و ط اط ایی حسللین محمد المیران تفسللیر طالقانی، محمود  للید ارآن

 .شد ا المی مفسرین ا ای هادنسل

شه  سیارد از آراء مرت   با اندی شان ذکبدیهی ا ت از آنجا که عالمه طیاط ایی و  ید اطب ب ر  یا ی را در آثار دیگر

باشلللد، این پژوهش در برفیرند  د آثار و مکتوبات آنها مید فکر آنها نیازمند تدبر در همهتر منظومهاند فهم دایقکرد 

د آثار این دو اندیشللمند نیسللت و  به تفسللیر المیران عالمه ط اط ایی و تفسللیر فی ظالل ارآن الکریم  للید اطب همه

صورت حدااای ورود نمود  ا ت. همچنین فهم پرداخته ا ت  شد به برخی از آثار آنان به  شار   و ال ته چنانکه در ا ل ا

اند و الجرم از آن زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر اد که دو مفسللر در آن اندیشللید د اجتماعی و تاریخیزمینه

 ر اامرو این پژوهش نیست.اند براد فهم تفسیرد آنها ا ا ی ا ت که ال ته دپذیرفته

 هاد فاسفیباشد. تفسیر المیران، حامل ویژفیط اط ایی می عالمه بهمعروف( 1281-1360) ط اط ایی محمدحسین  ید

ها خود صللاحب نظر بود و با این دانش و کالمی، عرفانی، فقهی و اجتماعی عالمه ا للت. عالمه ط اط ایی در این حوز 

سیرد در مجام  عامی و دینی می چند وجهی به ارآن نظر کرد. سیر المیران را فامی نو در جهت احیا م احث تف توان تف

نداشلللت.  قان زیادد  قان و مواف فام عالمه ط اط ایی مراف توان از عالمه ط اط ایی را می« المیران»اامداد کرد. در این 

شانه ست. ن سیر و بازخوانی ارآن دان شش جدید جهت تف سیر ارآن به » سیرد او را روش روش تفهاد مهم این کو تف

 دانند.می« ارآن

شاید  (1906-1966) اطب  ید سیر فی ظالل ترکی ی از نگا  ادبی و  یا ی و اجتماعی به ارآن ا ت.  به طور کای تف

بتوان ففت حیات فکرد  للید اطب دو مرحاه عمد  داشللته ا للت. مرحاه اول  للید اطب نگاهی ادبی و هنرد به ارآن 
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« لیامین خو»که تحت تاثیر داشللت اثر ))التصللویر الفنی فی القرآن(( محصللول این دور  و رویکرد هنرد و ادبی ا للت 

سیر فی ظالل از تفا یر ادبی شد  ا ت.)معرفت،  -ا ت. تف ضتی ا المی تحریر  اجتماعی ا ت که به هدف احیاء نه

( تفسللیر فی ظالل پرورد  هر دو دور  رویکرد ادبی و رویکرد  للیا للی و دوران زندان  للید اطب ا للت. 496:1379

تر و جهادد در آن ید اطب که در زندان بود ویرایش شللد و روح  للیا للیهایی از این تفسللیر در اواخر حیات  للبخش

اند. در دمید، مفاهیمی چون جاهایت مدرن، حکومت ا لللالمی و اجراد شلللریعت، جهاد و هجرت  محصلللول آن دور 

سیر اجتماعی و  یا ی او  می سائل اجتماعی روز را ا تن اط کرد. او در این تففرایش تف یر از ستوان تأثیر زمینه و م

 هاد  نتی و کال ی  تفسیر فاصاه فرفته و تفسیر او      نوین تفسیرد دارد.شیو 

 مشروعیت قدرت در المیزان و فی ظالل القرآن -4

ین معنا باور دارند  بد« تفویض حق الهی ادرت به پیام ران و اولی االمر» این دو مفسر به مانند عموم مفسرین ا المی به 

ستعالمه ط اط اط ایی و  ید اطب اعت ار و مشروعیت حکم و داورد زمامدار را وام که در مواع  تفسیرد ه به دار و واب

صادیق اولیحق الهی فرمانروایی خداوند می عو  دانند فرچه بر  ر کیفیت و م االمر با هم اختالف دیدفا  دارند که مو

ها ت. با هروعیت ادرت و ااتدار مشرو  در این دیدفاترین م انی مشاین پژوهش نیست. بنابراین تائید الهی یکی از مهم

شاء ادرت ارت اط و توجه به نکته باال می شروعیت ادرت در این دیدفا  با خا تگا  و من توان چنین ا تن اط کرد که م

 پیوندد نافسستنی دارد.

و زمینه مشلللروعیت اخالای با توجه به مقدمه و مالحظه باال مشلللروعیت ادرت در تفا لللیر المیران و فی ظالل را در د

کنیم تا دریابیم در آراء تفسیرد این دو مفسر ارآن حکیم این رب  و ادرت و همچنین مشروعیت حقوای آن کنکاش می

  نس ت چگونه برارار و فهم شد  ا ت.

 مشروعیت قدرت  و خیر عمومی در تفسیر المیزان و فی ظالل القرآن -4-1

شروعیت اخالای ادرت و همچنین مناب  و لوازم آن عالمه ط اط ایی در المیران در ذی سأله م سیارد به م سیر آیات ب ل تف

چون اانونیت اشللار  نمود  ا للت. اکنون باید دید که ایشللان در المیران ا للاس خیر اخالای و نیر اانونیت را در چگونه 

 نس تی با مشروعیت تعریف نمود  ا ت.

 ایه  ها  که غا ه مفهومی آن به  ان ی ترین بحثترین و پردامنهمحورددر  تفسیر فی ظالل شاید بتوان ففت یکی از  

و پس زمینه بر  ر بیشتر آیات وجود دارد، مسأله مشروعیت ادرت ا ت. او در این موعو  هم به وجو  ایجابی و هم 
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شار  را ید اطب وی آن وجه نظر دارد.کمتر اثرد ازبه بعد  ا    ندادمدااه و تأمل اراررد موجود دارد که موعو  مورد ا

 باشد.

 مشروعیت قدرت در پرتو خیر عمومی در تفسیر المیزان -4-1-1

ستند به خداوند می سیر المیران، حسنه و  یئه و حسن و ا ح را م ا هستی داند و آن ربه طور کای عالمه ط اط ایی در تف

سن و ا ح و ارزشداند. او بر این باور ا ت که به م نایی ثابت اد ذیل حکم الهی می ت و فذارد نیاز ا براد تمییر ح

سیر آیه  شر  80در ذیل تف عو  به  ازفارد و نا ازفارد کیفیت افعال با  عادت ب شار  به این مو ساء،  با ا  ور  ن

 پردازد.می

رى و انسللانم مسللاله زشللتب و زی ایب را تو للعه داد ، از چهار چوبه محسللو للات خارج کرد و به افعال و معانب اعت ا»]

فیرد  رایت داد، آنچه از این امور با غرض اجتما  یعنب  عادت زندفب عناوینب که در ظرف اجتما  مورد نظر ارار مب

شر و یا بهر  شد، ب سندید  خواند و آنچه با این غرض  ازفار ن ا سانها از زندفب  ازفار ا ت، زی ا، خوب و پ مندى ان

سان را  سند نامید، عدل و اح شت، بد و ناپ شد و تعایم و تربیت و خیر خواهب و معانب ز سان با ستحق اح سب که م به ک

دیگر از این ا یل را حسللنه و زی ا خواند و ظام و دشللمنب و امثال آن را  للیئه و زشللت نامید: براى اینکه د للته اول با 

شر و یا بهر  ی، )ط اط ای«فار بود.مندى کامل او از زندفیش در ظرف اجتما   ازفار و د ته دوم نا از عادت وااعب ب

1382 :5 /11) 

سن امور و افعال به  اجراد تکایف الهی داد  ،  سیر همین آیه رأد به ا تناد  ازفارد و ح عالمه ط اط ایی در ادامه تف

 شناختی دارند.بدین معنی که تکالیف و اوامر الهی وجه زی ایی

طورد که هدف مهم بعثت ان یا دعوت به عدالت و حیات جمعی و  یا ت در ا الم با فضیات عدالت  رشته ا ت به 

در  پهر عدالت ا ت که فرصت برابر رشد جاد ت عیض . مشارکت عمومی براد تحقق و برپایی آن به شمار آمد  ا ت

سته ا ت .نکو برترد طا ی را می فیرد و آنچنا  عالمه ط اط ایی نیاز به عدالت را ی  ه  آمد  ا ت بقاد ما  بدان واب

 بقر   اشار  دارد که؛ 213. ایشان در  تفسیر ذیل آیه داندشی از مدنی بالط   بودن انسان مینیاز نا
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بشر هم چنان به  یر خود ادامه داد، تا به این مشکل برخورد، که هر فردى از فرد  انسان به مقتضاى ط یعتش مدنب ا ت»

خواهند، ال جرم نافریر شد این معنا را بپذیرد، که همانطور که مبخواهد، که آن دیگران از او و یا افراد دیگر همان را مب

کشب کنند، و همین جا بود که کشب کند، باید اجاز  دهد دیگران هم به همان انداز  از او بهر خواهد از دیگران بهر او مب

یقت د که دوام اجتما ، و در حقپب برد به اینکه باید اجتماعب مدنب و تعاونب تشکیل دهد، و بعد از تشکیل اجتما  فهمی

دوام زندفیش منوط بر این ا ت که اجتما  به نحوى ا تقرار یابد که هر صاحب حقب به حق خود بر د، و منا  ات و 

 (176/  2)همان، «رواب  متعادل باشد و این همان عدالت اجتماعب ا ت.

 داند:ت جمعی میهاد زندفی و حیاعالمه ط اط ایی عدالت را ی  نیاز ناشی از عرورت

شر را مج ور کرد به اینکه » عطرار، ب شر به اجتما  مدنب و عدل اجتماعب حکمب ا ت که ا پس این حکم یعنب حکم ب

شللد دامنه اختیار و آزادى خود را محدود کند، این آن را بپذیرد، چون افر اعللطرار ن ود هرفر هیچ انسللانب حاعللر نمب

فوئیم: انسللان حکم ، و این ا للت معناى اینکه مب"االنسللان مدنب بالط   "دفوینا للت معناى آن ع ارت معروف که مب

کند به عدل اجتماعب و خالصه در هر دو اضیه اعطرار او را وادار کرد  به اینکه مدنیت و زندفب اجتماعب و دن الش مب

 (176)همان،   «کشب کند.خوا ت از دیگران بهر عدل اجتماعب را بپذیرد، چون مب

شاخص  نجهدر اینج شار  به  س  و عدالت تحریض کند ادا نیر ا   ی. عدالت ا ت تا مردم را به خاطر فوایدش به ا

نیاز و عللرورت پایدار براد احقاق حق انسللانها و نیرخروج از تنگناد ت عیض و برترد طا ی هاد صللنفی و نژادد و 

ن بقاد معقول و متوازکه ی مکانیرمی ا للت زین رو تحقق عدالت اجتماع .ط قاتی و جنسللیتی و منرلتی و...بود  ا للت

  .و شاخص حل و فصل منازعان نیر می باشد. اجتما  را میسور می  ازد

داوند د خاز نظر عالمه ط اط ایی ارزش عدالت در بسللترد از رواب  اانونی و تشللریعی اابل تحقق ا للت که فر للتاد  

در اولین اجتماعب که تشکیل داد ی  امت  -این موجودى که به حسب فطرتش اجتماعب و تعاونب ا ت -انسان» باشند.

صاص دادن مناف  به خود با یکدیگر اختالف کنند، از اینجا احتیاج به  بود، آن فا  همان فطرتش وادارش کرد تا براى اخت

ع  اوانین که اختالفات پدید آمد  را برطرف  ازد پیدا   (168)همان،  .« شد، و این اوانین ل اس دین به خود فرفتو

یند. بکند و ذیل آن میدر اینجا می بینیم که عالمه ط اط ایی ارزش عدالت را نیر در چارچوبی از احکام شرعی تعریف می

شی از ار سانی نیاز به عدالت چارچوبی م تنی بر توافق اجتماعی نا عرورت ان شان   تماعی اردادد اجفی الواا  از نظر ای
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سیر آیه  شرعی ا ت. فرچه در ذیل تف شائی الوهی دارد که ذیل احکام  ساء اجراد عدالت و  58ندارد باکه من  ور  ن

فرماید: واتب در بین کسلللانب که اختالف دارند به عموم مردم خطاب نمود ، مب»داند. می حکم به آن را فرمانی عمومی

 (602/ 4همان،  )«کنید به عدالت حکم کنید.حکم مب

و ادرت محتاج مشروعیت نظامات اخالای م تنی بر خیر عمومی ا ت که در اینجا تاکیدات بر عدل در ارآن بسیار ا ت 

شار   شروعیت حکم و اانون ا ضیات مادرد چون عدالت در نظرفا  عالمه ط اط ایی به عنوان ی  ویژفی ا ا ی م به ف

 باشد.ظور عالمه ط اط ایی عدالت در ذیل حکم شرعی میرفت. ال ته چنانکه در باال اشار  رفت، من

 مشروعیت قدرت، در پرتو خیر عمومی  در تفسیر فی ظالل -4-1-2

ردازیم.  ید پا ت. که در زیر به مواردد از آن میدر تفسیر فی ظالل ذیل آیات بسیارد پیرامون این موعو  ففتگو شد 

کمترین ادب با خدا این ا ت که انسان راج  به مصاحت » آورد  ا ت که اد در تفسیر  ور  مائد  چنین اطب در مقدمه

در برابر تعیین ارزش و ت یین  نجش خود را متّهم کند. و در برابر تعیین ارزش و ت یین  نجش یردان، هیچ فونه تعیین 

شد. شته با شی ندا ضیات347/ 2: 1387) ید اطب، « ارزش و  نج الای و تأثیر و هاد اخ( در اینجا  ید اطب رب  ف

سته و در این بار  هیچ شر را منوط به تعیین ارزش از  ود خدا دان شی از  ود انعکاس آن در زندفی ب فونه تعیین ارز

صاحت سانی براد تعیین م سان و یا جماعت ان صاحت الهی را برجاد آن هاد عمومی را به ر میت نمیان شنا د و م

کند که ترازو و  للنجه  مصللاحت فردد وعمومی انسللان و هایی نظر میزشفذارد.  للید اطب از این منظرفا  به ارمی

 جوام   از جانب خداوند ا ت. 

شند عدالت ا ت که  ید اطب در ذیل آیه ها به عنوان مادر فضیاتیکی از فضائای که حکومت  58ها باید بدان مارم با

اورد د»ی ظالل این فونه تصللویر شللد  ا للت که؛ داورد عادالنه در تفسللیر فپردازد. للور  نسللاء چنین به ت یین آن می

انجام پذیرد و همگان را فرا فیرد. تنها دادفرد یکای  مسللامانان در حق همدیگر « مردمان»دادفرانه که در میان جماگی 

صیب فردند. باکه دادفرد در حقّ هر  ست و دیگر مردمان از آن بی ن س ت به اهل کتاب نی ست و بس. تنها دادفرد ن نی

سان سان»ی ا ت که واس  ان / 2همان، « ) کند.در برنامۀ یردان دادفرد می« مردمان»فردد. همین واس   بر او اطالق می« ان

( در نظر  ید اطب دادفرد م ناد حکومت ا المی ا ت و بررفترین امانتی ا ت که حاکم ا المی مارم به اداد آن 115

صورتی تحقق خواهد یافت که در زمین حکومت شریعت ا المی برپا باشد، و عدالت تنها در زمین در در ا ال مردم می
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سترد از عدالت اجتماعی ممکن می صول و احکام ا الم اابل تحقق ا ت. شود. او توازن اجتماعی را در ب داند که با ا

 (212: 1392) ید اطب، 

شروعیت حکم را به عدالت می  شریعت را تن ید اطب م سیر منتهی به عدالت اامداد داند و اجراد برنامه الهی و  ها م

کند. فی الواا  در آراد تفسیرد  ید اطب نس تی وثیق بین حق الهی ادرت و تحقق فضیات الهی برارار ا ت که به می

میانجیگرد تنها حکم و اانون مشرو ، یعنی شریعت ا الم اابل تحقق در امورات مهم و جرئی جهان ا ت. ایشان تمام 

ضیات شریعت ا المی می  هایی چون وفادف به عهد و اراردادها، امانت، عدم ج اریت و... را منوط به انقیاد و پذیرش 

 پردازیم. زند که در زیر بدان میداند و مشروعیت را به تعهد و اجراد اانونی الهی فر  می

 مشروعیت قدرت به قانونیت ؛در تفاسیر المیزان و فی ظالل -4-2

ها هاد منتج به خیر عمومی، به تحقق آن فضیاتمحتوایی مشروعیت ادرت، یعنی فضیات اکنون بعد از پرداختن به وجه

 نشینیم:کنیم و دیدفا  دومفسر را به بحث میدر  اختار حقوای و اانونی وجه نظر می

 مشروعیت قدرت به قانونیت؛ در تفسیر المیزان -4-2-1

 بیند. از این رو به نظررود اعللطرار ناشللی از اختالف و تناز  میدر باال دیدیم که عالمه ط اط ایی نیاز به عدالت را از 

ر لللد، عدالت مورد نظر او بیشلللتر معطوف به عدالتی حقوای و اضلللایی ا لللت و ابعاد دیگر عدالت یعنی برابرد می

صت صفانه و عادالنه ابعاد مختاف مناب  ادرت، ثروت و منرلت را در بر نمیفر رد. این فیها، عدالت  یا ی و توزی  من

عدالت در تاقی عالمه ط اط ایی در پیوند با احکام الهی و بیشتر در ذیل نظامات حس یه اابل فهم ا ت. فی الواا  در نظر 

عالمه ط اط ایی کارکرد اانون، انتظام اجتماعی و حل و فصل اختالفات ا ت و در اینجا موعو  اانون به مثابه نظامی از 

 ب  اوا نیست.تقسیم کار نهادد و چگونگی روا

افراد جامعه خوا  ناخوا  در بینش خود اختالف پیدا می کنند و این اختالف ، نظم اجتماعی را بر هم زد  هری  براد »

در پیش می فیرد و هرج و مرج اجتماعی که  غا ه و تسللا  بر دیگرد و ر للیدن به مقصللد و مراد خویش را  تعدد را

 (123/ 3: 1364) ط اط ایی،  .«و یاه حرمان و بدبختی ود شودو یاه  عادت حیاتی خود ارار داد  بود  
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شریعت نیاز  ا ت که  براد جاوفیرد از این بی نظمی اجتماعی از نظر عالمه ط اط ایی به  ازوکارد حقوای من عث از 

یران چنین آمد   للور  جاثیه در تفسللیر الم 18ذیل آیه همه از جماه پیام ر باید به آتوریته و ااتدار مشللرو  آن تن دهند. 

 ا ت؛ 

شریعت ا الم که ر ول ا الم و امتش بدان » صب از امر دین الهب ارار دادیم، و آن ع ارت ا ت از  تو را بر طریقه خا

صاص یافتند. شد که به در این جماه ر ول خدا )ص( را مامور مب -"فَاتَّ ِعْها ... " اخت کند که تنها پیرو دین و فرامینب با

ستند پیروى نکند.شود، وى وحب مب شود: از این آیه دو نکته ا تفاد  مب و از هواهاى جاهالن که مخالف دین الهب ه

 دوم اینکه هر حکم و عماب که مستند به اول اینکه پیام ر ا الم هم مانند  ایر امت مکاف به د تورات دینب بود  ا ت.

توان آن را عام هوایب نفسانب از هواهاى جاهالن ا ت، و نمبوحب الهب ن اشد، و یا باألخر  منتهب به وحب الهب ن اشد، 

 (18/253: 1382)ط اط ایی،  «نامید.

از این رو حکم مورد نظر در تفسیر المیران که مشروعیت بخش ا ت حکمی و اانونی ا ت که م تنی بر عام یعنی وحی 

شد. در این دیدف سانی و جهل به دور با صی و نف شخ شد و از مناف   ا  ال ته این حکم و فرمان همگانی و عمومی الهی با

 فیرد. را نیر در بر می ا ت و خود پیام ر به عنوان حاکم

جاى هیچ »نماییم؛  لللور  نسلللاء توجه می 59در اینجا به معناد اطاعت در تاقی عالمه ط اط ایی در ذیل تفسلللیر  آیه  

کنند منظورى جر این ندارد که ما او را در آنچه از  تردیدى نیسللت که خداى تعالب از این د للتور که مردم او را اطاعت

فی  (4/617) همان،  «طریق پیام ر عریرش به  لللوى ما وحب کرد  اطاعت کنیم و معارف و شلللرایعش را به کار بندیم.

کند و مشروعیت اطاعت را بدین صورت الواا  مؤلف تفسیر المیران چراییِ اطاعت را ذیل نظامی از شریعت، توجیه می

 شود. د شریعت و ت عیت از آن اعمال میکند که حق الهی ادرت، به وا طهعنا میم

در این  االمر ور  نساء  آنچنانکه در تفسیر المیران می آید من   ا تن اط و مشروعیت حکم اوالی 59همچنین در ذیل آیه 

ه ارآن و  نت براى کسب ک»یر ا ت. ا ت که متکی به کتاب و  نت باشد و افر چنین شد آنگا  اطاعت از او امکان پذ

سائاند، و واتب ولب امر مب  کنند اولفوید: کتاب و  نت چنین حکم مبحکم را از آن دو بفهمد دو حجت اطعب در م

او نیر حجتب ا ت اطعب، چون فرض این ا ت که آیه شریفه، ولب امر را مفترض الطاعۀ دانسته، و در وجوب اطاعت از 

شرطب ن شت مباو هیچ اید و  بنابراین ( 619)همان، « کند.یاورد ، پس ففتار اولب االمر نیر باآلخر  به کتاب و  نت برف



 15 القرآن ظالل فی و المیزان تفاسیر در قدرت، مشروعیت تطبیقی بررسی

 

 

در الیه اول مرحوم عالمه در المیران م ناد مشروعیت حکم و ت عیت از اولی االمر را در محتود حکم او می داند که باید 

که در محتود نظام تدبیر مشللروعیت  به شللرط این به کتاب و  للنت برفردد و ارجا  دهد یعنی مشللروعیت نظام ت عیت

 داشته باشد.

شیعه عالمه ط اط ایی  صمت در تفکر  صمت می کند  که  م تنی بر نظریات کالمی ع شروط به ع در ادامه اولی االمر را م

 کند. ینمدر عصر غیر معصوم در تفسیر المیران، توعیح و ت یینی ارائه  "اولی االمر"می باشد. فرچه ایشان دربار  

فویند: فاید  امام معصوم و پیروى از او این ا ت که در زیر  ایه او از ظامت تفراه و آنها که اائل به امام معصومند، مب»

شدن  شریفه فرض به پا  شمنب و خالف نجات یافته به وحدت کامه و اتفاق و برادرى بر ند، در حالب که آیه  نرا  و د

صوم تناز  را در بود اولب االمر کر شما رخ داد به اولب االمر مراجعه کنید، پس اولب االمر مع د ، و فرمود  افر نراعب بین 

فویند اولب االمر باید معصللوم باشللد چه فاید  زایدى در تواند وحدت کامه بیاورد، پس بنا بر این امامیه که مبهم نمب

، براى این که تنازعب که در آیه شریفه آمد  بینند؟جواب این اشکال از آن چه فذشت روشن شد وجود امام معصوم مب

تناز  مؤمنین در احکام کتاب و  نت ا ت...پس حکم اولب االمر در اطاعت حکم ر ول ا ت، همان طور که آیه نیر بر 

کرد، و حکم تناز  در عصرى که ر ول )ص( نیست و اولب االمر هست، همان حکم تناز  در زمان ر ول این داللت مب

شد که مراد ازخدا )ص( ا  شن  شته این معنا به خوبب رو رجالب معین از امت  "اولب االمر "ت، پس از همه مطالب فذ

ا لللت که حکم هر ی  از آنان در وجوب اطاعت حکم ر لللول الاَّه )ص( ا لللت، و این معنا در عین حال منافات با 

سب لغت از لفظ اولب االمر فهمید  شار  از این لفظ عام آن شود ندارد، و هیچ مب عمومیتب که به ح شکالب ندارد که  ا

معناى خاص را اراد  کرد  باشد، چون اصد مفهومب از مفاهیم از ی  لفظ، مطا ب ا ت، و اصد مصدااب که آن مفهوم با 

آن منط ق ا ت مطا ب دیگر ا ت، نظیر مفهوم ر ول که معنایب ا ت عام و کاب، و در آیه مورد بحث نیر در همان معنا 

 (640)همان،  «شد ، ولب منظور فویند  از این لفظ عام ر ول ا الم محمد بن ع د الاَّه )ص( ا ت. ا تعمال

توان چنین ا تن اط کرد که این دیدفا   عالو  بر ا تدالل براد مشرو  بودن حاکم معصوم، هم محدود  مورد در اینجا می

شوندفا شخص می کند و محدودیت حکم  ن. با توجه به اینکه خطاب آیه به مومنین ا ت نرا  و تناز  براد حکم را م

بنابراین این نظام ت عیتی ا ت که براد مومنین مد نظر ا ت و دیگر اینکه موعو  تناز  نیر افر در احکام کتب و  نت 

عو  مترتب ا ت. عالو  بر آن عالمه ط اط ایی خطاپذیرد را براد حاکم نمی شروبود این اختیار بر مو عیت پذیرد و  م

صاحت امت »کند؛ ن را رد میآ عیح این که آن چیرى که خداى تعالب در این آیه مقرر فرمود ، حکمب ا ت که به م تو
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شب  شته از هم متال شتت ف سامین به و یاه آن از این که د تخوش اختالف و ت شد ، حکمب ا ت که مجتم  م جعل 

ست، و همان چیرى بین امت شود، و این چیرى زاید بر والیت و  رپر تب معهود درفردد حفظ مب ها و مجتمعات نی

دارند، یعنب یکب از آن را در بین خود معمول مب -چه ا للالمب و چه غیر ا للالمب -بینیم عموم مجتمعاتا للت که مب

به او مقام واجب االطاعه بودن و نفوذ کامه مب که از همان اول افراد جامعه خود را انتخاب نمود  و  دهند در حالب 

شان جایر الخطا ا ت، و در احکامب که مب دانندمب شت ا  هم دارد، و لیکن هر جا که جامعه فهمید او هم مثل خود راند ا

 ازد، و هر جا که یقین به خطاى کند، و او را به خطایب که کرد  آفا  مبحکم حاکم بر خالف اانون ا ت، اطاعتش نمب

کند، و افر بعدها معاوم شللد که خطا کرد  م و فرمان او عمل مبداد که خطا کرد  به حکاو نداشللت، و تنها احتمال مب

کند مصاحت حفظ وحدت مجتم  و مصونیت از تشتت کامه آن ادر بررگ و مهم ا ت، مسامحه کند، و با خود فکر مب

 کند.مب کاریهاى فا  به فا  حاکم را ج رانکه مفسد  اشت ا 

و آیه چیرى زاید بر آنچه در همه زمانها و همه  -یر به همین حال ا للت،حال اولب األمر در آیه شللریفه و اطاعت آنان ن

خداى تعالب طاعت مردم از اولب االمر را بر مؤمنین واجب فرمود ، افر احیانا ولب  -کند،مکانها معمول ا لللت افاد  نمب

ست امرى بر خالف کتاب و  نت د تورى داد، مردم ن اید اطاعتش کنند، و حکم این چنین او نافذ ( 621) همان،  .«نی

مرد شها، مشروعیت حکم با ااتضائات بشرد را مردود میدر اینجا عالمه ط اط ایی با طرح نظر تغییر و تطور ایام و  نت

 .کشاندو بر این انگار  ا ت که تطور در احوال بشر و اوعا  اجتماعات بشرد مجموعه دین را به تطور و تحول نمی

شروعیت به اانو شاهی خدا در بحث م شاء آن ذیل پاد صاحب المیران بر این باور ا ت آنچنانکه انعقاد ادرت و من نیت، 

باشللد. عالمه ط اط ایی تجای ا للت، مشللروعیت به اانون نیر ذیل احکام و اوانین الهی ا للت و ناشللی از اراد  الهی می

هاد ر معصلللوم را فااد ویژفیهایی چون عصلللمت مجرد اانون می داند و غیمشلللروعیت اانونی را نیر واجد ویژفی

داند که بتواند اانونیت را معنا ب خشللد. او همچنین بر این باور ا للت که تطور احوال بشللر نیر ث ات اانون حکمرانی می

 د و این موعو  امرد ااتضائی نیست.کنشرعی و مشروعیت ناشی از آن را از ابدیت خود خارج نمی

 تفسیر فی ظاللمشروعیت قدرت به قانونیت؛ در  -4-2-2

صاص داد  ا ت و یکی از کایدد  سیر  ید اطب حجم زیادد را به خود اخت صل در تف ر ترین محورهاد تفکاین  ر ف

دینی و  للیا للی او به شللمار می آید. در این اسللمت در پی این هسللتیم که دریابیم  للید اطب چگونه اانونیتی را من   

  ور  مائد  به این موعو  پرداخته ا ت؛  44ل تفسیر آیات انگارد.  ید اطب ذیمشروعیت ادرت و حکومت می
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اعتراف مطاق بی چون به برترد » دارد که؛  ور  مائد ، برترد شریعت را چنین بیان می 44 ید اطب در ذیل تفسیر آیه 

سأله کفر و ایمان ا ت و عا  فرو  مردمان هم داخل در در م ععی از حاالت و او هیچ  شریعت خدا در هر حالتی و و

طب ) ید ا« انسانی را نسرد که ادعا کند: شریعت فردد از افراد انسانها بر شریعت خدا برترد دارد و یا همسان آن ا ت

(  للخن  للید اطب این ا للت که مشللروعیت الهی اوانین ا للت که الزمه طاعت و فرمان رد مردمان را 433/ 2: 1387

ساموجب می شروعیت به اوانین ان صالحیت م شد  شود و این  شناخته ن شد  و در نگا  او به ر میت  نی و عرفی داد  ن

ا للت.  للید اطب در همه جرئیات معتقد به وجود نظر شللریعت ا للت  و در نتیجه منطقه الفراغی را براد مشللروعیت 

 اوانین عرفی اائل نیست.

ضرت ر ول مورد توجه ارار  59در ذیل آیه  شروعیت حکم و داورد ح ساء نیر  ید اطب م در  فرفته ا ت. ور  ن

تفسیر فی ظالل در تفسیر این آیه  ازمان حکم، نظام ت عیت و تدبیر و همچنین منشاءادرت و  رچشمه مشروعیت آن 

 ا ت واجب لذا. کند اانون وع   کها ت این الوهیّت ویژفیهاد از. ا ت واجب خدا از اطاعت»مطمح نظر بود  ا ت.

فرمان ردارد  پیغم رش از آنگا  و نمایند اطاعت خدا از چیر  هر از پیش تا للل واجب مؤمنان بر .شلللود اجرا خدا اانون

لردان اانون از بخشی  اّم و وآله عایه اهلل صاّی پیغم ر  نّت زیرا. کنند لم ر ر الت. ا ت ی   شد  تعیین خدا  ود از پیغ

 و ا ت اانون الهی از جرئی  او اضاوت و  نّت بنابراین... ا ت خدا از اطاعت اصل در پیغللللم ر از اطاعت لذا و ا ت

 پیغم ر  نّت از اطاعت عدم یا اطاعت به ا ت منوط و  مربوط ارآن نصّ برابر ایمان عدم و ایمان. ا ت واجب آن اجراء

شی از خداوند می 117) همان،  .«و اّم وآله عایه اهلل صاّی (در اینجا  ید اطب نظام تدبیر یعنی احکام و اوانین را  نا

داند که از طریق پیام ر به اجتما  منتقل شلللد  ا لللت و از طرف دیگر چون پیام ر را برد از هود و هوس می داند لذا 

 پردازد.می« االمر منکم اولی» نت او را در ردیف اانون الهی می شمرد. پس از این به مفهوم پردازد 

 حکام یعنی ؛ األمرمنکم أولی: هستند  کسانی چه آنان که ا ت فرمود  مشلخّص ارآن نصّ چه کسانیند؟( االمر اولی) امّا»

شند مؤمنان خود  از باید کارداران و سانی. با شند که ک شد، موجود ا الم تعریف و ایمان شرط آنان در با  و شرط  با

 همگانی اصول و اواعد پرتو در و کردن  ر ول از اطاعت و خدا از اطاعت  ا ت شد  ذکر روشنی به آیه در که تعریفی

 از اطلاعت همچنین و خدا، از اطاعت الرآنلی نصّ .نمودن مشکلل  حلّ و ففتن پلا خ مسائای چنین به آنها در موجود

لد  روانه او  ود از  چون را و اّم وآله عایه اله صاّی پیغم ر لا زا اطاعت ولی داند،می اصل ،ا ت ش  فرماندهان و رؤ 

لیش را( ااطیعُو)  که واس  ا ت این. ا ت نمود  خدا فر تادۀ از اطاعتشان و خدا از آنان اطاعت به مشروط  را مسامان  پ

لرِ  اولی) از لر(الْأمْ لفرمود  تکرار و ذک  خاطر بدان این. ا ت فرمود  تکرار و ذکر( الرَّ ُولَ) از پیش که بدان فونه ا ت ن
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ا ت ر ول و خدا از ایشان اطاعت به مشروط مسامان رؤ اد و فرماندهان از  اطاعت که دارد  ملقرّر خداوند که ا ت

نْکُمْ)  ذکر.  سامان باید رؤ ا و فرماندهان که رددامی مقرّر هم (خودتان  از : یعنی) (ملللللِ شند ؤمنان م زمرۀ از و م  .«با

 (117-118)همان، 

یس و تواند نقش رئبنابراین در تاقی  ید اطب هر شخص از دایر  مومنان به شرط آنکه از کتاب و  نت عدول نکند می

اولی االمر را برعهد  بگیرد. ال ته  ید اطب اینجا به من   انتخاب و یا نصب و وصایت حاکم اشار  نمی کند و در نظر او 

داند که در جاد جاد تفسیرش، ت عیت از خدا ا مشروعیت حاکم را به پیرود از خدا و ر ول او میامرد مغفول ا ت ام

ضرت ر ول و اولی شریعت میرا براد ح  ور   44داند که در باال در ذیل آیه االمر همان ت عیت از حکم خدا و برنامه 

و  کند نامشرو ، کافر، فا قل شد  الهی حکم نمیمائد  بدان اشار  شد . در نظر  ید اطب  کسی که منط ق بر احکام ناز

 ظالم ا ت.

د امور می داند که در که  ید اطب موعو  نرا  و تناز  مورد اشار  این آیه را عام می داند و شامل همه نکته دیگر این

ند برند. هر چاینجا ولی امر باید د ت به اجتهاد براد بد ت آوردن راهکار حل اختالفی من عث از روح کتاب و  نت 

در جاهاد بسیارد از تفسیر  ید اطب هرفونه تغییر و ت دیل در احکام الهی غیر مجاز ا ت و مشروعیتی براد آن اائل 

ود را بندفی شنیست.  ید اطب مشروعیت ناشی از هر فونه اوانینی که از برنامه ثابت و غیراابل  ت دیل الهی ناشی نمی

 داند. ن را جاهای و غیر مشرو  میداند و آدر برابر رأد انسان می

شتهجاهایت تنها مرحاه » ستفذ اد کلللله در آن بندفی . باکه جاهایت ع ارت ا ت از هر برنامهاد از مراحل تاریخ نی

، بدون ا للتثنا هاد زمین، امروز در همه برنامهفر شللود. پیدا ا للت که این ویژفی انسللان در برابر انسللان مجسللم و جاو

سانهاد همچون خود، جهانهائی که امروز  بدانها فردن نهاد . چرا که در همه برنامها تموجود  سانها از ان ها بینیاند، ان

دارند، و این خود جاهایت به تمام ، دریافت می، و آداب و ر وم، مللللعیارها و ارزشها، اوانین و مقرراتو اصول زیست

شر در برابر . جاهایتی ا ت که در آن بندفی معنی ا ت شب خدا  خی را به جاد. زیرا برخی، برفر و هویدا ا تر جاو ب

سان آزاد می .پر تندمی سللللان از بندفی ان سانها در ا المفردد. چرا که اا الم یگانه برنامه زندفی ا ت که در آن ان ، ن

لافت ، و آداب و ر و، معیارها و ارزشها، اوانین و مقرراتبینیها و اصول زیستجهان م را تنها از د ت خداوند پاک دری

آورند. و زمانی که از اوانینی پیرود . هنگامیکه  للللر خود را فرود بیاورند، فق  آن را در برابر خدا فرود میدارندمللللی

خدا ابلللللر نظامی کرنش کنند، فق  در برابر ن در بربرند. و چوکنند، فق  از خدا اطاعت می کنند و تنها از او فرمان می
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 شوند، چرا که همگان تنها بندفان خداد یکتادکرنش می کنند. و لذا به را تی از بندفی بندفان در برابر بندفان رها می

 (836-837/ 1همان، جاد  )«.فردندان از میبی

پردازد دتئور« معالم فی الطریق»د  ور  نساء ا ت که در بسیارد از آثار دیگر او چون چهاین ففتار  ید اطب در دی ا

شروعیت  شد  ا ت. بنابراین تئورد  ید اطب نظامات جدید حکمرانی که در آن م تنی بر نظامی اراردادد ا ت و م

نامد زیرا در تاقی او تنها اانون فیرد جاهایت مدرن میها میخود را از اراد  عمومی و  لللپس اوانین مصلللوب پارلمان

 مشرو  برنامه و اوانین الهی ا ت.

 سی تطبیقی آراء تفسیری عالمه طباطبایی و سید قطب پیرامون مشروعیت قدرتبرر -5

شان را حول مسأله مشروعیت ادرت را مقایسه می کنیم و در اینجا دیدفا  عالمه ط اط ایی و  یداطب در آراد تفسیرد

 بدین معنا که این دو مفسر یابی آن می پردازیم.وجو  اشتراک و افتراق آنها را برمی شماریم و در صورت امکان به عات

 ت. شان با هم از چه  نخ ا کردند و نس ت اندیشهمعاصر پشتوانه معرفتی و اخالای ت عیت از ادرت را چگونه فهم می

-هاد مشروعیت بخش چون وکالت و خالفت الهی، وکالت یا نمایندفی اراد  عمومی، فضیاتمشروعیت ادرت به پشتوانه

ازد. پردو همچنین نظامی از حقوق و عقود می -انگیراندکه اعتماد عمومی را برمی-چون عدالت  هاد م تنی بر خیر عمومی

 ازد. در این وجو   بخشد و آن را موجه و مشرو  میپذیرد اعت ار میزیرا این اصول ا ت که با نظام ت عیت و اطاعت

 این دو تفسیر، وجو  اشتراک و افتراای دارند.

 داند و بین خا تگا  ادرتااتدار حاکم را ناشی از تفویض ااتدار الهی و آ مانی می« د مشروعیتم نا»هر دو مفسر در 

پذیرند. بدین معنی که فرمانروایی  للازند و حاکم را بدون مشللروعیت الهی نمیو مشللروعیت حکومت ارت اط برارار می

 حکام براد داورد منوط به تفویض حکم و فرمان الهی به آنان ا ت.

و  کندحسللن و ا ح امور را به امر الهی مسللتند و منظم می« مناب  و لوازم مشللروعیت ادرت »سللیر المیران  دربار  در تف

سب می ضائی منت سیر فی ظالل نیر به خیر اخالای این فونه مالک آن را به امورد ثابت و نه متغیر و اات صاحب تف کند. 

مالکی الهی دارد. بنابراین خیر اخالای منتج به خیر عمومی نگرد و بر این باور ا للت که  للنجش ارزش و فضللیات، می

 همانی با عدالت دارد.چون عدالت ناظر به اجراد حکم الهی ا ت. بدین معنی که تحقق حکم و برنامه الهی تطابق این
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شروعیت ادرت به اانونیت» در باب  سر « من   م شته و  دو مف ر این باور بنیر در بنیاد آن تفاوتی ا ا ی با یکدیگر ندا

شروعیت اطاعت  شریعت اابل تحقق ا ت و م ستند که داورد اختالف و  امان نظم اجتماعی با ارجا  به اانون الهی  ه

 دهند.از حاکم را به اجراد اانونی دینی ارجا  می

تضائات اا هر دو مفسر عمن توجه به اجتهاد و تائید آن در چارچوب کتاب و  نت بر این باوراند که اوانین  شریعت با

بر این  الواا شمارند. فیکنند و تغییر در اوانین ثابت شریعت را  ناروا میاجتماعات انسانی و نیازهاد آنها تغییر نمی

ها و اجتماعات باورند که افر اوانین بر ا اس عرف و برآمدن از مکانیرم اراد  عمومی باشد پیرود از هواد نفس انسان

انون الیتغیر الهی ندارد. از این رو نظامات م تنی بر ارارداد اجتماعی که نمایندفی تقنینی در خواهد بود که هماهنگی با ا

شمارد تا جایی که  ید اطب حکمرانی انسان من عث از اراد  عمومی فردد را مردود میآن به وکالت غیر خدا وافذار می

کند و عالمه ط اط ایی نیر آن را ت مدرن از آن یاد میداند و تحت عنوان جاهایرا بندفی انسان و ت عیت او از انسان می

 داند.انحراف از شریعت می

نقطه اختالف دو مفسر بر  ر حامالن و عامالن مشروعیت ناظر به اانون شرعی ا ت و بر  ر والیت تشریعی نظرات 

ر کیستی اند. اما بر  ترض االطاعتاالمر مفمتفاوتی دارند. عالمه ط اط ایی و  ید اطب بر این باورند که پیام ر و اوالی

داند و مشروعیت االمر با هم افتراق دارند. عالمه ط اط ایی حامالن و مجریان اوامر الهی را امامان شیعه و معصوم میاولی

داند و بر این باور ا ت که غیر معصوم فااد چنین عامایتی ا ت. عالمه آنها را هم به انتصاب الهی و وصایت پیام ر می

انون االمر ا ت و در ی  پیو تارد بین خا تگا  ادرت، اط اط ایی به جر شأن ن وت اائل به تمامی شئون ن ی براد اوالی

مند دیگر باور دارد او تجای خا تگا   ازد. اما  ید اطب به بر اخت نظاممندد برارار میدینی و عامالن آن ارت اط نظام

 ند.اداند که عامالن این تحقق شریعت عالو  بر ن ی، فرماندهان و رؤ اد مؤمنینالهی ادرت را در تحقق اانون الهی می

 د آن را باید در دو د تگا  کالمی اهلشان بر بنیاد خا تگا  اادرت ا ت و ریشهجنس براهین دو مفسر در اشتراکات و افترااات

د اا ت. دو  اخت  یا ی ه خالفت و امامت شد  نت و اهل تشیّ  ردیابی کرد که منجر به دو  اخت معناد  یا ی حول نظری

داند و با که در باال در مورد آن از دیدفا  دو مفسر بحث شد.  فرد و جامعه را مکاف به اطاعت از نظام شریعت و عامالن آن می

 نظامات م تنی بر ارارداد اجتماعی و باالد ت بودن رأد جمهور مردم در تأ یس اانون در ت این می باشد.

 

 نتیجه گیری
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شروعیت ادرت عالمه ط اط ایی و  ید اطب  اختالف ا ا ی در آخر می توان ففت که در مورد موعوعات مورد بحث دربار  م

شته و در برخی مصادیق زمامداران ا ت که مشروعیت در مورد آنها مورد توافق دو مفسر نیست. در مورد  در م انی با یکدیگر ندا

دانند. در بحث پیرامون نس ت مشروعیت ادرت به نظامی از فضائل اختالفی منوط به تفویض الهی میم انی دو مفسر مشروعیت را 

شریعت و در چارچوب اابل تحقق می ضیات و خیر عمومی را در ذیل  سر ف شته و هر دو مف شروعیت ادرت به ندا دانند. دربار  م

شروعیت سر با یکدیگر  ازفار و اانون م شرعی اامداد می زااانونیت نیر نظر دو مف صای آنها دربار را احکام   کنند. اختالف نظر ا

صادیقی از زمامداران ا ت در تاقی عالمه ط اط ایی اولی شروعیت ادرت در مورد م صمت م ستند که از ع صومین ه االمر، ائمه مع

ند. این اختالف دیدفا  زمینه برخوردارند اما از نظر  ید اطب هر ی  از مؤمنانی ا ت که بتواند در چارچوب شریعت حکمرانی ک

 اد کالمی نیر دارد که در نظام کالمی شیعی و  نی موجود ا ت.و ریشه

توان ففت که براد فهم بهتر وجو  مختاف اندیشه  یا ی  و مشروعیت ادرت در ا الم با توجه به موعوعات مطروحه در باال می

  ازد آن، مورد پژوهش ارار فیرد.فذارد و نظام تصمیمالزم ا ت خا تگا  و منشاء ادرت، حق تشری  و اانون
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 جدول بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی تفسیر المیزان و تفسیر فی ظالل

 افتراق اشتراک  فی ظالل المیزان شرح

  * به اانون شرعی به اانون شرعی
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مشروعیت 

 قدرت

  * اخالقِ ذیل شریعت ذیل شریعتاخالقِ 

  * مشروعیت نه مق ولیت مشروعیت نه مق ولیت

مصلللداق مشلللرو ؛ حاکم مقید به  مصداق مشرو ؛ اولی االمر 

 شریعت

 * 
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