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محمود شفیعی

فرمانبردارا تشکیل شده است .از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکاایی
مشخص اند .تا کنو به حقوق فرمانروایا و تکایی

مردم بیش از حاد توجاه شاده و در

مقابل از حقوق مردم و مسئوییتهای حاکما غفلت گردیده است .از منظر قرآ حکومات
از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آ سهیماند و درنتیجه بهاندازهای که شراکت
مردم در فرایند تصمیمسازیهای سیاسی تضمین گردد ،به هما اندازه حکومات مشارو ،
وگرنه غیرشرعی خواهد بود .در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی کاه در
آ مردم نه عوام که بایغاند ،نه بیسواد که آموزش دیدهاند ،نه جاهال کاه عاقالاناد ،ناه
درجه بندی شده که برابرند ،کارشا با تعاو و همیاری و والیت همگانی بر همدیگر پیش
میرود ،تالش کردهایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در ساوره آ
عمرا دربارة حقوق سیاسی مسئوییتآفرین برای دویت و فرمانروایا دینای بثاک کنایم.
نتیجه نهایی این است که حکومتهای مردم ساالر امروز که در آ مشارکتِ فعاالنه ماردم
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حکومت به مثابه امر جامعهشناختی پدیدهای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایاا و

در عرصه سیاسی تسهیل گشته است ،از حکومتهای دیگر که کمترین زمینه برای استیفای
حقوق سیاسی مردم وجود دارد ،مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمیناه
* استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید.
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تضمین حقوق سیاسی مردم در خصاو

امکاا مشاارکت بیشاتر آناا در فراینادهای

تصمیمسازی ،برای حاکم از یثاظ قانونی و شرعی ایزام آور است.
کلیدواژگا  :شورا ،تکلی  ،حق ،دویت ،مردم .
مقدمه
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تأملدرآياتقرآنیکهدربارهامورسیاسیومعطوفبهمسائلآننازلشددهاسدت،
نشانمیدهدحكومتدرواقعیتبیرونیامریارتباطیاست؛يعنیتحققشندهبدهيد 
ایمتضمنمجموعهای


طرفکهبهدوطرفنیازمنداست.ازمنظرشرعانورچنینپديده
ازوظايفوحقوقاستکهطرفینحكومت،حكومتکنندگانوحكومتشوندگان،مدورد
اند.ازاينمجموعهآنچهبیشترتوجهمحققاناسالمیِ


خطابچنیناحكامالهیقرارگرفته
نظريهپردازدربارهحكومتاسالمیرابرانگیخته،حقوقحاکماسالمیووظايفمؤمنانو

ديگرگروههایتحتحكومتاسالمیاست.درمقالهحاضردرصدددتحيیدلآنبخدش

مغفولازحقوقووظايفحكومتیبرآمدهايمکدهوظدايفشمتوجدهحاکمدانوحقدوقش
متوجهشهروندانجامعهاسالمیاست .
میشودکهبراساسمنابعدينیاستكباررا
تحقیقحاضردرونجامعهایآرمانیدنبال 
نمیپذيردوبهتبعاستضعاف–کهدرشرايطیآنرویسكهاسدتكباراسدتومستضدعف
کسیاستکهبهعمدرشدوبيوغراانتخابنكردهوبهاستضدعافتدندادهاسدت-نید 
مردوداعالمشدهاست7.مطيوبخداونددرزندگیعمومیتحققجامعهایاستکدهبدر

 . 7درواقع واژۀ استضعاف قرآنی در دو گفتمان متفاوت استعمال شده است .در یک

گفتمکان ک

استضعاف در مقابل استکبار ب ار رفت است ،استضعاف حامل معنای منفی نیست و مستضکعفان سکت -
دیدگانیاند

در پذیرش ست مقصر نیستند و باالتر اینک مشغول مبارزه و رهایی از دسکت ااممکان و

مستکبراناند و ب مصاحب با آنان اشتغال دارند (اعراف 17-6 :و نساء .)39 :داستان موسی و هکارون و
سامری نیز نشان میدهد
روایککاتی امککام بککاقر

هارون در مقابل سامری همان مستضعف مبکارز بکود (اعکراف .)771:طبک
و امککام دککاد

خککود را مصککدا مستضککعف م ککر در آیکک  17نسککاء

دانست اند(طباطبایی ، 7171،ج ،1ص .)117استضعاف در گفتمان دیگری در مقابل رشکد و بلکوق قکرار
دارد حامل بار منفی است و این تیپ از مستضعفان در قرآن مذمت شدهاند .اینها سانیاند
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یکا خکود

حامی چنین وضعیتیاند و درنتیج تقویت ننده استکبار در جامع میباشند یکا سکانی هسکتند ک در
مقابل وضعیت استضعافی خود و استکباری دیگران سکوت پیش ردهاند و عکسامعمل مناسبی ندارند؛

پايهبرادری،همیاریوواليتهمگانیونیرومندیاجتماعینهصرفازديادمنابعقدرت
وثروتکهمحصولشهروندانیرشید،آگاه،صاحبحدقومسدئولیتپدذيرباشدد،بنیدان
داشتهباشد.آيهدهحجراتمؤمنانرابرادرهمديگرخطابکردهاسدتوعمدلتداريخی
نی آنرامهرتأيیدکردهاست(کاتب واقدی ،4731 ،ج ،4ص.)221آيدهدو
پیامبر
مائدهاصلتعاونرابهجامعةروبهکاستیارتباطاتبهدلیلظيموستمپیشنهادکدردهو
وخألهایگوناگوندري جامعهازابعادمختيفسیاسدیو
ازاينطريقجبرانضعفها 

اجتماع یواقتصادیوفرهنگیودرونیوبیرونیخصوصیوعمومیراتضدمیننمدوده
چنینتعاونیباهمهمحدوديتهایجامعهنوپای

است.درآرمانشهرپیامبرگرامیاسالم،
اسالمیظهوريافت7وايمانوتعقلوتدبروعيمآموزیجایشركوجهالتوخرافهو

اینان حتی در قیامت اعتراف می نند

ما پیروان شما مستکبران بکودی و عکذار را از مکا دفکع نیکد

(ابراهی  .17 :غافر ،)11:اینها تالش می نند در قیامت گناه خود را ب گردن مسکتکبران بگذارنکد (سکبا:
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بیسوادیراگرفت؛خالصهاينکهدارايیهاجايگاهفقدانهاراپرکردند.نكتهآخراينكده
آيه77سورهانفالو77توبه«واليتهمگانیمؤمنان»را-کهگونهایازتعاونسیاسی
راگوش دمیکندوبراساسآنهیچبخشیازشهرونداناحساسضعفنخواهندکدردو
هددیچگروهددیدرحاشددیهقددرارنخواهندددگرفددتوجامعددهدينددیازبدددویبددودن
()barbaricsocietyبهمددنیبدودن()civil societyپداخواهددگذاشدت-يد اصدل
بنیادينقراردادهاست.مجموعهاينآياتنشانمیدهدکهمدنیتالهیجامعدهایاسدت
کهدرآننهي تن()autocracyونهي گروه()oligarchyونهي بخدشخدا 
()sectarianismازجامعهاسالمیبيكههمهکسانیکهدرچنینفضایاجتمداعیقدرار
گرفتهاند،شهروندانیرشیدوآگاهوخودياريگروخوداف ايندهاند .

بااينتوجهمسئيةپژوهشحاضرايناستکهدرچنینجامعةنیرومندیشدهروندان
درحوزهزندگیسیاسیازچهحقوقیبرخوردارندوبهتبعچهوظايفیدرايدنارتبداببدر

 .)99اما استدالل ضعیف آنها ب هیچ وج از سوی خدا پذیرفت نمیشود (نساء.)31 :
 .7ر.ک :جمعی از محققان ،سیره سیاسی پیامبر اعظ
(7996داود فیرحی« ،ساختار نظام سیاسی نبوی
در دومت نبوی

» ص.971-911

 ،ق  :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،

» ،ص  .111-97محسن ابوامفتحی« ،توزیع قدرت
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عهدهحاکمانگذاشتهشدهاست.پاسخقرآنیمسئيهکهدرطدولتحقیدقبدهاثبداتآن
ايناستکهحكومتازجميهپديدههایاجتماعیموجدحقوقمشترکی

خواهیمپرداخت،
استکهبراساسآنشهروندانحقدارنددرفرايندشكلگیریتصمیماتسیاسیروزمره
وباسازوکارهایمناسبمشدارکتکننددودرنگداهیدقیدقتدرهدر

بههرشكلممكن
دروجهممكنوباظرفیتهایمتغیرتاريخیاجتماعی-

تصمیمیبرايندارادههمگانی–
باشدودرهمینزمینهحاکمانوظیفهدارندکهنهتنهادرچنینفرايندیيكهتازینكنندد،
بيكهزمینههایبيندمدتوکوتاهمدتآنرافراهمسازندودري بدازهزمدانیبيندمددت

فضایسیاسیارتباطیدوسويهرادرجامعةاسالمینهاديندهنماينددتداآنجداکدهچندین
فضايیباساختيابی(7)structurationtheoryقابلقبولازوابستگیبهارادهاينوآن
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رهاشودوآنچناننهادينهگرددکهبقایبيندمدتآنفراترازارادهحكومتکننددگانيدا
حكومتشوندگانتضمینگردد.هري ازاج ایاينفرضیهبهتدريجبامحوريدتآيدات
قرآنخصوصاًآيهشورادرسورهآلعمرانموردبحثقرارمیگیرد .
هفتقاعدهونظريهدرراستایتحيیلآيهشوراموردتوجهتحقیقحاضرقرارگرفتده
است.دوقاعدۀاولدربارهتحيیلمعنایلفظیموضوعحكمِ«شداورهم»اسدت.ايدندو
قاعدهبرایدريافتمعنايیعرفیواجتماعی-تاريخیازمشورتدرآيهشوراست.قاعده
سوموچهارمدرتحيیلاحكامشرعیکم کنندهاست.هدفايناستکهحقوتكيیف
درحكمشوراوارشادیيامولویبودنآنروشنشود.قاعدهپنجمبهفهمنظاممندآيات
قرآنمربوباست،بهخصو آياتچندبندیازقبیلآيهشوراکهم يدبرمعناهایموجود
میباشند.دوقاعدهآخربرایيدافتناهددافبیداننشددهدر
دراج احاملِمعنادرکلنی  
 . 7نظری ساختیابی ( )structuration theoryنظری ای جامع شناختی است

آنتونی گیکدنز

در ده  91میال دی توانست با طر آن معروفیت باالیی بک دسکت آورد .گیکدنز بکا طکر ایکن نظریک
توانست بین جامع شناسی خرد و الن تلفی

ند و ب جای طر جداگان نش و سکاختار و دوگانک -

دیدن آنها از واقعیت تفکی ناپذیر ساختاربندی بحث نماید

واقعیکت جامعک را همزمکان سکاختار و

نش میبیند .ساخت و عاملیت دوسویگی است و ن دوگانگی .سکاخت و عاملیکت همسکانانکد و نک
ناهمسان .م امع «اعمال اجتماعی نظ یافت » ب جای م امعة « نشها» یکا «سکاختارها» موضکو نظریک
ساختیابی است .برای توضیح بیشتر در این زمین ر.ک :جورج ریتزر ،نظری جامعک شناسکی در دوران
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معادر ،ترجم محسن ثالثی ،ص  ،619-736تهران :علمی .7911 ،نیز ر.ک:
http://societal.persianblog.ir

سخنالهیوموردنظرشارعمقدساست.باکم ايندوقاعدهدرصدديدافتنمعندای
بیاننشدهآيهشورااماموردتوجهمؤلفهستیم .
قواعد معطوف به موضوع حکم

 -تفكی حكموموضوع(تفاوتموضوععرفیباموضوعشرعی):هرقضیهشرعی
بهشكلتحيیيیازمنظرفقهیازي حكموازي موضوعتشكیلشدهاست(انصاری
دزفولی4141 ،ق ،ص.)31غیرازامورعبادیکهحكموموضوعآنراشارعمقدسبیان
کرده ،دربخشب رگیازتعالیمدينیموضوعاتبهشكلتجربیوتاريخیشكلگرفتهو
چنینتجربهایدرونفضایدينیبالفعليابالقوهحكمیازانواعمختيفاحكامرادريافت
میکند.دراصطالحفقهیازموضدوعاتدرونديندیبدهمسدتنبطهوازبدرونديندیبده

غیرمسددتنبطهتعبیددرمددیکننددد(بهبهااانی4141 ،ق ،ص .7قزویناای4121 ،ق ،ج ،2ص.73
نامشخص ،4732 ،ش 13و .)13درمواردیکهموضوعامرغیرمستنبطهوبروندينیاست
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وازعرفوتجربهاجتماعی-تاريخیبهدستآمدهاست،دركديدگاهدينیدرگروفهم
مستقلموضوعبهمثابهامرعرفیِماقبلدينیودركحكمبهمثابهامردينیاست .
روحمعنا:نظريةروحمعنانظريهایعرفانیدربارۀوضعالفاظقرآنیاستکهفراخورموضوعبهشكيیغیرعرفانیروحمعنايیتاريخی-تجربیازآياتاسدتخرا مدیشدود.از
قرنششمبهبعدتعدادیازعالمدانعرفدانمسديكیچدونغ الدی،محدیالددينعربدی،
صدرالمتألهین،فیضکاشانی،عالمهطباطبايی،عالمهطهرانی،امامخمینیوتعددادیاز
درمقابلنظريههایظاهرگرايانهمتصيببر

شاگرداناوچونجوادیآميیبهايننظريه،
معنایثابتمحسوسوديدگاهمجازگرايدانکدهمعندایغیرمحسدوسرامجدازفدر 
میکنند،توجهکردهاند.توضیحمطيبطبقبعضیتقريراتايناستکهبراساسنظريده

روحمعناالفاظنهبرمصداقج ئیمحدوددرعالممادیبيكهبدرمعندايیعداموکيدیو
انت اعیوضعشدهاستکهمصداقهایمادیتنهاحاملمعنایالفداظنیسدت،بيكدهآن
معنایکيیهمانطورکهدرضمني مصداقمادیتحقدقيافتدهاسدت،مدیتواندددر
ضمنمصداقهایغیرمادیمانندمجردات،عالممثال،ميكوتوجبروتنی بدادرجدهای

کاملترتحققيابد؛مثالًلفظحیات،عيم،قدرت،سمع،بصر،کدالم،اراده،رضدا،غضدب،

میشود،درمیانمردم،بهدلیلاند بدا
خيق،امروامثالاينهاکهدرقرآنبهوفورديده 
میتوانندداليدههدایعمیدقتدریاز
دنیایمادی،معنایمحسوسمیيابند،ضمناينكه 
مصداقهایمعنارادرعوالمعيویوبرترازعالممادیدرخودجایدهند؛برایمثاللفظ
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«قيم»برهراب اریوضعشدهاستکهامكانثبتي امرراداشتهباشد؛امااينكدهآن
اب ارحتماًمادیباشد،جن وشكلخاصیداشتهباشد،دارایجدوهرمدادیدروندیيدا
جوهرمادیبرونیباشديااساساًبدونجوهرمادیانجامشود،ازمعناخار اندولذاايدن
لفظتمامیمدادهایمادیمتنوع،خدودکارهدایمدادیمتندوع،خودندوي هدایمدادی
گوناگونرامانندهراب ارنامحسوسیکهبتوانندحقیقتیرا،واقعهایرا،پديدهایرادرهر
سطحیازسطوحودرهرعالمیازعوالمثبتکنند،بهشكلحقیقیونهمجازیدربدر
میگیرد 7.
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واسطیفرايندوضعرابراساسنظريهروحمعنابهايننحوترسیمنمودهاست:مرحيه
اول:مشاهدهحداکثریمصاديقمحسوسومادی؛مرحيدهدوم:اسدتخرا قدرمشدترك
مفهومیازبینمصاديقمحسوس؛مرحيهسوم:استخرا عاليدمزبدانیبدرایقددرجامع
مفهوم؛مرحيهچهارم:ايجادعيقهدرارتكازجامعهباکثرتاستعمال؛مرحيهپدنجم:التد ام
زبانیمتكيمومستعملبهقواعدوقراردادهایزبانیدرجامعه؛مرحيهششم:توسعهقددر
جامعبهمصاديقجديد؛مرحيههفتم:آزمونتبدادروتتبدعاسدتعماالتبدرایتشدخی 
صحتوضع .
جامعطرحکردهاند:مرحيهاول:عدمتوجدهبده

هموسهمرحيهبرایفرايندکشفقدر
عوار مفهوم؛مرحيهدوم:توجهبهکارکردواثرمرک یمفهوم؛مرحيهسوم:کشفقددر
جامع .
برایچگونگیطیسهمرحيهنی هفتمرحيهدرنظدرگرفتدهاندد:مرحيدهاول:تمدام
مصاديقمفهومموردنظررادرعالمح ودنیابهدستبیاور؛مرحيهدوم:تماممصاديق
محسوسراکنارهمقراربده؛مرحيهسوم:ازمقايسهآنهاوجهمشتركرابهدستبیداور؛
مرحيهچهارم:اينمفهوممشتركرابهصورتي سیستمتحيیدلکدن؛مرحيدهپدنجم:

 .7م امبی

تا اینجا درباره رو معنا مورد بازفهمی قکرار گرفکت ،برگرفتک از چنکد منبکع اسکت:

طباطبایی ،اممیزان ،ج ،7ص  .79-3همو ،ترجم اممیزان ،ج ،7ص  .79-71مقام ای از ایازی

در ایکن

زمین ب شکل انتقادی نظری پردازی رده و نظری خود را در جمعی از طکالر در مسسسکة فهکی بیکان
نمودهاند .همچنین مقام ای از واس ی
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ب نظر بخشهای زیاد آن با توج ب تکاری نوشکت اقتبکا

تلخیص مقام ایازی است ،اما بخشی از آن فرایند رسیدن ب رو معناست
اوست .ب هر ترتیب آدر

اینترنتی هر دو منبع را در تابنام آوردهام.

و

ب نظر اعمال سلیق خود

نقطهمرک یرادراينسیستمبهدستبیاور؛مرحيهششم:ايننقطهمرک یرابهعوالم
ديگردرشبكههستیببر؛مرحيههفتم:درصورتمعناداربودنقدرجامعدرشبكههستی،
مصداقآنرادرعالمفوقانیکشفکن .
بههرترتیبآنچهدراينتحقیقموردتوجهاست،امكانبسطنظريه«روحمعنا»بدا
پیدايشمصداقهایجديدتاريخیوتجربیبدرایمعندايیاسدتکدهدرگذشدتهبدرای

مصداقهایمحدودومشخصیوضعشدهاست.اتفاقاًدربعضیازتقريدراتايدننظريده

ناخودآگاهاشارهایبهاينبسطوجوددارد؛مثالًدرتقريدرعالمدهطباطبدايیمبندایايدن
نظريهکارکردگرايیوفايدهگرايیاست؛بهاينمعناکهبسطمعنابرایي لفظبهدلیدل
قديميابامصداقهایمتنوعهمعر 

جديدبامصداقهای

اشتراكکارکردمصداقهای

است.مثالقيمآنگونهکهاشارهشدازهمینقبیلاست؛يعنیاشتراكدرغدر همدة
مصاديقراذيلمفهومیبهنامقيمگردآوردهاست .
تفكی حدقوتكيیدف:دريد تقسدیمبنددیکيدیآنچدهشدارعتشدريعکدرده،مجموعهاحكامیاستکهازي طرفتكدالیفافدرادرادرارتبداببداخدودوديگدریو

میکندوازسویديگرحقوقافرادرادرخصو بهرهمندیاز
مخيوقاتالهیوخدابیان 
میسازد.جعلحدقگداهیبدازبدانخدا خدود
خودوديگریومخيوقاتالهیروشن 
»حقارثبازبدانحدقبیدانشدده
میگیرد؛مثالًدرآيه«
صورت 
میکند.گاهینی جعلحدقبدازبدانتكيیدف
است؛چراکهالمبرحقبهرهمندیداللت 
»بهاکلوشربامرشدهاستکهمقتضدی
است؛مثالًدرآيه«
جعلتكيیفاست.دراينجاظهورابتدايیامرتكيیفرامینمايد؛امادرواقعباقراينداخيی
وخارجیايندوامردرصددبیانحقبهرهمندیاست.گاهیهمبازبانِتكيیفتكيیفی
میشود؛امابهصورتضمنیباهمینزبانتكيیفی،حقیهمجعلشدهاست؛برای
جعل 
میدهدامانتهارابهاهيشبرسانید،بهطورضمنیصاحبامانتنی 
مثالوقتیخدادستور 
میشود .
میکندکهازجعلضمنیناشی 
حقطيبامانتپیدا 
هرچندحقوتكيیفدرعملجدايیناپذيرندوهرجاحقوقیباشدتكيیفياتكالیفی
وجودخواهدداشتوبرعك هرجاتكيیفیباشدحقياحقوقیبهوجودخواهدآمدد،بدا
تحيیلگاهیتكيیفاصالتداردوحقوقازعوار تكيیدفاسدتوگداهیجعدلحدق
میآيد.هرجامستقیمتكيیفتشريعشود،
اصالتداردوتكيیفازعوار حقوقبهشمار 

مسئولیتهایدولتمردمساالردربارهمشارکتسیاسیمردمازمنظرقرآن 


قواعد معطوف به تحلیل احکام شرعی
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حقوقازعوار تكيیفاست؛مثالًعملبهتكيیفنمازحدقِثدوابرادرآخدرتوحدقِ
چگونگیاجرادرمحدودهخا رابرایمكيدفدردنیدادرپدیداردودرهمدینزمینده
میکند؛درعو استیفایحقوقارثبهدست
تكيیفنمازحقِعبادتبرایخداراثابت 
مینمايدد.تكيیدفمتضدمن
ورثهتكيیفِرعايتحدودالهیدرزمینهارثرابرآنانمي م 
نمیتواناسقابکدرد؛ولدی
مشقتاست؛اماحقوقدربردارندهبهرهمندیاست.تكيیفرا 
حقوقاغيبقابلاسقاباست.تكيیفدربردارندهثوابوعقابدرآخرتاست؛درحالیکه
حقوقثوابوعقاباخرویرادرپیندارد .
اوامرارشادیومولوی:دري تقسیمبندیتمامیاحكامشارعمقدسيداارشدادیاستيامولوی.اوامرارشادیآندستهازاحكامدرمتوندرجهاولدينیاستکهخودبه
عنوانحكمشرعاصالتیندارد؛بيكههدفازآنتأيیدحكمیديگراستکهممكناست
آنحكمشرعیباشدياعقيدیيداعقاليدی(مجلسای او ،4143 ،،ج ،9ص .291نجفای،
 ،4141ج ،29ص .793-793قزوینی ،4149 ،ص .213علوی ،4124 ،ج ،4ص .21مشکینی،
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4143ق ،ص.)31درچنینمواردی،اصالتدراوامرارشادیعقيیياعقاليی،نهازشدرع
کهازعقلوعقالست.انشاکنندهاوامرارشادیدرنحوۀانشابهمصالحمكيفنظدرداردو
ايناوامرحاویثوابوعقابنیستند؛درحالیکهاوامرمولویالزماالجراستواگرمكيف
اجرانكند،ثوابوعقابدرپیخواهدداشت؛بهعبارتديگراگرموالدرکرسدیتشدريع
امریراصادرکندمولویاستواگردوستانهبهعنوانيكیازعقالامدریصدادرکدرده
ارشادیاست(معرفت ،4731 ،ص.)13-14درمواردیکهاحكدامارشدادیمكيدفرابده
میکندکهازمنظرعقالنهضرورتعقيیداردوندهقباحدت
آنچنانامورعقاليیارشاد 

میتوانندال امداتیرا
عقيی،بيكهامورمباحيامطيوبغیرضروریاند،عقالباقراردادهايی 
تأسی کنندکهازبابوفایبهعقدوعهدشرعاًنی ال امبهوجودآيدد.همچندینبايدد
تقسیمديگریبهاينتقسیماضافهکردکهگاهیاحكامامضايیاستوگاهیتأسیسدی.
مفادوشرايطاحكامامضايیرابرخالفتأسیسیشرعبیاننكردهاسدت،ازعدرفاتخداذ
واجتهادپدذيرمدیباشدند.احكدام

تاريخیوتجربیتغییرپذير

شدهاستوکامالًبهشكل
میکندوامردروندينیاست؛امااحكامامضايیبروندينیاستو
تأسیسیراشارعوضع 
میباشد.اکثرعقودوايقاعاتچندیناندد
قبلازتشريعحكمدرشريعتدربینمردمرايج 
(محقق داماد ،4711 ،ص .)3-3

قاعده معطوف به تفسیر آیههای ترکیبی

فهددمنظدداموارهآيددات:نظددام7درمعنددایعددامکيمددهعبددارتاسددتاز«مجموعدةسازمانيافتهکهدارایدوجنبهنظریوعميیاستواربدرمجموعدهایازآراوروشهداو

نهادهاست»(واژههای مصوب فرهنگستان به ترتیب فارسی ،4711 ،ص.)291منظورازآن
مجموعهایازکوچ -

دراينپژوهشباتوجهبهشفاهیبودنونهنوشتاریبودنقرآن-
ترينواحدهایسخنمعنادار)(utteranceاستکهدرارتبابباهمقراردارندوبابیان
میکند.اينواژهدرفارسیبهپارهگفتارترجمه
معنايیمستقلآيهایراازآياتديگرجدا 
شدهاست(پهلواننژاد و اصطهباناتی ،4713 ،ص .)3

سورهبهآياتمختيفنشاندهندۀاينحقیقتاسدتکدههدرآيدهایمسدتقلازسدورهو
مستقلازاج ایخوددارایپیام،معناوهدفمشخصیاست.مدؤدببدهدرسدتیمعتقدد
شده،بايكدديگر
است:عباراتدرونهرآيهبهويژهآياتطوالنیکهازچندجميهتشكیل 
سازمعنایواحدیهمانندحرمتعهدوتأکیدبررحمتالهیبراهلتقدوا

مرتبطوزمینه
حرمتماههایحرام،حيیتشكار،تعاونبرّوعدمتعاون

تقوا،
مانندارتبابايمان ،

هستند؛
براثمو...دراينآيه«

2.وی اذعداننمدودهاسدتکده

مسئولیتهایدولتمردمساالردربارهمشارکتسیاسیمردمازمنظرقرآن 


بدونش پیامقرآنرادرسطوحگوناگونمیتوانمطالعدهکدرد.گداهیايدنپیدام
مربوببهکلقرآن استکدههددفبنیدادينتشدريعدرآننهفتدهاسدتوبداخوانددن
آياتوسورههاودقتدرهمهقرآنمیتوانبهآندسترسیپیداکرد.پیامايدن

مجموعه
کتابدرتعدادیازآياتقرآنبهصراحتبیانشدهاست.دستهبندیوحیبهسدورههدای
مختيفرسانندۀاينواقعیتاستکههرسورهایبرایخودپیاممسدتقيیدارد.قدرآندر
همینزمینهبهواژهسورهتوجهکردهاستودرارتبابباتحدیسورهرامعیاریبرایآن
درنظرگرفتهاست(بقره .27 :یونس.)71 :همچنینجداکدردنمطالدبوحیدانیدريد 

1. system

 .1سیدرضا مسدر ،انسجام و پیوستگی آیات قرآن ،در:
http://rasekhoon.net/article/show/7119191
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ترتیباج ایدرونیآياتمانندترتیبآياتتوقیفیاستولذانمیتوانآنهارامج اکرد؛
ازاينرودرفهمآياتواستنبابازآنهابهجایاکتفابهدركمستقلوجداگانههرآموزه،
مند،فهمیکيیتربرآمدهازچندتعيیممرتبطبههمومندر دري آيده،

بادريافتینظام
فراترازت ت آموزههایخُردبهعنواناج ایتشكیلدهندهي آيه،درمواردمقتضدی
موردتوجهقرارخواهدگرفت7.عظیمیبااستنادبهدوتفسیرراهنماونوربرايدناعتقداد
میکنددودرهدرجد 
آيهرابهتكههایکوچ ترتقسیم 

مفسردرپیامگیری

استکه«
میکند،تانكتههاوآموزههاوپیامهایآيهرادرحدتوانذهندیوصدفایقيبدی
انديشه 
خودبهدستآورد.دراينروشتمرک برآيهوتفكردرآنکارسازاست...البتده...پیدام
موردنظرباظواهرآياتديگروبداهتعقيی]نبايدتعار داشتهباشد[ » 1.
قواعد معطوف به معنای غیربیانی آیات
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دوچهرهبودنحكومتبهمثابهموضدوعیغیرمسدتنبطه:مدردمسداالریمبتندیبدردولتوحكومتاست.درنگاهیجامعهشدناختیپديددهدولدتهم مدان

نظريهایدربارۀ
حاملِميقمهایازخیروشراستوازايننظرالزماستمردمساالریرابهمثابهشیوهای
خا ازحكومتفهمیدکهخیدراتآنرابدرآوردهمدیکنددوشدرورآنرابدهحدداقل
بهعنوانامرمسيمجامعهشناختی،برایهردولتچهارچهرهبیانکرده

میرساند.بشیريه

میيابد.آنچهارچهرهعبارتاند
استکهدرتحيیلمبتنیبرخیروشربهدووجهتقيیل 
از:زوروسرکوبياچهرهاجبارآمی ،ايدئولوژیوعقیده،تدأمینخددماتوکدارويژههدای
 .7درواقع این دیدگاه در مقابل شیوه استنباط رایج در حوزههای علمی است
ب جای نگاهی نظامواره با عبارتها و جمالت مرتبط تنها ب محتوای ی

مجتهد در استنباط

عبکارت یکا جملک رسکاننده

وجور و حرمت و استحبار و راهت یا مبا ا تفا می ند؛ مثالً در آی شورا

از جمکالت متعکددی

تشکیل شده است تنها ب عبارت «و شاوره فی االمر» توج می نند و نتیج میگیرند

این عبکارت

بر وجور یا استحبار دالمت دارد .تار قاضیزاده دربارۀ شورا در اسالم در این زمین و نشاندادن این
و سیا قابل توج است؛ چرا نویسنده ه دیدگاه خودش و ه اقوال دیگکران را بکا تکیک بکر

سب

همان عبارت فو و دیگر جمالت وارده در قرآن یا روایات دربارۀ موضو بررسکی کرده اسکت .ایکن
تار در تابنام معرفی شده است.
 .1این م لب را در مقام ای با عنوان «مفهومشناسی تفسیر سیاسی قرآن» از امین عظیمکی مکیتکوان
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یافت.

در اومین قسمت تار مبانی معرفتی تفسیر سیاسی قکرآن درج شکده اسکت و ایکن تکار در

معرفی منابع ذ ر خواهد شد.

عمومیومنافعمادیيداچهدرهخصوصدی(بشایریه ،4714 :ص.)41-47دوچهدرهاول
ممكناستخیروممكناستشرباشد؛چهرهسوممقتضیخیروچهرهچهارممقتضدی
شراست.درزمینهاستداللمبنايیبرایدووجهیبودندولت،ديددگاههابرمداسدربدارۀ
عاليقتعمیمپذيروعاليقتعمیمناپذيربشر7کم کنندهاست .


 . 7هابرما

در یکی از اومین ارهای فلسفی -اجتماعی خود تکابی تکدوین کرد ک بکا عنکوان

( knowledge and human interestدانش و عالی بشر) ب انگلیسی ترجم شد .او در این تار
تالش رده بین عالی تعمی پذیر و عالی تعمی ناپذیر بشکر ک هکر کدام سکر منشکع مجموعک ای از
دانشهای تجربی ،تفسیری و رهاییبخش است تفکی

نماید .هابرما

بر این پای در تحقیقات بعدی

از جمل در تکار ( the theory of communicative actionنظریک کنش ارتبکاطی) عالیک
تعمی ناپذیر را مبنای نش استراتژی

( )strategic actionدر جامع و عالی تعمی پکذیر را مبنکای

نش ارتباطی( )communicative actionدانست است .ب نظر او پول( )monyدر حوزه اقتصکاد و
قدرت( )powerدر حوزه سیاست برخاست از عالی تعمی ناپذیر اسکت و بکدون قرارگکرفتن ایکن دو
حوزه تحت نظارت و اشکراف حکوزه فرهنکگ برآمکده از کنش ارتبکاطی در فضکای گفتمکانی آرمکانی
(گفتگوهای مستدل در فضاهای خامی از هر گون سل

درونکی و بیرونکی ک نتیجک آن شککلگیکری

مسئولیتهایدولتمردمساالردربارهمشارکتسیاسیمردمازمنظرقرآن 


مقاصدشرع(آموزهفقهی)ياتأويل(آموزهقرآنی)يدافهدممعندایمدتندرزمینده(آموزههرمنوتی اسكینر):فهمآياتورواياتمرتبطبامردمساالریمانندديگرتعدالیم
شريعتنهبهصرفدريافتمعنایظاهریعبارتهابيكههمچنینازطريقيافتناهداف
شارعممكناست.دراينزمینهمیراثارزشمندتعدادیازفقیهانگذشتهوحالازاهدل
میدهدکهچگونهفهمکاملازتعالیمبنیادينقرآنیدرگدروتأمدل
سنتوشیعهتوضیح 
هم مدداندرآنچددهشددرعبیددانکددرده()locutionaryactوآنچددهبیدداننكددرده
()illocutionary actهدفشرعبودهاست.دراينتأملتعالیمبیانشدهبهکم آيدات
میيابدوتعالیمبیاننشدهاماموردتوجه
ورواياتیکهمعطوفبهمعنایبیانیاستوضوح 
میکند،ازطريقتوجهبه
شارعياهماناهدافیکهشارعازتشريعدرمواردخا دنبال 
میآيد1.نكتهقابلتوجهايناسدتکدههمدینزمینده
زمینههایعميیتاريخیبهدست 


ارزشهای اجتماعی مع وف ب منافع همگان خواهکد بکود) ک گکاهی از آن بک زیسکتجهکان ( life
 )worldتعبیر می ند ،موجب سل

سیست (( )systemمناسبات ی سکوی اقتصکادی و سیاسکی) بکر

زیستجهان ( جهان فرهنگی) خواهد شد .این دو تار در تار نام درج خواهد شد.
 . 1بحث مقادد شر را عمدتاً اهل سنت مورد توج قرار دادهاند؛ اما در میکان علمکای شکیع نیکز
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عميینی باتوجهبهآياتقرآنِمرتبطباموضوعبحثکشفخواهدشد .
بحثتأويلقرآندرپیوندوثیقبابحثمقاصدقرآنموردتوجهمفسرانیچونعالمه
طباطبايیقرارگرفتهاست.تأويلاز«اول»بهمعنایبازگشتاست.بهنظرعالمهتأويل
حقیقتیاستکهحكم،خبروهرامرظاهریديگریبرآنتكیهدارد.آنحقیقتامدری
عینیاستکهسببتشريعحكمیازاحكاميابیانمعرفتیازمعارفمدیشدوديدامايده
میگردد.پ تأويلحقیقتباطنیاشیااستکدهبايددآنرا
رخدادنحادثهایازحوادث 

يافت؛مثالًتأويلخوابتعبیرآناست.تأويلحكميافتنمالكآناسدت.تأويدلفعدل
مصيحتوغايتفعلاستکهچنینفعيیبرایآنغايتتحققيافتهاست.تأويليد 
واقعهعيتواقعیآناستکهسدببحددوثششددهاسدت.ازايدنجهدتتأويدلقدرآن
مجموعهایازحقايقخارجیاستکهمعارفقرآنبدانهامستنداست.رابطةفعلوتأويل
مثلرابطهضربوتأديباست.بهاينترتیبتأويلسیاسیقرآن،فهممصدالحسیاسدی
آنودريافتعيلوقايعسیاسیاستکهدرقرآنبهآنهااشارهشددهاسدت.اگدرمرحيده
نهايیتفسیرسیاسیراکشفغر هاومقصودهایسیاسیآنبدانیم،ندامايدنمرحيده
نهايیازمنظرعالمهطباطبايیتأويلاست(حسنی ،4792 ،ص.)14-19بندابراينبحدث
مقاصدشرعازاينجهتدرهماهنگیکاملبابحثتأويلقرآنقرارداردکهمورداذعان
عالمهطباطبايیبودهاست .
مهمترينآيهایکهمبنایاثباتفرضیهپژوهشحاضرقرارگرفتهاست،آيهشورادر

بیسابق نیست .مه ترین شخصیت سنی غزامی است

پنج مقصد ادلی برای شر یعنی حفظ نسکل،

دین ،عقل ،مال و نفس برشمرده است (جناتی[ ،بی تا] ،ص .)913از میکان شکیعیان اکاهراً اومکین فقیک
برجست

ب دراحت از ینج مقصد شر پیشگفت

از آنها ب ضروریات پنجگانک هک تعبیکر کرده،

سخن ب میان آورده است ،شهید اول در تار امقوائد و امفوائد میباشد .ب اعتقاد او چیکزی در اسکالم
تشریع نشده است ،مگر اینک در راستای حفظ این پنج مقصد باشد :حفظ نفس ازطری قصاص ،دی و
دفا ؛ حفظ دین از طری جهاد و قتل مرتد؛ حفظ عقل از طریک تحکری مسککرات و اجکرای حکد بکر
ارتکار آن؛ حفظ نسل از طری تحری زنا و مواط ،اتیان بهای  ،قذف و اجرای حد بر آن؛ و حفظ مال با
تحری غصب ،سرقت ،خیانت ،راهزنی و اجرای حد بر آنها (شهید اول[ :بی تا] ،ج .)99 ،7منابع دیگکر
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در این زمین مستقل یا در ضمن مباحث دیگر عمدتاً از علمای جدیکد اهکل سکنت یکا بعضکاً از سکوی
علمای متعخر شیع فراوان است

بعضی از آنها در تابنام درج خواهد شد.

سورهآلعمراناست«:
»«:پ بهواسطهرحمتیازسویخدابرآنانمهربانشدیواگدربدداخالقو
میشدند؛پ ازآناندرگذروبرایآنانطيببخشش
سنگدلبودیازاطرافتوپراکنده 
کنودرکارهاباآنانمشورتکن؛پ زمانیکهمصممشدیبرخدداتوکدلکدن؛بده-
درستیکهخداتوکلکنندگانرادوستدارد».درمباحثپیشرواينآيهرابداتكیدهبدر
قواعدونظريههایفوقتحيیلمیکنیم .

تحلیل موضوعی مشورت

روحمعناوآيهشورا:بسیاریازمفسرانونظريهپردازانسیاسیدرمواجههبداآيدهشوراتالشکردهاندي معنایمحدودازآنراباتوجهبهمصداقيامصداقهایتاريخی

آندرزمانن ولياصدراسالمبنمايند(قاضیزاده ،4711 ،ص)1؛اماحقیقتايدناسدت
کهبرایيافتنمعنایمصداقیمفهومیچونشورانبايدتنهابدهمصدداقمحددودآندر
ي برههتاريخیمشخ کهزمانن ولاستتوجهکرد؛بيكهبرعكد آنمفهدومرا

مسئولیتهایدولتمردمساالردربارهمشارکتسیاسیمردمازمنظرقرآن 


آيهشورادرزمینهمشورتعالوهبربیانحكممتضمنموضوعیعرفیاست.برايدن
اساسقبلازتحيیلحكم،موضوعبايدبررسیگردد :
حكموموضوعوآيهشورا:نكتهاساسیدرارتباببامسئيةحكموموضدوعدرآيدةشوراايناستکهشوراموضوعیغیردينیوبرآمدهازتجربهاجتماعیتداريخیوامدری
عرفیاستوهرجاحكمیبراساسموضدوعیعرفدیباشدد،بیدانج ئیداتموضدوعو
صورتبندیآنبهعهدهعرفاست.مشورتدرعبارت«شداورهمفدیاالمدر»موضدوع
حكمقرارگرفتهاست.مشورتامریعرفیاست؛بنابراينچگونگیآنهمامریعرفدی
است.عرفهمیشهباتكیهبرتجربهتاريخی-اجتماعیمتغیراست.بنابراينکدموکیدف
مشورتازهرجهت،بهمثابهمصداقهایبیرونیي مفهومدرفراينددتغییدراتعرفدی،
متغیرخواهدشد؛برایمثالاينكهمشورتدرچهمواردیبااکثريتصورتخواهدگرفت
ودرچهمواردیباگروهخا يافرايندمشورتبااکثريتياگروهخا چگوندهخواهدد
بودهمهامرعرفیاستوبهلحاظاجتماعیوتاريخیمتغیراست.تبعیتازاکثريتالزم
میشود.درچنینمواردی
استيانه،بازامریعرفیاستوبهال اماتمتغیرآنانمربوب 
شارعيكسرهعرفرابهرسمیتشناختهاست.درامرشورابايدرأیاکثريدتبدهعندوان
شیوۀعقالتنفیذگردد(معرفت .)4733 ،
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بايدروحمعنايیدرنظرگرفتکهچونکالفیدرطولتداريخبدهشدكلتجربدیدرون
اینمیتواندبهعمقمعندایآن


شدناستوهیچتجربه
مصداقهایجديدشدرحالباز

محدوديتببخشد.خداوندوقتیاز«شاورهمفیاالمر»سدخنمدیگويدد،منظدورشآن
قالبینیستکهدرج يرةالعربعدهایازآدمها بدامحددوديتهدایفدردی،اجتمداعی و
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تاريخیمشخصیدرجايیجمعمیشدندوبامدلمشخصیمشدورتمدیکردندد؛بيكده
مدلهایمتصورديگردرايدنزمیندهبدهشدكلتداريخی
حقیقتايناستکهبینهايت 
میتواندمصداقشوراقرارگیرد؛چراکهروحمعنایشورامقتضیچنینچی یاست.منظور

ازروحمعنایشورایمطرحدرزبانقرآنايناستکهخدامیفرمايددحكدومتیکدهدر
فرايندتصمیمسازیوتصمیمگیریتصمیماتشرانهبرت ذهن،بيكهمبتنیبدراذهدان
جامعهکند،ازحكومتیکهتصمیماتشمبتنیبربدیناالذهدانوشدراکتوسدهیمشددن
مطيوبتراست.پ روحمعنایشوراعبارتازمدديريتسیاسدیجامعده

ديگراننیست،
مبتنیبرچندذهندرمقابلمديريتمبتنیبرتد ذهدناسدت.نظريدهروحمعنداايدن
ظرفیترابهوجودمیآوردکهمفهومشورانهتنهاجامعمصداقهایموجوددرعصرن ول
ياصدراسالمباشدبيكهبتواندحتیفراترازمصداقهایجديدشورا،مصاديق،مدلهداو
الگوهایمحتملآيندهرانی دربرگیرد.بنابراينبهاندازهایکهافدرادبیشدتریدرفرايندد
سازیهایسیاسیحضوريابند،بههماناندازهمعنایشورادربیرونوبدهشدكل
تصمیم 
مصداقیبیشترتحققخواهديافت.ترديدینیستکهشراکتمردمدرسیاستبهبهترين
وجهممكندرقالبنظامهایمردمساالر،مصداقیازآيدهاسدتودرمقابدلنظدامهدای
غیرمردمساالرباهرنامیبهدلیلفقدانروحشورادرآنهاهمازمنظرعرفودرنتیجهاز
منظرشرعتوجیهناپذيرمیباشد .
تحلیل حکمی مشورت

71

دونوعحكمدرخصو مشورتتشريعشدهاست:يكیحاملتكيیفارشادیصريح
بهحاکمجامعهاسالمیوديگریحاملحقارشادیضدمنیبدرایمدردم.درذيدلايدن
احكامرابررسیمیکنیم :
درآيدهشدورا
حقوتكيیفوآيهشورا:باالترينحاکمجامعه،پیدامبرگرامدیبهعنوان
مأمورمشورتباديگرانمیشود؛بنابراينتكيیفیارشادیبهعهدهپیامبر
حاکمسیاسیگذاشتهشدهاست؛بهطورضمنینوعیحقوقسیاسیدرمشورتبرایمردم
قايلاستکهآنانحقابرازآزادانهديدگاههایسیاسیراخواهندداشت.مؤيدچنینحقی

پیامبر

قبلازاينآيهبهشوراومشورتعملمیکرد،حتیچنینرويدهایقبدلاز

 . 7ارشادیبودن امر ب مشورت در قرآن نظایر دیگری ه دارد؛ مثالً در آی قرض دستور مکیدهکد
وقتی اقدام ب معامل متضمن دین مینمایید ،آن را مکتور نیکد ،امضکا نیکد ،شکاهد بگیریکد و اوامکر
دیگری

در آی  191سوره بقره در ارتباط با معامالت غیرنقدیِ متضمنِ تعهد و ذمک از قبیکل قکرض

مدتدار ،نسی  ،سلف ،رهن ،ضمان مامی ،حوام  ،شر ت ،مضکارب  ،ودیعک  ،عاریک و اجکاره وارد شکده
است .امر ب تابت در این آی ه ارشادی است (طامقانی ،7961 ،ج ،1ص ،)166ب این معنکا ک اگکر
سی ننوشت مجازات اخروی ندارد و شار مقد

درددد ددور ی

حک موموی نیسکت ک اگکر

مکلف این امر را انجام ندهد ،ب درف عدم امتثال مجازاتِ اخروی میشود .امبت ی

فرد ممکن است

با این بیاحتیاطی نتواند طلبش را ودول ند و ضرر دنیوی نماید؛ درحامی اگر مکینوشکت و تعهکد
مکتور ب وجود میآمد ،استیفای ح آسانتر میشد .تذ ر این نکتک هک خکامی از م کف نیسکت ک
تقسی اوامر ب ارشادی و موموی مانند بسیاری از تقسی های دیگر در خصوص اوامر تقسیمی است
اوالً معنا ندارد امری ن موموی

ش ثامث ندارد و انحصاری مانعةالجمع و مانعةالخلو است؛ بدین معنا

مسئولیتهایدولتمردمساالردربارهمشارکتسیاسیمردمازمنظرقرآن 


آيهایديگراستکهبهبحثتشاوردرموردحقوقمشتركزنومدردتشدريعبخشدیده
است.اگراختالفیدربارهجداکردنبچهشیرخوارازشیرپیشآمد،زنومردبايدازطريق
مشورتباهمديگروبارضايتاقدامنمايند.بچهشرعاًمتعيقبهپدروشیرمتعيقبهمادر
است؛بنابراينحقوقمشترکیبهوجودآمدهاستکدهاسدتیفایآنتنهدابدامشدورتبدا
میيابد.ازقرينهاينآيهمدیتدوانبده
همديگروحصولرضايتهردوطرفمشروعیت 
حاکمومردمناشیازشكلگیریحقوقمشترك

دستآوردکهدرحوزهسیاستمشورتِ
استوهردوطرفدرامورسیاسیواجتماعیسهیماند.حاکمنی بهعنوانفردیازمدردم
درآنسهمیداردوبهنمايندگیازآنهامیخواهدحقوقمشدتركرااسدتیفانمايددوبندابرايندر

فرايند استیفایحقوق،شراکتشورايیمردمامریطبیعیومنطقیخواهدبود .
اوامرارشادیوآيهشورا:امربهشورادرآيهمشورتبرخالفديدگاهبسیاریازفقهاومفسرانونظريهپردازاندراينزمینهاساساًمولوینیستولدذادرايدنآيدهزمیندهای
بددرایطددرحوجددوبواسددتحباباولیددهشددرعیبدداقینمددیمانددد7.بدداتوجددهبددهاينكدده

باشد و ن ارشادی و ثانیاً ه موموی باشد و ه ارشادی .بنابراین وقتی اثبات شد امری ارشادی اسکت،
دیگر همزمان نمی تواند موموی باشد .بر این اسا
با توج مصامح دنیوی

اگر اثبات شد

امری مانند شورا ارشادی اسکت و

بر مشورت بار ا ست چنین امری دادر شکده اسکت و خکود امکر بک مکا هکو

مصلحتی اضافی غیر از مصلحت متعل در بر ندارد ،نمیتوان پذیرفت

این امر موموی نیز باشد.
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بعثتدردورهجاهيیتنی بهعنوانسنتحسنهوجودداشتهاست،همانطورکهدرجوامع
ديگرازجميهدريونانباستانشورابرایقانونگذاری،قضاوتوتصمیمگیریرايجبدوده
است(،)Davarpanah,2008/1385, p.52آيةشوراباامربهمشورتدرصددارشدادبده
ي امرعرفیاست.طالقانیبهدرستیاذعاننمودهاندکههرسهامدرعفدوواسدتغفارو
شورانهمولویکهارشادیاست(طالقانی ،4732 ،ج ،1ص.)791بهاينترتیبوجدوبو
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استحبابشرعیدراينمواردامریپسیناستوازخواستعرفیمردمناشیمدیشدود.
اگرتوافقوقراردادیدرزمینهسازوکارابرازارادهمردم-باتوجدهبدهامكانداتاجتمداعی
تاريخیموجوددري دورهزمانی-بهشكلال امآورمنعقدشدد،شدرعاًحداکمميد مبده
رعايتآنخواهدبود.بنابرايندرعینحالکهموضدوعمشدورتکدامالًعرفدیاسدتو
دستورشهمارشادیاست؛بهشكلپسیندرهمینزمینهممكدناسدتمجموعدهایاز
تعهداتخودخواستهاجتماعیشكلبگیردکهشرعاًاينتعهداتازبابوفدایبدهعقددو
عهدواجباستونقضِآنحراممیباشد .
نظیرچنینواجباتپسینیدرشريعتفراواناست.بسیاریازمعامالتازقبیلخريد
گرفتنها،تعهداتي طرفهمانندندذروعهددکدهدرمیدان
دادنها،رهن 

وفروش،قر
مردمرايجاست،هیچکداموجوبشرعیِقبيیندارندوکامالًبااختیارافراددراموردنیوی
فروشد،امانتمیدهد-.اما

میيابند-اگرکسیدلشخواستمايمي خودرا 
می
جريان 
چوناقداماتصورتگرفتهدرهمینزمینههادرحوزهحرامشرعینبودهوامریذاتاًمباح
میشود.درايدنمدواردعمومداتیازقبیدل
يامطيوببودهاست،ال امبعدیشرعیتولید 
(اسراء )71 :وديگرعموماتال اماتپسدین،متغیدرو
(مائده)4 :
میآورند.برايناساسحكومدتدرنحدوهتحقدقخدارجیمانندد
متنوعراشرعاًبهوجود 
معامالتامریعرفیاستوباتوجهبهمطيوبیتمشارکتیبودنآن-کهترديدیدرآن
وجودنداردودرواقعمقالهحاضرمتضمنبیاناينمطيوبیتواستداللهایمربوببهآن
مجموعهایازال اماتدراينزمینهبهشكلقراردادیبهوجودمیآيدوتعهدداتی

است-
میآوردوپايبندیحكومتبدانهاوحرمدتنقدضآنتعهدداتاز
برایحكومتبهوجود 
نظرشرعیامرِمسجّيیخواهدبود .
تحلیل بیانی آیه شورا

آنچهدربارهحكموموضوعشد،تنهابهتحيیلپارهگفتار«
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»مربدوب

بود.اکنونالزماستبهتحيیيیجامعازآيهشوراباتكیهبرنگاهینظداموارهبدهمعدانی
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آياتبپردازيم :
واره:طبقآيهشورامجموعهایازوظايفبرایپیامبرگرامیاسالمبیدان
فهمنظام شدهکهبانگاهینظاموارهوجامعنمیتواناج ایآنراازهمجداکدرد،بيكدهبايددآن
مجموعهرابهمثابهي بستهمرتبطبههموبرآورندهي هدفمشتركدرنظرگرفدت
کهبافقدانهري کلهدفمشتركمختلخواهدشد.شاخصههایموجوددراينآيه
بادرنظرگرفتنهمهآنهاتماي بخشي حكومتدينیازي حكومتغیردينیگردد .
براساسآيهمذکورنرمخويینسبتبدهشدهروندانجامعدهاسدالمیازهدرقشدرو
گروهیبهمثابهصفتايجابیوپرهی ازبدخيقیوخشونتازيد طدرفوسدنگدلیو
ستمپیشگیازطرفديگرنسبتبهآنانبهمثابدهدوصدفتسديبیازشدرايطسدهگانده
پیشینرهبرسیاسیوبرخورداریازسهخصيتعميیعفووبخششکسانیکهبهحاکم
طيبغفرانبرایهمهحتیکسانیکهدرحقحاکمسیاسیبدیکردهاندد

جفاکردهاندو

ومشورتخواهیازآنانبهگونهایکههرتصمیمحاکمقبلازقطعیشددن-بدهعندوان
مسئيهایکههمگانازآنخبردارگردندودربارهآنابرازنظرنمايند-بدهنظرخدواهیاز
شهروندانجامعهدينیمسبوقگردد،ازشرايطدرونیوبیرونیي رهبرسیاسدیديندی
شمردهشدهاست.طبقهمینآيهاگرسهشربايجابیوسيبیپیشدیندرحداکموجدود
نداشتهباشدودرنتیجهرضايتدرونیشهروندانازحاکمشكلنگیردوانسجاماجتماعی
تحققنیابدوهر ومر جاینظموانضباباجتماعیرابگیردوجامعهدچارپراکنددگی
گردد،کامالًطبیعیدانستهشدهاستودراينخصو اگرمذمتیباشددمتوجدهحداکم
سیاسیخشونتطيبوسنگدلخواهدشد،نهآنانکهازحكومتاورضدايتندارنددواز
پیرامونشپراکندهشدهاند.بهطورکيیبانگاهیسیستمیکهپارهگفتارهای()utterances

موجوددرآيهباهمديگرودرارتبابباهمديگرودرراستایهدفکيدیخدا درنظدر
شوند،ازآيهمذکوربرمیآيدکهحكومتاسالمیآنچنانحكدومتیاسدتکده
گرفتهمی 
حاکمشنرمخواستوباشهروندانحتیافرادخطاکارسنگدلیوخشونتطيبیبهخدر 
نمیدهدودروجوداونرمخويیآنچناننهادينهگشتهاستکهحتیاگدرآندانمرتكدب
ازآنهادرمیگذردوباالتراينكهاوالًبرایآنانازخداطيب
خطاشدندبهجایسختگیری 
سازیهایسیاسیکنارنمیزندد.
مغفرتمینمايدوثانیاًهیچگاهآنانراازگردونهتصمیم 
بهتبعاگراينشرايطدرجامعه،حكومتوحاکمانوجودنداشدتهباشدد،اسدالمینبدودن
چنینمناسباتسیاسیتحققمیيابدوطبیعتاًبههمخوردنوعدمتدداومآنمناسدباتاز
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کردن،طغیانکردنوعصیانکدردنمدردمعيیدهنظدموسدامان
طريقکناررفتن،سكوت 
سیاسیونیروهایحكومتیقابلپیشبینیوامریطبیعیاست .
باچنینفهمیازآيهمیتوانديدگاههایشكلگرفتهپیرامونآيهمذکوررانقددکدرد
کهپارهگفتارهایآنرامج اازهمديگردرنظرمیگیرندوبانگاهیصرفاًفقهیِمبتنیبر
فهمامردر«شاورهمفیاالمر»مدعیمیشوندکهدستورشورانهواجدبکدهمسدتحب
استوامرداللتبروجوبنمیکندوحتیآنانکهداللتامربهوجدوبرامدیپذيرندد،
میگويندتبعیتازنتیجهشوراواجبنیست.نقداساسیايناستکهچنینفهمیازآيده
نهتنهابامقاصدشرع-آنگونهکهدرهمینتحقیقبهتوضیحآنپرداختهشده-بيكهبا
منطوقآيهکهمجموعهایازپیامهارادربرداردواينپیامهاهدفکالنترازاهدافخُدرد
گیرد،درتنافیاست.طبقاينآيهحكومتمشدروعاز
مندر درهرخردهپیامرادربرمی 
میآيدواگرهري ازمجموعهشدرايطگفتدهشددهمخددوش
ي بستهمرکببهدست 
میگردد .
گردد،بههماناندازهحكومتازدينیبودنخار  
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تحلیل غیربیانی آیه شورا

براساستحيیلمقاصدمتوندينی،يافتنمعنایکاملگويندهعالوهبرفهممعندای
بیانیدرگروبررسیمقاصدناگفتهاوامكانپذيرخواهدبود.بنابراينبرایبدهدسدتآوردن

مقصودشارعازتشريعآيهشوراالزماستباتكیهبرزمینههایعميیايدهمشورتخواهی

بهتأويلآيهپرداختونهايتاًدراينفراينداستکهاهددافگفتدهشددهوناگفتدهشدارع
مقدسازتشريعشوراقابلدستیابیخواهدبود :
مقاصدشرع،دوچهرگیحكومتوآيهشدورا:تشدريعآيدهشدورا-بدهداللدتتطدابقیمبتنیبرمعنایارادهشدهازکيماتبهبیاندرآمدهوبهزبانرانددهشدده-نشدانايدناسدت
کهبهاجمالبرایشارعمقدسادارۀامورجامعهازطريقراي ندیواشدتراكمسداعیهمگدانی
مطيوباستوادارهآنبهشكلفردیکهارادهديگرانراناديدهبگیرد،ندامطيوباسدت.ايدن
داللتنهفتهدرآيهمذکورسؤالیرابهذهنمیآوردکهحكمدتفضدیيتحكومدتمبتندیبدر

شوراورذييتحكومتمبتنیبرارادهفردیياگروهیازکجاناشیمیشود .

درواقعپاسخبهاينسؤالاستکهمسئيةمقاصدشرعوتأويلسخنخددادرآيدهرا
مینمايد.منظورايناستکهببینیمشارعباکدامدغدغه،بهعندوانهددفاصديی
مطرح 
بیاننشدهدرآيهامامعطوفبهآن،چنیندستوریراتشريعکدردهاسدت.مجموعدهایاز
تجربههایتيخسیاسیبهشكلجامعهشناسانهوتداريخیرازِنهفتدهدر
آياتقرآندربارۀ 

دهدکهکدامواقعیتهایعميیتيخِسیاسیشارعرا

میکندونشانم 
ی
آيهشورارابرمال 
برآنداشتهتاسیاستیراتشريعنمايدکهآنتجربهتيخهمنقدونفیگرددوهمراهی
برایبرونرفتازآنتجربهمنفیبهجامعهدينینشاندادهشود.قبلازآنكهدربارۀنگاه
میکنیم :
منفیقرآنیبهحكومتهابحثشود،بهچهارنكتهمقدماتیاشاره 
.7حكومتسیاسیدرقرآن:حكومتبهمعنایسیاسدیکيمدهدرقدرآنندادراسدت؛
حكومتدرقرآنبهمعنایاشارهبهسيطهتكوينیخدادردنیاوآخرت،سديطةتشدريعی
خدابردنیاازطريقشريعتوسيطهاوبرخودِ«تشريع»است؛گاهیدرمعنایقضداوت
بهکاررفتهاست،حتیدرمواردینبوتراازحكومتارادهکردهاند7.درمقابلاطاعت،امر،
مي ،سیادتوبهندرتحكومت1مباحثگوناگونیدربدارۀحكومدتبدهمعندایسدازمان

.1تفكی ارادهتشريعیوتكوينیخدادربارهحكومت:حكومتهایبدددرقدرآنبده
خدانسبتدادهشدهاستوايننسبتنهبهمعنایرضايتالهیازچنینحكومدتهدايی
کهناشیازفاعلحقیقیبودنخداستوازاينجهتهرفعيیبدوناينكهبااختیداربشدر
 . 7ر.ک :بقره79 :و  .171آل عمران .77 :نساء .717 :اعکراف 711 ،717 ،33 ،31 ،91 ،6-1 :و .91
یونس .39 :حج 76 ،71 :و  .63سجده .17 :زمر 9 :و  .63جاثی  .71 :انعکام-779،719 ،711-771،11 :
 797 ،716و  .71نور 77 :و  .71نمل .19 :مائده 6 ،7 :و  .71یوسف 61 ،11 :و  .91ممتحن  .71 :رعکد:
 .17هف .16 :انفال 99 :و  .79توب  63 :و بسیاری از آیات دیگر

درباره سنت امهی وارد شده است.

حکومت در این آیات ب معنای قضاوت است :نساء 79 :و  .67مائده 19 :و  .37انعکام .93 :انبیکاء،11 :
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سیاسیبیانکردهاندکهمحلتوجهتحقیقحاضراست .

.7حكومتهایاستثنايیدرقرآن:اينکتابالهیمجموعهایازحكومتهارابانگاه
نمیتواندبدا
مثبتوتحسینآمی تحيیلکردهاستکهبهدلیلعادینبودنآنهاآيةشورا 
عطفتوجهبهچنیندولتهايیتشريعگردد.فرماندهینظامیطالوتهمراهبامعج های
خا عيیهجالوتوسيطنتداودوسيیمانکدهبسدیاریازقدوایطبیعدتوگروهدیاز
حیواناتوجنیاندردستداشتند،ازجميهاينحكومتهایغیرطبیعیاست 9.

 13 ،19و مجموع ای از آیات دیگر .حکومت در مری  71 :و شعراء 17 :و  99ب معنای نبوت است.
 . 1ر.ک :احزار .61 :نساء 99 ،73 :و  .71شکعراء .777 :نحکل .91-91 :زخکرف 13 :و  .77بقکره:
 179 ،177و  .799ص .97 :آل عمران 16 :و  .93مائده .11:یوسف 71 ،71 ،19 :و .11
 . 9ر.ک :بقره113-116 :؛ ص11-79 :و  . 96-97سباء.71-71 :
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منافاتیداشدتهباشدد ،قابدلانتسداببدهخداسدت(طباطباایی ،4143 ،ج ،2-4ص)717؛
همانطورکهدرآياتیاعطایحكم،عيم،مي ،کتابوغیرهبهبنددگانصدالحیچدون

عیسی،موسی،يوسف،ابراهیم،خضر،يحیی،لوبوداود بهخداتعيقيافته،درآيات
ديگریاعطایمي ،زينتوثروتومكنتبهطغیانگرانیچوننمرود،فرعونوقارون
بهخالقمتعالنسبتدادهشدهاست7.محتوایاينآياتتشريعینیست،بيكهمنظوراين
استکهدرعرصةتكوينتمامیعيلبهخدامنتهدیمدیشدود؛ازايدنرودرآيداتیبیدان
مینمايدکهبعضی(شبر4141 ،ق ،ص)444از
میشودکهتماممي ازخداست1وتصريح 

میکندوازهرکدهبخواهددمدیسدتاند(طباطباایی،4143 ،
آنرابههرکهبخواهداعطا 

ص.)717چنینانتسابیاختصا بهمي وحكومتندارد؛همانطورکدهصدرفاًاعمدال
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نمیگیرد؛نگاهیتوحیدیاستکهبرهمهافعالوکردارصادرازماسویاهلل
نی رادربر 
میخواهدشدأنند ول
صادقاست.چنینآياتینی ازگردونهبحثحاضرخار استکه 
آيهشورادرعرصهتشريعراتوضیحدهد .
.1مطيوبیتتأسی ووجودحكومدتسیاسدی:مجموعدهایازآيداتاصدلتأسدی 
میشمارند؛بهعبارتديگدرطبدقايدن
حكومتراامرمطيوبیدانستهوآنراامرالزمی 
آياتوجودحكومتدرمقابلنبوددولتکهمساویهر ومر اسدت،خواسدتةخداوندد
است.طبقبعضیتفسیرهایسیاسیازآيهاطاعت،فرمانبردنازخداورسولوصاحبان
قدرتسیاسیمطيوبخداست.براساسآيهمذکورفرمدانبرداریدرجامعدهبدروضدعیت
بیدولتیارجحیتشرعیدارد.البتهآيهبهچگونگیاجرایحكومتمربوبنیستوربطی

9
بهحقوقووظايفحاکمانومردمتحتحكومتندارد .آيهديگریاستقرارحكومدتدر
بنیاسرائیلرادرکنارنبوتآنانازنعمتهایالهیشمردهاست(مائده.)24 :اينآياتنی 
 . 7ر.ک :مائده .16 :حدید .11 :اعراف .711 :قصص .71 :یوسف .11 :نحکل .711 :عنکبکوت.11 :
هف 67 :و  .91مری  .71 :انبیاء .11 :ص .11 :سباء .77-71 :بقره .179 :مومن .13 :زخرف .77 :یونس:
 .99قصص .16 :مدثر.71-71 :
 . 1ر.ک :مل  .7 :اسراء .777 :آل عمران.16 :
 . 9ر.ک :نساء .73 :درباره دالمت سیاسی آی ر.ک :مرتضی م هری ،امامت و رهبری ،ص .13درباره
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استدالل بر عدم دالمت آی بر چگونگی حکمرانی ر.ک ب بحث اطال و عدم اطکال در :محمکد رضکا
اممظفر ،ادول امفق  ،ج ،7ص .799-791
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مدنظراينپژوهشنیست؛چراکدهآيدهشدورادربدارۀچگدونگیحكومدتاسدتوبايدد
زمینههایعميیآنرادرآياتیجستجوکردکهدربارهچگونگیحكومتکردنمیباشد .

باطرحمقدماتچهارگانهفوقاکنونبهبررسدیآيداتیمدیپدردازيمکدهدرراسدتای
میتوانبهاينآيات،زمینهعميیآيهشورا،توجدهنمدودوبده
مقصودشرعازطرحشورا 
کم آنهاتأويلآيهرابهدستآورد.مجموعهایازآيداتمفاسددگونداگونبرخاسدتهاز
مینمايد.باعطفتوجدهبده
حكومت،سیاستوقدرتسیاسیراباصراحتتمامگوش د 
چنینآياتیاستکهآيهشورامعنایعمیقتریمیيابدوهدفازتشدريعچندیندسدتور
میگردد .
ارشادیکهمعطوفبهمفاسدومصالحموجوددرمتعيقامراست،برمال 
وقتینهاددولتدرجامعهتأسی شد،درعملقدرتسیاسیرسمیکهحاصلقدرت
نظامی،اقتصادی،قانونیوايدئولوژي است،دراختیاريد تدنقدرارمدیگیدرد.چندین
امكاناتیبدوندرنظرگرفتنعواملنظارترسمیوغیررسمیکهمردمعادیتنهاممكن
نیستبداندستيابند،زمینهبرآوریهمدةخواسدتههدایدنیدویرابدرایحداکممهیدا
میتواندنابودکند،شدكنجهکندد،تبعیددکندد،ازتمدامیحقدوق
میسازد.چنینشخصی 

میخواهدمتنعمگرددودرعینحالباتكیه
اجتماعیمحرومنمايد،خودازهرنعمتیکه 
اليهایازتوجیهاتقانونی،تبيیغاتفراگیروايدئولوژیخودساختهوبهموقعاز
برسپرچند 
کارگیریزوروسرکوبازهرنوعخطراحتمالیمصونبماند .
طريقبه 
چنیناستکهطبقگ ارشهایفدراوانخداوندددرقدرآنازايدننهداداجتمداعیو
حاکماندرآنرضايتنداردوداستانهایتيخیازفسادهایسیاسیبیاننمدودهاسدت.
طغیانوعصیان،غصباموال،قتلوکشتار،بهاستضعافکشاندنمردموعدماجازهابدراز
وجودبهآنان،عيوواستبداد،ادعایالوهیت،فسادوفحشدا،اسدراف،اسدتخفافمدردمو
استكبارازجميهمواردیاستکهقرآنازپرونددهحاکمدانبیدرونمدیکشددوبدهبشدر
میشناساند.سرمنشأچنیناستقرايیقاعدهایکيیدربارۀفسادآوریطبعحكومتوقدرت

سیاسیاستکهخداونداززبانميكهسبا بیاننمودهاست(.ميكهسبا)گفت:پادشداهان
میکشدند،ع يد انآنجدارا
هنگامیکهواردمنطقهایآبادشوند،آنرابهفسادوتباهی 
میکنند(،آری)کارآنانهمینگونهاست (نمل«.)71 :افساد»دراينآيهبهمعنای
ذلیل 
تخريبمناطقآبادآمدهاستوبهذلتکشاندنمردمازطريققتلواسارتوازبینبدردن
اموالراازجميهکارهایحاکمانشمردهاست (شبر4141 ،ق ،ص)131ودرآخرباتعبیدر
«وکذل يفعيون»مستمربودنچنینخصيتیازآنانگوش دکردهاست(طباطبایی ،4143
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ج ،41ص .)734
طبقگ ارشیديگر،نمروددرزمینهحكومتوقدرتفسادآورقدرارگرفدتوادعدای
الوهیتنمودوسرمستسیاستگشتودربارۀخدابهمحاجدهبداابدراهیم پرداخدت
(بقره.)211 :قصهفرعوندراينزمینهپیامهایشايانتوجهیدارد:شهوتقدرتاورابه
دستورقتلموسیواداشت(مؤمن.)29 :طغیانفرعوندرآيهایديگربهصدراحتعامدل
مأموريتالهیموسیبهسویاوست(طه 17 ،21 :و  .11نازعات .43 :فجر.)44 :ازتأمل
میآيدکهطغیاندرپیوندوثیقباحكومتوقدرتسیاسدیشدكل
دراينآياتبهدست 
میگیرد.فرعوندرسايهقدرت،بنیاسرائیلرابهعبادتخودوادارساخت؛فرزندانآنان

راکشتوزنانشانرازندهنگهداشدت(شاعرا .22 :قصاص.)1 :همدینقددرتفرعدون
استضعافظاهریوباطنی،فكریوجسمیومادیومعنویديگدرانرادرپدیداشدت
(قصص 1 :و .)71اوبااستخفافقومخود(نهبدارضدايتومشدروعیت)آندانرامطیدع
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خويشمیساخت(زخرف.)11 :فرعونواطرافیانشبهبيیهخودبد ر بیندیدچدارشدده
بودند7.آياتديگریازادعایالوهیت،اسرافکاری،اعمالخشونتعيیدهبندیاسدرائیلو
میدارد 1.
اهلبهتانبودنفرعونبرایبقایسيطنتپردهبر 
بینرفدتنامنیدت
میشودکهغصباموالمردمواز 
ازقصهخضروموسی معيوم 
اقتصادیجامعهازمفاسدناشیازقدرتاست(کها.)39 ::ازقصدهيوسدف روشدن
میشودکهفسادجنسیازآثارافرابکاریباتكیهبرقدرتسیاسیاست.زنپادشاهمصر

میزندواصراراوبدرايدنکدار
باجسارتوبیآبرويیتمامدستبهاعمالخالفعفت 
ع ي مصرراباهیچبحرانیروياروینمیسدازدوبداالتراينكدهاسدتنكافيوسدف از
میشود .
ارتكابعملشنیعبهزندانیشدناومنجر 
میباشد،ازسوی
اگرنهاددولتدرجامعهازي سوضروریاستوموردتأيیدشرع 
ديگرچنینپروندهسیاهیدرنامهاعمالتاريخیحكومتهابايگانیشدهوشدريعتنید 
اينوضعیترادرآياتمتعددبهتصويرکشیدهاسدت.پد ايدنانتظداروجدودداردکده
مهمترينراهبرونرفتازچنینوضعیتیازمنظردينیکداماستوچگونهبايدددرعدین

 . 7ر.ک :اعراف .799 :یونس 17 :و  .99مسمنون .16 :عنکبوت 93 :و آیات دیگر.
 . 1ر.ک :شعراء 97 ،13 :و  .13قصص .99 :نازعات11 :؛ یونس .99 :دخان .97 :ط  .11 :مسمن.17 :

نتیجه

میتوانحقوقسیاسیمشروعمردم
مسئيةاصيیپژوهشحاضرايناستکهچگونه 
درحكومتدينیراتوجیهکرد.فرضیهاينشدکهبراساسآياتقرآندیوبداتوجدهبده
جامعهآرمانیاسالمیمعرفیشدهدرقرآنکهخرو ازضعفونیرومندیاجتماعیبدرای
همگان،برادری،برابری،همیاریوواليتهمگانیمبنایآنقرارگرفتهاست،حكومدت
حقوقمشترکیاستکهمطيوبیتآنامریمشك استوبهاندازهایکهزمینهوامكان
مشارکتحداکثریمردمدرحكومتتضمینگردد،بههماناندازهمشروعیتدينیآننی 
اف ايشخواهديافتوازاينجهتحاکمانجامعهاسالمیمهمترازمسئولیتايجادرفاه
اجتماعی،تسهیلحضورفعاالنهحداکثریمردمرابردوشدارند.حكومتوسیيهایبرای
مسدودسازی،محدودسازی،محرومسازی،سرکوب،حاشیهرانی،تحقیرسازی،ممنوعسازی
وديگرمقولههایمنفینسبتبهعموممردمنیست،بيكهراهكاریبرایايجادانضبابدر

استیفایحقوقوانجامتكيیفبهياریخودمردماستوازايدنجهدتمقدمدهایبدرای

مسئولیتهایدولتمردمساالردربارهمشارکتسیاسیمردمازمنظرقرآن 


ل ومتأسی حكومتبهمثابهامریضروریبهمهارقدرتفسادآورپرداخدت.آيدهشدورا
میتواندمعنایکاملخودرادريافتکندد.
تنهاباعطفتوجهکاملبهچنینزمینهعميی 
میرسدهدفشارعمقدسازتشريعشورابهحداقلرساندنچنینمفاسدیاسدت؛
بهنظر 
میتواناذعاننمودبارهاسداختنافسدارقددرتازارادهمطيدق
درسايهدركعمیقآيه 
حاکمجامعهوزمینیساختنحكومتدرفرايندمشارکتشورايیشدهروندانزمیندههدای
منفی درقدرتسیاسیمت ل لخواهدشد.سودعمومیآنحداکثرومضراتشبهحداقل
خواهدرسید .
آنچهتااينجاذيلتطبیقزمینهعميیتشريعشوراياهمانمقاصدشرعمدوردبحدث
قرارگرفت،ازدوچهرهبودنقدرتپردهبرگرفت؛ازي سوفقدانقدرتمساویباهر 
ومر ،ضايعشدنرفاهوامنیتجامعهوازبینرفتنزمینهسعادتجويیافراداستوازاين
جهتقدرتامریضروریوالزمبرایجوامعبشریاستوازسویديگدربداتددبردر
مجموعهایازآياتمعطوفبهواقعیتبیرونیحكومتهایسیاسدیبدهدسدتآمددکده
حكومتهمیشهمقتضیانواعفسادهاست.ازاينجهتقدرتسیاسیامریمنفیومضر
برایجوامعبشریاست.حالچهرهدومحكومت،زمینهعميیآيهشورا،بهمثابهراهكدار
برونرفتازچنینبحرانیموردتوجهقرارگرفتواستداللشدکهآيدهشدورابداهددف
کاستنازابعادمنفیقدرتسیاسیتشريعشدهاست .
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تسهیلعميیحضورفعاالنهمردمبرایرسیدنبهمقاصددنیویواخرویاستکهت -
ت افرادبرایخودامادرزندگیجمعیبرخواهندگ يد.آيه71سورهحديدبدهصدراحت
ايننگرهراالقامیکند؛اينآيهمیفرمايد:مارسوالنراهمراهبداکتدابومید انبدرای
اقامةقسطوعدالتبههمتمردمفرستاديم .
مجموعهایازقواعدونظريهها،جهتتنقیحمعنایلفظی(واژگانکيیدیآيهشورا،
پارهگفتارهایآيهبهعنوانج ونی معنایآيهبهعنوانکلمتشكلازاجد ا)ومعندای
میکدرد،بدرایاثبداتفرضدیه
تأوييیکهمسئيهمقاصدشرعوزمینههایعميیرامطرح 
توجهرابرانگیخت .
ابتدادرپارهگفتار«شاورهمفیاالمر»حكمامربهمشورتازموضدوع«مشدورتدر
مسائلسیاسیواجتماعی»جداشد.عرفیبودنموضوعدرتحيیلآنبررسیگرديد.در
گسترهمعنايیمشورتاستداللشدکدههدیچمصدداقخدارجینمدیتوانددروحمعندای
اجتماعیوتاريخیآنرامحدودنمايدوهرحكومتیکهبروزدهندهبیشترينمشارکتدر
سازیوتصمیمگیریباشدبههماناندازهمشدورتجيدوهمدینمايددوبده

فرايندتصمیم
اندازهایکهارادهوديدگاهمردمازفرايندهایسیاسیواجتماعیکناررود،بههماناندازه

معنایمشورتدرآنحكومتمصداقنخواهديافت .
درگامدومتالشکرديمبرتحيیلحكمتمرک کنیم.دراينمرحيدهدربدارۀدونظدر
بحثشد.اولاينكهامربهمشورتنهمولویبيكهارشادبهرويدهایعقاليدیاسدتکده
نی بهاينرويهعملکردهاست،همدانگوندهکدهچندینسدنتیبدهشدكل
پیامبر
تحسینیدرقرآناززبانميكهسبأبیانشدهاست.تاريخصدراسالمهمنشانمدیدهدد
کهسنتمشورتدردورهجاهيیتمعمولبودهاستازهمینرواشارهنمدوديمکدهامدر
شورانهتأسیسیکهعالوهبرارشادیبودنامضايیاست.ادعایديگردراينزمینهجعل
حقبرایمردمدرحكومتبود.دراستداللبهاينادعابیانشدکهاوالًازتكيیفسیاسی
بهي شخ حقوقِسیاسیبرایديگرانقابلاستنباباستوديگراينكهمشدورتدر
قرآندرجايیبهکاررفتهاستکهحقوقمشتركدرآنزمینهوجوددارد .
همچنینبرایتحيیلآيهشورااستداللشدکهبايدهمهاج ایآنراباهدمدرنظدر
گرفتومعنایکلآيهرابهدستآوردوازاينجهتاستداللشدکهآيهدرصددبیدان
دومدلازحكومتمشروعونامشروعاست.درادامهبرایتكمیلدريافتهدفگويندده
سخنکهشارعمقدسباشد،بهسراغمقاصدشرعرفتیموبرایيافتنآنبهزمینهعميی

مسئولیتهایدولتمردمساالردربارهمشارکتسیاسیمردمازمنظرقرآن 


حكومت،آنگونهکهدرخودقرآنآمدهاست،توجهکرديموباتوجهبهاستنباباقتضدای
فساددرقدرتسیاسیازآياتمتعددبهتأويلآيهشدوراپدرداختیم.ازمجموعدهمباحدث
میکنیم :
مقالهچندنتیجهقابلحصولاستکهدرچندبندبدانهااشاره 
الف)منطقِمشروعیتِفرايندحكومتدرتحققخارجیازمنطقِمشروعیتِآنقبلاز
تحققخارجیمتفاوتاست.ممكناستشارعمقدسفردياافرادخاصیرابهحكومدت
نصبنمايد؛اماچنیننصبیبهمعنایمشروعیتدرتحققخارجیحكومتنیست؛چراکه
ممكناستمنطقديگریبرنحوهتحققخارجیآنحاکمباشد.درواقعپژوهشحاضدر
درصدداثباتهمینمنطقِمتفاوتِحاکمبرتحققِخارجیِحكومتاست .
ب)باتوجهبهاينكهحكومتشورايیمدلمشخصیازنظامسیاسینیستوتنهادال
برايناستکهخداحكومتِمبتنیبرت ذهنرامردودمدیدانددوحكومدتمبتندیبدر
بیناالذهانرامطيوبمیشمارد،تمامینظامهایسیاسیمردمساالربهطورنسبیبهاندازه

مردمساالربودنشانبروز دهندهمصداقیازمصاديقمفهومشورایموردنظردرآيدهشدورا
خواهندبود .
)هددرحكددومتیکددهمحصددولشددراکتبیشددترينارادههددایمددردمدرفراينددد
سازیهایسیاسیباشد،بههماناندازهمشروعیتآناف ايشخواهديافتواگدر
تصمیم 

کمترينامكانمشارکتوجودداشتهباشد،بههماناندازهمشدروعیتديندیاشکداهش
میيابد .
د) ازمیانحكومتهایموجود،نظامهایمردمساالرکدهبیشدترينزمیندهمشدارکت
اکثريتمردمدرحكومتوجوددارد،نسبتبهديگراشكالحكومتکدهکمتدرينزمینده
میگردد،ازمشروعیتدينیبیشتریبرخوردارند .
مشارکتاکثريتمردمدرآنممكن 
ه)باتوجهبهقراردادیبودنمجموعةمسئولیتهایدولتهایمدردمسداالرامدروزدر
ارتباببامشارکتحداکثریمردمدرفرايندهایسیاسیواجتمداعیازطريدقانتخابدات،
آزادیبیان،تأسی رسانههایشنیداریوديداری،انتشارمطبوعات،ايجادانواعتشكالت
مدنیوسیاسی،چنینمسئولیتهايیبرایدولتدينیال امشرعیدارد.دلیلايناسدت
کهچنینقراردادیدرحوزهمباحوباالتردرحوزهایکهمطيوبیدتعرفدیدارد،صدورت
گرفتهاستودولتازبابل وموفایبهعهدمي مبهرعايتشرعیاينحقدوقبدهنفدع
میباشدولذاشرعاًمسئولاست .
مردم 
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کتابنامه
 قرآن کریم. انصاری دزفولی ،مرتضیبنمحمد؛ رساله سراجالعباد(محشی) ،با شرر مرررزا محمدن رنشررازی و آخوند محمد کاظم خراسانی ،چ ،1قم :مؤس ه مطبوعاتی اسماعرلران1111 ،ق.
 بشرریه ،ن رن ،جامعهشناسی سراسی :نقش نرروهرای اجممراعی در زنردسی سراسری ،چ،8تهران :نشرنی.1881 ،
 -بهبهانی ،محمودبنمحمدعلی ،رساله فی الغناء ،چ ،1قم :مرصاد1118 ،ق.

 پهلواننژاد ،محمدرضا و لردا اصرطهباناتی« ،بررسری کرنشهرای ستمرار در سرانرانیهرایرؤسای جمهور ایران و آمریکا شهریور  1881سازمان ملل» پژوهشهای زبانهای خارجی،
س ،11ش م ل ل ،808پایرز و زم مان .1881

 -جمعی از محققان ،سرره سراسی پرامبر

 ،چ ،1قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسرممی،
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.1881
 جناتی شاهرودی ،محمد ابراهرم ،منابع اجمهاد از دیدساه مذاهب اسممی[ ،بیجا][ :برینرا]،[بیتا].
 ن نی ،ابوالح ن و جمعی از پژوهشگران ،مبانی معرفمی تت ررر سراسری قررآن ،چ ،1قرم:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسممی.1838 ،
 ریمزر ،جورج ،نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر ،ترجمه مح رن المالری ،چ ،11تهرران:علمی.1883 ،
 شبر ،عبد اهلل ،تت رر القرآن الکریم ،چ[ ،1بیجا] :اسوه1111 ،ق. شهرد اول عاملی ،محمدبنمکی ،القواعد و التوائرد ،تحقرر و تصرحرس سررد عبرد الهرادینکرم ،ج ،1چ ،1قم :کماب فروشی مترد[ ،بیتا].
 علوی ،سرد عادلبنعلیبنالح رن ،القرول الرشررد فری اتجمهراد و المقلررد ،ج ،1چ ،1قرم:انمشارات کماباانه و چاپاانه آیتاهلل مرعشی نجتی1181 ،ق.
 طالقانی ،سردمحمود ،پرتوی از قرآن ،ج ،8چ ،1تهران :شرکت سهامی انمشار.1818 ، طباطبایی ،سردمحمدن رن ،المرزان فی تت رر القرآن ،ج ،1چ ،1قم :دفمر انمشارات اسرممیجامعه مدرسرن نوزه علمره قم1111 ،ق.
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 -طباطبایی ،سردمحمدن رن ،ترجمره تت ررر المررزان ،ترجمره سررد محمرد براقر موسروی

همدانی ،ج ،1چ ،1قم :دفمر انمشارات اسممی جامعه مدرسرن نوزه علمره قم.1811 ،
 قاضیزاده ،کاظم ،جایگاه شورا در نکومت اسممی ،چ ،1تهران :عروج.1881 ، قزوینی ،سردعلیموسوی ،رسالة فی اادی ة «نمرل فعملم رلم علری الصرحه» ،تحقرر وتصحرس سردعلی موسوی علوی ،چ ،1قم :دفمر انمشارات اسممی واب مه به جامعه مدرسرن
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