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  چكيده

 نیتـر  مطلـوب  یمعرفـ  یناکـام  يها نهیاز زم، یاسیس اتیح ياهداف و راهبردها نییخلقت در تع أبه نقش مبد یتوجه یب

شـناخت سـعادت انسـان بـه عنـوان      ، که از منظر قـرآن  یحالدر، بوده است يوعادت س نیمأتدر  بشر یاسیس اتیبستر ح

ـ   یاسـ یات سیح یرگذار در چگونگیثأت یاستلزامات، ن نگاهیا .است یشناسأمبد نیازمند، یاز نظام هست يعضو  یبشـر در پ

ـ بـه ا  ویژه تفسیر المیزان به، یئآثار عالمه طباطبا یق با بررسیتحق نیا .سازد یم زیاممت اش ینوع غرب ازکه آن را دارد   نی

اسـتوار اسـت کـه     هیفرضـ تحقیق بر ایـن   ؟کدام استشناختی در سیاست أمبد یمبانترین  مهم دهد که میپرسش پاسخ 

تـوان از آثـار    و والیت خداوند را می، ربوبیت، مالکیت ،عالم بودن ،خالق بودن ،مثل قادر بودن، سیاستمبدأشناختی  یمبان

  نمود. یمعرف یاسیس اتیدر ح ینظام ارزش یطراحدر  ي براي آناستلزامات متعددد و برداشت کر، عالمه

  ت.یوال، تیربوب، تیخالق، قدرت، استیعلم س، ی: مبانها کليدواژه
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  مقدمه

انـد تـا    ترین بستر براي حیـات بشـري تـالش کـرده     اندیشمندان اسالمی همواره در معرفی مطلوب

، انـد. بـا ایـن حـال     ب گوناگونی در این زمینه شکل گرفتهکمال وي تضمین شود و مکات سعادت و

ها در تـأمین سـعادت حیـات اجتمـاعی و سیاسـی هسـتیم کـه بـر پایـه           امروز شاهد ناکامی تالش

توجهی به  کند بی هاي تجربی استوار بوده است. آنچه در شمار علل مهم این ناکامی جلوه می روش

اسـت.   تعیین اهـداف و راهبردهـاي حیـات سیاسـی    در ، خلقت هستی و انسان أمبد، نقش خداوند

از منظر قرآنی نظام هسـتی  ، خداوند را کنار گذاشته شده است، که انسان در مکاتب موجود حالیدر

 خلقـت او   یابد. هستی با همه ابعادش جلوه وجود و معنا می ،در سایه خداي خالق و رب، و انسان

نیازمنـد  ، بـه عنـوان عضـوي از نظـام هسـتی     ، آیـد و شـناخت سـعادت واقعـی انسـان      شمار می به

توان طرحی جامع براي حیات سیاسـی و اجتمـاعی بشـر     گردد. با چنین شناختی می شناسی میأمبد

). 21ص ، 14ج، 1390ـ   1386، یآملـ  يجـواد  :ر.كارائه کرد که سـعادت وي را تضـمین کنـد (   

هایی هستند که مسـلمانان   هاي قرآنی شامل مجموعه عقاید اصولی و نظري و مجموعۀ ارزش آموزه

) و 13ص ، 1391 ی،آملـ  يجوادرابطۀ اصل و فـرع دارنـد(   این دو نظام  و، بندند کار می در عمل به

دهند که امکان تولیـد نظـام    شناختی بخش مهمی از نظام اعتقادي را در اختیار ما قرار میأمبانی مبد

  آورد. در حوزة حیات اجتماعی و سیاسی را فراهم می، ارزشی

لـذا مراجعـه    .آور است نانیاطم یفهم ن حال مستلزمیدر ع ق ویم و دقیقو یقرآن متن، گرید ياز سو

د یـ که بستر تول يکشف نظام اعتقاد يبرا. است يضرور ییعالمه طباطباچون  يبه فهم مفسران توانمند

ـ بـر پا  و، شـده  از منظر عالمـه فهـم  ات یآ، آورد یاست را فراهم میدر حوزه س ینظام ارزش  یمبـان ، ه آنی

، »یو ارزشـ  يان دو نظـام اعتقـاد  یـ م ۀوجود رابطـ «فرض  شیرش پیپذ لیشود. به دل یارائه م یخداشناس

در  یاسـتلزامات ، ین مبـان یـ رش ایپـذ  .شود یجهان م أدر مورد مبد اعتقادات ثر ازأاست متیها در س ارزش

م وجـود منحصـر در   یریبپـذ ی قتـ و، نمونـه  يسازد. برا یم زیاش متما یاست دارد که آن را از نوع غربیس

 یادراکـ  يازمنـد ابزارهـا  یبشـر ن ، را ندارد يفراماد يبشر توان ادراك خدا یادراک يابزارها و ستیماده ن

  سد:ینو یانعام م 103ه یر آیدر تفس عالمهخواهد شد.  يمادریادراك منابع غ يبرا، يگرید

ک امـر  ین یا، ل آنها باشدیوک بخواهد یکس یکردند وقت یخود فکر م مشرکان مطابق فهم ساده 

خداونـد  . اسـت  یجسـم  يدار کارهـا  خواهد بود که عهده یگر امور جسمانیمانند د یجسمان

چون واالتـر از  ، کند یرا درك نم یتعال يها خدا چشم نکهیه دفع کرد؛ به این آیتوهمشان را با ا

  .)292ص، 7 ج، ق1417، ییطباطباجسم بودن و لوازم آن است(



   ۶۵ طباطبائي از منظر عالمههاي مباني خداشناسي در ساحت سياست  استلزام

جـه گرفـت تـا نقـش     یرا نت یالهـ  أمبدفقدان توان انحصار وجود به ماده و  ینم، ياعتقاد ن نظامیدر ا

ـ   بـه  يبا تمسک انحصار ده انگاشته شود وینادبه مسائل اجتماعى  ییگو پاسخ خداوند در و  یعلـم تجرب

و  یاسـ ین سیمـالك جعـل قـوان    قراداد اجتماعی یا رضایت شهروندان یا اراده عمـومی نمونه  يبرا، عقل

  .)15ـ  13، ص 1379مصباح، ( ردیقرار بگ یجتماعا

امکان فهم قرآنـی  ، عالمه طباطباییاي از مبانی مبداشناختی برگرفته از منظر  با توجه به مجموعه

ابعاد و راهبردهاي حیات سیاسـی متمـایز از نـوع غربـی آن فـراهم      ، از سیاست اسالمی در اهداف

 عالمه طباطباییسیاست اسالمی از منظر مبدأشناختی  به معرفی مبانی، گردد. سؤال اصلی تحقیق می

سیاست اسـالمی از  مبدأشناختی  و استلزامات آن اختصاص دارد. تأکید مقاله بر این است که مبانی

استلزامات متعـددي در طراحـی نظـام ارزشـی در     ، قرآنالالمیزان فی تفسیر ویژه  به، آثار عالمهمنظر 

  حیات سیاسی دارند.

ن کمـال جـامع بشـر بـا     یمأبشر با هدف ت یات اجتماعیت حیریمد، »یاست اسالمیس«مقصود ما از 

 یدانشـ  بـرون  يها فرض شیپ» مبنا«مقصود از . است يو اخرو يویات دنیح، یروح، يماد تیلحاظ هو

ـ با عنا ینظام ارزش و شوند یم استخراج میژه قرآن کریو هب، ینیاست که از نصوص د د یـ ت بـه آنهـا تول  ی

موجـب  ، تفـاوت در آنهـا  اي کـه   گونـه  بـه ، کنند ین میرا مع یاسیع پاسخ به مسائل کالن سشود و نو یم

  شود. یاست میس ةات متفاوت در حوزید نظریها و تول تفاوت در پاسخ

انواع روش تجربی را بـراي پاسـخ بـه مسـائل     ، متناسب با مبانی خود، سیاسی غربی ۀفالسف

تا به توصیف معضالت حیـات  ، آیند ش سیاست برمیدر پی تولید دان انگارند و سیاست کافی می

ئـه نماینـد.   رااي الزم را ا الگوي حیات سیاسی و توصـیه ، سیاسی بشر بپردازند و نظامات ارزشی

موجـب ایجـاد دانشـی    ، علم سیاست موجود در کشور ما نیز متأثر از این مبانی سـامان پذیرفتـه  

ي الگـو گیـري   شـکل ، اي سـازمندي مـذکور  که مقتض حالیدر ؛نامتناسب با مبانی دینی شده است

ـ نظر اسالمی دانش سیاست سازگار با مبانی اسالمی و قرآنی و تولید ی بـر  ارزشـ  ت و نظامـات ای

کوشـد بـه مبنـاي     است. این تحقیق می شناختیأاز جمله مبانی مبد، محور مبانی اسالمی و قرآنی

دسـت یابـد و بـه برخـی      ییعالمـه طباطبـا  شناختی سیاست اسالمی در قرآن کریم از منظر أمبد

استلزامات این مبانی اشاره کند تا گامی در مسیر تولید دانـش اسـالمی سیاسـت برداشـته شـود.      

بررســی و مبــانی  عالمــه طباطبــاییمــؤثرترین صــفات الهــی در سیاســت را از منظــر ، رو ازایــن

  کنیم. شناختی را از آن استخراج میأمبد
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 استيس يشناختأمبد يمبان

کـه   يا گونـه  بـه ، رگـذار اسـت  یثأاسـت ت یمثـل س  یعلوم انسـان  کالنمسائل در فهم  یهست از مبدا یآگاه

از صـفات   یا برخـ ی، اند توجه یب یهست أآنان که به مبد .ثرندأن نگاه متیموجود از ا يها ها و مکتب هینظر

و  یو ارزشـ  يداز نظـام اعتقـا   ینوع، ت او معتقدندیکنند و تنها به خالق یت را انکار میخداوند مانند ربوب

ـ مثل اسالم بـا شـناخت و   یان الهیاد .اند رفتهیرا پذ یاسیس يهنجارها ، صـفات او  و یهسـت  أاز مبـد   ژهی

ـ متفـاوت بـه نظر   یداشته و سامان یاسیات سیگر از حید یدرک اهـداف و  ، داده یاسـ یات و نظامـات س ی

 ةمـذکور در حـوز   ین مبـان یرگـذارتر یثأت. این پژوهش تـالش دارد  ندا در نظر گرفته یمتفاوت يراهبردها

  .یدن اشاره نماآ استلزامات یبه برخو  ییشناسا ،ت به آثار عالمهیرا با عنا یاسیات سیح

  ياسيقدرت سمنشأ  »يقدرت اله«

به معناي ملک و غنا و توان است و با تعبیر قادر و مقتدر ، ترین صفات ذات خدا قدرت از اصلی

 »مقتدر«واژه ). 511 ص، ق1392، راغبشود ( ق میبر ذات خداوند اطال، یا به صورت نفی عجز

اراده و خواست انحصـاري و مطلـق   ، گویاي قدرت ،و آیات گاه در مورد انسان هم کاربرد دارد

به ، عمران آل 26. عالمه ذیل آیه )69 :اءی؛ انب17 :؛ فتح26 :روماند( در قلمرو تکوین و تشریع  خدا

ــ  زي و اســتناد هــر قــدرتی بــه وي تصــریح مطلــق بــودن قــدرت الهــی و تــوانش بــر هــر چی

که در مورد فتح مکه یا حفر خنـدق در  ، ). وي ذیل آیه135ص ، 3 ج، ق1417، ییطباطباکند( می

امـر   رسـول بـه  خداونـد  «نویسـد:   می، )727ص ، 2 ج، 1372، یطبرساطراف مدینه نازل شد(

وسـت و قـدرت مطلقـه    دسـت ا  طور مطلق بـه  کند به خدایى پناهنده شود که تمامى خیرها به مى

  ).128 ص، 3 ج، ق1417، ییطباطبا» (ستخاص او

از ارکـان اصـلی حکومـت    ، ) و امـر و نهـی  8 ص، 1386، دوورژه( هاي اصلی سیاست قدرت از مؤلفه

بـراي   و )20ص، 1381، یآملـ  يجـواد ( شـود  قضـاوت و سیاسـتگذاري مـی   ، گذاري شامل قانون است و

، توان به مواردي از نگاه عالمـه اشـاره کـرد    می، »ه مسائل سیاسیدر پاسخ ب، نقش توحید در قدرت«تشریح 

 ژان و جـان الك ، توماس هابز مانند مسئله مشروعیت قدرت. بر اساس مکتب قرارداد اجتماعی افرادي مثل

اراده ، یکراسـ ودم بـرال یل یـاتی چـون  در نظر). 113ص ، 1368، روسـو ( انـد  قدرت أمردم منش، ژاك روسو

 يفـرد  يها سرجمع اراده يحقوق به معنا ینیحقوق است و قانون به عنوان مظهر ع جادیامنشأ  گانهیانسان 

از   قـدرت سیاسـی  ، . اما با پذیرش مبناي قدرت انحصاري الهـی ندارد ی در آنگاهیجا یحقوق اله کهاست 

هـا و   فرمانروایى آسـمان ) و 39؛ کهف: 165: بقرهست(ها آن متأثر خواهد شد؛ زیرا خداوند منشأ همۀ قدرت



   ۶۷ طباطبائي از منظر عالمههاي مباني خداشناسي در ساحت سياست  استلزام

 :؛ قصـص 22 :؛ عنکبـوت 116 :؛ توبه120و 107 ي جز او ندارند(بقره:ا ها هیچ ولی . انسانستوزمین از آن ا

  ).51 ص، 1ج، ق1417، ییطباطبا(خداست اًمنبع قدرت مطلق). 70

بشـر   اجتمـاعی ـ   یاسـ یات سیح در قلمرو یاله یعین است که قدرت تشریا، ن مبنایاز استلزامات ا

 55هیـ ر آی. عالمـه در تفسـ  اسـت  دیمق یاله نید یبه حدود احکام قطع، خواست مردمو  ان داردیز جرین

کنـد هـر نـوع قـدرت مخلوقـات       یح مـ یتصر، عمران آل 26 هیل آیذ دهد و ین قلمرو را نشان میا، مائده

جـز   یکسـ  .)131ص ، 3  ج، هماناست( یر چتر قدرت الهیز  )يو اعتبار یقیو حق یعیو تشر ینی(تکو

  جاد هر نوع الزام را ندارد.یاعمال اراده و مطالبه و ا قدرت فرمان و، اذن او ا بهیاو 

 يآنـان بـرا  . است یو تبع، ياعتبار، محدود امبران و ائمهیچون پ یقدرت حاکمان، مذکور يمبنا با

و  یاسـ یو قـدرت س  یقـدرت الهـ   ۀاند. رابط قادر مطلق يازمند اذن خداین، یاسیاز قدرت س يبرخوردار

، » أَطیعوا اللَّـه و أَطیعـوا الرَّسـول   « نساء 59 هیدر آ، ن نگاهیخدا با هم .)همان( است یطول، يبشر ياعتبار

ـ  خـدا زیـرا  ز هست؛ یاطاعت خدا ن، رسول تطاعا .دهد یاالمر م یامبر و اولیبه مردم اذن اطاعت از پ ه ب

گونـه   همـان  .ت کرده استطاعاحتماً از خدا ، ت کندطاعا هر کس از رسولو  کردهمر ش ارسول تطاعا

  .)236ص، 3ج، تا یب، یطوس( »منْ یطعِ الرَّسولَ فَقَد أَطاع اللَّه« فرمود:سورة نساء  80ه یکه در آ

 .اسـت  یاسـ یس يهـا  رخدا و انحراف در حوزه الزام و التزامیش به غیگرا أمنش، قدرت يانگار مستقل

د و یـ ن خدا درآیتحت اراده و اطاعت از قوان دیع بایشربشر در ت، خداست ینیقدرت تکو أمنش یاما وقت

ات یـ ل آیـ فه خود بداند. عالمه ذی) را وظ31: عمران (آل ت محبانهیعبودیعنی ، ن مظاهریاطاعت در باالتر

و نشـان  ، ختـه به ارتباط اطاعت از خدا با اطاعت رسول و افراد مجـاز بـه اطاعـت پردا   ، بقره 167تا165

نـه  ، اسـت  یو... در امتداد اطاعت از خدا و قدرت الهـ  امبریاعت از الزامات پت و اطیدهد لزوم تبع یم

چنـد دوسـتى   ه هرشـد  تأکیدبه دوستى خدا عطف و  دوستى رسول زیتوبه ن 24 آیه درمستقل از آن. 

، )متابعـت او (مبرااست و اثر دوسـتى پیـ  خد دوستىدلیل  هاما دوستى پیامبر ب، ندا جداگانه، و پیامبر خدا با

ـ ) ن31  :عمـران  آل؛ 64  :نسـاء (يگـر یات دآی است.خد ن متابعتعی  ر.ك:(روشـنگر ایـن معنـا هسـتند     زی

تعبیـر  «سـد:  ینو یبقـره مـ   165ه یـ ل آیذ، یتیبا اشاره به روا يو .)409ـ405ص، 1 ج، ق1417، ییطباطبا

و ، وانـده خاطر تعبیر خداست کـه تابعـان انـداد بگیـر را سـتمگر خ      هب، به عبارت (پیشوایان ستم) امام

  ).409 ص، همان(خواهند بود ائمه ظلمه، است پیشوایشان روشن

ره یـ همـواره دا ، اسـت یس ةخداونـد در حـوز   یعیقدرت تشررسد  یبه نظر م، ن مبنایت ایرغم اهم به

در  ینیقـدرت تکـو  ؛ زیـرا  به خود اختصاص داده اسـت  یدر هست او ینیقدرت تکورا نسبت به  يکمتر

۶۸     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

ـ از ا يا و جهان جلوه، هاعمال شد یهست يتمام اجزا ، ییطباطبـا ؛ 1: ملـک ؛ 107: بقرهن قـدرت اسـت(  ی

ـ اخت، ن حوزهیدر اروشن است ، )251ص، 1ج، ق1417 ار انسـان معنـا نـدارد و قـدرت فـارغ از رد و      ی

آن  یر هسـت یسـت و بـه خلـق همـه موجـودات و تـدب      یدر آن ن یشود و تخلفـ  یرش انسان اعمال میپذ

 نـاً یتکو او همـه در برابـر   .همـه موجـودات محتـاج خداسـت     يبقـا  . وجود و)3: اختصاص دارد(فاطر

هـا   هیتوص ةکه در حوز، یعیبه خالف قدرت تشر. )321ص، 11ج، 1417، ییباطباط ؛15: رعداند( خاضع

ـ نبا د ویقانون و با، هیها قرار دارد و در قالب توص و ارزش از  ینیقـدرت تکـو   یوقتـ شـود.   ید ارائـه مـ  ی

. در دیـ درآاو  نیتحـت اراده و اطاعـت از قـوان    رد ویقدرت خدا را بپذ دیبا هم عیبشر در تشر، خداست

ـ تـوان تخلـف   ، ار و عقلیل اختیانسان به دل، انین میا ـ . )246: بقـره (رش آن را داردیا پـذ ی قـدرت   یول

ش عمـل  یرد و به مقتضایتواند بپذ یاو م .ابدی یشعور و مختار معنا م يتنها در مورد موجودات ذ، یعیتشر

، یاسـ یف سیاز حقـوق و تکـال   یاحکـام او در قالـب نظـام    و یدن به مطالبات الهـ یو با تحقق بخشکند 

ـ ، هجرت، از منکر یامر به معروف و نه، ع جهادیمانند تشر .ابدیپاداش ب یستگیشا اطاعـت از خـدا و    ای

عـذاب  ) و مشمول 61: نساءا به انکارش روآورد(ی، )407ص، 4ج، ق1417، یی؛طباطبا69: نساءامبرش(یپ

 یعیقدرت تشـر ، )25: لقمانر است(یپذ ان مشاهدهیکه به ع ینیقدرت تکو عکسِ هب. )68ـ64: مائدهگردد(

و ، سـت ین رشیقابـل درك و پـذ  ، شـوند  یار انسان محقق مـ یبا اختو دها یدها و نبایدر قالب مجموعه با

 يادیـ ات زمنازعلذا  .آورد یم مردم فراهم سلطه بر ياستفاده قدرتمندان و تبهکاران از آن را برا ءسو ۀنیزم

کمرنـگ  ، اسـت یدر صـحنه اجتمـاع و س   آن رشیو حضور و پذ خداوند وجود دارد یعیدر قدرت تشر

 یعلمـ  ۀاحاطـ  يموجـود دارا  گانهی ،خداوندز ین یشناخت معرفت و یخداشناخت یالبته از منظر مبان .است

و  يویـ بشر در گسـتره دن  يازهاین ۀهم بهو مصالح مخلوقاتش از جمله انسان و آگاه  اتیبه تمام ابعاد ح

ارائـه   را عیو عالم تشر نیفهم معصومانه از جهان تکو، یوح .و مرتبطات آن است یاسیابعاد س، ياخرو

ل نقصـان  یـ که بشـر بـه دل   یحالدر .ستیدر آن ن یشهوات عمل ای یامکان خطا و شبهات علم و، کند  یم

 داشـتن ي ت الزم بـرا یفاقد صـالح  یشهوات عمل و یدر شبهات علم يگرفتار و يو فقر وجود یمعرفت

ـ ، )165ص، 2 ج، ق1417، ییطباطبـا  ؛216  :بقرهع جهـاد( یمانند مسئله تشر؛ است ین قدرتیچن ا مسـئله  ی

که خواسـت مـردم و انتخابـات بـه عنـوان       یحالدر. دهد ین مبنا خود را نشان میکه هم اتشورا و انتخاب

ـ  یاسـ یدر نظام س، مطرح است یغرب یساین خواست مردم در نظام سیمأابزار ت ـ ا، یقرآن ن خواسـت در  ی

ـ تواند م یم ییابد و خواست مردم تا جای یت میمشروع یت مطالبات الهیدرون حاکم ن یزان جعـل قـوان  ی

ز یـ ن نیـ ع دیانزال کتب و ارسـال رسـل و تشـر    ۀفلسف .نداشته باشد یتناف یرد که با خواست الهیقرار بگ
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ـ  یاندن راه صحینما« ح یقـرآن بـه انـدك بـودن علـم بشـر تصـر        اسـت. » یقـ یه سـعادت حق ح وصـول ب

 قـدرت کامـلِ   لذا ؛است مغشوش و محدود اریبس یاله علم برابر در ز قدرت عقلیو ن )85: اسرا(کند یم

: عمـران  آل ؛165ص، 2ج، ق1417، ییطباطبـا ؛ 216: ر.ك: بقره( وضع قانون براي حیات سیاسی را ندارد

 نکـه یبـا ا ، )85: اسـرا  ؛24: نازعـات  ؛127: اعـراف  ؛38: قصـص  ؛278ص ،3ج ، ق1417، ییطباطبا؛ 85

امـا  ، را کشف کند ف و حقوقیوظا یتواند برخ یم و )216: (بقره ت داردیاما محدود، است یحجت اله

 يجواداتشان نـاتوان اسـت(  یئدست آوردن و درك جز ت بهیفیو ک یاز درك چگونگ، ن مورد همیدر هم

کسـب قـدرت    يبـرا  یاسـ یس و یات اجتماعیح ۀدر عرص ییها همواره گروهاما . )47 ص، 1381، یملآ

، ننـد یب یسعادت بشر م ن مصالح ویمأت يالزم برا يدهاینبا و دهاین باییتع يکوشند و خود را توانا برا یم

ـ از جملـه انب  یان آنان و طرفداران قدرت الهـ یم، ن حوزهین در ایسنگ یو همواره منازعات جـاد شـده   یا ای

؛ 98: هودانـد(  داشـته  عیتشر قدرت يادعا، )24: (نازعات »یانا ربکم االعل«چون  یبا عبارات يراداست. اف

ــا ــص؛ 381ص، 10 ج، ق1417، ییطباطب ــا ؛41: قص ــص؛ 38 ص، 16 ج، ق1417، ییطباطب ؛ 38: قص

ــایی ــوت اصــلی پیــامبران   ، ) و در مقابــل37 ص، 16 ج، ق1417، طباطب ــدوا اللَّــه و اجتَنبــو  «دع با اع

داشتند و معتقد بودند از دستورات خداوند بایـد   میرخدا باز) بود و مردم را از بندگی غی37نحل: (» الطَّاغُوت

ـ  و فاقد غنـا  ،ریفق انسان ی نیزشناخت از منظر انسان. )17زمر: (اطاعت کرد از طریـق جعـل   نفـع خـود    یدر پ

عـالم و  ، صـمد ی، غنـ  يخـدا تشـریعی،   به برخورداري از قدرتفرد  نیتر ستهیشا براي همین؛ استقانون 

شخصـی جعـل    هـا را بـدون لحـاظ سـود     که نیازي به سود بردن از قوانین ندارد و این قـانون  است میحک

ـ امـا ا . شـود  یاذن داده مبه آنها که  یکسان ای خداوند است و اریقدرت در اخت نیا، دلیل نیبه هم .کند می  نی

ـ با، قـدرت مشـروع دولـت   ضـمن اینکـه    شود. یسپرده نم، تندالزم هس يارهایکه فاقد مع يافراد به مقام  دی

ـ اسـت و همـه تحـت ا    ریـ خدا فراگ ینیقدرت تکو؛ زیرا خداوند باشد یعیقدرت تشر ازی ناش قـدرت   نی

کـه   ستین یواگذارکردن ینیقدرت تکو باشد. خدا اریدر اخت دیبا، هم متناسب با آن یعیقدرت تشر، هستند

ـ با نییو تع یعین در قدرت تشرسخ. بدهد یخدا آن را به دولت ـ و نبا دی خداونـد  ، مـورد  نیـ در ا اسـت.  دی

مسـئله   واگذار نمـوده بـود.   اکرم امبریکه به پ يمگر در موارد معدود، کند گذار نمیوا یقدرتش را به کس

توانـد   یمـ  یکسـ  و دهد یاذن حکومت م یخداوند به کس ایاست که آ نیا، دولت تیدر منبع مشروعاصلی 

ـ ، کند نیمع يویدن اتیدر ح دینبا و دیبامردم  يبرا ـ پاسـخ ا  نـه؟  ای را کـه   یاسـت کـه خداونـد کسـان     نی

ماذون بـه  ، و عصمت داشته باشند در مورد صفات الزم مانند علم اوها را با  تناسب نیشتریها و ب یستگیشا

  ).59: ء(نسادارند تو حق حکوم ابدی یم تیتصرفاتشان مشروع اعمال قدرت وآنها  .سازد یتصرف م

۷۰     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

  ياسيس فيتناسب حقوق و وظا؛ مستلزم يت الهيخالق

چـه را کـه   هر .)3: ؛ فـاطر 102: انعام ؛62: ؛ زمر16: رعدکند( یم یمعرف يموجود خدا را خالق هر، قرآن

ل یـ عالمـه ذ  ).390ــ 387ص، 2ج، ق1417، ییطباطبادانـد(  یمخلوق خدا م، شود می اطالقشیء بر آن 

تـدبیر   زخلقـت ا  نکـه یا و کند یاشاره م یر الهیدا و ارتباطش با تدبت خیبه خالق، صافات 96و 95ات یآ

  ).150ص، 17 ج، همان(جدا نیست

 .اسـت » انسان بـا خـدا   و یهست يگسست نسبت وجود«، یت خدا نسبت به هستیانکار خالق ۀالزم

خـدا   جامعـه را منقطـع از   ت خود ویپس هو .ندیب یمسئول نم و ونیلذا بشر خود را در برابر خداوند مد

امـا   .)1381، انینبورد(یپـذ  یم  یاسیف سیم نظام حقوق و تکالیرا در تنظ يمحور انسان يانگارد و مبنا یم

ـ با، یاسـ یس و یف اجتمـاع ینظام حقوق و وظـا ، داند یم یگانه خالق هستیکه خدا را ، از منظر عالمه د ی

بـه لـوازم   ، خـالق بدانـد   ت خـود را وابسـته بـه   یکه هو یکس رایز ؛باشد یمتناسب با مخلوق بودن هست

، رو ازایـن  .عمل نخواهـد کـرد   یفاعل أبند خواهد بود و مستقل از مبدیپا» یرابطه خالق و مخلوق« یاسیس

اي از  یا سلسـله ، )21: ؛ بقره102  م:انعامسئله عبادت(، یو مخلوق یح به رابطه خالقیاز تصرپس  یاتیآ در

سخن از رابطـه بـه میـان    ، گیرد یا پس از آن ان قرار میروي انس بایدها و نبایدها و وظایف یا حقوق پیش

مــا خَلَقْــت الْجِــنَّ و «کــه فرمــود:  همچنـان   ).  57ص، 1ج، ق1417، ییطباطبا؛ 22و21 :بقره( آید می

شـامل  ، ات مطلـق یـ ن دسـت آ یا .)443ص، 2ج، ق1417، ییطباطبا ؛57ـ56: اتیذار(»الْإِنْس إِلَّا لیعبدونِِ

منـان  ؤمریرش خالفـت ام یپـذ  هـا در مسـئله   تیـ روا یهمانطور که در برخ ؛شود یز مین یاسیف سیوظا

  ).305ص، 1ج، ق1415، يزیحو(شود یه استفاده میاز آ، یعل

  ياسيمجوز تصرفات س ؛ياله تيمالک

خداسـت   سـلطه  تحـت  نفـوذي  و ملک هرکه  ات داللت دارندیآ. ) است1: ملک(»ملک« و» مالک«خدا 

) و 111، اسـرا نفی( خـدا  غیـر  از را مالکیـت  يا ). آیـه 128ص، 3 ج، ق1417، ییاطباطب ؛26 :آل عمران(

 سـلب  خـدا  را از غیـر  پشـتیبانی) ، یشـرکت ، ی(اسـتقالل یهرچیـزي بـه هـر صورت    مالکیـت دیگر  يا هیآ

و وجـود   ان مالک و مملوك هستیم ینیرابطه تکو، یقیت حقیاز منظر عالمه در مالک). 22: سباءکند( یم

ت خـدا نسـبت بـه    یمانند مالک. )129ص ، 3ج ، ق1417، ییطباطباجود مالک وابسته است(مملوك به و

ز محتـاج  یـ ش نیدر بقـا ، از به خدا در اصل وجـود یفعل خداست و جهان عالوه بر ن یجهان؛ چون هست

  ).22ص، 1ج، همانست(وا

ـ ا هـا  عرصـه سـایر   نسبت بـه ، و اجتماع استیس ةدر حوزت یمالک يت مبنایل اهمیدل ت کـه  ن اسـ ی
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 يهـا  تیـ ات و موقعیـ جـان و حـق ح  ، مـال ، يماننـد آزاد ، هاست که در تملک انسان ياز امور ياریبس

 .کننـد  یتصـرف مـ   ت ویریرد و حاکمان بر آن اعمال مـد یگ یها قرار م تحت تصرفات حکومت، مختلف

لـف  ت شئون مختیدر دست گرفتن مالک يبرا یفراوان يها جاد منازعات و تالشین کارکرد موجب ایهم

جـاد  یا يبـرا  یمناسـب  ۀانـد فلسـف   دهیکوشـ  یاسـ یاز مکاتب سهریک ، ن کاریا يبرا .ها شده است انسان

ـ تول یاجتماع ـ  یاسیات سیت تصرفات مالکانه خود در حیمشروع گونـه کـه در فلسـفۀ     همـان  .د کننـد ی

ـ تول ینظـام ارزشـ   .کند می عمل، بداند صالح چههر .است خویش غایت و فاعل خود بشر ،اومانیستی د ی

  ، رضـایت خـود   دانـد کـه بـا    یمـ  یو اجتماع یاسیف سیحقوق و وظا به تنها موظف و خود را، کند یم

در انحصـار   یت را در همه ابعاد هستیمالک، یاما نگره قرآن .)446ص ، 1363، نصري(نموده است  جعل

تنهـا  ، دهـد  ینم یتطاغو يها به قدرترا  یاسی) و خداوند حق تصرفات مالکانه س76: دهئداند(ما یخدا م

ـ  .ندیبرآ یهست یتحقق مطالبات مالک اصل یسپارد که در پ یم یبه کسان  یدر امـور شخصـ   یبه آنان حت

النّبـی  « ماننـد  .ابـد ی یت مـ یمشروع خداوند تیاز مالک یناش آنهاتصرفات  .دهد یت تصرف میمردم اولو

امـور اجتمـاعی و     همـه در ، صرف در نفـوس به اولویت در ت ) که6: احزاب(»أولی بِالمؤمنینَ من أَنفُسهم

اولویـت  ، به طریـق اولـی  ، در تصرف در انفس است» اولویت« شرچه موضوعگ. کند سیاسی داللت می

  است.مجموع کشور  واطالق والیت شامل والیت بر اشخاص . گیرد در بر می تصرف در اموال را

  عالمه معتقد است:

و فرد مسلمان هر جا امر را دائر بین ، مؤمنین است اختیاردارتر نسبت به مؤمنین از خود حضرت

 را مقـدم بـدارد.   باید منافع رسول خدا، و حفظ منافع خودش دید حفظ منافع رسول خدا

، اگر هنگـام خطـر   و است مقدم رسول، مؤمن هر حق و منافعى که براى خودش قائل است

ـ ، در مخاطره قرار گیرد جان رسول خدا  يوان خـود سـپر بـالى    مسلمان موظف است با ج

در تمامى امور دنیـا و   حضرت »بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم  النَّبِی أَولى« جمله شود و به خاطر اطالق

  ).413ص، 16ج، ق1417، یی(طباطبااختیاردارتر است، دین

 و یهسـت  ن است کـه چـون  ی) ا42 :؛ نور1 :ملکت(ید در مالکیتوح یاسیاز استلزامات س، بین ترتیبه ا

 تنهـا او حـق  ، ت خدا و مظهـر آن اسـت  یطول مالک ها در تیخداست و همه مالک یقیمملوك حق، انسان

توانـد در   یمـ  .و اطاعـت را دارد  عبـادت الزام مملوك به  و، مالکانه یاسیس و یو اجتماع يتصرفات فرد

ـ ز؛ نداو را مجازات کی و اجتماع یاسیس يدهاید و نبایبا و یصورت تخلف از نظام ارزش  یهـر کسـ   رای

 یف و اوامر و نـواه یار مملوك خود است و حق و توان مجازات در صورت تخلف از تکالیصاحب اخت

ـ اطاعـت) بـا مالک   يبه رابطه عبادت (مظهـر اعـال  ، مائده 76ه یر آیعالمه در تفس ).17: دهئرا دارد(ما  تی

۷۲     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

ـ ی، دت اختصاصش دادتوان به عبا یلذا نم ،ر خدا مملوك محض خداستینکه غیا. دهد یتوجه م یا با رب 

بـه   یهـیچ غرضـ   پـس ، تنها خدا مالک اسـت  کش ساخت.یدر عبادت شر، رش استیکه مالک او و غ

در  يسـاز  نظـام ، یت هسـت یمملوک يدر مبنا .)75ص، 6 ج، ق1417، ییطباطبارد(یگ یر تعلق نمیعبادت غ

ـ ذ، عالمـه  .شـود  یم یوگرنه غصب حق اله، با استناد به خداوند مشروع یاسیس ةحوز  78ــ 76اتیـ ل آی

و لـوازم خـود   ، یو غفلـتش از مالـک اصـل    قـدرت قـارون   يو اسـتغنا ي انگـار  قصص به مستقل ةسور

ـ ، داده بـود  يبه و ییها خداوند گنج: کند و معتقد است یتوجه م یدر عرصه اجتماع يانگار مالک او  یول

ـ مالک ا خداوند انتظارِ .تش آنها را گردآورده استیریحسن مد فکر و، گمان کرد خودش با علم ن بـود  ی

ن بـود کـه بـا    یـ سـخن قـارون ا   .خانه آخرت اسـتفاده کنـد   ير آبادیدر مس، ا که به او دادهیکه از مال دن

 .کنـد  یتش مستقل است و هر گونه بخواهد تصرف مـ یلذا در ملکاست.  استحقاق مال را به دست آورده

 ۀالزمـ ، قتی). در حق78ـ75ص ، 16 ج، ق1417، ییطباطباا دارند(یاست که عموم فرزندان دن ین گمانیا

ـ به خـدا   حق الزام مملوكتعلق نگرفتن ، ک قائل شدن آنیا شری، یت هستیرفتن مملوکینپذ ا انحصـار  ی

  ن حق خواهد بود.یا

 ياسيس عيحق تشر أمنش، يت الهيربوب

لحظه به لحظـه تـا   جاد یا يبه معنا، )42: وسفی؛ 126: ؛ صافات80: عمران ؛ آل15 :؛ سباء2: حمد(» رب«

لک حقیقى جـداى  م .کند یر میاست که امر مملوك را تدب ی) و مالک337ص، ق1392، راغب( حد کمال

مالـک تمـام   ، »نیرب العـالم «). 21ص 1ج، ق1417، ییطباطبـا (مالک مدبر است، رب و، ستیاز تدبیر ن

، همـان ( وك استت مملیاست که هر لحظه در حال ربوب ياریمالک و صاحب اخت، ن است و ربیعالم

 یعیو تشـر  ینیبه اجازه تکـو  يازین ریتدب و تصرف يبرا و مخلوقات است اریصاحب اخت خدا ).22ص

 برپایـه ، )181ص، 18 ج، همـان ( اسـت  دو نـوع ربوبیـت   ه جامعیجاث 36ه یآ، ندارد. به نظر عالمه یکس

 و تشـریعی  بوبیـت ر، )193ص، 16 ج، ) (همـان عیو تشر نیتناسب تکوتشریع( و تکوین نظام هماهنگی

. اوسـت  آن از ییـ جز و کلّـی  تکوینی ربوبیت که باشد کسی دست به باید، اجتماعی و فردي نظام تدبیر

، هـا  انـزال کتـاب  ، مثل ارسال رسـوالن  یرونیل بیها با وسا ژه انسانیت ویهدا يبه معنا، یعیت تشریربوب

از  ي). عالمـه مـوارد متعـدد   9 ص، 12 ج، همان( ن سعادت بشر استیمأت يف و حقوق برایع تکالیتشر

 مـردم  سـعادت  تـأمین  ن باور بودند کهیبر ا از فراعنه يارینکه بسیمانند ا. کند یرا گزارش م یشرك ربوب

ـ آنهاست. ذ نیقوان عات ویتشر اطاعت از به منوط منظـور  ، )24: نازعـات ( » فَقـالَ أَنَـا ربکُـم الْـأعلى    « لی

رب «) و در مـورد  189ص، 20ج ،ق1417طباطبـائی،  ( دهد یح میرا توض یت اعلیربوب يفرعون از ادعا
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رفتن سـخن آنهـا و اطاعـت    یپـذ  یعنی«سد: ینو یتوبه م 31 هیل آیذ، انیهودیتوسط » هودی يگرفتن علما

  ).245ص، 9 ج، همان(» ستیخدا ن يجز برا ین اطاعتیکه چن یحالدر، شرطشان د ویق یب

) را 60ص، الـف 1373، مصباحن) (االطاعه بود واجب، ینه و امر، يگذار قانون( اعمال ربوبیت تشریعی

بـا   و نصب پیـامبران و امامـان در قـرآن نشـان داد. خداونـد     ، توان در مورد قوانین الهی در کتب آسمانی می

). به 3و67 :مائده( دبه مردم برسان را »پروردگار« که تشریع دهد دستور مى به رسول خدا کیدأصراحت و ت

  ).49ـ48ص، 6 ج، ق1417طباطبائی، ربوبیت تشریعی در مورد مسئله والیت و امامت است (این ، نظر عالمه

و  یدر پاسـخ بـه مسـائل اجتمـاع     یینقـش و منزلـت مبنـا   ، »یت الهید در ربوبیتوح« يرش مبنایپذ

، دهـد  یگر پررنگ جلوه میو نسبت به مسائل د است مهمیرا در س یت الهیربوب يدارد. آنچه مبنا یاسیس

ـ انحصار ربوبدر ، خداوند یعیت تشریا رد ربوبیرش یست که پذن ایا ـ  بـه خداونـد   یاسـ یس تی ا عـدم  ی

، ینـ یحکومـت د  لیتشـک  و عـدم ضـرورت   ضـرورت ، ع مسـتقل بشـر  یت تشـر یانحصار و امکان ربوب

ـ ، خـدا به اذن  یاسیتصرفات سمشروط بودن ، از آن يازین یا بیو یاله یاسیس تیهدا بشر به يازمندین ا ی

، گـران یبشر بـر خـود و د   یاسیت تصرفات سیاز آن و مستقل بودن بشر در تصرفات و مشروع يازین یب

 ا استقالل اسباب و علل مـذکور و... ی یاله تیطول ربوب در استیلزوم توجه به نظام علل و اسباب در س

ه مسـئله  است کـ  يرگذاریثأن تیل همین مبناست. به دلیثر از اأمت، استینوع پاسخ به مسائل س .ر داردیثأت

 یاسـ یس، یف در عرصـه اجتمـاع  ید و حق و تکلید و نباین باییات بشر و حق تعیبر ح یعیت تشریربوب

خـود   يبـرا  يو اعتقاد یفلسف يها ياند با مبناساز دهیکوش یبوده و همواره گروه یمحل مناقشات فراوان

 یاسـ یس و یات اجتمـاع یـ ح يت و حق جعـل قـانون بـرا   ید مشروعیبر سرنوشت مردم تول، و حاکمان

ـ به صورت حاد در مورد ربوب ین مناقشاتیچنکه  درحالی ،ندیبرآ ـ  .شـود  یمشـاهده نمـ   ینیت تکـو ی  یحت

ت یـ کمبود او در ربوب. دچار تزلزل شد یعیت تشریخدا را قبول داشت و در ربوب ینیت تکویربوب، سیابل

ـ را ن ینیت تکـو یـ ربوبکه  درحالی کرد. یچیسرپ یدر مقابل فرمان اله کهبود  یعیتشر ز قبـول داشـت و   ی

). 56ص، الـف 1373، مصباح( ) مخاطب قرار داده بود39 :حجر» (یتنیرب بما اغو« خداوند را با عبارت

تـوان   دارد و بشـر مسـتقالً   اریـ ع را به انحصـار در اخت یت تشریخداوند ربوب، ن مبناین بر اساس ایهمچن

ز یـ ت نیـ ن ربوبیاعمال ا يبرا را ندارد و یو اجتماع یاسیات سیف و الزام در حیجاد تکلیجعل قانون و ا

تحقـق   یاسـ یات سیدر ح یت الهیکه به ربوب يا گونه به، است يضرور ید الهأییل حکومت مورد تیتشک

قـرار   یعات الهـ یت و تشـر یـ ر خـالف ربوب یکه در مسـ ، یطاغوت يها به حکومت يازین امتیچن. بخشد

  رد.یگ یهرگز تعلق نم، دارند

۷۴     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

 استيس در تيربوب يمبنا استلزامات

ـ به دلجا نیدر ا ن یتـر  مهـم ، اسـت یدر س یعیتشـر  تیـ د در ربوبیـ توح ياسـتلزامات مبنـا   یل گسـتردگ ی

  م.یکن یم یاستلزامات را معرف

  به خداوند ياسيت سيانحصار ربوب. ۱

، مصـباح ( ف اسـت یو مطلق خداونـد در نظـام حقـوق و تکـال     يدخالت انحصار، ن مبنایاز استلزامات ا

نمونـه   .شود یز مین یاسیات سیاش شامل ح گسترهکه ، )234ص، 1ج، الف1390 ؛57ـ54ص، الف1373

گونه کـه خلقـت منسـوب بـه      همانح کرد. یبه امارت است که عالمه به آن تصر منانؤرمیآن نصب ام

ت یریمـد ون تـدبیر و  ئهمـه شـ   ربوبیـت تشـریعىِ  د یبا، رو . ازاینتشریع هم منتسب به اوست، خداست

حـقّ تصـدى   وگرنـه   از سـوى خـدا باشـند   ماذون  ،نگذاران و مجریا قانون و یابد جامعه به خدا انتساب

  .)74ـ67ص ، 1379، مصباح( دندارن

  ينيل حکومت ديضرورت تشک. ۲

، این اوامر و نـواهی  چون وامر و از فسادها نهی شود ها  انسان به مصلحتکه کند  اقتضا می یاله حکمت

، 1372، مطهـرى ( ضـرورت دارد ) یعیت تشـر یاز شئون ربوب(وحی و نبوت، پذیر است امکان، »وحی« با

طبیعـت و جهـان خـارج    ، شامل روابط انسـان بـا دیگـران    زیشر ن و نهی از امر به خیر .)634ص، 26 ج

، بـه کمـک آن   جانبه و متقن است کـه  همه یقوانین ازمندین، یاسیس و انسان در بعد اجتماعیلذا  .شود می

الهی بـه مسـایل   عات یدر قالب تشرگونه که دین  همان، رو . ازاینتبیین شودروابط افراد به شکلی عادالنه 

حضـور دارد  ، شدیدتر اسـت  نیقواننیاز انسان به  ز کهین یاسیو س در حیطه اجتماعی، ردفردي اهتمام دا

در  مصادیق اوامر و نـواهی الهـی  و  یعیت تشریربوب يها جلوه. ازآنجاکه کند یت میاعمال ربوب و خداوند

 را اعمـال کـرد.  تـوان بـدون حکومـت نظـر شـرع در امـور اجتمـاعی         نمی، ر اجتماعی محقق استامو

هدایت بـه  ، )157 :اعراف(وضع اغالل، )25 :حدید(اقامه قسط و عدل مثل، یاسیو س یعات اجتماعیتشر

 الملـل بـر اسـاس    و تنظـیم روابـط بـین   ، دفاع، جهاد، اجراي فرامین و حدود الهی، )73 :انبیاء(سوي خدا

دن یجـه رسـ  یبه نتپذیري و... براي  گري و سلطه آمیز و نفی هرگونه سلطه حسن تفاهم و زندگی مسالمت

 شـود  اجرا و احکام الهی ادهیآن پ يمبناتا نظام اجتماعی بر  استتشکیل حکومت ازمند ین، و عدم تعطیل

فطري بودن نیاز به تشـکیالت  «ن ضرورت را با یا عالمه طباطبائی ).156ـ155ص، 1381، یآمل يجواد(

پـس از هجـرت بـه مدینـه دولـت       بود که وقتی پیامبر از چنانین نینکه ایا. دهد یح میتوض» حکومتی
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در ایـن مـورد هـیچ    ، کردنـد  مـی  الؤسـ  یز و درشتینکه از هر موضوع ریامردم با ، س کردیسأتاسالمی 

همین احساس فطـري سرچشـمه    هاي پس از رحلت حضرت نیز از حتی جریان. سؤالی مطرح ننمودند

زیرا همـه بـه   ؛ یا دلیل بر لزومش نداریم، اصل انتصاب خلیفه لزومی ندارد فتگنهرگز کسی  ؛گرفت می

دیـن   .گـردش نخواهـد کـرد   ، چرخ جامعه اسالمی بـدون گرداننـده  که کردند  انگیزه فطرت احساس می

 امضاي قطعی نمـوده اسـت  ، ته باشداسالم این واقعیت را که در جامعه اسالمی باید حکومتی وجود داش

  .)169ـ177ص ، 1388، ییطباطبا(

  ياله ياسيت سيرش هدايلزوم پذ. ۳

ـ با، ینظام ارزشـ  د ازیبا، یاسیس یدر گستره زندگ یاله یعیت تشرید در ربوبیتوح يرش مبنایبا پذ دها ی

از  يامـر «رت بـا عبـا  ، احـزاب سـورة   36یـۀ  ل آیـ ت شـود. عالمـه ذ  یتبع یاله يها تیو هدا، دهایو نبا

  دهد: یاو توجه م يها و ماذون یعات الهیمردم از مطلق تشر يریپذ به لزوم اطاعت، »امورشان

از  يامـر «خدا و رسولش بـه تصـرف در    یست که وقتیمن نؤها و زنان م منؤاز م ياحد يبرا

، از امورشـان بـودن   ياز جهت انتساب امور به مـردم و امـر  ، آنها يبرا، حکم کردند» امورشان

ـ بلکـه تبع ، ننـد یر مورد حکم خدا و رسـول را برگز یثابت باشد تا غ ياریاخت ت اراده خـدا و  ی

  ).322ص ، 16 ج، ق1417، ییطباطبا( رسولش بر آنها واجب است

). الزمـۀ  388ص، 4ج، کنـد (همـان   نیز به وجوب اطاعت تصـریح مـی  اء سورة نس 64در مورد آیه 

ربوبیت در همه ابعاد فـردي اجتمـاعی و سیاسـی     لزوم پذیرش، »حق ربوبیت تشریعی خدا«اثبات 

سـورة   18 تا16مثل آیات کند.  یرا بر انسان بار م یفیتکال، »رب« ةقبل از واژ ایقرآن بعد لذا ، است

  .)188ص، 20 ج، (همان نازعات

  مشروط به اذن رب ؛. تصرفات سياسي۴

تشـریعی و تـدبیر    ربوبیـت  .ستخداریاز غ یاستقالل ییو جز یکل تیربوب ینف، تیدر ربوب دیتوح ۀجینت

 يجـواد (ی از آن اوستیباید به دست کسی باشد که ربوبیت تکوینی کلّی و جز، نظام فردي و اجتماعی

» اذن رب«بـا   یاسیس ةخداوند در حوزرین با تصرفات غیاما ا. )234ـ230ص، 12ج، 1390ـ1386، یآمل

 ياجـازه دهـد در مـوارد    ائمـه معصـوم  و  امبریمثل پ یممکن است خداوند به کسان .ندارد یمنافات

 ن رسـول اکـرم  أن شیبه ا، احزابسورة  36 هیل آی). عالمه ذ116ـ114ص ، همانوضع کنند( ینیقوان

مخـتص   جعـل تشـریعیِ  نـه  ، است یعیتشر ياق منظور قضایس یبه گواه: دهد و معتقد است یتوجه م

 .ش قـرار داده اسـت  یکه خداونـد بـرا   یتیاز شئون مردم با وال ینأتصرف در ش یعنیرسول  يخدا. قضا

۷۶     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

چـون خـدا   ، خداست يو قضا، تشیاو به سبب وال يقضا، نیا .»بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم  النَّبِی أَولى« مانند

  ).322ص، 16 ج، ق1417، ییطباطبااست که امرش نافذ است( یتیجاعل وال

دهـد و   مور سیاسی بـه پیـامبرانش اذن تصـرف مـی    شود که خدا در ا سورة نور نشان داده می 62 در آیه

بـه دو  ، ). عالمه در تفسیر این آیـه 171ص، 15 ج، کند که بدون اذن او اقدام نکنند (همان مردم را مکلف می

  نویسد: کند و در مورد معناي آیه می لزوم اذن گرفتن مردم از رسول) توجه می و مسئله (اذن خدا به رسول

روى  وياز ، کننـد  با رسول او بر سر امرى از امور عمومى اجتماع مـى تی اند که وق مؤمنان کسانی

 رسـول به  خداوند وشود  ایمان از کسب اجازه جدا نمى ...مگر بعد از کسب اجازه، گردانند نمى

  ).167ـ166ص، 15ج، (همان ندهدیا ، دهد به هر کس خواست اجازه رفتن بدهد اختیار مى

 وجـوب کـه  دهـد   یز توجه مـ ی) ن64 : نساء»(سلْنا منْ رسولٍ إِالَّ لیطاع بِإِذْنِ اللَّهو ما أَر« هیدر مورد آ عالمه

چـون خـدا مشـرّع وجـوب     ؛ ت اهللا اسـت طاعا قتیدر حق رسولو اطاعت ، نیست بالذات آنها اطاعت

هم که بـه مـردم    ییو جا، دهد یخاص اذن م یتنها به اشخاص .)388ص، 4ج، همانطاعت رسول است(

ـ ارتبـاط ربوب دلیـل   ن بهیا .شود ین اشخاص معنا میا یۀتنها در سا، شود یرده مسپ ت خـدا و ضـرورت   ی

ر امور مـردم در راه سـعادت   ین آن تدبأت (شیرا رسالت از لوازم ربوبیز؛ بشر است یا در زندگیوجود انب

ت شـمرده  از لـوازم نبـوت و رسـال   ، ت وجودشان) است و اطاعت مردم از آنانیغا يرشان به سویو مس

  ).271ص، 1 ج، همانشود( یم

  يت الهيدر طول ربوب، استيلزوم توجه به نظام علل و اسباب در س. ۵

کـه معتقدنـد کارهـا    ، منتسـکیو و  اگوسـتین ، دکـارت  چون يافراد، ها یان غربیبه خالف اشاعره و در م

ن یـ در ا .ت اسـت یـ له در محدوده نظـام ع یت خداوند از منظر امامیفاعل، م به خداوند مستند استیمستق

بر جهان هسـتند کـه بـر جوامـع      يریناپذ ت قانون تخلفیحاکم يایشود که گو یاستناد م یاتیبه آ، مورد

خداونـد  ، اساس نیا). بر23: (فتح شود یر میتعب» اهللا سنۀ«بود و از آن به  يفرما و جار حکم ن و حالیشیپ

ـ انسان است و ن يکارها یحت يزیخالق هر چ ت و نقـش  یـ عل .جهـان حـاکم اسـت   ت در یـ ز نظـام عل ی

ـ آ درخداونـد  د اوست. ییممکن در طول خواست خداوند و با تأ يها دهیپد  حیتصـر  رعـد  ةسـور  11ه ی

 يثرؤجـز خـدا مـ   « سد:ینو یم عالمه .استمردم  مشروط به اراده، در جامعه يرییهر تغ جادیاکند که  یم

 »مگـر اسـتقالل  ، وجـود نـدارد  ، د استجایت و ایکه مالك عل یخدا استقاللریغ يبرا ست ویدر وجود ن

ج ، همـان ( کند یت را رد میهم استقالل در سبب، کهفسورة  23 هیآ ریدر تفس. )267ص ، 13ج ، همان(

م و یاست و در تنظـ یت در سینقش نظام عل«د به یبا، ن مبنای). با توجه به ا202ص ، 8؛ ج 268ـ267، 13
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 يپنـدار  یغن، مستقل بودن نظام علل در قدرتریاز غ غفلتۀ جینت .توجه داشت» یاسیامور س یده سامان

اد اسـت  یـ خودبن یعیجاد نظام تشـر یو ا یعیتشر، ینیت تکویتالزم ربوب ییمعنا  یو ب، قدرت أخود از منش

در عرصـه   یو جمعـ  يبروز استبداد و استکبار فرد و یاله یعیبه مطالبات تشر یتوجه یب، آن که برونداد

 يهـا  د. نمونـه یانجاملهی ا يایو انب یان در برابر قدرت الهیکه به عص یعموضو؛ است یو اجتماع یاسیس

، 20ج، ق1417، یی؛ طباطبـا 24: (نازعـات » یانـا ربکـم االعلـ   « يکـه نـدا  ، آن را در مورد فرعـون  یقرآن

  .مشاهده کردتوان  یم، سر داد) 188ص

 جامعه يحق سرپرست أمبد، يت الهيت و حاکميوال

داند کـه   اي از قرب می در موارد استعمال آن را گونه» والیت«معناي  از لمحص، عالمه طباطبائی

، ). خداونـد بـا والیـت   12ص، 6ج، شود (همان موجب نوعی از حق تصرف و مالکیت تدبیر می

 ةسـور  14 هیـ در آسـازد و   ربوبیتش را جاري می، شایستگی و حق اداره جهان هستی را دارد و با اعمال آن

ـ )141ص، 17ج، 1390ــ 1386، ي آملـی (جـواد  اثبات شـده اسـت   تیربوب هیپا بر یاله تیوال، انعام ر . ب

معقـول نیسـت   ، بخش حقیقـی در هـر چیـزي خداونـد اسـت     اساس توحید افعالی و اینکـه اثـر  

یا شخصی باشد. لذا والیت حقیقـی و اسـتقالل تکـوینی و      خداوند سرپرست شئموجودي غیر

ن تبعی است. والیت تکوینی در هر موجـود و  تشریعی انسان در انحصار خداست. والیت دیگرا

، عالمـه ). 101: وسـف ی؛ 4: سـجده  ؛44و9ي: شـور هر تدبیري براي خدا میسر و صحیح است (

) را 44: میتحـر  ؛11: محمـد انفال و والیت بـه معنـاى نصـرت (    24قاف و  16والیت در آیات 

ناي حاکمیت قوانین و به مع، )14ص، 6ج، و معتقد است: والیت تشریعی(همان، تکوینی دانسته

گروهـی از   خواست الهی در بستر حیات فردي و اجتماعی بشر اسـت و جنبـه اعتبـاري دارد و   

 یعیو تشـر  ینیتکو تیناظر به هر دو وال، با اطالق خود ) که257: بقرهآیات ناظر به آن هستند(

  ).36: احزاب ؛19: هیجاث؛ 68: عمران آل( است

، ییطباطبـا کننـد (  قى و اعتباري براى خداونـد اثبـات مـی   در مجموع آیات دو نوع والیت حقی

، اي در حیـات سیاسـی   العـاده  والیت تشریعی اهمیت فوق، ). در این میان14ـ11ص، 6 ج، ق1417

 اتیـ در ح یو خواست الهـ  نیقوان تیحاکماجتماعی دارد؛ زیرا این والیت اعتباري با سرپرستی و 

امکان تحقق یا عـدم تحقـق   ، مسئله اختیار و عقل بشر سروکار دارد. به دلیل بشر یو اجتماع يفرد

که هیچ موجودي از تحـت والیـت الهـی    ، و واقعی بر خالف والیت تکوینی، آن در جامعه هست

حـق اعمـال قـدرت و الـزام در     ، خارج نیست. بر مبناي انحصار والیت در خدا و منصـوبان الهـی  

۷۸     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

بخـش   تیمشـروع  یاذن الهیابد و  سترش میگ مراال یبه اول با اذن يرپذی اطاعت ست.انحصار خدا

ـ  نیـز  حاکمنقش دارند و  و تحقق حکومت تیمردم در مقبولست. خداریغ تیوال و نـه  مـردم   یول

شایستگی برخورداري از این والیت ، ها و حاکمان ظالم ست. افراد دیگر همچون طاغوتآنها لیوک

، به اذن الهـی  ثل پیامبران یا ائمههاي خاصی م را ندارند. تنها خداوند ولی تشریعی است و گروه

والیت تشریعی دارند. همین نوع بروندادهاي والیت تشریعی و اعتباري بودنش و اختیـار بشـر در   

حـق  ، شود گروهی براي تسلط به آن و کسـب قـدرت سیاسـی    موجب می، تحقق یا عدم تحقق آن

قائـل شـوند و در تـالش    براي خود حق والیت تشـریعی   والیت تشریعی خداوند را انکار کنند و

در طول تاریخ منازعات فراوانی در عرصه قـدرت  ، براي اعمال والیت بر دیگران برآیند. این مسئله

  پی داشته است. سیاسی در

نیـز اثبـات    بـراى پیـامبر  ، والیت تشریعى را که براي خداوند ثابـت شـده  ، گروهی از آیات

ن و تربیت امت و حکومـت و قضـاوت را از   کنند و اموري چون قیام به تشریع و دعوت به دی می

در  ). پیـامبر 14ص، 6ج، 1417، ییطباطبا؛ 6: احزاب؛ 36: احزابکنند ( ون رسالت معرفی میئش

و اطاعـت  ، در همـه شئونشـان والیـت دارد   ، کشاندن مردم به خدا و حکم بین آنها و قضا بر آنهـا 

به دلیل واجب کـردن   گردد. پیامبر مطلقش بر آنها واجب است. پس والیتش به تشریع خدا برمی

تقدم بر آنهـا دارد؛ زیـرا اطاعـت او اطاعـت خداسـت. پـس والیـتش والیـت خداسـت.          ، اطاعت

 ،ق1417طباطبائی، ( بر آن داللت دارند سورة احزاب 36و  ءسورة نسا 59طور که آیاتی مانند  همان

). بـه  56و55: مائـده کننـد (  ثابت مـى  ). آیاتی هم والیت تشریعی را براي امیرمؤمنان14ص، 6ج

والیت نسبت به خدا و رسول و مؤمنان یـک معنـا دارد؛ چـون    ، طبق سیاق این آیات، عالمهاعتقاد 

خداوند والیت را به یک صورت به همه نسبت داده و مؤیدش آیه بعدى است که داللت یا اشـعار  

اشـند. لـذا سـنخ    ب حـزب خـدا مـی   ، وندندچون تحت والیت خدا دارد که مؤمنان و رسول خدا

والیتشان یکى(از سنخ والیت پروردگار) است و خداوند براى خـود دو سـنخ والیـت تکـوینی و     

دهـد و   این والیت تشریعى را به رسول خود استناد مـى ، تشریعی نشان داده است و در آیات دیگر

  ).13ص، 6 ج ،ق1417طباطبائی، کند ( ثابت مى در آیه مورد بحث همان را براى امیرمؤمنان

  استيت در سيد در والياستلزامات توح

تـوان اسـتلزامات    یم، با توجه به صفات سابق ت توسط عالمه وید در والیتوح يرش مبنایبا توجه به پذ

  از آنها عبارتند از: یبرخ. کردمطرح  استیس مسائل به ییگو پاسخ آن در يبرا يمتعدد
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  به خداوند تيانحصار حق وال

، بـه مطلـق بـودن آن   ، )141ص، 1369، يمطهـر »(حقوق طبیعی انسان محوریت«گروهی بر مبناي 

). 22ص، 1381، یآملـ  يجـواد حتی نسبت به حقـوق الهـی ماننـد والیـت و حاکمیـت معتقدنـد (      

انسان بـودن انسـان و منـافع مـادي اوسـت.      ، خاستگاه حقوق بشر در اندیشه فالسفه حقوق طبیعی

و حق نداشتنش براي دخالت و ایجـاد  ، اوندفاقد حق بودن خد، معناي مشروعیت مردمی حکومت

نظام حقوق و وظایف اجتماعی و سیاسـی اسـت. یکـی از مبـانی اصـلی نظریـه تفکیـک دیـن از         

انکار والیت و حکومت خدا بر مخلوقات است و اینکه حکومـت امـري عرفـی و صـرفاً     ، سیاست

). اما بـر مبنـاي   152و143، 82ص، تا بی، ي؛ حائر228 و 44ص، 1377، بازرگانهاست ( حق انسان

فقط خداوند داراي والیت تشریعی است و تنها قـوانین و اراده الهـی در حیـات    ، توحید در والیت

  ).62ـ53ص، 2ج، ب1390، مصباحفردي و اجتماعی حاکمیت دارد(

 .او خواهـد بـود   يهـا  ذونأدر انحصار خداونـد و مـ  ، مانند قضاوت و حکومت، تیمال شئون والاع

ها را بـا وضـع    است که انسان یقیحق یخدا تنها ول. گران را نداردیا دیت بر خود یوال بشر حق، رو ازاین

 ؛9ي: شـور کند( یمـ  يات رهبـر یـ در همـه ابعـاد ح  ، نیاهـداف معـ   يبـه سـو   جاد الزامـات ین و ایقوان

 »تیـ وال« هرجـا ، از نگاه عالمه مطرح شد» ریت غیوال«گونه که در  همان .)110ص، 1375، یآمل يجواد

ـ منظـور وال ، رخدا نسبت داده شودیمشروع به غ به طور ت یـ در مـورد وال  ياسـت. و  یراسـتقالل یت غی

سـبحان باالصـاله    يخدا ياست که برا واحديت یوال: مائده معتقد استسورة  55یۀ در آ منانؤرمیام

  ).21 و14ص، 6 ج، ق1417، ییطباطبامتعال است ( يمنان به تبع و به اذن از خداؤرسولش و م يبرا و

  خدا انحصار در و الزام اعمال قدرت قح

 .در انحصـار خداسـت   یاسـ یف سیحق اعمال قدرت و الزام به انجـام وظـا  ، تید در والیتوح يمبنا بر

ـ ، ییطباطباخواهند داشـت(  ین حقیچن، گران فقط با داشتن اذنید از الـزام را   يا ). نمونـه 106ص، تـا  یب

، 2 ج، ق1417، ییطباطبـا  ؛246: بقـره هده کرد(توان در واجـب کـردن و الـزام مـردم بـه جهـاد مشـا        یم

ـ آ یان مـ یـ سخن از برخورد سخت با متخلفان از جنگ بـه م  یاتیگونه که در آ همان. )286ص : توبـه ( دی

، ی). مردم در برابر خدا و منصـوبانش از منظـر حـق الـزام الهـ     360ص، 9ج، ق1417، ییطباطبا ؛84ـ83

د در یـ ل اسـت (توح یخداونـد مطـاع بالـذات و اصـ    . ندی هسـت اسیدر مسائل س  رش الزامیموظف به پذ

غصـب   یت انسان بدون اذن الهیحاکم .با اذن او مشروع خواهد بود، گرانی) و اطاعت از ديریپذ اطاعت

 ) و285: بقرهداننـد(  یخدا را مطاع مـ  یاتیآ، ن منطقیبا هم ).200ص، 1378، مصباحباشد( یو نامشروع م

۸۰     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

: نسـاء شوند( یمـ  يریپـذ  ان را به اطاعت خدا اضـافه و خواهـان الـزام   از الزامات منصوب اطاعتنیز  یاتیآ

، اطاعـت خداسـت   چون اطاعت خدا در امـور تشـریعى واجـب اسـت و اطاعـت رسـول       .)80و64

، ییطباطبـا ( کننـد  یمـ  ییجـه راهنمـا  یگونه که آیات به ایـن نت  همان .والیت خداوند خواهد بود، والیتش

کـه  دهـد   نشان می، )59: نساء(و اولی االمر يت از الزامات وواجب شمردن اطاع .)14ص، 6ج، ق1417

از  يریپـذ  و اطاعـت  وظیفه مردم رجوع بـه آنـان  ، اي را براي حکومت تعیین کرده خداوند افراد شایسته

620ـ619ص، 11ج، 1390ـ1386، یآمل يجواد( عمال قدرتشان استالزامات و ا.(  

  مراال ياولاز خدا به  يريپذ گسترش اطاعت

این است که لزوم اطاعـت  ، سورة نساء 59در آیه » اطیعوا«اشت بیشتر مفسران از تکرار عبارت برد

، اسـت » حاکم منصـوب الهـی  «بلکه چون او ، تنها در حوزه عمل به آیات نیست، از رسول اکرم

مقابله با کفـار و منافقـان)   ، یاري مظلومان، اوامر و نواهی او در احکام حکومتی (مثل جنگ و صلح

را  ...چون نمـاز و روزه و  ز مطاع و مخالفت با آنها عصیان خداست. بر خالف جایی که احکامینی

در ایـن مـوارد    ناپذیري و عصیان خداست؛ زیرا رسول خدا الزام، کند که مخالفت با آنها ابالغ می

ــزام  ، در مقــام تبلیــغ اســت. امــا در مــوارد ســابق  در مقــام حــاکم و آمــر و نــاهی بــود و حــق ال

حیثیـت  ، دو حیثیت دارد: یکی رسول خدا، ). به اعتقاد عالمه80ص، 2ج، 1384، یسبحان(داشت

کند؛ چیزي که براي مردم تبیین  به غیر کتاب به او وحی می، تشریع به سبب چیزي که پروردگارش

، شـود  شود که مشتمل بر اجمال کتاب و آنچه متعلـق بـه آن مـی    اموري می  کند و شامل تفصیل می

بیند؛ چیـزي کـه مـرتبط بـه والیـت حکـومتش و        آنچه از رأي صائب می، دومو  )44 است(نحل:

و چیـزي   کند رأیی که بر اساسش بین مردم طبق ظواهر قوانین قضا حکم می؛ )105: نساء(قضاست

جملگـی در   ،)388ص، 4ج، ق1417، ییطباطبانماید( در امور مهم بر اساسش حکم می که حضرت

نبایـد از وظـایف سیاسـی    ، مردم پس از پذیرش مبناي حاکمیـت الهـی   این عرصه قابل استنادند و

  شده توسط حاکمان الهی سرپیچی کنند. ارائه

  خداريغ تيبخش وال تي؛ مشروعياذن اله

کـه   یماننـد حضـرت موسـ   . شـده اسـت  مطـرح  بارها در قرآن ، خدا ياز سو نصب ت به اذن ویوال

). 54: نسـاء ( ابـراهیم  آل )؛ و124: بقـره ( ابـراهیم  رتحض. ل را بر عهده داشتیاسرائ یبن يهمواره رهبر

اسـت.   زمین در او نمیفرا اجراى و، بندگان میان خدا نمایندگى، صسورة 26ه یدر آ »خالفت« از منظور
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خواهـد   غاصـبانه  و ظالمانـه  گرنه حکومـت باشد و حکومت أد منشیخداوند باکه  دهد مى نشان هیآاین 

خواست خدا را در اعمال خالفت و حکومت لحـاظ   دیبا، دارد یاله أشهم که خالفتش من يا فهیخل .بود

را مخصـوص خـدا    یعیکـه حکـم تشـر    یاتیضمن اشاره به آ، ییعالمه طباطبا .کند حکم حق به کند و

 مائـده سورة  95و 49و48 و44 اتیحکم در آ، )116 ص، 7ج، ق1417، ییطباطبا ؛40: وسفی( دانند یم

  سد:ینو یموي . داود داده شدرت حضداند که به  یم یعیرا تشر

أحکـم  لذا خـود را  ، در آن استقالل ندارد یکس سبحان است و يو اوالً از آن خدا حکم اصالتاً

، مانند آنذن و ه اب، خداغیربه حکم  تنسب بر یات مشتملآو نامد  ین میالحاکم الحاکمین و خیر

  .)117ص، 7 ج، ق1417، ییطباطبااختصاص دارند( اعتباري حکم وضعیبه 

ز یـ ل حکومـت ن یاز تشـک پـیش  ، »امر حکومت مخصوص خدا و به دسـت خداسـت  «که ، ن مبنایالبته ا

شـنهاد  یکـه پ  عـامر  یبنله یس قبیدر پاسخ به رئ، ان شده بود. حضرت در موسم حجیب اکرم یتوسط نب

ت بـه دسـت   امـر خالفـ  « :فرمود، »باشد نکه حکومت پس از تو با مایم به شرط ایکن یعت میبا تو ب«کرد 

  ).424ص ، 2ج ، تا یب، هشام ابن( »سپارد یآن را به هر کس بخواهد م .خداست

ی و مسـائل  یمرجعیت در بیان قوانین و تطبیق کلیات بر موضوعات جز يبه معنا، »تفویض«ن یهمچن

وضـع   .ح اسـت یصـح قلمـرو  ن یـ و واجب کردن اطاعـت از رسـول در ا  ، قضایی و اجتماعی، حکومتی

عـزل و نصـب   ، اعالم جنـگ و صـلح  ، تطبیق احکام الهی، »ق رهنمود وحی و الهام غیبیطب«قوانین کلی 

ـ را بـه ا  یتیاشخاص با صـالح . آن حضرت شود یواگذار م به پیامبر اکرم، )7: حشرافراد و...( ن کـار  ی

 تیـ حـق وال  لـذا . ابـد ی یحق حکومت م ،ا وصف و عنوانیخدا به اسم  يذون از سوأکند و م ینصب م

، 1ج، 1391، یمن قمـ ؤمـ ( داده شده است طیالشرا جامع يبه فقها عام در قالب نصب بتیغ در یعیتشر

  ).391ص، 4ج، ق1417، ییطباطبا ؛ 309ـ319ص

  ت و تحقق حکومتينقش مردم در مقبول

واجـب شـمردن اطاعـت     .اسـت  یاله، حکومتی  ت نظامیمشروع، ت و حکومتید در والیتوح يبا مبنا

حکـم   ت ویمنشأ وال ی. وقتدهد حق حاکمیت از آنِ خداست نشان می، )59  :ءنساو اولی االمر( پیامبر

ـ بـه الزامـات الهـی در ح    ،رو . ازایـن نـه مصـدر آن   ،مردم مورد حکم خواهند بود، خداست ، يات فـرد ی

برعهـده ایشـان    قرآن هم اجـراي مقـررات را در زمـان رسـول    . د بودنملزم خواه یاسیس و یاجتماع

کنـد   یح مـ ی) و تصـر 36: ؛ احزاب12: تغابنداند( یف مردم میلزوم پذیرش را تکل .)105: نساءگذارد( یم

ـ ، یطوس ؛6: احزابمقدم داشتن او الزم است( ،در تزاحمکه  ـ نباهـم  مـردم  . )317ص ، 8 ج، تـا  یب د از ی

۸۲     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

؛ 120: توبـه ( تـر بدارنـد   هـاي خـود را از جـان او دوسـت     بازمانند و نـه جـان   (همراهی) رسول خدا

توجـه   یبه نقش مردم در لزوم همراهـ ، نورسورة  62 هیدر آ» امر جامع«ر یدر تفس، عالمه). 31: عمران آل

د؛ مگر بـا اذن رسـول.   یرون نرویاز جمع ب، دیاجتماع کرد یاز امور عموم يامر يبا رسول برا یدارد: وقت

کـه امـور   ، تیی اسـ ایو دن یخرتآمطلق امور  -  نورسورة  63 آیۀ -  ه بعدیدر آ »دعوت رسول« منظور از

 36 یـۀ ل آیـ ذ ي). و167ص، 15ج، ق1417، یی(طباطبـا  دارنـد  ين گـروه جـا  یدر ا یاسیو س یاجتماع

خدا و رسولش به تصـرف در   یوقت نکهیا، دهد یت نقش توجه کامل مین محدودیاحزاب هم به اسورة 

، ان بـودن از امورشـ  يآنها از جهـت انتسـاب امـور بـه مـردم و امـر      که حکم کردند » از امورشان يامر«

ت اراده خدا و رسـول واجـب   یعمل کنند و تبع يد بر خالف حکم و الزام ونتوان یندارند و نم ياریاخت

  ).322ص ، 16 ج، هماناست(

یـا  مردم با حضـور و   .نیازمند پشتوانه مردمی است، در استقرار و دوامحکومت مذکور نکه یحاصل ا

ــور  ــدم حض ــود ع ــحاکم، خ ــ ی ــان اله ــ  یت حاکم ــق م ــندبخ یرا تحق ــ، ش ــت ی ــان را از حاکمی  ا آن

در مکتـب  کـه   یدرحـال . نقـش دارنـد  » مقبولیت سیاسـی «در مردم ، رو . ازاین)3خ ، البالغه نهجاندازند( یم

ذاتـاً و بـه   ، مردم مسـتقالً  ياست و رأ یکامالً و ذاتاً مردم یاسیت) سیت(حقانیمشروع، یبرال دموکراسیل

  .)93ـ92 ص، 1376، ارمهبخش است( تیمشروع، یتمام

  ت به گروه خاصياختصاص اذن وال

باید با اذن خدا باشد. البته خداوند چنین اذنی ، هر نوع والیت و امارت، بر مبناي توحید در والیت

، ي آملـی جـواد ؛ 392ص، 4ج، ق1417، ییطباطبـا دهـد (  هاي خاص مـی  را به اشخاصی با ویژگی

گویـا  «نویسـد:   مـی ، فـراد دانسـته  سورة مائده را حصـر ا  55انحصار در آیه ، عالمه). 23ص، 1381

 اند و غیر آنان) کردند این والیت عام و شامل همه (آنان که در آیه اسم برده شده مخاطبان خیال مى

). وي 21و14ص، 6ج، ق1417، ییطباطبـا » (بردگان منحصر کـرد  والیت را براى نام، است. لذا آیه

قیـد و شـرط    ر براي اطاعت مطلـق و بـی  نیز به لزوم عصمت اولی االم اءسورة نس 59در مورد آیه 

گیرد کـه   اذن الهی به والیت کسانی تعلق می، ). به عبارت دیگر392ص، 4ج، (همان دهد توجه می

هـاي الزم آیـات و    بیشترین سنخیت را با ولی اصیل و حقیقی داشـته باشـند. در مـورد شایسـتگی    

 دموکراسی حکومـت  لیبرال  ما در نظریها، )172خ، هالبالغ ؛ نهج35: ونس(ی روایتی قابل استناد است

 منتخبـان  هـا و کمـاالت خاصـی بـراي     مردم است و ویژگی حق عموم ، به طور مساوي، و انتخاب

  ).43ص ، 1378، نسنتیو شود ( نمی گرفته نظر در سیاسی
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  ل آنانينه وک مردم؛ يحاکم ول

، )14ــ 11ص، 6ج، ق1417، ییطباطبـا ت(یلـزوم اذن در وال  ت ویـ حاکم ت ویـ د در والیـ رش توحیپذ

 مـاذون خداونـد بـر بنـدگان خـدا      یول، حاکم از جانب خداوند نصب شود و ین است که ولیمستلزم ا

کـه   یکسـ  .دهـد  یت توجه میبه وال منانؤرمیام یبه نصب اله، مائدهسورة سوم  یۀل آیذ، عالمهباشد. 

را  حضـرت امـت متـدین کـار     و در حفظ دین و تدبیر امر آن و ارشـاد ، قائم مقام رسول خدا باشدد یبا

ـ م ،داننـد  مـی  والیت علـى شأن در را که آیه روز غدیر خم  را هم روایاتى يو د.انجام ده د مطلـب  ؤی

پـس  . نه مـردم ، داند یت و حکومت را باالصاله مخصوص خدا میوال؛ زیرا )176ص، 5ج، همانداند( یم

ـ ذ، عالمهد. حکومت بر خود ندارن يل کردن شخص برایدر مورد وک يمردم اختیار گـر بـه   ید یاتیـ ل آی

ـ ). آ322ص، 16ج، ق1417، ییطباطبـا ؛ 36و6 :احزابدهد( یت توجه میامبر به والیمنصوب بودن پ  یاتی

). بـه اعتقـاد عالمـه والیـت     56و55: مائـده کند( ثابت مى امبر را براى امیرمؤمنانیپ یعیت تشریهم وال

دهـد و در آیـه مـورد     را به رسـول اسـتناد مـى    خدا والیت تشریعى .رسول و مؤمنان یک معنا دارد، خدا

ـ یـ بـت ن یدر زمان غ، ن مبنای). ا13ص، 6 ج، همان( کند ثابت مى همان را براى امیرمؤمنان، بحث ر یثأز ت

 ردیـ گ ینـه مـردم صـورت مـ     به صورت عام توسط معصوم و، »ینصب ول«گذارد و  یم يخود را بر جا

  ).67ص ، 1ج ، 1361، کلینى(

  منصوب يول ين برايقوان يو اجرا ياسيت سيف بودن واليتکل

خداونـد   .ف اسـت یمنصوبان تکل يحکومت برا امارت و، تیت و حاکمیوال، تید در ربوبیتوح یۀبر پا

 يبه رفتن نـزد فرعـون بـرا    یف موسیمانند تکل .کند یم فیتکل ایرا به انب یمهم یاسیافعال و اعمال س

ف خداونـد بـه   یـ علـت تکل ، )19- 17: نازعـات (» إِنَّـه طَغـى  «، ان. به اعتقاد عالمهیه او از قذارت طغیتزک

اگـر مـردم در   ، رو . ازایـن )187ص، 20 ج، ق1417، ییطباطبارفتن به نزد فرعـون اسـت(   يبرا یموس

عـالوه  ، ف مذکور نزد خـدا یز باید در برابر تکلیحاکمان ن، اند مسئول یاز حاکمان اله يریپذ فیمورد تکل

  ).5و53نامه، البالغه نهج( پاسخگو باشند، بر مردم

  گيري جهينت

ارتبـاط  ، از جمله در حوزة سیاسـی ، ضمن تبیین ارتباط نظام اعتقادي با نظام ارزشی، در این تحقیق

کشف و تشریح شـد. بـر    عالمه طباطباییاز منظر  اسالمی سیاست خداشناختی علم ترین مبانی مهم

 بـا  و، اسـت  طـولی ، بشـري  اعتباري و اسیسی قدرت با الهی قدرت رابطه، مبناي توحید در قدرت

۸۴     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

 خواسـت  و اراده تحـت  بایـد  هـم  تشـریع  در بشـر ، خداسـت  تکوینی قدرت منشأ اینکه به توجه

درآید. مبناي توحید در خالقیت هم لوازم خاص خـود را   او و مطالبات قوانین از و اطاعت خداوند

 وجـود  مرحلـه  در و وقـات مخل همۀ فاعلی علت و خلقت مبدأ د. خداونداشتدر سیاست خواهد 

 نتیجـه اعتقـاد بـه   نـدارد.   وجـود  خدا جز اي آفریننده .است انحصاري نقش داراي، عینیت و علمی

و پذیرش خالق محـوري   خدا از و جامعه جهان خود،مستقل ندیدن  خدا انحصاري خالقیت مبناي

  است.  سیاسی تکالیف و حقوق نظام تنظیم در

 و، مالـک  يدر انحصـار خـدا  ی اسین است که تصرفات سیا یقتضم، ت عالمهید در مالکیتوح يمبنا

د بـا  یـ ر بایـ و تصـرف مالکانـه غ   خداسـت  يعبادت برا، اطاعت، خضوع به مملوك الزام يانحصار حق

  باشد. یاجازه اله

ر امـور  یو انحصـار تـدب   یالهـ  یعیت تشـر یربوب در دیتوح یعنی، تیربوب خصوص در، عالمه يمبنا

 لیتشـک  ضرورت ،خداوند به یاسیس تیربوب انحصار؛ ن دست استیاز ا يامورمستلزم ، بندگان به خدا

 و خداونـد  اذن بـا  یاسـ یس تصرفات امکان ،یاله یاسیس تیهدا و تیربوب رشیپذ ؛ لزومینید حکومت

  است. یاله تیربوب طول در، استیس در اسباب و علل نظام به توجه لزوم

بـه داشـتن   مشـروط  جامعـه   یحـق سرپرسـت  ، ومتت و حکید در والیتوح ينکه بر مبنایسرانجام ا

تـوان   یمـ ، خداونـد  به یسرپرست و تیوال حق عالوه بر انحصار ن در انحصار خداست.یا. ت استیوال

ـ  یسابق در س ین مبنا با مبانیب این ترکیو همچن ن مبنایگر اید يبروندادها  ن برشـمرد: حـق  یاسـت را چن

ـ  یاسـ یس احکـام  بـه  »خدا« از يریپذ اطاعت ترشگس ،خدا انحصار در یاسیس الزام و قدرت اعمال  یول

 گـروه  بـه  تیـ وال اذن اختصاص ،خدا ریغ حکومت و تیوال يبرا یبخش بودن اذن اله تیمشروع ،امر

ـ تکل ،یمردمـ  رشیپذ با حکومت تیمقبول ،آنان بودن لیوک نه مردم وي بودن حاکم برا یول ،خاص  فی

  نصوب.م یول يبرا نیقوان ياجرا و یاسیس تیوال بودن



   ۸۵ طباطبائي از منظر عالمههاي مباني خداشناسي در ساحت سياست  استلزام

  منابع

  .مشهور، قم، محمد دشتی ، ترجمۀ1379، نهج البالغه

  معارف.، قم، انسان شناسی اسالم، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم، 1381، حسندیس، انیمیابراه

  .ۀالمعرفدار ، روتیب، النبویه ةالسیر، تا یب، عبدالملک بن هشام، هشام ابن

  انتشارات ققنوس.، تهران، چ اول، فر ثابت یتضترجمه مر، فرهنگ و دموکراسی، 1376 ،یگ، ارمه

  ان.یتب، تهرانی، ترجمه ماشا اهللا رحمت، فلسفه اخالق، 1387، پل، اردوارز

  رسا. یموسسه فرهنگ، تهران، آخرت و خدا، 1377، يمهد، بازرگان

  .ین، تهراني، ترجمه عبدالوهاب احمد، لیبرالیسم، 1378 ،بوردو

  .ءاسرا، قم، لسفه حقوق بشرف، 1375، عبداهللای، آمل يجواد

  اسراء.، قم، چ دوم، نسبت دین و دنیا، 1381ـــــ ، 

  اسراء.، قم، تفسیر تسنیم، 1390ـ  1386ـــــ ، 

  .ءاسرا، قم، چ هفتم، توحید در قرآن، 1391ـــــ ، 

  نا. یب، لندن، حکمت و حکومت، تا ی؛ بيمهد، يحائر

  ان.یلیاسماع، قم، لینتفسیرنور الثق، ق1415، جمعه یعبد علي، زیحو

  .یدارالکاتب العرب، روتیب، معجم مفردات الفاظ القرآن، ق1392، بن محمد نیحس، اصفهانی راغب

  ب.یاد، تهران، 1368، رك زادهین زیترجمه غالمحس، قرار داد اجتماعی، 1368، ژان ژاك، روسو

المرکـز  ، تهـران ، چ ششـم ، مکی عـاملی، حسـن  االلهیات علی هدي الکتاب و السنه و العقل، مقرر: ، 1384جعفری، سبحان

  ه.یللدراسات االسالم یالعالم

  ه.ین حوزه علمیجامعه مدرس، قم، چ پنجم، المیزان فی تفسیر القرآن، ق1417، نیمحمد حسیی، سیدطباطبا

  جهان آرا.، قم، فرازهایی از اسالم، تا  یبـــــ ، 

  .بوستان کتاب، قمی، سروشاهخ يدهادیبه کوشش س، هاي اسالمی بررسی، 1388ـــــ ، 

  ناصر خسرو.، تهران، چ دوم، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 1372، فضل بن حسنی، طبرس

  .یاالتراث العربیدار اح، لبنان، روتیب، التبیان فی تفسیر القرآن، تا یب، محمدبن حسنی، طوس

  .یشه اسالمیهنگ و اندپژوهشگاه فر، تهران، چ دوم، قرآن وسکوالریسم، 1385، یقدردان قراملک

  .215ـ202ص ، 77زمستان ، 10و9ش، کتاب نقد، »ینیا دیسکوالر  یجامعه مدن«ی، قدردان قراملک

  .ۀاالسالمیدارالکتب ، تهران، چ پنچم، االصول من الکافی، 1361، عقوبیمحمدبن ی، نیکل

  .22ـ2ص، 1376بهار ، 1ش ، قبسات، »يو مساله خداباور یکدانان غربیزیف« ي، مهدی، گلشن

  شفق.  ، قم، دومچ ، توحید در نظام عقیدتی ونظام ارزشی اسالم، ب1373، یمحمدتقمصباح، 

۸۶     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

  .ینیا مام خم یپژوهش یموسسه آموزش، قم، چ چهارم، ها ها و پاسخ پرسش، 1379ـــــ ، 

  .ینیخمامام  یپژوهش یموسسه آموزش، قم، چ چهارم، نظریه سیاسی اسالم، الف1390ـــــ ، 

  .ینیخمامام  یپژوهش یموسسه آموزش، قم، هاي سلوك سجاده، ب1390،  ـــــ

  .ینیخمامام  یپژوهش یموسسه آموزش، قم، حقوق و سیاست در قرآن، 1378ـــــ ، 

  موسسه در راه حق.، قم، چ مکرر، معارف قرآن، الف1373ـــــ ، 

  درا. ص، تهران، چ چهاردهم، نظام حقوق زن در اسالم، 1369، یمرتضي، مطهر

  صدرا.، تهران، چ دوم، مجموعه آثار، 1372ـــــ ، 

  .نیجامعه مدرس، قم، ۀاالسالمی ۀ، او الحکومۀاالسالمی ۀاالهی ۀوالی، 1391، محمدی، مومن قم

  .31ـ  30، ص 13 ش ،اندیشه رواق »اومانیسم؟ یا محوري خدا« ،1381سیدمحمود،  نبویان،

  .یجهاد دانشگاه، قم، در مکاتبسیماي انسان کامل ، 1363، عبداهللاي، نصر

  زان.یم یاد حقوقیبن، تهران، چ چهارمی، ترجمه ابوالفضل قاض، اصول علم سیاست، 1386 ،سیوورژه مور

  ققنوس.، تهران، فر ثاقب یترجمه مرتض، هاي سیاسی مدرن ایدئولوژي، 1378 ،اندرو، نسنتیو 


