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  چکیده

عنوان یکی از مسائل پرچالش در حوزه اندیشه سیاسی اسالم همواره مورد اخـتالف شکل حکومت دینی به
دانشورانی که دخالت دین در سیاست را پذیرفتـه و حتـی معتقدنـد دیـن در مبـانی و اصـول ، استنظر واقع شده

نظر نیستند گروهی از ایشـان فکر و همهایی را بیان داشته در مورد شکل حکومت با یکدیگر همتوصیهحکومت 
اي ثابـت و گونـهمعتقدند شکل حکومت نیز همانند دیگر عناصر سیاست منصوص بوده و توسط خداي متعال به

کومـت اظهـار نظـري است برخالف گروه دوم که معتقدند خداي متعال در مورد شـکل حالیتغیر مشخص شده
انـد اي استناد کردهبه هرحال هر دو گروه براي اثبات مدعی خود به ادله، باره سکوت کرده استنداشته و در این

کریم از حکومت انبیاء گذشته است که به موجـب آن مشـخص ازجمله یکی از این ادله چگونگی یادکرد قرآن
ومت دینی ثابت کرده و یا اینکه چنـین نکـرده و قائـل بـه شود خداي متعال ساختار هرمی قدرت را براي حکمی

این نوشته با تحلیل همین دلیل و با روش تفسـیري [اجتهـادي] و اسـتمداد از ، شکل خاصی براي حکومت نیست
گونـه هاي تاریخی به داوري بین این دو دیدگاه پرداخته و به این نتیجه فائق آمـده اسـت کـه هیچروایات و نقل
و ، کـریم وجـود نـداردبر ثبات شکل حکومت و ساختار ثابتِ هرمی آن در داستان انبیـاء در قرآنشاهدي مبنی 

  .براي اثبات این مدعا قابل استفاده نیست

  .تفسیر، قرآن، حکومت انبیاء، حکومت دینی، شکل حکومت: هاکلیدواژه
                                                   

* seraj.salehi@yahoo.com : نویسندة مسئول   
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  مقدمه. 1
و در ، گیـردمیشکل حکومت که در مقابل مبانی و اصـول و اهـداف حکومـت قـرار 

بـه مسـائلی مثـل سـاختار حکومـت و ، شـودواقع صورت عینیت یافته محتوا محسـوب می
ــواع فــردي، گــرددچگــونگی چیــنش و ترتــب تشــکیالت حکومــت اطــالق می ، و در ان

قابل تقسیم است در مورد شکل حکومـت دینـی خصوصـا و...  حزبی، جمهوري، گروهی
ها عبارت است ترین این دیدگاهاست مهمشدههاي مختلفی مطرح در دورة معاصر دیدگاه

  :از
مصـباح  ر.ك؛( اسـتشکل کلی حکومت توسط دین مبین اسالم مشخص شـده. الف

  ).145: 1394، یزدي
شکل کلی حکومت در عصر حضور از جانب دین مبین اسالم مشـخص شـده امـا . ب

، حـائري ر.ك؛( اسـتدر عصر غیبت شکل حکومت حتی بـه طـور کلـی مشـخص نشـده
1375 :1/31.(  
مشــخص نشــده و  شــکل حکومــت در هــردو دوره حضــور و غیبــت معصــومین. ج

 ر.ك؛( گیري در مــورد چگــونگی آن بــه عقــل دینــی بشــر واگــذار شــده اســتتصــمیم
  ).2/229: 1377، عمیدزنجانی

اي که قائلین به دیدگاه نخست و دیدگاه دوم بدان استناد کرده و بر مبناي یکی از ادله
اند که دین مبین اسالم شـکل کلـی حکومـت را مشـخص نمـوده و نتیجه رسیدهآن به این 

ساختاري هرمی براي آن ترسیم کرده و شخص خاصی را به طریق مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم 
کـریم چگونگی یـادکرد قرآن، بر امر حکومت و زمامداري جامعه اسالمی منصوب داشته

هاي تاریخی خصوصـا م مکرر به داستانکریخداي متعال در قرآن، است از حکومت انبیاء
پردازد البته نفس داستان موضوعیت نداشته و مقصود بیـان صـرف داستان زندگی انبیاء می

میان نیامده یک حادثه تاریخی نبوده لذا سخنی از سال و ماه و تقدم و تاخر آن وقایع نیز به
راهنمایی و تربیـت ، یتدر چارچوب امر هدا هااست بلکه هدف قرآن از ذکر این داستان
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ها در مـورد نسـبت خداي متعال در خـالل ایـن داسـتان، ها است با احتساب این نکتهانسان
انبیاء با مسأله حکومت نیز اشاراتی دارد که بر اساس تفسیر گروه نخست و گروه دوم ایـن 

دهـد دیـن در مـورد اشارات دال بر دخالت دین در تعیین شکل حکومت بوده و نشـان می
؛ 111: 1394، زادهقاضـی ر.ك؛( اسـتکل حکومت به طور کلی تعیین تکلیف فرمـودهش

نوشتۀ حاضر با روش تفسیر اجتهادي کـه ). 53/147: 1375، قاسمی؛ 170: 1396، آقاجانی
 در کنار اعتماد به عقل به روایات نیز متکـی اسـت و از ادبیـات و تـاریخ نیـز غافـل نیسـت

به بررسی دلیل مـذکور پرداختـه و مـدعی اسـت ) 322-321: 1379، عمیدزنجانی ر.ك؛(
و مـدعی ، تواند مثبت مدعاي گروه نخست و حتـی گـروه دوم باشـدکه دلیل مذکور نمی

است از آیات مذکور سـاختار هرمـی و شـکل کلـی بـراي حکومـت دینـی قابـل اسـتنباط 
گاه دال که بنابر یک دید، آیات والیت، الزم به ذکر است در این تحلیل و بررسی، نیست

هـا فرصـت مجزایـی را بر حکومت نبی مکرم اسالم است استثناء شده چرا کـه تحلیـل آن
  .رسدطلبد و محدودیت این نوشته به وسعت آن نمیمی

  حکومت طالوت. 2
مـوارد بـه مسـأله  ینسـبت بـه بـاق يشـتریل بیم بـا تفصـیرکـنآه قـرک ياز موارد یکی

طـالوت را از  یداستان طالوت است هرچند برخ بقره و در ةرده در سورکومت اشاره کح
ب بـه یـثر غرکاما ا) 3/80: بیتا، طبرسى؛ 115: 1362، مسعودى ر.ك؛( انددانسته یاء الهیانب

رفتـه و طـالوت را جـزء یرا نپذ ين رایـا یخیمنـابع تـار ات ویر با استناد به روایاتفاق تفاس
، بـر آن داللـت دارد» ملـوك االنبیـاء« آنچنان که حدیث انداوردهیبه شمار ن یامبران الهیپ

  :کندنقل می آنجا که شیخ صدوق از امام صادق
نِ وَ یاَلْأَرْضِ إِالَّ أَرْبَعَۀً بَعْدَ نُـوحٍ ذُو الْقَـرْنَ یاً فِکاءَ مُلُویبْعَثِ اَلْأَنْبِیوَ تَعَالَى لَمْ  كإِنَّ اَللَّهَ تَبَارَ«

رِقِ وَ الْمَغْـرِبِ وَ یمَـا بَـ کاش فَمَلَیوسف ع فأمَّا عینُ وَ مَایاشٌ وَ دَاوُدُ وَ سُلَیاِسْمُهُ عَ نَ اَلْمَشـْ
طَخْرَ وَ یمَا بَ کأَمَّا دَاوُدُ فَمَلَ امَاتِ إِلَـى بِـالَدِ إِصـْ لَ کانَ مُلْـکـ کذَلِکـنَ اَلشـَّ ا یسـُ مَانَ وَ أَمـَّ
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  ).1/248: 1362، هیبابوابن» (ارِهَیجَاوِزْهَا إِلَى غَیهَا وَ لَمْ یمِصْرَ وَ بَرَارِ کوسُفُ فَمَلَی
است پس البد از انبیاء مطابق این روایت از آنجا که مطمئنً طالوت به حکومت رسیده

در شـرح ایـن  شـیخ صـدوق همچنـین، شـدنبوده وگرنه روایت مذکور متعـرض آن مـی
  :نویسدحدیث می

انَ کـاً وَ إِنَّمَـا یـنْ نَبِیکنِ أَنَّهُ لَمْ یاَلْقَرْنَ يذِ یأَعْتَقِدُهُ فِ يحُ اَلَّذِیذَا وَ اَلصَّحِکجاء هَذَا اَلْخَبَرُ هَ«
مْ مِثْلُهُ وَ ذُو یکنَع وَ فِیرالمؤمنیعَبْداً صَالِحاً أَحَبَّ اللَّهَ فَأَحبَّه اَللَّهُ وَ نَصَحَ لِلَّهِ فَنَصَحَهُ اَللَّهُ قَالَ أم

اً قـال اللّـه عـزّ و جـلّ و کانَ طالوت ملکمَا ک یرَسُولٍ وَ الَ نَبِسَ بِیمَبْعُوثٌ وَ لَ کنِ مَلَیاَلْقَرْنَ
اءِ مَـنْ یـجُمْلَۀِ اَلْأَنْبِ یرَ فِکذْیجُوزُ أَنْ یاً وَ قَدْ کمْ طَالُوتَ مَلِکهُمْ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَیقَالَ لَهُمْ نَب

قَالَ اَللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ثنـاؤُهُ و  کسَ بِمَلَیۀِ مَنْ لَکئِجُمْلَۀِ المَالَ یرَ فِکذْیجُوزُ أَنْ یمَا ک یسَ بِنَبِیلَ
  ) همان» (انَ مِنَ اَلْجَنکسَ یۀِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلِکإِذْ قُلْنَا لِلْمَالئِ

 یه مـردم از نبـکـنـد کیان مـینگونه بیا ومت طالوت راکداستان ح، خداوند به هرحال
و  3/76، بیتــا، طبرســى؛ 1/150: 1356، طبـرى ر.ك؛( بــوده لیســموئخـود کــه احتمـاال 

پیـامبر ؛ نـدیبرگز ياشـان فرمانـدهیخواسـتند تـا برا) 3/349: 1408، رازىابوالفتوح؛ 1/134
، ده شـدیـت طالوت برگزیبه خداوند عرضه داشت و در نها هم درخواست مردم را ایشان

ه یـه قـرائن مقالکـتوجه داشـت  دیطالوت گذشت با يامبریرامون پیه پک ییاتهکعالوه بر ن
 ر.ك؛( سـتینظـام ياات فرمانـدهیـآن یـدر ا "کملـ"ه مصـداق کـن اسـت یاز ا کیحا

ـــى ـــرى؛ 1/134و ؛ 3/77و  3/80: 1412، طبرس ـــألۀ )، 1/291: 1407، زمخش ـــاً مس و اساس
 یخیمنابع تـارات و یه از رواک یبا اشارات ریتفاسبرخی حال نیبا ا، حکومت در کار نیست

ارم کـم ر.ك؛، (انـدم دادهیز تعمـیـن يومت و زمامدارکرا به ح» کمل« اندوردهآبه دست 
 ن مسـألهیه گذشت محل نزاع در اک ییاتهکنظر از دو ن با صرف )،2/237: 1371، رازىیش

هبـ؟ ا در عـرض آنیـدارد  قـرار لیومت طالوت در طول نبـوت سـموئکا حیآه ک است
و از  ینبـ ياز سـو يده و انتصـاب ویومت رسـکبه ح یلوت به اذن نبا طایآگر یعبارت د

بـوده  لیسموئچنانچه ثابت شود حکومت طالوت در طول نبوت ؟ ریا خیخداست  يسو
یعنــی حکومــت وي بــامرهللا بــوده و از جانــب خداونــد بــه ایــن ســمت منتصــب شــده در 



  95  الدین صالحیسیدسراجو  مصطفی دلشاد تهرانی، ناصر محمدي، زادهکاظم قاضی/  چگونگی شکل حکومت دینی ...

تنها خداوند و مَـن توان ادعا کرد که شکل حکومت یک امر دینی است و صورت میاین
کما اینکـه همـه عناصـر دینـی اینچنـین ، لَه اِالذن صالحیت اظهار نظر راجع به آن را دارد

بـوده در  اما در صورتی که ثابت شود حکومت طالوت در عرض نبوت سموئیل، هستند
 الؤن سیدر پاسخ به ا، توان از این طریق به اثبات ادعاي مذکور پرداختاین صورت نمی

توان از چند دلیل بهـره جسـت نخسـت می ن طولی یا عرضی بودن حکومت طالوتو تعیی
ى إِذ قَـالُوا لِنَبِـیإِسرَائِ یالْمَلَإِ مِنْ بَنِ إِلَىتر أَلَمْ﴿فرمایداینکه آیۀ شریفه می  یلَ مِـنْ بَعْـدِ مُوسـَ

؛ مدنـدآامبرشـان ینـزد پ لیاسـرائیبزرگان بنمطابق این آیه ) 246بقره/( ﴾اکلَهُم ابْعَث لَنَا مَلِ
 شـانیامبرشان خواستند تا برایردند و از پکض یتفو يخود را به و يرا، ردندک ییجوچاره

مـان ینگفتند از خـدا بخـواه برا لیبه سموئ هاآن هکجاست نیا نکته، ندیرا برگز یمکحا
شـان یرا بـه ا یه شخصـکرا داشتند  ین درخواستیخود او چن ه ازکند بلکانتخاب  یمکحا

و ایـن ، ان نجات دهدیرا از شر جالوت هانآل دهد و کیتش يومت مقتدرکند تا حک یمعرف
 لیحـال سـموئنیـبـا ا، نبـود یامـر الهـ یـکومت کها از حنآافت یدر دهد کهنشان می

حال اینکار را یا به اقتضاي نبوت خود انجام ، شان را به خداوند عرضه داشتیا درخواست
اند و یا اینکـه مقصـود اقتضاي نبوتش به ایشان مراجعه کردهاست آنچنان که مردم به داده

اسرائیل را متوجه اشتباهشان کند و بگوید که بحث انتخاب این بوده که بنی سموئیل نبی
نـه بـه رأي و ، ست و باید از جانب خداوند این انتخاب صورت گیـردحاکم یک امر الهی

إِنْ « معتقـد اسـت در عبـارت مه طباطبائیعلّا) 2/434: 1374، ىیطباطبا ر.ك؛! (نظر افراد
سـت ايرسـاند و ایـن خـود قرینهوجوب را می» کُتِبَ« واژه» مُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوایکتِبَ عَلَک

انتخاب حاکم به اذن خداوند باید انجام شود تا بـه ایـن ، مبنی بر اینکه از نگاه سموئیل نبی
وَ « همچنـین در عبـارت، ت آن حاکم بار کردواسطه وجوب و حرمت را بتوان بر دستورا

اضافه شدن ضمیر به ملک نشان از این است کـه تنهـا کسـی کـه » شاءیملکه مِنْ  یوتیاللَّهُ 
همچنـین مطـابق نقـل شـیخ ) همـان، (تواند راجع به ملک تصمیم بگیرد خداونـد اسـتمی

  :فرمایدپس از ذکر آیات مذکور می امام علی، مفید
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اتِ عِبْرَةً لِتَعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَـلَ اَلْخِالَفَـۀَ وَ اإلِمْـرَةَ مِـنْ یهَذِهِ اَلْآ یمْ فِکاَلنَّاسُ إِنَّ لَهَا یأَ«
طِفَائِهِ إِ یاءِ فِیبَعْدِ الْأَنْبِ ادَتِـهِ یاهُ وَ زِیـأَعْقَابِهِمْ وَ أَنَّهُ فَضَّلَ طَالُوتَ وَ قَدَّمَـهُ عَلَـى اَلْجَمَاعَـۀِ بِاصـْ
  )1/262: 1413، دیمف» (اَلْعِلْمِ وَ اَلْجِسْمِ یبَسْطَۀً فِ

مطابق این روایت مسیر حکومـت توسـط خداونـد انتخـاب شـده اسـت و اوسـت کـه 
این دیدگاه در حـالی مطـرح ، دهدامیه قرار میهاشم یا بنیرا مثال در بنیتصدي حکومت 

کنـد و از م را بـه خداونـد عرضـه میشود که اوال اینکه سموئیل نبـی درخواسـت مـردمی
قصـد  تواند به این معنی باشد که سـموئیلطلبد نمیخداي متعال در این باره استمداد می

: 1404، قمـى( اسرائیل مطابق احادیـثچرا که بنی، داشته تا مردم را متوجه اشتباهشان کند
ـــى؛  1/81 ـــرى؛ 13/438: 1403، مجلس ـــى؛ 331: 1404، جزائ در ) 1/246: 1415، العروس

هـا از سـر همـین ناچـاري و مواجهه با جالوتیان دچـار ضـعف شـدیدي شـده بودنـد و آن
اسرائیل در دلیلی وجود ندارد که بنی، منظور استمداد از خداوند به نبی او مراجعه کردندبه

این داستان نبی خدا را جداي از خداونـد مـورد توجـه قـرار داده باشـند تـا بعـدهم توسـط 
لذا اینکه سـموئیل نبـی درخواسـت مـردم را بـه خداونـد ، باره توبیخ بشوندان در اینشنبی

اند تواند به اقتضاي نبوت و به اقتضاي انتظـاري کـه مردمـان از او داشـتهکند میعرضه می
شود صحیح است اما از کُتِبَ وجوب افاده می: فرمایددوما اینکه می. صورت پذیرفته باشد
 در واقع ممکن است فاعل مجهـول کُتِـبَ حـاکم منتخـب دانسـته، ینه لزوما وجوب شرع
بـه ایـن معنـی کـه اگـر حـاکم ، و وجوب معنی غیرشرعی پیدا کنـد، شود نه خداي متعال

منتخب بر شما واجب کند بر شما حکم کند بر شما دستور دهـد کـه بجنگیـد آیـا امیـدي 
کُتـب را حـاکم منتخـب حتی اینکه فاعل مجهـول ؟ هست که از دستورش سرپیچی نکنید

هُ « اما پیش از بررسی عبارت، رسد با توجه به سیاق کالم ارجح استنظر میبگیریم به وَاللـَّ
ث یـدر احادو روایت مذکور الزم است به مواردي اشاره شود نخسـت اینکـه » هُکمُلْ یوتِی

  :نقل شده است یعه و سنیح از شیق صحیمتعدد به طر
 یهِمْ نَبِـیانَ فِـکـنَ اَللَّهِ وَ عتـوْا عَـنِ امـرربهم وَ یرُوا دِیوَ غَ یعَمِلُوا بِالْمَعَاصِلَ یاَسْرَائِ یاَنَّ بَنِ«
هُ عَلَـ یا اَلنَّبِیانه اِرْمِ يعُوهُ وَ رویطِینْهَاهُمْ فَلَمْ یامُرُهُمْ وَ ی هِمْ جَـالُوتَ وَ هُـوَ مِـنَ یع فَسَلَّطَ اَللـَّ
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 یارِهِمْ وَ امْوَالِهِمْ وَ اِسْتَبْعَدَ نِسَائُهُمْ فَفَزِعُـوا الـیهُمْ وَ اخْرِجَهُمْ مِنْ دِالْقِبْطِ فَاذِلَهُمْ وَ قَتَلْ رِجَالَ
رَائِ یبَنِـ یانَتِ اَلنُّبُوَّهُ فِـکلِ اَللَّهِ وَ یسَبِ یاً نُقَاتِلُ فِکبْعَثَ لَنَا مَلِیهُمْ وَ قَالُوا سَلِ اَللَّهَ ان ینَبِ لَ یاسـْ
تٍ یـبَ یفِ کلَهُمُ اَلنُّبُوَّهَ وَ الْمُلْ یجْمَعِ اَللَّهُ تَعَالِیت اخر لَمْ یب یوَ اَلسُّلْطَانُ فِ کتٍ وَ اَلْمُلْیبَ یفِ

بِ یاً نُقَاتِـلْ فِـکلَهُمُ اِبْعَثْ لَنَا مَلِ یقَالُو لِنَبِ کوَاحِدٍ فَمِنْ ذَالِ هِیسـَ ؛ 1/81: 1404، قمـى» (لِ اَللـَّ
  )1/246: 1415، العروسى؛ 331: 1404، جزائرى؛ 13/438: 1403، مجلسى

فرماید که بیت نبوت و سلطنت در بنی اسرائیل جداي از هـم بـود و در این حدیث می
خداونـد : فرمایـددهـد و میبود و این را به خداوند نسبت می این دو بایکدیگر جمع نشده

هُ لَهُـمْ جمـعیلَـمْ « ها نبوت و سلطنت را در یـک بیـت واحـد قـرار نـداد بـودبراي آن » اللـَّ
  :همچنین در کافی نقل شده است

اً کـمْ طَـالُوتَ مَلِکـقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ بَعَـثَ لَ یجَعْفَرٍ ع فِ یرٍ عَنْ أَبِیبَصِ یعَنْ أَبِ«
بطِ النُّبُـوَّةِ وَ ال یکلَمْ  مِنْهُ قَالَ کنَا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْیعَلَ کونُ لَهُ اَلمُلْیکقَالُوا أَنَّى  نْ مِـن سـِ

  )8/316: 1407، نىیلک» (ۀِکمِن سِبطِ المَمل
اوال هرچند مطابق این روایات دو مقام نبوت و حکومت در دو خانـدان مجـزا در بنـی 

امـا در ایـن آیـات آن رویـه ، ها همین رویه در جریـان بـوداسرائیل تقسیم شده بود و سال
خورد و خداونـد یـک رویـه جدیـد اکم از آن دو خاندان] بهم میسابق [انتخاب نبی و ح

نکتـه قابـل ، کنـدعنوان الگو در اینجا بیـان می[انتخاب شخصی غیر از ان دو خاندان] را به
شود مربوط به گذاري میشود و آنچه پایهتوجه این است که آنچه در این آیات باطل می

مطـابق ، بوط به مالکات انتخـاب حـاکم اسـتانتخاب انسانی یا الهی حاکم نیست بلکه مر
  :این آیات مالکات انتخاب حاکم باید اصالح شود آنچنان که فرموده است

طَفاهُ عَلَـیمِنْهُ وَ لَمْ  کنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْ« طَۀً یکؤْتَ سَعَۀً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصـْ مْ وَ زادَهُ بَسـْ
  )247بقره/» (الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ یفِ

اتفاقا این آیات نه تنها رویه سابق در تفکیک نبوت از سلطنت و قرار گرفتن آن دو در 
را با انتخاب طـالوت بـه شـکل دیگـري تکـرار و عرض یکدیگر را ابطال نفرموده بلکه آن

  .کندتایید می
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یـا در » ت واحـدیب یف کلهم النبوه و المل یجمع اهللا تعالیلم : «فرمایددوما آنجا که می
 یاءِ فِـیـأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْخِالَفَۀَ وَ اَلْـإِمْرَةَ مِـنْ بَعْـدِ اَلْأَنْبِ: «نقطه مقابل آن که فرموده است

آمـده آیـا جمـع و ) همـان» (شاءیملکه مِنْ  یوتیوَللَّهِ « یا آن ایتائی که در عبارت» أَعْقَابِهِم
؟ ور خداوند است که باید مطابق آن اقـدام شـودآیا این دست؟ جعل و ایتائی تشریعی است

یا خیر مقصود خداوند از جعـل و ایتـاء در ؟ آیا این مسأله تعیین حاکم یک امر دینی است
بـه ایـن معنـا کـه خداونـد مقـدمات تحقـق چنـان ؟ ستاین عبارات جعل و ایتائی تکوینی

به سمت و سوي احدي جلـب آورد تا مثال اقبال مردمان اي را در این عالَم فراهم میمسأله
مقصود از ایتاء و جعلـی کـه در روایـت و ؟ عنوان حاکم خود انتخاب کنندشود و او را به

ه پس از ک» شاءیملکه مِنْ  یوتیوَللَّهِ « در عبارترسد نظر میبه؟ آیه فوق آمده کدام است
ه شـده سـبب اراد امـا شده رکذ مسبب؛ ن استآو متمم ، مدهآطالوت  يهایستگیان شایب

هُ کـؤْتىِ مُلْیـوَ زَادَهُ بَسْطَۀً فىِ الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ « آنچنان که متن آیه اینچنین است است
سـت یهاییها و توانـایستگیشا هماننجا یدر ا» کلمُ« در واقع مقصود از) همان» (شَاءیمَن 

هـا را مـن بـه یسـتگین شایـد اییـفرمایاز اسـت و خداونـد مـیـومت نکح يتصد يه براک
ایتاء ملـک بـه طـالوت تشـریعی ، بنابراین دیدگاه، نمکینا اعطا میوکه بخواهم تکس کهر

بلکه تکوینی است و ، تا گفته شود حکومت وي در طول نبوت سموئیل بوده است، نیست
همچنـین آنجـا کـه . خداوند مقدمات این ایتاء تکوینی را براي ایشان فـراهم آورده اسـت

به این معنی نیست که حکومت امري الهـی اسـت و » مْیکنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَا: «فرموده است
بلکـه در اینجـا ایـن برگزیـدگی و عنایـت ، خداوند انتخاب کننـده شـخص حـاکم اسـت

عنوان یکی از امتیازات او در کنار امتیاز قدرت علمی و جسمی بـراي خداوند به طالوت به
أَنَّهُ فَضَّلَ طَـالُوتَ « آمده است ه در روایت شیخ مفیدبنی اسرائیل برشمرده شده آنچنان ک

طِفَائِهِ إِ طَۀً فِـیاهُ وَ زِیـوَ قَدَّمَهُ عَلَـى اَلْجَمَاعَـۀِ بِاصـْ مِ یادَتِـهِ بَسـْ : 1413، دیـمف» (اَلْعِلْـمِ وَ اَلْجِسـْ
هـو  يأ« اندلذا در تفسیر این سه عبارت که گویاي امتیازات طـالوت اسـت نوشـته) 1/262

ون أعلـم یکـدل على أن من شرط اإلمـام أن یم و هذا کفإنه أعلم و أشجع من کأولى بالمل
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مْ کـاَنَّ اَللَّهَ بَعَـثَ لَ﴿: فرمایدعالوه اینکه میبه) 1/349: 1405، قطب راوندى ر.ك؛» (تهیرع
و » بعـث« علف: «فرمایداهللا طالقانی میدر اینجا همانطور که آیت) 247بقره/( ﴾اًکطَالُوتَ مَلِ
زه زمامـدارى را در یـه خداونـد انگکاند ینمایم، صورت حال آمدههه بک» اکمل« در پى آن
در مجمـوع بـه ) 2/180: 1362، طالقـانى» (ى درآمـدکلِصورت مَه تا ب، د آوردیطالوت پد

نـه ، رسد ایتاء ملک و جعل و جمعی که از آن سخن به میان آمـد تکـوینی هسـتندنظر می
هُ « اهللا طالقانی راجع به عبارت پایانی آیه مورد بحثآنچنان که آیت، دینیتشریعی و  وَ اللـَّ

  :استاستدالل کرده» میواسِعُ عل
 -الصَّالِحُونَ يرِثُها عِبادِیأَنَّ الْأَرْضَ  -رُوا ما بِأَنْفُسِهِمْیغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یغَیإِنَّ اللَّهَ ال « اتیآ«

ت ین هماهنگى و تطابق مشـیهم» نَیشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَۀُ لِلْمُتَّقِیورِثُها مَنْ یهِ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّ
ن یل همیدل -مٌیوَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِ. اندینمایات و وضع خلقى و اجتماعى مین حیخدا را با قوان

رون و درون یـمه جهـات و به ه بهکاقتضاء احاطه و نفوذ اراده و علمى هه بک: ت استیمش
  ).2/181: همان» (دهدیه خواهد مکهر ه ش را بکمل، اء و اشخاص داردیاش

أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْخِالَفَۀَ وَ اَلْإِمْرَةَ مِـنْ « نقل شد همچنین در روایتی که از شیخ مفید
در مقابل معاویـه و در مقایسـه  مطابق این روایت امیرمومنان علی» أَعْقَابِهِم یاءِ فِیبَعْدِ اَلْأَنْبِ

امیه پس از استناد به آیات مربوط به حکومت طالوت فرموده است هاشم و بنیخاندان بنی
حـال آنکـه بـه ! این آیات داللت دارد بر اینکـه حکومـت و خالفـت در اعقـاب انبیاسـت

به  مگر اینکه بگوییم، احتمال قوي آنچنان که گذشت طالوت از خاندان نبوت نبوده است
، بـوده اسـرائیل و از فرزنـدان یعقـوبهرترتیب طالوت نیز جزئی از بنیاین واسطه که به

انتظار اینکـه ، که این احتمال هم باطل است چرا که در داستان طالوت! امام آنطور فرموده
یعنـی ، ها انتخاب شـود بسـیار بعیـد اسـتعنوان حاکم آناسرائیل بهشخصی خارج از بنی

هاي مختلـف در خاندان، آمدحساب میشد بهرحال از اعقاب نبوت بهیهرکس انتخاب م
هـا در نهایـت بـه یعقـوب نبـی هاشم نبودند بلکه همه تیرهامیه و بنیاسرائیل به مثابه بنیبنی

آنچنان کـه امـام ، عالوه اینکه طالوت هم از خاندان سموئیل انتخاب نشدبه، شدندختم می
رسـد قیـاس بنـابراین بـه نظـر می، الم انتخـاب شـده اسـتاز خاندان نبی مکـرم اسـ علی
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و نبوت نبی مکرم اسـالم بـا ایـن  حکومت طالوت و نبوت سموئیل با حکومت امام علی
مانـد مطلـب قید که حکومت و وصایت نبی در خاندان انبیاء و در اعقاب ایشـان بـاقی می

  .روشن و دقیقی نیست
بوده نـه در  در عرض نبوت سموئیلدهد حکومت طالوت دلیل دیگري که نشان می

  :استنقل شده لیاسرائیبن ین دوره زندگیا ازه کست  یخیتار يهانقل، طول آن
امبرشان ین هنگام پیدر ا، نیبرگز يریام ما يه براکامبرشان گفتند یه مردم به پک یهنگام«

و  ارسد و شـمیم يبه استبداد و خودسر يم وینک يارکن یگفت اگر چن رد وکمخالفت 
ن وجود مـردم ید با ایشکب يرید و اسینک يزینکو  یغالم يو يد برایفرزندان و زنانتان با

ده یـه گزکطالوت با آن، دند و باالخره طالوت انتخاب شدیدرخواست خود اصرار ورز به
رده بـود کـنى یشـبیپ یل نبـیت آنچـه سـموئیاما در نها. برخاسته بود ان مردمیغمبر و از میپ

  ).2/178: همان( »و... يهمان استبداد و خودسر یعنیصورت گرفت 
اند سموئیل نبـی اساسـا بـا سـاختار بدان توجه کردهن یقیر فریتفاس ها کهمطابق این نقل

فرماید ولو اینکه من شخصی را انتخاب کـنم احتمـال و می، کندهرمی قدرت مخالفت می
  :سدینویمنجا ین اآاز قر ير پرتویسنده تفسینو. استبداد وي وجود دارد

عت باشـد و یاراده خدا و شـر ستیبایه در اصل مکل یاسرائم بر بنىکاز آن پس نظام حا«
، ردیـعت باشـند صـورت گیوم شرکده خدا و خلق و محیه گزکوخى یله شوراى شیوسهب

  ).2/179: همان» (افتیى و استبدادى تحول کبه نظام ملو
ار حکومت به همـان روش شـورایی رسد نظر سموئیل نبی این بوده که ساختنظر میبه

از قـرآن بـه  يدر شرح پرتو. لحاظ ساختاري دچار تغییر و تحولی نشودادامه پیدا کند و به
  :مدهآگر یخ دینقل از تورات و توار

 يمتعـدد يهـايروزیرد اما پس از پکیل عمل میسموئ يهاییبه راهنما یتا زمان طالوت«
ان طـالوت و یو اختالف م؛ غرور و خودسرى شدداشت دچار  گریه در جنگ با اقوام دک

داشت و طـالوت یطالوت خود را پنهان م ل از ترسیه سموئکل باالگرفت تا آنجا یسموئ
خـوى بهـائم  از سلسـله انسـانى خـارج گشـته، دیـاسـتبداد و خودسـرى گرائهاز آن پس بـ
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  ).همان» (شته شدکن جنگش یه در آخرکنیتاا، گرفت
  :نویسدیهمچنین در تفسیر طبري م

دسـت او هار بـکـن فـتح و آن چنـان یـه اکـاز بهر آن ، جمله مردمان بر داود گرد آمدند«
، آمدنـدوى گـرد مـى و بـر، و چـون خلقـان جملـه روى سـوى داود نهادنـد؛ برآمده بـود

و او را ، نـدک كلتـى داود را هـالیحهه بـکرد کآمد و قصد آن طالوت را از آن حسد مى
پـس چـون طـالوت آهنـگ  رفتنـدش داود مـىیدند و پـیگردمى ه جمله از او برکشد کب

برفـت و مـر ، ار آگـاه شـده بـودکـه زن داود بود از آن کدختر طالوت ، ردکشتن داود ک
داود . شـتن تـو خواهـد آمـدکه پدرم امشب بکدار شتن را نگاهیخو: هکرد کداود را آگاه 

  ).1/158: 1356، طبرى...» ( اوردیبزرگ ب یکخ یکار آگاه شد کچون از آن 
گیرد و نه در رسد حکومت طالوت در عرض نبوت سموئیل قرار مینظر میبنابر این به

دینی بودن شکل حکومـت را اسـتنباط ، توان از جریان حکومت طالوتلذا نمی، طول آن
  .کرد

  حکومت سلیمان. 3
و قائلین به شان سخن گفته یومت اکم راجع به حیرکنآه قرک یاء الهیگر از انبید یکی

خـداي متعـال دربـاره ، اسـت مانیحضرت سلاند شکل دینی حکومت بدان استناد کرده
أَنْـتَ  کإِنـَّ يلِأَحَـدٍ مِـنْ بَعْـدِ ینْبَغِـیا لَا کمُلْ یوَهَبْ لِ یقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِ« ﴿فرماید ایشان می
اب یـءً حَبِـأَمْرِهِ رُخَـا يتَجْرِ حَیالرِّ لَهُ فَسَخَّرْنَاالْوَهَّاب  اءٍ لَّکـ نَیاطِیوَالشـَّ ثُ أَصـَ  وَغَـوَّاص بَنـَّ

  ).35ص/ » (رِ حِسَابیبِغَ کأَمْسِ فَامْنُنْ أَوْعَطَاؤُنَا  الْأَصْفَاد هَذَا یفِ نَیمُقَرَّنِ نَیوَآخَرِ
ند و خداونـد کیومت مکاز خداوند درخواست ح مانیات حضرت سلین آیمطابق ا

قائلین به شـکل ، ر نداردیخ نظیه در تارکبخشد یم یومتکاو حدهد و به یز پاسخ او را مین
دینی حکومت معتقدند این ایتاء تشریعی است درحالیکه نحوه اجابت درخواست سـلیمان 

 رسد ایتاء ملک از جانـب خداونـد بـه سـلیمانایست که به نظر میدر این آیات به گونه
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-فرمـودهه کـ ناچنـنآ، ود و قـاروننمـر تـاء بـهیهماننـد ا، سـت نـه تشـریعیایتائی تکوینی
هُ اَلْمَلِـ رَبِّهِ یمَ فِیابْراهِ حاجَّ يالَّذِ یاِلِتر اِلَم﴿است نَـهُ مِـنَ یات« و) 258بقـره/( ﴾کان اتّـاه اَللـَّ

ه کـ یاجـابت ياز نحـوه ینیوکتاء تین ایو ا) 76قصص/» (مَفَاتِحَهُ لِتَنُوءَ بِالْعَصَبِهِ نُوزِ مَا اَنَّکالْ
 یم هسـته در عالَک یدر واقع خداوند مقدمات، نقل شده قابل استنباط استدر آیات شریفه 

محقـق شـود را بـه طـور  مانیسـل يم بـراینچنـان عظـآ یومتکن حآالزم بود تا به موجب 
حال روایتـی با این، ومت پا گرفتکن حآز ین فراهم نمود و عمالً ییساآشگفت و معجزه 

  :فرمایدشده است که می نقل در مورد حکومت سلیمان
الً فَقَالَ لَا فَقُلْتُ یاَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَخِ یونَ نَبِیکجوز أَنْ یاَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جعفرعأ یقُلْتُ لِأَبِ«

مَـا مَعْنَـاهُ  مَا وَجْهُـهُ وَ يلِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ ینْبَغِیاً الَ کمُلْ یوَ هَبْ لِ یمَانَعْرَب اِغْفِرْ لِیلَهُ فَقَوْلُ سُلَ
مَـأْخُوذٌ مِـنْ قِبَـلِ  کارِ اَلنَّاسِ وَ مُلْـیمَأْخُوذٌ بِالْغَلَبَۀِ وَ الْجَوْرِ وَ اِخْتِ کانِ مُلْکمُلْ کفَقَالَ اَلْمُلْ
 یمانعهب لِـینِ فَقَالَ سلیاَلْقَرْنَ يطَالُوتَ وَ ذِ کمَ وَ مُلْیآلِ إِبْرَاهِ کمُلْکوَ تَعَالَى  كاَللَّهِ تَبَارَ

اسیـقُولَ إِنَّهُ مَـأْخُوذٌ بِالْغَلَبَـۀِ وَ الْجَـوْرِ وَ اخْتِیأَنْ  يلِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ ینْبَغِیاً الَ کمُلْ ابـن » (ارِ النـَّ
  ).1/71: 1385، همان؛ 353: 1403، هیبابو

هـا از جملـه در مورد این روایت دو معنا محتمل است نخسـت اینکـه برخـی حکومت
گیرد همانطور که برخی دیگـر دستور تشریعی خداوند شکل میبا  حکومت سلیمان نبی

رود و معناي دومـی کـه احتمـال مـی، شودبا خواست و رأي مردم یا به زور و غلبه برپا می
هـایی کـه بـه ارادة مـردم و یـا بـه شـکل دیکتـاتوري برپـا غیر از حکومتاین است که بـه

گیرند و این خـارج خدا شکل میها به خواست تکوینی برخی دیگر از حکومت، شودمی
از بین این دو احتمال بـا توجـه بـه آنچـه کـه در ادامـه ، از عهده مردمان و زورمندان است

عنوان توضیح و تفسیر عبارات پیشین راجع به اراده تکوینی خداونـد در تشـکیل روایت به
کـه  آنجـا، شـودآمده است احتمال دوم تقویت شده و ترجیح داده می حکومت سلیمان

  :استدر ادامه روایت مذکور فرموده
ثُ أَصَابَ و جَعَلَ غُدُوَّهَا شَهْراً وَ یبِأَمْرِهِ رَخَاءً حَ يحَ تَجْرِیوَ تَعَالَى لَهُ اَلرِّ كفَسَخَّرَ اَللَّهُ تَبَارَ«

مَ مَنْطِـکنَ یاطِیرواحَها شَهْراً وَ سَخَّرَ اَللَّهُ لَهُ اَلشَّ  ینَ فِـکـرِ وَ مُیـقَ اَلطَّلَّ بنـاء و غـوَّاص وَ عُلـِّ
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بِهُ مُلْـیهُ الَ کوَقْتِهِ وَ بَعدَهُ أَنَّ مُلْ یاَلْأَرْضِ فَعَلِمَ اَلنَّاسُ فِ نَ مِـنْ قِبَـلِ یاَلْمُخْتَـارِ كاَلْمُلُـو کشـْ
 ه بـه نرمـىکنَ بِالْغَلَبَۀِ وَ اَلْجَوْرَ خداوند متعال باد را مسخر فرمان او ساخت کیاَلنَّاسِ وَ اَلْمَالِ

و عصرگاهان ، مودیپیماه را میکو صبحگاهان فاصله ، افتیان میل بود جریجا او ماکهر 
یمـ ه براى او سـاختمانکن را مسخر او ساخت یاطیو خداوند متعال ش، ماه را یکفاصله 

ومـت کو ح، م دادیو علم سخن گفتن پرندگان را به او تعلـ، ردندکیساختند و غواصى م
  )همان» (ساخت ن پا بر جایاو را در زم

ه گواه بر انتصاب ک یعیتاء تشریا بر یداللت مربوط به حکومت سلیمانات یآن یبنابرا
یـک  توان گفت شکل حکومت سـلیمانلذا نمی، ومت باشد نداردکبه مقام ح مانیسل

  .استامر دینی و تشریعی الهی بوده

  حکومت داوود. 4
م یرکـنآدر قر يومت وکمورد ح ه درکست یاء الهیز از جمله انبین دوداوحضرت 

مَـۀَ کوَالْحِ کوَآتَـاهُ اللَّـهُ الْمُلْـ وَ کاَلْمُلْ هِیوَقَتَلَ داوودُ جالوتَ وَ آت: «استنازل شده یاتیآ
در اینجا نیز قائلین به شکل دینی حکومت معتقدند ایتاء ملک ) 251بقره/» (شَاءُیوَعَلَّمَهُ مِمَّا 

ه یـآن یـدر ابر حکومت است حال آنکه  شریعی داودتشریعی است و گواه بر انتصاب ت
ن یبه همـ و است ینیوکقطعا تتواند تشریعی باشد بلکه نمی مت و علم به داوودکح ءتایا

تـاء یه اکـست آنچنان ینیوکنجا تیز در این کتا ملیرسد اینه عطف به نظر میو به قر اقیس
ه نگاهکنیا يبود برا ییاداد مقدمهین رویا ایرده گوک رکرا در پس غلبه بر جالوت ذ کمل

لَ﴿ۀ یـآن اسـت یهمچنـ، مردم معطوف به او شود يهاها و قلبها و اقبال مَانَ یفَفَهَّمْنَاهَـا سـُ
 مانیه در داسـتان سـلکهمانطور  ینیوکتاء تین ایو ا) 79انبیاء/( ﴾وَعِلْمًا مًاکحُ نَایآتَ لًّاکوَ

وهکر یر تسخکه پس از ذکنچنان آ، ندارد دینی بودن حکومت داوود بر یگذشت داللت
لَ الْخِطَـابِکنَاهُ الْحِیهُ وَآتَکوَشَدَدْنَا مُلْ﴿: دیفرمایم داوود يها و پرندگان برا  ﴾مَـۀَ وَفَصـْ

ورد آه خداونـد فـراهم کبودند  ير عادیرها مقدمات غین تسخآه ک ین معنیبه ا) 20ص/(
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نَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یوَلَقَدْ آتَ﴿ۀ یآن یهمچن. تر شديتر و قومکومت او محکن حآ ۀجیدر نت و
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَۀَ ﴿: دیفرمایه مکنجا آا ی) 10سباء/( ﴾دَیرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِیمَعَهُ وَالطَّ یا جِبَالُ أَوِّبِی

تـا  سـاخت ایـمه يو يه خداونـد بـراک اندینیوکت یها مقدماتنیا ۀهم) 80انبیاء/( ﴾لَبُوسٍ
 يات بـرایـآگـر یشـتر از دیه بکـ ياهیآن یتراما مهم. حکومت در اختیار ایشان قرار بگیرد

ۀ فیشـر ۀیـاستناد قـرار گرفتـه آ م موردکن حاییومت و تعکل حکدر ش دیناثبات دخالت 
هبـ، اسـت) 26ص/( ﴾نَ النَّـاسِ بِـالْحَقِّیمْ بَـکالْأَرْضِ فَـاحْ یفَۀً فِیخَلِ كا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَای﴿

ه داللت بـر خالفـت شـخص داود از یآ«: سدینویم نآل یدر ذ ياهللا حائرتیآمثال  عنوان
نقطـه ) 114: 1384، زادهقاضـی» (استع شدهیتفر نآم بر که حکجانب خداوند دارد چرا 

نآ یه در ادامه به بررسـکاست » مکح« و» خالفت« ه مفهوم دو واژهیآن یعطف داللت ا
  .شودمیها پرداخته 

  خالفت. 5
نهـا آه در کـم مورد استفاده قرار گرفتـه یرکنآبار در قر 9ن آخالفت و مشتقات  ةواژ

ات مـراد از یـن آیـاز ا یدر برخـ، ستینیجانش یمعن ن و خالفت بهیجانش يفه به معنایخل
 یمْ خَلَـائِفَ فِـکجَعَلْنَـا﴿دیـفرمایه مـکـنجـا آنند مثال یشیبه قرائن متصل اقوام پ، مستخلف

رُوا إِذْ کـوَاذْ﴿فرمایـد یا آنجـا کـه می) 14یونس/( ﴾فَ تَعْمَلُونَکیالْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ 
 يخدا، ها مستخلفگر از آنید یو در برخ) 69اعراف/( ﴾مْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍکجَعَلَ

 ﴾فَـۀًیالْـأَرْضِ خَلِ یجَاعِلٌ فِـ یۀِ إِنِّکلِلْمَلَائِ کوَإِذْ قَالَ رَبُّ﴿آیه عنوان مثال در هب، متعال است
 سـتیه قطعـا از سـنخ علـوم متـداول و معمـول نکـ یبه اسمائ اق امتنان و علمیس) 30بقره/(
 ینیاز خداوند متعال سـازگار اسـت نـه جانشـ ینیبا جانش) 1/180: 1374، ىیطباطبا ر.ك؛(

 ﴾نَ النَّـاسِیمْ بَـکالْـأَرْضِ فَـاحْ یفَۀً فِـیخَلِ كإِنَّا جَعَلْنَاا دَاوُودُ ی﴿ۀیا در آی، نیشیپ يهاانسان
دادن به حضـرت داوود اسـت و پـس از  ژهیو ین دادن و مقامأش یخداوند در پ) 26ص/(
 ردنکـم کـه حک یدر حال) همان» (نَ النَّاسِیمْ بَکفَاحْ﴿دیفرمایم يفه بودن وید بر خلکیأت
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 يردن بـراکـم کـدر واقع شـان ح) 40یوسف/( ﴾کْمُ اِالّ هللاإِنِ الْحُ« خداوند است يتنها برا
از جانـب خداونـد سـازگار  ینین بـا جانشـیا آن حضرت متفرع بر خالفت او شده است و

مْ خَالئِفَ الْـأَرْضِ وَ کجَعَلَ يهُوَ الَّذِ﴿ۀ یآاما در مورد . نیشیامبران پیاز پ ینینه جانش، است
هـا ن همـه انسـانآه مخاطـب کـ) 165انعـام/( ﴾مْکبْلُـوَیدَرَجـاتٍ لِمْ فَوْقَ بَعْـضٍ کرَفَعَ بَعْضَ

بـا توجـه ؟ نیشیا اقوام پیه خداوند است ین آیدر ا ا مستخلفیآ؟ ستکیمستخلف ، هستند
ه کند چنان کفه بر او صدق یعنوان خل ن مستخلف باشد تاید عیس باکن هریه جانشکنیبه ا
نْ کتَمَینَ الْمُسْتَخْلَفَ لْیونُ عَیکجِبُ انَّ یفه یالخللَانَ « سدینویم یدر آملیدحیله سأم متکیح

نـه تمـام یید آیـفـه خداونـد بایخلهمچنین و ) 70: 1387، دلشادتهرانی ر.ك؛» (مِنْ الخالفه
 یا تنها افـراد خاصـی؟ فه خداوند دانستیانسان را خل نوع توانیم ا اساساًیآ، باشد او ينما
کیسـتی مسـتخلف در آیـه مـذکور دو  مـورددر حساب  با این؟ ت برخوردارندین قابلیاز ا

  :احتمال مطرح است
  .نوع انسان مطابق این آیه خلیفه خداوند است چون از چنین قبلیتی برخوردار است. 1
چون نوع انسان قابلیت این را ندارد که خلیفۀ خدا باشد پس مراد این آیه جانشـینی . 2
  .ها از اقوام پیشین استانسان

آیا واقعاً نوع انسان قابلیت خلیفه خداوند شدن را ؟ به واقع نزدیکتر است کدام احتمال
از  عـاًو اشـرف مخلوقـات نو یامانت الهـة نندکعنوان حمل همعتقدند انسان ب برخی؟ دارد

 یانسـان ز معتقدنـدیـن یبرخـ، فه خداوند باشدیتواند خلیبرخوردار است و م یتیچنان ظرف
 یتین قابلیشود از چنیم» االنعام بَلْ هُمْ أَضَلُّک« یطیشرادر  یه ظلوم و جهول است و حتک

واسطه شرایط خاصی که دارنـد از ایـن قابلیـت که به، مگر انبیاء و اولیاء، ستیبرخوردار ن
ست در قضاوت بین این دو دیدگاه توجه به چند نکته ضروري، نیز برخوردار خواهند بود

وَ لَقَـدْ ﴿: دیـفرمایهـا مـهمـه انسـان خطـاب بـه نخداوند متعال در مقام امتنانخست اینکه 
جُدُواکـمْ ثُـمَّ قُلْنـا للمالئکم ثُمَّ صَوَّرْناکخلقن مخاطـب ایـن آیـه همـه ) 11اعـراف/( ﴾ه اسـْ

نکته ردند و که به انسان سجده کبل دمآنه تنها به  که مالئیآن یمطابق اها هستند و انسان
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در سـورة  هکـنچنـان آ، شان محقق شدیخالفت ان سجده پس از اطالع از یااینجاست که 
جُدُوا لَـا کـوَ اذ قُلْنَا للمالئ﴿استن فرمودهآ یچگونگ ر مقام خالفت وکپس از ذ بقره ه اسـْ

بنابراین مقصود از آدم در این آیه نـوع انسـان اسـت نـه ) 34بقره/( ﴾س یبلِدَمَ فَسَجَدُوا الَّا اِ
در  اًعتـیه هرچـه باشـد طبیـآن یا دم درآه مقصود از ک یینجاآاز دوما ، تنها آدم ابوالبشر

مَ أَدِمِ االسـما ﴿ دیفرمایه مکن آقبل از  ۀیآچند   ز همـان اسـتیـن) 31بقـره/( ﴾لِّهَـاکوَ عَلـَّ
 یجَاعِـلٌ فِـ یۀِ إِنِّـکـلِلْمَلَائِ کوَإِذْ قَالَ رَبُّ﴿ استه فرمودهکن آه قبل یآن خالفت در یبنابرا

ه کنیما اک ،نه آدم ابوالبشر انسان خواهد بود نوعنیز مختص به ) 30بقره/( ﴾فَۀًیالْأَرْضِ خَلِ
م نـوع انسـان یرکـدر مقـام امتنـان و تبـازهم سـوره بقـره  29 ۀیـآ یعنـیز ین نآه قبل یآدر 

یعنـی پـیش از اینکـه ) 29بقـره/( ﴾عًـایاألَرضِ جَم یم ما فِـکخَلَقَ لَ يهُوَ الَّذ﴿ استفرموده
» کُم« هم با ضمیرآن، نوع انسان سخن بگوید از چگونگی خلقت خداوند راجع به خالفت

آیـۀ  فه خداونـد دریه خلکدهد یم یات قبل و بعد گواهیآاق یلذا داللت و سسخن گفته 
، نوع انسان اسـت) 30بقره/( ﴾فَۀًیالْأَرْضِ خَلِ یجَاعِلٌ فِ یۀِ إِنِّکلِلْمَلَائِ کوَإِذْ قَالَ رَبُّ﴿شریفۀ 

ین را دارد و مـیت ایه قابلکرده است کخلق  ییاخداوند انسان را به گونهه ک ین معنیبه ا
 ر.ك؛( خداونـد باشـد يهمتـا یماالت و مظهـر ذات بـکع یتمام اسماء و جم تواند واجد

بنابراین در بین دو احتمـالی کـه در ابتـداي بحـث ذکـر شـد ) 80-70: 1387، دلشادتهرانی
تواند به قرینه مابعدش کـه بلکه می، مواجه نیستانتخاب احتمال نخست نه تنها با اشکالی 

نکتۀ قابل ، به هر حال، ترجیح پیدا کند) 165انعام/( ﴾مْ فَوْقَ بَعْضٍکوَ رَفَعَ بَعْضَ﴿فرماید می
الزم اهمیت در این بحث این است که نوع انسان قابلیت این را دارد که خلیفه خدا باشد و 

ها و آن قابلیتند کدا یت شود و پرورش پیترب، قاممن آوردن آت دریمنظور به فعل است به
تعـالی پیـدا  روحش، دستش، رشد یابدچشمش ، تا قلبش بزرگ شودفعلیت درآورد را به
انسانی کـه . گردد یمظهر تمام اسما الهعبارتی  بهو  اهللاسمع، اهللانیع، داهللای، اهللاو روح کند

ن یـبـا ا، آیـداللهی نائل میبالفعل به مقام خلیفهها را در وجود خود بارور سازد این قابلیت
 يهـایسـتگیواجـد شا یه در علـم الهـک ییهابربندگان انسان حال خداوند به جهت لطف
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ژه قـرار یـو یتیتحت ترب) 192خطبه/( ﴾امَیطِان فَمِنْ لَدُنْ انَّ کَ﴿ الزم بودند را از همان ابتدا
و ایـن  فعلیت درآوردیی بـهآسـامعجـزهها را به طـرز هاي وجودي آنو تکوینا قابلیت داد

 كا دَاوُودُ إِنَّـا جَعَلْنَـایـ﴿: این چنین از آن یاد کرده است همان است که در مورد داوود
 یعنی اي داوود ما تکوینا مقـدمات رشـد و) 26ص/( ﴾نَ النَّاسِیمْ بَکالْأَرْضِ فَاحْ یفَۀً فِیخَلِ

پرورش استعدادهاي نهفته در وجودت را فراهم آوردیم و کاري کردیم که آن استعدادها 
در ایـن آیـه را  آنچنان کـه علّامـه طباطبـائی نیـز خالفـت داوود، در وجود تو بارور شد

: 1374، ىیطباطبـا ر.ك؛، (کنـدمعرفـی می» فَـۀًیالْـأَرْضِ خَلِ یجَاعِـلٌ فِـ یإنِّـ« مصداق آیۀ
براي خداوند به معنی جانشینی تشریعی  خلیفه بودن داوود، ین توضیحاتبنابرا) 17/296

بـه حکومـت داللـت داشـته ، در ادامـه آن» حکـم« لذا حتی اگر واژه، براي خداوند نیست
توانـد مثبـت ادعـاي است و نمیدست نیامدهباشد بازهم این جانشینی و حکومت تشریعا به

  .باشد ودتشریعی بودن و دینی بودن شکل حکومت داو

  حکم. 6
کریم بـه معنـی حکومـت برخی از دانشوران معتقدند واژة حکم در آیات شریفه قرآن

مْ کالْـأَرْضِ فَـاحْ یفَـۀً فِـیخَلِ كا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَای﴿توان به موجب آیاتی نظیر است لذا می
پیگیـري ایـن واژه در امـا ، تشریع حکومت را از قرآن استنباط نمـود) 26ص/( ﴾نَ النَّاسِیبَ

دهد که تنها برخـی از مفسـرین معاصـر چنـین دیـدگاهی را تفاسیر قدیم و جدید نشان می
 ر.ك؛( ام قبسـاتکـاالحاتیـآاند از جملـه در تفسـیر ابـراز داشـته» حُکـم« راجع بـه واژه

ر یالتفســ) 19/262: 1371، رازىیشــارمکــم ر.ك؛( ر نمونــهیتفســ) 228: 1384، نســبضیفــ
-صراحتا حکم به معنـی حکومـت گرفتـه شـده) 26/386: 1420، فخررازى ر.ك؛( ریبکال

 غیر از موارد مذکور در بین تفاسیر فریقین خصوصـاً پـیش از دوره معاصـر ابـدااست اما به
 لیـل و أسـرار التأویـأنـوار التنزبه معنـی حکومـت گرفتـه نشـده حتـی در تفاسـیر » حکم«
-نـزکر یتفسـ) 4/39: 1415، خـازن( لیالتنزیمعان یل فیالتأولباب)، 5/28: 1418، ضاوىیب(
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: 1371، بنـابىقرشى؛ (قاموس قرآن)، 11/222: 1368، قمى مشهدى( الغرائبالدقائق و بحر
ر جوامــع یتفســ) 4/89: 1407، زمخشــرى( لیــالتنزشــاف عــن حقــائق غــوامضکال) 2/289

بـا ) 7/53: 1419، حـاتمابـىابـن( میالقـرآن العظـریتفسـو ) 3/434: 1412، طبرسـى( الجامع
اند امـا دلیـل آن داللـت واژه میان آوردهوجود اینکه ذیل آیه مذکور از حکومت سخن به

اسـت و همچنـین دلیل فهمی کـه از خالفـت ارائـه شـدهحکم نیست بلکه در این تفاسیر به
عـا آیـه را همین سبب مجمودلیل اینکه واژه حکم با فاء تفریع بر خالفت متفرع گشته بهبه

اي که مقام قضاوت شانی از شـئون حکومـت او گونهاند بهگرفته دال بر حکومت داوود
را به معنی حکومـت وي نـدانیم بـه قرینـه  حال آنکه اگر خالفت داوود، حساب بیایدبه

رسد به نظر می) 26-22ص/( در یک دادگاه است آیات قبل که مربوط به داوري داوود
از معناي داوري عدول نکرده و منحصر در همین معنا باشد آنچنـان کـه  در اینجا نیز حکم

از جمله در ، اندکریم به معنی داوري و قضاوت دانستهاکثر مفسرین همواره حکم را قرآن
، بـدىیم( شف األسـرار و عـدة األبـرارک) 8/556: بیتا، طوسى( رالقرانیتفس یان فیالتبتفسیر
ــا، (القــرآن ریزان فــى تفســیــالم) 8/331: 1371 ، جعفــرى( کــوثر) 7/348: 1374، ىیطباطب
: 1404، وطىیســ( الــدر المنثــور) 21/94: بیتــا، طبرســى( البیــانو حتــی مجمــع) 174: 1376

: 1415، اشــانىکضیفــ( تفســیر الصــافی) 2/708: 1362، جرجــانى( تفســیر شــاهی) 5/306
تـاب کفـى لطـائف الز ییـبصـائر ذوى التم) 4/649: 1415، بحرانـى( تفسیر البرهـان) 4/295

 فی ضالل القـران) 6/614: 1378، هیمغن( تفسیر کاشف) 2/448: 1416، روزآبادىیف( زیالعز
، فضـل اهللا( مـن وحـی القـران) 600: 1425، هیـمغن( التفسیر المبین) 5/3018: 1425، قطب(

در ذیـل آیـات مربوطـه ) 1/295: 1386، رىکعس( و عقاید اسالم در قران) 19/253: 1419
همچنین در کتـاب . استاین معنی تصریح شده و حکم به معنی داوري و قضاوت آمدهبه 

، سیـابـن ادر، (ير الفتـاویـلتحر يالسـرائر الحـاو) 16/883: 1406، اشانىکض یف، (یالواف
: 1413، دیــمف، (المقنعــۀ) 2/5: 1405، ن راونــدىیقطــب الــد(، فقــه القــرآن) 2/152: 1410

نویسندگان ذیل عنوان آداب قضـاء بـه ) 2/527: 1385، ونیابن ح، (دعائم اإلسالمو ) 720
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  .استاین آیه استناد کرده
توان اولین بحثی که راجع به داللت واژه حکم درگرفت را بـه به لحاظ تاریخی نیز می

در  که حضـرت امیـر، موضع خوارج پس از جنگ صفین و ماجراي حکمیت نسبت داد
لَـا  قولـونینَعَمْ الحکم الَّا لِلَّهِ ولکن هوالء ! بِهَا الْبَاطِلِ درایکلمه حَقُّ : «ها فرمودپاسخ به آن

اینکـه  مطابق این عبارات حضـرت امیـر) 40خطبه/» (رٍیأَمَرَهُ الَّا لِلَّهِ وَ انْهَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِ
و عنـوان ، کنـدباشـد را نفـی میحکم مستقیما یا غیـر مسـتقیم داللـت بـر حکومـت داشـته

حـال برخـی از بـا این، کند این واژه هیچ ربطی به شکل حکومـت و زمامـداري نـداردمی
لِیـقُصُّ الْحَـقَّ وَ هُـوَ خَیمِ الَّا لِلَّهِ کانَّ الْحَ﴿دانشوران راجع به داللت آیۀ شریفۀ   ﴾نَیرُ الْفاصـِ

حـال ) 106-104: 1384، قاضـی زاده ر.ك؛، (انـدبر امر حکومت تأکیـد کرده) 57انعام/(
آنکه این آیه با توجه به شان نزولش ناظر به حکم تکوینی خداوند در انجام یـک معجـزه 

علّامـه ، عنوان یـک امـر تشـریعی و دینـی نـداردهـم بـهاست و هیچ ربطی به حکومت آن
  :سدینویه میآن یل ایدر ذ یئطباطبا

: دیـگوین مکیامبر به مشریخداوند است و پ ینیوکم تکح یمعن ور بهکه مذیآم در کح«
 يم فقـط بـراکـه حکـنم بلکـ یشما را عملـ ينم و تقاضاکم که خودم حکتوانم یمن نم

ن یگـر بـید یـیاوردن معجـزهآبـا  هکـانـد خواسـتهیامبر مـیـن از پکیمشر ... خداوند است
  )7/167: 1374، ىیطباطبا» (دینما يامبر داوریخودشان و پ

 يبـر مـدعا یم داللتینکجدا ن شرا از قبل و بعد» مِ الَّا لِلَّهِکانَّ الْحَ« ن اگر عبارتیبنابرا
هم مناقشاتی صورت گرفتـه آیـۀ شـریفۀ ی که راجع به آنه دومیآ، ور نخواهد داشتکمذ
در است که ) 62انعام/( ﴾نَیمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِکهم الْحَقِّ الَّا لَهُ الْحُیثُمَّ رُدُّوا الَىَّ اللَّهِ مول﴿
تـر یـکبه قضاوت نزد» هو اسرع الحاسبین« فرمایدکه میما بعدش ۀ نیم به قرکنجا هم حیا

را بـه و آنم یقائل شو ي حکمدر معنا ايتوسعهالبته هیچ اشکالی در بین نیست اگر ، است
یـا  ث معـارض نداشـته باشـدیـاحادبـین  ه درکنآمنتها به شرط ، حکومت هم تسري دهیم

کمـا اینکـه شـیخ . وسـعه قابـل قبـول نخواهـد بـوداي برعلیه آن قائم نشود و اال این تقرینه
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است در مجلس مناظره مـامون شخصـی در االمالی به طریق صحیح روایت کرده صدوق
  :سوال کرد در مورد داوود نبی از حضرت رضا بن محمد بن الجهم یعلبنام 

هُ عَـزَّ وَ  کحَیفَقَالَ وَ؟ ئَتِهِیانَتْ خَطِکا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا ی« إِنَّ دَاوُدَ إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ مَا خَلَـقَ اللـَّ
مانِ کـیهِ الْمَلَیجَلَّ خَلْقاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَ نِ فتسـورا الْمِحْـرَابِ فَقَالَـا خَصـْ

راطِ نَنا بِالْحَقِّ وَ ال تُشْطِطْیمْ بَکبَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْ واءِ الصـِّ إِنَّ هـذا . وَ اهْـدِنا إِلـى سـَ
لْ  یفِـ یها وَ عَزَّنِـیفِلْنِکنَعْجَۀُ واحِدَةُ فَقالَ أَ یلَهُ تِسْعُ وَ تِسْعُونَ نَعْجَۀً وَ لِ یأَخِ الْخِطـابِ فَعَجـِّ

أَلِ الْمُـدَّعِیوَ لَـمْ  إِلى نِعاجِهِ کبِسُؤالِ نَعْجَتِ کهِ فَقَالَ لَقَدْ ظَلَمَیعَلَى الْمُدَّعَى عَلَ دَاوُدُ  یسـْ
مُهُ لَـا مَـا کئَۀَ حُیانَ هَذَا خَطِکقُولَ مَا تَقُولُ فَیهِ فَیقْبِلْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیوَ لَمْ  کنَۀَ عَلَى ذَلِیالْبَ

ا جَعَلْنـایـ -قُـولُ یهِ أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَـلَّ یذَهَبْتُمْ إِلَ الْـأَرْضِ  یفَـۀً فِـیلِخَ كا داوُدُ إِنـَّ
  ).91: 1376، هیابن بابو» (هینَ النَّاسِ بِالْحَقِّ إِلَى آخِرِ اآلیمْ بَکفَاحْ

باشـد همچنـین می مطابق این روایت حکم در آیه مورد بحث ناظر بـه داوري داوود
بـن  احتجاج حره بنت حلمیه سـعدیه خـواهر رضـاعی پیـامبر بـا حجـاج الفضائل در کتاب

است که در ضمن ایـن احتجـاج حـرّه آیـۀ شـریفۀ یوسف را به طریق صحیح روایت کرده
بنـابراین ) 137: 1363، ابـن شـاذان قمـى ر.ك؛( داندمی مذکور را ناظر به داوري داوود

تـوان داللت حکم بر حکومت در آیات شریف مذکور روشن و قابل اثبـات نیسـت و نمی
  .شکل حکومت را استنباط کرد رأسا با استناد بدان دینی بودن

  حکومت یوسف. 7
مـده آان یـمه م سخن بیرکنآدر قر يومت وکدر مورد ح یکی دیگر از انبیاء الهی که

نآقر هبارنیاست در ا وسفیحضرت و مستند قائلین به شکل دینی حکومت واقع شده 
 یـیأَنْـتَ وَلِو...  ثِیلِ الْأَحَادِیمِنْ تَأْوِ یوَ عَلَّمْتَنِ کمِنَ الْمُلْ یتَنِیرَبُّ قَدْ أَتَ﴿: دیفرمایم میرک
برخی از دانشوران معتقدنـد مطـابق ایـن آیـات خـداي ) 101یوسف/( ﴾ا وَ االخرهیالدُّنْ یفِ

: 1394، زادهقاضـی ر.ك؛( اسـترا بر حکومـت منصـوب کـرده متعال حضرت یوسف
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ه داشت نخست اینکه از نظر اکثریت قریب در نقد این دیدگاه باید به چند نکته توج) 116
 انیـالتب، ه اسـتیبعضـ» مِـنْ» «لـکمِـنْ المُ« در عبـارت» مـن« به اتفاق تفاسیر ادبـی فـریقین

ض ألنـه یدخلتا للتبعـ» ثِیلِ الْأَحَادِیمِنْ تَأْوِ« و قوله» لکالمُ مِنَ« قوله یف) نْمِ( و: «نویسدمی
 همچنین الکشاف) 6/200: بیتا، طوسى» (اءیع األشیو ال علمه جم، کع الملیؤته اهللا جمیلم 

، طبرســى( جوامــع الجمــع )،2/118: 1415، واحــدى( الــوجیز )،2/507: 1407، زمخشــرى(
) 3/177: 1418، ضــاوىیب( لیــأنوارالتنز) 7/419: 1997، طنطــاوى( الوســیط) 2/211: 1412

، ى بـن حمـوشکـم( هیـۀ إلـى بلـوغ النهایـالهدا) 2/549: 1388، رىیـجزا( عقود المرجـان
: 1416، االعـرجنظـام( القرآنغرائب) 5/404: 1372، طبرسى( انیالبمجمع) 5/3643: 1429

) 4/85: 1427، جمـل( ۀیـالفتوحـات اإلله) 5/203: 1412، پتىپانى( رالمظهرىیتفس) 4/126
القـران اعراب) 3/465: 1420، خانحسنقیصد( البیانفتح) 2/197: 1427، صاوى( الصاوي
ارشـاد العقـل) 2/408: 2008، عرفـهابـن( عرفـۀابن ریتفس) 5/57: 1415، شیدرو( درویش

 متفــق القــول) 5/362: 1417، خفــاجى( عنایــه القاضــی) 4/308: 1983، ابوالســعود( میالســل
و احتمـاالت دیگـر در مـورد آن را منتفـی ، را بعضیه دانسـته» کمِنَ الْمُلْ« در عبارت» مِن«

ض و یللتبعـ -فمن -ما منهیبعضا عظ يأ کمِنَ الْمُلْ: «نویسدباره میاینآلوسی در ، اندکرده
و بعضـهم قـدر ، ات المقـامیم من مقتضـیان الجنس و التعظیادتها أو جعلها لبیبعد القول بزی

: 1415، آلوسى» (ءیس بشیما نقل أبو البقاء و لکل على أنه مفعول به یالنظم الجل یما فیعظ
، متعلق ملک آنچنان کـه در اقـوال پیداسـت برخـی آن را ملـک مصـراما در مورد ) 7/58

ست و بعض ملک دنیا همان ملک مصر برخی ملک نبوت و برخی دیگر گفته ملک الدنیا
بـر  حـال آنکـه در همـین سـوره یوسـف، اسـتایتاء نموده بوده که خداوند به یوسف

دست ز آن نیز نقلی بهگردد و پس اعنوان بخشی از حکومت منصوب میخزائن االرض به
  :کندبلکه برعکس روض الجنان نقل می، نیامده که وي حاکم کل مصر شده باشد

از پس او ، بمرد وسفیدر عهد  و، مان آوردیوسف ایبر دست  وسفین فرعون یو ا«
، رد بـه اسـالمکـزنـده بـود او را دعـوت  وسفیو ، دیپادشاهى به قابوس بن مصعب رس
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و ، ش خـداى شـدیت او با پکدر عهد ممل وسفیو ، بود و ظالمو جبارى ، ردکاجابت ن
، ابـو الفتـوح رازى» (ردکـش کـپس خداى تعـالى هال، رگاه بماندید کن قابوس در ملیا

1408 :1/269.(  
 در آیۀ شریفه بعضیه است و حکومت یوسف» من« فرمایددر تأیید این تفسیر که می

مسئولیتی در حکومت فرعـون بـوده از امـام نیز شامل بخشی از حکومت فرعون یا تصدي 
دِ بْـنِ  یفِ يدُ بْنُ هِبَۀِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیسَعِ: «نقل شده است رضا الْخَـرَائِجِ وَ الْجَـرَائِحِ عَـنْ مُحَمـَّ

ۀِ یـذَا الطَّاغِلِهَـ کعَـنْ دُخُولِـ یأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِـ عَنِ الرِّضَا یدٍ الرِّزَامِیزَ
عَلَى هَذَا فَقَالَ لَـهُ أَبُـو  کفَمَا حَمَلَ -فَّارٌ وَ أَنْتَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِک كمَا دَخَلْتَ لَهُ وَ هُمْ عِنْدَیفِ

حَـالٍ سَ هَؤُلَاءِ عَلَى یتِهِ أَ لَکزُ مِصْرَ وَ أَهْلُ مَمْلَیأَمْ عَزِ كفَرُ عِنْدَکهَؤُلَاءِ أَ کتَیأَ رَأَ الْحَسَنِ
ابْـنُ  یعْقُوبَ نَبِیوسُفُ بْنُ یعْرِفُوهُ وَ یوَحِّدُوا اللَّهَ وَ لَمْ یلَمْ  کزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُوَحِّدُونَ وَ أُولَئِی
در » مٌیظٌ عَلِـیحَفِـ یخَزائِنِ الْأَرْضِ إِنـِّ عَلى یافِرٌ فَقَالَ اجْعَلْنِکزَ وَ هُوَ یفَسَأَلَ الْعَزِ یابْنِ نَبِ ینَبِ

از عزیــز مصـر کـه فــردي کـافر بــود  فرمایــد یوسـف نبـیمـی ایـن روایـت امــام رضـا
انَ کـوَ « فرمایددرخواست کرد که به او در حکومتش مسئولیتی بسپارد سپس در ادامه می

وَ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ یعنی با فراعنه همکاري و مشارکت داشت » جْلِسُ مَجْلِسَ الْفَرَاعِنَۀِی
فَقَـالَ لَـا  یرْتَ وَ نَقَمْـتَ عَلَـکأَنْ يهِ مَا الَّذِیعَلَ یرَهَنِکعَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَ أَ یأَجْبَرَنِ -سُولِ اللَّهِرَ

) 17/206: 1409، شیخ حر عـاملی( صَادِقٌ کوَ أَنَّ -ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ کأَشْهَدُ أَنَّ یکعَتْبَ عَلَ
 یعیتشـر مت از جانب خداونـد بـه حضـرت یوسـفحکو تاءیابنابراین مطابق این آیات 

رسـد لذا به نظـر می، ردیومت تعلق گکاز ح یتواند به بخشینمنبوده چرا که ایتاء تشریعی 
عبارات کما اینکه ، استدر اینجا هم همانند حکومت دیگر انبیاء ایتاء تکوینی اتفاق افتاده

: دیفرمایه مکنجا آاست همانند  ینیوکت، تاین ایا هکنیبر ا یست مبنا يانهیقرنیز ن آ يبعد
چنانچـه در ) 22یوسف/( ﴾نَیالْمُحْسِنِ ينَجْزِ کذلِکماً وَ عِلْماً وَ کنَاهُ حُیوَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَ﴿

نـار کم در کـح ءتـایا؛ سـتین نآبر  یلیه البته دلکم یریومت بگکح یم را به معنکحاینجا 
و  یاللهـتیـآعا بـه مقـام یرا تشـر یسـکتوان یه نمکهمانطور  ر شده است وکعلم ذ ءتایا
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بنـابراین ، سـتینیوکـتاء تیا ن شدهآه عطف به کز یم نکرد در مورد حکمنصوب  يترکد
هـا گذشـت نیز همانند دیگر آیـاتی کـه ذکـر آن ایات مربوط به داستان زندگی یوسف

ت باشد و لذا اسـتناد بـه تواند دال بر شکل دینی و ساختار مشخص هرمی براي حکومنمی
  .استاین آیات مخدوش و غیر قابل استفاده

  گیريبحث و نتیجه
بر اساس تفسیري که از آیات مربوط به زندگی برخی انبیاء الهی انجام شـد و اشـارات 

دست آمد کـه از ها مورد بررسی قرار گرفت این نتیجه بهکریم راجع به حکومت آنقرآن
توان هرمی بودن شـکل حکومـت را اسـتنباط طالوت نه تنها نمیآیات مربوط به حکومت 

رسد این آیات با شکل هرمی حکومت که محصـول انتصـاب حـاکم نمود بلکه به نظر می
در مـورد داسـتان ، اسـرائیل مخـالف اسـتاست حداقل در آن برهه از تـاریخ زنـدگی بنی

حکومـت از جانـب نیز این نتیجه حاصل شد که تشریعی براي تصـدي  حکومت سلیمان
، خداي متعال صورت نگرفتـه و دلیلـی بـراي اثبـات شـکل دینـی حکومـت وجـود نـدارد

نیز انتصاب ایشان به حکومت و تعیین سـاختار  همچنین آیات مربوط به حکومت داوود
ضـمن اینکـه بررسـی واژه ، دهـدهرمی براي حکومت توسـط خـداي متعـال را نشـان نمی

اي بـر انتصـاب ال و گاه در کنـار هـم بـه عنـوان قرینـهخالفت و حکم که هردو گاه مستق
تواننـد شدند نیـز داللتـی بـر مـدعا نداشـته و نمیبر حکومت مورد استناد واقع می داوود

و در نهایـت داسـتان حکومـت ، انتصاب الهی و شکل الهـی بـراي حکومـت تعیـین کننـد
یتاء تکـوینی حکومـت ها گذشت داللت بر انیز همانند دیگر انبیائی که ذکر آن یوسف

از جانب خداي متعادل دارد نه ایتاء تشریعی بنابراین جهت اثبـات شـکل حکومـت دینـی 
توان از این ادله در جهـت قابل استناد نبوده و نمی حکومت ایات مربوط به زندگی انبیاء

    .اثبات دینی بودن شکل حکومت بهره برد
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