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بررسی و نقد مدخل «حُکم» دانشنامه قرآن اولیور لیمَن



محمد قربان زاده1


چكیده

مائده رضایی2

قرآن کریم کتاب جاودان و تمدنساز اسالم ،از آغاز نزول تاکنون نظر دانشمندان
مسلمان و غیر مسلمان را به خود جلب کرده و خاستگاه آثاار للماب بسایاره باه
قلم اندیشامندان شاده اسا  .یکاب از ایاآ آثاار« ،دانشنام ۀ قنآن رنآ » باا
سرویراستاره اولیور لیمآ اس  .ایاآ اثار دربردارنادۀ بای از هاارداد مادخ
اس « .حکم» ،لنوان یکاب از ماداخ و باه قلام ماسایمو کامیاانینب اسا کاه
نویسنده به مفاهیم کاربرده آن در قرآن پرداخته و مفاهیم قضاوت خادا و داوره
انسانها را براه آن نق کرده اس  .منبع وه ،لمدتا قارآن اسا ّاماا بادون تت ّباع
ّ
کافب در همۀ آیات ،ترجمهها و مناابع تفسایره مت ادد ،تنااا باا اساتناد باه ااهر
شماره از آیات حاوه کلمۀ «حکم» و مشاتقات آن ،نتاای نادرساتب مبگیارد؛
مانند اباام در م ناه حکم در برخب از آیات و نفاب مفااوم سیاساب آن در زماان
تردیاد مابکناد .ایاآ در
نزول و بر اساس آنها ،در حاکمی سیاساب پیاامبر
حالب اس که با ّ
توجه به ترجماههاه م تبار قارآن و دیادگاههاه تفسایره ،های
اباامب در م ناه ایآ واژه وجود ندارد .بر اساس تفاسیر کاآ ،حکام پیاامبران ،باه
دو م ناه داوره و حکوم لادالنۀ آنااس که م ناه ّدوم الزمۀ م نااه لواوه
اس  .در مقالۀ پی رو ،مدخ نامبرده با روش تودیفبتحلیلاب و باا اساتفاده از
اسناد و منابع کتابخانهاه ،نقد و بررسب شده اس .
واژههای كلیدی :حکم ،قرآن ،استشراق ،ماسایموکامیانینب ،داورهکاردن،
حاکمی سیاسب.

 تاریخ دریاف  ،1399/10/9 :تاریخ پذیرش1399/11/2 :
 .1استادیار گروه قرآن و حدیث جام ة المصطفب مشادqorbanzadeh@chmail.ir،
.2دانشجوه دکتره رشته تفسیر تطبیقب جام ة المصطفب مشاد (نویسنده مسئول)hozeh_rezaie@yahoo.com ،
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 .1قد ه

ّ
قرآن کریم ،کتاب جاودان و تمدنساز اساالم ،از آغااز نازول تااکنون نظار دانشامندان
مسلمان و غیرمسالمان را باه خاود جلاب کارده و خاساتگاه آثاار للماب بسایاره باه قلام
اندیشاامندان شااده اس ا  .از جمل اۀ آنهااا ،نگارشهاااه خاورشناسااان اس ا کااه از قاارن
12میالده به دورت رسمب آغاز شد و تا زمان حاضر همچنان ادامه دارد .تا پی از دوران
ّ
مسیحی بود ّاما در سه قرن اخیر ،با دو هاد
است مار ،انگیزۀ مؤلفان ،تبشیره و تبلیغ دیآ
است ماره و للمب دس به پژوه مبزنند( .للب الصویر،ببتا 15:تا  )21بدون شک آثار
استشراق ،حتب آنهایب که با انگیزه و روش للمب و با استفاده از منابع ادای و دساته ّاول
ّ
اسالمب نوشته شدهاند ،به دلی مبانب فکره غیر اسالمب مؤلفان ،آمیخته باه خطاسا  .باه
ایآ دلی بر همۀ دانشمندان مسلمان واجب اس که در برابر قرآن ،احساس مسئولی کرده
و آثارشان را نقد و بررسب کنند.
نویسندۀ مقالۀ پی رو با هد حمای از قرآن ،به نقاد و بررساب مادخ «حکام» از
مداخ دانشنامه قرآن اولیورلیمآ پرداخته اس .
 .2آوری بآ دانشام ۀ قآن اولیور لیمن
دانشنامۀ قرآن کریم اولیور لیمآ ( ،)The quran Encylopediaکتابب یاکجلاده
اس در  801دفحه و دربردارندۀ  468مدخ ادالب و فرلاب کاه باا همکااره  9تاآ از
هیئا ویراساتاره و باا سرویراساتاره اولیاور لایمآ ( )oliver Leamanو مشاارک 34
نویسنده از اساتید دانشگاههاه  14کشور جاان ،تألیف و در سال  2006در لنادن و کاناادا
توسط انتشارات راتل هاپ و پخ شد (التصاامب .)28 :1388 ،انگیازۀ اولیاور لایمآ از
نگارش آن ،آشنایب مردم آمریکا با قرآن و مفاهیم مرتبط با آن بود؛ زیرا نام اسالم و قرآن در
آمریکا بسیار مطرح مبشود ّاما مردم نسب به آن آ گاهب ندارند (همان.)32 ،
از امتیازات ایآ دانشنامهّ :
توجه به مذهب شی ه و شخصی هاه آن و قرآنابباودن اکرار
مداخ و کوتاهب و سادگب سبک مداخ اس  .اما ض فهااه آن لباارتاناد از :لادم
مشارک قرآنپژوهان ّ
متبحر ،آشفتگب ساختاره مداخ  ،آشفتگب ارجالات ،کم ّ
توجاب باه
مفاهیم ادلب قرآن (همان ،ص ،)29وجود مداخ نامرتبط ،ذکرنکاردن ارجالاات در اکرار
مداخ  ،توضیح ناکافب در بسیاره از ماداخ  ،خاروم موضاولب در شاماره از ماداخ ،

وجاود ّادلاهااه نادرسا در بسایاره از ماداخ  ،تحمیا پای فرضهاا و مباانب فکاره
نویسنده در ب ضب از مداخ و . ...در مجماو  ،ایاآ ضا فهاا نمایاانگر لادم ّ
تخصاص
سرویراستار در روش دانشنامهنویسب و نشاندهندۀ مبانب فکره استشراقب و سکوالر ب ضب
از نویسندگان آن اس .
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با توجه به آسیبزایب ایآ ض فها در م ّرفب دحیح قرآن به مردم غرب و لزوم دفا از
قرآن و اسالم ،بررسب ماداخ و مستندساازه و نقاد شاباههاه آنهاا ضاروره اسا  .باه
شااکرانۀ الاااب ،پژوهشااگران کشااورمان باای از دهماادخ ایااآ دانشاانامه را بررسااب و نقااد
کردهاند .جناب آقاه حسآ وقار نیز آن را بهطور کاما ترجماه و باراه برخاب از ماداخ ،
پانوش نقدگونه درم کرده اس ؛ ّاما همچنان مداخ مت دده بایاد نقاد شاوند؛ از جملاۀ
آنها مدخ «حکم» اس که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته مبشود.
 .3بآرسی دخل حك
 .3-1بآرسی اسامدی

بررسی و نقد مدخل «حکم» دانشنامه قرآن اولیورلیمن

مدخ «حکم» یکب از مداخ ایآ دانشانامه اسا  .نویساندۀ آن ،ماسایمو کمیاانینب
( ،)Massimo Campaniniاساااتاد دانشاااگاه دولتاااب مااایالن در کشاااور ایتالیاسااا
(( (Professor of State University Milan,Italyاولیاور لایمآ .)xv:2006،وه
مدخ را در سه ستون دربارۀ مفاومشناسب و کاربردهاه حکام در قارآن نوشاته و مناابع او
لمدتا آیات و ترجمۀ قرآن و بهندرت سایر کتب هون لرفان و ّ
تصو و تفسیر و ...اسا .
ا
او فقط ،آدرس آیات را به قرآن ارجا داده و نامب از مناابع خاود جاز «تفسنیآ رشنم »
زمخشااره« ،نننعاا اس ن س و سننآ م هداری»ساایدقطب و «قننآن و تفمسننیآ »
هلموت( ،)helmutذکر نمبکند .م لوم نیس از کدامیآ ترجمههاه ایتالیایب یا انگلیسب
قرآن یا فرهنگ مفردات باره برده اس  .رلای نکردن ادول پژوهشب در ارجالات ،ارزش
و التبار للمب گفتههاه او را کاسته اس و به دشواره مبتوان ترجمههای را نقاد کارد.
همچنیآ مطالبب را که از مناب ب بدون ذکر لنوان یا مؤلفشان نق کارده ،باه ساختب امکاان
تطبیق دارند .وه از یک منبع استشراقب با لنوان «قآن و تفمسیآ » اثر هلموت گات
( )gatge The Quran and its exegesis by helmutمطلب کوتاهب را نق کرده
اس  .ایآ کتاب با توجه به لبارت روه جلد ،گزیدههایب ازمتاون تفسایره کااآ و ناویآ
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مسلمانان اس و به همیآ دلی  ،مطالب ایآ کتاب را به لناوان دیادگاه تفسایره مسالمانان
بیان مبکند .مراج هنکردن او به تفاسیر بالث شده که در آیات مت ادده ،نساب ابااام باه
مفاوم حکم بدهد؛ ایآ در حالب اس که یک مسلمان لرب لامب براه فام قرآن بابنیااز
از تفاسیر ،دس کم لووه ،نیس تا هه رسد به غیر مسالمان! و اداوال مراج اه باه تفاسایر،
الزمۀ نگارش اثر للمب اس .
آیااات مااورد اسااتناد وه بااه ترتیااب لبااارتانااد از( :ماهااده 44/تااا ( ،)48نسااا ،)58/
(ص( ،)26/زماار( ،)48/مااریم( ،)12/بقااره 220/و ( ،)228ان ااام( ،)83/بقااره،)113/
(نساااا ( ،)131/الااارا ( ،)87/ان اااام( ،)62/طاااور( ،)48/قلااام( ،)48/انساااان،)24/
(ان ااام( ،)57/یوسااف 40/و ( ،)67قصااص 70/و ( ،)88ان ااام( ،)89/آل لمااران،)79/
(جاثیه( ،)16/بقره( ،)213/نسا  )105که در مجمو  24آیهاند.
 .2-3بآرسی سمختمری
کامیااانینب ،در طااول ماادخ  ،بااه مفاااوم لوااوه «حکاام» و وجااوه م نااایب آن در قاارآن
مبپردازد .م ناه لووه آن را «قضاوت» مبداند و با آوردن شواهده تالش مبکند وجاوه
م نایب را بر م ناه کالمب «داوره خادا در روز قیاما » و «نباوت و رساال پیاامبران» و
بهندرت بر م ناه حقوقب «داوره اختالفات دنیوه انساانها» حما و در مقابا  ،م نااه
سیاسب «حکوم کردن» را از آن سلب کند و آن را پدیدآماده در اساالم م ادار مبداناد
(.)274:2006 ,leaman
 .1مفاوم لواوه «حکام» :وه «حکام» را اسام مصادر از ف ا «حکام» باه م نااه
قضاوتکردن مبداند (همان)ّ .اما در واقع م ناه حقیقب حکم ،منع [از کاره یا هیزه] با
هد ادالح اس (راغب )248 :1412،و قضاوت ،یکب از م انب اسات مالب آن باهشامار
مبآید (قریشاب)161/2 :1371،؛ زیارا قاضاب باا دادور راه لادالناه ،از ساتم جلاوگیره
مبکند .البته اکرر لوویان و نویسندگان ادطالحات قرآنب« ،حکم» را در لو لارب و در
قرآن به «داوره» م نا کردهاند و م ناه «حکوما سیاساب» را نگفتهاناد .در اداماۀ مقالاه
بیان خواهد شد آیات حکم ،بر م ناه حکوم سیاسب دالل مبکنند.
 .2وجوه م نایب «حکم» در قرآن :مدخ بر بیان ایآ وجوه و شواهد آنها تمرکاز یافتاه
اس  .در ذی به بررسب وجوهب که نویسنده ذکر کرده اس  ،پرداخته مبشود.

 .4وجوه عام ی حك
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 .4-1قضموت عمدالنۀ رهبآ جم عه
به التقاد کامیانینب ،قضاوت لادالنۀ رهبر جام ه ،م ناه سیاسب «حکم» اسا کاه در
آیه «امرا » است مال شده اس و خدا به رهبران دول ها فرمان مبدهاد کاه مطاابق لادل،
قضاوت ( )judgeکنند (نسا «1.)58/آیه امارا » ماورد الااده کمیاانینب هماان آیاه اداه

امان ا اس ا :

ُ ُ
ُ ُ
تحك ُموا ِبملعدل ِإ
ِ

ِإ
َّ

ُ
َّ ا َّللننه ننر ُ ُآ ُر ُ
َّ
ُ ُ
الله ِن ِع َّمم ِعظك ُ ِب ِه ِإ
ُ ُ
تن

ُ
أ
ُ
َّ
ُ
نمت ِإلننی ه ِلاننم و ِإما حك ُمننت ُ بن ُنین الاننم
دوا ان منن
ِ
ِ
َّ
َّ الله رم س ِم ًیعم ب ِص ًیآا ﴿نسا  ﴾58/خدا به شما فرمان
ُ

مبدهد که سیردهها را به داحبان آنها رد کنید و هون میان ماردم قضااوت مابکنیاد ،باه
لدال داوره کنید .درحقیق نیکو هیزه اس که خدا شما را به آن پند مبدهد و خدا
شنواه بیناس ّ .اما به دلی اینکه پیام هر دو آیه بههم پیوسته اس  ،پا هار دو را باه «آیاه
األمرا » نامیدهاند.
لبارت شاهد کمیانینب در آیۀ ناامبرده:
اس ؛ ی نب هرگاه میان مردم قضاوت کنید ،پ

َّ
ُ
و ِإما حك ُمنت ُ ب ُنین الانم

ِ

ُ ُ ُ
ُ ُ
تحك ُمنوا ِبملعندل

به لدال داوره کنید.

بآرسی و نقد

م ناه «حکمتم» از دیدگاه ّ
مفسران سدههاه نخستیآ اسالم ،در ارتباط با مخاطاب آن
روشآ شده اس و از ایآ جا دو دستهاند:

ب ضب ،مخاطب آیه را حاکم و فرمانرواه جام ه گفتهاند؛ قمبّ ،
مفسر شی ب قرن ساوم،
ذی آیه مبنویسد« :فرض للب اإلمام ان یحکم بیآ الناس بال ادل ،فقاال :و إذا حک ْمات ْم

 .1ابآ تیمیه هر دو آیه را به «آیه األمرا » خوانده اس (ابآ تیمیه ،ببتا .)427 :م لوم نیس که به استناد هه منب ب ایآ
آیه را «آیه األمرا » نامیده اس  .در حالب که آیه «اولب االمر»(نسا )59 :را نیز «آیة األمرا » خواندهاند(وزارة االوقا
و الشئون االسالمیه ،کوی 1406 ،ق ،م ،6ص.)190
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ّ
با اینکه وه مدلب اس «حکم» در ایاآ آیاه در م نااه سیاساب (لادال در دولا )
اس ّاما هنانکه خواهیم گف  ،به دلی اینکه م نااه حکوما را نمابپاذیرد ،در ترجماه،
همان واژۀ « »judgeرا به جاه « »ruleیا « Governیا »Governmentمبنویسد.
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ب ْیآ َّالناس ا ْن ت ْحکموا ب ْال ْدل » (قمب .)141/1 :1363،برخب دیگار از ّ
مفساران سادههاه
نخس نیز «حکمتم» را به م ناه داوره بیان کردهاناد؛ شایخ طوسابّ ،
مفسار شای ب قارن
َّ
پنجم ،ذی آیه مبنویسد« :امر الله ت الب الحکام بیآ الناس ان یحکموا بال ادل ال باالجور»
(شیخ طوسب ،ببتا .)234/3:رازه در قرن ششم گفته اس « :اجم اوا للاب ان ماآ کاان
حاکما وجب للیه ان یحکم بال دل» (رازه .)110/10 :1420،طبرسابّ ،
مفسار شای ب قارن
ششم مبنویسد« :امر الله الوالة و الحکاام ان یحکماوا بال ادل» (طبرساب.)99/3 :1372،
ابآکریرّ ،
مفسر قرن هشتم نیز گفته اس « :امر منه ت الب بالحکم بال دل بیآ الناس؛ و لااذا
قال محمد بآ ک ب و زید بآ اسلم و شار بآ حوشب :إنما نزل في األمرا  ،ی ني الحکام
بیآ الناس» (ابآکریر .)300/2 :1419 ،اهرا در ایآ دیدگاهها م نااه «داوره» ماورد نظار
ّ
مفسر اس .
ّ
دیدگاه ث الببّ ،
مفسر قرن ناام ،باهمنزلاۀ تبیایآ حکام لادالناۀ حکاام دادگار اسا  .او
موضولات حکم را بهگونهاه نام برده که شام هماۀ مسااه جام اه مابشاود .وه گفتاه
اسا « :ثاام اةیااة ب ْ ااد تتناااول الااوالة فیمااا لااد ْیام مااآ األمانااات فااي ق ْساامة األماوال ،و ِّرد
ُّ
ْ
ُّ
والتحارز
الظالمات ،و لدل الحکومات ،و تتناول م ْآ دونام مآ َّالناس؛ في حفاِ الوداهاع،
والصاالة والزکااة ِّ
في الشاادات ،وغیر ذلك؛ کالرج یح َّکم في نازلة َّما ونحوهَّ ،
والصایام و
ٍ
ٌ َّ
ساهر ال بادات امانات لله ت الب» (ث البب)252/2 :1418 ،ایاآ م ناا بیاانگر م نااه سیاساب
حکوم فرمانروایان دادگر اس .
دسااتۀ دوم ،برخااب از ّ
مفسااران م اداارند کااه هاار دو م ناااه سیاسااب و قضااایب را ذکاار
کردهاند (مکارم شیرازه430/3 :1374 ،؛ زحیلب .)125/1 :1418 ،مونیه نیز «حکمتم» را
از م ناه قضاوت به مفاوم سیاسب توس ه مبدهد (مونیه .)357/2 :1424 ،به التقاد برخب
ّ
مفسران ،واژۀ «لدل» در آیه اختصاص به داوره در دادگاهها ندارد بلکه همۀ مساه ماورد
اختال مردم را شام مبشود (فض الله .)316/7 :1419 ،بدون شک هنیآ لدالتب فقط
توسط حکومتب مقتدر پدید مبآید .لالماه در المیازان موضاو داوره را مطلاق و ّ
الام از
دلاوه و شکایات حقوقب و شام التقاده نیز دانسته اس (طباطبایب.)603/4 :1374 ،
بر ایآ اساس مبتوان گف  :در میان ّ
مفسران سدههاه نخستیآ و قرون اخیر ،دو دیدگاه
در خصوص م ناه «حکم» در آیه نق شده اس :

« .1حکم» در آیه به م ناه داورهکردن است مال شده اس ّاماا داادرکننادۀ حکام،
فرمانروایان و پیشوایان یا قاضیان م رفب شدهاند .بنابرایآ یکب از و اایف حاکماان سیاساب
جام ه ،قضاوت لادالنه میان مردم و رسیدگب به دلاوه آنهاس .
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« .2حکم» به م ناه حکوم لادالناه در هماۀ زمیناههااّ ،
الام از فرهنگاب ،سیاساب،
حقوقب ،اقتصاده و ...اس .

البته در ب ضب از تفاسیر ،مخاطاب آیاه را لماوم مؤمناان دانساتهاند (مااورده ،هماان،
ث البب،همان وّ )...اما ایآ م نا منافاتب با و یفۀ فرمانروایان ندارد.
 .4-2عقل
کامیانینب« ،حکم» را در آیۀ  12سورۀ مریم ،به م ناه «لق » ترجمه کرده اس .
بآرسی و نقد

در تفاسیر نیز «حکم» در آیۀ نامبرده ،بر م انب مت دده حم شاده اسا ؛ در تفاسایر
روایب به م انب« :فاام ،لقا  ،للام ،حفاِ و دانا تاورات» (اباآ جاوزه ،1422 ،م،3
ص )122و «فااام (مطلااق) و لق ا » (ساایوطب )260/4 :1406 ،و «حکم ا » (بحرانااب،
703/3 :1416؛ حااویزه325/3 :1415 ،؛ فاایک کاشااانب )275/ :1415 ،تفساایر شااده
اس .

بررسی و نقد مدخل «حکم» دانشنامه قرآن اولیورلیمن

در ترجمههاه فارسب ،به م ناه ّ
نبوت (ترجمه فوالدوند ،خرمشاهب ،قمشاهاه ،داادق
تارانب)و ّ
نباوت و لقا کاافب (ترجماه مکاارم شایرازه) و حکما (ترجماه انصااریان و
بااارامپااور) و در ترجمااههاه انگلیسااب بااه ( judgmentترجم اۀ قریااب) ،لق ا و للاام:
( knowledge and windomترجماۀ مسارور) ،لقا ( wisdom :ترجماۀ شااکره،
پیکتاااااال ،یوساااااف للاااااب) م ناااااا شاااااده اسااااا ( )http://parsquran.comو
( )zekrtebyan.netهنانکه پیداسا ترجماۀ مشااور فارسابّ « ،
نباوت» و در انگلیساب،
«لق » اسا و ترجماۀ قضااوت ( )judgmentناادر اسا  .در تااریخ زنادگب حضارت
یحیب سخآ از قضاوت او کمتر به میان آمده و بیشتر ،باه ّ
مبایآ احکاام دیناب م ارو
اس  .لذا ترجمۀ ّ
نبوت واق بتر به نظر مبرسد.
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در تفاسیر کاآ به م انب ذی تفسیر شده اس  :دانا و فاام یحیاب (مقاتا :1423 ،
 )622/2و فام کاربرده او از کتاب خدا تاورات (شایخ طوساب ،ببتاا 110/7 :؛ طباره،
 ،)42/16 :1412م رفااا (روزبااااان ،)455/2 :2008 ،نبا ّ
ااوت و حکمااا و فرزانگاااب
ّ
(طبرسااب )786/6 :1372،و حکماا (فامیاادن آموزههاااه تااورات و تفقااه در دیااآ)
(زمخشره.)7/3:1407 ،

با ّ
توجه به استدالل امام جواد به ایآ آیاه بار اماما خاود (طبرساب ،هماان) و نیاز
سخآ زمخشره ذی آیه ،تفسیر حکم به « ّ
نبوت» مناسبتر اس  .فخر رازه نیز م نااه
ّ
نبوت را به دو دلی ترجیح مبدهد :اول اینکه ،آیات در مقام بیان دافات ساتودۀ حضارت
یحیب هستند که برتریآ داف ّ ،
نباوت اسا و فقاط کلماۀ «حکام» را از میاان ساایر
دفات نامبرده در آیات ،مبتوان بر ّ
نبوت حم کرد .دوم اینکه ،به وسیلۀ «حکم» مبتاوان
ضد یا به نفع کساب قضااوت کارد کاه ایاآ کاار فقاط باا ّ
نباوت امکانپاذیر اسا (فخار
رازه.)517/21 :1420،
ایآ م نب ،در تفاسایر ب اده نیاز گفتاه شاده (موساوه سابزواره257/ :1409 ،؛ اباآ
لجیبه 323/3 :1419 ،و )...و در المیزان ،در لبارت «م ار حقیقاب و غیباب» خالداه
شده اس (طباطبایب .)23/14 :1417 ،م دود ّ
مفسرانب نیز م ناه «فام و لقا » را باراه
آن بیان کردهاند (خسروه.)397/5 :1390،

خالدۀ بحث« :حکم» در آیاۀ  12ساورۀ مار یم ،بناابر نظار اکرار مترجماان و ّ
مفساران
فر یقیآ (شی ه و اه سن ) به م ناه « ّ
نباوت» اسا  .بار ایاآ اسااس ،راه کامیاانینب کاه
«حکم» را به «لق » ( )wisdomترجمه کرده ،نادر اس .
ّ
کامیانینب براه اثبات مدلاه خود که «حکم» به م نااه ناادر «لقا و فاام و در »
است مال شده ،آیۀ  46سورۀ زمر را نیاز شااهد مابآورد و باه جااه نقا ماتآ آیاه ،لباارت
ببربطب را مبآورد(how can the men misunderstand the signs of God?) :
(هگونه ممکآ اس که انسانها آیات خدا را اشتباه در کنند؟) در واقاع 1ماتآ آیاه ایاآ
 .1اگر منظور نویسنده مدخ  ،از ایآ لبارت ،متآ آیۀ  46سورۀ زمر باشد ،اشتباه کرده اس و اگر منظورش قاره
قرآن اس  ،هنیآ سخنب در اینجا مناسب ندارد( .مترجم)

ُ
اس  :نت تحك فیمم رمنوا فیه ختلفو ّاما برخال مدلاه وه« ،حکم» در ایآ آیه به
م ناااه «لق ا و فااام و در » نیس ا  ،بلکااه ب اه قرین اۀ حاار جا ّار «فااب» ،بااه م ناااه
ّ
«داورهکردن» اس  .ایآ م نا در ترجمههاه مت دد نیز آمده اس (ترجمههاه :فوالدوند،
قمشهاه ،انصاریان ،خرمشاهب و مکاارم شایرازه ،ساای ( )parsquran.comو نیاز باه
م ناه «جداکردن سخآ حق از باط » اس (طباطبایب.)266/17 :1417 ،
ّ
در ترجمههاه انگلیسب هم به م ناه «داورهکردن »judge :و «محققکردن فرمان:
( »issue your decreeشاکره و نیز :ترجمههاه :قریاب ،سارور ،شااکره ،پیکتاال و
یوسف للب) آمده اس (. )parsquran.com
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 .5عامی حكی
ت ریف حکیم به الزم :کامیانینب «حکام» را از ریشاۀ «حکما » باه م ناب خارد ،مشاتق
مبداند و حکیمبودن خدا را که بارها در قارآن تکارار شاده ،باه اساتناد آیاات  220و 228
ساورۀ بقاره و شاماره دیگار از آیاات ،باه م نااه «لاقا یاا لاالم مطلاقwise or the :
 »knowingذکر کرده اس .
بآرسی و نقد

م ناه حکیم در هر آیه با موضو آن تناسب دارد و در مجمو به م نااه کساب اسا
که مطابق با مصلح مخلوق ،آن هم مصلحتب که خود مبداند ،نه مصلحتب کاه مخلاوق
بداند ،لم مبکند؛ حال هه بیافریند ،هه فرمان دهد ،باز دارد ،داوره کند ،کیفار کناد،
پاداش دهد و . ...حکم خدا بهگونهاه اس که در آن واحد ،مصلح فرد و جام اه را
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در تفاسایر ،واژۀ «حکایم» باه م ناااه «کساب کاه مطااابق حکما و مصالح لما
مبکند» تفسیر شده اسا (طبرساب276/2 :1372 ،؛ آلوساب )530/1 :1415 ،و در آیاۀ
 220سورۀ بقره دف «حکیم» اشاره به لدم وضع تکلیف پرزحما بار بنادگان دارد .در
واقع ،تودیف خدا به «حکیم» در ایآ آیه ،به ایآ دلی اسا کاه او بنادگان را باا تکاالیف
سخ در زحم (لن ) نمبافکند بلکه «بر اساس مصلحتب که خود مبداناد احکاام را
نازل مبکند» (مکارم شیرازه .)123/2 :1374 ،حکیمبودن خدا ،در رابطه باا مادیری و
تدبیر امور بندگان و وضع احکام الزم و قضاوتهاه او میان آناان اسا (طبرساب:1422 ،
.)124/4
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مرالات مبکند .بدون شک ،الزمۀ حکما  ،آ گااهب از مصاالح مخلاوق اسا ؛ بار ایاآ
اساس ،در آیات نامبرده ،ت ریف حکیم به «دانا» یا «لالم مطلق» ،ت ریف به الزم اس .
ُ ُ
ُ
 .6تفسیآ نمدرست «فمص ِب ُآ ِلحك ِ ربک»
کامیانینب کارکرد کلمۀ «حاکم» را به لناوان یکاب از دافات خادا ،داوره او در روز
قیام بیان مبکند .وه به آیات هناده اساتناد مبکناد؛ ّاماا باه دلیا مراج اهنکاردن باه
تفاسیر ،توضیح کافب دربارۀ مراد آیات نمبدهد؛ لذا گرفتار آشفتگب در استدالل مبشود؛
باراه نموناه مبگویاد« :انساانها بایااد داوره و فرماان خادا را در تماام زناادگب و در روز
ُ
ُ
مص ِب ُآ ِل ُحك اربک (دهر ،24/قلم )48/استناد مبکند.
رستاخیز بیذیرند» سی به لبارت ف
نقد
اوال ،در آیات نامبرده ،به حکم خدا در دنیا اشاره شده و بنابر یک راه تفسیره ،مراد از
«حکم» ،داوره خدا میان پیامبر و کافران لجوم اس  .ایآ لبارت ،در دو آیه از دو ساوره
آمده اس و در آیۀ دیگر به مؤمنان فرمان مبدهد که در برابر کافران تاا زماان داوره خادا
ٌ
َّ
ٌ ُ ُ
ُُ ُ
ُ
ُ
َّ
ُ ُ ُ
ُ
بردباره کنند :و ِإ رم ط ِمئفة ِ اك ُ ن اوا ِبمل ِذي ُر ِسلت ِب ِه وط ِمئفة ل ُ ِ انوا فمص ِنب ُآوا حتنی
ُ
َّ
ُ
ُ
ُحك الل ُه ب ُیاام وهو خ ُی ُآ الح ِمر ِمین (الرا  )/؛ «و اگر گروهب از شما باه آنچاه ماآ بادان
فرستاده شدهام ایمان آورده و گروه دیگر ایمان نیاوردهاند دبر کنید تا خدا میاان ماا داوره
در برابار
کند [که] او باتریآ داوران اسا  ».البتاه خداوناد در هنادیآ آیاه باه پیاامبر
لجاج منکران پیام خدا ،فرمان به شکیبایب تا تحقاق ولادهاش یاا باه طاور مطلاق را داده
اس (روم30/؛ احقا 35/؛ هود49/؛ ق50/؛ مدثر7/؛ م ارم.)5/

دوما ،هنانکه از آیه پیداس و ّ
مفسران نیز گفتهاند ،منظور از «حکم ّربک» در آیۀ 48
(و
سورۀ قلم ،بنابر نظر تفسیره که «لا» به م نب «إلب» باشد ،داوره خدا میان پیاامبر
مؤمنان) و کافران خیرهسر و ستمکار اس که سرانجام پیاامبر و مؤمناان را بار کاافران
ستمگر پیاروز مبکناد (طبرساب512/10 :1372 ،؛ رازه )616/30 :1420 ،و بناابر اینکاه
«لا» را به م ناه مالکی بدانیم« ،حکم» باه م نااه ّ
تحما وحاب و تبلیاغ رساال اسا
(رازه ،همان)ّ .اما برخب از ّ
مفسران« ،لا» را به م ناه ت لی گرفتهاند؛ ی نب به دلیا اینکاه
خدا فرمان به دبر داده ،شکیبایب کآ (ر  :مکارم شیرازه .)420/24 :1374 ،در تفسایر

دیگر« ،حکم» به م ناه مال دادن به کافران لجوم و لقبانداختآ یاره پیامبر
اس (زمخشره.)596/4 :1407 ،
ُ

آماده
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َّ

ُ
اص ِنب ُآ ِل ُحكن ِ ربنف ف َِّننف ِبر ُع ُی ِاانم نیاز باه هار دو
م ناه حکم در آیۀ  48سورۀ طور :و
م ناه پی گفته اس ؛ ی نب «حکم» در ایآ آیه ،مشاتر م ناوه و داراه دو فارد اسا :
«مال دادن و مارزدن بر دل دروغپنداران روز قیام » و «مأموری پیاامبر در دلاوت
مردم به حق و تحم آزارها در راه خدا» (طباطبایب.)25/19:1417،

ُ
ُ
ً
ً
ُ
مص ِب ُآ ِل ُحك ِ ربف و الت ِطع اثمم و رفورا «حکم» باه م نااه
ّاما در آیۀ  24سورۀ دهر :ف
همۀ فرامیآ الاب موجود در قرآن اس  .در ایآ دورت ،منظور از «دابر» ،اطالا خواهاد
بود؛ ی نب فرامیآ خدا را پیروه کآ ،نه فارامیآ گناکااران و کاافران را (طباطباایب ،هماان،
م ،20ص .)141برخب دیگر از ّ
مفسران« ،حکم» را در ایآ آیه به هر دو م ناه تبلیغ م ار
و احکام قرآن به مردم و نیز لم به آنها توسط «پیامبر» تفسیر کردهاناد (طبرساب،1372 ،
م ،10ص .)625برخب دیگر «حکم» را به م ناه به تأخیراناداختآ پیاروزه پیاامبر بار
دشمنان مکباش گفتهاند (زمخشره .)674/4 :1407 ،برخب نیز «حکام» را باه هار ساه
م نا گرفتهاند« :اطال از فرامیآ قرآن ،تبلیغ رسال و به تأخیرافتادن پیروزه بار دشامنان»
(رازه)758/30 :1420،
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دستاورد دیدگاهها :در مجمو  ،همۀ ّ
مفسران« ،حکم» در هر سه آیاه را مرباوط باه دنیاا
دانستهاند .همچنیآ با توجه به اینکه ماسیمو بر اساس م ناه «داوره خدا» به آیات ناامبرده
و
اشاره کرده اس  ،باید گف  :دیدگاه او فقاط باا م نااه «داوره خادا میاان پیاامبر
کافران لجوم» مبسازد که سرانجام با پیروزه پیامبر بر کافران ،فیصله مبیابد.
ُ ُ ُ َّ َّ
ا
 .7ادعمی ابامس «حك » در « ِإ ِ الحك ُ ِإال ِلل ِه»
َّ
ُ ُ ُ
ّ
کامیانینب مدلب اس که م ناه حکم در هاار آیۀ مشتم بار لباارت ِإ ِ الحكن ُ ِإال
َّ
ِلل ِنه (یوسف 67 ،و 40؛ ان ام )57،وسیع و اباامآمیز اس و در دو آیۀ ذیا ابااام بیشاتره
ُ ُ
َّ ُ ُ ُ
ُ ُ ُ ُ
ُ
ُ
َّ ُ
دارد :آیۀ  70سورۀ قصص :و هو الله ال ِإله ِإال هو له الح ُمد ِفي انولی و اْل ُِخآ ِة و له الحك ُ و
َّ
ٌ
َّ ُ ُ أ
ً
ُ ُ
ُ ُ
هملنف
ِإل ُی ِه ت ُآجعو
و آیۀ  88همان سوره :و ال تدا ع الل ِه ِإلام نخآ ال ِإله ِإال هو رل شيُ ٍء ِ
ُ ُ
ُ
َّ
ّ
ِإال و ُجا ُه ل ُه ال ُحك ُ و ِإل ُی ِه ت ُآج ُعو وه هی دلی تفسیره بر مدلاه خود نمبآورد و فقاط
به اهر آیات اکتفا کرده اس .
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نقد
در پاسخ باید گف  :اوال ،لبارت
شده اس  ،نه هاار آیه.

ُ ُ ُ َّ َّ
ِإ ِ الحك ُ ِإال ِلله

 ،فقط در ساه آیاۀ ناامبرده تکارار

ثانیا ،ایآ لبارت در آیات التقاده آماده و باه همایآ دلیا م نااه «حکام» التقااده
اس  .طبرسب «حکم» را در آیۀ  57سورۀ ان ام با استناد به روای اباآ لبااس ،باه «داوره
خدا و پایاندادن به بحث و کشامک مشارکان باا پیاامبر » تفسایر کارده اسا ؛ زیارا
مشرکان از پیامبر نزول لذاب یا م جزه را مبخواستند؛ اما حضرت مطابق وحب فرمود:
داوره میان حق و باط و نزول لذاب یا م جزه به دس خداس (واحده.)223 :1411،
زمخشره «حکم» را به داوره خادا در باهتأخیراناداختآ لاذاب مشارکان [کاه خاود
درخواس کرده بودند] تفسیر کرده اس (زمخشره.)30/2 :1407،
ّ
ادامۀ آیه نیز م ناه «داوره میان حاق و باطا » را تأییاد مبکناد .لالماه طباطباایب در
ُ ُ َّ َّ
بحث ّ
مفصلب ّ
دربار لبارت ِإ ِ ال ُحك ُ ِإال ِللنه حکم را به م ناه «حقیق تاأثیر در لاالم
وجود» تفسیر کرده اس  .وه «حکم» موجود در آیات  57سورۀ ان ام و  67سورۀ یوسف
را حکم تکاوینب خادا و در آیاۀ  40ساورۀ یوساف را حکام تشاری ب مبداناد(1طباطباایب،

 )116/7 :1417و م ناه حکم در آیۀ  57سورۀ ان ام ،داورهکردن خادا میاان پیاامبر و
مشرکانب اس که خواهان نزول م جزهاه جز قرآن بودند (همان .)117 ،برخاب از ّ
مفساران
«حکم» در آیۀ  57سورۀ ان ام را به « داوره و حکوم » تفسیر کردهاند (مکارم شیرازه،
 .)450/27 :1374البته منظور ّ
مفسر از م ناه حکوم  ،نظام سیاسب نیس بلکه منظورش
ایآ اس که مبدا و اد حکوم و ّ
حق قانونگذاره از آن خداس ؛ زیرا م نااه «نظاام
ّ
شدت ّ
توسط امیرالمؤمنیآ
سیاسب و امارت» با برداش خوارم ناروان همخوان اس که به
ّ
للب رد شد .ش ار خاوارم «ال حکام اال للاه» باود اماا امیرمؤمناان ،للاب فرماود:
ّ
«سخآ حقب اس که ارادۀ باط از آن شده اس ؛ زیرا مرادشاان از حکام ،نظاام سیاساب
اس » (نا البالغه.)83 ،
 .1اشترا
اس .

ایآ حکم ،اختصاص داشتآ هر دو به خداس و تفاوتشان در انتساب بال رض حکم تشری ب به بنده

زمخشره «حکم» در آیۀ  40سورۀ یوسف را به قرینۀ سیاق آیه ،به «امر لبادت خاداه
یگانه» (زمخشره )471/2 :1407 ،و طبره باه «تقادیر الااب» (طباره)130/12 :1412،
تفسیر کردهاناد .در واقاع سایاق آیاه نیاز ساخآ زمخشاره را تأییاد مبکناد؛ زیارا درباارۀ
بهقضاوتکشاندن همزندانیان مشر یوسفب اس که خداه واحد را باتار از هندخادایب
مبداند ،سی فرمان خدا را در لبادت بیان مبکند .ایآ تفسیر با دیدگاه لالمه طباطباایب
نیز سازگار اس .
ا
 .8ادعمی ابامس «حك » در ن مت  70و  88سورۀ قصص
ّ
کامیانینب مدلب اس که «حکم» در آیات نامبرده ،ابااام بیشاتره نساب باه لباارت
ُ ُ َّ َّ
ِإ ِ ال ُحك ُ ِإال ِللنه دارد و به نق آیۀ  88بسنده مبکند و مبگوید« :براه مرال در آیۀ 88
سورۀ قصص مبخوانیم که خدا نامهاه زیبا و حکم را به خود اختصاص داده اسا ّ ،اماا
خواه حکم به م نب داوره در قیام باشد خواه نه ،در ایآ مسئله مشک اسا کاه ایاآ
ادطالح ،امکان ت ییآ قوانیآ طبی هم اشاره داشته باشد (اولیور لیمآ.)275 :2006 ،
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نقد

در ترجمااههاه انگلیسااب« ،حکاام» م ااادل واژههاااه «( »judgementترجمااههاااه:
قریب ،سرور ،شاکره) و «فرمان» م ادل «( »commandترجمههاه :پیکتاال و یوساف
للب) آمده اس .

ّ
مفسران نیز ،یکب یا هر دو م ناه «قضاوت و فرمان» را برگزیدهاند .از میاان قااهلیآ باه
م ناه «قضاوت روز قیام » مبتوان از طبره نام بارد (طباره .)643/19 :1422 ،برخاب
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باید گف  :به نظر مبرسد کامیانینب در نق آیات نیز دق کافب نکرده اس ؛ زیرا در
متآ آیۀ نامبرده میان کلمههاه «االسما الحسنب» و «حکم» جمع نشاده اسا ؛ فقاط در
سورۀ حشر ،آیۀ  24هر دو کلماۀ «األساما الحسانب» و داف «حکایم» خداوناد آماده
َّ
ً
ُ ُ
اس ؛ درحالبکه متآ آیۀ  88سورۀ قصص بدیآ بیان اس  :و ال تدا ع الل ِنه ِإلانم نخنآ ال
ُ ُ
ُ
ٌ َّ
َّ ُ ُ أ
هملف ِإال و ُجا ُه ل ُه ال ُحك ُ و ِإل ُی ِه ت ُآج ُعو با خدا م بوده دیگار مخاوان،
ِإله ِإال هو رل شي ٍء ِ
خدایب جز او نیس  .جز ذات او همههیز نابود شده اس  .فرمان (حکام) از آن اوسا و
بهسوه او بازگردانده مبشوید .حاال بنگریم که مترجمان و ّ
مفسران فریقیآ درباارۀ م نااه
«حکم» در ایآ آیه هه گفتهاند.
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ّ
مفسران به جاه «امار (فرماان)» ،لباارت «القضاا النافاذ» را گفتهاناد (بیضااوه:1418 ،
 )187/4که در واقع همان امر و فرمان خداسا  .لالماه طباطباایب م نااه «امار و فرماان
مطلق» را به دلی سیاق آیه برگزیده اس ؛ زیرا له الحك پی از و الیه ترج ون آماده
اس  ،لذا نمبتواند به م ناه داورهکردن و رسایدگب باه حسااب انساانها در روز قیاما
باشد (همان).
ب ضب از ّ
مفسران نیز با در تقدیرگرفتآ رفب باراه حکام کاه
ّ
باشد ،هر دو م نا را احتمال دادهاند (قرطبب)322/13 :1384 ،؛ هنانکاه لالماه طباطباایب
م ناه حکم تشری ب و اوامر دیآ را بنابر قراهنب احتمال داده اس .
فنی االولنی و اْلخنآة

از مجمو دیدگاههاه تفسیره روشآ مبشاود کاه ماراد از «حکام» در آیاۀ  88ساورۀ
قصص« ،فرمان مطلق خدا در دنیا و آستانۀ قیام یا قضاوت و داوره او میاان انساانها در
روز قیام » اس  .بنابر م ناه «فرمان مطلق خدا در دنیاا» ،یکاب از افاراد حکام تکاوینب
خدا ،قوانیآ طبی خواهد بود .لذا فام قوانیآ طبی واژۀ حکم ،در آیاۀ ناامبرده مشاک
نخواهد بود.
از آنجا که سیاق آیه ،بیان دو اد توحید و م اد اس  ،لذا «حکم» مبتواناد اشااره باه
م ناه «فرمان انحصاره خدا در نابودکردن همۀ آفر یادهها» باشاد؛ ی ناب حاوادآ آساتانۀ
ّ
قیام  ،تناا با فرمان او دورت خواهد گرف  .بنابرایآ دق در سیاق آیه ،هرگونه ابااامب را
مبزداید.
ُ ُ
َّ ُ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
َّ ُ
و هو الله ال ِإله ِإال هو له الح ُمند ِفني انولنی و اْل ُِخنآ ِة و لنه

در آیۀ  70سورۀ قصص:
ُ ُ
ُ
ال ُحك ُ و ِإل ُی ِه ت ُآج ُعنو با توجه به سیاق آیه که نظیار آیاۀ  88همایآ ساوره اسا  ،ماراد از
«حکم» داوره در روز قیام نیس بلکه «فرمان به پرست » اوس ؛ زیرا او مالک مطلق
امور تشری ب و تکوینب لالم اس و از آثار ملک او ،فرماندادن به بندگان اس که کساب
جااز او را نیرسااتند (طباطبااایب)70/16 :1417 ،؛ بااه لبااارت دیگاار« ،حکاام» اماار تشااری ب
خداس  .برخب از ّ
مفسران نیز آن را به م ناه داوره میان خلق را در قیاما بیاان کردهاناد
(طبره .)612/19 :1420،بر اساس روای ابآ لباس ،ایآ حکم ،آمرزش فرماانبارداران و
بدبختب نافرمایان اس (طبرساب .)411/7 :1372 ،بناابرایآ ،ماراد از «حکام» یاا «امار باه
توحید لباده» یا «قضاوت روز بازپسیآ خدا»س .

ا
 .9ادعمی نفی رمربآد «حك » به عامی حكو ت در قآن
ایآ شباه ،بحث محوره مدخ «حکم» اس که نویسنده مطالب خود را به سم آن
سوق داده اسا  .کامیاانینب باه اساتناد آیاات خالفا پیاامبران ،حکام و داوره آنهاا را
منحصر در امور اخالقب و التقاده دانسته اس  .وه بیشتریآ بحث را بر آیههاه  44تا 48
سورۀ ماهده متمرکز کرده اس و به م ناه سیاسب حکم در آیات نامبرده ،باهخصاوص آیاۀ
 ،48به دیدۀ شک مبنگرد و مبگوید« :با توجه به همۀ واهر امر ،م ناه ‘حکم’ در اینجاا
اساسا دینب و در ارتباط با مأموری الاب پیاامبران باراه هادای بشار و ادارۀ اماور آناان از
دیدگاه اخالقب و لقیدتب اس » (اولیور لیمآ 276 :2006 ،؛ ترجمۀ حسآ وقار.)207 ،

نقد
اوال باید گف  :اینکه کامیانینب به اساتناد ساخآ زمخشاره مبناب بار کفار لادایان از
ّ
حکم انبیا  ،مدلب اس حکم پیامبران در امور التقاده و اخالقب بوده ،نه سیاسب ،استناد
ّ
خطایب اس و به نظر مبرسد در سخآ زمخشره دق کافب نکرده اس ؛ زیرا زمخشره
م ناه فسقبودن سرپیچب از قضاوت پیامبر و از حکم خدا را بیان کارده کاه باه منزلاۀ
َّ
ّ
ّ
التمارد
نافرمانب بزرگ و زیادهروه در کفر اسا « :ی ناب ان التاولي لاآ حکام اللاه ماآ
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وضوح دالل آیات بر حاکمی سیاسب پیاامبران ،کامیاانینب را واداشاته تاا بناابر یاک
احتمال ،مفاوم سیاسب حکم را بیذیرد و بگوید«:داوره و حکمکردن در جام اه باهوسایلۀ
وحب ،مب تواند به مفاوم سیاسب ،قاب در باشد؛ البته اگر ما م تقد باشیم که وحب قانون
اساسب جام ه اس و پیامبران ،قانونگذار قوم خود هستند» (اولیور لیمآّ .)275 :2006 ،اما
نمبپذیرد کاه و یفاۀ حکامکاردن پیاامبران ،باه م نااه حکوما کاردن باشاد و در واقاع
نمبپذیرد که وحب بتواند ساختار جام ه را شک دهد و پیامبران ،قانونگذار جوامع باشاند؛
به همیآ دلی در قاانونگاذاربودن پیاامبر تشاکیک مابکناد و مابگویادّ [«:اماا] آیاا
محمد قانونگذار جام ه اسالمب بود؟» (همان) و دیدگاه تفسیره سیدقطب را ذی آیاه
ُ ُ
نامبرده (ماهده )48:نمبپذیرد؛ زیرا سیدقطب« ،حکم» را در لبارت و ُ
نن لن ُ حكن ُ ِبمنم
َّ ُ ُ
ُ ُ ُ
ُ
كنمف ُآو (ماهده )44/به م ناه حکوم کردن گرفته و م تقد اسا
ولئف ه ال ِ
نعل الله فر ِ
اسالم بدون حکوم و مسلمانب بدون اسالم ،بقایب ندارد (سیدقطب .)62 :1993 ،از نظر
ماسیمو هنیآ تفسیره ّ
متاورانه (تأوی و تفسیر به راه) اس (اولیور لیمآ ،همان).
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ال ظیم و االلتدا في الکفر» (زمخشره )641/1:1407،ایآ ساخآ های داللتاب بار نفاب
مفاوم حاکمی سیاسب از حکم ندارد؛ زیرا ّ
تمارد از فارامیآ سیاساب پیاامبران نیاز گنااه و
م صی و مصداق بارز فسق اس .
دوما ،بهجاس که تفاوت و ایف حکومتب در نظامهاه الاب را بدانیم .در قرون پی
از اور اسالم و لمدتا نظامهاه غیرالااب ،و اایف حکوم هاا در جنگهااه داخلاب و
خارجب خالداه مبشاد و ماردم باه حاال خاود رهاا مبشادند .ایاآ ناادهااه فرهنگاب،
اقتصاده ،اجتمالب و قضایب مردمب بودند و غالبا توسط رؤساه قبایا  ،کاهناان (در اماور
مذهبب) ،بازرگانان ،ری سفیدان و  ...اداره مبشدند؛ به لبارت دیگر ،هرک نااده را با
قوانیآ شخصب مدیری مبکرد؛ ّاما پیامبران ،بهخصوص پیاامبران اولاوا ال ازم ،باا دریافا
وحب ،به ادارۀ همۀ امور جام ه مبپرداختند؛ اگرهه تح حاکمی شاه یا امیراطوره قارار
داشتند ّاما برخب از پیامبران مانند داود و سلیمان ،خود امیراطاوره تشاکی دادناد .بناابرایآ
مفاوم حکوم به م ناه امروزه ،میراآ پیاامبران الااب اسا ؛ زیارا مانناد حکوم هااه
امروزه ،مدیری همۀ ناادهاه جام ه را برلاده مبگرفتند.
بدون شک ،کامیانینب سفر تورات (لاد لتیق) و آیات احکاام قارآن کاریم را خواناده
اس و مبداناد بخا لظیماب از آیاات ناامبرده ،مرباوط باه مسااه اجتماالب ،نظاامب،
ّ
حقوقب ،کیفره ،اقتصاده و ...اس که پیامبران بهلنوان خلیفة الله مو ف به مادیری و
ّ
رسیدگب به آنها بودند و بی از پانزده قرن اس که حکوم ها متاولب ایاآ اماور شاده و
وزارتخانههایب جا مدیری ناادهاه اجتماالب ،سیاساب ،اقتصااده ،قضاایب ،فرهنگاب
ّ
و ...تأسی کردهاند .با ایآ توضیحات ،جاه شگفتب اس کاه واژۀ «حکام» و مشاتقات
ّ
آن را که به پیامبران منتسب شده ،فقط بر ح اختالفات التقاده حم کرده اس .
سوما ،دیدگاههاه تفسیره دربارۀ آیات  44تا  48سورۀ ماهده ،بیانگر حاکمی سیاسب
پیامبران اس .
 .10تفسیآ «حك » در ن مت  44تم  48سورۀ مئده
هنانکه بیان شد ،ب ضب از ّ
مفسران سدههاه نخس « ،حکم» را باه م نااه سیاساب و
برخب دیگر به م ناه قضاوت و داوره تفسیر کردهاند؛ ّاماا ایاآ تفسایر منافاات نادارد کاه
بگوییم «حکم» ،قضاوت در اختالفات گوناگون جوامع بشره اسا ؛ زیارا اداوال فلسافه

ّ
حکوم هاه وحیانب ،ح اختالفات گوناگون بشره و پیشگیره از آنها بوده اس  .لاذا
ّ
حاکمی سیاسب ،مصداق اکم و ّ
اتم «حکم» خواهد بود و بدون آن ،امکاان حا اناوا
اختالفات ّ
میسر نیس .
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دالل آیات نامبرده بر حاکمی سیاسب پیامبران را نیز مبتوان به بیان زیر ثاب کرد:
در آیۀ « 44یحکم» لام اس و شام همۀ احکام و قوانیآ تورات مبشود و با توجه به
محتواه تورات که امور سیاسب را نیز دربردارد ،مبتوان گفا یکاب از مصاادیق «یحکام»
حکوم کردن اس .

ّاما در آیۀ  45که به احکام کیفره قصاص و هگونگب قضااوت در قصااص نفا
الضا اشاره شده اس « ،یحکم» بر داورهکردن حم مبشود.

و

آیۀ  ،46به تصدیق تورات توسط لیسب و دادن انجی باه او اشااره کارده اسا ؛ باه
ّ
حاکمیا سیاساب را داشا  .البتاه در ایاآ آیاه،
همیآ دلی حضرت لیسب نیز و یفاۀ
ّ
لبارت «حکم» یا مشتقات آن نیامده اس .

بررسی و نقد مدخل «حکم» دانشنامه قرآن اولیورلیمن

در آیۀ  ،47مسیحیان فرمان یافتهاند تا مطابق آموزههاه الاب حکم کنند و در غیار ایاآ
دورت ،نافرمان خوانده مبشوند .مف ول «یحکم :حکام کنناد» هماۀ آموزههااه انجیا
اس  .با توجه به اخالقب و التقادیۀبودن بخ زیاده از آموزههاه انجی  ،مبتاوان گفا
ّ
حکم در اینجا ح اختال هاه اخالقب و التقاده اس ؛ ّاما در لبارت ب د ،مف ول «بماا
انزل ّالله» ّ
الم از تورات و انجی اس و بر م ناه حکوم کردن حم مبشود.
ّ
آیۀ  48خطاب به پیامبر اسالم ،حضرت ختمب مرتب  ،محمد بآ لبدالله اس ؛ باه
او فرمان مبدهد تا مطابق قرآن میان مردم حکم کند و از خواستههاه آنان پیروه نکند .در
ایآ آیه به ریشۀ وحیانب کتب ادیان توحیده و برتره و حاکمیا قارآن بار کتاب پای از
خود ،اشاره شده اس ؛ به همیآ دلی باید مطابق آن در جام ه حکم کرد .حاکمی قارآن
ُ
ُ
اللنه ؛ میان مردم مطاابق
بر همۀ جام ۀ بشره اس ؛ هراکه فرمود :فمحك بیاا ِبمم نعل
هیزه که خدا نازل کرده حکم کآ» (طباطبایب. )350/5 :1417،
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ُ
الله لام اس  ،حتب اگر سبب نازول خااص باشاد .از بااب «ال بارة
لبارت م نعل
ّ
ّ
ب موم اللفِ ال بخصوص السبب» باید به لمومی لفِ تمسک کارد؛ بناابرایآ ،نم ننعل
ُ
الله نیز آیات قرآن را شام مبشود.

با توجه به جام ی قرآن و فراگیره آن بر هماۀ جواناب زنادگب بشارّ ،
الام از سیاساب،
اقتصاده ،اجتمالب و فرهنگب ،مبتوان گف « :حکم بما انزل اللاه» اشااره باه حاکمیا
مأمور حکمرانب مطاابق قارآن و
سیاسب پیامبر اسالم دارد .به موجب ایآ آیه ،پیامبر
دوره از خواستهها و دیدگاههاه بشره بود؛ زیرا فقط قرآن ،حق اس و خواستههاه بریده
ّ
از وحب ،هی اداال و حقاانیتب ندارناد و برخاساته از تماایالت نفساانباند کاه م یاار و
مال ثابتب در فرد ندارند ،تا هه رسد در جام ه .نظیر ایآ آیه ،در سورۀ نساا  ،آیاۀ  15نیاز
تکرار شده اس  .آن حضرت توانس با ایآ فرامیآ ،نخستیآ حکوم اسالمب را در مدینه
بنیان گذارد که تا سال دهم هجرت همچنان بر قلمرو آن افزوده مبشد .ایاآ نظاام سیاساب
شام سه ناااد باود :ناااد سیاساب کاه اماور جاااد و قضااوت را مادیری مبکارد؛ ناااد
اقتصاده که بازارها را سامان مببخشید؛ نااد فرهنگب کاه اماور آماوزش ،لبااده ،تبلیاغ و
دلوت را اداره مبکرد .آن حضرت به لنوان رهبر و مجره احکام ،بر اقتدار و یکیارهگب
و انسجام آن نظام اهتمام مبورزید .ویژگبهاه ایآ حکوم در کتب بسایاره بیاان شاده
اس (نک :تاریخ مدینه ابآ شبه؛ وفا الوفا سماوده؛ تاریخ ابآ لساکر؛ سیرة ابآ هشام؛
سیرة النبب االلظم ج فر مرتضب ال املب؛ سیدالمرسلیآ سبحانب و.)...
بر فرض که سخآ کامیانینب را مبنب بر انحصاار م ناب «حکام» باه قضااوت و داوره
بیذیریمّ ،اما نمبپذیریم که موضو حکم ،فقط اختالفات التقاده باشد؛ زیرا سابب نازول
در ت ییآ کیفر زناه محصنۀ فارده یااوده از طبقاه
آیۀ  48سورۀ ماهده ،داوره پیامبر
اشرا بود که مربوط به حقوق جزاس ؛ آن حضرت با للم الاب ،حکم به سنگسار مجارم
کرد (طبرسب.)314/3 :1372 ،
قضاوتکردن و اجراه احکام کیفره بدون تشکی دستگاه قضا و اساتخدام امکاناات
و نیروهاه الزم براه ت قیب و دستگیره مجرم و ...امکان ندارد و در هی نق تاریخب یاا
لاوازم داوره را از حکوم هااه زماان خاود فاراهم
آیه و حادیرب نیاماده کاه پیاامبر
مبکرده اس  ،بلکه خود ،نیروهاا و بودجاه و وسااه اجاراه احکاام را تاأمیآ و مادیری

مبکرد؛ ّ
حق ّالزحمه نیروهاا را تاأمیآ مبکارد؛ آموزشهااه الزم را باه آناان مابداد و. ...
طبی ااب اسا هناایآ اقااداماتب جااز بااا تشااکی حکوما  ،شاادنب نیسا  .بنااابرایآ حکاام
لمال از حکوم او جدایبناپذیر بود؛ هراکه داوره بادون حکاومتب مقتادر و
پیامبر
غنب از قوانیآ حقوقب ،مدنب ،سیاسب و ...منشا اثر واقع نمبشود.
ّ
محدود به قضاوت در حا دلااوه نباود ،بلکاه
واق ی ایآ اس که حکم پیامبر
ایشان براه مدیری جام ه و مصلح افراد نیز حکم ابتدایب دادر مبکردند و ایآ احکام
ّ
تا حده نافذ بود که اختیار را از مردم سلب مبکرد؛ هنانکه قرآن کریم مبفرمایاد :و نم
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ُ
ُ
ُ ُُ ُ ً ُ ُ
ُ ُ
ُ ُ
َّ ُ
ُ
ُ ُ
ننن ننآ ِه
كننو لانن ُ ال ِخیننآة
ننة ِإما قضننی اللننه و رسننوله ننآا
رننم ِلمنن ِ ٍن و ال ِ ا ٍ
ِ
ِ

(الرا  )36/ایآ آیه براه مقدمههینب جاواز ازدوام باا همسار پسارخوانده ناازل شاد کاه
حکم خدا را در ایآباره اجرا کرد .بناابرایآ« ،حکام»
موضولب اجتمالب بود و پیامبر
براه مادیری جام اه در هماۀ
منحصر به دلاوه و اختالفات مردم نیس بلکه پیامبر
اب اد سیاسب ،حقوقب ،کیفره ،اجتمالب ،اقتصاده ،فرهنگب و باداشتب ،احکاام الااب را
که در قالب کتاب قرآن نازل مبشد ،اجرا مبکرد .در موارده نیز متناسب با شرایط و نیاز،
ّ
َّ
قوانیآ و احکام جزهب را از احکام کلب قرآن دادر مبکرد؛ هنانکه خداوند فرماودِ :إننم
ُ
ُ
ُ ُ
َّ
ُ
نعلام ِإل ُیف ال ِكتمب ِبملحق ِلت ُحك ب ُین َّالام ِ ِبمم راك الله (نسا )105/
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روایات تفسیره نیاز داللا بار م نااه سیاساب واژه حکام دارناد؛ مانناد روایا اماام
ّ
دادق که فرمودند« :ال والله ،ما فوض إلب احد ماآ خلقاه إال إلاب رساول اللاه و إلاب
ْ
ْ
ْ
َّ
ّ ّ
ّ
لزوج َّانا ْانزلنا ال ْیك الکتاب بالح ِّق لت ْحکم ب ْیآ َّالناس بما اریاك اللاه» (کلیناب،
األهمة قال
)398/2 :1409؛ «نه ،بهخدا سوگند که او به کسب از خلق جز رسول خدا و امامان
واگذار نکرد؛ زیرا فرمود :ما کتاب را بر تو فرو فرستادیم تا میان مردم مطابق آنچاه خادا باه
ّ
تو نشان داده ،حکم کنب ».در روای دیگره از آن حضرت ،مت لق تفاویک روشاآ شاده
اس ؛ ایشان فرمودند« :همانا خداوند پیامبرش را ادب آموخ  .وقتب باه کماال رساید
فرمود" :تو بر اخالق بزرگاب هساتب" (قلام )4/سای کاار دیاآ و اما را باه او سایرد تاا
بندگان را مدیری کند .پ فرمود" :هرهه را رسول باه شاما داد بگیریاد و از آنچاه بااز
داش  ،دس بردارید"» (همان.)266 ،
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باتریآ دلی بر م ناه سیاسب واژۀ «حکم» در آیۀ  105سورۀ نسا  ،تفویک امور دیآ و
ام به پیامبر براه سیاس و تدبیر جام ه اس .
باید گف  :آیات مرتبط با حکم پیامبر
 .1آیاتب که هد
نسا ؛

به سه دسته کلب تقسیم شدهاند:

از نزول قرآن را حکم میان مردم بیان مبکناد؛ مانناد آیاۀ  105ساورۀ

 .2آیاتب که مقتضاه ایمان را پذیرش حکم پیامبر
در برابر آن مبدانند؛ مانند آیۀ  68سورۀ نسا ؛

در اختالفات میان مردم و تسالیم

 .3آیاتب که حکم ابتدایب پیاامبر را در اماور ّاما نافاذ دانساته و اختیارشاان را در
موارده که به دالح جام ه اس  ،سلب مبکنند؛ مانند آیاۀ  36ساورۀ الارا (رساتمیان،
 .)1387سیاق ایآ دسته از آیات ،دالل بر حاکمی سیاسب حضرت مبکند.

بر فرض ،کامیانینب نمبتوانسته تحلی بیشتره بر آیات «حکام و مشاتقات آن» داشاته
باشد یا به تفاسایر بیشاتره مراج اه کناد تاا باه مفااوم سیاساب «حکام» دسا یابادّ ،اماا
نمببایس آیات حکوما پیاامبران و باهخصاوص پیاامبر اکارم را منحصار باه آیاات
«حکم» مبکرد؛ زیرا ّادلۀ قرآنب حکوم  ،از آیات دیگره هون خالف پیامبران ،والیا
و اطال آنها و ...نیز استفاده مبشود .آیات حاکمی سیاسب پیامبر در هااار دساتۀ
ذی جاه مبگیرند:
 .1آیاتب که فرمانبرداره از پیامبر
انفال 21/و...؛

را واجب کردهاند؛ مانند :نسا  59 /و  64و 80؛

 .2آیاتب که والی پیامبر

را بر مردم بیان کردهاند؛ مانند :احزاب49 /؛

 .3آیاتب که حکم پیامبر

را بیان مبکنند؛ مانند :نسا  65 /و 105؛ ماهده48/؛

 .4آیاتب که پیامبر را محور اماور اجتماالب م رفاب مبکنناد؛ مانناد :حدیاد25/؛
نور( 62:رستمیان )hozeh.net :1387 ،نقا و تفسایر ایاآهاا از محادودۀ مقالاه ،خاارم
اس .
 .11نسبت عامی داوری بم حكو ت

در ناای باید به ایآ نکته اذلان کرد که در هی یک از کتب لوا و مفاردات قرآناب،
واژۀ «حکم» به م ناه حکوم نیاماده بلکاه متاداولتاریآ م نااه آن ،قضااوت و داوره
کردن اس (ر  :اباآ فاارس91/2 :1404،؛ فیاومب ،ببتاا145/2:؛ اباآ منظاور:1414،
140/12؛ حسااینب زبیااده160/16 :1414 ،؛ راغااب اداافاانب248 :1412 ،؛ مصااطفوه،
ّ
 308/1 :1430و)...؛ ّاما با ّ
توجه به ادلۀ تفسیره و روایب ،حکم پیامبر در هماۀ مسااه
جام ه بوده اس  .آن حضرت ،آورندۀ احکام خدا و حاکم و مجره آنهاا باوده و والیا
تشااری ب و اختیااار وضااع قااانون را داشااته و از هاای حکااومتب پیااروه نماابکاارده و یاااره
نمبجسته اس  .بدون شک ،هنیآ حکمب ،بدون حکوم مقتدر نافذ نیس  ،درحالبکه
ش اواهد تاااریخب گ اواه باار نافااذبودن احکااام آن حضاارت بااوده اس ا ؛ بنااابرایآ ،حکاام
پیامبر بالمالزمه ،بر حاکمی او دالل مبکند.
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 .12نتیجهگیآی

حکم در ایاآ آیاه ،در ترجماههاه فارساب قارآن باه م نااه «داوره» و در ترجماههاه
انگلیسب به م ناه « )judgment you judgeبازگردان شده اس .

در میااان ّ
مفس اران ساادههاه نخسااتیآ و قاارون اخیاار ،دو دیاادگاه در خصااوص م ناااه
«حکم» در آیه نق شده اس ؛ دیدگاه اول اینکه «حکم» در آیاه باه م نااه داورهکاردن
است مال شدهّ ،اما داادرکنندۀ حکام ،فرمانروایاان وپیشاوایان یاا قاضایان م رفاب شادهاند.
بنابرایآ ،یکب از و ایف حاکمان سیاسب جام ه ،قضاوت لادالنه میان مردم و رسایدگب باه
دلاوه آنهاس  .دیدگاه دوم بیان مبکند که «حکم» ،به م ناه حکوم لادالناهکاردن
در همۀ زمینهها ،الم از فرهنگب ،سیاسب ،حقوقب و ...اس .
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وجوه «حکم» از دیدگاه کامیانینب لبارتاند از :قضاوت لادالنۀ رهبار جام اه ،لقا ،
للم مطلق و داورهکردن .به التقاد او م ناه سیاسب «حکم» در آیه «امرا » است مال شده
اس و خدا به رهبران دول ها فرمان مبدهد کاه مطاابق لادل ،قضااوت ( )judgeکنناد
ّ
(نسا  .)58 :با وجود اینکه وه مدلب اس «حکم» در ایآ آیه در م ناه سیاسب (لادال
در دول ) اس ّ ،اما به دلی اینکاه م نااه حکوما را نمابپاذیرد ،در ترجماۀ هماان واژۀ
« »judgeرا به جاه « »ruleیا « Governیا »Governmentمبنویسد.
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کامیانینب مفاوم حکیمبودن خدا را «لاق » و «داناه مطلق» دانسته ّاماا در تفاسایر باه
م ناه «لم کننده مطاابق مصالح بناده» آماده کاه الزماۀ آن للام باه مصاالح اسا .
ً
کامیانینب «حکم» را در آیۀ  12سوره مریم (و نتیامه الحك صبیم) به م نااه «لقا » ترجماه
کرده اس ّاما بنابر نظر اکرر مترجمان و ّ
مفسران فریقیآ (شی ه و اها سان ) ،در اینجاا باه
«نبوت» اس  .بر ایآ اساس ،دیدگاه ماسیمو کامیانینب راه نادره اس .
ّ
کامیانینب به استناد آیات اصبآ ِل ُحك ِ اربنک (طاور48/؛ قلام48/؛ دهار )24/مادلب
اس که خدا به بنادگان فرماان داده تاا داورهاش را در دنیاا و آخارت بیذیرناد؛ ّاماا هماۀ
مفسران« ،حکم» در هر سه آیه را مربوط به دنیا دانستهاند.
ّ
مدلب اس که م ناه حکم در هاار آیۀ مشتم بر لباارت إ ُال ُح ُكن ُ
همچنیآ وه
ِ
َّ َّ
ِإال ِلل ِه (یوسف 40/و 67؛ ان ام )57/وسیع اس و در آیات  70و  88سورۀ قصص ،ابااام
بیشتره دارد؛ ّاما با مراج ه به تفاسیر ،م ناه حکم در سه آیۀ نخس روشآ مبشاود و ماراد
از «حکم» در آیۀ  88ساورۀ قصاص نیاز «فرماان مطلاق خادا در دنیاا و آساتانۀ قیاما یاا
قضاوت و داوره او میان انسانها در روز قیام » اس ولب در آیۀ « 70فرمان به پرسات »
خداس .
کامیانینب به استناد آیات خالفا پیاامبران ،حکام و داوره آنهاا را منحصار در اماور
اخالقب و التقاده دانسته اس  .وه بیشتریآ بحث را بار آیاههاه  44تاا  48ساورۀ ماهاده
متمرکز کرده اس و به م ناه «حکوم » در آیات نامبرده ،بهخصاوص آیاۀ  ،48باه دیادۀ
شک مبنگرد .او نمبپذیرد که و یفۀ حکمکردن پیامبران ،به م ناه حکوم کردن باشاد
و در ی نب که وحب بتواند ساختار جام ه را شک دهد و پیامبران ،قانونگذار باشند.

ب ضب از ّ
مفسران سدههاه نخس « ،حکم» را به م نااه سیاساب (حکوما کاردن) و
برخب دیگر ،به م ناه قضاوت و داوره تفسیر کردهاند .ایآ تفسیر منافاات نادارد باا اینکاه
بگوییم «حکم» ،قضاوت در اختالفاات گونااگون جواماع بشاره اسا  .پا حاکمیا
اتم «حکم» اس و بدون آن ،امکان ح ّ اناوا اختالفاات ّ
سیاسب ،مصداق اکم و ّ
میسار
نیس  .روایات تفسیره ذی ایآ آیاات نیاز داللا بار م نااه سیاساب حکام (حکوما )
مبکنند .در مجمو  ،حکم پیامبر بالمالزمه بر حاکمی سیاسب او داللا مابکناد؛ لاذا
بایسته اس که ایآ م نا از حکم ،در فرهنگهاه ادطالحات قرآنب گنجانده شود.
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