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حسین احمدی سفیدان

مقاله حاضر تحلیل مؤلفههای غالب قدرت از منظر قرآن کریم مئیباشئد .ایئم مؤلفئه هئا
عبارت اند از :عامل قدرت ،تابع قدرت و هدف قدرت .روش تحلیل مقاله نیئ بئر اسئا
تفسیر موضوعی با رویکرد استنطاقی یا برونقرآنی شهید صدر میباشد .از منظر قرآن کریم
عاملِ قدرت و هدف قدرت به مطلوب و نامطلوب تقسئیم مئیشئود و هئر کئداا دارای
ویژگیهایی است .عامالن قدرت مطلوب عبارتاند از :انبیا ،امامان و صالحان .ائمئه کفئر،
مترفیم و طاغیان عامالن قدرت نامطلوباند .از منظر قرآن کریم ،تابع قئدرت نیئ تحئت
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آنچه در تحلیل مفهومی قدرت اهمیت دارد ،عناصر تشکیلدهنده قدرت است .مسئلله

تأثیر دوگانه حق و تکلیف به شکلگیری رابطه دوسویه بیم عامل قئدرت و تئابع قئدرت
کمک میکند .اهداف قدرت مطلوب نی بندگی ،سعادت ،عدالت و امنیئت اسئت .قئدرت
نامطلوب نی از منظر قرآن ایم اهداف را پیگیری میکند :سلطه و استبداد ،حفظ قئدرت و
سودانگارانه.
کلید واژگان :قرآن کریم ،تفسیر موضوعی ،قدرت مطلوب ،قدرت نامطلوب.
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مقدمه

تعاريفی که از قدرت ارائه میشود ،بيانگر اين رابطهاند که الف بر ب برای رسيدن به
ج تأثير میگذارد .در اينجا حضور سه عنصر خودنمايی مییکنید :عامی(االف ،،تیابباب،
هدفاج .،اين سه عنصر جه مشترک کليه تعريفهای قدرت است؛ يعنی مفهوم قدرت از
سه مؤلفه اساسی برخوردار است :عام( قدرت ،تابب قیدرت هیدف قیدرت (میراحمدی،
 2931ص .)19قدرت بد ن ايین سیه عنصیر شیم( نمییگيیرد؛ از همیين ر  ،برخیی از
انديشمندان معتقدند« :قدرت در تحلي( دقيق علمی با عدد سه پيوندی نزديک میيابد ،از
سه ابزاراتنبيهی ،تشويقی ،اقناعی ،استفاده میکند سیه خصيصیه يیا نهیاد اشخصیيت،
مالميت ،سازمان ،حق استفاده اعمال آن را اعطا میکننید»(گالبرایت  2911ص )12از
سه مؤلفه اعام( ،تابب  ،هدف ،استفاده میکنداتصوير.،2
عامل
قدرت

سال هفدهم /شماره شصتوششم /تابستان39

مؤلفه های
قدرت
تابع
قدرت

هدف
قدرت

تصوير .2مؤلفههای قدرت
اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسشهاست که مؤلفههیای قیدرت در قیرآن کیري
چيست؟ عام( مطلوب نامطلوب از منظر قرآن کري چه کسانیاند از چه يژگیهیايی
برخوردارند؟ رابطهای که از مجموع اين مؤلفهها به دسیت مییآيید يیکسیويه اسیت يیا
د سويه؟ به عبارت ديگر رابطه از باال به پايين است يعنیی از حیاک بیه میردم يیا رابطیه
د سويه است ،ه از جانب حاک ه از جانب مردم.
روششناسی تحقیق :تفسیر موضوعی

شهيد صدر در تقسي بندی خود تفسير را به د نوع اتجزيهای يا ترتيبی توحيدی يیا
موضوعی( ،صیر 2212ق ص )92تقسي میکند حقيقت تفسير موضوعی را تالش در
71

جهت کشف نظر قرآن در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی ،اعتقادی جهانی میدانید
که موضوع را از خارج به عبارتی از اقعيات زندگی بشری به قرآن کري عرضه میکنید

نظر قرآن کري را در اين موضوع استخراج میکند (همان ص.)12
با توجه به اين نمته همچنين با توجه بیه اينمیه مقصیود از مؤلفیه ،عناصیر اصیلی
تشمي(دهنده يک موضوع است .بیا توجیه بیه تعريیف قیدرت کیه بیه معنیای توانیايی
تأثير گذاری يا نفوذ يک فرد يا نهاداعام( قدرت ،بر ديگراناتابب قدرت ،تحميی( نظیر
رأی خود بر آناناهدف قدرت ،است ،قدرت شم( میگيرد که در اين چرخیه سیه مؤلفیه
مشاهد میشود :عام( قدرت ،تابب قدرت هدف قیدرت .اسیتخراج ديیدگاه قیرآن کیري
درباره مؤلفههای سهگانه مذکور تعيين عام( قدرت ،تابب قدرت هدف قیدرت مسیتلزم
استخدام الگوی ر شی الجرم با خصلتی تفسيری است .عال ه بر اين چون موضوع قدرت
را میخواهي به قرآن کري عرضه کني مؤلفههای آن را استخراج کني  ،با برخی پيش
فرضهای از جمله مرجعيت قرآن ،جا دانگی قیرآن کیري جامعيیت آن(مددب2932 ،
عام( قدرت کسی است که از توانايی تأثيرگذاری يا نفوذ بر ديگران برخوردار بیوده،
میتواند اراده خود را بر آنان تحمي( نمايد .چنين فردی اگر در زندگی سياسی-اجتماعی در
نظر گرفته شود ،در جايگاه حاک قرار گرفته ،اعمال قدرت میکند .مه ترين سؤالی کیه
بايد پاسخ داده شود ،اين است که عام( قدرت از ديدگاه قیرآن کیري کيسیت بیه چیه
يژگیهايی آراسته میباشد.
تابب قدرت د مين مؤلفه قدرت است .مقصود از تابب قدرت فرد يیا افیرادی اسیت کیه
عام( قدرت بر آنان اعمال قدرت میکند .تابب قدرت در کنار عام( قیدرت نقیش مهی
بسزايی ايفا میکند؛ چراکه اگر اعمال قدرت با رضايت پذيرندهاتابب ،صورت پذيرد خصلتی
غيراستبدادی پيدا خواهد کرد .دربارة اين مؤلفه ه به دنبال استنطاق ديدگاه قرآن کیري
هستي  .در ادامه در خصوص رابطه تأثيرگذاری تأثيرپذيری عام( قدرت تابب قیدرت
اينمه اين رابطه يکسويه است يا د سويه به بحث نقد میپردازي .
سومين مؤلفهای که مورد استنطاق قرآن کري قرار خواهد گرفت ،هدف قدرت اسیت.
قرآن کري اهداف متعددی را برای اعمال قدرت مطرح نموده اسیت .ايین اهیداف میادی
است يا معنوی هرکدام چگونه بايد تحقق پيدا کنند؟ اينها بخشی از سؤالهیايیانید کیه
بايد پاسخ داده شوند.

مؤلفههای قدرت سیاسی در قرآن کریم

ص )929-132به دنبال استنطاق قرآن کري در موضوع قدرت هستي .
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عامل قدرت از نظر قرآن کریم

عام( قدرت از توان تحمي( اراده خود بر تابعان برخوردار است .ايین شیخا اگیر در
جامعه در فعاليتهای اجتماعی -سياسی در نظر گرفته شیود ،در جايگیاه اعمیالکننیده
قدرت قرار میگيرد .قرآن کري قدرت نامحد د اليزال را به خدا ند اختصاص داده است:
«أَ وَ لَمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ
قُوَّةً وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِيي الْيأَرْضِ إِنَّيهُ كيانَ عَليمياً
قَديراً» :آيا مردم در ر ی زمين سير نمردند تا عاقبت کار ستمگران پيش از خود را که نير
اقتدارشان بيش از اينان بود ابه ديده عبرت ،بنگرند که چگونه شد؟ هيچ موجیودی در
آسمانها زمين از قدرت خدا نتواند کاست که همانا خدا در ازل ابد عیال قیادر مطلیق
است( .فاطر )22 :قادر متعال در اين آيه به اشخاصی کیه در حیال حاضیر قیدرت دارنید،
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توصيه میکند که از سرنوشت قدرتمندان عال عبرت گيرند که به دلي( نافرمانی از ا امیر
رسوالن الهی به هالکت رسيدند.
قدرت الهی با توجه به سعت گسترهای کیه دارد ،شیام( قیدرت تمیوينی قیدرت
تشريعی نيز میشود؛ «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» :اگر اراده خدا نید
بر موجوديت خلقت چيزی باشد ،به محض اينمه بگويد موجود بیاش بالفاصیله موجیود
خواهد شد( .یس )21 :آيات ديگری نيز در اين خصوص جود دارد که در ادامیه بیه آنهیا
خواهي پرداخت .با توجه به قدرت مطلق الهی اگر افرادی دارنده قدرت اختياری باشیند،
اين قدرت اعطای خدا ند است .قرآن کري ر ايات با د ر يمرد قدرت مطلوب قدرت
نامطلوب «در د سطح به تبيين معرفی عام( قدرت پرداختهاند :سیطح رابطیه انسیان
خدا سطح رابطه انسان ديگران» (میراحمی 2931 ،ص )92ازايینر عامليیت را بیه
مطلوب نامطلوب تقسي میکني

سپس يژگیهای اين د ؛ را پی میجويي .

عامل مطلوب
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يمی از جوه تمايز جامعه الهی اين است که جامعه الهی بر مبنای قدرت الهی شیم(
میگيرد معتقد به سرچشمه الهی قدرت است؛ ازايینر عامی( اصیلی قیدرت در جامعیه
اسالمی خدا ند متعال است .اما تحقق نظیام حاکميیت خدا نید در زمیين بیهطورمسیتقي

صورت نمیگيرد؛ اجرايیشدن عامليت خدا ند در قیدرت سياسیی نيازمنید انتصیاب انبيیا،
امامان صالحان میباشد« .هدف خدا ند متعال از ارسیال رسی( کتیابهیای آسیمانی
به يژه قرآن پر رش انسان کام( رسيدن به مقام الهی مظهر صفات جمیال جیالل
خداشدن است» (جواب ،آملی « 2921ج» ص  )12اتصوير.،2
عامالن
مطلوب
انبیا
امامان
معصوم

صالحان

تعبير قرآن کري «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ» (توبه )212 :رابطهايی از جنس خیود
انسانها را برای اعمال حاکميت خود در زمين انتخاب کیرده بیا اعطیای يژگییهیايی
خاص به آنها ايشان را عام( تحقق عينی حاکميت خويش در زمين قیرار داده اسیت .بیه
دلي( عق( ر شن است که در برقراری ارتباط د حقيقت غيره سنخ جیود يیک اسیطه
ضر ری است در ارتباط خالق مخلوق موجودی اسطه میگردد که حسب امتيیازات
خصوصيات به ذات اقدس خدا ند نزديمیی بيشیتری داشیته باشید در ميیان انسیانهیا
قویترين رابطه را با خدا ند برقرار کند (علم الهی 2931 ،ص.)212
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تصوير .2عامالن مطلوب
در اينجا اين سؤال مطرح میشود که اگر خدا ند صیاحب قیدرت مطلیق اسیت ،چیرا
نمی تواند در زمين به صورت مستقي اعمال حاکميت کند؟ در پاسخ بايید گفیت ايین بیه
معنای نقا ضعف قدرت الهی نيست ،بلمه اين اشمال از ناحيه خود انسانها پديد آمده
است؛ زيرا انسانها سنخيتی با ذات اقدس الهی ندارند؛ به همين جهت خدا ند متعیال بیه

پس تحقق اليت الهی در جامعه بشری اين است که فردی کیه در رأس نظیام قیرار
میگيرد عام( قدرت به حساب میآيد ،بايد از سوی خدا ند تعيين شیود؛ زيیرا عامليیت
قدرت سياسی از شئون ذات باری تعالی است از طرف ا به فردی اگذار میشیود آن
فرد جانشين خدا خليفه ا در مسند حمومت قرار میگيرد« .هُوَ الَّذي جَعَلَكُيمْ خَالئِيفَ
فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ ال يَزيدُ الْكافِرينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِالَّ مَقْتاً وَ ال يَزيدُ
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الْكافِرينَ كُفْرُهُمْ إِالَّ خَساراً» .ا ست آن کسی که شما را در زمين جانشیينخخودگگرداند،
پس هرکس کفر رزد کفرش به زيان ا ست (فاطر .)93 :آيات ديگر (نمل .11 :بقدر)92::
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نيز بر جانشينی انسان از سوی خدا ند تأکيد می رزند سفارش بیه تسیبيح ا د ری از
کفر رزيدن به باری تعالی مینمايند .خالفت از امتيازات انسان است که خدا ند متعال بیه
ا اعطا کرده است به دلي( همين مقام است که فرشتگان در برابر ا سجده میکنند.
سيدمحمدباقر صدر در نظريه خالفت انسان شهادت انبيا که آخرين نظريه مطلوب
ايشان است ،انسان را نماينده خدا در ر ى زمين با يژگىهاى خاص مىدانید در بحیث
د لت نظام سياسى د لت را تجلى برتر حدت سياسى امت اسالمى مىداند از طريیق
نظريه خالفت انسان ثابت مىکند که مردم رکن اساسى د لت هسیتند چیون بیا ايجیاد
اختالف بر اساس فرضيه حب ذات نتوانستند خالفت الهى خود را به ثمر برسانند ،از طرف
خدا ند تشريعى ديگر بر اساس خط نظارت گواهى پيامبران با خط خالفت عمومى يمى
شد درقالب اليت حاکميت انبيا تجلى پيدا کرد که بعد از انبيا اين خط را امامان در
د ران غيبت فقها ادامه دادند .اين حمومیت تلفيقیی اسیت مشیر عيت آن را مردمیی
شرعی میدانند (ر.ک :صیر « .)2923انسانی که به عنوان خليفه اهلل در امیر حمومیت
اليت قرار می گيرد ،بايد از د امتياز

يژگی خاص برخوردار باشد :يمیی اينمیه در بدعید

اسما صفات فضاي( کماالت انسانی به مقام خالفة اللهي رسيده باشد؛ يعنی مظهیر
صفات الهی باشد يژگیهای يک انسان کام( را دارا شود .د م اينمه خليفه خدا نید در
اداره اجتماع سرپرستی انسانها بايد مجری اراده الهی خواست ا در سیاختن تیدبير
امور جامعه باشد .اساساً موضوع خالفت که نوعی نيابت بیه جیای ا قرارگیرفتن اسیت،
بهجز اين راه از راه ديگری تحقق پيدا نمیکند» (طداهر ،ردرآ آبداب 2932 ،ص.)223
دراينصورت قدرتی که با عامليت انسانی شم( میگيرد ،بايد بیا معيیار قیانون شیريعت
باشد« .حمومت اسالمی حمومت قانون است مردم خواه حاک باشند ،خواه تحت فرمان
حاک برای دا ری به شريعتی مراجعه میکنند که اصول قواعد عينی هیويتی مسیتق(
داشته باشند» (التیجانی  2923ص« .)221ثُ َّ جَعَلْناکَ عَلى شَريعَةٍ منَ الْأَمْر فَاتَّبعْهیا َ ال
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تَتَّببْ أَهْواءَ الَّذينَ ال يَعْلَمدونَ » :سپس تو را از شريعتی برخوردار کردي  ،پس بر اساس آن
عم( کن از هوا هوس نادانان پير ی نمن( ،جاثیه .)22 :آيه ديگر میفرمايد زمیانی

که اختالف نظر پيدا کنيد ،حممش با خدا ند است؛ «وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُيهُ
إِلَى اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنيبُ» :در هر آنچه اختالف نظر پيدا کنيد،

انبیا

يمی از جلوههای بارز قدرت انسانی ،اطاعت از پيامبر برای رسيدن به کمال حرکیت
در راه سعادت است .انبيا ظيفة هدايت انسانها مشخاکردن راه سیعادت ،شیقا ت
رهبری بندگان خدا در اين دنيا رساندن آنها به کمال را دارنید میردم نيیز مملیف بیه
اطاعت پير ی از آنان در همين مسير هستند« .ای کسانی که ايمان آ ردهايید ،اطاعیت
کنيد خدا را اطاعت کنيد پيامبر خخداگ پيشوايان خمعصومگ خود را هرگاه در امری نزاع
داشتيد ،آن را به خدا پيیامبر بازگردانيید خ از آنهیا دا ری بطلبيیدگ؛ اگیر بیه خیدا ر ز
رستاخيز ايمان داريد ،اين خکار برای شماگ بهتر عاقبت پايانش نيموتر اسیت» (نسدا::

مؤلفههای قدرت سیاسی در قرآن کریم

حممش با خدا ند است .چنين است خدا ند ،پر ردگار من کیه بیر ا توکی( کیردهام بیه
درگاهش ر ی آ ردهام .تمليفی که بر عهده مردم است ،اطاعتپذيری آنان از لی خداست
ظيفه لی خدا ه حممرانی بر اساس شريعت است.
بنابراين د نتيجه میتوان از اين بحث گرفت :ا ل اينمه عام( اصلی قدرت ،ذات باری
تعالی است؛ لی در زمين جانشیينانی تعيیين کیرده قیدرت حمومیت هیدايت بشیر
بهتعبيری سياست را به آنها سپرده است .د م معيار ميزان مشخصی به نام شريعت جود
دارد که قدرت بايد بر اساس آن اعمال گردد عام( قدرت حق خیر ج از ايین قیانون را
ندارد.

.)23

اعمالکننده اصلی قدرت در جامعه در زمان پيامبر بیا ايشیان پیس از آن بیا امامیان
معصوم در زمان غيبت با صالحان امؤمنين ،است« .سرپرست لی شما ،تنها خداست
پيامبر ا کسانی که ايمان آ ردهاند؛ آنها که نماز را بر پا میدارند در حال رکوع ،زکات
میدهند» امائده « .،77 :با توجه به ذي( آيیه ،شیيعه سینی گفتیهانید ايین آيیه دربیاره
نازل شده است» (طبرسی  2912ج 92ص .912رشییرضا
اميرمؤمنان حضرت علی
 2212ج 1ص« .)221منظور از لز م اطاعت رهبر ،اين نيست که هر کس زمام کار مردم
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را به دست گرفته است ،بايد از ا اطاعت کرد ا مصداق ا لواالمر است؛ بلمه میراد ايین
است که از لی امر اجد شرايط زمامداری ،يعنی پيامبر يا امام معصوم يا منصوب از سوی
آن د بايد فرمان برد» (جواب ،آملی « 2921الف» ج 22ص.)123
امامان

امام در لغت به معنای پيشوا رهبر است (عمیی  2912ج 2ص )921در اصیطالح
به معنای رياست باالصاله عمومى در امر دين دنيا در دار تمليف است (ابنمیدمم 2912

ص )212که عموم مردم را به حفظ مصالح دين دنيايشان ترغيب از آنچه به حال آنان
زيانبار است ،منب کند (همان ص .)221بنابراين امامت به معناى رياسیت عمیومى فیردى
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خاص بر امور دين دنياى مردم در دنيا باالصاله يا به جانشينى از پيامبر است؛ زيرا امامت
داراى شئونى همچون رهبرى سياسى زعامیت اجتمیاعى مرجعيیت دينیى تبيیين
تفسير حى اليت باطنى معنوى است که از اين جهت امامْ حجت خدا در زمان ،لى
اهلل ،انسان کام( حام( معنويت کلى انسانيت قطب است (طباطبایی  2911ص .)223به
اعتقاد اکثر مفسران ،امامت در قرآن با معناى لغوى آن هماهنگ است امام کسى اسیت
که به ا اقتدا کنند ا را الگو سرمشق خود قرار دهند (طوسدی  2211ج 1ص. 222
التفسیرالكبیر ج  1ص.)22
اژه «امام» د ازده مرتبه در قرآن کري به صورت مفرداامام ،جمباائمه ،آمده اسیت
که برخى از آنها نيز آيات متعدد ديگر به موضوع امامت ارتباط دارد .آيات مربوط گیاهى
به پيشوايى بر حق داللت دارند َ « ،جَعَلْنا منْهد ْ أَئِمَّةً يَهْدد نَ بأَمْرنا لَمَّا صَبَرُ ا َ کانُوا بآياتنا
يدوقنُونَ» :از آنان امامان خ پيشوايانىگ قرار دادي که بیه فرمیان میا امیردم را ،هیدايت
مىکردند؛ چون شميبايى نمودند به آيات میا يقیين داشیتند(سدجی )12 ::گیاهى بیه
پيشوايى باط( َ « ،جَعَلْناهد ْ أَئِمَّةً يَدْعدونَ إلَى النَّیار َ يَیوْمَ الْقِيامَيةِ ال يدنْصَیرُ نَ» :آنیان
خفرعونيانگ را پيشوايانى قرار دادي که به آتش اد زخ ،دعوت مىکنند ر ز رستاخيز يارى
نخواهند شد (قصص )22 :گاهى به پيشوايى بر حق باطی(« :يَیومَ نَیدعوا کُی(َّ اُنیاس
بامیمه » :خبه ياد آ ريدگ ر زى را که هر گر هى را با پيشوايشان مىخواني (اسدرا.)12 ::
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باتوجه به اين آيهها امام چه بر حق باشد چه باط( به جع( الهى است« :قالَ انّى جاعلُیکَ

للنّاس امامیًا» (بقر « )212 ::جَعَلنیهد اَئِمَّةً يَدعونَ الَى النّار» (قصص .)22 :جع( امامت
حاکی از آن است که امام صرف نظر از حق يا باط(بودن آن يژگى خاصی است که تنها
در برخى افراد جود دارد؛ بهگونهاى که مىتوانند توجه ديگران را جلب کنند تیا بیه آنیان
اقتدا کنند.
برخى گفتهاند جع( به معناى خذالن است؛ يعنى خداى سبحان پس از ارسال پيامبران
آنانی را که دعوت پيامبران را انمار کردند راه کفر گمراهى پيش گرفتنید ،بیه عنیوان
مجازات ،آنان را مقتداى اه( آتش قرار داد؛ نه اينمه جع( امامت براى آنها ابتیدايى باشید
(طباطبایی  2911ج 21ص .)92برخى ديگر گفتهاند آيه در مقام گیزارش حیال آنیان در

 2912ج 21ص .)32برخى نيز جع( امامت را به معناى تسميه نامگذارى آنان به امیام
تأ ي( کردهاند (روضالجنان ج 22ص )291؛ اما آيه بعد با آن سازگارى ندارد (طباطبایی

 2911ج 21ص)92؛ زيرا بر اساس آن آيه ،به سبب پيیر ى ديگیران از آنیان در کفیر
تبهمارى ،پى آنها از اين جهان لعنت فرستاده مىشود.
در هر صورت اص( در جع( امام ،هدايت انسان برای عبوديت سعادت است؛ چراکیه
بد ن راهبری هدايت اممان رسيدن به تعالی کمیال جیود نیداردَ « .جَعَلْنَیاهد ْ أَئِمَّيةً
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قيامت است؛ آنان هنگامى که گر هى از د زخيان به سوى آتش مىر ند ،آنان پيشیاپيش
اصحاب آتش درحرکتاند ،چنانکه در دنيا نيز پيشوايان گمراهى بودنید (مكارآ شدیرای،

يَهْدد نَ بأَمْرنَا» :اما پيامبران را پيشوايانی قرار دادي که به فرمیان میا[ ،میردم راگ هیدايت
میکردند (انبیا .)19::آيه ديگر میفرمايدَ « :نُريدد أَن نَّمدینَّ عَلَیى الَّیذينَ اسْتُضْیعفُوا فیی

الْأَرْض َنَجْعَلَهد ْ أَئِمَّةً َنَجْعَلَهد د الْوَارثينَ» :ما اراده کردي تا بر مستضعفان زمیين نعمیت
بخشي

آنان را پيشوايان

ارثان زمين قرار دهیي (قصدص .)2 :قیرآن بیه میا دسیتور

میدهد که خدا رسول ا لییاالمیر را اطاعیت کنیي « .اطاعیت از رسیول درحقيقيیت
پذيرفتن ا امر آسمانی خدا ند است در جنبیه اليتیی اجرايیی پیذيرفتن رهنمودهیای
ايشان در امور کشورداری است» (جواب ،آملی « 2921الدف» ج 2ص .)22در حقيقیت
مقام رسالت به عنوان نماينده فرستاده خدا حاکميیت را برعهیده دارد پیس از ا مقیام
امامت بهعنوان جانشين پيامبر رهبر مردم تنها مقامی است که شايسته حمومیت اداره
کشور جامعه اسالمی است مردم ظيفه دارند همانطور که از خدا اطاعت میکننید ،از
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رسول امام نيز اطاعت نمايند« ،ای کسانی که ايمان آ ردهايید ،اطاعیت کنيید خیدا را
اطاعت کنيد پيامبر خدا را پيشوايان خمعصومگ خود را هر گاه در امری نزاع داشتيد ،آن
را به خدا پيامبر بازگردانيد خ از آنها دا ری بطلبيدگ ،اگر بیه خیدا ر ز رسیتاخيز ايمیان
داريد .اين خکار برای شماگ بهتر عاقبت پايانش نيموتر است» (نسا.)23 ::
امامت رهبری انسان به دلي( پيچيدگی آفرينش انسان مسائ( مربوط به هدايت
سعادت ا جز از طريق گزينش الهی اممانپذير نيست .انبيا ائمیه معصیومين ،قتیی در
حيات به سر میبرند ،عامالن قدرتاند .در زمان غيبت کسی میتواند عام( قدرت باشد
که از صالحان باشد.
صالحان
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صالح مفرد صالحان از ريشه «صالح» به معنای نيمی ،شايستگی ،سزا اری ،اهليت
بسامانی است (بهخیا  2919ج 3ص .)2912صالح در لغت ضید طیالح هی معنیای
نيموکار ،درخور ،نيکمرد ،اه( بسامان است .دهخدا مینويسد :صالح عبیارت اسیت از
پيمودن راه رستگاری .برخی گفتهاند :صالح استقامت حال باشد بر آنچه شرع عق( آدمی
را به سوی آن دعوت کند صالح کسیی را نامنید کیه بیر ادای حقیوقی کیه آفريیدگار
آفريدهشدگان بر عهده ا دارند ،قيام رزد« ،الخالاد من ک(ِّ فسیاد» (همدان) .در تفسیير
نمونه آمده است« :صالحبودن يعنی شايستگی از نظر اعتقاد ايمیان ،شايسیتگی از نظیر
عم( شايستگی از نظر گفتیار اخیالق» (مكدارآ شدیرای 2912 ،ج 21ص .)122از
ديدگاه برخی قرآنپژ هان ،صالح در مواردی بهکار میر د که موجودی کمال مناسیب بیا
نوع خود آنچه از ا انتظار میر د ،بهدست آ رد؛ چنانکه حقيقت فساد بهکمیالنرسیيدن
موجودی است که انتظار میر د در شرايط مناسب به کمال برسد يا ازدستدادن کيفيت
کمالی است که بقا د ام آن انتظار مییر د (مصدبا یدیب 2912 ،ص .)222بنیابراين
انسان صالح همان انسان کام( است؛ کسی که همه استعدادها ارزشهای انسیانی در ا
به صورت هماهنگ رشد کرده به کمال رسيده است .شهيد مطهری دراينباره مینويسد:
کمال انسان در تعادل توازن ا ست؛ يعنی انسان با داشتن اين همه استعدادهای گوناگون
فقط به سوی يک استعداد گرايش پيدا نمند اسیتعدادهای ديگیرش را مهمی( معطی(
نگذارد همه را در يک ضب متعادل ،همراه ه رشد دهد .پیس انسیان کامی( در همیه

ميدانهای انسانی قهرمان است (مطهر 2911 ،ص.)23-22
البته صالح کمال مراتبی دارد صالحان دارای مراتبیاند؛ ازاينر برخیی پيیامبران
الهی از خدا ند میخواستند که آنها را در گر ه صالحان قرار دهد(نمدل )23 :يیا بیه آنیان
ملحق سازد (یوسف )222 :اين ،نه تحصي( حاص( ،بلمه از باب کمالطلبی بیاالبردن
مقام بوده است (طباطبایی  2911ج 12ص .)929از نظر قرآن کیري  ،ايمیان بیه خیدا

صالحان قرار خواهد گرفت؛ «الَّذينَ آمَنُوا َعَملُوا الصَّالحَات لَنُیدْخلَنَّهد ْ فیی الصَّیالحينَ»:
کسانى که ايمان آ رده کارهاى شايسیته انجیام دادنید ،آنهیا را در زمیره صیالحان ارد
خواهي کرد (عنكبوت .)3 :پس نبايد حلقه صالحان را چنان تنگ کیرد کیه مخاطبیان از
راهيافتن به آن نااميد شوند؛ زيرا داشتن ايمان کام( پيراسته از هرگونیه شیرک انجیام
عم( صالح به شايستهترين شم( ،امری دشوار ،لی اممانپذير است .آنان خلفای اقعی
حجت الهیاند که حاکميت راثت زمين به آنان بشارت مژده داده شده است؛ « َ لَقَیدْ
کَتَبْنا فی الزَّبدور منْ بَعْد الذِّکْر أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُها عبیادیَ الصَّیالحدونَ» :در زبیور بعید از ذکیر
ختوراتگ نوشتي بندگان شايستهام ارث خحمومتگ زمين خواهند شد (انبیا .)222 ::تنها از
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تسلي بودن در برابر ا  ،امر به معر ف نهی از منمر سبقتگرفتن در کارهیای نيیک از
جمله يژگیهای صالحان است؛ «يدؤْمنُونَ باللَّه َ الْيَوْم الْآخر َ يَأْمدرُ نَ بالْمَعْرُ ف َ يَنْهَوْنَ
عَن الْمدنْمَر َ يدسارعدونَ فی الْخَيْرات َ أُ لئکَ منَ الصَّالحينَ» :به خیدا ر ز ديگیر ايمیان
مىآ رند ،امر به معر ف نهى از منمر مىکنند در انجام کارهاى نيک پيشى مىگيرند
آنها از صالحاناند (آل عمران .)222 :هر کس ايمان آ رد کارهای شايسته کند ،در رديف

نظر خدا ند آنان میتوانند حمومت حاکميت زمين زمينيان را در اختيار داشته باشیند
هر گونه عامليت قدرت در غير از ايشان نامطلوب طاغوتی قلمداد میشود که بايد از آنان
پرهيز د ری يا با آنان مبارزه کرد.
ویژگیهای عامل مطلوب

از منظر قرآن کري  ،يژگیهای عام( مطلوب قدرت عبیارتانید از :نفیی شیرک (آل

عمران ،)12 :حاکميت شیريعت قیوانين الهیی در حمومیت (یوسدف .22 :نسدا.)222 ::

مشورت در امور (آل عمران ،)223 :استقرار گسترش عیدالت (شور ،)22 :،پايبنیدی بیه
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پيمانها قراردادها(بقر ،)211 ::جهاد در راه خدا (حجرات ،)22 :قبول پناهندگی(توبه،)1 :

امر به معر ف نهی از منمیر(توبده ،)12 :استمبارسیتيزی(سدجی ،)22 ::ايجیاد حیدت
(مدمنون ،)21:ايجاد امنيت آرامش(انعاآ.)21 :
عامل نامطلوب

عامليت نامطلوب در مقاب( عامليت مطلوب به کار میر د شام( افرادی است که بیه
خدا ند شرک می رزند مستمبر میشوند تابعانی که به اطاعت از آنان میپردازنید بیه
گمراهی ضاللت کشيده میشوند فرجامی جز جهن ندارند اتصوير.،9
عامالن
نامطلوب

ائمه کفر

طاغیان
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مترفین

تصوير .9عامالن نامطلوب قدرت
ائمه کفر

ائمه جمب امیام درقیرآن بیه د صیورت «أئمیه» (الفدرا2992 :ق ج 1ص)292

«أيمه» (ابنمنظور 2922ق ج )122 2قرائت شده است .امام کسى است کیه پيشیاپيش
ديگران قرار دارد به ا اقتدا میىشیود(همدان) کفیر در لغیت بیه معنیاى پوشیاندن
پنهانکردن چيزى است (راغب اصفهانی  2919ص )122مقصود از آن در اينجا انمیار
حدانيت خدا يا شريعت نبوت است .اين اصطالح در قرآن يک بار به کار رفته اسیت؛« َ
إنْ نَمَثُوا أَيْمانَهد ْ منْ بَعْد عَهْده ْ َ طَعَنُوا فی دينمُ ْ فَقاتلُوا أَئِمَّةَ الْمُفْر إنَّهد ْ ال أَيْمانَ لَهد ْ
لَعَلَّهد ْ يَنْتَهدونَ» :اگر پيمانهاى خود را پس از عهد خويش بشمنند آيين شما را میورد
طعن قرار دهند ،با پيشوايان کفر پيمار کنيد؛ چرا که آنها پيمانى ندارند؛ شیايد خبیا شیدت
عم(گ دست بردارند (توبه .)21 :ائمه کفر بر کسانی اطالق میشود که در کفر بر ديگیران
پيشی گرفته ،ديگر کافران از آنان پير ی میکنند (طباطبایی  2911ج 3ص .)223عال ه
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بر اين تعبير ،تعابير ديگری مانند امامان دعوتکننده به د زخ « َ جَعَلْناهد ْ أَئِمَّةً يَدْعدونَ إلَى

النَّار َ يَوْمَ الْقِيامَةِ ال يدنْصَرُ نَ»:

آنان خفرعونيانگ را پيشوايانى قرار دادي کیه بیه آتیش

خد زخگ دعییوت مییىکننیید ر ز رسییتاخيز يییارى نخواهنیید شیید (قصددص )22 :رؤسییا
بزرگتری به ضاللت افمنده « َ قالُوا رَبَّنا إنَّا أَطَعْنا سادَتَنا َ کُبَراءَنیا فَأَضَیلوونَا السَّیبيالَ »:
مىگويند پر ردگارا ما از سران بزرگان خود اطاعت کردي ما را گمراه ساختند (احیا:،
 )11در قرآن بهکار رفته است که هر يک به نحوى مىتواند با ائمه کفر ارتباط پيدا کند.
مفهوم ائمه کفر عام است مى تواند مصاديق گوناگونى داشته باشد؛ لى در ر ايات به
برخى از مصاديق آن اشاره شده است؛ مانند :طلحه ،زبير ،معا يه ،عمر عاص ابوموسیى
اشعرى (مجلسدی 2222ق ج 91ص 992و ص )212خیوارج (همدان ج 12ص.)112

کفر دانسته شدهاند (حویی 2919 ،ج 1ص222د .232بحراندی 2223ق ج 1ص.)122
مفسران نيز در تعيين مصداق ائمه کفر آراى گوناگونى دارنید .برخیى معتقدنید ائمیه کفیر
شام( هر کافرى مىشود؛ زيرا هرکس پيشواى خیويش کیافر امیام نفیس خیود اسیت.
بنابراين مقصود از جنگيدن با ائمه کفر جهاد با همه کیافران اسیت (طبرسدی  2912ج2
)21؛ لى اين سخن گذشته از نادربودن آن با سياق آيات نيز ناسازگار است احاديثى که
به مصاديق آيه اشاره دارد نيز آن را تضعيف مىکند .در نقش پيشوايان کفر ضیاللت در
گمراهى انسانها د رى آنها از کماالت همانند نقش برجسته امامان هدايت در هدايت
رهبرى مردم رساندن آنها به کمال قرب به خدا جاى ترديد نيست.
با نگاهى به تاريخ اديان درمىيابي که مه ترين عام( پيدايش فرقیههیاى سیاختگى
جود افرادى است که به عنوان پيشوا عدهاى را در پى خود کشانده ،بهتدريج فرقیههیايى
پديد آ ردهاند .تعداد مدتنبيان امامان باط( بيش از شمار انبيا امامان حق است؛ به همين
علت قرآن افز ن بر نشاندادن امامان حق صفات آنها تشويق مردم بیه پيیر ى از آنهیا
امامان باط( را همراه با صفات آنها معرفى سرنوشت آنها پير انشان را در قيامت بيیان
مىکند به اين سيله انسانها را از پير ى آنها بر حذر میدارد بیه ر يیار يى بیا آنهیا
فرمان مىدهد (کریمی  2921ص.)921

مؤلفههای قدرت سیاسی در قرآن کریم

اميرمؤمنان فرمودهاند :امامان از قريشاند؛ خوبان آنها پيشیواى خوبیان بیدان آنیان
پيشواى بداناند (همان ج 12ص .)221در ر ايتى ديگر اصحاب جم( از مصیاديق ائمیه

03

مترفین

مترف از ريشه «ترف» در اص( به معنای متنع بودن گشايش در نعمت است (راغب
اصفهانی  2919ص .)211مترف بهطورى که در لسانالعر ،آمده ،از میاده «تیرف» (بدر

وین سبب) به معناى تنع است مترف به کسى مىگويند که فز نى نعمت ا را غافی(
مغر ر مست کرده به طغيان اداشته است (ابنمنظدور 2922ق ج  3ص)21؛ يعنیی
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سرگرمی به نعمت آنچنان ا را مشغول کرده کیه از صیاحب نعمیت غافی( گشیته .پیس
مترفبودن انسان به معنای دلبستگی ا به نعمتهای دنيوی است ،چه آن نعمتهايی که
دارد چه آنهايی که در طلبش میباشد ،چه اندک باشد چیه بسیيار؛ زيیرا کی نيسیتند
کسانی که با داشتن نعمتهای مادی فرا ان دستخوش اتراف نگرديدهاند بسيارند افرادی
که با داشتن نعمتی اندک دستخوش اتراف شدهاند با همان نعمت مال ک بیه طغيیان
افتادهاند .نمته درخور توجه اينمه مال يمی از انواع نعمتهای خدايی است .نعمت معنیای
گستردهتری دارد که شام( جوانی ،سالمت عمر نيز میشود که اگر اينها باعث غیر ر
غفلت شوند ،سرچشمة اصلی گناهان مصاديقی از اتراف میباشند(مكارآ شیرای2912 ،
ج 19ص« .)192إنَّهد ْ کانُوا قَبْ(َ ذلکَ مدتْرَفينَ» :آنها پيش از اين خدر عال دنياگ مسیت
مغر ر نعمت بودند (واقعه .)22 :اين آيه علت استقرار اصیحاب شیمال در عیذاب را بيیان
مىکند «ذلک» اشاره به همان عذاب آخرتى است که قبالً ذکر کرده بیود اتیراف کیه
مصدر کلمه «مترفين» است ،به معناى آن است که نعمت صاحب نعمت را دچار مسیتى
طغيان کند؛ کسى که نعمت چنينش کند ،مىگويند به اتراف افتیاده ،يعنیى سیرگرمى بیه
نعمت آنچنان ا را مشغول کرده که از ما راى نعمت غاف( گشته .پس مترفبودن انسان
به معناى دلبستگى ا به نعمتهاى دنيوى است ،چه آن نعمتهايى که دارد چه آنهايى
که در طلبش مىباشد ،چه اندکش چه بسيارش (طباطبایی  2911ج 23ص.)212
بنابراين اژة «مترفين» در قرآن به معنای کسانی است که مست مغیر ر بیه نعمیت
شده طغيان کردهاند مصیداق آن در بيشیتر میوارد پادشیاهان جبیاران ثر تمنیدان
مستمبر خودخواهاند؛ آن دسته از افرادی که قيام انبيا به د ران خودکامگیشان پايان داد
منافب نامشر عشان به خطر افتاد مستضعفان از چنگال آنها رهیايی يافتنید بیا انیواع
حيلهها بهانهها به تخدير تحميق مردم پرداختند؛ امر زه نيیز بخشیی از فسیاد دنيیا از
همين «مترفين» سرچشمه میگيرد.

طاغیان

طاغی اس فاع( از طغی به معنای طغيانکننده است طغيان بیه تجیا ز از حید در
عصيان نافرمانی ( راغب اصفهانی  2919ص )922تعدی از حد متعارف (مصدطفو،
 2912ج 1ص )21آمده است در جای ديگر طغيان به معنای مطلق تجا ز از حد اسیت
آن با گناه طغيان آب غيره تطبيق میشود که گناهمار از حد خیويش تجیا ز کیرده
گرنه حد ا انسانيت نيموکاری است(قرشی  2912ج 2ص« .)119طاغوت» از همين
ريشه به معنای کسی است که طغيانش شدت گرفته از حیق تجیا ز کیرده در مقابی(
خدای قرار گرفته است شام( جین انیس هیر د مییشیود(راغدب اصدفهانی 2919
موسی دستور داده شده که به سوی فرعون بر د چون طغيان کرده اسیت؛ « اذْهَیبْ إلیى
فرْعَوْنَ إنَّهد طَغى»(طه .)12 :در اين کلمه«طغيان» همه چيز جمب است .آرى ،طغيان تجا ز
از حد مرز در تمام ابعاد زندگى است .به همين جهت به اينگونه افراد «طاغوت» گفته
مىشود که از همين ماده گرفته شده است(مكارآ شیرای 2912 ،ج 29ص .)221جالیب
است بدانيد چرا خدا ند متعال ظيفه هدايت فرعون را که قدرتمندترين فاسدترين بیود،
در آغاز رسالت حضرت موسی به ا محول کرده است .با بيان ا صاف طاغیبودن فرعیون
از زبان قرآن میتوان به پاسخ اين پرسش رسيد.
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ص .)922کلمه «طغی»  93مرتبه در قرآن آمده است؛ بیرای نمونیه خطیاب بیه حضیرت

ویژگیهای عامل نامطلوب

از منظر قرآن کري  ،يژگیهای عام( نامطلوب قیدرت عبیارتانید از :تمیذيب آيیات
الهی(اعراف .229 :انفال .21 :قمر 22 :و )21؛ تحريف انمار حقيقتها (آل عمدران)22 :؛
خداپنداری خويشتن (شعرا)11 ::؛ اتهامزدن به پيامبران از قبي( جیاد گر (اعدراف)223 :؛
ديوانها جنزده( ،اسرا)221 ::؛ فسادگر(غافر)11 :؛ مخالفت با پيیامبران(میمدل22 :و)21

دسيسه عليه آنهیا (طده )12 :عمليیات نظیامی(شدعرا)22-21 ::؛ تمبیر در برابیر آيیات
الهی(یدونس)12 :؛ مخالفیت بیا فرمیانهیای الهیی(شدعرا)21 ::؛ جلیوگيری ديگیران از
فرمانهای الهی بهگونهای که ايمان آ ردن میردم بیه پيیامبران را منیوط بیه اجیازه خیود
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می داند(اعراف)219 :؛ برتریجويی(عنكبوت)93 :؛ سبک خوارشمردن مردمان(یردرف:

)22؛ ستمگری به ديگران(تحریم)22 :؛ اسیرافگری(یردرف)99 :؛ شیمنجه میردم تحیت
سلطه خود(ابراهیم)1 :؛ گمراهکردن مردم(یونس)22 :؛ ناتوانکیردن میردم(قصدص.)2 :
بنابراين طاغيان کسانىاند که متصف به طغيان باشند خر ج از حد ،کار هميشیگى آنیان
باشد؛ يعنی سرپيچى سرکشى از فرمانهای الهى زيادهر ى در فساد معاصى؛ ماننید
فرعون .در قرآن کري عال ه بر افرادی مانند فرعون از اقوامی ياد شده است کیه طیاغی
شده بودند؛ مانند :ثمود ،عاد قوم نوح؛ «کَذَّبَتْ ثَمدودد بطَغْواها» .جهن جايگاه اين عامالن
قدرت در آخرت است.
تابع قدرت
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د مين مؤلفه قدرت بر اساس آنچه گفته شد ،تابب قدرت است .تیابب قیدرت در قیرآن
کري با اژه حق اطاعت گره خورده اسیت اطاعیت در هیر جیای قیرآن آمیده اسیت،
مشر عبودن تأثيرپذيری از مطاع را اثبات مییکنید ايین تأثيرپیذيری درعمی( در قالیب
تماليف مطرح میشود .در کنار اين موضوع ،با توجه به اينمه انسان از جايگاه خليفهاللهي
برخوردار است حق انتخاب حاکمان را دارد از ميان شايستگان افرادی را برای حمومت
انتخاب میکند ،د گونه حق تمليف به جود میآيید کیه تیأثير تیأثری د سیويه را بیه
ارمغان میآ رد؛ يعنی انسان از يک منظری تابب قدرت میشود از عامالن قیدرت تیأثير
میپذيرد از سوی ديگر عام( قدرت میشود بر عام( قدرت تأثير میگذارداتصوير.،9

• تکلیف

عامل قدرت

• حق

تابع قدرت

تصوير .9د گانه حق تمليف عام( تابب قدرت
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بنابراين میتوان نتيجه گرفت که احتمال دارد يک کسی از يک حيث عام( باشد از

حيث ديگر تابب اين د رابطه تأثرگذاری تأثيرپذيری در عرصههیای مختلیف زنیدگی
سياسی خودش را نشان میدهد .هر چند برخی از متفمران انديشمندان علیوم اسیالمی
يکسويه بودن قدرت را می پذيرند؛ برای نمونه میتوان به شیيخ مفيید اسیتناد کیرد کیه
ايشان در بيان ظيفه مردم به عنوان تابعان قدرت با استدالل به آيیات ر ايیت جیوب
فرمانبرداری مردم در برابر امام عادل را اثبات میکند اين حم را به اطاعت از فقهیا در
د ره غيبت سرايت میدهد« .بر برادران مؤمن کمیک يیاریکیردن ی خفقيیهگ اجیب
است» (محمیبننعمان 2229ق «الف» ص .)222با توجه به اين ديدگاه «مردم به مثابیه
تابعان قدرت پس از شناخت امام حاک عادل بايد به اطاعت از ی همت گمارنید .ايین
اطاعت فرمانبرداری بهدلي( برحقبودن آن امام حاک است ازايینر رضیايت میردم
هيچگونه نقشی در حقانيت برحقبودن حاک ندارد» (میراحمی 2931 ،ص .)229ايین
مؤلفههای قدرت سیاسی در قرآن کریم

ر ايت از نظر شيخ مفيد بیه مبنیای ايشیان برمییگیردد کیه پيیامبر را از سیوی خدا نید
ثابتالطاعه میداند که نيازی به بيعت يا انتخاب ديگران نيست .اين نوع اسیتدالل بیرای
يکسويهبودن رابطة قدرت در بحث مشر عيت قدرت قاب( اثبیات اسیت در مشیر عيت
اعمال قدرت عام(اپيامبر ،امام ،فقيه عادل ،نيازی به اظهار نظر تابب قدرت امردم ،نیدارد.
از اين حيث اين استدالل قاب( پذيرش است؛ لی بهصورتکلی پذيرش يیکسیويهبیودن
رابطه قدرت سخت است؛ چرا که شيخ مفيد رضايت مردم از رهبری امام فقيه عیادل را
مطلوب میداند(محمیبن نعمان  »،« 2229ص .)219اين نمته بيانگر اين مه است که
مردم اتابعان قدرت ،خيلی مد نظر شيخ مفيد قرار نگرفته بيشتر بیه بررسیی مؤلفیه ا ل
قدرت اعام( قدرت ،پرداخته آن را برجسته کرده است .با جود اين با گذشیت زمیان،
تحولی اساسی در انديشه فقها انديشمندان د ران معاصر در اين مباحیث شیم( گرفتیه
است؛ «با فراتررفتن امام خمينی از مفهوم حق به مفهوم تمليف بیترديید زمينیه تفميیک
مقام ثبیوت از مقیام اثبیات فیراه گرديید» (میراحمدی 2931 ،ص)222؛ يعنیی امیام
خمينیاره ،اليت مشر عيت لی فقيه را در گر انتخاب مردم نمیداندامقام ثبوت ،امیا
تشمي( حمومت را تنها با انتخاب آنان جايز می داندامقام اثبیات« .،اگیر يیک ملتیی رأی
دادند -لو تمامشان -به اين میه اعقیاب ايین سیلطان هی سیلطان باشیند ايین بیه چیه
حقیخاست؟گملت پنجاه سال پيش از اين ،سرنوشت ملت بعد را معين میکنید؟ سرنوشیت
هر ملتی به دست خودش است» (موسو ،رمینی  2912ج 1ص )22در جیايی ديگیر
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در پاسخ به سؤالی در مورد شرط اعمال اليت فقيه جامبالشرايط میفرمايد « :اليیت در
جميب صور دارد؛ لمن تولی امور مسلمين تشمي( حمومیت بسیتگی بیه آرای اکثريیت
مسلمين که در قانون اساسی ه از آن ياد شده است در صدر اسالم تعبير میشیده بیه
بيعت با لی مسلمين» (همان ج 12ص .)223هرچند بين انتخاب بيعیت فیرق اسیت،
سيدمحمدباقر صدر بيعت را اين گونه توضيح میدهد ...« :تأکيدی است از جانب پيیامبر
صی اش بر شخصيت امت دلي( ديگری بر خالفت عمومی ملت است تا از طريیق آن،
حد د مشخصات راه امت تعيين گردد افراد خود را در تشميالت اجتماعی سهي بدانند
مسئول پاسداری از آن باشند» (صیر  2923ص.)93
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بنابراين مردم به جايگاهی میرسند که میتوانند لی فقيه عادل را انتخاب کنند .ايین
انتخاب به معنای مشر عيتدهی به آن نيست؛ لی تمليفی به آن میدهند که مییتوانید
برای آنان اعمال قدرت نمايد؛ ازاينر امت اسالمی يا مردم مسیلمان مهی تیرين بخیش
حمومت را تشمي( میدهند« .امت صاحب حق در مراقبت سياست عهدهدار حم( امانت
الهی هست تمام افراد امت در دارابودن اين حیق در پيشیگاه قیانون برابرنید ا افرادهیا
جميعاً متسا ن فی هذا الحق امام القانون ،فردفرد آنها میتوانند ايین حیق را از طريیق
ارائه بهکارگيری آرا ،افمار انديشهها فعاليت سياسی خود به اشیمال مختلیف تحقیق
بخشند( »...صیر [بیتا] ص .)13جود د گانه حق تمليف موجب مییشیود تیکتیک
انسانهیا حیس مسیؤليتپیذيری داشیته باشیند بیه اتفاقیاتی کیه در زنیدگی سياسیی
اجتماعیشان میافتد بیتوجه نباشند در جای خود يعنی موقب انتخاب حاکمان عامليیت
خودشان را نشان دهند .اين رابطه د سويه منجر به دقت حاکمان در تصیمي گيیریهیا
اداره جامعه میشود؛ چراکه پاسخگوی تابعان به عبارتی عامالن اصلی قدرت امردم ،بايید
باشند.
هدف قدرت

59

هدف آخرين مؤلفه از مؤلفههای قدرت است کیه درحقيقیت قیدرت بیرای آن شیم(
میگيرد .هدف قدرت در بين عناصر تشمي( دهنده مفهوم قدرت از چنان تأثيری برخوردار
است که بد ن آن سازة قدرت شم( نمیگيرد اين هدف است که عامی( قیدرت را ادار
میکنید بیرای رسیيدن بیه آن بیر تیابب قیدرت اثیر گیذارد .بیرای بيیان اهیداف قیدرت

تقسي بندیهای مختلفی صورت گرفته است :از جمله تقسي قدرت به کالن خرد ،مادی
معنوی ،دنيوی اُخر ی ،ميانمدت بلندمدت  . ...در هر صورت در قرآن کري اهداف
متعددی برای سازه قدرت فلسفه آن بيان شده است .در اينجا هدف قدرت را مطابق بیا
تقسي بندی عام( قدرت به د قسمت مطلوب نامطلوب تقسي میکني برمیرسي .
هدف مطلوب

ص )192انبيا برای رسيدن به سعادت هدايت بشر را به عهده میگيرنید انسیانهیا را
برای رسيدن به تعالی در صراط مستقي راهبری میکنند« .زمامیداری حمومیتکیردن
برای کسی جايز نيست جز برای خدا ،فرمان داده که غير از ا را نپرستيد» (یوسدف.)22 :
در آيه ديگر میفرمايد« :حم

فرمان تنها از آن خداست» (یوسف« .)11 :حم

فرمان

تنها از آن خداست؛ حق را از باط( جدا میکند ا بهترين جداکننده خحق از باط(گ است»
(انعاآ.)21 :
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قدرت زمانی که از عامليت مطلوب برخوردار باشد ،الجرم بايد دنبال هدفی الهیی نيیز
باشد تا تناسب بين عام( هدف ايجاد شود؛ زيرا حم راندن حاکميت در جامعة بشیری
حقّی الهی است که از ربوبيت هدايت خدا ندی ناشی میشود جز ا کسیانی کیه از
جانب ی مجازند ،کسی حق حمومت زمامداری بر مردم را ندارد .خدا ند اين مسئوليت
خطير را بر عهدة انبيا که از خصلت عصمت برخوردارند ،نهاده است (عمییینجانی 2912

مقام حمومت ،مقامی است که از مردم اطاعت میطلبد همين اطاعت است که نظی
انسجام به جامعه میدهد اگر بر اساس قوانين عادالنه قسط باشد ،میتواند امنيت بر
قرار کند از حقوق همگان حفظ حراست نمايد .اگر رشته اين اطاعت به غير خدا منتهی
شود ،جامعه جامعة کفر يا شرک است اگر هدف الهی باشد به خدا منتهی شود جامعیه
جامعة توحيد است .به همين دلي( است که در حمومت اسیالمی ،حقيقتیاً حمومیت از آن
خداست اطاعت مردم از مقام رسالت امامت ه حقيقتاً از خداست (بهشتی  2912ص
)219؛ ازاينر عبوديت ،سعادت ،عدالت امنيت اهداف مطلوب قدرت نامبرده میشود که
در اينجا به بيان اين اهداف میپردازي .
57

بندگی

ا لين مه ترين هدف از اعمال قدرت بندگی خدا ند است که ايشیان بیرای انسیان
مقرر کرده است .اين هدف با خدامحوری توحيد فراه میشود؛ چراکه جامعه الهیی بیر
اصالت توحيد استوار است عقيده به بندگی خدا ند در جامعه آثار ثمرهیای خیوبی دارد
که قطعاً در جوامب غيرالهی جود ندارد .عبوديت در قرآن کري به د گونه اسیتعمال شیده
است :نخست آيههايی که ناظر به جنبه تمليفی عبادت عبوديتاند تممين تسلي در
برابر خدا ند را متذکر میشوند عبادت خدا ند را هدف خلقت معرفیی مییکننید؛ « َ میا
خَلَقْتد الْجنَّ َ الْإنْسَ إالَّ ليَعْبددد ن» :من جنّ انس را نيافريدم جز براى اينمه عبادت کنند
خ از اين راه تمام( يابند به من نزديک شوندگ (ذاریات .)21 :گونه د م آيههايیاند کیه
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از ارسال ردسد( برای دعوت اقوام ملتها به عبادت پر ردگار سخن مییگوينید؛ « َ إلیى
عادٍ أَخاهد ْ هدوداً قالَ يا قَوْم اعْبددد ا اللَّهَ ما لَمُ ْ منْ إلهٍ غَيْرُهد أَ فَال تَتَّقُونَ» :به سوى قیوم
عاد ،برادرشان هود را خفرستادي گ گفت :اى قوم من ختنهاگ خدا را پرستش کنيد که جیز ا
معبودى براى شما نيست ،آيا پرهيزگارى پيشه نمىکنيد (اعراف )12 :با استفاده از اين آيه
آيههای مشابهی (اعراف )22-19 :که دربارة فلسفه ارسال ردسد( صحبت کردهاند ،جیه
مشترکی جود دارد آن دعوت اقوام خويش به عبادت عبوديت خدا ند متعال است.
سعادت

جامعههای بهظاهر مدنی دنيا که بشر امر زه در دام آنها گرفتار آمده ،يک اص( هدف
را مبنای زندگی اجتماعی قرار دادهاند آن را برای خود منشأ سعادت به شمار میآ رنید
آن بهرهبرداری از منافب مزايای دنيوی بهرهکشی از طبقه ضیعيف بیرای سیود بيشیتر
است آن عام( مهمی که مايه ه آ ايی يمپارچگی آنان شده است ،همين امیر اسیت.
درمقاب( اسالم زندگی اجتماعی استوار بر اص( توحيید ايمتاپرسیتی ،را عامی( سیعادت
پيشرفت میخواند اندکی دقت در تعالي اسالم معلوم میسازد که تمام قوانين اسالمی بر
اساس توحيد ضب شدهاند.
هرگونه ر ابط انسانی در حيات اجتماعی ی از قبي( ر ابط فرهنگی تربيتی ،مشیارکت
تجاری اقتصادی ،قراردادهای سياسی نظامی ی بر مبنای همين اص( تنظي شدهاست.
درحقيقت اين دسته از مسائ( در زندگی اجتماعی اموری نازل از مقام توحيد است مراتب

صاعد آنها همان مقام عالی توحيد است .پس توحيد جامب همه تعالي الهی است(جدواب،

آملی  »،« 2921ص )223هدف از بعثت تمیام انبيیا دعیوت بیه توحيید اجتنیاب از

طاغوت است« .ما در هر امتی رسولی برانگيختي که خدای يمتا را بپرستيد از پرسیتش
طاغوت اجتناب کنيد .خدا ند گر هی از آنان را هدايت کرد گر هیی از آنیان ضیاللت
گمراهی دامانشان را گرفت؛ پس در ر ی زمين بگرديد ببينيد عاقبیت تمیذيبکننیدگان
توحيد را سیعادت بهیر زیآ ر شیرک را
چگونه بود» (نحل .)91 :پيامبر اسالم
عام( سيه رزی بدبختی مردم دانست معتقد بود که دعوت بیه خیدای يگانیه نفیی
بتها عبادت بندگی خدا با آزادی از دست ستمماران همراه است؛ ازهمينر آن پيامبر
رحمت ابتدا مییخواسیتند عقيیده جامعیه را اصیالح کننید سیپس آنهیا را بیه سیعادت
رسانند(همان ص.)232

.)222
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بگو «بياييد آنچه را پر ردگارتان بر شما حرام کرده است برايتان بخوان ؛ اينمه چيیزی
را همتای خدا قرار ندهيد به پدر مادر نيمی کنيد فرزندانتان را از خترسگ فقر نمشيد؛
ما شما آنها را ر زی میدهي به کارهای زشت نزديک نشويد ،چیه آشیمار باشید چیه
پنهان انسانی را که خدا ند محترم شمرده ،به قتی( نرسیانيد ،مگیر بیه حیق خ از ر ی
استحقاقگ؛ اين چيزی است که خدا ند شما را به آن سفارش کرده تیا بينديشیيد» (انعداآ:

عدالت

سومين هدف مطلوب قدرت برقراری عدالت است .قوام حقيقت حيات انسانی به اص(
عدالت است .دادگری همانند اص( توحيید ريشیه در نظیام تمیوين دارد« :بالعیدل قامیت
السموات االرض» (ابنابیجمهور 2229ق ج 2ص .)229رعايت قسط عدل است که
انسجام يک نظام را حفظ میکند ناديدهانگاشتن آن مخالفت با نظام طبيعی اهتمام به
آنها هماهنگی با نظام هستی است (جواب ،آملی  »،« 2921ص .)231قیرآن ميیزان
تراز ی استقامت معيار عدالت درستی است؛ بنابراين الزم است که آرا نظريات افیراد
با قرآن کالم الهی سنجيده شود ،نه اينمه آرای افراد مالک سنجش قرار گيیرد قیرآن
با آن مقايسه شود (جواب ،آملی  2922ص.)121

55

عم( به عدالت در زندگی اجتماعی از مه ترين تماليف الهی مسلمانان است ظل به
حقوق ديگران از محرّمات معاصی بزرگ به شمار میآيد« .خدا ند به شما فرمان میدهد

که امانتها را به صاحبانش بدهيد هنگامی که ميان مردم دا ری مییکنيید بیه عیدالت
دا ری کنيد .خدا ند اندرزهای خوبی به شما میدهد .خدا ند ،شنوا بيناست» (نسا.)22 ::
مسلمانان بايد نماد عدالت باشند هيچگونه دشمنی نبايید آنیان را از محیور عیدل خیارج
سازد«.ای کسانی که ايمان آ ردهايد ،همواره برای خدا قيام کنيد از ر ی عدالت گیواهی

دهيد .دشمنی با جمعيتی شما را به گناه ترک عدالت نمشاند .عدالت پيشه کنيد کیه بیه
پرهيزکاری نزديکتر است از خنافرمانیگ خدا بپرهيزيد که خدا ند از آنچه انجام میدهيد،
آگاه است» (مائی.)2 ::
رعايت اص( عدالت به حيطه عامالن قدرت در جامعه مسلمانان محد د نمیشود؛ بلمه
آنان مملفاند با نامسلمانانی که به آنها ست نمردهاند با عدالت رفتار کنند« .آنها با دقت خ
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به سخنان توگ گوش میدهند تا خدستا يزی پيدا کنند آن راگ تمذيب نمايند بسيار مال
حرام میخورند؛ لی اگر نزد تو آمدند در ميان آنان دا ری کن يا خاگر صیالح دانسیتیگ از
آنان صرف نظر کن اگر از آنان صرف نظر کنی ،به تو هیيچ زيیانی نمییرسیانند اگیر
دا ری کنی با عدالت در ميان آنها دا ری کن که خدا عدالت پيشیهگیان را د سیت دارد»
(مائی.)21 ::
بنابراين عدالت بايد در همه امور رعايت شود « .هنگامی که خچيزی را برای معاملیهگ
پيمانه میکنيد ،حق پيمانه را ادا نماييد با تراز ی درسیت زن کنيید؛ ايین کیار بهتیر
عاقبتش نيموتر است» (اسرا )92 ::هرگز نبايد از اص( عدالت غاف( شد؛ چراکه غفلت از
آن مستلزم نابودی جامعه ارزشهای آن است.
در قرآن به قدری به عدالت توصيه شده کیه حتیی در مقیام سیخنگفیتن رفتیار بیا
يمديگر ه بايد عدالت رعايت شود « .به مال يتیي جیز بیه بهتیرين صیورت خ بیرای
اصالحگ نزديک نشويد تا به حد رشد خود برسد حق پيمانه زن را به عدالت ادا کنيید؛
هيچ کس را جز به مقدار توانايیاش تمليف نمیکني هنگامی که سیخنی مییگوييید
دا ری میکنيد عدالت را رعايت نماييد ،حتی اگر در مورد نزديمان خشماگ بوده باشید بیه
پيمان خدا فا کنيد .اين چيزی است که خدا ند شما را به آن سفارش میکنید تیا متیذکر
شويد» (انعاآ « .)221 :زمين خدر آن ر زگ به نور پر ردگارش ر شن میشود نامههیای

اعمال را پيش مینهند پيامبران گواهان را حاضر می سازند ميان آنها به حق دا ری
میشود به آنان ست نخواهد شد» (یمر.)13 :

امنیت

قرآن امنيت را يمی از اهداف استقرار حاکميیت اللّیه جانشیينی صیالحان در امامیت
معرفی کرده است« .خدا ند به کسانی از شما که ايمان آ رده کارهیای شايسیته انجیام
دادهاند ،عده داده است که بهيقين خالفت ر ی زمين را به آنان خواهد داد ،همانگونه که
به پيشينيان آنها خالفت بخشيد دين آيينی را که برای آنان پسنديده برايشان پابرجا
ريشهدار خواهد ساخت ترسشان را به امنيت آرامش مبدل میکند ،خبیه گونیهایگ کیه
فقط مرا میپرستند چيزی را همتای من قرار نخواهند داد کسانی که پس از آن کیافر
شوند ،آنان همان فاسقاناند» (نور )22 :اين نشان اهميت امنيت در حمومیت اسیالمی
است .در سياستگذاری کالن نبايد اص( امنيت را فراموش کرد .امنيت به عنیوان يمیی از
خط مشیهای کلی بايد راهبر تأثيرگذار در خط مشیگذاری عمومی جزئی باشد .بد ن
توجه به امنيت ،خط مشیگذاری به سرانجام نخواهد رسيد .تأمين امنيت از اهیداف جهیاد
اسالمی است.
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آن را مبنای قبول حمومت معرفی میکنید آن
محوریترين اصلی که امام علی
را برای هر حمومتی الزم میداند ،عدالت است .حضرت حمومت را سيلهای کارساز برای
اجرای عدالت میدانست هدف اساسی حمومت ،االترين ارزش در جامعه اص( بنيادی
در جهتگيریهای حمومتی را عدالت می داند عدالت اجتماعی ،اقتصیادی قضیايی را
حتی در مقايسة عیدل جیود عیدل را
بهترين خدمت به جامعه معرفی میکند .امام
افض( معرفی میکند که عدل ،حرکت مطابق اص( قاب( تحقق توسط همگان است؛ اما
جود مسيری خاص برای گر هی خاص است.
امام علی میفرمايد« :همانا برترين چشی ر شینی زمامیداران برقیراری عیدل در
شهرها آشمارشدن محبت مردم به رهبر است که محبت دلهای رعيیت جیز بیا پیاکی
قلبها پديد نمیآيد خيرخواهی آنان زمانی است که با رغبت شیوق پيرامیون رهبیر را
بگيرند حمومت بار سنگينی را بر د ش رعيیت نگذاشیته باشید طیوالنیشیدن میدت
زمامداری بر مردم ناگوار نباشد» (نهج البالغه رطبه .)29
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« با آنها پيمار کنيد تا فتنه خ بت پرستی سلب آزادی از مردمگ باقی نمانید ديین
مخصوص خدا گردد .پس اگر خاز ر ش نادرست خودگ دست برداشتند ،خمزاح آنها نشويد؛
زيراگ تعدی جز بر ستمماران ر ا نيست» (بقر )239 ::جامعه امین الگیو بیرای جوامیب
ديگر است« .خدا ند خبرای آنان که کفران نعمت میکنندگ مثلی زده است :سیرزمينی کیه
امن آرام بود همواره ر زیاش از هر جا میرسيد اما نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند
خدا ند به خاطر اعمالی که انجام میدادند ،لباس گرسنگی ترس را بر آنهیا پوشیانيد»
(نحل .)221 :جود امنيت نهتنها برای داخ( کشور اسالمی الزم ضیر ری اسیت ،بلمیه
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برای کشورهای همسايه نيز اجب میباشد؛ چراکه اگر امنيت در آنهیا برقیرار نباشید ،بیه
کشور اسالمی آسيب خواهد زد .در نظام سياسی اسالم ،امنيت چتری است که بايید همیه
آحاد اقشار جامعه از سايه آن بهرهمند شوند تنها مجرمان اخاللگران نظ امنيیت
جامعه از اين چتر امنيتی محر ماند نظام سياسی ،نهتنها در برابر آنان تعهد حفظ امنيیت
ندارد ،بلمه برای حفظ امنيت جامعه مسئول است که از آنان سلب امنيت کند .امنيتی کیه
در اينجا مطرح است ،تمام ابعاد را شام( میشود ،اع از امنيت فردی ،اجتماعی ،سياسیی،
اقتصادی ،قضايی.
هدف نامطلوب

اهداف نامطلوب به اهدافی گفته میشود که عام( قدرت بد ن توجه به خدا ند ،اعام(
اصلی قدرت ،،برای قدرت اهدافی را تعيين میکند بر اساس آن اهداف بر تابعیان تیأثير
میگذارد .معموالً در اين اهداف با توجه به اينجهانیبودن آن بيشیتر بیه دنبیال سیلطه
حفظ آن به همراه کسب سود رفاه هستند.
سلطه و استبداد
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عام( قدرت در اين هدف به دنبال دراختيارگرفتن اراده تغيير در رفتار تابعان قیدرت
است؛ ازاينر آن چيزی که اهميت دارد تسلط بر تابعیان دراختيیارگرفتن اراده جمعیی
آنان است .پس از تسلط بر اراده تابعان قدرت میتوان آنان را بیه سیوی اهیداف ديگیری
سوق داد .همواره هدف اصلی ،همان تسلط بر تابعان قدرت است که قرآن کري آن را نفی
میکند« .شما د نفر خموسی هار نگ به سوی فرعون بر يد که ا طغيان سلطهجويی
را پيشه کرده است» (طه« .)29 :ما موسی هار ن را به سوی فرعون اشراف مملمتش

فرستادي  ،آنها استمبار رزيدند گر هی سلطهجو بودند» (مدمنون.)21 :
عال ه بر اين در قرآن کري آمده است که سلطه بر کسی بايد داشت که به مردم ظل
کرده است« .سلطه را تنها در مورد کسانی میتوان اعمال کرد که به میردم ظلی کننید»
(شور.)21 :،
حفظ قدرت

به همين دلي( هزينهکردن قدرت فقط برای افزايش قیدرت منطقیی شیمرده مییشیود
هزينه آن برای امور ديگر مث( دين ،اخالق ارزشهای انسانی جايز دانسیته نمییشیود.
قدرت بر اين امور ترجيح داده میشود .در اين راستا عامالن قدرت برای حفیظ افیزايش
فرمانبرداری تابعان دست به هر اقدامی میزنند تا بتوانند عامليت قدرت خودشان را حفیظ
کنند چيزی بااهميتتر از اين در انديشه آنان جود ندارد« .فَوَسْوَسَ إلَيْه الشَّيْطانُ قالَ يا
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حفظ قدرت از جمله اهداف عامالن قدرتی است که به دنبال حمومت حاکميتاند
در طول تاريخ رفتار عملمرد بسياری از سالطين حاکمیان فرمانر ايیان بیه يیژه در
حمومت های مور ثی پادشاهی بوده است .از اين هدف با تعابيری همچون اصالت قدرت
يا قدرت برای قدرت نيز ياد میشود .انديشمندان غربی که در حوزه قدرت تأمالتی دارنید
به اين هدف اشاره میکنند؛ «تبيين انديشه اصالت قدرت در قالبی نظريهمنید برهیانی
منسج با نام متفمرانی نظير ماکيا لی ،نيچه هگ( مقر ن همراه است در اين ميان،
ماکيا لی سرآمد اين دسته از متفمران سياسی شمرده میشود» (نبدو 2913 ،ص)122؛

آدَمد هَ(ْ أَددلوکَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْد َ مدلْکٍ ال يَبْلى» :لی شيطان ا را سوسه کرد گفیت:
ای آدم آيا میخواهی تو را به درخت زندگی جا يدان مدلمی بیز ال راهنمايی کن ؟(طه:

 .)212مراد از«شجره خلد» درختى است که خوردنش باعث مىشود آدمى جا دانه بماند
مراد «از ملمى که کهنه نشود» سلطنتى است که مر ر زمان اصطماک مزاح ها موانب
در آن اثر نگذارد .پس برگشت معنا به اين مىشود که مثالً بگويي ابليس به آدم گفت آيا
مىخواهى به درختى راهنمايیات کن که با خوردن ميوه آن عمیرى جیا دان سیلطنتى
دايمى داشته باشى؟ (طباطبایی  2911ج 22ص .)922اين آيه بيانگر نقطه ضعف انسیان
در د حوزه جا دانگی قدرتطلبی است اينها باعث راندهشدن حضیرت آدم از بهشیت
شد« .در اقب شيطان حساب کرد تماي( آدم به چيست به اينجا رسيد کیه ا تمايی( بیه
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زندگى جا يدان رسيدن به قدرت بىز ال دارد؛ لذا براى کشاندن ا به مخالفیت فرمیان
پر ردگار از اين د عام( استفاده کرد به تعبير ديگر همانگونه که خدا ند به آدم عیده
داد که اگر شيطان را از خود د ر سازى هميشه در بهشت مشمول نعمتهاى پر ردگیارت
خواهى بود ،شيطان نيز در سوسههايش انگشت ر ى همين نقطیه گیذارد .آرى ،هميشیه
شيطانها در آغاز برنامههاى خود را از همان راههايى شر ع مىکنند که رهبیران راه حیق
شر ع کردهاند؛ لى چيزى نمىگذرد که آن را به انحراف مىکشیانند جاذبیه راه حیق را
سيله براى رسيدن به بيراههها قرار مىدهند» (مكارآ شیرای 2912 ،ج 29ص.)911
سودانگارانه
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نگاه سودانگارانه به قدرت سابقه ديرينهای در رفتار اجتماعی انسانها دارد .کسب سود
رفاه مادی به خودی خود منافاتی با فطرت انسان ندارد؛ لی بايید توجیه داشیت انسیان
موجودی سيریناپذير است هر چقدر سود رفاه در اختيارش قرار گيرد باز د سیت دارد
که بيشتر از آن را داشته باشد .در اين هدف عام( قدرت برای بهدستآ ردن قدرت حفظ
اطاعت تابعان قدرت صرفاً به دنبال افزايش سود رفاه میادی در جامعیه اسیت از ايین
طريق میخواهد عامليت قدرت خیود را حفیظ حراسیت نمايید« .فلسیفه سیودجويی بیا
آموزههای اديان آسمانی به يژه دين اسالم در تعارض مستقي است .دين اسالم سرشیت
انسان را معطوف به کمالجويی دنيوی اخر ی میداند انسان را موجودی معرفی می-
کند که فطرتاً در عين تالش برای خير منفعت مادی ،به خير منفعت معنوی اخر ی
نيز توجه دارد .از نظر اسالم ،تالش انسان اگرچه در سطح حيات ظاهری محسوس خود
معطوف به منفعت سود مادی است ،در سطح حيات عميق باطنیاش فطرتاً به دنيیای
خارج از ماده نظر میافمند به هر حال دغدغه دنيای غير مادی را دارد» (نبدو2913 ،
ص .)921در قرآن کري به کسب سود رفاه مادی اخر ی با ه تأکيید شیده اسیت
سود رفاه مادی صرف را موجب گمراهی ضاللت میداند؛ «الَّیذينَ يَسْیتَحبوونَ الْحَيياةَ
الدونْيا عَلَى الْآخِرَةِ َ يَصددو نَ عَنْ سَبي( اللَّه َ يَبْغُونَها عوَجاً أُ لئکَ فی ضَاللٍ بَعيدٍ» :همان
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کسانی که زندگی دنيا را بر آخرت ترجيح میدهند خمردم راگ از راه خدا بیاز مییدارنید
میخواهند آن را منحرف سازند؛ آنها در گمراهی د ری هستند (ابراهیم .)9 :بنابراين توجه
به کسب سود مادی بايد در حد نياز جهت رفب حوايج خيررساندن به همنوعان باشد

در کنار اين توجه به کسب سود معنوی اخر ی نيز بايد باشد تا انسیان بتوانید تعیادل را
حفظ کند.
نتیجه

خليفةالهی به نوعی در اعمال قدرت صاحب حق میشوند .در اينجا د گانه حق تمليیف
پيش میآيد که منجر به شم(گيری رابطه د سويه عام( قدرت تابب قدرت میگردد.
هدف قدرت در قرآن کري به د قسمت مطلوب نامطلوب تقسي مییگیردد .هیدف
مطلوب قدرت به دنبال رسيدن به بندگی ،سعادت کمیال بشیری اسیت بیه برقیراری
عدالت امنيت توجه يژهای دارد .هدف نامطلوب قدرت نيیز بیه دنبیال سیلطه حفیظ
قدرت تأمين سود رفاه مادی است .با اين بيان میتوان به تفا ت مؤلفیههیای قیدرت
مطلوب نامطلوب پی برد عناصر قدرت را شناسايی کرد.
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بر اساس چارچوب نظری تحقيق حاضر ،با استفاده از تفسير موضوعی استنطاقیابر ن
قرآنی ،عرضه موضوع زمانه مؤلفههای سه گانه :عام( قدرت ،تابب قدرت هدف قدرت
به قرآن کري عرضه گرديد اين يافتهها به دست آمد:
عام( قدرت از منظر قرآن کري میتوانید مطلیوب نیامطلوب باشید .انبيیا امامیان
معصوم صالحان عامالن مطلوب قدرت هستند که به نمايندگی از خدا ند متعال ،عامی(
اصلی قدرت حق اعمال قدرت بر تابعان را بر عهده دارند .از سوی ديگر ائمه کفر ،مترفين
طاغيان عامالن نامطلوب قدرتاند که به اعمال قدرت میپردازند .بد ن ترديد عامليیت
مطلوب نامطلوب دارای يژگیهايی است که جه تمايز چگونگی اعمیال قیدرت را بیه
تصوير میکشند.
از منظر قرآن کري  ،کسانی که مورد اعمال قدرت قرار میگيرند ،با بهرهگيری از حیق
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کتابنامه
ـ قرآن کریم.
ـ نهج البالغه.
 ابن ابی الحدید ،عبدالحميدبنهبهاهلل ،شرح نهج البالغه ،قم :مکتبه آييةاهلل العظمـی المرعيـیالنجفی.1631،
 -ابنابیجمهور ،محمدبنزینالدین ،عوالیاللئالی ،قم :مطبعه سيداليهدا1046،ق.

 ابنمنظور ،محمدبنمکرم ،لسانالعرب ،بیروت :دارصادر8811 ،ق. ابنميثم ،ميثمبنعلی ،قواعـدالمرا یـی علـم الکـال ،قـم :مکتبـه آييةاهلل العظمـی المرعيـیالنجفی.1631،
 ابیزکریا ،یحيیبنزیاد الفراء ،معانیالقرآن ،بيروت :دارالسرور1660 ،ق. بحرانی ،هاشمبنسليمان ،البرهان یی تفسـيرالقرآن ،مؤسسـه االعلمـی للمطبوعـات ،بيـروت:سال هفدهم /شماره شصتوششم /تابستان39

1011ق.
 التيجانی ،عبدالقادر حامد ،مبـانی اندیيـه سياسـی در آیـات مکـی ،ترجمـه و تعليـ مهـراناسماعيلی و ميتاق الحلو ،قم :پژوهيگاه علو و یرهنگ اسالمی.1631 ،
 جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسير تسنيم ،اسراء ،قم«1631 :الف». ــــــــــــ  ،توحيد در قرآن ،چ سو  ،قم :مرکز نير اسراء«1631،ج». ــــــــــــ  ،وحی و نبوت ،قم :نير اسراء.1633 ، ــــــــــــ  ،جامعه در قرآن ،نير اسراء«1631،ب». حر عاملی ،محمدبنحسن ،الفوائدالطوسيه ،مصحح سـيدمهدی الجـوردی حسـينی و محمـددرودی ،چ ،1قم :علميه1046 ،ق.
 حویزی ،عبدعلیبنجمعه ،تفسير نورالثقلين ،قم :مؤسسه اسماعيليان.1616، دائرةالمعارف قرآن کریم ،مرکز یرهنگ و معارف قرآن ،قم :بوستان کتاب.1631، دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران :دانيگاه تهران.1616 ، الراغب االصفهانی ،مفردات یی غریب القرآن ،تهران :المكتبة المرتضویه1616 ،ق. -رجبی ،محمود« ،تفسير موضوعی قرآن از منظر استاد محمدتقی مصباح» قرآن شناخت ،س،1
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ش ،1پایيز و زمستان .1633

 رضا ،محمدرشید ،تفسير المنار ،بيروت :دارالکتب1014 ،ق. صدر ،محمدباقر ،جمهوری اسالمی ،ترجمه سيدجعفر حجت ،تهران :انتيارات روزبه[ ،بـیتا].
 ــــــــــــــ  ،المدرسييةالقرآنيــه یحتــوی علــی التفسيرالموضــوعی للقــرآن الکــریم ،قــم:مرکزاالبحاث والدراسات التخصّصيه لليهيدالصدر1011،ق.
 ــــــــــــ  ،خالیت انسان و گواهى پيامبران ،ترجمه جمال موسوى ،تهران :روزبه.1611 ، طاهری خر آبادی ،سيدحسن ،والیت و رهبری در اسال  ،قم :پژوهيـگاه علـو و یرهنـگاسالمی.1614،
 طباطبایی سيدمحمدحسين ،الميزان یی تفسير القرآن ،تهران :دارالکتب االسالميه.1631 ، طبرسی ،یضلبنحسن ،مجمعالبيان یی تفسير القرآن ،تهران :ناصر خسرو.1631 ، طوسی ،محمدبنحسن ،التبيان یی تفسير القـرآن ،تحقيـ احمـد قيصـر عـاملی ،بيـروت :داراحياءالتراثالعربی.1011 ،
 طوسی ،محمدبنمحمد نصيرالدین ،تلخيصالمحصل [یخـر رازی] ،تهـران :دانيـگاه تهـران،.1611
 علمالهدی ،سيداحمد ،سياست در قرآن (تفسيرآیات سياسی قرآن) ،تهران :دیتـر نيـریرهنگاسالمی.1611،
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 -ــــــــــــ  ،شيعه در اسال  ،قم :دیتر انتيارات اسالمی.1631،

 عميد ،حسن ،یرهنگ یارسى ،تهران :اميرکبير.1634، عميد زنجانی ،عباسعلی ،مبانی اندیيه سياسی اسال  ،تهران :مؤسسه یرهنگی اندیيه.1610 ، قرشی ،سيدعلی اکبر ،قاموس قرآن ،چ ،3تهران :دارالکتباإلسالمية.1611 ، کلينی ،محمدبنیعقوب ،الکایی ،تهران :دارالکتباالسالميه.1631 ، گالبرایت ،جان کِنِت ،کالبدشناسی قدرت ،ترجمه احمد شهسا ،تهران :چاپ آذر.1633 ، مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بيروت :مؤسسه ویا1040 ،ق. مجلسی ،محمدباقر ،مراةالعقولیی شرح اخبار آل الرسول ،تصحيح سيدهاشم رسولی ،تهـران:دارالکتب اسالميه1040 ،ق.
 -العبکری البغدادی ،محمدبنمحمدبننعمان (شيخ مفيد) ،االمالی ،قم :کنگره جهانی شيخ مفيد،
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« ،1016ب».
 ــــــــــــ « ،المقنعه» ،مجموعه آثار شـيخ مفيـد ،قـم :کنگـره جهـانی هـزاره شـيخ مفيـد،«1016الف».
 مصباح یزدی ،محمدتقی ،اخالق در قرآن ،نير مؤسسه اما خمينی رحمهاهلل.1613 ، مصطفوی ،حسن ،التحقي یی کلمات القرآنالکریم ،تهران :بنگاه ترجمه و نير کتاب.1634، مطهری مرتضی ،انسان کامل ،انتيارات صدرا.1613 ، معریت ،محمدهادی ،تفسير و مفسران ،قم :انتيارات دیتر تبليغات اسالمی.1611 ، مکار شيرازی ،ناصر ،تفسير نمونه ،تهران :دارالکتباالسالميه.1633 ، موسوی خمينی ،روح اهلل ،صحيفه اما  ،تهران :مؤسسه تنظيم و نير آثار اما خمينی.1633 ، مؤدب ،سيد رضا ،مبانی تفسيرقرآن (ویرایش جدید) ،چ ،1قم :دانيگاه قم.1614 ، ميراحمدی ،منصور ،قدرت ،تهران :دانيگاه اما صادقسال هفدهم /شماره شصتوششم /تابستان39
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 -نبوی عباس ،یلسفه قدرت ،تهران :سمت.1611 ،

.1611 ،

