قدرت در قرآن از منظر تفسیر
فی رحاب القرآنالکریم آیتاهللآصفی
تاریخ دریافت49/5/52 :

تاریخ تأیید49/9/3 :

نجف لکزایی
مختار شیخ حسینی

*

**

جنب های مختلف سیاست اسالمی را در پرتو قرآن هریم تبیین هرده است .مفهوم قدرت را
میتوان مهمترین مفهوم فلسف سیاسی قلمداد هرد ه با رویکردهای فلسفی مختلفی ب آن
پرداخت اند .این مقال ب بررسی چیستی ،ابعاد ،انتقال و آینده قدرت در قرآن از منظر تفسیر
فی رحاب القرآن میپردازد .با توج ب رویکرد سیاسی این تفسیر میتوان ب ترسیم نسیبتا
جامعی از قدرت بر اساس آیات قرآن رسید و در پرتو آن ب نقید رویکردهیای ریرقرآنییِ
قدرت پرداخت.

کلید واژگان :قرآن ،قدرت ،سیاست ،آصفی ،توحید و شرک.

* دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآنالکریم آیت اهلل آصفی

تفسیر "فی رحاب القرآن الکریم" اثر آیتاهلل آصفی از تفاسیر سیاسییای اسیت هی

.

** دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

.
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مقدمه

قرآن کریم مهمترین منبع اندیشه مسلمان محسوب میشود کهه در پیونهد اها سهنت،
الگوی مطلوب زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان را ترسیم میکند .البته اه اعتقاد ارخهی
محققان ااید اذعان کرد که مفسران قرآن تا کنون توجه شایسته و اایستهای اه موضهو
سیاست در قرآن نداشتهاند؛ المیزان (عالمه طباطبایی) ،التفسیر المنیر فی العقیده و الشریع
و المنهج (وهبه الزحیلی) ،من وحی القرآن(سید محمدحسین فضل اهلل) تفسیر راهنما (زیهر
نظر هاشمی رفسنجانی) و تفسیر پیام قیرآن (زیهر نظهر ناصهر مکهارر شهیرازی) از جملهه
تفاسیریاند که تا حدی اه موضو سیاست در قرآن پرداختهاند (لک زایی ،6831،ص .)61
کاظم قاضیزاده نیز در کتاب سیاست و حکومت در قرآن اه این موضو پرداخته و رااطه
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دین و سیاست را ذیل چهار نظریه ارائه کرده است:
دیدگاه اوّل اه عاری اودن متون دینی از مفاهیم سیاسی اعتقاد دارد و دیهن را متکفهل
حوزه سیاسی نمیداند .این رویکرد را میتوان در آرای اندیشمندانی مانند علی عبهدالراز
در کتاب االسالم و اصول الحکم و الصاد البلعید نویسنده کتاب القرآن و التشریع مشاهده
کرد .عبدالراز معتقد است هیچ کدار از اصهطالحات هموهون امامهت ،خالفهت ،ایعهت،
اولواالمر ،امت و جماعت که در آیات و روایات اه کهار رفتههانهد ،اهه آن معنهای امهروزین
آمیخته اا مفهور سیاست و دولت نیست (علی عبدالرازق ،االسالم اصول الحکم ،،ص.)54
صاد البلعید نیز اعتقاد دارد قرآن کریم اههطهورکلی فاقهد تصهاویر مههم سیاسهی اسهت
(البلعید ،6111 ،ص.)388
دیدگاه دور اعتقاد اه پیوند دین اا سیاست دارد؛ اما اه پیوند اا حکومت نظر ندارد .این
دیدگاه منکر وجود راهبردهای کالن سیاسی در قرآن نیست؛ اما معتقد اسهت از مجموعهه
تعالیم دین و آیات قرآنی نمیتوان نظار حکومتی اه دست آورد .اازرگان ،سروش ،محمهد
مجتهد شبستری در این دسته قرار دارند.
دیدگاه سور اه پیوند دین اا سیاست و ارتباط دین و حکومت قایل است .از نظهر ایهن
دیدگاه ،دین دارای شئون و ااعاد اجتماعی است و راهبردهای خاص حکومتی را میتوان از
قرآن ارداشت کرد؛ اما آنوه در شریعت آمده است ،نیهاز حکومهت را اهرآورده نمهیسهازد.
حسینعلی منتظری را میتوان جزو این دسته قرار داد.
دیدگاه چهارر معتقد اه پیوند کامل دین اا سیاست و حکومت اسهت .اهر ایهن اسها

حوزه دخالت دین در سیاست اسیار وسیع است .این دیدگاه از ظهاهر ارخهی کلمهات امهار
خمینی ارداشت میشود و جوادی آملی را میتوان از قائالن اه ایهن دیهدگاه تلقهی کهرد
(قاضیزاده ،ص .)84 – 34یکی از علمایی که اه تفسهیر قهرآن اها نظرداشهت سیاسهی-
اجتماعی پرداخته و در دیدگاه اخیر قرار میگیرد ،آیتاهلل محمدمهدی آصفی است .اهدون
شک مهمترین وجه اندیشهورزی ایشان ،جنبه قرآنی و تفسیری است که در اثر وزین فی
رحاب القرآنالکریم تجلی یافته است و اه تصریح ایشان «چون کارر قرآنی اسهت ،اولهین
الهاراخش انده در تفکرِ سیاسی قرآن است» (لک زایی و همکاران ،6818،ص.)843
آصفی و مفروضات تفسیری ایشان

مقاالت اسیاریاند که ارخی منااع اه اهیش از دویسهت اثهر اشهاره کهردهانهد (جمعمی از

محققین .)6818 ،در یک اررسی اجمالی میتوان آثار سیاسهی ایشهان را اهه ایهن صهورت
دستهاندی کرد:

قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآنالکریم آیت اهلل آصفی

ایشان در سال  3331در شههرنج متولهد شهد و پهدرش آیهتاهلل علهیمحمهد آصهفی
اروجردی از مجتهدان انار نج اود .عالوه ار تحصیل درحوزه علمیهه نجه تها مرحلهه
کارشناسی ارشد در کلیه الفقه تحهت نظهر آیهتاهلل مظفهر ادامهه تحصهیل داد و در سهال
 3341اه قم مهاجرت کرد .از مهمترین اساتید ایشان آیات عظار سید ااوالقاسم خهویی،
سید محسن حکیم ،سید محمد روحانی ،میرزا هاشم آملی ،سید محمد رضها گلاایگهانی و
امار خمینیاند .اشتغال اه تدریس خارج فقه و اصول و شرکت در کنفرانسهای اینالمللی،
دایرکلی مجمع جهانی اهل ایت ،نماینده مقار معظم رهبری در نج  ،مدیریت مؤسسهات
خیریه مختل  ،مؤسس چندین مدرسه علمیه در عرا و نج اخشی از فعالیهت علمهی و
مسئولیتهای ایشان اوده است (بابمایی ،6818،ص .)38 – 63ایشهان صهاحت تألیفهات و
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آثار سیاسی آیتاهلل آصفی
تفسیر

سیره سیاسی

سیاسی

معصومین

فیی رحیی

فی رحی

اسالم

ع شییارا الفصل بي الدی

القرآن الکریم در سه جلد.
در  41جلد .المشیییر

کالم سیاسی

الد له.
السي سییی

ألهیل البيت

فقه سیاسی

مسائل جهان

در س ف الثیاره االمیییة احیییده
االسیییهميه فییی

المییید ل الییی ایران.

الماقف م الفتنه
الط ئفيه.

بعید االم مه ،د جلد .فقه المق مه.

التحییییییدی

-

اقعة الطف ،د جلد .المد ل ال دراسة ح ی االم ی ن ف ی المع صیییییییره
اإلم م زیی الع بیدی

نییی

الدراسیییة المجیییییییی ال مشر

عل بی الحسیي د ره الغدیر.
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الثق ف

االسهميه.

السي سی  ،د الفتنهالکبیر بعید الیة االمر.
ف ۀ الرسال.

جلد.
مختییییی را مییییی

الجسیییارالثهثیییه

السییییهم فیییی قصییییة الغیییی ره
الحضیی ریه علیی

االسهم؛

المح ضرا الحسينيه.

الیة المراه.

التحطيطالسي سی فی

فقه االعتراض.

ثق فیییة الحیییاار

سيره النبایه.
االنتظیی ر االنقییه

صیییهحي فه فیی الدی .

الکیییییان لهمییی ی م

عصر الغيبه.

مهد (عج).
الحرکیییییه لثیییییاره
الحسي

.

الفقيییه

الع لم االسهم .

سییلط

االهیییدا السي سیییيه
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المختلفه.

المااجهیه

طیی

العقییل

آصفی در آغاز جلد اول فی رحاب القرآن اه اررسی ویژگیهای قرآن میپهردازد کهه
این ویژگیهای را میتوان ،پیشفرضهای ایشان در تفسیر قلمداد کرد .اه نظهر ایشهان،
قرآن کریم تنها راهی است که انسان را اه سوی خداوند هدایت میکند و دقیقاً ار اسها
فطرت انسانی است« ،اِنّ هذَا الْقرآن يَهْدي لِلّتد هِد َ اَقْدََ وَيبَشِّدر الْمدِِْْين الّدذي َ يَعْمَلدَنَ
الصّالِحاتِ اَنّ لَهمْ اَجْراً كَبنراً» و قرآن دراردارنده همه نیازهاست 3و ازآنجاکه قرآن تبیان همه
چیز است ،هیچ چیزی نمیتواند در زندگی فردی و اجتماعی انسان جای قهرآن را اگیهرد.
فرهنگ جاهلی اگر این ادعا را داشته ااشهد نهایتهاً نیازههای مهادی و شههوانی انسهان را
پاسخگوست؛ اما توان پاسخگویی اه نیازهای معنوی و حیاتیتهر انسهان را نهدارد .از نظهر
قرآن ،مثلثی که انسان را اه انحراف میکشاند ،از سه عامل تشکیل یافته است:
عامل اول ،هواهای نفسانی انسان است« ،إنّ اليَّفْسَ ألِّارَةٌ بالسَءِ» (یوسف .)48 :عامل
دور ،وسوسههای زندگی دنیوی است« ،زيّ َ لِليّاس حبُّ الشّهََاتِ ِِ َ اليِّساءِ وَالْبَين َ واْلقَياطنر

حسْ الْمآبِ» (آل عمران .)65 :عامل سور شیطان است که پیونددهنده این دو اخش است،
«وَزَیَّنَ لَهُم الشَّیطانُ أعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السّبیلِ» (نمل .)35 :در این شهرای انسهان در
معرض فساد و انحراف است و قرآن اه عنوان یک محافظ عمل میکند .از نظهر آیهتاهلل
آصفی در اجتما انسانی ،چنان حق و ااطل اه هم تنیده شده که تمییز آن دو از یکهدیگر
دشوار است و در این فتنهها ،قرآن معیارِ انسان در فعالیتهای اجتمهاعی و سیاسهی اسهت
(آصفی6535 ،ق ،ج ،6ص .)31-1ویژگیهای احصاشده ،اصطالحاً پیشفرضههای او در
تفسیر قرآن محسوب میشوند و این پیشفرضها استلزامات سیاسهی خاصهی دارنهد کهه
یکی از آنها ایان تفسیر جدیدی از فلسفه قدرت ار اسا قرآن است که در این مقاله اهه
آن پرداخته میشود.
روش مفهومی

قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآنالکریم آیت اهلل آصفی

المقَيطَرَةِ ِِ َ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاْلخَنْلِ المَسَََِّةِ وَاألْنْعا ِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ َِتاع الْحناةِ الديُّنْنا وَاهلل عِيْديَ

روش مفهومی یکی از روشهای اررسی اندیشه سیاسی متفکران است که دراردارنده
رویکردهای مختلفی است .یکی از این رویکردها رویکرد مفاهیم اولیه و ثانویه است .در
این رویکرد پس از تعری سیاست دو پرسش کلیدی در فعل سیاسی مطرح میااشد.

 .1ف القرآن کف یة لإلنس ن.

33

پرسش اول هدف سیاست است و پرسش دور اازار تحقق هدف سیاست است .آنوه در
پاسخ این دو پرسش مطرح میشود مفاهیم اولیه سیاسیاند .معموالً در پاسخ پرسش اول
مفهور کلیدی سعادت مطرح میشود و در پاسخ پرسش دور مفهور کلیدی قدرت .انااراین
مفاهیم اولیه سیاست عبارت خواهد اود از سعادت و قدرت .مفاهیم دیگری که در اندیشه
سیاسی مطرح میشود ،مفاهیم ثانویه خواهد اود؛ زیرا در پاسخ اه پرسشهای مفاهیم اولیه
مطرح میشود( .منوچهری)6833 ،
اا این رویکرد میتوان تفسیر فی رحاب القرآن را مورد پژوهش قرار داد و مفاهیم اولیه
را از ثانویه متمایز کرد و در پرتو تفسیر فی رحاب القرآن آنها را اررسی نمود .مفهور قدرت
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را که از مفاهیم اولیه و انیادین فلسفه سیاسی است ،در ذیل موضوعاتی مانند مفهور
قدرت ،انتقال قدرت ،جنگ قدرت ،آینده قدرت ،منشأ قدرت اررسی میکنیم .نوآوری این
مقاله در این نکته است که این مفهور انیادین فلسفه سیاست که تا کنون اا رویکردهای
مختل فلسفی اررسی گردیده است ،در این مقاله ار اسا ذهنیت یک مفسر قرآن ارائه
میشود که تبیین این مفهور را در اخشهای مختل مستند اه آیات قرآن کرده است و
میتوان در آینده از دیگر مفاهیم سیاسی و استلزامات سیاسی آنها در تفاسیر قرآن سخن
گفت .در رااطه اا قدرت میتوان جدول ذیل را از تفسیر ایشان استخراج کرد:
قدرت

منشأ

جبهههای

قدرت

قدرت

آثار قدرت

قدرت

انتقال قدرت نتیجه قدرت سیر قدرت

قدرت

انواع قدرت
قاعده
ممدوح

میثاق

مذموم

توافق مردم

توحیدی برپایی ایجاد

آبادانی حکومت

سیر قدرت

شکرگزاری

افقی

نماز امنیت و مساجد مستضعفین تداومی است

شرک

استکبار

تفرقه

خیر و
رحمت

رفع فتنه
(دموکراسی)
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آینده

عملکرد

برای مردم
فساد

نابودی

بر اساس

خودبینی

دایرهای

رنج و

قاعده

عذاب برای

استدراج

مردم

منشأ قدرت(قاعده میثا ) در قرآن
یکی از مفاهیم اساسی در تفسیر فی رحاب القرآن مفهور «میثا » است کهه از ایهن
آیات اقتبا

شده است« :وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ِِ بَيِ آدَ َ ِِ ظهَرِهِمْ ذرِّيَّتَهمْ َأَشْهَيَهمْ عَلَى أَنفسِهِمْ

أَلَسْتَ بِرَبِّكمْ قَالَاْ بَلَى شَهِيْنَا أَن تَقَلَاْ يََْ َ الْقِنَاَِةِ إِنَّا كيَّا عَ ْ هَذَا غَافِلِن َ*أَوْ تَقَلَاْ إِنَّمَدا أَشْدرَ َ

آبَاؤنَا ِِ قَبْل وَكيَّا ذرِّيَّةً ِِّ بَعْيِهِمْ أَفَتهْلِكيَا بِمَا فَعَلَ الْمبْطِلَنَ» (أعراف633 :م.)638
میثا پیمانی میان انده و خداوند است کهه انهده در آن اعتهراف اهه راوایهت خداونهد
مینماید و ار اسا این قرارداد خود را ملزر اه پیروی و اطاعت از خداوند متعال میکنهد.
این عهد و پیمان ایانگر رااطه تکوینی و تشریعی خداوند و اندگانش است .ایهن رااطهه در
تکوین عبارت از آفرینش و راوایت خداوند است و در تشریع اه معنای پهيیرش حاکمیهت
مطلق و ایقید و شرط خداوند متعال ار اندگانش اسهت (آصمفی ،6535 ،ج  ،3ص .)64

أَنفسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكمْ قَالَاْ بَلَى شَهِيْنَا أَن تَقَلَاْ يََْ َ الْقِنَاَِةِ إِنَّا كيَّا عَ ْ هَذَا غَافِلِن َ أَوْ تَقَلدَاْ إِنَّمَدا

أَشْرَ َ آبَاؤنَا ِِ قَبْل وَكيَّا ذرِّيَّةً ِِّ بَعْيِهِمْ أَفَتهْلِكيَا بِمَا فَعَلَ الْمبْطِلَنَ» (أعراف.)638 -633 :
آگاهی نداشته است ،خداوند متعال در

اگر انسان در روز قیامت ادعا نماید از این میثا
جواب میفرماید« :أَن تَقَلَاْ يََْ َ الْقِنَاَِةِ إِنَّا كيَّا عَ ْ هَذَا غَافِلِن َ أَوْ تَقَلَاْ إِنَّمَا أَشْرَ َ آبَاؤنَدا ِِد

قَبْل وَكيَّا ذرِّيَّةً ِِّ بَعْيِهِمْ أَفَتهْلِكيَا بِمَا فَعَلَ الْمبْطِلَنَ» (األعمرااف( )635:آصمفی ،6535 ،ج ،3

ص.)63 – 63
میثا غیرمستقیم توس پیامبران این خداوند و انهدگانش ارقهرار مهیگهردد .در ایهن
میثا  ،مخاطت همان عقل انسان است و ار اسا آن ،انسان اقهرار اهه راوایهت خداونهد
متعال مینماید و اینکه وی آفریده و مراوب خداوند متعال اسهت .ایهن اهه معنهای رااطهه
تکوینی انسان و خداوند متعال است که انسان آن را درک میکند و اقرار اه آن مینماید و
رااطه دور یعنی رااطه تشریعی زاییده و پیرو رااطه تکوینی است .پس اگر خداونهد متعهال
آفریننده انسان و رب اوست و اگر انسان در تمامی اشیا و مسائل مدیون خداوند است ،پس

قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآنالکریم آیت اهلل آصفی

این این دو رااطه تکوینی و تشریعی مالزمهای وجود دارد و نمیتوان این دو را از هم جدا
کرد .این میثا (عهد و پیمان) میان انسان و خداوند متعال اه دو صورت مستقیم (فطری)
و غیر مستقیم (اه واسطه پیامبران) وجود دارد.
میثا مستقیم همان میثا فطری خداوند و انسان است که انسان در آن عهد میاندد
که از خداوند اطاعت کند« :وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ِِ بَيِ آدَ َ ِِ ظهدَرِهِمْ ذرِّيَّدتَهمْ وَأَشْدهَيَهمْ عَلَدى
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ااید دستور و حکم در زندگی انسان از سوی خداوند متعال ااشد و انسان ااید پیرو و مطیع
و تسلیم محض و ایقید و شرط احکار خداوند متعال.
معادله حاکم ار قضیه تکوینی و تشریعی از واضحترین معادالتی است که قرآن کهریم
در سههوره اعههراف اههه آن اشههاره نمههوده اسههت« :أَالَ لَدد الْخَلْددَ وَاألَِْددر تَبَددارَ َ اللّدد رَبُّ
الْعَالَمِن َ»(.األعرااف )45 :پس اگر آفرینش از آن خداوند متعال ااشد ،دستور و حکم نیز ااید
از سوی او ااشد و هیچ چیزی در امور زندگی و شئون انسانی از انسان نیست مرجع انسان
در تمامی این مسائل خداوند متعال است .ایان این میثا در سوره مائده درااره مسلمانان،
انیاسرائیل و مسیحیان آمده است .در این آیه خداوند اهمیثا مسلمانان و خداونهد اشهاره
میفرماید« :وَاذْكرواْ نِعْمَةَ اللّ ِ عَلَنْكمْ وَِِنثَاقَ الَّذِ وَاثَقَكم بِ ِ إِذْ قلْتمْ سَمِعْيَا وَأَطَعْيَا وَاتَّقَاْ اللّ َ إِنَّ
اللّ َ عَلِنمٌ بِذَاتِ الصُّيورِ» (المائدة:
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میثا مستقیم و غیر مستقیم اسا رااطه انسان و خداوند است و انسان ار اسها آن
ملزر اه اطاعت از خداوند و پيیرش حاکمیت اوست .پيیرش وجوب اطاعت و تسلیماهودن
در اراار خداوند از احکار عقل عملی است که سرچشهمه آن عقهل نظهری اسهت کهه اهه
راوایت خداوند اعتراف کرده است (آصفی6535 ،ق ،ج  ،3ص .)45– 48نکته شایان ذکهر
اینکه ار اسا این میثا هر نو سامان سیاسی -اجتماعی در زندگی انسانها خارج از
تشریع خداوند ااطل است و منشأ قدرتِ الهی است و انسان ار اسا قاعده میثا ایهن را
هم در تکوین و هم در تشریع پيیرفته است و فطرت انسان (اه صورت مستقیم و پیامبران
(اه صورت غیرمستقیم) اه این پیمان تيکر میدهند.
آیتاهلل آصفی ار اسا قاعده میثا  ،عالوه ار تبیین رااطه انسان اا خداوند اه تبیهین
رااطه انسان ها اا یکدیگر پرداخته و سامان زندگی اجتماعی انسان را نیز در حیطه قهدرت
خداوند قلمداد کرده و ار اسا همین قاعده اه نقهد آزادی و دموکراسهی غراهی پرداختهه
است که قدرت را تنزل اه مفهومی اومانیستی دادهاند .از نظر ایشان تمدن جاهلی مدرن ار
رهایی از تمار قیدهایی انا شده است که تمایالت و شهوات انسان را محهدود مهیکنهد و
حاکمیت خدای متعال ار زندگی انسان را نفی مینماید و انسان در ایهن نهو از حاکمیهت
خود را در جای خداوند قرار میدهد و این اه معنای اعتراف نکهردن اهه حاکمیهت خهدای
متعال است و انسان اجازه مییااد تا خود ار خویشتن حکومت کند (همان ،ص )38 – 33و
منشأ قدرت انسان میشود که اا نظریههای مختلفی از جمله قرارداد اجتماعی تئوریزه شده

است .از دیدگاه ایشان تأمل در عبارت «هَل لَّيَا» در آیه «وَطَآئِفَةٌ قَيْ أَهَمَّتْهمْ أَنفسدهمْ يَظيُّدَنَ

بِاللّ ِ غَنْرَ الْحََِّ ظَ َّ الْجَاهِلِنَّةِ يَقَلَنَ هَل لَّيَا ِِ َ األَِْرِ ِِد شَد ْء» (آل عممران .)645 :مبهین آن
است که آنان در امر حاکمیت و سلطه و مسئله اختیارات خدا در زندگی دنیهایی از خداونهد
سهمخواهی میکنند و درنتیجه دموکراسی درواقع چهرهای اینقاب از شهرک اهه خداونهد
است که انسان را شریک حاکمیت او قرار میدههد (آصمفی6535 ،ق ،ج ،3ص.)31 – 33
انااراین ار اسا قاعده میثها  ،خداونهد منشهأ قهدرت اسهت و در دموکراسهی انسهان اها
ی میثا خود منشأ قدرت میااشد.
فراموش ِ
انواع قدرت در قرآن

از نظر ایشان قدرت در قرآن اه معنای فیزیکی است« ،وَ أَعِيُّوا لَهدمْ َِدا اسْدتَطَعْتمْ ِِد ْ

قََّةٍ» (انفال )16:و «قَالَ َِا َِكَّيِّ فِن ِ رَبِّ خَنْرٌ فَأَعِنيَنِ بِقََّةٍ» (کهف)14 :؛ اما مفهور غالهت
قدرت در قرآن مفهومی گسترده است عزر و اراده «يَا يَحْنَى خذِ الْكِتَابَ بِقََّةٍ» (ممری،)63 :،
اردااری و نماز «وَ اسْتَعِنيَا بِالصَّبْرِ وَ الصَّدََةِ» (بقره ،)54 :تقهوا ،ثهروت ،فرهنهگ ،دانهش و
رواا اجتماعی را نیز شامل میشود .اا این نگاه فرمانروایی نیز از خاستگاههای قهدرت در
زندگی انسان میااشد (آصفی6535 ،ق ،ج ،4ص.)616
از دیدگاه ایشان ،اگر قدرت و فرمانروایی در دست انسانهای شایسته ااشد ،منبع خیهر
و اگر در دست انسانهای فاسد ااشد ،منبع شرخواهد اود؛ انااراین تفاوتی در مفهور قدرت
نیست ،الکه تفاوت در صاحبان قدرت است .اگر حکومهت و قهدرت در اختیهار شایسهتگان
ااشد ،نتیجۀ آن شهکرگزاری و یکتاپرسهتی اسهت و اگهر در دسهت سهتمگران ااشهد ،اهه
گردنکشی و خوداینی و شرک میانجامد .ار این اسا  ،قدرت مفهومی سهیال اسهت کهه

قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآنالکریم آیت اهلل آصفی

قدرت از مفاهیم اساسی فلسفه سیاسی است که آیتاهلل آصهفی در پرتهو آیهات قهرآن
کریم اه اندیشه دراارۀ آن پرداخته است .ایشان تفسیری سیال از قدرت ارائه میدههد کهه
می تواند مثبت یا منفی ااشد و فرمانروایی ار اسا ههر یهک از ایهن دو نهو قهدرت نیهز
پیامدهای متفاوتی دارد .ار این اسا رااطه قدرت و فرمانروایی دو سویه است؛ همانطور
که قدرت ارای صاحت خود فرمانروایی میآورد ،در جنگ ار سر فرمانروایی نیز فردی اهه
فرمانروایی میرسد که قدرتمند ااشد؛ اه عبارت دیگر اه همان اندازه که انسان قدرت دارد،
از فرمانروایی اهره دارد و ارعکس (همان ،ج  ،6ص.)33
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ظرفیت حرکت اه سوی خیر و شر را دارد.

قدرت شایستگان
وقتی قدرت در مسیر حق قرار گیرد و فرمانروایی آن در دست شایستگان ااشهد ،آثهار
مختلفی دارد؛ از جمله:
 .3حکومت اه ااهزاری اهرای تثبیهت الوهیهت خداونهد در زنهدگی انسهان و انهدگی و
فرمانبری انسان در اراار خدا تبدیل میشود« :وَ قَاتِلَهمْ حَتَّى الَ تَكَنَ فِتْيَةٌ وَ يَكَنَ اليِّي كلُّ
لِلَّ ِ» (انفال.)81 :
 .5خداوند اه وسیله قدرت تر و سهتم را از کسهانی کهه در جامعهه ضهعی انهد ،دور
میکند (حج )56-81 :و اه مؤمنان فرودست امنیت میاخشد (وَ لَنبَيِّلَيَّهمْ ِِد ْ بَعْديِ خَدَْفِهِمْ
أَِْياً) و مؤمنان را از شر کافران ار حير میدارد و دستشان را از مؤمنان قطع میکند.
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 .3خدا اه وسیله قدرت و فرمانروایی اندگانِ شایستهاش را قادر میسازد که نماز را ارپا
دارند و مساجد را آااد کنند« :همان کسانى که چون در زمین اه آنان توانایى دهیم ،نماز را
ار پا مىدارند» (حج .)56 :اما وقتی قدرت و فرمانروایی اه دست فسهادانگیزان مهیافتهد،
مردر را از اقامه نماز اازمیدارند« :أَ رَأَيْتَ الَّذِ يَيْهَى * عَبْدياً إِذَا صَدلَّى» (آصمفی6535 ،ق،

ج ،4ص.)611

قدرت ستمگران
قدرت و فرمانروایی در دست ستمگران ،ارخالف حکومت صهالحان ،تبعهات و عواقهت
سختی ارای جامعه دارد که قرآن اه آنها اشاره کرده است:
 .3ستمگران از قدرت ارای فرودستقراردادن مردر و اهاردگیگرفتن و خوارکردن آنها
استفاده میکنند« ،فَاسْتَخَفَّ قَََِْ فَأَطَاعَ » (زخرف .)45 :مستکبران مردر را خوار میکنند
و ارزشها ،اراده ،عقل و وجدان را از آنان سلت مینمایند و نتیجه آن اطاعت اهی چهون و
چراست .آیتاهلل آصفی معتقهد اسهت آیهه «فَاسْدتَخَفَّ قَََِْد فَأَطَداعَ » گویهاترین تعریه
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استضعاف (فرودست شمردن دیگران) را ایان مهیکنهد .در ایهن عبهارت ،کهارِ مسهتکبران
تهیکردن شخصیت انسان از عواملی هموهون قهدرت و اراده و عقهل و وجهدان اسهت و
ادینگونه انسان ناتوان و دنبالهرو ستمگران مستکبر میشود و طبق خواسهت و اراده آنهها

عمل میکند (آصفی6535 ،ق ،ج ،4ص .)613همانطورکهه استضهعاف (فرودسهتکهردن
مردر) از نتایج قدرت (آنگاه که در دست ستمگران ااشد) است ،استکبار و ارتریجویی ار
مردر نیز از ویژگیهای آن است« ،فَأََِّا عَادٌ فَاسْتَكْبَروا فِ الْأَرْضِ بِغَنْرِ الْحََِّ وَ قَالَا َِد ْ أَشَديُّ
ِِيَّا قََّةً» (فصلت.)64 :
 .5مستکبران قدرت و فرمانروایی را اازار فرورفتن در ااطهل و خودپسهندی مهیکننهد،
«فَاسْتَكْبَروا وَ كَانَا قََِْاً ِجْرِِِن َ» (اعراف.)688 :
 .3قدرت و فرمانروایی در دست مستکبران اه ارتریجویی ،خودنمهایی ،ظاهرسهازی و
استن راه خدا میانجامد (انفال.)53 :
 .9ستمگران از فرمانروایی ارای فسادانگیزی و تفرقهپراکنی اهره میگیرنهد (آصمفی،

6535ق ،ج ،4ص.)636
یکی از مؤلفه های اندیشه سیاسی آیت اهلل آصفی ،رویکرد ثنایی اه تاریخ تمدن اشر در
قالت حق -ااطل است .ار این اسا  ،والیت مشرو در زندگی اشر والیتی اسهت کهه در
طول والیت خداوند ااشد و همه چیز را در حاکمیت خداوند قلمداد کند ،در غیر این صورت
در جبهه طاغوت و جاهلیت قرار خواهد داشت .سیر تمدن همواره مبارزه این این دو قدرت
است؛ اهطوریکه تاریخ همواره شاهد نزا دایمی دو محور والیت و طاغوت (حقّ و ااطل)
اوده است .قرآن کریم در آیات مختل اه توصی این نبرد دایمی پرداخته و ویژگیههای
متعددی ( اعتقادی ،سیاسی ،دائمی ،ضروری ،تمدنی و  ...اودن مبارزه) ارای آن ارشهمرده
است (لکزایی و همکاران ،6818 ،ص.)18-31
مبدأ این درگیری ،حاکمیت و والیت مطلق خداوند متعال ار زندگی انسان و فرجهار
آن آزادسازی انسان از والیت و حاکمیت طاغوت و واردکردن آن در حهوزه والیهت الههی
است .قدرت توحیدی میکوشد اراده انسان را از قیدهای طاغوت رهایی اخشد و در مقاال
طاغوت نیز میکوشد مردر را فرمانبر اراده خود سازد« ،فَاسْتَخَفَّ قَََِْ فَأَطَداعَ إِنَّهدمْ كَدانَا

قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآنالکریم آیت اهلل آصفی

جبهههای قدرت در قرآن

قََِْاً فَاسِقِن َ» (زخرف .)45 :انااراین انسان در این دو گرایش قرار گرفته است :از یک سو
آزادسازی ،ایداراخشی ،علمآموزی و پاکیزهکردن نفس (يزَكِّنهِمْ وَ يعَلِّمهم الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ
إِنْ كَانَا ِِ ْ قَبْل لَفِ ضَََلٍ ِبِن ٍ) (آلعِمراان )614 :و از سویی گمراهسهازی (وَ الَّدذِي َ كَفَدروا

أَوْلِنَاؤهم الطَّاغَت يخْرِجَنَهمْ ِِ َ اليَُّرِ إِلَى الظُّلمَاتِ)( .البقره)341 :
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شرای تقاال و تعارض میان دو جبهه حق و طاغوت ،زمینهسهاز نهزا پیهروان خهدا و
طرفداران طاغوت است .این درگیری و منازعه ریشه تمهدنی دارد و صهرفاً نهزا اهر سهر
سر زمین یا ثروت یا فرمانروایی نیست تا توافق و سازش امکهانپهيیر ااشهد .البتهه ههدف
طرفداران طاغوت زمین و ثروت و فرمانروایی است؛ ازاینرو این درگیری جز اا ازاینرفتن
طاغوت پایان نمیپيیرد.
طرفداران طاغوت در این نبرد انوا کشتار ،شکنجه ،تحریم ،تعقیت و جنجالآفرینی
و زندان را اه کار میگیرند تا دعوت الهی را خاموش کنند و اه شکست اکشانند و والیهت
و حاکمیت طاغوت را ارقرار سازند .اقتضای طبیعت این رویارویی این است کهه سهختی و
زیان اه دو طرفِ درگیری میرسد و مختص یک طرف نیست« :إِنْ تَكَندَا تَدأْلَمَنَ فَدِِنَّهمْ
يَأْلَمَنَ كَمَا تَأْلَمَنَ وَ تَرْجَنَ ِِ َ اللَّ ِ َِا الَ يَرْجَنَ» (نساء .)665 :البته اا وجود سختی و زیهان
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هر دو طرف (طرفداران خدا و طرفداران طاغوت) دو تفاوتِ مهم و ازرگ میان آنها وجهود
دارد :تفاوت اول اینکه مؤمنان در کشاکش این سختی و گرفتاری اهه رحمهت خداونهد در
دنیا و آخرت امید دارند« ،وَ تَرْجَنَ ِِ َ اللَّ ِ َِا الَ يَرْجَنَ» و تفاوت دور اینکه اهال و سهختی
ارای مؤمنان ،امتحان و مایه تصفیه و پاالیش است و ارای کافران عامل نااودی است« ،وَ

لِنمَحِّصَ اللَّ الَّذِي َ آَِيَا وَ يَمْحَََ الْكَافِرِي َ»؛ (آلعِمراان)656 :اه عبارت دیگر سختی و زیهان
در کشاکش نبرد جبهه طاغوت را نااود میکند« ،وَ يَمْحَََ الْكَافِرِي َ« (آصفی6535 ،ق ،ج،4

ص  .)383چنین اندیشهای در زمینه تاریخ تمدن از گيشته تا امروز ،تحول در اسهیاری از
رویکردهای سیاسی ایجاد میکند؛ در این نظار فکری حتی مفاهیم نیز در هر یک از ایهن
دو جبهه کارکرد خاصی دارد؛ ليا یا همه چیز والیی یا همه چیهز طهاغوتی اسهت .در ایهن
رویکرد ،نسبیگرایی جایی ندارد و اساساً اازی قدرت ار اسا ارد و ااخهت اسهت؛ چهون
جبهه طاغوت و توحید هیچ وجه مشترکی ارای مصالحه و مياکره ندارد.
انتقال قدرت در قرآن
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تاریخ ،جنگ میان دو قدرت توحید و شرک است .چون عرصه جامعه گنجایش ههر دو
قدرت را ندارد ،هر کدار از این دو قدرت که در جامعهای استقرار یااد ،قهدرت دیگرعقهت-
نشینی میکند؛ اه عبارتی امکان ندارد توحید و شرک در یک جامعه گرد هم آیند .هر یک
از این دو قدرت موقعیتهای سیاسی ،تبلیغاتی ،اقتصادی ،مدیریتی و فرهنگی خاص خود
را دارد؛ ازاینرو این دو ناگزیر در موقعیتهای اجتماعی ،سیاسی ،تبلیغاتی و اقتصهادی اها

یکدیگر رقاات و درگیری دارند(همان ،ص .)635
قدرت و فرمانروایی در میدان نبرد از مستکبران اه انسانهای فرودست (مستضهعفان)
منتقل میشود و خداوند متعال میراث مسهتکبران از ثهروت و قهدرت و فرمهانروایی را اهه
مستضعفان میاخشد« :وَ أَوْرَثْيَا الْقََْ َ الَّذِي َ كَانَا يسْتَضْعَفَنَ َِشَارِقَ الْدأَرْضِ وَ َِغَارِبَهَدا الَّتِد
بَارَكْيَا فِنهَا وَ تَمَّتْ كَلِمَة رَبِّكَ الْحسْيَى عَلَى بَيِ إِسْرَائِنلَ بِمَا صَبَروا وَ دََِّرْنَا َِا كَانَ يَصْيَع فِرْعَدَْن

وَ قََِْ وَ َِا كَانَا يَعْرِشَنَ» (اعراف.)683 :
قرآن انتقال قدرت از امتی اه امت دیگر را «ارث» مینامد «وَ أَوْرَثْيَا» تعبیهری دقیهق

این انتقال ،تمدن شرکآلود فرعون نااود شد و خداوند اه دست انیاسرائیل تمدن توحیدی
را انیان نهاد و آنوه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته اودند ویران کردیم .در ادامهه
قرآن کریم این انتقال دشوارِ قدرت و فرمانروایی از آل فرعون اه انیاسرائیل را از رهگير
ایستادگی و اردااری انیاسرائیل معرفی میکند« :وَ تَمَّدتْ كَلِمَدة رَبِّدكَ الْحسْديَى عَلَدى بَيِد
إِسْرَائِنلَ بِمَا صَبَروا» (اعراف.)683 :
ابزار انتقال قدرت از مستکبران به مستضعفان

قرآن کریم اازار و طریق انتقال فرمانروایی از مستکبران اه مستضعفان را در ضمن دو
قانون «استدراج» و «استبدال» تبیین میکند .ار اسا قانون استدراج ،جبهه طاغوت اعد
از دستیاای اه قدرت و ثروت اه افساد و ویرانگری میپردازد و خداوند آنها را اه حال خهود
وا میگيارد تا اهتدریج از درون دچار ضع گردند و اه یکباره نااود شوند و اعد از نااودی،
امت جدید جایگزین (استخالف) میشود که میراث قبل را اه ارث میارد.

قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآنالکریم آیت اهلل آصفی

است؛ زیرا ارث در جایی است که فرد یا جماعتی نااود شوند و دیگران (فرد یها جمهاعتی)
جایگزین آنها گردند .میراثی که از امتی اه امت دیگر منتقل میشود ،دو جنبهه دارد :اعهد
مادی آن قدرت و ثروت است که از ستمگران اه جبهه توحید میرسد و اعد معنوی آن نیز
فرهنگ و ارزشها و اخال و عقیده اسهت کهه میهراث شایسهتگان از شایسهتگان اسهت.
انااراین شایستگان دو ارث دارند :یکی از مستکبران که قهدرت و ثهروت و فرمهانروایی و
زمین است و دیگری از شایستگان که اینش و فرهنگ و عقیده و ارزشهاست .از مجمو
این دو میراث ،تمدن الهی در زمین و اه دست اندگان شایسته خدا شکل میگیرد.
قرآن کریم در آیه یادشده از سوره اعراف دراارۀ انتقال فرمانروایی از آل فرعون اه انی
اسرائیل می گوید« :وَ تَمَّتْ كَلِمَة رَبِّكَ الْحسْيَى عَلَى بَيِ إِسْرَائِنلَ» (اعراف .)683 :در جریهان
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الف) قانون استدراج :ثروت و قدرت در زندگی انسان نقش دوگانۀ سازنده و ویرانگر
ایفا میکند .اگر انسان شایسته ااشد ،نقش ثروت و قدرت در زندگی او سازندگی و اصالح-
گری است و اگر انسان فاسد ااشد ،ثروت و قدرت در زندگی او نقش ویرانگر و فسادانگیز
خواهد داشت .مجازات خدا ارای امتی که ار اثر ثروت و قدرت طغیان کرده و فاسد شهده،
سنت استدراج است .خدا اه چنین امتی مهلت میدهد تا اه تدریج ار اثهر اسهتمرار نعمهتِ
ثروت و قدرت ،در سرکشی و فساد فرو روند و اه ناسااسی و کفرورزی دامن زنند و ناگهاه
خداوند مقتدرانه [گریبان] آنها را میگیرد و اه یکباره سقوط میکنند و نااود میشهوند« :و
چه اسا شهرى که مهلتش دادر،درحالیکه ستمکار اود؛ سهاس [گریبهان] آن را گهرفتم و
فرجار اه سوى من است» (حج.)53 :
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این فرورفتن در تباهی و فساد از عوامل سقوط است؛ چراکه تباهی انیانهای امهت را
از درون میپوساند و آن را از محتوای خود تهی میکند ،اهگونهای کهه از ایهن امهت جهز
نمای ایرونی آن چیزی ااقی نمیماند که آن نیز اا نخستین ضراه فرو میریزد .این وضهع
در عصر نخست اسالمی ارای حکومت ساسانی در ایران و حکومت قیصهر در رور شهرقی
رخ داد و وقتی سااه اسالر از مدینةالنبی اه سوی آنان حرکت کرد ،در نخستین درگیریها
شکست خوردند .این اتفا در عصر حاضر نیز ارای اتحهاد جمهاهیر شهوروی رخ داد و در
حال حاضر نیز انتظار میرود ارای آمریکا رخ دهد (آصفی6535 ،ق ،ج ،4ص.)645 –648
ب) قانون استبدال :دومین قانون در انتقال قدرت و فرمانروایی از امتی اه امت دیگر،
قانون استبدال یا استخالف (جایگزینی) است .ار اسها ایهن قهانون ،وقتهی فرمهانرواییِ
مستکبران سقوط میکند ،فرمانروایی در زمین ایصاحت نمیماند و انسانهای شایسته در
جنگ ار سر فرمانروایی ،آن را اه دست میگیرند و ادین ترتیت خداوند شایسهتگان را اهه
جای مستکبران و خوشگيرانان عهدهدار این امانت فرمهانروایی مهیکنهد و اهدین ترتیهت
انتقال فرمانروایی از امتی ناشایست اه امتی شایسته صورت میگیرد« :وَ نرِيي أَنْ نَم َّ عَلَدى
الَّذِي َ اسْتضْعِفَا فِ الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهم الََْارِثِن َ» (قصص« .)4 :وَعَديَ اللَّد الَّدذِي َ
آَِيَا ِِيْكمْ وَ عَمِلَا الصَّالِحَاتِ لَنَسْتَخْلِفَيَّهمْ فِ الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِي َ ِِ ْ قَبْلِهِمْ وَ لَنمَكِّيَ َّ لَهمْ

دِييَهم الَّذِ ارْتَضَى لَهمْ وَ لَنبَيِّلَيَّهمْ ِِ ْ بَعْيِ خََْفِهِمْ أَِْياً يَعْبديونَيِ الَ يشْدرِكَنَ بِد شَدنْااً» (نمور:

.)44
51

خداوند متعال قانون انتقالِ فرمانروایی از محور ظلم و شرک اه محور عدالت و توحیهد

را وضع میکند تا اا استهشدن یک راه ،ار اثر فرورفتن ستمگران در تباهی و سرکشهی از
فرمان خدا ،حرکت انسان متوق نشود ،الکه اا انتقال فرمانروایی از امتی اه امهت دیگهر
تولدی جدید در تاریخ رخ دهد .این انتقالِ دشوار از رهگير تحمل رنجهایی سخت از سوی
هر دو امتِ وارث و امتِ ارثگيار رخ میدهد ،اا این تفاوت که رنج امت ارثگهيار (امتهی
که سقوط کرده است) رنجی کیفرگونه و شبیه سقوط و حالت احتضار است و اهرای امهت
وارث رنجی امتحانگونه است» (آل عمران :ص.)656-656
انتقال قدرت

قدرت

حرکت قدرت توحیدی و طاغوتی در قرآن

آیات قرآن داللتهای شگفتانگیزی در ترسیم سنت الههی در دسهتاههدسهتشهدن
قدرت و حاکمیت در میان مردر دارد و چرخهای کامل از تاریخ را در حرکت پیوسهته خهود
ارای ما ترسیم میکند .در روند این حرکت اه اصولی دست مییاایم که سنتههای الههی
در تاریخ را ارای ما ترسیم میکند:
 .3قرآن کریم ایان میدارد که هر گاه قومی شایسته و نیکوکار شوند ،خداوند متعال اه
آنان قدرت و ثروت عطا میکند« :وَ تَمَّتْ كَلِمَة رَبِّكَ الْحسْيَى عَلَى بَيِ إِسْرَائِنلَ بِمَدا صَدبَروا»
(اعراف.)683 :
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مسیر انتقال

53

 .5ثروت و قدرت انسان را در معرض تباهی و سرکشی و خودپسندی قهرار مهیدههد:
«كَََّ إِنَّ الِِْنْسَانَ لَنَطْغَى * أَنْ رَآ اسْتَغْيَى» (علق.)3-1 :
انسان ثروت و قدرت را ااید اازار شکرگزاری و اندگی سازد؛ ولی او از ایهن دو اهرای
فسادانگیزی و روگردانی از خدا اهره میگیرد .وقتی انسان فاسد شود ،خدا پس از آنکه اهه
او مهلت میدهد و در طغیان و سرکشیاش فرومیگيارد ،ثروت و قدرت را از او میستاند:
«وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نهْلِكَ قَرْيَةً أََِرْنَا ِتْرَفِنهَا فَفَسَقَا فِنهَا فَحَََّ عَلَنْهَا الْقََْل فَيََِّرْنَاهَا تَديِِْنراً * وَ كَدمْ
أَهْلَكْيَا ِِ َ الْقرونِ ِِ ْ بَعْيِ نَحٍ وَ كَفَى بِرَبِّكَ بِذنَبِ عِبَادِ ِ خَبِنراً بَصِنراً» (اسرا.)61-61 :
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 .3انااراین اگر ثروت و قدرت امتی را تباه کند ،خداونهد آنهها را اهه حهال خودشهان وا
میگيارد و آنها در تباهی فهرو مهیرونهد (حالهت اسهتدراج) و تبهاهی آن امهت را از درون
میپوساند .اه همین علت است که پایان دوره تمدنی تاریخ ،سقوط و فروپاشهی یکبهاره و
ناگهانی است نه مرگ تدریجی؛ ارعکسِ پیدایش و رشد تمدنها که اه صهورت تهدریجی
است .تعبیر قرآن در این زمینه دقیق است« :وَ دََِّرْنَا َِا كَانَ يَصْيَع فِرْعََْن وَ قََِْ وَ َِا كَدانَا
يَعْرِشَنَ» (اعراف .)683 :یعنی اه یکباره ویران کردیم .درواقع سیر حرکت جبهه طهاغوت
دایرهای است که از تولد شرو و اه نااودی ختم میشود (آصفی6535 ،ق ،ج ،4ص.)83

سیر حرکت تمدن طاغوتی
پس از نااودی و هالکت هر امتی ،تولدی جدید در تاریخ رخ میدهد .این تولهد جدیهد

در جایگزینشدن یکی از امتها اه جای امتِ نااودشهده و اههارثاهردن ثهروت و قهدر ِ
ت
اهجامانده از امت نااود شده است .انااراین سنتهای الهی تعطیل نمیشود و حرکت انسان
اه سوی خدا متوق نمیگردد .این حرکت پیوسته ادامه دارد و حلقههای آن اا صعود یکی
و سقوط دیگری اه یکدیگر متصل است تا اینکه اه خدا منتهی شود .قرآن کهریم دراهاره
این تولد جدید سه تعبیر استبدال و استخالف و ارث را اه کار ارده است (همان ،ص .)84

 )668این نخستین میراث مؤمنان از ستمگران است .در مقاال ،سیر حرکت امت توحیهدی
اه شکل عمودی است که اعد از رسیدن اه قدرت اه شکرگزاری ختم میشود؛ درحالیکهه
گروه طاغوت اعد از اهدستآوردن قدرت دچار خوداینی و استدراج میگهردد (هممان ،ص
.)88

قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآنالکریم آیت اهلل آصفی

پس از نااودی ستمگران ،امتی را از میهان دیگهر امهتهها ارمهیگزینهد تها مسهئولیت
اهپاداشتن رسالت یکتاپرستی و ااالغ آن اه دیگر امهتهها را اهه دوش اگیهرد و ثهروت و
قدرتی را که ستمگران و گردنکشان از خود اه جا گياشتهاند ،اه آنان اه ارث ادهد .در ههر
حال حرکت تاریخ و حرکت یکتاپرستی تعطیل نمیشود و خداوند ارای این امر امتهی را از
میان امتها ارمیگزیند و میراث ستمگران را اه آن اه ارث میدهد .این امت نوپا که خدا
از میان سایر امتها ارمیانگیزد ،همان امتی است که میراث ستمگران از ثروت و قدرت و
فرمانروایی و زمین را اه ارث میارد و جایگزین آنها میشود و حاکمیت اهر روی زمهین را
اه دست میگیرد« :وَ لَقَيْ كَتَبْيَا فِ الزَّبَرِ ِِ ْ بَعْيِ الذِّكْرِ أَنَّ الْدأَرْضَ يَرِثهَدا عِبَدادِ َ»( .األنبیَماء:
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سیر حرکت تمدن توحیدی
سیر عمودی و دایرهای تمدنها از سنتهای خداوند است؛ اما در این سنتها انسهان
اختیار دارد که در هر یک از این دو خ قرار گیرد .البته افول و فروپاشی تمدنها اهر اثهر
فسادانگیزی در میان امتها امری حتمی و یکی از سنتههای ثااهت و تغییرناپهيیر الههی
است و انسان نمیتواند این حتمیات تاریخی و سنتهای الهیِ ناظر اه حرکت تمدنهها و
دورههای تاریخی را دگرگون کند« :وَ لَ ْ تَجِيَ لِسيَّةِ اللَّ ِ تَحَِْيًَ» (فاطر .)58 :گفتنهی اسهت
حتمیاودن این عوامل در حرکت تاریخ اه معنهای حتمهیاهودن و جبهری حرکهت تهاریخ
نیست؛ چراکه اخش دیگری از عوامل تأثیرگيار در حرکت تاریخ و تمدن در اختیار انسان و
اراده اوست و این همان حرکت انسان اه سوی درستی یا تباهی است .حرکتکردن انسان
در یکی از این دو جهت ،اهطورکامل ،تااع اراده انسان اسهت و آزادی در تصهمیمگیهری و
جهتگیری کامالً ارای او ااقی است و این اختیار زیرانای «مسئولیت» در زنهدگی انسهان
است .حرکت انسان اه سوی درستی یا تباهی ،کلید هر دوره تاریخی و تمدنی در زنهدگی
انسان و نیز تفسیر همه تحوالت تمدنی است که در زندگی انسان رخ مهیدههد (آصمفی،
6535ق ،ج  ،4ص« .)85إِنَّا هَيَيْيَا السَّبِنلَ إَِِّا شَاكِراً وَ إَِِّا كَفَراً» (انسان .)8 :این آزادی در
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تصمیمگیری و حرکت اه سوی درستی یا تباهی ،ارای انسان نقشی فعال در ساختن تاریخ

میآفریند وعنصری تأثیرگيار و مسئول در این روند تمدنی اه شمار میآید« ،إِنَّ اللَّ َ الَ يغَنِّر

َِا بِقََْ ٍ حَتَّى يغَنِّروا َِا بِأَنْفسِهِمْ» (رعد.)66 :
آینده قدرت در قرآن

خداوند در قرآن سه نو میراث ارای اندگان شایسته ایان کرده است که دو میراث در
دنیا و میراث سور در آخرت اه آنها میرسد .میراث آخرت همان اهشت است؛ اما در دنیها
نیز خداوند دو میراث ارای انسانهای شایسته قهرار داده اسهت .میهراث نخسهت (میهراث
شایسهتگان از سهتمگران) ثهروت ،قههدرت و زمهین و میهراث دور (میهراث شایسههتگان از
شایستگان و پیامبران) کتاب ،هدایت و حکمت است (آصمفی6535 ،ق ،ج  ،4ص .)36در
مورد میراث نخست (میراث شایستگان از ستمگران) خداوند فرموده است« :وَ نرِيي أَنْ نَمد َّ
عَلَى الَّذِي َ اسْتضْعِفَا فِ الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهم الََْارِثِن َ * وَ نمَكِّ َ لَهمْ فِد الْدأَرْضِ وَ

شایسته خداوند از ستمگران است و در نهایت ثروت وقدرت آنهها اهه شایسهتگان خواههد
رسید.
اما میراث مؤمنان از پیامبران و صهدیقان ،انهدگی خهدا ،اصهول ،احکهار و ارزشههای
ارخاسته از آن است .این میراث از نسلی اه نسل اعد منتقل میشود« :ثدمَّ أَوْرَثْيَدا الْكِتَدابَ
الَّذِي َ اصْطَفَنْيَا ِِ ْ عِبَادِنَا؛ وَ لَقَيْ آتَنْيَا َِسَى الْهيَى وَ أَوْرَثْيَا بَيِ إِسْرَائِنلَ الْكِتَدابَ« (غمافر.)48 :
این میراث از جنس ثروت و قدرت نیست .اجزای ایهن میهراث اهزرگ عقیهدتی و تمهدنی
عبارتاند از :ایمان اه خدا و پیامبر ،پيیرش والیهت خهدا و پیهامبر و اولیهای او ،اخهال ،
ارزشها ،رفتار ،دوستی ،دشمنی ،آداب و رسور و سنتها و حتی اصطالحها و شعارها .همه
این اجزا در عرصههای گوناگون زندگی انسان سازمان مییااهد .درواقهع ایهن گهنجههای
اعتقادی و تمدنی در جبهه توحیدی اه یکباره در زندگی یک نسل شکل نمیگیهرد ،الکهه
در فرایند انتقال از نسلی اه نسل دیگر پدید میآید و هر نسل آن را اه نسهل اعهد تقهدیم
میکند .در قرآن کریم ،پیوستگی و پیوند میان اجزا و مراحل این مسیر اهزرگ عقیهدتی و
تمدنی را مشاهده میکنیم (آصفی6535 ،ق ،ج  ،4ص.)83

قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآنالکریم آیت اهلل آصفی

نرِ َ فِرْعََْنَ وَ هَاَِانَ وَ جيَدَهمَا ِِيْهمْ َِا كَانَا يَحْذَرونَ» (قصص .)1-4 :این میهراث انهدگان

کسانی که این دو میراث را میارند ،در دو جهت امتحان میشوند ،درجههت عمهودی
ارای پاالیش نفو مؤمنان از پلیدیها و آلودگیهای ااطنی« ،أَ ْ حَسِبْتمْ أَنْ تَيْخلَا الْجَيَّةَ وَ
لَمَّا يَعْلَمِ اللَّ الَّذِي َ جَاهَيوا ِِيْكمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِي َ» (آل عمران )653 :و در جهت افقهی اهرای
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گزینش مؤمنان از ستمگران و منافقان در جامعه .پس از ااتال و گزینش در جهت عمودی
و افقی ،خداوند از میان آنها گواهانی ار روی زمین ار میگزیند (وَ يَتَّخِذَ ِِديْكمْ شدهَيَاءَ) تها
سرپرست و پیشوای راه یکتاپرسهتی در روی زمهین ااشهند« :وَ نرِيدي أَنْ نَمد َّ عَلَدى الَّدذِي َ

اسْتضْعِفَا فِ الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهم الََْارِثِن َ * وَ نمَكِّ َ لَهمْ فِ الْأَرْضِ» (قصص-4 :
. )1
نتیجه
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مبدأ اندیشه سیاسی آیتاهللآصفی در حوزههای مختل قرآن کریم است و تفسیر فهی
رحاب القرآن یکی از تفاسیر سیاسی موجود است که تا کنون مجامع علمهی اهه آن توجهه
نکردهاند .تفسیر سیاسی ایشان اه ترسیم قواعد و مفاهیم جدیدی میپردازد کهه مسهتقیماً
سیاسیاند و یا استلزامات سیاسی فراوانی دارند .منشا قدرت اه عنوان مههمتهرین مفههور
فلسفه سیاسی از منظر ایشان در قرآن تحت عنوان قاعده میثا مطهرح شهده اسهت کهه
تکویناً و تشریعاً قدرت را در انحصار خداوند دانسته و انسان را اراسا میثها پایبنهد اهه
این عهد تصویر میکند .و ار اسا همین قاعده قرآنی دموکراسی را نقض میثا انسان اا
خداوند و شریک شدن انسان اا خداوند در قدرت می داند.
از منظر ایشان قدرت اه صورت ميمور و ممهدوح در قهرآن ایهان شهده اسهت و ایهن
موضو استگی اه این دارد که قدرت در اختیهار شایسهتگان یها سهتمگران قرارگیهرد ،در
صورتی در اختیار شایستگان ااشد آثاری مانند امنیت ،آاادانی ،اقامه نماز و آاادانی مساجد را
در ار دارد و درصورتی در اختیار ستمگران قرار گیرد زمینه استکبار ،فتنه و فساد را فهراهم
میکند .تاریخ از دیدگاه ایشان مبارزه دو قدرت توحیدی و طاغوتی اه صورت همه جانبهه
است که مبارزه سیاسی را نیز اه همراه دارد .و سیر حرکهت قهدرت توحیهدی اهه صهورت
عمودی است که اعد از در اختیار گرفتن قدرت اه شکرگزاری ختم میشود و تا زمانی کهه
دراین خ سیر کند ادامه مییااد .اما سیر قدرت جبهه طاغوت اه صورت دایرهای تصهویر
شده است که اعد از دست یاای اه قهدرت دچهار خهوداینی شهده و وارد مسهیر انحطهاطی
میشود  .از دیدگاه ایشان سیر انتقال قدرت از مستکبران اه مستضعفین اا اازار استدراج و
استبدال صورت میگیرد که در قرآن از آن اه ارث یاد شهده اسهت و آینهده قهدرت از آنٍ
مستضعفین است کهه در آخهرت اهشهت را اهه ارث مهیارنهد و در دنیها نیهز قهدرت را از
مستکبران و حکمت را از انبیاء اه ارث خواهند ارد.
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