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پرسش اصلی این نوشتار این است که اهداف و کارکردهای قدرت سیاسی مطلوب از
اعم از مطلوب یا نامطلوب ،کارکردهایی چون ایجاد نظم و امنیت ،حل و فصل اختالفات،
ساماندهی امور جامعه و بازدارندگی دارد .قدرت مطلوب کارکردهای خاصی دارد که بته
واسطه آنها از قدرت فاسد تمییز مییابد و جدا متیشتود .ایتن کارکردهتای مطلتوب را
میتوان در اموری چون آمادهسازی بسترهای رشد جامعه و اصالح امور آن ردیتابی کترد.
اهداف قدرت مطلوب شامل مواردی چون اقامه حدود االهی ،برپتایی عتدالت و هتدایت
انسان به جایگاه شایسته میشود .قدرت مطلوب در جهت سعادت و کمال انسانی حرکتت
میکند و فرایندی متفاوت از قدرت نامطلوب دارد.

کلیدواژگان :قدرت سیاسی ،قرآن کریم ،اهداف قدرت ،کارکردهای قدرت.

اهداف و کارکرد قدرت سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم

منظر قرآن کریم چیست .در پاسخ به این سؤال ،بر این امر تأکید شده استت کته قتدرت،

* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
** کارشنارس ارشد تفسیر قرآن کریم.
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درآمد

قدرت یکی از بنیادیترین مسائل سیاسی است که نقشی انکارناپذیر در جامعه دارد .با
توجه به جایگاه مهم و توانمندی قدرت سیاسی ،اسالم در نگرشی واقعبینانه آن را یکی از
نعمتهای االهی میداند (ر.ک :طباطبایی ،۴۶۳۱ ،ج ،۶ص .)۴۶۴خداوند با فرستادن انبی ا
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و نصب نشانگرهای مسیر زندگی ،انسان را به سوی اهدافی مشخص راهبری کرده است.
عملی کردن دستورها و آموزههای قرآنی ،با توجه به رویکرد سیاسی و اجتماعی آنها ،بدون
قدرت سیاسی ناشدنی است .در این نوشته تالش داریم به این پرسش کلیدی پاسخ بدهیم
که اهداف و کارکردهای قدرت سیاسی مطلوب چیست .برای پاس خ ب ه ای ن س اال ای ن
فرضیه را طرح میکنیم که قدرت ،اعم از مطلوب یا نامطلوب ،کارکرده ایی مانن د ایج اد
نظم و امنیت ،حل و فصل اختالفات ،ساماندهی امور جامعه و بازدارندگی دارد .در مقاب ل،
قدرت مطلوب کارکردهای ویژهای مانند آمادهسازی بسترهای رشد جامعه و اص الح ام ور
دارد که با اهدافی چون اقامه حدود االهی ،برپ ایی ع داتت و ه دایت انس ان ب ه جایگ اه
شایسته معنادار میشود.
در تعری ف ق درت سیاس ی بس یاری از اندیش وران تعری ف مش هور م اکو وب ر
( )۴43۱ ۴8۸9را پذیرفتهاند .وی بر این باور است که قدرت در روابط اجتماعی فرص ت و
توانی است که یک بازیگر با جایگاهی که دارد ،میتواند اراده خودش را ،با وجود مقاوم ت
دیگری و علیرغم میل دیگران ،اعم ال و اج را کن د ( .) ,p.۴791Weber , 3۶برتران د
راسل ( )۴47۱ ۴873قدرت سیاسی را پدید آوردن آثار مطلوب م یدان د (راسل،۴۶۳9 ،،

ص  .)33در تعریفی بهتر ،با تحاظ اراده و آگ اهی ،م یت وان گف ت ک ه ق درت سیاس ی
مجموعهای از عوامل مادی و معنوی است که موجب اطاعت فرد یا گروهی از فرد یا گروه
دیگر میشود.
کارکرد مجموعهای از فعاتیتها است که برای ب رآوردن نیازه ای اجتم اعی ی ا نظ ام
سیاسی مورد مطاتعه انجام میگیرد (ر.ک :ریتزر ،۴۶1۱ ،ص .)۴۶۴کارکرد راهی برای به
دست آوردن هدف است .کارکرد اثر یا فع اتیتی مش خص و م ورد انتظ ار از پدی دهه ای
اجتماعی یا یک امر است؛ تذا گفته میشود «کارکرد گروه» و «کارکرد حکوم ت» .اینک ه
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جایگاه خلیفةاللهی است؛ بنابراین جامعه ،قدرت ،حکومت و قوانین باید در جه ت تحق ق
این هدف باشند .با ژرفکاوی در آیات قرآن میت وان مرزه ای ق درت مطل وب و ق درت
نامطلوب را از هم بازشناخت .در این مسیر ،بحث از جوهره قدرت و مالک جداسازی انواع
آن از یکدیگر به میان میآید .هرچند این دو قدرت در ابتدای مسیر راهی یکسان میپویند
و هر دو امنیت ایجاد میکنند و نظم میآفرینند ،اما در ادامه راه از هم جدا میشوند .هدف
قدرت مطلوب ایجاد امنیت چندالیه در حوزههای مادی ،معنوی ،روح ی و روان ی ،ایج اد
عداتت در اعمال قدرت و رساندن شهروندان به سعادت و جایگاه مطلوب انسانی در مکتب
االهی با مشورت و مشارکت آنان است .عداتت هدف عاتی و غایی نیس ت ،بلک ه ع داتت
اجتماعی و اهدافی مانند امنیت ،همه در خدمت سعادت و کمال انسانی معنادار م یش وند.
امنیتآفرینی در قدرت نامطلوب نیز وجود دارد ،اما مس تبدانه و در راس تای خواس تهه ای
نفسانی فردی صاحب قدرت .در قدرت خودْمحور ،عداتت ک ه اعط ای ح ق ب ه ص احبان
حقوق است ،فراموش میشود .بنابراین ،در بزنگاه هدف ،بس یاری از مف اهیم از ه م ج دا
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چرا در نظام و سامانهای با هدف مشخص ،اثر و پیامدی به وجود میآید ،بخشی از ج واب
به چیستی کارکرد است .به تعبیر دیگر ،کارکرد عمل و نقشی است که از شخص ،نهاد ی ا
یک امر ،بر میآید و مناسب و هماهنگ با آن هدفی است که برای آن پدیده تعریف شده
است ( .)Webster, 3۱۱2کارکردها ناظر به اهدافاند و در بیشتر موارد در کنار آنها بحث
از اهداف نیز به میان میآید .اهداف در کارکردها اثری مستقیم و انکارناپذیر دارن د؛ ب رای
نمونه ،در بحث قدرت مطلوب ،هنگامی که هدف ایجاد آرامش فک ری و معنوی ت باش د،
کارکرد قدرت آن است که جلوی مرکزهای گمراهکننده و رسانههای انحرافی را بگی رد ،از
ترویج فساد جلوگیری کند و بسترهای رشد مطلوب و آزادان ه جامع ه را ف راهم س ازد .در
مقابل ،در قدرت نامشروع هدف تأمین سود مادی و ارضای مق امپرس تی ص احب ق درت
است که کارکرد نیز بر همین مبنا دگرگون میشود .قدرت ،چه مطل وب و چ ه ن امطلوب،
مانند دیگر پدیدهها هدفمند است .هدف راهبر ،روشنساز مسیر و تعیینکنن ده راهب رده ا
است.
در منطق قرآن کریم ،در نگاه کالن ،هدف بنی ادین از آف رینش انس ان ،رس یدن ب ه
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میشوند و فرقهها و مکاتب شکل میگیرند.
نمودار نسبت هدف و کارکرد قدرت؛ مورد امنیت:

قدرت مطلوب

جامع عادالن ه
امن

سعادت و کمال

کارکرد و هدف قدرت

قدرت نامطلوب

جامع
ناعادالنه امن

خواس تهه ای
نفسانی و فردی
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بنابراین در «کارکرد» بحث از حوزه اجرایی و عملیاتی قدرت و آثار آن است .در ادامه،
با در نظر گرفتن این بحث ،کارکردهای مشترک قدرت مطلوب و نامطلوب را بررسی و به
کارکردهای خاص هر یک اشاره میکنیم.
 .۱کارکردهای مشترک قدرت مطلوب و نامطلوب

قدرتها ،مطلوب یا نامطلوب ،در برخی از کارکردها مشترکاند؛ ب رای نمون ه ،ه ر دو
نوع قدرت به دنبال ایجاد امنیت هستند .اتبته نوع نگاه به کارکرد امنیت و انواع آن مانن د
امنیت روحی و روانی ،در قدرتها متفاوت است .در نگرش اوتی ،قدرت برای هم ه ایج اد
امنیت میکند؛ اما مهم آن است که هدف و نقطه حرکت پو از امنیت ،چیست.
قدرتْ کارگزاران را برای سازگاری ،گ زینش ه دف ،یکپ ارچگی ،هم اهنگی و حف
درباره تزوم وجود قدرت و حاکم در
اتگوها و ارزشهای جامعه یاری میکند .امام علی
جامعه و برخی از کارکردهای قدرت میفرمایند:
مردم به ناچار به امیر و حاکمی ،نیکوکار باشد یا ستمکار ،نیاز دارند که در پرت و حاکمی ت

۴۱

او ،مامن کار خود کند و کافر نیز بهره بَرَد ...با آن قدرت ،اموال جمع گردد ،با دش منان پیک ار
شود ،راهها را ایمن سازند و حق ناتوان را از توانا بستانند ،تا نیکوک ار آس وده گ ردد و از گزن د
ستمگر در امان باشد (نهج البالغه ،خطبه .)۱۴

در ادامه به برخی از کارکردهای مشترک قدرت ،بدون ادعای حصر منطقی ،اشاره می
کنیم.
۱ـ .۱نظم و امنیت

اوتین و بارزترین نشانه قدرت سیاسی در جامعه ،نظم است .قدرتی که نظم را در جامعه
حاکم نکند ،گویی به شکل نظام نرسیده است .در نظم نوعی هماهنگی میان ام ور وج ود
دارد و نظم هر امر ،مالک و معیار آن است .هنگامی که گفته میشود «امر فالن ی ،نظ ام
ندارد» ،یعنی راه و روش او مستقیم نیست (ابن منظلرر ،۴711 ،ج ،۴۱ص .)391نظ م در

تقدم میجستند و در
شأن نزول آیه این است که گروهی از بنیتمیم از رسول اهلل
برابر خانه آن حضرت میایستادند و ایشان را صدا میزدند« :ای محمد! به سمت ما بیا!».
هنگامی که ایشان تشریف میآوردند ،جلوتر از ایشان گام برمیداشتند و هنگام صحبت با
ایشان صدای خ ود را ب اال م یبردن د و ادب را رعای ت نم یکردن د (قملی ،۴۶۳9 ،ج،۱
ص .)۶۴1در مجمع البیان آمده است که «بین اتیدین» یعنی آنچه ب ین دو دس ت اس ت و
منظور پیشرو و جلوی انسان است .این عبارت در آیه معنایش آن است که در هیچ امری
بدون توجه به امر خداوند و رسوتش تصمیمگیری نکنید و شتاب نداشته باش ید (طبرسلی،
 ،۴۱۴۳ج ،7ص.)۴7۳
همه این امور به ما ضرورت نظم و این نکته مهم را گوشزد میکند که وقتی مسلمانان
در راه رفتن نباید جلوتر از رهبر معصوم خویش حرکت کنند ،به طریق اوتی نباید در ام ور
سیاسی و اجتماعی خالف امر ایشان رفتار کنند .وفاداری به این امر ،نظم و نظامی مطلوب
را بر جامعه حاکم میکند؛ «نظمی صحیح که تمام جنبههای هستی انسان ملحوظ شود و

اهداف و کارکرد قدرت سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم

حوزه سیاسی با قدرت ارتباطی مستقیم دارد و جلوه آن در هماهنگی با رهبر نظام مط رح
میشود .در قرآن کریم آمده است:
«یا أَیُّهَا اتَّذینَ آمَنُوا ال تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَی اتلَّهِ وَ رَسُوتِهِ» (حجرات)۴ :

۴۴

برای شکوفایی آنها برنامهریزی درست شود» (جوادی آملی ،۹۶۳۱ ،ص.)۹۲۱

دوم ین ک ارکرد ق درت ،امنی ت و جل وگیری از ن اامنی و ش ورش اس ت« .من ع» و
«بازدارندگی» در کلمه «حکم» وجود دارد؛ «هر چیزی که آن را از فساد منع کن ی ،پ و
درباره آن حکم کردهای» (الفراهیدی ،۹۱۹۱ ،ص .)۹۱۲همچنین آم ده ک ه حک مْ من ع و
نخستین آن منع از ستم است« .حکمت» نیز از همین باب است؛ زیرا که منع از جهل می
کند (فارس ،۹۱۴۱ ،ص .)۱۹بنابراین ،قدرت و حاکمیت در ه م تنی دهان د و ب ا بازداش تن
کسانی که امنیت جامعه را بر هم میزنند ،زمینههای حرک ت جامع ه در راس تای اه داف
تعیینشده را فراهم میکنند .در قرآن کریم ب ر امنی ت و اهمی ت آن تأکی د ش ده اس ت؛
حضرت ابراهیم یکی از دعاهایش به درگاه خداوند میفرماید:
«رَبِّ اجْعَلْ هَذَا اتْبَلَدَ آمِناً» (ابراهیم)۶۳ :
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با توجه به آیه قبل ،گویی این آیه میخواهد به خواننده ،بفهماند که یکی از نعمتهای
بزرگ خداوند امنیت است ،هر چند انسان گاهی نسبت به این نعمت ،ک متوج ه و گ اهی
بیاعتنا است (سید قطب ،۹۱۴۱ ،ج ،۱ص.)۲۴۹۱
شیخ طوسی در تفسیر التبیان مینویسد « :امن» نقیض خوف و ترس اس ت و آرام ش
نفو برای برانداختن ضرر و تباهی است (طوسی ،۹۱۲۶ ،ج ،۳ص .)۲۱۱خداوند در ق رآن
کریم به امنیت و تبدیل ترس به آرامش اشاره میکند و آن را هم راه ب ا ق درت و تمک ن
میداند:
«وَ تَیُمَکِّنَنَّ تَهُمْ دینَهُمُ اتَّذِی ارْتَضی تَهُمْ وَ تَیُبَدِّتَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْناً» (نور)۳۳ :
اصل در تغت «مکن» استقرار و استواری همراه با قدرت است که آثار و پیام دهای آن
عبارتاند از :بزرگی ،بلندمرتبگی ،سلطنت ،توانمندی ،شدّت و توانایی بر انجام ام ور .ای ن
آیه نیز به این نکته اشاره م یکن د ک ه خداون د دین ی را ک ه ب رای مامن ان پس ندیده و
سعادتشان را در آن قرار داده ،با قدرت مستقر و پابرجا میسازد تا مامنان از آن بهره جویند
(مصطفوی ،۹۶۳۳ ،ج ،۹۹ص .)۹۳۹خداوند فرمود« :وَ تَیُمَکِّنَنَّ تَهُمْ .»...در اینج ا تمک ین
شیء یعنی استقرار و قرار دادن آن در یک مکان که کنایه از ثبات و آرامش اس ت ،ب دون
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آنکه گرفتار زوال ،پریشانی و اضطراب گردد« .تمکّن دین» یعن ی ب ه دس تورهای آن در
اجتماع عمل شود ،بی آنکه کفری در میان باشد یا دستور دین در جامع ه س بک انگاش ته
شود؛ یعنی بدون دشمنی و اخ تالف اص ول آن رعای ت گ ردد (طباطبتایی ،۹۶۳۲ ،ج،۹۳
ص .)۹۳۶در روایات آمده است که خداوند عداتت را برای آرامش دلها واجب کرده است:
«فرض اهلل اتعدل تسکیناً تلقلوب» (صدوق ،۹۶۱۲ ،ج ،۹ص.)۲۱۱

قرآن کریم در برخی آیات ضمن اشاره به امنیتآوری صاحبان قدرت ،اشاره میکند که
آنان از توانایی خود برای ایجاد امنیت بهره گرفتند .یکی از صاحبان قدرت ذواتقرنین است.
به تعبیر قرآن ،وی دارای تمکن و قدرت بود (کهف )۱۳ :و هنگامی که به قوم و مردم ی

ذواتقرنین در راستای فراهم کردن امنیت برای قومی که مورد تهدید قرار گرفت ه ب ود،
پرزحمتترین کارها را بر عهده گرفت و برای جلوگیری از مفسدان از نیرومندترین س دها
استفاده کرد (مکارم شیرازی ،۹۶۱۹ ،ج ،۳ص.)۶۲۳
در قرآن برای کسانی که امنیت و آرامش مردم و جامعه را بر هم میزنند ،سختترین
مجازات ،مانند قتل و تبعید ،در نظر گرفته شده است (مائده .)۶۶ :طبرسی در مجمع البیان
نقل شده ،محارب هر کسی اس ت ک ه س الح ب ه
مینویسد :بنا بر آنچه از اهل بیت
دست گیرد و آشکار سازد و ترس و وحشت در راهها ایجاد کند ،در شهر باشد یا خ ارج آن
(طبرسی ،۹۶۱۱ ،ج ،۶ص .)۲۱۲این که در آیه آم ده اس ت ک ه «وَ یَسْ عَوْنَ فِ ی اتْ أَرْض
فَساداً» مشخص میکند که منظور از محاربه فسادانگیزی در زمین است ،با ایجاد اخ تالل
در آرامش و امنیت عمومی و راهزنی (طباطبایی ،۹۶۳۲ ،ج ،۳ص .)۶۲۳در اینج ا م راد از
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رسید که یأجوج و مأجوج آنان را اذیّت میکردند ،از وی خواستند تا از قدرت خویش به ره
گیرد و با ایجاد سدی ،زمینه امنیت آنان را فراهم سازد:
«قاتُوا یا ذَا اتْقَرْنَیْن إنَّ یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی اتْأَرْض فَهَلْ نَجْعَلُ تَکَ خَرْجاً عَلی
أَنْ تَجْعَلَ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُمْ سَدًّا» (کهف)۱۳ :

فساد در زمین راهزنی است که در بردارن ده چن دین ج رم اس ت :ترس اندن آن ان ک ه در
یاند ،سرکشی نسبت به حاکم ،تجاهر به جنایت ،خ ونریزی ،از می ان ب ردن ام وال و
ایمن 
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آبرویزی (مغنیه ،۹۱۲۳ ،ج ،۶ص .)۳۹قدرت مستقر میتواند جلوی این گونه فتنهانگیزیها
را بگیرد.
از دیگر سو ،اینکه خداوند در آیه  23سوره مائده میفرماید« :مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَیْر نَفْ و
أَوْ فَسادٍ فِی اتْأَرْض فَکَأَنَّما قَتَلَ اتنَّاسَ جَمیعا» ،نشان از آن دارد که ج ان و نف و انس ان
ارزش باالیی دارد و کشتن ناحق یک فرد ،هتک حرمت انسانیت و سلب امنیت از همگان
است (هاشمی رفسنجانی ،۹۶۳۱ ،ج ،۱ص.)۶۳۱
حکومتها و قدرتهای نامطلوب نیز امنیت به وجود میآورند؛ اما امنیتی استبدادی در
راستای قدرت طاغوتی خود و گسترش آن؛ همچنان که فرع ون آب ادانی مص ر را ب ه ر
مردم میکشید .فرعون خطاب به مردم میگفت :مگر نمیبینید پادشاهی مصر و نهرها که
از زیر کا های من روان اس ت از آن م ن نیس ت (زخترف .)۳۹ :ق درتم داران ب رای
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پیرامونیان و حلقهبهگوشهای خود امنیت و آس ایش و ب رای مامن ان و کس انی ک ه ب ه
سادگی حاضر به پذیرش سخن آنان نیستند ،ناامنی و وحشت را میآورن د (بقتره .)۱۱ :در
نظامهای خودکامه هرچه شدت استبداد بیشتر میشود ،احس اس ع دم امنی ت در جامع ه
فزونی مییابد .در این نگاه امنیت به شرط برپایی و مان دگاری حکوم ت خودکام ه نیک و
است .این حکومتها تنها امنیت مادی را فراهم میکنند.
۲ـ .۱حل و فصل اختالفات

انسانها در جستوجوی منافع خویشاند و این تکاپو در عرص ه اجتم اعی منج ر ب ه
کشکمش و رویارویی میشود .یک ی از کارکرده ای اساس ی ق درت ،ح ل و فص ل ای ن
منازعات و درگیریها است .خدای سبحان در یکی از آیات قرآن کریم ،میفرماید« :وَ م ا
أَنْزَتْنا عَلَیْکَ اتْکِتابَ إالَّ تِتُبَیِّنَ تَهُمُ اتَّذِی اخْتَلَفُوا فیهِ» (نحل .)۳۱ :خداوند در آی های دیگ ر
هدف فرستادن رسوالن خود را چنین بیان میفرماید « :کانَ اتنّاسُ أُمَّ ً واحِدَةً فَبَعَثَ اتلّ هُ
اتنَّبیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اتْکِتابَ باتْحَقِّ تِیَحْکُمَ بَیْنَ اتنّاس فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ»
(بقره.)۲۹۶ :
از این آیه میتوان برداشت کرد که یک ی از ام ور م رتبط ب ا پی امبران االه ی ،رف ع
دوگانگیها است؛ امری که غاتباً با قدرت و حضور حاکمیت به سامان میرسد .با عنایت به
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کلمه «تِیَحْکُمَ» میتوان از حاکمیت صحبت کرد« .اتکتاب» ن اظر ب ه ش ریعت و احک ام
مفروض و مدوّن است و فعل «تِیَحْکُمَ» بیان غایت انزال کتاب است .در این آیه ،ص ورت
جامعی از غایت رساتت پیامبران در دو مرحله مشخص آمده اس ت؛ نخس ت بع ت ب رای
بشارت و انذار «مبشرین و منذرین» و سپو بع ت ب رای ن زول کت اب «وَ أَنْ زَلَ مَعَهُ مُ
اتْکِتابَ» .هر یک از این دو مرحله مراتبی دارد؛ بشارت به نعمتها و ان ذار از ع ذابه ای
زندگی روزمره تا بشارتها و انذارها برای اقوام و ملل آین ده و ب رای زن دگی اجتم اعی و
برای گذرگاه دنیا .مراتب کتاب نیز از شریعت بسیط و محدود به قوم و نژادی خاص چون
بنی اسرائیل آغاز میشود و تا احکام و اصوتی هم هجانب ه و جاودان ه و هم هگی ر ،مانن د
شریعت اسالم ،پیش میرود (ر.ک :طالقانی ،۹۶۳۲ ،ج ،۲ص.)۹۹۹

احْکُمْ بَیْنَهُمْ بما أَنْزَلَ اتلَّهُ وَ ال تَتَّبعْ أَهْواءَهُمْ» (مائده.)۱۱ :
براساس آیات قرآن کریم ،همواره در میان انسانها دوگانگی وج ود داش ته و دارد .در
سوره هود آمده است که اگر خداوند میخواست ،میتوانست همه مردم را یک ام ت ق رار
دهد ،حال آنکه همواره در اختالفاند (هود .)۹۹۱ :مردم با اختیار دوگان ه م یش وند؛ ام ا
مرجع حل اختالفات ،احکام خداوند و بازگشت ب ه آم وزهه ای وح ی اس ت .ای ن احک ام
دربردارنده قوانینی برای ساماندهی زندگی اجتماعی و ایجاد نظام هستند؛ تذا ق رآن ک ریم
خطاب به مامنان میفرماید :هرگاه در امری اختالف کردید ،پو ب رای داوری ،آن را ب ه
خداوند و رسول او بازگردانید (نساء.)۳۱ :
اینکه خداوند میفرماید کسی که به آنچه خداوند فروفرستاده است ،حکم نکند ،ج زو
ستمکاران (مائده ،)۱۳ :فاسقین (مائده )۱۳ :و کافران (مائده )۱۱ :هستند ،در توجی ه ای ن
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همچنین وقتی که آیات قرآن کریم در مف اهیم «حُک م»« ،ح اکم» و «حکوم ت» را
بررسی میکنیم ،میبینیم که این موارد بیشتر برای داوری در مسائل اختالف ی و قض اوت
در امور اجتماعی بوده است .برای نمونه در سوره مائده آمده است« :وَ إنْ حَکَمْتَ فَ احْکُمْ
بَیْنَهُمْ باتْقِسْطِ إنَّ اتلَّهَ یُحِبُّ اتْمُقْسِطینَ» (مائده .)۱۲ :در جایی دیگر تأکید میکن د« :وَ أَن

امر است که اگر کسی ،بدون باور ،به غیر از دستور خداوند حکم کند ،ظاتم و فاسق است و
اگر با اعتقاد و علم به اینکه از جانب خداوند است ،به چیزی غیر از آن حک م کن د ،ک افر
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است (طریحی ،۹۶۳۳ ،ج ،۳ص .)۱۶همین آیات نشان دهنده آن است ک ه حک م ک ردن
میتواند از جانب طاغوتی باشد که قدرت مستقر دارد.
۳ـ .۱ساماندهی امور جامعه

از دیگر کارکردهای مشترک قدرت سیاسی آن است که ب رای ام ور مختل ف جامع ه،
برنامهریزی میکند و برای رساندن انسان به اهداف ،دنیایی یا اخروی ،پَست ی ا ع اتی ،از
توانمندیهای آن بهره میگیرد .در جوهر سیاست ،قدرت وجود دارد و سیاست با ت دبیر و
مدیریت امور جامعه ارتباط دارد .آنگونه که در اصل تغت «ساسَ یَسوس» آم ده اس ت،
سیاست یعنی قیام برای آنچه صالح امری است و واتی کسی است ک ه م ردم خ ویش را
تدبیر و مدیریت میکند (ابن منظور ،۹۱۱۱ ،ج ،۳ص .)۹۱سیاست با بهره از قدرت به یکی
از اساسیترین کارکردهای خود ساماندهی امور جامعه دست مییابد .در متون تفسیری
نیز غاتباً سیاست و تدبیر با هم و در کنار هم بودهاند (اسفراینی ،۹۶۳۳ ،ج ،۶ص .)۹۴۱۱در
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تفسیر مجمع اتبیان درباره آیه «أنَّ اتلَّهَ تَهُ مُلْکُ اتسَّ ماواتِ وَ اتْ أَرْض» (مائتده )۱ :اش اره
میشود که «ملک» گستراندن قدرت و توانمندی است برای کسی ک ه سیاس ت و ت دبیر
دارد (طبرسی ،۹۶۱۱ ،ج ،۳ص )۹۹۳و «مَلک» فرد توانایی است که سیاست و ت دبیر دارد
(طوسی ،۹۱۲۶ ،ج ،۹ص .)۶۱تذا کسی که دارای قدرت است ،با توجه به حاکمیت و منابع
گوناگونی که در اختیار دارد ،میتواند امور جامعه را تدبیر کند و ب رای رس یدن جامع ه ب ه
اهداف ،برنامه بریزد .قدرت بدون تدبیر ،امری سردرگم و بیهدف است؛ ام ری ک ه وی ژه
قدرتی خاص نیست .هر قدرتی به یک تدبیرگر نیاز دارد؛ تذا خداوند در آی ه« :وَ قَ دْ مَکَ رَ
اتَّذِینَ مِنْ قَبْلِهمْ» (رعد )۱۲ :تدبیر را اراده کرده است .کفار کسانی بودند ک ه نس بت ب ه
مامنان فریب به کار میبردند .آنان در کفر خود حیله داشتند و تا جایی که در توانشان بود،
در تکذیب پیامبران االهی تدبیر میکردند .اتبته خداوند مکرشان را ب ه خودش ان ب ر م ی
گرداند (طبرسی ،۹۶۱۱ ،ج ،۳ص.)۱۳۲
در قرآن کریم بر تدبیر امور جامعه تأکید ش ده اس ت .در تعبی ر خ واب پادش اه مص ر،
فرمود« :هفت سال پی در پی بکارند و آنچه را درویدند ،در خوشهاش
حضرت یوسف

۴۸

واگذارند .آنگاه در هفت سال سختی و خشکساتی ،از ذخیره استفاده کنند» (یوسف ۱۳ :ت

 .)۱۱مفاد این آیات نشان از آن دارد که قدرت برای تدبیر امور جامعه و بسترسازی زندگی
بهتر ،باید برنامهریزی سنجیده داشته باشد.
خداوند تأکید میکند که امور همراه با تدبیر و با روش صحیح و سنجیده به انجام رسد:
«تَیْوَ اتْبرُّ بأَنْ تَأْتُوا اتْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورها وَ تکِنَّ اتْبرَّ مَن اتَّقی وَ أْتُ وا اتْبُیُ وتَ مِ نْ أَبْوابه ا»
(بقره.)۹۱۱ :
فرمود« :وَ أْتُوا اتْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابه ا؛ ه ر

در اتمحاسن برقی آمده است که امام باقر
امر را از راهی که دارد ،وارد ش وید» (البرقتی ،۹۶۳۹ ،ج ،۹ص۳۱؛ ر.ک :عیاشتی،۹۶۱۴ ،

ج ،۹ص .)۱۳این روایت نشان از عمل بر اس اس ت دبیر و تح اظ فراین د طبیع ی ام ور و

به این آیه از قرآن کریم اشاره میکند« :وَ ال تَكُونُوا كَالَّتی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْْ ََْْن ِ وُنو
أَنْكاثا» (نحل .)۱۲ :این آیه به داستان زنی از قریش به نام «رابطه» که احمق بود ،اشاره
میکند .او زنی بود توانگر و رعنا که با دوک نخ میرس ید و س پو ب ه کنیزک ان دس تور
میداد تا آن را از هم باز کنند (سورآبادی ،۹۶۱۴ ،ج ،۲ص۹۶۹۳؛ ر.ک :شریف الهیجتی،
 ،۹۶۳۶ج ،۲ص :۳۱۳مکارم شیرازی ،ج ،۹۹ص۶۳۱؛ برای مشاهده روایت رک :مجلستی،

 ،۹۶۱۲ج ،۱ص.)۲۲۹
۴ـ .۱بازدارندگی

یکی از کارکردهای مشترک قدرت ،بازدارندگی و من ع دش منان از ته اجم ب ه قلم رو
کشورهای دیگر است .با وجود قدرت ،دیگران به فکر هجوم به سرزمینی نمیافتند و چشم
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نقل شده است ک ه خط اب ب ه اب ن مس عود
مدیریت عقلی دارد .در حدی ی از پیامبر
فرمود« :آنگاه که کاری انجام میدهی با آگاهی و عقل انجام بده ،مب ادا ک اری را ب دون
تدبیر ،برنامهریزی و آگاهی انجام دهی» (مجلسی ،۹۶۱۲ ،ج ،۳۱ص .)۹۹۹ایش ان س پو

طمع به آن نمیدوزند .خداوند متعال به مسلمانان دستور میدهد ک ه« :وَ أَعِ ُّوا لَهُنْْ مَنا
اسْتَطَْْتُْْ مِْْ وُو وَ مِْْ رَِاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ َِهِ عَ ُو اللَّهِ وَ عَ ُوكُْْ وَ آخَريَْ مِْْ دُونِهِْْ
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ال تَْْلَمُونَهُُْ اللَّهُ يَْْلَمُهُْ» (انفال .)۳۴ :اینکه در گفتار خداوند آمده است «وَ أَعِ دُّوا تَهُ مْ»
نشان از دستوری فراگیر برای آمادگی مسلمانان و ف راهم آوردن نیروه ای نظ امی ب رای
رویارویی با دشمن است.
در کنار اجتماعات انسانیای که با همکاری اقوام مختلف شکل م یگی رد ،اجتماع ات
دیگر نیز ایجاد میشود که با منافع اجتماع قبلی در تضاد است و باعث میشود که چ اتش
به وجود آید و هر گروه برای غلبه ب ر دیگ ری ت الش کن د .بن ابراین واج ب اس ت ک ه
مسلمانان تا جایی که میتوان د خ ود را در مقاب ل دش من ،قدرتمن د کنن د .اینک ه ق رآن
میفرماید «تُرْهِبُونَ بهِ عَدُوَّ اتلَّهِ» در مقام تعلیل برای قسمت «وَ أَعِ دُّوا تَهُ مْ» اس ت ک ه
یعنی آماده شوید تا ترس ،وحشت و خوف در دل دشمن به وج ود آی د (ر.ک :طباطبتایی،
 ،۹۶۳۱ج ،۱ص .)۹۹۳این دستور با رویکردی عقلی و اجتم اعی از س وی خداون د متع ال
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صادر شده است؛ تذا نمیگوید« :و اعد تهم ما استطعت من ق وة»؛ یعن ی ای پیغمب ر! ه ر
مقدار نیرو که برای تو ممکن است آماده کن ،بلکه عموم مسلمین را مخاطب قرار میدهد
و میگوید ای مسلمین! هر چه نیرو برایتان ممکن است آماده کنید .به واسطه اهمی ت ،از
اینکه مخاطب وتی امر مسلمین باشد ،میگذرد و عموم را مخاطب ق رار م یده د (ر.ک:
مطهری ،۹۶۳۳ ،ج ،۶ص.)۹۱۳
باید توجه داشت که عقل و منطق به ما حکم میکند که دوتت حق ،باید دارای قدرت
باشد تا بتواند با تهدیدها مقابله و از نیروهای تجاوزگر که مانع حق م یش وند ،جل وگیری
کند؛ تذا خداوند اراده کرده است تا مامنان نیروی نظامی خود را تقویت کنن د ت ا همانن د
دشمن یا قویتر از آنان شوند (ر.ک :فضل اهلل ،۹۱۹۱ ،ج ،۹۴ص .)۱۴۱وقتی ملتی مس لح
باشد ،دشمن از آن میترسد و به فکر حمله به آن نمیافتد و داشتن سالح تض مینکنن ده
امنیت آن ملت است (جعفری ،۹۶۳۳ ،ج ،۱ص .)۶۱۳هدف نهایی ،فقط توانایی برای دفاع
در برابر دشمن نیست ،بلکه داشتن قدرت برای هجوم نیز هست .اگر دشمن به فکر تجاوز
به قلمرو مسلمین باشد ،با این توانایی میتوان در دلهای آنان رعب و وحشت ایجاد کرد
و آنان را از این امر بازداشت (مدرسی ،۹۱۹۱ ،ج ،۱ص.)۱۱

۴8

به تعبیر سید قطب ،اسالم به ناچار نیرو و قدرتی الزم دارد تا ب ه وس یله آن در زم ین
گسترش یابد .اوتین جایی که از این نیرو استفاده میشود ،برای دعوت است ت ا م ردم ب ا
اختیار و آزادی ایمان آورند و کسی مانع آنان نشود .دومین جایی که از این نی رو اس تفاده
میشود برای ترساندن دشمنان اسالم است تا به فکر تجاوز ب ه داراالس الم و کش ورهای
اسالمی نیفتند (قطب ،۹۱۴۱ ،ج ،۶ص .)۹۳۱۱این کارکرد قدرت عقالنی است و با وج ود
هر قدرتی ،مطلوب یا نامطلوب ،امری الزم به شمار میآید ،هر چند ،با توج ه ب ه اهمی ت
مسئله ،قرآن کریم برای تقویت بنیه مسلمانان بر آن تأکید کرده است.
 .۲کارکردهای قدرت مطلوب

ج ،۳۴ص .)۲۲۳بنابراین حف دنیا ،مقصود ضروری و تابع دین است؛ زی را اب زاری ب رای
رسیدن به آن هدف است (ر.ک :صدرالمتألهین ،۹۶۳۲ ،ص :۳۲۶ر.ک :همتو ،۹۱۹۱ ،ج،۱

ص .)۳۶یکی از ابزارهای دنیا قدرت سیاسی است که با کارکردهایش میتوان د بسترس از
رشد و هدایت جامعه باشد .در ادامه برخی از این کارکردها را بررسی میکنیم.
۱ـ .۲اصالح امور جامعه

در هر جامعهای ،همواره اصالح و بازاندیشی در بینشها ،رفتارها و برنام هه ا مطل وب
است .با این رویکرد میتوان به افقهای روشنی رسید .قدرت سیاسی میتواند اصالح امور
را در جامعه کاربردی کند« .اصالح» از «صَلَح» ،خالف «فَسَد» و دربردارنده خیر ،ص واب
و نیکی در امور است (فیومی ،۹۱۴۳ ،ج ،۲ص .)۶۱۳خداوند در قرآن کریم از زبان حضرت
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از آنجا که قدرت مطلوب اهدافی متفاوت دارد ،کارکردهای آن نیز باید متفاوت باش د.
هدف عاتی آف رینش کم ال انس انی اس ت ک ه در دنی ا ب ه نتیج ه م یرس د .ب ه تعبی ر
صدراتمتأتهین با شواهد شرعی و نورانیت عقل آشکار میشود که ه دف ش رایع ،ه دایت
انسان ها به طرف خداوند و سعادت دیدار او و برکشاندن او از پَستی نفو به بلندای کمال
فرمود« :دنیا ،کشتگاه آخرت اس ت» (مجلستی،۹۶۱۲ ،
است .تذا پیامبر گرامی اسالم

شعیب بیان میکند« :انْ أُریدُ إتَّا اتْإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ؛ من قصدی جز اصالح (جامعه)
تا آنجا که بتوانم ،ندارم» (هود.)۱۱ :

۴4

قرآن کریم انبیا را مصلحانی ک ه در مقاب ل مفس دانان د ،معرف ی م یکن د .حض رت
در مقابل فرعون ،که از مفسدان و سرکشان بود ،ایستاد (قصص۱ :؛ شبیه همین
موسی
مضمون :یونس .)۱۹ :او دعا کرد« :خداوندا ،مرا بر قوم فسادکار یاری ده» (عنکبوت.)۶۴ :
همچنین دعوت و پیام اسالم ،اصالحی است که همه افراد انسان را در برمیگیرد؛ تذا این
دین بر صراحت ،رحمت ،اعتماد بر عقل آزاد و منطق درست تأکید میکند (زحیلی،۹۱۲۲ ،
ج ،۶ص.)۲۲۶۱
اصالح در امری است که فساد و نقص دارد ،چه در رأی باشد ،چه در اخالق و چ ه در
کردار .با اصالح کاستی و ناراستی رفع میشود و فساد از بین م یرود (مصتطفوی،۹۶۳۳ ،
ج ،۳ص .)۲۳۱بنابراین مدیر جامعه که دارای قدرت است ،بای د ب ه دور از فس اد باش د و
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جامعه خود را به صالح فراخواند؛ چنانکه درباره زمامداری ذواتقرنین نیز ب ه اص الح ام ور
جامعه اشاره شده است .بنا بر گفته قرآن ،او دارای قدرت و توانمندی بود و اسباب هر چیز
را در اختیار داشت (کهف .)۱۱ :در حدی ی از حضرت امام باقر آمده است که ذواتقرنین
فردی صاتح بود (مجلسی ،۹۶۱۲ ،ج ،۹۶ص .)۶۴۴مفاسد اجتماعی و انحرافهای مح یط
کمتر با اصالحات فردی و موضعی درمان میشود ،بلک ه بای د در درج ه اول س ردمداران
جامعه و آنان که نبض سیاست ،اقتصاد و فرهنگ را در دست دارند ،اصالح شوند تا زمین ه
برای اصالح بقیه فراهم گردد (مکتارم شتیرازی ،۹۶۱۹ ،ج ،۳ص )۲۱۹ای ن س ردمداران
همانها هستند که قدرت را در اختیار دارند و بر جامعه چیره شدهاند.
۲ـ .۲آمادهسازی بسترهای رشد جامعه

یکی از کارکردهای قدرت مطلوب ،از نظرگاه قرآن ،این اس ت ک ه ق درت بس ترهای
هدایت و حرکت جامعه به سوی رشد و رستگاری را فراهم سازد .اص ل در ریش ه و م اده
«رشد» ،راهبری به خیر و صالح است .ارشادْ نشان دادن راه و روشن کردن مس یر اس ت.
رشدْ ضد گمراهی و به معنای درافتادن با فساد است .در آیات قرآن آمده است« :قَدْ تَبَ یَّنَ
اترُّشْدُ مِنَ اتْغَیِّ» (بقره.)۲۳۳ :

مرشد کسی است که دیگران را هدایت میکند و دین مجموع ه برنام های اس ت ک ه
حقیقت آن هدایتگری و وارد شدن در خیر است و کفر ب دی و فس اد اس ت (مصتطفوی،
 ،۹۶۳۳ج ،۱ص« .)۹۱۲رشد» هدایتگری به سوی مطلوب است (طباطبایی ،۹۶۳۱ ،ج،۹۶

ص .)۲۳۱اینکه گفته میشود «ائمه راشدون» یعنی کس انی ک ه م ردم را ب ه راه ح ق و
صواب راهبری میکنند (طریحی ،۹۶۳۳ ،ج ،۶ص۳۴؛ ابتنمنظتور ،۹۱۱۱ ،ج ،۶ص.)۹۳۳
شهید مطهری درباره رشد می نویسد« :رشد یعنی تیاقت و شایس تگی ب رای نگه داری و
بهرهبرداری از امکانات و سرمایه هایی که در اختیار انسان قرار داده شده است» (مطهتری،
 ،۹۶۳۳ج ،۶ص۶۹۶ت .)۶۹۱رشد راه یافتن به سوی ه دفه ای برت ر و اس تقامت در آن

که به رشد میرسد ،برای دوستیها و کینهورزیهای خود دتیل دارد .رشد باعث شکفتگی
استعدادها ،آرامش و تصمیم برای پیشبرد هدفها و حاکمیت بر غرایز ،عادات ،انگیزهه ا و
انفعالهای نفسانی میشود (طالقانی ،۹۶۳۲ ،ج ،۲ص.)۳۲
از آنجا که پیامبر االهی ،متصل به وحی است ،نیازی نیست که در همه ام ور از م ردم
در بسیاری کاره ا از
پیروی کند؛ تذا خطاب به مسلمانان تأکید میشود که اگر پیامبر
رأی و میل آنان پیروی کند ،قطعاً دچار زحمت میشوند (حجرات .)۳ :ب ر اس اس منط ق
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است؛ یعنی خود گرایش به حق و ایمان و عمل به آنها ،محبوب و مطلوب اصلی شود ،ن ه
اینکه این اعمال برای پاداش و ثواب باشند و برکناری از کفر و زشتی و باطل ،خود مکروه
باشند ،نه اینکه از ترس عذاب و تعقیب .آیه هفتم س وره حج رات ،ویژگ یه ای رش د را
اینگونه میشناساند« :تکِنَّ اتلَّهَ حَبَّبَ إتَیْکُمُ اتْإیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی قُلُوبکُمْ وَ کَرَّهَ إتَیْکُمُ اتْکُفْرَ وَ
اتْفُسُوقَ وَ اتْعِصْیانَ أُوتئِکَ هُمُ اترَّاشِدُون».
بنا بر این آیه رشد همراه خود حب و بغض میآورد .خوشآمد و بدآمد از ام ری بای د از
روی سنجیدگی باشد .در روایتی آمده است که از امام صادق ساال ش د :آی ا ح ب و
بغض از ایمان است ایشان فرمود :آیا ایمان به جز دوست داشتن است سپو آیه ب اال را
تالوت فرمود (کلینی ،۹۶۱۱ ،ج ،۲ص۹۴۲؛ البرقی ،۹۶۳۹ ،ج ،۹ص .)۶۲۳انسان هنگ امی

قرآن کریم ،حاکم باید به گونهای رفتار کند که جامعه را به سوی نیکی و سعادت راهبری
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کند .امتیازات اینگونه افراد آن است که اگر قدرت یابند و قلمرو قدرتش ان اف زوده ش ود،
خدا را فراموش نمیکنند و جامعه را به سوی خودمحوری نمیبرند و همچنان خدامحورند.
در این خدامحوری نقطه مرکزی و اساسی ،رشد و هدایت است .آنان دستکم جامعه را به
گونهای مدیریت میکنند که در جهت دستورهای االهی قدم بردارد .در قرآن بر این نکته
اساسی تأکید شده است که هیچ کسی نمیتواند به حکم نبوت ،م ردم را ب ه س وی خ ود
بخواند« :ما كانَ لِبَشَر أَنْ يُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكَْْ وَ النُّبُو َ ثُْ يَقُنوََ لِلنَّنا ِ كُونُنوا
عِباداً لی مِْْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِْْ كُونُوا رََانِیِّیَْ َِمنا كُنْنتُْْ تَُْلُمُنونَ الْكِتنابَ وَ َِمنا كُنْنتُْْ
تَ ْرُسُونَ» (آل عمران.)۳۱ :
صاحب تفسیر آالء اترحمن ضمن نقد دیدگاه مجمع البیان و کشاف که گفتهاند م راد از
«حکم» علم یا حکمت است ،بر این باور است که از ظاهر «حکم» درمییابیم که منظ ور
از آن سیطره رساتت ،دعوت و ارشاد است (بالغی ،۹۱۲۴ ،ص .)۶۴۲هر ک دام از س ه واژه
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«کتاب»« ،حکم» و «نبوت» که در ای ن آی ه آم ده اس ت ،ی ک س احت را در مأموری ت
پیامبران االهی مورد تأکید قرار میدهد .کتابْ مظهر قانون و دستور خداوند ،حکمْ حکایت
از حاکمیت ،داوری و قضاوت و نبوتْ مأموریت از جانب خداوند است ب رای رس اندن پی ام
خداوند به مردم و هدایت آنان .این آیه با اشاره بر این نکته کلی دی تأکی د م یکن د ک ه
پیامبران االهی با ویژگیهای ذکر شده ،مردم را به سوی عبادت خدا راهبری میکنند ،نه
پرستش خود؛ تذا در قرآن آمده است که به ابراهیم ،رشد دادیم (انبیاء .)۳۹ :شیخ طوس ی
میگوید :ربانی یعنی مربی و پرورندهای که امور زندگی مردم را تدبیر و اصالح میکن د و
کسی عاتم ربانی میشود که با دانش خویش ،امور را سامان میدهد .برخی از مفسران ،در
معنای «ربانیین» علمایی را مراد کردهاند که امور زندگی مردم را با اصالح ،سرپرستی می
کنند (طوسی ،۹۱۲۶ ،ج ،۲ص۳۹۹؛ نک :مدرسی ،۹۱۹۱ ،ج ،۹ص.)۳۱۶
امتیاز قدرتمندان و حاکمان ربانی ،خشوع در برابر خداوند و راهبری به سوی بن دگی و
رشد است؛ در حاتی که قدرتْمحوران استبداد و خودمحوری را پیریزی میکنند .خداون د
اشاره میکند که فرعون به عنوان مظهر حاکمیت طاغوت و ق درت فاس د ،ام ر رش یدانه
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ندارد« :وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ َِرَشِی ٍ» (هود.)۱۳ :
حاکم طاغوتی جامعه را به سوی گمراهی فرامیخواند و از خی ر و نیک ی ب از م یدارد
(شبّر ،۹۱۹۲ ،ج ،۹ص .)۲۶۳قدرتجویان مفسد ،با نگاهی برتریجویانه ،خ ود را مناس ب
برای هدایت دیگران میبینند .خداوند از فرعون چنین روایت میکند که خطاب به قومش
میگفت من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نمیدهم و شما را جز به راه راست ،راهنمایی
نمیکنم (غافر.)۲۱ :
 .۳اهداف قدرت مطلوب

ص .)۶۳در قرآن کریم قدرت حقیقی و حقیقت ق درت از آن خداون د اس ت« :ب ه راس تی
خداوند روزی دهنده و دارای قدرت استوار است» (ذاریات.)۳۱ :
اجرا و عملیات این قدرت در جامعه انسانی بر عهده کسانی است که عادل و عاتماند و
در پی برآوردن خواستههای نفسانی خویش نیستند؛ بنابراین زمامداران االهی ،رفاه مادی و
امکانات اقتصادی را به عنوان اهداف کوتاه و میان مدت برای اه دافی ب االتر ک ه همان ا
رسیدن به مقام خلیفةاللهی انسان است ،در نظر میگیرن د و ه یچگ اه از رش د معن وی و
فرارفتن روح و روحیه شهروندان غفلت نمیکنند .در ادامه به برخی از ای ن اه داف اش اره
میکنیم.
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اهداف را میتوان از جنبههای مختلف مورد توجه قرار داد؛ اهداف دنیوی م ادی ی ا
اهداف اخروی معنوی .اهداف دنیوی را نیز میتوان به اهداف کوتاه مدت ،میان م دت و
بلندمدت تقسیم کرد .طبیعی است که اهداف کوتاه مدت و میان مدت ،بسترهای رس یدن
جامعه به هدف عاتی را آماده میکنند .ابونصر فارابی هدف حکومت را رسانیدن آدم ی ب ه
سعادت در سایه رهبری و هدایت فرد متص ل ب ه غی ب م یدان د (ر.ک :فتارابی،۹۶۱۱ ،

۱ـ .۳اقامه حدود االهی

یکی از اهدافی که در قرآن کریم برای قدرت بر آن تأکید شده ،این است ک ه ق درت
وسیلهای برای برپایی حدود االهی میباشد و صرف داشتن قدرت و حاکمیت هدف نیست.
با توجه به اینکه مسیر انسان برای رسیدن به نقطه مطلوب از جامعه قانونمند م یگ ذرد و
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قانون تعیینکننده مرزها و حدها است ،در کالم خداوند تأکید میش ود ک ه رهب ر جامع ه
اسالمی باید در سمت و سوی دستورهای االهی حرکت کن د« :إنَّ ا أَنْزَتْن ا إتَیْ کَ اتْکِت ابَ
باتْحَقِّ تِتَحْکُمَ بَیْنَ اتنَّاس بما أَراکَ اتلَّهُ» (نساء .)۹۴۳ :این آیه نشان میدهد حکمران ی و
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قدرت برای آن است که حدود االهی و قانون خداوند در میان مردم حاکم شود .این امر با
«الم تعلیل» بیان شده و سفارش شده است که بر اساس دس تور خداون د ،داوری ش ود و
حکم صادر گردد .در بیشتر موارد داوری و حکمرانی بدون قدرت ،ممکن نیست و بر اساس
رهیافت قرآن ،اگر قدرتی وجود داشته باشد باید برای برپ ایی احک ام دی ن و اج را ش دن
دستورهای خداوند در جامعه باشد .این آیه هدف از نزول قرآن را حکم و داوری بر اس اس
دستور خداوند معرفی میکند.
در آیهای دیگر خداوند به صراحت بیان میکند که از نشانههای مامنان این است ک ه
اگر قدرت و تمکّن یابند ،احکام دین را برپا میدارند« :اتَّذینَ إنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی اتْأَرْض أَقامُوا
اتصَّالةَ وَ آتَوُا اتزَّکاةَ وَ أَمَرُوا باتْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَن اتْمُنْکَر» (حج .)۱۹ :تمک ین یعن ی عط ا
کردن چیزی به مامنان که با آن میتوانند کاری انجام دهند؛ پ و تمک ین دادن وس یله
است به کسی که قدرت دارد .اگر کارها بدون علم و وج ود راهنم ای روش ن ب ه س امان
نمیرسند ،تمکین عطای همه این امور است .به این ترتیب معن ای آی ه چن ین اس ت ک
مامنان آناناند که به آنان توانی دادیم که با آن م یتوانن د فعل ی انج ام دهن د و مس لط
گردانیدیم آنان را در زمین؛ پو نماز بر پا میدارند و عمل میکنند به حکم خداوند (دخیل
علی ،۹۱۲۲ ،ج ،۹ص.)۱۱
بنابراین هدف قدرت آن است که قدرتمندان با مسئوتیتی که به دست میآورند ،احکام
دین را برپا دارند .قدرت از منظری ایمانی مسئوتیتآور است .مس ئوتیت ق درت در جه ت
آرمانهای انسانی و برای برپایی حق و نابودی باطل است .افرادی ک ه ق درتی در اختی ار
دارند ،آن را مجاتی برای رسیدن به اهدافی بزرگ میدانند که همانا برپایی زندگی بر پایه
دستورهای حق است ،نه منافع شخصی و گروهی .در این نگرش مامنان کس انیان د ک ه
خداوند آنان را یاری میکند؛ زیرا آنان رس والن را ی اری ک رده ،از انس ان در براب ر هم ه
نیروهای بدسرشتی که انسانیت او را نابود میکند و او را گمراه میسازد ،پشتیبانی میکنند

(فضل اهلل ،۹۱۹۱ ،ج ،۹۳ص.)۱۳
این هدف یکی از بنیادیترین اه داف اس ت ک ه افق ی را پ یش روی ق درت برت ر و
حاکمیت میگشاید .بر اساس این هدف خواستههای شخصی ،مالک و معی ار ق رار نم ی
گیرند .آنها هرگز پو از پیروزی ،در غرور و مستی فرو نمیروند ،بلکه پیروزیها را نردبانی
برای ساختن خویش و جامعه قرار میدهند ،ارتباطشان با خدا محکم و با خل ق خ دا نی ز
مستحکم است؛ چراکه نماز اتگوی پیوند با خاتق است و زکات رمزی برای پیوند با خلق و
امر به معروف و نهی از منکر پایههای بنیادین ساخت یک جامعه ساتم محسوب میش وند
که در سایه آنها ،سایر عبادات و اعمال صاتح و ویژگیهای یک جامعه با ایمان و پیشرفته
فراهم میشود (مکارم شیرازی ،۹۶۳۱ ،ج ،۶ص.)۲۲۹
در آیهای دیگر نیز خداوند بر این امر سفارش میکند« :یا داوُدُ إنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَ ً فِ ی
را
اتْأَرْض فَاحْکُمْ بَیْنَ اتنَّاس باتْحَقِّ َو ال تَتَّبع اتْهَوی» (ص .)۲۳ :خداوند حضرت داود

شایسته در میان مردم و عمل به قوانین و دستورهای االهی را از اهداف حاکمیت حضرت
داود ذکر میکند.
اینکه پیامبر از خداوند میخواهد ک ه« :وَ اجَْْلْ لِی مِْْ لَ ُنْكَ سُلْطاناً نَصِیراً» (اسراء:

 ،)۱۴یعنی برای من حجت و دتیلی آشکار قرار بده تا یاری کند مرا در برابر مخاتف ان ،ی ا
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برای تدبیر خلق ،خلیفه خود کرد .به کسی که گفته میشود «جانشین خداون د در زم ین»
یعنی تدبیر بندگان به امر خداوند به او واگذار شده است .پو از جانشینی ،خداوند به او امر
میکند که بین مردم حکم کن و بین آنان که کشمکش دارند به ح ق داوری نم ا؛ یعن ی
امور را آنگونه که خداوند دستور داده است ،قرار بده و از خواستههای نفسانی که طبعْ ت و
را به آن میخواند ،پیروی مکن؛ زیرا با پیروی از خواستههای خ ود ،از راه خداون د ک ه راه
حق است ،سر بر تافتهای (طوسی ،۹۱۲۶ ،ج ،۱ص .)۳۳۳این آیه اقامه حق ،برپایی داوری

ملک و عزتی قدرتمند به من عطا کن تا یاریگر اسالم و باعث غلبه بر کفر شود« :لِیُظْهِرَهُ
عَلَی ال ِّيِْ كُلُهِ» (توبه.)۶۶ :
در ذیل آیه «و اجعل تی من تدنک »...آمده است که این آیه درب اره ف تح مک ه و ب ه
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هنگام دخول پیامبر اسالم

به آن شهر نازل ش ده اس ت (قمتی ،۹۶۳۳ ،ج ،۲ص.)۲۳

عیاشی نقل میکند که منظور از «نصیرا» شمشیر اس ت (عیاشتی ،۹۶۱۴ ،ج ،۲ص.)۶۹۳
دوس تدار س لطنت و حاکمی ت
آیات مذکور نشان از آن دارد که پیامبر گرامی اس الم
نیست؛ بلکه صرفاً به دنبال پشتیبانی از دستورهای دین و برپاکردن آنها است.
۲ـ .۳برپایی عدالت

وقتی بحث از اهداف قدرت مطلوب و ارتباط آن با عداتت است ،بحث به سمت عداتت
سیاسی و اجتماعی گرایش مییابد .عداتت اجتماعی ارزشی است که با فراگی ر ش دن آن،
جامعه دارای زمینههایی میگردد که افراد به حق خود میرسند و امور جامعه به تناس ب و
تعادل میرسد (برای تعاریف عداتت اجتماعی ر.ک :الصتعیدی و یوستف موستی،۹۶۳۲ ،
ص۲۱۲؛۲۱۲؛ مطهری ،۹۶۱۲ ،ص۳۱؛ صتلیبا ،۹۶۳۳ ،ص۱۳۹؛ .)Russell, ۹۱۳۱, p.۹۳۱
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همچنین عداتت سیاسی ارزشی است که با فراگیر شدن آن ،امور جامعه در پیوند با قدرت،
به تناسب در جای خود قرار میگیرد .اندیشوران مسلمان نیز تأکید دارند که عهدهدار شدن
حکومت وسیله انجام وظیفه ،اجرای احکام و برقراری نظ ام عادالن ه اس الم اس ت (ر.ک:
موسوی خمینی ،۹۶۱۱ ،ص.)۱۱
در اندیشه قرآنی اگر قدرت از عداتت دور شود و راه س تم پ یش گی رد ،از مش روعیت
ساقط میشود .تا هنگامی که اجرای عداتت در جامعه تداوم داشته باشد ،مشروعیت ب اقی
است و افزوده خواهد شد .در چنین حاتتی رضایت االهی و مردمی در کنار هم ایجاد م ی
شود؛ زیرا فرمان خداوند مبنی بر حکومت حق و اقامه عداتت اجرا میشود و مورد پذیرش
و خواست عموم مردم است.
یکی از اهداف برانگیختگی پیامبران االهی در قرآن کریم اجرای قسط و ع دل اس ت
(حدید .)۲۳ :فیض کاشانی در تفسیر عبارت «وَضَعَ اتْمِیزَانَ» (الرحمن )۳ :م یگوی د ک ه
«میزان» به معنای عدل است (فیض کاشانی ،۹۱۲ ،ص .)۶۹۱همچن ین در روای ت آم ده
است که امام صادق

3۸

در پاسخ به ساال از معنای «وَضَعَ اتْمِیزانَ» فرمود که منظ ور از

«میزان» امام علی

است که خداوند برای بندگانش نصب ک رد و اینک ه فرم ود «أَلَّنا

تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ» یعنی در برابر امام

عصیان و سرپیچی نکنی د (قمتی ،۹۶۳۳ ،ج،۲

ص .)۶۱۶در هر روی ،منظور از «میزان» ،چه معنای تغوی آن باشد و چه «ام ام» ،ع دل
است؛ چراکه امام نیز مظهر عدل است .همچن ین ع دم سرکش ی در براب ر ام ام
میتواند به ایشان یاری دهد تا قدرت را در مسیر اجرای عداتت در جامعه جاری کند.
در فرهنگ قرآن همه فعاتیتهای سیاسی ،اجتماعی و ف ردی انس انی بای د ب ر ع دل
استوار شود« :انّ اهلل یامر باتعدل» (نحل .)۱۴ :اطالق این آیه نشان میدهد ک ه گفت ار و
کردارهای فردی و جمعی باید متصف به انصاف و دادگری باشند؛ چن انک ه از عل ی
ذیل این آیه نقل شده است که فرمود :عدل ،انصاف است (ستید رضتی ،۹۱۲۳ ،ص۳۴۱؛
حر عاملی ،۹۱۱۱ ،ج ،۹۳ص.)۲۱۹
وَسَطًا» (بقره« .)۹۱۶ :وسط» میانه ام ور و اعت دال در آن اس ت (مصتطفی ،۹۱۹۳ ،ج،۲
ص )۹۶و برای هدفی به کار میرود که به دور از افراط و تفریط باشد (الراغب االصفهانی،

 ،۹۶۳۶ص۱۳۱؛ ر.ک :عسکری ،بی تا ،ص .)۳۳۲فیروزآبادی مینویس د ک ه وس ط یعن ی
عدل و در قرآن که آمده است یعنی امت عدل (فیروزآبادی ،بیتا ،ص .)۱۱۶طبرس ی ب ر
آن است که فرقی میان عدل و خیر نیست و «وسط» عدل است .برخی وسط را خیر معنی
کردهاند که اتبته معنای هر دو یکی است؛ زیرا عدل خی ر اس ت و خی ر ع دل (طبرستی،
 ،۹۶۱۱ج ،۲ص.)۲۲۱
طبعاً وقتی بحث از «امت» به میان میآید ،رویکرد بحث اجتماعی و سیاسی میش ود
(رشیدرضا ،۹۱۹۱ ،ج ،۲ص .)۲۶۱خداوند به پیامبر خود تأکید میکن د ک ه حت ی اگ ر در
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در کالم االهی امت اسالم ،امت «وسط» معرفی شده اس ت« :وَكَذَلِكَ جََْلْنَاكُْْ أُمنةً

میان دروغگویان و آنان که بسیار مال حرام میخورند حکم میکند ،دادگرانه و به تس اوی
باشد« :وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُْْ ََیْنَهُْْ َِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِیَْ» (مائده.)۱۲ :
این آیات نشان از رویه اجتماعی سیاسی عداتت دارد ک ه اجرای ی ک ردن آن ب دون
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قدرت ،سخت به نظر میرسد .عداتت روشنگر افق حرکتی قدرت است؛ تذا صرف غلب ه و
سلطه در این منظر جایگاهی ندارد و مهم آن است ک ه ق درت اب زاری باش د در خ دمت
عداتت .عالمه طباطبایی ذیل آیه  ۴۱1سوره نساء به این نکته اشاره میکند که با تدبر در
این آیات میتوان دریافت که سیاق این آیات واحد است و به ع داتت در داوری س فارش
میکنند و قاضی را از جانبداری و حاکم را از حکم به باطل باز میدارد (طباطبایی،۹۶۳۱ ،
ج ،۳ص.)۳۴
از آیات و نشانههای قرآن کریم درمیی ابیم ک ه ق درت و اقت دار سیاس ی در پیش برد
هدفهای وحیانی ،از جمله عداتت ،نقشی مهم و پررنگ دارد.
۳ـ .۳هدایت انسان به جایگاه شایسته

قرآن کریم در آغاز سوره ابراهیم هدف نزول قرآن را که همان هدف واالی رس اتت و
غرض اصیل حکومت اسالمی است ،چنین ترسیم میکند« :كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْنكَ لِتُخْنرِ َ
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النّا َ مَِْ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ َِإِذْنِ رََِّهِْْ إِلی صِراطِ الَْْزِيزِ الْحَمِی ِ» (ابراهیم .)۹ :دوری
از خداوند ،این هستی محض و کمال صرف ،تیرگی است .تنها مب دئی ک ه ت وان بی رون
آوردن انسان از تاریکی را دارد ،همان نور باتذات و خداوند است ،که نور آسمانها و زمین
است .از این رو خداوند در آية اتکرسی والیت این امر را فقط به خود نسبت داده اس ت و
اعالم کرده فقط او مامنان را از تاریکیها بیرون میآورد (بقره .)۲۳۳ :هدف مهم تأسیو
نظام اسالمی مبتنی بر وحی و نبوت ،همانا خلیفة اهلل شدن انسان است (بقره .)۶۴ :خلیفه
خداوند با نور االهی حرکت و زندگی میکند .خداوند میفرمای د« :وَ جََْلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِی
َِهِ فِی النّا ِ؛ و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن ،در میان مردم راه برود» (انعتام:

 .)۹۲۲و فرمود« :وَ يَجَْْلْ لَكُْْ نُوراً تَمْشُونَ َِهِ» (حدید)۲۱ :؛ یعنی و نوری از پرتو ایمان
به قرآن شما را عطا فرماید ک ه ب دان ن ور ،راه بهش ت پیمایی د (جتوادی آملتی،۹۶۱۱ ،

ص.)۶۳۲
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در تفسیر آیه اخیر آمده که منظور از «نور» امامی است که به آن اقتدا کنی د (کلینتی،

 ،۹۶۱۱ج ،۹ص۹۳۴؛ استرآبادی ،بیتا ،ج ،۲ص .)۳۱۱برخی دیگر از روایات اشاره به وجود
امام عدتی دارد که از او پیروی کنید که همانا علی ابن ابیطاتب

اس ت (استترآبادی،

پیشین) .آن نور جامعه را به سوی اهداف عاتی آفرینش راهبری میکند .به تعبیر آی ت اهلل
جوادی آملی هدف واالی رساتت و نزول وحی که همان حکوم ت االه ی اس ت ،ن ورانی
نمودن جامعه انسانی است؛ و انسان نورانی از گزند تیرگی ه وا و آس یب تیرگ ی ه وس،
مصون بوده و از دسیسه ،وسوسه و پند در مغاتطه محفوظ خواهد بود .انسانی که از تح اظ
اندیشه از تباهی توهم و تخیل و هرگونه مغاتطه ،آزاد باش د و از جه ت عم ل از آت ودگی
هرگونه شهوت و غضب پاک باشد ،شایسته خالفت خداوند اس ت .بن ابراین ه دف مه م
تأسیو نظام اسالمی بر پایه وحی و نبوت ،همانا خلیفة اهلل شدن انس ان اس ت (جتوادی

آملی ،۹۶۱۱ ،ص.)۶۶۳

قدرت مطلوب

خدا

قدرت نامطلوب

خود

انسان موجودی اجتماعی است و شخصیت و هویت او در جامعه شکل میگی رد .ای ن
امر به معنی آن نیست که او مجبور به گ ذار از مس یر جامع ه اس ت ،بلک ه در فراگ ردی
دوسویه ،همانگونه که تأثیرپذیر است ،میتواند با اختیار و توان خ ویش ب ر ام ور جامع ه
تأثیرگذار نیز باشد .قدرت مطلوب از توانمندیهای خود بهره میگیرد تا انسان را به مق ام

اهداف و کارکرد قدرت سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم

نمودار هدف نهایی قدرت

شایسته خود برساند؛ بنابراین میتوان گفت که رسیدن به مقام خلیفة اللهنی و جانش ینی
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خداوند هدف غایی و عاتی قدرت است.
نتیجه
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در این نوشتار تالش بر آن بود تا کارکردهای مشترک قدرت سیاسی مطلوب از منظ ر
قرآن کریم بررسی شود .اشاره شد که قدرت ،به طور مطلق ،کارکردهایی مش ترک چ ون
ایجاد نظم و امنیت ،حل و فصل اختالف ات ،س اماندهی ام ور جامع ه و بازدارن دگی دارد.
کارکردهای قدرت مطلوب را میتوان در اموری چون آمادهسازی بسترهای رشد جامع ه و
اصالح امور آن پیگیری کرد .با اینک ه ان واع ق درت در برخ ی ام ور ک ارکردی ب ا ه م
مشترک اند ،اما به هنگام صحبت از اهداف ،مرزکشیها مشخص میشود .اه داف ق درت
مطلوب مواردی چون اقامه حدود االهی ،برپایی عداتت و هدایت انسان به جایگاه شایسته
است که فرایندی کامالً دیگرگون از قدرت نامطلوب دارد.
قدرت در هر جامعهای اهداف متفاوتی دارد که غاتباً ب ا هنجاره ا و مب انی ارزش ی آن
جامعه نسبت و پیوند دارد .همه قدرتها بر اف زایش و حف من افع ،حف نظ م و نظ ام
موجود ،حف حاکمیت و اصول رفتاری و گسترش و ایجاد اب زار و من ابع ب رای ب رآوردن
نیازهای فردی و جمعی تأکید دارند .قرآن که مبنای عمل در جامع ه اس المی اس ت ،ب ه
حاکمان و کارگزاران اتگو و روش درست را مینمایاند ت ا بسترس از پیش رفت هم هجانب ه
باشند؛ پیشرفتی که جنبههای مادی و معنوی امور را در نظر میگیرد و جامعه را از نگرش
تکساحتی به مسائل دور میکند.
در نگرش قرآنی و اسالمی قدرت هدف نیست؛ تذا کسب آن به هر روش ی نی ز ج ایز
نیست .ارزشهای االهی و انسانی نباید فراموش و فدای امور دیگر ش ود .دروغ ،تزوی ر و
فریب برای رسیدن به قدرت ،ناپسندیده و نکوهیده است .در قدرت مطلوب هدف رش د و
هدایت مردم ،اجرای دستورهای خداوند ،اج رای ع داتت ،تحق ق آزادی و حف کرام ت
انسانی است؛ حال آنکه در نگرش مادی و غیرقرآنی ه یچ مح دودیتی در کس ب ق درت
وجود ندارد و مهارکنندههای درونی چندان معنادار نیستند.
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