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محمود

شفیعی

پیش از تحلیل فرهنگ سیاسی از منظر قرآن کریم ابتدا باید الگوی تحلیلل اا ررایلی کنلیمر بلر ایل
اساس سه شاخصه هر فرهنگ سیاسی – شناختی ،عارفی و اازشی – اا شناسایی کردهایم ،سپس ایل سله
شاخصه اا برای دو گروه فرمانروایان و فرمانبران دا نظر گرفتهایمر آنگاه متعلق فرهنلگ سیاسلی اا کلیل
فرهنگ سیاسی هر مواد اا از هم جدا کردهایمر ترکیب ای عوامل الگوی تحلیل اا فراهم نموده اس ر
بعد از استخراج آیات مرتبط ،دا تحلیل فرهنگ سیاسی از منظر قرآن کریم سه مریله ری شلده اسل
ابتدا الگوی مطلوب و نامطلوب از یکوم معرفی شدهاندر دا ای زمینله مطلوبیل یکومل بلا شلرایط
خاص مستخرج از آیات و فسادآوای ربیعی آن بر اساس آیات متعدد مواد بحل قلراا گرفتله اسل ر دا
مریله دوم فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب فرمانر وایان ترسیم شده اسل ر نلرم خلویی ،محبل وازی،
نزدیکی به دانایان ،مشواتپذیری و پایبندی بله پیملان هلا از جملله عنا لر فرهنلگ سیاسلی مطللوب و
تندخویی ،نزدیکی به چاپلوسان ،تحقیر مرد م ،توقع پرستش از آنان ،انحصااگرایی و نقض پیملان از جملله
عنا ر فرهنگ سیاسی نامطلوب اس ر دا مریه سوم بر فرهنلگ سیاسلی مطللوب و نلامطلوب فرملانبران
توجه شده اس ر والی همگانی متقابل ،اراع مبتنی بر کتاب و سلن و مشلااک آگاهانلم همگلانی از
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نظامهای سیاسی ،تصمیمات سیاسی و شهروندان دا جامعه سیاسی دانستهایلمر بعلد ابعلاد م بل و منفلی

شاخصهای فرهنگ سیاسی مطلوب و اراع یقیرانه ،اراع از کافران ،منافقان ،داوغگویان ،اهلل قسلم،
راغیان و اهبران قومها و رایفهها از جمله مؤلفههای فرهنگ سیاسی نامطلوب اس ر

واژههای کلیدی :فرهنگ سياسی ،قرآن ،الگوی مطلوب ،فرمان روا ،شهروند.

 استادیار دانشگاه مفید قم.
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مقدمه

توجه به سياست از منظر قرآن کريم از رويکردهای اسالمگرايان در تاريخ معاصر ايران
برای پاسخ به معضالت جديد اين مرز و بوم است .قرآنگرايان کوشيدهاند با برگشتت بته
قرآن بهطور مشخص هم عامل انحطتا در جهتان استالم را ريشتهيتابی نااينتد و هتم
راهکاری آساانی برای برونرفت از آن ارائه دهند .کار ارزشاند يوست ختان محاتدی در
طرح و بسط اين مسئله درخور توجه است .نامبرده در کتاب ختود ديتدگاه سته انديشتاند
دينی ت سياسی را جاعآوری کرده و به تداوم اين مسير در جاهوری اسالمی اشاره ناوده-
اند .تالش آنان نه به صورت موردی که در وجهی کلی بر سياست مطلوب قرآنی متارکت
شده است( .خان محمدی ،تفسیر سیاسلی دا قلرآن) آيتت ا معرفتت در محتا بهای از
سياست و کومت ،به صورت کلی ،بحث کرده است( .معرف  )0831 ،عبدا نظترزاده از
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ديگر محققانی است که در اين زمينه به تحقيق پرداخته است و با رويکردی خاص تالش
دارد با نگاهی سياسی در بسياری از آيات بينديشد .نويسنده بر بعد خاصی از سياست نظتر
ندارد( .نظرزاده )0831 ،تفاوت تحقيق اضر که تعري از سياست را فراگير ندانسته است
و نگاهش به جايگاه سياست در قرآن هاتهجتايی نيستت ،بتا آن روشتن استت .از جالته
نوشتههای قرآنی ت سياسی که دربارة موضوع مشخحی بحث کرده از محاد پ شگی است
که البته با موضوع پژوهش اضر متفاوت است( .پزشگی )0830 ،به هر ال در اين مقاله
تنها به چند ناونه از کارهای متنوع در اين زمينه اشاره شد تا بر اين نکته تأکيد گردد کته
پژوهش اضر در نوع خود کار جديدی است و فرهنگ سياسی با يت چتارچوب نظتری
مشخص تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
فرهنگ سياسی از جاله مفاهيای نيست که در قرآن بهصرا ت آمده باشتد بنتابراين
الزم است ابتدا تعريفی از اين اصطالح ارائه کنيم ،شاخحههای آن را به دست آوريم و بتر
اساس معنای مورد نظر و شاخحههای آن سؤالهايی را مطرح کنيم و برای يتافتن پاستخ
آنها را به قرآن عرضه نااييم و ديتدگاه صتا نظتران قرآنتی را بته دستت آوريتم و بته
داللتهای قدر متيقن در هر زمينه توجه کنيم.
تعريف
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فرهنگ از گستردهترين مفاهيای است که برخی از رشتههای علوم انسانی ازجالته علتوم اجتاتاعی
به آن توجه دارند( .آشوای )0831 ،يکی از تعري های وص گرايانته از فرهنتگ کته هرستکوويتر بتر

آن تأکيد کرده ،بيانگر تاامی باورها ،رفتارها ،دانشها ،ارزشها و خواستههتايی استت کته شتيوة زنتدگی
هر ملت را باز میناايد( .همان ،ص )۱0واژه فرهنگ سياسی بعد از جنگ جهانی دوم در ادبيتات توستعه
سياسی مطرح شد .اين واژه را نخستين بار گابريل آلاوند در علم سياست بته کتاربرد( .محملدی،083۱ ،

ص )88۱آلاوند از ي طرف مدعی شده هر نظام سياسی در درون الگوی خاصی از ستاتگيتری بترای
کنش سياسی فعاليت دارد که بهتر است آن را نظام سياسی بناميم (چیلکوت ،ص ،)8۴۱از طترف ديگتر
هاراه با پاول آن را به معنای الگوی نگرشها و جهتگيریهای فردی سياستت در ميتان اعضتای يت
نظام سياسی گرفته است( .ااش ،0833 ،ص )01۱بر اين استاس متیتتوان گفتت فرهنتگ سياستی بته
مجاوعه ارزشها ،شناخت ها و ا ساسات مردم و اکاان به نظام سياسی ،اج ای نظتام سياستی ،هيئتت
اکاه و تحاياات سياسی گفته میشود.
اجزا و جهتگيريهاي فرهنگ سياسي

بررسی اين جهتگيریها نشان میدهد فرهنگ سياسی اج ای معينی دارد اين اجت ا
عبارتاند از :شناختی ،ا ساسی و ارزشی .با توجه به اينکه قرآن کتاب هدايت است ،انتظار
اين است که بتوان بهترين ارزش ها در باب فرهنگ سياسی را از آن جست ،همچنين بايد
ديد چه نوع ا ساس و عواطفی در امور سياسی تأييد يا نفی گرديده است ،از سوی ديگتر
شناختهای سياسی الزم و معتبر از منظر قرآنی کداماند .البته اگر از اجت ای شتناختی يتا
ا ساستتی فرهنتتگ سياستتی مطلبتتی در قتترآن يافتتت شتتود ،منطقتاً هتتدف نهتتايی ارائ ته
راهناايیهای ارزشی در عرصه سياسی خواهد بود.
انواع فرهنگ سياسي

برخی از علاای سياسی  -آلاونتد و وربتا و کستانی کته از تحقيتق پياايشتی ايتن دو نظريتهپترداز
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آلاوند معتقد است کته متردم بتا فرهنتگ سياستی بته جهتان سياستت متینگرنتد و
جهتگيری میناايند .اين جهتگيریها سه ج ء دارند:
 .0شناختی که ناايانگر دانش درست يا نادرست از نظام سياسی است.
 .9جهتگيری های عاطفی که ناايانگر ا ساس تعلق ،درگيتری و بتهکتارگيری ،رد و
انکار و توجه به هدفهای سياسی است.
 .3جهتگيریهای مبتنتی بتر ارزشتيابی کته ناايتانگر داوریهتا و اعتقتادات دربتارة
هدفهای سياسی است( .شریف ،0830 ،ص )0۱
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سياسی تبعی و فرهنگ سياسی محدود .در فرهنگ سياسی محدود متردم از نظتام سياستی ختود آگتاهی
ال از آن آگتاه نيستتند و ختود را يت شتهروند يتا عضتوی از يت جامعته و ملتت
چندانی ندارند يا اصت ً
نای دانند ،به سياست اعتنايی ندارند ،هيچ انتظاری هم از نظام سياسی ندارند .در فرهنتگ سياستی تبعتی
مردم صرفاً برای اايت از نظام سياسی و اج ا و کارگ اران آن در صتحنه سياستی ضتور متیيابنتد .در
اين نوع فرهنگ سياسی تنها وظيفة مردم در قبتال کومتت و تحتاياات سياستی برجستته متیگتردد.
مردم برای خود قی در قبال نظام ا ساس نایکنند .اما بر اساس فرهنگ سياستی مشتارکتی ،متردم بتا
آگاهی از نظام سياسی و با اين ا ساس که در مقابل اايت از نظام سياسی قوقی نقت ناپتيير دارنتد،
در تحاياات سياسی نظام تأثيرگيارند .صتا بان ايتن فرهنتگ بتا داشتتن اطالعتات الزم متیتواننتد بتا
مشارکت فعاالنه قوق خود را از نظام بستانند .ويژگی فرهنگ سياسی مشارکتی ايتن استت کته در ايتن
فرهنگ افراد از اج ای نظام سياسی -کليت نظام ،فرايندها ،سياستتگياریهتا  -تلقتی روشتنی دارنتد ،از
جريان امور آگاهاند و گرايش به ايفای نقش فعال در امور دارند.
نکات تطبيقي (توضيحات اوليه ،الگوي تحليل ،مفروضات ،روش پژوهش و ترتيب بحثها)

در پژوهش اضر دنبال شناختهتای سياستی ،ارزشهتای سياستی و عواطت سياستی موبتت و
منفی در قرآن هستيم که در کل بيانگر شاخحتههتای نگترش سياستی از منظتر قرآنتی استت .آنهته
جامعهشناسان سياسی از جنبه شناختی فرهنگ سياسی بدان توجه کردهانتد ،طبيعتتاً شتناختی تجربتی
است که هدفش به عاليق مادی معطوف است و در ستايه ايتن شتناخت ،توانتايی بترای مشتارکت در
عرصه سياسی به شکل فعال برای استيفای قوق سياسی و اجتااعی فرد تأمين متیگتردد .متیتتوان
انتظار داشت که کتاب آساانی در اين زمينه چه توصيههايی کرده است .آيتا وجته جديتدی از شتناخت
مبتنی بر آموزههای الهی را می توان بته شتناخت تجربتی اضتافه ناتود و متدعی شتد انتظتار از يت
شهروند اياانی رسيدن به قوق باالتر از صرف قوق مادی است؟ از لحاظ ارزشتی بته کتدام ارزش-
های سياسی موبت و کدام ارزشهای سياسی منفی گوش د شده است؟ چه نوع عواط سياستی تأييتد
و چه نوع منفی تلقی شده است؟
فرهنگ سياسی از ي جهت يا فرهنگ سياسی صا بان قدرت است يا فاقدان قتدرت .صتا بان
قدرت فراخور نظام های سياستی مختلت از فرهنتگ سياستی ختدايگانی يتا انستانی برخوردارنتد .بته
ضرورت انتظار اين است که قرآن مجيد توصيههايی در اين زمينه داشته باشد .فاقدان قتدرت سياستی
ني جهت هااهنگی يا مبارزه با نظام سياسی موجود بايد از فرهنگ سياستی خاصتی برختوردار باشتند.

بايد ديد توصيههای قرآن در اين زمينهها چيست.
متعلق فرهنگ سياستی گتاهی کليتت يت نظتام سياستی ،گتاهی اجت ای آن و گتاهی عالکترد
فرمانروايان و شهروندان است .فرهنگ سياسی در نسبت به هر کدام میتواند از لحتاظ ارزشتی موبتت
يا منفی باشد .از اين جهت بررسی آيات قرآنی معلوماتی را در اختيار ما قرار خواهد داد .بر ايتن استاس
الگوی زير راهناای مقاله اضر در باب فرهنگ سياسی در قرآن کريم است.
الگوی مناس برای تحليل فرهنگ سياسی در قرآن

ال ) صا بان قدرت(هيئت اکاه)
ارزشهای سياسی بايسته نظام سياسی

نظام سياسی
اج ای نظام
شهروندان

اج ای نظام
ب) فاقدان قدرت(مردم)
تحاياات سياسی /اکاان

شناختهای سياسی بايسته

نظام سياسی
اج ای نظام سياسی
ال ) صا بان قدرت(هيئت اکاه)
شهروندان نظام سياسی
نظام سياسی
اج ای نظام سياسی
ب) فاقدان قدرت(مردم)
تحاياات سياسی /اکاان
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ا ساسات سياسی بايسته

نظام سياسی
اج ای نظام سياسی
ال ) صا بان قدرت(هيئت اکاه)
شهروندان سياسی
نظام سياسی
اج ای نظام سياسی
ب) فاقدان نظام سياسی
تحاياات سياسی /اکاان

مفروضات

فرض اين است

موضوع فرهنگ سياسی در قرآن بر مفروضاتی استوار شده است :ي
که قرآن کتابی جامع و هدايت گر بشر در هاه زمينههاست( .بقره 03۱ /01۱ر اعراف ۱۱ر

یونس ۱3ر نحل  31 ،33 ،1۴و 01۴ر نمل 00و  )0۱هم زندگی خحوصی و هتم زنتدگی
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عاومی از آموزه های الهی برخوردارند .مفروض ديگر اين است که واژگان قرآنتی بته روح
معنا داللت دارند و هيچ گاه محداقهای خارجی و قال های تاريخی ناتیتواننتد معنتای
عايق و بیپايان نهفته در قرآن را محدود ناايند .مفروض سوم ايتن استت کته در قترآن
آياتی وجود دارد که مطالبی را از زبان ديگران کايت میکند و در آخر بدون اظهتار نظتر
خاصی مطل پايان می يابد .عالمه طباطبايی معتقدند کايت ي مطلت در قترآن و رد
نشدن آن به معنای امضای محتوا از سوی شريعت است( .رباربایی)0۴13 ،
روش پژوهش

به لحاظ روش پژوهش چند مر له پياوده شده است :اول آيات سياسی کتتاب بستيار
ارزشاند کامران فانی و بهاالدين خرمشاهی ،مال ظه گرديتد( .فانی و خرمشلاهی)0811 ،
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دوم بر اساس چارچوب انتخابشده از ي سو و الهام از آيه «أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقرآن أَمْ عَلى
قُلُوبٍ أَقْفالُها»( .محمد  )۱۴از سوی ديگتر ،تتالش کترديم آيتات دارای مفتاهيم مترتبط
(مستقيم يا غير مستقيم) با فرهنگ سياسی را استتنبا ناتاييم .در ايتن استتنبا مبنتای
معرفت شناختی بر اين قرار گرفته است که واژگان قرآنی در روح معنا استعاال شتدهانتد و
اختحاص به مدل خاصی از واقعيت بيرونی ندارند .از سوی ديگر انسانها در تجربه زندگی
تاريخی و اجتااعی به تدريج معناهای اجاالی ذهنی را به صتورت ج ئتی و عينتی تحقتق
خارجی می بخشند و هاين تحقق خارجی است که واسط می گتردد تتا معناهتای ذهنتی
سربسته بهتدريج وضوح تفحيلی پيدا کنند .در مر له سوم با طرح عنوانهای مناست  ،بتا
تکيه بر چارچوب پيش گفته ،آيات را در ذيل هر ي بررسی کرديم .در گام بعدی به ايتن
مطل توجه شده است که چه تفاسيری استنبا را تأييد میکنند و در صورت يافتن تأييد
از تفسيرهای معتبر و دارای بعد اجتااعی چون الايت ان ،ناونته ،پرتتوی از قترآن و ...آن
عنوان بسط داده می شود .آياتی هم که استدالل عقلی قطعی به عنوان قدر متيقن از آنهتا
استنبا میگردد ،به تحليل در میآيند.
ترتيب بحثها
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هااهنگ با طرح مبا ث الگوی پيش گفته ،ابتدا به اين مسئله پرداختهايتم کته شتارع
مقدس چه نوع شناختی را از نظام سياسی و عالکترد فرمانروايتان و فرمتانبران در تتاريخ
زندگی اجتااعی -ي ناونه آرمانی قرآنی -عرضه کرده استت و بتر استاس آن شتناخت

کدام ا ساس موبت يا منفی را بروز داده است و چه توصيههای موبت و منفیای را به کل
کومتها کرده است .پر از آن ،اين مسئله را دنبال میکنيم که خداوند بر اساس الگوی
موبت و منفی از کومت ،فرهنگ سياسی مطلوب و نامطلوب متعلق به نيروهای سياستی
گرداننده کومت در جامعه را چگونه تبيين کرده و فرهنگ سياستی مطلتوب و نتامطلوب
متعلق به مردمانی را که دارای ي زندگی سياسیاند ،چگونه توضتي داده استت .در هتر
ي از فرهنگ سياسی فرمانروايان و مردم به سه بعد شناختی و ارزشی و عتاطفی توجته
شده است .اما چون اين سه وجه درهم تنيده بودند ،جداکردن آنها در تحليل برايم مقتدور
نبود و ليا هر سه وجه را در ي جا مورد بحث قرار دادهام و تنها در متواردی کته بترايم
مقدور بوده به صورت ناونه هر ي سه بعد را تج يه کرده و مورد اشاره قرار دادهام.
الگوي قرآني در باره حکومتهاي مثبت و منفي
الف) حکومتهاي مثبت

خود و رسول خدا ( اکم جامعه اسالمی) و اولواالمر را (فرمانروايان که به نظر شيعه هاان
معحومان میباشند) داده است( .مطهری ،امام و اهبری ،ص )۴1خداوند از کومتهای
معينی جانبداری کرده است ،کومتهايی که در واقع عطای «خداونتد» بته آنتان استت.
(موسوی همدانی ،083۴ ،ج  )۴1۱ ،0۱جادوگران و يهوديان سلطنت سلياان بته ستحر و
جادو نسبت میدادند ،در الیکه خداوند ضان نفی اين ادعتا کومتت الهتی او را تأييتد
ناوده است( .قرشی ،0833 ،ج  ،0ص )۱10البته سلياان چنتين ملکتی را از داود بته ار
برده بود( .موسوی همدانی ،083۴ ،ج  ،0۱ص  )۱10بنابراين خداوند کومت داود را قبتل
از کومت سلياان مهر تأييد زده است .خداوند از زمامداری طتالوت در ستايه علتم او بته
محلحت و توانايی اجرايیاش در مقابل انتقادات بنی اسرائيل که میگفتنتد نته از خانتدان
نبوت است و نه از خاندان سلطنت و تازه اموالی هم ندارد( iبقره  )۱۴3دفاع ناوده و آن را
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قرآن اصل تشکيل کومت را امری مطلوب میداند و خدا امر به اطاعت (نساء  )۱1از

تأييد کرده است( .موسوی همدانی ،083۴ ،ج  )۴8۱-۴8۴ ،۱ازاينرو قرآن دانش و جستم
 .iوَ قَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُواْ أَنىَ یَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَ نحَْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ
مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَئهُ عَلَیْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فىِ الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتىِ مُلْكَهُ مَن
یَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ.

01

مناس را برای اکم که ارزشهای قابتل استتدالل در مقابتل هتر گونته اعتتراضهتای
ناسنجيده  -به طور طبيعی در جوامع بشری که انسانها به لحاظ بلوغ فکتری مستاوی نيستتند،
چنين اعتراضات و انتقاداتی زياد بوده و خواهد بود -هستند ،در نظتر گرفتته استت .آيتهای ديگتر
استقرار کومت در ميان بنی اسرائيل را در کنار استتقرار نبتوت ميتان آنتان از نعاتتهتای الهتی
شارده و از زبان ضرت موسی ،ل وم توجه به اين نعاتتهتا را بتر بنتی استرائيل گوشت د کترده
است( .مائده  )۱1خداوند از سلطنتی که به خاندان ابتراهيم عنايتت کترده استت ،بته نيکتی يتاد
ناوده است( .مکلاام شلیرازی ،083۴ ،ج  ،8ص  )۴۱0جامعته سياستی قدرتانتد از هتر جهتت

i

(انفال  )11با اهداف دفاعی ،مطلوب خداوند است( .قرائتی ،0838 ،ج ،0ص 8و  )۴بتهطتور کلتی
خداوند سرپيهی از فرمانهای کومتی را که بر استاس تتدبير صتالحانة اکاتان سياستی الهتی
صادر میگردد ،نفی کرده است( .معرف  ،0831 ،ش )0۱
سال شانزدهم /شماره شصت و یکم /
بهار 92

ب) حکومتهاي منفي

در عين ال از منظر قرآن کريم کومت با هاه ضرورتهايی که برای صالح و فالح
جامعه دارد ،در طبع خود  -بدون درنظرگرفتن نتايج مطلتوب در ستايه کومتت صتال و
عوامل کنترل کومت که بتواند جلو مفاسد آن را بگيرد -نهتنها مطلوب نيست ،بلکته بتر
س تجارب تلخ تاريخی (آنگونه که قرآن کريم گ ارش کرده است) در پرونده اکاان
غير از فساد و آلودگیهای گوناگون امرِ موبتی نایتتوان يافتت و ختود امتر کومتت بته
گونهای مقتضی  -و نه علت  -افتادن در ويل تباهی است .خداوند قاعده کلی دراينباره را
در داستان ملکه سبا بيان کرده است .در آيهای از زبان ملکه سبا گوش د کترده استت کته
اکاان کارشان تخري و افساد و ذليل کردن ع ي ان جوامع آباد است و در پايتان چنتين
وضعی را ي قاعده برای اکاان دانسته است( iiنمل  )8۱از آنجا که وصت «ملتو »
(جاع مل ) در اين آيه مبنای قاعده قرار گرفته است ،در ذات کومت تاايتل بته فستاد
امری طبيعی استت ( ادقی تهرانلی ،0۴01 ،ج ،0ص )831و افستاد و خترابکتاری کتار

 .iوَ أَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ ءَاخَرِینَ مِن دُونِهِمْ
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لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنفِقُواْ مِن شىَءٍ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَ أَنتُمْ لَا تُظْلَمُون.
 .iiقَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَ كَذَالِكَ یَفْعَلُون.

هايشگی پادشاهان است( .رباربایی ،0۴03 ،ج  ،0۱ص  )811خداونتد در آيتهای ديگتر

i

(بقره  )۱۱3سرکشی و ادعای الوهيت نارود را ناشی از قدرت سياسی دانسته و میگويتد
چون به او کومت داديم بر اثرکمظرفيتی با ابراهيم وارد محاجه درباره خدا شد( .موسوی

همدانی ،083۴ ،ج  )۱8۱ ،۱ادعای الوهيت ،قتل مردم ،محادره بتهنتا ق امتوال ،طايتان،
فساد و فحشا ،استبداد ،بهاستضعاف کشاندن مردم ،استخفاف ملت و فراخوانتدن آنتان بته
اطاعت از خود (بقره ۱۱3ر مؤم ر (غافر)  ۱۱و ۱1ر ره  ۴۱ ،۴8 ،۱۴و 3۴ر نازعات  03و
۱۴ر فجر 00ر شعرا 8۱ ،۱1 ،۱۱و ۴1ر قصص  ۴و 83ر زخرف ۱۴ر اعراف088 ،ر یلونس،

 3۱و 38ر مؤمنون ۴1ر عنکبوت 81ر دخان 80ر کهف 31ر یوسف  8۱-۱8وررر) از جالته
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مفاسدی است که خداوند از پرونده ه اران ساله اکاان و کومتها بيرون کشتيده و در
معرض تجربه و شناخت مردم در هر دوره و زمتان قترار داده استت .مهتمتترين رستالت
بسياری از پيامبران نجات مردم از جور اکاان و دعوت آنان به تو يد و تشتکيل جامعته
اياانی بوده است.
بنابراين میتوان مدعی شد خداوند  -از منظر شناختی -کومتهايی را که جنبه الهی
دارند ،معرفی کرده و تأييد کرده است نگاه کامالً موبتی به اين کومتهتا دارد و تحقتق
ال اخالقتی و بتاارزش استت .فرمتانروايی فرمانروايتان چنتين
چنين کومتت هتايی کتام ً
دولت هايی مستند به توانايی جسای و رو ی ،صال يت علای و عالی و تتدبير صتالحانه
است .شايان توجه است که اين دسته از آيات بهطتور ضتانی اصتل تشتکيل کومتت را
مطلوب میدانند و از اين جهت مطلق و فراگيرند و در نتيجته هتر گونته هترم و مترم در
شرايط بیدولتی را نفی می کنند .با اين ال چنين آياتی در صتدد تحستين ذاتتی پديتده
کومت نيستند.
باالتر اينکه آياتی در قرآن با برشاردن مفاسد فراوان اکاان و کومتها ،زمينههای
منفی نهفته در قدرت سياسی را آشکار میکنند و از اين جهت خداوند فسادآوربودن قدرت
سياسی به شکل اقتضايی را به عنوان ي قاعده در ضتان يت آيته متورد توجته قترار

 .iأَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذِى حَاجَّ إِبْرَاهِمَ فىِ رَبِّهِ أَنْ ءَاتَئهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبىّ الَّذِى یُحْىِ وَ یُمِیتُ قَالَ
أَنَا أُحْىِ وَ أُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتىِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بهَِا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَ اللَّهُ لَا
یهَْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِین.
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میدهد .ازاينرو آياتی که به اصل تشکيل کومت دستور میدهند يا از کومتهايی بته
نيکی ياد میکنند ،در صدد چگونگی فرمانبری نيستند .اکم در جامعة مؤمنانته در رونتد
تحايم سازی چه وظايفی دارد و جايگاه متردم در ايتن فراينتد چيستت ،از يطته گستتره
معنايی اين آيات خارم است و از اين جهت آيات ميکور اطالق ندارند و مستکوتانتد .بته
تعبير عالاان اصول فقه ،اين آيات از جهت چگونگی فرمتانبری در صتدد بيتان نيستتند و
شر تاس به فراگير بودن داللت ي واژه مطلق اين استت کته گوينتدة ستخن از آن
جهت در صدد بيان باشد( .المظفر0831 ،ه 0113 /م ،ج )033-03۴ ،0
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به نظر قرآن راهکارهای مشخحی برای ل تناق ضرورت کومت از ي طرف و
فسادآور بودن آن از طرف ديگر ارائه داده است .در کومت الهی ،جامعة رشيد ،تعقلگترا و
برخوردار از شناخت تأييد و جامعه نابالغ و مستضع پرور و جاهل نفتی شتده استت .هاتة
آياتی که انسانها را به تعقل و تدبر دعوت میکنند ،آياتی که انسانها را به علم و دانتش
فرا می خوانند ،از نادانی و جهل پرهي می دهند ،به عال و انديشه و گفتار مبتنی بر برهان
و بينه و جتت تشتويق متی نااينتد ،نشتان از جامعته مطلتوب خداونتد دارنتد ،آن نظتام
اجتااعیای که انسان ها نه منفعل که با تکيه بر علم و دانش در امور سياسی و اجتاتاعی
به شکلی فعال ضور میيابند و جامعهای مقتدر را بنا مینهند .واژه «يعقلتون»  99بتار و
واژه «تعقلون»  92بار در قرآن به کار رفته است )parsquran.com( .بر استاس ايتن
آيات تعقل در تاام مخلوقات تکوينی و تشريعی مطلوب شارده شده است .قرآن هاگتان
را به تعقل در خود که رط و يابر را بيان کرده و چي ی فروگيار نناتوده دعتوت کترده
است( .یوسف ۱ر زخرف  )8قرآن از آن به زبان عربی است که هاه را مخاط تعقتل و

فهم خودش قترار دهتد خداونتد چيت ی نفرستتاده کته فقتط پيتامبر 6آن را در کنتد.
(رباربایی ،0۴03 ،ج  ،00ص  )3۱خداوند تبيين آياتش را به تعقل در قرآن منو ستاخته
است( .بقره ۱۴۱ر یدید  )03البته در قرآن تعقلی مطلوب است که به عال منتهتی شتود.
(مکاام شیرازی  ،083۴ج ،۱ص  )۱01از جاله آياتی که در بحث ما مهم به نظر میرسد،
آيهای است که تعقل در ما ان ل ا را موبت دانسته و هرگونه تقليد در اين زمينه را ميمت
کرده است( .بقره  )031آيه تقليد کورکورانه از گيشتگان نادان را نفی کرده استت .بيشتتر

01

کفار به اين دليل از قبول شريعت ابا میکردند که به گيشتة کورشان مباهات میکردنتد و
تعح میورزيدندر (مکاام شیرازی ،083۴ ،ج ،0ص  )۱۱3ماده علتم و دانستتن بتيش از

پانحد و هشتاد و دو بار در قرآن به کار رفته است( .همان) باالتر اينکه از منظر قرآنی رشد
جامعه اياانی و سالم ماندن آن در گرو فرارفتن از تأمالت فردی و انداختن جريان زنتدگی
در سطوح مختل اجتااعی از خانواده تا سياست بر محور راي نیهای جاعی و تکيهکتردن
بر عقل جاعی و دورانداختن استبداد به رأی در امور مشورتبردار است( .بقره ۱88ر شواا
83ر آل عمران  )0۱1اکنتون بايتد ديتد خداونتد بتا ايتن نگترش بته کومتت و متردم و
فرمانروايان چه نوع فرهنگ سياسی متعلق به فرمانروايان يا فرمانبران را قبول يا نفتی يتا
نقد میناايد.
خالصه الگو
ادعای الوهيت

مطلوبيت تشکيل کومت يا نفی هرم و مرم

شهروندانی بالغ

تقليدگرايی

ادعای ربوبيت

کومت صا بان شرايط علای و جسای:

شهروندانی عاقل

ان واطلبی

برتریجويی

داود ،سلياان و طالوت

شهروندانی انديشاند

منفعلبودن

طايان

نعاتبودن کومت و نبوت بين اسرائيل و

شهروندانی مشارکتجو

قتل و غارت

خاندان ابراهيم

اهل پرسش

غح اموال

جامعه سياسی قدرتاند

اسارت بندگان

تدبير سياسی صالحانه

مفاسد جنسی
استضعاف
استکبار
استخفاف

فرهنگ سياسي(مثبت و منفي) فرمانروايان در ابعاد سهگانه شناختي ،ارزشي و عاطفي
الف) فرهنگ سياسي مثبت با ابعاد سهگانه

برخی از آيات مستقيم و غيتر مستتقيم دربتارة شتناختهتا ،ا ساستات و ارزشهتای
بايسته ای است که برای فرمانروايان در امتر کومتت و تحتاياات سياستی و بتاالخص
شهروندان جامعه اسالمی در نظر گرفته شده است .فرمانروايان مطلوب ،به لحتاظ عالئتق
ا ساسی و ارزشی ،کسانیاند که سعی دارند با دانايان و نخبگان فکری ارتبا يابنتد و بته

قرآن و فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب

انواع فسادهای مرتبط با اقتضای اوليه کوم

کومت آرمانی

فرهنگ سياسی آرمانی

فرهنگ سياسی ضد آرمانی
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جای راهدادن به نادانان( i،یونس )31 ،و چاپلوسان و فرصتطلبان ،اقدامات خود را بر بهره
از افکار و انديشههای کارشناسان و آگاهان مبتنی ناايند( .معرف  )0831 ،از جاله عناصر
فرهنگ سياسی مطلوب که خداوند به اکاان سياسی در عرصه تحايمستازی و برختورد
عاومی با شهروندان جامعه اسالمی توصيه ناوده است ،شور و مشتورت ،اهتل گيشتت و
مافرت ،و نرمی و محبت میباشد( ii.آل عملران  )0۱1خداونتد از پيتامبر 6کته پيشتوای
جامعه است ،میخواهد آزار و اذيت اطرافيان را ناديده بگيرد و در پی انتقام نباشد ،با ر ات
و رأفت هاه را به خود جل کند و با خشم و غض موجت پراکنتدهشتدن آنتان نگتردد.
پيشوای الهی وظيفه دارد برای اطرافيان خود از خدا طل مافرت ناايد .اين آيه اوالً راجع
به امور عاومی سياسی استت و نته امتور شترعی و ثانيت ًا بيتانگر ستيره رستول خداستت.
(رباربایی ،0۴03 ،ج ،۴ص )۱3-۱۱
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مهمترين اب ار ارتباطی در جامعه دينی برای ارتبا رهبری دينی با شهروندان اياانی و
با کسانی که هنوز عضويت اين جامعه را نپييرفتهاند ،گفتگوست کته متیتتوان از آن بته
فراگيرترين و مبنايی ترين عنحر فرهنگ سياسی باارزش در قرآن کريم ياد کترد .سته راه
منححر به فردِ ( کات ،موعظه و بهترين جتدال) دعتوت بته را ه ختدا( ،نحلل  )0۱۱از

شيوههای سخن گفتن و مفاوضه (گفتگوی مشارکتی متقابل) iiiاست( .هملان ،ج  ،0۱ص

 .iقَالَ قَدْ أُجِیبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِیمَا وَ لَا تَتَّبِعَانّ سَبِیلَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُون.
.iiفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَ شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ المُتَوَكلِّینَ.
 .iiiالمُفاوضَةِ :الشَّرِكةُ العامّةُ في كل شيء .و تَفاوَضَ الشَّرِیكانِ في المال إِذا اشتركا فیه أَجمع و هيي
شركة المفاوضة .و قال األَزهري في ترجمة عنن :و شارَكه شركة مفاوضة و ذلك أَن یكون مالهما جمیعاً من
كل شيء یَمْلِكانه بینهما ،و قیل :شَرِكةُ المفاوضة أَن یشتركا في كل شيء في أَیدیهما أَو یَسْتَفِیئانِه مين بعيد و
هذه الشركة باطلة عند الشافعي و عند النعمان و صاحبیه جائزة .و فاوَضَه فيي أَمْيره أَي جيارَاه .و تَفاوَضيوا
الحدیث :أَخذوا فیه .و تَفَاوَضَ القوم في األَمر أَي فاوَضَ فیه بعضُهم بعضاً .و في حدیث .معاویة قال ليدَغْفَلِ
بن حنظلة :بِمَ ضَبَطْتَ ما أَرَى؟ قال :بمُفاوَضةِ العُلماء .قال :و ما مُفاوَضةُ العلماء .قال :كنيت إِذا لقِیيتُ عالمياً
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أَخذت ما عنده و أَعطیته ما عندي.
المُفاوَضةُ :المُساواةُ و المُشارَكةُ و هي مُفاعلة من التفْویض كأَن كلَّ واحد منهما رَدّ ما عنده إِلى صياحبه،

 )830کات آنگونه استداللی است که به ق منتهی میشود و هر گونه ش

و ابهام را

از ميان بر می دارد .موعظه بيانی است که به سب رعايت محال شنونده پييرش از درون
را تسهيل میناايد .جدل گونهای از استدالل استت کته شتخص را از ادعتايش منحترف
میکند ،هر چند نتواند او را به ق وادار ناايد .درواقع اين سه شيوه منطبق استت بتا سته
شيوه استدالل در منطق که از آنها به برهان ،خطابه و جتدل يتاد متیکننتد( .هملان ،ص
 )83۱-830طبق آيه اين شيوه های دعوت مخحوص مؤمنان يا غير مؤمنان نيست ،بلکته
ضرت رسول 6مأمور بودند با اين شيوهها انسانها را دعوت ناايند( .شوکانی ،0۴0۴ ،ج

 ،8ص )۱۴۱او بايد اين راهها را در امر دعوت دنبال میکرد و از تسليم هوسهای ديگران
شدن پرهي میناود( .شواا  )0۱خداوند وعده داده بود که او را از خطر مردم فظ خواهد
کرد و بايد پيامهای الهی را با اين شيوهها ابالغ ناايد( .مائده )13

مسلاانان مانند پيامبر 6در د وسع خود چنين مسئوليتی يافته بودند( .همان  )۱8پيامبر6

مأمور شده بود که به پيروانش ابالغ ناايد که مانند خود او مردم را به ختدا دعتوت کننتد
(یوسف  )013ازاين رو مسلاانان راستين در طول تاريخ اسالم تبليغ دين را وظيفة شرعی
خويش دانستهاند و در اين راه رنجهای فراوان کشيدهاند( .همان ،ص )۱8

در اداره جامعه دينی هم پيامبر 6وظيفه يافته بود که از طريق راي نی با اطرافيتان (آل

عمران  )0۱1و با آسانگيریها( .عفو و بخشش و نرمخويی) امور سياستی و اجتاتاعی را
رتق و فتق ناايد( .شوکانی ،0۴0۴ ،ج ،0ص ۴۱0ر رباربایی ،0۴03 ،ج ،۴ص  )۱3-۱1در
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برخورد با کافران هم دستور رسيده است کته بتا جتدال ا ستن بتا آنهتا مجادلته ناايتد.
(عنکبوت  )۴1مجادله ا سن در صورتی اتفاق میافتد که در آن غلظت ،اهانتت و طعنته
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بر اساس آيات ميکور پيامبر 6در هر فرصتی سخن میگفت و با برهان و پند و انتدرز
به اسالم دعوت میکرد .در اين راه سفرهای زيادی انجام داد و نامههای فراوانی به اقحی
نقا جهان نگاشت( .امینی ،0811 ،ص  )۱8-۱۱نکته اساسی در قرآن اين است که هاته

أَراد مُحادَثة العلماء و مُذاكرتهم في العلم ،و اللّه أَعلم (ابنمنظور ،4141 ،ج ،7ص.)042
 .iوَ لَا تجَُدِلُواْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَ قُولُواْ ءَامَنَّا بِالَّذِى أُنيزِلَ إِلَیْنَيا وَ
أُنزِلَ إِلَیْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُون.
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نباشد .و در عوض هاراهی گفتار با نرمی و مدارا باعث میشود طرف مقابل بدون لجاجت
در جهت رسيدن به قيقت گام بردارد( .رباربایی ،0۴03 ،ج ،01ص  )083اصل دعوت با
سخن منطقی موج

شده است خدا در قرآن پيامبر 6را به تيکردهنده و نه مسلط (غاشیه

 )۱۱-۱0بخواند (رباربایی ،0۴03 ،ج ،۱1ص )۱3۱و بگويد که کار تو تبليتغ استت و اگتر
اعراض کردند ،تو نگهبان آنان نيستی (شواا  )۴3و مسئول اياان و طاعت آنان نایباشی
(رباربایی ،ج  ،03ص  )13و نه مأموری آنان را بته پتييرش تق وادار ستازی( .مکلاام

شیرازی ،083۴ ،ج ،۱1ص )۴31اين آيات شاهدند کته رستالت استالم بتر تتأثير قلبتی و
برانگيختن فکر و انديشه استوار است و امر جهاد برای دفع مهاجم و رفع م ا م میباشتد.
(رالقانی ،081۱ ،ج ،۴ص )83
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از منظر سياست خارجی ،يکی از ارزشهای موبت که قرآن به آن تشويق ناوده است،
دعوت به و دت جهانی با محور تو يد است :بگو اى اهل کتاب بياييد از آن کلاه ق که
ميان ما و شاا يکسان است پيروى کنيم که بج خداى يکتا را نپرستيم و چيت ى را بتا او
شري قرار ندهيم و برخى را به جاى خدا به ربوبيّت تعظيم نکنيم .پر اگتر از تق روى
گردانند بگوييد شاا گواه باشيد که ما تسليم فرمان خداونديم( .الهی قمشهای ،0831 ،ج،0
ص  ،3۱شرح آیله  1۴آل عملران) ايتن آيته کته روی ستخنش پيتامبر 6استت ،بعتد از
عق نشينی مسيحيان از مباهله و پييرش شرايط ذمه و پيدايی زمينه چنين پييرشی صادر
شده است .پيامبر 6بر اساس اين آيه نامههتای متعتددی بته اکاتان آن دوره (مقتوقر
زمامدار محر ،هرقل قيحر روم) نوشت و آنانرا به تسليم در برابر خدا دعوت ناود( .مکاام
شیرازی ،083۴ ،ج  ،۱ص  )11۱-۱18آيه فوق اصل را بتر هاکتاری در راستتای اهتداف
مقدس تو يدی قرار داده است و ي

ندای و دتی است در برابر تاامی مياه آستاانی.

(همان ص )۱1۴

11

رعايت عدالت يکی از توصيه های خداوند در برخورد با هاه اديتان و طوايت و اقتوام
است .رسول خدا 6وظيفه داشت هاه را به دين اسالم و کلاه تو يد دعوت کند و در اين
را ه پايداری ناايد و تابع هوس مردم نگردد ،او مأمور بود ميان مردم به عدالت کم کند،
چراکه خداى يگانه پروردگار هاگان است و هر کسی پاداش عالتش را دريافتت خواهتد
کرد .پر از تبليغ رسالت هيچ جت و گفتگويی باقی نخواهد ماند( .الهی قمشهای،0831 ،

ج  ،0ص  ،۴3۴شرح آیه  0۱شواا)

پايبندی به پياان تی با مشرکان و در زمان جنگ (توبه  )3از ارزشهتای فرهنگتی
سياسی است که در آيات قرآن بر آن تأکيد شده است .عهد و پياان معنتای وستيعی دارد
که پياان در ميان ملتها و کومتها بخشی از معنای وسيع اين واژه را تشکيل میدهد.
(مکاام شیرازی ،083۴ ،ج ،0۱ص  )000قرآن( iإسراء  )8۴به مراعات هتر گونته پياتان
بين ي

فرد با ديگری (ديگران) دستور کلتی داده استت( .قرشلی ،0833 ،ج  ،1ص )11

وفاداری به عهد( iiتوبه  )3از لوازم تقوای دينی شارده شتده استت( .موسلوی هملدانی،

 ،083۴ج  ،1ص  )۱11درواقع بسياری از روابط اجتاتاعی ،اقتحتادی و سياستی بتر پايتة
پياان استوار است که ت ل ل در آن به معنای فروريختن اعتاتاد ،ايتن سترمايه اجتاتاعی،
است( .مکاام شیرازی ،083۴ ،ج  ،0۱ص  )001آياتی ني به اعطای پاداش ني و تاجيد
از کسانی اختحاص يافته است که بر پياانهای خود با خدا يا مردم پايبندنتد( .اعلد ۱1ر

خداوند در آيات ديگر خود را وفادارتر از هاه به عهد و پياان توصي

کرده است( iii.توبه

000ر بقره 31ر مریم  )33بر اين اساس معحومان به عنوان اکاتان استالمی هيهگتاه
نق پياان نکردند .آنان به تاامی پياانهای ختود بتا دشتانان عاتل کردنتد .ضترت
رسول 6به دليل پايبندی به مواد صل ديبيه که با مشرکان منعقد کرده بود ،ابو بحير نو
مسلاان را به مشرکان مکه سپرد .ضرت علی بعد از پياان با معاويه در صفين هيچگاه
سخن خوارم را نپييرفت که بر نق پياان با معاويه اصترار داشتتند( .امینلی ،0811 ،ص
)3۴-38

از جاله ارزشهای موبت که اکاان بهخحوص در زمان جنگ با دشان به آن مکل
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آل عمران 31ر بقره 033ر فتح 01ر توبله  ۴و 3ر ایلزاب ۱8ر مؤمنلون 3ر معلااج )8۱

 .iوَ لَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ حَتىَ یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كاَنَ مَسُْوال.
.iiكَیْفَ یَكُونُ لِلْمُشْرِكِینَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَ عِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِینَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ فَمَا اسْيتَقَمُواْ
لَكُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لهَُمْ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَّقِین.
 .iiiإِنَّ اللَّهَ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَ أَمْوَالهَُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَتِلُونَ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ
وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فىِ التَّوْرَئةِ وَ الْانجِیلِ وَ الْقُرْءَانِ وَ مَنْ أَوْفىَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیْعِكُمُ الَّذِى بَایَعْتُم بِيهِ وَ
ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیم.
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شدهاند ،پيش تازبودن آنان در هاه تلخیها و سختتترين ادثتههاستت .در جنتگ ا تد
پيامبر 6جنگيد ،شکست ظاهر شد ،هاه پا به فرار گياشتند و به عق نگاه نکردند آنگاه
پيامبر صدایشان کرد که برگرديد ،اما آنان توجه نکردند« ،به ياد آريد هنگامى که روى به
ه يات و شکست داشتيد و چنان و شتزده مىگريختيد که توجه به ا تدى نداشتتيد تتا
آنجا که پياابر هم که شاا را به يارى ديگران در ص کارزار مىخواند توجه نکرديتد ،تتا
به پاداش اين بىثباتى غاى بر غم شاا افت ود ،تتا از ايتن پتر بتراى ازدستترفتتن يتا
بهدست آوردن چي ى اندوهنا نشويد و خدا به هر چه کنيتد وو هتر چته انديشتيدا آگتاه
است» (آل عمران  )0۱8فرياد پياابر 6کايت از متفرق شدن سپاه دارد رسول ختدا 6را
در بين مشرکين رها کرده از ترس کشتهشدن راه بيابان را پيش گرفتته بودنتد( .موسلوی

همدانی ،083۴ ،ج ،۴ص  )13آيهای ديگر مبارزه با دشان را تکلي رسول خدا قترار داده
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است( .نساء  )3۴اين آيه فرع بر آيههای قبل است که ال کسانی را نشان داده است که
به داليل مختل کاهلی میکنند و در اطاعت از پيامبر 6برای مبارزه بتا دشتان کوتتاهی
میورزند .خدا به پيامبرش خطاب میکند اکنون که آنان در جهاد سستى متینااينتد ،تتو
خودت در راه خدا جهاد کن ،سنگينى آنان تو را نارا ت نکند زيرا تو فقط مکل و مسئول
خود هستى و از پيامبر 6میخواهد ديگران را به جهاد تشويق کنتد( .قرشلی ،0833 ،ج،۱
ص )۴0۱
ب) فرهنگ سياسي منفي با ابعاد سه گانه

تحقير مردم ،ملت ،قوم و قبيله خود از جاله عناصر فرهنگ سياسی منفی فرمانروايان
است .اکاانی که مطيعکردن مردم را در تحقير آنان ديدهاند بتهشتدت بتا متيمت الهتی
روياروی شدهاند .فرعون قوم خود را تحايق کرد و از وى اطاعت کردند( i.مکاام شیرازی،
 ،083۴ج ،۱0ص  ،38تفسیر آیه  ۱۴زخرف) ،چرا که بيدارشدن ملتها ب رگترين دشان
کومتهاى خودکامه و شيطانى است( .بابایی ،083۱ ،ج ،۴ص )83۱

يکی از ارزشهای بسيار منفی که در قرآن بهشدت از آن نهی شده است ،استتعباد يتا
دعوت به پرستش خود است .هيچ انسانی که مورد توجه خدا قرار گرفته و بته او کتتاب و
11

 .iفَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كاَنُواْ قَوْمًا فَاسِقِین.

کم و نبوت داده شده است ،به مردم نخواهد گفت که بهجای خدا ،بنتدگان متن باشتيد.
(آل عمران  )31اين آيه و آيه بعد از آن ،بشرپرستى را محکوم مىستازد و روح آزادگتى و

شیرازی ،083۴ ،ج  ،۱ص  )181-18۱در آيه دعوت صا بان هاه اديان به و دت که قبالً
دربارة آن بحث شد ،بر مسئلة پرستش خدای وا د و پرهي از پرستش انسان تأکيد گرديده
است .در قيقت ،بر اساس محتوای آيه و دت ،اسالم بردگى و استعاار فکرى را ي نوع
عبوديت و پرستش مىداند و با آن مانند مبارزه با بت پرستتی ،پيکتار فکتری  -فرهنگتی
میناايد( .همان ص )۱1۱
انححارطلبی يکی ديگر از عالئق منفی سياسی است که خداونتد بتهنحتوی آن را بتا
اخالق يهودی مرتبط کرده است ،آنجا که می گويد :آيا آنان ويهتودا ستهاى در کومتت
دارند وکه بخواهند چنين داورى کنند؟ا در الىکه اگر چنين بود به مردم کاتترين تق را
ناىدادنتد و هاته چيت را در انححتار ختود متىگرفتنتد( .بابلایی ،083۱ ،ج  ،0ص۴01ر

قرآن و فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب

استقالل شخحيت را در انسان پرورش مىدهد .در طول تاريخ افرادى بودند کته پتيش از
رسيدن به قدرت چهرهاى معحومانه داشتند و مردم را به ق و عدالت و آزادگى و اياتان
دعوت مىکردند ،اما هنگامى که پايههاى قدرتشان محکم شد کمکم مسير خود را تاييتر
دادند و گرايش به فردپرستى يافتند و بته ستوى ختويش دعتوت کردنتد .يکتى از طترق
شناسايى داعيان ق و داعيان باطل هاتين استت .کته داعيتان تق کته در رأس آنتان
پيامبران 6و امامان قرار داشتند ،آن روز که ب رگترين قتدرتهتا را در اختيتار گرفتنتد،
هاانند نخستين روزهاى دعوت خود مردم را به اهداف مقتدس دينتى و انستانى از جالته
تو يد و يگانه پرستى و آزادگى دعوت مىناودند .داعيان باطل به هنگام قدرت و پيروزى
نخستين مطلبى که در ما شان جوانه مىزد دعوت مردم به خويش و تشويق مردم به ي
نوع عبوديت بوده است تالتقهتا و چاپلوستیهتاى افتراد بتىمايتهاى کته اطرافشتان را
مىگرفتند ،با غرور و کمظرفيتى آنان توأم شده چنين پديدهاى را به بار متىآورد( .مکلاام

مترجمللان ،0811 ،ج  ،0ص  100و ج  ،۱ص  )033يهتتود نبتتوت و مقتتام را بتتراى ختتود
مىخواستند ،چنانکه کارانان ستاگر ني چناناند( .قرشی ،0833 ،ج  ،۱ص )838

ناقضان عهد و پياان در آيات زيادی ميمت شدهاند و مجازاتهتای شتداد و غالظتی
11

بيان گرديده است( i.آل عمران 33ر انفال ۱1ر بقره  ۱3و 011ر ایلزاب 0۱ر إسلراء 8۴ر

اعد ۱۱ر اعراف 01۱ر توبه  0۱و  )3۱نق

پياان با هيچ گروهی در قرآن تجوي نشتده

است .شکستن معاهده تنها در صورتی مجاز است که طرف مقابل عهد بشکند .خدا پياان
مشرکان را نق ناود ،چون آنان نق عهد کردند .با اين ال خدا از سر ر اتت چهتار
ماه به ايشان مهلت داد .هاهنين خداوند دستور داد به تعهدشان در قبال مشرکانی که بته
عهد خود وفادار ماندهاند پايبند باانند و اين در الی بود که مشرکان به زبون و ذلت افتاده
بودند و اسالم عظات يافته بود( .رباربایی[ ،بیتا] ،ص)1۱
فرهنگ سياسي فرمانروايان
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فرهنگ سياسی موبت

فرهنگ سياسی منفی

ارتبا با دانايان و نخبگان

ارتبا با نادانان

مشورتپييری

چاپلوسپروری

درگيشتن از شهروندان

تقربدهی به فرصتطلبان

نرمی و محبت به شهروندان

تسلط بر ديگران

گفتگو با کات ،موعظه و جدال ا سن
تيکر به ديگران
ابالغ به ديگران
دعوت به و دت در سياست خارجی
جهاد برای دفع مهاجم و رفع م ا م
پايبندی هايشگی به پياان مگر با نق

طرف مقابل

فرهنگ سياسي( .مثبت و منفي) مردم در ابعاد سهگانه شناختي ،ارزشي و عاطفي
الف) فرهنگ سياسي مثبت در ابعاد سه گانه

دو امر واليت و اطاعت نسبت به کومت (تأکيد بر بعتد ارزش) درختور توجته استت.
واليت عبارت است از ي نحوه قربتی کته منتهتی بته نتوع خاصتی از تحترف و تتدبير
میگردد( .رباربایی ،0۴03 ،ج ،1ص  )0۱آياتی در قرآن واليت هاگانی در جامعه اياانی

11

 .iوَ الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَ یُفْسِيدُونَ فيىِ الْيأَرْضِ
أُوْلَئكَ لهَُمُ اللَّعْنَةُ وَ لهَُمْ سُوءُ الدَّار( .رعد)02 :

را به رسايت شناختهاند( iتوبه 30ر مائده  ۱۱و  )۱1طبق ايتن آيتات ،جامعته استالمی از
جوامعی که سلسله مراتبی و طبقهبندی شدهاند ،جدا میشتود .در ايتن جامعته شتهروندان
هاه از قواعد و قوانين الهی آگاهاند ،مشارکت برای برپايی جامعه دينی را ارزش میداننتد،
هاه بر هم واليت دارند ،هاه در مقابل هم مسئولاند .بر اساس آيه نشانة بارز واليت بتر
هم اين است که مؤمنان امر به معروف ونهی از منکر میکنند که رويه دائاتی در زنتدگی
اجتااعی و سياسیشان است بنابراين يکی از کارهای مردم در مقابل دولت اين است کته
جلو خطای کومت را بگيرند و به کارهای معروف و نيکو دعتوت کننتد .امتام ستين
رکت سياسی خود را در مقابل امور ناشايست کومت زمان به امر به معتروف و نهتی از
منکر مستند ساخت( .گروه یدی  ،0833 ،ص  881و  )۴1۱امام در جای ديگری امر به
معروف و نهی از منکر کردن کومتها را به آيه  70توبه و چند آيه ديگتر استتناد کترده
است( .همان ص  )80۱-800طباطبايی به درستی معتقد است که عاوم مسلاانان در امتر
خداوند بين مؤمنان اوليه  -مهاجران و انحار -که اولين جامعته استالمی را در مدينته بته
وجود آوردند ،در نحرت هاديگر و در امنيتدادن  -اگر ي مسلاان به ي کافر امنيتت
دهد هاه مسلاانان الزم استت آن را بته رستايت بشناستند -و تتی در ار (موسلوی
همدانی ،083۴ ،ج ،1ص  )033واليت برقرار کرده است( .انفال  )3۱نکتة جال توجه اين
است که در اين آيه هاه مؤمنان جامعه نوپديد اسالمی مورد خطاب قرآن قرار گرفتتهانتد.
بیترديد از اين آيه میتوان استنبا کرد که آنان در سامان اجتااعی شري فرض شدهاند
که به صورت فعال در صحنه سياسی و اجتااعی نقشآفريناند.
اين واليت هاگانی در هااهنگی با اصل اطاعت از خدا و رسول که در واقع اطاعت از
فرمانهای الهی و اجراکننده فرمانهای خداست ،جريان میيابد و معيار اطاعت از اکاان
ديگر ني خدا و رسول (قانون الهی و مجری قانون الهیاند) .آيات بسياری مخاطت را بته
اطاعت از خدا و رسول فراخواندند «و ما ارسلنا من رسول اال ليطاع باذن ا (نساء  )1۴و

 .iالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَينِ الْمُنكَيرِ وَ یُقِیمُيونَ الََّّيلَوةَ وَ یُؤْتُيونَ

الزَّكَوةَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَئكَ سَیرَْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ( .توبه)74:

قرآن و فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب

به معروف و نهی از منکر بر هاديگر واليت دارند (رباربایی[ ،بیتا] ،ص ،)010هاهنتين

11

من يطع ا فقد فاز فوزاً عظيااً (ایزاب  i،)30اطاعت اولیاالمر را هم ماننتد اطاعتت از
رسول دانستهاند .عالمه طباطبايی اولیاالمر را مانند بسياری از مفسران شيعه بته امامتان
معحومی تفسير کردهاند که در واقع مجری ا کام خدا و سنت رسولاند و از خود بر آن دو
چي ی اضافه نایکنند ،در الیکه زمخشری اولیاالمتر را هاتة اکاتان غيتر معحتومی
دانسته است که در صو رت پيدايی خطا و اختالف بايد به خدا و رسول ارجاع دهند عالمه
طباطبايی ديدگاه او را نپييرفته و نقد کرده است( .رباربایی ،0۴03 ،ج  ،۴ص )۴18
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بنابراين با منطق قرآن مؤمنان هاه بر هم واليت دارند .اين واليت با رکت در مسير
خوبی ها و پرهي از منکرات تجلی میيابد .در جامعه اياانی اگر اکم يتا محکتوم از ايتن
مسير خارم شود ،بايد واليت ديگری را که اين دو مسير را نشان می دهتد بپتييرد .چتون
کتاب خدا هاه خوبیها و بدیها را میناايد و رسول خدا ني اينها را نشان میدهد ،هاته
بايد از خدا و رسول اطاعت کنند .اطاعت هر کسی که از جاده کتاب خدا و سنت رستولش
خارم شده است ،ميمت الهی را در پی دارد .نتيجه اينکه در جامعتة اياتانی مؤمنتان هتم
آمرند و هم مأمور و از اين جهت واليت در جامعه دينی امری متضاي است .در اين آيات
تاايل درونی و خضوع در مقابل قوانين الهی که جنبه ا ساسی فرهنگ سياستی استت و
ارزشبودن فرمان و اطاعت در مسير قوانين الهی و شناخت معروف و منکرات هاه متورد
تأکيد قرار گرفته است.
دو عنحر ديگر که در ادامه واليت و اطاعت درخور توجه است ،توال و تبراست .اگر در
واليت و اطاعت جنبه ارزشی فرهنگ سياسی برجسته باشد ،در توال و تبرا جنبه ا ساستی
آن بيشتر به چشم میآيد .ت ختدا صتفت مؤمنتان معرفتی شتده استت( iiبقلره )01۱
هاهنين پيامبر 6م د رسالتش را مودت و دوستی قيقی مؤمنان با ن ديکان و اهل بيتت
خودش معرفی کرده است ،محبتی که در عال به پييرش واليت آنان منجر خواهتد شتد.
(مکاام شیرازی ،083۴ ،ج ،۱1ص  )۴13-۴10خضوع و مهربانی در مقابل مؤمنان و تندی
 .iآیاتي كه در آنها اطاعت خدا و رسول ،به تنها یا باهم ،از مؤمنان خواسته شده اسيت :آل عميران 20 :و .420
نساء 02 ،96 ،42 :و  .62مائده47 :و  .60انفال 02 ،4 :و  .19توبه .74 :نيور 21 ،24،20 ،17 :و  .29احيزاب 02 :و
 .99محمد .22 :فتح .47 :حجرات .41 :مجادله .42 :تغابن .49 ،40 :بقره .002 :نساء.419 :
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 .iiوَ مِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا یحُِبُّونهَُمْ كَحُبّ اللَّهِ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَ لَوْ یَيرَى
الَّذِینَ ظَلَمُواْ إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَذَاب.

با کافران)مائده  (۱۴از اوصاف کسانی است که رسالت ب رگ بر عهده آنهاست( .بابلایی،

 ،083۱ج ،0ص  )۱۱1-۱۱۱خداوند در آيهای ديگر پيروان محاد 6را به تنتدی در مقابتل
کفار و ر ات و دوستی با يکديگر وص

کرده است( .فتح )۱1

قرآن و فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب

مشورت در امور سياسی از جاله توصيههای قرآنی است که بته نظتر بترای ختروم از
استضعاف و ازبينبردن زمينههای استکبار میباشد .طبيعی است ضور فعاالنه در عرصته
سياسی بدون شناخت کافی از مسائل اين وزه نایتواند ازبينبرنده زمينههای شکلگيری
استضعاف و استبداد باشد .در اين قسات به آياتی میپردازيم که به مشورت دعوت میکند
و از استضعاف و استکبار پرهي میدهد .هر چند آية مشورت در سوره آل عاران خطاب به
پيامبر 6است ،چشا دی به ضور فعاالنه ناشی از شناخت در جامعه اياتانی هتم دارد .در
ضان اصل شورا در سوره شورا از اوصاف اصلی مؤمنان شارده شده است.
مشارکت در امور سياسی که الزمهاش داشتن شناخت از ي طترف ،بتاارزششتاردن
مشارکت از طرف ديگر و وجتود انگيت ه بترای ايتن امتور از ديگتر سوستت ،جامعته را از
استضعاف در عرصه سياسی دور میدارد .آيه  052آل عاران میگويد اکم سياسی وظيفه
دارد مردم را به مشارکت در مسائل کومتی فراخواند.
اين آيه دربارة مشورت پيامبر 6با ياران در جنگ ا د است .پيامبر 6به دفاع در داخل
مدينه نظر داشت و ياران با دفاع در بيرون از مدينه موافق بودند .پيامبر به خواستته يتاران
رفتار کرد و در بيرون شهر به جنگ پرداخت و مسلاانان شکست خوردنتد .بتا ايتن تال
خداوند اصل شورا را تحکيم مىکند چون پاية اجتااع اسالمى است و هدف اين است که
انديشه ها و استعدادها بروز کند و هر صا رأيى ختود را در سرنوشتت شتري بدانتد و
مسلاانان براى آينده و هايشه تربيت شوند و بتوانند از غروب نبوت خود را رهبرى کننتد.
هايشه رهبرى پيامبر 6و اوصيا و تربيتشدگان در ميان نيست .مسلاانان سته راه بيشتتر
ندارند :يا سرنوشت شان را به ديگران واگيار کنند ،يا گرفتار استبدادها و خودسریها باشند
يا به هر قيات با شوراى اهل نظر و آشنا و مؤمن به معناى استالمى امتت را اداره کننتد.
(رالقانی ،081۱ ،ج ،۱ص )81۱

هاهنين آيه دال بر اين است که اختالف نظر در امور مشورتبردار  -بترخالف امتور
و يانی که چون و چرا بر نایدارند( .مائده 13ر یشر  )3مطلوب است .خدا وقتی انستان
را میآفريد ،میدانست انسانها نظامهای ذهنی متفاوتی دارند (نوح  )0۴و دارای اختالق 17

و ديدگاههای گونهگوناند( .اب قتیبه[ ،بیتا] ،ج ،0ص  )۴01چنين آفرينندهای متناست بتا
آنهه آفريده قوانينی را تشريع کرده است که در بخشی از آن ق استفاده از استتعدادی را
که در وجود انسان تعبيه ناوده ،به وی میدهد .به عبارت بهتر خداوند از ي سو مؤمنتان
را به اظهار نظر بر میانگي د و از سوی ديگر به اکاان گوش د میکند کته ايتن تق را
محترم شاارند.
از تشريع مشورت و مشارکت مردم در امور سياسی معلوم میگردد متردم در کومتت
قاند چرا کته در آيته ديگتری( iبقلره  )۱88مشتورت را در امتور خحوصتی و
صا
خانوادگی ،برای حول رضايت طرفين صا

ق ،تشريع کرده است (عبداهلل شبر )31

ازاينرو در لقه مشاوره پيامبر 6عالوه بر مؤمنان ،منافقانی مانند عبدا بنابی و اصحابش
شرکت میکردند( .رباربایی ،0۴03 ،ج ،۱ص  )۱۴در آيهای ديگر ستنت مشتورت ملکته
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سبا با سکوت قرآن تأييد میگردد( .نمل )8۱

داشتن ق سؤال در هاه ال و در بتدترين شترايط از ارزشهتای فرهنتگ سياستی
قرآنی برای مؤمنان است .مؤمنان دربارة هاة چي ی میتوانند ستؤال کننتد ،تتی دربتارة
وعدههای خدا .طبق آيهای رسول 6و مؤمنان در سختتترين لحظته امتحتان بته ت لت ل
میافتند و میگويند نحرت خدا کی خواهد آمد که پاسخ میآيد نحرت الهی ن دي است
(بقره  ،)۱0۴هاهنين آياتی ديگر وضعيتی را ترسيم میکنند که در ي جامعه دينتی هتر
سؤالی و لو نابجا و تی از سر نفاق مطرح میگردد .اين ميان اگر چته تخلفتاتی صتورت
می گيرد ،منتهی پيامبر ،به دستور خداوند ،فقتط انتيار متی دهتد و از ستر قتدرت برختورد
نایکند( .ایزاب  01ل  ۴ ،08 ،0۱ ،00ل  03و  )01در اين آيات هرگونه کاهلی و سستی
و بهانهجويی که از سر نفاق و سست اياانی صورت میگيرد ،مجازات خاص دنيوی نتدارد
و خداوند تنها به عياب ها و تهديدهای اخروی بسنده کرده است .بعد از اين آيات خداونتد
جامعة دينی را دعوت میکند که پيامبر را الگو قرار دهند.

 .iوَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَینْ كاَمِلَینْ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَليىَ المَْوْلُيودِ لَيهُ رِزْقُهُينَّ وَ
كِسْوَتهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ لَا تُكلََّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَيدِهِ وَ عَليىَ الْيوَارِ ِ مِثْيلُ
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ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فََِّاالً عَن تَرَاضٍ مِّنهُْمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِْمَا وَ إِنْ أَرَدتُّيمْ أَن تَسْترَْضِيعُواْ أَوْلَيادَكمُ فَلَيا
جُنَاحَ عَلَیْكمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَیْتُم بِالمَْعْرُوفِ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بمَِا تَعْمَلُونَ بََّیر.

ب) فرهنگ سياسي منفي در ابعاد سهگانه

واليت و اطاعت در جهت ديگر فرهنگ سياسی منفی است .در اين معنا ،واليت گونتهای امتت ام
رو ی با کفّار و اهل کتاب است کته پيامتد آن تتأثيرپتييری مستلاانان از کتافران در اختالق و ستاير
شئون زندگی و بالتّبع تحرّف آنها در اين امور است که در نهايت سب ساز شتکلگيتری زمينتة ختروم
از مسير ق و وابستگی و اضاحالل استقالل مسلاانان میگتردد( .رباربلایی ،0۴03 ،ج  ،۱ص 813
  )83۴به هاين دليل خدا از اطاعت کافران و منافقان نهی کرده است (فرقلان ۱۱ر ایلزاب 0و ۴3رآل عمران  011و  )0۴1اطاعت از کسانی که پيروی از هوای نفر میکنند نهی شده استت( ،کهلف

 )۱3اطاعت از تکيي کنندگان و کسانی که کارشان قسم خوردن در هر امتر کوچت و بت رگ استت،
پييرفته نيست( .قلم  3و  )01خداونتد در آيتهای ديگتر شترايط ستخت کستانی را در قيامتت ترستيم
میکند که به جای اطاعت از خدا و رسول از ب رگان و رؤستای قتوم اطاعتت کردنتد( .ایلزاب  11و

(سللید کریمللی ،083۱ ،ص )۴۱3خداونتتد اطاعتتت از ستتردمداران و رؤستتای طايتتانکننتتده بتتر صتتال
(یسینی ،شاه عبدالعظیمی ،0818 ،ج  ،1ص  )۴31و اطاعت اهل استراف را ،هاتانهتا کته بته فستاد
مشاولاند و از دايره اصالح بيرونانتد ،مانتوع کترده استت( .شلعرا  )0۱۱-0۱0در فرهنتگ سياستی
فرمانروايان بيان شد تحقير ي ملت از جاله اعاال فرعونيان است .خداونتد کستانی را کته در مقابتل
اين استخفاف و تحقير تسليم شده و آن را پييرفتهاند ،فاسق دانستته استت( .زخلرف  )۱۴نکتته ايتن
است که اگر آنان فاسق و خارم از اطاعت فرمتان ختدا و کتم عقتل نبودنتد ،تستليم چنتين تبلياتات
باطلی ناىشدند( .بابایی ،083۱ ،ج  ،۴ص )831
اشکالی از مودت که بار سياسی دارد ،نفی و نهی گرديده است .مودت کافر (کسی کته
با مسلاانان دشانی میکند) نهی شده است (ممتحنه  )0در آيهای ديگر متودت دروغتين
بعضی از منافقان که به تبعيت از پيامبر 6نينجاميده ،امری منفی تلقی شده است( .نسلاء
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« )13سادتنا» در آيه  77جاع «سيّد» به معناى مال ب رگى است که شهر ب رگى را تتدبير متىکنتد.

 )38طبق آيه عدهای اند که وقتی مجاهدان از جنگ با پيروزی و غنياتت برمتیگردنتد و
خود را از آن محروم میيابند ،مانند ي بيگانه که هيچ ارتبا و مودتی بين آنان و مؤمنان
نبوده است ،اظهار تأس میکنند .تاس شان از اين جهت است که کاش بودند و غنياتتی
نحي شان میشد( .بابایی ،083۱ ،ج ،0ص  )۴۱0ضرت ابراهيم دوری از هاتديگر در
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روز قيامت و لعن به هاديگر در آن روز و مأواگرفتن در آتتش و محترومشتدن از نحترت
الهی را نتيجة انتخاب بت به جای خدا با انگي ة شتکلگيتری متودتی دنيتايی بتين افتراد
معرفی کرده است( .عنکبوت  )۱1پرستش بت برای هر قومی رم و دت و عامتل پيونتد
خود و نياکان بود .کفار پيروان خود را به پرستش بتها دعوت میکردند و اين لقه اتحال
بين سران و پيروان بود( .بابایی ،083۱ ،ج ،8ص  )۴13در آيه ديگری( .آلعملران )003
آمران به معروف و ناهيان از منکر را از هارازگرفتن و محرم دانستتن کتافران (خيرتترين
بخش جامعه دينی) پرهي داده است( .رالقانی ،081۱ ،ج ،۱ص )811دليل اين استت کته
بيگانة محرم میکوشد فرهنگ و اقتحاد و نظام سياسی اسالمی را منحرف کند و در قال
معهود خود درآورد( .همان ،ص  )810-811در قرآن کريم مسئله برائت در موارد متعتدد و
متنوع توجه را برانگيخته است .برائت هتود از شتر
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(هلود  ،)۱۱-۱۴برائتت ابتراهيم از

پدر(عاو) و قومش (زخرف ۱1ر انعام  )33برائت پيامبر و مسلاانان از مشرکان (یلونس

۴0ر توبه  )8-0از جاله مواردی است که جنبه قوی سياسی دارند .بنابراين در منطق قرآن
جنبههای عاطفی فرهنگ سياسی (توال و تبرا) به شکل منفی يا موبت با جنبههای ارزشی
فرهنگ سياسی (واليت و اطاعت) به شکل موبت يتا منفتی پيونتد ختورده و از هتم جتدا
نيستند.
هاان گونه که خداوند از مستضع مادی و جسای سخن گفته – کسانی که ستمهای
مختل از قبيل شکنجه ،قتل و غارت واقع میديدند  -از مستضع فکری هم –کستانی
که قدرت انتخاب عقيده صحي و ابراز آن را نداشتند و به جای خدا بايد بته پادشتاهان و
صا بان قدرت اياان میآوردند -ياد کرده است .در سورهای تقابل مستکبران ومستضعفان
در مسئله اياان به صال  تحوير شده است( .اعراف  )3۱تالش مستکبران اين است که
مستضعفان را از گرايش به صال  باز دارند چراکه اين امر موج اياان آنان بته ختدای
يکتا خواهد شد و بالطبع چنين ادثهای زمينههای ذهنی بهرهکشی مستکبران از آنتان را
به خطر خواهد انداخت .در جای ديگری ن اع اين دو گتروه در آخترت بيتان شتده استت.
استدالل محوری مستضعفان برای مستکبران اين است که وسوسههای دائای شاا باعتث
قحور ما شد و موفق به ورود در جرگة مؤمنان نشديم و از مسير هدايت باز مانديم( .سلبا

 )88-80عدهای از مردم (مستکبران) ديگران (مستضعفان) را با ترساندن به وضعيت روانی
ناسالم متبال میکنند( .انفال  )۱1در آياتی مستضتعفان بته دو قستم تقستيم متیگردنتد:

مقحران که هجرت نایکننتد و در فضتای آلتودة مستضتع پترور و مستتکبرپرور بتاقی
میمانند و به وضعيت موجود تن میدهند جايگاه اينان در آخترت جهتنم استت و هاتراه
مستکبران بر عياب الهی گرفتار خواهند شد .مستضعفان ناتوان کته قتدرت کتافی بترای
هجرت از سرزمين کفر و استکبار ندارند و مردان و زنان و کودکان ناتوان از اين جالهانتد.
(نساء 13-13ر سبا 88-80ر ابراهیم ۱0ر مؤم  )۴3خداوند مؤمنان را بته جنتگ و قتتال
برای نجات اين گروه فرمان میدهد .مؤمنان نبايد در بيرونآمتدن آنتان از ايتن وضتعيت
دريغ ناايند ( i.نساء  )3۱بنابراين در فضای آلوده استضعاف ،کس اياان ،فظ اياتان و
شکل گيری جامعه تو يدی با مشکالت فراوان دست و پنجه نترم خواهتد کترد و وظيفته
آگاهان است که ديگران را از اين وضعيت نجات دهند.
از جاله فرهنگ سياسی منفی که به کرات در قرآن ميمت شده است ،نفتاق استت .نفتاق در
اصطالح قرآنی اظهار اياان و پنهانداشتن کفر بتاطنی استت( .موسلوی هملدانی ،083۴ ،ج،01
منافقان به پيامبر 6میگفتند که شهادت میدهيم تو رسول خدا هستی ولی چون بته گفتته ختود
اعتقاد نداشتند ،خداوند سخنشتان را دروغ متیدانستت( .منلافقون  )0البتته ايتن کتيب خبتری

نيست ،چون در رسول خدا بودن محاتد 6ترديتدی وجتود نداشتت ،بلکته کتيب مخبتری استت.
(قرشی ،0833 ،ج ،00ص  )033منافقان آنهه را که در دل ندارند به زبان متیآورنتد( .فلتح )00

منافقان با اوصاف گوناگون منفی در آيهها و سورههای مختل توصي شدهاند :آنتان کستانیانتد
که در کنار آدمهايی که عير دارند و به جنگ نایآينتد ،بتاقی متیماننتد و بهانته متیتراشتند .در
اصطالح قرآنی هاة آنتان مخالفتان و بازمانتدگان ناميتده متیشتوند( .قرشلی ،0833 ،ج ،01ص
 ،)۱81برای جاع غنايم ريصاند و در اين موارد عالقهمندنتد بتا مؤمنتان باشتند .منافقتان ايتن
خحلت را در غنائم خيبر بروز دادند( .فتح  )0۱آنان بهدروغ بتر قحتد عاتل واجبتی چتون جهتاد
قسم میخورند که در عال هيچگاه اضر به امتوتال آن نيستتند( .هملان ،083۴ ،ج  ،3ص ،۱۴0
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ص )۴31منافقان کسانیاند که در ظاهر خود را به گونهای نشان میدهند کته در بتاطن نيستتند.

شرح آیه  ۱8نوا) منافقان در واقع نایشنوند چون اطاعت نایکننتد ولتی بته زبتان متیگوينتد
شنيديم .اينان از چهارپايان ناشنوا هم پستتترنتد (هملان ،ج  ،۴ص ،001شلرح آیله  ۱0ل ۱۱
 .iوَ مَا لَكمُ لَا تُقَاتِلُونَ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّيذِینَ یَقُولُيونَ رَبَّنَيا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ اجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِیًّا وَ اجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نََِّیرًا.

10

انفال) ،به منکر امر و از معروف نهی میکنند (توبه  ،)13از جهاد خودداری میورزنتد (سلبزاوای
نجفی ،0۴01 ،ج  ،0ص  )۱1۱ليا از ايتن دو جهتت عکتر مؤمنتان عاتل متینااينتد (مکلاام
شیرازی ،0۴۱0 ،ج  ،1ص  ،)008بخيلاند و اهل انقاق نيستتند و از ذکتر ختدا غافتلانتد (فلیض
کاشانی ،0۴03 ،ج ،0ص  ،)۴33هاهنين اهل استه ای پيامبرنتد (بابلایی ،083۱ ،ج ،۱ص،۱۱۴

تفسیر آیم  1۴توبه) ،از قضاوت به ق اعراض میکنند و به قضاوت بتر طبتق ميتل ختود عالقته
دارند (یسینی شلاه عبلدالعظیمی ،0818 ،ج ،۱ص ،۴31تفسلیر آیلم  10سلواة نسلاء) ،اعاتال
نيکشان رياکارانه است و از روی اعتقاد به ختدا نيستت (مکلاام شلیرازی ،083۴ ،ج ،۴ص ،033

تفسیر آیه  0۴۱سواة نساء) آنانُ انسانهای ع ي را ( پيامبر و مؤمنان) ذليل و افرادی چتون ختود
را که واقعاً ذليلاند ع ي مینامنتد (روسلی[ ،بلیتلا] ،ج  ،01ص  ،0۱تفسلیر آیله  3منلافقون)،
در الیکه در زبان مدعیِ رعايت پيااناند (توبه  ،)3۱در عال پياانشتکنانتد و بته گفتته ختود
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وفادار نایمانند( .قرشی  ،0833ج ،۴ص)۱33
فرهنگ سياسي مردم
فرهنگ سياسی موبت

فرهنگ سياسی منفی

واليت هاگانی مؤمنان برهاديگر

واليت بين مومنان و کافران

مشارکت آگاهانه در امور سياسی و اجتااعی

اطاعت از مشرکان

امر به معروف و نهی از منکر برای تقليل خطای دولت

اطاعت از منافقان

اطاعت از خدا و رسول

اطاعت از کافران

اطاعت از کام ديگر فقط در چارچوب فرمان خدا و رسول

اطاعت از هوای نفر

داشتن توال و تبرا

اطاعت از دروغگويان

درشتی با کفار

اطاعت از اهل قسم

ر ات در ميان همکيشان

اطاعت از ب رگان قوم
اطاعت از طاغيان
اطاعت مسرفان
اطاعت از تحقيرگنندگان
بطانه و هارازشدن با کافران

خالصه و نتيجهگيري

11

در پژوهش اضر برای بررسی فرهنگ سياسی از منظر قرآن کتريم مرا لتی پياتوده
شد :ابتدا فرهنگ سياسی را تعريت کترديم ،مؤلفتههتا و اجت ای آن را بررستی ناتوديم،

قرآن و فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب

هاهنين جهتگيری های فرهنگ سياسی و انواع آن به اختحار بيان شد .در مر لة بعدی
نحوه تطبيق ،مفروضه های مهم و روش پژوهش مورد توجه قرار گرفت .متتن مقالته سته
قسات اصلی دارد :فرهنگ سياسی مطلوب الهتی فرهنتگ سياستی مطلتوب اکاتان و
فرهنگ سياسی مطلوب مردم .به تبع از اين قساتبندی فرهنگ سياسی در قرآن در سته
سا ت مطرح گرديد:
در سا ت اول اين سؤال به ذهن راه میيابد که خداوند کدام نظام سياسی را مطلوب و
کدام نظام سياسی را نامطلوب معرفی کرده است؟ از منظر الهی اصتل تشتکيل کومتت
برای خروم از هرم و مرم ضروری شارده شده است .کومتهای معحومانه پيامبران 6و
صالحان مورد تأييد الهی قرار گرفته است .جامعه سياستی دينتی قدرتانتد بترای دفتاع از
هستی و بقای خود توصيه گرديده است .در مقابل ذات کومتها آنگونته کته در تتاريخ
بشر جريان يافته منفی تلقی شده است و در آيات و سورههای متعدد برای کومتتهتای
تحقق يافته دهها مفاسد برشارده است .بهطور کلی ،از يث شناختی خداوند کومتها را
به صال و طال تقسيم ناوده است .کومتهای تو يدی صالحان را از يث ارزش تأييد
و کومت های طاغوتی را نفی ناوده است .به لحاظ عاطفی تاايل کومتهای صال به
خيرات و تاايل کومتهای طاغوتی به شر و دوری از اصول انسانی و سلطهگری است.
اما در سا ت دوم ،وضعيت فرهنگ سياسی اکاان ،چند خحلت فرهنگتی بته توجته
درآمده :ارتبا با دانايان جامعه توصيه شده است شتور و مشتورت بتا اطرافيتان در امتور
دنيوی سياسی غير دينی و غير شرعی رسايت دارد اکم استالمی موظت بته نرمتی و
محبت و عفو و گيشت از شهروندان جامعه دينی است محوربتودن گفتگتو در ارتبتا بتا
مسلاانان و کافران پيش تازی اکاان اسالمی در واد تلخ خداوند از اکاان اسالمی
انححارطلبی ،استعباد ،استخفاف و تحقير مردم را نپسنديده و چنين اکاانی را بته شتدت
تخطئه ناوده است .از منظر سياست خارجی و دت هاه صا بان اديان آساانی بر محتور
تو يد ،عدالت و پايبندی به تاامی پياانها دلپسند و مقبول است.
سرانجام در سا ت سوم که وضعيت فرهنگ سياسی مردم در جامعه دينی مورد بحتث
و فحص میگيرد ،بر دو اصل واليت و اطاعت و توال و تبرا از دو بعد موبت و منفی تکيته
شده است .واليت خدا در رأس هاه واليتهاست و در راستای اهتاام به خيرات و پرهيت
از منکرات ،واليت هاة مؤ منان بر هاديگر بترای رستيدن بته بهتترين جامعته دينتی بته
رسايت شناخته شده است .معيار اطاعت از پيامبر 6و اکاان ديگر هاان فرمانهای الهی 11
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است .اين ق به مؤمنان داده شده است که با ضوری فعال در سطوح مختلت زنتدگی
اجتااعی و طرف مشورت اکاان سياسی قرارگرفتن از وضعيت منفی استضتعاف بيترون
آيند و اکاان موصوف به استکبار و استخفاف و استعباد و ساير اوصاف منفی نگردنتد از
اين رو هاگان در جامعه اسالمی ق دارند با پرسش و سؤال در مسير اياان عاقالنته و از
سر رشد و بلوغ گام بردارند .در عين ال يکی از اوصاف بسيار منفی در جامعه دينی نفاق
است که اين تيپ از افراد جامعه ظاهرسازی میکنند و بر خالف آنهه واقعاً هستتند رفتتار
میناايند و در واقع کفر خود را میپوشانند و خود را مؤمن جلوه میدهند ،تا به فرصتها و
ليايي دنيوی برسند.
پايان سخن اين است که از منظر قرآن کريم فرهنگ سياسی مطلوب در هر سه بعتد
شناختی ،ارزشی و عاطفی ويژگیهای خاصی دارد .مردم و فرمانروايان در فرهنگ سياسی
جامعه دينی ،جهت ساختن جامعه اياانی قدرتاند ،با مجه شدن به مؤلفههای پيشگفته و
در پرتو قرارگرفتن در مسير عقالنی و پيروی از ا کام پايدار آستاانی و يتانی بته ستات
تعالی و سعادت دنيايی و عقبايی روان خواهند شد.

منابع
 قرآن مجيد آشوري ،داريوش ،تعریفها و مفهوم فرهنگ ،چ  ،1تهران :آگاه.1۷۳۱ ، ابن قتيبه ،عبد اهلل بن مسلم ،غریب القرآن] ،بيجا[] :بينا[] ،بيتا[ متعلق به قرن سوم. -ابنمنظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،چ  ،۷بيروت :دارصادر.1111 ،

 احساني ،احمد ،فرهنگ سیاسی مردم براسی تطبیقی فرهنگ سیاسی مردم دا قبلل وبعد از انقالب اسالمی ،قم :دفتر عقل.1۷31 ،
 -المظفر ،محمدرضا ،ا ول الفقله ۲ ،ج ،ط  ،۲النجف

اششفر  :جمعيفه منتفدي الن فر،

 الهي قم هاي ،مهدي ،ترجمه قرآن ،چ  ،۲قم :انت ارات فاطمه الزﻫراء.1۷3۱ ، اميني ،ابراﻫيم ،دا کنفرانسها ،چ  ،1قم :انت ارات انصاريان.1۷1۱ ، ايازي ،سيدمحمدعلي ،قرآن و فرهنگ زمانه ،چ  ،1رشت :كتاب مبين.1۷۳3 ، بابايي ،احمدعلي ،برگزیده تفسیر نمونه ،چ  ،1۷تهران :دار الكتب السالميه.1۷3۲ ، پزشكي ،محمد «استبداد در قرآن» مجله علوم سیاسی ،ش  ،1۷31 ،1۱ص .۳1 حسيني شاه عبدالعظيمي ،حسين بن احمفد ،تفسیر اثنا عشلری ،چ  ،1تهفران :انت فاراتميقات.1۷1۷ ،
 خانمحمدي ،يوس  ،تفسیر سیاسی قرآن دا ایلران معا لر ،قفم :پزوﻫ فهاه علفوم وفرﻫنگ اسالمي.1۷۱۷ ،

 -دونالد چيلكوت ،نظریههای سیاس

مقایسهای ،ترجمه وحيد بزرگي و عليرضا طيفب،

قرآن و فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب

1۷31ﻫ 1۱1۳ /م).

چ  ،1تهران :سمت.1۷۳۷ ،

 -راش ،مايكل ،جامعه و سیاس

مقدمهای بر جامعهشناسلی سیاسلی ،ترجمفه منفوچهر

صبوري ،چ  ،1تهران :سمت.1۷۳۳ ،
 سبزواري نجفي ،محمدبن حبيفب اهلل ،ااشاداالذهان الی تفسلیر القلرآن ،چ  ،1بيفروت:دارالتعار

للمطبوعات.111۱ ،

11

 سيدكريمي حسيني ،سيد عباس ،تفسیر علیی  ،چ  ،1قم :انت ارات اسوه.1۷3۲ ، شبر ،عبد اهلل ،تفسیر القرآن الکریم] ،بيجا[ انت ارات اسوه.1111 ، شري  ،محمد باقر ،انقالب آاام داآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی دا ایلران ،تهفران:روزنه.1۷31 ،
 شوكاني ،محمدبن علي ،فتحالقدیر ،دم ق ،چ  ،1بيروت :دار ابنكثير ،دارالكلم الطيب.1111 ، صادقي تهراني ،محمد ،البالغ فی تفسیر القرآن بالقرآن ،چ  ،1قم :مؤل .111۱ ، طالقاني ،سيد محمود ،پرتوی از قرآن ،چ  ،1تهران :شركت سهامي انت ار.1۷1۲ ، طباطبايي ،سيدمحمدحسين ،المیزان فی تفسیر القرآن ،چ  ،5قم :دفتر انت ارات اسفالميجامعة مدرسين حوزه علميه قم.111۳ ،
 طباطبايي ،سيدمحمدحسين ،براسیهای اسالمی ،بفه كوشفس سفيدﻫادي خسروشفاﻫي،سال شانزدهم /شماره شصت و یکم /
بهار 92

]بي چ[ ،قم :مركز انت ارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم] ،بيتا[.
 طوسي ،محمدبن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن] ،بفي چ[ ،بيفروت :دار احيفاء التفراشعربي] ،بيتا[.
 فاني ،كامران و بهاءالدين خرم اﻫي ،فرهنگ موضوعی قرآن مجید ،چ  ،۲تهران :الهدي.1۷1۱ ، فيض كاشاني ،مال محسفن ،اال فی فی تفسیر القرآن ،چ  ،1قفم :مركفز انت فارات دفتفرتبليغات اسالمي.1113 ،
 قرائتي ،محسن ،تفسیر نوا ،چ  ،11تهران :مركز فرﻫنهي درسﻫايي از قرآن.1۷3۷ ، -قرشي ،سيدعلي اكبر ،تفسیر ایس الحدی  ،چ  ،۷تهران :بنياد بعثت.1۷۳۳ ،

 گروه حديث پژوﻫ كده باقرالعلوم ،فرهنگ جامع سخنان امام یسی  ،ترجمه علفيمؤيدي ،چ  ،1قم :ن ر معرو .1۷۳۳ ،
 مترجمان ،ترجمه تفسیر جوامع الجامع ،چ  ،۲م هد :بنيفاد پفژوﻫسﻫفاي آسفتان قفدسرضوي.1۷۳۳ ،
 مترجمان ،ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،چ  ،1تهران :ان ارات فراﻫاني.1۷1۱ ، محمدي ،مجيد ،مقدمهای بر مطالعه فرهنگ سیاسی دا ایران فرهنلگ توسلعه ،ش ،۷تهران] :بينا[ .1۷35

11

 -مطهري ،مرتضي ،امام

و اهبری ،چ  ،1۲تهران :انت ارات صدرا.1۷۳۱ ،

 -معرفت ،محمدﻫادي« ،سیاس

و یکوم

دا قرآن» علوم سیاسی ،ش  ،15پاييز .1۷3۱

 مكارم شيرازي ،ناصر ،االم ل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل ،چ  ،1قم :مدرسفه امفانم علفيبن ابي طالب.11۲1 ،
 مكارم شيرازي ،ناصر ،تفسیر نمونه ،چ  ،1تهران :دار الكتب اشسالميه.1۷۳1 ، موسوي ﻫمداني ،سيدمحمدباقر ،ترجمه تفسیر المیزان ،چ  ،5قم :دفتر انت ارات اسفالميجامعة مدرسين حوزه علميه قم.1۷۳1 ،
 نظرزاده ،عبداهلل «آموزهﻫاي سياسي قرآن» مجله علوم سیاسی ،ش  ،1۷3۱ ،15ص .۷5Http://www.parsquran.com- ۷3.
http://lib.ahlolbait.com/parvan/۷۱.
http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID1۱
http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=1۱11۳&BookID=55311
قرآن و فرهنگ سیاسی مطلوب و نامطلوب

&Language=1

17

