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 ازآن  يو کارآمد ياسيش قدرت سيافزا يکارهاو ساز
 ميکر قرآنمنظر 

 
 3 *يم کالنتريابراه

 **ن زادهيحس يعلمحمد
9 

 ده يچک 
گراست، قدرت واقع و سياسي ـ، اجتماعي ي، منبع بنيادين انديشه سياسي اسالم که آئينقرآن

داند و ضمن يم ياله زالياز قدرت نامحدود و ال يناش آن را يت شناخته وليرا به رسم ياسيس
ژه قدرت که در يت ويگر را دارند و ماهيل به همديت تبديکه قابلد انواع و منابع مختلف قدرت ييتأ

ش يزااف يرا برا يگوناگون و متعدد يگردد سازکارهايم ميمشخص و شفاف ترس يهاچهارچوب
ش ين سازکار افزايترمناسب ال کهن سؤيمقاله حاضر در پاسخ به ا. رديگيکار مخود به يمدو کارآ

د يه را اثبات نماين فرضيد اينما يم؟ تالش ستيم چيکر قرآناز منظر  ياسيقدرت س يو کارآمد
به  را يساختارريو غ يساختار يهر دو سازوکارها، انسان يو معنو يات ماديه بر حيبا تک قرآنکه 

با لحاظ دو عنصر علم و  راک يو سهم هر  ئل استت قايگر اهميکديصورت توامان و در کنار 
  .دارد يمآن محفوظ  يش و کارآمديافزادر  ييتوانا
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 مقدمه
 شناسد مي رسميت سياست، به ترين مفاهيم اي يهپا از يکي عنوان به را سياسي قدرت، ميکر قرآن 
 هاي متعالي برساند امعه انساني را به آرمانج تواند مي که کند مي ارزيابي مثبت نعمتي، آن را و

برخي از اين آيات در مقام  کند يم درت نامحدود و اليزال الهي تأکيددر آيات متعددي بر ق قرآن
ها  شريک، جاي خداهستند که به عضي از مردم کسانيو ب»ردّ توهم قدرت ديگران آمده است: 

اند نسبت به او محبت  دارند و کساني که به خدا ايمان آورده گيرند و آنها را مانند خدا دوست مي مي
شديد دارند و اگر ستمکاران در همين دنيا آن حالت خود را که در قيامت هنگام ديدن عذاب دارند، 

در آيه ديگري نيز با « 3روها از آن خداست و خدا شديدالعذاب استفهمند که تمامي ني ببينند مي
کند. آيا اين مردم در  بيان سرنوشت قدرتمندان عالم، قدرت الهي را در نابودي آنها يادآوري مي

کار ستمکاران پيش ازخود را که نيرو و اقتدارشان هم بسيار  تد تا عاقبنکيمروي زمين سير ن
ها و زمين از ده عبرت( بنگرند که چگونه شد؟ و هيچ موجودي در آسمانبيش از اينان بود )به دي

خداوند به انسان  9، که همانا خدا در ازل و ابد عالم قادر مطلق است.بکند يرقدرت خدا، نتواند کا
 کند که از سرنوشت قدرتمندان عالم و کساني که در حال حاضر داراي قدرت هستند توصيه مي

 .اند از ايشان افرادي قدرتمندتر بوده قبل چراکه عبرت گيرند
                                 

 ف قدرت يتعر 
 تنها راه جهاد که قله رفيع دين است داشتن قوت و اسالم دارد، زيرا نيرو جايگاه بلندي در قوت و 

شايد  ود وشمسلمان ميسرنمي نباشد التزام کامل به اسالم براي فرد نيرو قدرت و تا باشد و نيرو مي
آوردن به دستورات ديني به  قبال رو اي در تحفه هديه و عنوان بهنيرو را  که خداوند قوت واين سر

» گويد: السالم ميچنانچه از زبان هود عليه دهد نيزهمين باشد. قوم هود وعده مي

اي قوم ازپروردگارتان  .«.
 شما فرو هاي آسمان بريد که اگرچنين کنيد برکتيرجوع نما سوي اوبه آمرزش طلب کنيد و

»: گويد به مسلمانان مي و دهيم نيروي شما را افزايش مي قوت و ريزيم و مي

 . تجهيزات فراهم کنيد و مقابل دشمن نيرو اندازه که توان داريد در هر و «
ن نکته دارد يت همياشاره به اهممن ضعيف برتراست، ؤم من قوي ازؤم د:نفرماي پيامبر مي نکهيا    

کس به اين درجه برسد  قدرت خداوند که هر جزهنيرو ب و نوع قدرت هر ي يافتن ازيرهانکه يا و
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 گويد: که مي سخن پيامبر ازشايد رو خواهد شد  خداوندي شامل حال او تأئيد

ن يا له باشد.أهمين مس، کنزهاي بهشت است بسيار بگوييد که اين جمله از را 
 .است ياسيقدرت س يپردازهياسالم در نظر نياديبنيها شعار از آموزه

  
  انواع قدرت

انتها يد و قدرت خداوند را بيکأت ياله زاليالات متعدد خود بر قدرت نامحدود و يم در آيکر قرآن
ن قدرت شامل يرد و ايگيرا در بر م يهمه هست يکند که قدرت اله يمکرده و گوشزد  يمعرف

 .و... است يعيو تشر ينيهمه انواع قدرت تکو
                           

  واليت قدرت
چه مجوزي اشخاصي در  بر اساسکند و فرمابر جدا مياز  را که چه عاملي است که فرمانروااين

در پاسخ به اين سؤال،  قرآنامور جزئي و کلي حق فرمانروايي و حق حکمراني بر ديگران را دارند. 
اد خاصي که صالحيت ررا در اختيار اف قائل به تئوري نصب است. يعني مقام واليت و حکومت

داده است. چنانچه حضرت يوسف)ع( نيز فرمانروايي و سلطنت خود بر ها به اثبات رسيده قرار  آن
 داند.  مصر را اعطاي الهي مي

هدف اصلي از بعثت انبياء الهي و فرستاد کتاب با ايشان براي هدايت بشر بوده است. چنانچه     
کتاب و گردد: )و به ياد آوريد( وقتي که به موسي  ، بر اين مطلب تأکيد ميقرآندر آيات متعدد 

خواهد ]احکام و مقرراتش را[ براي  خدا مي» 3فرقان عطا کرديم، باشد که به راه حق هدايت يابيد
حيح[ کساني که پيش از شما بودند، راهنمايي هاي ]پاک و ص ند و شما را بر روششما بيان ک

عام گرچه هدايت به معني  9يد و خدا دانا و حکيم است.ونمايد و رحمت و مغرفتش را بر شما فرو ر
دليل عملکرد سوء خود از آن محروم ها به اي از انسان باشد، اما عده ها مي متوجه همه انسان

شوند )بقره:  مند ميکريم بهره قرآنهاي کتب الهي از جمله  باشند و متقين هستند که از هدايت مي
داده شده است و او با  ( زيرا خداوند تکويناً انسان را مختار آفريده و راه حق و باطل به او نشان9

 1تواند راه حق يا باطل را بپيمايد. اختيار خود مي
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 اعيقنقدرت ا استدالل و قدرت
اسالم، دين حق و بر مباني عقلي و فطري استوار است و فرامين الهي نيز مبتني بر حکمت 

ام الهي بر بشر اعالم نموده است که مشرکين و کفار باشد. لذا خداوند با ارسال انبياء الهي، احک مي
خداي متعال  3.اي در عدم تبعيت از حق ندارند و حجت بالغه تنها براي خدا است هيچ عذا و بهانه

تا ابد اجازه نداده که کافران کمترين « »بر اساس آيه 
اي  . يعني در مقام استدالل و منطق، کفار بر مؤمنين سلطه و غلبهتسلطي بر مؤمنان داشته باشند

ندارند و بر اين اساس، چنانچه مسلمانان مجهز به سالح ايمان و منطق باشند، در مباحثات و 
 مناظرات با کفار در حوزه سياسي، فرهنگي و اقتصادي، پيروز ميدان خواهند بود.

 
 ايمان قدرت

 براي ها وضعيت روحي و انگيزه قوي جنگ دشمن در بر غلبه بسيار مؤثر براييکي از عوامل 
چنين  را برابر دشمن روحيه مقاوم و قوي در کفر و اثر ، غلبه ايمان برقرآنمقابله با دشمن است. 

باشند، بر  از شما بيست نفر مي برانگيز که اگر را به جنگ اي پيامبر! مؤمنان  کند: ترسيم مي
- شوند زيرا آنان گروهي هستند )که حقايق توحيد و حاالت ملکوتيه را( نمي يره ميدويست نفر چ

رغم فزوني ده بنابر بيان و تفسير عالمه طباطبايي وجه غلبه مؤمنين صابر بر کفاره علي 9فهمند
کنند( تعطيل  باشند، يعني جمله اليفقهون: درک نمي برابري ـ کفار، عدم تفقه و فهم ايشان مي

سببيت را « بانهم قوم ال يفقهون»جهت ادبي، حرف باء در جمله  مؤمنين است و ازپيروزي 
يک نفر از  کفار و در مقابل، بودن آن مؤمنان، باعث شده که رساند و همين نبودن فهم در مي

کنند  هر اقدامي که مي حساب آيد. زيرا مؤمنان دربيست نفر مؤمن بيشتر از دويست نفر کافر به
ي از ايمان به خدا است و ايمان به خدا نيرويي است که هيچ نيروي ديگري معادل اقدامشان ناش

دست آوردن نيروي ايمان مبني بر فهم هآورد، چون ب آن نبوده و در برابر آن تاب مقاومت نمي
سازد و  اي متصف مي صحيح است و همين فهم صحيح صاحبش را به هر خلق و خوي پسنديده

آورد،  رجرأت و داراي استقامت و وقار و آرامش قلب و وثوق به خدا بار ميدر اشجاع و باشهامت و پ
چنين کسي اطمينان و يقين دارد به اينکه به هر تقدير چه کشته شود و چه بکشد، برد با اوست، 

خالف کفار، که اتکاءشان همه بر هواي نفس و ر دو تقدير، پاداشش بهشت است. بره زيرا در
هايي که دهد و معلوم است دل ري است که شيطان در نظرشان جلوه ميظواه اعتمادشان همه بر
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متفق شوند، اتفاقشان  اگر هم احياناً شوند و تمام اعتمادشان بر هوا و هوس است هرگز متفق نمي
دائمي نيست و دوامشان تا جايي است که پاي جان به ميان نيايد وگرنه از آنجايي که مرگ را 

 شود. به تفرقه مي ان، مبدلدانند، اتفاقش نابودي مي
 از طرف ديگر، ضعف روحي، موجب کاهش ميزان توان کسب پيروزي بر دشمن است. و لذا در    

داند که  داند )اما اکنون خدا مي آيه بعدي ضعف ايمان را موجب بر هم خوردن معادله نظامي مي
نفر مقاوم باشند بر دويست  92 از شما ضعفي در شما وجود دارد و کار را بر شما آسان گرفت: اگر

شوند و اگر هزار نفر باشند، به فرمان خدا بر دو هزار نفر پيروز خواهند شد و خداوند  نفر پيروز مي
چنانچه در جريان جنگ حنين، عليرغم کثرت جمعيت و تجهيزات نظامي، نتيجه  3با صابران است.

ن و اتکاء به کثرت افراد تجهيزات وجه اين شکست را غرور مؤمني قرآنخورد  به نفع کفار رقم مي
و در جنگ حنين که فريفته و مغرور بسياري لشگر اسالم شديد و آن لشگر زياده اصالً »داند.  مي

 9.«به کار شما نيامد و زمين به آن فراخي بر شما تنگ شد تا آنکه همه رو به فرار نهاديد
 

 (ها نرم )جاذبه قدرت
م را توانايي کسب مطلوب از طريق جاذبه نه از طريق اجبار يا تطميع معنا نموديم و نر قدرت

هايي را که از فطرت  خوبي شناخته شوند، انسانبراساس اين تعريف، خداوند و دين او چنانچه به
، اوج محبت مؤمنين نسبت به قرآننمايد اوالً بر مبناي آيات  سالمي برخوردارند جذب خود مي

باشد، مذموم نخواهد بود  ها، )پدر، مادر و فرزندان( درطول محبت الهيو ساير محبت 1ستخداوند ا
ولي چنانچه در عرض و شديدتر نسبت به آن باشد، مذموم بوده و مستحق عذاب الهي خواهد 

 4بود.
ر خداوند متعلق، منبع و مقصد همه زيبايي ماست و همانا آنان که به خدا ايمان آوردند و نيکوکا    

و مظهر اعالي چنين  5گرداند رحمان آنها را در نظر خلق و حق، محبوب مي شدند، خداي
)ص( سوره شورا، اجر رسالت پيامبر 99 باشند. و براي آن آيه هايي پيامبر و ائمه اطهار مي انسان

 6اطهار منظور شده است.مؤدت و محبت در حق خويشاوندان ايشان يعني ائمه
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 ت: قدرت نظاميسخ قدرت

راه  ها به نرم نهفته است و هدف کلي نظام خلقت هدايت انسان گرچه دين اسالم بر قدرت
هاي الهي و  دليل مقاومت مستکبران در برابر دعوتمستقيم و به کمال رساندن انسان است ولي به

داوند به مؤمنين دستور خواهي آنان است، ختوطئه دائمي آنها عليه نظام ديني که مانع زيادي
 دهد که خود را براي مقابله با جريان باطل آماده نمايند: مي

.3 
شود و در مجتمعات بشري  زا ميهاي خسارات جنگ و جدال و اختالفاتي که منجر به جنگ   

آيد و اگر اين امر قهري نبود، انسان در خلقتش به  گرزيز از آن نبوده و خواه و ناخواه پيش مي
 9شد. رود از قبيل غضب و شدت و نيروي فکري، مجز نمي کار نميمواقع دفاع به قوايي که جز در

ناپذير است و چون چنين است، به حکم فطرت بر  ا وقوع جنگ در جامعه بشري امري اجتنابلذ
تواند به همان مقداري که  جامعه اسالمي واجب است که هميشه و در هر حال تا آنجا که مي

دهد دشمنش، مجهز باشد، مجتمع صالحش را مجهز کند و بر همه مؤمنين است که  احتمال مي
خود دفع دهند و بايد براي چنين روزي نيرو اسلحه زير  نيسرزم از و را از خود قيام نموده و دشمن

اي از  ه پارهکدشمن نگه دارند، گو اين ياندازسر داشته باشند، تا بتوانند، منافع خود را از خطر دست
اي ديگر هم  آيد و ليکن پاره ها بر نمي هاي دفاعي هست که تهيه آن جز از عهده حکومت ذخيره
هر قدر هم نيرومند و داراي امکانات زيادي  تهيه آن خود افراند. چون حکومت که مسئول هست

بايد قبالً به نوبه خود، فنون جنگي را آموخته و  باشد، به افراد مردم محتاج است، پس مردم هم

. »تکليف به همه است« و اعدوا...»کند. پس تکليف  خود را براي روز مبادا آماده مي

اين قسمت از آيه شريفه در مقام بيان « 
تحليل جمله و اعدوالهم است و معنايش اين است که اين قوا و امکانات دفاعي را تدارک ببينند تا 

گرفته باشيد در تفسير اين  بو سيله آن دشمني خدا و دشمني خود را ترسانيدي و از آنان زهر چشم
ايه اشاره دارد که يکي از عوامل مؤثر در دفاع از حيم اسالمي، نيروي انساني کار آزموده است و 

 کند. وجود نيروهاي رشيد وقوي را براي دفاع از جريان حق يادآوري مي
مؤمن را ياري توانند در مواجهه با جريان باطل، نيروهاي  بنابر تفسير علما، نيروهايي که مي    
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 باشند. ها شوند، داراي خصوصيات زير مي نمايند و موجب توانايي جبهه حق دربرابر آن
ـ مرداني رشد يافته: رشيد از اسماء خداوند تبارک و تعالي است که به معناي کسي است که 3

 کند. دست مصالحشان هدايت ميهمخلوقات را ب
به « شدد»، آرامش و اعتماد معنا شده است و شديد از ريشه رشيد رکن به معناي منبع قدرت ـ9

ر فروع به آن برمي گردد و منشأ استحکام آن فروع محسوب يمعناي محکم بستن و اصلي که سا
هايي که،  شود، معنا شده است براساس اين معني، يکي از منابع اصلي قدرت مؤمنين انسان مي

 باشند. آرامش جامعه ميو مايه  گرانيد محکم و قوي بوده و رکن
هاي رشيد و قوي يافت  ج( براساس تفسير عالمه، ممکن است در ميان افراد فاسق و گمراه انسان

 شوند که بتوانند مؤمنين را در مقابل قوم فاسد ياري نمايند.
 

 هاي غيبي قدرت
ادهاي در آيات متعدد، به امد 3، ايمان به غيب استقرآنيکي از صفات متقين، بر اساس آيات 

ها، با جهان  بيني الهي، زندگي انسانفرشتگان در جنگ مؤمنين با کفار اشاره شده است و در جهان
از ارقامي است که در  5پنج هزار فرشته 4،سه هزار 1ياري نمودن مؤمنين به 9.فرشتگان مرتبط است

اي تحقق ايمان، صبر و تقوي از شرايطي در اين آيات است که بر. وارد شده است قرآنآيات 

نيز بر مبناي آيه شريفه ) امدادهاي غيبي ذکر شده است چنانچه امام خميني
را مؤيد به تأييدات معنوي و ظاهري و امدادهاي مالئکه و وعده فتح و پيروزي  6

 7نمايد. الم را فراهم ميشمارد که موجبات قوت و شدت و اطمينان ارتش اس مي
 

 تکويني قدرت
تکويني برخي از انبياي الهي آورده شده است. از جمله اين موارد  ي از قدرتيها ، نمونهقرآندر 
توان به داستان حضرت ابراهيم اشاره نمود يا تبديل چوبدستي موسي)ع( به اژدها هنگام  مي
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)ع( و پرنده شدن آن به اذن الهي، ن حضرت مسيحدن پرنده و در آن دمياز گِل ساخت 3انداختن آن
انتقال تخت بلقيس به نزد  9شفاي کور مادرزاد و مبتال به بيماري پيسي توسط ايشان به اذن الهي

و  هايي از قدرت تکويني نمونه است وري از کتابسليمان نبي توسط يکي از ياران ايشان که بهره
 خداوند است. اولياي الهي با اذن

خود را توسعه  سياسي قدرت جغرافيايي تحت سيطره روزگاري جهان اسالم به سرعت حوزه    
رق تا مرز هند ش از و رسيد آفريقا شمال اليه منتها به غرب سال، از ده از کمتر مدت در. داد مي

 آمد پيش نيز روزگاري اما. زد ول و آخر را ميپيش رفت. قدرت سياسي اول در آن روزگار حرف ا
 و شان سرزمين و دينشان خاطر به را آنان و گماشتند مي فرماندار مسلمانان سرزمين بر کافران که

طيدند؟ مسلمانان در درغل حضيض اين به اوج آن از مسلمانان که شد چه. کردند مي تحقير نژادشان
کريم  قرآنرفتار ضعف شدند؟ دريافت پاسخ خداوند از معامالت سياسي چه چيز باختند که چنين گ

 به اين پرسش بسيار راهگشا است.
 

 قرآندر  منابع قدرت ,، عناصرها مؤلفه

 را در سه نوع اصلي شناسايي نمود. توان منابع قدرت در يک بررسي کلي مي
دهد؛ دوم،  ها قرار مي در اختيار انسان يد قدرتنخست، منابع طبيعي و آنچه که طبيعت براي تول

آيد؛  کار ميبه ها و جامعه انساني در توليد قدرت منابع انساني و آنچه که از جسم و درون انسان
ـ  سوم، منابع ماوراء طبيعي و آنچه که بيرون از مدار طبيعت و انسان در توليد قدرت سياسي

  اجتماعي نافذ و مؤثر است.
شناسي نموده و اهميت و ارزش هر يک را مورد  اينک اين منابع را پس از تبيين هر يک، گونه    

بررسي قرار خواهيم داد. در اين قسمت روش عقلي ـ تجربي بحث، با استعانت از متون دين اسالم 
اي از زمان الزم است؛  اي توليد قدرت، ابتدا قطعهعبارت دقيق تر، برهمراه و تکميل خواهد شد.به

وان در اين قطعه زماني ت ، ميتا پس از آن بررسي شود که چگونه از ترکيب ديگر منابع قدرت
اي از زمان باشد، سخن گفتن از توليد و کسب قدرت  قدرتمند بود. بدون اينکه انسان مالک قطعه

ي که هر آنچه در زمين است، در جهت بهره مندي قرآنبير وسيع و دقيق معنا ندارد. با اين تع
دستش  کل طبيعت فيزيکي با تمامي وسعت دروني و بيروني و ا افقهاي دور 1ها آفريده شده، انسان

فعليت يافتن منابع طبيعي و  آيد. حساب ميها، منابع طبيعي قدرت انساني بهدر کيهان و کهکشان
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بندي، بدون ت توليد قدرت، مشروط به وجود منابع انساني است. در اين رتبهماوراء طبيعي در جه
اي که عقل و تجربه و متون وحياني هم زبان مؤيد  شک حق تقدم با منابع انساني است، نکته

 اند. آن
 اند: جمعيت، دانش به چهار بخش قابل تقسيم بندي ساده، منابع انساني قدرت در يک تقسيم    

بخش اول يعني جمعيت، در واقع آن بخش از منابع . )علم مدوّن(، فرهنگ و ايمان )اعتقاد باورساز(
دهد که قرابت و نزديکي بسياري به منابع طبيعي قدرت دارد؛ بخش دوم  انساني قدرت را نشان مي

هاي  اي نسبتاً همپاي با منابع طبيعي و منابع کيفي انسان هر دو دارد؛ بخش سوم جنبه رابطه
تر و از منابع طبيعي دورتر است؛ و در نهايت، بخش چهارم کامالً کيفي و انساني  اش خالص انساني

 اي با طبيعت و منابع آن ندارد. است و چندان رابطه
تواند  ، مياگر استمرار منابع طبيعي را فرض بگيريم، باالترين حد منابع چهارگانه انساني قدرت   

ترين قدرت  ترين حد اين منابع چهارگانه، ضعيف قدرت انساني را رقم بزند و پايين ترين بزرگ
هاي فرهيخته، دانشمند و راسخ در  اي شامل انسان انساني را پديد خواهد آورد. در حالت اول، جامعه

اي همواره و در  عقيده و عمل با جمعيتي فراوان به وجود خواهد آمد. بديهي است چنين جامعه
هايي  اي شامل انسان هاي مصاف انساني پيروز خواهد بود؛ و در حالت دوم، جامعه رصههمه ع

آشفته رفتار، ناآگاه، سست عقيده و سست عمل با جمعيتي اندک به وجود خواهد آمد که ترکيب 
 ها منشأ شکست است. چنين عواملي همواره و در همه عرصه

 دهيم. را مورد بررسي و تحليل قرار مي رتاکنون هر يک از عوامل چهارگانه منابع انساني قد
 
 منابع ماوراء طبيعي )الهي( 

، در نظر دانشمندان علوم اجتماعي و فلسفه اجتماعي بحث درباره منابع ماوراء طبيعي قدرت
منظور ما از منابع ماوراء در اين بخش،  ارزش شمرده شده است. سياسي غرب همواره ناچيز و بي

گيرد و  ، منابعي وراي انسان و طبيعت است که از قدرت پروردگار متعال سرچشمه ميطبيعي قدرت
 هاي سحرآميز از محدوده بررسي و پژوهش حاضر بيرون است. بنابراين، بحث درباره قدرت

کريم، در آيات  قرآناست که در  کننده ايفا نمود، قدرت مستقيم الهي آنچه که نقش تعيين    
 متعددي حمايت جدي و مؤثر از مؤمنان مجاهد را وعده داده است:

«»3. 
الهي، گاه در قالب تأثير روابط طبيعي و شناخته  توجه به اين نکته الزم است که تأثير قدرت    
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دين صورت که پروردگار متعال پيوندد، ب به وقوع ميها  شده سلسله علل و معلولهاي پديده

هاست و اين اراده و تأثير، ها و واکنشها و کنش ي تمام قدرتالعلل(، همواره مستند نهاي )علت

هاي اجتماعي عام است و  هاي هستي و همچنين پديده البته نسبت به تمام موجودات و پديده
دليل اينکه اراده کند، اما به ها را اقتضا مي در ميان انسان اگرچه اراده الهي نوعي از توزيع قدرت

سازد، اين  ها و فرايندها را فراهم ميعام پروردگار نسبت به همه موجودات، امکان انواع انتخاب
ها، اگرچه در طول  ها نيست و تمامي قدرت اراده و قدرت عام، معموالً محدودکننده انتخاب انسان

گيرند، اما اراده عام پروردگار مانع از قدرت گرفتن کافران و ستمگران و  و قدرت الهي قرار مياراده 
اي است براي جريان امور در دنياي آزمون  هاي انساني نيست. اراده عام پروردگار، اراده ديگر قدرت

و در  و امتحان تا هر کس اعمال خود را گزينش کند و بدون هرگونه بهانه به راه خويش برود
 نهايت، نسبت به اعمال و رفتار خود پاسخگو باشد.

اجتماعي و تقابل و توان  کريم از اين تأثير ناگهاني و فوري پروردگار درروند توليد قدرت قرآن    
پروردگار « امدادهاي غيبي»کند که نزد دانشمندان اسالمي به  تعبير مي« نصر الهي»قوا، به 

 3است.
اش  هاي کمال جويانههاي انساني و خواستتوان به تعداد خصلت را مي منابع انساني قدرت    

برشمرده و مورد بحث و بررسي قرار داد، اما با توجه به اين کوشش که منابع انساني برشمرده و 
نابع انساني قدرت در چند دسته مورد بحث و بررسي قرار داد، اما با توجه به اين کوشش که م

 بندي شوند، تقسيم چهارگانه فعلي ارائه شده است. اصلي، تنظيم و طبقه
 باور )ايمان( -1

ن اعتقاداتي يقيني که از ذهنيت تحليلي به قلب راه يافته و در قالب ادراک شهودي اعنوباورها به
نش انساني دارند. دانشها، شوند، داد و ستدي دائمي با فرهنگ و د باطني در قلب راسخ مي

گيرند، ولي  اند و در ذهن تحليلي جاي مي کننده حقايق عالم هستي اند که بازگو هايي مجموعه گزاره
شوند. بسيارند دانشمنداني که به مقتضاي علم خود و آثار و نتايج آن پايبند  الزاماً تبديل به باور نمي

ينان علم و دانش را دارند، ولي به علم خود و آثار و کنند، ا نيستند و در عمل خالف آن را رفتار مي
 9نتايج آن باور )اعتقاد جزمي( ندارند.

توان به دو دسته باورهاي متکي به اديان الهي و باورهاي  در يک تقسيم کلي، باورها را مي    
 هاي بشري تقسيم نمود.ها و فرهنگمتکي به مکتب
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شوند، و ارزش و  عي به متون اديان الهي مستند ميباورهاي مذهبي و ديني عموماً به نو    
 کنند. استحکام خود را از منشأ الهي اخذ مي

دارند، در تجهيز و ترکيب  نابع انساني توليد قدرتميکي از  عنوان بهافزون بر نقشي که باورها     
 کنند. ز نقش محوري ايفا ميو حفظ تعادل بين اين منابع ني منابع قدرت

 کنند که هم مستقيماً منبعي از منابع قدرت هايي توليد مي باورها در فرايند ارزش آفريني، ارزش    
نمايند.  را ايفا مي گيرند و هم نقش تجهيزکننده و تعادل بخش نسبت به ديگر منابع قدرت قرار مي

وقفه در راه اهداف، اقناع جمعي و توجيه فردي و  صبر و استقامت و تالش بي پايداري درازمدت،
هاي ارزشي  هاي باورمند در اولين اليه اند که مجموعه هايي جمعي نسبت به اهداف، معموالً ارزش

هاي اوليه جايگاه خود  کنند، و باورهاي ديگر با تکيه بر اين باورهاي بنيادين و ارزش خود ايجاد مي
اند و هم نقش تجهيزکننده و  ها، هم منبعي جدي در توليد قدرت کنند. اين ارزش کم ميرا مح

 انسجام دهنده ديگر منابع قدرت را بر عهده دارند.
کار گرفته شوند، دقتر هاي بنيادين، در تجهيز و ترکيب منابع مختلف به به هر ميزاني که ارزش    

ها منابع بيشتري را پوشش دهند، قوت و استحکام  د، و هرچه اين ارزشقوي تري توليد خواهد ش
، و يا کم توجهي نسبت بيشتر خواهد گشت. به همين ترتيب، با حذف برخي از منابع قدرت قدرت

از  ليد قدرتکارگيري اين منابع، توهاي بنيادين در تجهيز و به به آنها، و عدم استفاده از ارزش
 گيري منابع مزبور محروم خواهد شد. بهره
کريم و روايات(، اعتقاد به  قرآنباورهاي اصلي در ايمان اسالمي، بنابر تصريح متون مقدس )    

نهايت، اعتقاد به نبوت حضرت محمد  بي نهايت خصوصاً قدرت پروردگار واحد و داراي کماالت بي
کريم و عزم بر عمل به دستورات الهي  قرآنلي اهلل عليه و آله و ارزش صدق کالم وحياني ص

 است:

ايمان، اقرار به زبان و پيوند در  3؛«»    
 قلب و عمل به وسيله اعضاء ظاهري است.

پذيرش و تسليمي که  عنوان بههم الساّلم، اسالم آوردن کريم و روايات معصومين علي قرآندر     
جايگاهي راسخ در قلب انسان پيدا نکرده، اگرچه نوعي احترام فردي و اجتماعي و حقوق ديني 

اي در  تواند منشأ جدي که از اسالم به مرحله ايمان نرسد، نمياما تا زماني 9براي فرد در پي دارد، 
« فسوق»براي فرد و جامعه مسلمان قرار گيرد. به همين دليل، تظاهر به ايمان و بروز  توليد قدرت
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 3کريم و روايات معصومين عليهم الساّلم به شدت نکوهش شده است؛ قرآنيات آبعد از ايمان، در 
 کننده واجد آن نيست. اي است که در واقع، تظاهر زيرا اين تظاهر، ابزار آن باورهاي اصلي نهادينه

با تکيه بر تظاهر با باورهاي ديني را  بديهي است چنين فرد يا جمعيتي، کمترين امکان توليد قدرت
 نخواهد داشت.

« عدل»، «يقين»، «صبر»بندي ديگر، ايمان داراي چهار رکن اصلي معرفي شده:  در يک طبقه    
 9رديده است.هاي فرعي ديگري نيز ترسيم گ ؛ و براي هر رکن ارزش«جهاد»و 

ناشي از اين  پذيرد، توسعه در توليد قدرت هاري ديني انجام ميربه ميزاني که توسعه در باو    
پذير خواهد بود و تا زماني که عناصر اصلي ايمان يعني باورهاي اصلي محفوظ باورها نيز امکان

به مقدار حداقل آن حفظ خواهد شد و به سوي  بماند، نقش باورها و ايمان مذهبي در توليد قدرت
از قدرت ديني و اينکه شکست  صفر و حذف کامل ميل نخواهد کرد. به همين دليل، ارزيابي راسل

تواند موجب اضمحالل و نابودي قدرت ديني شود، برخالف قدرت دنيوي که  در جنگ معموالً نمي
در حقيقت، مادامي که ايمان وجود دارد،  1ارزيابي درستي است. شود، شکست موجب نابودي آن مي

ناپذيري در اختيار خواهند داشت که توليد حداقل قدرت  مؤمنان و جامعه ايماني منبع تماميت
گردد؛  محال مي سازد و نابودي کامل و حذف آن از عرصه قدرت اجتماعي پذير ميممکن را امکان

اثر شدن منابع طبيعي و  هاي دنيوي، با از دست دادن باورهاي انساني خود و بي که قدرتدر حالي
کنند و با پراکنده شدن منابع و عدم وجود  جمعيتي و فرهنگي و دانششان، به سوي صفر ميل مي

کيم، طي آياتي چند  قرآنشوند.  کننده منابع، شکست خورده و حذف مي باورهاي تجهيز و ترکيب
انفال، در زمينه نقش و تأثير بسيارم هم باروهاي ديني و ايمان مسلمانان در توليد قدرت، در سوره 

سخن گفته است. ابتدا به اين نکته اشاره شده که ايمان به خداوند موجب نزول لطف الهي و ايجاد 
مان تواند به جاي اي گردد که اجتماع تمام منابع زميني هم نمي چنان انسجامي در ميان مؤمنان مي

 قرار گرفته و اين نقش انسجام بخش را ايفا نمايد:
خداوند بين قلوب مؤمنان الفت  4،«»    

توانستي بين قلوب مؤمنان الفت  گرفتي نمي برقرار نمود، اگرچه همه آنچه در زمين است به کار مي
 ايجاد کني.

اي است  گونه، بهآيه فوق بر اهميت باور ديني در تجهيز منابع انساني قدرت دترتيب، تأکي بدين    
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داند. در آيه  که جايگزين کردن هر منبع ديگري به جاي ايمان را، در حد ايمان کارساز و مفيد نمي
عت مؤمنان تحت هاي ممکن در هر اندازه و تواني، قدرت جما بعدي، با نگاهي تطبيقي به قدرت

رهبري پيامبر صلّي اهلل عليه و آله به همراه قدرت ماورايي پروردگار را، قدرتي مطلق و کافي 
 کند که هيچ قدرتي امکان ظهور درح د و اندازه آن نخواهد داشت: معرفي مي

و تو، براي اي پيامبر، پروردگار و مؤمنان پير  3،«»    
 تو کافي است.

ترين  هاي زميني ياراي کوچک کننده است و قدرت ماورايي پروردگار، مطلق و تمام اگرچه قدرت    
کننده مصاف با آن را  صورت قدرت ياريمصاف با آن را ندارند، اما قدرت ماورايي الهي، همواره به

کند و نقش  کننده ظهور پيدا مي صورت قدرت ياريندارند، اما قدرت ماورايي الهي، همواره به 
اجتماعي بر روي دوش مؤمنان است. البته اين مطلب غير از استناد علي و  آغازين در توليد قدرت

 معلولي همه قوا به پروردگار است، چنانچه به زودي به آن اشاره خواهيم نمود.
اعم ازمنابع طبيعي و منابع انساني يعني جمعيت،  بع قدرتي، به وضوح مناقرآنبا اين بيان     

آيند، و نقش اول  شمار ميدانش و فرهنگ، در مقايسه با ايمان اسالمي منابعي ناچيز و کوچک به
رد که تلفيق گي را ايمان خواهد داشت. وجود منابع ديگر، در فرايندي جاي مي و آخر در توليد قدرت

ترين  و ترکيب اين منابع با ايمان و تجهيز وسيع منابع مزبور به وسيله ايمان، موجب توليد قوي
ايمان را به مرتبه کمتري از قوت و  هاي بشري ممکن شده و عدم وجود اين منابع، قدرت قدرت

ريج وامع مختلف ممکن بوده و رساند. البته بديهي است، حداقل منابع طبيع، همواره با تأثير مي
سازي منابع طبيعي قدرت، در اين  مؤمن مسلمان با توجه به دستورات دين اسالم در تجهيز و آماده

زمينه نيز کوتاهي نخواهد کرد. دليل اينکه قدرت ايماني هرگز به صفر نخواهد رسيد، بلکه همواره 
منبع  برار مهم است که مؤمنان عالوهدر حد تأثير قابل قبولي باقي خواهد ماند، اين نکته بسي

که بخش طوريايمان و ديگر منابع زميني ممکن، دسترسي مستقيم به قدرت پروردگار دارند، به
 اعظيمي از ضعف ناشي از کمبود منابع طبيعي شان را جبران خواهد نمود.

 9؛«»   
ضعف مؤمنان نسبت به تجهيزات و امکانات طبيعي،  هطبکند که در را در معادله دوم تصريح مي   

که يکصد مؤمن استوار، بر اي گونهحد فاصل کميت قبلي تا حد زيايد کاهش خواهد يافت، به
 دويست کافر و هزار مؤمن استوار بر دو هزار کافر پيرو خواهند شد:
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    «

 3؛«
نکته قابل توجه اين است که دون معادله فوق، سنت )اذن( الهي معرفي شده و در نظام تکوين     

 و قطعي قلمداد گرديده است. رفتار اجتماعي انسان، حتمي
فراگير و پايدار و برتر است، بايد با استفاده از ايمان و باورهاي  اگر انسان در جستجوي قدرت    

همت گمارد و به قدرتي بسيار عظيم در طول قدرت الهي  مذهبي به تجهيز و ترکيب منابع قدرت
 دست يابد.

 فرهنگ -2
اجتماعي به حساب آورد. اين منبع انساني  نگ را بايد منبعي بسيار مهم در توليد قدرتفره
ها را به سوي اهداف تعيين شده )متناسب با فرهنگ موجود( بسيج نمايد  تواند به سهولت انسان مي

شد و حتي تجهيز و کاربرد منابع طبيعي قدرت را را وسعت و شدت بخ اجتماعي و روند قدرت
را  اي توان پيشرفت و توليد قدرت در صورت فقدان فرهنگ مناسب، هيچ جامعه تسهيل نمايد.

سازي مبدل  ، قبل از همه بايد به تالش براي فرهنگنخواهد داشت، و تالش براي توليد قدرت
 شود.
مثبت  مختصاتبه حدي است که در صورت رکورد و فراموشي  هنگ در توليد قدرتاهميت فر    

فرهنگي توسط افراد جامعه در يک برهه خاص، و يا حتي پديدار شدن انحراف فرهنگي در برخي 
اند جبران اين نقص تو نظير منابع طبيعي و دانش نيز نمي جوانب، استفاده از ديگر منابع قدرت

به نحو مناسب انجام شود. فقدان فرهنگ قوي، فقدان منبعي است  بزرگ را نموده و توليد قدرت
که منابع طبيعي و علوم بشري را به صورت منابعي کم ارزش در خواهد آورد و در نتيجه، قدرت 

ن، در حالت رکود و يا انحراف حاصل از اين منابع را بسيار سطحي و ضعيف خواهد کرد. بنابراي
فرهنگي، ابتدا بايد فرهنگ را به پويايي و کارايي بازگرداند و نقاط انحرافش را اصالح نمود و 

 .ع توليد قدرت از آن استفاده کردمنب عنوان بهسپس، 

 دانش -3
اهميت و نقش ويژه علم و  تر است. ، از بسياري منابع ديگر مهمميان منابع قدرت جايگاه دانش در

کريم و روايات  قرآن، به هيچ روي جاي انکار ندارد، و تأکيدات مکرر دانش در توليد قدرت
دهنده اهميت فزاينده علم و دانش است؛ به ويژه معصومين عليهم السالم بر اهميت علم نيز، نشان

خود نسبت  کران را از وجوه امتياز و قدرت و بيآنکه ائمه هدي عليهم السالم علم و دانش وسيع 
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ي و روايي، در کنار توجه شايان نسبت به علم، قرآنولي ارشادات  3اند. ها بر شمرده به ديگر انسان
اند که ارزش علم بدون همراهي و استعانت از ايمان به واقع ناچيز است، و قدرتي  همواره توجه داده
آيد، زماني محکم و قابل استمرار است که با منبع ديگر يعني  دست ميدانش به که از منبع انساني

ترين منابع  يکي از مهم عنوان بهايمان و باور وجودي و قلبي، همراه گردد. در دنياي کنوني، علم 
ار است که قابليتش در توليد قدرت چتوليد قدرت، جايگاهي بسيار مهم و ويژه دارد، اما به آفاتي د

 دهد. اهش ميرا ک
هايي نظير تسليحات، کامپيوتر، وسايل  وسيله فراوردهخود را به دانش تجربي، ارزش قدرت    

دهد،  هاي عظيم بتوني نشان ميها، هواپيماها، شهرنشيني و ساختماناي، موشک ارتباطات ماهواره
به، سؤالي است که در روش سازي و تبديل انسان به قدرتي منطقي همه جان اما چگونگي انسان

رسد که بهترين راه، همگان شدن عقل، تجربه و وحي  تجربي هنوز جواب نيافته است. به نظر مي
 ؤثرتر در توليد قدرتمو مبتني شدن علم بر اين سه منبع مهم است؛ چنين علمي، منبعي بسيارم 

 خواهد بود.
 جمعيت -4

اي يا روستايي، جمعيتي را  ها در يک بافت قبيله اي از انسان وعهدر دنياي ماقبل مدرن، مجم
ها،  آمد. در جنگ حساب ميشان بهاجتماعي دادند که منبعي مهم و جدي براي قدرت تشکيل مي

 9.دباش ميز هر عاملي معطوف به شمارش وضعيت جمعيتي اارزيابي قدرت و توان هر طرف، قبل 
 از آنجا که در دنياي ماقبل مدرن، منابع غير انساني قدرت نقشي بسيار محدود در توليد قدرت

ها انسان برابري کند در دسترس نبود، لذا به ازاء هر فرد هايي که هر يک با ميليونداشته و سالح
گرفت. البته منابع  مي تر شکل جنگجو، محاسبه عادي و طبيعي قدرت به نف قدرت پرجمعيت

نظر از اين منابع، يا ديگري هم وجود داشته و دارد که جبران نقصان جمعيتي را بنمايد، ولي صرف
 1شد. کاهش جمعيتي خود مستقيماً در محاسبه ميزان قدرت مؤثر واقع مي

ود بافت همگون و ، وجمنبع انساني قدرت عنوان بهترين نکته در محسوب نمودن جمعيت  مهم    
نظر در درون خود دچار تشتت و تعارض نباشد و صورتي که جمعيت مورديکدست جمعيتي است، به

آيد که با  دست مياي، انسجام جمعيتي را تهديد نکند. قدرت جمعيتي، زماني به هيچ عامل دروني
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فزوده گردد، اما افزون هر فرد به تعداد قبلي افراد، يک حلقه به حلقات زنجير به هم پيوسته ا
سازد  هاي نامتجانس و ناسازگار، نه تنها زنجيري به هم پيوسته و قدرت آفرين نمي اجتماع حلقه

شود،  دهد؛ بنابراين، آنچه منبع واقع مي بلکه جمع را به نزاعي دروني و فرسايشي از درون سوق مي
راد باشد، اما جمعيت يکدست و هماهنگ است نه صرف جمعيت و افزايش عددي و فيزيکي اف

ترين عامل انسجام بخش جامعه مسلمانان دانسته و  را قوي 3جبل الهي( )ايمان(»کريم  قرآن
 ها را به تمسک بدان فرا خوانده است انسان

دولت اسالمي، به وحدت و  هاي قدرت باشد. مؤلفه داراي بعد مکتبي و الهي مياسالمي  دولت    
رهبري  -9بخش مکتب رهايي -3رسند. و بالندگي دولت اسالمي مي بت براي کارآمديتعامل مث

 و. -3ي عوامل اقتصاد -7 عوامل نظامي -6 جغرافيا -5امت اسالمي  -4 دانش -1
 

 قرآنت و ساختار قدرت در يماه
آن است که، ميزان مسئوليت در پي دسترسي فرد به  اصل بردر اسالم  سياسي در نظريه قدرت

قدرت بايد افزايش يابد و همزمان با افزايش قدرت، احساس مسئوليت هم بايد افزايش يابد. با اين 
شود.  ياد مي« خدمتگزاري»با يک مفهوم اصلي قابل تعريف است که از آن به « قدرت»تفسير، 

به همين اصل است که عدم خدمتگزاري را از جمله معاصي بزرگ  )ره( با عنايتامام خميني
هاي تاريخي متعددي که در باب  مثال 9شود. منجر مي دانسته که به زوال قدرت و تزلزل دولت

بيان « سنت الهي»يک  عنوان بهکريم وارد شده و اينکه زوال آنها  قرآنهاي نااليق در  حکومت
اي که از قدرت چونان ابزاري براي اصالح امور و  شده، حکايت از آن دارد که هر آن نظام سياسي

هدايت خلق بهره نبرد و آن را ابزاري براي جلب منافع نمايد، محکوم به زوال است. سرنوشت 
لم و نقش مخرب آن در اين آيات روشن فرعون، قارون، و... مؤيد اين مدعاست. تأکيد بر عنصر ظ

گر است؛ چراکه ظلم ابعاد متعددي دارد و از آن جمله، عدم کاربرد مناسب و مؤثر نعمتي چون 

»تواند در خدمت هدايت و رستگاري قرار گيرد:  قدرت، که مي

 1«ا
و منابع طبيعي  دانند، مثل مرزهاي جغرافيايي را مهم مي امروزه عوامل و عناصر مادي قدرت    

 علم و تکنولوژي.، مانند جمعيت تر است تر باشد، قدرتش بيش که هر قدر کشور بزرگ
 شوند. محسوب مي ترين منبع قدرت قوي عنوان بهنيز از عناصر معنوي و ايمان و ايدئولوژي     
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معيارها و  عنوان بههاي متعددي  ، مفهومي کلي است، لذا شاخصاسالمي بودن ماهيت قدرت
. 9. الهي بودن 3شده استاست، مطرح  هايي که بودن آنها نشان از اسالمي بودن حکومت ويژگي

و هدف  3منحصر به خدا است. . حاکميت5مشروط بودن  .4. مطلقه نبودن 1غير استبدادي نبودن 
. مجري احکام 33وسيله و ابزاري است. اتکا به آراء مردم جوان  . قدرت3تأمين سعادت بشر است. 

. غير 31. ملهم از رويه پيامبر و حضرت امير و ائمه معصومين عليها السالم بودن 39اسالم بودن 
 . مساوي همه طبقات و اقاشر افراد در برابر قانون.34بودن  تحميلي

 در اسالم بر اين ارکان استوار است: سياسي قدرت
 ايمان. 1

کند. اما زماني  ايمان به معناي درک و پذيرش قلبي موضوعاتي است که عقل نيز آنها را درک مي
تبديل شود. با اين تفسير، ايمان عرصه سياست را از « باور»به « لمع»تأثيرگذار خواهد بود که از 

آورد؛ چراکه  پيرايد و بدين وسيله، زمينه تجميع توان مندي و ارتقاي آن را فراهم مي تعارض مي
دهد و  بخش بوده و توان ملي را افزايش مي سازد، قدرت ها را تعديل و معقول مي ايمان خواسته

تأکيد حضرت  3نمايد. اي بزرگ در حوزه سياسي ـ اجتماعي عمل مي ، آنکه چونان سرمايهباألخره
راه  عنوان بهحق بر پذيرش ايمان و ارتقاي آن از همين ناحيه قابل تفسير است، آنجا که از ايمان 

»کاري براي خروج از ظلمات تعبير شده است: 

».9 
 . تهذيب2

اعتدال در قواي انساني، سازي فضاي دروني و  توجه اسالم به مقوله مهم تهذيب، افزون بر سالم
هاي نامشروع و فزاينده  در عرصه خارجي نيز بسيار تأثيرگذار است؛ چراکه تهذيب راه را بر خواسته

سازد. چنانکه تهذيب از تکوين  کند و از اين ناحيه، مديريت سياسي را تسهيل و مؤثرتر مي سد مي
ماهيت به عمل آورده و در نتيجه، به ارتقاي  و توسعه مفاسد مختلف در پيکره نظام سياسي

به همين وجه، تهذيب را سرلوحه  )ره( با عنايت امام خميني 1شود. نظام سياسي منجر مي کارآمدي
رفته از کالم حق اين اصل برگ 4نمايند. کار دولتمردان قرار داده و ايشان را به آن سفارش مؤکد مي

است، آنجا که در مقام هدايت مردمان، ايشان را به انجام فرايض ديني و يا التزام به اعمال نيکو 

                                                           
 ، ص 13-33م يدولت در قران کر يمقام و معنا ينيدولت د ياصغر، کالبد شکاف ي.افتخار3
 .957. بقره، 9
 13-33ص  نيشياصغر پ يافتخار. 1
 13-33اصغر همان ص  يافتخار. 4



322        11، ش 32، زمستان 2انقالب اسالمي، س  يهافصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

 

»نمايد تا از اين طريق، بتوانند به بهبود امور خويش توفيق يابند:  و... امر مي

»3 
 . تعليم3

اي آگاه  دهد، تا از اين طريق جامعه سومين رکن تربيت را تعليم و توسعه هدفمند آگاهي شکل مي
بر  يت که، حکومتخود تعامل نمايد. اين واقع پديد آيد که بر مبناي علم و معرفت با نظام سياسي

کند.  نمايد، ما را به اهميت اين رکن رهنمون مي جهال امري پسنديده نبوده و به شدت متزلزل مي
اسالم بر بينش و آگاهي استوار گشته و فرمان حضرت حق براي انتخاب در  سياسي قدرتبنياد 

اسالمي بر پايه معرفت و شناخت تا جهل و ناداني استوار  که، دولتآگاهانه مؤيد اين معناست 
چنانکه خداي متعال در آيات  1دولت اسالمي نيز از همين ناحيه قابل درک است؛ اقتدار 9است.

»نمايد:  متعدد، جهل و بناي قدرت بر آن را ذم مي
»4 

 . استعال4
«»5 

 استيالي کفار بر مسلمانان نفي شده و دستور داده شده است که، دولتي قرآناين ايه مطابق 
اي رفتار کند که فرودست و ذليل گردد. بر اين  گونهديگران نبايد بهاسالمي در مناسبات خود با 

توان چنين  ديني بودن دولت را از منظر اسالمي در گستره بيروني ميو ماهيت  اساس، مقتضا
 برشمرد:

 شمولي. جهان1
اسالمي در قلمرو جغرافيايي خاص و محدودي  دولت در اسالم و به تبع آن سياسي قدرت اگرچه

هاي آن فراگير است. بنابراين انحصار و  گيرد، اما بايد توجه داشت که ايدئولوژي و ارزش شکل مي
)ره( بر اصل صدور انقالب تحديد جغرافيايي آن اصالً توجيه پذير نيست. تأکيد امام خميني

رک است. اين موضوع مبتني بر کالم الهي است، آنجا که رسولش را از اين منظر قابل د 6اسالمي

»داند:  صاحب رسالت جهاني مي

                                                           
 .93. اعراف، 3
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»9 
توان به  دهد که نمي اسالمي قرار مي ها و اصولي را در دستور کار دولت بر پايه آن، ارزش    

ستيزي، حمايت از مستضعفان، توجه به سرنوشت جغرافياي خاصي محدود کرد. اصولي چون: ظلم
در اسالم بايد  سياسي قدرتها و اهدافي آن است که،  مدلول تعريف چنين ارزش 1 ديگر ملل و...

هاي  اي به بلنداي تاريخ باشد. گزاره جهان نگر باشد و به تعبيري، داراي افق راهبردي گسترده
صورت مشخص تأييد مستضعفان دارد، اين وجه را به ي که حکايت از برتري اسالم و حاکميتقرآن
 کند. مي
 گرايي. تکليف2
المللي به عنصري فعال در  آن است که در عرصه بين و دولت سياسي قدرتضاي اسالمي بودن اقت

»عرصه عمل و نظر براي هدايت ديگر ملل و ورود آنها به جرگه جهان اسالم، تبديل شود: 

تکليف مشخص و معيني از ناحيه خدا دارد و آن، در اسالم  سياسي قدرتحاصل آنکه،  4«
اسالمي و تبليغ ديني  باشد. به همين دليل، بين دولت اهلل مي تبليغ دين با هدف گسترش حاکميت

 اي مستقيم وجود دارد. رابطه
 . قدرتمندي3

در نوع مناسبات و  المللي از واقع گرايي و تأثيرگذاري عنصر قدرت با توجه به تأثيرپذيري نظام بين
خويش  اسالمي موظف است نسبت به تقويت منابع قدرت تأسيسات حقوقي ـ سياسي، دولت

دست آورد. همچنين زمينه اهتمام ورزد تا بتواند جايگاه درخور خود را در سلسله مراتب جهاني به
» عملي تحقق اصل استعالء را فراهم سازد.

»5. 
ها رابطه وثيقي وجود دارد  و بين قدرت و ارزش 6ارائه در واليت الهي است يسياس بنيان قدرت -3

افتد. اصل رعايت مرزهاي ارزشي قدرت از  که اگر تضعيف شود مشروعت قدرت به خطر مي

                                                           
 .93. سبأ، 3
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 3هاي قدرت است.محدوديت
ا رعايت حقوق شهروندان تسديد صورت بدر بينش سياسي اسالم به .رعايت حقوق انساني: قدرت9

اند به محض ورود به قلمرو فراي از صاحب حق کسب اجازه  که زمامداران مکلفاي گونهشود به مي
 شود. نمايند و در اين خصوص اعمال قدرت او نامشروع قلمداد مي

 دار است عدالت است.: در بينش اسالمي آنچه از اولويت برخورراهبر قدرت . عدالت1
: در اسالم اگر چه صاحبان قدرت مکلف به رعايت ضوابط قانوني و . اعمال منصفانه قدرت4

هاي الهي هستند، في نفسه در تحديد قدرت نقش به سزايي دارند، با اين حال، بر يک بعد  ارزش
د قدرت در مواقعي خاصي دارد کاربردروني تحت عنوان انصاف نيز تأکيد شده است. انصاف به عدم

)ص( اگر چه در مقام عقد آن جايز باشد. براي مثال پيامبر که چه بسا از حيث قانوني نيز استعمال
توانستند از موضع قدرت بر خورد کنند ولي با به خرج دادن انصاف  پيمان با يهوديان رسيدن، مي

  9.(دهند ار ميآداب و رسوم آنها را در موارد بسياري صحبت )مالک عمل قر
از منظر اسالمي شفاف و  درچارچوب قرار دارد و بايد در ماهيت قدرت در بينش اسالمي، قدرت    

هاي الهي تنگ  حدود آن براي زمامداران مشخص شود. اين نگرش بدون اين که جا را براي ارزش
ها و آورد که در آن افعال اشخاص، گروه به وجود مياي تحت عنوان منطقه الفراغ را  کند، حوزه

پذيرد. البته اين فراغت نه از ارزش و نه از  کامل صورت مي هاي مختلف با رعايت آزادي رسته
حضور مستقيم در قلمرو امور حکومتي را  مسووليت است. کليه صرفا به آن معنا است که دولت

نظر رعايت حدود چهارگانه قبلي به وسيله مردم و نظرات دولتي براي تحقق اين  ندارد و اگر از
بالواسطه قدرت يک موارد و دولت مسئول است که شرايط الزم  مهم هيچ فرق با حوزه حاکميت

 1ها فراهم آورد. را براي تحقق هرچه بهتر و کامل احکام الهي و سعادتمندي انسان
 

  ياسيس قدرت يکارآمد
در تحقق  ياکنندهنييکه نقش تع است قرآن است مطلوبياز ارکان س يکي عنوان به يکارآمد 

رد که فقدان يگ يموسته و متالزم نشات ياز دو عنصر به هم پ يکارآمد. دينما يمفا يا ير مبانيسا
قدرت  تواند امکان يمک يانجامد و قوت و تعال هر  يم يگريفقدان د يا حتيک به ضعف و يهر 

در  قرآناند و  يل دهنده کارآمديعناصر تشک ييفراهم اورد علم و توانا گر رايعنصر د يريو اوج گ
 قرآنات ياز نظر در مجموع ن مبنا پرداخته استيگاه و ضرورت اين جاييبه تب يمتفاوت يان هايب
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 يآمدکار، است مطلوب و بسط انيه در تحقق سيشود که از جمله شروط اول يمن استفاده يچن
ح علل يف و تشريدر توص . قرآناست يج امکانات ماديبس يي( و تواناي)قدرت ماخوذ از وح

 ن موضوعيبه ا( نيخود را )حکومت ذو القرن يمثال ين حکوکت هاير تراز مقتد يکي يکارآمد
، تيک حکومت کارآمد از جمله عقل و دراي لوازم و امکانات  يمکه خداوند به او تما کند يماشاره 

و بر اساس  3را عطا نمود از جمله ثروت يو امکانات ماد  يمو تدارکات نظا قدرت، حيت صحيريمد
 دا کرد و به ارائهين حال مطلوب انسجام پير و در عيفراگ، مقتدر ياست که حکومت يين مبنايچن

 . ( پرداخت...استقالل و، تيامنخود ) يژه هايکارو
  ياسيس قدرت يش و کارآمديافزا يسازکارها

که الگوهاي تجربي  کنند يمد قدرت استفاده يتول يبرا يمختلف ياز سازکارها ياسيشمندان سياند 
هاي تجربه  شک روش بي 3آن، بررسي و تحليل شده و در کتب متعددي معرفي گرديده است.

يافتن  تنها الگوهاي ممکن و صحيح و کارآمد تلقي شود و جستجو براي عنوان بهتواند  شده، نمي
توان به دو  را مي توليد قدرت يسازکارهابندي کلي،  در يک تقسيم هاي جديد خاتمه يابد روش

 3غيرساختاري، تقسيم نمود. يسازکارهاساختاري و  يسازکارهادسته: 
 

 سياسي قدرت يو کارآمد ساختاري افزايش يسازکارها
ساختاري، تکيه بر سازماندهي و تنظيم اشکال تالش جمعي است.  يسازکارهاعمده و بارز  ويژگي

نوع ساده و بسيط اين سازماندهي، همواره در دستگاه حکومتي حاکمان، اميران، سالطين و 
اي گراگرد حاکم شکل  صورت حلقهاي که به امپراتتورهاي قديم ديده و ثبت شده است؛ سازماندهي

هاي جديد پس از رنسانس مغرب  دهند اما دولت را انجام مي ف محوله در توليد قدرتگرفته و وظاي
اي کامالً  صورت شبکههاي مدرن قرن بيستم ميالدي، از سازماندهي به زمين و خصوصاً دولت

د قابل صرکنند. اين شبکه فراگير، د وسيع و فراگير و در همه امور اجتماعي استفاده کرده و مي
گيرد و در  کار ميبه را در جهت تجهيز و ترکيب منابع قدرت ي انساني جامعهروني زتوجهي ا

ايجاد  اجتماعي بزرگي را در تاروپود توليد قدرت نهايت، در باالترين سطح خود، ديوان ساالري
گردد که قابل اعمال در تنظيم رفتارهاي اجتماعي  ي عظيم فراهم ميبدين ترتيب، قدرت 3نمايد. مي

يند تجهيز و ترکيب جميع منابع قدرت آن جامعه آمردم است و برايند حاصل از آن، قاعدتاً بر
گردد؛ چرا که با توجه به اشتغال بخشهاي مختلف ديوان ساالري مزبور به توليد  محسوب مي

 تي قابل توليد نيست.قدرت، خارج از برايند مزبور قدر
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 واحده . هدف1
د و ينما يم صحيح و مشروع تلقي را ين سازماندهي براي رسيدن به اهداف دينياصال ميکر قرآن 

خورد، صرفاً  ي به چشم ميقرآنآنچه در اين اشارات  د.ينما يمنسبت به آن ترغيب مسلمانان را 
رفتار جمعي الزم در سازماندهي مورد  ترين مباني تأکيد بر اهداف و اصل سازماندهي جمعي و مهم

اند. در عين حال، با استمداد  ها و ساختارها، مورد توجه جزئي قرار نگرفته نظر است، اما نوع برنامه
ها و ساختارها را نيز از طريق  اي از اصول و کليات برنامه توان بخش عمده از روايات، بعضاً مي

ها و ساختارها در سازماندهي مزبور،  راه تأمين برنامه تأمين نمود؛ در غير اين صورت،« علم فقه»
 شود. استفاده از دانش عقلي و تجربي بشري است که به لحاظ زماني متغير و متکامل مي

» خواند: شکال جمعي و يا فردي فرا ميش در راه خداوند، دراکريم مؤمنان را به تال قرآن    

درستي که من شما را به يک امر توصيه اي پيامبر، به  بگو3،«
کنم: در راه خداوند قيام و تالش کنيد، دو به دو )جمعي( و فردي. تعبير مثني )دو به دو( در  مي

کريم، تالش جمعي در مقابل تالش فردي است و  قرآنمقابل فرادي، بيانگر اين است که منظور 
تر از آن تلقي شده است. در  تالش جمعي مقدم بر تالش فردي و مهم به لحاظ تقدم آن در ذکر،

است که مورد تأکيد واقع شده و امکان انتخاب شکل « راه خدا قيام در»يه، هدف، همانا آاين 
 ن به صورت جمعي يا فردي و بدون تأکيد بر يک فرم جزئي خاص، گوشزد شده است.آتحقق 

اي  نابر آنچه قاموس از صحاح نقل کرده هر گروه و دستهحزب به معناي دسته و گروه است ولي ب
دهد که وحدت عقيده و  مجيد نشان مي قرآنشود بلکه موارد استعمال آن در  حزب ناميده نمي

و با صالبت معنا نموده  آن را به معناي گروه با قدرت« الوسيط»و  9هدف در آن ملحوظ است.
و هرکس که خدا و پيامبرش و چنان »حزب خداوند پيروزند: گروه و  قرآنبر مبناي  1است.

« »مراد از  4«مؤمناني را ولي خود بگيرد )از حزب خداست( همانا حزب خدا پيروز است.
ها بيان شده، حضرت علي)ع( و امامان معصوم عليهم الساّلم  اوصاف آن 5که در آيه قبل از اين آيه

ايمان به مبدأ و معاد و عدم دوستي با  99اهلل در سوره مجادله آيه بپس از او هستند. اوصاف حز
دشمنان خدا بيان شده است. و اين آيه که لزوم پذيرش واليت خدا و رسول و امامان را بيان 

در آيه قبل، سرپرست و حاکم است نه دوست و ياور، چون « وليکم»فهماند که مراد از  کند، مي مي

                                                           
 46سبا . 3
 .396: 9، ج3173قرشي، . 9
 .331: 1، ج3131قرائتي . 1
 (56مائده: « )وله و الّذين آمنوا فإنّ حزب اهلل هم الغالبونو من يتولّ اهلل و رس. »4
 (55مائده: « )إنّما وليکم اهلل و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّاله و يؤتون الزّکاه و هم راکعون. »5
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بنابراين مراد از  3دارد. لب بودن آنان، اشاره به نظام قدرتمند و حکومتو غا« حزب اهلل»تعبير 
حزب خدا افراد مؤمن و هدفمندي است که با صالبت و قدرت در مقابل دشمنان دين ايستاده و از 

 گيرند. کار مينمايند و حداکثر تالش خود را براي مقاصد دين به اسالم و جامعه اسالمي دفاع مي
اي ديگر، اشاره واضح تري به سازماندهي معطوف به هدف شده و به مسلمانان توصيه شده  در آيه

معروف و نهي از منکر  که بايد از ميان شما جماعتي برخيزند و در راه دعوت به خير و امر به

بايد از  و 3، «» تالش کنند:
ميان شما جماعتي برخاسته دعوت به خير کنند و به امور معروف امر نموده و از امور منکر نهي 

 نمايند.
 . تشويق و تنبيه2

پاداش و  عنوان بهاند، اما اصل تشويق و تنبيه، چه  کريم به اين نوع سازماندهي تصريح نکرده قرآن
 عنوان بهو بدکاران اعمال خواهد شد و چه  کيفر اخروي که از طرف خداوند در مورد نيکوکاران

گردد، همواره مورد  صورت اسباب و علل و شرايط اجتماعي اعمال ميپاداش و کيفر دنيوي که به
واقع شده است. در مورد پاداش و کيفر اخروي، وعده اديان الهي و خصوصاً  قرآنتوجه و تأکيد 

در دنياي مادي و زندگي اين  9«ايت الهيرض»هاي نيکوکار براي دريافت  دين اسالم به انسان
هاي بدکار از  و ترساندن انسان 1«بهشت نعيم»جهاني، و کسب پاداش الهي آن جهاني يعني 

به قدري تکرار گرديده و مورد تأکيد قرار گرفته است که نيازي به 5«جهنم»و  4«خشم الهي»
پاداش دنيوي و برکات اين کريم در آيات متعددي وعده  قرآنتفصيل آن نيست. در عين حال، 

 6جهاني به مؤمنان واقعي داده و کافران را از عذاب دنيوي بيم داده است.
 . اقناع جمعي3

اي است که بر اساس اقناع جمعي  ، سازماندهيساختاري توليد قدرت يسازوکارهاسومين نوع از 
 منابع انساني بالقوه براي توليد قدرت عنوان هبها  گيرد. در اين نوع از سازماندهي، انسان شکل مي

امروزه آموزش و  گيرند و استفاده فوري و بالفعل از آنان موردنظر نيست. مورد توجه قرار مي
کننده و باورساز به  اقناع ترين قدرت توان بزرگ اي را مي پرورش و تعليم و تربيت در هر جامعه

                                                           
 .331: 1، ج3131ر.ک: قرائتي . 3
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هاي آموزشي، به سازماندهي نيروهاي  هاي ديگري که با تکيه بر بنامهمه سازمانشمار آورد و ه
هاي اند. دستگاه کنند نيز، در رديف بعدي داراي اهميت و تأثير فراوان مورد نياز خود اقدام مي

ها  هايي هستند که به اقناع دائمي درون سازماني و برون سازماني انسانتبليغاتي نيز سازمان
 کنند. نظر توليدکنندگان قدرت را تشريح و تبليغ و عمدتاً توجيه ميهاي موردد و راهان مشغول

گاه الهي و استغفار را منشأ اخالق و سياست را به هم پيوند زده و توبه به سوي در قرآن    

اي قوم، از خداي خود آمرزش طلبيد و به درگاه  و»داند:  مندي از رحمت الهي کسب قدرت مي بهره

به کنيد تا از آسمان بر شما رحمت فراوان نازل گرداند و بر قوت و توانايي شما بيفزايد، و زنهار او تو
اراده قوي و صبر و تقوي در مقابل اذيت و آزار  قرآن 3 .«به نابکاري و عصيان روي مگردانيد.
کرد و بر  محققاً شما را به مال و جان آزمايش خواهند»دارند:  دشمنان دين و مشرکان را الزم مي

شما از زخم زبان آنها که پيش از شما کتاب آسماني به آنها نازل شد آزار بسيار خواهد رسيد و اگر 
صبر پيشه کرده و پرهيزکار شويد البته ظفر يابيد که ثبات قدم و تقوي سبب نيرومندي و قوت 

هاي راه  بل سختيو لذا مؤمنين واقعي و هدايت شده با توکل بر خدا در مقا 9«اراده در کارهاست
و پيامبر اکرم)ص( و ياران او مأمور به استقامت در برابر دشمنان دين  1نمايند. ايستادگي مي

و  5زيرا عدم ثبات و تزلزل در راه موجبات شکست در برابر دشمن را فراهم خواهد آورد. 4شوند. مي
زيرا پيروزي و غلبه  6در مقابل صبر و استعانت از باري تعالي و تقوي از عوامل پيروزي است

بر اين اساس پيروزي و شکست هر دو با  7باشد. مؤمنين بر کفار را تنها در گرو ياري خداوند مي
هاي الهي را مقرون به پاداش  مبارزه در راه خداوند و تثبيت ارزش قرآنالبته  3اراده خداوند است.

دنبال خواهد داشت. و لهي را بهداند و در صورت غلبه يا کشته شدن در اين راه، پاداش ا الهي مي
آنها که زندگي دنيا را به »به عبارت ديگر آن چه در مکتب اسالم ارزش دارد عمل به وظيفه است. 

بهاي آخرت دهند، بايد در راه خدا پيکار کنند! و هر که در راه خدا پيکار کند و کشته شود يا غلبه 

                                                           
 (59هود: « )ا قوم استغفروا ربّکم ثمّ توبوا إليه يرسل السّماء عليکم مدراراً و يزدکم قوّه إلي قوّتکم و ال تتولّوا مجرمينو ي. »3
لتبلونّ في أموالکم و أنفسکم و لتسمعنّ من الّذين أوتوا الکتاب من قبلکم و من الّذين أشرکوا اذي کثيراً و إن تصبروا و تتقوا . »9

 (336آل عمران: «. )م االمورفإنّ ذلک من عز
 (39إبراهيم: « )و ما لنا االّ تتوکّل علي اهلل و قد هدانا سبلنا و لنصبرنّ علي ما آيتمونا و علي اهلل فليتوکل المتوکلون. »1
 (39هود: « )فاستقم کما امرت و من تاب معک و ال تطعموا إنّه بما تعلمون بصير. »4
و الرّسول يدعوکم في أخراکم فاثابکم غمّا بغمٍ لکيال تحزنوا علي ما فائکم و ال ما أصابکم و  إذ تصعدون و ال تلوون علي أحد. »5

 (351آل عمران: « )اهلل خبير بما تعملون
 (393أعراف: « )قال موسي لقومه استعينوا باهلل و اصبروا إنّ األرض هلل يورثها من يشاء من عباده و العاقبه للمتّقين. »6
 (362آل عمران: « )هلل فال غالب لکم و إن يخذلکم فمن ذا الّذي ينصرکم من بعده و علي اهلل فليتوکّل المؤمنونإن ينصرکم ا. »7
 .336: 9، ج3131قرائتي  3
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در مقابل غلبه « فيقتل»به تعبير کشته شدن با توجه  3«يابد، وي را پاداشي بزرگ خواهيم داد.
يابيم که چنانچه مجاهده  جاي کشته شدن در مييافتن و عدم کاربرد واژه مغلوب شدن )يغلَب( به

ولي براي شکست کفار و  9در راه خداوند باشد شکست معنا ندارد و در هر حال پيروزي است.
 1ته است.کار رفها تعبير مغلوب شدن به پيروزي مؤمنين بر آن

کريم، تربيت اخالقي )تزکيه( و تعليم حکمت )اصول تدبير عقلي( و  قرآنبا توجه به اينکه     
ترديد  بي4دينما يمکتاب الهي را هدف اعالي رسالت پيامبر اکرم صلّي اهلل عليه و آله معرفي 

مايد، مورد تأييد هاي مذکور بن ها نسبت به آموزه اي که مبادرت به آموزش و اقناع انسان سازماندهي
هاي صحيح و  دين مبين اسالم خواهد بود. سازماندهي مبتني بر اقناع جمعي، اگر اهداف و برنامه

ها حاکم و نهادينه خواهد کرد و توليد  مشروع داشته باشد، عقل و دين را در رفتار اجتماعي انسان
دنيوي و اخروي بشريت قرار خواهد داد.  اجتماعي را در مسير صحيح و در جهت منافع قدرت

و « عاقل»، «باسواد»، «صلح»هايي  نتيجه اين سازماندهي با برنامه صحيح، تربيت انسان
خواهد بود و روشن است که ايجاد سازماني با استفاده از منابع انساني مزبور، نتايج « متدين»

 5 عي خواهد داشت.نافع و سودمند اجتما درخشاني در توليد قدرت
 . منافع ضروري همگاني4

ها قابل تصوير است که به نوعي بايد  اي منافعي حياتي و همگاني براي عموم انسان در هر جامعه
ها  با اصل حيات و زندگاني جمعي انسان اند که حفظ گرديده و پاس داشته شوند. اين منافع، اموري

اعي ممکن نيست. براي حفظ و استمرار و دفاع از اين سروکار دارند و بدون آنها ادامه نزدگي اجتم
گيرد. امنيت  اي الزم است که معموالً بدون حداقل سازماندهي الزم شکل نمي جمعي منافع، قدرت

جاني فردي و اجتماعي و مصون بون از تهاجم ناگهاني ديگران، از جمله منافع حياتي و 
 .6ي سازماني و پايدار الزم استآن توليد قدرت اند که براي ايجاد و حفظ هماگاني

 
 قدرت يش و کارآمديافزا غيرساختاري يسازکارها

غيرساختاري به جاي استفاده از سازماندهي تشکيالتي، از بسيج عمومي و فراخوان  يسازکارها
                                                           

فليقاتل في سبيل اهلل الّذين يشرون الحياه الدّنيا باآلخره و من يقاتل في سبيل اهلل فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجراً » 74. النساء: 3
 «يماًعظ
 .193: 9، ج3131ر.ک: قرائتي  9
 در اسالم سياسي ، منابع و عناصر قدرتها مؤلفه .16و انفال:  333ببينيد: اعراف: . 1

  (9 :جمعه) «علمهم الکتاب و الحکمهيهم و يز کيا تهم و يهم آيتلو عليال . » 4
  332، فلسفه قدرت، ص. يد عباس، نبويس.  5
  .332، همان، ص يعباس، نبو.  6
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وهاي ممکن و ايجاد اجتماعي وسيع و فراگير از از همه نير يمعموبرند و با دعوت  ميهره اي ب توده
هاي فراگير را اصطالحاً کنند. اگرچه چنين تجمع آنها، منابع انساني مورد نياز خود را تأمين مي

ها عموماً ساختارپذير نيستند، با اندکي مسامحه نامند، اما با مالحظه اينکه اين تجمع سازمان نمي
 شوند. معرفي مي« سازماندهي عمومي و مردمي»و يا « ارسازماندهي توده و»گاهي با عنوان 

اي که عموم افراد بر گرد آن جمع  يا همان ويژگي اجتماعي« عامل محوري»اينکه،  گريد    
کند  دهد. اين عوامل، جوششي عمومي ايجاد مي را تشکيل مي ن سازوکارياشوند، پايه و اساس  مي

شود.  هم پيوند داده و موجب ترکيب جمعي خودجوش ميو منابع انساني عمومي را خود به خود به 
ش قدرت يافزاداراي ارزش و اعتباري عمومي است، « عامل محوري»که ها، تا زماني در اين روش

به ضعف  به محض تضعيف شدن اعتبار عمومي عامل مزبور، توليد قدرت يول رديگ يمصورت 
 3گراييده و در نهايت متوقف خواهد شد.

 رهبري فرهمند اقتدار -1
دست رهبري مقتدر و به ، تجهيز و ترکيب منابع قدرتهاي غيرساختاري توليد قدرت سازکاراز 

ن است که براي اولي الگويي خاص از قدرت 9،هاي استثنايي است رهبري فرهمندانهواجد توانايي
در اين الگو، محور توليد  3بار توسط ماکس وبر مورد توجه و بررسي جامعه شناسانه قرار گرفت.

هاي استثنايي و متعددش، وي را از ديگر متفکران و  اي است که ويژگي قدرت، همانا رهبري
هاست که اقبال و توجه عمومي به آن  مداران جامعه ممتاز نموده است و همين ويژگيسياست
طور طبيعي به سوي جاذبه وي کشانده و تحت امر شود و حتي دانشمندان را به ا موجب ميرهبر ر

 دهد. او قرار مي
اند کساني  شناسي سياسي غرب معرفي شده هايي از رهبري فرهمند که در جامعه اگرچه نمونه    

ادفي بودن هايي، شايد تا حدي مؤيد تص اند و پذيرش چنين نمونه همچون هيتلر، لنين و استالين
هاي فرهمندي باشد، اما اين انگرش از توصيف فرهمندي اسالمي که همواره به  علل و ريشه

صورت خطي پيوسته در امتداد تاريخ امت اسالمي وجود داشته است، عاجز است. خط پيوسته و 
 هايي استثنايي در تاريخ حيات امت اسالمي، نشان متوالي از رهبران برجسته و ممتاز با ويژگي

هايي قوي از رشد و تربيت متعالي وجود دارد که در نهايت، به رشد  دهد که در اسالم ريشه مي
 .شود هاي فهمند منتهي مي انسان هايي از نمونه

نوري است که از « گردانش هدايت»متون وحياني اسالم، گوياي اين اصل تربيتي است که    
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و شماري از  3شود جه به خدا، تابيده ميهاي خالص و پاک نيت و متو جانب خداوند بر انسان
دست يابند، از « توجه الي اهلل»و « تهذيب باطن»هاي متوالي به مقام ها که پيش از تربيت انسان

با « دانش هدايتگر»همچنين در تعابير ديگري،  9اين منبع اليزال الهي استفاده خواهند نمود.
ها و انب خداوند، کسب صالحيتمعرفي شده و راه دريافت حکمت از ج« حکمت»عنوان 

 1هاي الزم براي رسيدن به خلوص و قربا لهي بيان گرديده است.شايستگي
بدين ترتيب، فرهمندي ديني نه تنها امري احتمالي و تصادفي نخواهد بود، بلکه مسيري     

در « رهبران فرهمند»طوالني در تربيت اسالمي است که با طي کردن مراحل آن، خط پيوسته 
يان امت اسالمي همواره پايدار خواهد ماند، آن چنان که ازگذشته دور نيز اين چنين بوده است. م

کند و از سوي ديگر،  تکيه مي رهبر فرهمند اسالمي، از يک سو بر منابع طبيعي و انساني قدرت
يار فراتر از آنچه تواند بس دستي توانمند در تکيه برقدرت ماورائ طبيعي دارد و بدين ترتيب، مي

شود که  اين امر موجب مي 3دست بزند. رود، به تجهيز و ترکيب منابع قدرت تصور مي

تر نمايان  هايش غيرمترقبه آورتر و تصميمات و راهبريهاي رهبر فرهمند اسالمي، شگفت توانمندي

 گر شود. ر جلوهت شود و تأثيراتش بر عرصه تحوالت اجتماعي بشري، بسيار وسيع
 الفت ديني. 2

هايي روشن و مؤکد درباره وحدت مسلمانان و همبستگي و الفت اسالمي  در دين اسالمي توصيه
کريم آيات متعددي به اين امر اشاره و در مواردي تصريح دارد. در آيه  قرآنآنان شده است. در 
چنگ بزنند « ريسمان الهي» دهد که همگي به خداوند به مسلمانان دستور مي4مشهور آل عمران، 

ز پذيرش  ا گردد که چگونه قبل و از تفرقه پرهيز کنند. نيز، اين نکته به مردم مدينه يادآوري مي
اند و به برکت اسالم، به  دين اسالم، دچار دشمني و تفرقه شديد و آتش افروزي عليه يکديگر بوده

 اند. انسجام و وحدت اجتماعي دست پيدا کرده
روي زمين است به کار  فرمايد که اگر همه آنچه در ديگر، خداوند به پيامبر اسالم ميدر آيه     
توانستي همبستگي و الفتي را که به اراده خداوند و به برکت اسالم در ميان مردم  گرفتي، نمي مي

همچنين در آيه مشهور فتح، بين پيروان و دشمنان پيامبر  5مسلمان ايجاد شده است، ايجاد کني.
يعني دلسوزان و ياران يکديگر ناميده و غضب و « رحماء»م مرزبندي نموده و پيروان وي را اسال

                                                           
 65ه يکهف آ. 3
 369شده اند نساء  يم با عنوان راسخون در علم معرفين افراد در زبان قران کريا. 9
 339، همان، يعباس، نبو. 1
  321عمران  عا و ال تفرقو ا، آليو اعتصمو بحبل اهلل جم. 4
 61عا، انفال ياالرض جم ين قلوبهم لو انفقت ما فيو الف ب. 5
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عالوه بر اين تصريحات، به طور کلي  3نمايد. شدت را متوجه دشمنان پيامبر يعني کافران مي
از اموري است که در جاي جاي شريعت اسالم ملحوظ گرديده و در « همبستگي اسالمي»

تماعي نظير نماز جماعت، نماز جمعه و حج و نيز در امور مالي ديني نظير مناسک عبادي و اج
 پرداخت خمس و زکات نمايان است.

الفت و »هاي اعتقادي و مناسک و رفتارهاي ديني در اسالم، موجد  مجموعه تأکيدات و توصيه    

که با  وريطاي بسيارقوي و محکم است، به در ميان مسلمانان با درجه و رتبه« انس اجتماعي

اي بتواند بر اين  شود که هيچ عامل بيگانه تعميق ايمان اسالمي در ميان مسلمانان، پيش بيني نمي
 انسجام اجتماعي غلبه نمايد.

 واليت ديني -4
هدايت و رهبري »از امتيازات مهم جوامع ديني نسبت به جوامع غير ديني، برخورداري از عامل 

تعبير « واليت اسالمي»صاً ادبيات سياسي اسالم از آن به است که در زبان ديني و خصو« ديني
کنند و انتخاب عقايد و اراء شخص  شود. اديان الهي، انسان را موجودي خود بسنده فرض نمي مي

سوي حقيقت، انتخابي را قبل از هرگونه تزکيه و تعليم و قبل از هدايت و راهبري اشخاص به
بله انسان را همواره نيازمند راهنمايي و هدايت در انديشه  آورند، شمار نميصحيح و نتيجه بخش به

خوانند  حامالن وحي هدايتگر الهي، فرا مي عنوان بهسوي پيامبران ها را به دانند و انسان و عمل مي
را به حامالن متون وحياني و انديشه الهي  ها طور طبيعي امر هدايت انسانو پس از پيامبران، به

کريم گمراهي و ضاللت  قرآنمندان ديني وامي گذارند. از همين روست که پيامبران يعني دانش
دهد و  امتهاي قبل از اسالم را در رتبه اول، به دانشمندان ديني )مسيحيت و يهوديت( نسبت مي

 9کند. آنان را اولين مقصر معرفي مي
اوند يکي از صفات جبرئيل را معه است. خدااطاعت زيردستان از امام ج يکي از عوامل قدرت    

اي است، که  داند. جبرئيل نزد خدا دستور دهنده بر قدرت مند بودن او مطاع بودن او ميعالوه
موجب وحدت و عدم ، تيوالاطاعت حول محور 1بندند. کار ميهمالئکه زيردستش دستوراتش را ب

و تنازع موجب ضعف است و لذا  تنازع است. و وحدت و يکپارچگي جامعه ايماني موجب قدرت
همه با روح وحدت ايماني پيرو فرمان خدا و رسول باشند و هرگز »خواهد که  خداوند از مؤمنين مي

ها نابود  راه اختالف و تنازع نپويند که در اثر تفرقه ترسناک و ضعيف شده و قدرت و عظمت آن

                                                           
  93نهم فتح يالکفار و رحماء ب ين معه اشداء عليمحمد رسوالهلل و الذ. 3
م پس يت کردند: پروردگارا ما از رهبران و بزرگان خود اطاعيگو يال و گومراهان ميو قالو ربنا انا اطعنا ساتنا و کبرالئنا فاضلونا السب. 9
  67کشاند احزاب  يشان ما را به گمراهيا

 (93ـ33تکوير: « )إنّه لقول رسول کريم. ذي قوّه عند ذي العرش مکين. مطاع ثمّ أمين. »1
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 3.«خدا هميشه با صابران است خواهد شد. بلکه همه بايد يک دل پايدا و صبور باشند که
شده است، اهميت و استحکام  قائل« رهبري ديني»براي  قرآناي که  العادهدليل اهميت فوقبه    

شود، در مقايسه با رهبري ديگر اديان و  اي که توسط اين رهبري توليد مي غيرساختاري قدرت
ي، قرآنر اعتقاد عمومي مسلمانان که بر اساس ارشاد بعالوه 3تر است. تر و افزونمذاهب، بسيار باال

دنبال تبعيت از خدا و تبعيت از رهبران ديني )و در ميان اهل سنت، حاکمان جوامع اسالمي( را به
  9داند، رسول او واجب مي

به  گردد که اي برخوردار مي از چنان جايگاه قوي و بلندمرتبه« واليت ديني»بدين ترتيب،    
ي که نسبت به «راهبري و هدايت مستمر»آيد، و با  ترين محور جامعه اسالمي در مي صورت اصلي

جامعه اسالمي خواهد داشت، همواره قادر خواهد بود، امواج پياپي منابع انساني را تجهيز نموده و 
« واليت فقيه» ي عظيم دست بزند. شايان ذکر است، آنچه قبل از تأسيس حاکميتبه توليد قدرت

در جمهوري اسالمي ايران با عنوان مرجعيت شيعي وجود داشته و اکنون نيز وجود دارد، بخش 
« واليت فقيه»رود، در حالي که الگوي فعلي  را شامل مي« واليت فقيه»محدودي از گستره 

 گيرد. فتاري اجتماعي را در بر ميهاي ر تمامي عرصه
 مي. ترغيب و مراقبت عمو6

هاي متوالي مورد تأييد قرار طور مستمر و در طول زماناي از عقايد و رفتارها به که دستههنگامي
اي از  گيرند و نيز هنگامي که دسته امور نيک در فرهنگ يک جامعه جاي مي عنوان بهگيرند،  مي

زشت و بد گيرند، در فرهنگ يک جامعه امور  عقايد و رفتارها به همين صورت مورد طرد قرار مي
صورت قوانين فرهنگي و نانوشته شوند؛ در درازمدت، عقايد و رفتارهاي پايدار معموالً به تلقي مي

آيند و ذهنيت و رفتار اجتماعي بخش وسيعي از افراد جامعه را  در افکار و رفتار آن جامعه در مي
هاي ممکن  يهها هم تا آخرين ال خصوصي انسان ويددهند، همچنان که در زندگي فر تشکيل مي

 کنند. نفوذ مي
د که رهبران و دانشمندان و نخبگان اجتماعي بتوانند با تکيه بر نشو چنين وضعيتي موجب مي    

قوانين فرهنگي نانوشته، بخش وسيعي از افراد جامعه را منسجم کنند و با تجهيز و ترکيب منابع 
نين مزبور در انديشه و رفتار اسناني دردسترس يعني همان بخش وسيع افراد جامعه که به قوا

 اجتماعي اقدام نمايند. کنند، به توليد قدرت گذارند و عمل مي احترام مي
ديني فرهنگ ساز و با موازين قوي در زمينه هنجارها  عنوان بهافزون بر اين، وجود دين اسالم     

                                                           
 (64أنفال: «. )و أطيعوا اهلل و رسوله و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحکم و اصبروا إنّ اهلل مع الصّابرين. »3
  53االمر منکم نساء  يعوالرسول و اوليعواهلل و اطيوا اطن امنيها الذيا اي. 9
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هي در ميان جوامع اسالمي و حتي هاي فردي و اجتماعي و گسترش موج اسالم خواو ناهنجاري
دگير جوامع انساني، چشم انداز حرکت فرهنگي جهان را نه به سوي تسامح مطلق و نفي ترغيب و 

دهد. اين  تر فرهنگي نشان مي هاي مشخصمراقبت عمومي بلکه به عکس، به سوي مرزبندي
هاي آينده جهان را، نزاع اعپردازان، کانون نزانداز تا آنجا اهميت يافته است که برخي نظريهچشم

هاي کوچک تر، جنگ دو ها و در نهايت با حذف تمدنفرهنگي دانسته و نظريه وقوع جنگ تمدن
اگرچه نظريه مزبور، جنگ فرهنگي بين دو تمدن  3اند. رال( را مطرح نمودهبيتمدن اسالم و غرب )ل

دهد که از  ان غرب هشدا ميکند و به متفکر ترين شکل آن مطرح مي اسالم و غرب را در افراطي
هاي اسالمي، پيش بيني  فکر آينده باشند، ولي با توجه به استحکام و استواري آموزه هم اکنون به

 نوعي تقابل فرهنگي جدي بين اسالم و غرب دور از واقعيت نيست.
هاي انساني و توجه پايداري و ثبات جدي فرهنگ اسالمي در زمينه هنجارها و ناهنجاري    

 سازد که دائماً به توليد قدرت يادين به اصل ترغيب و مراقبت عمومي، اين فرهنگ را قادر ميبن
ها اش، در طول زمانغيرساختاري وسيعي دست بزند و مباني فرهنگ اسالمي را در عين پويايي

ني را زنده نگاه هاي دي حفظ کند و رويکرد به هنجارها و طرد ناهنجارهاي مطرح شده در آموزه
 دارد.
امر به معروف و نهي از »در دين اسالم، ترغيب و مراقبت عمومي با آموزه مهم و گوياي     

 عنوان بهکريم در آيات متعددي، امر به معروف و نهي از منکر  قرآنمعرفي شده است. در « منکر
« نماز»کنار  يک فريضه مهم ديني مطرح شده است. اهميت اين فرضيه به قدري است که در

اي  . در آيه9ترين فريضه اسالمي مکرراً ذکر گرديده و مورد تأکيد قرار گرفته است مهم عنوان به
، «عابد بودن»ديگر، امر به معروف و نهي از منکر را دررديف اوصاف خاص مؤمنان برجسته نظير 

را ذکر « بودنحدود الهي حافظ »قرار داده و پس از آن، ويژگي « ساجد بودن»، «راکع بودن»
تواند گوياي متوقف بودن حفظ حدود الهي بر انجام فرضيه امر به  اين تقدم نيز مي 1کرده است

 معروف و نهي از منکر باشد.
در مجموع، با در نظر گرفتن جايگاه ويژه و اهميتي که ترغيب و مراقبت عمومي در دين اسالم     

هاي  اي که آموزه سازي گسترده اسالمي و فرهنگ دارد و با توجه به ثبات و پايداري مباني فرهنگ
 صورت محوري قوي براي توليد قدرتتواند به مي از منکر يبه معروف و نهرفتاري اسالم دارد، امر

هاي اسالمي و حفظ و حراست از آنها، افراد جامعه  غيرساختاري درآيد و با گسترش دائمي آموزه

                                                           
 72-63شماره ، ياسيس – يمجله اطالعات اقتصاد، تمدنها ييارويمقاله رو، نگتونيساموءل هانت 3
 73نهون عن المنکر توبه يامرون بالمعروف و يالمومنون و المومنات بعضهم اوالء بعضهم . 9
  ده است.ياز منکر مقدم بر اقامه نماز و پرداخت زکات گرد ينه ه، امر به معروف وين آيهمان درا. 1
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سجام فرهنگي هدايت نموده و امکان تجهيز و ترکيب منابع وسيع انساني را سوي اناسالمي را به
فراهم آورد. در تاريخ تحوالت سياسي ـ اجتماعي جوامع اسالمي، ترغيب و مراقبت عمومي 

هاي بزرگ غيرساختاري با حضور و حمايت شعار وسيعي از مسلمانان  کننده قدرت همواره ايجاد
انه، مبارزه جويانه و بلکه انقالب ساز در حيات اجتماعي جوامع گربوده و پيوسته نقشي اصالح

غيرساختاري، بدون  اسالمي ايفاد کرده است. سرآغاز اين خيزش مستمر تاريخي براي توليد قدرت
 هجري قمري است. 63درسال )ع( شک قيام امام حسين

 . دفع مخاطرات همگاني7
و از بين بردن تهديداتي که حيات « مخاطرات همگاني»دفع دهد که  تاريخ جوامع بشري نشان مي

ها براي تأمين امنيت خود  کشاند، موجب شده است که انسان عمومي افراد به تزلزل و ناامني مي
اي  ها چاره هايي را در پيش گيرند. براي اين منظور، در جوامع قديم انسانتدابيري بينديشند و راه
هاي کوچک و بزرگ از خويشاوندان نزديک و دور و اهالي يک ت جمعصورنداشتند به جز اينکه به

شهر، به نوعي همکاري و مشارکت عمومي دست بزنند و با تأمين بخشي از نيازهاي انساني و 
آمادگي نظامي و کسب هر نوع ز يم نيکر قرآندر  تدارکاتي، به تأمين امنيت عمومي کمک کنند.

اي در برابر  و ترس وحشت مستکبران و عامل بازدارنده تجهيزاتي که موجب تقويت نظام ديني
  3.استار گرفته هاي آن است مورد تأکيد قر زياده خواهي

مکلف به تالشي دسته جمعي براي دفع مخاطرات احتمالي  را عموم مسلمانان، کريم قرآن   
توانايي  آموزد که بايد هر کس به قدر به مسلمانان مي گرداند و يمنسبت به جامعه اسالمي 

بزرگ عمومي منجر شود و  اي ياري رساند که به فرايند قدرت جمعي شخصي خود، به توليد قدرت
بدين وسيله، دشمنان دين و جامعه اسالمي و دشمنان ناشناخته احتمالي، از تجاوز و هجوم به 

هاي ايجاد هوشياري و دقت نسبت به توانايي برين آموزه، عالوهامسلمانان همواره منصرف گردند. 
جامعه اسالمي و دشمنان جدي و احتمالي آن، عموم مسلمانان را در روندي طبيعي به مشارکت 

خواند و موجب دفع مخاطرات همگاني نسبت به دين و  براي توليد قدرت غيرساختاري فرا مي
 شود. جامعه اسالمي مي

 
  يريگجهينت 

قدرت  دهندهليتشک يهالفهؤم و منابع و ميکر قرآندر  ياسيقدرت س يشکافو کالبد يبررس

                                                           
و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوّ اهلل و عدوّکم و آخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم و . »3

 (62، انفال« )ما تنفقوا من شيءٍ في سبيل اهلل يوفّ اليکم و أنتم ال تظلمون.
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قابل  يله هر روشيبه وس ست کهيچنان ن، ش گفتهيپ ک از منابعيدهد که هر  يمنشان  ياسيس
 از منابع يبرخ با از سازکارها يبرخ بلکه، قدرت باشندش يد و افزايتولدر روند  بيز و ترکيتجه

 ييت بسزاياز اهم ياسيقدرت س يش و کارآمدين نکته در افزايا. نددار يترکيار نزديبس تناسب
صرفا  توان يمرا ن يعيماورائ طب يو امدادها ينيد ير فرهنگ و باورهاينظ يمنابع برخوردار است

ن يا زبرا کار گرفتو در خور به ستهيشا يد قدرت محدود نمود و در حديتول يساختار يهادر قالب
ن يا. روند يمشوند و بلکه از دست  يم فيوانساالرانه به سرعت تضعيد يهاساختار حصار در، منابع

ب نمود و در يز و ترکيتوان تجه يم يساختارريغ يسازکارها ه بريش از همه با تکيمنابع را ب
 ش قدرت به کار بست يافزا
ر يو غ يساختار يهر دو سازکارها يبرا، هاانسان يو معنو يات ماديه بر حيم با تکيکر قرآن    

و  شيک را در افزايت قائل است و سهم هر يمهگر ايکديصورت توامان و در کنار به يساختار
 يو بازده ييساختارها کارا، يرعموميفراگ دارد چراکه بدون قدرت يممحفوظ  قدرت يکارامد

 يقرآن يدر قالب آموزه ها يتارخر سايغ يروشها يمبا تمايتقر. مطلوب را نخواهند داشت
 يسمبلها و نمادها، يدر جامعه اسالم کند يمدا يپ يو جد يکاربرد، حيصح يياسازکاره

 نيهمچن ش قدرت گردديد باعث افزاتوان يم يقرآنو زبان و خط  يمر وطن و امت اسالينظ يمعمو
نان متخصص و دانشمندو ياقتدار متد، ينيت ديوال، ينيالفت د، ينيد يرهبر ياقتدار و فرهمند

همه و  جامعه  يمت اساليدر بستر هو يت همگانو دفع مخاطرا قرآنحور بر م  يممراقبت عمو
 ياسيقدرت س يمدآش و کاريهم زمان و همگام در افزا ييمحورها و سازکارها دتوانن يمهمه 
  .باشند
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