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چکیده
قرآن كریم مهم ترین و اصیل ترین منبع اسالمی است .بیشـک در ایـن منبـع كامـل ،در زمینـة
قدرت سیاسی سخن رانده شده است .قدرت سیاسی به «مطلوب» و «نامطلوب» تقسیم میشود .یکی
از مقوالتی كه در تحلیل قدرت سیاسی نامطلوب اهمیت دارد ،شناسایی الیه های آن اسـت .سـؤال
اصلی اینکه :الیه های قدرت سیاسی نامطلوب از منظر قرآن چیست؟ فرضـیة تحقیـم آن اسـت كـه
«زر»« ،زور» و «تزویر» بیانگر الیه های سه گانـة قـدرت سیاسـی نـامطلوب در قـرآن ،یعنـی آشـکار،
نیمهپنهان و پنهان هستند .روش تجزیه و تحلیل داده ها ،تفسیر موضوعی قرآن با بهره گیری از روش
استنطاقی است .روش جمعآوری اطالعات ،كتابخانهای و از ابزار فیشبرداری اسـتفاده شـدهاسـت.
یافته های تحقیم نشان میدهد كه «زر»« ،زور» و «تزویر» ،منابع سه گانة شکل گیری الیه های سه گانة
قدرت سیاسی نامطلوب از منظر قرآن هستند .در الیة اول ،قدرت سیاسی عریـان و آشـکار اسـت و
با استفاده از زور و ترساندن دیگران اعمال میشود .در الیة دوم ،قدرت سیاسی با استفاده از منابعی
همچون ثروت و با تحریف ارزش ها اعمال مـیشـود و در الیـة سـوم ،قـدرت سیاسـی بـا خدعـه و
مخفی كردن نیت عامل قدرت صورت میگیرد

واژگان کلیدی :قرآن ،قدرت سیاسی ،الیه های قددرت سیاسدی نداطللب ،،آشداار،
نیمهپنهان ،پنهان.
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مقدمه
قدرت ،پدیدهای است كـه از زمـان شـکل گیـری حیـات اجتمـاعی بشـر مـورد توجـه
اندیشمندان ،متفکران و صاحبان حکومتها بودهاست و یکی از محوریتـرین مباحـث در
علم سیاست می باشد ،تا آنجا كه برخی موضوع علم سیاست را قدرت دانسـتهانـد و آن را
در تعریف علم سیاست وارد نمودهاند .قرآن كـریم نخسـتین منبـع و مـتن اندیشـة اسـالمی
است و در بر گیرندة آموزههایی اسـت كـه بـا راهیـابی بـه آنهـا ،فهـم دیـدگاه اسـالم در
زمینههای مختلف ،از جمله قـدرت سیاسـی میسـر مـیگـردد .در قـرآن كـریم ،از قـدرت
سیاسی مطلوب و نامطلوب سخن به میان آمدهاست .با توجه به اهمیتی كه قـدرت سیاسـی
در اسالم دارد ،در آیههای مختلف به قدرت مطلوب و نامطلوب و ویژگی اشخاصـی كـه
چنین قدرتی دارند ،اشاره شدهاست.
اولین و مهمترین نکته ای كه باید دربارة قدرت دانست ،اینکه نه در زبان معمولی و نـه
در زبان علمی ،هیچ گونه توافقی دربارة واژهها و تعریـفهـای قـدرت وجـود نـدارد و از
واژه های گوناگونی مثل قدرت ،نفوذ ،اقتدار ،كنترل ،متقاعدكنندگی ،امکـان ،زور ،فشـار
و غیره استفاده میشود .این تعـدد معنـایی ،نمایـانگر سـازهای و پیچیـدگی مفهـوم قـدرت
میباشد .نظیر واژههای آزادی ،عدالت و برابری كه هر یک اشـاره بـه مفـاهیم چنـدپهلو و
پیچیده دارند.
سازة قدرت سیاسی از سـه عنصـر تشـکیل مـیشـود .عنصـر اول عامـل قـدرت ،یعنـی
شخصی كه دارندة قدرت سیاسی است ،با اسـتفاده از منـابعی كـه در اختیـار دارد ،اعمـال
قدرت مینماید .عنصر دوم تابع قدرت ،یعنی شخصی كه روی آن قدرت اعمال میشـود.
این شخص در حقیقت ،مطیع اوامر عامل قدرت میباشد و فعالیتهایی را در راستای میـل
و ارادة او انجام میدهد .عنصر سوم نیز هدف قـدرت اسـت؛ یعنـی بـرای رسـیدن بـه آن،
اعمال قدرت صورت میگیرد .در علم سیاسـت ،بیشـتر بررسـی سـاختار قـدرت و فراینـد
سیاست و تصمیمگیری و تأثیرات آنها بر روابط اجتماعی پردازش مـیشـود؛ بـه عبـارت
دیگر ،خودنمایی قدرت سیاسی در حوزة عمومی است.
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خداوند در زمین قدرت سیاسی را بـه نماینـدگان و رسـوالنی سـنردهاسـت كـه وظیفـة
هدایت و راهبری مردم را بـر عهـده دارنـد .بـا توجـه بـه فسـادآور بـودن قـدرت سیاسـی،
اشخاصی از این قدرت بهرهمند مـیشـوند كـه ظرفیـت و آمـادگی الزم راداشـته باشـند و
مست قدرت نشوند .آنان كه چنین ظرفیت و صالحیت الزم آن را نداشـته باشـند ،گرفتـار
قدرت سیاسی نامطلوب میشوند و از قدرت در راستای اهداف طاغوتی بهره میبرند .این
مقاله با توجه به اهمیت پرهیز ازكاربست قدرت سیاسـی نـامطلوب در حـوزة عمـومی ،بـه
روش تفسیری در پی شناسایی سطو قدرت سیاسی نامطلوب ،با تکیه بر منابع غنی دینـی،
بهویژه قرآن میباشد .گفتنی است در كنار الیههای قدرت سیاسی نامطلوب ،ابزار و منـابع
قدرت سیاسی نامطلوب نیز اهمیت دارند ،ولی در این مجال ،در الیههـای قـدرت سیاسـی
نامطلوب مداقه شدهاست .از این الیهها میتوان چهرههای قدرت سیاسـی نـامطلوب را نیـز
تصویرسازی كرد .هر یک از این الیهها متناسب با كاركردهایش منبع و ابزاری را بـهكـار
می گیرد كه لزوماً به معنای انحصاری بودن منبع و ابزار نیست و امکـان تركیـب و تـداخل
وجود دارد .سؤال اصلی مقالة حاضر این است :الیههای قدرت سیاسی نـامطلوب از منظـر
قرآن چیست؟ فرضیة تحقیم اینکه زر ،زور وتزویر بیانگر الیههای سهگانة قـدرت سیاسـی
نامطلوب در قرآن ،یعنی آشکار ،نیمهپنهان و پنهان میباشد.

 .1پیشینة پژوهش
در زمینة ماهیت و مفهوم قدرت در قرآن ،تک نگاریهایی صورت گرفتهاست كه بـه

برخی از آنها اشاره میشود .محمدمهدی مفتح در كتاب نظریة قدرت برگرفته از قرآن و
سنّت ،به دنبال پاسخ به این پرسش است« :سیستم حکومتی اسالم برای تحصـیل آرمانشـهر
دینی بشری چه ویژگیهایی دارد؟» (مفتح .)16 :6833 ،اثر دیگری كـه در حـوزة قـدرت
كار شده ،كتاب فلسفة قدرت اثر سید عباس نبوی است .این كتاب نیز تمركزی بـر قـرآن
كریم ندارد و كار حِکَمی است و تـالش مـیكنـد در پرتـو اندیشـة اسـالمی ،اوالً نگـرش
تحلیلی و تركیبی هر دو را بهكار برد و نظریهای همساز با هر دو نگرش ارائه دهد و ثانیاً از
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عقالنیت و تجربة همگام با رهنمودها و آموزههای اسالمی در باالترین حد ممکن بهرهمند
گردد (ر.ک؛ نبوی.)1 :6831 ،
اثر دیگری كه در این حوزه كار شده ،قدرت تألیف منصور میراحمـدی اسـت كـه در
قالب كالنطر ِ مفاهیم بنیادی اسالمی ،از سوی دانشگاه امام صادق(ع) منتشـر شـده اسـت.
نویسندة كتاب معتقد است فهم دیدگاه اسالم دربـارة مفهـوم قـدرت در كنـار مراجعـه بـه
منابع اسالمی ،مستلزم مراجعه بـه آثـار فلسـفی و فقهـی نیـز مـیباشـد (ر.ک؛ میراحمـدی،
 .)61 :6861اثر دیگر ،كتاب مبادی حقوق عمومی در اسالم :مشروعیت قدرت و مقبولیت
دولت در قرآن ،اثر محمدجواد جاوید است كه مؤلف در این كتاب با هدف تبیین قدرت
مشروع و دولت مورد تأیید قـرآن ،بـا اسـتفاده از روش تـدبری ،بـه بررسـی ویژگـیهـای
مشروعیت و مقبولیت در اسالم و سایر ادیان و نیز از منظر سـایر متفکـران مـیپـردازد .اثـر
دیگر ،كتاب قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی(ع) ،تـألیف حیـدر محمـدی اسـت .در ایـن
كتاب ،مؤلف به ویژگیهای قدرت سیاسی ،منابع قـدرت سیاسـی ،انـواع قـدرت سیاسـی،

ابزارها ،آفات و روشهای كنترل قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی(ع) اشاره كرده ،معتقـد
است كه قدرت سیاسی جزء لوازم حیاتی زندگی بشر ،و لزوم وجود آن انکارناپذیر است.
اثر دیگر ،كتاب قدرت سیاسی از منظر قرآن تألیف سیدكاظم سیدباقری است .در این
كتاب ،بیان شده كه با توجه به بنیادین بودن مفهوم قدرت و نوع رابطة آن با حیات سیاسی
انسان ،فهم چیسـتی ،ماهیـت ،آسـیبهـا و اهـداف آن از دیـدگاه قـرآن كـریم مـیتوانـد
راهگشای مسـائل بسـیاری در حـوزة اندیشـة سیاسـی اسـالم باشـد كـه نشـان از اهمیـت و
برجستگی آن دارد .همان گونه كه مالحظه میشود ،تکنگارییهایی در زمینـة ماهیـت و
مفهوم قدرت در اندیشة اسالمی انجام شده ،ولی دربارة الیههای قدرت سیاسـی نـامطلوب

در قرآن كریم ،هنوز پژوهشی صورت نگرفتهاست .وجه تمایز و نوآوری مقالة حاضر این
است كه به واكاوی الیههای قدرت سیاسی نامطلوب در قرآن با بهرهگیـری از سـه مفهـوم
سازهای« ،زر»« ،زور» و «تزویر» میپردازد.
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 .2روششناسی تحقیق :تفسیر موضوعی
شهید صدر در تقسیمبنـدی خـود از تفسـیر ،آن را بـه دو نـوع «تجزیـهای = ترتیبـی» و
«توحیـدی = موضـوعی» تقسـیم مـیكنـد (ر.ک؛ صـدر 6916 ،ق )89 :.و حقیقـت تفسـیر
موضوعی را تالش برای كشـف نظـر قـرآن در عرصـههـای مختلـف زنـدگی اجتمـاعی و

اعتقادی و جهانی می داند كه موضوع را از خارج ،یعنی واقعیات زندگی بشـری بـه قـرآن
كریم عرضه میكند و نظر قرآن كریم را در این موضوع استخراج میكند (ر.ک؛ همـان:
.)18
استنطاق قرآن ،یعنی طر پرسش در پیشگاه قـرآن و طلـب نطـم و پاسـخ از آن .ایـن
تعبیر نخستین بار از سوی امام علی(ع) مطر شدهاست .عالمان دینی آن را بر تفسـیر قـرآن
به قرآن ،تأویل ،تفسیر موضوعی و استنباط از قرآن اطالق كردهاند كه هـر یـک بُعـدی از
ابعاد استنطاق را در بر میگیرد .موضوعی كه در عرصة خارجی بیپاسخ مانـدهاسـت و یـا
پاسخهای خاص از سوی صاحبان مکاتب و رشتههای علوم انسانی بـدان داده شـده ،بـرای
پاسخگویی به قرآن عرضه میگردد .در ایـن نـوع پـژوهش ،حـد و حـدود مسـئله و تبیـین
موضوع از خارج از قرآن شروع میشود و بـه پاسـخ قرآنـی آن و ارائـة حکـم قرآنـی آن
پرداخته میشود .موضوعاتی نظیر توسعه از دیدگاه قـرآن كـریم ،سـنّتهـای تـاریخی در
قرآن ،نظام اقتصادی ـ سیاسی در قـرآن ،مهندسـیـ فرهنگـی از دیـدگاه قـرآن و ...از ایـن
گونه است .این نوع تفسیر را «تفسـیر اسـتنطاقی» نـام نهـادهانـد .در حقیقـت ،پژوهشـگر بـا
تالش و كوشش سعی میكند قـرآن را بـه نطـم درآورد و از دل قـرآن كـریم بـا جمـع و
تحلیل آیاتی كه واژگان یکسانی ندارند و به مباحث بهظاهر نامرتبط میپردازند ،نظریـههـا
را اخذ كند .البته فهم نظریهها از قرآن بهسادگی امکانپذیر نیست و نیازمند تـالش فـراوان
و استنطاق است.
با توجه به اینکه مقصود از الیه از یک سو ،سطو اصلی تشکیلدهندة قدرت سیاسـی
است و از سوی دیگر ،با توجه به تعریف قدرت كه به معنای توانایی تأثیرگذاری یـا نفـوذ
یک فرد یا نهاد (عامل قدرت) بر دیگران (تابع قدرت) ،به منظور تحمیل نظر و رأی خـود
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بر آنان (هدف قدرت) است ،در این راستا سـه الیـه را مـیتـوان تصویرسـازی كـرد :الیـة
آشکار ،الیة نیمهپنهان و الیة پنهان .استخراج دیدگاه قرآن كریم دربارة الیههای سـهگانـة
نامبرده ،مستلزم استخدام الگوی روشی با خصلتی بناچار تفسیری دارد .عالوه بر این ،چون
موضوع قدرت سیاسی نامطلوب را میخواهیم به قرآن كریم عرضه كنیم تـا الیـههـای آن
استخراج شود ،با تعدادی پیشفرض ،از جمله مرجعیت قـرآن ،جـاودانگی قـرآن كـریم و
جامعیّت آن (ر.ک؛ مؤدب166 :6868 ،ـ )868به دنبال استنطاق قـرآن كـریم در موضـوع
الیههای قدرت سیاسی نامطلوب هستیم.

 .3مفاهیم نظری مرتبط
دو مفهوم از قدرت وجود دارد« :قدرت برای» و «قـدرت بـر» .اینکـه بگـوییم كنشـگر
الف قدرت دارد ،چندان مفهومی نـدارد و بایـد بگـوییم كنشـگر الـف قـدرت انجـام چـه
كاری را دارد .بنابراین ،میتوان گفت كـه «قـدرت بـرای» بنیـادیتـرین كـاربرد اصـطال
قدرت است .اما بسیاری از صاحبنظران ،این جنبة قـدرت را در بسـترهای سیاسـی واجـد
اهمیت نمی دانند .به عقیدة آنان ،كاربرد مهم قدرت سیاسی ،قدرتی است كه یک كنشگر
بر دیگری اعمال میكند .در واقع« ،قدرت بر» شامل «قدرت برای» هم میشود؛ زیرا الـف
بر ب قدرت اعمال میكند و او را وادار میكند كـه فـالن كـار را انجـام دهـد (ر.ک؛ دو
دینــگ« .)68 :6838 ،قــدرت بــرای» متضــمن همکــاری اســت ،امــا «قــدرت بــر» متضــمن
كشمکش است .دستاورد افراد از طریم همکاری با یکدیگر ،بسیار بیشـتر از چیـزی اسـت
كه بهتنهایی ممکن است به دست آورند .مردم از طریم همکاری قدرت كسـب مـیكننـد
(ر.ک؛ همان.)61 :
ماكیاولی در بحث قدرت به دنبال پاسخ به سؤال اصلی ،چگونگی دستیابی به پیـروزی
و غلبه بر دشمن ،در عـین پرهیـز از اسـتبداد و خودكـامگی لگـامگسـیختة شـهریار بـود و
قدرت را مطلوب نهایی میدانست .هابز قدرت را امری مستقر در فرد میداند و در كتـاب
لویاتان به دنبال ارتقای قدرت از مقیاس خُرد به سطح كالن اسـت و قـویتـرین قـدرت را
قدرت مجتمع افراد می داند كه مركّب از قدرت بیشتر آدمیان باشد و بر اسـاس توافـم ،در
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دست شخص طبیعی یـا مـدنی واحـد قـرار گیـرد .تفـاوت شاخصـی كـه ایـن دو دیـدگاه
(ماكیاول و هابز) دارد اینکه ماكیاول و همفکران او به دنبال توجیه و تفسـیر آنچـه قـدرت
انجام میدهد ،هستند ،ولی هابز و همفکران او ماهیـت قـدرت را قانونگـذاری مـیداننـد و
معتقدند كه قدرت مستمراً قانون ایجاد میكند.
استیون لوكس در كتاب قدرت ،نگرشی رادیکال ،به سه نسل و سه الگوی متفـاوت از
فهم قدرت اشاره میكند (ر.ک؛ لوكس69 :6879 ،ـ .)87عبدالرحمن عـالم ،بعـد از ذكـر
تعریفهای مختلف قدرت ،به سه اندیشه در مفهوم قدرت دست مییابـد كـه عبارتنـد از:
«6ــ قــدرت ،توانــایی تحمیــل اراده اســت ،بــهرغــم مقاومــت دیگــران1 .ــ قــدرت ،رابطــة
دارندگان اقتدار و تابعان آن است8 .ـ قدرت ،مشـاركت در تصـمیمگیـری اسـت» (عـالم،
 .)36 :6873از این برداشت سهگانه چنین به دست میآید كه اعمال و اندیشههـا فـینفسـه
قــدرت نیســتند و بــرای اینکــه بــه قــدرت تبــدیل شــوند ،اعمــالكننــدگان قــدرت بایــد
اطاعتكنندگانی بیابند و آنها را وادار به عمل كنند .در واقع ،قدرت ،رونـد تأثیرگـذاری
بر سیاستها و اعمال دیگران است .اما از آنجا كه ایـن مفهـوم گسـترده و پیچیـده اسـت،
بررسی آن نیازمند دقت فراوان است تا اصطالحات گوناگون درهم نیـامیزد .گسـتردگی و
پیچیدگی قدرت سبب شده كه هر كس از زاویهای خاص و یا با توجه به یک اثـر خـاص
به آن بنردازد و یا یک نوع خاص قدرت را مدّ نظر قـرار دهـد؛ بـرای نمونـه ،هـابز معتقـد
است:
«در نهاد آدمی ،سه علت اصلی برای كشمکش و منازعه وجود دارد .نخست
رقابت ،دوم ترس ،سوم طلب عزت و افتخار .علـت اول آدمیـان را بـرای كسـب
سود ،علت دوم برای كسب امنیت و علت سوم برای كسب اعتبـار و شـهرت بـه
تعدی وامیدارد .گروه نخسـت زور و خشـونت بـهكـار مـیبرنـد تـا بـر دیگـران
سروری پیدا كنند ،علت دوم معطوف به دفاع و حراست است و گروه سوم برای
چیزهای بیاهمیت و بیارزشی است كه آدمیان بدون قدرت عمومی به سر برنـد
و همگان را در حال ترس نگه دارد و نیز در وضعی قرار دهند كه جنگ خوانده
میشود و چنین جنگی ،جنگ همه ضدّ همه است ...آنچه میتواند آدمیـان را از
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هجوم بیگانگان و از آسیبهای یکدیگر محفو بدارد و از ایشان چنان حراست
كند كه بتوانند از طریم كوشش خود بهخوبی و خوشی زندگی كنند ،این اسـت
ك ه تمام قدرت و توان خود را به یک تن و یا به مجمعی از كسان واگـذار كننـد
تا آنکه از طریم شیوة اكثریت آرا ،ارادههای مختلف آنها را به یک ارادة تبدیل
كند» (هابز.)697 :6866 ،

جایگاه قدرت در علوم اجتماعی ،بـه ویـژه در علـوم سیاسـی ،شایسـتة مالحظـه اسـت.
خواجه نصیرالدّین طوسی در این زمینه میگوید:
« موضوع حکمت مدنی (= علم سیاست) ،هیئت اجتماع اسـت كـه بـه شـکل
كاملتری سرچشمة انجام كارهای مختلف میشود .سنس میگوید :هر صـاحب
صناعت و ذی فنی كار خود را به شکل فنی و به گونهای كـه بـه آن فـنّ خـاص
مرتبط میشود ،مورد توجه قرار میدهد ،ولی دانشمند علم سیاست همة كارها و
فنون مختلف مردم را مورد توجه قرار میدهد و در واقـع ،علـم سیاسـت ،نـوعی
ریاست و حاكمیت بر همة فنون خواهد داشت» (طوسی.)199 :6819 ،

از قدرت سیاسی ،تعریفهای دیگـری نیـز وجـود دارد؛ مـثالً« :قـدرت مجموعـهای از
عوامل مادّی و معنوی است كه موجب به اطاعت درآوردن فرد یا گروهی از سوی فرد یـا
گروهی دیگر میشود» (عمید زنجـانی ،6877 ،ج  )91 :6و یـا «توانـایی دارنـدة آن اسـت
برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابـر خواسـت خـود بـه هـر شـکلی» (آشـوری:6811 ،
.)197
قدرت در كاربردهای قرآنی به معنای قوّت و توانایی بر انجـام دادن كـار و تـرک آن
است؛ یعنی هرگاه انسان انجام دادن كاری ـ مادّی یا معنوی ـ را اراده كنـد و بتوانـد انجـام
دهد ،به عنوان قادر و توانا شناخته و معرفی میشود .قدرت مطلم متعلم به خداوند اسـت و

حاكم اصلی ،اوست و رسوالنی را برای اعمال قدرت در زمین فرسـتادهاسـت .در آیـة وَ

لَقَد بَعَثنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُوالً أَنِ اعبُـدُوا اهللَ وَاجتَنِبُـوا الطحـاغُوت( النحـل )81/دو مفهـوم
«عبادت» و «اجتناب از طاغوت» معانی گوناگونی به وجود میآورد و غایت قـدرتهـا در
این دو فرق میكند .دعوت پیامبر(ص) برای خدا و رسیدن به امر خـدا ،و بـا معیـار و قـانون
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شریعت است« :حکومت اسالمی ،حکومت قانون است و مردم خواه حـاكم باشـند ،خـواه
تحت فرمان حاكم ،برای داوری به شریعتی مراجعـه مـیكننـد كـه اصـول و قواعـد عینـی
هویتی مستقل داشـته باشـند» (التیجـانی .)697 :6836 ،دعـوت طـاغوت نیـز بـرای خـود و
خواستههای خـود اسـت و طاغیـان ارزشهـا ،مفـاهیم و قـوانین را بـه سـود خـویش توییـر
م ـیدهنــد .در اینجــا ،قــدرت سیاســی مطلــوب و نــامطلوب شــکل م ـیگی ـرد و الی ـههــای
گوناگونی دارد .منظور از الیه ،سطوحی است كه بر اساس آن ،قدرت سیاسی طبقـهبنـدی
میشود .سه الیه برای قدرت سیاسی نامطلوب شناسـایی مـیشـود كـه عاملیـت نـامطلوب
قدرت سیاسی ،برای رسیدن به خواستههای نفسانی و فردی از آنها بهره میجوید:

کارکرد و هدف قدرت
سیاسی

قدرت سیاسی
مطلوب جامعة
اسالمی
قدرت سیاسی
نامطلوب جامعة
طاغوتی

سعادت و
كمال

خواستههای
نفسانی و فردی

 .4الیههای قدرت سیاسی مطلوب و نامطلوب از منظر قرآن
با توجه به جامعیتی كه قرآن كـریم دارد ،نمـیتوانـد از كنـار مسـائل بنیـادین اجتمـاع
بیتفاوت گذشته باشد .از ایـن رو ،مفهـوم قـدرت را بـه عنـوان امـری پیشـینی كـه الزمـة
ساحت اجتماعی ـ سیاسی انسان است ،به رسمیت میشناسد .قدرت در قرآن كـریم در دو
سطح شایستة تبیین است .6 :سطح رابطة انسان و خدا  .1سطح رابطـة انسـان و دیگـران .در
سطح اول ،خداوند حم تأثیرگذاری بـر انسـان را دارد؛ «بعضـی از مـردم ،غیـر از خداونـد
برای خود دوست انتخاب میكنند و آنها را همچون خدا دوست میدارند .اما آنهـا كـه
ایمان دارند ،عشم ایشان به خدا شدیدتر است و آنها كه ستم كردند ،هنگامی كه عـذاب
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الهی را مشاهده كنند ،خواهنـد دانسـت كـه تمـام قـدرت از آ ِن خداسـت و خـدا صـاحب
مجازات شدید است» (البقره .)619 /در این آیه ،تمام قدرت از آنِ خداوند دانسته میشود
و نشانة آن در روز قیامت آشکار میشود؛ چراكه در آن زمان ،همگان بـهوضـو نـاتوانی
خود و دیگران را در برابر خداوند مشاهده مـیكننـد .خداونـدی كـه در آخـرت صـاحب
قدرت تامه است ،ناگزیر در دنیا نیـز قـدرت برتـر را در اختیـار دارد« :و ایـن گونـه مـا بـه
یوسف در سرزمین (مصر) تمکّن و قدرت دادیـم كـه هـر جـا مـیخواسـت ،در آن منـزل
میگزید (و تصرف میكرد) .ما رحمت خود را به هر كس بخواهیم ،میبخشـیم و پـاداش
نیکوكاران را ضایع نمـیكنـیم» (یوسـف .)91/بـر ایـن اسـاس ،قـدرت بـه معنـای توانـایی
تأثیرگذاری از آ ِن خداوند است و قدرت الهـی بـدین معنـا ،خاسـتگاه هـر قـدرتی اسـت.
خداوند در سطح رابطة انسان و دیگران ،برای برخی افراد قدرت را به رسمیت مـیشناسـد
و به آنان توانایی تأثیرگذاری بر دیگران را میبخشد .در زبان قرآن كریم ،از ایـن توانـایی
تأثیرگذاری بر دیگران ،به «مُلک» تعبیر شدهاست« :بگو :بارالها ای مالک حکومتهـا بـه
هــر كــس بخــواهی ،حکومــت (قــدرت) مــیبخشــی و از هــركس بخــواهی ،حکومــت را
میگیری .هر كس را بخواهی ،عزت میدهی و هر كس را بخواهی ،خوار میكنـی .تمـام
خوبیها به دست توست .تو بر هر چیزی قادری» (آلعمران .)11/بر اساس این آیه ،اصـل
اولیه در رابطة انسان و دیگران ،قدرت یافتن برخی افراد از سـوی خداونـد اسـت .اگـر بـر
اساس شاخصهای مطلوب باشد ،ابزاری اسـت كـه مـیتوانـد جامعـه را در مسـیر صـحیح
هدایت كند و بستر الزم برای رسیدن به اهـداف متعالیـة اجتمـاعی ،مثـل عـدالت ،آزادی،
رشد ،توسعه ،امنیت ،وحدت ،تعاون ،و دیگر ارزشهای واالی انسانی را فراهم سازد و در
صورتی كـه در مسـیر نـامطلوب قـرار گیـرد ،مـیتوانـد منشـاء گمراهـی ،ظلـم ،اسـتکبار،
استضعاف ،ناامنی ،تفرقه و بردگی جوامع گردد .پس قدرتی از نگاه قرآن معتبر اسـت كـه
رویکردی سعادتمحور و فضیلت انـدیش دارد و بـه دنبـال تعـالی انسـان اسـت ،بـرخالف
مفهوم نوین و رای قدرت كه به دنبال سلطه و تأمین سود و رفاه مادّی است.
با این بیان ،پی میبریم كه از منظر قرآن ،قدرت الهی ،مطلم ،همهزمانی و همـهمکـانی
است .این قدرت عالوه بر اینکه همة هستی را در بر میگیرد ،شامل همة الیههای قـدرت،
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یعنی آشکار ،نیمه پنهان و پنهـان نیـز مـی شـود .در برخـی از آیـات بـر ایـن مطلـب تأكیـد
شدهاست :تَبَارَک الحذِی بِیَدِهِ المُلکُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدِیر ::بزرگوار و متعالی است
خداوندی كه فرمانروایی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست( الملک .)6/در آیة

فوق ،كلمة «تبارک» دربارة هر چیزی استعمال شود ،از كثرت صدور خیرات و بركـات از
آن چیز خبر میدهد و جملة «الحذِی بِیَدِهِ المُلکُ» از آنجا كه مطلم است ،تمام ملـکهـا را
شامل میشود و این تعبیر یعنی «خدایی كه مُلک به دست اوست» ،كنایـه از كمـال تسـلط
خدا بر ملک است و میخواهد بفهماند آن چنان مُلک در مشت اوست كه به هر گونـهای
كه بخواهد ،در آن تصرف میكند ،همان گونه كه یک انسـان نیرومنـد مـوم را در دسـت
خود به هر شکل بخواهد ،درمیآورد و میچرخاند .پس خدای تعالی به نَفْس خود مالک
هر چیز و از هر جهت است و نیز مالک مُلک هر مالکِ دیگر است و جملـة «وَ هُـوَ عَلَـی

کُلِّ شَیءٍ قَدِیر »:اشاره است به اینکه قدرت خدای تعالی محدود به هـیچ حـد و منتهـی بـه
هیچ نهایتی نیست و الزمة اطالق مُلک هم به حسب سیاق همین است ،هرچند صرف نظـر
از سیاق ،مطلم آوردن ملک (كه از صفات فعل است) ،از لوازم اطالق قدرت است كـه از
صــفات ذات اســت (ر.ک؛ طباطبــائی ،6811 ،ج  .)896 :66در آیــة دیگــر نیــز چنــین
میفرماید :إِنحمَا أَمرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیئاً أَن یَقُـولَ لَـهُ کُـن فَیَکُـونُ :چـون بخواهـد چیـزی را

بیافریند ،فرمانش این است كه میگوید :موجود شو پس موجود میشود( یس .)31/بـه
همین سبب ،خداوند منشاء و خاستگاه قدرت است و بر هر چیـزی ارادهاش تعلـم بگیـرد،
سریع تحقم مییابد .علم همهجانبة خداوند ،خود منشأ و خاسـتگاه و پشـتوانة توانـاییهـای
الهی بر تدبیر امور موجودات هسـتی و اِعمـال قـدرت و نفـوذ وی مـیشـود :لِلحـهِ مُلـک
السَّمَاوَاتِ وَ الأَرضِ وَ مَا فِیهِنح وَ هُـوَ عَلَـی کُـلِّ شَـیءٍ قَـدِیر ::از آنِ خداسـت فرمـانروایی
آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست و او بر هر كاری تواناست( المائـده .)618/هـیچ
گاه فکر نکنید كه قدرت شما در برابر قدرت خدا اهمیتی دارد یا میتوانیـد از فرمـان او و

دادگاه عدالتش فرار كنید؛ چراكه بازگشت شما به خداست و او بـر هـر كـاری تواناسـت:
إِلَی اللحهِ مَرجِعُکُم وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدِیر( :هود .)9/این گونه است كـه خداونـد بـر
هر چیز قادر و تواناست و از این روسـت كـه خداونـد بـه هـر كسـی كـه بخواهـد ،در هـر

18
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الیهای قدرت مـی بخشـد و از هـر كسـی كـه بخواهـد ،سـلب مـیكنـد؛ زیـرا وی قـادر و
تواناست .بنابراین ،با توجه به قدرت مطلم الهـی ،اگـر افـرادی دارنـدة قـدرت و اختیـاری
باشند ،قدرت آنها مشمول قـدرت الهـی و اعطـای آن از طـرف خداونـد مـیباشـد .ایـن
قدرت و توانایی میتواند در الیههای مختلف باشد .اعطای این قـدرت را مـیتـوان در دو
جریــان حــم و باطــل و یــا ایمــان و كفــر جســتجو كــرد .از ایــن رو ،قــدرت در زمــین و
دستاوردهای زمینی و نیز سلطه بر مردم برای قدرتیابی و حاكمیت ،از جمله امیالی اسـت
كه در نهاد بشری نهفتهاست ،اما تمایل به حـم و عـدالت ،گـرایش اصـیلی در روان انسـان
است .در واقع ،رویارویی عدل و ظلـم ،اسـتکبار و اسـالم ،جلـوهای از تضـاد درونـی بشـر
است .نهاد انسان از تمایل به ظلم و شرارت به صورت مطلم تهی نمیشود ،همان گونه كه
از تمایل به حم و عدالت خالی نمیشود و تنها دستبهدسـت شـدن قـدرت میـان مـدعیان
عدالت و مدعیان ظلم بر زمین است ،همان گونه كه در سرشت بشـری تحقـم دارد و گـاه
حم پیروز میشود و گاه شکست میخورد.
در استخراج الیههای قدرت از قرآن كریم ،لزوماً به تقسیمبندی مذكور پایبنـد نیسـتیم
و قصد تحمیل آن بر قرآن را نداریم ،بلکه آنها را بر اساس سـطوحی كـه دربـارة قـدرت
در قرآن كریم بیان شدهاست ،استخراج میكنیم .در قرآن كریم ،سخن از قدرت مطلـوب
و قدرت نامطلوب به میان آمدهاست .به مؤمنان سفارش میكند كه به دنبال كسب قـدرت
باشید :وَ یَا قَومِ استَغفِرُوا رَبَّکُم ثُمَّ تُوبُوا إِلَیهِ یُرسِلِ السَّماءَ عَلَیکُم مِدرَاراً وَ یَزِدکُم قُوَّةً إِلَی

قُوَّتِکُم وَ الَ تَتَوَلحوا مُجرِمینَ :و ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش كنیـد و بـه سـوی
او بازگردید تا (باران) آسمان را پیدرپی بر شما بفرستد و نیرویـی بـر نیرویتـان بیفزایـد و
گنهکارانه روی (از حم) بر نتابید ( هود .)91/خداوند میفرماید هرگـز فکـر نکنیـد كـه
ایمان و تقوا از نیروی شما میكاهد ،نه هرگز بلکه نیروی جسمانی شما را با بهرهگیـری از
نیروی معنوی افزایش میدهد و بـا ایـن پشـتوانة مهـم قـادر خواهیـد بـود اجتمـاعی آبـاد،
جمعیتی انبوه ،اقتصادی سالم و ملتی پرقدرت ،آزاد و مستقل داشـته باشـید (ر.ک؛ مکـارم
شیرازی و دیگران ،6879 ،ج  .)613 :6قوّت در اینجـا بـه مـال و فرزنـد و نیـز نیـرو تفسـیر
شدهاست و همة اینها چیزهایی است كه انسان بدانها نیرو گیرد (ر.ک؛ طبرسـی،6819 ،
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ج  )193 :9و با افـزایش آن ،در راه بنـدگی خداونـد گـام بـردارد؛ زیـرا قـدرت مطلـوب،
قدرتی است كه هر خردمند و مؤمنی باید در جستجوی آن باشـد و آن را تحصـیل نمایـد.
خداوند در آیة  ،38سورة اسراء درخواسـت قـدرت از خداونـد را امـری شایسـته ارزیـابی
میكند و یا حتی به پیامبرش فرمان میدهد كه از خداوند قدرت را درخواسـت نمایـد .در
حقیقت ،این آموزش غیرمستقیم مؤمنان است كه از خداوند قدرت مطلوب را برای انجـام

اهداف الهی و تحصـیل آن درخواسـت نماینـد .از درخواسـت حضـرت سـلیمان(ع) چنـین
برمیآید كه درخواست قدرت بیمانند نیز مطلوب میباشد .شاید ایـن قـدرت بـیماننـد و
اقتدار مطلم برای بسیاری از افراد نوعی درخواست فساد باشد ،در حالی كه انسـان مـؤمن،
چون قدرت خویش را از منشاء الهی به دست مـیآورد ،همـواره قـدرت را بـرای اهـداف
متعالی و كمالی خود و جامعه بهكار میگیرد .بنابراین ،هرگز قدرت مطلم به معنـای فسـاد
یــا فســاد مطلــم نیســت ،چنــانكــه درخواســت حضــرت ســلیمان(ع) از خداونــد بــه معنــای
فسادخواهی نبودهاست :قَالَ رَبِّ اغفِر لِی وَ هَب لِی مُلکاً الَ یَنبَغِی لِأَحَدٍ مِن بَعدِی إِنحـکَ
أَنتَ الوَهَّابُ :گفت :پروردگارا مرا ببخش و حکـومتی بـه مـن عطـا كـن كـه بعـد از مـن

سزاوار هیچ كس نباشد؛ كه تو بسیار بخشندهای ( ص .)89/در جاهـای دیگـر ،خداونـد
در آیات  91و  98سورة قلم نیز بر لزوم استفادة بـه موقـع از نعمـت قـدرت در راه بنـدگی
خداوند تأكید میكند و در آیة  96سورة ح  ،ضرورت استفاده از قدرت خدادادی بـرای
احقاق حقوق نیازمندان و گرفتن زكات و پرداخت آن را مطر مینماید.

از نظر قرآن ،استفاده از قدرت در راه خدمت به خلم ،دفع فساد و دفـاع از مظلومـان و
نیز ایجاد زندگی سالم برای خود و دیگران ،نه تنها امـری شایسـته ،بلکـه الزم و ضـروری
اسـت (ر.ک؛ الکهـف38 /ــ 69و األعـراف .)68 /از ایـن رو ،قـدرت را شـرط الزم بـرای
مبارزه با طویانگران و رهبر سیاسی و اجتماعی میداند (ر.ک؛ طه19 /ـ 86و البقـره.)197 /
عاملیت قدرت سیاسی نامطلوب در قرآن ،ائمة كفر ،مُترفین و طاغیان میباشند .ائمـة كفـر
بر كسانی اطالق میشود كه در كفر بر دیگران پیشـی گرفتـهانـد و دیگـر كـافران از آنـان
پیروی میكنند (ر.ک؛ طباطبائی.)696 :6811 ،
با نگاهی به تاریخ ادیان درمییابیم كه مهـمتـرین عامـل پیـدایش فرقـههـای سـاختگی
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وجود افرادی است كه به عنوان پیشوا عدهای را در پی خود كشانده ،بهتـدری فرقـههـایی
پدید آورده اند .تعداد متنبّیان و امامان باطل بیش از شمار انبیاء و امامان حم است .به همین
علت ،قرآن افزون بر نشان دادن امامان حم و صفات آنها تشویم مردم به پیروی از آنهـا
امامان باطل را همراه با صفات آنها معرفـی و سرنوشـت آنهـا و پیروانشـان را در قیامـت
بیان میكند و بدین وسیله ،انسانها را از پیروی آنهـا برحـذر مـیدارد و بـه رویـارویی بـا
آنها فرمان میدهد.
واژة «مترفین» در قرآن به معنای كسانی است كه مست و مورور به نعمت شده ،طویـان
كرده اند و مصداق آن در بیشتر موارد پادشاهان ،جباران و ثروتمندان مستکبر و خودخـواه
هستند .آن دسته از افرادی كه قیـام انبیـاء بـه دوران خودكـامگی ایشـان پایـان داد و منـافع
نامشروع آنان به خطر افتاد و مستضعفان از چنگال آنها رهایی یافتند و با انـواع حیلـههـا و
بهانهها به تخدیر تحمیم مردم پرداختند .امروزه نیز بخشی از فسـاد دنیـا از همـین «متـرفین»
سرچشمه میگیرد (ر.ک؛ طباطبائی.)619 :6811 ،
«طاغی» ،اسم فاعل از «طوی» به معنای «طویانكننده» است و «طویان» به «تجـاوز از حـد
در عصیان و نافرمانی و تعدی از حد متعارف» آمدهاست (ر.ک؛ راغـب اصـفهانی:6878 ،
 .)889طویان تجاوز از حد و مرز در تمام ابعاد زندگی است و به همین سبب ،به این گونـه
افراد «طاغیان» گفته میشود (ر.ک؛ مکارم شیرازی.)613 :6813 ،
بنابراین ،قدرت سیاسی نامطلوب با ائمـة كفـر ،متـرفین و طاغیـان ،بـرای طویـانگری و
انحراف از صراط مستیقم میباشد .ویژگیهای عامل قدرت سیاسی نـامطلوب عبارتنـد از:
تکذیب آیـات الهـی (األعـراف688 /؛ األنفـال 91 /و القمـر 96 /و  ،)91تحریـف و انکـار
حقیقتها (آل عمران ،)66 /خداپنداری خویشتن (الشـعرا ،)11 /اتهـام زدن بـه پیـامبران از
قبیــل جــادوگر (األعــراف ،)686 /فســادگر (غــافر ،)11 /مخالفــت بــا پیــامبران (المزمــل/
69ـ ،)61دسیسة علیه آنها (طه ،)18 /عملیـات نظـامی (الشـعراء91 /ــ ،)99تکبـر در برابـر
آیات الهی (یونس ،)79 /مخالفت با فرمانهای الهی (الشعراء ،)61 /جلـوگیری دیگـران از
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فرمانهای الهی به گونها ی كـه ایمـان آوردن مـردم بـه پیـامبران را منـوط بـه اجـازة خـود
میداند (األعراف.)618 /
قدرت اعطایی الهی به انسان در زمین ،در سطو و مراتب مختلفی تقسیمپـذیر اسـت؛
برای نمونه در سورة طه ،جریان تبدیل عصای حضرت موسی(ع) به اژدها را مطر میكنـد
كه منجر به ایمان آوردن ساحران و خشم فرعون میشود .فرعون برای مجـازات سـاحران،
از قدرت خود برای ترساندن آنان استفاده میكند .در قرآن كریم ،الیههای سهگانه در دو
بُعد مطلوب و نامطلوب بهكار رفتهاست؛ برای نمونه ،حضرت موسـی(ع) در طـول زنـدگی
خود با سه قدرت طاغوتی تجاوزگر مبارزه كردهاست كه نشاندهنـدة الیـههـای سـهگانـة
قدرت سیاسی نامطلوب هستند :فرعون كه مظهر قدرت و حکومت بود ،قـارون كـه مظهـر

(ع)

ثروت بود و سامری كه مظهر صنعت ،فریب و اغفال بود .گرچه مهمترین مبارزة موسی
با قدرت حکومـت اسـت ،ولـی دو مبـارزة اخیـر نیـز بـرای خـود واجـد اهمیـت و حـاوی

درسهای آموزنده و بزرگ است (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج .)691 :61
با این توضیح ،ابتدا به سرا الیة اول قدرت میرویم.

4ـ .1الیههای قدرت سیاسی
4ـ1ـ .1آشکار
این الیه از قدرت ،آشـکار و عریـان ،و ابـزار آن مشـاهدهشـدنی اسـت كـه بـا هـدف
ترساندن و تهدید تابعان قدرت بهكار میرود .قدرت آشکار در قرآن كریم به دو صورت
مطلوب و نامطلوب بهكار رفتهاست .در چهرة مطلوب قدرت ،به مؤمنان سـفارش مـیكنـد
كه برای ترساندن دشمنان ،خودشان را به تجهیزات نظامی مجهز كنند :وَ أَعِدُّوا لَهُـم مَـا
استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِبَاطِ الخَیلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللحهِ وَ عَدُوَّکم وَ آخَرِینَ مِن دُونِهِـم الَ

تَعلَمُونَهُمُ اللحهُ یَعلَمُهُم وَ مَا تُنفِقُوا مِن شَیءٍ فِی سَبیلِ اللحهِ یُوَفَّ إِلَیکُم وَ أَنتُم الَ تُظلَمُونَ :هـر
نیرویی در قدرت دارید ،برای مقابله با آنها [دشـمنان] ،آمـاده سـازید و (نیـز) اسـبهـای
ورزیده (برای میدان نبرد) ،تا به وسـیلة آن ،دشـمن خـدا و دشـمن خـویش را بترسـانید؛ و
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گروه دیگری غیر از اینها را كه شما نمیشناسید و خدا آنها را مـیشناسـد؛ و هرچـه در
راه خدا (و تقویت بنیة دفاعی اسالم) انفاق كنید ،به طور كامل به شما بازگردانده میشـود
و به شما ستم نخواهد شد( األنفال .)18/از چیزهایی كه با آن قوّت و شوكت شما تـأمین

میشود ،از قبیل بـزرگ نمـایی ،برتـری و تفـاخر در میـدان جنـگ (زیـرا تکبّـر در جنـگ
ممدو است) و نیـز ابـزار جنگـی از قبیـل اسـلحه و غیـر آن آمـاده سـازید .در خبـر وارد
شدهاست كه از جملة آن چیزها ،خضاب به رنگ سیاه اسـت (ر.ک؛ گنابـادی 6663 ،ق،.
ج  .)196 :1در تفسیر نور الثقلین هم از خضاب بـه رنـگ سـیاه تعبیـر آوردهاسـت (ر.ک؛
حویزی ،6878 ،ج .)619 :1
در این آیه ،تفاسیر مختلفی از الیة آشکار قـدرت سیاسـی و ابـزار مشـاهدهپـذیر ارائـه
شدهاست؛ از جمله در اینجا خداوند بزرگ فرمان میدهد كـه مسـلمانان بـیش از آنکـه بـا
دشمن روبهرو شوند ،به تهیه سال بنردازند؛ یعنی هرچه برای شما مقدور باشد ،تهیـة مـرد
جنگی و اسلحه ببینید:
«عقبةبن عامر روایـت كـردهاسـت كـه پیـامبر گرامـی اسـالم فرمـود :قـوّت،
تیراندازی است .برخـی گوینـد :قـوّت بـه معنـای اتفـاق و اعتمـاد بـه خـدا و نیـز
كوشش در راه كسب ثواب است .عکرمه میگوید :قوّت به معنای حصار اسـت.
وَ مِن رِبَاطِ الخَیلِ ،یعنی اسبها را نیز انتخاب كنید و برای جنگ ببندید و در
روز جنگ مورد استفا ده قرار دهیـد كـه بهتـرین نیـروی جنگـی اسـت .از پیـامبر
گرامی اسالم نقل شدهاست :اسبها را ببندید كه پشت آنها برای شـما عـزت و
شکم آنها برای شما گن است .حسن و عکرمه مـیگوینـد :قـوّت ،اسـب نـر و
رباط ،اسب ماده است .تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللحهِ وَ عَدُوَّکم وَ آخَرِینَ مِن دُونِهِم :بـا
تهیة نیرو و سال و مركَب ،مشركان مکه و كفار عرب و دیگران را بـه وحشـت
میافکنید .دربارة این "دیگران" اختالف هست .مجاهد میگوید :یهود بنیقریظه
است .سدی گوید :ایرانیان هستند .حسن و ابنزید گویند :منافقـان هسـتند؛ زیـرا
مسلمانان به دشمنی آن ها آگاه نبودند ،در حالی كه اینان نیـز دشـمن بودنـد .الَ
تَعلَمُونَهُمُ اللحهُ یَعلَمُهُم :شما این دشمنان را نمیشناسید"؛ زیرا نماز مـیخواننـد و
روزه میگیرند و به یگانگی خـدا و رسـالت محمـد(ص) شـهادت مـیدهنـد و بـا
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مؤمنان مختلط هستند ،لیکن خداوند آنها را میشناسد؛ زیرا دانای اسـرار اسـت.
برخی گفتهاند :منظور جن است .طبری همین معنی را پسندیدهاست و گفتهاست:
با كلمههای عَدُوَّ اللحهِ وَ عَدُوَّکم همة دشمنان ظاهری نام برده شدند .بنـابراین،
منظور دشمنانی است كه به چشم دیده نمیشوند» (طبرسی ،6819 ،ج .)398 :9
وَ أَعِ ـدُّوا لَهُــم :و آمــاده ســازید؛ أی مؤمنــان بــرای ناقضــین عهــد .مَــا

استَطَعتُم آنچه استطاعت داشته باشید و میتوانید .مِن قُوَّةٍ از اسبابی كـه بـه
آن قوّت و توانایی یابیـد .در حـین حـرب محمـدبن مسـعود عیاشـی از حضـرت
صادق(ع) روایت كرده كه مراد از "مِن قُتوَّةٍ" سـنر و شمشـیر اسـت و بـه روایـت
علی بن ابراهیم ،مطلم سال است و در بعضی روایات آمده كه مراد از آن ،تیر و
كمان است و به روایت مَن ال یحضره الفقیه ،خضاب بـه وسـمه نیـز از جملـة آن
است .وَ مِن رِبَاطِ الخَیلِ و از اسبانِ بسته بر آخور بـرای جهـاد كـه آن اعظـم
آالت و اسباب جهاد در راه خداست و چون رباط خیل از اعظـم اسـباب حـرب
است» (شریف الهیجی ،6818 ،ج .)186 :1

عالمه طباطبائی در تفسیر این آیه میگوید:
«اینکه فرمـود :وَ أَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِـن رِبـاطِ الخَیـلِ ،امـر
عامی است به مؤمنان كه در قبال كفار به قدر توانایی از تداركات جنگی كـه بـه
آن احتیاج پیدا خواهند كرد ،تهیه كنند و به مقدار آنچه كه كفار بالفعل دارند و
آنچه كه توانایی تهیة آن را دارند؛ زیرا مجتمع انسانی غیـر از ایـن نیسـت كـه از
افراد و اقوامی با طبایع و افکار مختلف تشکیل مـییابـد و در ایـن مجتمـع ،هـیچ
اجتماعی بر اساس سنّتی كه حافظ منافع آنان باشد ،اجتماع نمیكنند ،مگر اینکـه
اجتماع دیگری علیه منافع و مخالف با سنت آن تشـکیل خواهـد یافـت و دیـری
نمیپاید كه این دو اجتماع كارشان به اختالف كشـیده مـیشـود و سـرانجام ،بـه
نزاع و مبارزه علیه هم برمیخیزند و هر یک درصدد برمیآید كه آن دیگـری را
مولوب كند .پس با این حال ،مسـئلة جنـگ و جـدال و اختالفـاتی كـه منجـر بـه
جنگهای خسارتزا میشود ،امری است كه در مجتمعات بشری گریزی از آن
نیست و خواهناخواه پیش میآید و اگر این امر قهری نبود ،انسان در خلقت خود
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به قوایی كه جز در مواقع دفاع بهكار نمیرود ،از قبیـل غضـب ،شـدّت و نیـروی
فکری ،مجهز نمیشد .پس اینکه مـیبینـیم انسـان بـه چنـین قـوایی در بـدن و در
فکرش مجهز است ،خود دلیل بر این است كه وقوع جنگ امری اجتنـابناپـذیر
است و چون چنین است ،به حکم فطـرت بـر جامعـة اسـالمی واجـب اسـت كـه
همیشه و در هر حال تا آنجا كه میتواند و به همان مقداری كه احتمال مـیدهـد
دشمنش مجهز باشد ،مجتمـع صـالحش را مجهـز كنـد» (طباطبـائی ،6811 ،ج :6
.)669

از این رو ،توجه به قدرت فیزیکی و استفاده از آن بـرای ترسـاندن دشـمنان و دفـاع از
حکومت اسالمی امری ضروری است و این الیة آشکار قدرت سیاسی نامطلوب است كـه
به صورت ظاهری و با ابزار مشاهدهپذیراست.
در قرآن كریم ،سخن از الیة آشکار قدرت سیاسی نامطلوب نیز بـه میـان آمـدهاسـت؛
آنجا كه به قدرت فرعون برای تهدید و ترساندن مردم و نیز جلوگیری از اطاعـت آنـان از
حضرت موسی(ع) اشاره میشود .فرعون وقتی كه دید ساحران تسلیم قدرت الهی شـدند و
(ع)

به حضرت موسی

ایمان میآورند ،خطاب به آنان گفت :قَالَ آمَنتُم لَـهُ قَبـلَ أَن آذَنَ

لَکم إِنحهُ لَکبیرُکُمُ الحَذِی عَلحمَکُمُ السِّحرَ فَلَأُقَطِّعَنح أَیدِیکُم وَ أَرجُلَکُم مِن خِالَفٍ وَ لَأُصَلِّبَنحکُم فِی

جُذُوعِ النحخلِ وَ لَتَعلَمُنح أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَ أَبقَـی :فرعـون گفـت :آیـا پـیش از آنکـه شـما را
رخصــت دهــم ،بــه او ایمــان آوردیــد؟ او بــزرگ شماســت كــه بــه شــما جــادوگری
آموختهاست .دستها و پاهایتان را از چپ و راست میبُرم و بر تنة درخت خرما به دارتان
میآویزم ،تا بدانید كه عذاب كدام یک از ما سختتر و پایندهتر است( طه)76/؛ فَلَمَّا
جَاءَهُم بِالحَقِّ مِن عِندِنَا قَالُوا اقتُلُوا أَبنَاءَ الحذِینَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسـتَحیَوا نِسَـاءَهُم وَ مَـا کَیـدُ
الکَافِرینَ إِالح فِی ضَاللٍ * وَ قَالَ فِرعَونُ ذَرُونِی أَقتُل موسی وَلیَـدعُ رَبَّـهُ إِنِّـی أَخَـافُ أَن

یُبَدِّلَ دِینَکُم أَو أَن یُظهِرَ فِی الأَرضِ الفَسادَ( :و هنگامی كه حم را از سوی مـا بـرای آنهـا
آورد ،گفتند :پسران كسانی را كه به موسی ایمـان آوردهانـد ،بکشـید و زنانشـان را (بـرای
خدمت) زنده بگذارید و فرعون گفت :مرا بگذارید تا موسی را بکُشـم ،امـا نقشـة كـافران
راه به جایی نمیبرد (و نقش بر آب میشود)( الوافر19/ـ .)11در الیة اول قدرت سیاسی
نامطلوب كه آشکار ،عریان و ابزار آن مشاهدهشدنی است ،برای تهدید و ترساندن تابعـان
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قدرت ،از سوی عامل قدرت با استفاده از منبـع شخصـیت اعمـال مـیشـود .در ایـن الیـه،
مناسبات قدرت نابرابر است كه غالباً خود را در تصمیمهای عینی نشـان مـیدهـد و تابعـان
چارهای جز پیروی ندارند و آن را آگاهانه و از روی اجبار و ناچاری مـیپذیرنـد .هرچنـد
در منطم قرآنی ،انبیای الهی ،حتی در این فرض هم از قدرتمنـد زورگـو و طـاغوت زمـان
خود پیروی نمیكنند ،بلکه قدرت او را به چالش میكشند و هنجارها و ارزشهـای الهـی
را به جامعه پیشنهاد میكنند.

4ـ1ـ .2نیمهپنهان
در این الیه ،قدرت نیمهپنهان است؛ به عبارت دیگر ،عامل قدرت برای اعمـال قـدرت
از منابعی كه در اختیار دارد ،از جمله ثروت و مالکیت استفاده میكند و در ظـاهر ،مسـائل
كماهمیت و نه چندان مهم را برای جلب توجه تابعین مطر میكند و از سـوی دیگـر ،بـا
استفاده از ابزار پاداش ،اهداف و منافع اصلی خود را دنبـال مـیكنـد و تابعـان موظـف بـه
اطاعت از تصمیمهای عامل قدرت میشوند.
از نظر قرآن ،ثروت و قدرت میتواند عامل رشد یا تباهی بشر و جوامع بشـری گـردد.
ثروت ،شمشیر دولبهای است كه باید با احتیاط تمام آن را در دست گرفت .اگر ثروت در
دست نااهالن قرار گیرد ،میتواند فساد شخص و یا جامعه را به دنبال داشته باشد؛ چنانكـه
ثروت حتی میتواند اهل ایمان و تقوا را نیز تباه سازد ،به شرط اینکه نتوانند در راه صحیح
و درست از آن استفاده نمایند .از این رو ،ثروت خوب ،اما عالقة مفـرط بـه آن بـد اسـت.
قرآن میگوید :المَالُ وَالبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنیَا وَالباقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیر :عِندَ رَبِّک ثَوَاباً

وَ خَیر :أَمَالً :مال و فرزند زینت زندگی دنیاسـت و باقیـات صـالحات [ارزشهـای پایـدار و
شایستة] ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخشتـر اسـت ( الکهـف .)91/مـال و اوالد

زینت دنیا است و زینت كه بد نیست زینت خوب است .قرآن مـیگویـد :زَیَّنحـا السَّـمَاءَ:

آسمانها را با استفاده از ستارهها زینت دادیم( الصافات .)1/پس زینت كار خوبی اسـت
و وقتی میگوییم مال زینت است ،یعنی مال خوب است .عالمه طباطبائی معتقد است:
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«این آیه به منزلة نتیجهگیـری از مَثَلـی اسـت كـه در آیـة قبـل آوردهاسـت و
حاصل آن اینکه :هرچند دل های بشر عالقه به مال و فرزند دارد و همه مشـتاق و
متمایل به سوی آننـد و انتظـار انتفـاع از آن را دارنـد و آرزوهایشـان بـر آن دور
میزند ،و لیکن زینتی زودگذر و فریبنده هسـتند كـه آن منـافع و خیراتـی كـه از
آنها انتظار میرود ،ندارند و همة آرزوهایی را كه آدمی از آنها دارد ،برآورده
نمیسازند ،بلکه صد یک آن را واجد نیستند .پس در این آیة شریفه ،بـه طـوری
كه مالحظه میفرمایید ،انعطافی به آغاز كالم ،یعنی آیة شریفة إِنحا جَعَلنَا مَا عَلَی
الأَرضِ زِینَةً لَهَا و آیة بعد آن وجـود دارد و مـراد از بَاقِیَـاتُ الصَّـالِحَات در جملـة

وَالبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیر :عِندَ رَبِّکَ ثَوَاباً وَ خَیر :أَمَالً ،اعمال صالح اسـت؛ زیـرا
اعمــال انســان بــرای او نــزد خــدا محفــو اســت و ایــن را ن ـصّ صــریح قــرآن
فرمودهاست .پس اعمال آدمی برای آدمی باقی مـیمانـد .اگـر آن صـالح باشـد،
"باقیات الصّالحات" خواهد بود و این گونه اعمال نـزد خـدا ثـواب بهتـری دارد،
چون خدای تعالی در قبال آن بـه هـر كـس كـه آن را انجـام دهـد ،جـزای خیـر
میدهد و نیز نزد خدا بهترین آرزو را متضـمن اسـت ،چـون آنچـه از رحمـت و
كرامت خدا در برابر آن عمل انتظار میرود و آن ثواب و اجری كه از آن توقـع
دارند ،بدون كم و كاست و بلکه صددرصد به آدمی مـیرسـد .پـس ایـن گونـه
كارها از زینتهای دنیـوی و زخـارف زودگـذر آن كـه برآورنـدة یـکدرصـد
آرزوها نیست ،آرزوهای انسان را به نحو احسن برآورده میسازند و آرزوهـایی
كه آدمی از زخارف دنیوی دارد ،اغلب آرزوهای كـاذب اسـت و آن مقـدارش
هم كه كاذب نیست ،فریبنده است»(طباطبائی ،6811 ،ج .)866 :68

از طریم شیعه (ر.ک؛ حویزی ،6878 ،ج  )119 :8و سـنّی (ر.ک؛ سـیوطی 6918 ،ق،.
ج  )119 :9از رســول خــدا(ص) و از طریـم شـیعه (ر.ک؛ بحرانــی 6966 ،ق )178 :.از اهــل
بیت(ع) روایت شده كه منظور از «باقیات الصّالحات» تسـبیحات چهارگانـه ،یعنـی «سـبحان
اللَّه والحمدللَّه و ال إله إالّ اللَّه واللَّه اكبر» است و در بعضی دیگر آمده كه مراد از آن نمـاز
است(ر.ک؛ همان .)978 :در بعضی نیز دیگر آمده كـه مقصـود از آن ،مـودت اهـل بیـت
است(ر.ک؛ كاشانی ،6836 ،ج  )893 :9و همة اینها از باب ذكر مصادیم آیـه اسـت كـه
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جامع آن چنین میشود كه منظور از «باقیات الصّـالحات» ،اعمـال صـالح اسـت؛ بـه سـخن
دیگر ،هرچند خداوند در آیـاتی از جملـه  171 ،169 ،638و  178سـورة بقـره 69 ،سـورة
كهف 66 ،سورة ح  19 ،سورة قصـص و  3سـورة عادیـات از مـال ،ثـروت و دارایـی بـه
عنوان خیر یاد كرده كه بیانگر ارزشی بـودن آن اسـت ،ولـی بایـد توجـه داشـت كـه واژة
«خیر» در كاربردهای قرآنی ،به مال و ثروتی گفته میشود كـه در راسـتای هـدف الهـی و
برای تعالی و سعادت انسان و جامعه استفاده شود.
در كنار نگاه مثبت و ارزشی قرآن كریم به ثروت ،نگاهی منفی را نیز از برخی آیـههـا
میتوان استنباط كرد؛ از جمله آنجا كه میفرماید چگونه ثـروت در دسـت افـرادی چـون
فرعون و قارون ،ابزاری برای فساد و تباهی جامعه شد .بنابراین ،هیچ كس از تأثیرهـای بـد
و زشت قدرت و ثروت در امان نیست ،مگر آنکه خود را به خدا بسنارد و تقـوای الهـی را
در تمام سطو زندگی مراعات كند .فرعون و قـارون از ثـروت و قـدرت خـود بـرای بـه
اطاعت در آوردن دیگران استفاده میكننـد :وَنَادَى فِرعَونُ فِی قَومِهِ قَالَ یَا قَـومِ أَلَـیسَ
لِی مُلکُ مِصرَ وَهَذِهِ الأَنهَارُ تَجرِی مِن تَحتِی أَفَلَا تُبصِرُونَ :فرعون در میان قوم خود ندا داد
و گفت :ای قوم من آیا حکومت مصر از آنِ من نیست و این نهرها بـه فرمـان مـن جریـان
ندارند؟ آیا نمیبینید؟ ( الزخرف:)96/
«وَنَادَى فِرعَونُ فِی قَومِهِ؛ یعنـی همـین كـه فرعـون دیـد روزبـهروز كـار
موسی باال میگیرد ،بر مملکت خود ترسید و نیرنگی زد .پـس از آنکـه مـردم را
گرد آورد ،در میان آنان به سخنرانی پرداخت و گفت :یَا قَومِ أَلَیسَ لِـی مُلـکُ
مِصرَ :ای قوم من آیا كشور پهناور مصر از آنِ من نیست ،كه بـه دلخـواه خـود
در آن حکمرانی میكنم و منظورش از بیان این بود كه من در پادشاهی و ثروت
قوی هستم .وَهَذِهِ الأَنهَارُ تَجـرِی مِـن تَحتِـی؛ یعنـی و آیـا رود نیـل و دیگـر
رودهای مصر نیست كه بـا نفـوذ و ارادة مـن در كشـورم جـاری اسـت و بعضـی
گفتهاند كه این رودخانه را از زیر قصر خود عبور داده بود و در حال سـخنرانی،
بر آنها مشرف بود كه چنین گفت .أَفَلَا تُبصِرُونَ؛ آیا این ملک عظیم و ایـن
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قدرت شکوهمند مرا و ضعف و زبونی موسی را نمیبینید؟» (طبرسـی ،6819 ،ج
.)73 :6

در تفسیر دیگری آمدهاست:
«فرعون در میان قوم خود ندا داد :ای قوم من آیا حکومـت سـرزمین پهنـاور
مصر از آنِ من نیست؟ و این نهرهای عظیم به فرمان من روان نیستند؟ و از قصر و
مزارع و با های من نمیگذرد؟ آیا نمیبینید؟ ولی موسی چه دارد؟ هـیچ یـک
عصا و یک لباس پشمینه آیا شخصیت از آنِ اوست یا از آنِ مـن؟ آیـا او سـخن
حم میگوید یا من میگویم؟ چشم های خـود را بـاز كنیـد و درسـت مطلـب را
بنگرید و بدین ترتیب ،فرعون ارزش های قالبی را به چشم مـردم مصـر كشـید و
هماننــد بُ ـتپرســتان عصــر جاهلیــت در برابــر پیومبــر اســالم(ص) مــال و مقــام را
ارزشهای واقعی انسانی گرفت» (مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج .)39 :16

زندگی اشرافی كه همراه با خودنمایی ،تفاخر ،تجمل و مانند آن اسـت ،عامـل مهمـی
در گرایش توده های مردم به این نوع زندگی است كه از نظر اسالم ،فسـادآمیز مـیباشـد.
بنابراین ،قرآن میكوشد تا با بیان غایت این گونه زنـدگی نشـان دهـد كـه چنـین زنـدگی
درخور انسان نیست ،بلکه یک زندگی حیوانی است كه سـزاوار نیسـت كسـی دربـارة آن
حسرت بخورد و آرزوی داشتن چنین زندگی را داشته باشد.
بیگمان فرورفتن قارون همراه همة زندگی و كا و ثـروتش در زمـین ،بـه معنـای آن
است كه چنین زندگی را نمیتوان زندگی سعادتمندی ارزیـابی كـرد؛ زیـرا نهایـت چنـین
زندگی ،چیزی جز هالكت و نابودی در دنیا نیست؛ بدین معنا كه اگر كسی چنین زندگی
را میخواهد ،باید منتظر پیامدهای بد و شوم آن ،یعنی هالكت نیز باشد .فرورفتن در زمین
به معنای بلعیده شدن با چیزی است كه شخص آن را همه چیز ارزیابی میكرد.
بنابراین ،فرورفتن و بلعیده شدن با همة ثروت (به عنوان همة ارزشهای یک شـخص)،
به معنای بیهودگی همة ارزشهایی است كه ثروتمندان و قدرتمنـدان بـرای خـود تعریـف
كردهاند.

الیههای قدرت سیاسی نامطلوب در قرآن /حسین احمدی سفیدان

11

شهرت قارون موجب شد تا تودههای مردم خواهان رسیدن به مقام ثـروت و قـدرت او
شوند و او را الگو و سرمشم در زندگی خویش قرار دهند و همـان رفتارهـا و اندیشـههـای
قـارونی را مــالک ارزشـی در زنــدگی بشـمارند .ایــن همـان مشــکلی اسـت كــه حضــرت

موسی(ع) با قوم خویش داشت؛ زیرا آن حضرت(ع) به زكات ،انفاق ،زهد و آخرتی دعوت

میكرد كه قارون برخالف آن جریان حركت میكرد .مردم میدیدند كه قارون در برابـر

اندیشهها و رفتارهای حضـرت موسی(ع) مـیایسـتد و در زنـدگی موفـمتـر و شـادتر از همـه
زندگی میكند .بنابراین ،به جای آنکه از حضرت موسی(ع) پیروی كنند ،به سوی قـدرت و
ثروت قارونی كشیده میشدند و آن را الگوی زندگی خویش قرار مـیدادنـد .ایـن گونـه
بود كه همة زحمات حضرت موسی(ع) به شکست میانجامیـد و تـودههـای مـردم قـارون را

سرمشم خویش قرار میدادند .این همان تباهی است كه قارون آن را در پیش گرفته بود و
با حركت خویش ،تودههـای مـردم را نیـز بـه سـوی فسـاد و تبـاهی ،شـادی و فـر و نیـز
زشتیها میبرد.
هنگامی كه قارون و ثـروت وی بـه درخواسـت حضـرت موسـی(ع) در زمـین فرورفـت،
تودههای مردم دریافتند كه چنین قدرت و ثروتی برای كسی آیندة خوبی را رقم نمیزنـد.
اینجاست كه مردم حقیقت ثروت و قـدرت فسـاد را دریافتنـد و دیگـر آرزو نداشـتند كـه
قارون باشند (ر.ک؛ القصص71/ـ.)31

4ـ1ـ .3پنهان
در قرآن كریم ،الیة سوم قدرت سیاسی نامطلوب ،همـان خدعـه و نیرنگـی اسـت كـه
غالباً از سوی قدرتمندان نامطلوب انجام میشود .اصل در خدعه ،پنهان كردن چیزی است
كه شأن آن ،آشکار بودن و معلوم بودن است (ر.ک؛ مصطفوی ،6818 ،ج  .)11 :8خدعه
از ریشة «خدع» به معنـای وادار كـردن دیگـری بـه كـاری اسـت كـه او درصـدد آن كـار
نبــودهاســت و آشــکار كــردن كــاری بــرخالف آنچــه كــه پوشــیده اســت (ر.ک؛ راغــب
اصفهانی 6989 ،ق« .)171 :.خدعه» معنایی شبیه بـه معنـای مکـر دارد (ر.ک؛ ابـنمنظـور،
 6961ق ،.ج  )18 :3كه در قرآن پن بار استعمال شدهاست (ر.ک؛ البقره6 /؛ النساء691 /
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و األنفال .)11 /اما گسترة معنایی آن محدودتر از «مکر» است ،به گونهای كه خدعـه فقـط
شامل مخفی كردن مواردی میشود كه از شأن آنها ،ظاهر بودن است؛ یعنی تنهـا تفـاوت
آنها در صفت «مخفی بودن» است (ر.ک؛ فراهیدی 6968 ،ق ،.ج .)878 :9
الیة پنهان قدرت سیاسـی نـامطلوب بـ ه شـکل خدعـه همـراه بـا فریـب و حیلـه محقـم

میشود و در مواجهة حضرت موسی(ع) با سامری نمود پیدا میكند .سـامری بـا اسـتفاده از

خدعه ،فریب و سوءاستفاده از غیبـت حضـرت موسـی(ع) اقـدام بـه فتنـهانگیـزی مـیكنـد؛
چراكه «سامری مرد منافقی بود كه با استفاده از پارهای مطالب حمبجانـب ،بـرای منحـرف
ســاختن مــردم كوشــش مــیكــرد» (مکــارم شــیرازی و دیگــران ،6879 ،ج  )131 :68و بــا
استفاده از قدرت پنهان ،مردم را به سمت گوسالهپرستی میكشاند.
حضرت موسی(ع) خطاب به سامری گفت« :این چه كاری بود كه تو انجام دادی و چه
چیز انگیزة تو بود ای سامری؟ » (طه .)69/او در پاسخ گفـت« :مـن از مطـالبی آگـاه شـدم
كه آنها (مردم) ندیدند و آگاه نشدند .من چیزی از آثار رسول و فرستادة خـدا را گـرفتم
و آنگاه آن را به دور افکندم و چنین نَفْس من مطلب را در نظرم زینت داد» (طه.)61/
دربارة اینکه منظور سامری از این سخن چه بوده ،در هیچ جای قرآن كـریم توضـیحی
نیامدهاست؛ نه در موارد نقل این داستان و نه در هیچ موردی كه ارتباطی با آن داشته باشـد
و به همین سبب ،مفسران در معنای آن اختالف كردهاند .بیشتر مفسران طبم روایات وارده
در این داستان گفتهاند سامری جبرئیل را هنگامی كه به موسـی(ع) نـازل مـیشـد ،تـا بـه او
وحی برساند ،دیـد و یـا دیـد كـه بـر اسـبی بهشـتی سـوار اسـت و نـازل شـد تـا فرعـون و
لشکریانش را برای غرق شدن به دریا راهنمایی كند .در آن موقع ،مشتی از خاک زیر پای
اسب او یا زیر پای خود جبرئیل برداشت و با خود نگه داشت .از خاصیتهای ایـن خـاک
این بود كه به هر چیز میریختند ،جان میگرفت و زنده میشد .سامری خاک را همچنـان
داشت تا روزی كه آن گوساله را ساخت و خاک را بر آن ریخت و در دم جان گرفـت و
حركت كرد و به صدا درآمد (ر.ک؛ طباطبائی ،6811 ،ج .)669 :69
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در تفسیر دیگری بیان شده كه در میان مفسران ،دو تفسیر معروف است .نخست اینکـه
مقصودش آن است كه به هنگام آمدن لشکر فرعون به كنار دریای نیل ،من جبرئیـل را بـر
مركَبی دیدم كه برای تشویم آن لشکر به ورود در جادههای خشکشدة دریا در پیشاپیش
آنها حركت میكرد .لذا قسمتی از خاک زیر پای خـود او یـا مركَـب وی را برگـرفتم و
برای امروز ذخیره كـردم و آن را در درون گوسـالة طالیـی افکنـدم و ایـن سـر و صـدا از
بركت آن است تفسیر دیگر اینکه من در آغاز به قسـمتی از آثـار ایـن رسـول پروردگـار
(موسی) مؤمن شدم و آنگاه در آن تردید كردم و آن را به دور افکنـدم و بـه سـوی آیـین
بتپرستی گرایش نمودم و این در نظر من جالبتر و زیباتر بود طبم تفسیر اول« ،رسـول»
به معنی «جبرئیل» است ،در حالی كه در تفسیر دوم« ،رسول» به معنی موسی(ع) است.
«اثر» در تفسیر اول به معنی «خاک زیر پا» و در تفسیر دوم به معنی «بخشی از تعلیمات»
است« .نبذتها» در تفسیر اول به معنی «افکندن خاک در درون گوسـاله» اسـت و در تفسـیر
دوم به معنی رها كردن تعلیمات موسی(ع) است و باألخره« ،بَصُرتُ بِمَا لَـم یَبصُـرُوا بِـهِ» در
تفسیر اول ،اشاره به مجاهدة جبرئیل است كه به صورت سواری آشـکار شـده بـود (شـاید
بعضی دیگر هم او را دیدند ،ولی نشناختند) .اما در تفسیر دوم ،اشاره به اطالعـات خاصـی
دربارة آیین موسی(ع) است.
به هر حال ،هر یک از این دو تفسیر ،طرفدارانی و نیز نقـاط روشـن و یـا مبهمـی دارد،
ولی رویهمرفته ،تفسیر دوم از جهـاتی بهتـر بـه نظـر مـیرسـد (ر.ک؛ مکـارم شـیرازی و
دیگران ،6879 ،ج  .)139 :68از این رو به نظـر مـیرسـد سـامریهـایی در طـول تـاریخ و
زمانهای مختلف وجود دارند كه به دنبال خدعه و فریب تابعان قدرت هستند؛ مثالً:
«هنگامی كه حضرت علی(ع) بصره را فتح كرد ،مردم اطراف او را گرفتنـد و
در میان آنها حسن بصری بود و الواحی با خود آورده بود كه هر سـخنی را كـه
حضرت علی(ع) میفرمود ،فوراً یادداشت میكـرد .امـام بـا صـدای بلنـد او را در
میان جمعیت مخاطب قرار داد و فرمود :چه میكنی؟ عرض كرد آثار و سـخنان
شما را مینویسم تا برای آیندگان بازگو كنم .امیرمؤمنان فرمود« :أَمَّا إِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ
سَامِرِیّاً وَ هَذَا سَامِرِیُّ هَذِهِ الْأُّمَّةِ إِنَّهُ الَ یَقُولُ الَ مِسَاسِ وَ لَکِنَّهُ یَقُولُ الَ قِتَالَ :بدانیـد
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هر قوم و جمعیتی یک سامری دارد و این مرد (حسن بصری) سـامری ایـن امـت
است تنها تفاوتش با سامری زمان موسی(ع) این اسـت كـه هـر كـس بـه سـامری
نزدیک میشد ،میگفت :ال مساس (هیچ كس با من تماس نگیرد) ،ولی ایـن بـه
مردم میگوید :ال قتال (یعنی نباید جنگ كرد ،حتی با منحرفـان) .ایـن اشـاره بـه
تبلیواتی است كه حسن بصری ضد جنگ جمل داشت)» (حـویزی ،6878 ،ج :8
.)861

شاخصة الیة قدرت پنهان نامطلوب این است كه خودش را بحـم جلـوه مـیدهـد و بـا
استفاده از فریب و حیله به اِعمال قدرت بر تابعان میپردازد .از این رو ،شـناخت آن ،كـار
دشواری میشود  .بهتـرین راه بـرای شـناخت ایـن الیـه از قـدرت سیاسـی ،بهـرهگیـری از
عامالن زمینی قدرت الهی ،یعنی انبیاء ،امامان و صالحان است؛ چراكـه انسـان را بـه كمـال
مطلوب هدایت میكنند و راه رسیدن به سعادت را نشان میدهند.

نتیجهگیری
جوامع انسانی از ابتدای خلقت بشر تا به امروز متـأثّر از قـدرت سیاسـی بـودهاسـت ،بـه
طوری كه گروههای مختلفی برای كسب و سلطة بر قدرت تالش نمودهاند .كسب قـدرت
سیاسی توانمندیهایی را در اختیار بشر قرار میدهد كه اگر كنترل نگردد ،زمینـة گـرایش
حاكمان به سوءاستفاده از آن را فراهم میآورد و با توجـه بـه پیچیـدگی مفهـوم قـدرت و
سازهای بودن آن ،تعریفهای مختلفی ارائه شدهاست .سازة قـدرت سیاسـی از سـه عنصـر
عامل ،تابع و هدف تشکیل می شود .عاملیت نامطلوب در مقابـل عاملیـت مطلـوب بـهكـار
میرود و شامل اشخاصی است كه بـه خداونـد شـرک مـیورزنـد و مسـتکبر مـیشـوند و
تابعانی كه به اطاعت از آنان روی میآورند ،بـه گمراهـی و ضـاللت كشـیده مـیشـوند و
فرجامی جز جهنم ندارند .این عامالن شامل ائمة كفر ،مترَفین و طاغیـان مـیباشـد .قـدرت
سیاسی نامطلوب با بهرهمندی از سـه منبـع «زور»« ،زر» و «تزویـر» الیـههـای سـهگانـهای را
تشکیل می دهد كه در الیة اول ،قدرت سیاسی نامطلوب ،عریان و آشـکار و نیـز ابـزار آن
مشاهدهپذیر است كه با هدف ترساندن و تهدید تابعان قدرت بهكار میرود .در الیة دوم،
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قدرت سیاسی با تحریف ارزشها اعمال میگردد؛ به عبـارت دیگـر ،عامـل قـدرت بـرای
اعمال قدرت از منابعی كه در اختیار دارد ،از جملـه ثـروت اسـتفاده مـیكنـد و در ظـاهر،
مسائل كماهمیت و نه چندان مهم را برای جلـب توجـه تـابعین مطـر مـیكنـد .از سـوی
دیگر ،با استفاده از ابزار پاداش ،اهـداف و منـافع اصـلی خـود را دنبـال مـیكنـد و تابعـان
موظف به اطاعت از تصمیمهای عامل قدرت میشـوند .در الیـة سـوم ،قـدرت سیاسـی بـا
خدعه و فریب و نیز با مخفی كردن نیت عامل قدرت صـورت مـیگیـرد .از منظـر قـرآن،
خدعه و مکر ابزاری برای افعال شر هستند .عامل قدرت سیاسی با استفاده از فریب و حیلـه
به اِعمال قدرت بر تابعان میپردازد .از این رو ،شناخت آن كار دشـواری اسـت .بنـابراین،
نتیجة قدرت سیاسی نامطلوب ،شکلگیری جامعة طاغوتی و عمل به خواستههای فـردی و
نفسانی است.
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