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 چکيده

قدرت  یکتاجایی كه تفک گردد یمحسوب م یواژگان حقوق عموم ترین یادیاز بن یکیقدرت سیاسی 
این مفهوم  یااست كه گو  یدر حال ین. ارسد ینظر م به یرممکنسیاسی و حقوق عمومی از یکدیگر غ

دو  نمتفاوت بوده، میان آ یبرالو ل یاسالم یشۀدر اند ی،مفهوم حقوق عموم ترین یربناییعنوان ز به
 ةمفهوم قدرت سیاسی و عناصر سازند یحدرک صح یازمندمدعا ن ینا یوجود دارد. بررس یتعارض جد
مفهوم قدرت در  یمقاله نخست به بررس نیا رو ینا است. از یبرالو ل یاسالم یها از حکومت یکآن در هر

و مفهوم  یگاهجا نو پس از آ پردازد یم یبرالیبا قرائت ل یحقوق عموم یجرا یاتلغت، اصطالح و ادب
به  یانو در پا نماید یامام خمینی )ره( مطالعه م ۀبا تکیه بر اندیش ینید یاترا در ادب یاسیقدرت س
خواهد  یدر حکومت اسالم یاسیاصلی و مفهوم متناظر قدرت س ۀعنوان شاكل به یتمفهوم وال یبررس

 یتاًمشابه اسالمی آن ماه فهومیا م یتمفاهیم قدرت سیاسی و وال رسد ینظر م به یتپرداخت. درنها
در استعال و استکبار حاكمان دارد؛  یشههای زیادی با یکدیگر داشته باشند، چراكه قدرت سیاسی ر تفاوت
مردم به حاكمان  یها نمودن قلب یکنزد یقاز طر یاله یتتحقق حاكم یبرا یارابز یتكه وال یدرحال

دو اندیشه،  ینترین مفهوم حقوق عمومی در ا مفهوم و نگاه به مبنایی یزبر اساس تما رو ینهم است. از
 یحقوق یهای ناشی از قدرت یا والیت، ساختارها بر تفاوت در احتمال و میزان فسادآوری صالحیت افزون
 به تناسب آن متفاوت خواهد بود. یزها ن اعمال آن ةلوب به منظور تنظیم محدوده و شیومط

 کليدی واژگان

 .یت)ره(، حکومت اسالمی، حکومت لیبرال، قدرت سیاسی، والینیامام خم
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 مقدمه
در ادبیاات رایاج حقاوق عماومی     شده ترین مفاهیم استفاده  ترین و اصلی یکی از كلیدی

گیرد كه حقوق عماومی   ت میئاست. علت این امر از آن جا نش «سیاسی قدرت»مفهوم 
تحدیاد قادرت فرمانروایاان،     بارای االجرا  نهایی خود را تعیین قواعد و اصولی الزم ۀوظیف

های فردی و ترسیم مرزهای روابط میان قوای حکومتی قرار داده است. به  تضمین آزادی
و همچناین سادی در برابار     ساازی قادرت اسات    حقاوق ابازار حقاانی    ،تار  عبارت دقیق

حقااوق و قاادرت سیاساای دارای پیوناادی  د.شااو  افسارگساایختگی قاادرت محسااوب ماای
 ةرو شناخت حدود تعریف و جایگاه مفهاوم ایان قادرت در حاوز     همین . ازندناپذیر تفکیک

 آید. شمار می حقوق عمومی امری ضروری و الزم به
تارین مفهاوم    بناایی  وان زیار رسد مفهوم قدرت به عنا  نظر می این درحالی است كه به

اسالمی و لیبرال متفاوت باوده و مباان آن دو تعاارض جادی      ۀدر اندیش ،حقوق عمومی
مفهوم قدرت و همچنین نوع نگاه باه آن   ةدهند ساختار تشکیل ،وجود دارد. به بیان دیگر

های لیبرال با یکدیگر متفاوت اسات و هریاک از ایان     های اسالمی و حکومت در حکومت
شناختی خود باه تعریاف قادرت، ماهیات آن و تبیاین       تفکرات بر مبنای دستگاه معرفت

 پردازند. ابعاد آن می
آن در هریاک از   ةبررسی این مدعا نیازمند درک صحیح مفهوم قدرت و عناصر سازند

باه بررسای مفهاوم     نخسات های اسالمی و لیبرال است. از همین رو این مقالاه   حکومت
لیبرالای(   ۀاصطالح و ادبیات رایج حقوق عمومی )ناشی از اندیشا سیاسی در لغت،  قدرت
د. كن یپردازد و پس از آن جایگاه و مفهوم قدرت سیاسی را در ادبیات دینی مطالعه م می

در پایان نیز با عنایت به استفاده از مفهوم والیت به عنوان مفهوم متناظر قدرت سیاسای  
قدرت سیاسی در حکومت اسالمی  ۀعنوان شاكل در ادبیات دینی، به بررسی این مفهوم به

 خواهد پرداخت.

 ي(چارچوب مفهوممفهوم قدرت )
و  ییو حاد  نهاا   یواقعا  تیا ظرف» یبه معناا « قدر» ةمادعربی است كه از  ای واژهقدرت 

الحساین احمادبن فاارس بان      ابای ) در مفهوم غنا و ثاروت و گرفته شده  «زیكامل هر چ
كاار   القدره(باه  ،9143طریحای،  ) یزیچ ای یسلط بر كستمکن و ت القدره( ،9199زكریا، 

قادرت هرگااه در توصایف    » گویاد:  رفته است. راغب اصفهانی در بیان مفهوم قدرت مای 
شود، ولای   كار رود به معنی حالتی است كه با آن انسان به انجام كاری موفق می انسان به



 069 ... ۀدر اندیش یقیتطب ۀقدرت سیاسی؛ مطالع

 
كاه او از انجاام هایا كااری     كار رود به این معناست  اگر به عنوان وصفی برای خداوند به

در « قدرت»واژگان مترادف با  نیتر مهم. تا، لغه القدره( )راغب اصفهانی، بی« عاجز نیست
 .است افتهیراه  زین یزبان فارس بهاست كه « اقتدار»و  «سلطه» یزبان عرب
و « داشااتن ییتوانااا»، «توانسااتن» میدر مفاااهدر ادبیااات فارساای نیااز قاادرت  ةواژ

« اساتطاعت » واژةمرادف با  زین یگاهو  (قدرت ،9373 ،دهخداده )شمال استع«ییتوانا»
آن بار   ریتاأث  كاه  یصفت نیهمچنو باشد  یرگذاریتأث طیكه واجد شرا یا قوه یو به معن

تاوان،   رو،ین ،یبرترمعانی زور، . (917ص ،9333 معین،) كار رفته است وفق اراده باشد به
قادرت در   ةدیگاری هساتند كاه در بااب معناای واژ      هاای  واژهو اراده نیاز   سلطه ،اقتدار
 .(9191 ص ،9311پور،  آریانها اشاره شده است ) های لغت فارسی به آن فرهنگ

نیاز   هاای لغات انگلیسای    فرهناگ  دربه معنای قادرت و   powerدر ادبیات انگلیسی 
رفتاه  كاار   باه  Powerیاا   «قدرت»عنوان معادل كلمه  بهAuthority و  forceمثل  ییها واژه

 ،و آنچه كه دارای كنترل یا تأثیر است انجام كار ییاستعداد و توانا ی زور،است كه به معن
 .(Longman, 2005.p. 321; Oxford, 2000, p.215) باشد یم

متعددی از قدرت بیان شده كاه مشاابه تعااریف     های ادبیات اسالمی تعریف ةدر حوز
تواناایی  »كالم اسالمی قادرت   برای نمونه در فلسفه و ؛لغوی و اصطالحی رایج آن است

قادرت   كاه  اشاره شاده  ( دانسته و941ص، الف9371خمینی، امام ) «ترک فعل انجام و
یعنی امکان اقادام باه    ،كیفیتی است نفسانی كه منشأ انجام كاری یا ترک آن خواهد شد

 ،9311رالمتألهین، صاد طور مسااوی وجاود دارد )   قدرت به ةكاری یا ترک آن برای دارند
 .(213 ص

های اسالمی تنهاا فعاال مایشااد خداوناد قاادر       است از آنجایی كه در اندیشهگفتنی 
قدرت مطلق و تنها قادر حقیقی و ذاتی نیز خداوند متعال است؛  ةمتعال است، تنها دارند

تبعای   شک غیر از او هم اگر توانایی انجام كاری را داشته باشد، این توانایی بی هركسی به
 ،ب9371 خمینای، اماام  )9ای مکتسب از ساوی آن قاادر مطلاق خواهاد باود      واسطه و به

                                                           
كه به مدد معرفت باه   یبر سالکن، یمسک یبدان ا و»فرماید:  حضرت امام خمینی)ره( در این خصوص می. 1

و مراحل شهود از  بیوجود و منازل غ ۀگردد كه سلسل حاالت آشکار می یدارد، در بعض یخدا گام برم یسو
و  سات ین یاوست، و جز مقدرت او، مقادرت  تیقدرت خداوند متعال و درجات بسط سلطنت و مالک اتیتجل
جود  ۀ. پس عالم همانگونه كه ظل وجود و رشحستیجز وجود او ن یوجود کهبل ؛ستیجز اراده او ن یا اراده

گشاته اسات. و    رهیچ زیو بر همه چ را دربرگرفته زیهست، و قدرتش همه چ زیاوست ظل كمال وجود او ن
تا چه رسد به كماالت وجود مانند علام و  ، یهستند و نه وجود یتیئیش یخود، نه دارا یخود موجودات به

كماال ذات و   اتیا ثیمنسوب هستند، همه درجات قادرت و ح  ومشانیق ةنندیكه به آفر یقدرت و از جهات
 (993، ص9371 ،اهلل روح، ی )امام(نیخم) «ندیظهور اسماد و صفات او
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فارض آن   آیاد پایش   میان می بنابراین در ادبیات دینی هرگاه سخن از قدرت به. (993ص
 اعطای توانایی انجام عمل از سوی قادر متعال است.

 ،یشناسا  روانفلسافه، كاالم،   متناسب باا مفهاوم لغاوی، در علاوم گونااگونی مانناد       
خااص هار    ۀقدرت برای بیان مفاهیم علمی از دریچ ةی از واژاسیعلوم س ی وشناس جامعه

 علم استفاده شده است.
در  قادرت تاوان گفات    عنوان وجه اشتراک غالب این تعااریف مای   طور كلی و به اما به

 گریبر شخص د یكه بتواند كنترل شخص یهر عامل :آن عبارت است از یاصطالح یمعنا
ا از   یرواباط اجتمااع   ۀیا كلتواناد   . این عامل میوجود آورد، حفظ كند و شامل شود ا بهر

 گریفرد د یها، فرد كه به كمک آن ردیگا را دربر   یروان فیو ظر قیخشونت تا روابط دق
وادار كاردن   ییقدرت، تواناا  گر،ید یریبه تعب .(Mogenthou, 1973,p. 9) كند یرا كنترل م

 كناد  یانجام دادن، انتخااب نما   برایآن كار را  ای زیاست كه آن چ یزیبه انجام چ یفرد
(Robertson, 1998, p. 221) .ای از عوامل مادی و معناوی   مجموعهقدرت  ،تر به بیان دقیق

شود )عمید  فرد یا گروه دیگر می از سویاطاعت درآوردن فرد یا گروه  است كه موجب به
 .(51ص ،9311 زنجانی،
هاای زیار    خت صحیح مفهوم قدرت بدون درنظر گارفتن شاخصاه  رسد شنا نظر می به

 غیرممکن است:
 ؛ردیا گ یما  قتعلا  فعال  به هردو طرف فعل و ترک یطور مساو نخست آنکه قدرت به

 اریا باا اخت  شهیسوم آنکه قدرت هم ؛است یهمراه با علم و آگاه وستهیدوم آنکه قدرت پ
به  تواند یاراده م ریعمل، قدرت از مسچهارم آنکه در و  ؛ندارد یهمراه است و حالت جبر

 كناد  ینما  دایا و اگر اراده نباشد قدرت، امکان ظهور و بروز پ ردیترک آن تعلق بگ ایفعل 
 .(33ص ،9339)اسکندری، 

 ليبرال ۀسياسي در انديش قدرت
نظران سیاست و حقوق نیز ضامن بیاان اینکاه موضاوع قادرت سیاسای یکای از         صاحب
 ،(377ص، 9374)لاوكس،   زترین مساائل علام سیاسات اسات    انگی بر ترین و بحثدشوار
« آوردن آثاار مطلاوب   دیا پد»راسل قدرت را ند.  ا ت ارائه كردهاز قدرمتعددی  های فیتعر
و  تیا عناوان غا  وبار و مورگنتاا قادرت را باه     ،(55ص ،9317 راسال، ) كرده است فیتعر
مااكس وبار    و ،(247ص ،9371شجاعی زند، ) اند كرده فیتعر استیحال ابزار س نیدرع

(. 513 , ص9374آرون،) خواناده اسات  « گرانیاراده خود بر رفتارد لیامکان تحم»آن را 
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فوكو در تعریف قدرت سیاسی بحث قدرت با الگوی حاكمیات را مطارح كارده و معتقاد     

همیشه قدرت سالطنتی باوده كاه     ،به این سو اقرون وسط ةاست در جوامع غربی از دور
قادرت بار محاور آن     بارةحقوقی در ۀا فراهم آورده كه اندیشكانون اساسی بحث قدرت ر

یعنای موضاوع بحاث علماای      ؛(321ص ،9374فوكاو،  ساخته و پرداختاه شاده اسات )   
دار شاه و خواه دشمن او، قدرت و حاكمیت سالطنتی باوده    سیاست و حقوق، خواه طرف

 است. 
عملای سااختن و   طور كلی قدرت توانمندی برای  ضمن بیان اینکه به برخی دیگر نیز

دیگاران اعماال كردناد،     باارة معتقدند وقتی افراد قادرت خاود را در   ،كردن است یا نابود
نظران داخلی نیاز   صاحب .(2و9ش ،9311رجایی، ) دهند می آنمفهوم واقعی سیاسی به 

گیاری مفهاوم قادرت     های دیگر در شاکل  متعددی به لزوم تسلط بر اراده های در تعریف
 .2اند اشاره كرده

 ،تاوان گفات   بندی تعریف قدرت سیاسی در ادبیاات رایاج مای    بنابراین در مقام جمع
باشد و متناسب  ای است كه دارای خصلت سیاسی می قدرت سیاسی توانایی تحمیل اراده

رو اقتادار و اساتیال جازد     همین  از نماید. شده در نظام حقوقی عمل می پذیرفته ۀبا اندیش
 د.شو می شمردهناپذیر این مفهوم  تفکیک

 امام خميني )ره( های ديدگاهاسالمي مبتني بر  ۀسياسي در انديش قدرت
 «سیاسی  قدرت»، آنچه باید در ادبیات اسالمی معادل اصطالح گانهرچند از نظر نگارند

اختیاارات و   ةر مفااهیم و اصاطالحات مارتبط باا حاوز     دیگ، اصطالح والیت یا قرار گیرد
گاناه، اعام از شاارع و والای و مفتای و حااكم )قاضای(         های هریک از قوای سه صالحیت

                                                           
در  گار ید یها كه اراده رهیو چ یمستول ةاراد کیقدرت را وجود  توان یم». برای مثال گفته شده است: 2

 ییتواناا » صورت (. همچنین به73ص، 9371احمد، ، یاردستان یشیبخشا) «طول آن قرار دارد دانست
نیز تعریاف شاده    «یشکل هر  خود بهبرابر خواست  در میبه تسل گرانیواداشتن د یآن است برا ةدارند

نامۀ فرهنگ سیاسی نیز تعریف مشابهی ارائه داده است.  ( واژه217، ص9337است )آشوری، داریوش، 
 یبر انجام فعل و خواسته و هدف ییقدرت عبارت است از توانااند  برخی در تعریف این مفهوم بیان كرده

 ۀشا یاند ۀمجلا ی، و قدرت حاكم اسالم یتبر، والاك یعل، یینوا) آن است یكه فرد صاحب قدرت، در پ
فارد   ییعبارت است از توانا یا اجتماع  یاسیقدرت س»( یا 223ص، 9373، تابستان 97 ةحوزه، شمار

و  تیمنظاور هادا   مناساب، باه   یروش لهیوس منابع موجود به ندیدست آوردن برآ و به زیافراد در تجه ای
( بارای مطالعاۀ   923ص، 9371عباس،  دیس، ینبو) «ها از انسان یا دستهی جهت دادن به رفتار جمع

 . 242، ص9335بیشتر ر.ک. زرشناس، شهریار، 
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به تبیین و بررسای مفهاوم والیات خاواهیم      ادامۀ مقالهباشد و به همین علت نیز در  می
فقها و  از سوی گاهنیز  «قدرت سیاسی»یا  «قدرت»اما ازآنجایی كه اصطالح  .پرداخت
باه بررسای    نخسات ، شایسته است تاا  شدهضوعات سیاسی استفاده شناسان در مو اسالم

گرفته از قدرت پرداخته شود تا از ایان طریاق تماایز مااهوی و مفهاومی       تعاریف صورت
د و پاس از  شاو  نمایانهای سیاسی رایج تا حدودی  ر ادبیاتدیگادبیات سیاسی اسالم با 

در حکومات اساالمی    سیاسای  به عناوان مفهاوم معاادل قادرت    « والیت» ۀآن به مطالع
 بپردازیم.

سیاسی مطابق با آنچه در ادبیات رایج حقوق عماومی   ازآنجا كه بررسی مفهوم قدرت
تناساب ورود   چندانی ندارد و از سوی دیگر به ۀدر ادبیات فقهی سابق ،پذیرفته شده است

عمال، شااید    نظار و  ة علوم سیاسای در عارص   ةتر امام خمینی)ره( به مباحث حوز جدی
نظار بررسای    باه  ر فقهاا باشاد؛  دیگا تار از   این مفهوم در آرای ایشان بیشتر و جامع تبلور
نگارش باه قادرت سیاسای در      ةدر خصاوص نحاو   )ره(حضرت امام خمینای  های دیدگاه
 .3كفایت خواهد كرداسالمی  ۀاندیش

   میو مفااه  ریتعااب شاود ایشاان    روشان مای   ،)ره(اماام  حضارت با نگاهی كوتاه به آثار 
              مفهااوم قاادرت  را بااه اسااتیساالطان، ملااک، جاااه، غلبااه، قهاار و ر  لیاااز قب یمتعاادد

 در مقام بحاث از ضارورت حکومات و اهاداف آن باه      المثبرای  ؛اند كار گرفته ی بهاسیس
هاا را باه معناای قادرت سیاسای تفسایر        در آن یادشاده ی استناد كارده و تعاابیر   اتیروا
 .1نمایند می

كمال  کی... قدرت خودش »ن ماهیت قدرت با اشاره به اینکه در بیا )ره(امامحضرت 

                                                           
گیاری   تألیف محمد باوی بهره «قدرت از دیدگاه امام خمینی»در تألیف مباحث این قسمت، از مقالۀ . 3

 شده است.
را باه ایان    ..«.سلطان یمنا منافسۀ ف كان یالذ کنیانک تعلم انه لم  اللهم»برای مثال ایشان عبارت: . 4

دست  به یكه آنچه از ما سرزده و انجام شده، رقابت برا یدان تو خوب می ایخدا»اند:  شرح ترجمه كرده
ایشاان   نیهمچنا (. 15، ص 9371 ،اهلل روح، ی )اماام( نا یخم) «. . . نبوده اسات  یاسیگرفتن قدرت س
از  گار ید یتیدر رواكه « قال اتباع السلطان ا؟یالدن یف اهلل و ما دخولهم رسول ایلیق»عبارت قسمت آخر 
اناد، را   وارد شاده  ایكه در كار دن یهانیفق یرویاز پ نمسلماناداشتن برحذر  )ص( به منظوررسول اكرم

هماان،  ، هیفق تیوال، اهلل روح، ی )امام(نیخم) «كردن قدرت حاكمه یرویپ»ترجمه كرده است:  نیچن
در « سالطان جاائر  » ریكه تعب (ص)از حضرت رسول اكرم  یتیروا حیوضدر ت نیهمچن شانیا(. 53ص 

ی نیخمنمایند ) بیان می« مستقر و بالفعل یاسیقدرت س» یرا به معنا« سلطان»صراحت  به، 1آن آمده
 (.111همان، ص، كوثر، اهلل روح، )امام(
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( و ساپس  955ص ،9371خمینای،  اماام  ) «قاادر اسات،...   یتبارک و تعاال  یاست، خدا

 رییا اسااس كاه در كجاا اعماال گاردد، تغ      نیا سرشت قادرت، بار ا   تصریح این نکته كه
ده، قادرت پادر در خاانواده، قادرت      یقدرت حاكم، قدرت كدخداو درنتیجه  ردیپذ ینم

گیاری   ، نتیجاه هساتند  کساان ی یو تابع احکاام  گانهی یسرشت یمحل، همه دارا یروحان
باوی، شود. ) كند قدرت از هر جنس كه باشد ذاتاً امری خیر و از كماالت محسوب می می

 .(11ص ،9377
و كماال   ریا خ ،یقدرت، بلکه نظاام هسات   اگركه  پرسشایشان با طرح این  ،در ادامه

همچنان كاه  دارد  بیان می ،ستیچ یشر در نظام هست أپس منش ست،یاست و فسادآور ن
عادم كماال وجاود     ایا شر بالذات عدم وجاود،  » ،كمال وجود است ایبالذات، وجود  ریخ

 .(119ص ،الف9371 خمینی،امام ) «است
      معتقدناد طلبای قائال شاده و     تمایزی میاان قادرت و قادرت    ،ظرافت البته ایشان به
              در حاب نفاس دارد،    شاه یكاه ر  یطلبا  و كماال اسات، قادرت    ریا خ اگرچه قادرت ذاتااً  

                     گوناه  نیا ا و شاود  نفاس قادرت خواساته مای     یچراكه در آن، قادرت بارا   ت؛مذموم اس
در ماذمت آن وارد شاده    یاریبسا  اتیا طلب كردن قدرت همان حب جاه اسات كاه روا  

 .5است
 ؛و ابازار اسات   لهیوسا  کیا از نظر حضرت امام  یاسیس قدرتلبته باید توجه داشت ا
 ه ایان با  ؛بلکه بالعرض اسات  ست،ین یآن ذات تیاگرچه مطلوب است، اما مطلوب ن،یبنابرا

ود، فاقاد هرگوناه     یكاه گفتاه شاد، نما     یاتیتحقق غا ۀلیوس یاسیاگر قدرت س معنا كه
 .  دیگرد می یارزش

 )ع(یت از حضارت علا  یا پس از اساتناد باه دو روا   ه،یفق تیوالحضرت امام در كتاب 

دار شادن حکومات    عهاده »كند كه  استدالل می نیچن ،(33و  3های  البالغه، خطبه نهج)
نظاام عادالناه    یاحکاام و برقارار   یاجارا  ۀلیبلکه وسا  ؛ستین یحد ذاته شان و مقام یف

نظاام   یو برقارار  یاحکاام الها   یاجارا  ۀلیوسا  یاسالم است... هرگاه حکومت و فرمانده
 تیا و معنو یآن صاحب ارجمند یكند و متصد می دایاسالم شود، قدر و ارزش پ ۀعادالن

 نیبار هما   ناده، یآ یبه رهبر هیو در توص (11ص ،9339خمینی، امام ) «شود می شتریب
 كند: می دیكأمعنا ت
خلصاانه بادهم:   برادرانه و م یتذكر یرهبر یشورا ای هیاست به رهبر محترم آت الزم»

                                                           
باب طلب )» 217، ص2ج ، یاصول الکاف، ینیالکل عقوبیمحمد بن  .ر. ک اتیروا نیاز ا یآگاه یبرا.  5

 «(. الرئاسۀ
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كاه خاود باه خاود ارزش      سات ین یزیو اسالم بزرگ چ یآسمان انیدر اد یرهبر و رهبر
خاود وادارد. آن هماان    یشا یاند نخواسته به غرور و بازرگ  یداشته باشد و انسان را خدا

خمینای،  اماام  ) «آن گوشازد فرماوده اسات    ةباار  در طالاب یبن اب یما عل یاست كه موال
 .(13ص، 9371

اساالمی، اماری تبعای باوده و مطلاوبیتی       ۀقدرت از نظر این مفسر اندیشا در نتیجه 

وصول به اهداف عاالی اساالمی دارد. ایان مفهاوم از جملاه كمااالت        رایای نیز ب واسطه

طلبای   شمرده شده و در نتیجه ذاتاً امری خیر و پسندیده خواهد بود و در مقابل، قادرت 

 ده است.به عنوان هدف و مطلوبیت ذاتی نفی و نکوهش ش

 ليبرال و اسالمي ۀسياسي در انديش تمايز قدرت
گوناه   از بررسی مفهوم قدرت در دو نگارش كلای اساالمی و ادبیاات رایاج سیاسای ایان       

لیبرال نوعی استکبار و اساتعال   ۀدر برداشت رایج از قدرت در اندیش كه شود می استنباط

 مفهاوم مادرن  » :اناد  هنظران این عرصه نیاز بیاان نماود    نهفته است. همچنان كه صاحب

از نسبت استکباری بشر مدرن با عالم و با خود و دیگران پدیاد آماده اسات و     «قدرت»

لذا جوهری استکباری دارد. لذا به دلیال هماین ذات اساتکباری ماانع رشاد و كماال و       

مدار و مبتنی بر اعراض از حق  د. قدرت مدرن نفسانیتشو  اعتالی معنوی وجود آدمی می

 زرشاناس، « )گاردد  بنیادی نفسانی آن ظاهر می این اعراض از حق در خوداست و تجسم 

 .(241ص ،9335

تمایال باه فسااد    ، نویساد  مای  آن خصوصدر  لرد آكتونگونه كه  چنین قدرتی همان

از جملااه د شااو له موجااب ماایئایاان مساا .(249ص ،9313 مطهرنیااا،خواهااد داشاات )

 ،آن باشدو كنترل  دیتحد یچگونگ ها نقر یدر ط یاسیس شمندانیاند یاصل یها دغدغه

 یو تعد  انیبه طغ شیگرا شیقدرت در ذات خو»اند كه  معترف بودهپیوسته همگان  رایز

اخوان كااظمی،  ) «انجامد یداشته و در صورت عدم كنترل و مهار الزم به فساد و اِفساد م

 .(994ص ،9333

 دلیال و باه   الزم اسات  طسیاسی شار  لذا در چنین نگرشی پذیرش حکومت و قدرت

جوامع انسانی ناگزیر از پاذیرش آنناد    ،به دستاوردهای بهتر دستیابیدفع مفاسد بدتر و 

(Pierson, 1996, pp. 8-9)  فالسافه و سیاساتمداران هار     ۀتارین دغدغا   و در نتیجه اصالی



 063 ... ۀدر اندیش یقیتطب ۀقدرت سیاسی؛ مطالع

 

جلوگیری از این طغیان و تعدی و فساد ناگریز آن خواهاد   رایعصری كنترل و مهار آن ب

 .1بود
غلب میل به قادرت را نیاز اماری همگاانی و بادیهی      ابراین، اندیشمندان غربی  افزون
جامعاه را احسااس    ةدرون خاود تواناایی ادار  در حتای راسال كساانی را كاه      ؛اند دانسته
 دارای نوعی میل به قدرت پنهان معرفی كرده است: ،كنند نمی
 یهاا. وقتا   آن وانریا به قدرت دو صورت دارد: آشکار، در رهبران، و پنهان، در پ لیم»

كه رهبار   یاست كه آن گروه نیمنظورشان ا كنند، یم یرویپ یاز رهبر لیكه مردم با م
رهبار   یروزیا كاه پ  كنناد  یو احسااس ما   اورد،یا دست ب در رأس آن قرار دارد، قدرت به

رساندن گروهشاان را   یروزیو به پ یرهبر ییتوانامردمان  شتریهاست. ب خود آن یروزیپ
از شاجاعت و   دیا آ ینظر م كه به كنند یم دایرا پ یا سردسته نیو بنابرا نندیب ینم در خود
 لیا تما نیا هام، ا  انات یدر د یمند است، حت دست آوردن قدرت بهره به یالزم برا ییتوانا
درنتیجاه هار صااحب قادرتی را در تکااپوی       ؛(32ص ،9317 راسال، ) «شاود  یم داریپد

 .  كنند میدستیابی به قدرتی بیشتر فرض 
گوناه كاه از منظار اماام      درحالی كاه در خصاوص ماهیات قادرت در اساالم، هماان      

بلکه قدرت ذاتاً نوعی  ،خورد چشم نمی ای به لهئنیز بیان شد، هرگز چنین مس )ره(خمینی
در مقابل آنچاه اماری ماذموم و     ؛كمال محسوب شده و دارای سرشتی الهی و خیر است

له با فسادآوری قادرت در حقیقات در گارو    طلبی است و مقاب ناپسند دانسته شده، قدرت
طلبی بیشاتر اماری درونای     و از آنجایی كه قدرت ،طلبی صاحبان آن بوده مقابله با قدرت
 ،هاا محادود شاده    اول باید از طریق تقویت ابعااد نظاارت درونای انساان     ۀاست، در درج

ی از گیار  هرچند در مقام بعدی بهره .(92-93ص، 9312كنترل شود )صالحی و همکار، 
 های درونی باشد. رتاتواند مکمل این نظ ابزارهای نظارت بیرونی نیز می

وصول به اهداف اساالمی   رایعنوان وسیله و ابزار ب صورتی كه به طلبی در حتی قدرت

                                                           
معتقد است چون در دوران جدید سیاست بر در این خصوص گذاران سیاست جدید  ماكیاولی از بنیان.  6

مدار قدرت قرار گرفته، الزم است این قدرت با آزادی مهار شود. از این نظر یک قانون اساسی خوب 
ماكیااولی، نیکولاو،   ) های الزم برای حفظ آزادی به عمل آمده باشد احتیاط ۀآن است كه در آن هم

اندازی  (. این سودظن شدید نسبت به دولت و احتمال یا قطعی دانستن دست54، ص9377گفتارها، 
سازی و كنتارل آن   آن به آزادی افراد، باعث شده است بدبینی نسبت به دولت و تالش برای كوچک

های كالسیک از پیش از انقالب  های كلیدی لیبرال و استبداد به یکی از آموزه برای ممانعت از فساد
 (.Leyland, peter, 1994, p. 5فرانسه تا دوران كنونی مبدل شود )
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و اجرای قوانین الهی باشد امری پسندیده و مبارک خواهد بود. البتاه روشان اسات كاه     
امکاان فساادآوری آن   ، ز مساتعد فسااد باوده   سیاسی از منظر اسالمی نی قدرت و قدرت

اساالمی در تکااپوی طراحای     ۀوجود خواهاد داشات و اساساًا باه هماین دلیال اندیشا       
ممانعات از ایان فساادآوری ناشای از      رایراهکارهای مختلف نظارت درونی و بیرونای با  

  .7طلبی است قدرت
درت سیاسای،  اسالمی در نگرش به قا  ۀدیگر تعارض میان تفکر لیبرال و اندیش ۀجنب

علاوم   ةنظران حاوز  صاحب ۀدر اندیش ،در نگاه به ماهیت قدرت نهفته است. به بیان دیگر
از جنس مفهاوم مادرن    «ییاقتدار وال»یا  «اقتدار دینی»یا  «اقتدار معنوی»اسالمی 

گیارد كاه ذات قادرت مادرن، اعماال       ت میئاین اندیشه از آنجایی نش .نیست «قدرت»
این قادرت   .بنیادی بنا شده است مداری نفسانی و خود بر موضوع استیال و سیطره بوده و

د. شاو   كنناده( قادرت و مفعاول )اعماال شاونده( آن مای       مانع رشد و كمال فاعل )اعمال
از آن جملاه   ؛های متفااوتی اسات   درحالی كه اقتدار معنوی یا اقتدار والیی دارای ویژگی
احکام شرعی اعماال   ةو در محدودمبتنی و متکی بر والیت )محبت و قرب به حق( است 

از   مند شونده آن و بهره ةكنند گردد و چنین قدرتی موجب رشد و كمال توأمان اعمال می
 .(243ص ،9335)زرشناس،  شود  آن می

ترین منشأ و منبع فسادآوری و انحاراف قادرت    ، شاید بتوان اصلیها بر تمام این افزون
چراكه  ؛زا بودن آن جستجو نمود رال و مشروعیتلیب ۀرا در ذاتی دانستن قدرت در اندیش

باه   یتاوجه  بای ها و  لیبرال دموكرات با مبنا قراردادن اصل آزادی و برابری انسان ۀاندیش
منشأ و مبنای اصلی حاكمیت و حکومت، درحقیقت با حاكم دانستن كسی كاه توانساته   

تیاار داشاته باشاد،    پشتیبانی تعداد بیشتری از مردم، قادرت بیشاتری را در اخ   ۀواسط به
شامار   توان گفت قدرت را عامل كسب مشروعیت باه  می واقعكنند و در  مشروع تلقی می

بار ایجااد حاس ذاتای باودن       افازون درنتیجه  .(271ص ،9311 )عمید زنجانی، آورند می
فساادطلبی صااحبان قادرت خواهاد شاد، باا        كننادة  تقویتقدرت برای صاحبان آن كه 

طبیعی چناین   ۀدهند. نتیج قدرت، فسادآوری آن را افزایش میزا تلقی نمودن  مشروعیت
 رویکردی نیز باید تمركز گسترده بر مهار آن باشد.

 ،قادرت اماری تبعای باوده     ،گونه كه بیاان شاد   اسالمی همان ۀدرحالی كه در اندیش

                                                           
راهکارها و ابزار نظاارت  برای مطالعه در این خصوص ر.ک. صالحی، سهراب و بهادری جهرمی، علی، .  7

، دوفصلنامۀ مطالعات حقوقی دولت اسالمی، سازمان، سازمان بسیج بر حاكمیت در حکومت اسالمی
 .33-31، ص9312، تابستان 1اساتید، شمارة 

http://www.bajournals.com/fa/index.php?Page=definition&UID=1011
http://www.bajournals.com/fa/index.php?Page=definition&UID=1011
http://www.bajournals.com/fa/index.php?Page=definition&UID=1011
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شاده   دادهحاكمان به امانت  كه بهوصول به اهداف حکومت اسالمی  رایای است ب وسیله

 ۀ)در نگاه فقه امامیه( هرگز وجود قدرت یا پشتوان اسالمی ۀوی دیگر در اندیشاست. از س
 ۀزا نباوده و مشاروعیت قادرت سیاسای در اندیشا      قدرت مردمی برای كسی مشاروعیت 

 گیارد.  سرچشامه مای   اسالمی از اتکای آن به صاحب حقیقی قدرت یعنی خداوند متعال
در گارو حفاظ ایان ارتبااط و      لاذا اساتمرار ایان مشاروعیت     .(274ص ،9314 )مصباح،
گیری از این قدرت صرفاً در جهت اعمال حاكمیت الهی و نه حاكمیات شخصای یاا     بهره

هایی همچون عدالت و  های نفسانی خواهد بود كه تبلور آن در لزوم وجود ویژگی خواسته
عااملی  نیاز  خود عاملی در كنترل درونای و   ،تقوا در صاحبان قدرت سیاسی نمودار بوده

اساالمی   ۀشمار خواهد آماد. درحقیقات در اندیشا    نظارت بیرونی قدرت سیاسی به رایب
خدا بودن صاحب قدرت اسات و  ة ترین دلیل لزوم اطاعت از قدرت سیاسی، برگزید اصلی
های موردنیاز برای تصدی این مقام نیز به تباع هماین امار مطارح      ر صفات و ویژگیدیگ

، 9333اجرای حاكمیت الهی اسات )جاویاد،   شده و در راستای وصول به اهداف ناشی از 
 .(35ص

های اسالمی و رایج سیاسی باه اصاطالح    های ماهوی و مبنایی نگرش درنتیجه تفاوت
رو با عنایت باه جایگااه خااص مفهاوم قادرت در       این تا حدودی نمودار شد. از «قدرت»
سیاسی، تفاوت در تعریف قدرت سیاسی موجاب تغییار در    ۀحقوق عمومی و فلسف ةحوز
گیاری   شاکل  ةمانناد نحاو   ،سایر مفاهیم بندی حقوقی ها در صورت نظریات و روش دیگر

 ها و... خواهد بود. ساخت قوای حکومتی، تعداد آن

 مشابه قدرت سياسي در اسالم يمفهوم ،واليت
مفهاوم قادرت سیاسای در     هایان اسات كا    آیاد  دست می منابع شرعی به ۀآنچه با مطالع

والیات   ةتوان گفت واژ تر می والیت دارد. به بیان دقیق ةادبیات دینی ارتباط وثیقی با واژ
رایاج محساوب    ۀدر ادبیات دینی بهترین معادل برای مفهوم قادرت سیاسای در اندیشا   

تارین   عناوان كلیادی   آن باه  ةرو به بررسی مفهوم والیت و عناصر سازند همین د. ازشو می
 بنای تحمیل اراده حکومت بر امت اسالمی در جوامع مسلمان خواهیم پرداخت.م

 ، نصرت،بتمح)و ل ی( كه در لغت عرب به معانی  ۀای است عربی از ریش والیت واژه
امارت دولات، سالطان، خط،اه،    سرپرستی، زعامت، قیام بهامر و ملک امر،  تدبیر، نزدیکی،

الحساین   ابای  ؛155-153ص ،9143  ،طریحای آورده شاده اسات )   شهر و موطن هركس
اما معنای قریب آن قارار گارفتن چیازی در     ،(919 ص ،9199احمدبن فارس بن زكریا، 
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قارب و   ةدهناد  هاا نباشاد و نشاان    ای میان آن نحوی كه فاصله كنار چیزی دیگر است به
راغاب  چه از لحاظ مکان و چه از لحاظ نسبت، دین، نصارت و اعتقاادات. )   ؛نزدیکی است
  .3(335ص ،9333اصفهانی، 

والیت به معنای سالطه و تادبیر اماور جامعاه اسات كاه        ،باشد آنچه مورد نظر ما می
در رأس حکومات قارار    امام یا نایاب او دهد؛ یعنی  اساس حکومت اسالمی را تشکیل می

توان گفت  البته میشود.  او انجام می ینظارت و سرپرست باگیرد و امور جاری اجتماع  می
طاهری )مناسبت با معنای تصدی نیست  یو نصرت نیز ب یهمچون دوست آن دیگر یمعان

اماوال  ای متولی وقف بار  مانند والیت بر ید،ش والیت بردر . (91ص ،9312خرم آبادی، 
در  ؛ ووالیت بر شخص، مثل والیت پدر یا جد نسبت به طفال و فرزناد مجناون    ؛موقوفه
ناوعی تصادی و    شرعی ولی ،لمین بر افراد جامعهاشخاص مانند والیت ولی مس والیت بر

در مجمااوع  .(91ص ،9312آبااادی،  طااهری خاارم ) امااوال و نفااوس دارد سرپرساتی باار 
سرپرساتی، صااحب اختیااری، اولویات در      همچاون  فااهیمی توان گفت والیات در م   می

 .  كاربرد داردتصرف، نصرت و یاری 
 921والیت و مشاتقات آن در قارآن    ةواژ ،شود در باب اهمیت این واژه نیز اشاره می

(كاه  95-39ص ،9331مطهاری،  )كار رفتاه   در قالب فعل به بار 992صورت اسم و  به بار
البالغااه ایاان واژه در معااانی ساالطنت،    نهااجدر خصوصاااً  روایااات و غالااب در البتااه
 1است. كاربرد داشتهاختیاری، سرپرستی، اولویت تصرف و زعامت سیاسی  صاحب

و در هریاک از ایان علاوم دارای     هام آماده   ح در كالم، عرفان و فقهوالیت در اصطال
والیت در كالم، به معنای امامات    ،آنچه مورد نظر این مقاله است .94معانی مختلفی است

جاز نباوت در جانشاینان برحاق ایشاان. ایان        هشئون پیامبر ب ۀیعنی استمرار كلی ؛است
د. بحث از والیت فقیه نخاص باش جانشینان باید دارای شرایط عصمت، علم غیب و نصب
امامت برای عصر غیبات باه اثباات     ۀدر علم كالم، در استمرار بحث امامت و با همان ادل

   .(32-12ص ،9377كدیور، ؛ 1ص ،9335 برجی،رسد ) می

                                                           
شان  بارای رو اسات.   کییاتصال و نزد ،از آن ماشاتاق شاده «اتیوال»كاه  «والد»ماعانای كالماه .  3

باشند كااه در   کیچنان نزد آن گریکدیدو شخص به  ای زیوقتی كه دو چشدن مفهوم آن باید گفت، 
 نانامسالم  گویند برای مثال وقتی مینامند.  را توالی می نیای وجود نداشته باشد، ا ها فاصله آن انیم
 شاان یاست كه روح ا نیرا داشته باشند، مقصود ا گریکدیوالد  ای شتهدا تیوال گریکدینسبت به  دیبا
 باشد.  داشته گریکدیبا  یکینزد  روابط اجتماعی وده،ب کینزد گریکدیبه 

 . 53و نامۀ   216 ۀخطب البالغه ؛ نهج55 هيآ ۀ مائده،سور ؛6براي نمونه ر.ک. سورۀ احزاب، آيه 9 . 
و کدديور،   2-3ص 1335براي حصول اطالع در خصوص تعاريف اين اقسام از واليت ر.ک. برجي، يعقوبعلي،  10.

 . 22-32، ص1311محسن، 
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                    غلاب والیات بااه لحااظ رعایات مصاالح فاردی یاا اجتماااع        اقابال ذكار آنکاه     ۀنکتا 

                          خالف حاق ر)افارادی كاه تحات والیات هساتند( جعال شاده اسات، با         « مولی علیاه »
         مانند والیات پادر بار فرزناد كاه باه رعایات         ؛حق است كه همواره به رعایت مصالح ذی

              حاق )زوج   یکادیگر باه ماالک مصاالح ذی     باشاد و حقاوق زوجاین بار     مصالح فرزند می
 یازوجه( است. 

ن معنای سرپرستی امور و اولویت تصرف و تصدی بر شئون غیار در علام فقاه، در    ای
باشاد. در احکاام اماوات از والیات      ابواب مختلف این علم دارای سعه و ضیق قلمارو مای  

اولیای میت در غسل و كفن و دفن میت، در صلوه از والیت پسر بزرگتار در ادای نمااز و   
فرزناد   ایط متعاقدین از والیت پدر و جد پدری بار پدر مرحوم، در كتاب البیع و شر ةروز

صغیر و مجنون و سفیه، در قصااص از والیات اولیاای دم نسابت باه قصااص و دیاه، در        
وصیت از والیت وصی در وصایت، در وقف از والیت متاولی وقاف بار ماال موقوفاه، و در      

ابواب صالوه،   از والیت صحبت به میان آمده است. دركه دیگر در فقه  های نمونهبسیاری 
زكات، خمس، جهاد، امر به معروف، قضا و شهادات، حدود و تعزیارات، قصااص، وصایت،    
ارث، خراج و... بحث از والیت فقیه آمده است و البته شاید بتاوان گفات كاه در تماامی     

 هاای  باچراكاه هرجاا در كتا    ؛99والیت فقیه یافات  خصوصتوان بحثی در  ابواب فقه می
عادل سخن به میان آمده، باید مصداق آن را در زمان غیبت بار  فقهی از حاكم و سلطان 

 طبق ادله یافت كه همان فقیه خواهد بود. 
معنای والیت  ةرغم وجود سعه و ضیق در قلمرو و محدود شود كه علی كید میأالبته ت

هاا وجاود    شاده در آن  ن والیات مطرحمیاگونه تباین مفهومی  هیا ،در ابواب مختلف فقه
ها به همان معنای گفته شده )سرپرستی امور و اولویت تصرف و تصادی   آن ۀمندارد و ه

 .(5ص ،9335برجی، بر شئون غیر( است )
جعفاری  والیت را در علم حقوق به معنای تصادی، مهتاری، شاغل و منصاب مهام )     

و والیت سلطانیه را باه معناای تصادی مناصاب      ،(3311 و 3354ص ،9339 لنگرودی،
 .92(3311ص ،9339 جعفری لنگرودی،اند ) ی دولتی آورده عمده

هایی كه در معاانی   توان برداشت كرد كه نوع ارتباط والیت، می ةباتوجه به معنای واژ
انااد و آن همااان  مختلااف ایاان واژه وجااود دارد، همگاای دارای روح و ماااهیتی مشااترک

این معنی بعد خاصای از   .(9319مقام معظم رهبری، د و نزدیکی است )پیوستگی و پیون

                                                           
 كه مصادیقی را در این باره آورده است.  17-11ص 9371. ر.ک. خمینی، سید مصطفی، 11
 . 1-92، ص9337برای مطالعه در این خصوص ر.ک. راجی، سید محمد هادی، تابستان. 12
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ین صورت كاه والای یاا حااكم كاه      ه اب ؛كند سیاسی را در اسالم روشن می مفهوم قدرت
ر دیگا گونه تماایز یاا برتاری خاصای نسابت باه        هیا است،متصدی امور جامعه اسالمی 

تشاکیالت انساانی اسات و باا     او هم یکی از اعضای جامعه و ایان   ،اعضای جامعه نداشته
شوندگان پیوستگی و پیوند عمیق دارد. لذا ذات و ماهیت مفهاوم والیات در    رعایا و اداره
گونه امتیاز و برتری نسبت باه   هیا انانآن است كه متولی امور مسلم كنندة ناسالم نمایا

واهاد  گوناه امتیاازی باه او تعلاق نخ     كند و عمالً هم هایا  طلب هم نمی ،ن نداشتهدیگرا
 .(9319مقام معظم رهبری، گرفت )

طلبای   ای برای امتیاز و هیا بهانه ردگری ندا سلطه بهای  ترین اشاره این مفهوم كوچک
ر مفاهیم مشابه و مناظر، همچون مفااهیم  دیگدرحالی كه در  ؛آورد و استبداد فراهم نمی

 خورد.   چشم نمی ای به لهئسلطان، پادشاه، حاكم و... چنین مس
در ایان خصاوص باا اشااره باه اینکاه        ،ای، مقام معظم رهبری اهلل خامنه آیتحضرت 

رغم وجود تعابیر سلطان و ملک در تعبیرات رایج در زبان عربی در خصاوص حااكم،    علی
 «والای » و «اماام »اساالمی تنهاا از تعاابیر    ۀاشاره به حاكم جامعدر در متون اسالمی 
 فرماید: می ،استفاده شده است

كه  یآن كس یعنیدر بطن خود متضمن مفهوم سلطه در حاكم است. سلطان  ۀكلم»
توانند در شئون مردم و امور  ینم گرانیمورد توجه است. د یگر حاكم است، از بعد سلطه

متضمن مفهوم تملک مردم  ت،یمالک ت،یملکوك ملک،تواند.  مردم دخالت كنند، اما او می
 .«تملک سرنوشت مردم است ای

در حکومت اساالمی آنکاه در رأس    ،كنند گیری می والیت نتیجه سپس با تبیین مقام
های الهی است كه باید  لیتئومتصدی امور مردم و مکلف به تکالیف و مس ،حکومت است

 .(9319مقام معظم رهبری، انجام رساند ) ها را به دوش كشد و به آن
ذاتای و  لذا اعطای والیت امر به شخص حاكم در حکومت اساالمی ناشای از تواناایی    

عالماان   ةلیتی است كاه برعهاد  ئوو مبتنی بر مس 93آمادگی درونی شخصی ولی امر است

                                                           
  و اعلمهم بامرالل،ه هیالن،اس ان، احق، الناس بهذا االمر اقواهم عل هایا» :دیفرما یمدر این باره  (عی)حضرت عل. 13

ها به امار خادا در    آن نیو داناتر نیرومندترین ،امر حکومت یتصد یفرد برا نیمردم! سزاوارتر یا) «هیف
  تیا كه عنا اند یكسان عیاصحاب شرا»گوید:  باره می(. خواجه نصیرالدین طوسی نیز در این باب استاین 
. آیناد  یما آن قدرت، فائق  ۀلیوس كه به ندا میعظ یها ها صاحب قدرت در حق آنان فراوان است و آن یاله

 امیا ق یبشر ۀجامع لیباشد تا بتواند به تکم یانسان قدرتمند دیعهده گرفتن نظام جامعه، با به یپس برا
االساالم عناد    یالمقل،د، نظام الحکم ف یعل) «شود یم دهینام« حاكم مطلق» یشخص قادر نیكند و چن

 ۀشا یاند ۀمجلا ، یو قدرت حاكم اسالم تیاكبر، وال یعل، یینوابه نقل از: . 911-974ص، یالطوس ریالنص
 (.9373تابستان  ،97 ةحوزه، شمار
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                   چراكااه  ؛جامعااه بااوده و عهاادی اساات كااه خداونااد متعااال از آنااان اخااذ كاارده اساات 

 ییدر جاا  تیولئمس ،گوید گونه كه استاد شهید مرتضی مطهری می اصوالً در اسالم همان

                  هاام در  فیاارسااالت و تکل ،ییو توانااا یو آگاااه یباار آزاد افاازونه كاا شااود یاعتبااار ماا

                          و فااهیوظ کیااعنااوان  اساات كااه انسااان بااه  ییرسااالت در كارهااا یعناایكااار باشااد؛ 

               ریكاه انساان تحات تاأث     در شارایطی و  یزیا غر ی. در كارهاا دهاد  یانجام م فیتکل کی

          اسات.  یمعنا  یبا  تیولئمسا  دهاد،  یما انجاام  كااری   یترس فرد کی ای یفرد لیم کی

                    ریصااادق اساات كااه انسااان تحاات تااأث ییكارهااا خصااوصصاارفاً در  تیولئدرواقااع مساا

 ۀو دافعا  هاا  لیا م ۀجاذبا  ریناه تحات تاأث    دهاد،  یانجام م یاخالق ةاراد ایعقل و  ریو تدب

 ،مطهاری ) زهیا و انتخااب، ناه غر   یآگاه یواقع ةحوز  به شود یقهراً مربوط مكه  ،ها خوف

 .(39ص ،9332

و اگار نباود   »فرمایاد:   معروف شقشقیه می ۀدر این خصوص در خطب )ع(حضرت امیر

 یكه خداوند از دانشمندان هر جامعه گرفتاه كاه در برابار شاکمخوارگ     یتیولئعهد و مس

سااختم   شتر خالفت را رها می سکوت نکنند، من مهار دگانیستمد یستمگران و گرسنگ

 .(3 ۀالبالغه، خطب نهج« )كردم و از آن صرف نظر می

                     حکوماات كااردن و  اساساااً» :فرمایااد نیااز در همااین راسااتا ماای  )ره(امااام خمیناای

                           الهاای اساات كااه یااک فاارد در مقااام     ۀزمامااداری در اسااالم یااک تکلیااف و وظیفاا  

                             حکوماات و زمامااداری گذشااته از وظااایفی كااه باار همااه مساالمین واجااب اساات،       

اوست كاه بایاد انجاام دهاد. حکومات و       ةیک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز برعهد

زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست كاه از ایان مقاام    

بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال كند. هار فاردی از افاراد ملات حاق دارد كاه       

 ،9371خمینای،  اماام  ) «در برابر سایرین، زمامدار مسالمین را استیضااح كناد    مستقیماً

 (914ص
درنتیجه در چنین رویکرد و نگاهی نسبت باه مفهاوم قادرت و ماهیات آن، هرچناد      

، اما عمالً احتمال آن نیاز بسایار   یستكلی منتفی ن امکان و احتمال انحراف یا استبداد به
چراكه اساساً آنچه به حاكم اسالمی اعطای والیت كرده، رشد نفساانی   ؛اندک خواهد بود
ی شخصی حااكم باوده كاه باه تفاویم حاكمیات الهای جامعاه باه او          وی و توانایی ذات
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و ازسوی دیگر نیز نگاه و نگارش حااكم اساالمی باه      91نه عاملی خارجی انجامیده است،
         لیت محااور اساات و حکوماات را ئومدارانااه و مساا حکوماات و حاكمیاات، نگاااهی تکلیااف

رامین خاصی به وی اعطا شده انجام و اجرای ف رایشمرد كه ب به عنوان امانتی الهی برمی
 است.

قدرت و والیت نیز والیتی محدود و مقید باه قاوانین الهای و     ةدرنهایت آنکه محدود
شخص حاكم والیت خود را مشروط به اجرای حدود  ،مصلحت مولی علیهم )جامعه( بوده

 بار مشاروط باودن،    افزونهای اعطایی به خود را نیز  داند و اختیارات و صالحیت الهی می
هرگز آن را متعلاق باه    ،اوند متعال دانستهدامری عوضی و تبعی تفویم شده از سوی خ

 كند. خود قلمداد نمی

 نتيجه
اسات و در اصاطالح    آماده قدرت در لغت در مفاهیم تمکن، تسلط و توانایی بر انجام كار 

د. باشا  ها دارای تعااریف گونااگونی مای    در علوم مختلف با توجه به رویکرد علوم به پدیده
سیاسای یکای از    ۀسیاسی در حقوق عمومی و اندیش این درحالی است كه تعریف قدرت

د و دانشمندان با استناد به مشارب فکاری  شو می شمردهبرانگیز  مفاهیم پرمناقشه و بحث
تاوان   مای  ،بندی تعاریف حقوقی اند. در مقام جمع متعددی را بیان نموده های خود تعریف
ی بار فرماانبران اسات كاه متناساب باا       اسا یس ةحمیل ارادسیاسی توانایی ت گفت قدرت

 گردد.   اعمال می ها زا به آن مشروعیت ۀاندیش
باا ایان    ؛اسالمی نیز به معنای توانایی انجام كار و یا ترک فعل است ۀقدرت در اندیش
گیارد.   چشامه مای   ها در نظام توحیدی از ذات باری تعالی سر قدرت ۀهم أتفاوت كه منش

                                                           
 جیا كاه در فرهناگ را   تجملاه گفا   کیتوان در  می»فرماید:  مقام معظم رهبری در این خصوص می. 14

البالغاه بتواناد بار     و فرهناگ نهاج   یكه فرهنگ علاو  یاز آغاز تا امروز و از امروز تا آن زمان، یانسان
. ریاااقتاادار و زور بااوده و خواهااد بااود و الغ  تیااحاكم أهااا حکوماات كنااد، منشاا  انسااان یزناادگ
تار آنکاه خاود او     اند، و مهمد ینم یمعان نیحکومت را ا أالبالغه، منش السالم در نهج علیهنیرالمؤمنیام

 یهاا  سلساله ارزش  کیحکومت،  یاصل أالسالم، منش علیهیكند. از نظر عل هم در عمل آن را ثابت می
 زكاه ا  ردیا عهاده بگ  امر ماردم را باه   تیتواند بر مردم حکومت كند و وال می یاست. آن كس یمعنو

و باه   ریا و طلحاه و زب  هیا م باه معاو الساال  علیهیهای عل به نامه دیبرخوردار باشد. نگاه كن یاتیخصوص
وقات   میها را بخاوان  از آن یکیكه اگر  یهای فراوان عامالن خود و به مردم كوفه و به مردم مصر. نامه

)مقاام   «ناد دا مای  یارزش معنو کیاز  یبر مردم را ناش تیخواهد گرفت. او حکومت را و وال یادیز
 (.9319البالغه،  معظم رهبری، سخنرانی در دومین كنگرة نهج



 035 ... ۀدر اندیش یقیتطب ۀقدرت سیاسی؛ مطالع

 
دنباال   عمال و نظار باه    ۀعنوان شخصیتی كه در عرص امام خمینی )ره( به اساس همین بر

ذات قدرت را كمال مای داناد و    ،های اجتماعی بوده اسالم در عرصه ۀمحقق نمودن نظری
فکاری ایشاان    ۀدرحالی كه در منظوم ؛پندارد آن را ابزاری برای تحقق حاكمیت الهی می

و اماری ماذموم تلقای     اسات مفاساد   أنشطلبی ریشه در حب جاه و مقام داشته، م قدرت
 د.شو یم

بنابراین در مفهوم قدرت در تفکر لیبرال نوعی استیال و استکبار نهفته است كاه ایان   
ازآنجا كه قادرت شاری    ،. بر اساس این تفکراستاستکباری مدرن  ۀامر برگرفته از اندیش

عنایت به ریشه داشاتن  الزم است باید به دنبال كنترل فساد آن بود. از سوی دیگر نیز با 
، مشروع بودن خاود تلقای شاده    رایمشروعیت در قدرت، درحقیقت قدرت خود عاملی ب

اسالمی قدرت خیار و كماال    ۀفسادآوری را دوچندان خواهد نمود. درحالی كه در اندیش
و هر قدرتی ریشه در ذات باری تعالی دارد و ابزاری برای تحقاق حاكمیات الهای و     است

و در صاورت واگاذاری آن باه اشاخاص      اسات االی اسالمی در جامعاه  وصول به اهداف و
صالح، با توجه به اینکه ایشان قدرت را از آن خود ندانسته بلکه آن را امانتی از سوی  ذی

نمایند و همچنین خود را ملزم به اساتفاده از آن صارفاً در    صاحب حقیقی آن قلمداد می
كنند با كنترل درونی خود و  ند، سعی میدان جهتی كه حاكم حقیقی اراده كرده است می

مکان كااهش   مآوری آن را تا حد  استفاده از قدرت، فساد طلبی یا سود خودداری از قدرت
كسب قدرت سیاسی در اسالم، همچون متقای و عاادل    رایدهند و وجود صفات درونی ب
و امکان نظارت بر آن نیاز از طریاق نظاارت بار اساتمرار       نمودهبودن، این امر را تسهیل 

حال نیز راهکارهای نظارتی  عین وجود صفات الزم در حکمران ممکن خواهد بود. البته در
 اند. بیرونی نیز با هدف ممانعت از انحراف آن از اهداف اسالمی طراحی شده

یای قادرت و   در ماهیات وال  ،دیگر تعارض قدرت در حکومت اسالمی و لیبارال  ۀجنب
نزدیکی ولی و مردم و مساعدت در جهت وصول به منافع و مصالح عماومی در حکومات   

 گفتنای آن در حکومات لیبارال نهفتاه اسات.      ۀجویان اسالمی و ماهیت اقتداری و سلطه
 اسات های حقوقی سیاسی مهم  طراحی نظام ۀهای موجود در مرحل توجه به تفاوت ،است

 نیااز سااماندهی و اساتقرار    رایای حقوقی متفاوتی را با و این مفاهیم متفاوت، ساختاره
 خواهند داشت.

ترین معادل باه مفهاوم قادرت سیاسای در      عنوان نزدیک اما آنچه در ادبیات دینی به
است. برای والیت در لغت معانی مختلفی بیان شاده  « والیت» ةواژ ،باشد ادبیات رایج می

« اتحااد و پیوناد قلبای   »این به نظار  وجودبااست.  كار رفته بهو در علوم گوناگون اسالمی 
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وصل تمام تعاریف ارائه شده است. والیت در مفهوم سلطه و تدبیر امور جامعاه كاه    ۀحلق
با قدرت سیاسی در ارتباط است. هرچند كه بر اساس  ،دهد اساس حکومت را تشکیل می

ی برقارار اسات.   هاا پیوناد عمیاق قلبا     ای با مردم ندارد و میان آن آن والی تمایز و فاصله
تارین   هاا یکای از اصالی    های لیبرال كه در آن خالف حکومت رسد بر نظر می هرو ب همین از

ممانعات   رایهای حقوق عمومی تحدید قدرت و اندیشیدن راهکارهای مختلفی ب ژه كاروی
كید بر ممانعت از فسادآوری قادرت  أت باوجوداز فسادآوری آن است، در حکومت اسالمی 

حقاوق   ةتارین كاارویژ   های مختلف نظارت درونی و بیرونی، اصالی  از روش طلبی یا قدرت
تار حاكمیات    توان در اندیشیدن راهکاری به منظور اعماال هرچاه مناساب    عمومی را می

الهی از مجرای والیت و در چارچوب شریعت جستجو نمود. روشن است در ایان صاورت   
گساتره،   هاای  شاباهت  اوجودبا هاا   بندی حقوقی حکومت در هر یک از این نظاام  ساختار

 ناپذیری را نیز اقتضا خواهد نمود. تمایزهای اجتناب

 و مآخذ منابع

 يعرب و يفارس( الف
 قرآن كریم .9

 البالغه نهج .2
ج، بیاروت:  1اللغاه،   معجام مقااییس   ،م(9111ق. / 9199) الحسین احمادبن فاارس بان زكریاا     ابی .3

 دارالجید.

حکومات اساالمی،    ۀ، فصالنام «های سیاسی در نظام نظارت بیرونی» ،(9333) اخوان كاظمی، بهرام .1
 .994-914ص ،33 ةشمار

، 34، مجلۀ حوزه و دانشگاه، شمارة «كالبدشناسی مفهوم قدرت»(، 9339اسکندری، محمدحسین ) .5
 .35-19ص
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قوق، جلادهای چهاارم و پانجم،    (، مبسوط در ترمینولوژی ح9339جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .99
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