
زکیه عبداللهیان

چکیده
برخــی بــر ایــن پندارنــد کــه اســالم دینــی اســت کــه تنهــا عهــده دار رابطــه فــرد بــا خــدا و رابطه فــرد با 

دیگــران اســت. بــه طــوری که مســائل سیاســی، حقوقــی، حکومتــی از دایره دین خارج اســت.

دشــمنان اســالم بــا اســتفاده از حربــه جدایــی دیــن از سیاســت، ســعی می کننــد مســلمانان 

ر نگــه دارنــد. ولــی برخــالف ایــن پنــدار رایــج، بــه اعتقــاد  رود بــه صحنــه سیاســت دو را از و

ــه اســالم در تمــام  ک ــه طــوری  ــن آســمانی می باشــد. ب ــن دی کاملتری ــن اســالم  مســلمانان، دی

زمینه هــای اقتصــادی، فرهنگــی، حکومتــی، سیاســی برنامــه و قانــون دارد.

یشــه  کــه قــرآن ر کنیــم، می بینیــم  گــر مــا بــه جامع تریــن منبــع دیــن اســالم یعنــی قــرآن رجــوع  ا

اندیشــه های  مبانــی  شــرح  و  طــرح  ضمــن  قــرآن  اســت.  اســالم  در  سیاســی  تفکــر  اصلــی 

گوشــه ای از  ــی از قلمــرو ایمــان و  ــی و اندیشــه ها را جزئ ــه ایــن مبان سیاســی، اعتقــاد و عمــل ب

حیــات یــك مســلمان می شــمارد.

ــه وضــوح،  ــا ب ــرآن بررســی شــود. ت در ایــن تحقیــق ســعی شــده پایه هــا و مبانــی سیاســت در ق

ــن اســالم و سیاســت مشــخص شــود. همبســتگی دی

کمیت. کریم ـ حکومت ـ حا کلید واژه ها: مبانی ـ سیاست ـ قرآن 
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مقدمه
بــه اعتقــاد مســلمانان، اســالم در تمــام ابعــاد زندگــی انســانی برنامــه و قانونــی دارد. بــر خــالف 
کــه دیــن اســالم را در یــك سلســله مســائل عبــادی و فــردی محصــور می کنــد،  پنــدار رایــج 
و  از فرهنــگ و سیاســت  اعــم  انســان،  فــردی و اجتماعــی  اســالم در زمینه هــای مختلــف 
کــرده اســت. بهتریــن شــیوه بــرای  حکومــت و امــور نظامــی برنامه هــای حکیمانــه ای را عرضــه 
یــم و ســنت و ســیره پیامبــر  کر فهــم جامعیــت دیــن اســالم، تأّمــل در منابــع دینــی، یعنــی قــرآن 
یــم آیــات فراوانــی در مــورد مســائل اجتماعــی  کر اســالم)ص( و امامــان معصــوم)ع( اســت. در قــرآن 
آمــده اســت. آیــات مشــتمل بــر بیــان حــدود و قصــاص، جنــگ و جهــاد، احــکام حقوقــی نظیــر 
احــکام خانــواده و حقــوق بیــن الملــل، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، نفــی ســبیل، عــدم 
کــی از توجــه  کفــار، لــزوم اطاعــت از پیامبــر)ص( و امامــان معصــوم)ع( حا دوســتی و هــم دســتی بــا 

کامــل اســالم نســبت بــه مســائل سیاســی و حکومتــی اســت.
همبســتگی دیــن اســالم بــا سیاســت بــا این کــه در نــزد مســلمانان امــری بدیهــی اســت، بــه 
ــه رغــم وضــوح  ــد، ولــی ب کرده ان ــدان اذعــان  کــه حتــی مستشــرقان غیــر مســلمان نیــز ب ــه ای  گون
ایــن حقیقــت، موضــوع همبســتگی دیــن و سیاســت بــه صــورت یکــی از محورهــای اساســی 
کــه اســالم را بــر مبنــای تفکــر غربــی  کســانی  چالــش میــان دانشــمندان راســتین اســالمی و 
کارنامــه اســتعمار در یــك ســده اخیــر داشــته  گــر نگاهــی بــه  تحلیــل می کننــد، درآمــده اســت. ا
کــه دشــمن، تــالش فراوانــی در معرفــی نادرســت اســالم دارد. آنــان  باشــیم، حکایــت از ایــن دارد 

اســالم را نیــز دینــی هماننــد مســیحیت تحریــف شــده معرفــی می کننــد.
کــه دیــن نــه تنهــا   انقــالب اســالمی منــادی آمیختگــی دیــن و سیاســت و نشــانگر آن بــود، 
افیــون توده هــا نیســت، بلکــه قــادر بــه آفرینــش بزرگ تریــن تحــول اجتماعــی، یعنــی انقــالب 
ــن امــر،  ــراوان ای ــن اســاس علــی رغــم اهمیــت ف ــر ای ــرن بیســتم اســت. ب ــی ق در ســال های پایان
گرفتــه اســت، ولــی  بــا این کــه تالش هــای فراوانــی در زمینــه سیاســت و مبانــی آن صــورت 
کــه جامع تریــن  گــذرا، مبانــی تفکــر سیاســی را در قــرآن  گرفتــم، بــا نگاهــی  این جانــب تصمیــم 

یاســت. کــه ایــن تحقیــق، قطــره ای از در کنــم. هــر چنــد  منبــع اســالمی اســت، بررســی 

مفهوم شناسی
1. مبانــی: مبانــی جاهــای بنــا، و ایــن جمــع مبنــی بــه معنــی جــا اســت. عمارت هــا و بناهــا، 
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بنیان هــا، بنیادهــا، اســاس ها. مبانــی سیاســت یعنــی: اســاس و پایــه سیاســت. سیاســت چــه 
یــر بنایــی دارد. اصــول و ز

یشــه  ــل و از ر  2. تفکــر: اســم تفکیــر، تفّکــر بــه معنــای تأمــل و اندیشــدن و مصــدر بــاب تَفّعُ
فکــر می باشــد.

مشــتقات واژٌه تفکــر در قــرآن 18 بــار بــه کار رفتــه اســت، و خداونــد در آن آیــات دربــاره برخــی 
کــرده اســت. در روایــات فراوانــی از پیامبــر)ص( و اهــل  چیزهــا بــه تفکــر و اندیشــیدن ســفارش 
کرده انــد، و ســاعتی تفکــر را از عبــادت هفتــاد ســال برتــر  یق  بیــت)ع )نیــز بــه تفکــر ترغیــب و تشــو

کرده انــد. دانســته، و عبــادت بــدون تفکــر را نکوهــش 
یشه »ساَس، یُسوُس« است. 3. سیاست: واژه سیاست، واژه ای عربی از ر

در لســان العــرب، ذیــل مــاده »ُســوس« آمــده اســت: ســاس، ســیس علیــه؛ یعنــی فرمــان داد 
و بــر او فرمــان رانــده شــد.

قــدرت،  بــرای  مبــارزه  گونــی ماننــد  گونا بــا عبارت هــای  مفهــوم اصطالحــی سیاســت، 
یــع آمرانــه ارزش هــا تعریــف شــده اســت. کــردن بــر انســان ها و توز حکومــت 

کــرد هــر امــری  گونــه راهبــرد و روش و مشــی بــرای اداره یــا بــه  الــف: مفهــوم عــام سیاســت: هــر 
از سیاســت  کــه  گفتــه می شــود. چنــان  امــور، چــه شــخصی، چــه اجتماعــی سیاســت  از 

گفــت. اقتصــادی، سیاســت نظامــی، سیاســت مالــی و غیــره می تــوان ســخن 
کــه مربــوط بــه دولــت و مدیریــت و تعییــن شــکل و  ب: مفهــوم خــاص سیاســت: هــر امــری 
گاه از  مقاصــد و چگونگــی فعالیــت دولــت باشــد، از مقولــۀ امــور سیاســی اســت. بنابــر ایــن هــر 
ییــم، همــواره بــا دولــت، یعنــی: ســازمان قــدرت در  گو سیاســت بــه معنــای خــاص ســخن مــی 

یــم. کار دار کــه نگهبــان نظــم موجــود یــا پیــش برنــده آن اســت، ســر و  جامعــه 
و  مصالــح  بــه  کــه  صورتــی  بــه  جامعــه  تنظیــم  یــا  جامعــه  اداره  روش  یعنــی:  سیاســت 
کشــور  خواســته های جامعــه تحقــق بخشــیده شــود. بــه تعبیــر ســاده تر، سیاســت یعنــی: آییــن 
داری. سیاســت اســالمی نیــز یعنــی: اداره و هدایــت بــر اســاس قوانیــن الهــی و دیــن اســالم بــه 

گــردد. کــه ســعادت دنیــا و آخــرت جامعــه تأمیــن  گونــه ای 

خاستگاه قدرت سیاسی
انســان موجــودی اجتماعــی اســت و در عیــن حــال، از شــعور و اراده فــردی بهــره منــد اســت. 
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شــعور و اراده فــردی انســان موجــب می شــود جامعــه انســانی ماننــد جوامــع حیوانــی از نظمــی 
غریــزی و بــدون انگیــزه عقالنــی بــه وجــود نیامــده باشــد، بلکــه براســاس انگیــزه عقالنــی شــکل 
کــه ایــن پشــتوانه، همــان قــدرت  بگیــرد و نیازمنــد پشــتوانه ای بــه عنــوان ضامــن بقــا باشــد 
کــه خاســتگاه نظــم  سیاســی اســت. خاســتگاه قــدرت سیاســی همــان عقالنّیتــی اســت 
ــه عقایــد عــام و فرهنــگ جامعــه تعریــف می شــود. در  ــر پای اجتماعــی اســت. ایــن عقالنّیــت ب
نتیجــه، ایــن عقایــد عــام و فرهنــگ، قدرتــی سیاســی هــم ســنخ بــا خــود می ســازند. خداونــد در 
کریــم، قــدرت سیاســی را حاصــل عقایــد عــام و فرهنــگ اجتماعــی می دانــد و می فرمایــد:  قــرآن 
گروهــی  ، 9 / 71(؛ »و از مــردان و زنــان مؤمــن،  ْوِلَيــاُء َبْعض<)التوبــهݑ

َ
>َواْلُمْؤِمُنــوَن َواْلُمْؤِمَنــاُت َبْعُضُهــْم أ

پیشــوای گروهــی دیگرنــد« ایــن آیــه در مقــام بیــان شــیوه سیاســی مؤمنــان اســت. البتــه از آن، امــر 
کافــران نیــز قابــل اســتنباط اســت.  بــه پذیــرش والیــت مؤمنــان و رد والیــت 

َكاُنــوا  ِبَمــا  َبْعًضــا  اِلِميــَن 
َ

الّظ َبْعــَض  ــي  ُنَوِلّ ِلــَك 
َ

>َوَكذ اســت:  آمــده  آیــه ای دیگــر  همچنیــن در 
گونــه برخــی از ســتمگران را بــر برخــی دیگــر بــه ســبب آنچــه  َيْكِســُبون<)األنعام، 6 / 129(؛ »و ایــن 

دادیــم«. سرپرســتی  می کردنــد،  کســب 
یژگی هــای  کــه قــدرت در هــر جامعــه ای، مناســب و از آیاتــی ماننــد ایــن دو آیــه در می یابیــم 

همــان جامعه اســت.
کــه آیــا مؤمــن، مفهــوم قــدرت سیاســی را از منشــأ  کــه پیــش می آیــد ایــن اســت  پرسشــی 
کافــر یــا منافــق از منشــأ دیگــری؟ بــه نظــر می آیــد پاســخ ایــن پرســش،  یــژه ای انتــزاع می کنــد و  و
ز ســکوالر ـ تنهــا قدرت هــای طبیعــی را می بینــد  ــه تعبیــر امــرو ــا منافــق ـ ب ــر ی کاف مثبــت باشــد. 
ــر می گیــرد و اعتبــار می کنــد، ولــی مؤمــن،  و مفهــوم قــدرت سیاســی را ناچــار از همیــن معنــا ب
قــدرت الهــی را می شناســد و همیــن قــدرت را منشــأ اعتبــار قــدرت سیاســی قــرار می دهــد. 
کــه در آیــه ای آمــده  یافــت، چنــان  یــم در کر معقولیــت چنیــن اعتبــاری را می تــوان از آیــات قــرآن 
ــت و[  ــان اس ــدا بخواهد،]هم ــه خ ــر چ ــف، 18 /39(؛ »ه  ِإال ِباهَّلل<)الکه

َ
ة ــّوَ

ُ
ــاَء اهَّلُل ال ق

َ
ــا ش ــت: >َم اس

ِ َجِميًعا<)البقــرة، 2 / 
 هَّلِلَّ

َ
ة ــّوَ

ُ
 اْلق

َ
ّن

َ
یــی جــز خــدا نیســت«. در آیــه ای دیگــر می خوانیــم:>أ هیــچ نیرو

165(؛» همــه نیروهــا از آن خداســت«. مؤمــن، بــا چنیــن دیدگاهــی، فقــط قــدرت الهــی را قــدرت 

ــد. ــد و تنهــا آن را منشــأ معقــول اعتبــار قــدرت سیاســی می یاب حقیقــی می دان
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ارزش قدرت سیاسی
بسیاری از افراد معتقدند: قدرت موجب فساد است یا قدرت، شر شیطانی است. 

کــه خداونــد  یــم، ایــن مطلــب را تأییــد می کنــد، آنجــا  کر ظهــور بــدوی برخــی آیــات قــرآن 
ِلــَك 

َ
َوَكذ  

ً
ــة

َ
ِذّل

َ
أ ْهِلَهــا 

َ
أ  

َ
ة

َ
ِعــّز

َ
أ َوَجَعُلــوا  َســُدوَها 

ْ
ف

َ
أ  

ً
َيــة ْر

َ
ق َدَخُلــوا  ا 

َ
ِإذ اْلُمُلــوَك   

َ
ِإّن اَلــْت 

َ
>ق می فرمایــد: 

گفــت: همانــا پادشــاهان چــون بــه شــهری درآینــد، آن را  َعُلوَن<)النمــل، 27 / 34(؛ »]ملکــه ســبا[ 
ْ

َيف
تبــاه ســازند و عزیــزان آنهــا را خــوار ســازند و چنیــن نیــز می کننــد«.

خداونــد ایــن نکتــه را از زبــان ملکــه ســبا نقــل می کنــد. ســپس بــا عبــارت: »چنیــن نیــز 
بــاره قــدرت فرعــون می فرمایــد:  می کننــد«، بــر ســخن وی مهــر تأییــد مــی زنــد. همچنیــن در
ــَتْحِيي  ــْم َوَيْس ْبَناَءُه

َ
ــُح أ ِبّ

َ
ــْم ُيذ  ِمْنُه

ً
ــة

َ
 َطاِئف

ُ
ــَتْضِعف ــَيًعا َيْس ــا ِش ْهَلَه

َ
ــَل أ ــْوَن َعــا ِفــي األْرِض َوَجَع  ِفْرَع

َ
>ِإّن

ِســِدين<)القصص، 28 / 4(؛»همانــا فرعــون در زمیــن برتــری یافــت و اهــل آن 
ْ

ــُه َكاَن ِمــَن اْلُمف
َ
ِنَســاَءُهْم ِإّن

یــد و زنانشــان  کــرد. دســته ای از آنــان را ناتــوان می خواســت. پسرانشــان را ســر می بر گــروه  گــروه  را 
ــود«. ــزان ب ــا او از فســاد انگی ــده نگــه می داشــت. همان را زن

ــی ماننــد  ــی ب ــی قدرت ــز می بینیــم پیامبــری چــون ســلیمان نبــی)ع( از حــق تعال ــل نی در مقاب
ــاُب<)ص، 

َ
ْنــَت اْلَوّه

َ
ــَك أ

َ
ِفــْر ِلــي َوَهــْب ِلــي ُمْلــًكا ال َيْنَبِغــي ألَحــٍد ِمــْن َبْعــِدي ِإّن

ْ
ــاَل َرِبّ اغ

َ
می خواهــد: >ق

ردگارا! مــرا بیامــرز و بــه مــن فرمــان روایــی ببخــش کــه پــس از مــن  38 / 35(؛»]ســلیمان[ گفــت: پــرو

کــه تــو بســیار بخشــنده ای«. کســی نباشــد؛  ســزاوار 
ر اســت، چــرا پیامبــری معصــوم  گــر قــدرت، ذاتــًا فســاد آو کــه ا حــال ایــن پرســش می آیــد 
کســب قــدرت  از خداونــد قدرتــی بــی ماننــد می خواهــد؟ همچنیــن پیامبــران دیگــر در پــی 
ــرای مثــال، در آیاتــی از  ــد. ب ــه پیــروی از خــود فــرا می خواندن ــد و همــواره مــردم را ب سیاســی بودن
ِطيُعون<)الشــعراء، 26 / 108(؛ 

َ
وا اهَّلَل َوأ

ُ
ق

َ
اّت

َ
گــون آمــده اســت:>ف گونا ســوره شــعرا، از زبــان پیامبــران 

ــد«. کنی ــت  ــن اطاع ــید و از م ــدا بترس ــس از خ »پ
یــا خداونــد در آیــه ای دیگــر، ایمــان را بــه پذیــرش قــدرت مطلقــه بــرای رســول خــدا)ص( وابســته 
ــِهْم  ِس

ُ
ْنف

َ
ــي أ ــُدوا ِف ــّمَ ال َيِج

ُ
ــْم ث ــَجَر َبْيَنُه

َ
ــا ش ــوَك ِفيَم ُم ــى ُيَحِكّ

َ
ــوَن َحّت ــَك ال ُيْؤِمُن دانســته اســت: >ال َوَرِبّ

کــه  ردگارت  ُموا َتْسِليًما<)النســاء، 4 / 65(؛ »نــه چنیــن نیســت. قســم بــه پــرو َضْيــَت َوُيَســِلّ
َ

ــا ق َحَرًجــا ِمّمَ
رد، مگــر این کــه در آنچــه میانشــان اختــالف اســت، تــو را بــه حکومــت  آنــان ایمــان نخواهنــد آو
کوچک تریــن ناراحتــی احســاس نکننــد  کــردی،  برگزیننــد. ســپس نــزد خــود دربــاره آنچــه حکــم 

کامــل تســلیم شــوند«. و بــه طــور 
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ر نیســت، بلکــه بــه  کــه قــدرت بــه خــودی خــود، فســاد آو آیــات دســته دوم نشــان می دهــد 
اعتبــار امــور خارجــی، بــه فســاد یــا صــالح متصــف می شــود. برخــی می پندارنــد فســاد یــا صــالح 
قــدرت، بــه پــی آمدهــا و کارکردهــای آن وابســته اســت، ولــی دقیق تــر آن اســت کــه ارزش قــدرت 
گــر قــدرت، منشــأیی مقــدس و پــاك داشــته باشــد، قدرتــی قدســی، پــاك و  بــه منشــأ آن اســت. ا
گــر منشــأ آن، پلیــد و ناپــاك باشــد، آن قــدرت، ناپــاك و فاســد خواهــد بــود.  صالــح خواهــد بــود و ا
 / 2 ، ِهم<)البقــرهݑ ــْن َرِبّ  ِم

ُ
ــّق ــُه اْلَح

َ
ّن

َ
ــوَن أ َيْعَلُم

َ
ــوا ف ــَن آَمُن ِذي

َ
ــا اّل ّمَ

َ
أ

َ
ــم می خوانیــم: >ف کری ــرآن  ــه ای از ق در آی

ردگارشــان اســت«. کــه همانــا حــق، از آِن پرو ردنــد، می داننــد  کــه ایمــان آو 26(؛ »کســانی 

بوبــی دارد. از ایــن رو، بــه حــق بــودن  بــر اســاس ایــن آیــه، آنچــه از جنــس حــق اســت، مبــدأ ر
متصــف می شــود. در فرهنــگ قرآنــی، امــور قدســی و صالــح، از ســنخ حــق و امــور ناپــاك و 
گــر منشــأ قــدرت، الهــی باشــد، از ســنخ حــق  ــر ایــن اســاس، ا فاســد، از ســنخ باطــل اســت. ب
گــر منشــأیی جــز حــق داشــته باشــد، از ســنخ باطــل و ناپــاك و  اســت و ارزشــمند خواهــد بــود و ا

بوبیــت الهــی اســت. یــرا منشــأ حــق، تنهــا ر فاســد اســت؛ ز

عزت و علّو
ــه در  ک ــی  ــه آن معنای ــم هســتند و ب کری ــرآن  ــن مفاهیــم سیاســی ق ــّو« از مهم تری »عــزت و عل
کار رفته انــد، در دانــش سیاســی جدیــد بــه آنهــا توجــه نشــده اســت، هــر چنــد بــا  یــم بــه  کر قــرآن 

مفهــوم قــدرت ارتبــاط عمیقــی دارنــد.
عــزت در زبــان عربــی بــه معنــای: ارجمنــدی، عزیــزی، چیرگــی، قــوت و شــدت، آمــده 

ینــد. گو کــم یــاب، آبرومنــد و شــریف، عزیــز مــی  اســت. همچنیــن بــه شــیء 
بــرد آن در زبــان قــرآن،  کار کار رفتــه اســت و  علــّو بــه معنــای: برتــری، بزرگــی و واالیــی، بــه 

کــه در آیاتــی از قــرآن می خوانیــم: برتــری و بزرگــی در مقــام و منزلــت اســت، چنــان 
ــِرُكوَن<)األعراف، 7 /190(؛ »حــال آن کــه خــدا برتــر اســت از هــر چــه بــا او 

ْ
ــا ُيش َتَعاَلــى اهَّلُل َعّمَ

َ
>ف

گرداننــد«.  شــریك 
کام  ــری یافــت،  ز برت کــس امــرو گمــان، هــر  ــی  ــَتْعَلى<)طه، 20 / 64(؛ »ب ــِن اْس ــْوَم َم ــَح اْلَي َل

ْ
ف

َ
ــْد أ

َ
>ق

یــاب می شــود«.
گروهی برتری جو بودند«. ْوًما َعاِلين<)المؤمنون، 23 / 46(؛ »و آنان 

َ
>َوَكاُنوا ق

 ِفْرَعْوَن َعا ِفي األْرِض<)القصص، 28 / 4(؛ »همانا فرعون در زمین سر برافراشت«.
َ

>ِإّن
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البتــه در مــواردی ماننــد دو آیــه اخیــر، مــاده علــّو بــه معنــای: سرکشــی، ترجمــه شــده اســت 
زی، فســاد، نتیجــه  کــه در اصــل، سرکشــی، ناشــی از مقــام و منزلــت اجتماعــی و بــه بیــان امــرو
قــدرت اســت، ولــی در دو آیــه اول و برخــی آیــات دیگــر، ایــن مــاده بــه یــك کمــال وجــودی اشــاره 

دارد. برخــی از ایــن آیــات عبارتنــد از:
که همانا تو برتری«. ْنَت األْعَلى<)طه، 20 / 68(؛ »گفتیم نترس 

َ
َك أ

َ
 ِإّن

ْ
ْلَنا ال َتَخف

ُ
>ق

کــه  ــَماَواِت اْلُعا<)طــه، 20 / 4(؛»]قــرآن[ نــازل شــد از ســوی کســی  ــْن َخَلــَق األْرَض َوالّسَ يــا ِمّمَ > َتْنِز
زمیــن و آســمان های برافراشــته را آفریــد«. 

که برتر است«. ، 9 / 40(؛»کلمه خداست   اهَّلِل ِهَي اْلُعْلَيا<)التوبهݑ
ُ

>َكِلَمة

کمالی آمده است. در این آیات، علّو به معنای برتری و به منزله یك وصف 

دولت اسالمی
یــك  برتــر قــدرت آمریــت در  از دیــدگاه فلســفه سیاســی مــدرن، دولــت را می تــوان نهــاد 
کل واحــد از  گفــت دولــت، یــك  اجتمــاع ســرزمینی دانســت. در تعریــف حقوقــی نیــز می تــوان 
ــار  ــت - انحص کمی ــت و حا ــرزمین، حکوم ــت، س ــی جمعی یژگ ــار و ــا چه ــرزمینی ب ــاع س اجتم

قــدرت - اســت.
کــه در اندیشــه سیاســی ـ اســالمی، مفهــوم اساســی،»عزت« اســت، نه»قــدرت »،  از آنجــا 
بایســته اســت در تعریــف فلســفی دولــت، عــزت را محــور قــرار دهیــم، نــه قــدرت را. بــر ایــن 
اســاس، می تــوان دولــت اســالمی را عــزت ســازمان یافتــه ناشــی از اجتمــاع عقیدتــی مســلمانان 
کــه آیــا ایــن دولــت نیــز همچــون دولــت مــدرن، چهــار  کنــون ایــن پرســش پیــش می آیــد  دانســت. ا

کمیــت را دارد؟ یژگــی ســرزمین، جمعیــت، حکومــت و حا و
کامــاًل معیــن یــا تقریبــًا  ســرزمین: بیشــتر فیلســوفان سیاســی مــدرن، ســرزمین بــا مرزهــای 
ــه نظــر نمی رســد  ــا تحلیــل معنایــی دولــت اســالمی، ب ــی ب معیــن را الزمــه دولــت می داننــد، ول
نــه  یــرا اجتمــاع مســلمانان، اجتماعــی عقیدتــی اســت،  ز باشــد؛  لــوازم دولــت  از  ســرزمین 
کــه  جغرافیایــی یــا قومــی. بنــا بــر آیــات قــرآن، دیــن اســالم، دیــن همــه جهانیــان اســت، چنــان 
ــاِس ال َيْعَلُمون<)ســبأ، 

َ
ــَر الّن

َ
ْكث

َ
 أ

َ
ــاِس َبِشــيًرا َوَنِذيــًرا َوَلِكــّن

َ
 ِللّن

ً
ــة

َّ
َكاف ْرَســْلَناَك ِإال 

َ
خداونــد می فرماید:>َوَمــا أ

ــتر  ــی بیش ــتادیم، ول ــردم نفرس ــام م ــرای تم ــده ب ــدار دهن ــارتگر و هش ــز بش ــو را ج ــا ت 34 / 28(؛ »و م

نمی داننــد«. مــردم 
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یــم  کر کــه در قــرآن  همچنیــن مــالك اتحــاد و اجتمــاع مســلمانان،عقیده اســت، چنــان 
<)الحجــرات، 49 / 10(؛»در حقیقــت، تنهــا مؤمنــان بــا هــم برادرنــد«. 

ٌ
َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخَوة

َ
می خوانیم:>ّن

را، وحــدت عقیدتــی  مؤمنــان  اجتمــاع  و  اتحــاد  دیگــری،  آیــات  در  همچنیــن خداونــد 
 

ْ
ــْم ِإذ  اهَّلِل َعَلْيُك

َ
ــُروا ِنْعَمــة ُك

ْ
ــوا َواذ

ُ
ق ّرَ

َ
ــِل اهَّلِل َجِميًعــا َوال َتف معرفــی می کنــد و می فرماید:>َواْعَتِصُمــوا ِبَحْب

یســمان  ْصَبْحُتــْم ِبِنْعَمِتــِه ِإْخَواًنــا<)آل عمــران، 3 / 103(؛»و همگــی بــه ر
َ
أ

َ
ُلوِبُكــْم ف

ُ
 َبْيــَن ق

َ
ــف

َ
ّل

َ
أ

َ
ْعــَداًء ف

َ
ُكْنُتــْم أ

کــه دشــمنان ]یکدیگــر[  گاه  کنیــد آن  ید و نعمــت خــدا را یــاد  کنــده نشــو خــدا چنــگ زنیــد و پرا
بودیــد پــس میــان دل هــای شــما الفــت برقــرار ســاخت تــا بــه لطــف او بــا هــم بــرادر شــدید«.

کــه ســرزمین، مــالك اجتمــاع و اتحــاد  برخــی از آیــات قــرآن نیــز نشــان دهنــده آن اســت 
 ،  اهَّلَل َواِســٌع َعِليٌم<)البقــرهݑ

َ
ــّمَ َوْجــُه اهَّلِل ِإّن

َ
ث

َ
ــوا ف

ُ
ْيَنَمــا ُتَوّل

َ
أ

َ
 َواْلَمْغــِرُب ف

ُ
ــِرق

ْ
ِ اْلَمش

مســلمانان نیســت:>َوهَّلِلَّ
کنیــد، آنجــا روی بــه خــدا اســت.  2 / 115(؛ »مشــرق و مغــرب از آِن خداســت. پــس بــه هــر ســو رو 

گــر داناســت«. گشــایش  آری، خــدا 
ــوا  َكاُن ِتــي 

َ
ــُم اّل ــْن ِقْبَلِتِه ــْم َع ــا َوالُه ــاِس َم

َ
ــَن الّن َهاُء ِم

َ
ــف وُل الّسُ

ُ
ــَيق ــه ای دیگــر می خوانیم:>َس ــا در آی ی

ــه زودی  ، 25 / 142(؛ »ب ــَتِقيٍم<)البقرهݑ ــَراٍط ُمْس ــى ِص ــاُء ِإَل
َ

ــْن َيش ــِدي َم ــِرُب َيْه  َواْلَمْغ
ُ

ــِرق
ْ

ِ اْلَمش
ــْل هَّلِلَّ

ُ
ــا ق َعَلْيَه

کــه بــر آن بودنــد، روی  گفــت: چــه چیــز آنــان را ]مســلمانان[ از قبلــه ای  کــم خــرد خواهنــد  مــردم 
ــه راه راســت هدایــت  کــه را خواهــد، ب کــرد؟ بگــو مشــرق و مغــرب از آن خداســت. هــر  گــردان 

می کنــد«.
کامــاًل معیــن، بــه ســود دولــت اســالمی اســت. بــر  وجــود یــك ســرزمین، نــه لزومــًا بــا مرزهــای 
همیــن اســاس، حضــرت موســی)ع( پــس از نجــات قــوم بنــی اســرائیل از ســتم فرعــون، بــه آنــان 
ــْوِم 

َ
کــه در قــرآن آمــده اســت: >َيــا ق فرمــان داد ســرزمینی را بــرای ســکونت خــود برگزیننــد، چنــان 

ْدَباِرُكم<)المائــدة، 5 / 21(؛ »ای قــوم مــن! 
َ
وا َعَلــى أ

ُ
َكَتــَب اهَّلُل َلُكــْم َوال َتْرَتــّد ِتــي 

َ
 اّل

َ
َســة

َ
ّد

َ
اْدُخُلــوا األْرَض اْلُمق

گذشــته خــود بــر  کــرده اســت و بــه  کــه خداونــد بــرای شــما معیــن  بــه ســرزمین مقدســی درآییــد 
کار خواهیــد شــد«. یــان  کــه ز نگردیــد 

کــه همــه زمیــن، نــه یــك ســرزمین، در  امــا ایــن آغــاز راه اســت. اراده حــق تعالــی بــر آن اســت 
ِذيــَن 

َ
 َعَلــى اّل

َ
ْن َنُمــّن

َ
يــُد أ گیــرد. در قــرآن چنیــن می خوانیــم:>َو ُنِر حیطــه امــر دولــت اســالمی قــرار 

ــَن َلُهــْم ِفــي األْرض<)القصــص، 28 / 5 و   َوَنْجَعَلُهــُم اْلَواِرِثيــن َوُنَمِكّ
ً

ــة ِئّمَ
َ
وا ِفــي األْرِض َوَنْجَعَلُهــْم أ

ُ
اْســُتْضِعف

کــه در زمیــن فرودســت شــده بودنــد، منــت نهیــم و آنــان را پیشــوایان  کســانی  6(؛»و خواســتیم بــر 

یم«. کنیــم و در زمیــن قدرتمندشــان ســاز قــرار دهیــم و ایشــان را وارث ]زمیــن[ 
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که»جمعیــت«، از ارکان وجــودی  یافــت  جمعیــت: از تحلیــل معنایــی دولــت می تــوان در
ــْم  ِلَك َجَعْلَناُك

َ
ــم چنیــن جمعیتی»امــت« نامیــده شــده اســت:>َوَكذ کری ــرآن  دولــت اســت. در ق

ــه ای دیگــر  ــرار دادیــم…. «  در آی ــه ق ــه شــما را از امتــی میان گون ــًطا<)البقرة، 2 / 143(؛ »و ایــن   َوَس
ً

ــة ّمَ
ُ
أ

کردارشــان  ــرای هــر امتــی  ــه ب گون ــٍة َعَمَلُهم<)األنعــام، 6 / 108(؛ »ایــن  ّمَ
ُ
ــُكِلّ أ ــا ِل

َ
ّن ّيَ ــَك َز ِل

َ
می خوانیم:>َكذ

کــه  یســد: اصــل امــت، جماعتــی اســت  را آراســتیم«. شــیخ طوســی، در معنای:امــت می نو
مقصــد واحــدی دارنــد. 

ُمــُروَن ِباْلَمْعُروِف…<)آل 
ْ
ــاِس َتأ

َ
ْخِرَجْت ِللّن

ُ
ــٍة أ ّمَ

ُ
همچنیــن در آیــه ای دیگــر آمــده اســت:>ُكْنُتْم َخْيَر أ

کار پســندیده  کــه بــرای مــردم پدیــدار شــده اید، بــه  عمــران، 3 / 110(؛ »شــما بهتریــن امتــی هســتید 

فرمــان می دهیــد …«.
کــه انتخــاب واژۀ امــت بــرای تعبیــر جمعیــت بــه  گفتــه شــد، روشــن اســت  بــا توجــه بــه آنچــه 
ک هــای عقیدتــی را مــالك جدایــی دو ملــت  کریــم، مال کــه خداونــد در قــرآن  ایــن دلیــل اســت 
ــرزمین،  ــك س ــالمی در ی ــت اس ــکیل دول ــا تش ــه ب ــی را. البت ــای جغرافیای ک ه ــه مال ــد، ن می دان
کــه در آن ســرزمین ســکونت دارنــد، خــواه ناخــواه جــزو جمعیــت  افــراد خــارج از امــت اســالمی 
دولــت اســالمی بــه شــمار خواهنــد آمــد. بــر همیــن اســاس، بــرای ایــن دســته، حقــوق و تکالیفی 
کــه بــرای مطالعــه بیشــتر بایــد بــه کتاب هــای فقهــی مراجعــه کــرد. تعییــن و تعریــف شــده اســت 
کــه رکــن اصلــی دولــت را تشــکیل  حکومــت: حکومــت، قــدرت ســازمان یافتــه ای اســت 
ــرای تأمیــن هدف هــای تأســیس دولــت، حــق امــر و نهــی و تصــرف در امــور مــردم  می دهــد و ب
را دارد. مــردم نمی تواننــد بــه هدف هــای مشــترك دســت یابنــد، مگــر آن کــه بــه درســتی ســازمان 
کــه در ســطح جامعــه مســئول اجــرای  کارگــزاری  ــد.  یابنــد و قواعــد معیــن طــرز عمــل را بپذیرن
ایــن قواعــد رفتــاری اســت و اطاعــت را تأمیــن می کنــد، حکومــت نامیــده می شــود. ســازمان 

یافتگــی سیاســی یــا حکومــت، بــرای موجودیــت دولــت، اساســی اســت.
بــا توجــه بــه تعریــف حکومــت، می تــوان حکومــت اســالمی را بــاز شــناخت. بــا تحلیــل 

کــه عبارتنــد از: گرفــت  معنایــی حکومــت، می تــوان دو مفهــوم اساســی بــرای آن در نظــر 
الف: قدرت سازمان یافته؛ ب: هدف های تأسیس دولت.

گــر بتــوان اجــزای تحلیلــی حکومــت را بــه وصف»اســالمی« مقیــد ســاخت،  روشــن اســت ا
را  مؤمنــان  اجتماعــی  عــزت  دولــت،  گــر  ا کــرد.  تعریــف  نیــز  را  اســالمی  حکومــت  می تــوان 
گــر قدرت سیاســی کــه امری اعتباری اســت،  ســازمان دهــی کنــد، اســالمی اســت. همچنیــن ا
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خاســتگاه الهــی داشــته باشــد، قدرتــی اســالمی اســت. بــه ایــن ترتیــب، حکومــت اســالمی را 
کــرد: حکومــت اســالمی، قــدرت ســازمان یافتــه ای بــا خاســتگاهی  گونــه تعریــف  می تــوان ایــن 
کــه رکــن اصلــی دولــت اســالمی اســت و حــق امــر و نهــی و تصــرف در امــور مــردم را  الهــی اســت 

ــرای تأمیــن هدف هــای تأســیس دولــت اســالمی دارد. ب
رت  رت حکومــت اســالمی اســت. ایــن مســأله، فــرع بــر مســأله ضــرو نکتــه مهــم دیگــر، ضــرو
رت حکومــت اســالمی  یــر، ضــرو کــه عقــالی جهــان آن را پذیرفته انــد. دالیــل ز حکومــت اســت 

را بیــان می کنــد:
1. از جنبــه معرفتــی، تنهــا قــدرت الهــی می توانــد منشــأ انتــزاع قــدرت سیاســی باشــد. بنابــر 

ایــن، تنهــا حکومــت اســالمی مبنــای معرفتــی اســتواری دارد.
ری اســت و  کــه دولــت اســالمی الزمــه عــزت مؤمنــان اســت، تأســیس آن ضــرو  2. از آنجــا 

رت می یابــد. پــی آن، تأســیس حکومــت اســالمی نیــز ضــرو
کــه اجــرای آنهــا مســتلزم وجــود حکومــت   3. اســالم، احــکام و برنامه هــای بســیاری دارد 
اســالمی اســت. برخــی از ایــن احــکام عبارتنــد از: احــکام جهــاد، احــکام قضایــی، امــر بــه 
ــده  ــاره ش ــکام اش ــن اح ــیاری از ای ــه بس ــم ب ی کر ــرآن  ــات ق ــه در آی ک ــر و …  ــی از منک ــروف و نه مع

است.
را الزمــه دیــن داری می دانــد و  اســالمی  تأســیس حکومــت  یــم،  کر قــرآن   4.خداونــد در 
ِن اهَّلِل<)النســاء، 6 / 64(؛ »و مــا هیــچ پیامبــری را 

ْ
ْرَســْلَنا ِمــْن َرُســوٍل ِإال ِلُيَطــاَع ِبــِإذ

َ
می فرمایــد: >َوَمــا أ

کننــد«. نفرســتادیم، مگــر آن کــه بــه اذن خــدا از او اطاعــت 
یــرا معنــا نــدارد مــردم از فــردی اطاعــت  در حقیقــت، ایــن اطاعــت همــان حکومــت اســت؛ ز
کــه  کننــد، ولــی حکومــت بــه دســت فــرد دیگــری باشــد. از عبارت>ِبــِإْذِن اهلِل< روشــن می شــود 
ایــن حکومــت، خاســتگاه الهــی دارد و بنابرایــن، حکومتــی اســالمی اســت. عبــارت آیــه نیــز بــه 

رت تأســیس ایــن حکومــت اســت. روشــنی مبیــن ضــرو
ــوط اســت.  ــران الهــی مرب ــه زمــان حیــات پیامب ــه، تنهــا ب ــن آی گفتــه شــود ای ممکــن اســت 
کــه انتخــاب جانشــین  گفــت افــزون بــر روایــات و شــواهد فراوانــی  در پاســخ بــه شــبهه می تــوان 
رت تــداوم حکومــت اســالمی  بــرای پیامبــران را تصریــح می کننــد، از برخــی آیــات قــرآن، ضــرو

کــه در آیــه ای آمــده اســت: بــه خوبــی آشــکار می شــود، چنــان 
ْن َيَتَحاَكُمــوا 

َ
يــُدوَن أ ْبِلــَك ُيِر

َ
ْنــِزَل ِمــْن ق

ُ
ْنــِزَل ِإَلْيــَك َوَمــا أ

ُ
ُهــْم آَمُنــوا ِبَمــا أ

َ
ّن

َ
ِذيــَن َيْزُعُمــوَن أ

َ
َلــْم َتــَر ِإَلــى اّل

َ
>أ
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ُهــْم َضــاال َبِعيًدا<)النســاء، 4 / 60(؛ »آیــا 
َ
ْن ُيِضّل

َ
ــْيَطاُن أ

َّ
يــُد الش ــُروا ِبــِه َوُيِر

ُ
ْن َيْكف

َ
ِمــُروا أ

ُ
ــْد أ

َ
ــوِت َوق

ُ
اغ ِإَلــى الّطَ

ــازل  ــو ن ــش از ت ــه پی ــه آنچ ــده و ب ــازل ش ــو ن ــوی ت ــه س ــه آنچ ــد ب ــه می پندارن ک ــانی را  کس ــدی  ندی
ــوت  ــوی طاغ ــه س ــود را ب ــان خ ری می ــد داو ــان[ می خواهن رده اند.]این ــان آو ــت، ایم ــده اس گردی
گمراهــی  رزنــد و شــیطان می خواهــد آنــان را در  کفــر و کــه بــدان  ببرنــد، بــا آن کــه فرمــان یافته انــد 

ری درانــدازد«. دو
ــا  ــد و تنه ــی می کن ــوت نف ــوان طاغ ــه عن ــی را ب ــر دین ــت غی ــق، حکوم ــور مطل ــه ط ــه ب ــن آی ای
رت حکومــت، تأســیس  بــه زمــان پیامبــر)ص( منحصــر نیســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه ضــرو

رت می یابــد. حکومــت اســالمی ضــرو
رت حکومــت دینــی  کمیــت نیــز از دالیــل مهــم ضــرو رت الهــی بــودن مشــروعیت حا  5. ضــرو

است.

کمیت »والیت« حا
و  قــدرت در داخــل  را داشــتن انحصــار  کمیــت   حا

ً
در فلســفه مــدرن سیاســی، معمــوال

کــه در دولــت اســالمی، ســرزمین جــزو ارکان  اســتقالل آن از خــارج می داننــد، ولــی از آنجــا 
کمیــت بیــان شــود. البتــه ایــن  دولــت بــه شــمار نمی آیــد، الزم اســت تعریفــی مناســب از حا
را داشــتن  آن  کــه  والیــت »شــناخته می شــود  بــا مفهــوم«  اســالمی،  اندیشــه  در  کمیــت،  حا
انحصــار قــدرت مســتقل از عوامــل غیــر دینــی، در قلمــرو دولــت اســالمی می تــوان دانســت. 
کمیــت، مشــروعیت آن اســت. در اندیشــه سیاســی  یکــی از مهم تریــن مســائل فرعــی حا
گونــی بــرای ایــن  گونا کــم از ســوی خداســت و دالیــل  اســالمی، منشــأ مشــروعیت، انتصــاب حا
کســی،  کســی و بــر عهــده  بوبــی دارد و خداونــد می توانــد بــرای  دیــدگاه وجــود دارد. حــق، منشــأ ر
بوبــی داشــته  کمیــت نیــز بــه عنــوان مصداقــی از حــق بایــد منشــأ ر کنــد. حــق حا حقــی را جعــل 

باشــد و بــه جعــل الهــی تحقــق پذیــرد.
کمیــت اســالمی را می پذیرنــد و از  موضــوع دیگــر، مســأله»اقتدار« اســت. چــرا مــردم، حا
کــه منشــأ ایــن حکومــت، رضایــت مــردم بــه حکــم  آن پیــروی می کننــد؟ پاســخ ایــن اســت 
کــم اســالمی وظیفــه دارد بــرای اعمــال  یــرا حا کمیــت اســت؛ ز خــدا و اعتمــاد آنــان بــه ایــن حا
کمیــت الهــی خــود، بــا دعــوت مــردم بــه دیــن خــدا و حکــم وی، رضایــت و اعتمــاد آنــان را بــه  حا

کنــد. حکومــت اســالمی جلــب 
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شاخص های جامعه سیاسی اسالمی
ــراد  ــی اف گاه ــا اراده و آ ــانی ب ــه انس ــی: جامع ــدت اجتماع ــه وح ــر پای ــی ب ــت اله ــتقرار والی اس
شــکل می گیــرد. از ایــن رو، مقــوالت سیاســی در آن تعریــف می شــود و ایــن جامعــه، جامعــه ای 
کنــد، بــه  سیاســی می گــردد. جامعــه سیاســی بــرای این کــه ســازمان یافتگــی خــود را حفــظ 
ییــم دولــت اســالمی، عــزت ســازمان  تعریــف دولــت اســالمی می گو نیــاز دارد. در  دولــت 
کــه از اجتمــاع عقیدتــی مســلمانان حاصــل شــده اســت. ســازمان یافتگــی  یافتــه ای اســت 
جامعــه و نیــز ســازمان یافتگــی عــزت، بــه یــك محــور نیــاز دارد تــا ایــن ســازمان، حــول آن شــکل 
ــه نظــر  ــر اســاس آن، ارتباطــات ســازمان و اهــداف ســازمانی تعریــف شــود. نخســت ب گیــرد و ب
کــه حکومــت در هــر جامعــه ای چنیــن نقشــی دارد و در حقیقــت، محــور وحــدت  می رســد 
کــه منصــب قــدرت را در اختیــار دارد،  اجتماعــی اســت. بــا بررســی تعریــف قــدرت و حکومــت 
ــرای حکومــت تعریــف  کــه در بســیاری از مکتب هــای سیاســی، چنیــن نقشــی ب در می یابیــم 
نشــده، بلکــه نقــش حکومــت، تنهــا بــه نگهبانــی از ســازمان دولــت و جامعــه سیاســی محــدود 

شــده و نقــش محــوری بــرای ســازمان یافتگــی دولــت، بــرای آن ذکــر نشــده اســت.
کــه از آن بــه والیــت تعبیــر می شــود، دقیقــًا چنیــن نقشــی  در دولــت اســالمی، حکومــت 
دارد و محــور وحــدت اجتماعــی اســت. از ایــن رو، در ایــن دولــت، رابطــه مــردم و والیــت در 
یــك نظــام حقوقــی بــر اســاس قــرارداد یــا رضایــت تعریــف نمی شــود، بلکــه ایــن رابطــه در نظامــی 
یــت جامعه سیاســی اســالمی و دولت  یتــی تعریــف می شــود، بــه گونــه ای کــه مســلمانان، هو هو
اســالمی را بــر محــور آن تعریــف پذیــر می یابنــد. در آیــه ای از قــرآن می خوانیــم: آ>َواْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل 
ْصَبْحُتــْم ِبِنْعَمِتــِه 

َ
أ

َ
ُلوِبُكــْم ف

ُ
 َبْيــَن ق

َ
ــف

َ
ّل

َ
أ

َ
ْعــَداًء ف

َ
 ُكْنُتــْم أ

ْ
ُكــُروا ِنْعَمــَت اهَّلِل َعَلْيُكــْم ِإذ

ْ
ــوا َواذ

ُ
ق ّرَ

َ
اهَّلِل َجِميًعــا َواَل َتف

ید و نعمــت  کنــده نشــو یســمان خــدا چنــگ زنیــد و پرا ــا<)آل عمــران، 3 / 103(؛ »همگــی بــه ر ِإْخَواًن
ــان  ــن دل هایت ــس بی ــد، پ ــر[ بودی ــمن ]یکدیگ ــه دش ک گاه  ــد؛ آن  ی ر ــاد آو ــه ی ــان ب ــر خودت ــدا را ب خ

الفــت برقــرار ســاخت. بــا ایــن نعمــت او، بــا یکدیگــر بــرادر شــدید«.
تفســیر  بیــت)ع(  اهــل  بــه  آیــه شــریف  ایــن  در  اهلِل«  »َحْبــِل  واژه  بســیاری،  روایت هــای  در 
ــی از رســول خــدا)ص( پرســید: معنــای:  ــه، در روایتــی آمــده اســت عرب ــرای نمون شــده اســت. ب
ــم و  ــر خدای ــن، پیامب ــدا فرمود:»م ــر خ ــت؟ پیامب ــوا< چیس

ُ
ق ّرَ

َ
ــا َوال َتف ــِل اهَّلِل َجِميًع ــوا ِبَحْب >َواْعَتِصُم

ــت«. ــمان اوس یس ــی، ر عل
کــه  یســمان خــدا هســتند  امــام باقــر)ع( نیــز در ایــن بــاره می فرمایــد: »آل محمــد)ص(، همــان ر
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یســمان  بــه چنــگ زدن بــه آن فرمــان داده شــده است«.ســپس آیــه را تــالوت فرمود:»همگــی بــه ر
ید«. خــدا چنــگ زنیــد و متفــرق نشــو

یــت وحــدت اجتماعــی، غیــر از مســأله حکومــت اســت. ایــن امــر در پذیــرش  مســأله محور
مشــروعّیت حکومــت، دخالــت تــام دارد و نیــز شــأنی دیگــر از شــئون والیــت اســت. اســتقرار 
ــر رابطــه ای  ــی ام والیــت در محــور وحــدت اجتماعــی موجــب می شــود رابطــه میــان مــردم و ول

قلبــی باشــد، نــه رابطــه ای رســمی.

طبقه بندی نظام های سیاسی »حکومت ها«
طبقــه بنــدی نظام هــای سیاســی یکــی از مســائل مهــم و مــورد توجــه دانشــمندان علــم 
کــه هنــوز نیــز  سیاســت اســت. طبقــه بنــدی ارســطو یکــی از مشــهورترین طبقــه بندی هاســت 
گرفتــه اســت و هــر یــك از  زه طبقــه بندی هــای دیگــری صــورت  تــا انــدازه ای اهمیــت دارد. امــرو
یــژه ای دادنــد. بــا توجــه  یــش طبقــه بنــدی و دانشــمندان سیاســت، بــا توجــه بــه مبانــی فکــری خو

کــرد. کریــم، حکومت هــا را از جنبــه دینــی نیــز می تــوان طبقــه بنــدی  بــه آیــات قــرآن 
یــم، ایــن نــوع طبقــه بنــدی حکومت هــا، بــا طبقــه بندی هــای دیگــر  کر از دیــدگاه قــرآن 
تفاوت هــای مهمــی دارد. بــرای مثــال، بــر اســاس ایــن دیــدگاه، حکومت دیکتاتــوری، حکومتی 
کمــان بــر مــردم تحمیــل می شــود و مــردم بــا ظلم پذیــری  کــه در آن، تصمیم هــا از ســوی حا اســت 
خــود، در تصمیــم ســازی ها نقــش ایفــا می کننــد و از ایــن جهــت قابــل بازخواســت اند. در حالــی 
کــه در آن تصمیم هــا از  ــوری، حکومتــی اســت  کــه در دیدگاه هــای معمــول، حکومــت دیکتات
کمــان بــر مــردم تحمیــل شــود و مــردم بــدون هیــچ نقشــی در فرآینــد تصمیــم ســازی،  ســوی حا
تنهــا مجبــور بــه اجــرای آنهــا باشــند و بنابرایــن، قابــل بازخواســت نباشــند. از دیــدگاه قــرآن، 
ــى 

َ
ــْوٍم َحّت

َ
ــُر َمــا ِبق  اهَّلَل ال ُيَغِيّ

َ
چنیــن حکومتــی امــکان نــدارد. در آیــه ای از قــرآن کریــم می خوانیــم:>ِإّن

ــا آنــان  ِســِهْم<)الرعد، 13 / 11(؛ »در حقیقــت، خــدا، حــال قومــی را تغییــر نمی دهــد ت
ُ

ْنف
َ
ــُروا َمــا ِبأ ُيَغِيّ

گیری هــای  کریــم، همــه مــردم در تصمیــم  حــال خــود را تغییــر دهنــد«. بــر اســاس ایــن آیــه قــرآن 
حکومتــی مســئول هســتند و بایــد در ایــن امــر مهــم نقــش داشــته باشــند و بهانه هایــی چون»مــا 

چــاره ای جــز اطاعــت نداشــتیم«، از هیــچ یــك از آنــان پذیرفتــه نخواهــد شــد. 
اُلــوا ِفيــَم 

َ
ِســِهْم ق

ُ
ْنف

َ
 َظاِلِمــي أ

ُ
اُهــُم اْلَماِئَكــة

َّ
ِذيــَن َتَوف

َ
 اّل

َ
خداونــد در آیــه ای از قــرآن می فرمایــد:>ِإّن

َواُهْم 
ْ
وَلِئــَك َمأ

ُ
أ

َ
ُتَهاِجُروا فى ها ف

َ
 ف

ً
ْرُض اهَّلِل َواِســَعة

َ
َلــْم َتُكــْن أ

َ
اُلــوا أ

َ
ــا ُمْســَتْضَعِفيَن ِفــي األْرِض ق

َ
اُلــوا ُكّن

َ
ُكْنُتــْم ق
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کار بودند،]وقتــی[  یشــتن ســتم  کــه بــر خو ــُم َوَســاَءْت َمِصيًرا<)النســاء، 4 / 97(؛»همانــا آنــان 
َ
َجَهّن

ینــد: در چــه حــال بودیــد؟ پاســخ می دهنــد:  گو فرشــتگان جانشــان را می گیرند،]بــه آنهــا[ مــی 
ینــد: مگــر  گو گاه فرشــتگان[ مــی  مــا در زمیــن از مســتضعفان ]درمانــده شــدگان[ بودیــم.]آن 
ــد  ــه ب ک ــت  زخ اس ــان دو ــگاه آن ــس جای ــد؟ پ کنی ــرت  ــا در آن مهاج ــود ت ــترده نب گس ــدا  ــن خ زمی

ســرانجامی اســت«.
ــا 

ً
اًبــا ِضْعف

َ
آِتِهــْم َعذ

َ
وَنــا ف

ُ
َضّل

َ
َنــا َهــُؤالِء أ ْخَراُهــْم ألوالُهــْم َرّبَ

ُ
اَلــْت أ

َ
و در آیــه ای دیگــر آمــده اســت:> ق

َكاَن َلُكــْم َعَلْيَنــا ِمــْن  َمــا 
َ

والُهــْم ألْخَراُهــْم ف
ُ
اَلــْت أ

َ
 َوَلِكــْن ال َتْعَلُمــوَن * َوق

ٌ
ــاَل ِلــُكّلٍ ِضْعــف

َ
ــاِر ق

َ
ِمــَن الّن

بــاره پیشوایانشــان  ُكْنُتــْم َتْكِســُبوَن<)األعراف، 7 / 38 - 39(؛ »پیــروان در اَب ِبَمــا 
َ

ــوا اْلَعــذ
ُ

وق
ُ

ذ
َ

ْضــٍل ف
َ

ف
کردنــد. پــس دو برابــر عــذاب آتــش را ]نصیــب[ آنــان  گمــراه  ردگارا! اینــان مــا را  ینــد: پــرو گو مــی 
کــدام ]از شــما عذابــی[ دو چنــدان اســت، ولــی شــما  کن.]خداونــد[ می فرمایــد: بــرای هــر 
ینــد: شــما را بــر مــا امتیــازی نیســت. پــس بــه ســزای  گو نمی دانیــد و پیشــوایان بــه پیروانشــان مــی 

یــد، عــذاب را بچشــید«. ر آنچــه بــه دســت می آو
َبــَل َبْعُضُهــْم َعَلــى َبْعــٍض َيَتَســاَءُلوَن * 

ْ
ق

َ
همچنیــن در ســورۀ صافــات در ایــن بــاره می خوانیم:>َوأ

َكاَن َلَنــا َعَلْيُكــْم ِمــْن ُســْلَطاٍن  اُلــوا َبــْل َلــْم َتُكوُنــوا ُمْؤِمِنيــَن * َوَمــا 
َ

ُتوَنَنــا َعــِن اْلَيِميــِن * ق
ْ
ُكْنُتــْم َتأ ُكــْم 

َ
اُلــوا ِإّن

َ
ق

ُهــْم َيْوَمِئــٍذ 
َ
ِإّن

َ
اِويــَن * ف

َ
ــا غ

َ
ُكّن ــا 

َ
َوْيَناُكــْم ِإّن

ْ
غ

َ
أ

َ
ــوَن * ف

ُ
اِئق

َ
ــا َلذ

َ
َنــا ِإّن ــْوُل َرِبّ

َ
 َعَلْيَنــا ق

َ
َحــّق

َ
ْوًمــا َطاِغيــَن * ف

َ
ُكْنُتــْم ق َبــْل 

زخ رهســپار شــدند،[  کــه بــه ســوی دو ــَتِرُكوَن<)الصافات، 37 / 27 - 33(؛ »]آنــان 
ْ

اِب ُمش
َ

ِفــي اْلَعــذ
ینــد: همانــا  گو رنــد و از یکدیگــر می پرســند ]و[ مــی  برخــی از آنــان بــه برخــی دیگــر روی می آو
یند:]نــه[، بلکــه ]شــما[ مؤمــن نبودیــد و  گو شــما از در راســتی ]حــق بــه جانــب[ بــا مــا در آمدیــد. 
ردگارمــان بــر مــا  مــا را بــر شــما هیــچ تســلطی نبــود، بلکــه خودتــان ســرکش بودیــد. پــس فرمــان پرو
ســزاوار آمــد. مــا بــه حقیقــت بایــد ]عــذاب[ را بچشــیم. پــس مــا شــما را گمــراه کردیــم. بــه راســتی 

ز در عــذاب شــریك یکدیگرنــد«. گمــراه بودیــم. پــس همانــا آنــان، آن رو کــه ]همــه[ مــا 
کــه همــه حکومت هــا از دیــدگاه قــرآن، بــه معنایــی حکومتــی  ایــن آیــات نشــان می دهــد 
جمهوری انــد و جــز اندکــی از مــردم، همــه در تصمیــم گیری هــای حکومتــی شــریکند. بنابرایــن، 
گیری هــای  کــه واقعــًا ناچــار و درمانده انــد، از مســئولیت تصمیــم  کمــی از مــردم  تنهــا تعــداد 
َســاِء  َجــاِل َوالِنّ کــه در قــرآن آمــده اســت:>ِإال اْلُمْســَتْضَعِفيَن ِمــَن الِرّ رنــد، چنــان  حکومتــی بــه دو
کــودکان   َوال َيْهَتــُدوَن َسِبيا<)النســاء، 4 / 98(؛ »مگــر آن مــردان و زنــان و 

ً
َواْلِوْلــَداِن ال َيْســَتِطيُعوَن ِحيَلــة

یــی نتواننــد و راهــی نیابنــد«. کــه چــاره جو درمانــده ـ فرودســت ـ 
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گــر نظامــی  نخســتین تقســیم بنــدی نظــام سیاســی بــر اســاس مشــروعیت صــورت می گیــرد. ا
ــر  گ ــود و ا ــت، الهــی خواهــد ب مشــروعیت الهــی داشــته باشــد، حکومــت آن نظــام، حــق و والی

مشــروعیت نداشــته باشــد، حکومــت آن طاغــوت خواهــد بــود.
 

َ
ــاة ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الّصَ

َ
ِذيــَن آَمُنــوا اّل

َ
ُكــُم اهَّلُل َوَرُســوُلُه َواّل َما َوِلّيُ

َ
در قــرآن در ایــن بــاره آمــده اســت:>ِإّن

کســانی هســتند   َوُهــْم َراِكُعوَن<)المائــدة، 5 / 55(؛ »ولــی شــما تنهــا خــدا و پیامبــر او و 
َ

َكاة
َ
َوُيْؤُتــوَن الــّز

پــا می دارنــد و در حــال رکــوع زکات می دهنــد«. کــه نمــاز بر کســانی  رده انــد؛ همــان  کــه ایمــان آو
وت<)البقــرة، 2 / 257(؛ »و کســانی 

ُ
اغ ْوِلَياُؤُهــُم الّطَ

َ
ــُروا أ

َ
َكف ِذيــَن 

َ
یــا در آیــه ای دیگــر می خوانیــم: >َواّل

کم - رســول،  ران آنهــا طاغــوت اســت«. حکومــت حــق، از نظر ســنخ حا یدنــد، ســرو رز کــه کفــر و
گونــی  گونا امــام، ولــی فقیــه، مؤمــن عــادل- و نیــز از نظــر شــرایط اجتماعــی حکومــت، بــه انــواع 
ــا مــردم جامعــه خــود و  ــراری رابطــه ب ــز از نظــر شــیوه برق تقســیم می شــود. حکومــت طاغــوت نی
گونــی تقســیم می شــود. گونا نیــز چگونگــی رابطــه بــا حکومــت حــق و بــا مؤمنــان، بــه دســته های 
یــم بــه اقســامی از حکومــت طاغــوت، از نظــر شــیوه برقــراری رابطــه بــا  کر بــرای مثــال، در قــرآن 
اِتُلوُكــْم 

َ
ــْم ُيق ِذيــَن َل

َ
حکومــت حــق اشــاره شــده اســت. خداونــد در آیــه ای از قــرآن می فرمایــد: >اّل

ــُروا  ــْم َوَظاَه ــْن ِدَياِرُك ــْم ِم ْخَرُجوُك
َ
ــِن َوأ ي ــْم ِفــي الِدّ اَتُلوُك

َ
ــَن ق ِذي

َ
ــْم اّل ــْن ِدَياِرُك ــْم ِم ــْم ُيْخِرُجوُك ــِن َوَل ي ِفــي الِدّ

کــه بــا شــما در ]کار[ دیــن جنگیدنــد و از دیــار  َعَلــى ِإْخَراِجُكْم<)الممتحنــة، 60 / 8 - 9(؛ »کســانی 
ــان  ــان بیرونت ــد و از دیارت ــن جنگیدن کار دی ــا شــما در  ــه ب ک کســانی  ــد.  ــان نراندن ــان بیرونت خودت

ــر بیــرون راندتــان هــم دســت و متحــد شــدند. راندنــد و ب
کــه  <)األنفــال، 8 / 72(؛ »قومــی 

ٌ
اق

َ
ــْوٍم َبْيَنُكــْم َوَبْيَنُهــْم ِميث

َ
همچنیــن در آیــه ای دیگــر می خوانیم:>ق

میــان شــما و آنــان قرارداد اســت«.
کــه بهانه هــای مــردم را بــرای ســر بــاز زدن از پذیــرش مســئولیت در برابــر  همچنیــن آیاتــی 
تصمیم هــای حکومتــی بیــان می کنــد، بــه نوعــی بــه بیــان چگونگــی رابطــه مــردم بــا حکومــت 
ــن  ــتار ممک ــن نوش ــوع، در ای ــن موض ــاره ای ــل درب ــث مفص ــه بح ک ــا  ــردازد. از آنج ــوت می پ طاغ

ــه همیــن خالصــه بســنده می کنیــم. ــه بررســی مفصــل روایــی نیــاز دارد، ب نیســت و ب

محورهای سیاسی قرآن
کــه بــه نحــوی مســتقیم بــا مفاهیــم محــوری  یــم را  کر در یــك بررســی اجمالــی آیاتــی از قــرآن 
کمیــت و تســلط بــر انســان ها و جوامــع و اداره  سیاســت ماننــد قــدرت سیاســی اجتماعــی، حا
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آن هــا مرتبــط می شــوند را می تــوان بــه شــش دســتۀ اساســی تقســیم نمــود: 
یــخ بشــر -در مقطــع  کــه بــه توصیــف، بررســی و نقــد نظام هــای سیاســی در طــول تار آیاتــی 
کمیــت فرعــون و  کننــدۀ حا یــر  کریــم- پرداخته انــد. ماننــد آیــات تصو زمانــی قبــل از نــزول قــرآن 
هامــان - در ابعــاد منفــی- و حضــرت داوود)ع( و ســلیمان)ع( - در ابعــاد مثبــت -، ایــن دســته از 
کمــان و شــیوه های حکومتــی  آیــات به»هســت ها و بودهــا« پرداختــه و در ضمــن توصیــف حا
کامــی ایــن دســته از سیاســت مــداران و نقــد و  و سیاســی آنــان، از بررســی علــل موفقیــت و یــا نا

یده انــد. قضــاوت در خصــوص عملکــرد آنــان نیــز غفلــت نورز
کهف و ... . به عنوان نمونه آیات 94 و 95 از سورۀ 

کــم بــر جوامــع انســانی پرداخته انــد  کــه بــه تبییــن و توضیــح قوانیــن و ســنن الهــی حا 2. آیاتــی 
کــه چگونگــی تغییــر در جوامــع بشــری را بیــان نموده انــد. ماننــد آیاتــی 

به عنوان نمونه آیۀ 11 از سورۀ رعد و آیۀ 8 سورۀ شوری.
توصیــف  و  سیاســی  مصداقــی  و  تفصیلــی  قواعــد  تشــریح  بــه  کــه  شــریفه ای  آیــات   .3
کــرم)ص( در  یدادهــای سیاســی نخســتین حکومــت اســالمی -حکومــت نبــی ا حــوادث و رو
مدینــة النبــی)ص( - اختصــاص یافته انــد ماننــد آیــات مربــوط بــه جنگ هــا و معاهــدات پیامبــر 

اســالم)ص(، و آیــات مربــوط بــه منافقیــن و ماننــد آن.
به عنوان نمونه آیۀ 7 سورۀ منافقون و آیات 10 و 11 سورۀ فتح.

یــر بناهای  یــم و تبییــن ز  4. آیاتــی کــه بــه طــرح مبانــی سیاســت و حکومــت مطلــوب قــرآن کر
کــه بــه بحــث در خصــوص  نظــام سیاســی مــورد نظــر قــرآن اختصــاص یافته انــد، ماننــد آیاتــی 
بــه ســوی ســعادت  گیــری جوامــع  از خلقــت و جهــت  انســان در جهــان، هــدف  جایــگاه 

پرداخته انــد.
مانند: سورۀ طه آیۀ 124 و آیۀ 196 از سورۀ اعراف.

 5. آیــات کریمــه ای کــه بــه طــرح و تبییــن مفاهیــم سیاســی محــوری ماننــد امامــت ســیطره، 
مشــروعیت و عــدم مشــروعیت حکومــت پرداخته انــد. 

به عنوان نمونه آیات: 45 تا 47 سورۀ مائده.
کــه روش هــا و اســتراتژی های سیاســی قــرآن را ارائــه نموده انــد. از جملــه آیــات   6. آیاتــی 

ــد آن.  ــبیل و مانن ــی س ــاد، نف ــوری، جه ــه ش ــوط ب ــات مرب ــی و آی ــکام سیاس األح
به عنوان نمونه آیۀ 38 سورۀ شوری و آیۀ 4 سورۀ محمد و ... .



شمارۀ 90-89تفکر سیاسی در قرآن 195

قرآن و اصطالحات مرتبط با قدرت و سیطرۀ سیاسی
ــر جوامــع اختصــاص  ــۀ ســیطره و تســلط سیاســی ب ــه مقول ــم ب ی کر آیــات متعــددی در قــرآن 
کــه در ایــن دســته از آیــات تعابیــر متفاوتــی  یافته انــد و در ایــن میــان نکتــۀ قابــل توجــه آن اســت 
کــه در ذیــل بــه برخــی از آن هــا اشــاره  گرفتــه شــده  کار  کمیــت و تســلط بــه  بــرای بیــان مفهــوم حا

می شــود:
گرفتــه شــده و در لغــت بــه معنــای پیشــوا،  کار  1. امــام: ایــن تعبیــر در آیــۀ 124 ســورۀ بقــره بــه 
یاســت دارد و حتــی  رهبــر، رئیــس و مقتــدا می باشــد. معنــای لغــوی واژۀ امــام اطــالق بــر انــواع ر
کــه در نگاهــی عمیق تــر، ایــن واژه  شــامل رهبــری و پیشــوایی امــور دینــی نیــز می شــود حــال آن 
کار رفتــه و سلســله  کنــار معنــای اعــم پیشــوایی، بــه معنــای اخــص زعامــت سیاســی نیــز بــه  در 
کفــار را نیــز  اعمالــی ماننــد تأدیــب مجرمــان، جنــگ بــا دشــمنان، دفــاع از حــوزۀ دیــن و جهــاد بــا 

در بــر می گیــرد.
در دیــدگاه شــیعه و بنــا بــه فرمایــش امــام رضــا)ع(: »امــام، عالمــی خالــی از جهــل و سرپرســتی 
یاســت بــوده و  گاهــی از سیاســت، مســتحق ر کــه در عیــن آ عــاری از مکــر و فریــب اســت 
کننــدۀ احــکام الهــی و خیــر خــواه بنــدگان خداســت«.  واجــب االطاعــة می باشــد. او اقامــه 
اقــل نگــرش شــیعی بــه اســالم ـ امــام  کــه در اندیشــۀ سیاســی اســالم ـ ال بــر همیــن مبناســت 
مفهومــی سیاســی تلقــی می شــود و شــاید یکــی از دالیــل اصــرار تشــیع بــر اطــالق واژه ای امــام بــه 
جانشــینان دوازده گانــۀ پیامبــر اســالم)ع( اشــاره بــه ایــن نکتــه باشــد کــه شــیعیان در عیــن اعتقــاد 
بــه زعامــت معنــوی ایــن بزرگــواران، بــر صالحیــت آنــان جهــت تصــدی امــور جامعــه بــه عنــوان 

رزنــد. کیــد می و »سیاســت مدارتریــن بنــدگان خــدا« تأ
 2. اولــی األمــر: ایــن واژه در  آیــۀ 59 ســورۀ نســاء آمــده و معنــای لغــوی آن صاحبــان حکومــت 
اســت. و بنــا بــر قــدر مطلــق آراء مفســرین شــیعی، ائّمــۀ طاهریــن)ع( مصادیــق قطعــی اولــی االمــر 
محســوب می شــوند. در ایــن آیــۀ شــریفه وجــوب اطاعــت از اولــی األمــر در راســتای وجــوب 
گــر  کــه یگانگــی حــوزۀ وجــوب اطاعــت، ا گرفتــه و طبیعــی اســت  اطاعــت از خــدا و رســول قــرار 
اقــل متضمــن هــم جهتــی اوامــر صاحبــان امــر  و فرامیــن  متضمــن یگانگــی در  اوامــر نباشــد، ال

خــدا و رســول خواهــد بــود.
کاف- در چنــد آیــه، از جملــه آیــۀ 16 ســورۀ  3. حکــم: تعبیــر حکــم -بــا ضــّم حــا و ســکون 
یــب بــه هــم از آن اســتفاده می شــود: نخســت بــه  گرفتــه شــده و دو معنــای قر کار  جاثیــه بــه 
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یاســت بــر جامعــه بــه  ری و دیگــر بــه معنــای حکومــت، فرمانروایــی و ر مفهــوم قضــاوت و داو
منظــور اقامــۀ شــریعت. در آیــۀ 57 ســورۀ مبارکــۀ انعــام نیــز واژۀ حکــم بــه معنــای زمامــداری بــه 
کــه خــوارج شــعار معــروف خــود،»ال حکــم اال هلل« را  گرفتــه شــده و ایــن همــان آیــه ای اســت  کار 
از آن اخــذ نمــوده بودنــد. حضــرت امیــر)ع( در پاســخ بــه شــعار خــوارج و در تشــریح معنــای حکــم 
گونــه  < نفــی هــر  ِ

 هَّلِلَّ
َ

کــه منظــور قــرآن از عبــارت:>ِإِن اْلُحْكــُم ِإاّل بــه ایــن نکتــه اشــاره فرموده انــد 
کــه بــر خــالف  کــم، چــرا  امــر و فرمــان بــه جــز فرامیــن الهــی اســت و نــه نفــی هــر نــوع زمامــدار و حا
ــوع زمامــداری  ــا هــر ن ــه حکومــت و مخالفــت ب گون ــۀ شــریفه نفــی هــر  ــن آی کــه از ای نظــر خــوارج 
ــزوم حکومــت و زمامــدار -خــواه نیکــوکار و خــواه فاجــر-  ــه ل را اســتفاده می کردنــد، حضــرت ب
 وجــود جامعــه انســانی بــدون حکومــت را منتفــی می داننــد. 

ً
بــرای جامعــه اشــاره نمــوده و اصــوال

کتــاب، حکومــت و  ــۀ 16 ســوره جاثیــه« ســخن از اعطــای  ــۀ مــورد بحــث »آی در هــر حــال در آی
گــر کتــاب را بــه عنــوان مجموعــه قوانیــن و فرامیــن  نبــوت بــه بنــی اســرائیل اســت و در ایــن مــورد ا
گاه نیــاز بــه مجــری  کننــده و مبلــغ ایــن فرامیــن بدانیــم آن  یافــت  الهــی و نبــوت را بــه مثابــه در
کــه  و ناظــر بــر صحــت اجــرای قوانیــن بــه صورتــی منطقــی احســاس می شــود و طبیعــی اســت 
کــه می توانــد بــه عنــوان مکمــل کتــاب و نبــوت و در جایــگاه  گزینــه ای اســت  مفهــوم حکــم تنهــا 

گیــرد. تســلط بــر جامعــه انســانی -بــه معنــای حکومــت- قــرار 
ــا معانــی متفــاوت - و در عیــن حــال مرتبــط- ذکــر  4. خلیفــه: ایــن مفهــوم در آیــات قــرآن ب
نمــود.  آیــۀ 26 مشــاهده  مبارکــۀ ص،  در ســورۀ  را می تــوان  آن  بــرد سیاســی  کار امــا  گردیــده 
خداونــد در ایــن آیــه خطــاب بــه داود نبــی)ع( می فرمایــد:»ای داود مــا تــرا در زمیــن جانشــین قــرار 
کــن، سیاســی بــودن ایــن تعبیــر و متــرادف دانســتن  دادیــم پــس در میــان مــردم بنــا بــر حــق حکــم 
کــه پــس از طــرح خالفــت داود)ع( در زمیــن،  واژۀ خلیفــه و فرمانــروا از ایــن جــا اســتفاده می شــود 
کــه در ســورۀ بقــره آیــۀ 30 ســخن از  کمیــت بــر حــق مطــرح شــده اســت. حــال آن  بحــث حا
کــه توضیحــی - هماننــد آنچــه در خصــوص  جانشــینی نــوع انســان در زمیــن اســت بــدون آن 
داود نبــی)ع( نــازل شــده اســت- بــدان افــزوده شــود. از ایــن رو واژۀ خلیفــه در آیــۀ 26 ســورۀ ص 

ــروا می باشــد. کــم و فرمان ــه معنــای حا واژه ای سیاســی و ب
گرفتــه شــده اســت. غالبــًا  کار  یــم بــا دو معنــی متفــاوت بــه  کر 5. ســلطان: ایــن واژه در قــرآن 
کــه واژۀ ســلطان بــه همــراه صفــت »مبیــن« آمــده معنــای حجــت و برهــان از آن  در مواقعــی 
کــه همراهــی واژۀ ســلطان توســط صفت»نصیــر« نشــانۀ افــادۀ  اســتفاده می شــود، حــال آن 
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مفهــوم ســلطنت، ســلطه، حکومــت و پادشــاهی توســط واژۀ ســلطان اســت. هــر چنــد ایــن 
کامــاًل در  کار بــرده شــده امــا معنــای لغــوی آن  واژه در فرهنــگ قرآنــی در معنــای متفاوتــی بــه 
کــه در ادبیــات عــرب واژۀ ســلطان بــا واژگانــی ماننــد  حــوزه مفاهیــم سیاســی قــرار می گیــرد چــرا 
تســلط، ســلطنت و ســلطه هــم خانــواده محســوب شــده و در معانــی صاحــب ســلطه، والــی و 

ــرار می گیــرد. قــدرت پادشــاهی مــورد اســتفاده ق
کــّرات و در ســوره های مختلــف قــرآن و بــه  6. ُملــك بــه ضــّم میــم و ســکون الم: ایــن واژه بــه 
گرفتــه شــده و در نگاهــی دقیق تــر در دو حــوزه  کار  معانــی فرمانروایــی و حکومــت داشــتن بــه 
قابــل تفکیــك اســت. نخســت در توصیــف فرمانروایــی و تســلط خداونــد بــر جهــان و دیگــر در 
کــه در ایــن میــان  توضیــح و تبییــن فرمانروایــی و تســلط صالحیــن و انبیــا بــر جوامــع مختلــف 

کــرد. می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 
بــه داود  آیــۀ 251 در خصــوص اعطــای فرمانروایــی از جانــب خداونــد  اّول: ســورۀ بقــره، 

نبــی)ع(.
دوم: ســورۀ نســاء، آیــۀ 54 دربــاره اعطــای فرمانروایــی تــوأم بــا عظمــت بــه فرزنــدان حضــرت 

ابراهیــم)ع(.
حضــرت  فرمانروایــی  توصیــف  در  ملــك  تعبیــر  از  اســتفاده   35 آیــۀ  ص،  ســورۀ  ســّوم: 

ســلیمان)ع(.
گیری تعبیر ملك در معنای پادشاهی و سلطنت. کار  چهارم: سورۀ ص آیات 17 و 20 به 

ــه  ــتق از آن ب ــر مش ــت و تعبی ــدرت اس ــی و ق ــای توانای ــه معن ــن« ب ــدر آن »مک ــا: مص 7. مکّن
ــیدن  ــدرت بخش ــق آن ق ــای دقی ــه معن ک ــت  ــده اس ــه ش گرفت کار  ــه  ــرآن ب ــا« در ق ــورت »مکّن ص

است.
حضــرت  توســط  فرمانروایــی  و  قــدرت  کســب  چگونگــی  توصیــف  در  اصطــالح  ایــن 
کــه در هــر 3 مــورد  یوســف)ع( 2 مــورد و ذوالقرنیــن یــك مــورد ذکــر شــده و نکتــۀ قابــل توجــه ایــن 
کیــد بــر ســیطره و  کــه می توانــد بــه نوعــی تأ بعــد از واژه »مّکنــا« تعبیــر »فــی االرض« افــزوده شــده 
کــه در ایــن صــورت  یابــی شــود  ــر ســرزمین های تحــت حکومتشــان ارز ســلطۀ ایــن دو بزرگــوار ب

ــود. ــل مشــاهده خواهــد ب ــا« قاب ــه وضــوع در اصطــالح »مّکن مفهــوم قــدرت سیاســی ب
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گیری نتیجه 
گــذرا مبانــی تفکــر سیاســی در قــرآن بررســی شــد، ولــی  گرچــه در ایــن تحقیــق بــا نگاهــی 
کاملتریــن منبــع دینــی اســالم یعنــی: قــرآن، آیــات فراوانــی در مــورد مســائل  کــه در  روشــن شــد، 
ــن  ــه ای ک کشــورها و مســائل بیــن الملــل می باشــد.  ــا  ــط ب اجتماعــی، حقوقــی، حکومــت، رواب
نشــان می دهــد، دیــن اســالم تنهــا بــر پایــه عبــادات و رابطــه بــا خــدا نمی باشــد. بلکــه دین اســالم 
کــرده اســت، و ایــن  در زمینه هــای مختلــف زندگــی انســان، برنامه هــای حکیمانــه ای را عرضــه 
کــه قصــد دارنــد، اســالم را از صحنــه سیاســت  ــر تالش هــای دشــمنان  خــط بطالنــی اســت ب

ر نگــه دارنــد. تــا بــه مقاصــد خــود برســند. دو
همبســتگی دیــن و سیاســت در زندگــی انبیــا و ائمــه معصومیــن)ع( دیــده می شــود. هــدف 
همــه آنــان برقــراری مکتــب توحیــد بــود. چنانکــه بــرای ایجــاد چنیــن مکتبــی احتیــاج بــه 
کــه  کنــون  حکومــت داشــتند، تــا در ســایه آن حکومــت بــه اهــداف متعالــی خــود برســند. ا
کــه در مکتــب اســالم تربیــت یافتــه، در ایــران  انقــالب اســالمی بــه دســت رهبــری فرزانــه، 
بــه وقــوع پیوســت، در واقــع ایــن انقــالب اســالمی منــادی آمیختگــی دیــن و سیاســت بــود. 
امیــد اســت ایــن انقــالب اســالمی زمینــه ســاز ظهــور امــام زمان)عــج( باشــد، تــا بــه دســت ایشــان 
کــه در ســایه چنیــن حکومتــی، صلــح و  آرامــش در سراســر  ــی تشــکیل شــود،  حکومتــی جهان

ــرار شــود. جهــان برق


