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  چكيده

قدرت سياسي به معناي توان تأثيرگذاري در حوزه اجتماعي، از مباحث محوري سياست 
براساس نظام قدرت در قرآن كريم، خداوند قادر مطلق است و او بنا بر حكمت، . است

جبهه ايمان از . گرداند افرادي را از قدرت انجام كار يا تأثيرگذاري بر ديگران برخوردار مي
باشد و كاربرد قدرت توسط آن  قدرت اقناعي، نرم، نظامي و امدادهاي غيبي برخوردار مي

  كفار نيز از قدرت سخت از جمله نظامي،. باشد معه مشروع ميبراي حاكميت دين در جا
زدن، جوسازي،  تطميع، و قدرت نرم نظير تحقير، تهمت اقتصادي، تهديد، ايجاد تفرقه، 

چرايي و . باشند اري، براي تسلط بر جبهه ايمان برخوردار ميكسازش  پراكني، شايعه
رغم فزوني منابع قدرت جبهه  يچگونگي حاكميت كفار بر برخي از جوامع اسالمي، عل

نرم و سخت جبهه  در اين مقاله با مقايسه قدرت. تحقيق است اي قابل تأمل و ايمان، مسئله
ايمان و كفر، چرايي و چگونگي تسلط كفار بر جامعه مسلمانان را با استمداد از آيات 

 .كنيم قرآني توصيف و تحليل مي
  

   :كليدي هايواژه
  .ه، قدرت سياسيقدرت، قوت، واليت، سلط

  
   

                                                      
 aamahdavy@yahoo.com - a.mahdavy@isu.ac.ir .   )ع(استاديار دانشگاه امام صادق ∗
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  مقدمه
بر اساس تعاليم قرآن، منشأ . قرآن كريم اصول كلي روابط انساني را بيان داشته است

باشد و همان اوضاع نفساني است  ها در افعال خارجي، اوضاع نفساني آنها مي عملكرد انسان
نوعي از تحقيقات . شود كه منشأ عملكرد بد يا خوب آنها در روابط با ديگران مي

اي، مبتني بر شناخت موضوعات مستحدثه در علوم جديد مثل سياست و اقتصاد و  رشته بين
روش درست در اين گونه مطالعات، بيان مطالب از زاويه . تبيين آنها از ديدگاه اسالم است

مطابقت آن تحليل  ديد محققان الييك و نقد و بررسي آن است تا موارد مطابقت و عدم
بر مبناي اين . قوت آن نظريه از ديدگاه قرآن و اسالم تبيين شودگرديده و نقاط ضعف و 

سؤال اصلي كه مقاله در مقام پاسخ به آن . گيرد مالك قرار مي قرآن،» ميزان بودن« روش،
مندي جبهه ايمان از منابع بيشتري از قدرت نسبت به  رغم بهره برآمده اين است كه علي

ريخ شاهد تسلط كفار بر جوامع مسلمان در جبهه كفر، چرا و به چه دليل در طول تا
تحليلي، به - در پاسخ به اين سؤال، با تمسك به روش توصيفي. ايم بوده هاي زيادي برهه

  .ايم پرداخته» تطبيقي«بررسي موازنه قدرت دو جبهه ايمان و كفر با روش 

  قدرت موضوع سياست .1
 )65:  38، ج1362نجفي، : ك.ر(. باشد مرجع شناخت موضوعات عرفي، عرف عام يا خاص مي

موضع شارع در قبال موضوعات عرفي موضع نفي و اثبات مطلق نيست، بلكه در برخي 
موارد، عرف و بناي عقال را امضا و در مواردي ضمن پذيرش مباني كلي عقال در حوزه 

 اصفهاني،  غروي: ك.ر(. است  معامالت مثل بيع و اجاره، نوع ربوي يا غرري آن را رد نموده
لذا براي شناخت سياست به عنوان يك موضوع عرفي و اصطالحي جديد بايد  )30: 3، ج1374

ترين مباحث علم  دو موضوع قدرت و حكومت از محوري .به عرف متخصص مراجعه نمود
: اند و گفته  اي در تعريف سياست بر محوريت قدرت تأكيد نموده عده. باشد سياست مي

هاي گوناگون  هاي قدرت را در زمان و مكان اي رابطهه سياست علمي است كه همه شكل«
بنابر  )29: 1382 ابوالحمد،(. »نماياند كند و جهت و چگونگي اعمال اين قدرت را مي بررسي مي

اي است در وابستگي  اعتقاد دوورژه نيز سياست يا امري مربوط به دولت تلقي شده يا پديده
ر بحث از پيوند اسالم با سياست به بيان موضوع حميد عنايت د )11: 1376 دوورژه،(. به قدرت

سياست پرداخته و همزيستي با ديگران، قدرت يا حكومت را موضوع سياست قلمداد كرده 
هايي دانست  توان مجموع فعاليت بر اين اساس سياست را مي )18- 17: 1372عنايت،: ك.ر(. است

بر جامعه و اداره آن در  هاي متنوع به منظور حاكميت كه به منظور كسب قدرت با روش
  .شود، قلمداد نمود جهت اهداف معين و توسط نظام خاصي كه دولت ناميده مي
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 قدرت سياسي در فرهنگ متداول. 2
قدرت در معناي عام خود به معناي توان انجام كار در حوزه فردي و توان تأثيرگذاري 

ولي تعريف آن در حوزه سياست معطوف به  )38: 1387 ناي،: ك.ر(. باشد در حوزه اجتماعي مي
توانايي فرد يا افراد در تجهيز و به دست آوردن برآيند منابع «بخش دوم بوده و به معناي 

اي از  موجود به وسيله روشي مناسب، به منظور هدايت و جهت دادن به رفتار جمعي دسته
 )123و  11: 1379 موسوي،(. است تعريف شده» ها انسان

هاي آن در تحميل اراده يا جلب نظر و هماهنگ نمودن  ه منابع قدرت و روشبا توجه ب
ديگران در جهت اهداف خود، انديشمندان اين حوزه اقسامي را براي قدرت در نظر 

برخالف . است تشويقي و اقناعي تقسيم شده از يك منظر قدرت به قدرت تنبيهي،. اند گرفته
و فشار و در ديگري پرداخت پاداش مؤثر  قدرت تنبيهي و تشويقي كه در يكي اجبار

ترغيب و تبليغ، آموزش و . شود باشد، قدرت اقناعي از طريق تغيير عقيده اعمال مي مي
كند، موجبات  حق جلوه مي پرورش و يا ديگر اقدامات مناسب اجتماعي كه پاكيزه و به

: 1370گالبرايت،: ك.ر(. آورد تسليم و رضاي افراد را به اراده شخص يا اشخاص ديگر فراهم مي
اي از انديشمندان اين حوزه، قدرت اقناعي در دوران كنوني بيش از  به اعتقاد عده )31 - 29

قدرت اقناعي . است  قدرت تنبيهي و تشويقي اهميت يافته و مورد استفاده قرار گرفته
قل تواند بر پايه استدالل صحيح و براهين عقلي روشن استوار باشد و مخاطب كه از ع مي

سليم برخوردار باشد با اختيار تسليم آن شود؛ و نوعي هم مبتني بر جدل و تبليغات 
شود و موجبات پذيرش مخاطب  پسند به مخاطب القا مي كننده است، در قالبي حق گمراه

رسد، آنچه در در دوران معاصر در عرصه سياست تحقق يافته  به نظر مي. آورد فراهم مي
  .است حالت دوم باشد

مبناي اين . است  بندي ديگري قدرت به قدرت نرم و قدرت سخت تقسيم شده قسيمدر ت
گرچه اين اصطالحات اخيراً در . هاي كسب آن است بندي نيز منابع قدرت و روش تقسيم

اند، ولي در واقع و در حوزه عمل، بازيگران عرصه سياست هميشه  علم سياست مطرح شده
البته استفاده از . اند ردن رقيبان خود استفاده نمودههاي نرم و سخت براي تسليم ك از روش

است و در   ها با توجه به شرايط رقيب و وضعيت زماني و مكاني متغير بوده اين روش
در . است  هاي نرم از جهت كمي و كيفي توسعه يافته دوران كنوني استفاده از روش

نظامي و اقتصادي و از  هاي مبتني بر قدرت سخت، حاكمان با مدد گرفتن از منابع روش
هاي مبتني بر  نمايند؛ اما در روش طريق تهديد و تخريب و تطميع اهداف خود را دنبال مي

قدرت نرم، سياستمداران با استمداد از قدرت تعقل و تخيل رقيب و با ايجاد مظاهر جذاب 
. كنند ار ميهاي خود واد كشانند و او را به تسليم در برابر خواسته دشمن را به كام خود مي
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اي  هاي غيرمحسوسي صورت پذيرد به گونه اين امر ممكن است در درازمدت و با روش
جاذبه، مالحظات سازماني، و . كه رقيب متوجه در دام افتادن و همرنگ شدن با دشمن نشود

ها  ها و سياست ها، نهاد هاي قدرت نرم و منابع آن را ارزش همكاري را از طيف رفتار
هاي قدرت سخت و  در مقابل، وادار كردن، اجبار و فرمان را از طيف رفتار. اند برشمرده

  )47: 1387 ناي،(. اند منابع آن را تطميع، الزام، رشوه و تنبيه محسوب نموده

 قدرت در قرآن كريم. 3
هايي وجود دارد كه با اختالف معنايي كه دارند، هر كدام به نوعي بيانگر  در قرآن واژه

. باشد طالح سياسي آن يعني تأثيرگذاري بر افراد يا جوامع ديگر ميواژه قدرت در اص
نظام . هاي قوت، قدرت، غلبه، سلطه و واليت در فرهنگ قرآن از اين قبيل هستند واژه

  :كنيم ها را بررسي مي اين واژه .باشد ها قابل تبيين مي قدرت در قرآن با استفاده از اين واژه
؛ آنچه را كه به شما داديم با خُذُوا ما آتَيناكُم بِقُوةٍ«: قوت گاهي به معناي قدرت است

رود  و گاهي به معناي آمادگي موجود در چيزي به كار مي )63 ، آيههبقر(. »قدرت بگيريد
  .هسته خرما بالقوه خرما است: مثل اينكه گفته شود

است و اگر واژه قدرت چنانچه براي انسان به كار رود به معناي تمكّن از انجام امري 
براي خداوند به كار رود به معناي نفي ناتواني از اوست و محال است كه كسي جز خداوند 

بنابراين قادر مطلق خداوند است و الزم است كاربرد قدرت . به قدرت مطلق توصيف شود
  . براي ديگران مقيد به چيزي شود و بگوييم انسان بر فالن امر قادر است

حصول دو امر يا بيشتر كه بين : گويد نيز مي »الوالء و التَّوالي« هاي راغب در مورد واژه
آن دو چيزي كه غير از آن دو نباشد فاصله نيندازد و در مورد قرب مكاني و نزديكي از 

وِاليت به معناي . رود جهت نسبت و از جهت دين و دوستي و ياري و اعتقاد به كار مي
رستي امور است و گفته شده حقيقت هر دو همان ياري و واليت به معناي تولي و سرپ

عليه خود را به  ولي كسي است كه مولي )885 - 658: 1404راغب اصفهاني،  :ك.ر(. واليت امر است
كشاند و همين معنايي بود كه از قدرت در مفهوم  نمايد مي آن سمت و جهتي كه اراده مي

  . سياسي ارائه نموديم
سلطنت . لبه و تسليط و حجت و برهان معنا شده استسلطان از ريشه سلط به معناي غ

راغب آن را به معناي تمكن از روي  )255: 4 ، ج1375طريحي، (. در اصل به معناي قوت است
. آورد ها هجوم مي اند كه به قلب و حجت را از آن جهت سلطان ناميده. قهر معنا كرده است

در فارسي نيز  )611 - 420: 1404راغب اصفهاني، (. داند را به معناي استيال و قهر مي» غلب«راغب 
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برخي اصل اين واژه را به معناي . روند اين دو واژه قهر و غلبه گاهي با هم به كار مي
   )248: 7 ، ج1360مصطفوي،(. دانند چيرگي و برتري با قدرت و قهر و استيال را از لوازم آن مي

الهي وجود خارجي ندارد و منبع و  بر مبناي تعاليم قرآني هيچ قدرتي در مقابل قدرت 
گردد، و هركسي و در هر سطحي داراي قدرتي است كه از  مي ها به او بر منشأ همه قدرت

گيرد،  قدرت الهي عالوه بر اينكه همه هستي را در بر مي. است جانب خداوند به او عطا شده
از آيات بر اين  در برخي. شود شامل همه انواع آن يعني قدرت تكويني و تشريعي نيز مي

إِنَّ ...«. دهد مطلب تأكيد شده است كه خداوند آنچه را در مقام تكوين اراده كند انجام مي
ريدلُ ما يفْعي و فرمان نافذ او چون اراده خلقت چيزى كند به محض اينكه  )14 حج، آيه( »اللَّه

إِذا أَراد شَيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُنْ إِنَّما أَمرُه «: ، بالفاصله موجود خواهد شد»موجود باش«گويد 
در مقام تشريع و قانونگذاري جعل قانون در اختيار خداوند است و به  )82يس، آيه (. »فَيكُونُ

به مدد  )ص(و پيامبر اكرم )1، آيههمائد(؛ » يحكُم ما يريدهللاَإِنَّ ا«. كند هرچه خواهد حكم مي
هاى جاهالنه  نمايد و لذا در رد تحريم وحي، احكام الهي را دريافت و به بشر ابالغ مي

در آنچه به من وحى شده، بر كسى كه چيزى : بگو«شود كه  مشركان، آيه نازل مي
يابم مگر آنكه مردار يا خون ريخته شده يا گوشت خوك باشد  خورد هيچ حرامى نمى مى

. »حيوانى كه از روى فسق و نافرمانى به نام غير خدا ذبح شده باشدكه قطعاً پليد است، يا 
باشد، آن قدرت از جانب خداوند به  بنابراين هركس داراي نيرو و قدرتي مي )145انعام، آيه (

. قدرت اعطايي از طرف خداوند به دو بخش اساسي قابل تقسيم است. است  او عطا شده
هاي  و جبهه حق و ديگري قدرت اعطايي به نيرويكي قدرت اعطايي به نيروهاي ايماني 

  .كفر و جبهه باطل
  قدرت جبهه كفر )الف

گونه كه بيان نموديم، قدرت واقعى از آن خداوند است كه حكمت او اقتضا  همان
در مواردي متعددي در قرآن كريم به . نموده كه كفار تا حدودي از آن برخوردار باشند

هاي او را حمل  گنج  به اطرافيان و ياران قارون كه كليد. است نيرو و قوت كفار اشاره شده
و اطرافيان بلقيس،  )76 قصص، آيه( است تعبير شده » گروه نيرومند: أُولي الْقُوةِ« كردند، مي

ملكه سبأ نيز خود را افرادي نيرومند و جنگجوياني قدرتمند كه گوش به فرمان ملكه 
قوم عاد و ثمود نيز از  )33 نمل، آيه(. »أُولُوا قُوةٍ و أُولُوا بأْسٍ شَديد«: آورند باشند، به حساب مي مي

افراشته و  هاي بر افراد قدرتمندي در قرآن از آنها ياد شده كه داراي كاخ و عمارت
اند؛ ولي خداوند سرنوشت و عاقبت سوء آنها را درس عبرتي  هاي فراوان بوده كشتزار

  )9 روم، آيه(. كه داراي قدرت كمتري از آنها هستند براي ديگرانكند  معرفي مي
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توانند در دنياى مادى تأثيرگذار باشند دچار  كافران با ديدن قدرت ظاهرى خود كه مى
نمونه آنها كه در قرآن از او نام برده شده، . شوند كه بر امور عالم قادر هستند اين توهم مى
ديد خود را خداى عالم  راى خود متصور مىانتهايى كه ب او به دليل قدرت بى. نمرود است

اما حضرت ابراهيم با بيان اينكه . درباره پروردگارش محاجه نمود) ع(ديد و با ابراهيم مى
كند از مغرب بيرون  دانى، خورشيد را كه از مشرق طلوع مى اگر واقعاً خود را قدرتمند مى«

  . دهد ال نظر در عالم تكوين پايان مىبه توهم او مبنى قدرت بر اعم )258 ، آيههبقر( ،»بياور
گذاري جبهه كفر و باطل در  آنچه در حوزه سياست مهم است ميزان و كيفيت تأثير

اين مسئله را تحت عناوين قدرت سخت و نرم بررسي . مقابل جبهه ايمان و حق است
 .نماييم مي

افراد توفيق قدرت سخت با فشار و تهديد به تحصيل اطاعت و تسليم  :قدرت سخت )1
هاي كفار در مقابله با جريان ايمان اشاره   در قرآن مواردي از اين شيوه و تاكتيك. يابد مي
هاي  يكي از اين موارد كشتار، نابودي و شكنجه انقالبيون، به منظور مهار جنبش. است شده

قصد رهبر مبارزه عليه مستكبران كه به ) ع(الهي و مردمي است؛ براي مثال حضرت ابراهيم
عنكبوت، (. شود كند، مورد آزار و اذيت واقع مي هدايت قوم، دعوت خويش را آغاز مي

اند كه بتوانند آن را  اي، آماده ساخته ها نيروي ويژه اي از قدرت در دوران كنوني پاره )24آيه
ترين مدت و در هر منطقه از جهان كه منافع نامشروع آنها به خطر بيفتد، اعزام  در كوتاه

برداشت  سوره اسرا 64اين معنا از آيه . اي را مهار كنند طلبانه و هر جنبش حقكنند 
  )187 :12، ج1374مكارم شيرازي،: ك.ر(. شود مي

هاي مؤثر ديگري است كه مستكبران در طول تاريخ از آن  محاصره اقتصادي از شيوه
حضرت محاصره اقتصادي . اند هاي توحيدي كمك جسته براي مواجهه و سركوب انقالب

به ) ص(منافقان عهد حضرت رسول. اي تاريخي در اين مورد است نمونه) ص(رسول
انفاق مال نكنيد تا مردم از ) ص(گفتند بر اصحاب حضرت رسول همكيشان خود مي

 )7 منافقون، آيه(. اطرافش پراكنده شوند
هاي توحيدي و  هايي است كه مستكبران در مقابله با انقالب تهديد از ديگر روش

رغم  فرعون مستكبر، وقتي با ايمان ساحران علي. اند مجاهدان ديني از آن استفاده كرده
و وقتي با تمسخر  )71و 7طه، آيه(زند  شود، دست به تهديد ايشان مي رو مي انتظارش روبه

شود،  رو مي هاي منطقي موسي روبه دعوت موسي و نسبت جنون دادن به او، با استدالل
كارگزاران و اشراف قوم شعيب نيز  )29شعراء، آيه(. كند كردن تهديد ميايشان را به زنداني 
 )90اعراف، آيه(. كردند كه چنانچه شعيب را پيروي كنيد زيان خواهيد ديد مردم را تهديد مي

داند كه فقط اولياي خودش  خداوند كريم ترس و دلهره افكندن را از شگردهاي شيطان مي
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لبته تهديد، منحصر به تهديد نظامي نيست، بلكه شامل ا. شوند تحت تأثير آن واقع نمي
 بقره، آيه(. »....دهد و شيطان به شما وعده فقر مي«: شود مي.. .تهديدهاي اقتصادي، اجتماعي و

خواهد تا تحت تأثير تهديدهاي شياطين واقع  از بندگان خدا مي) ع(حضرت علي )268
  )287:  1414، البالغه نهج(. نشوند

هايي كه براي تضعيف جبهه حق به كار  قرآن، يكي ديگر از شيوه بر اساس آيات
ايجاد تفرقه و نزاع بين نيروهاي توحيدي، عالوه  )4 قصص، آيه(. است ، ايجاد تفرقه  گرفته شده

شود، خير و بركت و صفا و صميميت را نيز كه ضامن تقويت  بر اينكه باعث تضعيف مي
خواهد كه با اطاعت از  ا قرآن از مؤمنين ميلذ. برد روحي يك جامعه است از بين مي

ها شده و قدرت و عظمت  خداوند و رسولش از تنازع بپرهيزند كه موجب تضعيف آن
  )49 انفال، آيه( .شود ها نابود مي آن

ها و انحطاط و سقوط از مسير الهي در  تطميع نيز به عنوان يك ابزار جذب افراد و گروه
نمونه اين مسئله را در قضيه . است المللي كاربرد داشته طول تاريخ در سطوح فردي و بين
كه فرعون به ساحران وعده داد  توان مشاهده كرد مي) ع(احتجاج ساحران با حضرت موسي

در  )41و  42شعراء، آيه(. غالب شوند از نزديكان او خواهند گرديد) ع(كه بر موسي در صورتي
اهللا براي تحريك عمر سعد براي مقابله امام جريان عاشورا نيز وعده ملك ري دستاويز عبيد

  .كشانيد) ع(بود كه با اين حيله مؤثر او را به رويارويي با امام) ع(حسين
مبناي قدرت نرم، جذب طرف مقابل با ايجاد عوامل جذاب است؛ اما اين  :قدرت نرم) 2

هايي را  انسانهاي حقيقي آفرينش باشد كه  تواند حقيقي و بر اساس زيبايي ها مي جذابيت
تواند  اين فطرت سالم مي .باشند، جذب خود نمايد خواه و دوستدار زيبايي مي كه فطرتاً كمال

زمينه جذب در جبهه حق باشد كه آن را به عنوان يكي از منابع قدرت در بخش قدرت 
از طرف ديگر سرشت حيواني و اميال شهواني انسان، زمينه را . نماييم جبهه ايمان بررسي مي

هاي تابع هواي  آورد و بر اين اساس انسان براي تزيين امور توسط جبهه باطل فراهم مي
 .شوند نفساني با اختيار خود جذب جبهه كفر و استكبار مي

استفاده از  )14عمران، آيهآل(ها از طريق تزيين امور دنيوي  تحريك شهوات و هوس
برانگيختن احساس تحقير و  )64اسراء، آيه(ها  ها و نيرنگ هاي مغرور كننده و انواع فريب وعده

تهمت زدن و نسبت ناروا دادن از جمله  )54زخرف، آيه( از بين بردن همه عوامل استقالل
براي ايجاد جو  )34 شعراء، آيه/ 7 هود، آيه( نسبت ساحري به انبياي الهي و جريان توحيدي

غافر،  / 57 طه، آيه(حيدي ناسالم از طريق جوسازي و تحريك احساسات مردم عليه جريان تو
پراكني به منظور متزلزل نمودن اعتماد عمومي نسبت به رسوالن و  شايعه )38 قصص، آيه /26آيه

تالش براي به سازش كشيدن رهبران  )20- 17نور / 12 يوسف، آيه /27و  28 مريم، آيه(مبلغان الهي 
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هاي كفار بر اساس قدرت  تاكتيكهاي و  مواردي از روش )9 قلم، آيه(هاي توحيدي  انقالب
  .باشد نرم براي مقابله با جريان حق و ايمان مي

 قدرت جبهه ايمان) ب
قدرت نرم را توانايي كسب مطلوب از طريق جاذبه نه از طريق اجبار يا  :قدرت نرم) 1

براساس اين تعريف، خداوند و دين او چنانچه به خوبي شناخته شوند، . تطميع معنا نموديم
نقل  )ص(از رسول خدا. نمايند هايي را كه از فطرت سالمي برخوردارند جذب خود مي انسان
و در  )35و7: 5، ج1414حرعاملي،(» دارد ها را دوست مي خداوند زيباست و زيبايي«است كه   شده

هاي كالم ما را  ها و زيبايي اگر مردم خوبي«آمده است كه ) ع(روايتي منقول از امام رضا
و به همين دليل بر مبناي آيات  )275: 2تا، ج شيخ صدوق بي(. »تبعيت خواهند نمود بدانند، از ما

 )165 ، آيههبقر(. قران اوج محبت مؤمنين نسبت به خداوند است
روي  شود، دنباله امر جامعه اسالمي كه به واليت تعبير مي اعمال قدرت از طرف ولي

امر  سازد، و لذا تبعيت مؤمنين از ولي م ميجامعه اسالمي از مسئوالن امر خود را با محبت توأ
اين قدرت . باشد شود، با عشق و محبت همراه مي عالوه بر اينكه وظيفه شرعي محسوب مي

شود، جوهره خلقت و هدايت است و مؤمنين اوج محبت  كه با عنوان قدرت نرم مطرح مي
ولي نسبت جامعه كفر چنانچه از  )165، آيههبقر(. نمايند خود را متوجه خداوند و اولياي او مي

  )29 فتح، آيه(. باشند شود محكم و شديد مي آيات قراني برداشت مي
گرچه اساس دين اسالم بر پايه قدرت نرم و هدف كلي نظام خلقت  :قدرت سخت )2

ها به راه مستقيم و به كمال رساندن انسان است، ولي به دليل مقاومت  هدايت انسان
هاي الهي و توطئه دايمي آنها عليه نظام ديني كه مانع  عوتمستكبران در برابر د

دهد كه خود را براي مقابله با جريان  خواهي آنان است، خداوند به مؤمنان دستور مي زيادي
امكانات خود را از نيرو گرفته تا اسبان ورزيده آماده كنيد تا به وسيله «. باطل آماده نمايند

شناسيد و خدا  گروه ديگري غير از اينها را كه نمي آن دشمن خود و خدايتان و همچنين
گرداند و به شما  شناسد بترسانيد و هر چه در راه خدا خرج كنيد به شما باز مى آنها را مي

 )60انفال، آيه(. »ستم نخواهد شد
عالوه بر قدرت نظامي، يكي از عوامل مؤثر در دفاع از حريم اسالمي نيروي انساني 

سوره هود، مدافعان رشد يافته و مؤمنين محكم و  80تا  78اساس آيات بر . كارآزموده است
  )510: 10، ج1374طباطبائي،(. باشند قوي، از منابع قدرت و موجب آرامش و اعتماد جامعه مي

تواند به دستاوردهاي  جبهه ايمان عالوه بر اينكه مي :هاي اختصاصي جبهه ايمان قدرت )3
هاي خاصي كه  آن برخوردار است، دست يابد، از قدرتمادي و نظامي كه جبهه كفر از 

مسئله مهم ديگر مشروعيت اعمال قدرت  .باشد مند مي جبهه كفر از آن محروم است بهره
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پس از تبيين . در اين جبهه براي حاكميت دين بر جامعه و از بين بردن موانع است
را بررسي هاي اختصاصي اين جبهه  مشروعيت اعمال قدرت توسط جبهه حق قدرت

 .كنيم مي
اسالم دين حق و بر مباني عقلي و فطري استوار است و دستورهاي  :قدرت اقناعي. 1

لذا خداوند با ارسال انبيا احكام خود را به بشر اعالم  باشد؛ الهي نيز مبتني بر حكمت مي
. اي در عدم تبعيت از حق نداشته باشند است كه مشركان و كفار هيچ عذر و بهانه  نموده
دهنده بودند تا  رسان و بيم پيامبراني كه مژده«: سوره نساء بيانگر اين مطلب است 165آيه 

پس از فرستادن پيامبران، عذر و بهانه و حجتى ] در دنيا و آخرت در برابر خدا[مردم را 
حال كه عزّت مطلقه و حكمت مطلقه و بدون قيد و . »نباشد و خداوند عزير و حكيم است

تعالي است، محال است كه كسي بر او غلبه كند و حجت و دليل خود  شرط از آن خداي
انعام، (. بلكه حجت بالغه تنها براى خداست )230: 5 ، ج1374طباطبايي، (. را بر حجت خدا غلبه دهد

 )149 آيه
باشند،  وقتي خداوند و دين او حق است و كفار در مقام احتجاج و برهان مغلوب مي

و . باشند، در مقام احتجاج و استدالل بر كفار غلبه دارند حق مي مؤمنين نيز كه در موضع
و لَنْ يجعلَ اللَّه للْكافرينَ علَى «. باشد سوره نساء قابل برداشت مي 141اين معنا از ذيل آيه 

» ؛ و خدا تا ابد اجازه نداده كه كافران كمترين تسلطى بر مؤمنان داشته باشندالْمؤْمنينَ سبيالً
چه  بر اين اساس، چنان. اي ندارند عني در مقام استدال و منطق كفار بر مؤمنين سلطه و غلبهي

مسلمانان مجهز به سالح ايمان و منطق باشند، در مباحثات و مناظرات با كفار در حوزه 
 .سياسي و فرهنگي و اقتصادي، پيروز ميدان خواهند بود

ها وضعيت  براي غلبه بر دشمن در جنگيكي از عوامل بسيار مؤثر  :قدرت ايمان. 2
قرآن غلبه ايمان بر كفر و اثر روحيه . روحي و انگيزه قوي براي مقابله با دشمن است

مؤمنان را به جنگ ! اى پيامبر«: كند مقاوم و قوي در برابر دشمن را چنين ترسيم مي
، و اگر از شما شوند برانگيز كه اگر از شما بيست نفر صابر باشند بر دويست نفر چيره مى

كه (شوند، زيرا آنان گروهى هستند  صد نفر صابر باشند بر هزار نفر از كافران چيره مى
   )65 انفال، آيه(. »فهمند نمى) حقايق توحيد و حاالت ملكوتيه را

  از طرف ديگر ضعف روحى موجب كاهش ميزان توان كسب پيروزى بر دشمن
اما «: داند ب بر هم خودن معادله نظامي مياست؛ لذا در آيه بعدي ضعف ايمان را موج

اگر از : داند كه ضعفى در شما وجود دارد، و كار را بر شما آسان گرفت اكنون خداوند مى
شوند و اگر هزار نفر باشند به فرمان خدا  شما صد نفر مقاوم باشند بر دويست نفر پيروز مى

و بنابر تفسير  )66 همان، آيه(. »استبر دو هزار نفر پيروز خواهند شد، و خداوند با صابران 
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منظور از ضعف در اين آيه، ضعف در صفات روحى است «) ره(مرحوم عالمه طباطبايي
شود؛ نه ضعف از جهت نفرات و تجهيزات  كه باألخره به ضعف در ايمان منتهى مى

  )165: 9 ، ج1374طباطبايي : ك.ر( ».جنگى
بايد با اتكاء به نيروي عقل و تجربه بشري، مؤمنين عالوه بر اين كه  :امداد غيبي. 3

ترين وسايل نظامي و رزمي را براي مقابله با كفار فراهم آورند، چنانچه در  بهترين و پيشرفته
اين قدرت معنوي و . مسير مستقيم الهي حركت كنند، مؤيد به امدادهاي غيبي خواهند بود

ي و رزمي بتوانند بر نيروهاي كفر شود تا مؤمنين حتي با قلت نيروي انسان غيبي موجب مي
  .غلبه نمايند

، 1374طباطبايي، (. هاي غيبي، رساندن مدد توسط فرشتگان به نحو اتصال است مراد از امداد
: 2 ، ج1383قرائتى، (. ها با جهان فرشتگان مرتبط است بينى الهى، زندگى انسان در جهان )10: 4 ج

عمران،  آل( هزار و پنج )124عمران، آيه آل( ، سه هزار)9 انفال، آيه(ياري نمودن مؤمنين به هزار،  )148
ايمان، صبر و تقوي از . است  فرشته ارقامي است كه در آيات قرآن وارد شده )125آيه

 .هاي غيبي ذكر شده است شرايطي در اين آيات براي تحقق امداد
لَنْ يجعلَ اللَّه للْكافرينَ  و...«در آيه شريفه » نفي سبيل«يكي از معاني ) ره(امام خميني

هاي معنوي و ظاهري خداوند نسبت به كفار  را عدم امداد )141 نساء، آيه( »علَى الْمؤْمنينَ سبيالً
و در نقطه مقابل مؤمنين را بر مبناي آيه شريفه و آياتي . داند در مقابله با نيروهاي ايماني مي

كه و وعده فتح و ئمعنوي و ظاهري و امدادهاي مالكه بدان اشاره شد، مؤيد به تأييدات 
 .نمايد شمارد كه موجبات قوت و شدت و اطمينان ارتش اسالم را فراهم مي پيروزي مي

  )540: 2ق، ج1410امام خميني : ك.ر(
گرچه اصل اولي در مباني اسالمي عدم  :مشروعيت كاربرد قدرت توسط جبهه ايمان )4 

مجلسي، ( و بنا بر روايت مشهور نبوي مردم بر مال خود، واليت فردي بر فرد ديگر است
باشند ولي اقتضاي حكومت تسلط  و به طريق اولي بر جان خود مسلط مي )272: 2ق، ج1403

ها به منظور اداره جامعه  فرد يا افرادي بر جامعه و به تبع آن تصرف در مال و جان آن
اين جعل منصب . باشند ند ولي امر جامعه ميانبيا و اولياي الهي از طرف خداو اين بنابر. است

اعطاي اين . باشد واليت، منشأ مشروعيت تصرف آنها در مال و جان جامعه بشري مي
باشد،  منصب از طرف خداوند عالوه بر اينكه منشأ مشروعيت قدرت و حكومت آنها مي

ز اولياي امر لذا مؤمنين موظف هستند ا ها را به دنبال دارد؛ وجوب اطاعت مؤمنين از آن
و در عصر غيبت به ) ع(و ائمه اطهار) ص(مشروع خود كه در دين اسالم به پيامبر اكرم

تواند موجب  همين مشروعيت قدرت و اطاعت مؤمنين، مي .رسد، اطاعت نمايند فقها مي
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وحدت مؤمنين در جهت مقابله با دشمنان شود و قدرت عظيمي را در جامعه اسالمي در 
  .به وجود آورد مقابل دشمنان دين
و ائمه ) ص(گذاري شارع حقيقي خداوند كريم است و پيامبر اكرم از جهت قانون

و در عصر غيبت فقها وظيفه استنباط احكام شرعي را . باشند مبلغ احكام الهي مي) ع(اطهار
و ائمه ) ص(پيامبراكرم. باشند باشد، دارا مي از منابع آن كه كتاب و سنت و عقل مي

فقها در عصر غيبت عالوه بر وظيفه ابالغ و استنباط احكام الهي بر مبناي و ) ع(اطهار
واليتي كه دارند حق قانونگذاري براي اداره جامعه در چارچوب احكام شرعي را دارا 

شود؛ براي مثال پيامبر  باشند كه از آنها در يك معناي عام به احكام حكومتي تعبير مي مي
توجه به اينكه جامعه مدينه نيازمند رشد و توسعه  در دوران حكومت خود با) ص(اكرم

كشاورزي و دامپروري بود؛ به عنوان رئيس دولت مردم را از نگهداري آب مازاد بر نياز و 
 منع اجاره زمين منع نمود و يا براي رفع اختالف بين مردم از فروش ميوه قبل از رسيدن

بر وجوب اطاعت رسول و اولياي امر است آياتي كه دال  )728-  726: ق 1402 صدر،: ك.ر(. نمود
در اوامر تبليغي در ) ص(وگرنه اطاعت پيامبر )59نساء، آيه(. ناظر بر اين گونه دستورهاست

، انعطاف الزم براي اداره »منطقه الفراغ«حق قانونگذاري در  .واقع اطاعت خداوند است
امر  بنابراين ولي .آورد جامعه بزرگ اسالمي را در شرايط مختلف زماني و مكاني فراهم مي

جامعه اسالمي با نصب الهي و با اعمال واليت براي اجراي قوانين ديني، و برخورد با 
  .آورد زمينه و بستر الزم براي تحقق عدالت فراهم مي ،مخالفين حاكميت دين در جامعه

 و چگونگي تسلط دو جبهه بر يكديگر بررسي چرايي. 4
دهد كه جبهه ايمان از منابع قدرت  و ايمان نشان مي بررسي منابع قدرت دو جبهه كفر

هر دو جبهه براي تحقق بخشيدن اهداف خود به دنبال كسب . باشند بيشتري برخوردار مي
زيرا رسيدن به اهداف حق يا باطل بدون . قدرت به تبع آن تسلط و حاكميت بر جهان است

مورد بررسي قرارداديم و از  هائي كه يكي از واژه. پذير نيست دستيابي به قدرت امكان
با توجه به اين كه اين واژه در . جهت معنائي نزديك به معناي سلطه است، واژه سبيل بود

حوزه رابطه مسلمين و كفار به كار رفته است، براي بررسي كيفيت اين روابط، آيات قرآن 
  .دهيم در اين باره مورد بررسي قرار مي

در . است» نفي سبيل«پردازد آيه معروف به  ترين آياتي كه به بيان اين رابطه مي از مهم
و لَنْ «: اين آيه خداوند كه به طور مطلق سلطه و غلبه كفار بر مؤمنين را نفي كرده است

مقام  نفي سلطه كفار در مقام تشريع و نفي آن در. »يجعلَ اللَّه للْكافرينَ علَى الْمؤْمنينَ سبيالً
: 2، ج1410امام خميني،: ك.ر(. منطق و حجت در قيامت، ظاهراً مورد اتفاق فقها و مفسرين است
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مراد از نفي آن در مقام تشريع اين است كه خداوند حكمي را  )188: 1، ج 1419 بجنوردي،/ 540
، بر اين اساس. است كه موجبات تسلط و نفوذ كفار را بر مؤمنين فراهم آورد تشريع ننموده

است كه بيانگر حكم واقعي اولي است؛ براي مثال عدم واليت  اي آيه شريفه حاكم بر ادله
پدر و جد پدري كافر بر فرزند نابالغ مسلمان، عدم جواز توليت كفار بر موقوفاتي كه به 

گردد، و عدم صحت قيموميت كفار بر امور سفها و ديوانگان و  امور مسلمانان برمي
از موارد تطبيق اين آيه ... مسلمين، عدم حق شفعه كفار بر مسلمين، وكودكان خردسال از 

از طرفي فقها براى اثبات عدم  )193: 1، ج1419 بجنوردي،: ك.ر(. شريفه در مقام تشريع است
براساس آيه شريفه هر . كنند تسلّط كفّار بر مؤمنان در روابط سياسي، به اين آيه استناد مى

و قراردادى كه راه نفوذ كفّار بر مسلمانان را باز كند حرام  طرح، عهد نامه، رفت و آمد
  )513: 7 ، ج1419اهللا فضل/  415: 2 ، ج1383قرائتي،: ك.ر(. است

مراد از نفي سلطه كفار در مقام حجت اين است كه كفار در منطق و استدالل مغلوب 
هميشه بر زيرا مؤمن در موضع حق است و كافر در موضع باطل و حق  مؤمنين هستند؛

بر اين اساس، در حوزه ديپلماسي و مذاكرات سياسي چنانچه مؤمنين در  .باطل غالب است
توانند با منطق و استدالل پيروز ميدان مبارزه با كفار در جنگ نرم  موضع حق باشند مي

  .باشند
آنچه درباره تفسير آيه شريفه، مورد اختالف است، نفي سلطه در مقام ظاهري و 

ها و به استناد  ها و حكومت برخي با توجه به غلبه ظاهري كفار در جنگ. خارجي است
اند، سلطه و  در آيه را نفي در مقام حجت دانسته» نفي سبيل«برخي از روايات كه مراد از 

اند و مؤيد اين مطلب را شكست مسلمانان در  غلبه خارجي را خارج از عموم آيه دانسته
،  1398نجفي خميني،  /365: 3 تا، ج شيخ طوسي، بي:ك.ر(. دانند مي ها از جمله غزوه احد برخي از جنگ

اي كه سلطه ظاهري و خارجي را نيز مشمول آيه  اما عده )175: 4 ، ج1374 مكارم شيرازي، /41: 4 ج
اند كه به تبيين و نقد و بررسي  دانند، توجيهاتي را در مورد اين غلبه بيان نموده شريفه مي
  :پردازيم آنها مي

  :نظريه اول) الف
بعضي از اين آيه در زمينه نفي سلطه خارجي كفار، انشاء در مقام اخبار را استفاده 

اند؛ يعني مقتضاي عمل به آيه را عدم مشروعيت كفار بر جان و مال و سرزمين خود  نموده
در  كافران را ندارند و بايد محكم  دانند؛ لذا برمبناي اين آيه مؤمنين حقِ پذيرفتن سلطه مي

. مقابل اين تجاوزات ايستادگي كرده و مانع اشغال سرزمينشان و در نتيجه ذلت خود شوند
  )415: 2 ، ج1383 قرائتي،/ 513: 7 ، ج1419 اهللا، فضل: ك.ر(
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  :نظريه دوم) ب
منظور از عدم سلطه خارجي و تكويني كفار بر مؤمنين را عدم  )ره(امام خميني

داوند نسبت به كفار در حوزه مختلف مقابله با خ) صوري( هاي معنوي و ظاهري امداد
دانند تا در نتيجه آن موجبات تقويت و غلبه آنها بر مؤمنين فراهم نشود؛  نيروهاي ايماني مي

ولي در نقطه مقابل، خداوند مؤمنين را به تأييدات معنوي و ظاهري و امدادهايي از مالئكه و 
و شدت و اطمينان ارتش اسالم را فراهم  و موجبات قوت  وعده فتح و پيروزي مؤيد نموده

نمايد به عنوان شاهد  ايشان به آياتي از قرآن كه چنين مضاميني را بيان مي. است كرده
هاي بسياري كه  بنابراين خداوند از راه )123،124،125آل عمران، آيه (. نمايند نظريه خود استناد مي

البته هم مسلمانان و هم . نموده استموجب تقويت و قوت مؤمنين شده و آنها را ياري 
 امام خميني،: ك.ر(. اند كفار به نيروي عقل و قوت و قدرت براي رسيدن به اهداف تجهيز شده

 )540: 2، ج1410

  :نظريه سوم) ج
 سلطه كفار بر مؤمنين را نفي نموده ،بسياري از مفسران با توجه به اينكه آيه شريفه

نفي سلطه قائل هستند و سلطه خارجي كفار در برخي است، براي ايمان نقش اساسي براي 
عدم اتحاد مسلمين، و عدم . دانند از موارد را ناشي از عدم عمل مسلمانان به لوازم ايمان مي

انگاري، عدم اطاعت خدا و رسول، از مواردي است كه  ها، سستي و سهل علم و آگاهي آن
مكارم / 41: 4 ، ج1398خميني،  نجفي: ك.ر(. اند مفسران براي تحقق سلطه كفار بر مسلمين بيان نموده

: 5 ، ج1364قرطبي،  / 566: 1 ، ج1424حسيني شيرازي،  /393: 7 ، ج1365صادقي تهراني، / 175: 4 ، ج1374شيرازي، 
و آنچه مصيبت كه به شما «: فرمايد مؤيد اين نظريه برخي از آيات قران است كه مي )420
ايد، و خدا از بسياري از گناهان  كه به دست خود كردهرسد به خاطر اعمالي است   مي

البته با توجه به طبيعيه بودن قضيه مثل ساير قضاياي طبيعي، آيه  )30 شوري، آيه(. »گذرد درمي
 )566: 1 ، ج1424حسيني شيرازي، (. منافاتي با تسلط برخي از كفار بر بعضي از مؤمنين ندارد

  :نظريه چهارم) د
اند عدم موفقيت كفار براي نابودي دولت  از مفسرين بيان نموده وجه ديگري كه برخي

مؤمنين و محو آثار آنها و از بين بردن اصل و ريشه ايشان است؛ يعني ممكن است كفار 
در كوتاه مدت تسلطي بر مؤمنين بيابند، ولي در دراز مدت اين مؤمنين هستند كه وارث و 

مؤيد اين نظريه اين آيه قرآن  )420: 5 ، ج1364بي،قرط: ك.ر(. شوند مسلط بر اين كره خاكي مي
چنين نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته من ) تورات(در زبور از پي آن كتاب «: باشد مي

 )105انبيا، آيه( . »برند به ميراث مي
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  :نظريه پنجم) ـه
است مراد از نفي سبيل و سلطه در عالم  آخرين وجهي كه در محدودي از تفاسير آمده

خارج، نفي آن در مقام روحي و معنوي است؛ يعني گرچه در دنياي مادي امكان غلبه كفار 
بر مؤمنين از جهت نظامي وجود دارد، اما در هر حال مسلمان با حفظ ايمان خود و عدم 

  )267: 6 ، ج1380مصطفوى،(. لغزش از جهت روحي و معنوي مسلط بر كفار است
  بررسي نظريات
اند، اما نكته  از نظريات به وجهي از وجوه آيه شريفه اشاره كردهرسد برخي  به نظر مي

بر اين . اند اند، ولي بعضي ديگر به ركن اصلي اشاره نموده اصلي آيه را مدنظر قرار نداده
اساس، گرچه بر مبناي نظريه اول، مؤمنين نبايد سلطه كفار را پذيرا باشند، ولي ما در عالم 

ها شاهد شكست مسلمين و پيروزي كفار و در مواردي  جنگخارج و واقع و در برخي از 
سلطه آنها بر جوامع اسالمي هستيم و اين نظريه در تبيين چگونگي اين تسلط كه مسئله ما 

 . باشد، مطلبي ارائه نداده است مي
هاي غيبي خود را  نظريه دوم نيز مضمون بسياري از آيات قرآن است كه خداوند امداد

باشند؛ اما سؤال اين است كه چرا و چگونه  و كفار از آن محروم مي شامل مؤمنين نموده
يي با مؤمنين در مواردي روهاي غيبي نسبت به كفار، آنها در رويا رغم عدم شمول امداد علي

  . باشند مي  پيروز ميدان
داند مطابق مضمون  نظريه سوم نيز از جهت اينكه پيروزي نهايي را از آن مؤمنين مي

رآن است؛ ولي با مفاد آيه كه نفي هميشگي و ابدي سلطه كفار را بيان نموده آياتي از ق
  . است هماهنگي ندارد

گونه كه  زيرا همان رسد؛ تر به نظر مي بنابراين جمع بين نظريه چهارم و پنچم قوي
اند وصف مشعر به عليت است و در اين آيه سلطه كفار بر مؤمنين نفي شده  اصوليون گفته
هر چه . باشد مان نقش اصلي را در چگونگي روابط جبهه كفر و ايمان دارا مياست؛ يعني اي

ايمان فرد در بعد فردي و ايمان مؤمنين در جامعه اسالمي افزوده شود، سلطه شياطين در بعد 
شود و وقتي فرد به مرحله اخالص رسيد  فردي و سلطه مستكبرين در سطح كالن كاسته مي

زيرا سلطه و سبيل به اين  )40و 39حجر، آيه :ك.ر( رود؛ بين مي تسلط شيطان بر او كامالً از
بتواند افراد تحت سلطه خود را در همان جهت و راهي كه با  معناست كه صاحب سلطه

حال فرد . اهداف او هماهنگ است بكشاند و اين همان معنايي بود كه از قدرت ارائه داديم
شد، گوش به فرمان الهي است و همه اي كه به مرحله ايمان كامل رسيده با و جامعه

تحت تأثير  گيرد و دستورهاي او را در ابعاد مادي و معنوي براي مقابله با كفار به كار مي
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البته تسلط ظاهري كفار بر جسم برخي از . گيرد هيچ نيرو و جريان غيرديني قرار نمي
كه  )ص(مثال پيامبر اكرممؤمنين از انبيا و اولياي الهي منافاتي با اين تحليل ندارد؛ براي 

ها در شعب ابوطالب محصور كفار بود و در برخي از  مظهر اعالي ايمان است نيز سال
ها  سال )ع(بن جعفر مسلمين شكست خوردند و يا امام موسي) ص(غزوات با حضور پيامبر

يعني نفي ـ تلقي همين معنا . هاي مخوف حكام جور، جسم او در غل و زنجير بود در زندان
اي به  از آيه در ذهن بعضي از افراد موجب شد تا عده ـ سبيل از جهت ظاهري و صوري

از ما «با بيان اين جمله كه ) ع(در كربال شوند، كه امام رضا) ع(اشتباه منكر قتل امام حسين
، خبر »شود و واهللا من هم با مكر و حيله كشته خواهم شد كسي نيست جز اينكه كشته مي

فيض : ك.ر(. ائر ائمه بعد از خود دادند و چنين مطلبي را كذب خواندنداز شهادت خود و س
  )513: 1 ، ج1415كاشاني، 

گونه كه در آيات قرآن آمده است، عزّت و علو براي هميشه و در  بر اين اساس، همان
الظاهر تحت فشار و قدرت كفار و  همه حال براي مؤمن خواهد بود، ولو اينكه علي

   )8نافقون، آيه م(. مستكبران باشد
بعد واقعه عاشورا با ابن زياد ملعون  )س(گوي حضرت زينبو مؤيد اين نظريه گفت

بودند در   هنگامي كه حضرت زينب به همراهي جمعي از زنان كه دور او حلقه زده: است
سپاس خداي را كه : زياد بعد از شناسايي، خطاب به ايشان گفت ابن .كناري از قصر نشست

: حضرت در پاسخ فرمود .هايتان را برمال كرد و به قتل رسانيد و دروغشما را مفتضح 
كرامت  )درود خدا بر او اهل بيتش باد(ش محمد ا سپاس خداي را كه ما را به واسطه نبي«

شود و فاجر و  داد و ما را از هر گونه رجسي تطهير نمود و به درستي كه فاسق مفتضح مي
بيان اين مطالب  )115: 2ق، ج1414شيخ مفيد،( ».ر از ماستگويد و او كسي غي گناهكار دروغ مي

دهنده اين است كه مؤمن در اسارت نيز در اوج آزادگي و عزت است و اين نشان
البته چنانچه همه امت اسالمي و جامعه  .مستكبرانند كه در اوج قدرت، ذليل و خوار هستند

عناي واقعي مؤمن باشند و به دستورهاي اي از جبهه ايمان به م ايماني يا الاقل عده قابل توجه
امر عادل خود، عدم تنازع، آمادگي نظامي و اقتصادي و الهي از جمله پيروي از ولي... . 

بنابراين تسلط . ملتزم باشند تسلط ظاهري كفار نيز بر جامعه اسالمي امكان پذير نخواهد بود
و امر است درجات ايمان و كفار بر مؤمنين و بر عكس استقالل جامعه اسالمي در گرو د

عدم تسلط كفار در بعد فردي تابع ايمان فرد و عدم تسلط آنها بر جامعه . تعداد مؤمنين
  .اسالمي تابع ايمان جمعي آنها و عمل به لوازم آن است
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 گيري نتيجه
بر مبناي تعاليم قرآني هيچ قدرتي در مقابل قدرت الهي وجود خارجي ندارد و منبع و 

كسي و در هر سطحي داراي قدرتي است از جانب  گردد و هر مي ها به او بر منشأ همه قدرت
قدرت اعطايي از طرف خداوند به دو بخش اساسي قابل تقسيم . است خداوند به او عطا شده

 .كفر و باطلهاي يكي قدرت اعطايي به جبهه حق و ديگري قدرت اعطايي به نيرو: است
دهد از جهت مادي هر  ايمان و كفر نشان ميبررسي تطبيقي موازنه قدرت بين جبهه 

هاي الزم را براي مقابله با جريان  توانند با تالش و همت خويش ابزار كدام از دو جبهه مي
. مقابل تحصيل نمايند؛ اما خداوند راهي براي تسلط و سيطره كفار بر مؤمنين نگشوده است

منجر به تسلط كفار شود و عدم  نفي سبيل كفار بر مؤمنين به معناي عدم تشريع احكامي كه
انشا در مقام اخبار،  .ها از جهت استدالل و منطق، مورد اتفاق مفسرين است تسلط آن

هاي غيبي، منوط بودن پيروزي مؤمنان به  پيروزي نهايي مؤمنان، محروميت كفار از امداد
، نظرياتي ايمان و عمل به لوازم آن و باألخره عدم تسلط روحي و معنوي كفار بر مؤمنين

نفي « با توجه به اطالق آيه »مراد از نفي تكويني كفار نسبت به مؤمنين«كه در مورد 
  . است ارائه شده »سبيل

توان گفت عدم تسلط كفار بر مؤمنين در مقام تكوين،  با توجه به اين نظريات مي
امدادهاي الهي و وعده نصر  .رغم عدم مشروعيت آن، تابع عملكرد مؤمنين است علي
شود كه اوالً بر نيروهاي اهريمني درون فائق آمده و در مبارزه با  داوند شامل كساني ميخ

بنابراين ميزان تسلط كفار  .جبهه باطل در بيرون، ابزار الزم مادي و معنوي را فراهم آورند
چه فرد مسلمان و  بر فرد مسلمان و جامعه اسالمي تابع درجات و مراتب ايمان است؛ هر

ي از واليت و سرپرستي خداوند و واليان منصوب و مورد تأييد او دور شوند، جامعه اسالم
اند؛ لذا واليت كفار تابع پذيرش فرد و  عمالً سلطه و حاكميت كفار را بر خود پذيرفته

كفار بر فرد و جامعه  جامعه است وگرنه خداوند راهي براي تسلط شياطين جن و انس و
 .است  اسالمي نگشوده
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