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Abstract  
The purpose of the present study is to review power with an approach to the divine political aspects. This 

approach entails a relative protection against political, economic, ethical, and … corruptions. The results of 

the study indicate opening a new horizon towards political power as many other approaches in this regard 

have been free from spirituality and morality. However, this research study associates power with 

spirituality, morality, and the divine names of God as a mystical discussion and also applies three concepts 

of dependency, substantiation, and assuming traits in explaining divine political power. Those in power 

shall not have this illusion that their political power is free from the power of God, but rather they should 

believe that human power is in line with the divine power. This outlook on power presents a relative 

protection against political corruption.  
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 چکیده

، اقتصادی، هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت با رویکرد وجوه سیاسی اسمائی است. این رویکرد صیانت نسبی از مفاسد سیاسی
اکثر رویکردهایی که به مطالعه ، همراه دارد. نتایج پژوهش حاکی از گشودن افق جدید به قدرت سیاسی استاخالقی و... را به 

قدرت را با معنویت و اخالق و با أسمای ، اما این پژوهش، اند قدرت را منهای معنویت و اخالق دیده، اند قدرت سیاسی پرداخته
تحقق و تخلق را در بیان قدرت سیاسی أسمائی به کار ، ه مفهوم تعلقپیوند زده و س، حسنای إلهی که یک بحث عرفانی است

بلکه باید بر این باور باشد که ، گرفته است. صاحب قدرت نباید بر این توهّم باشد که قدرت سیاسی خود منهای قدرت حق است
 دهد. را ارائه میصیانت نسبی از فساد سیاسی ، باشد. این نگاه به قدرت سیاسی قدرت خلق در طول قدرت حق می

 

 فساد سیاسی.، قدرت أسمائی،  تخلق، تحقق، تعلق، صیانت نسبی، سیاسی  قدرت، قرآن های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

و بر این باورند که ، ای بدان ندارند بینانه  دانند و رویکرد خوش آور می قدرت را فساد، در ادبیات سیاسی
خیز دارد. با رویکرد  ز و نزاعیتًا جدال برانگیاساسًا مفهومی ماهقدرت سیاسی منشاء فساد و نزاع است و 

به « قدرت»توان گفت که داّل  شناسی نو می پدر زبان 5ات سوسوریشناسانه و با بهره جستن از نظر زبان
ن داّل و مدلول قدرت وجود یچ رابطه ذاتی و ماهوی بیه، گریان دیدهد. به ب مدلول خاص و ثابتی رجوع نمی

ا بهتر یمصداق )، ای قراردادی است و مفهوم قدرت رابطه، ن دوین ایبلکه هر نوع رابطه متصوری ب، ندارد
ز خود برآمده از یها ن د. گفتمانیجو های گوناگون می های( خود را از درون گفتمان م مصداقییبگو
 هستند.، خواند های زبانی می آن را بازی .نیتگنشتایا آنچه ویال و یس، زیهای زبانی متما تیهو

ش یدایات و پیح -فهمد آن را می 3شل فوکویآنگونه که م -شناسانه نهیرین نظر گاهی تبارشناسانه و دیاز ا
 :5331، ات آدمی دارد )آرکلگیقدمتی به بلندای ح، و حوزه معرفتی مربوط بدان« قدرت»ر یمی نظیمفاه
علت ، میاگر ظاهرگرا باش، کند ز است و آدمی را وسوسه مییبرانگ دالنکه چرا مفهوم قدرت جی(. ا52-1ص
اما با رویکرد باطنی و ، باشد لسوفان غربی مشهور مییاسی و فیشمندان علوم سین اندین است که بیهم

  الله در عرفان تمام هستی ظهور اسماء، تواند ظهور اسم حضرت حق باشد قدرت سیاسی می، عرفانی
 کند؟ اگر بر این باور باشیم که به ز کدام صاحب قدرت را وسوسه مییانگ قدرت وسوسهن یهستند. اما ا
ك مورد یدر این صورت اگر فقط ، کند ه همه آدمیان و صاحبان قدرت را وسوسه مییه موجبه کلیصورت قض

 ن ادعا به چالش کشیده خواهد شد. یت ایکلّ ، خی باشد که قدرت او را وسوسه نکرده باشدیتار
اسیر ، م که در طول تاریخیپروردگان آنان را سراغ دار اء و ائمه)ع( و دستیبلکه همه انب، ك موردیه ما ن

را در جهت خدمت  قدرت نشدند و تحت تأثیر قدرت قرار نگرفتند و آنان افسار قدرت بر دست داشتند و آن
منشاء هیچ ، فانیکار بستند و اسیر قدرت نشدند. به خصوص قدرت سیاسی با رویکرد عر به خلق به

قدرت سیاسی را سازگار با ، ها باشد که در تحقیقی مستقل گرایی تواند سرچشمه هم بلکه می، تنازعی نیست
 (. 5313، عرفان دانستیم )بهرام دلیر
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 . پیشینه قدرت2

 بلکه، آغاز نمود .ا هابزی 5اولییپیشینه قدرت از آغاز آفرینش انسان است و نباید پیشینه آن را از ماک
بایستی آن را از زمان پیدایش حضرت آدم)ع( مورد مطالعه قرار داد. بایستی قدرت سیاسی را به دو قسمت 

، توان در قدرت فرعونی و قدرت موسوی رحمانی و شیطان تقسیم کرد که امتداد آن دو را در طول تاریخ می
ا قدرت یای و علوی)ع(  هیقدرت معاو، انی و محمدی)ص(یقدرت ابوسف، مییقدرت نمرودی و ابراه

گیرند.  های سیاسی در امتداد آن دو قرار می نی)ع( دید. در زمان معاصر نیز بسیاری از قدرتیدی و حسیزی
یاد شده   تقسیم، چرا که غیر معصوم مصون از خطاء نیست، البته در غیر معصوم به صورت نسبی است

عنوان تبارشناسی صاحبان قدرت  بوده که به  خییتار اتیبلکه واقع، ستندیهای قرآنی دارند و خطابی ن ریشه
 توان آنها را مورد مطالعه قرار داد.  می

ست و یقرآنی و عرفانی ن، دیین است که قدرت توحیبرای ا، باشد ز مییبرانگ اگر قدرت وسوسه و جدال
هستی را منهای مبدأ ای خاکی باور دارند و یستند و تمام آغاز و انجام امور را در دنیصاحبان قدرت موحد ن

کنند. در این میان صاحبان قدرتی هستند که به نام دین ظلم کرده و  ل مییه و تحلیتجز، اصلی جهان
، اند داری صاحبان قدرت سیاسی که ظلم و استبداد را پیشه خود ساخته در دین، کنند مستبدانه حکمرانی می

ظلم نکردن در حکمرانی است. اگر ، ر دینداریآزمایی آنها د بایستی تردید کرد و یکی از عوامل راستی
باوری صحیح  اند. دین از باورهای دینی تهی هستند و دین را بازیچه خود ساخته، ظالمانه حکمرانی کنند

 شود.  بازدارنده است و مانع از فساد و استبداد و ظلم می

آسیبی به علوم انسانی  چنان، های سیاسی و اجتماعی های دینی در عرصه برخی با حذف مشارکت گزاره
های عصری که قرون  الدی بر خرابهیم 51ل قرن یبًا از اوایزدند که به سادگی قابل جبران نخواهد بود. ... تقر

دن گرفت که در یی( شروع به رو4وتاریان لیتی )به بیفرا روا، کش نامندیعصر کالس 3ر فوکویا به تعبیوسطی و 
امی یکرده و با پ« مذهب»ن یرا جانش« ت ابزارییعقالن»و  «خدا»ن یگزیرا جا« انسان»دامان خود 
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« ك حضوریزیمتاف»و « دوگانگی متضاد»و مبتنی بر « محور کالم»شمول گفتمان  جهان« قت محورانهیحق»
 (. 52ص :5331، ان ابالغ کرد )آرکلگیامبرگونه بر جهانیش را پی( خو5دایر دری)به تعب

های  با این رویکرد خود را از عقل قدسی و از گزاره، وبی نداشتهارمغان خ، ابزاری دیدن عقل برای غرب
باور به امدادهای غیبی را به چالش کشاندند. اما امروز استقبالی که از ، دینی محروم کردند و به پندار خود

 کشاند. های انجام شده را به چالش می تمام تالش، شود دین و دینداری می

 رت. نقد ادعای عصر کالسیک از قد3

شناسی و  در روش، ت تفاوتی که داردیك در واقع ادعای فرعونی است. نهایادعای عصر کالس
اما از جهت مدعا فرق متنابهی با هم ندارند. زمانی که انسان مدرن خود را از ، باشد پردازی می صورت

، طور قطع طعم مهربه ، شه را ادامه دهدیر زندگی و اندیمس، یین جدایتا با ا، بخش جدا کردمنشاء وحدت
سر خواهد برد. راه  شه در جدال و ستیز با خود و دیگران بهیبلکه هم، دیمحبت و وحدت را نخواهد چش

م علوم انسانی را به دژ مستحکم یی برگردد و تمام مفاهین است که به قبل از جداین چالش ایرفت از ا  برون
 ها بهد تا تمام جدالیارایم بلند بیخود را به آن مفاهگره بزند و به اسماءالحسنی روی آورد و « خدا»به نام 

 کن شود. شهیخواست حق ر

 2. تعریف قدرت0

 . تعریف قدرت در غرب0-0

، کنند منهای مبدأ و معاد تعریف می، اسی و انسانییهای مختلف علوم سف قدرت را در فرهنگنامهیتعر
عنوان  را به ا آنیح دارند یا تصریبرخالف حکمای مسلمان که ، ك باور دارندیزیآن را بریده از عالم متاف
هایی که از فینند. برخی از تعریباند که قدرت آدمی را در طول قدرت خداوند می اصل موضوعی پذیرفته

طور ساده عبارت است از  کند: قدرت به ف میینگونه تعریقدرت ارائه شده عبارتند از: ماکس وبر قدرت را ا
دارا است. پس قدرت در ، گری حّتی در صورت مقاومت اویش بر دیل اراده خویفاعل برای تحمامکانی که 
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اراده خود را ، کی از فاعالنی، ك رابطه اجتماعی قرار دارد و معرف وضعی نابرابر بوده که در آنیچارچوب 
 :5333، مهر انیاا افراد )شیمثاًل دوستان ، ها باشند کند. فاعالن ممکن است گروه ل مییگری تحمیبر د
 (.053ص

چون ، شود منشاء جدال می، قدرت ن نگرشی بهیچن، میل کنیه و تحلیق تجزیف مذکور را دقیاگر تعر
اطاعت ، ل قدرتیالبته چه بسا تحم، بلکه تحمیل قدرت است، طبق تعریف یاد شده اعمال قدرت نیست

ی را یها راه نخواهد داشت و چه بسا عقدهاما اطاعت باطنی را هرگز به هم، ظاهری را به همراه داشته باشد
 كیك فاعل زورگو در ینکه یمثل ا، رود درپی داشته باشد که هر آنی انتظار انفجار و انقالب از آن جامعه می

کننده و زورگو  لیوگرنه حسابش با آن اراده فاعالن تحم، ن زور تن دهدید به ایگر بایطرف است و طرف د
، «الحکم لمن غلب»شود که  ای که در فقه سیاسی اهل سّنت دیده می نظریه خواهد بود. این تعریف شبیه

 یعنی حاکمیت از آن کسی است که غلبه کند و غالب آید.

شبرد یا پیابی به اهداف یك گروه برای دستیا اعضای یی افراد یتوانا م:یخوان ن مییگر چنیف دیدر تعر
ك یی یزان توانایرا میز، مبارزه برای قدرت است، جامعه ها در زهیاری از ستیمنافع خود را قدرت گویند. بس

های خود را به زبان  توانند خواست ن امر که تا چه اندازه مییابی به قدرت بر ایا گروه در دستیفرد 
 (.053ص :5333، مهر انیگذارد )شا ر مییتأث، گران به مرحله اجرا درآورندیهای د خواست

قدرت دولتی شکلی از قدرت اجتماعی است »ن آمده است: یچنف قدرت دولتی یل تعرین در ذیهمچن
گر بر همه ین و احکام الزامی دیبه ابزار مخصوص قهر متکی بوده و در صدور قوان، که خصلتی طبقاتی دارد

 (.053ص :5333، مهر انی)شا« از حق انحصاری برخوردار است، تیجمع

می همچون یف اول مفاهیشتر دقت کرد. در تعرید بیاد شده بایف یکار رفته در دو تعر م بهیبه مفاه
گران به یهای د های خود را به زبان خواست های خود و خواست خواست، مبارزه برای قدرت، منافع خود

م ین مفاهیها از ا ها و جنگ رنگین، ها خشونت، ها ییبه کار رفته است که اگر جدا، مرحله اجرا در آورند
 در چنین رویکردهایی انجام وظیفه انسانی و اخالقی رخت جای تعجب خواهد بود.، حاصل نشود

 بندد. برمی

ن یدن به سود خود. در مقابل ایگران برای رسیقهر بر د، مفهوم قهر جای بسی تأمل دارد، ف دومیدر تعر
د یده است. شایدست ما رس از عرفای بزرگ به« قدرت»ل واژه یی وجود دارد که در ذیها فیتعر، ها گزاره

بینی  یکی جهان، بینی هستند چرا که دو جهان، الفارق استاس معیك قی، ن دوین ایاس بیگفت قبتوان 
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 هل»اند که  ن را به محبت معرفی کردهین محمدی)ص( همه دییبینی الهی که در آ مادی و دیگری جهان
محبت بوده زیربنای ارتباطات انسانی انس و «. گری است؟یز دین جز محبت چیا دیآ»، «ن إال الحّب یالد

مهرورزی و محبت ، و انسجام اجتماعی و سیاسی بر مهربانی استوار است. همچنین زیربنای دولت کریمه
سود ، ن گام سراغ قهریدر اول، کنند می« قدرت»هایی که از  فیدر حالی که متفکران غرب در تعر، است

 روند.  ی مییشخصی و زورگو

ی یی و جدایرو ن مرحله به ترشیند که آخریگو راحلی میفقها در مثل امر به معروف و نهی از منکر م
قدرت ، قدرت جمعی، هییقدرت تنب، ل قدرت اجتماعییز در ذیگری نیهای د فیشود. تعر منتهی می

 (. 010-013ص :5333، مهر انیقدرت فره و شیء وغیره آمده است )شا، هیسرما

 . تفاوت دو دیدگاه دینی و غیر دینی به قدرت0-2

سودگرایی و... ، منافع شخصی، به قهر و غلبه، کنند هایی که با رویکرد غیر دینی از قدرت می فیتعر
های  و تفاوت بوده اد شده مشتركیم یهای قدرت در این رویکرد در مفاه تاکید دارند و بسیاری از تعریف

در سود ، ی و عرفانیرالهینی و غیردیکردهای غیطور خالصه در تمام رو شود. به ده میین آنها دیجزئی ب
نی یهای ما و به خصوص در احکام د نامه اما در تعریف قدرت در فرهنگ، شخصی زور و غلبه وجود دارد

، بلکه مصالح و مفاسد است. مراد از مصالح، ستیان نیسود و ز، ست. مالك در جعل احکامین نیچن
شود و در  ها در نظر گرفته می انسانمصلحت نوع ، استیعنی در اعمال سی، ه استیشتر مصلحت نوعیب

شود. تمام صاحبان قدرت در این رویکرد  ف فرقی گذاشته نمییقوی و ضع، ریفق، ن غنییب، اجرای احکام
درپی تحقق بخشیدن به مصالح نوعیه بوده و به طور خاص قهر و زور در نگرش عرفانی وجود ندارد. 

و رحمته »اری و ساری در کل هستی است: ك اسم عام جی« رحمت»بعضی از اسمای الهی همچون 
 «.رحمت الهی شامل تمام هستی است»، «وسعت علی کل شیء

 هاى غیر غربی نامه قدرت در فرهنگ  فی. تعر0-3

خواهیم دید ، های مادی و غیر مادی إحصاء شود هایی که در رویکرد در مجال فراختر اگر تمام تعریف
 برای نمونه: ، اند انستهکه قدرت را برای منافع شخصی و غلبه ند

ر آن یتوانستن. صفتی است که تأث، ی داشتنیتوانا»ف کرده است: ینگونه تعریرا ا« قدرت»ن یفرهنگ مع
شود و مبدأ عبارت است از فاعل مؤثر  بی است که افعال مختلف از آن صادر مییبر وفق اراده باشد. مبدأ قر
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 (.100.ص ،.: ج 5312، نی)مع« عنی بدون واسطهی، بیقر

صفت حضرت حق است. مخلوق در ، ی و کمال تمّکن است. قدرت در هستییتوانا، قدرت حق
مند  ی مخلوق به سعه وجودی و بهرهیاش از حق است. توانا بعضی توانا بوده و در بعضی ناتوان که توانایی

ی عبد یاست و توانای حق بالذات یز توانا بوده و توانایولی خداوند بر همه چ، شدن از اسم حق بستگی دارد
ن عربی یالد ییمح، شگی است. شارح اصطالحاتیمن از زوال و در ذات و نعت همیر. قدرت الهی ایبالغ
سد: حضرت و جاللت و قدرت حق آن است که بر ممکنات هستی بخشد و در آنها مؤثر افتد. پس ینو می
از قدرت ، ای که ممکن به گونه، اده استاقتدار را پنهان داشته و پوششی برای آن قرار د« کن»ان واژه یبا ب

دانست و با اجابت امر حق در تکّون و هستی خود شتاب کرد و به  زی نمییالهی به وجود آمد. در آغاز چ
زی که ین چیظاهر شد. آنگاه نخست، «کن»وجود آمد. پس در نفس آنان سمع و طاعت برای کسی که گفت 

، ردیجاد وی حاصل شده و هر گناهی که از وی صورت گیاز ممکن برآمده سمع و طاعت امر خدا در ا
ه و اساس آن سمع و طاعت است. چون غضب امر عرضی بوده و سبقت از آن یولی پا، امری عرضی است

ت و اطاعت یرحمت است. چه هر مولودی بر فطرت زاده شده و فطرت انسانی اقرار به خدای بزرگ و عبود
ان کرده که جهت رعایت اختصار از آوردن ین معنی را به خوبی بیار یبه اوامر او است. وی در اشعار ز

 کنیم. اشعار که به عربی سروده است پرهیز و به معانی آن اشعار بسنده می
، شد برای ما آشکار می، شناساند گوید: اگر آن ارزش و مقدارم به من می عربی در سروده خود می ابن

تر  مین اعتقاد نزد من از داخل شدن در آتش عظیار بوده و اروی من در تصرف پروردگیمن پرگو نبودم. ن
نجا ابن عربی قول یمان فعل بنده است. در ایمان فعل خدا است و معتزله برآنند اید ایگواست )اشاعره می

کان در برابر او یبا ن، میآ سوی او می به، اوردیار کرده است(. اگر سپاهی فراوان مخالف من بیاشاعره را اخت
شان نزد خدا  اند و آثار افعال گناه کوکار که بییوسته و سروران نیهم پ صورت گروه به به، کنم مقابله می

 :5303، دییسازد )سع مرا از غالمان گنگ و آزادگان جدا می، محفوظ است که هنگام ورود به خانه حق
 (. 153-155ص

 . قدرت اسمائی5

ن یالد ییمح، اند به تفسیر قدرت پرداخته، و المقتدر شارحان اسمای حسنای الهی در ذیل اسم القادر
ل اسم یو سپس در ذ« القادر»ل اسم یکبار در ذیبحث از قدرت را « المعنی کشف»عربی در کتاب 



 77 قدرت سیاسی أسمائی

ب»پس از بررسی معنای لغوی آن که از باب « القادر»ل اسم یبحث کرده است. وی در ذ« المقتدر» ر  « ض 
د: قادر بودن خداوند یافزا می، کننده و به سنجش آورنده است بررسی، توانا ،ریگ اندازه، معنای توانمند و به

ِنْعم  »د: یفرما چ مانع و رادعی در مقابل نباشد. خداوند در سوره مرسالت میین معنا است که هیا به ْرنا ف  د  ق  ف 
های  دهیافعال و آفرعنی ی، گرفته است« قدر»را از « قادر»شه یعربی ر (. ابن3.، )مرسالت «اْلقاِدُرون  

باشد. وی معتقد است:  مانه میین حکمت و حکیشده و براساس قوان عبارتی حساب خداوند به اندازه و به
، «کن»رو به فرمان نیست. از ایی نیه اقتدار و توانایزی جز عطاء و بخشش بر پایچ« القادر»ن نام یاثر ا

ات و مقومات یها از ذات ها و شقاوت تیمعصزه است. یشود که پاك و پاک وجودی به سرعت موجود می
طاهر و ، شود مثاًل وجودی که به سگ عطاء می، شوند بلکه اموری عارضی شمرده می، ستندیموجودات ن

، کند ن وجودی که خداوند به انسان عطاء مییباشد. همچن ت سگ مییپاك است. نجاست متعلق به ماه
مندی آدمی امری عارض بر  ت و شقاوتیبلکه معص، ت آدمی نداردیپاك و زالل است و ربطی به معص

 ن نبود.یتی در بیمعص، ن اقراریرا انسان فطرتًا به بندگی خداوند اقرار کرده و در ایز، انسان است
 شود: تحقق و تخلق را یادآور می، گانه تعلق مفاهیم سه« قادر»ان اسم ین در پایالد ییمح

ی بخشد و توانمندی دهد تا ین است که تو را توانایسبحان در ااز تو ای بنده سالك به خدای ین ( تعلق:5
ر موفق باشی. در تعلق هیچ صاحب یبه جای آوری و در کارهای خ، بتوانی فرمان و دستوراتی که امر فرموده

بلکه خود و قدرتش را متعلق به حضرت حق باور دارد. صاحبان ، داند قدرتی خود را توانمند بالذات نمی
 کما اینکه بقای قدرتشان نیز از اوست.، نیز قدرتشان را بایستی از آِن حق بدانندقدرت سیاسی 

ر او یرادع و جلوگ، کسی نتواند مانع، قادر کسی است که هرگاه بخواهد کاری را انجام دهد ( تحقق:.
 بدانند. شود. صاحبان قدرت خود و قدرتشان را متحقق به قدرت حق 

متخلق شده « قادر»قت به نام یدر حق، د که دست او دست خدا باشدی برسیوقتی عبد به جا ( تخلق:3
، امبر)ص( را دست خود دانستهید دست پیکه خدا در قرآن مج افته است. چنانیقی دست یو به مطلوب حق

ِذ »د: یفرما می ما یباین  یِإنا الا ك  ِإنا ْوق  أ  یُعون  الّله  یبایُعون  قت کسانی که با یدر حق»، (52، )فتح «ِهْم یِد یُد الّلِه ف 
کنند. دست خدا باالی دست آنان  عت مییست که با خدا بین نیجز ا، کنند عت مییب«( ص»امبریتو )پ
پوش  او پرده، خود را آراسته به اخالق خداوندی کنند که او بخشنده است، صاحبان قدرت سیاسی«. است
اسمای حسنای حق و صاحب  رسان است و... . صاحبان قدرت نیز بایستی مظهر او روزی، است

خدای توانا دوستدار بنده توانا است و خدای بخشنده ، خدای دانا بنده دانا را دوست دارد، الله شوند اخالق
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  های شتری است و... . دوستدار بنده بخشنده و به دور از کینه

من او را ، ك شدید: وقتی عبد به واسطه انجام نوافل به من نزدیفرما خداوند می، ث قرب نوافلیدر حد
شوم که با آن تالش و دست او می، شنود شوم که با آن می گوش او می، دارم. وقتی دوستش داشتم دوست می

را کارش را به یز، رنده نخواهد داشتیمانع و جلوگ، دید و کسی که با دست خدا تالش و کاوش نماینما می
ْنُفُخ فِ »د: یفرماسی)ع( مییفرمان خدا انجام داده است. چنان که به حضرت ع ت  ُکوُن ط  یف  ت  ، )مائده« یرًا ِبِإْذنِ یها ف 

به إذن ، دییدم پس در آن می، ساختی ه پرنده مییزی شبیعنی هنگامی که به إذن من )خدا( از ِگل چی»، (552
 «. شد ای می من پرنده

ی یکه توانابلکه قادر کسی است ، جاد شودیست که حتمًا فعل این نیط قدرت ایگفتنی است از شرا
، زی مانع او نباشد )ابن عربییی آن را داشته و چیتوانا، جاد فعل را دارا باشد و چنانچه بخواهد انجام دهدیا

 (. 510 – .51ص ،0تا: ج بی

لی راهگشا است و یکند که برای ما خان مییب« مقتدر»ل اسم یگانه را در ذ ن مفاهیم سهیشان همچنیا
 آنها عبارتند از:

ن است که قدرت و توان خود را صرف اوامر و یاز تو ای عبد رهپو به خدای سبحان در این ( تعلق:5
 ن راه موفق و توانا باشی.یی تا در ایدستورات خداوند نما

ن یات قرار داده شده است و با اینیست که در تکویدآوری نیی و پدیزی جز توانایمقتدر چ ( تحقق:.
ا یی باشد و ینماچه در حال قدرت، کسی است که قدرتمند باشد را قادریز، شودژگی از قادر جدا مییو

ی دارد و ینماقدرت، ولی مقتدر کسی است که در حال اقتدار، ی نداشته و بر مسند قدرت نباشدینماقدرت
ند که در حال کسب و کار است یبه کسی گو« مکتسب»نکه یمانند ا، ر آن حالت او را مقتدر نخوانندیدر غ

 خوانند.او را مکتسب نمی، ت اکتسابر حالیو در غ

ن است که فعل از او صادر شود و ین اسم متخلق شده ایط اسم مقتدر در کسی که به ایاز شرا ( تخلق:3
دآوری یبه دست آورده و شرط آن پد« قادر»ن توانمندی را از نام یزی و کسی نتواند مانع او باشد. مقتدر ایچ

و اگر خوانده شود هم مجاز ، توان او را مقتدر خواندنمی، دار نشدیو پد اما اگر کاری از او ظاهر، فعل است
متحقق و متخلق به اسماء ، (. صاحبان قدرت سیاسی متعلق510-513: ص5303، است )ابن عربی

 بایستی کار خدایی بکنند و خود مظهر و تجّلی حضرت حق بوده باشند.، باشند
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 تحقق و تخلق به قدرت اسمایی، . تعلق6

 در قدرت، میکنطور خالصه معنا می تحقق و تخلق( را به، اد شده )تعلقیمفهوم و اصطالح سه 
الله بوده  ژه تخلق با اسماءیتحقق و به و، بایستی درپی تعلق سیاسی اسمائی صاحبان قدرت سیاسی می

 باشند.

ختن یزی درآویبه چ وند ناگسستنی برقرار ساختن و خود رایشناسی به معنای پتعلق از نظر واژه ( تعلق:5
ازمندی یو در اصطالح اهل معرفت عبارت است از ن، ه کردنیزی تکیو با دلبستگی و وابستگی کامل به چ

ن جهت که اسمای خداوند بر ذات او داللت یهمه جانبه عبد سالك و بنده رهپو به ذات حق تعالی از ا
هستند. صاحبان قدرت سیاسی باید بر  چ اسم و صفتی بدون ذات معنا ندارد و صفات عین ذاتیدارند و ه

 بدانند.، کران است کران در بی این باور باشند که خود را متعلق به حضرت حق که قدرت بی

راست و محکم ، درست، حینان صحین و اطمیقیکاوان عبارت است از ن واژه از نظر واژهیا ( تحقق:.
ح معانی یعبارت است از شناخت صح ... و در اصطالح اهل معرفت ایرخدادی ، ییمعنا، زییبه چ

ه او ید از ناحیفی است و بایرا اسماءالله توقیز، ه او باشدیاسماءالله و معنای راست و درستی که از ناح
دن به کنه اسماء و صفات حق تعالی ید در شأن بنده باشد. رسیح بایده و در شأن او باشد. شناخت صحیرس

ق یوگرنه حقا، دان شناخت در نظر گرفته شودیاقت بنده در مین و لد شأیبا، نیمشکل و ممتنع است. بنابرا
ه مییرا اسماءالله را از راه تشبیز، در فراسوی فهم و ادراك ما است، آنها آنگونه که شأن خداوند است

نگونه یم و ایبرات خداوند پی مییقدرت و ح، ات خودمان به علمیقدرت و ح، مثاًل از علم، میشناس
بِ »، ستیه نیتشبك یشناخت جز  ا ک  ْن ذِلك  ُعُلوًّ ی الّلُه ع  عال   هان شناختیخداوند بسی برتر از ا»، «راً یت 

 «.است

اد گرفتن و به یرفتن و خو و روش او را یمعنای لغوی آن عبارت است از اخالق کسی را پذ ( تخّلق:3
ءالله و متخلق شدن به آنها به ق اسمایرفتن حقایپذ، مانند اخالق او درآمدن و... و در اصطالح اهل معرفت

را یز، توانند به خداوند منسوب باشندنه آنگونه که می، توانند با عبد نسبت برقرار سازندای است که میگونه
 شّمه مختصری از، م صبغهیتوانرون است و ما تنها مییاز ظرف وجود ما ب، اخالق الله آنگونه که هستند

 «انسان خاکی کجا و پروردگار پروردگاران کجا»، «التراب و رّب االفالكن یا»م. یریآنها را به خود بگ
 (.53-51: ص5303، )ابن عربی

مندی صاحبان قدرت سیاسی مراد از بهره، حل بسیاری از معماهای بحث است، كیاصل مقوله بالتشک
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و  بوده تینهایب، را اسمای الهییز، است، نیین همانی و آن همین آن و اینه ع، از اسمای حسنای الهی
مندی البته بهره، الله از مقوله بالتشکیک است مندی و برخورداری از أسماء ت آدمی محدود است. بهرهیظرف
 به قول سنایی: ، ط خاص خود را داردیشرا

 د هر خسی نچشدیطعم توح   د هر کسی نکشد یبار توح

قدرت سیاسی اگر از موحدیت  صاحبان، تواند ادعای موحدیت راستین و صادق را بکند هر کسی نمی
                                      به خصوص از استبداد مصون خواهند ماند. ، از مفاسد سیاسی، راستین برخوردار باشند

 . قدرت از نگاه امام خمینی7

باشد. ایشان صاحب کرسی تدریس عرفان  امام خمینی یک شخصیت جامع بین منقول و معقول می
، هایی همچون تفسیر سوره حمد ری بودند و توانمندی وی در مباحث عرفانی از نوشتهعملی و نظ

ایشان   الصاله و... هویدا است. رویکرد عرفانی در تحقیقات وی و سیرة سیاسی سّر ، الهدایه مصباح
همگی نویسد: موجودات عالم  داند و می ها را حیثیت ظهور قدرت خداوند می فرما بوده و تمام قدرت حکم

گاهی ، الله باشدسالك الی، کسی که با قدم معرفت، نیهستند. بدان ای مسک ت کمال و ظهور قدرتیثیح
های شهود ب و مرحلهیهای غش منکشف شود که سلسله وجود و منزلیشود که در بعضی از حاالت او برا

روی یی را به جز نیرویچ نیت اوست و هیات قدرت او و از درجات گسترش سلطنت و مالکیهمگی از تجلّ 
گونه ست و همه عالم همانیبه جز وجود او وجودی ن، ست. بلهیای را به جز اراده او ظهوری نچ ارادهیاو و ه
ز هست. پس قدرت او یه کمال وجود او نیهمچنان سا، ش اوستیه وجود او و رشحه جود و بخشایکه سا

تی یئیش، وجودات از آن جهت که خودشان هستندره شده و میز چیز را فراگرفته و بر همه چیاست که همه چ
و از آن جهت که به بارِی ، ل علم و قدرتیندارند و وجودی ندارند تا چه رسد به کماالت وجود از قب

ات کمال ذات او و ظهور اسماء و صفات او هستند. از یثیهمه درجات قدرت او و ح، ومشان نسبت دارندیق
که « افتییز برتری یبه آن قدرتی که به واسطه آن بر همه چ»دعا فرمود:  شود معنای آنچه درنجا معلوم مییا

ز یاء است. اوست که با ظهور قدرتش همه چیاستطاله و برتری همان گسترش قدرت و بسط سلطنت بر اش
ض یمگر آنکه او زمامش را به دست دارد و خدای تعالی به واسطه ف، ستیای نچ جنبندهیرا فراگرفته و ه

اتی که در عوالم شهادت مطلق و شهادت یان موجوده و ماهیستطاله و گسترش قدرت دارد بر اعا، مقّدس
ات مقدر در یان ثابت و ماهیض اقدسش استطاله و برتری دارد بر اعیله فیو به وس، اندمضاف محقق شده
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 (. 511 - .51ص :5331، نییحضرت علمی جمعی )امام خم

اسی و صاحبان قدرت یر سیکی از آن موجودات مدیستند و همه موجودات از درجات قدرت خداوند ه
، د از خدا خواستیقی و کارآمد را بایعنایتی و اعتباری است و قدرت حق، سیاسی است که قدرتش اعطایی

ِتك   یاللُهما ِإنّ »م: یدارش عرضه مییلذا در دعای سحر ماه مبارك رمضان به پروردگار خو ُلك  ِمْن ُقْدر  سئ  أ 
ِة اّلتِباْلُقْد  تط یر  لی ُکل  شیء و کُل قدرِتك  ُمس  طْلت  ِبها ع  ٌة الّلهم إنّ یِإْست  ا یل  ه  ِتك  ُکل  ُلك ِبُقْدر  سئ  بارالها! من از »، «أ 

کنم ر است. بارالها! از تو سؤال مییز را فراگرفته و همه قدرت تو فراگیکنم به آن قدرتی که همه چتو سؤال می
 «.به همه قدرتت

را همه موجودات تحت حکم و یز، ل ظاهری اعتماد کندید به اسباب و وسایا سالك نبایاسی یر سیمد
ار همه کائنات را به اراده و ید کنند و اراده و اختیر او قطع امیکنند و اگر رهروان الله از غالله عمل می علم
ت تامه و حکومت مطلقه الهی یوال، جهیشود و در نتشان به نور او روشن مییهادل، نندیار حق متعال ببیاخت

 را در همه عوالم مشاهده خواهند کرد. به قول حافظ همه علوم و امور به امر حضرت حق است.

 هرچه در عالم امر است به فرمان تو باد   وانات و نباتات و جماد ینه به تنها ح

ن ذکر گذشته از یاست. ا« بالله اّل الحول والقوة ا»ف یذکر شر، ار مجرب و کارسازیکی از ذکرهای بسی
ژه آنجا که ترس و دلهره انسان را یدر مواقع حساس زندگی به و، دهد نکه از جهت معنوی روح را صفا مییا

، ابد. آرییی مییدل قوت گرفته و جوهره وجود از اضطراب و تزلزل رها، با چند بار تکرار آن، ردیگفرامی
 زال پروردگار است.یار ذات الیاحاطه و اخت مگر آنکه در، ستیای نچ حول و قوهیه

 . قوه الهی در حدیث8

ل  »رسول مکرم اسالم)ص( فرمودند:   ْت ع  ر  ظاه  ن ت  لْ یم  ِم ف  ع  ِم یِه الن  ل  یُقْل الحمُد ِلّلِه رب  العال  حا ع  ل  ْن ا  ِه ین  و  م 
لْ  ْقر ف  ة  إِ یالف  ال ُقوا ول  و  ْوِل ال ح  لِ  اّل ْکُثر ِمْن ق  ِظ  یِبالّلِه الع  ِة و  فِ یالع  ْنٌز ِمْن ُکُنوِز الجنا ُه ک  ِإنا ْبعیِه ِشفاٌء ِمْن ِاْثن  یْم ف  ن  یِن و  س 

ما  ا اْله  اه  ْدن  ِم »د: یبگو، های الهی به او روی آوردهر کس نعمت»، «داء أ  ب  اْلعال  ْمُد ِلّلِه ر  و هر کس  «ن  یاْلح 
ن ذکر یکه ا «می بالله العلی العظالحول والقوة ااّل »د یاد بگویز، مورد هجوم فقر و تنگدستی قرار گرفت

ن آنها هّم و غم است. یتردرد است که نازل .3های بهشت بوده و در آن شفای گنجی از گنج، فیشر
ّما »د: یفرمامی« ریالقد»نای ان معید قدرت مطلقه پروردگار و بیین امام جعفر صادق)ع( در تأیهمچن ل 

لا قال   ج  و  زا ُه ع  با ناجی ر  ور ف  ی الطُّ د  ُموسی)ع( ِإل  ع  رنیص  ب  ا  ك  قال   یا ر  اِئن  ائنیخز  ما خز  ْن  یا ُموسی إنا ْدُت أ  ر  إذا أ 
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ُقوُل ُکْن ف وردگارا! با خدا مناجات کرد و گفت: پر، هنگامی که حضرت موسی)ع( به کوه طور رفت»، «ُکونیأ 
زی اراده کنم و ید: ای موسی! خزائن من آن است که وقتی به چیخزائنت را به من نشان بده! خطاب رس

 «.خواهد شد، م باشیبگو
، گریکند. به عبارت دد نمیییون را تأیها و جبره قدریینظر، ات فوقین نکته الزم است که روایذکر ا

ن یکدام بر ا چیه« کونیقول له کن فیاذا أراد الله بشیء »و « بالله اّل الحول والقوة ا»ا ی« ریالقد»معنای 
ر و شّر هر دو یری ندارد و ـ نعوذ بالله ـ فاعل خیگمیچ اراده و قدرت تصمیکند که بشر از خود ه داللت نمی

 شود ول مییه خدا بر بنده تحمین معنا معتقد شدند که حتی معاصی از ناحیه به ایکه قدر چنان، خداست
ر یبا قرآن مغا، ن نوع طرز تفکر و اعتقادیکه ا در حالی، د گناه کندیکار است که باتیر انسان معصین تقدیا

 شود: ون اشاره مییه جبریه مخالف با نظریاست. برای نمونه به چند آ

ّتی یغ  یِإنا الّله  ال»( 5 ْوم ح  راد  الّلُه یغ  یُر ما ِبق  ْنُفِسِهْم و  ِإذا أ  هُ ُروا ما ِبأ  دا ل  ر  ال م  ْوم ُسْوءًا ف  ، (55، )رعد «ِبق 
ر دهند و چون خدا ییتغ، رشان هستیر ندهد تا آنچه را در ضمییتغ، خداوند نعمتی را که نزد گروهی است»

 «.ر نداردیجلوگ، برای گروهی بدی خواهد

ْم »( . نا الّله  ل  ّتییُك ُمغ  یذِلك  ِبأ  ْوم ح  لی ق  ها ع  م  ْنع  ًة أ  ْنُفِسِهْم یغ  ی رًا ِنْعم   ]کیفر  [  این »، (13، )انفال «ُروا ما ِبأ 
مگر آنکه آنان آنچه را در دل ، دهد تغییر نمی، بدان سبب است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته

 «.تغییر دهند، دارند

به ، افتدتفاق میات ـ که برای انسان ایات و چه در معنویر و تحول ـ چه در مادییهر نوع تغ، نیبنابرا
قی است که خداوند یتوف، ل و رشد و تعالی باشدیاگر در مقام کسب فضا، هّمت و حرکت او بستگی دارد

، ح دادیو اگر به راه رشد نرفت و گمراهی و شرارت را ترج، ق بوده استین توفیق ایز الیبه او داده و خود ن
 اعمالش را به خدا نسبت دهد.ج زشت ید آثار سوء و نتایمربوط به خود اوست و نبا

ِمن  »( 3 ة ف  ن  س  ك  ِمْن ح  صاب  ك  ِمْن س   ما أ  صاب  ْفِسك  یالّلِه و  ما أ  ِمْن ن  ة ف  ای انسان! هر خوبی »، (31، )نساء «ئ 
 «. از خود توست، از خداست و هر بدی به تو رسد، به تو رسد

  احمد نراقی:به قول ماّل 

 ها نگردی و خودپرستیاز خو  آری آری جمله آالم ای پسر 

 (.01ص :5302، )به نقل از: ارفع
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، ان کردندین عربی بیالدییی است که محیهامندیدر واقع همان بهره، اسییر سیمندی مداما در بهره
تا به  دست خدا باشد، اسی بایسته و شایسته است که خود را به مقامی برساند که دستشیر سیعنی مدی

ها را از آِن حق باور کند. اگر صاحبان قدرت زی جلودار او نشود و تمام قدرتیابد که چیی دست یها توانایی
کنند و از شفافیت  کاری نمی ها محافظه در اجرای سیاست، کردی به قدرت داشته باشندین رویچن

د شد و اگر ملت نیز چنین هراسند و ترسی به جز از خدا نخواهند داشت و دلداه حضرت حق خواهن نمی
کنند. مالک واگذاری قدرت را خداترسی و  قدرت را به هر کسی واگذار نمی، رویکردی داشته باشند

پارسایی و عقالنیت خواهند دانست و نخبگان را صاحبان قدرت کرده و پخمگان را از قدرت سیاسی به دور 
چرا که اگر قدرت سیاسی به دست سفیهان  ،کنند هان را از قدرت سیاسی کوتاه مییکنند و دست سف می

 شوند.ن میینشقول مولوی ـ خانه اء ـ بهیاء و انبیاول، افتدیب

 گمان منصور بر داری بودبی  ّداری بودـت غـون قلم در دسـچ

 «اءـیون االنبـقتلی»د ـالزم آم  این کار و کیهان راست ایچون سف

 (.11.ص تا: بی، )مولوی

 شود.ل مییحق و از لقای حق است و با آراستگی به اسمای الهی تحصقوت و قدرت انسان از 

 جهدنه از عروقی کز حرارت می  دـزهقوتت از قّوت حق می

 ودــــق وجاّل ـدار خـیود از دــب  ل از مطبخ نبودیّوت جبرـق

 هم زحق دان نه از طعام و از طبق  ن قّوت ابدال حقیهمچنان ا

 (.301ص تا: بی، )مولوی

 فرماید:ن مییز چنیمولوی ن«. ستیکسی جلودارش ن»د: یگوعربی می ن نگاه است که ابنیاز ابعد 

 بر برکنییدر باب خیهمچو ح بعد از آن هر صورتی را بشکنی

 (.02تا: ص بی، )مولوی

 ای از صاحبان قدرت اسمایی . نمونه01

ب به او یعلمی بود که از غجه ینت، مان)ع( که در رأس هرم قدرت بشری قرار داردیقدرت حضرت سل
 آموختند.
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 ری ز عّلمناش بودیالط منطق   مان از خدا بّشاش بود یچون سل

 دنـور من لیستی ط دهیکه ند   ن ـی فهم کیواــو از آن مرغ هـت

 (. 0251 - 0250ت یب، تا: دفتر ششم بی، )مولوی

ه بوده است. یآن به سبب قوه معنو بلکه، ه نکندمیبر را به قوت جسدانیرمؤمنان)ع( فرمودند: قلعه خیام
ت سیاسی یریمد، ان حضرت حق در پیوند باشدیپات بییرین است که اگر به قدرت مدیچن ر نیزیقدرت تدب

است ائمه هدی)ع( یبرآیندشان س، ها به رنگ الهی درآیند گزاری استین اگر سیمتفاوت خواهد بود. همچن
استی جاودانه و ماندگار خواهد ین سین چنیا«. اسة العبادا سی»م: یخوانارتشان مییخواهند شد که در ز

 بلکه خداوند یکتا خواهد بود. اتکاء، استی نه شرق خواهد بود و نه غربین سیگاه چن هیرا تکیز، بود
 شگییچون خود خدا هم، فزونی قدرت را درپی خواهد داشت و آن را ماندگار خواهد کرد، به خداوند

 است.
اسی نبوی و علوی امروز و تا فرداهای دور هم یهای ستیریمد، ز هم زنده استاشتر امرو نامه مالك

، اسی متکی بر خداوندیت سیریم که مدیدین را در زمان معاصر در امام خمینی دید است. ما ایزنده و جاو
اسی یآن کس از عرصه س، زد که وی به هر کسی از سیاسیون تشر می ه توان و قدرت او بود. هنگامییما

لی از رهبران ید با خیگور شوروی سابق مییر امور خارجه اتحاد جماهیشد. وز، شد ساقط و ناپدید می
را هنگام مالقات یز، گاه مثل مالقات با امام خمینی خود را نباختمچیولی ه، امها داشتهجهان من مالقات

ن مطالب را یخمینی از کجا بود؟ ابت امام ین هیکردم. ام را گم مییدم و دست و پایلرزشان برخود مییبا ا
 د:یگول به نظم درآورده است آنجا که مییی در قالب تمثیبایمولوی به ز

 ذرـنه ح، ه ترس باشدـربه را نـگ  رــد سـش آرنیوش پــزاران مـر هــگ
 انـانشـت درون جیست جمعین  النـوشان ای فـند میش آیه پـی بـــک

 ن از کردگاریجمع معنی خواه ه  ها فشارورتـه صـــت بیهست جمع

 م دان چو اسمیجسم را بر باد قا  مــاری جســیت ز بسیست جمعیـن

 ود چون ماه مزنـا بـوسفی را تی  الملك است دهد ملك حسن الكـم

 (.3211-3212، 3201-3203ت یب، تا: دفتر ششم بی، )مولوی

عرفاء و ، حکما، منظر متکلمانرا قدرت از یز، البته بحث قدرت نیازمند یک تحقیق تفصیلی است
ازمندند یهای مفّصل نهمگی به بحث، ص قدرت و کنترل آنیز تشخیها و نافتین رهین ایهای موجود ب فرقه
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 م.یشوادآور مییاسی از اسم قدرت را یر سیری مدیگتنها بهره، ت اختصاریل رعایدل که به

 . مدیر سیاسی اسمایی00

شود. وی باعث توانمندی وی برای اداره دستگاه حکومت می« قدرت»اسی از اسم یر سیمندی مدبهره
کند. شتر حکمرانی مییی بیبا توانا، می که برای اداره حکومت گرفته استیبا توکل بر حق و با عزم و تصم

ست و خود را از هرگونه نقص یاسی از آنجا که تنها خدا را در نظر گرفته است و وامدار کسی نیر سین مدیچن
ساالری را سرلوحه حکمرانی خود ستهیشا، مبرا ساخته است، شودبی که باعث وامداری به مخلوق میو عی

ه یافته در درگاه الهی است و ضرر و مزاحمتی را از ناحی ن افراد و کمالیترستهیرا خود شایز، دهدقرار می
کارآمد هم خواهد ، ن حکومتییکنند. چناری مییبلکه همه آنان او را ، ندیبسته برای خود نمییان شایآدم
 دور است. چون از عوامل ناکارآمدی نظام به، شد

ن وجود ندارد و یها و آمار دروغگزارش، ییگوتملق، چاپلوسی، ن نظام سیاسی با مدیریت اسمایییدر ا
ن یچون در ا، شودع عادالنه قدرت موفق مییت توزیریمند از اسم الهی در مداسی بهرهیر سیحاکم و مد
، دار ی هست و رساندن حق را به حقینجا خداگرایی و... وجود ندارد. در ایگراحزب، ییگرالیقاموس فام

طلبی در جامعه از قتیی و حقیگرازدودن ظلم از مظلوم و نشاندن ظالم بر جای خود و گستراندن عطر حق
 اهداف مقدس حاکم است. 

گاه از کرده خود چیرساند و هگاه عزت میین جایرتملت خود را به عالی، مند از اسم قدرتحاکم بهره
ر است و یناپذانیرا قدرت الهی پایز، راضی نخواهد شد و از خودپسندی و خودشیفتگی به دور خواهد بود

ز از آِن مؤمنان بوده و برای کافران و یان قرآنی ـ از آِن خداوند و رسول او و نیقی ـ طبق بیعزت واقعی و حق
ورود به قدرت و تصرف آن و ، یین فرهنگ اسمایبرای تسلط بر مؤمنان وجود ندارد. در اظالمان راهی 

شمارند که تا صاحب ی مییهاژگییس اول ویست. حکمای الهی برای رئیاستفاده از آن بر هر کسی مجاز ن
، ییگراحق، ییگرای همچون علمیهاژگییو، حق ورود به عرصه قدرت را ندارند، ها نباشندژگییآن و

 (.050 - 051ص :.530، دوستی و... )مالصدرا حکمت
حاکم و کسی که در ، ن نگرشیمند از اسمای الهی جمع است. با اها در انسان بهرهژگیین ویتمام ا

لسوف شاه ینه حتی ف، عنی اسمای حسنای مجّسمی، انسان کامل شاه است، ردیگرأس هرم قدرت قرار می
چ وقت به یاستش هیدی را دارا خواهد بود و در سیت توحیریمد، ن صاحب قدرت سیاسییچن، افالطون
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نجا رخت ید و گسستگی در ایم دیدر قلمرو کار وی فقط انسجام خواه، جهیکند. در نتن خود پشت نمیییآ
 بندد.برمی

مندی انسان عنوان اسم الهی و بهره که به، بلکه عرفانی بود، چون رویکرد پژوهش حاضر فلسفی نبود
وجوه سیاسی اسمای حسنی در ، ری در مقام اجرا بودیگمیسازی و تصممیاز آن اسم در حوزه تصماسی یس

 (.5313، یک کتاب تحقیقی دنبال و منتشر شده است )بهرام دلیر

 گیری . نتیجه02

داد متفاوت  برون، ها سه رویکرد عرفانی به قدرت سیاسی با سایر رویکردیسیاسی و مقا نگاه به قدرت 
اما رویکرد ، داند منافع شخصی و... می، غلبه، آن را عبارت از قهر، در نگاه مادی به قدرت، دهد میبدست 
سیاسی را   داند. قدرت قدرت سیاسی را مظهر قدرت خداوند دانسته و تمام هستی را ظهور حق می، عرفانی

توان مورد مطالعه  فهوم را میتوان إحصاء نمود و در ذیل هر اسمی سه م در ذیل دو اسم القادر و المقتدر می
الدین عربی به کار گرفته است. صاحب قدرت سیاسی  تحقق و تخلق را محیی، قرار داد. مفهوم تعلق

متحقق و متخلق به اسم القادر و المقتدر بداند. صاحب قدرت سیاسی در ذیل ، بایستی خود را متعلق می
 گر هستند.یکدیه ضلعی که مکّمل صورت س، گانه است مورد مطالعه ضلع سه، هر اسمی باشد

 

 مندی انسان از اسماءاهلل بهره -0شکل

ن دارا شدن در یا، ردیکار بگ مند شود و در قلمرو کاری خود بهخواهد از آن اسماء بهرهحال آدمی می
اسی و یا ین بود که صاحبان قدرت سین اسماء است. مدعای پژوهش حاضر ایقی ایطول صاحب حق
، ر خود را به اسمای حسنای الهی آراسته کنند و از غیر حضرت حق خود را پیراسته نمایندمدیران سیاسی اگ

مصالح است ـ ، المللی ـ که مراد از منافعنیملی و ب، ن منافع عمومییامد آن در کارآمد بودن و تأمیپ
 متفاوت خواهد بود.
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های موجود بیهمه آس، شدهزی مشهور یانگ در مجموع اگر نزاع بر سر قدرت بوده و قدرت به وسوسه
طور  ن علوم بهیبر اثر گسست عبد از حضرت حق بوده و اگر ب، استیاسی و در حوزه سیت سیریدر مد

، وستگی باشدیطور خصوص با حضرت حق پ اسی و صاحبان قدرت سیاسی بهیت سیریعموم و مد
 م بود. یها را شاهد نخواهها و چالشبیبسیاری از آس

  



88  0011،  تابستان 33شماره ،  9سال ،  سیاست متعالیه 

 

 منـابـع
 یم.قرآن کر

 البالغه. نهج

 .0ج، بیروت: دارالفکر ه.یفتوحات مکتا(.  عربی )بی ابن .5

 اشراق. ای. قم: انتشارات. ترجمه و شرح زمانی قمشهالمعنی عن سّر اسماءالله الحسنی کشف(. 5303عربی ) ابن ..
 ض کاشانی. یتهران: ف اسماء الحسنی بهره انسان از اسماء الهی.(. 5302سید کاظم )، ارفع .3

ك. تهران: انتشارات یونسی؛ با مقدمه محمدرضا تاجیترجمه مصطفی  های قدرت. چهارچوب(. 5331استوارت )، آرکلگ .0
 رانتفاعی.یپژوهشکده مطالعات راهبردی غ

 ض کاشانی.ید احمد فهری. تهران: نشر فیترجمه س شرح دعای سحر.(. 5331الله )سید روح، نییخم .1
 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. فلسفه عرفان سیاسی.(. 5313بهرام )، دلیر .1
 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. حسنی وجوه سیاسی اسماء (. 5313بهرام )، دلیر .3
 عی.یتهران: انتشارات شف فرهنگ اصطالحات عرفانی ابن عربی.(. 5303بابا ) گل، دییسع .8
 هان.یتهران: ک. تماعیقی علوم اجیالمعارف تطب دائره(. 5333رضا )یعل، مهر انیشا .1

 ..ج، چاپ چهارم، ریرکبیتهران: انتشارات ام ن.یفرهنگ مع(. 5312محمد )، نیمع .52
اد حکمت یتهران: انتشارات بن ه.یالمناهج السلوک ه فییالشواهد الربوب(. .530رازی )ین محمد شیصدرالد، مالصدرا .55

 اسالمی صدرا.
 ر.یرکبیتهران: انتشارات ام مثنوی معنوی.تا(. محمد )بی نیالدجالل، مولوی ..5
 

 

 استناد به این مقاله
DOI: 10.22034/sm.2021.139934.1632 

 .00-11     ص (:33)1، سیاست متعالیه .(. قدرت سیاسی أسمائی5022بهرام )، دلیر

 


