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Abstract  
This article seeks to discover the viewpoints of the infallible Imams regarding the structure 
of political power and tries to answer the question on what basis is the structure of political 
power based on the viewpoint of the infallible traditions? To this end, we have used the 
thematic analysis and thematic networks. We have also used Hadiths by innocent Imams 
for deduction. The findings of the study show that in the traditions, the structure of power 
begins with God the almighty and continues with His Messenger and is based on the 
Imamat and the Velayah System; during Occultation, the comprehensive Jurist, as the 
closest person to the Imam, will take over the leadership and Velayah. This has a proofing 
aspect, and in order for the power to be realized and sustained it needs to be endorsed by 
the people, which is demonstrated by allegiance, consultation and supervision, and has a 
validating aspect. 
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 چكيده
كه ساختار كوشد به اين سوال پاسخ دهد   ي معصومين(ع) در رابطه با ساختار قدرت سياسي است و مي  دنبال كشف نظر ائمه  اين نوشتار به

ي   باشد؟ براي نيل به اين هدف، از روش تحليل مضمون و شبكه  قدرت سياسي از منظر احاديث معصوم(ع) بر چه مبنايي استوار مي
دهد كه در روايات، ساختار   هاي پژوهش نشان مي  ايم. يافته  ايم؛ جهت استنباط نيز به احاديث معصوم مراجعه نموده  مضامين استفاده كرده

شود؛ در عصرغيبت نيز فقيه   ت از خداوند متعال شروع شده و با رسول او ادامه يافته و براساس نظام امامت و واليت استوار ميقدر
ترين فرد به امام معصو م، رهبري و واليت امر را برعهده خواهد گرفت. اين امر جنبه ثبوتي دارد و جهت   عنوان نزديك  الشرايط به  جامع

ي اثباتي   كند و جنبه  صورت بيعت، مشورت و نظارت عينيت پيدا مي  قدرت نيازمند مقبوليت از جانب مردم است كه به تحقق و استمرار
 دارد.

 
 ساختار قدرت، مشروعيت، اصول كافي، واليت. هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
يكي  -حديث قرآن و  -ديني   ي درون  هاي سياسي اسالم، از وجهه  تحقيق و پژوهش در آموزه

چه بر ضرورت تفسير و تبيين نصوص ديني   از الزامات پژوهشي محققان دانش سياسي است. آن
هاي سياسي اسالم است. گردآوري،   ها و انديشه  افزايد، مستندسازي نظريه  ي سياست مي  در حوزه

هشي است؛ نقد و دهي و آگاهي از متون روايي، اولين گام در پاسخ به اين نياز علمي و پژو  سازمان
 سازي و تفسير  ها در نظريه  كارگيري آن  بررسي، گزينش احاديث سياسي و سپس استنتاج و به

 هاي بعدي اين فرآيند شمرده  ها با معيار دين، گام  زدن آن  هاي سياسي موجود و محك  نظريه

وجو در احاديث   شوند. با توجه به نكات فوق، در اين پژوهش تالش گرديده است كه با جست  مي
فرض قبلي، به كشف نظر معصوم(ع) در رابطه با ساختار قدرت   معصومين(ع)، بدون فرضيه و پيش

ي متعالي را فراهم   سوي جامعه  هاي الزم براي حركت به  سياسي پرداخته، و براساس آن زمينه
 نماييم.

 روش پژوهش
استفاده گرديده است. براي  2F2"ي مضامين  شبكه"و  1F1"تحليل مضمون"در اين مقاله از روش 

توان از تحليل مضمون، و براي تشريح   شناسايي و تشريح چرايي و چيستي يك پديده مي
 ها استفاده نمود.  ي مضمون  توان از شبكه  چگونگي مي

ي   ي يك متن در سطوح مختلف است؛ شبكه  دنبال استخراج مضامين برجسته  تحليل مضمون به
). 15: 1391زاده،   باشد (شيخ  ها مي  ال تسهيل ساختاردهي و ترسيم اين مضموندنب  ها نيز به  مضمون

اين روش، جزو تحقيقات كيفي و روشي براي شناخت، تحليل و گزارش الگوهاي موجود در 
هاي متني استفاده كرد   مثابه فرايندي براي تحليل داده  توان آن را به  چنين مي  هاي كيفي است. هم  داده

                                                           
1. Thematic analysis. 

2. Thematic networks. 
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هايي غني و تفصيلي تبديل نمود (عابدي جعفري و   هاي پراكنده و تحليل متنوع را به داده  و داده
). روش تحليل مضمون براي ديدن: متن؛ برداشت و درك مناسب از 153: 1390همكاران، 

مند شخص، تعامل، گروه،   ي نظام  ظاهر نامرتبط؛ تحليل اطالعات كيفي؛ مشاهده  اطالعات به
) مورد 153: 1390زاده،   هاي كمي (شيخ  هاي كيفي به داده  ن يا فرهنگ؛ تبديل دادهموقعيت، سازما

 استفاده قرار گرفته است.
گيرد كه شامل:   اي صورت مي  براساس اين روش، استخراج مضمون طي فرايندي سه مرحله

ها   (شناسه هاي پايه  بندي براساس مضمون  ي مضامين و تقسيم  تجزيه و توصيف متن در قالب شبكه
آمده از تركيب و تلخيص   دست  دهنده (مضامين به  هاي سازمان  و نكات كليدي متن)، مضمون

مثابه كل)   ي اصول حاكم بر متن به  هاي فراگير (مضامين عالي دربر دارنده  مضامين پايه) و مضمون
ين روش با سه تكنيك: تعبير ديگر، مراحل ا  ). به26: 1395انجام شده است (عزيزآبادي و ديگران، 

 ).349-348: 1387گيرد (فليك،   تلخيص، تحليل تفسيري و تحليل ساختاربخش انجام مي

 تعريف مفاهيم

3Fساختار

1 
در زبان انگليسي است؛ در فرهنگ علوم  "structure"ي   ، معادلي براي كلمه"ساختار"ي   واژه

ذكر شده است (آشوري:  "Structure"ي   ي ساختار و ساخت، در مقابل واژه  انساني هر دو واژه
پيوستگي يك مجموعه و   هم  نمودن طرز به  ). در فرهنگ علوم سياسي، اين واژه براي مشخص1384

گر   عبارت ديگر، ساخت يا ساختار، بيان  شود. به  كار برده مي  ها به  ناهماهنگي آن با ساير مجموعه
اند و يك   نحوي كنار هم قرار گرفته  نيروهايي است كه بهاي از اشيا، اجزا و   نظم و نسق مجموعه

). در اين پژوهش، منظور از ساختار 662: 1383اند (آقابخشي و افشاري،   كل خاص را تشكيل داده
ي عواملي است كه در بستر مشروعيت سياسي، قدرت را در دست دارند و يك   قدرت، مجموعه

                                                           
1. Structure. 
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 آورند.  وجود مي  كليت واحد را به

4Fت سياسيقدر

1 
ظرفيت واقعي و حد نهايي و كامل «معناي   به "قدر"ي   اي عربي است كه از ماده  واژه "قدرت"

ي قدر   ي معناي قدرت از ريشه  ) گرفته شده است. راغب درباره1406فارس،   (ابن» هر چيز
ست، ولي اگر معناي تمكن از انجام امري ا  كار رود، به  چه براي انسان به  قدرت چنان«نويسد:  مي
» كار رود، به اين معناست كه او از انجام هيچ كاري عاجز نيست  عنوان وصفي براي خداوند به  به

چه خداوند در اموري داوري و   البحرين، قدرت عبارت است از آن  ). در مجمع658: 1404(راغب، 
 ).447: 1375(طريحي،  كند  حكم مي

بل قدرت الهي وجود خارجي ندارد و منبع و منشأ برمبناي تعاليم قرآني هيچ قدرتي در مقا
گردد؛ هر كسي در هر سطحي، داراي قدرتي است كه از جانب خداوند   ها به او برمي  ي قدرت  همه

ي انواع   گيرد، شامل همه  ي هستي را دربر مي  كه همه  بر اين  به او عطا شده است. قدرت الهي عالوه
 ).11: 1393شود (آقا مهدوي،   نيز مي - يعني قدرت تكويني و تشريعي -آن 

هايي از جمله: امامت، واليت، خالفت، ملك، امام،   در رابطه با قدرت سياسي، در احاديث، واژه
دست   چه با مطالعه و بررسي احاديث به  ولي، قيم، سائس و سلطان مطرح گرديده است؛ اما آن

ي واليت و امام   ديني، ارتباط وثيقي با واژهآمده، اين است كه مفهوم قدرت سياسي در ادبيات 
توان گفت اين دو واژه در ادبيات ديني، بهترين معادل براي مفهوم قدرت   تعبيرديگر، مي  دارد. به

 "حفظ نظم جمعي"و  "تدبير امور مردم"شوند. اين دو واژه عبارتند از:   سياسي محسوب مي
 ).33، 1393(سلطان محمدي، 

 هاي پژوهش  يافته
ي   ايم و مضمون اوليه  بهره برده MAXQDAافزار   ها از نرم  در اين پژوهش، براي كدبندي داده

                                                           
1. political power. 
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من و  بحاراالنوار، كافيهاي احاديث   خود را در رابطه با مضامين مربوط به ساختار قدرت، از كتاب
ررسي مجدد و مضمون را استخراج نماييم؛ با ب 244آوري نموده، و توانستيم   جمع اليحضره الفقيه

مضمون 16اي،   مضمون پايه 34وجو نيز توانستيم به   وبرگشت و جست  مقايسه و عمل رفت
 مضمون فراگير دست پيدا نماييم. 4دهنده و   سازمان

ي مضمون ساختار قدرت سياسي در احاديث معصوم(ع)، مراحل   جهت استخراج شبكه
هايي از   س از طي فرآيند تحليل مضامين، به شبكهترتيب پ  اين  گام پيش برده شده است. به  به  گام

تر (كه   معني كه برخي از مضامين مهم  اين  بندي هستند، دست پيدا نموديم؛ به  مفاهيم كه داراي سطح
تر هم هستند) درجايگاه مركزي قرار گرفتند و ساير مضامين، پيرامون اين مضامين سازمان   انتزاعي

 كنيم:  بندي اشاره مي  اين سطحيافتند. در ادامه به مراحل 
كدها و نكات كليدي متن  "مضامين پايه"بر اساس يك روند مشخص، به  ي اول؛  در مرحله

شود. متن اصلي در اين پژوهش، نقل   ) پرداخته مي170، 1390(عابدي جعفري و ديگران، 
كه  -و نكات كليدي ها   خط، شناسه  به  صورت خط  باشد كه به  هايي از كالم معصوم(ع) مي  قول

ها، حاوي   قبالً انتخاب گرديده است و هركدام از نقل قول -باشد   مربوط به ساختار قدرت مي
گردد؛ اين مضامين كه از متن   مضاميني هستند كه با خواندن آن متن، مستقيماً به ذهن متبادر مي

 شوند.  ناميده مي "اي  مضامين پايه"اند،   اصلي استخراج شده
تلخيص  باشد كه از تركيب و  مي "دهنده  سازمان"اي به مضامين   تبديل مضامين پايه دوم؛ مرحله

اي   آيد. با بررسي مضامين پايه  دست مي  مضامين پايه(عابدي جعفري وديگران، همان) به
 بين مضامين دهي مجدد و ايجاد ارتباط  گردد با سازمان  هاي حديثي تالش مي  آمده از داده  دست  به

عنوان مضامين   تر دست پيدا نماييم كه تحت  تر، فراگيرتر و مركزي  هاي اصلي  اي به مضمون  پايه
اي از جمله قدرت   دهنده  باشند. بر اساس اين پژوهش، مضامين سازمان  دهنده مطرح مي  سازمان

پيدا نموديم  دست آمد؛ در ادامه نيز به اين مضمون دست  مشروع (الهي) و غيرمشروع (غير الهي) به
دنبال هدايت و   گردد. يك، قدرتي كه به  كه با توجه به اين دو مشروعيت، دوگونه قدرت متصور مي

 باشد.  دنبال (گمراهي و جور) مي  باشد؛ و دو، قدرتي كه به  عدالت مي
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گيري آن، مشروعيت الهي وغيرالهي   هاي قدرت، كه اساس شكل  بودن گونه  با توجه به متفاوت
دست آمده است. پس در   به "واليت مشروع و غيرمشروع"عنوان   ديگري تحت باشد، مضامين  مي

صورتي كه اين واليت از جانب خداوند باشد، در قالب حكومت پيامبران، امامان معصوم(ع) و 
ي غيرالهي داشته باشد، در قالب حكومت ظالم، طاغوت و جبار   واليت فقيه؛ و در صورتي كه جنبه

عنوان تابع   نقش سياسي مردم را نه به كه "حضور و مقبوليت"چنين مضمون   گيرد. هم  شكل مي
 دست آمد.  عنوان عامل قدرت كه نقش تحقق و استمرار قدرت را بر عهده دارد، به  قدرت، بلكه به

و در نهايت، با بررسي و تحليل مضامين مرتبط با ساختار سياسي قدرت، به چهار مضمون 
شناسي قدرت، عامل قدرت و نقش سياسي مردم دست   له: خاستگاه مشروعيت، گونهفراگير، از جم

 پيدا نموديم كه در جدول زير به آن اشاره گرديده است.
 اي به سازمان دهنده وفراگير  جدول تبديل مضمون پايه

هاي   مضمون
 فراگير

 هاي  مضمون
 دهنده  سازمان

 رديف اي  مضمون پايه

خاستگاه 
 مشروعيت 

 مشروع بودن امامت و
 منصب خالفت و

جانب  رهبري كه از
 خداست 

 رهبري همان نبوت، رسالت و منصب خالفت و
 امامت است 

1 

 2 از جانب خداوند  حقي است امامت

نا مشروع بودن امامت 
 غير الهي

 يبه ناحق از طرف خدا مدع هر كسي كه از نهي
 امامت باشد

3 

 4 امامت را نداردكافر بودن كسي كه اهليت 

شناسي   گونه
 قدرت سياسي

پذيرش واليت 
 پيشوايان هدايت و

 سوي مردم  عادل از

 5 خداوند به واليت پيشوايان هدايت دستور داده است
خداوند به واليت پيشواي عادل به مردم دستور داده 

 است
6 

عدم پذيرش واليت 
پيشوايان گمراه و جور 

 سوي مردم  از

 7 پيشوايان گمراه نهي كرده است اطاعت خداوند از

 8 خداوند از اطاعت واليت جور منع كرده است
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عامل قدرت 
 سياسي مشروع

فقيه جنبه واليت الهي 
 دارد 

 9 علماء وارث پيامبران هستند
 10 فقهاي مؤمن به عنوان نگهبانان اسالم هستند

كنند   سيره پيامبر پيروي مي كساني كه از سخنان و
 جانشين پيامبر هستند

11 

 انتصابي بودن واليت
امام معصوم(ع) از 

پيامبر  جانب خداوند و
 خدا 

 12 امامان معصوم(ع) واليان امر خدا

 13 امامت جانشيني خدا ورسول خداست

 14 واگذاري امر خداوند به رسول خدا، امامان معصوم

 15  افراد معينامامت عهدوپيماني است از جانب خداوند براي 

 16 خداوند حضرت علي(ع) را پيشواي خلق قرار داده است.

 17 انتخاب حضرت علي(ع) توسط پيامبر

پيامبران از  واليت
 جانب خداوند

 واليت پيامبر 

 18 انتصاب امامت حضرت ابراهيم از جانب خداوند

 19 خداوند امور مردم را به پيامبر سپرد

 20 مردم را به پيامبر سپرد. دين وخداوند اختيار 

عامل قدرت 
 نامشروع سياسي

 واليت ظالم
 21 باطل بودن امامت فرد ظالم

 22 گويد  خداوند در قيامت با پادشاه ستمگر سخن نمي

 23 مراجعه به طغيانگر دستور خداوند بر منع واليت طاغوت

 24 جباريت نهي نمودن والي از سركشي و واليت جبار

نقش سياسي 
 مردم 

 25 عدم پذيرش نماز فردي كه مردم از امامت وي ناراضي باشند حضور و مقبوليت مردمي

 استمرار قدرت تحقق و

 عدم مشروعيت مردمي

 26 نقش مردم در حمايت واستمرار از قدرت امام

 27 خداوند در رابطه با انتخاب واليت اجازه به مردم نداده است

قدرت بيعت روش تحقق 
 شكني   منع از بيعت

 28 از مردم براي رسول خدا (ع)بيعت اميرالمومنين

 29 شكني مردم با امام  منع از بيعت

 نظارت بر قدرت 

 30 ترك امر به معروف حاكميت اشرار بر مردم

 31 خيرخواهي امامان توسط مردم

 32 خيرخواهي پيشوايان دين

 مشورت 
خطرافتادن   نظر ديگران به استفاده نكردن از رأي و

 .باشد  مي
33 
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شكل   ي مضامين ساختار قدرت سياسي را به اين  توان نمودار شبكه  با توجه به جدول فوق مي
 ارائه نمود:

 

 ها   تحليل داده تجزيه و
پيش از هرگونه تحليل در رابطه با ساختار قدرت سياسي، الزم است به مشروعيت سياسي 

 ي ساختار قدرت سياسي پرداخته شود.  كننده  منبع تغذيه عنوان مقدمه و  به
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 . مشروعيت سياسي1
سخن آن است كه چه كسي حق حاكميت بر مردم را دارد؟ در  "مشروعيت قدرت"در رابطه با 

ي الهي دارد؛ در مقابل، مشروعيت   پذيرد كه جنبه  اين رابطه روايات معصوم(ع) مشروعيتي را مي
چه در وصيت امام علي(ع) به كميل بن زياد آمده   دهد. چنان  نهي قرار ميغيرالهي را نيز مورد 

 است:
كرد و در زمين، مؤمن پرهيزكاري بود، او   اي كميل! اگر هيچ پيامبري ظهور نمي«... 

خدا قسم او خطاكار   كار؛ بلكه به  سوي خدا خطاكار بود يا درست  در دعوت خود به
كرد و او را اهل و شايسته آن   به اين منزلت نصب ميكه خداوند او را   بود. تا اين

داد... اي كميل! منصب خالفت و رهبري، همان نبوت، رسالت و   منصب قرار مي
امامت است؛ و بعد از آن نيست مگر متوليان (غاصب)، كشورگشايان (غالب) و 

 ).416: 74ق، ج1403(مجلسي، » گمراهان و متجاوزان

 گويد:  فور مييع يدر روايت ديگر ابن اب
نكند و   فرمود: خدا روز قيامت با سه طايفه سخن  ياز امام صادق(ع) شنيدم كه م«

ها باشد. هركه به ناحق از طرف خدا   ها را تبرئه نكند و عذاب دردناك از آنِ آن  آن
امامت باشد؛ و هر كه امام بر حق و از طرف خدا را منكر شود؛ و هر كه  يمدع

 ) 373: 1ق، ج1407(كليني، » دارند يا دو از اسالم بهره معتقد باشد كه اين
كه منصب خالفت و رهبري،   در اين احاديث به چند نكته مهم اشاره گرديده است و آن اين

ي الهي دارد. و قدرتي كه از جانب غيرخداوند ادعا   باشد كه جنبه  همان نبوت، رسالت و امامت مي
رد؛ پس با توجه به اين احاديث، بايد چنين تحليل نمود كه ي غيرالهي و نامشروع دا  شود، جنبه

باشد، كه هريك ساختار   صورت الهي و غيرالهي مطرح مي  خاستگاه مشروعيت سياسي قدرت، به
 شناسي قدرت به آن اشاره گردد.  عنوان گونه  اي دارند و الزم است تحت  جداگانه

 شناسي قدرت  . گونه2
شناسي قدرت سياسي در احاديث از تعابير مختلفي استفاده گرديده است؛ از   در رابطه با گونه
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گر، واليان عدل و   جمله: پيشوايان هدايت و گمراهي، پيشوايان هدايت وكفر، پيشواي دادگر و ستم
جور، پيشواي عادل و بدكار، پيشوايان جور و حق؛ كه همه ريشه در دوگونه از قدرت سياسي 

 پردازد.  گيرد و به اعمال قدرت مي  ها، قدرت سياسي شكل مي  دارند و در بستر آن

 الف. پيشوايان هدايت و گمراهي

بري كسي دستور داده   با توجه به روايات معصوم(ع) در صورتي كه خداوند به واليت و فرمان
باشد، تحت عنوان پيشواي هدايت مطرح است؛ ولي در صورتي كه خداوند از واليت و طاعت 

باشد. در اين رابطه امام صادق(ع) به   نموده باشد، تحت عنوان پيشواي گمراه مطرح مي كساني نهي
 فرمايند:  پيروان خود توصيه مي

و آنان "دستور داده كه در قرآنش از ايشان نام برده  يامامان يخداوند به دوست«
و  5F1"از ايشان دستور داده است يهستند كه خدا به واليت و فرمانبر يهمان كسان

هستند  يفرموده، همان پيشوايان گمراه يشان نه  ها كه خدا از واليت و طاعت  آن
اللّه حكومت   كه خدا در دنيا مقدر فرموده بر امامان از خاندان محمد(ص) و اولياء

ها   شان خدا و رسولش را معصيت كنند تا فرمان عذاب بر آن  يابند و در حكومت
 ).13 (همان: ج »محقق شود

 اليان عدل و جورب. و

در احاديث به دو نوع واليت پرداخته شده است. واليت واليان عدل يا واليتي كه خداوند به 
ها امر فرموده است؛ و در مقابل آن، واليت واليان جور قرار دارد كه واليت   واليت و سرپرستي آن

 باشد. در اين رابطه امام صادق(ع) فرمود:   ها از جانب خداوند نمي  آن
واليت دو نوع است: يك نوع از واليت، واليت واليان عدل است؛ كساني كه «

ها بر مردم امر كرده است و واليت دستياران   خداوند به واليت و سرپرستي آن

                                                           
 .73 :انبياء .1
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ترين درجه واليت از ابواب واليت كه بر مردم دارند. و نوع   واليان عدل تا پايين
واليان جور تا آخرين درجه از واليتي ديگر از واليت، واليت واليان جائر و عامالن 

 ).347: 72 ق، ج1403(مجلسي،  »باشد  ها دارند، مي  كه آن
صورت الهي باشد،   شناسي قدرت سياسي در صورتي كه منشأ قدرت سياسي به  با توجه به گونه

الي نمايد. در ح  سوي حق حركت مي  گري، دادگري، عدالت و به  هايي از جمله هدايت  داراي ويژگي
هايي از جمله: گمراهي، ستمگري، بدكاري و   كه در صورت دارا بودن منشأ غيرالهي، داراي ويژگي

ها و بستر قدرت ناشي از خداوند و غير   باشد. با توجه به ويژگي  سوي كفر در حركت مي  به
وان خداوند، نياز به عاملي است كه اين قدرت را اعمال نمايد. اين مطلب در بخش بعدي تحت عن

 عوامل قدرت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 . عامل قدرت سياسي3
منظور از عامل قدرت، كسي است كه از توانايي تأثيرگذاري يا نفوذ بر ديگران برخوردار بوده 

اجتماعي در  -ي خود را بر آنان تحميل نمايد. چنين فردي اگر در زندگي سياسي  تواند اراده  و مي
: 1393(بهروزي لك و احمدي،  كند  ايگاه حاكم قرار گرفته، اعمال قدرت مينظر گرفته شود، در ج

 ). با بررسي روايات به دو نوع عامل قدرت اشاره گرديده است.60

 الف: عامل قدرت مشروع

ي بشري الزم است فردي كه در رأس نظام سياسي قرار   جهت تحقق واليت الهي در جامعه
رابطه خداوند   آيد، از سوي خداوند مشخص گردد. در اين  ميحساب   گيرد و عامل قدرت به  مي

اند،   ي حكومت  متعال، پيامبران و امامان معصوم و كساني را كه با داشتن شرايط ويژه شايسته
 ها خواهيم پرداخت.  منصوب نموده است. در ادامه به تبيين هر يك از آن

 اـيـبـان

ي   گيرد؛ فلسفه  ي، توسط پيامبران صورت ميهاي اعمال قدرت در حكومت اله  يكي از روش
چه در روايات آمده است   باشد. چنان  سوي حق مي  اين امر در سنجش اطاعت مردم و هدايت به

زراره گفت: از امام باقر و امام صادق(ع) شنيدم كه فرمودند: خداي عزوجل امور را به پيامبر(ص) 
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). در روايت ديگر امام 266: 1ق، ج1407كليني، سپرد تا ببيند فرمانبرداري مردم چگونه است (
من تو را امام ساختم  يراست  پيغمبر بود و امام نبود تا خدا فرمود: به يابراهيم مدت«صادق(ع) فرمود: 

چنين فضيل بن يسار گفت: از امام صادق(ع) شنيدم كه خطاب به برخي ياران   ). هم175(همان: 
 فرمود:  قيس ماصر مي

اوند پيامبر را ادب آموخت و ادبش را نيكو ساخت و چون ادبش را راستي خد  به«
و بعد از آن بود كه  "اي داري  به كمال رساند، فرمود: تو اخالق عظيم و برجسته

 »اختيار دين و مردم را به وي سپرد تا بندگانش را سياست و امر و نهي كند
 ).4ق: 1403(مجلسي، 

 امامان معصوم(ع)

گيرد.   عنوان پيشوا و رهبر، اعمال قدرت را بر عهده مي  ص)، امام معصوم بهبعد از پيامبر اكرم(
ام  فرمايد: به وصيت او ويژه  حضرت مي "وسيله"ي اميرالمؤمنين معروف به   چه در خطبه  چنان

). در 26: 8 ق، ج1407(كليني،  »اش در ميان امت انتخابم كرده است يجانشين يگردانيده است و برا
است از طرف خداوند   يفرمود: امامت، عهد معهود (ع)ر، معاويه بن عمار از امام صادقروايت ديگ
كه بعد از او   به نام معين؛ امام حق ندارد آن را دريغ دارد و پنهان كند از آن يمردان يعزوجل برا

 هاي متعدد، امامان معصوم به واليت خود از جانب  ). در روايت278: 1(همان، ج» معين شده است
كنند. در اين دو روايت، به انتصاب خاص امام معصوم(ع) از جانب خداوند و   خداوند اشاره مي

 پيامبر اكرم(ص) اشاره گرديده است.

 واليت فقيه

الشرايط در عصر   فقيه جامع"صورت حكومت   قسم ديگر از اعمال قدرت در حكومت الهي، به
كه به اين نوع از اعمال قدرت در باشد كه در بررسي متون حديثي مشخص شد   مي "غيبت

ي سياسي معصومين(ع) اشاره گرديده است. در اين رابطه، از امام علي(ع) روايت شده كه   انديشه
 رسول خدا فرمود:

 -و سه بار اين دعا را تكرار كرد  -پروردگارا! بر جانشينان من رحمت فرست «
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ود: كساني كه از سخنان گفتند: اي رسول خدا! جانشينان تو چه كساني هستند؟ فرم
ق، 1403، ي(مجلس» ها را به امتم بياموزند  ي من پيروي كنند و سپس آن  و سيره

 ).144: 2ج
شود؛ مگر   معناي واليت، حكومت و فرمانروايي اراده مي "خليفه"در فرهنگ اسالمي، از لفظ 

امام صادق(ع) فرمود:  چنين  ). هم179: 1382(كرباليي،  اي صريح برخالف آن باشد  كه قرينه  اين
، عادالن يي هر جانشين  علما وارث پيغمبرانند و... محققاً در ما خاندان است كه در دوره  يراست  به

ها را از دين كنار  مخربان و تأويل نادان يها و وابستگ يوجود دارند كه تحريف غال يشناس حق
چون قاضي،   شده، تعابيري هم ررسيهاي ب  روايات ). از مجموع32: 1 ق، ج1407(كليني، » نمايند

توانند بر   حاكم، راوي حديث، خلفاء، حجت وامام در مورد فقيه به كار رفته است كه همگي مي
 جعل و نصب الهي با واسطه در رابطه با سرپرستي فقيه از ناحيه خداوند داللت داشته باشند.

 ب: عامل قدرت نامشروع 

داشتن   ا گروه خاص بنا شده است كه اهليت برعهدهعامل قدرت نامشروع بر حاكميت فرد ي
گردد و اهل آن   امامت  يقدرت سياسي را ندارد. در اين رابطه امام صادق(ع) فرمود: هر كه مدع

هاي قدرت نامشروع و امام   ). در روايات ديگربه مصداق372: 1(همان، ج» نباشد، كافر است
 غيرمنصوب اشاره گرديده است.

 پيشواي طاغوت

طاغوت عبارت «است. راغب در مفردات مي نويسد:  "طغيان"و  "طغي"ي   طاغوت از ريشه
معناي طغيان و   است از هر متعدي و هر معبودي غير از خداوند. در اصطالح ديني هم، طاغوت به

 رابطه عمر بن حنظله گويد:  ). در اين305م: 1404تجاوز از حد است (راغب، 
نزاع دارند و  يدو نفر از خودمان راجع به وام يا ميراث از امام صادق(ع) پرسيدم:«

 يروند؛ اين عمل جايز است؟ فرمود: كس  محاكمه مي  نزد سلطان و قاضيان وقت به
گر   محاكمه رود، چنان است كه نزد طغيان  ها به  حق يا باطل نزد آن يكه در موضوع

، اگرچه حق مسلم او گر برايش حكم كند  چه طغيان  به محاكمه رفته باشد؛ و آن
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گر گرفته   حكم طغيان  گيرد؛ زيرا آن را به  را مي يباشد، چنان است كه مال حرام
فرمايد   مي يتعال يكه خدا امر فرموده است به او كافر باشند؛ خدا ياست. در صورت

6Fكه مأمور بودند به او كافر شوند يگر محاكمه برند، در صورت  خواهند به طغيان  مي

1 
 ).67: 1ق، ج1407 (كليني،

در اين روايت، مراجعه به حاكم و قاضي كه از طرف امام معصوم منصوب نشده، مراجعه به 
فرمود   گويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه مي  شمار آمده است. در روايت ديگر رواي مي  طاغوت به

). 297: 8 شود (همان، ج  هركس پرچم گمراهي را برافرازد، پس صاحب آن طاغوت محسوب مي
كند كه اگر كسي قيام كند و پرچمي براي مبارزه بلند   اين روايت ما را به اين نكته رهنمون مي

جز دعوت به خداوند و قانون الهي باشد، صاحب اين پرچم   نمايد، در حالي كه هدف او به
ز طاغوت است؛ زيرا به غير خدا دعوت كرده است. طبق اين روايت، دعوت به هرحاكميتي غير ا

 باشد.  حاكميت خداوند و رهبران الهي، دعوت به حاكميت طاغوت مي

 پيشواي ظالم 

). ظالم به 373ق: 1414منظور،   دادن آمده است (ابن  جا انجام  كار بي معناي   در لغت، به "ظلم"
 يو مراعات تكاليف شرع يشمار اله  بي يها  از نعمت يگزار  گويند كه خود را به سپاس  مي يكس

حقوق  يكند؛ و از سوي  احساس نمي  يها و استعدادهايش مسئوليت  داند و در برابر توانايي  ملزم نمي
). در اين رابطه امام رضا(ع) در تفسير سخن 476: 1378كند (نراقي،   ديگران را نيز پايمال مي

)؛ اين 124ره: (بق» دست ظالمان نخواهد رسيد  عهد و فرمان من به«فرمود:  يخداوند تبارك و تعال
پاك ساخت   را تا روز قيامت باطل كرد و آن را مخصوص برگزيدگان يآيه، امامت هر ظالم

اند كه خداوند در قيامت با   سه طايفه«چنين رسول خدا فرمودند:   ). هم490: 1 ق، ج1407(كليني، 
گرداند و براي آنان   ها را پاكيزه نمي  كند و آن  گويد و نظر رحمت به ايشان نمي  ها سخن نمي  آن

 ).311: 2 (همان، ج» عذاب دردناكي است: پادشاه ستمگر...

                                                           
 .60. نساء: 1
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 پيشواي جبار

جهت كه خداوند عبد را به   چه كه شخصي اكراه دارد. از اين  يعني واداركننده بر آن "جبار"
ع) ). در حديثي از امام صادق(834: 1377گويند (خرمشاهي،   كند، به او جبار مي  اموري مجبور مي

 نقل شده است كه فرمود:
از سركشان و جباران  ياز پيامبرانش كه در كشور يك يعزوجل به پيامبر يخدا«

 يفرستاد كه نزد اين مرد جبار برو و به او بگو كه من تو را نگماردم برا يبود وح
رسـيـدگـان را   ستم يها  ها و گرفتن اموال؛ همانا تو را گماردم تا ناله  ريختن خون

» كه به ايشان شده، نگذرم اگر چه كافر باشند ي؛ زيرا من از ستمين باز داراز مـ
 ).333، 2 ق، ج1407(كليني، 

داري جباري كه باعث ظلم و ستم و ناامني در   ي حكومت  در اين روايت نيز خداوند از شيوه
 گردد، نهي فرموده است.  جامعه مي

 . جايگاه و نقش مردم در ساختار قدرت4
ي خداوند است و مردم هيچ نقشي در   وايات، مشروعيت قدرت از ناحيهبر اساس ر

 گويد: يالعالء ازد  يچه عبد الحميد بن اب  بخشيدن به قدرت سياسي ندارند. چنان  مشروعيت
خدا عزوجل بر خلقش پنج وظيفه فرض  يراست  فرمود: به يشنيدم امام صادق(ع) م«

نماز و روزه و زكات و حج است) ها (كه   كرده است و نسبت به چهار از آن
(همان،  »است  نداده  يواليت) رخصت يها (يعن  از آن يدر يك يداده؛ ول يرخصت

 ).22: 2ج
دادن به قدرت را ندارند. در احاديث ديگر   ي مشروعيت  پس بر اساس اين روايت، مردم اجازه

ياسي اشاره گرديده است. در عنوان تأثيرگذار بر تحقق و استمرار قدرت س  به نقش اساسي مردم به
ي ياران بدر   ي ياران طالوت يا شماره  شماره  خدا سوگند! اگر به  به«فرمايند:  اين رابطه اميرالمؤمنين مي

 يگراييد؛ و اين كار برا يحق برگرديد و به راست  زدم تا به يشما را م ياور داشتم، هر آينه با تيغ 
عنوان يكي   ). در اين روايت، ازحضور مردم به 32: 8 ج همان،«(پيوند شكاف و نرمش بهتر بود 
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ساز قدرت نام برده شده است كه باعث كمك به والي در رساندن افراد به حق و   ازعوامل و زمينه
 شود.  راستي مي

ها پذيرفته   اند كه هيچ نمازي از آن  چهار گروه«فرمايند:   در روايت ديگر، امام صادق(ع) مي
» تمگر و مردي كه امامت گروهي را كه از او ناراضي هستند، برعهده بگيردنيست: پيشواي س

كه قدرت را با عبادت مرتبط دانسته   ).در اين روايت، جداي از اين144: 71 ق، ج1403، ي(مجلس
يافتن نقش   است، پذيرش قدرت از سوي مردم را رضايت مردم دانسته است و جهت عينيت

توان به رواياتي كه در رابطه با (بيعت، مشورت و   قدرت، ميسياسي مردم در ساختار سياسي 
 نظارت) نسبت به عامل قدرت مطرح گرديده است، اشاره كرد.

 كردن  بيعت

نمودن با والي، حقانيتي براي صاحب قدرت ايجاد   گردد كه بيعت  بر اساس روايات مشخص مي
عنوان نقش سياسي مردم   توان از آن به  كردن قدرت را دارد كه مي  كند؛ بلكه بيعت، نقش عيني  نمي

كند كه  يدر قدرت سياسي ياد كرد. در اين رابطه حسين بن مصعب از امام صادق(ع) روايت م
 حضرت فرمودند:

 يو رغبت و اكراه از مردم برا يو راحت ياميرالمومنين(ع) فرمود من در دشوار«
ها   نهادند. و نيز از آن يفزونكه مسلمانان رو به   رسول خدا(ص) بيعت گرفتم تا آن

گرفتم كه محمد(ص) فرزندان او را چونان خويش و فرزندان خويش  يبيعت م
پاس بدارند؛ و اين پيمان را از ايشان گرفتم پس اهل نجات، نجات يافتند و اهل 

 ).261:  8ق، ج1407(كليني، » درافتادند ي، به نابودينابود
گزيند و بيعت امام را  يهر كه از جماعت مسلمانان جداي: «فرمايند  چنين امام صادق(ع) مي  هم

طور كلي   ). نقشي كه بيعت به405: 1 (همان، ج» آيد  بريده  بشكند و بگسلد، نزد خدا عزوجل دست
نمايد، همان تحكيم اركان قدرت و ايجاد   ايفا مي -هاي آن   قطع نظر از مصداق -در قدرت سياسي 

 را برعهده دارد.دلي بين رهبر و مردم   هم
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 مشورت

ها و   گذاري  ي كشور و سياست  مراد از نقش مشورتي مردم اين است كه دستگاه قدرت در اداره
هاي مهم، بايد با مردم مشورت كند و آنان را در جريان امور قرار دهد. در واقع، اصل   گيري  تصميم

ي حكومت،   حاكم و مجموعه مشورت در اسالم در دو بعد حق و تكليف مطرح است. در رابطه با
هاي مهم، راه مشورت   گذاري  ي امور كشوري و تمام سياست  يك تكليف و وظيفه است كه در اداره

را در پيش گيرند و در رابطه با مردم، يك حق است كه بايد طرف مشورت قرار گيرند. در اين 
دهد   عهده دارد، دستور مي  م را بهكه زعامت و رهبري مرد  عنوان اين  رابطه خداوند به پيامبر(ص) به

در كارها با آنان مشورت «فرمايد:   ي امور جامعه، با مردم تبادل نظر و مشورت كند و مي  تا در اداره
نكردن   قدر اين مسأله مهم و اساسي است كه حضرت علي(ع)، مشورت  ). آن159عمران:   (آل» كن

و نظر  يهر كس خود را از رأ«فرمايند:   يبا ديگران را يك خطر جدي تلقي نموده است و م
 ).388ق: 1413بابويه،   (ابن» خطر انداخته است  نياز بداند، خودش را به  يديگران ب

 نظارت بر قدرت 

جا كه صاحب قدرت،   در جامعه، مسئوليت افراد از مسئوليت صاحب قدرت جدا نيست. از آن
ي خوب و بد اعمال و   همان جامعه هستند و نتيجه نفع  كند، مردم نيز عضو ذي  جامعه را اداره مي

شود؛ بنابراين به حكم عقل، اين حق و تكليف براي   نيز مي رفتار عامل قدرت، مستقيما متوجه آنان
شود كه بر عمل والي (غيرمعصوم) خود نظارت نمايند تا از انحراف آنان از   ي افراد ايجاد مي  همه

 ي كنند.مسير حق و عدالت و تقوا جلوگير
شرط رهبري  "تقوا"و  "عدالت"شود،   هرچند در نظامي كه بر اساس واليت الهي اداره مي

باشد، اما نظارت مردم نيز براي كنترل   ي زمامداري مي  است و التزام عملي به موازين اسالمي، الزمه
در روايات، به بيني شده است. در اين رابطه   ها پيش  حاكمان و مسئوالن و جلوگيري آنان از كژي

قدرت اشاره گرديده است.   بحث امر به معروف و نهي از مكر وخيرخواهي نسبت به صاحب
امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد و گرنه خداوند امورتان را «اند:   اميرالمؤمنين(ع) فرموده

» شود  جاب نميدست اشرار خواهد سپرد؛ در آن هنگام هرچه خدا را بخوانيد، دعايتان مست  به
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 ).406: 74 ق، ج1403، ي(مجلس
ي   ترين عامل ظهور و حاكميت اشرار در جامعه، ترك اين دو فريضه  در اين روايت، عمده

ي ديگر نظارت مردم   ي آن، عدم استجابت دعا است. شيوه  شده است كه نتيجه يمعرف يبزرگ اله
با توجه به روايات، مراد از نصيحت،  ي نصيحت رهبران و پيشوايان است.  بر صاحب قدرت، شيوه

خيرخواهي براي آنان است. پس با توجه به مفهوم نصيحت، خيرخواهي حاكمان و زمامداران به 
اي از آنان در انجام مسئوليت مشاهده كردند و يا ديدند   اين معنا است كه اگر مردم نقص و كاستي

سوزي و خيرخواهي، آن مطلب   ند كه از سر دلكند، وظيفه دار  ها را تهديد مي  كه خطر انحرافي آن
حقيقت دين، خيرخواهي است. «اند:   را با آنان درميان بگذارند. در اين رابطه رسول خدا فرموده

سوال شد اي رسول خدا! خيرخواهي براي چه كسي؟ فرمود: براي خدا و رسولش و براي كتاب او 
 ).67: 27 ج(همان، » و پيشوايان دين و براي جماعت مسلمانان

 در روايت ديگر، امام صادق(ع) فرمودند:
مردم! سه  يخواند و از جمله چنين گفت: ا يا  رسول خدا در مسجد خيف، خطبه«

ريا   يدارد. نيت ب يوجود دارد كه دل مؤمن در آن غل و غش روا نم يخصلت مذهب
با  يي امامان؛ شركت و همراه  درباره يو خالص در طاعت اللَّه؛ خيرخواه

 ).403: 1 ق، ج1407(كليني، » شان...  اجتماعات
گردد كه حاكمان معصوم همواره مردم   با توجه به مضمون و محتواي اين روايات، مشخص مي
 اند.  را در جهت استفاده از حق نظارت، تشويق و ترغيب نموده

 نتيجه
ضامين، با مراجعه ي م  در اين پژوهش تالش گرديد با استفاده از روش تحليل مضمون و شبكه

به احاديث معصوم(ع)، ساختار قدرت سياسي كشف گردد؛ در اين رابطه چهار مضمون اصلي: 
دست آمد كه نتايج   شناسي قدرت، عامل قدرت و نقش سياسي مردم به  خاستگاه مشروعيت، گونه

 همراه داشت:  زير را به
ي   و دنيوي ندارد و به جنبهي مادي   . مشخص گرديد كه بر اساس روايات، قدرت فقط جنبه1
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 نيز نظر دارد؛ پس چنين قدرتي الزم است بر اساس ساختار خاصي شكل بگيرد. اخروي و معنوي
ي آميختگي و وحدت دين و سياست استوار است؛ هرم   . ساختار قدرت در روايات بر پايه2 

ه و بر اساس نظام قدرت در اين ساختار از خداوند متعال شروع شده و با رسول او ادامه يافت
ترين فرد به   عنوان نزديك  الشرايط به  امامت و واليت، استوار شده است. در عصرغيبت، فقيه جامع

 امام معصوم، رهبري و واليت امر را برعهده دارد.
كند؛ بلكه   ينم يها معرف  ي دوره  همه يبرا ي. احاديث معصوم(ع) ساختار واحد3

 ياي ساختار و شكل خاص  ها، در هر دوره  نمايد كه متناسب با آن  يم يرا معرف يكل يهاي  چهارچوب
 تناسب داشته باشد. يو مكان يشود تا با شرايط زمان يطراح از قدرت

. براساس احاديث، ساختار قدرت، حالت دوسويه دارد كه مشروعيت خود را از خداوند 4
صورت   مردم دارد. اين مهم نيز بهگيرد وجهت تحقق و استمرار، نياز به مقبوليت از جانب   مي

 كند.  بيعت، مشورت و نظارت عينيت پيدا مي
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