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Abstract
The purpose of the present study is to review the measures of political powers to sustain
and develop their control and also explain Islamic and Qur'anic models in this regard. To
this aim, the measures of divine leaders in a religious society in terms of the political and
social power of relative Qur'anic statements were researched using descriptive analysis. The
results indicated that the word of God and tradition of divine prophets have provided the
society with some guidelines including endurance and perseverance, scientific knowledge,
consultation with experts, and avoidance of unethical and inhumane ways so the
community as well as influential natural and legal persons can use divine references and
methods such as creating attraction and effective penetration in the political power. Divine
leaders have used sufficient power with respect to the principle and diagram of power and
completed their management using political behavior as the source of power, rationality as
the capacity of power, and prudence as the effect of power, and ultimately, reformed and
handled society. They have introduced themselves as the best model for humanity with
regard to their high power in bringing change to their environment. Therefore, we can use
the method of divine leaders as an Islamic and religious model to manage society.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تدابیر قدرتهای سیاسی برای حفظ و توسعه خود و تبیین الگوهای اسالم و قرآن کریم در این زمینه بود.
در این راستا ،تدابیر رهبران الهی در جامعه دینی در قالب قدرت سیاسی و اجتماعی گزارههای قرآنی مربوط به آنها با روش توصیفی -
تحلیلی بررسی شد .نتایج حاکی از آن است که به نظر میرسد کالم وحی و سیره انبیاء الهی راهکارهایی از جمله استقامت و پایداری،
بهرهگیری از توان علمی ،مشورت با صاحبنظران و جامعه و دوری از روشهای غیر اخالقی و انسانی به جامعه ارائه مینمایند و جامعه و
افراد حقیقی و حقوقی تاثیرگذار میتوانند از مستندات و روشهای وحیانی همچون ایجاد جذابیت و گسترش نفوذ موثر در قدرت سیاسی
بهره مند شوند .رهبران الهی نیز با توجه به فرمول و نمودار قدرت ،از مراتب قدرت بهره الزم را برده و با رفتار سیاسی به عنوان منبع
قدرت و تعقل به عنوان ظرفیت قدرت و تدبیر به عنوان تأثیر قدرت مدیریت خود را کامل نموده و در نهایت اقدام به تدبیر و اصالح
جامعه می نمودند .با توجه به ماندگاری قدرت باالی تغییر در محیط پیرامونی ،خود را به عنوان بهترین الگو برای بشریت معرفی کردهاند.
بنابراین ،می توان از روش رهبران الهی به عنوان الگوی اسالمی و دینی برای مدیریت جامعه خود بهره گرفت.
واژههای کلیدی :قدرت سیاسی ،رفتار سیاسی ،رهبران الهی ،مشروعیت سیاسی.

منشاء قدرت سیاسی رهبران الهی از منظر قرآن کریم

9

 .1مقدمه
عموم انسانها برای تحقق نیازها و آرزوهای خویش به دنبال تاثیرگذاری بر محیط پیرامون
خود هستند .تمامیتالشهای روزانه افراد برای کسب رزق و روزی بیشتر ،همه اختراعات،
نزاعهای فردی و اجتماعی ،ابراز دوستیها ،اعطاء هدایا و تمامی رفتارهای فردی و اجتماعی ،همه
برای بدست آوردن منافع فردی و یا اجتماعی میباشد .بر همین اساس ما انسانها متناسب با
ظرفیت وجودیمان به دنبال تأثیرگذاری بر عوامل محیطی خود بوده و هرچه از توانایی و قدرت
باالتری برخوردار باشیم ،میتوانیم به دوام و استمرار زندگی امیدواری بیشتری پیدا کنیم .جامعه و
محیط پیرامونی ،قدرت تاثیرگذاری افراد را با جلوههای گوناگون و با درجات مختلف ارزیابی
میکند .یك فرد جامعه میتواند در زمینههای تولید سرمایه و ثروت فردی و اجتماعی ،اداره و
مدیریت ،دانش و آگاهی ،مهارت و تخصص ،ابعاد روحی و معنوی ،ارتباطات میان فردی و از
همه مهمتر توان چانهزنی دارای نقاط قوت یا قابل بهبود باشد و به همان میزان در راستای تأمین
نیازهای خود قدم بردارد.
هرچه منافع مشترک بیشتری با سایرین داشته و یا در خصوص آنها به توافق برسیم ،آگاهانه
به قدرت سیاسی و اجتماعی خود افزوده و در نتیجه تاثیرگذاری ما بر رفتار و تصمیم دیگران از
عمق و مدت زمان بیشتری برخوردار میشود .انسانیت ،پاک بودن ،اخالقی و یا الهی بودن
خصیصه مورد نیاز همه انسانها است و فرد با تکیه بر آنها میتواند حس مشترک را با افراد
بیشتری ایجاد نماید .از همین روی همچنان که خداوند پیامبر(ص) را الگو معرفی میکند و
میفرماید « :لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََّه اسْوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللََّهَ والْيَومَ الْآخِرَ وذَكَرَ اللََّهَ كَثِيرًا»

(احزاب« ،)12 ،به یقین برای شما در (روش و رفتار) پیامبر خدا الگوی نیکویی است برای کسی
که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد؛ و خدا را بسیار یاد میکند».
فرد الهی میتواند با تمسّك به فطرت آدمی  ،دارای وسعت تاثیرگذاری بیشتر بوده و از منظر
قدرت از ماندگاری باالتری بهره ببرد ،همچنان که ماندگاری رهبران جوامع مختلفی که از
ارزشهای انسانی و الهی تبعیت نمودهاند ،گواهی بر آن میباشد .در وضعیت امروزی دنیا
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آموزههای رفتاری و حکومتداری در ارتقاء شاخصهای اجتماعی از طرف خالق یکتا و رهبران
الهی آن در قالب دین راستین بسیار تاثیرگذار جلوه میکند (کافی امامی 2931 ،الف :ص .)21
انسانیت در کنار فراز و نشیب زندگی های فردی و اجتماعی از خداوند شاکر است که با ارسال
مردان الهی الگوی مناسبی برای جامعه بشری معرفی نموده ،تا بشر بتواند به سهولت با بررسی
مکانیزمهای رفتاری ،شناخت زاویه دید و معرفتشناسی مدل ذهنی پیامبران برای ارتقاء رفتار
اجتماعی خود بهره ببرد و جوامع را به سوی توسعه پایدار سوق دهد.
اما سوال مهم این که منشاء قدرت سیاسی رهبران الهی از منظر قرآن چیست؟ و به تبع آن
پرسشهایی مطرح میشود که آیا قرآن کریم مفهوم قدرت سیاسی را تایید میکند؟ مشارکت
جامعه دینی در شکل گیری قدرت سیاسی چه نقشی دارد؟ مشروعیت قدرت سیاسی چه مفهومی
دارد؟ آیا بین تدبیر روشمند و علمی در همراهسازی جامعه پیرامونی و عملکرد رهبران الهی و به
خصوص پیامبر اسالم(ص) رابطه منطقی وجود دارد؟ نیاز قدرت سیاسی شامل چه مواردی
میتواند باشد؟ نگاه قرآن به نیازهای قدرت سیاسی چیست؟ آیا قرآن تحولهای نامشروع را تایید
می کند؟ چرا قدرت سیاسی رهبران الهی دارای ماندگاری باال است؟ ویژگیهای شخصیت
کاریزماتیك چه نقشی در افزایش قدرت سیاسی انبیاء دارد؟
تاکنون قدمهای پژوهشی بیشماری پیرامون تبیین شخصیت انبیاء الهی برداشته شده و تالش
شده است تا مخاطب تصویر واقعی و درستی از نوع حضور مردان آسمانی در جامعه و
ویژگیهای اخالقی ایشان به دست آورد .ولی نکته ای که نیاز به توجه جدی دارد و خأل آن حس
میشود ،بررسی اتفاقی نبودن و علمی بودن رفتار رهبران الهی و بهرهگیری از روش و الگوی
واحد در مدیریت جامعه خود بوده است .مشاهده میکنیم بسیاری از خداجویان از جمله برخی از
دانشمندان علوم دینی در مواجهه با مخاطبین و جامعه پیرامونی خود موفق نبودهاند و از جذب
حداقلی برخوردارند و از همه مهمتر عمل خود را یك امر دینی تلقی میکنند و سوءظن بسیاری
نسبت به مباحث علمی تدبیر و قدرت سیاسی انبیاء الهی دارند .بنابراین ،ضروری است که چنین
بررسی ای با تکیه بر کتاب آسمانی قرآن به عنوان سند باالدستی شریعت انجام شود تا اقناع و
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تأثیر گذاری عمومی را افزایش دهد .در نتیجه با نگاه علمی و درک بهتر نسبت به دالئل رفتارهای
اجتماعی رهبران الهی میتوان روش و مسیر ایشان را به معیار قابل مصداقیابی امروزی و روزآمد
تبدیل کرد و مسیر ایشان را قابل تکرار ،متناسب با مستحدثات روزانه نمود.
در این پژوهش تالش میشود با تلفیق براهین عقلی ،نقل وحیانی و نقل تاریخی براساس
روش کتابخانهای و تحلیلی با بهرهگیری از کالم وحی و سیره رهبران الهی منشاء قدرت سیاسی
پیامبران الهی و دالئل افزایش و ماندگاری آن شناسائی شود .به نظر میرسد که کالم وحی و سیره
انبیاء الهی راهکارهایی از جمله استقامت و پایداری ،بهرهگیری از توان علمی ،مشورت با
صاحبنظران و جامعه و دوری از روشهای غیر اخالقی و انسانی به جامعه ارائه مینمایند و
جامعه و افراد حقیقی و حقوقی تاثیرگذار میتوانند از مستندات و روشهای وحیانی همچون
ایجاد جذابیت و گسترش نفوذ موثر در قدرت سیاسی بهرهمند شوند.

 .2مفهومشناسی قدرت سیاسی 1با نگاه تطبیقی به قرآن کریم
در مقام درک بهتر نسبت به مفهوم قدرت سیاسی الزم است بدانیم که قدرت دارای نمودهای
مختلفی در جامعه میباشد و دخیل بودن مفاهیمی همچون سلطه ،1نظم دلخواه ،آزادی ،موازنه
قدرت ،حفظ قدرت ،حفظ سلطه و برتری ،جنگ و سازش ،تعاریف قدرت را متعدد نموده و
تصور صحیح و موثر از قدرت سیاسی در ایجاد ارتباط بین آن و تدبیر و مسیریابی آن در اسالم و
کالم وحی مخاطب عمومی را دچار تحیّر میکند ( .)Conte & Burchill, 2009, P.: 307از این رو
است که برخی همچون والتر اسکات 9پیشکسوت جامعهشناس اسکاتلندی در مقاله خود قدرت
سیاسی را به عنوان یك مفهوم اساساً متضاد معرفی میکند ،ولی میتوان مفهوم مشترکی را بین
تعاریف مختلف به دست آورد.
1. Political Power
2. Domination
3. Walter Scott.
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برای شناخت بهتر نسبت به تدبیر و مفهوم قدرت سیاسی ،نیاز است با توجه به منشاء قدرت
سیاسی شامل سود ،هراس از زیان و احساس تعلق که از طریق تهدید ،جاذبه یا کاریزما اعمال
میگردند (مورگنتائو :2931 ،ص  ،)29بین قدرت برتر و قدرت بهتر تفاوت قائل شده و تفکیك
آنها از یکدیگر را مطابق با حقایق و واقعیتهای پیرامون خود به خوبی بشناسیم .برتراند راسل،2
قدرت سیاسی را نوعی توانمندی ماندگار معرفی میکند که توانایی ایجاد تأثیرات مورد نظر را
داشته باشد .از این رو قدرت سیاسی با توجه به اثرات و ماندگاری آن قابل ارزیابی میشود .صرف
رسیدن به خواستهها به تنهائی دلیلی بر قدرت سیاسی بیشتر نیست ،چرا که اگر کسی همچون
دیگران به خواستههای خود دست یابد و نتواند موفقیت خود را تداوم بخشد ،او قدرت بیشتری از
دیگران ندارد .وقتی دو نفر به نیّت کشیدن نقاشی فاخر برای ثروتمند شدن تالش میکنند و یکی
فقط نقاش خوب میشود و دیگری عالوه بر نقاش خوب شدن ثروتمند نیز میشود ،در نگاه اول
هر دوی آنها را نمیتوان قدرت برتر معرفی نمود ،چرا که هر کدام در مقایسه تأثیرگذاری در
زندگی شخصی متفاوت هستند و قضاوت میشوند.
راسل قدرت را در دو نوع فردی (سنتی) و اجتماعی (سازمانی) مطرح میکند و معتقد است
که قدرت سنتی با تکیه بر خواستههای فردی پایدار نیست و از دوام الزم برخوردار نمیباشد
(1970, P.:38

 .)Russell,تمامی نگاه راسل به قدرت سیاسی به توانائی و پیشبرد اهداف فرضی

در جامعه معطوف میشود .همچون راسل ،ریموند آرون 1نیز معتقد است که توانمندی برای اقدام
یا نابودی مالک ارزیابی قدرت سیاسی میباشد ) .(Aron, 2003: P. 47او معتقد است که وقتی افراد
قدرت خود را در رابطه با دیگران اعمال میکنند ،مفهوم واقعی سیاست شکل میگیرد (آرون:2931 ،
ص .)39
1. Bertrand Arthur William Russell

برتراند آرتور ویلیام راسل ،انگلیسی و اسکاتلندیاالصل ،فیلسوف ،ریاضیدان ،مورخ ،جامعهشناس ،نویسنده ،فعال سیاسی و
برنده جایزه نوبل متولد  23مه  2311و متوفی  1فوریه .2311
2. Raymond Aron.
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برخی از محققین نیز در جمعبندی بین تعاریف مختلف قدرت سیاسی وجه مشترکی را برای
آنها قائل هستند و معتقدند که همه نگاهها به سمت کنترل محیط پیرامون از طریق برقراری ارتباط
و تاثیرگذاری بر آنها میباشد

)2014: P. 175

 .(Hearn,بر این اساس همگی در مظاهر قدرت

سیاسی از جمله عموم جامعه ،عرصه نظامی ،ابعاد اقتصادی و سایر الیههای جامعه بشری در
تالش هستند تا افراد پیرامونی را همسو و یا تحت کنترل خود قرار دهند .بنابراین ،در قدرت
سیاسی عدهای خاص مسیریابی (کنترل) زندگی سایر افراد جامعه را بر عهده میگیرند و میتوانند
در سعادتمندی و یا نگونبختیشان تأثیر حیاتی داشته باشند

)2017: P. 2

 .(Shokri,با این نگاه

میتوان گفت جامعهای که فاقد قدرت و نظم سیاسی است ساختارهای اجتماعی خود را از دست
میدهد و در نهایت دچار هرج و مرج میشود.
در قرآن کریم مشاهده میکنیم که خداوند متعال تعابیر مختلفی از قدرت شخص و یا گروه در
جامعه و محیط پیرامون خود مطرح مینماید و میفرماید:
(سلطه = الْمُلْكُ)« :يَا قَومِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَومَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللََّه آن جَاءَنَا»

(غافر« ،)13 ،ای قوم ،امروز در حالی که در این سرزمین (مصر) کامالً سلطه دارید ،فرمانروائی در
انحصار شماست ،اما چه کسی ما را در برابر عقوبت خدا اگر دامنگیرمان شود یاری میکند؟».
(سلطه = سُلْطَانِيَهْ)« :هَلَكَ عَنَِّي سُلْطَانِيَهْ» (حاقه« ،)13 ،سلطهام (قدرتم) از دست رفت».
(نظم دلخواه = مَا نَشَاءُ)« :قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ آن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو آن نَفْعَلَ فِي

أَمْوالِنَا مَا نَشَاءُ» (هود« ،)31 ،قوم گفتند :ای شعیب ،آیا این نماز تو ،تو را مأمور میکند که ما دست
از پرستش خدایان پدرانمان و از تصرف در اموال به دلخواه خودمان برداریم؟».
(موازنه قدرت ،آزادی و رهائی = أَنْ نَمُنََّ)« :ونُرِيدُ آن نَمُنََّ عَلَى الََّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ونَجْعَلَهُمْ

أَئِمََّةً ونَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ» (قصص« ،)5 ،و ما اراده داشتیم کسانی که در زمین (خود) به ضعف و زبونی
کشیده شدهاند ،نعمت رهائی و آزادی بخشیم و آنها را پیشوا (حاکم بر سرنوشت خود) و وارث
(و مالك سرزمین خود) قرار دهیم»( ،نیرومند = قُوةً)« :كَانُوا هُمْ أَشَدََّ مِنْهُمْ قُوةً وآثَارًا فِي الْأَرْضِ»

(غافر« ،)12 ،آنها بسیار از اینان قویتر و آثار وجودیشان در روی زمین بیشتر بود».
(قدرت عمل = نُمَكَِّنَ)« :ونُمَكَِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ» (قصص« ،»)6 ،و در زمین به آنها قدرت عمل
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بخشیم».
(نیرومند  +گستردگی و توان باالی عملکرد = قُوةٍ  +مَكِينٍ)« :ذِي قُوةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ»

(تکویر« ،)11 ،که فرشته با قوّت و قدرت است و نزد خدای مقتدر عرش با جاه و منزلت است».
(سازش = أَنْ يُصْلِحَا)« :وإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَو إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا والصَُّلْحُ خَيْرٌ وأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَُّحََّ وإِنْ تُحْسِنُوا وتَتََّقُوا فَإِنََّ اللََّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» (نساء،
 « ،)213و اگر زنی بیم داشت که شوهرش با وی مخالفت و بد سلوکی کند یا از او دوری گزیند،
باکی نیست که هر دو تن به گونهای به راه صلح و سازش باز آیند ،که صلح به هر حال بهتر است،
و نفوس را بخل و حرص فراگرفته .و اگر (درباره یکدیگر) نیکویی کرده و پرهیزکار باشید ،خدا
به هرچه کنید آگاه است».
آیات فوق حاکی از آن است که قرآن کریم در تأمین منافع افراد در ارتباطات میان فردی و در
عرصه جامعه کوچك و یا بزرگ ،قدرت سیاسی و تاثیرگذاری را به میزان همراهسازی سایرین و
افراد مخاطب میداند .قرآن نیز در عملکرد خود چنین تدبیری را پیش میگیرد و در تمامیآیات
تبشیر و تبذیر ،آیات توصیههای اخالقی و رفتاری و آیات بیان حکایت گذشتگان ،همگی برای
افزایش تاثیرگذاری بر مخاطبین خود و همراهسازی آنان میباشد.

 .3نقش مشارکت جامعه دینی در شکلگیری قدرت سیاسی
شالوده قدرت سیاسی به مشارکت اکثریت ختم میشود .جامعهای که دارای نظم و قدرت
سیاسی است ،برخوردار از دو رکن مردم و حاکمیت میباشد و رابطهای دو طرفه بین آن دو ایجاد
میکند .هرچه مردم در حاکمیت نقش تاثیرگذار کمتری داشته باشند و شاخصهای مشارکت مردم
در حاکمیت از جمله نقد عمومیحاکمیت ،آزادی طرح مباحث سیاسی تنزل و یا تعطیل گردد،
حاکمیت دیکتاتورتر و مستبدتر میشود و در نهایت عمر حاکمیت کوتاهتر و خفقان بیشتر و رفاه
عمومی کمتر می شود .در مقابل هرچه نقش مردم بیشتر شود حاکمیت مردمیتر و در نتیجه،
حکومتی مقتدر و با دوامتر و برخوردار از رفاه بیشتر حاکم میشود و البته رضایت عمومی جامعه
نیز به همان میزان بهبود مییابد.
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توجه به آموزههای آسمانی که آلوده به نظریههای نفسانی و خودکامگی نشده باشد در درمان
زخمهای جامعه و پاسخ به نیازهای رفتاری و اجتماعی یکایك افراد جامعه و رفع سردرگمی حاکمین
در تشتّت نوع رفتارهای مردمداری ،ضروری و حیاتی میباشد (باغبان و آقایار :2933 ،ص .)31پیامبر
اسالم(ص) نظرات مردم را در حکومتداری و فرماندهی خود دخیل میدانست و از جمله جنگهای
بدر ،اُحُد ،اَحزاب ،خیبر ،طائف و تبوک و صلح حدیبیه ،نصب کارگزاران و در تصمیمات مهم ملی از
نظرات جامعه بهره فراوان میبرد و گاهی نظرات ایشان را بر نظر خود ترجیح میداد .خداوند به پیامبر
خود مشورت کردن را توصیه میکند و میفرماید« :و شاورْهُمْ فِي اْألَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوكَّلْ عَلَى اللَّه إنَّ اللَّهَ

يُحِبّ الْمُتَوكِّلينَ» (آل عمران« ،)253 ،در کارها با آنان مشورت کن .پس آنگاه که تصمیم گرفتی ،با
اتکال به خداوند ،آن را انجام بده که خداوند توکلکنندگان را دوست میدارد».
خداوند متعال مشورت کردن و اهمیت دادن به رأی و نظر دیگران را از خصائص بندگان خود
برمیشمرد و میفرماید« :والََّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَِّهِمْ وأَقَامُوا الصََّلَاةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ومِمََّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ» (شورا« ،)93 ،و آنان که امر خدایشان را اجابت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را به
مشورت یکدیگر انجام میدهند و از آنچه روزی آنها کردیم (به فقیران) انفاق میکنند».
بنابراین ،دین مبین اسالم به مشارکت نظر دیگران در تصمیمات فردی و اجتماعی اهمیت
ویژهای قائل است.

 .4چیستی مشروعیت در قدرت سیاسی
یکی از مهمترین مباحث قدرت سیاسی و تدبیر در جامعه ،قدرت مشروع 2و نامشروع میباشد
که با شناخت و پیروی درست از آن موجب افزایش و ماندگاری قدرت میشود .در اصطالح
رایج ،مشروعیت در قدرت اجتماعی به معنای مقبولیت آن است .بنابراین ،اتصاف مشروعیت به
1. Legitimate Power

به معنی قانونی ،مجاز ،مشروع ،برحق ،به حق ،درست ،صحیح ،موجه ،معقول ،منطقی ،حاللزاده (حقشناس ،سامعی و
انتخابی :2931 ،ص .)315
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قدرت مبتنی بر اقناع عمومی و همدلی جامعه است .از این رو تطابق قدرت با عقل و وجدان
عمومی به آن مشروعیت و مقبولیت میبخشد و مورد تایید شریعت ناب نیز قرار میگیرد .در
نتیجه کانالیزه کردن ورودی و خروجی قدرت از طریق اخالق و قانونمداری راه مقبولیتسازی
قدرت و أخذ تاییدیه از شارع مقدس را هموار میکند .پیشفرض تمامی تدابیر و رفتارهای سیاسی
اعم از سیاست اجتماعی ،سیاست اقتصادی ،سیاست فاضله و سیاست موازنه و در یك کالم
سیاست مُدُن 2در نوع قدرت مشروع 1با مفهوم مقبولیت شکل میگیرد و اقتدار سیاسی خود را تابع
قدرت سیاسی می بیند که دارای مشروعیت اجتماعی باشد .منابع قدرت مشروع فراتر از شرعیات
3

9

بوده و از مواردی همچون باال بودن سطح دانش و آگاهی عمومی ،همدلی و همراهی آگاهانه

مردم ،وحدت در ایدئولوژی ،شخصیت کاریزما و تاثیرگذار رهبران ،قانون مورد پذیرش عموم
جامعه و ثروت برای تالیف قلوب برخوردار میباشد .در حالی که در قدرت مشروع به معنی
شرعیات ،به امکانات مربوط به تفوق بر دیگران و موقعیتهای محیطی خود به شکل ابزاری نگاه
میکند و تنها منبع قدرت را اذن و ترخیص شارع میداند که در زمان عصر غیبت غیر از منابع
صامت منبع زنده دیگری در اختیار نیست و نمیتوان از شارع استفسار نمود .به همین دلیل است
که در فقه به نتایجی همچون توقف و یا احتیاط میرسیم .در چنین شرائطی استفاده از زور و
اجباری کردن جامعه منعی پیدا نمیکند ،بلکه کار پسندیدهای تلقی میشود و در نتیجه مفهوم
قدرت را به قدرت نامشروع و غیر مردمی نزدیك میکند .در حالی که مردان الهی برای راهبری و
مدیریت جامعه کمتر از زور بهره گرفتهاند (کافی امامی2931 ،ب :ص .)225

 .2سیاست مدن یکی از اقسام حکمت علمی بوده و آن علم مصالح جماعتی است که در شهری و کشوری اجتماع کردهاند
بر مبنای تعاون بقای نوع و ترفیة زندگی افراد است (دهخدا :2919 ،ج ،3ص .)21233
 .1به معنی آغاز کرده شده ،روا ،جایز ،مطابق و موافق شرع ،راست ،قانونی ،مقابل ممنوع و نامشروع (دهخدا :2919 ،ج،3
ص .)21531
 .9جمع شرعیه/شرعی به معنی علوم و احکام شرعی(دهخدا :2919 ،ج ،3ص .)21531

 .(Religious Instructions) .3آریانپور کاشانی :2931 ،ص .353
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برخی از نویسندگان با سوء استفاده و یا سوء برداشت از بکارگیری کلمه مشروع در معرفی
قدرت برتر ،آن را به شرعیات تفسیر کردهاند و بر همین اساس مالک برتری و توانمندی قدرت را
همچون دوره رنسانس مسیحیت ،شرعیات و احکام شرعی که خود تعیین کننده حدود و قصور آن
هستند ،میدانند و به تبع در تصمیمگیری اجتماعی اولویتی برای جامعه مفروض نمیدانند.
در قدرت مشروع برگ رفته از مقبولیت مردم ،نیاز صاحبان قدرت از نفوذ به گستره شریعت به
خواستهها و تقاضاهای مردم جامعه انصراف پیدا میکنند و به تبع شرع مقدس از دستکاری
حاکمیت در امان مانده و مذهب و ارزشهای اخالقی مورد حمایت مردم بدون هیچ گرایش و
تقربی به صنف خاصی باقی میمانند .سهم جامعه و مردم در تصمیمات حاکمیت مورد تجاوز قرار
نمیگیرد و مردم احساس امنیت روانی و شخصیتی میکنند .قدرت مشروع در این معنا یعنی
مقبولیت مردمی ،برای مردم اعتماد به ارمغان میآورد و جامعه را به آینده خود امیدوار مینماید .از
نگاه قرآن کریم خط سیر مبارز اتی و راهبری رهبران الهی نیز بر رابطه مستقیم مردم و حاکمیت
استوار شده و حاکی از اهمیت مقبولیت مردمی در مشروعیت قدرت سیاسی میباشد .به بیان
دیگر ،مالک شرعی بودن و مشروعیت لفظی قدرت و نظر سیاسی و مدیریت اجتماعی رهبران
الهی را به مردم و جامعه معطوف و به ایشان سختگیری نموده و ایشان را از تك رأی بودن و
تصمیمگیری خارج از معیارهای اجتماعی برحذر میدارد .در قرآن مشاهده میکنیم در مواردی که
رهبران آسمانی صبر کمتری داشتند و برای همراهی جامعه و مردم از ابزار زور و یا نفرین استفاده
کردهاند ،مورد نکوهش خداوند قرار گرفته و تنبیه سختی برای ایشان رقم خورده است .خداوند در
احوال حضرت یونس میفرماید« :وَإِنََّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (صافات )293 ،إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ (صافات )231 ،فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (صافات )232 ،فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ

(صافات )231 ،فَلَوْلَا أَنََّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبَِّحِينَ (صافات )239 ،لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (صافات،
 )233فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (صافات )235 ،وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (صافات )236 ،وَأَرْسَلْنَاهُ

إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (صافات )231 ،فَآمَنُوا فَمَتََّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (صافات« ،»)233 ،و یونس نیز یکی
از رسوالن بزرگ خدا بود (صافات )293 ،آنگاه که به کشتی پر جمعیتی گریخت (زیرا به قومش
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وعده عذاب داد و آنها از دل توبه و انابه کردند و خدا رفع عذاب کرد .او به دریای روم گریخت
تا نزد قوم خجل و شرمنده نرود) (صافات( )231 ،کشتی به خطر افتاد و اهل کشتی معتقد شدند
که خطاکاری در میان آنهاست ،خواستند قرعه زنند تا خطاکار را به قرعه تعیین کرده و غرق کنند)
یونس قرعه زد و به نام خودش افتاد و از مغلوبشدگان (و غرق شوندگان) گردید (صافات)232 ،
و ماهی دریا او را به کام فرو برد و او در خور مالمت بود (صافات( )231 ،و در شکم ماهی به
تسبیح خدا مشغول شد که) اگر او از تسبیحکنندگان نبود (صافات )239 ،بیتردید تا روزی که
مردم برانگیخته میشوند در شکم ماهی میماند (صافات )233 ،پس او را در حالی که بیمار بود به
زمینی خشك و بیگیاه افکندیم (صافات )235 ،و بوته کدوئی بر او رویاندیم (تا در سایه برگهای
پهن و مرطوبش آرامش یابد) (صافات )236 ،و او را به سوى یکصدهزار (نفر از ساکنان نینوا) یا
بیشتر روانه کردیم (صافات )231 ،پس ایمان آوردند در نتیجه آنان را تا پایان عمرشان [از نعمتها
و مواهب خود] بهرهمند کردیم (صافات.»)233 ،
سپس حضرت یونس پس از گذراندن دوره تنبیهی و در حقیقت دوره آموزشی ،به قوم خود
برمیگردد و این بار با ارتقاء روش رهبری موفق میشود و جامعه را هم سوی خود مینماید .به
بیان دیگر ،خداوند نوعی از قدرت سیاسی و رهبری را میپسندد که در آن مردم و جامعه از
اولویت باالیی برخوردار باشند و یك رهبر باید به دور از روشهای قهری تمام تالش خود را
برای همنوائی و همدلی مردم جامعه انجام دهد.
بنابراین ،میتوا ن نتیجه گرفت که دانشمندان علوم سیاسی و به تبع آن کتب لغتنامهها به
درستی قدرت مشروع را به معنای مقبولیت دانستهاند ،چرا که یافتههای شریعت از جمله جریان
حضرت یونس ،مشورتهای پیامبر اسالم در تصمیمگیریهای اجتماعی ،آیه« ،إِنََّ اللََّهَ لَا يُغَيَِّرُ مَا بِقَوْمٍ

حَتََّى يُغَيَِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد« ،)22 ،خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود
آن قوم حالشان را تغییر دهند» ،و آیات متعدد دیگر چنین تعبیری را تایید میکند.

 .5کارآمدی فرمول قدرت در قرآن کریم
برای توسعه قدرت سیاسی و ایفای نقش رهبری و تاثیرگذار در جامعه پیرامونی نیاز است از
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روشهای علمی و تدبیر الزم بهرهمند شد .میتوان فرمول و قاعدهای علمی برای نیل به قدرت
سیاسی معرفی نمود و به عنوان شاخص و الگوی عملکرد ،بهرههای فراوانی از آن برد .در فرمول
قدرت نحوه بکارگیری ارکان جامعه و میزان تصمیمگیری مردم و حاکمیت و اولویتدهی آنها بر
یکدیگر معرفی میشود و در نتیجه جامعه را به سمت همسویی در پیشبرد اهداف خاص رهنمون
میکند و زمینهساز پدیده نفوذ میگردد.
فرمول قدرت:

در فرمول قدرت دو عامل نفوذ 2و جذابیت 1نقش اساسی دارد و میتواند به میزان و نوع
بهرهمندی از اجبار کردن و زور 9در جامعه خود به صورت مثبت تأثیرگذار باشد .نفوذ سیاسی به
افراد و گروهها این قابلیت را میدهد که در تصمیمگیریهای سیاسی رسمی در حاکمیت جامعه
خود خارج از قدرت قانون حاکم ،تاثیرگذار شوند و به ایشان توان کنترل افراد سیاسی را میدهد.
در مرحله نفوذ ،دولتها و نظام حاکمه خود را ملزم به رعایت منافع و خواستههای افراد و یا
گروههای صاحبان نفوذ میدانند.
جذابیت در قدرت ،نوعی نفوذ نرم تلقی میشود که به جای اعمال قدرت سخت و یا شناسائی
ضعفها و شکست دشمن ،از طریق شناخت طرف مقابل به سراغ راههای مشترک و جذب
میرود .مردان الهی برای راهبری و مدیریت جامعه کمتر از زور بهره گرفتند و نمونه رفتارهای
رسول اکرم(ص) نیز حاکی از همین معنا است .خداوند در قرآن کریم نیز از سیاست پرهیز از
فشار بیمنطق و تشویق برای همراهی جامعه با پیامبر استفاده میکند ،میفرماید« :لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى
1. Influence
2. Attraction
3. Force
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حَرَجٌ ولَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ولَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ومَنْ يُطِعِ اللََّهَ ورَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنََّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ ومَنْ يَتَولََّ يُعَذَِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا» (فتح« ،)21 ،بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست (اگر در میدان
جهاد شرکت نکنند)؛ و هر کس خدا و رسولش را اطاعت نماید ،او را در باغهایی (از بهشت) وارد
میکند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است؛ و آن کس که سرپیچی کند ،او را به عذاب
دردناکی گرفتار میسازد».
خداوند بر خالف قدرتهای بشری ،در صورت ناتوانی مردم در همراهی پیامبر خیرخواهی و
مهربانی مردم را نسبت به پیامبر خواهان میشود و میفرماید« :لَيْسَ عَلَى الضَُّعَفَاءِ ولَا عَلَى الْمَرْضَى ولَا
عَلَى الََّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلََّهِ ورَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ واللََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»

(توبه« ،)32 ،بر ضعیفان و بیماران و آنها که وسیلهای برای انفاق (در راه جهاد) ندارند ،ایرادی
نیست ( که در میدان جنگ شرکت نجویند )،هرگاه برای خدا و رسولش خیرخواهی کنند (و از
آنچه در توان دا رند ،مضایقه ننمایند) .بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست؛ و خداوند آمرزنده و مهربان
است».
در آیه بعد نیز وظیفه شرکت در جنگ را از دوش کسانی که دارای ضعف مالی هستند،
برمیدارد و میفرماید« :ولَا عَلَى الََّذِينَ إِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولََّوا وأَعْيُنُهُمْ

تَفِيضُ مِنَ الدََّمْعِ حَزَنًا أَلََّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ» (توبه« ،)31 ،و همچنین بر آن مؤمنانی که چون مهیای
جهاد شده و نزد تو آیند که زاد و لوازم سفر آنها را مهیا سازی و تو پاسخ دهی که من مالی که
به شما مساعدت کنم ندارم برمیگردند در حالی که از شدت حزن ،اشك از چشمانشان جاری
است که چرا نمیتوانند مخارج سفر خود فراهم سازند (بر آنها هم حرج و گناهی بر ترک جهاد
نیست».
از آنجائی که قدرت رسول اکرم(ص) مبتنی بر شخصیت کاریزمائی اوست و از قدرت اخالقی
بهره میگیرد و خود نیز دارای شخصیت تربیت شده وحیانی است ،بنابراین ،فرمول قدرت در
مورد او کارآمدی حداکثری و پایدار ایجاد میکند و میتوان ایشان را به عنوان مصداق کامل برای
قدرت واقعی و بهترین نمونه معرفی نمود .به بیان علمی بین تدبیر روشمند و علمی در
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همراهسازی جامعه پیرامونی و عملکرد رهبران الهی و به خصوص پیامبر اسالم(ص) رابطه منطقی
وجود دارد.

نمودار شماره .1قدرت سیاسی

 .6نیازمندیهای قدرت سیاسی در نگاه تطبیقی با قرآن کریم
هر انسانی برای رسیدن به امیال شخصی و یا گروهی در محیط پیرامون خود از سه طریق
میتواند ارتباط برقرار کند.
 .1-6تالش و انرژی انسانی

همه ما دارای نیرو و انرژی بوده و برای رفع نیازها و تاثیرگذاری بر محیط خود تالش میکنیم.
انرژی ظرفیت کار را برای ما تعریف میکند و برگرفته از انگیزه افراد شکل میگیرد .در انرژی
رابطه افراد با محیط پیرامون خود یكسویه است و به فکر تاثیرگذاری و به نتیجه رسیدن قطعی
نمی باشند .افراد در قبال تالش خود یا فقط در مرحله تالش بدون تغییر باقی میمانند و یا اینکه
گام را از انرژی و مصرف توان خود فراتر گذاشته به دنبال تغییر محیط خود میباشند که با تدبیر
الزم نوع و میزان انرژی به کار گرفته متناسب با شرائط محیطی تغییر میکند.
انرژی و قدرت دارای دو گستره کاری متفاوت هستند که به برخی از تفاوتهای آن اشاره میشود.
 )2انرژی لزوماً توجهی به نتیجه کار و تأثیر آن در محیط نمیکند و بخشی از یك سیستم تلقی
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میگردد و هیچ تاکید و الزامی در پایداری و مقاومت به همراه ندارد .ولی ماهیت قدرت براساس
نتیجه شکل میگیرد و میزان نتیجه ،میزان قدرت را مشخص میکند .قدرت سیاسی با تاثیرگذاری
بر دیگران به فعلیت میرسد و بدون هماهنگسازی و همآوائی محیط ،قدرت سیاسی شکل
نمیگیرد ،بنابراین ،در قدرت تاکید و الزام وجود دارد.
 )1انرژی کاری به بازخورد های محیطی ندارد و یك طرفه است ،ولی نوع و میزان قدرت
مبتنی بر تعامل و اثرپذیری محیط شکل میگیرد و دو طرفه میباشد.
 )9انرژی در نهایت انسان را فقط به رفتار میرساند ،بدون توجه به تاثیرگذار بودن آن و بدون
اهمیت به جایگاه برتر در محیط؛ ولی قدرت ،انسان را به کاریزما تبدیل مینماید که نتیجه
رفتارهای تاثیرگذار میباشد.
قرآن کریم نیز تأیید کننده تفاوت تالش و انرژی افراد با تدبیر و قدرت سیاسی افراد میباشد و
در شرائط عادی راهی برای نفوذ انسانها دیده نشده است ،ولی با اراده و خواست آدمی میتوان
درهای آسمان و زمین را باز نمود .خداوند میفرماید« :يَا مَعْشَرَ الْجِنَِّ والْإِنْسِ إن اسْتَطَعْتُمْ أن تَنْفُذُوا

مِنْ أَقْطَارِ السََّمَاواتِ والْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلََّا بِسُلْطَانٍ» (رحمن« ،)99 ،ای گروه جن و انس! اگر
میتوانید از کرانهها و نواحی آسمانها و زمین بیرون روید ،پس بیرون روید؛ نمیتوانید بیرون
روید ،مگر با نوعی توانایی و قدرت».
رسول اکرم(ص) نیز براساس توصیه وحیانی که میفرماید« :وأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (نجم،
 )93وأَنَّ سَعْيَهُ سَوفَ يُرَى» (نجم« ،)31 ،و اینکه براى انسان جز حاصل تالش او نیست (نجم)93 ،
و (نتیجه) کوشش او به زودى دیده خواهد شد» (نجم.)31 ،
رسول اکرم(ص) با اراده هدفمند خویش برای پیشبرد اهداف خود تالش بسیار نمود ،سفرهای
بسیار انجام داد و با شخصیتهای مختلف دیدار و گفتگو مینمود و از هر کاری برای همراهسازی
افراد پیرامون خود دریغ نفرمود .شاید بتوان مدعی شد که هیچ بشری به اندازه رسول اکرم(ص)
برای همراه سازی جامعه تالش مدبرانه نکرد ،به حدی که خداوند خطاب به او میفرماید« :فَلَعَلََّكَ

بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ أن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا» (کهف« ،)6 ،گویی میخواهی به خاطر اعمال
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آنان ،خود را از غم و اندوه هالک کنی ،اگر به این گفتار ایمان نیاورند!».
در سوره دیگری خداوند نسبت به فدا کردن جان پیامبر(ص) ابراز نگرانی کرده و میفرماید:
«فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إنَّ اللََّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» (فاطر« ،)3 ،پس جانت به خاطر شدّت
تأسف بر آنان از دست نرود؛ خداوند به آنچه انجام میدهند ،داناست!».
قرائن و آیات نشان می دهد که حضرت برای جامعه خود دلسوز بود و تا آخرین لحظات عمر
شریفشان از جمله در حج وداع و در بستر بیماری که حدیث دوات و قلم گویای آن است ،از تمام
تالش خود برای ایجاد مشارکت و همراهی حداکثری و پیشبرد اهداف و تدبیر خود بهره میبرد.
 .2-6برتری و سلطهیابی

1

انسانهایی که به دنبال تأثیر ماندگار و با مدت زمان بیشتر هستند ،نوع تعامل با محیط خود را
براساس سلطه و ایجاد تسلط فکری و تصمیمگیری بر دیگران شکل میدهند .در قرآن کریم چهل
بار از کلمه سلطان استفاده شده است و در این موارد سلطه را به معنی برتری در منطق و سلطان را
در علم و دانش که موجب برتری بر دیگران میشود ،میداند و همین دلیلی است که روش الهی و
انسانی در تسلط بر دیگران با روشهای غیر الهی و انسانی متفاوت است .خداوند میفرماید« :قَالُوا

إن أَنْتُمْ إِلََّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أن تَصُدَُّونَا عَمََّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ» (ابراهیم« ،)21 ،آنها
گفتند( :ما اینها را نمیفهمیم! همیناندازه میدانیم که) شما انسانهایی همانند ما هستید ،میخواهید
ما را از آنچه پدرانمان میپرستیدند بازدارید؛ شما دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاورید!».
در آیه فوق مشاهده میکنیم که قرآن عبارت سلطان را برای برهان و دلیل که همان برتری
علمیاست ،آورده و در نهایت برتری علمی ،انسان را به برتری و سلطه سیاسی میرساند.
قرآن کریم عالوه بر علم ،قرار گرفتن انسان در مسیر پاکی و طهارت از رذائل نفسانی را
مقدمهای برای برتری آدمی و تبدیل شدن به انسان تاثیرگذار در جامعه میداند .قرآن کریم نسبت
به حضرت مریم که در مقابل افکار عمومی و قدرتهای زمان خود همچون مقامات یهود مقاومت
1. Dominate
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کند تا بتواند وظیفه تاثیرگذاری خود را شایسته انجام دهد ،استحقاق کسب مقام زن برتر را پس از
پاکیزه شدن ایشان ،از بدیهیات میداند و میفرماید« :وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إنَّ اللََّه اصْطَفَاكِ

وَطَهََّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» (آل عمران« ،)31 ،و (یاد کن) آنگاه که فرشتگان گفتند :ای
مریم ،همانا خدا تو را برگزید و پاکیزه گردانید و بر زنان جهانیان برتری بخشید».
خداوند معیار برتری انسانها را تقوا و خودداری از بدیها معرفی میکند .تقوا اعم از فردی و
اجتماعی بوده و نیاز است که انسان متّقی در جامعه مصداق معنای لفظی مومن باشد و مردم به
جای دیدن شرّ او خیر و مفید بودن آن را مشاهده کنند .خداوند میفرماید« :إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّه

أتْقَاكُمْ» (حجرات« ،)29 ،همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند».
در مقابل خداوند متعال نسبت به برتریجوئی از سر نفسانیات آن را به شدت نفی کرده و در
عملکرد ابلیس میفرماید« :قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلََّا تَكُونَ مَعَ السََّاجِدِينَ (حجر )91 ،قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ
لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (حجر ،)99 ،قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنََّكَ رَجِيمٌ (حجر )93 ،وَإِنََّ

عَلَيْكَ اللََّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدَِّينِ (حجر« ،)95 ،خدا فرمود که ای شیطان ،برای چه تو با ساجدان عالم سر
فرود نیاوردی؟ (حجر )91 ،شیطان پاسخ داد که من هرگز به بشری که از گل و الی کهنه متغیر
خلقت کردهای ،سجده نخواهم کرد( .حجر )99 ،خدا هم (به او قهر و عتاب) فرمود که از صف
ساجدان (و از بهشت مطیعان) خارج شود که تو رانده درگاه ما شدی (حجر )93 ،و لعنت ما تا
روز جزا بر تو محقق و حتمیگردید (حجر.»)95 ،
خداوند نسبت به روحانیونی که به خاطر نفسانیات در هر یك از ادیان الهی به دنبال
برتریجوئی بودند ،آنها را در زمره کافرین به آیات خداوند قرار میدهد و میفرماید« :إنَّ
الدَِّينَ عِنْدَ اللََّه الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الََّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلََّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ

اللََّهِ فَإِنََّ اللََّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» (آل عمران« ،)23 ،همانا دین (پسندیده) نزد خدا اسالم (= تسلیم)
است ،و کسانی که کتاب (آسمانی) به آنها داده شده (در پذیرش نبوت پیامبر اسالم) اختالف
نکردند ،مگر پس از آگاهی به حقّانیت آن (= با وجود آگاهی اختالف کردند) ،به سبب
خوی برتریطلبی که میانشان بود .و هر کس به آیات خدا کافر شود (بترسد که) محاسبه خدا زود
خواهد بود».
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پیامبر اسالم(ص) براساس آموزههای قرآنی برای توسعه قدرت تاثیرگذار خود و همراهسازی
دل های سخت در جامعه از ایجاد حس مشترک در جامعه بهره برده است و در مکه روشهای
تشویقی و در مدینه راههای تشویق و تنبیه به کار میگرفت و جو حاکم بر رفتار حضرت در هر
دو مقطع رسالت ایشان صبر و بردباری بود .قرآن کریم به پیامبر اسالم(ص) در پرهیز از بکارگیری
عامل خشونت و فرصتسازی برای هدایت مخالفین به صبر توصیه میکند و میفرماید« :ولِرَبَِّكَ

فَاصْبِرْ» (مدثر« ،)1 ،و برای خدایت صبر و شکیبایی پیش گیر».
البته قرآن کریم روش شکیبائی را برای همه رهبران الهی الزم میداند و میفرماید« :فَاصْبِرْ كَمَا

صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَُّسُلِ ولَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ( »...احقاف(« ،)95 ،ای رسول ما) تو هم مانند پیغمبران
اولواالعزم (در تبلیغ دین خدا و تحمل اذیّت امت) صبور باش و بر امت به عذاب تعجیل مکن .»...
 .3-6تحول 1و تغییر دادن

اندازه واقعی تاثیرگذاری یك فرد یا گروه در جامعه به اندازه چیزی است که با قدرت آن را
انجام میدهد و موجب تغییر میشود .برخی انسانها همچون یك پزشك با ایجاد تغییر در رفتار
فرد مخاطب خود و یا تغییر در نوع درک و زاویه دید بیمار به منظور اصالح در رفتار ناپسند
مریض و ایجاد کنترل به اصطالح از روش فریب استفاده میکنند .چنین پزشکانی با نفوذ اجتماعی
خود ،عادتهای ناپسند دیگران را تغییر داده که مریض و افراد تحت تأثیر با پذیرش آن میتوانند
در اصالح رفتار همراهی کنند .بنابراین ،تحول و یا همان تغییر مؤثر هچون پروپاگاندا 1دارای
مصادیق مخالف و یا مطابق با عقل و وجدان آدمی است که با مشروعیت قدرت تغییر حاصله را
ماندگار میکند و قدرتهای نامشروع عالوه بر کوتاه بودن عمر خود ،نتایج تحول و تغییرات به
دست آمده را از دست میدهد.
1. Change

 .1معنی پروپاگاندا؛ به انتشار هدفمند مجموعهای از اطالعات چیده شده جهت اثرگذاری بر افکار و رفتار مخاطب پروپاگاندا
گویند .پروپاگاندا عالوه بر مسائل سیاسی در هر زمینه اجتماعی کاربرد دارد .شایعترین نوع پروپاگاندا انتشار مجموعه
خبرهائی است که در بین اخبار واقعی جهت تحت تأثیر قرار دادن مخاطب از چند خبر غیر واقعی نیز استفاده شود.
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بر همین اساس میتوان تحول را به دو نوع ذیل تقسیم نمود:
 .2تحول نامشروع (قدرت سیاسی ناپایدار)،
 .1تحول مشروع و مردمی (قدرت سیاسی پایدار).

 .7موضع قرآن کریم در مقابل تحولهای نامشروع و مشروع
در جوامع بشری همواره عدهای برای نیل به منافع بدون مالحظات اخالقی و انسانی به هر
طریقی متوسل میشوند و بیشتر اقدام به عملیات فریب و خدعه میکنند .خداوند میفرماید« :ولَا

تَلْبِسُوا الْحَقََّ بِالْبَاطِلِ وتَكْتُمُوا الْحَقََّ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (بقره« ،)31 ،و حق را به باطل مپوشانید و حقیقت
را پنهان نسازید و حال آنکه (به حقّانیّت آن) واقفید».
خداوند متعال در قرآن خدعه را در زمینههای مختلف مصداقیابی میکند و از جمله ،نسبت به
مفسدین جریان اقتصادی ،کسانی که از طریق اعمال قدرت نامشروع خود اقدام به خدعه و فریب
می کنند ،نهی فرموده و نسبت به مواردی همچون تدلیس ،تلبیس و تزویر در آیات مختلف
از جمله سوره مطففین (آیات  ،)9-2سوره شعراء (آیه  )239و سوره نساء (آیه  )13متذکر
میشود .خداوند نسبت به عملکرد فریبکارانه رهبران دینی مشرکین نیز تذکر داده و آنان را
در گمراهی جامعه مورد طعنه قرار میدهد و میفرماید« :كَذَلِكَ زَيََّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ

أَولَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ و لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ولَو شَاءَ اللََّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ ومَا يَفْتَرُونَ» (انعام،
« ،)291بدینسان (کاهنان ،متولیان و پاسداران مذهب و نظام شرک) برای بسیارى از مشرکان قربانی
کردن فرزندانشان را (در مقابل بتها برای رفع بال و برآورده شدن حاجات) آراستند و بدین
وسیله آنها را به نابودی کشاندند و دینشان را برایشان مشتبه ساختند .اگر خدا میخواست
(و اختیار به بندگان نمیداد) چنین نمیکردند .پس با دروغى که (به نام دین) میبافند ،به حال
خود رهایشان ساز».
در آیه فوق ،واژه «لِيَلْبِسُوا» از ماده لبس (بر وزن عقل) آمده و لَبس به معنی مشتبه و مختلط
کردن است و «لِيَلْبِسُوا» به معنی تا مشتبه کنند میباشد و واژه «يَفْتَرُونَ» ،از ماده فرى است که
فری به معنی قطع و شکافتن است و واژه افتراء به معنی جعل دروغ و از خود چیزى درآوردن
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میباشد .بناب راین ،آیه فوق پیرامون کاهنان ،متولیان ،و پاسداران مذهب و نظام شرک میباشد
که مردم خود را فریب داده و به دروغ قربانی کردن اوالد خود را یك امر دینی جلوه دادهاند.
خداوند با کنایه ایشان را که با فریب مردم ،دین را به سوی منافع خود تغییر دادهاند مورد طعنه
قرار میدهد.
خداوند در قرآن از دو نوع مکر و تدبیر سخن به میان میآورد .نوع اول مکری است که
مشرکین در قالب توطئه برای متوقف کردن مسیر انسانیت و اصالح جامعه به کار میگیرند و نوع
دوم که فاعل آن خداوند بوده و برای جلوگیری از توفیق مشرکین و هدایت و اصالح جامعه است.
خداوند میفرماید« :وإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الََّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَو يَقْتُلُوكَ أَو يُخْرِجُوكَ ويَمْكُرُونَ ويَمْكُرُ اللََّهُ

واللََّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» (انفال« ،)91 ،و (به یاد آر) وقتی که کافران با تو مکر میکردند تا تو را به بند
کشند یا به قتل رسانند یا از شهر بیرون کنند ،و آنها (با تو) مکر میکنند خدا هم (با آنها) مکر
میکند و (نقشههای آنان را خنثی مینمود) خدا بهتر از هر کس مکر تواند کرد».
در آیه فوق مکر به معنای چارهجوئی و تدابیر برای حریف و طرف مقابل میباشد که برای
مقابله با مخالف و یا دشمن برای حل مشکالت و موانع به کار گرفته میشود .با بررسی بیشتر
مشاهده میکنیم در قرآن هفت مرتبه 2از کلمه مکر استفاده شده و در همه موارد به متفاوت بودن
مکرها توجه شده است .بنابراین ،بد و یا خوب بودن تدبیر کردن برای دیگران ،به نیت مدبّر و
هدف او از تدبیر برمیگردد .اگر در راستای نیات الهی و انسانی بوده باشد ،مطلوب است و اگر
برای تضییع حقوق دیگران و کسب منافع به ناحق باشد ،غیر مطلوب تلقی میگردد .همچنان که
خداوند برای اصالح بین مردم تحول را شایسته معرفی میکند و میفرماید« :لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ
نَجْواهُمْ إِلََّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعْرُوفٍ أَو إِصْلَاحٍ بَيْنَ النََّاسِ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََّهِ فَسَوفَ نُؤْتِيه

أجْرًا عَظِيمًا» (نساء« ،)223 ،هیچ فایده و خیری در سخنان سرّی آنها نیست ،مگر آنکه کسی به
صدقه دادن و نیکویی کردن و اصالح میان مردم امر کند؛ و هر که در طلب رضای خدا چنین کند،
 .2آلعمران (آیه  ،)53انعام (آیه  ،)219اعراف (آیه  ،)33انفال (آیه  ،)91رعد( ،آیه  ،)31نحل (آیه  ،)211طه (آیه .)63
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به زودی به او اجر عظیم کرامت کنیم».
در آیه فوق واژه نجوى به معنی آهسته گفتن ،سخن آهسته و سرى است و به نقل از کلبی از
ابوصالح و او از ابن عباس که آیه فوق درباره بنو ابیرق آمده که نجوى مىکردند و خداوند فرمود:
در سخنان سرى خیرى وجود ندارد  .در آیه فوق با استثناء کردن صدقه ،کار معروف و اصالح بین
افراد میتوان نتیجه گرفت که نجوی کردن که عمدتاً با غیبت و یا اتهام و نشر اکاذیب شکل
می گیرد ،دو نوع است :یك مورد وضعیت شایع آن بوده و موجب گمراهی جامعه و اطرافیان
می شود و مذموم است و دیگری که استثناء شده و موجب دلگرمی و تحکیم روابط افراد جامعه و
زدودن کینهها و کدورتها میشود ،مورد تحسین قرار گرفته و دیگران به آن ترغیب میشوند.
پیامبر اسالم(ص) به امام علی(ع) میفرماید« :يَا عَلِيُّ إنَّ اهلل أحَبَّ اَلْكَذِبَ فِي اَلصَّالَحِ و أَبْغَضَ اَلصِّدْقَ
فِي اَلْفَسَادِ إِلَى أن قَالَ :يَا عَلِيُّ ثَالَثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ اَلْكَذِبُ اَلْمَكِيدَةُ فِي اَلْحَرْبِ و عِدَتُكَ زَوجَتَكَ و اَلْإِصْالَحُ

بَيْنَ اَلنَّاسِ» (حر عاملی2323 ،ق :ج  ،21ص « ،.)151یا على ،خداوند دروغ را براى اصالح بین
مردم دوست مىدارد و راستگویى را که سبب فساد شود ،نمىپسندد ،تا آنجا که فرمود ،یا على
در سه مورد دروغ گفتن نیکوست :حیله کردن در جنگ ،وعده دادن به همسر خود ،اصالح
بین مردم.

 .8ماندگاری قدرت سیاسی رهبران الهی
هدف در تعالیم قرآنی تقرب و بندگی خداوند میباشد و تمام اعمال قدرتهای هوشمند
مردان الهی ،همگی برای به کمال رسیدن انسانها و هموار کردن جذب صفات الهی در نفس
انسانها بوده است .نوع عملکرد انبیاء به خصوص حضرت ابراهیم در تقابل با مشرکین و
رفتارهای اجتماعی پیامبر اسالم(ص) حاکی از اهمیت سعادت دنیوی و اخروی مردم در رفتارهای
سیاسی و اجتماعی مردان الهی بوده است .قرآن کریم در مقام تبیین رفتار سیاسی حضرت ابراهیم
با جامعه پیرامون خود میفرماید« :وكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السََّمَاواتِ والْأَرْضِ ولِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

(انعام )15 ،فَلَمََّا جَنََّ عَلَيْه اللََّيْلُ رأي كَوكَبًا قَالَ هَذَا رَبَِّي فَلَمََّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبَُّ الْآفِلِينَ (انعام« ،)16 ،و این
چنین ،ملکوت آسمانها و زمین (و حکومت مطلقه خداوند بر آنها) را به ابراهیم نشان دادیم؛ (تا
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به آن استدالل کند) و اهل یقین گردد (انعام )15 ،هنگامیکه (تاریکی) شب او را پوشانید ،ستارهای
مشاهده کرد ،گفت :این خدای من است؟ امّا هنگامی که غروب کرد ،گفت :غروب کنندگان را
دوست ندارم (انعام )16 ،هنگامی که ماه را در حال طلوع دید (برای محکوم کردن ماهپرستان با
تظاهر به ماهپرستی) ،گفت :این پروردگار من است؛ چون ماه غروب کرد ،گفت :یقیناً اگر
پروردگارم مرا هدایت نکند ،بدون شك از گروه گمراهان خواهم بود (انعام )11 ،وقتی خورشید را
در حال طلوع دید (برای محکوم کردن خورشیدپرستان با تظاهر به خورشیدپرستی) گفت :این
پروردگار من است ،این بزرگتر است؛ و هنگامیکه غروب کرد ،گفت :ای قوم من! بیتردید من
(با همه وجود) از آنچه شریك خدا قرار میدهید ،بیزارم (انعام.»)13 ،
حضرت ابراهیم پس از کسب مقام موقنین در مواجهه با جوامع گمراه به جای تقابل ،با آنها
همراهی میکند و پس از آشکار شدن معایب آنها را رسوا میسازد.
همواره مأموریت و موضوع رفتارهای اجتماعی رهبران الهی ،همراهسازی مردم بوده و
تمامیمشقّات و سختی های مسئولیت رهبری و امامت جامعه همگی برای هدایت و هم رأیسازی
مردم تحمل شده است .اساس حضور پیامبران در جوامع و بکارگیری نهایت سعه صدر و تحمل
سختی توسط ایشان اهمیت جایگاه مردم را گوشزد میکند .در غیر این صورت خداوند
میتوانست با اراده خود و بدون به زحمت انداختن اولیاء و مأموران خود ،همه مردم را هدایت
می فرمود و هیچ نیازی به معطل شدن تاریخ نبود .از این رو قرآن کریم در سوره فتح که نتیجه
صلح حدیبیه بود ،با تمجید از فتح مکه در حقیقت از صلح حدیبیه تجلیل مینماید و میفرماید:
«إِنََّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (فتح )2 ،لِيَغْفِرَ لَكَ اللََّهُ مَا تَقَدََّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ومَا تَأَخََّرَ ويُتِمََّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ويَهْدِيَكَ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (فتح(« ،)1 ،ای رسول ما غم مخور) البته ما (از طریق صلح حدیبیه) تو را به فتح
آشکاری فیروز میگردانیم (که نه بس شهر مکّه ،بلکه شهر دلهای اهل عالم را فتح کنی) (فتح)2 ،
تا خدا (با این پیروزی آشکار) آنچه را(به وسیله دشمنان از توطئهها و موانع و مشکالت در راه
پیشرفت دعوتت به اسالم) در گذشته پیش آمده و آینده پیش خواهد آمد از میان بردارد ،و نعمتش
را بر تو کامل کند ،و به راهی راست راهنماییات نماید (فتح.»)1 ،
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بنابراین ،منطق قرآن کریم در برخورد با مخالفین تا حد امکان گفتگو و صلح بوده و درگیری
و جنگ نه اولین ،بلکه آخرین نسخه قرآ نی است .همچنان که خداوند در سوره انفال نیز قبل
از آیات بکارگیری نیروهای نظامی ،از صلح و گفتگو سخن میگوید و میفرماید« :و أن

جَنَحُوا لِلسََّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وتَوكََّلْ عَلَى اللََّه إنََّه هو السََّمِيعُ الْعَلِيمُ» (انفال« ،)62 ،و اگر دشمنان به صلح و
مسالمت تمایل داشتند ،تو نیز مایل به صلح باش و کار خود را به خدا واگذار ،که خدا شنوا
و داناست».
قرآن کریم در سوره آل عمران رفتار نرم پیامبر(ص) را در قبال تخلفات جنگ احد تأیید
میکند و به اصل مهم تأثیر خشن و سخت دلی بر کاستن شخصیتهای کاریزمائی افراد اشاره
میکند و تاکید میکند که از سه اصل مهم در مسئولیتبخشی و شخصیتدهی به جامعه شامل
عفو ،طلب آمرزش برای ایشان و نظرخواهی در امور اجتماعی غفلت نشود .این آیه خود دلیلی بر
صحت اصل انتخابات و شورایی بودن امور جامعه محسوب میشود .خداوند میفرماید« :فَبِمَا
رَحْمَةٍ مِنَ اللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولَو كُنْتَ فَظًَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضَُّوا مِنْ حَولِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشَاورْهُمْ فِي

الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكََّلْ عَلَى اللََّه إنَّ اللََّهَ يُحِبَُّ الْمُتَوكَِّلِينَ» (آل عمران« ،)253 ،به مرحمت خدا بود که
با خلق مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت دل بودی ،مردم از گِرد تو متفرق میشدند ،پس از
(بدیِ) آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن و (برای دلجویی آنها) در کارِ (جنگ) با آنها
مشورت نما ،لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده ،که خدا آنان را که بر او اعتماد
کنند دوست دارد».
بنابراین ،قرآن کریم در مدیریت جامعه تکیه بر تعالیم آسمانی و تفضل خداوند به پیامبران با
هدف سعادتمندی افراد جامعه و به نیّت همراهسازی قلوب و رفتار فردی و اجتماعی به روشها و
تکنیكهای انسانی ،معقول و مورد پسند همگان اشاره میکند و عملکرد و توصیه به رهبران الهی
را نیز به عنوان گواه بر آن معرفی مینماید و بر همین اساس قدرت سیاسی رهبران الهی طوالنی
مدت و از گستره باالئی برخوردار بوده و با تبعیت قلوب از ایشان در زمان پس از حیات انبیاء نیز
کالمشان نافذ میباشد.
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 .9ویژگیهای شخصیت کاریزماتیک 1و افزایش قدرت سیاسی انبیاء
ویژگی های اخالقی در رفتار پیامبران از مهمترین عوامل تاثیرگذار در امر مدیریت جامعه
خویش بوده و موجب جذب و ماندگاری ایمان افراد جامعه محسوب میشود .پیامبر اسالم(ص)
میفرماید« 1:إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» (مجلسی2319 ،ق :ج  ،63ص  ،)931بر همین اساس
با الگوپذیری از تجربیات و رفتار انبیاء گذشته و برگرفته از تعالیم قرآنی دارای الگوی رفتاری بوده
و کردار ایشان مورد پسند همگان قرار میگرفت .قرآن کریم شاخصهای رفتاری را زیبنده انبیاء
میداند و برخی از ایشان را متصف به ویژگیهائی از جمله امانتداری و امین بودن به عنوان یکی
از قویترین شاخصهای رفتاری در قضاوت افراد بیان میکند .در قرآن مشاهده میکنیم انبیاء الهی
همچون نوح (شعراء ،)211 ،هود (شعراء ،)215 ،صالح (شعراء ،)239 ،لوط (شعراء ،)261 ،شعیب
(شعراء )213 ،و پیامبر اسالم(ص) (تکویر )12 ،را با ویژگی امین بودن معرفی میکند .از دیگر
ویژگیهای رهبران الهی و به خصوص پیامبر اسالم خصوصیتهای قوم و طائفه ایشان است که
مورد احترام ،توجه و پسند عموم قرار میگرفت .مواردی همچون خداپرستی ،بزرگ بودن ،ثروت
و برتری اجتماعی نسبت به دیگران ،بخشی از ویژگیهای طائفه رهبران الهی در تقویت جایگاه
اجتماعی ایشان بوده است و در بسیاری از مشکالت سیاسی و اجتماعی پیش آمده چنین
ویژگی هائی به کمك رسالت و مدیریت جامعه آمده و در نتیجه قدرت سیاسی پیامبران را افزایش
داده است.
در تاریخ ،اسامی متعددی از رهبران در جوامع مختلف مطرح میشود که هر کدام دارای
شخصیت کاریزمائی بوده است .رهبران با هوشمندی خود و با تکیه بر تدبیر ،به شخصیت
تاثیرگذار کاریزما میرسند و می توانند یك جامعه را به دنبال خود حرکت دهند .با توجه به میزان
قدرت رهبران و وسعت کاریزمائی هر یك از ایشان ،از قدرت بیشتر با ماندگاری باالتری

1. Charismatic

 .1به راستی که من مبعوث شدم تا شرافتهای اخالقی را کامل و تمام کنم (و به مردم بیاموزم).

 11

سیاست متعالیه ،سال  ،8شماره  ،29تابستان 99

برخوردار می شوند .با توجه به کثرت پیروان و مدت زمان وفاداری در طول قرنها میتوان گفت
که پیامبران صاحب شریعت ،دارای قویترین شخصیت کاریزما هستند که با شناخت عوامل
کاریزمائی ایشان میتوان همچون ایشان در محیط خود تأثیرگذار شد.
عوامل کاریزمائی رهبران الهی به خصوص رسول اکرم(ص) را میتوان در دو دسته قرار
داد:
 )1فردی (شخصیت درونی) :ایمان راسخ ،عبادت ،راستگوئی ،تواضع ،دلنشینی گفتار ،کالم
متعالی و آراستگی،
 )2اجتماعی (شخصیت بیرونی) :عدالت محوری ،ظلمستیزی ،عیادت مریضها ،صبوری،
احترام ،همدلی ،امانتداری ،دلسوزی ،کمك کردن و دستگیری ،ارشادات مشفقانه ،مشارکت در
عموم ،پیش قراول بودن در سختیها و بکارگیری تمامی مظاهر انسانیت در جامعه.
رهبران الهی و پیامبر اسالم(ص) با دارا بودن شخصیت کاریزما میتوانند به سادگی با مؤمنین
ارتباط برقرار کنند (علیخانی :2933 ،ص  .)19و عالوه بر اثرگذاری بر ذهن افراد ،با ایجاد شوق و
رغبت ،وفاداریشان را همراه خود کرده و این همراهی تا قرنها تداوم یابد .قرآن کریم برای
پیامبر(ص) شخصیت محبوب و محترمی ایجاد کرده و تالش میکند بین ایشان و مومنین رابطه
عاطفی برقرار نماید .خداوند میفرماید« :النََّبِيَُّ أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَزْواجُه أمََّهَاتُهُمْ وأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللََّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُهَاجِرِينَ إِلََّا أن تَفْعَلُوا إِلَى أَولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ

ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا» (احزاب« ،)6 ،پیغمبر اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها (یعنی
مؤمنان باید حکم و اراده او را مقدم بر اراده خود بدارند و از جان و مال در اطاعتش مضایقه
نکنند) و زنان او (در اطاعت و عطوفت و حرمت نکاح ،به حکم) مادران مؤمنان هستند و
خویشاوندان نسبی شخص (در حکم ارث) بعضی بر بعضی دیگر در کتاب خدا مقدم بوده و از
انصار و مهاجرین (که با هم عهد برادری بستهاند) ،مگر آنکه به نیکی و احسان بر دوستان خود (از
مهاجر و انصار) وصیتی کنید که این (تقدم وصیت بر ارث خویشان) هم در کتاب حق مسطور
گردیده است».
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تاریخ گواهی میدهد که تمامی زندگی رسول اکرم(ص) مملو از رفتارهای پاک و درست بوده
و با عموم جامعه مهربان و «رحماء بینهم» و با دشمنان مردم «اشداء علی الکفار» و سرسخت بوده
است .قرآن کریم در این باره میفرماید« :وإِنََّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» (قلم« ،)3 ،و یقینا تو بر بلندای
سجایای اخالقی عظیمی قرار داری».

 .11نتیجهگیری
برای درک بهتر نوع تدابیر رهبران الهی در جامعه دینی ،گزارههای قرآنی مربوط به ایشان در
قالب قدرت سیاسی و اجتماعی بررسی و در تعالیم اسالمی دنبال شد .ایشان با توجه به فرمول و
نمودار قدرت ،از مراتب قدرت بهره الزم را برده و با رفتار سیاسی به عنوان منبع قدرت و تعقل
به عنوان ظرفیت قدرت و تدبیر به عنوان تأثیر قدرت ،مدیریت خود را کامل نمودهاند .رهبران
الهی به ویژه پیامبر اسالم(ص) برای رهبری و مدیریت جامعه خود از چهار نوع رفتار ذیل در
قالب الگوسازی رفتار سیاسی بهره فراوان بردهاند:
 )2نفوذ بیشتر در الیههای اجتماعی و حاکمیتی،
 )1ایجاد منفعت مشترک بیشتر با افراد بیشتر،
 )9ایجاد جذابیت بیشتر برای افراد بیشتر و جذب اذهان و دلهای بیشتر،
 )3کمتر بهرهمند شدن از اجبار کردن افراد و پرهیز از زور گفتن به ایشان.
بنابراین ،استقامت و پایداری را سرلوحه تمامی امور زندگی مبارزاتی خود قرار داده و با تکیه
بر توان علمی خود برگرفته از وحی و الهامات واصل شده از مشورت با صاحبنظران و جامعه
بیبهره نبودهاند .ایشان توانستند با چهار رویکرد فوق ،چهره قابل اعتماد و احترام از خود بجا
گذارند و در ذهن و قلب افراد نفوذ کنند و توده مردم و صاحبان قدرت را پیرو خود سازند و خود
را ماندگار نمایند.
رهبران آسمانی به ویژه رسول اکرم(ص) در قالب اخالص و به دور از ریاکاری و فریب
و با بهرهگیری از عوامل ازدیاد و ماندگاری قدرت در اذهان و قلوب سایرین تاثیرگذار بودهاند و
با تکیه بر شخصیت آسمانی و کاریزمائی و با بهرهگیری از سرچشمه قدرت معنوی خود ،تدبیر و
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رفتار سیاسی و اجتماعی خود را شکل میدادند .و در نهایت اقدام به تدبیر و اصالح جامعه
نموده و ارزشهای متعالی انسانی را در جامعه توسعه میدادند .با توجه به ماندگاری قدرت
در تغییر محیط پیرامونی ،خود را به عنوان بهترین الگو برای بشریت معرفی کردهاند .در
نتیجه ،می توان از روش ایشان به عنوان الگوی اسالمی و دینی برای مدیریت علمی خود
بهرهگیری نمود.

11
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