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چکيده
قدرت سیاسی یکی از بنیادیترین واژگان حقوق عمومی محسوب میگردد تاجایی كه تفکیک قدرت
سیاسی و حقوق عمومی از یکدیگر غیرممکن بهنظر میرسد .این در حالی است كه گویا این مفهوم
بهعنوان زیربناییترین مفهوم حقوق عمومی ،در اندیشۀ اسالمی و لیبرال متفاوت بوده ،میان آن دو
تعارض جدی وجود دارد .بررسی این مدعا نیازمند درک صحیح مفهوم قدرت سیاسی و عناصر سازندة
آن در هریک از حکومتهای اسالمی و لیبرال است .ازاینرو این مقاله نخست به بررسی مفهوم قدرت در
لغت ،اصطالح و ادبیات رایج حقوق عمومی با قرائت لیبرالی میپردازد و پس از آن جایگاه و مفهوم
قدرت سیاسی را در ادبیات دینی با تکیه بر اندیشۀ امام خمینی (ره) مطالعه مینماید و در پایان به
بررسی مفهوم والیت بهعنوان شاكلۀ اصلی و مفهوم متناظر قدرت سیاسی در حکومت اسالمی خواهد
پرداخت .درنهایت بهنظر میرسد مفاهیم قدرت سیاسی و والیت یا مفهوم مشابه اسالمی آن ماهیتاً
تفاوتهای زیادی با یکدیگر داشته باشند ،چراكه قدرت سیاسی ریشه در استعال و استکبار حاكمان دارد؛
درحالی كه والیت ابزاری برای تحقق حاكمیت الهی از طریق نزدیک نمودن قلبهای مردم به حاكمان
است .ازهمینرو بر اساس تمایز مفهوم و نگاه به مبناییترین مفهوم حقوق عمومی در این دو اندیشه،
افزونبر تفاوت در احتمال و میزان فسادآوری صالحیتهای ناشی از قدرت یا والیت ،ساختارهای حقوقی
مطلوب به منظور تنظیم محدوده و شیوة اعمال آنها نیز به تناسب آن متفاوت خواهد بود.

واژگان کليدی
امام خمینی(ره) ،حکومت اسالمی ،حکومت لیبرال ،قدرت سیاسی ،والیت.
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مقدمه
یکی از كلیدیترین و اصلیترین مفاهیم استفاده شده در ادبیاات رایاج حقاوق عماومی
مفهوم «قدرت سیاسی» است .علت این امر از آن جا نشئت میگیرد كه حقوق عماومی
وظیفۀ نهایی خود را تعیین قواعد و اصولی الزماالجرا بارای تحدیاد قادرت فرمانروایاان،
تضمین آزادی های فردی و ترسیم مرزهای روابط میان قوای حکومتی قرار داده است .به
عبارت دقیقتار ،حقاوق ابازار حقاانیساازی قادرت اسات و همچناین سادی در برابار
افسارگساایختگی قاادرت محسااوب ماایشااود .حقااوق و قاادرت سیاساای دارای پیوناادی
تفکیکناپذیرند .ازهمینرو شناخت حدود تعریف و جایگاه مفهاوم ایان قادرت در حاوزة
حقوق عمومی امری ضروری و الزم بهشمار میآید.
این درحالی است كه بهنظر میرسد مفهوم قدرت به عناوان زیاربنااییتارین مفهاوم
حقوق عمومی ،در اندیشۀ اسالمی و لیبرال متفاوت باوده و مباان آن دو تعاارض جادی
وجود دارد .به بیان دیگر ،ساختار تشکیلدهندة مفهوم قدرت و همچنین نوع نگاه باه آن
در حکومتهای اسالمی و حکومتهای لیبرال با یکدیگر متفاوت اسات و هریاک از ایان
تفکرات بر مبنای دستگاه معرفتشناختی خود باه تعریاف قادرت ،ماهیات آن و تبیاین
ابعاد آن میپردازند.
بررسی این مدعا نیازمند درک صحیح مفهوم قدرت و عناصر سازندة آن در هریاک از
حکومتهای اسالمی و لیبرال است .از همین رو این مقالاه نخسات باه بررسای مفهاوم
قدرت سیاسی در لغت ،اصطالح و ادبیات رایج حقوق عمومی (ناشی از اندیشاۀ لیبرالای)
میپردازد و پس از آن جایگاه و مفهوم قدرت سیاسی را در ادبیات دینی مطالعه میكند.
در پایان نیز با عنایت به استفاده از مفهوم والیت به عنوان مفهوم متناظر قدرت سیاسای
در ادبیات دینی ،به بررسی این مفهوم بهعنوان شاكلۀ قدرت سیاسی در حکومت اسالمی
خواهد پرداخت.

مفهوم قدرت (چارچوب مفهومي)
قدرت واژهای عربی است كه از مادة «قدر» به معناای «ظرفیات واقعای و حاد نهاایی و
كامل هر چیز» گرفته شده و در مفهوم غنا و ثاروت (ابایالحساین احمادبن فاارس بان
زكریا ،9199 ،القدره) تمکن و تسلط بر كسی یا چیزی (طریحای ،9143 ،القدره)باهكاار
رفته است .راغب اصفهانی در بیان مفهوم قدرت مایگویاد« :قادرت هرگااه در توصایف
انسان بهكار رود به معنی حالتی است كه با آن انسان به انجام كاری موفق میشود ،ولای
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اگر به عنوان وصفی برای خداوند بهكار رود به این معناست كاه او از انجاام هایا كااری
عاجز نیست» (راغب اصفهانی ،بیتا ،لغه القدره) .مهمترین واژگان مترادف با «قدرت» در
زبان عربی «سلطه» و «اقتدار» است كه به زبان فارسی نیز راه یافته است.
واژة قاادرت در ادبیااات فارساای نیااز در مفاااهیم «توانسااتن»« ،توانااایی داشااتن» و
«توانایی»استعمال شده (دهخدا ،9373 ،قدرت) و گاهی نیز مرادف با واژة «اساتطاعت»
و به معنی قوهای كه واجد شرایط تأثیرگذاری باشد و همچنین صفتی كاه تاأثیر آن بار
وفق اراده باشد بهكار رفته است (معین ،9333 ،ص .)917معانی زور ،برتری ،نیرو ،تاوان،
اقتدار ،سلطه و اراده نیاز واژههاای دیگاری هساتند كاه در بااب معناای واژة قادرت در
فرهنگهای لغت فارسی به آنها اشاره شده است (آریانپور ،9311 ،ص .)9191
در ادبیات انگلیسی  powerبه معنای قادرت و در فرهناگ هاای لغات انگلیسای نیاز
واژههایی مثل  forceو  Authorityبهعنوان معادل كلمه «قدرت» یاا  Powerباهكاار رفتاه
است كه به معنی زور ،استعداد و توانایی انجام كار و آنچه كه دارای كنترل یا تأثیر است،
میباشد (.)Longman, 2005.p. 321; Oxford, 2000, p.215
در حوزة ادبیات اسالمی تعریفهای متعددی از قدرت بیان شده كاه مشاابه تعااریف
لغوی و اصطالحی رایج آن است؛ برای نمونه در فلسفه و كالم اسالمی قادرت «تواناایی
انجام و ترک فعل» (امام خمینی9371 ،الف ،ص )941دانسته و اشاره شاده كاه قادرت
كیفیتی است نفسانی كه منشأ انجام كاری یا ترک آن خواهد شد ،یعنی امکان اقادام باه
كاری یا ترک آن برای دارندة قدرت بهطور مسااوی وجاود دارد (صادرالمتألهین،9311 ،
ص .)213
گفتنی است از آنجایی كه در اندیشه های اسالمی تنهاا فعاال مایشااد خداوناد قاادر
متعال است ،تنها دارندة قدرت مطلق و تنها قادر حقیقی و ذاتی نیز خداوند متعال است؛
هركسی بهغیر از او هم اگر توانایی انجام كاری را داشته باشد ،این توانایی بیشک تبعای
و بهواسطه ای مکتسب از ساوی آن قاادر مطلاق خواهاد باود(9اماام خمینای9371 ،ب،
 .1حضرت امام خمینی(ره) در این خصوص میفرماید« :و بدان ای مسکین ،بر سالکی كه به مدد معرفت باه
سوی خدا گام برمیدارد ،در بعضی حاالت آشکار میگردد كه سلسلۀ وجود و منازل غیب و مراحل شهود از
تجلیات قدرت خداوند متعال و درجات بسط سلطنت و مالکیت اوست ،و جز مقدرت او ،مقادرتی نیسات و
ارادهای جز اراده او نیست؛ بلکه وجودی جز وجود او نیست .پس عالم همانگونه كه ظل وجود و رشحۀ جود
اوست ظل كمال وجود او نیز هست ،و قدرتش همه چیز را دربرگرفته و بر همه چیز چیره گشاته اسات .و
موجودات بهخودی خود ،نه دارای شیئیتی هستند و نه وجودی ،تا چه رسد به كماالت وجود مانند علام و
قدرت و از جهاتی كه به آفرینندة قیومشان منسوب هستند ،همه درجات قادرت و حیثیاات كماال ذات و
ظهور اسماد و صفات اویند» (خمینی (امام) ،روحاهلل ،9371 ،ص)993
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ص .)993بنابراین در ادبیات دینی هرگاه سخن از قدرت بهمیان میآیاد پایشفارض آن
اعطای توانایی انجام عمل از سوی قادر متعال است.
متناسب باا مفهاوم لغاوی ،در علاوم گونااگونی مانناد فلسافه ،كاالم ،روانشناسای،
جامعهشناسی و علوم سیاسی از واژة قدرت برای بیان مفاهیم علمی از دریچۀ خااص هار
علم استفاده شده است.
اما بهطور كلی و بهعنوان وجه اشتراک غالب این تعااریف مایتاوان گفات قادرت در
معنای اصطالحی آن عبارت است از :هر عاملی كه بتواند كنترل شخصی بر شخص دیگر
را بهوجود آورد ،حفظ كند و شامل شود .این عامل میتواناد كلیاۀ رواباط اجتمااعی ا از
خشونت تا روابط دقیق و ظریف روانی ا را دربر گیرد كه به كمک آنها ،فردی فرد دیگر
را كنترل میكند ( .)Mogenthou, 1973,p. 9به تعبیری دیگر ،قدرت ،تواناایی وادار كاردن
فردی به انجام چیزی است كه آن چیز یا آن كار را برای انجام دادن ،انتخااب نمایكناد
( .)Robertson, 1998, p. 221به بیان دقیقتر ،قدرت مجموعهای از عوامل مادی و معناوی
است كه موجب بهاطاعت درآوردن فرد یا گروه از سوی فرد یا گروه دیگر میشود (عمید
زنجانی ،9311 ،ص.)51
بهنظر میرسد شناخت صحیح مفهوم قدرت بدون درنظر گارفتن شاخصاههاای زیار
غیرممکن است:
نخست آنکه قدرت بهطور مساوی به هردو طرف فعل و ترک فعال تعلاق مایگیارد؛
دوم آنکه قدرت پیوسته همراه با علم و آگاهی است؛ سوم آنکه قدرت همیشه باا اختیاار
همراه است و حالت جبری ندارد؛ و چهارم آنکه در عمل ،قدرت از مسیر اراده میتواند به
فعل یا ترک آن تعلق بگیرد و اگر اراده نباشد قدرت ،امکان ظهور و بروز پیادا نمایكناد
(اسکندری ،9339 ،ص.)33

قدرت سياسي در انديشۀ ليبرال
صاحب نظران سیاست و حقوق نیز ضامن بیاان اینکاه موضاوع قادرت سیاسای یکای از
دشوارترین و بحثبرانگیزترین مساائل علام سیاسات اسات (لاوكس ،9374 ،ص،)377
تعریفهای متعددی از قدرت ارائه كردهاند .راسل قدرت را «پدیاد آوردن آثاار مطلاوب»
تعریف كرده است (راسال ،9317 ،ص ،)55وبار و مورگنتاا قادرت را باهعناوان غایات و
درعین حال ابزار سیاست تعریف كردهاند (شجاعی زند ،9371 ،ص ،)247و مااكس وبار
آن را «امکان تحمیل اراده خود بر رفتاردیگران» خواناده اسات (آرون ,9374،ص .)513
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فوكو در تعریف قدرت سیاسی بحث قدرت با الگوی حاكمیات را مطارح كارده و معتقاد
است در جوامع غربی از دورة قرون وسطا به این سو ،همیشه قدرت سالطنتی باوده كاه
كانون اساسی بحث قدرت را فراهم آورده كه اندیشۀ حقوقی دربارة قادرت بار محاور آن
ساخته و پرداختاه شاده اسات (فوكاو ،9374 ،ص)321؛ یعنای موضاوع بحاث علماای
سیاست و حقوق ،خواه طرفدار شاه و خواه دشمن او ،قدرت و حاكمیت سالطنتی باوده
است.
برخی دیگر نیز ضمن بیان اینکه بهطور كلی قدرت توانمندی برای عملای سااختن و
یا نابودكردن است ،معتقدند وقتی افراد قادرت خاود را درباارة دیگاران اعماال كردناد،
مفهوم واقعی سیاسی به آن میدهند (رجایی ،9311 ،ش9و .)2صاحبنظران داخلی نیاز
در تعریفهای متعددی به لزوم تسلط بر ارادههای دیگر در شاکلگیاری مفهاوم قادرت
اشاره كردهاند.2
بنابراین در مقام جمعبندی تعریف قدرت سیاسی در ادبیاات رایاج مایتاوان گفات،
قدرت سیاسی توانایی تحمیل ارادهای است كه دارای خصلت سیاسی میباشد و متناسب
با اندیشۀ پذیرفتهشده در نظام حقوقی عمل مینماید .از همینرو اقتادار و اساتیال جازد
تفکیکناپذیر این مفهوم شمرده میشود.

قدرت سياسي در انديشۀ اسالمي مبتني بر ديدگاههای امام خميني (ره)

هرچند از نظر نگارندگان ،آنچه باید در ادبیات اسالمی معادل اصطالح «قدرت سیاسی»
قرار گیرد ،اصطالح والیت یا دیگر مفااهیم و اصاطالحات مارتبط باا حاوزة اختیاارات و
صالحیتهای هریک از قوای سه گاناه ،اعام از شاارع و والای و مفتای و حااكم (قاضای)
 .2برای مثال گفته شده است« :میتوان قدرت را وجود یک ارادة مستولی و چیره كه ارادههای دیگار در
طول آن قرار دارد دانست» (بخشایشی اردستانی ،احمد ،9371 ،ص .)73همچنین بهصورت «تواناایی
دارندة آن است برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی» نیز تعریاف شاده
است (آشوری ،داریوش ،9337 ،ص )217واژهنامۀ فرهنگ سیاسی نیز تعریف مشابهی ارائه داده است.
برخی در تعریف این مفهوم بیان كردهاند قدرت عبارت است از توانایی بر انجام فعل و خواسته و هدفی
كه فرد صاحب قدرت ،در پی آن است (نوایی ،علیاكبر ،والیت و قدرت حاكم اسالمی ،مجلاۀ اندیشاۀ
حوزه ،شمارة  ،97تابستان  ،9373ص )223یا «قدرت سیاسی ا اجتماعی عبارت است از توانایی فارد
یا افراد در تجهیز و بهدست آوردن برآیند منابع موجود بهوسیله روشی مناساب ،باهمنظاور هادایت و
جهت دادن به رفتار جمعی دستهای از انسانها» (نبوی ،سید عباس ،9371 ،ص )923بارای مطالعاۀ
بیشتر ر.ک .زرشناس ،شهریار ،9335 ،ص.242
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می باشد و به همین علت نیز در ادامۀ مقاله به تبیین و بررسای مفهاوم والیات خاواهیم
پرداخت .اما ازآنجایی كه اصطالح «قدرت» یا «قدرت سیاسی» نیز گاه از سوی فقها و
اسالم شناسان در موضوعات سیاسی استفاده شده ،شایسته است تاا نخسات باه بررسای
تعاریف صورتگرفته از قدرت پرداخته شود تا از ایان طریاق تماایز مااهوی و مفهاومی
ادبیات سیاسی اسالم با دیگر ادبیاتهای سیاسی رایج تا حدودی نمایان شاود و پاس از
آن به مطالعۀ «والیت» به عناوان مفهاوم معاادل قادرت سیاسای در حکومات اساالمی
بپردازیم.
ازآنجا كه بررسی مفهوم قدرت سیاسی مطابق با آنچه در ادبیات رایج حقوق عماومی
پذیرفته شده است ،در ادبیات فقهی سابقۀ چندانی ندارد و از سوی دیگر بهتناساب ورود
جدیتر امام خمینی(ره) به مباحث حوزة علوم سیاسای در عارصة نظار و عمال ،شااید
تبلور این مفهوم در آرای ایشان بیشتر و جامعتار از دیگار فقهاا باشاد؛ باهنظار بررسای
دیدگاههای حضرت امام خمینای(ره) در خصاوص نحاوة نگارش باه قادرت سیاسای در
اندیشۀ اسالمی كفایت خواهد كرد.3
با نگاهی كوتاه به آثار حضارت اماام(ره) ،روشان مایشاود ایشاان تعاابیر و مفااهیم
متعااددی از قبی ال ساالطان ،ملااک ،جاااه ،غلبااه ،قهاار و ریاساات را بااه مفهااوم قاادرت
سیاسی بهكار گرفتهاند؛ برای مثال در مقام بحاث از ضارورت حکومات و اهاداف آن باه
روایاتی استناد كارده و تعاابیر یادشاده در آنهاا را باه معناای قادرت سیاسای تفسایر
مینمایند.1
حضرت امام(ره) در بیان ماهیت قدرت با اشاره به اینکه « ...قدرت خودش یک كمال
 .3در تألیف مباحث این قسمت ،از مقالۀ «قدرت از دیدگاه امام خمینی» تألیف محمد باوی بهرهگیاری
شده است.
 .4برای مثال ایشان عبارت« :اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی كان منا منافسۀ فی سلطان »...را باه ایان
شرح ترجمه كردهاند« :خدایا تو خوب میدانی كه آنچه از ما سرزده و انجام شده ،رقابت برای بهدست
گرفتن قدرت سیاسی  . . .نبوده اسات» (خمینای (اماام) ،روحاهلل ،9371 ،ص  .)15همچناین ایشاان
قسمت آخر عبارت «قیلیا رسولاهلل و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال اتباع السلطان» كه در روایتی دیگار از
رسول اكرم(ص) به منظور برحذر داشتن مسلمانان از پیروی فقیهانی كه در كار دنیا وارد شادهاناد ،را
چنین ترجمه كرده است« :پیروی كردن قدرت حاكمه» (خمینی (امام) ،روحاهلل ،والیت فقیه ،هماان،
ص  .)53ایشان همچنین در توضیح روایتی از حضرت رسول اكرم (ص) كه تعبیر «سالطان جاائر» در
آن آمده ،1بهصراحت «سلطان» را به معنای «قدرت سیاسی مستقر و بالفعل» بیان مینمایند (خمینی
(امام) ،روحاهلل ،كوثر ،همان ،ص.)111
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است ،خدای تبارک و تعاالی قاادر اسات( »...،اماام خمینای ،9371 ،ص )955و ساپس
تصریح این نکته كه سرشت قادرت ،بار ایان اسااس كاه در كجاا اعماال گاردد ،تغییار
نمیپذیرد و درنتیجه قدرت حاكم ،قدرت كدخدای ده ،قادرت پادر در خاانواده ،قادرت
روحانی محل ،همه دارای سرشتی یگانه و تابع احکاامی یکساان هساتند ،نتیجاهگیاری
می كند قدرت از هر جنس كه باشد ذاتاً امری خیر و از كماالت محسوب میشود( .باوی،
 ،9377ص.)11
در ادامه ،ایشان با طرح این پرسش كه اگر قدرت ،بلکه نظاام هساتی ،خیار و كماال
است و فسادآور نیست ،پس منشأ شر در نظام هستی چیست ،بیان میدارد همچنان كاه
خیر بالذات ،وجود یا كمال وجود است« ،شر بالذات عدم وجاود ،یاا عادم كماال وجاود
است» (امام خمینی9371 ،الف ،ص.)119
البته ایشان بهظرافت ،تمایزی میاان قادرت و قادرتطلبای قائال شاده و معتقدناد
اگرچه قادرت ذاتااً خیار و كماال اسات ،قادرتطلبای كاه ریشاه در حاب نفاس دارد،
مذموم است؛ چراكه در آن ،قادرت بارای نفاس قادرت خواساته مایشاود و ایانگوناه
طلب كردن قدرت همان حب جاه اسات كاه روایاات بسایاری در ماذمت آن وارد شاده
است.5
البته باید توجه داشت قدرت سیاسی از نظر حضرت امام یاک وسایله و ابازار اسات؛
بنابراین ،اگرچه مطلوب است ،اما مطلوبیت آن ذاتی نیست ،بلکه بالعرض اسات؛ باه ایان
معنا كه اگر قدرت سیاسی وسیلۀ تحقق غایاتی كاه گفتاه شاد ،نمای ود ،فاقاد هرگوناه
ارزشی میگردید.
حضرت امام در كتاب والیت فقیه ،پس از اساتناد باه دو روایات از حضارت علای(ع)
(نهجالبالغه ،خطبههای  3و  ،)33چنین استدالل میكند كه «عهادهدار شادن حکومات
فی حد ذاته شان و مقامی نیست؛ بلکه وسایلۀ اجارای احکاام و برقاراری نظاام عادالناه
اسالم است ...هرگاه حکومت و فرماندهی وسایلۀ اجارای احکاام الهای و برقاراری نظاام
عادالنۀ اسالم شود ،قدر و ارزش پیدا میكند و متصدی آن صاحب ارجمندی و معنویات
بیشتر میشود» (امام خمینی ،9339 ،ص )11و در توصیه به رهبری آیناده ،بار هماین
معنا تأكید میكند:
«الزم است به رهبر محترم آتیه یا شورای رهبری تذكری برادرانه و مخلصاانه بادهم:
 . 5برای آگاهی از این روایات ر .ک .محمد بن یعقوب الکلینی ،اصول الکافی ،ج  ،2ص«( 217باب طلب
الرئاسۀ»).
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رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسالم بزرگ چیزی نیسات كاه خاود باه خاود ارزش
داشته باشد و انسان را خدای نخواسته به غرور و بازرگاندیشای خاود وادارد .آن هماان
است كه موالی ما علیبن ابیطالاب درباارة آن گوشازد فرماوده اسات» (اماام خمینای،
 ،9371ص.)13
در نتیجه قدرت از نظر این مفسر اندیشاۀ اساالمی ،اماری تبعای باوده و مطلاوبیتی
واسطهای نیز برای وصول به اهداف عاالی اساالمی دارد .ایان مفهاوم از جملاه كمااالت
شمرده شده و در نتیجه ذاتاً امری خیر و پسندیده خواهد بود و در مقابل ،قادرتطلبای
به عنوان هدف و مطلوبیت ذاتی نفی و نکوهش شده است.

تمايز قدرت سياسي در انديشۀ ليبرال و اسالمي
از بررسی مفهوم قدرت در دو نگارش كلای اساالمی و ادبیاات رایاج سیاسای ایانگوناه
استنباط میشود كه در برداشت رایج از قدرت در اندیشۀ لیبرال نوعی استکبار و اساتعال
نهفته است .همچنان كه صاحبنظران این عرصه نیاز بیاان نماودهاناد« :مفهاوم مادرن
«قدرت» از نسبت استکباری بشر مدرن با عالم و با خود و دیگران پدیاد آماده اسات و
لذا جوهری استکباری دارد .لذا به دلیال هماین ذات اساتکباری ماانع رشاد و كماال و
اعتالی معنوی وجود آدمی میشود .قدرت مدرن نفسانیتمدار و مبتنی بر اعراض از حق
است و تجسم این اعراض از حق در خودبنیادی نفسانی آن ظاهر میگاردد» (زرشاناس،
 ،9335ص.)241
چنین قدرتی همانگونه كه لرد آكتون در خصوص آن ماینویساد ،تمایال باه فسااد
خواهااد داشاات (مطهرنیااا ،9313 ،ص .)249ایاان مس ائله موجااب ماایشااود از جملااه
دغدغههای اصلی اندیشمندان سیاسی در طی قرنها چگونگی تحدید و كنترل آن باشد،
زیرا همگان پیوسته معترف بودهاند كه «قدرت در ذات خویش گرایش به طغیان و تعدی
داشته و در صورت عدم كنترل و مهار الزم به فساد و اِفساد میانجامد» (اخوان كااظمی،
 ،9333ص.)994
لذا در چنین نگرشی پذیرش حکومت و قدرت سیاسی شارط الزم اسات و باه دلیال
دفع مفاسد بدتر و دستیابی به دستاوردهای بهتر ،جوامع انسانی ناگزیر از پاذیرش آنناد
( )Pierson, 1996, pp. 8-9و در نتیجه اصالیتارین دغدغاۀ فالسافه و سیاساتمداران هار
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عصری كنترل و مهار آن برای جلوگیری از این طغیان و تعدی و فساد ناگریز آن خواهاد
بود.1
افزونبراین ،اندیشمندان غربی اغلب میل به قادرت را نیاز اماری همگاانی و بادیهی
دانستهاند؛ حتای راسال كساانی را كاه در درون خاود تواناایی ادارة جامعاه را احسااس
نمیكنند ،دارای نوعی میل به قدرت پنهان معرفی كرده است:
«میل به قدرت دو صورت دارد :آشکار ،در رهبران ،و پنهان ،در پیاروان آنهاا .وقتای
كه مردم با میل از رهبری پیروی میكنند ،منظورشان این است كه آن گروهی كه رهبار
در رأس آن قرار دارد ،قدرت بهدست بیااورد ،و احسااس مایكنناد كاه پیاروزی رهبار
پیروزی خود آنهاست .بیشتر مردمان توانایی رهبری و به پیروزی رساندن گروهشاان را
در خود نمیبینند و بنابراین سردستهای را پیدا میكنند كه بهنظر میآیاد از شاجاعت و
توانایی الزم برای بهدست آوردن قدرت بهرهمند است ،حتی در دیانات هام ،ایان تمایال
پدیدار میشاود» (راسال ،9317 ،ص)32؛ درنتیجاه هار صااحب قادرتی را در تکااپوی
دستیابی به قدرتی بیشتر فرض میكنند.
درحالی كاه در خصاوص ماهیات قادرت در اساالم ،هماانگوناه كاه از منظار اماام
خمینی(ره) نیز بیان شد ،هرگز چنین مسئلهای بهچشم نمیخورد ،بلکه قدرت ذاتاً نوعی
كمال محسوب شده و دارای سرشتی الهی و خیر است؛ در مقابل آنچاه اماری ماذموم و
ناپسند دانسته شده ،قدرتطلبی است و مقابله با فسادآوری قادرت در حقیقات در گارو
مقابله با قدرتطلبی صاحبان آن بوده ،و از آنجایی كه قدرتطلبی بیشاتر اماری درونای
است ،در درجۀ اول باید از طریق تقویت ابعااد نظاارت درونای انساانهاا محادود شاده،
كنترل شود (صالحی و همکار ،9312 ،ص .)92-93هرچند در مقام بعدی بهرهگیاری از
ابزارهای نظارت بیرونی نیز میتواند مکمل این نظارتهای درونی باشد.
حتی قدرتطلبی درصورتی كه بهعنوان وسیله و ابزار برای وصول به اهداف اساالمی
 . 6ماكیاولی از بنیانگذاران سیاست جدید در این خصوص معتقد است چون در دوران جدید سیاست بر
مدار قدرت قرار گرفته ،الزم است این قدرت با آزادی مهار شود .از این نظر یک قانون اساسی خوب
آن است كه در آن همۀ احتیاط های الزم برای حفظ آزادی به عمل آمده باشد (ماكیااولی ،نیکولاو،
گفتارها ،9377 ،ص .)54این سودظن شدید نسبت به دولت و احتمال یا قطعی دانستن دستاندازی
آن به آزادی افراد ،باعث شده است بدبینی نسبت به دولت و تالش برای كوچکسازی و كنتارل آن
برای ممانعت از فساد و استبداد به یکی از آموزه های كلیدی لیبرالهای كالسیک از پیش از انقالب
فرانسه تا دوران كنونی مبدل شود (.)Leyland, peter, 1994, p. 5
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و اجرای قوانین الهی باشد امری پسندیده و مبارک خواهد بود .البتاه روشان اسات كاه
قدرت و قدرت سیاسی از منظر اسالمی نیز مساتعد فسااد باوده ،امکاان فساادآوری آن
وجود خواهاد داشات و اساسا ًا باه هماین دلیال اندیشاۀ اساالمی در تکااپوی طراحای
راهکارهای مختلف نظارت درونی و بیرونای بارای ممانعات از ایان فساادآوری ناشای از
قدرتطلبی است.7
جنبۀ دیگر تعارض میان تفکر لیبرال و اندیشۀ اسالمی در نگرش به قادرت سیاسای،
در نگاه به ماهیت قدرت نهفته است .به بیان دیگر ،در اندیشۀ صاحبنظران حاوزة علاوم
اسالمی «اقتدار معنوی» یا «اقتدار دینی» یا «اقتدار والیی» از جنس مفهاوم مادرن
«قدرت» نیست .این اندیشه از آنجایی نشئت میگیارد كاه ذات قادرت مادرن ،اعماال
استیال و سیطره بوده و بر موضوعمداری نفسانی و خودبنیادی بنا شده است .این قادرت
مانع رشد و كمال فاعل (اعمالكنناده) قادرت و مفعاول (اعماال شاونده) آن مایشاود.
درحالی كه اقتدار معنوی یا اقتدار والیی دارای ویژگیهای متفااوتی اسات؛ از آن جملاه
مبتنی و متکی بر والیت (محبت و قرب به حق) است و در محدودة احکام شرعی اعماال
می گردد و چنین قدرتی موجب رشد و كمال توأمان اعمالكنندة آن و بهرهمند شونده از
آن میشود (زرشناس ،9335 ،ص.)243
افزونبر تمام اینها ،شاید بتوان اصلیترین منشأ و منبع فسادآوری و انحاراف قادرت
را در ذاتی دانستن قدرت در اندیشۀ لیبرال و مشروعیتزا بودن آن جستجو نمود؛ چراكه
اندیشۀ لیبرال دموكرات با مبنا قراردادن اصل آزادی و برابری انسانها و بایتاوجهی باه
منشأ و مبنای اصلی حاكمیت و حکومت ،درحقیقت با حاكم دانستن كسی كاه توانساته
بهواسطۀ پشتیبانی تعداد بیشتری از مردم ،قادرت بیشاتری را در اختیاار داشاته باشاد،
مشروع تلقی میكنند و در واقع میتوان گفت قدرت را عامل كسب مشروعیت باهشامار
میآورند (عمید زنجانی ،9311 ،ص .)271درنتیجه افازونبار ایجااد حاس ذاتای باودن
قدرت برای صاحبان آن كه تقویتكننادة فساادطلبی صااحبان قادرت خواهاد شاد ،باا
مشروعیتزا تلقی نمودن قدرت ،فسادآوری آن را افزایش میدهند .نتیجۀ طبیعی چناین
رویکردی نیز باید تمركز گسترده بر مهار آن باشد.
درحالی كه در اندیشۀ اسالمی همانگونه كه بیاان شاد ،قادرت اماری تبعای باوده،
 . 7برای مطالعه در این خصوص ر.ک .صالحی ،سهراب و بهادری جهرمی ،علی ،راهکارها و ابزار نظاارت
بر حاكمیت در حکومت اسالمی  ،دوفصلنامۀ مطالعات حقوقی دولت اسالمی ،سازمان ،سازمان بسیج
اساتید ،شمارة  ،1تابستان  ،9312ص.33-31
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وسیلهای است برای وصول به اهداف حکومت اسالمی كه به حاكمان به امانت داده شاده
است .از سوی دیگر در اندیشۀ اسالمی (در نگاه فقه امامیه) هرگز وجود قدرت یا پشتوانۀ
قدرت مردمی برای كسی مشاروعیتزا نباوده و مشاروعیت قادرت سیاسای در اندیشاۀ
اسالمی از اتکای آن به صاحب حقیقی قدرت یعنی خداوند متعال سرچشامه مایگیارد.
(مصباح ،9314 ،ص .)274لاذا اساتمرار ایان مشاروعیت در گارو حفاظ ایان ارتبااط و
بهرهگیری از این قدرت صرفاً در جهت اعمال حاكمیت الهی و نه حاكمیات شخصای یاا
خواستههای نفسانی خواهد بود كه تبلور آن در لزوم وجود ویژگیهایی همچون عدالت و
تقوا در صاحبان قدرت سیاسی نمودار بوده ،خود عاملی در كنترل درونای و نیاز عااملی
برای نظارت بیرونی قدرت سیاسی بهشمار خواهد آماد .درحقیقات در اندیشاۀ اساالمی
اصلیترین دلیل لزوم اطاعت از قدرت سیاسی ،برگزیدة خدا بودن صاحب قدرت اسات و
دیگر صفات و ویژگیهای موردنیاز برای تصدی این مقام نیز به تباع هماین امار مطارح
شده و در راستای وصول به اهداف ناشی از اجرای حاكمیت الهی اسات (جاویاد،9333 ،
ص.)35
درنتیجه تفاوت های ماهوی و مبنایی نگرشهای اسالمی و رایج سیاسی باه اصاطالح
«قدرت» تا حدودی نمودار شد .ازاینرو با عنایت باه جایگااه خااص مفهاوم قادرت در
حوزة حقوق عمومی و فلسفۀ سیاسی ،تفاوت در تعریف قدرت سیاسی موجاب تغییار در
دیگر نظریات و روشها در صورتبندی حقوقی سایر مفاهیم ،مانناد نحاوة شاکلگیاری
ساخت قوای حکومتی ،تعداد آنها و ...خواهد بود.

واليت ،مفهومي مشابه قدرت سياسي در اسالم
آنچه با مطالعۀ منابع شرعی بهدست میآیاد ایان اسات كاه مفهاوم قادرت سیاسای در
ادبیات دینی ارتباط وثیقی با واژة والیت دارد .به بیان دقیقتر میتوان گفت واژة والیات
در ادبیات دینی بهترین معادل برای مفهوم قادرت سیاسای در اندیشاۀ رایاج محساوب
میشود .ازهمینرو به بررسی مفهوم والیت و عناصر سازندة آن باهعناوان كلیادیتارین
مبنای تحمیل اراده حکومت بر امت اسالمی در جوامع مسلمان خواهیم پرداخت.
والیت واژهای است عربی از ریشۀ (و ل ی) كه در لغت عرب به معانی محبت ،نصرت،
نزدیکی ،تدبیر ،قیام بهامر و ملک امر ،سرپرستی ،زعامت ،امارت دولات ،سالطان ،خط،اه،
شهر و موطن هركس آورده شاده اسات (طریحای ،9143 ،ص155-153؛ ابایالحساین
احمدبن فارس بن زكریا ،9199 ،ص ،)919اما معنای قریب آن قارار گارفتن چیازی در
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كنار چیزی دیگر است بهنحوی كه فاصلهای میان آنهاا نباشاد و نشااندهنادة قارب و
نزدیکی است؛ چه از لحاظ مکان و چه از لحاظ نسبت ،دین ،نصارت و اعتقاادات( .راغاب
اصفهانی ،9333 ،ص.3)335
آنچه مورد نظر ما میباشد ،والیت به معنای سالطه و تادبیر اماور جامعاه اسات كاه
اساس حکومت اسالمی را تشکیل میدهد؛ یعنی امام یا نایاب او در رأس حکومات قارار
میگیرد و امور جاری اجتماع با نظارت و سرپرستی او انجام میشود .البته میتوان گفت
معانی دیگر آن همچون دوستی و نصرت نیز بیمناسبت با معنای تصدی نیست (طاهری
خرم آبادی ،9312 ،ص .)91در والیت بر شید ،مانند والیت برای متولی وقف بار اماوال
موقوفه؛ والیت بر شخص ،مثل والیت پدر یا جد نسبت به طفال و فرزناد مجناون؛ و در
والیت بر اشخاص مانند والیت ولی مسلمین بر افراد جامعه ،ولی شرعی ناوعی تصادی و
سرپرساتی باار امااوال و نفااوس دارد (طااهری خاارمآبااادی ،9312 ،ص .)91در مجمااوع
میتوان گفت والیات در مفااهیمی همچاون سرپرساتی ،صااحب اختیااری ،اولویات در
تصرف ،نصرت و یاری كاربرد دارد.
در باب اهمیت این واژه نیز اشاره میشود ،واژة والیت و مشاتقات آن در قارآن 921
بار بهصورت اسم و  992بار در قالب فعل بهكار رفتاه (مطهاری ،9331 ،ص)95-39كاه
البتااه در غالااب روایااات و خصوصاااً در نهااجالبالغااه ایاان واژه در معااانی ساالطنت،
1
صاحباختیاری ،سرپرستی ،اولویت تصرف و زعامت سیاسی كاربرد داشته است.
والیت در اصطالح در كالم ،عرفان و فقه هام آماده و در هریاک از ایان علاوم دارای
معانی مختلفی است .94آنچه مورد نظر این مقاله است ،والیت در كالم ،به معنای امامات
است؛ یعنی استمرار كلیۀ شئون پیامبر بهجاز نباوت در جانشاینان برحاق ایشاان .ایان
جانشینان باید دارای شرایط عصمت ،علم غیب و نصب خاص باشند .بحث از والیت فقیه
در علم كالم ،در استمرار بحث امامت و با همان ادلۀ امامت برای عصر غیبات باه اثباات
میرسد (برجی ،9335 ،ص1؛ كدیور ،9377 ،ص.)32-12
 . 3ماعانای كالماه «والد» كاه «والیات» از آن ماشاتاق شاده ،اتصال و نزدیکی اسات .بارای روشان
شدن مفهوم آن باید گفت ،وقتی كه دو چیز یا دو شخص به یکدیگر آنچنان نزدیک باشند كااه در
میان آنها فاصلهای وجود نداشته باشد ،این را توالی مینامند .برای مثال وقتی میگویند مسالمانان
باید نسبت به یکدیگر والیت داشته یا والد یکدیگر را داشته باشند ،مقصود این است كه روح ایشاان
به یکدیگر نزدیک بوده ،روابط اجتماعی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد.
 . 9براي نمونه ر.ک .سورۀ احزاب ،آيه 6؛ سورۀ مائده ،آيه 55؛ نهجالبالغه خطبۀ  216و نامۀ .53
 .10براي حصول اطالع در خصوص تعاريف اين اقسام از واليت ر.ک .برجي ،يعقوبعلي 1335 ،ص 2-3و کدديور،
محسن ،1311 ،ص.22-32
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نکتاۀ قابال ذكار آنکاه ا غلاب والیات بااه لحااظ رعایات مصاالح فاردی یاا اجتماااع
«مولی علیاه» (افارادی كاه تحات والیات هساتند) جعال شاده اسات ،بارخالف حاق
كه همواره به رعایت مصالح ذیحق است؛ مانند والیات پادر بار فرزناد كاه باه رعایات
مصالح فرزند می باشاد و حقاوق زوجاین بار یکادیگر باه ماالک مصاالح ذیحاق (زوج
یازوجه) است.
ای ن معنای سرپرستی امور و اولویت تصرف و تصدی بر شئون غیار در علام فقاه ،در
ابواب مختلف این علم دارای سعه و ضیق قلمارو مایباشاد .در احکاام اماوات از والیات
اولیای میت در غسل و كفن و دفن میت ،در صلوه از والیت پسر بزرگتار در ادای نمااز و
روزة پدر مرحوم ،در كتاب البیع و شرایط متعاقدین از والیت پدر و جد پدری بار فرزناد
صغیر و مجنون و سفیه ،در قصااص از والیات اولیاای دم نسابت باه قصااص و دیاه ،در
وصیت از والیت وصی در وصایت ،در وقف از والیت متاولی وقاف بار ماال موقوفاه ،و در
بسیاری نمونههای دیگر در فقه كه از والیت صحبت به میان آمده است .در ابواب صالوه،
زكات ،خمس ،جهاد ،امر به معروف ،قضا و شهادات ،حدود و تعزیارات ،قصااص ،وصایت،
ارث ،خراج و ...بحث از والیت فقیه آمده است و البته شاید بتاوان گفات كاه در تماامی
ابواب فقه میتوان بحثی در خصوص والیت فقیه یافات99؛ چراكاه هرجاا در كتاابهاای
فقهی از حاكم و سلطان عادل سخن به میان آمده ،باید مصداق آن را در زمان غیبت بار
طبق ادله یافت كه همان فقیه خواهد بود.
البته تأكید میشود كه علیرغم وجود سعه و ضیق در قلمرو و محدودة معنای والیت
در ابواب مختلف فقه ،هیاگونه تباین مفهومی میان والیات مطرحشاده در آنهاا وجاود
ندارد و همۀ آنها به همان معنای گفته شده (سرپرستی امور و اولویت تصرف و تصادی
بر شئون غیر) است (برجی ،9335 ،ص.)5
والیت را در علم حقوق به معنای تصادی ،مهتاری ،شاغل و منصاب مهام (جعفاری
لنگرودی ،9339 ،ص 3354و  ،)3311و والیت سلطانیه را باه معناای تصادی مناصاب
عمدهی دولتی آوردهاند (جعفری لنگرودی ،9339 ،ص.92)3311
باتوجه به معنای واژة والیت ،می توان برداشت كرد كه نوع ارتباطهایی كه در معاانی
مختلااف ایاان واژه وجااود دارد ،همگاای دارای روح و ماااهیتی مشااترکانااد و آن همااان
پیوستگی و پیوند و نزدیکی است (مقام معظم رهبری .)9319 ،این معنی بعد خاصای از
 .11ر.ک .خمینی ،سید مصطفی 9371 ،ص 17-11كه مصادیقی را در این باره آورده است.
 .12برای مطالعه در این خصوص ر.ک .راجی ،سید محمد هادی ،تابستان ،9337ص.1-92
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مفهوم قدرت سیاسی را در اسالم روشن میكند؛ به این صورت كاه والای یاا حااكم كاه
متصدی امور جامعه اسالمی است ،هیاگونه تماایز یاا برتاری خاصای نسابت باه دیگار
اعضای جامعه نداشته ،او هم یکی از اعضای جامعه و ایان تشاکیالت انساانی اسات و باا
رعایا و ادارهشوندگان پیوستگی و پیوند عمیق دارد .لذا ذات و ماهیت مفهاوم والیات در
اسالم نمایانكنندة آن است كه متولی امور مسلمانان هیاگونه امتیاز و برتری نسبت باه
دیگران نداشته ،طلب هم نمیكند و عمالً هم هایاگوناه امتیاازی باه او تعلاق نخواهاد
گرفت (مقام معظم رهبری.)9319 ،
این مفهوم كوچکترین اشارهای به سلطهگری ندارد و هیا بهانهای برای امتیازطلبای
و استبداد فراهم نمیآورد؛ درحالی كه در دیگر مفاهیم مشابه و مناظر ،همچون مفااهیم
سلطان ،پادشاه ،حاكم و ...چنین مسئلهای بهچشم نمیخورد.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،مقام معظم رهبری ،در ایان خصاوص باا اشااره باه اینکاه
علیرغم وجود تعابیر سلطان و ملک در تعبیرات رایج در زبان عربی در خصاوص حااكم،
در متون اسالمی در اشاره به حاكم جامعۀ اساالمی تنهاا از تعاابیر«اماام» و «والای»
استفاده شده است ،میفرماید:
«كلمۀ سلطان در بطن خود متضمن مفهوم سلطه در حاكم است .یعنی آن كسی كه
حاكم است ،از بعد سلطهگری مورد توجه است .دیگران نمیتوانند در شئون مردم و امور
مردم دخالت كنند ،اما او میتواند .ملک ،ملکوكیت ،مالکیت ،متضمن مفهوم تملک مردم
یا تملک سرنوشت مردم است».
سپس با تبیین مقام والیت نتیجهگیری میكنند ،در حکومت اساالمی آنکاه در رأس
حکومت است ،متصدی امور مردم و مکلف به تکالیف و مسئولیتهای الهی است كه باید
آنها را به دوش كشد و بهانجام رساند (مقام معظم رهبری.)9319 ،
لذا اعطای والیت امر به شخص حاكم در حکومت اساالمی ناشای از تواناایی ذاتای و
آمادگی درونی شخصی ولی امر است 93و مبتنی بر مسئولیتی است كاه برعهادة عالماان

 .13حضرت علی(ع) در این باره میفرماید« :ایها الن،اس ان ،احق ،الناس بهذا االمر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالل،ه
فیه» (ای مردم! سزاوارترین فرد برای تصدی امر حکومت ،نیرومندترین و داناترین آنها به امار خادا در
این باب است) .خواجه نصیرالدین طوسی نیز در این باره میگوید« :اصحاب شرایع كسانیاند كه عنایات
الهی در حق آنان فراوان است و آنها صاحب قدرتهای عظیماند كه بهوسیلۀ آن قدرت ،فائق مایآیناد.
پس برای بهعهده گرفتن نظام جامعه ،باید انسان قدرتمندی باشد تا بتواند به تکمیل جامعۀ بشری قیاام
كند و چنین شخص قادری «حاكم مطلق» نامیده میشود» (علی المقل،د ،نظام الحکم فی االساالم عناد
النصیر الطوسی ،ص .911-974به نقل از :نوایی ،علیاكبر ،والیت و قدرت حاكم اسالمی ،مجلاۀ اندیشاۀ
حوزه ،شمارة  ،97تابستان .)9373
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جامعااه بااوده و عهاادی اساات كااه خداونااد متعااال از آنااان اخااذ كاارده اساات؛ چراكااه
اصوالً در اسالم همانگونه كه استاد شهید مرتضی مطهری میگوید ،مسئولیت در جاایی
اعتبااار م ایشااود ك اه افاازونباار آزادی و آگاااهی و توانااایی ،رسااالت و تکلی اف هاام در
كااار باشااد؛ یعناای رسااالت در كارهااایی اساات كااه انسااان بااهعنااوان یااک وظیفااه و
یک تکلیف انجام میدهاد .در كارهاای غریازی و در شارایطی كاه انساان تحات تاأثیر
یک میل فردی یا یک ترس فردی كااری انجاام مایدهاد ،مسائولیت بایمعنای اسات.
درواقااع مسائولیت صاارفاً در خصااوص كارهااایی صااادق اساات كااه انسااان تحاات تااأثیر
و تدبیر عقل و یا ارادة اخالقی انجام میدهاد ،ناه تحات تاأثیر جاذباۀ میالهاا و دافعاۀ
خوفها ،كه قهراً مربوط میشود به حوزة واقعی آگاهی و انتخااب ،ناه غریازه (مطهاری،
 ،9332ص.)39
حضرت امیر(ع) در این خصوص در خطبۀ معروف شقشقیه میفرمایاد« :و اگار نباود
عهد و مسئولیتی كه خداوند از دانشمندان هر جامعه گرفتاه كاه در برابار شاکمخوارگی
ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند ،من مهار شتر خالفت را رها میسااختم
و از آن صرف نظر میكردم» (نهجالبالغه ،خطبۀ .)3
امااام خمیناای(ره) نیااز در همااین راسااتا ماایفرمایااد« :اساس ااً حکوماات كااردن و
زمامااداری در اسااالم یااک تکلیااف و وظیفااۀ الهاای اساات كااه یااک فاارد در مقااام
حکوماات و زمامااداری گذشااته از وظااایفی كااه باار همااه مساالمین واجااب اساات،
یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز برعهدة اوست كاه بایاد انجاام دهاد .حکومات و
زمامداری در دست فرد یا افراد ،وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست كاه از ایان مقاام
بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال كند .هار فاردی از افاراد ملات حاق دارد كاه
مستقیماً در برابر سایرین ،زمامدار مسالمین را استیضااح كناد» (اماام خمینای،9371 ،
ص)914
درنتیجه در چنین رویکرد و نگاهی نسبت باه مفهاوم قادرت و ماهیات آن ،هرچناد
امکان و احتمال انحراف یا استبداد بهكلی منتفی نیست ،اما عمالً احتمال آن نیاز بسایار
اندک خواهد بود؛ چراكه اساساً آنچه به حاكم اسالمی اعطای والیت كرده ،رشد نفساانی
وی و توانایی ذات ی شخصی حااكم باوده كاه باه تفاویم حاكمیات الهای جامعاه باه او
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انجامیده است ،نه عاملی خارجی 91و ازسوی دیگر نیز نگاه و نگارش حااكم اساالمی باه
حکوماات و حاكمیاات ،نگاااهی تکلیاافمدارانااه و مس ائولیت محااور اساات و حکوماات را
به عنوان امانتی الهی برمیشمرد كه برای انجام و اجرای فرامین خاصی به وی اعطا شده
است.
درنهایت آنکه محدودة قدرت و والیت نیز والیتی محدود و مقید باه قاوانین الهای و
مصلحت مولی علیهم (جامعه) بوده ،شخص حاكم والیت خود را مشروط به اجرای حدود
الهی میداند و اختیارات و صالحیتهای اعطایی به خود را نیز افزونبار مشاروط باودن،
امری عوضی و تبعی تفویم شده از سوی خداوند متعال دانسته ،هرگز آن را متعلاق باه
خود قلمداد نمیكند.

نتيجه
قدرت در لغت در مفاهیم تمکن ،تسلط و توانایی بر انجام كار آماده اسات و در اصاطالح
در علوم مختلف با توجه به رویکرد علوم به پدیدهها دارای تعااریف گونااگونی مایباشاد.
این درحالی است كه تعریف قدرت سیاسی در حقوق عمومی و اندیشۀ سیاسای یکای از
مفاهیم پرمناقشه و بحثبرانگیز شمرده میشود و دانشمندان با استناد به مشارب فکاری
خود تعریفهای متعددی را بیان نمودهاند .در مقام جمعبندی تعاریف حقوقی ،مایتاوان
گفت قدرت سیاسی توانایی تحمیل ارادة سیاسای بار فرماانبران اسات كاه متناساب باا
اندیشۀ مشروعیتزا به آنها اعمال میگردد.
قدرت در اندیشۀ اسالمی نیز به معنای توانایی انجام كار و یا ترک فعل است؛ باا ایان
تفاوت كه منشأ همۀ قدرتها در نظام توحیدی از ذات باری تعالی سرچشامه مایگیارد.
 .14مقام معظم رهبری در این خصوص میفرماید« :میتوان در یک جملاه گفات كاه در فرهناگ رایاج
انسانی ،از آغاز تا امروز و از امروز تا آن زمانی كه فرهنگ علاوی و فرهناگ نهاجالبالغاه بتواناد بار
زناادگی انسااانهااا حکوماات كنااد ،منش اأ حاكمی ات اقتاادار و زور بااوده و خواهااد بااود و الغی ار.
امیرالمؤمنینعلیهالسالم در نهجالبالغه ،منشأ حکومت را این معانی نمیداند ،و مهمتار آنکاه خاود او
هم در عمل آن را ثابت میكند .از نظر علیعلیهالسالم ،منشأ اصلی حکومت ،یک سلساله ارزشهاای
معنوی است .آن كسی میتواند بر مردم حکومت كند و والیت امر ماردم را باهعهاده بگیارد كاه از
خصوصیاتی برخوردار باشد .نگاه كنید به نامههای علیعلیهالساالم باه معاویاه و طلحاه و زبیار و باه
عامالن خود و به مردم كوفه و به مردم مصر .نامههای فراوانی كه اگر یکی از آنها را بخاوانیم وقات
زیادی خواهد گرفت .او حکومت را و والیت بر مردم را ناشی از یک ارزش معنوی مایداناد» (مقاام
معظم رهبری ،سخنرانی در دومین كنگرة نهجالبالغه.)9319 ،
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برهمیناساس امام خمینی (ره) بهعنوان شخصیتی كه در عرصۀ عمال و نظار باهدنباال
محقق نمودن نظریۀ اسالم در عرصههای اجتماعی بوده ،ذات قدرت را كمال مای داناد و
آن را ابزاری برای تحقق حاكمیت الهی میپندارد؛ درحالی كه در منظومۀ فکاری ایشاان
قدرتطلبی ریشه در حب جاه و مقام داشته ،منشأ مفاساد اسات و اماری ماذموم تلقای
میشود.
بنابراین در مفهوم قدرت در تفکر لیبرال نوعی استیال و استکبار نهفته است كاه ایان
امر برگرفته از اندیشۀ استکباری مدرن است .بر اساس این تفکر ،ازآنجا كه قادرت شاری
الزم است باید به دنبال كنترل فساد آن بود .از سوی دیگر نیز با عنایت به ریشه داشاتن
مشروعیت در قدرت ،درحقیقت قدرت خود عاملی برای مشروع بودن خاود تلقای شاده،
فسادآوری را دوچندان خواهد نمود .درحالی كه در اندیشۀ اسالمی قدرت خیار و كماال
است و هر قدرتی ریشه در ذات باری تعالی دارد و ابزاری برای تحقاق حاكمیات الهای و
وصول به اهداف واالی اسالمی در جامعاه اسات و در صاورت واگاذاری آن باه اشاخاص
ذی صالح ،با توجه به اینکه ایشان قدرت را از آن خود ندانسته بلکه آن را امانتی از سوی
صاحب حقیقی آن قلمداد مینمایند و همچنین خود را ملزم به اساتفاده از آن صارفاً در
جهتی كه حاكم حقیقی اراده كرده است میدانند ،سعی میكنند با كنترل درونی خود و
خودداری از قدرتطلبی یا سوداستفاده از قدرت ،فسادآوری آن را تا حد ممکان كااهش
دهند و وجود صفات درونی برای كسب قدرت سیاسی در اسالم ،همچون متقای و عاادل
بودن ،این امر را تسهیل نموده و امکان نظارت بر آن نیاز از طریاق نظاارت بار اساتمرار
وجود صفات الزم در حکمران ممکن خواهد بود .البته درعینحال نیز راهکارهای نظارتی
بیرونی نیز با هدف ممانعت از انحراف آن از اهداف اسالمی طراحی شدهاند.
جنبۀ دیگر تعارض قدرت در حکومت اسالمی و لیبارال ،در ماهیات والیای قادرت و
نزدیکی ولی و مردم و مساعدت در جهت وصول به منافع و مصالح عماومی در حکومات
اسالمی و ماهیت اقتداری و سلطهجویانۀ آن در حکومات لیبارال نهفتاه اسات .گفتنای
است ،توجه به تفاوتهای موجود در مرحلۀ طراحی نظامهای حقوقی سیاسی مهم اسات
و این مفاهیم متفاوت ،ساختارهای حقوقی متفاوتی را بارای سااماندهی و اساتقرار نیااز
خواهند داشت.
اما آنچه در ادبیات دینی بهعنوان نزدیکترین معادل باه مفهاوم قادرت سیاسای در
ادبیات رایج میباشد ،واژة «والیت» است .برای والیت در لغت معانی مختلفی بیان شاده
و در علوم گوناگون اسالمی بهكار رفته است .باوجوداین به نظار «اتحااد و پیوناد قلبای»
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حلقۀ وصل تمام تعاریف ارائه شده است .والیت در مفهوم سلطه و تدبیر امور جامعاه كاه
اساس حکومت را تشکیل میدهد ،با قدرت سیاسی در ارتباط است .هرچند كه بر اساس
آن والی تمایز و فاصلهای با مردم ندارد و میان آنهاا پیوناد عمیاق قلبای برقارار اسات.
ازهمینرو بهنظر میرسد برخالف حکومتهای لیبرال كه در آنهاا یکای از اصالیتارین
كاروی ژههای حقوق عمومی تحدید قدرت و اندیشیدن راهکارهای مختلفی برای ممانعات
از فسادآوری آن است ،در حکومت اسالمی باوجود تأكید بر ممانعت از فسادآوری قادرت
یا قدرتطلبی از روشهای مختلف نظارت درونی و بیرونی ،اصالیتارین كاارویژة حقاوق
عمومی را میتوان در اندیشیدن راهکاری به منظور اعماال هرچاه مناسابتار حاكمیات
الهی از مجرای والیت و در چارچوب شریعت جستجو نمود .روشن است در ایان صاورت
ساختاربندی حقوقی حکومت در هر یک از این نظاامهاا بااوجود شاباهتهاای گساتره،
تمایزهای اجتنابناپذیری را نیز اقتضا خواهد نمود.
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