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 عمران عباسپور 

 ت ریز، ت ریز، ایران   دانشگاه اههیات و علوم اسالمی، استادیار
یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۰۴/۰۳/۱۴۰۰)تار  ( ۱۴/۰۵/۱۴۰۰؛ تار

 چکیده

 ی مقاهه حاضدر بررسد  ۀ اي اسدت، مرد ه ویژه   ت ی اهم  ی دارا   ی اسد ی سدازه قدرت سد   ل ی در تحل  ی اسد ی قدرت سد ن ارت بر  
از من ر قرآن اسدت. فرضدیه؛ از من ر آیات قرآن ن ارت بر قدرت سدیاسدي، توسدط عناصدر    ی اسد ی عناصدر ن ارت بر قدرت سد 

از روش   ی ر ی گ قرآن بابهره  ی موضددوع   ر ی ز تفردد ی مقاهه ن   ل ی دروني و بیروني به صددورت ترکی ي صددورت مي گیرد. روش تحل 
اسدت که از دو  کرده   ان ی ب  ی اسد ی ن ارت بر قدرت سد   ی . قرآن، عناصدري را برا باشدد ی صددر م   د ی شده   ی برون قرآن   ا ی اسدتنهاق  

و امامان، ن ارت اعضداء و    ام ران ی که شدامل: تقوا، عداهت، ن ارت خداوند، ن ارت مالئ ه، ن ارت پ   ی ن ارت درون   ن ی قر 
شددامل: محور قراردادن   ز ی ن   ی رون ی . و ن ارت ب شددود ی م   ی اسدد ی و امانت دانرددتن قدرت سدد   عت ی م ان و ق   ن ارت جوارح،  

آن که،    جه ی . نت باشدد ی م  ن ی ائمه مردلم  حت ی نصد   ، ی ن ارت عموم  ، ی و ی دن  ی فرده ی ن ارت مردم بر مراکز قدرت، ک   عت، ی شدر 
جامعه  ل ی و ت د   ی اس ی قدرت در عرصه س   منازعات  ی ر ی گ از ش ل  ی ر ی اغماض در جلوگ   رقابل ی قاقع و غ  ر ی ت    ، ی ن ارت درون 

 یی ها ت ی اسدت، اما از محدود  ر ی ناپذ اگر وه لزم و اجتناب  ی رون ی ن ارت ب  ن ی ها را دارد. همچن تنازع و جدال قدرت  دان ی به م 
تندازع و جدال   دان ید جامعده به م   ل ید و ت دد   ی اسدد ید مندازعات قدرت سدد   ی ر ی از شدد دل گ   تواند ی نم  یی برخوردار اسددت و به تنهدا 

 . را دارد   ی اس ی قدرت س   ی ها زعات و جدال خاتمه دادن به منا   یی کند، اما توانا  ی ر ی جلوگ  ها درت ق 

  .یرونین ارت ب ،ین ارت درون ،یاسیقرآن، قدرت سواژگان کلیدی: 
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 . مقدمه ۱

آنان در زنگی اجتماعی برآورده میانران از نیازهای  شود و  ها موجوداتی هرتند که بریاری 
انران از  گروهی  عهدهق یعتا   باید  ن مها  ضروریاتدار  به  دیگر    ب شی  قرف  از  باشند.  جامعه 

خواه بوده و بعد از رسیدن به قدرت احتمال هغزش وجود دارد. بنابراین  ها دارای روحیه زیادهانران
ناپذیر است؛ زیرا بدون سیرتم ن ارتی کارآمد گاهی کرامت و  داشتن سیرتم ن ارتی قویی اجتناب

دهد و به قدرت عامالن، ضییع قرار می حقوق انرانی و اههی تابعان قدرت را در معرض م اقره و ت
تر از آن است که تحمل  ها، کووکب شد. عالوه بر این، عرصه حیات اجتماعی انراناصاهت می

ویژه در عرصه ن ام سیاسی،  اعمال قدرت تمامی عامالن و تحقن کامل اراده آنان را داشته باشد. به 
همواره با تالش دیگر رقی ان مواجه است   های بالتر و حراس، تالش برای دست یافتن به موقعیت

قدرت  حضور  تحمل  ام ان  می و  محدودتر  پی   از  موقعیت،  این  در  متعدد  این  های  در  شود. 
های  ها و جایگاههای معینی در تن یم مناس تها ن ارت نشوند و دلیل و ویژگیصورت، اگر قدرت 

وقفه  ها به منازعه و در نهایت به جدال بیها پذیرفته نشود، رقابت میان قدرت ا  اتی و سل ی قدرت 
کند و تمایزات خود با جنگل  شود و جامعه انرانی، به ورقه نزاع و جنگ دائمی سقوط میمنجر می

از دست می را  ن وی،  دهد  حیوانات  بیشترین  ۳۹۷:  ۱۳۷۹)ر.ک؛  به همین خاقر دین اسالم،   )
است. این  قدرت سیاسی، اختصاص یافته  ها و رهنمودهای اجتماعی به وگونگی  ن ارت بر توصیه 

دهد که ضرورت ن ارت بر قدرت در نگرش اسالمی، امری بدیهی و غیر  توجه و اهتمام نشان می
 .قابل ان ار است و تنها باید درباره وگونگي ن ارت بر قدرت به بحث پرداخت

 . پیشینۀ پژوهش۲

توسط   1394قرآن کریم که در سال  سید کاظم سید باقری در کتاب قدرت سیاسی از من ر  
رسیده واپ  به  پژوهشگاه  گونه ،  استانتشارات  ماهیت،  ق یل:  از  موضوعاتی  قدرت  به  شناسی 

م انی و شاخصهسیاسی،   ها و کارکردهای قدرت، سازوکارهای مهار قدرت  ها، هدف خاستگاه، 
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است.  کریم پرداختهشناسی قدرت سیاسی از من ر قرآن  های قدرت سیاسی و آسیبسیاسی، مؤهفه
( به بحث فراد قدرت و تالش  1389سیدسجاد ایزدهی در کتاب ن ارت بر قدرت در فقه سیاسی )

است. راه کارها و معیارهایی که در فقه  برای مهار و تجدید آن از من ر فقه سیاسی شیعه پرداخته
حمدمهدی مفتح در  است. مسیاسی شیعه برای مهار آن ارائه شده است را مورد بررسي قرار داده

کتاب ن ریه قدرت برگرفته از قرآن و سنت به دن ال پاسخ به این پرس  اصلی است که »سیرتم  
:  1388هایی است؟« )مفتح،  ح ومتی اسالم برای تحصیل آرمانشهر دینی بشری دارای وه ویژگی

ن دوهت ( و در پاسخ به این پرس  به ت یین خاستگاه ح ومت اسالمی، ساختار و وین  ارکا21
زما توفین  معیارهای سنج   و  پرداخته  و شیوه ح مرانی شارع  زمامداری  در دینی، اخالق  مدار 

های اعمال آن، از دیگر  ای آرمانی، مرزهای دوهت دین، ضرورت مهارت حاکمان و راهتحقن جامعه
و  اموری است که به عنوان اجزای پرینی، پیشینی و درونی سیرتم ح ومتی مهلوب مورد بررسی  

است. ا ر دیگری که در حوزۀ قدرت کار شده کتاب فلرفه قدرت ا ر سید ع اس تحلیل قرار داده
ن وی است. این کتاب نیز تمرکزی بر قرآن کریم ندارد و کار ح  می است که بحث قدرت را از  

منابع قدرت، روش  به  آغاز کرده و  توهید قدرت، جمع ج ری قدرت،  تحلیل ماهیت قدرت  های 
است و تالش  ی قدرت، اخالق قدرت، مهار و توزیع قدرت و مشروعیت قدرت پرداختههاهزینه

ساز  ای همکند در پرتو اندیشه اسالمی، اول  نگرشی تحلیلی و ترکی ی هر دو را ب ار برد و ن ریهمی 
در های اسالمی؛  با هر دو نگرش ارائه دهد و  انیا  از عقالنیت و تجربه همگام با رهنمودها و آموزه 

 (.  6: 1386مند گردد )ر.ک؛ ن وي، بالترین حد مم ن بهره 
ا ر دیگری که در این حوزه کار شده با عنوان قدرت ت هیف منصور میراحمدی است که در قاهب  
کالن پروژه مفاهیم بنیادی اسالمی توسط دانشگاه امام صادق)ع( است در این کتاب همانهور که  

ی مفهوم قدرت در سه عنصر عامل قدرت، تابع قدرت و هدف  از عنوان آن پیداست صرفا  به بررس 
است. نویرنده کتاب معتقد است فهم دیدگاه اسالم درباره مفهوم قدرت در  قدرت، پرداخته شده

می نیز  فقهی  و  فلرفی  آ ار  به  مراجعه  مرتلزم  اسالمی،  منابع  به  مراجعه  )ر.ک؛  کنار  باشد 
آ ار12:  1392میراحمدي،   به  با مراجعه  به    ( و  قدیم و جدید  قاهب دو سّنت  فلرفی در  فقهی و 
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پرداخته ا ر دیگر، کتاب م ادی حقوق عمومی در اسالم: مشروعیت  تحلیل مفهوم قدرت  است. 
ا ر محمدجواد جاوید است. این کتاب با هدف ت یین قدرت  قدرت و مق وهیت دوهت در قرآن، 

وعیت و مق وهیت در اسالم و سایر ادیان هاي مشرمشروع و دوهت مورد ت یید قرآن به بررسي ویژگي
مي متف ران  سایر  من ر  از  نیز  همو  و  آیات  در  تدبري  روش  از  استفاده  با  معاني  پردازد.  ونین 

تقریم و  مانند بنديمشروعیت  مفهوم  این  به  نزدیك  و  مرت ط  نیز اصهالحات  و  آن  هاي م تلف 
شناسي آنها در دیدگاه  قرآن و آسیبمق وهیت، قانونیت، کارآمدي، مصلحت، حاکمیت و غیره در  

پردازد. تحقین حاضر به هحاظ  اندیشمندان و فالسفه بزرگ قدیم و جدید غرب درباره این مفاهیم می
عناصر  شناسی و محتوا با آ ار ق لی متفاوت است و در آ ار ق لی به صورت ت صصی به مقوهه  روش 

 است.  دهن ارت بر قدرت سیاسی از من ر آیات قرآن پرداخته نش

 شناسی پژوهش. روش۳

تقریم» در  صدر  )تجزیهشهید  نوع  دو  به  را  تفریر  خود،  و بندی  ای=ترتی ی( 
کند و »حقیقت تفریر موضوعی را تالش تقریم می  (۳۵ق:  ۱۴۲۱)صدر،   )توحیدی=موضوعی(«

داند که های م تلف زندگی اجتماعی و اعتقادی و جهانی میدر جهت کشف ن ر قرآن در عرصه
شود و دیدگاه قرآن در این  به قرآن مجید عرضه می  ، وع، از خارج یعنی واقعیات زندگی بشری موض 

 .(۳۵ق: ۱۴۲۱صدر، شود« )موضوع »استنهاق« می
از استنهاق )س ن برآوردن از متن(   مانند متون دینی مقّدس در غرب و قرآن در    -»امروزه 

 شود«فهم معنا یا معانی متن ( یاد می  به عنوان ی ی از سهوح هرمنوتیک )فّن تفریر و  -اسالم  
ف۹۱:  ۱۳۸۷)باقری،   محور است و تنها تفاوت آن با »نهن«،  (. معنی در استنهاق نیز مانند نهن مؤهِّ

کند  این است که در این جا س ن را باید ازمتن بیرون آورد. شرایهی که قابلیت متن را آش ار می
قل د. بنابراین، در استنهاق، سؤال از و پاسخ می  شودهای جدیدی است که به متن عرضه میسؤال

سورۀ واقعه اشاره   ۷۸خوانندۀ متن و جواب از متن است. در بیان ضرورت استنهاق قرآن، به آیۀ  



 111 و عمران عباسپور   حسین احمدي سفیدان  /   از منظر قرآن   ي اس ی نظارت بر قدرت س 

 

م کنونَ﴿گردد  می پیام ر   َ﴾فیَکتاٍبَ سفارش  براساس  و  است،  نهفته  و  م نون  قرآن  این ه  یعنی 
ُروه « )مجلری،  اسالم)ص( آن را باید است هار کرد »اْقَرءُ  ( و  ۱۹،  ۸۹:  ۱۴۰۴وا اْهُقْرآَن َو اْسَتْ ه 

قوُه و هن ینهن ه م...« )کلینی،  امام علی)ع( می :  ۱، ج۱۳۶۵فرمایند: »... ذاهک اهقرآن فاسَتنه 
 گوید.(. این قرآن است، آن را استنهاق کنید و هرگز برای شما س ن نمی۶۰

به   سیاسی،  قدرت  بر  ن ارت  موضوع  رو،  این  میاز  عرضه  پی   قرآن  سری  یک  با  و  شود 
(  ۲۹۲:  ۱۳۹۰فرضهایی از جمله »مرجعیت قرآن، جاودانگی قرآن کریم وجامعّیت آن « )مودب، 

 به دن ال استعالم ن ر قرآن کریم در موضوع وگونگی ن ارت بر قدرت سیاسی هرتیم. 

 نظارت درونی  . ۴

ند است. حاکم باید برای انجام  ن ارت درونی قدرت، عاملی است که به خود فرد قدرتمند مرت
ویژه  راه ارهای  از  ح مرانی  باشد.  وظیفه  برخوردار  متعاهی  اهداف  به  جامعه  رساندن  برای  ای 

افزون در  وی  مهار  موجب  عناصر  سلهههمین  و  میقل ی  ن ارت  شود.  جویی  به  کریم  قرآن  در 
قرآن وجود عناصر ویژه کافی است  است. از من ر  درونی قدرت، همراه با ن ارت بیرونی ت کید شده

 توان به موارد زیر اشاره کرد. تا صاح ان قدرت را برسر جای خود بنشاند. از جمله این عناصر می

 . تقوا ۱-۴

رود است و در مواردی به کار می نگهداریخود معنای به تقوا از ن ر مفهومی از ماده »وقایه« 
خوی  از آن رفتار خاصی را برگزیند )ر.ک؛    که انران خهری را احراس کند و به من ور حفظ 

 ( و ابزار مرزیابی و مرزبانی نفس است. ۷۳: ۱مص اح یزدی، ج
تقوا از مفاهیم مهم اخالقی است که همه شئون زندگی انران؛ اعم از نفی و ا  ات و رابهه با  

می شامل  را  حتی ق یعت  و  خدا  بندگان  و  سع خدا  عامل  عنوان  به  قرآن  در  »تقوا«  و  شود.  ادت 
است. خداوند در ابتدای  رستگاری انران معرفی شده و رعایت آن، مورد ت کید فراوان قرار گرفته
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َفيِهَُهدًىَلِْلُمتهقنيَ﴿گوید:  سورۀ بقره می َاْلِكتاُبَلَر ْيب  »این کتاب، بدون تردید راهنمای    َ﴾ذِلك 
ز، انفاق، و یقین را  سپس مش صات و صفات برجرته متقین مثل ایمان، نما  .پرهیزگاران است«

دهد که فقط آنان رستگار هرتند )ر.ک؛ ی ی پس از دیگری یادآوری کرده و در آخر هم خ ر می
 (. ۷۰: ۱، ج۱۳۷۶مص اح یزدي، 

کند. از  یابي به مقام ره ري امت را تقوا معرفی ميخداوند در وند آیه، ی ي از شرایط دست
دا یاري جویید، و استقامتي پیشه کنید، که زمین فرماید: »موسي به قوم خود گفت: »از خجمله می

کند و سرانجام براي پرهیزکاران  از آن خداست؛ و آن را به هر کس از بندگان  که ب واهد، واگذار مي
فرماید: »و این گونه ما به یوسف در سرزمین )مصر( قدرت  ای دیگر می( در آیه۱۲۸است«)اعراف/

کرد. ما رحمت( خود را به هر کس  گزید )و تصرف ميزل ميخواست در آن مندادیم، که هر جا مي
کنیم«  ب واهیم )و شایرته ب ینیم( مي ب شیم؛ و پاداش نی وکاران را)حتی در این دنیا( ضایع نمي

 ۵۶»)اما( پاداش آخرت، براي کراني که ایمان آورده و پرهیزگاري داشتند، بهتر است« )یوسف/
فرماید: »خداوند بر ما منت ۀ دیگری از قول یوسف صدین می(. در آی ۱۳۷۳، م ارم شیرازی،  ۵۷و

پیروز( مي نماید، )سرانجام  استقامت  پیشه کند و ش ی ایي و  تقوا  شود؛ ورا که  گذارد؛ هر کس 
ترین ( در این آیات از تقوا به عنوان مهم۹۰کند « )یوسف/خداوند پاداش نی وکاران را ضایع نمي

هر   گوید. به این معنا که نه تنها تقوا از شرایط ره ر؛ بل هن مي مقام ح ومتي س   عامل رسیدن به
در جامعه به   مقام و منصب ح ومتي است. به ع ارت دیگر اگر کري ب واهد مرئوهیت سیاسي

کند که تقوایي که مالك  اعراف ت یین مي سورۀ   ۱۲۸آیۀ  . بایرت ن رت اهل تقوا باشدعهده گیرد مي
بایرت در   ابت و پایدار است. به این معنا که ش ص مي تقوایي و معیار سنج  و انت اب است، 

 ونان پیشرفت کرده باشد که مصداق متقین بوده و تقوا در تمام تار و پودش مریر خودسازي و تقوا
رساند قوری که خود رسوخ کرده باشد. »پس همواره با تقوا بودن انران را به مقام شامخ ولیت می

(. از این آیات استن اط  ۳۸:  ۱۳۶۷وهی خدا در امن خداست« )جوادی آملی،   شود وهی اهله و اینمی 
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ترین  ترین و عاهيبایرت مرئوهیت ح ومتي را به عهده گیرند که در کاملهایي ميشود که انرانمی
 .درجه تقوا قرار گرفته باشند و مصداق متقین شوند

کند مرئوهیت رد آنان با مردم را بیان میدر آیات سوره شعرا که داستان پیام ران اههی و نحوه برخو
کند. اگر تقوا پیشه بودن مردم بحث مهم جامعه  مهم پیام ران را گرترش تقوا در میان مردم معرفی می

پوشد مگر این ه پیام ران خدا که سردمداران جامعه هرتند  اههی است، این مهم جامه عمل نمی
است )ر.ک؛  اشند که در این آیات بر این مورد ت کید شدهبق ل از دیگران به مل ه تقوا دسترسی داشته

قرآن کریم تقوا را به عنوان اهگوی اساسی برای اصالح  (.  ۱۷۸و    ۱۶۲،  ۱۴۳،  ۱۲۵،  ۱۰۷شعراء/  
 شود: کند که در ضمن این عناصر پدیدار میساختار حاکمیتی معرفی می

 یابی به محبوبیت اجتماعی . تقوا وسیلۀ دست۱-۱-۴

در زندگي فردی خوی  به دن ال سعادتي است که تنها در سایه تقوا قابل دسترسي    انران مؤمن
است از جمله  است. به همین دهیل در معارف دیني این مفهوم در رأس مفاهیم اخالقي جاي گرفته

شده اصلي هر مؤمني است که کرب این مقام  این ه: کرب مح وبیت و عّزت در درگاه خدا گم 
قابل دسترسی است. وقتی انران به مقام مح وبیت در نزد خدا دست یافت به  بلند در سایه تقوا  

 (.96کند )مریم/مح وبیت در بین مردم هم دسترسی پیدا می

 های نفسانی . تقوا وسیلۀ در امان ماندن از توطئۀ شیطان و لغزش۲-۱-۴

شیهان به عنوان دشمن قرم خورده انران به دن ال فرصتی برای انحراف انران است و در اختیار  
گرفتن شئون جامعه اسالمی از بهترین ابزارهای انحراف است و در مقابل تقوا مح مترین سنگر در 

موجب  شیهان  مقابل   که  وسوسهاست  برابر  در  انران  )اعراف  او  های  مصونیت   (. 27  /است 

انران موجودی نیرت که اقمینان به عدم هغزش خوی  داشته باشد؛ بل ه احتمال هغزش  همچنین  
انران در همه مراحل زندگی وجود دارد وقتی انران به یک جایگاه مهم اجتماعی دست یافت به 
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یابد؛ وهی خداوند رحیم با هر هغزشی انران را از درگاه  خاقر غرور احتمال این هغزش افزای  می
کند که از جمله ند؛ بل ه از ابزارهای م تلف برای بازگشت و ب ش  انران استفاده میرا خود نمی

 (.۱۰۰؛ مائده/ ۱۳۰ابزارها توبه و تقوا است )آل عمران/ 

قعمه اسالمی  جامعه  در  مرئوهیت  بل ه  پذیرش  نیرت؛  نفرانی  هواهای  ارضای  برای  ای 
تواند  همگینی دارد که هر کری نمیهای س فرصتی برای خدمت به بندگان خدا است وهی هغزشگاه

این مرئوهیت انجام  این  از عهده  از  ماندن  برای مصون  ابزارهای کارآمدی  به  نیاز  بل ه  برآید؛  ها 
شود که ترین آنها تقوا است. با این ابزار انران از همراهي خدا برخوردار میها دارد که مهمهغزش

کار انران در مقابل دشمنان باقنی تواند کمکمی بزرگترین پشتی ان او در همه امور زندگي است و
و ظاهری باشد. از قرف دیگر اسب وموش هواهای نفرانی م صوصا وقتی ابزار هغزش؛ یعنی 

ها سرنگون کند؛ خواهیتواند انران را در دره م وف زیادهقدرت مادی در اختیار انران باشد، می
 رساند.  به سر منزل سعادت میمرکب راهواری است که صاحب خوی  را  وهی تقوي

 . تقوای حاکمان وسیلۀ گسترش تقوا در جامعه ۳-۱-۴

سربلندی   و  عزت  به  را  جامعه  که  است  این  اسالمی  جامعه  کارگزاران  مرئوهیت  بزرگترین 
های عزیزی باشند که تقوا س ب ش رتن بن  برسانند و لزمۀ این مهم این است که خودشان انران

شود. اگر قرآن در مورد عموم  مؤمن، به عزت و سربلندی می رسیدن  ی و  های روحی، اجتماعبرت
( این مهم در   2دهید؟« )صف/گویید که خودتان انجام نمیفرماید: » ورا س نانی را میمردم می

آنان گرترش فضایل  مورد حاکمان جامعه اسالمی اهمیتی دو وندان می یابد که مرئوهیت مهم 
 انرانی در جامعه است. 
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 . تقوا وسیلۀ دسترسی به بصیرت۴-۱-۴

نمی آید؛ گاهی  ح مرانی کار بریار ظریف و دقیقی است که هر کری از عهده این کار مهم بر
عنصر دور انران جمع شده و غ ارهای سهمگینی را در جامعه ایجاد کرده و حن را باقل  افراد ُسرت

ز به بصیرت دارد که ی ی از ابزارهای  دهند که رهایی از این فضای غ ار آهود نیاو باهع س نشان می
 (. 3-2)قالق/  مهم دسترسی به بصیرت، برخورداری از تقوا است

از   غیر  به  که  هرتند  هم  جامعه  اقتصادی  مش الت  حل  مرئول  اسالمی  جامعه  کارگزاران 
ترین ابزارهای  کند از جمله مهمابزارهای مادی، ابزارهای معنوی هم به حل این مش الت کمک می

مش الت  معن حل  موجب  اسالمی  جامعه  شهروندان  تقوای  اگر  است.  تقوا  مقام  به  رسیدن  وی 
شود، مرئوهیت کارگزاران جامعه  ( می96( نزول برکات آسمانی ) اعراف/3-2اقتصادی )قالق/  

 اسالمی در این مورد بیشتر است. 
و سیاسي  مش الت جوامع بشري به س ب آن است که مرئولن و ره ران اجتماعي  بریاري از

باشند. تقوا به عنوان عامل  تقوا برخوردار نمي کنند ازکه نق  اصلی در اعمال قدرت سیاسی ایفا می
کنترل دروني، وجدان بیدار انراني، تشوین کننده به نی وکاري و   مدیریت، قانون مداري، ن ارت و

تواند به  دیگر، می  ساهم و ترغیب کننده به سوي هنجارها و بریاري از امور و مرایل من  و خوي
با توجه به همین خصوصیت   .ترین عامل در کنترل قدرت سیاسي مورد توجه قرار گیرد عنوان مهم

 داند. امام خمینی )ره( ولیت فقیه را نقهه مقابل دی تاتوری می

 . عدالت ۲-۴

زیرا  از من ر قرآن کریم عامل قدرت بودن تنها شایرته عداهت پیشگان و ستم ستیزان است.  
وام حقیقت حیات انراني به اصل عداهت است. دادگري همانند توحید ریشه در ن ام ت وین دارد ق

ق،  1403)ابن ابی جمهور،    «باهعدل قامت اهرموات و الرضفرمایند: »وپیام ر اسالم )ص( می
کند و نادیده انگاشتن آن،  (. رعایت قرط و عدل است که انرجام یك ن ام را حفظ مي103:  4ج
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: 1387)ر.ک؛ جوادی آملی،   با ن ام ق یعي و اهتمام به آنها هماهنگي با ن ام هرتي است   م اهفت
ترین ت اهیف اههي مرلمانان بوده و ظلم به  ( »عمل به عداهت در زندگي اجتماعي از مهم  192

به شمار مي بزرگ  معاصي  و  از محّرمات  دیگران  احمدی سفیدان،    آید«حقوق  و  )بهروزی هک 
های کارگزاران جامعه  وند داوری با عداهت در میان مردم را از بزرگترین مرئوهیتخدا ( 78: 1393

 (. 8مائده/؛  58کند )نراء/اسالمی معرفی می
این ه  توان عداهتمی  با  آن ونان جایگاهی دارد که  را شیرازۀ جامعۀ اسالمی شمرد و  ورزی 

ه کافر( بایرتند؛ وهی با ت کید  کند که در مقابل ظاهمین )وه مرلمان و ومرلمانان را موظف می
مراعات کنندمی را  این کار هم عداهت  در  به حوزۀ  9)حجرات/    فرماید  اصل عداهت،  رعایت   )

اند با نامرلماناني که به آنها  شود بل ه آنان م لفاعمال قدرت در جامعه مرلمانان محدود نمي
( که خداوند  78:  1393ی سفیدان،  )ر.ک؛ بهروزی هک و احمد  اند با عداهت رفتار کنند ستم ن رده

دهند تا )دستاویزی پیدا کنند و آن  »آنها با دقت )به س نان تو( گوش میفرماید:  در این مورد می
خورند؛ وهی اگر نزد تو آمدند در میان آنان داوری کن، یا  را( ت ذیب نمایند؛ و بریار مال حرام می

رسانند؛  ن ر کنی، به تو هیچ زیانی نمی از آنان صرف ن ر کن. و اگر    )اگر صالح دانرتی( از آنان صر
دارد«  را دوست  گان  پیشه  داوری کن، که خدا عداهت  آنها  میان  در  با عداهت  داوری کنی  اگر    و 

دهد که  است، ونین نتیجه میبررسی ناقصی که در موارد کاربرد »عدل« انجام گرفته»(  ۴۲)مائده/
َل  اعی« به کار رفته و در آیاتی ن یر آیهدر قرآن، »عدل« پیوسته در »عداهت اجتم ْرُت  َلْعد  : »َو ُام 

ُمُرَاِبْلع ْدِلَو ْاِلْحسانَ﴿ام که میان شما عداهت کنم و آیۀ  ( و فرمان یافته۱۵َبْیَنُ م«)شورا/   َيْ    ﴾ِانهَاَّلّلَ 
َا قْ ر ُبَََ﴿و آیۀ   دهدخداوند به عداهت و نی ی فرمان می  (۹۰)نحل/   (  ۸)مائده/    َ﴾لِلت هْقوىِاْعِدُلواَُهو 

َِاذاَقُ ْلُتْمَف اْعِدُلواَ﴿عداهت کنید که به پرهیزگاری نزدی تر است. یا   و وون س ن   (۱۵۲)انعام/  َََ﴾و 
ْمُتْمَب نْي َالّناِسَا ْنَُت ُْكُمواَاِبْلع ْدلَ﴿گویید دادگر باشید یا   َِاذاَح ك  ( و وون میان مردم  ۵۸)نراء/    َ﴾و 

به عداهت ح م کنید وح م کردید ا قْ ر ُبََ﴿  ،  َ ُهو  ِاْعِدُلواَ ت  ْعِدُلوا،َ ا لَ ع لىَ ق  ْومَ ش ن اءُنَ لَي ْرِم نهُكْمَ َ و 
عداهتی ن ند، عداهت کنید که به پرهیزکاری ( دشمنی قومی شما را وادار به بی ۸)مائده/  َََ﴾لِلت هْقوى
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توان گفت: من ور »عدل ه است، میو تقری ا  همه مواردی که عدل در قرآن ب ار رفت  .نزدی تر است
است:  که مفهوم ظلم ونین نیرت و در موارد غیراجتماعی نیز ب ار رفتهاجتماعی« است، در حاهی

این ه خداوند می ع ظيمَ﴿  :فرمایدن یر  ل ظُْلم َ َ ْرك  الشِّ بزرگ است« ۱۳)هقمان/  ََ﴾ِانهَ   ( شرك ستمی 
هت در همه امور اجتماعي اهزامی است و  رو رعایت عدا از این(  ۸۷:  ۱، ج۱۳۷۶)مص اح یزدي،  

هاي آن  هرگز ن اید از اصل عداهت غافل شد؛ ورا که غفلت از آن مرتلزم نابودي جامعه و ارزش
 است. 

 . امانت دانستن قدرت سیاسی ۳-۴

ُمرُُكْمَأ ْنَتُ ؤ دُّواَاْْل ماَ﴿داندَاسالم قدرت سیاسی را امانت در دست عامل قدرت می َيْ  انِتََِإنهَاَّللهَ 
اَّلله ََََِإََل ِإنهَ ِبِهَ ي ِعُظُكْمَ نِِعمهاَ اَّللهَ  ِإنهَ اِبْلع ْدِلَ أ ْنَُت ُْكُمواَ النهاِسَ ب نْي َ ْمُتْمَ ِإذاَح ك  َ و  ب صرياًَأ ْهِلهاَ يعاًَ   َ﴾كان ََس 

ها را به صاح ان  بدهید! و هنگامی که میان  دهد که امانت( ؛ »خداوند به شما فرمان می 58)نراء/
دهد! خداوند،  کنید، به عداهت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما میری میمردم داو

کند و درباره مقصود این آیه اقواهی  شنوا و بیناست«. در این آیه خداوند مردم را به ادای امانت امر می
اههی،  . این آیه در باره هر نوع امانتی است که به دست انران سپرده شود. خواه امانت  1است: »

اوامر و نواهی او باشد و خواه امانت مردم از ق یل مال یا غیر مال باشد این قول از ابن ع اس و ابی 
است.  بن کعب و ابن مرعود و حرن و قتاده است. از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( نیز روایت شده

فرمان خداوند باید . زید بن اسلم و شهر بن حوشب و ج ایی گویند: مقصود زمامداران است که ب2
مالح ه حال مردم را داشته باشند و آنها را به راه دین و شریعت وادار کنند. این مهلب هم از امام  

اند: خداوند هر یك از امامان را م مور باقر)ع( و امام صادق)ع( روایت شده است. ایشان فرموده
ؤید آن این است که خداوند  سازد که امر ح ومت را به ش ص بعد از خود واگذار کنند. و ممی 

است که: دو  است و از ائمه)ع( روایت شدهبعد از این، مردم را به اقاعت زمامداران م مور ساخته
ُمرُُكْمَأ ْنَتُ ؤ دُّواَاْْل ماانِتَََ﴿ََفرماید:آیه است که ی ی برای ما و ی ی برای شماست خداوند می  َيْ  ِإنهَاَّللهَ 
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َُأوِلَاْْل ْمِرَِمْنُكْم...﴿فرماید:  سپس میَََ﴾أ ْهِلها...ََِإََل َو  َأ ِطيُعواَالرهُسول  و  اَالهِذين َآم ُنواَأ ِطيُعواَاَّللهَ  ََ﴾ايَأ ي ُّه 
(؛ ای مردم مؤمن خداوند و پیام ر و صاح ان امر خوی  را اقاعت کنید. اه ته این قول، 59)نراء/

 ائمه بزرگوار هرتند.  های اههیداخل در قول اول است زیرا از جمله امانت
است: »األمانة هي اإلمامة  بن ابراهیم که از مشهورترین تفاسیر شیعی است آمدهدر تفریر علی  

صلوات اهله علیهم    -و األمر و اهنهي و اهدهیل علی ان األمانة هی اإلمامة قول اهله عزوجل هألئمة  
( امانت  309:  4،ج1373)حویزی،   امة...«إّن اهله ی مرکم أن تودوا األمانات إهی أهلها یعنی اإلم  -

)ع(  همان امامت و امر و نهی کردن است و دهیل بر این مهلب کالم خدای تعاهی است که به ائمه
. خداوند 3ها را به اهل  برپارید یعنی امامت را. کند که امانتفرماید: خداوند به شما امر می می 

ر روز فتح م ه از عثمان بن قلحه گرفته بود، به او پس دهد که کلید کع ه را که دبه پیام ر دستور می
داری کع ه و هم سقایت حاجیان را  دهد زیرا پیام ر قصد داشت کلید را به ع اس بدهد که هم پرده

بر عهده داشته باشد. این قول از ابن جریج است. ه ن اگر وه این قول هم صحیح و روایت دال بر 
مقتضای دهیل هر گاه امری در موردی رد اعتمادترند. وه بهآن درست است، ه ن دو قول اول مو

 خاص صادر شد، ن اید آن امر را بآن مورد اختصاص داد، بل ه باید به عموم آن عمل کرد.   
فإّني کنت اشرکتك  » نویرد:ای به ی ی از فرمانداران خود می اهرالم نیز در نامهعلیه امام علی

اه الغه/  )نهج  م )یعنی ح ومت و زمامداری خود( شریك قرار دادم««؛ »من تو را در امانتفي أمانتی
41.) 

آیه در قضاوت در  به عداهت ورزی  را  زمامداران  دیگر  امر میای  َبْیَن کند: »ها  َحَ ْمُتْم  ذا  إ  َو 
اْهَعْدل   اس  َأْن َتْحُ ُموا ب  ین  « وقتی در بین مردم قضاوت کردید به عداهت قضاوت کنید. ن یر آن، ااهنَّ

«آیه است:   َخ ِليف ًةَيفَاْْل ْرِضَف اْحُكْمَب نْي َالنهاِسَاِبْلْ قِّ َج ع ْلناك  ( ؛ »ای داود، ما ترا  26)ص/  »ايَداُوُدَِإانه
:  3، ج1365)ق رسی،    ایم پس در میان مردم به حن ح م کن«در زمین خلیفه و زمامدار کرده

98.) 
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کند دعوت همه پیام ران خدا این   یا را بیان میدر آیات سورۀ شعراء که بحث م موریت اههی ان
است که تقوای اههی را مراعات کنند و از آنان اقاعت کنند وون آنان پیام ران امین خدا هرتند و 

گیرد باید این نشان دهندۀ این است که کری که م موریت سرپرستی و هدایت مردم را بر عهده می
امانت خدا در دست خود بداند و بزرگترین مرئوهیت   وحی اههی و زندگی مردم را به عنوان یک

 (.۱۷۸و    ۱۶۲،  ۱۴۳،  ۱۲۵،  ۱۰۷)شعراء/    پیام ران اههی به سامان رساندن این امانت بزرگ خداست
شود که در جان و مال و ناموس مردم به واسهه قدرت سیاسی در اختیار حاکم قرار داده می

ق، 1403؛ مجلری،  66-69، ص22، ج1358)ر.ک؛ ق رسی،    اصل امانت خدا در دست اوست
است که مردم باید  ( و روایات امامت به عنوان امانت بزرگ خداوند شمرده شده257، ص78ج

تالش کنند این امانت به دست صاح   برسد تا امامان معصوم در سایه مقام عصمت بتوانند مردم  
امت بالترین امانت  ( اگر ام314:  4ق، ج1426)ر.ک؛ حویزی،    را به سوی خدا رهنمون شوند

خداوند در دست امامان معصوم است ح مرانی غیرمعصومانه هم از مصادین پایینتر آن است که  
وظیفۀ صاح ان قدرت انجام م موریت ائمه اقهار در امور اجتماعی مردم با استفاده از رهنمودهای  

.به همین جهت  آنان است که صاحب قدرت با این نگاه هیچ وقت در حن مردم ظلم ن واهد کرد 
می بود  آذربایجان  در  حضرت  فرمانروای  که  قیس  ابن  اشعث  به  علی)ع(  »حوزه  امام  فرماید: 

اگر صاحب   (5اه الغه، نامۀ  )نهج  فرمانرواییت قعمه تو نیرت، بل ه امانتی است بر گردن تواست«
دهد دست  به    قدرت سیاسی این ونین نگاه امانتی به آن داشته باشد که روزی باید آنها را تحویل

 شود. ظلم و فراد آهوده نمی

 . نظارت خداوند ۴-۴

اوهین ناظر اعمال انران، خداوند متعال است که ناظر مهلن بر تمام شئون رفتاری و عملی  
کند که او را همواره حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانند.  انران است و به عامالن قدرت سفارش می

مورد می  این  به خیانت می»او وشمفرماید:  خداونددر  را که  را سینههایی  آنچه  و  پنهان  گردد  ها 
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میمی  )مؤمن/دارند،  آیه19داند«  در  و  بر  می ای  (  را  آنها  همه  خداوند  که  روز  آن  »در  فرماید: 
سازد، اعماهی که خداوند حراب آن را نگه داشته  انگیزد و از اعماهی که انجام دادند با خ ر میمی 

فراموش  کر آنها  ناظر است«و  آیه6)مجادهه/  دند؛ و خداوند برهر ویز شاهد و  در  ای دیگر ( و 
گاه باشید که برای خداست آنچه در آسمانمی داند آنچه را که شما  ها و زمین است او میفرماید: »آ

گردند و )در آن روز( آنها را از اعماهی که انجام  داند( روزی را که بروی او بازمی بر آن هرتید و )می 
می د آگاه  )نور/ادند  داناست!«  ویزی  هر  به  خداوند  و  عاهی  64سازد  ن ارت  بیانگر  آیات  این   )

هاست که عامالن قدرت سیاسی اگر به این امر یقین داشته  خداوند متعال بر اعمال و رفتار انران
استفاده از قدرت سیاسی داشته باشد.  تواند نق  مهمی در ممانعت از هوسرانی و سوءباشند می

کند که »این همان انرانی است که باید گفت  های رئیس اول مدینه تصریح میفارابی در بیان ویژگی
رسد که بدین مرت ت از کمال  مورد وحی اههی واقع شده است؛ زیرا آن هنگام به انران وحی می

که خدا بر ای نمانده باشد. این فرد ای که بین وی و عقل فعال واسههنایل شده باشد؛ یعنی به مرت ه
او ن ارت دارد شایرتگی نشرتن بر کرسی ریاست را دارد و تنها اوست که مصاهح فرد و جامعه را  

شناسد و قادر است هرگونه فراد را از مدینه برکند و اهل مدینه را به ساحل نجات برساند )ر.ک؛  می
 (. 246: 1379فارابی، 

 . نظارت فرشتگان  ۵-۴

اند کلیه اعمال و  خداوند متعال، فرشتگانی از قرف خدا م موریت یافتهعالوه بر ن ارت عاهی 
آورد مگر این ه همان دم،  کردار انرانها را   ت و ض ط نمایند: »انران هیچ س نی را بر زبان نمی

( و این آیه شریفه تذکر  18ای مراقب و آماده برای انجام م موریت )و ض ط آن( است!« )ق/فرشته
س نامی که  میدهد  نوشته  فرشتگان  توسط  انران  »ن  جمله  از  بعد  آن  آوردن  و  ی شوند  َیَتَلقَّ ْذ  إ 

یان   ( پیام ر)ص(  348:  18، ج1362)ر.ک؛ ق اق ایی،   « از باب ذکر خاص بعد از عام است اْهُمَتَلقِّ
فرماید: دو َمَلک در سمت راست و وپ قرار دارند که َمَلک سمت راست م مور در این مورد می
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نه است و َمَلک سمت وپ م مور نوشتن سیئه است و زمانی که حرنه انجام داد ده  نوشتن حر
کنند و در صورتی که توبه ن رد شود و وقتی سیئه انجام داد کمی ص ر می واب برای  نوشته می 
آیه دیگر باز می  .(5،109،ج1373شود )حویزی،  سیئه برای او نوشته می شك فرماید: »و بیدر 

دانند شما وه شما گمارده شده وال مقام و نویرنده اعمال نیك و بد شماست و مینگاه انانی بر  
ارد  د این آیات به نوعی بیانگر این است که انرانی که قدرت در اختیار.  (12-10کنید« )انفهار/ می 

در هر سهحی که باشد توجه داشته باشد که مراق انی از سوی خداوند متعال م موریت دارند اعمال 
تواند در رام کردن قدرت سیاسی که صاح ان آن همچون  ر او را   ت و ض ط کنند این توجه میو کردا

 تازند ت  یرگذار باشد. سوار بر اسب سرک  قدرت در عرصه سیاسی دیوانه وار می

 . نظارت اعضا و جوارح  ۶-۴

نران ی ی دیگر از موارد ن ارت درونی از من ر قرآن کریم توجه به ن ارت اعضا و جوارح ا
شود که عالوه بر ن ارت خدا و فرشتگان، سومین ناظر  است که خداوند متعال به انران یادآور می

اند، شهادت  اعضا و جوارح خود انران است که در روز قیامت در مورد تمام کارهایی که انجام داده
شدند مرت ب می ها و پاهایشان بر ضد آنها به اعماهی کهها و دستخواهند داد: »در آن روز، زبان 

کند و در آیه دیگر (. در این آیه به برخی از اعضای بدن انران اشاره می24دهد« )نور/گواهی می 
می مهرح  را  دیگر  »گوش برخی  وشمکند:  و  میها  آنچه  به  تنشان  پوست  و  گواهی  ها  کردند 

)فصلت/  می  آیه  (  20دهند«  یس    ۶۵در  مهر  میسوره  آنها  دهان  بر  »امروز  و  میفرماید:  نهیم، 
می س ن  ما  با  آنها  میدستهای  انجام  که  را  کارهایی  آنها  پاهای  و  شهادت  گوید  ما  برای  دادند 

 .دهند«می 
از کل   را  آنها حراب خود  نیرتند،  او  تمایالت  انران ترلیم  آن روز، دیگر اعضای  آری! در 

آورند، و حقاین شوند و بر آستان مقدس او سر فرود میوجود انران جدا کرده ترلیم پروردگار می
سازند، و وه دادگاه عجی ی است که گواه آن اعضای پی ر خود انران  را با شهادت خود آش ار می
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ست، همان ابزاری است که گناه را با آن انجام داده! اه ته گواهی اعضا مربوط به کّفار و مجرمان  ا
خوانیم: »اعضای پی ر انران بر ضّد مؤمن گواهی  است هذا در حدیثی از امام باقر علیه اهّرالم می

بر ضّد کری می نمی بل ه گواهی  مؤدهد،  اما  و  مرّلم شده  او  بر  فرمان عذاب  نامه دهد که  من 
او می به دست راست  را  را میاعماه   آن  گونه که خداوند متعال  خواند( هماندهند )و خودش 

فرموده: »آنها که نامه اعماهشان به دست راستشان داده شده )با سرفرازی و افت ار( نامه اعمال خود 
نها نشان دهنده ( ای431: 18)م ارم شیرازی، ج  خوانند و کمترین ستمی به آنها ن واهد شد«را می 

ن ارت قوی و اتمام حجت برای انران است که شاهدان متعددی مراقب اعمال و کردار او هرتند.  
صاح ان قدرت سیاسی تحت ت  یر حوائج نفرانی قرار دارند و احتمال سرکشی و قغیان در ایشان 

باشند و در کار درست  گیری از اعضا وجوارح، پرهیزکار  به مراتب بیشتر از سایرین است. آنان با بهره 
 عزم قوی و راسخ داشته باشند. 

 . نظارت مکان و طبیعت  ۷-۴

پیوندد به عنوان ناظر در روز قیامت شهادت م ان و محلی که عمل انران در آنجا به وقوع می 
( آن گاه زمین به اعماهی که 4کند« )زهزال/ خواهد داد: »در آن روز زمین تمام خ رهای  را بازگو می 

می  آدم بنی انرانکردند شهادت  خود  بدن  اعضای  که  یعنی  دهد، همانهور  اعماه   کات ان  و  ها 
 دهندمالئ ه و نیز شاهدان اعمال که از جنس بشر و یا غیر بشرند همه بر اعمال بنی آدم شهادت می

ای از اقمینان قل ی ها انران را به درجه ( باور به این ن ارت 342:  20، ج1362)ر.ک؛ ق اق ایی،  
میر ماهیت  هنمون  جزء  قدرت  زیرا  داشت؛  خواهد  دن ال  به  را  سیاسی  قدرت  مهار  که  سازد 

م ان باشد. تیغ قدرت در خاک هرح ومت است و ح ومتی نیرت که اعمال قدرت در آن، بی
آور و حیات ب   است در غیر   به کارآید نشاط  اگر کنترل شده  برنده است.  تیز و  سیاست برا 

 نده خواهد بود.آور وکشصورت مرگاین
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 . نظارت پیامبران و امامان ۸-۴

ها به ویژه دارندگان قدرت در قرآن کریم در ن ر  های که برای همه انرانی ی دیگر از کنترل 
است ن ارت ان یاست. همۀ ان یا و رسولن که فرستادگان خداوند متعال بودند به ش لی گرفته شده
فرماید: ؛ »حال آنها وگونه  پیام ران در روز قیامت میاند. قرآن کریم در مورد شهادت  ناظر بوده

آنان گواه است آن روزی که از هر امتی، شاهد و گواهی )بر اعماهشان( می آوریم، و تو را نیز بر 
آورد؟« امتها و وه می(  41)نراء/  خواهیم  ٍة َفَ ْیَف: وگونه است حال  ُأمَّ ُکلِّ  ْن  م  ْئنا  ذا ج  إ  کنند؟ 
یٍد: هنگامی َشه  َك َعلی  ب  ْئنا ب  : و تو را بر این مردم    که از هر امتی گواهی بیاوریم. َو ج  یدا  هُؤلء  َشه 

گوید: »کیف بك اذا کان کذا؟«؛  ای ناگوار در پی  است می گواه آوریم عرب، هنگامی که حاد ه
با تع یر »کیف« بزرگی  »وه خواهی کرد هنگامی که ونین خواهد شد؟!« بدین ترتیب. خداوند 

کند که خود را برای آن آماده ترساند و او را وادار میدهد و ش ص را از آن می اد ه را نشان میح
سازد. روي هم رفته معنای آیه این است که: در روز قیامت خداوند هر پیغم ری را بر امت خود گواه  

عنوان گواه امت    دهد. پیام ر ما نیز بهگیرد و آن پیام ر به نفع و به ضرر اّمت خوی  گواهی می می 
کند بر این ه: باید از هر کار زشتی که انران از انجام  شود. این آیه دلهت میخوی  فرا خوانده می 

کشد، خودداری کند زیرا در روز قیامت، گواهان عادهی مانند پیام ران  آن در مالء عام خجاهت می
در ونان روزی ونین کرانی    توان در شهادت آنها خدشه کرد و شاهد اعمال انران هرتند که نمی

)ر.ک؛ ق رسی،    ها شهادت خواهند داد  و شهادت آنها را از تا یر، انداختدر مورد اعمال انران
اگر ح ام اسالمی به آیات قرآن توجه داشته باشند هرگز کاری را انجام نمی دهند   (۷۷:  ۳، ج۱۳۶۵

 گوی عمل خود باشند.  که در روز قیامت نتوانند پاسخ
دی م انیزمی ی  از  امامان  گری  ن ارت  پیام ران  ن ارت  کنار  در  قدرت،  درونی  ن ارت  های 

 معصوم)ع( است:  
ش هيدًا...َ﴿ ع ل ْيُكْمَ الرهُسوُلَ ي ُكون َ َ و  النهاِسَ ع ل ىَ ُشه داء َ لِت ُكونُواَ و س طاًَ أُمهًةَ ج ع ْلناُكْمَ َ َك ذِلك   َ﴾و 
 . (۱۴۳)بقره/
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ای قرار دادیم )در حد  یانه است( شما را نیز، امت میانهگونه )که ق له شما، یك ق له م»همان
ای  اعتدال، میان افراط و تفریط( تا بر مردم گواه باشید و پیام ر هم بر شما گواه است. و ما، آن ق له

کنند، از آنها که به  را که ق ال بر آن بودی، تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیام ر پیروی می
گردند، مش ص شوند. و مرلما  این ح م، جز بر کرانی که خداوند آنها را هدایت  بازمیجاهلیت  

است( و خدا  کرده، دشوار بود. )این را نیز بدانید که نمازهای شما در برابر ق له سابن، صحیح بوده
 «  گرداند زیرا خداوند، نر ت به مردم، رحیم و مهربان استهرگز ایمان ]نماز[ شما را ضایع نمی

 شود که مراد آیه از اّمت وسط، افراد خاّصی هرتند. با وند مقّدمه، روشن می
 آن مقّدمات ع ارتند از:

است، پس باید در قیامت بر اعمال مردم اهف( قرآن، اّمت وسط را شاهد بر اعمال معرفی کرده
 گواهی دهد.

 خواهد. ب( گواه شدن، علم و آگاهی و عداهت می
 اّمت، آگاهی و عداهت ندارند.ج( همۀ افراد 

خوانیم که مراد از اّمت وسط، امامان معصوم هرتند که اّول  به  به همین دهیل در روایات می
قرآن دارند. ونان که  اْلُمْؤِمُنونَ َ﴿  فرماید:کریم میهمه کارها علم  َ و  ر ُسولُُهَ َ و  ل ُكْمَ ع م  َُ اَّلله  َ﴾ف س ري  ىَ

کنند و  انیا  عداهت  بینند و به آن علم پیدا می که اعمال مردم را می( که مراد از مؤمنانی  105)توبه/
  است ( عصمت و عداهت آنان را تضمین نموده33دارند. ونان که خداوند در آیۀ تههیر )احزاب/

فرماید:  اهثقلین به نقل از امام صادق)ع( می( در تفریر نور309:  16اهقرآن، ج)اهمیزان في تفریر
)ر.ک؛ حویزی،    اهان خدا برای مردم و حجت خداوند در روی زمین او هرتیمما امت وسط و گو

ی کارهای  بودن در محضر خداوند، آن هم نر ت به همه  شاهد(. به هر حال مقام  1373:  134،  1ج
باشند. در  مردم، تنها م صوص بعضی از افراد اّمت است که به فرموده روایات، امامان معصوم می

ترین فرد برای ریاست مدینه ایشانند و به جهت برخورداری از ویژگی شایرتهامام،    عصر پیام ر و 
برد بر عهده کنند و در زمانی که امام در غی ت به سر میبه دور از خها و اشت اه ریاست می  ، عصمت 
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فردی که گذشته از برخورداری از مل ات و فضایل اخالقی، مرت ه بالی ح مت و معرفت را قی  
ترین فرد جامعه  ترین وکارآزموده بالی علم و آگاهی را رفته باشد. به عنوان مح وب کرده و مراتب  
مصاهح و مضار مردمان را ب وبی بداند. در علم ریاست و ح مرانی یگانۀ عصر خود   شناخته شود.

قوری که همگان برای نیل به سعادت به او نزدیک شوند و به درستی و صداقت ح مرانی  باشد. به 
ای اعتماد کنند و فرامین او را بر خود فرض بدانند. این شدنی نیرت مگر به  گونه ش هههیچاو بدون  

 های ریاست و ح مرانی بداند.این ه پیام ر و امامامان را ناظر خوی  در هح ه

 . نظارت بیرونی ۵

ن ارت بیرونی قدرت، همواره قدرتی خارج از اختیار عامل قدرت است و نر ت به کارهای  
نماید؛ در نتیجه، ن ارت بر عامل  رت داشته و در مواجهه با قدرت خود او را محدود میوی ن ا

است. این نوع ن ارت بر قدرت،  قدرت، مرتند به ترس یا پرهیز از مواجهه با قدرت ن ارت کننده
دسترسی به درون و باقن عامل قدرت ندارد و حتی درصورت موفقیت در ن ارت بر عامل قدرت،  

های اعمال ناروای قدرت  ند از خرارت تواا ری اخالقی بر او داشته باشد؛ هر وند که میتواند  نمی
نمی درونی  ن ارت  بدون  و  تنهایی  به  قدرت  بیرونی  ن ارت  کند.   موفقیت جلوگیری  های  تواند 

رو ضروی است که این دو در کنار هم وظیفه خهیر  وشمگیری در این زمینه کرب نماید از این
 ت را به دوش ب شند. ن ارت بر قدر

یعت یا قانون برآمده از آن  ۱-۵  . محور قراردادن شر

در ن ریه سیاسی اسالم ریشه ح مرانی در جامعه بشري، ربوبّیت خداوند متعال است و جز 
او و کراني که از جانب وي مجازند، کري حن ح ومت و زمامداري بر مردم را ندارد. خداوند  

و در    - که از خصلت عصمت برخوردارند    -حله اول بر عهده ان یا  این مرئوهیت خهیر را بر در مر
:  1374)ر.ک؛ عمیدزنجانی،    استمرحله بعدی برعهدۀ جانشینان معصوم و غیر معصوم آنان نهاده
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»زمامداري و ح ومت کردن براي کري جایز نیرت جز  فرماید:  ( به همین خاقر خداوند می230
فرماید: »ح م و فرمان،  ( و همچنین می40)یوسف/  را نپرستید«  براي خدا، فرمان داده که غیر از او 

فرماید: »ح م و فرمان تنها از آن خداست؛  ای دیگر میو در آیه  .(67)یوسف/  تنها از آن خداست« 
اگر انران  »  .(57)انعام/  کند و او بهترین جداکننده )حن از باقل( است«حن را از باقل جدا مي 

ها توّجه داشته باشد، هیچ ها و ناتوانیهای خود بیندیشد و به نداریعفبه هر مقامی که رسید به ض 
شود، ضعف خود های شایرته و اوهیای خدا هر وه قدرتشان بیشتر میشود. انران گاه مت  ر نمی

کنند که این قدرت مال آنها نیرت، شوند؛ یعنی مشاهده میتر میکنند و متواضع را بیشتر درك می
است و منهای قدرت  هروقدر زیاد هم که باشد قدرت اههی است که در اختیار آنان قرار دادهبل ه،  

های از جمله مرئوهیت(.  148:  2،ج1376اههی انران ذاتا  ویزی از خود ندارد« )مص اح یزدي،  
است، ح ومت  پیام ران اههی این است که بین مردم به حن و عداهت و ق ن آیاتي که فرستاده شده

: »اي داود! ما تو را خلیفه خود در زمین قرار دادیم تا بین مردم به حن ح ومت کني. ما کتاب  کنند
است بین مردم ح ومت کني؛ و از کراني م اش  را به تو فرستادیم تا ق ن آنچه خدا به تو ارائه کرده

 (. 105)نراء/ که از خائنان حمایت نمایي«
م اقاعت  مردم  از  که  است  مقامی  ح ومت،  و  یمقام  ن م  که  است  اقاعت  و همین  قل د 

تواند از حقوق همگان حفظ و  ب شد و اگر براساس قوانین عادلنه باشد، میانرجام به جامعه می
های جامعه ایمانی رونن  ( و از نشانه10:  1392زایی و احمدی سفیدان،  )ر.ک؛ هک  حراست نماید 

( بنابراین محور قراردادن شریعت  123:  360)ر.ک؛ بهشتی،    گرفتن دستورات خدا در جامعه است
ای از فالسفۀ عدهسیاسی فراهم سازد.  تواند وارووبی برای اعمال قدرت  آمده از آن می یا قانون بر

، 1دانند. در رأس این عده سنت آگوستین مت هه، قدرت سیاسی را در وارووب ایمان مهلوب می
رستگاری را تنها از راه ایمان مم ن دانرته   فیلروف بزرگ مریحی و ی ی از آباء کلیرا قرار دارد که

 (.  65: 1392)ر.ک؛ راس ی،  کندو به استقرار شهر خدا توصیه می

 
1. Saint Augustine 



 127 و عمران عباسپور   حسین احمدي سفیدان  /   از منظر قرآن   ي اس ی نظارت بر قدرت س 

 

داند؛  پروراند که در همه شئون زندگی خدا را حاضر و ناظر اعمال خود میدین انرانی را می
مال خود بیشتر  گیرد به ن ارت خداوند در اعم صوصا کری که شئون جامعه اسالمی را به عهد می

باید توجه داشته باشد به همین علت است مولی متقیان که به ن ارت خداوند بی  از هر کری  
فرماید: به خدا قرم اگر من را شب تا ص ح بیدار نگه دارند و ش نجه بدهند  توجه داشته است می

اش را در روز  رستادهتر است تا این ه خدا و فیا در غل و زنجیر ب شند و آزار دهند برای من مح وب 
قیامت در حاهی مالقات کنم که به ی ی از بندگان ستمی روا داشته باشم یا ویزی از اموال را به  

 (. ۲۲۴اه الغه/ خه هناحن از آن خودم کرده باشم« )نهج 

 . نظارت مردم بر مراکز قدرت ۲-۵

واین حقی است    در اندیشۀ سیاسی اسالم، مردم دارای حقوقی در اداره سیاسی جامعه هرتند
است و اصل بر حرکت آگاهانه و آزادانه است و  که خداوند در کنار ت لیف بر عهده بشر قرار داده

جامعه   در  سیاسی  مشارکت  به  م لف،  بل ه  دارند،  را  خود  جامعه  امور  در  دخاهت  حن  مردم 
اینمی  از  میباشند  تالش  اههی  قوانین  و  حدود  اجرای  و  خود  حن  ت مین  برای  و هرگونه    کنندرو 

کوتاهی و عدم اهتمام در استیفای حقوق از سوی آنان، موجب مؤاخذه است، با مشارکت و همراهی  
های خود را  ها و برنامهکنند تا سیاستشهروندان است که صاح ان قدرت این فرصت را پیدا می

افتد، ن ارت  یاجرایی کنند، بنابراین اعضای جامعه باید بر آن ویزهای که در حوزه عمومی اتفاق م
 داشته باشند. 

ویژه مراکز قدرت که لزمه مشارکت آگاهانه و  های اجتماعی، بهن ارت بر نهادها و سازمان 
آزادانه مردم است، ت لیفی ناشی از حن انران بر سرنوشت خوی  و مرئوهیت او در برابر خود و  

راسیت بر تحولت پیرامون خود توانند با حکه می  هرتندبانی  جامعه است. افراد جامعه بران دیده
زمینه  مجازاتی،  گونه  هیچ  بدون  باشند.  داشته  ن ارت  قدرت  مراکز  عمل رد  ویژه  به  جامعه؛  در 

فراهم می قدرت،  ماشین  برابر  در  انتقادی  م احث  و  و اعتراضات عمومی  قدرت  راحتی  به  و  آید 
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زند. و بدون ونین  برسر او فریاد میمدار را در هر موقعیتی به تیغ بّرنده نقد و پرس  کشانده و  قدرت 
است داد  ن ارتی، قدرت سیاسی می از قغیان و  تواند سروشمه مفاسد اجتماعی شود. جلوگیری 

وخودکامگی صاح ان قدرت امری است که به کنترل بیرونی نیاز دارد در قرآن این کار ویژه بر عهده  
 است. مردم گذارده شده

 دنیوی . مجازات ۳-۵

مجازاتی است که خداوند برای خهاکاران و سوءاستفاده    ، وامل ن ارت بر قدرت ی ی دی ر از ع
شود و غیر از مجازات  است. این مجازات در این دنیا محقن می کنندگان از قدرت در ن ر گرفته

اخروی است. مجازت دنیوی مم ن است به دو صورت اعمال شود؛ گاهی این مجازات از قرف  
های م تلفی از  های خدا در مقابل ستم پیشگان است و نمونهز سنتشود که ی ی اخدا اعمال می

از  آنان  انحراف  مانع  باشد و  برای صاح ان قدرت  تا تذکری  افتاده  اتفاق  پیشین  اقوام  میان  در  آن 
هاي بدشان بود؛ و نیرنگ بد  صراط مرتقیم باشد: »)اینها همه( ب اقر است  ار در زمین و نیرنگ

هاي دردناك اههی( را  پیشینیان )و عذاب  گیرد، آیا آنها ویزی جز سنتا ميتنها دامان صاح ان  ر
سنت براي  هرگز  دارند؟!  سنت  انت ار  براي  هرگز  و  یافت  ن واهي  ت دیل  دگرگونی    خدا  اههي 

(. و گاهی این مجازات از قرف مردم یا مرئوهین جامعه بر اساس قوانین اههی  43)فاقر/  یابي«نمي
را هر وقدر فرد درست ار و پاک سیرت و قوی اراده باشد، آنگاه که به اری ۀ قدرت  شود؛ زی اعمال می

برای  ت یه می پیدا کند حدی  اگر فرصت  دارد و قدرت سیاسی  زند احتمال خها و هغزش وجود 
نمی میانحراف  فراد  و  است داد  مریر  در  توان  حد  تا  و  جامعهشناسد  در  مدل تازد.  با  که  ای 

قدرت سیاسی، براساس    ن ارتیهای  شود، برای کیفردهی دنیوی نهاد اداره میسالری دینی  مردم 
سرکشی  و  قغیان  صورت  در  سیاسی  قدرت  صاح ان  مجازات  به  شریعت  از  برآمده  قانون 

؛ )ر.ک  نوایی اجتماعی کاربرت جدی قوانین در جامعه است ی ی از عوامل مهم هم  پردازند.می 
آمیز عامالن قدرت موجب ناامیدی مردم  ( از آنجایی که عمل رد خیانت۷۱-۶۷:  ۱۳۸۱محرنی،  
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می حقوقشان  بازستاندن  و  حن  اجرای  برای  دینی  ح ومت  بیشترین  به  )ع(  علی  حضرت  شود 
فرماید از ن ر مادی آنان را  ها را به فرمانداران خود در مورد انت اب کارگزاران داشتند و میوصیت

ح باشند.  در  داشته  آنان  با  را  برخورها  بدترین  آنان  خیانت  صورت  در  و  کنند  پشتی انی  مم ن  د 
دهد که در صورت ا  ات جرم عامالن قدرت بدترین برخوردها را با آنان داشته  حضرت دستور می

ار فرماید: به مقدار خیانت به آنان باید تازیانه زده شود، سپس در جامعه آنان را خوباشند؛ مثال می
کنند و به صورتی با آنان برخورد شود که قوق بدنامی به گردن آنها زده شود و امواهی که در نزد آنان  

 (.۵۳اه الغه، نامه است پس گرفته شود )نهج

 )نظارت عمومی(   . امر به معروف و نهی از منکر ۴-۵

در جامعه دینی  تواند ی ی از عناصر ن ارت بر قدرت وجوب امر به معروف و نهی از من ر می 
َاخرجتََ﴿  است،ها کردهباشد و این امر است که امت آخرین پیام ر)ص( را بهترین امت کنتمَخريامة

املنکرَوَتؤمنونَابهلل تنهونَعنَ در قرآن از این ه در    (110)آل عمران/  َ﴾للناسَتمرونَابملعروفَوَ
ن ردهامت اصل عمل  این  به  دراست، ش وه میهای گذشته کری  از شما،    کند »ورا  ق ل  اقوام 

پیام ر اکرم (  116)هود/  دانشمندان صاحب قدرتی ن ودند که از فراد در زمین جلوگیری کنند؟!«
ها  است: »تا زمانی که امت من امر به معروف و نهی از من ر و همیاری در نی ی)ص( نیز فرموده

د، برکت از آنها گررته کنند، خوش  ت و کامروا خواهند بود; وهی هر گاه این امور را ترک گوین
خواهد شد و برخی بر دیگران ویره گردند و دیگر نه یاوری در زمین خواهند داشت نه در آسمان« 

به همین جهت در مذهب تشیع امر به معروف و نهی از من ر ی ی  (  398:  11ج  الشیعة،وسایل)
 رود.از بهترین عناصر کنترل قدرت و از فروع دین به شمار می

وف و نهي از من ر بیانگر مروهیت همگاني افراد جامعه است که در برابر جامعه  امر به معر
کنند تذکر هاي جامعه، باید به افرادي که از این اصول ت ّهي مي دارند. براي حفظ اصول و ارزش 

کنند راهنمایي  و  سفیدان،  )هک  دهند  احمدی  باید 12:  1392زایی،  افراد  اسالمي  جامعه  در   .)
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کارهاي پرندیده دعوت کنند و از کارهاي ناپرند باز دارند: »مردان و زنان مومن از  همدیگر را به  
مي وا  سودمند  و  پرندیده  عمل  به  را  دیگران  ميی دیگرند،  باز  ناپرند  اعمال  از  و   دارند«دانند 

 (.71)توبه/
  امر به معروف و نهی از من ر را ترک ن نید که ح ومت شما به »  فرمایند:حضرت علی)ع( می

از آنجا که قدرت    .(422اه الغه/)نهج  «افتد و دعای شما مرتجاب نمی شوددست بدان شما می
آورد در اسالم فریضه امر به معروف و نهی از من ر بر مومنین  زمینه را برای فراد و ت اهی فراهم می

نحصر به  است. قلمرو این واجب اههی مواجب گردیده و در آیات و روایات بر هزوم آن، ت کید شده
گناهان فردی و ش صی افراد نیرت و عموم و اقالق آن همه گونه مفرده و خیر اجتماعی و فردی  

شود و از مصادین بارز آن امر و نهی صاح ان قدرت است. از این رو انجام این فریضه  را شامل می
   گردد.سازی اجتماع در ابعاد م تلف میبه ویژه در مرائل اجتماعی و سیاسی منجر به ساهم

یک روش  .  است  ی ي دیگر ازمصادین امر به معروف ونهي ازمن ر، نصیحت ائمه مرلمین
قرآن کریم شیوه پیام ر)ص( را در برخورد با س نان مرلمانان ونین برای ن ارت بر قدرت است و 

َََ﴿کند:  توصیف می  َو يُ ْؤِمُنَلِْلُمْؤِمِنني  گوش خوبی    ( او )پیام ر(61)توبه/  َ﴾ُأُذُنَخ رْيٍَل ُكْمَيُ ْؤِمُنَاِبَّللِه
کند«. »اذن خیر بودن« پیام ر دو گونه  برای شماست، به خدا ایمان دارد و س ن مؤمنان را باور می

پیام ر »خیر« است، وون آنچه که حضرت میتفریر شده شنود یا وحی است :اهف( »مرموع« 
است و یا نصیحت مؤمنین. ب( استماع پیام ر »خیر« است، هر وند هر مرموعی خیر ن اشد زیرا  

می احترام  س نان  گوینده  به  میپیام ر)ص(  استق ال  آنها  س نان  از  و  گذارد،  ن ریات  کند، 
بر صحت می قضاوت  را حمل  آنها  آنها سوءهای  به  نر ت  و  نمی کند  پیدا  استمظن  اع  کند، پس 

ها هم خیر ن اشد. تفریر دوم، عالوه بر آن که فی حد نفره حضرت خیر است اگر وه همه شنیدني
میصحیح ن ر  به  متناسبتر  نیز  آیه  ذیل  با  »رسد،  است؛  هلمؤمنینتر  به یؤمن  ایمان  زیرا   »

در » ایمان  متعلن  و  باهلهمعنای»تصدین« است  ذکر شدهیؤمن  در  «  وهی  به خدا«  »ایمان  است: 
« متعلن تصدین ذکر نگردیده، و تنها به این اکتفا شده است که »این  یؤمن هلمؤمنینه بعد »جمل
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تصدین به نفع مؤمنین« است: یؤمن هلمؤمنین. و تصدیقی که نفع مؤمنین را در بر دارد ح م به  
»صدق م  ر« است نه »صدق خ ر« یعنی ح م کردن به صادق بودن م  ر و اعتقاد گوینده به  

گفت ن اشدراستی  واقع  مهابن  خ ر  وند  هر  ق اق ایی،   ارش،  ج:1362)ر.ک؛  آیۀ  315  9،  این   )
است، با های پیام ر اکرم )ص( را به عنوان ره ر جامعه اسالمی بازگو نمودهشریفه، ی ی از ویژگي

ناصحین می  به  با حرن ظن  اسالمی،  ویژگی است که حاکم  این  به  و  توجه  در قضاوت  و  نگرد 
زند و آنها را به واسهه اظهارات تلخ و شیرینشان مورد تهمت و  نی به وشم نميبررسی، عینک بدبی
نمی قرار  بهبدگمانی  آندهد،  از  خود  اگر  خوش خصوص  که  باشد  خواسته  ن ر  وعدم  ها  بینی 

َفاَل فرماید: »سوءظن، حن آنهاست: امام سجاد )ع( در همین مورد می َعَلْیَک  یر   اْهُمش  ا َحنُّ  َأمَّ َو 
اس  ف  َتتَّ  ُف اهنَّ َی اْلَراُء َو َتَصرُّ َما ه  نَّ َذا َأَشاَر َعَلْیَک َفا  ه  ا  ْن َرْأی  ُقَک َعَلْیه  م  یَما َل ُیَواف  ْمُه ف  شع ه،  ابن )  «یَها  ه 

1363 :269.) 
های دیگران وون »ناقد بصیر«  وهی در عین حال، وظیفه ره ری جامعه است که نر ت به گفته

به صرف »  و  ندهد: »رفتار کند  ا ر«  »ترتیب  ُعوَن شنیدن«،    
َفَیتَّ اْهَقْوَل  ُعوَن  َیْرَتم  یَن  ذ 

اهَّ َ اد   ع  ْر  ّ
َفَ ش 

ْهَ اب  
َ
َك ُهْم ُأوُهو اأْل ُه َوُأوَهئ  یَن َهَداُهُم اهلَّ ذ 

َك اهَّ « »پس بشارت ده به آن بندگان من که: به  َأْحَرَنُه ُأوَهئ 
کنند، اینانند که خدای شان راه نموده و اینان همان  ی می دهند و بهترین آن را پیروس ن گوش فرا می

داده شده، که حن، گمشده   خردمندانند« به کرانی بشارت  آیه  این  در  تع یر عالمه ق اق ائی،  به 
کنند، وون در صدد یافتن حن  آنهاست و هذا هیچ س نی را بدون تدبر و بررسی، رد و ان ار نمی

دهند، تا م ادا ویزی از  حقی در آن بیابند، مورد ارزیابی قرار می هرتند، هر س ن را به امید آن که 
( از ن ر قرآن، شهروندان هم حن  250:  1،ج1362)ر.ک؛ ق اق ایی،   حن، از ن رشان پنهان بماند 

دارند و هم ت لیف، بین این دو، رابهه دو سویه حاکم است. اصل ن ارت بر قدرت سیاسی حقی 
ای مش ص زد قدرت سیاسی را در وارووبی معین و محدودهسااست که شهروندان را قادر می

بنشانند و در صورت انحراف قدرت سیاسی از محدوده خود، بر اساس حن انت ابی که دارند بدون  
این سیاست،   اجرایی ساختن  با  بیرون کنند.  از میدان سیاست  آمیز  با شیوه مراهمت  خشونت و 

دره مردم نمی یابد. در ونین شرایهی زمینه انتقاد  قدرت ام ان فربهی اندام خود را در جهت مصا
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از قدرت و ش ایت ازح ومت برای همگان، بدون بیم ازمجازات و خشونت فراهم است. همگان 
 گو خواهند نشاند. توان نقد و پرس  از قدرت سیاسی را خواهند یافت و وی را در جایگاه پاسخ

 گیری بحث و نتیجه

های مهم در سازه قدرت سیاسی است که بدون توجه جمله ب  ن ارت بر قدرت سیاسی از 
توان به قدرت مهلوب رسید. عامل قدرت در اعمال قدرت سیاسی به ویژه در جوامع  به آن نمی 

امروزه حتما  باید توجهی ویژه به وگونگی ن ارت بر قدرت داشته باشد. زیرا یک ضرورت است نه  
ترل قدرت در ُبعد ن ری و عملی ندارد. اصل ن ارت بر  ای جزء حل مر هه کنیک انت اب و واره 

قدرت سیاسی بر این پایه استوار است که قدرت سیاسی کامل و بدور از خها نیرت مم ن است  
ترین اصل در فرآیند  اشت اه کند و به است داد و فراد روی آورد. از اینرو ن ارت بر قدرت سیاسی مهم

بر قدرت سیاسی ن اید به دست و پاگیر شدن قدت سیاسی  مهار قدرت سیاسی است. اه ته ن ارت 
ای که کارگزاران قادر به انجام کاری ن اشند. از قرفی ن ارت بر قدرت سیاسی ن اید گونهبینجامد به

 ها وحقوق افراد را خدشه دار کند وحریم خصوصی افراد را مورد تجّرس قرار دهد. آزادی
صورت ترکی ي    است و بهبینی شدهبر قدرت سیاسی پی از من ر قرآن، ساز وکاری برای ن ارت  

اشاره می بیرونی  بیان کردهبه ن ارت درونی و  را  برای هر کدام عناصري  در ن ارت  کند و  است. 
دروني بر تقوا، عداهت، امانت دانرتن قدرت سیاسي، ن ارت خداوند، فرشتگان، اعضا، جوارح،  

ارت بیروني بر محورقراردادن شریعت یا قانون برآمده از پیام ران، امامان، م ان و ق یعت و در ن 
است با  آن، امر به معروف ونهي ازمن ر، ن ارت مردم بر مراکز قدرت و مجازات دنیوي ت کید شده

استفاده از قدرت سیاسی به کمترین حد  توجه به همه جان ه و جامع بودن این روی رد، احتمال سوء
جان ه بر قدرت سیاسی، مهار آن را به دن ال خواهد داشت. اه ته رسد. برآیند ن ارت دو  مم ن مي

زمانی این مهم در دسترس خواهد بود که ن ارت درونی و بیرونی قدرت سیاسی به درستی محقن  
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شود به گونه که به عناصر دروني ن ارت بر قدرت سیاسی توجه میشده باشد. در این روی رد همان
 شود.ورزیده می عناصر بیرونی نیز اهتمام لزم 
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