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چکیده
فهـم سیاسـت قرآنـی مسـتلزم فهـم سـاخت فرهنگـی قـرآن کریـم اسـت .در پاسـخ بـه
پرسـش از چیسـتی سـاخت فرهنگـی سیاسـت قرآنـی ،مقالـه حاضـر تـالش میکند در
چارچـوب رویکـرد معناشـناختی و بـا بکارگیـری روش تفسـیر موضوعی ،با فهـم و تبیین
سـاخت فرهنگـی قـرآن کریـم ،مفهـوم سیاسـت قرآنـی را در درون این سـاخت فرهنگی
مطالعـه نمایـد .فرضیـهای کـه بـا روش مذکور در ایـن مقاله مورد بررسـی قـرار میگیرند
ایـن اسـت کـه «الله» به مثابـه کلمه کانونـی ،ارزش خداگرایـی را در جایـگاه کانونی قرار
داده ،منظومـهای از مفاهیـم ارزشـی پیرامـون آن سـاخت فرهنگـی قـرآن کریـم را شـکل
میدهنـد .قـراردادن سیاسـت در درون چنیـن سـاخت فرهنگی ،جایگاه سیاسـت در قران
کریـم را نمایـان سـاخته مـا را بـه سـاخت فرهنگـی سیاسـت قرآنـی رهنمـون میسـازد.
مطالعـه صـورت گرفتـه در این مقاله نشـان میدهد که سیاسـت به مثابـه فعالیت عمومی
ناظـر بـه اقتـدار و امر حکمرانـی ،آن گاه مورد تأیید قران کریم اسـت که در درون سـاخت
فرهنگـی خدامحـور قـرار گرفته ،ارتبـاط تنگاتنگی با مفاهیم ارزشـی چـون حقمحوری،
مسـئولیتپذیری ،پایـداری ،عـدل ،وفـای بـه عهـد و اصـالح برقـرار نمایـد.
واژگانکلیـدی :رویکـرد معناشـناختی ،سـاخت فرهنگی ،سیاسـت قرآنـی ،حکمرانی،
خداگرایی.

صفحات۱۳-۴۰ :
* استاد گروه علوم

سیاسی و روابط بینالملل،

دانشگاه شهید بهشتی.
@m_mirahmadi
sbu.ac.ir
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مقدمه

فهـم سیاسـت قرآنـی مسـتلزم شـناخت سـاخت فرهنگـی آن اسـت .سـاخت

فرهنگـی سیاسـت قرآنـی ،حاصـل کنـار هم قـرار گرفتـن مفاهیـم ارزشـی ناظر به
سیاسـت بـه مثابـه حکمرانی اسـت .ایـن مفاهیـم ،منظومـه مفهومی ارزشـی قرآن
کریـم را در زندگـی فـردی و اجتماعـی انسـان شـکل میدهنـد .چنانچـه انسـان
زندگـی فـردی واجتماعـی خـود را بـر اسـاس ایـن منظومـه ارزشـی تنظیـم نماید،
زندگـی خـود را در درون سـاخت فرهنگـی قـرآن کریـم قـرار میدهد .سیاسـت به
مثابـه حکمرانـی عرصـهای خاص از زندگی اجتماعی انسـان اسـت کـه چنانچه بر
اسـاس ارزشهـای مـورد نظر قـران کریـم تنظیم گـردد ،در درون سـاخت فرهنگی
قـرآن کریـم قـرار میگیرد .
فهـم سـاخت فرهنگـی سیاسـت قرآنـی در مرحله نخسـت ،مسـتلزم فهـم کلمه
کانونـی در منظومـه مفهومـی ارزشـی قـرآن کریـم و در مرحلـه دوم فهـم مفاهیـم

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

شـکل دهنـده منظومـه مذکور اسـت  .بـر این اسـاس ،مقالـه حاضر پس از اشـاره
مختصـر بـه برداشـتهای مختلـف از سیاسـت بـه منظـور ایضـاح مقصـود از آن
و نیـز اشـاره کوتـاه بـه رویکـرد معناشـناخنی و روش تفسـیر موضوعـی بـه منظـور
تعییـن رویکـرد نظری وروشـی مقاله ،بـه توضیح مهمترین مفاهیم ارزشـی شـکل
دهنـده منظومـه مفهومـی ارزشـی قـران کریـم میپـردازد .بـا توضیح ایـن منظومه
مفهومـی ،سـاخت فرهنگـی سیاسـت قرآنـی آشـکار گردیده ،امـکان فهـم دیدگاه
قـرآن کریـم در باره سیاسـت به مثابـه حکمرانـی در چارچوب سـاخت فرهنگی آن
فراهـم میگـردد.
سیاست
مطالعه ادبیات سیاسـی نشـان دهنده برداشـتها و تعاریف مختلفی از سیاسـت
اسـت .انـدرو هیـود با اشـاره بـه برداشـتهای سیاسـت بـه مثابـه امر سیاسـی در
تمایـز از امـر غیـر سیاسـی ،ابـزار بـر طـرف کـردن درگیـری بـا سـازش و میانجی
گـری ،ابـزار قـدرت بـرای تأمیـن نیازهـای بیکـران بـا اسـتفاده از منابـع کمیـاب،
(انـدرو هیـوود  )18-14 :1389،رایجتریـن برداشـت از سیاسـت را«تصمیمهـای
رسـمی یـا مقتدرانـهای کـه برنامـهی عمـل را برای سراسـر جامعـه مقـرر میکند»
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(همـان )11 :میدانـد .برخـی دیگـر از نویسـندگان در برداشـتی دیگـر از سیاسـت
و خواسـتهایی اعـم از محاسـبه و خطـر اسـت (نیـکالس گیـن.)111 :1389 ،
ً
سیاسـت بـر ایـن اسـاس ،نـه صرفـا امـری اخالقـی اسـت تـا بـر پایـهی ارزشهای
ً
اخالقـی مـورد ارزیابـی قرار گیـرد؛ و نه صرفا علم اسـت کـه بر پایـهی قوانین علمی
بهطـور عقالنـی مـورد ارزیابـی قـرار گیرد .سیاسـت یـک حرفه اسـت که بـه تمامی
ایـن امور بایـد توجـه نماید.
از سـوی دیگـر ،ویلیـام بلـوم اذعـان میکنـد در اغلـب نظریههـای سیاسـی،
«سیاسـت» و «حکومـت عمومـی» بـا یکدیگـر ارتبـاط داده شـدهاند و بهدرسـتی
تمامـی نظریهپـردازان بـزرگ سیاسـی ضمـن تعریـف سیاسـت ،فعالیـت مرتبـط بـا
اقتـدار عمومـی را توضیـح دادهانـد (ویلیـام بلـوم .)31 :1373،ایـن نظـر ،در کنـار
برداشـتهای مذکـور از سیاسـت ،میتوانـد مـا را به ایده سیاسـت به مثابـه فعالیت
مرتبـط بـا اقتـدار عمومـی نزدیک سـازد .سیاسـت بهمثابـه فعالیـت مرتبط بـا اقتدار
عمومـی ،ارتبـاط تنگاتنـگ سیاسـت بـا امـر واقـع را آشـکار میسـازد .سیاسـت
بهمثابـه فعالیـت ناظـر به امر واقع اسـت و در صحنـهی زندگی جمعـی رخ میدهد.
آنچـه ایـن فعالیـت را از دیگـر فعالیتهـای تحققیافتـه در زندگـی جمعـی متمایـز
میسـازد ،در مرحلـهی اول «عامـل» ایـن فعالیت اسـت و در مرحلـهی دوم ،هدف
آن فعالیـت .بـر ایـن اسـاس ،فعالیـت مرتبـط بـا اقتـدار عمومـی ،فعالیتـی اسـت
کـه توسـط کارگـزاران حکومـت و ارکان آن و مـردم بهعنـوان شـهروندان آن صـورت
می گیـرد.
موریـس دوورژه در ایـن راسـتا ،بـا ارائهی تصویر ژانوسـی از آن ،بر این باور اسـت
کـه دولـت و  -بهصـورت وسـیعتر  -قـدرت سـازمانیافته در یـک جامعـه ،همیشـه
و همهجـا در عینحـال کـه ابـزار تسـلط برخـی از طبقـات بـر طبقات دیگر اسـت،
وسـیلهای اسـت بـرای تأمین نوعـی نظم اجتماعـی و نوعـی همگونگی کلیـهی افراد
در اجتمـاع در جهت مصلحت عمومی (موریس دوورژه .)9: 1386 ،برایناسـاس،
اگرچـه سیاسـت بهمفهـوم فعالیـت مرتبـط بـا اقتـدار عمومـی ،چنانچـه از ناحیهی
حکومـت اعمـال شـود میتوانـد موجبات سـلطهی فـرد یا طبقـهای را فراهم سـازد،
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بهمثابـه حرفـه سـخن گفتهانـد که بـر طبق آن سیاسـت مشـتمل بر وسـایل خطرناک
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امـا هـدف آن ،تأمیـن نظم اجتماعـی و همگونگی افـراد و جامعـه در جهت تأمین
مصلحـت عمومـی اسـت .اگرچـه چنیـن دوگانگـیای آنگاه کـه عامل سیاسـت
را حکومـت در نظـر بگیریـم ،قابـل تصـور اسـت؛ امـا در صورتی که عامـل آن را
مـردم بدانیـم ،سیاسـت نـه معطوف بـه سـلطهی بلکه ناظـر به مصلحـت عمومی
جامعـه خواهـد بـود  .سیاسـت بـا چنیـن رویکردی از سـه ویژگـی زیـر برخوردار
است:
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سیاست یک فعالیت جمعی است که بین و میان مردم رخ میدهد.
سیاسـت شـامل تصمیمگیریهایـی اسـت دربـارهی موضوعاتـی کـه دو یا چند
ً
فـرد را تحتتاثیـر قـرار میدهـد؛ ایـن تصمیمگیـری نوعا یـا دربارهی یک سلسـله
عمـل و رفتار اسـت یا حـل اختالفات.
تصمیمات سیاسـی هنگامی که گرفته شـوند ،خط مشی معتبر برای گروه هستند
و بر اعضای آن گروه الزام آورند (.)Hague, Harrow & McCormick, 2016: 6
ایـن برداشـت از سیاسـت بـا ایـن ویژگیهـای سـه گانـه ،بـا مفهـوم حکمرانی
نسـبت معنـاداری برقـرار میکنـد .حکمرانـی فراینـدی اسـت کـه از طریـق آن،
تصمیمـات ،قوانیـن و خـط مشـیها سـاخته میشـوند (همـان .)5 :تصمیمـات،
قوانیـن و خـط مشـیها آنگاه که با ورودی نهادهای رسـمی صـورت گیرند ،عامل
سیاسـت« ،حکومـت» بهمعنـای عـام خواهـد بـود و تمامـی نهادهـای رسـمی را
دربـر خواهـد گرفـت؛ اما آنگاه کـه بـدون ورودی این نهادهـا انجام گیـرد ،عامل
سیاسـت ،مـردم بهمعنـای عام خواهد بـود و تمامی نهادهای غیررسـمی را شـامل
خواهـد شـد .بدینسـان میتـوان از ایـدهی «سیاسـت بهمثابـه حکمرانی» سـخن
گفـت .سیاسـت بهمثابـه حکمرانـی ،بهمفهـوم فعالیتهـای ناظـر بـه سـاختن
فرایندهایـی اسـت کـه از طریـق آنهـا ،تصمیمـات ،قوانیـن و خـط مشـیهای
الـزامآور صـورت میگیرنـد.
در مقالـهی حاضـر ،چنیـن مفهومـی از سیاسـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
ایـن معنـا از سـویی فعالیـت هـر دو عامـل سیاسـت (یعنـی حکومت و مـردم) را
شـامل میشـود؛ ازسـویدیگر ،از چنـان عمومیتـی برخـوردار اسـت کـه میتوان
برداشـتهای دیگـر را نیـز (همچـون سیاسـت بهمثابـه :هنـر حکومتکـردن،
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امـر عمومـی ،سـازش ،امـر سیاسـی ،قـدرت و  )...ذیـل آن قـرار داد .اگرچه لفظ
مفهـوم سیاسـت بـه مثابـه حکمرانـی را بـه قـران کریـم عرضه کـرد و دیـدگاه قرآن
کریـم را در بـاره آن اسـتخراج کـرد.
روش

مقالـهی حاضـر بـر اسـاس رویکـرد معناشـناختی سـامان یافتـه اسـت کـه

توشـیهیکو ایزوتسـو آن را رویکـرد «معناشناسـی قـرآن» مینامـد (توشـیهیکو
ایزوتسـو .)1 :1373،از نظـر وی ،معناشناسـی ،مطالعـهای تحلیلـی دربـارهی
کلمـات کلیـدی زبـان بهمنظـور شـناخت جهانبینـی قومـی اسـت که آن زبـان را
نهتنهـا همچـون وسـیلهی سـخنگفتن و اندیشـیدن ،بلکـه مهمتـر از آن ،همچون
وسـیلهای بـرای تصورکردن و تفسـیرکردن جهانی کـه آن قوم را احاطه کرده اسـت،
بـهکار میبـرد (همـان .)4 :ایزوتسـو بـا چنیـن رویکـردی در مطالعـه هـر متنـی،
بـر اینبـاور اسـت که ابتـدا باید کلمـات مهم و معنـای آنهـا را از متن اسـتخراج
نمـود؛ آنگاه نظـام و دسـتگاه تصوری شـکلگرفته از ایـن مفاهیم را بهدسـت آورد
(همـان.)13 :
وی در کاربسـت ایـن رویکـرد در مطالعـه قـرآن کریـم وبه منظور فهم سـاخت
فرهنـگ محیطـی قـرآن ،فهـم «میـدان معناشـناختی» قـرآن را ضـروری میداند.
بهنظـر وی ،واژگان سـاختی چندالیـه دارنـد؛ ایـن الیههـا از لحـاظ زبانشـناختی
توسـط گروههایـی از کلمـات کلیدی سـاخته شـدهاند کـه وی آنهـا را میدانهای
معناشـناختی مینامـد (همـان .)27 :کشـف این میدانها مسـتلزم فهـم «کلمهی
کانونـی» اسـت؛ یـک کلمـهی کلیدی خـاص کـه نماینـده و محدودکننـدهی یک
ً
حـوزه و محوطـهی تصوری ،یا بهاصطالح یک میدان معناشـناختی نسـبتا مسـتقل
و متمایـز در درون یک کل بزرگتر از واژگان اسـت (همـان .)28 :بهعقیدهی وی،
کلمـهی «اللـه» عالیتریـن کلمـهی کانونـی در واژگان قـرآن اسـت که بر سراسـر
قلمـرو آن فرمانروایـی دارد (همـان .)31 :در نظـام و دسـتگاه قرآنـی ،حتـی یـک
ً
میـدان معناشـناختی واحد نیسـت کـه مسـتقیما با تصـور مرکزی «اللـه» مرتبط و
در زیـر فرمان آن نباشـد (همـان.)45 :
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سیاسـت در قـران کریـم بـکار نرفتـه اسـت( السـید عمـر ،)7 :2009،میتـوان
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ایزوتسـو سـپس بـه توضیـح سـاخت اساسـی جهانبینـی قـرآن کـه خدامرکـز
اسـت ،میپردازد (همان )91 :در این سـاخت ،همه موجودات و از جمله انسـان،
در سلسـلهمراتب هسـتی در مرتبـهی پایینتـر قرار گرفتـه (همـان )92 :از رابطهی
خـدا و انسـانها مفهـوم امت شـکل میگیرد کـه به رابطـهی مذکور اعتقـاد دارند.
امـت ،مفهـوم یـا تصوری اسـت که یـک گـروه بههمپیوسـته و یک جامعـهی دینی
را تشـکیل میدهنـد (همـان .)96 :قـرار گرفتـن مفاهیـم ارزشـی مطرح شـده در
قـرآن کریـم در درون سـاخت اساسـی جهـان بینـی قرآن ،بـه تبع سـاخت مذکور
ودر درون آن ،سـاخت ارزش محـوری شـکل میگیرد که در مقالـه حاضر از آن به
«سـاخت فرهنگی» قرآن کریم تعبیر شـده اسـت .بر اسـاس رویکرد معناشناختی
مذکـور فهـم مفاهیم شـکل دهنده سـاخت فرهنـگ محیطی قرآن کریـم ضرورت
دارد .فهـم ایـن مفاهیـم امـکان دسـت یابـی بـه سـاخت فرهنگـی قـرآن کریـم را
ممکـن سـاخته ،آن گاه بـا قـرار دادن مفهوم سیاسـت بـه مثابه حکمرانـی در درون

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

ایـن سـاخت ،میتـوان به سـاخت فرهنگـی سیاسـت قرآنی دسـت یافت.
از منظـر روش شـناختی نیـز در این مقالـه« ،تفسـیر موضوعی» بکار گرفته شـده
اسـت .در ایـن گونـه تفسـیر مفسـر ،آیـات قـرآن را بـر اسـاس موضوعی خـاص که
ً
معموال متناسـب و مرتبط با نیازها و پرسـشهای مسـلمان معاصر اسـت ،گردآوری
کـرده و از سـنجش مجمـوع آنهـا بـا یکدیگـر ،بـر پایـهی مطالعات گذشـتگان و
آثـار تفسـیری متقـدم ،دیـدگاه قـرآن دربـارهی آن موضـوع و ابعـاد مختلـف آن را
بهدسـت آورد (جمعـی از مولفان .)20 :1388 ،سـاخت فرهنگی سیاسـت به مثابه
حکمرانـی از ایـن رو قابـل مطالعه در قرآن کریم اسـت که مسـائل اخالقـی در کنار
مسـائل اعتقـادی و احـکام در ایـن کتـاب مطـرح شـدهاند(.جوادی آملـی:1381 ،
 )243افـزون بـر ایـن ،در مقاله حاضر بـا اقتفای عالمـه طباطبایی از تفسـیر «قرآن
بـه قـرآن» (طباطبایـی ،بیتـا ،ج )11 :1بهره گرفته میشـود که بر طبـق آن ،از طریق
کنـار هـم قـراردادن آیات ،مقصـود آیات قـرآن از موضوع سیاسـت تعییـن میگردد.
اسـتفاده از قـرآن بـرای فهـم قـرآن کـه امتیـاز عمـدهی ایـن مکتب تفسـیری اسـت
(بابایـی ،)119 :1386 ،ضمـن ایضاح منظومه مفاهیم ارزشـی ناظر به سیاسـت در
قـرآن کریـم ،سـاخت فرهنگی سیاسـت قرآنی را آشـکار میسـازد.
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تبییـن سـاخت فرهنگی سیاسـت قرآنی مسـتلزم برقـراری ارتباط مفهوم سیاسـت با
مفاهیـم شـکل دهنـده سـاخت فرهنگی قـران کریـم اسـت .از ایـن رو ،در این بخش
از مقالـه بـا تکیـه بـر آیـات قـرآن کریـم در چارچـوب روش تفسـیری ،ضمـن ایضاح
سـاخت فرهنگی قـران کریم ارتباط مفاهیم ارزشـی مکنون در این سـاخت فرهنگی را
با سیاسـت بـه مثابه حکمرانـی تبیین میکنیـم .از نـگاه مقاله حاضر ،مفاهیم ارزشـی
قرآنـی کـه در ادامـه بـه توضیـح آنهـا میپردازیـم ،عناصـر مفهومـی شـکل دهنـده
سـاخت فرهنگـی قـران کریـم به حسـاب میآینـد .در واقع کنار هـم قـرار دادن آنها ما
را بـه سـاخت فرهنگـی قرآن کریم رهنمون سـاخته ،تبییـن تأثیر باورمنـدی به ورعایت
آنهـا بـر سیاسـت ،امکان ترسـیم سـاخت فرهنگی قرآن کریـم را فراهم میسـازد .بی
تردید ،مفاهیم ارزشـی شـکل دهنده به سـاخت فرهنگـی قرآن کریم متعـدد بوده و در
ایـن مقالـه تنهـا به برخـی از آنها پرداخته شـده اسـت .اهمیت مفاهیم ارزشـی مذکور
در سـاخت فرهنگـی قـرآن کریـم ،ارتبـاط معنـادار آنها با سیاسـت به مثابـه حکمرانی
و در نهایـت ،تناسـب بـا حجـم مقاله ،مهمتریـن دالیل انتخـاب مفاهیم ذیـل از میان
مفاهیـم شـکل دهنده سـاخت فرهنگـی قرآن کریم اسـت.
.1خداگروی
سیاسـت قرآنـی ،سیاسـتی خـدا گرایانـه اسـت .بـا تکیه بـر رویکـرد معناشـناختی
«اللـه» کلمـه کانونی در قـران کریم بوده ،سـاخت فرهنگـی آن در پیوند بـا این مفهوم
شـکل میگیـرد .بـه همیـن دلیـل ،در سـاخت فرهنگـی سیاسـت قرآنـی خداگـروی
ارزشـی کانونی اسـت .به دیگر سـخن ،از آنجاکه جهان بینی قرآن متشـکل از منظومه
مفهومی اسـت که مفهـوم مرکزی آن توحید اسـت (عبدالرحمن الحـاج،)۲۶۰ :۲۰۱۲،
خداگـروی در کانـون سـاخت فرهنگی قـرآن قرار میگیـرد .این ارزش تأثیـر زیادی بر
زندگـی انسـان بـه معنـای عـام و زندگـی سیاسـی اجتماعی بـه معنای خـاص دارد که
توجـه بـه آن جایـگاه سیاسـت را نمایـان میسـازد .در این بخـش به توضیـح برخی از
آیـات در ایـن زمینـه میپردازیم.
َ
َ
ُ
َ
ُ
َو ْاذ ُک ُـروا ْ إ ْذ َج َعلَ ُك ْـم ُخلَ َفـاء مـن َب ْعـد َعاد َو َب َّوأک ْـم فـي األ ْرض ت َّتخذ َ
ون ِمن ُس ُـه ِول َها
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ُ ً َ َْ ُ َ ْ َ َ
ـال ُب ُي ًوتـا فَ ْاذ ُک ُـروا ْ آالء اللّـه َوال َ َت ْع َث ْـوا فـي األ َْرض ُم ْفسـدینَ
قصـورا وتن ِحتـون ال ِجب
ِ ِ ِ
ِ
ِ
(اعـراف)74/
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در ایـن آیـه پـس از اشـاره تفصیلـی بـه برخـی از نعمتهـای الهی ،از قـوم ثمود
میخواهـد کـه نعمتهـای الهـی را بیاد آورنـد وروی زمین فسـاد نورزنـد .مرحوم
طبرسـی مقصـود از نعمتهـای الهـی را در ایـن آیـه ،قـدرت و تمکـن قـوم ثمـود
روی زمیـن دانسـته کـه یـادآوری ایـن نعمتها موجـب پرهیـز از فسـادورزی زیاد
روی زمیـن میگـردد (طبرسـی .)۱۳۶۲:۱۴۹ ،عالمـه طباطبایـی نیـز بـر اسـاس
چنیـن نکتـهای ،عطـف «والتعثوا فی االرض مفسـدین» بـر «فاذکـروا آالء الله» را
عطـف الزم بـر ملـزوم خـود میدانـد (طباطبایـی ،بـی تـا:ج .)۱۳۲ ،۸از این رو،
الزمـه خداگـروی و بیـادآوردن نعمتهـای الهی در هـر عرصـهای از جمله عرصه
زندگـی سیاسـی باعـث جلوگیـری از فسـاد روی زمین خواهد شـد.
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ َ َّ َ َ َ
ْ
ض
ولـو أن أهـل القـری آمنـوا واتقـوا لفتحنـا علي ِهـم بـرک ٍ
ات مـن السـم ِاء واألر ِ
اهـم ب َمـا َکانُـوا ْ َی ْكس ُـب َ
َولَكـن َک َّذ ُبـوا ْ فَأ َ َخ ْذنَ ُ
ون (اعـراف)96/
ِ
ِ
ِ
در ایـن آیـه ارتبـاط معنـا داری میـان ایمـان بـه خداونـد وخداگـروی بـا بـرکات
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آسـمانی وزمینـی برقـرار گردیـده اسـت .از نظـر عالمـه طباطبایـی این آیـه بیانگر
مدارنـزول نعمتهـا وبالهـا بر عالم انسـانی اسـت (همان .)201 :بر این اسـاس،
نظـام هسـتی ،نظامـی یکپارچـه وبـه هـم مرتبـط اسـت و هرگونـه ارتباطـی میـان
اجـزای آن میتوانـد بـر اجـزای دیگر تأثیر گـذار باشـد .در نتیجه ایمان بـه خداوند
موجـب گشـایش روی زمیـن خواهـد شـد در حالـی کـه تکذیـب خداونـد نعمت
را از آنـان فرومـی گیـرد .سیاسـت وحکمرانـی بر اسـاس ایـن اصـل در صورتی که
همـراه بـا ایمـان وخداگـروی باشـد زندگـی جمعـی تـوام بـا برکـت ونعمـت را به
همـراه مـیاورد ،در حالـی کـه تکذیـب خداونـد موجـب عـذاب الهـی میگردد.
ّ
َ َ َ َ َ ُ ّ ُ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ ْ ُ َّ ْ
نـد الل ِه ِإ َّن
ومـا جعلـه اللـه ِإال بشـری و ِلتطم ِئـن ِب ِـه قلوبكم ومـا النصـر ِإال ِمن ِع ِ
اللّ َـه َعز ٌ
یـز َحك ٌ
يـم ( انفال)10 /
ِ
ِ
در ایـن آیـه تأثیـر ایمـان و باور بـه خداونـد بر پیـروزی مومنـان مورد توجـه قرار
گرفتـه اسـت .با اشـاره بـه این نکتـه که یـاری خداوند در جنـگ بدر کهشـان نزول
آیـه اسـت ،بـرای قـوت قلـب مومنـان اسـت ،در گـزاره و مـا النصـر اال مـن عنـد
اللـه بـه یـک اصـل کلـی در خصـوص تأثیـر بـاور بـه خداونـد بر پیـروزی اشـاره
میکنـد .از نظـر شـیخ طوسـی معنـای ایـن گـزاره ایـن اسـت کـه پیـروزی و غلبه
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بـر دشـمنان تنهـا بـه فضـل خداونـد ویـاری اوسـت و نـه بخاطـر قـدرت شـما

پیـدا میکردنـد (طباطبایـی ،بـی تـا:ج .)21 ،9
َ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َّ ْ َّ ُ َ ً َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ
مـن کان ی ِریـد ال ِعـزة ف ِلل ِـه ال ِعـزة ج ِميعـا ِإلي ِـه یصعـد الك ِلـم الطيـب والعمـل
َّ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ٌ َ ٌ ْ ُ َ َ
ـدید َو َمك ُـر أ ْول ِئك ُه َو
ات لهم عـذاب ش ِ
الص ِالـح یرفعـه وال ِذیـن یمكـرون السـيئ ِ
َی ُب ُ
ور(فاطـر)10/
در ایـن آیـه عزمـت منـدی در گرو درخواسـت از خداوند دانسـته شـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن آیـه کسـب عـزت در دنیـا تنهـا بـا درخواسـت از خداونـد امکان
پذیـر اسـت چـرا که مالـک تمامـی عـزت اوسـت .از نظر مرحـوم طبرسـی ،این
آیـه بـر ایـن نکتـه داللـت دارد کـه تمامـی عـزت در دنیا و آخـرت اختصـاص به
خداونـد دارد پـس کسـی کـه دنبـال عـزت اسـت بایـد بـا اطاعـت از خداوند به
ایـن عزت دسـت یابد (طبرسـی .)386 :1362،از این رو ،عزمـت مندی در گرو
اطاعـت از خداونـد اسـت وبدیـن ترتیـب میـان خـدا گـروی وعزمت منـدی در
تمامـی عرصههـا از جملـه حکمرانـی رابطـه مسـتقیمی برقـرار میگردد.
ّ ّ
ً
فللـه ّ
العـزه جمیعـا «بـه
عالمـه طباطبایـی ،ذیـل گـزاره «مـن کان یریـد العـزه
ایـن نکتـه اشـاره میکنـد کـه در ایـن جمله شـرطیه جـزای شـرط در واقع سـبب
اسـت کـه بـه جـای ّ
مسـبب قـرار گرفتـه اسـت .از ایـن رو ،در آیـه به جـای اینکه
بفرمایـد :هرکـس عـزت میخواهـد از خـدا بخواهـد جملـه از خـدا بخواهـد را
برداشـته سـبب آن را بـه جایش گذاشـته ،و فرمـوده  :هرکس عـزت بخواهد عزت
همـهاش از خـدا اسـت(طباطبایی ،بـی تـا:ج.)22 ،17
اگـر چـه در ایـن آیـه عزت به معنـای کلـی قابل فهم اسـت ،برخی از مفسـرین
َ َّ ْ
ُ ْ
َ َ
معنـای خاصـی از عـزت در گـزاره َمـن کان ُی ِریـد ال ِع َّـز َة ف ِلل ِـه ال ِع َّـز ُة َج ِم ًیعـا بیان
کردهانـد که وجه سیاسـی اجتماعی آن بارز اسـت .به عنوان نمونه ،شـیخ طوسـی
ُ ْ
َ َ َ
«مـن کان ُی ِریـد ال ِع َّـز َة یعنـی قـدرت بر
در توضیـح معنـای ایـن آیـه مینویسـد:
ّ
ً
فللـه ّ
العـزه جمیعا یعنـی پیروزی و غلبـه بر تمامی اشـیاء از آن
پیـروزی و غلبـه و

ساخت فرهنگی سیاست قرآنی| منصور میراحمدی

(طوسـی ،بـی تـا :ج .)۷۹ ،۵ایـن گزاره از نظـر عالمـه طباطبایی نیز بـر این معنا
ً
داللـت میکنـد کـه منحصـرا یـاری کـردن از ِآن خداوند اسـت و اگر تعـداد زیاد
نفـرات و داشـتن نیـرو عامـل غلبـه بود ،میبایسـت مشـرکین بـر مسـلمانان غلبه
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خداونـد اسـت و هیـچ کس نمیتوانـد مانـع اراده خداونـد در انجام کاری باشـد»
(طوسـی ،بـی تـا :ج .)۴۰۲ ،۸بر اسـاس این دسـته از آیـات ،خداگروی بـه عنوان
یـک ارزش قرآنـی تأثیـر زیـادی در امـور انسـان در زندگی دنیـوی به معنـای عام و
زندگـی سیاسـی اجتماعـی بـه معنـای خـاص دارد .از ایـن رو ،سیاسـت قرآنـی بر
مـدار ارزش بنیادیـن خدامـداری قـرار میگیرد.
.2حقگروی

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

سیاسـت قرآنـی بـر مـدار مفهـوم حـق و دوری از باطـل قـرار گرفته اسـت .حق
در منظومـه مفهومـی ارزشـی قـرآن کریم بـا ارجاع به مفهـوم کانونـی خدامحوری
قابـل تبییـن اسـت  .بـه بیـان دیگـر ،معنایابـی حـق گـروی بـه اقتضـای رویکـرد
معناشـناختی در گـرو ارتبـاط مفهـوم حـق بـا مفهـوم اللـه بـه مثابـه کلمـه کانونی
اسـت .قـرار گرفتـن سیاسـت در شـعاع معنایـی مفهـوم حـق بدیـن ترتیـب تعییـن
کننـده جایـگاه سیاسـت در این متن دینی اسـت .فهـم موقعیت این مفهوم ارزشـی
و در نتیجـه جایـگاه سیاسـت در قـران کریـم مسـتلزم مراجعه بـه آیات ناظـر به این
مفهوم اسـت:
َ ُ ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ً
وقل جاء الحق وزهق الب ِاطل ِإن الب ِاطل کان زهوقا(اسراء)81/
در ایـن آیـه کـه به اعتقـاد برخی مفسـرین پس از فتـح مله نازل گردیده اسـت ،از
پیامبـر اسـالم(ص) خواسـته میشـود که به عنـوان یک اصـل اعالم نمایـد که حق
ظاهـر گردیـده اسـت .مقصـود از حـق به گفتـه مرحوم طبرسـی ،اسـالم و مقصود
از باطـل شـرک اسـت (.طبرسـی )۲۵۹ :۱۳۶۲ ،بـر ایـن اسـاس ،در قالـب ایـن
اصـل بـه غلبه اسـالم بر شـرک خبر داده شـده اسـت .به همیـن دلیل ،از نظر شـیخ
طوسـی پـس از اشـاره به ظهـور توحید و عبـادت الهـی و از بین رفتن باطـل ،گزاره
َّ ْ َ َ َ ً
ِإن ال َب ِاطـل کان َز ُهوقـا گـزارهای خبری اسـت کـه به موجب آن خبـر از اضمحالل و
متالشـی شـدن باطل داده میشـود (طوسـی ،بی تـا :ج.)۵۰۵ ،۶
عالمـه طباطبایی نیز با اسـتفاده از سـیاق آیات معنـای این آیـه را اینگونه توضیح
میدهـد « :منظـور از آن ایـن اسـت که مشـرکین را دلسـرد نمـوده و اعـالم کند که
بـرای همیشـه از او ماءیـوس باشـند ،و یقیـن کننـد که دیگر بـه هیچ وجه زورشـان
بـه آن جنـاب نمیرسـد .بـاز آیـه شـریفه داللـت بر ایـن دارد کـه هیچ وقـت باطل
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و رفتـاری از جملـه رفتـار سیاسـی چنانچـه بـر مدار حـق اسـتوار گـردد ،پایدار
خواهـد مانـد ،در برابـر سیاسـت و رفتار باطلـی از بیـن خواهد رفت.
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ً
الس ْـيل َز َبدا َّر ِاب ًيـا َو ِم َّما
أنـزل ِمـن السـماء ماء فسـالت أو ِدیـة ِبقد ِرهـا فاحتمل
ْ َ
ْ
َ
ّ
ٌ ُْ َ َ ْ
َ
ُ ُ
ون َعلَ ْيـه فـي َّ
ـد َ
الن ِار ْاب ِتغـاء ِحل َي ٍة أ ْو َم َتـاع َز َبد ِّمثل ُـه کذ ِلك َیض ِـر ُب الل ُه ال َح َّق
ی ِوق
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َ َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ٍ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ
ْ
ض
والب ِاطـل فأمـا الز بـد فيذه
ـب جفـاء وأمـا مـا ینفـع النـاس فيمكـث ِفـي األر ِ
َ َ َ َ ْ ُ ّ ُ َْ َ َ
کذ ِلـك یض ِـرب اللـه األمثال(رعد)17/
در ایـن آیـه خداونـد متعال از یـک تمثیل برای نشـان دادن تفـاوت حق وباطل
بهـره میبـرد .کـف روی آب و مـواد مـذاب نشـان از باطـل و آب جـاری و مواد
مـذاب نشـان امر حـق و مطابق واقع معرفی شـده اسـت .اسـتفاده از ایـن تمثیل
در دو مـورد ،بـه گفتـه عالمـه طباطبایـی ،معنایـش ایـن اسـت کـه تنهـا کف از
سـیل ناشـی نمیشـود ،بلکـه از آنچـه هم کـه آتش بـر آن میدمند تـا از آن (طال
و نقـره ) زینـت و یـا از آن (آهـن و مس و غیـره ) اثاث زندگی درسـت کنند ،کفی
پدیـد میآیـد ماننـد کف سـیل ،و همچـون آن بر روی مـاده مـذاب میچرخد و
بـاال میآیـد (همـان:ج .)336 ،11طبـق این تمثیـل ،همان طوری کـه کف روی
آب و مـواد مـذاب از بیـن مـیرود ،باطـل نیـز نابـود میشـود امـا همـان طوری
کـه آب و مـواد مـذاب باقـی میمانند و برای انسـانها سـودمند هسـتند ،حق نیز
پایـدار و مفید اسـت .سیاسـت نیـز چنان چـه بر محـور مفهوم حق جـای گیرد،
افـزون بـر پایداری از سـودمندی نیـز برخـوردار میگردد.
.3مسئولیتپذیری
سیاسـت قرآنـی ،سیاسـتی مسـئول نسـبت بـه تصمیمـات الـزام آور و اعمـال
آنهـا اسـت .مفهـوم ایـن ارزش نیـز برطبـق رویکـرد معناشـناختی بـا ارجـاع به
ارزش کانونـی خدامحـوری قابل فهم اسـت .قرآن کریم این ارزش را در سـطوح
مختلفـی مطـرح کرده اسـت کـه بـه برخـی از آنهـا میپردازیم.
َّ
َ ْ ُ َ ُ َ ُّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ
َ ََ ْ َ ُ َ َ ُ
ولقـد کانـوا ع
اهـدوا الل َـه ِمـن قبـل ال یولـون األدبـار وکان عهـد الل ِـه
ً
َم ْس ُـؤ وال (احزاب)15 /
سیاسـت عرصـه عهـد و پیمـان اسـت و تنظیـم روابـط و مناسـبات از طریـق
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دوام نمییابـد» (طباطبایـی ،بـی تـا:ج .)177 ،13بنابـر ایـن ،هر گونه سیاسـت
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عهـد و پیمـان صـورت میگیـرد .آن گاه کـه مـردم بـا حاکمـان برحق از نـگاه قرآن
کریـم پیمـان میبندنـد ،ایـن پیمان بـه عنوان عهـد و پیمان الهی شـناخته میشـود
و مسـئولیت آور اسـت .از نـگاه قـرآن کریـم رعایـت عهد و پیمـان در زندگـی و از
جملـه زندگـی سیاسـی یکـی از ارزشهـای الزم االجرا اسـت .مرحوم طبرسـی با
اشـاره بـه پیمانـی کـه در عقبه با پیامبـر اکرم (ص) بسـته بودنـد مبنی بر ایـن که از
پیامبـر محافظـت نماینـد ،ایـن پیمـان را پیمانـی الهـی میدانـد کـه بر اسـاس این
آیه در روز قیامت باید پاسـخگوی آن باشـند (طبرسـی .)370 :1362 ،از این رو،
میتـوان گفـت قـران کریـم در گـزاره «وکان عهد الله مسـئوال «به عنـوان یک قاعده

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

کلـی ،عهـد و پیمان را مسـئولیت آور معرفی میکند .منظور از مسـئولیت آور بودن
عهـد و پیمانـی کـه بسـته میشـود ،به گفته شـیخ طوسـی پاسـخ گویی به پرسـش
از چگونگـی وفـای آن عهـد در روز قیامت اسـت (طوسـی ،بی تـا :ج.)۳۱۰ ،۸
عالمـه طباطبایـی نیـز در تفسـیر ایـن آیـه و مقصـود از عهـد در آن مینویسـد:
معنـای» ال یولـون االدبـار» ایـن اسـت کـه پشـت بـه دشـمن نکـرده از جنـگ
ً
نمیگریزنـد ،و ایـن جملـه بیـان آن عهـدی اسـت کـه قبـال کـرده بودنـد ،و بعیـد
نیسـت کـه مـراد از عهـد آنـان از سـابق ،بیعتـی باشـد که بـر مسـاله ایمان بـه خدا
و رسـولش ،و دینـی کـه آن جنـاب آورده بـا آن جنـاب کردهاند(.طباطبایـی ،بی تا:
ج  ) 287 ،16بنابـر ایـن از ایـن آیـه اسـتفاده میشـود کـه یکـی از عرصههـای
مسـئولیت آور بـرای انسـان ،عهـد و پیمانهای وی در زندگی سیاسـی اسـت که در
واقـع مسـئولیت پذیـری در برابـر خداوند شـمرده شـده اسـت.
َ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ٌ َ َْ
َ ْ َْ َ ٌ َ
ُْ
َ َ
ٌ
َوال ت ِـز ُر َو ِاز َرة ِو ْز َر أخ َـری َو ِإن تـد ُع ُمثقلـة ِإلـی حملهـا ال یحمـل ِمنه شـيء ولو
َ َ َ ُ
ان ذا ق ْر َبی(....فاطـر)18/
ک
از نـگاه قـرآن کریـم ،انسـان در زندگـی خـود چـه زندگـی فـردی و چـه زندگـی
اجتماعـی از مسـئولیت برخـوردار اسـت .مسـئولیت پذیـری ارزشـی اسـت کـه
بایـد در زندگـی انسـان مـورد توجـه قـرار گیـرد .از نظـر قـرآن کریم ،هیـچ کس در
زندگـی انسـان به جای انسـان پاسـخگو نبوده ،هر فـردی پاسـخگوی رفتار خودش
محسـوب میگـردد .قـرآن کریـم در ایـن آیـه ایـن ارزش را در قالـب یـک گـزاره
ُْ
َ َ
مطـرح کـرده اسـت«َ :وال ت ِـز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر أخ َـری» معنـای ایـن گـزاره از نظر مرحوم
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طبرسـی ایـن اسـت کـه خداوند متعـال از هیچ کـس به غیـر از گناهی کـه مرتکب
نیـز معنـای ایـن آیـه ایـن اسـت کـه هیـچ کـس کـه حامـل وزر و گنـاه باشـد ،غیر
از وزر و گنـاه خـود ،وزر کـس دیگـری را کـه آن نیـز حامـل آن اسـت نمیکشـد
(طباطبایـی ،بـی تـا:ج.) 35 ،17
ُ ُّ
ارزش مسـئولیت پذیـری همچنیـن در قالـب گـزاره «کل امرء بما کسـب رهین»
در آیـه  21سـوره طـور نیـز مطـرح شـده اسـت .در ایـن آیـه نوعـی اسـتعاره بـکار
رفتـه اسـت .انسـان در برابر عمـل و رفتـاری که انجام میدهد مسـئول و پاسـخگو
اسـت .ایـن مسـئولیت که متعلـق به عمل و رفتار انسـان اسـت ،در این آیـه به خود
انسـان نسـبت داده شده اسـت .به گفته عالمه طباطبایی ،چــه بـســا همین معنای
اسـتعاری در آیه مورد بحث ،منظور باشـد ،و خود انسـان رهنی باشـد مـحـفــوظ
و حــبس شـده نـزد خـدای سـبحان در مقابـل عملـی کـه از نیـك و بـد کـرده ،تـا
جزای آن را کــه یــا ثـواب اسـت و یـا عـقـاب بــه او بـدهـد (همان:ج .)13 ،19
.4پایداری

پایـداری از ارزشهـای مهـم در سـاخت فرهنگـی قـران کریـم اسـت کـه بـر
طبـق رویکـرد معناشـناختی همچـون دیگـر ارزشهای مکنـون در این سـاخت با
ارزش کانونـی خدامحـوری ارتبـاط معنـاداری دارد .ایـن ارزش پیونـد تنگاتنگی با
سیاسـت داشـته چرا که عرصه نامالیمات گوناگون در دو سـاحت سیاسـت داخلی
و سیاسـت خارجـی اسـت .قـرآن کریم با تاکیـد بر ایـن ارزش بر ضـرورت تحقق
ایـن ارزش درزندگـی سیاسـی سـخن میگوید:
َ
َ
َ
ْ
َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ً َ ِّ ْ َ َ َ َ ُ َ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ
انص ْرنا
ـود ِه قالـوا ربنا أف ِـرغ علينا صبـرا وثبت أقدامنـا و
ولمـا بـرزوا ِلجالوت وجن ِ
َعلَی الْ َق ْـوم الْ َكافر َ
یـن( بقره)250/
ِ
ِِ
ایـن آیـه که بـه ماجـرای رویارویی طالـوت و لشـکریانش با جالوت و لشـکریان
زیـادش اشـاره دارد ،به نقش ایمـان الهی در پایـداری میپردازد .هنـگام رویارویی
و مشـاهده قـدرت و تجهیـزات جالـوت از خداونـد درخواسـت تحمـل وپایداری
کردنـد و خداونـد بـه آنـان این پایـداری را عطا نمـود .در ایـن آیه بـرای تبیین نقش
ایمـان الهـی در پایـداری از اسـتعاره بهـره بـرداری شـده اسـت .بـه گفتـه عالمـه
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شـده اسـت ،مواخـذه نمیکند(طبرسـی .)388 :1362 ،به گفته عالمـه طباطبایی
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طباطبایـی ،کلمـه افـراغ کـه فعـل امـر افـرغ مشـتق از آن اسـت بـه معنـای ریخته
گـری اسـت ،یعنـی فلـز آب شـدهای را در قالـب بریزنـد ،و منظـور از آ ن در اینجا
ایـن اسـت که خـدای تعالی صبـر را در دل آنان و به قـدر ظرفیت دلهایشـان بریزد.
پـس در حقیقـت ایـن تعبیـر ،اسـتعاره از کنایـه لطیفـی اسـت ،و همچنیـن تثبیـت
اقـدام کنایـه اسـت از اینکـه ایشـان را در جهـاد ثابـت قـدم کنـد تـا فـرار نکننـد
(همـان :ج.)293 ،2
مرحـوم طبرسـی و شـیخ طوسـی نیـز «تثبیـت اقـدام» را در ایـن آیـه بـا تقویـت

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

قلبهـای مومنـان از یـک سـو و القـای رعـب و وحشـت در قلبهـای دشـمنان
آنان از سـوی دیگر میدانند(.طبرسـی ۴۵ :۱۳۶۲ ،و طوسـی ،بی تا  :ج)۲۹۷ ،۲
آیـت اللـه طالقانـی نیـز ایـن اسـتعاره را اینگونـه توضیـح میدهـد« :افـراغ کـه بـه
معنـای پـر و لبریـز نمـودن ظرف از آب اسـت ،اسـتعاره از پر کردن ظـرف باطن از
صبـر آمـده ،آنهـا کـه بـا آزمایـش اراده و ایمـان قلبی و فکـری ،ظرف روحیهشـان
بـرای فراگرفتـن هـر چـه بیشـتر صبـر آمـاده شـده بـود ،بـرای پـر شـدن خالءها و
خاللهـای درونـی خـود ،از مبـدء فیـاض افـراغ صبـر خواسـتند تـا پایـدار وپیروز
شـوند(».طالقانی:۱۳۶۲ ،ج.)۱۸۹ ،۲
َ
َّ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َّ َّ َ َ َ َ
یـن ُی َبلِّ ُغ َ
الَّذ َ
ـون ِر َسـاال ِت الل ِـه و یخشـونه وال یخشـون أحـدا ِإال اللـه وکفـی ِبالل ِه
ِ
ً
َح ِسـيبا(احزاب)39/
ایـن آیـه کـه در بـاره انبیـای الهـی نازل شـده اسـت ،بـه تأثیـر پایبندی بـه ارزش
پایـداری در جلـب حمایـت الهـی و کفایـت حمایـت الهـی در زندگـی اشـاره
میکنـد .بـر طبق ایـن آیه انبیـای الهی در رسـاندن رسـالت الهی از هیـچ کس جز
خداونـد نمیهراسـند و در نتیجـه در انجـام این رسـالت پایـدار هسـتند و خداوند
بدیـن سـبب آنهـا را حمایـت میکنـد .از نظـر عالمـه طباطبایـی اگر ظاهر سـیاق
میرسـاند کـه انبیـا در مقـام تبلیـغ رسـالت از غیـر خـدا خشـیت ندارنـد ،تمامی
حـرکات و سـکنات و اقـوال ایشـان را شـامل میشـود .و کفـی باللـه حسـیبایعنی
محاسـبا خـدا بـرای محاسـب بـودن و بـه حسـاب آوردن اعمـال کوچـك و بـزرگ
شـما کافـی اسـت (طباطبایی ،بـی تـا :ج.)324 ،16
َ َ َ َُّ
ُّ َ َّ ٌ َّ ُ ُ
َ َّ َ ْ ُ َّ
َ
ُ
ـول اللَّـه َوالَّذ َ
ین َم َع ُه أ ِشـداء َعلـی الكف ِار ُر َح َمـاء َب ْينه ْـم  ....وعد الله
محمـد رس
ِ ِ
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صـدر ایـن آیـه از دو جمله خبری تشـکیل شـده اسـت .ابتـدا حضـرت محمد به

عنـوان رسـول خدا معرفی گردیده و سـپس به توصیف مومنان پرداخته شـده اسـت.
در توصیـف مومنـان از دو و یژگـی شـدت و رحمـت سـخن گفتـه اسـت  .مرحـوم
طبرسـی تعبیـر اشـداء علـی الکفار و رحمـاء بینهم را شـبیه تعبیـر دیگر قـران کریم
یعنـی اذلة علـی المومنین و اعزة علـی الکافرین میداند (طبرسـی.)456 :1362 ،
بـر ایـن اسـاس ،مومنـان کسـانی هسـتند کـه در برابـر کفـار باشـدت رفتـار کـرده،
پایـداری بـر مبنـای عزتمنـدی را در دسـتور کار خـود قـرار میدهنـد امـا در برابـر
دیگـر مومنـان رحیـم و مهربـان ومتواضـع هسـتند .در انتهـای آیـه نیـز ایـن رفتار را
تأییـد کـرده ،وعـده پـاداش الهـی داده اسـت .کنـار هـم قـرار گرفتن ایـن دو صفت
بـه گفتـه عالمـه طباطبایـی از این جهت اسـت تا توهمی که مـمـکــن بــود بشـود
دفـع کـرده باشـد ،و دیگر کسـی نپنـدارد که شـدت و بی رحمی نسـبت به کـفــار،
بـاعــث میشــود مـسـلمـانـان بــه طـور کـلی و حـتـی نـسـبــت بـه خـودشـان
هــم سـنگدل شـوند لذا دنبال اشـدا فرمود رحماء بینهـم یعنی در بین خـود مهربان
ً
و رحیمنـد .و ایـن دو جملـه مجموعـا افـاده میکنـد کـه سـیره مـؤ منیـن بـا کفـار
شـدت و بـا مـؤ منین رحمـت اسـت (طباطبایی ،بـی تـا :ج.)۲۹۹ ،۱۸
.5عدل
یکـی از ارزشهـای حاکـم بـر سیاسـت قرآنـی ،عـدل و رفتـار عادالنـه اسـت.
ایـن مفهـوم تنهـا یـک ارزش اخالقـی نبـوده ،بلکه ارزشـی نظـم دهنده بـه منظومه
مفهومـی سیاسـت در قـرآن کریـم اسـت (عبدالرحمـن الحـاج .)278 :2012 ،از
ایـن رو ،عـدل در سـاخت فرهنگی قـران کریم از جایـگاه مهمی برخوردار اسـت و
بـر طبـق رویکرد معناشـناختی ،معنایابی آن همچـون دیگر ارزشهـا در گرو ارتباط
بـا خداگـروی بـه عنـوان ارزش کانونی اسـت .با توجـه به ارتبـاط تنگاتنـگ عدل با
سیاسـت ،ایـن ارزش جایـگاه مهمـی در سـاخت فرهنگی سیاسـت قرآنـی به خود
اختصـاص میدهـد .قـرآن کریم بـرای بیان ارزشـمندی عدل بـه تبیین نقطـه مقابل
آن یعنـی ظلـم و رفتـار ظالمانـه پرداختـه اسـت .البته در قـران کریم عـدل نیز مورد
توجـه قـرار گرفته اسـت امـا فراتر از سـطح ارزش و درسـطح الزام شـرعی که خارج
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ْ ً َ
َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ َ
ات ِم ْن ُهـم َّمغ ِف َرة َوأ ْج ًـرا َع ِظ ًيما(فتح)29/
ال ِذیـن آمنوا وع ِملـوا الص ِالح ِ
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از موضـوع مقالـه حاضـر اسـت .در ایـن بخـش ،بـا توضیح آیـات ناظر بـه ظلم و
سـتمکاری ،مطلـوب بـودن ارزش عدالت رابه عنـوان نقطه مقابل ظلم در سیاسـت
قرآنـی توضیـح میدهیم.
ْ َْ
َّ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ ُ
َ ْ ْ َ ِّ ُ ْ َ َ
َ
ض ِبغي ِر الحـق أول ِئك
َ ِإنمـا َالس ِـب َيل علی ال ِذیـن یظ ِلمون النـاس و یبغون ِفـي األر ِ
ل ُهـم َعذ ٌ
اب أ ِل ٌيم (شـوری)42/
ایـن آیـه بـا نـا مطلـوب دانسـتن ظلم بـه مـردم و سـتمگری روی زمیـن ،عذاب
دردناکـی بـه عنـوان مجـازات در برابر آن ظلم معرفـی میکند .مقصود از سـبیل در
ایـن آیـه مجازات کردن و مذموم دانسـتن نسـبت به کسـانی اسـت که بـه مردم ظلم
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میکننـد (طبرسـی .)431 :1362 ،ایـن مفهـوم از واژه سـبیل بـا توجـه بـه معنـای
آیـه قبـل قابـل اسـتفاده اسـت .بعـد از آن که در آیـه قبل» و لمـن انتصر بعـد ظلمه
فاولئـک مـا علیهم من سـبیل» بـه مظلومین اجـازه میدهد در مقابـل ظلم صورت
گرفتـه بـه آنـان اقـدام نماینـد و عمـل مقابله بـه مثل آنـان را محکـوم نمیکنـد ،در
ایـن آیـه بـه محکـوم نمـودن ظالمـان پرداختـه میگویـد :تنهـا محکومیـت از آن
کسـانی اسـت که به مردم ظلم میکنند ،و میخـواهـنــد بــدون حــق در زمـیــن
طـغـیــان کـنـنــد آری سـتمکاران محکومند به اینکه از ایشـان انتقام گرفته شـود،
و ایـن معنـا را در ذیـل کالم تاکیـد نمـوده و فرمـوده  :اولئـك لهـم عـذاب الیـم
(طباطبایـی ،بـی تـا :ج .) 65 ،18بنابـر ایـن از محکوم نمـودن ظالمیـن در این آیه
میتـوان نامطلـوب بـودن ظلـم در عرصههای مختلـف و از جمله عرصه سیاسـت
و حکمرانـی را دریافـت کرد.
ْ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ـود ُه فَ َن َب ْذنَ ُ
ـاه َو ُج ُن َ
اه ْـم فـي ال َي ِّـم فانظ ْـر ک ْيـف کان عاق َبـة الظالم َ
فَأ َ َخ ْذنَ ُ
يـن
ِ
ِ
ِِ
(قصـص)40 /
در ایـن آیه به سرنوشـت فرعون و لشـکریانش به عنوان سرنوشـت ظالمان اشـاره
شـده اسـت  .هالکت فرعون و لشـکریانش از طریق انداختن در دریا و غرق شـدن
در آن در ایـن آیـه به عنوان سرنوشـت ظالمان دانسـته شـده اسـت .مرحوم طبرسـی
تعبیـر بـکار رفتـه در این آیه مبنـی بر گرفتن فرعـون و لشـکریانش و انداختن آنان را
در دریـا ،تعبیـری دال برشـان و عظمـت خداوند وتحقیـر آنان میدانـد؛ تعبیری که
شـبیه ایـن میمانـد کـه انسـان با دسـت خود مشـتی خـاک را بـردارد وداخـل دریا
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هالکـت وی ولشـکریا نـش بدیـن شـیوه تحقیـر آمیـز اسـت و بنابـر ایـن میتـوان
از ایـن آیـه چنیـن نتیجـه گرفـت کـه قـرار گرفتـن حکمرانی بر مـدار ظلـم موجب
هالکـت ونابـودی آن حکمرانـی میگـردد .البتـه از نـگاه قـران کریم ایـن هالکت
همـواره پـس از آن صـورت میگیـرد کـه زمینههـای هدایـت انسـانها از ناحیـه
خداونـد صـورت گرفته ،امـا پس از تـداوم رفتار ظالمانـه و هدایت نشـدن آنها این
مجـازات صـورت میگیـرد .به همیـن دلیل در آیـه  59از همین سـوره بـه این نکته
بـه عنـوان یک سـنت الهـی اشـاره میکند:
ُ
ً
َ
ُ
َ ُْ
َ
َ
َو َمـا َک َ
ان َر ُّبـك ُم ْه ِلـك الق َـری َح َّتـی َی ْب َعث ِفي أ ِّم َها َر ُسـوال َی ْتلـو َعل ْي ِه ْـم َآی ِات َنا َو َما
ُک َّنـا ُم ْهلكي الْ ُق َـری إ َّال َوأ َ ْهلُ َهـا َظال ُم َ
ون(قصص)59/
ِ
ِِ
ِ
بـه گفتـه عالمـه طباطبایـی در آیه شـریفه سـنت الهی در عـذاب قـرا ،و انقراض
اهـل آنهـا بیـان شـده ،و آن این اسـت که  :عـذاب اسـتیصال و انقـراض هیچ وقت
از خـدای تعالـی صـادر نشـده مگـر بعـد از آنکـه حجـت را بـر آنـان تمـام کـرده
باشـد ،یعنی رسـولی به سویشـان فرسـتاده باشـد ،تا آیات خـدا را بر آنـان بخواند،
و بعـد از آنکـه ایشـان آن رسـول را تکذیـب کـرده ،و بـه آیـات خـدا کفـر ورزیـده
باشـند(طباطبایی ،بـی تـا :ج .)62 ،16شـبیه چنیـن مضمونـی را در آیـه زیـر نیـز
میتـوان مشـاهده کـرد:
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ِّ َ َ َ َ ُ ْ
ـات وما کانوا
ولقـد أهلكنـا القـرون ِمن قب ِلكم لمـا ظلموا وجاءتهم رسـلهم ِبالبين ِ
ل ُي ْؤم ُنـوا ْ َک َذل َك نَ ْجزي الْ َق ْـو َم الْ ُم ْجرم َ
ين(یونس)13/
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
در ایـن آیـه مقصـود از قـرون ،اهـل زمانهـا اسـت و قـرآن در ایـن آیـه
میفرمایـد :مـا اهـل زمانهـای گذشـته را هـالک کردیـم چـون ظالـم و سـتمگر
شـدند (ضیـاء آبـادی .)105 :1390 ،در انتهـای ایـن آیـه نیـز خطـاب از ظالمـان
بـه پیامبـر(ص) تغییـر کرده بـه عنـوان یک اصـل میفرمایـد :کذلک نجـزی القوم
المجرمیـن .از نظـر عالمـه طباطبایـی ایـن تغییـر خطـاب بـه ایـن خاطـر اسـت
کـه خواسـته اسـت خبـر از سـنت الهـی در هالکـت مجرمیـن را بـه کسـی بدهـد
ّ
کـه اهـل فهـم آن اسـت ،و او رسـول خـدا (صلـی اللـه علیـه وآله و سـلم ) اسـت
کـه هـم ایـن خبـر را میفهمـد و هـم بـه صـدق آن ایمـان دارد ،نـه آن مـردم مجرم
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بریـزد (طبرسـی .)346 :1362 ،بـر اسـاس ایـن آیـه ظلـم فرعـون عامل اساسـی
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کـه ایمانـی بـه آن ندارنـد ،چـون اگـر ایمـان میداشـتند بـه آن کفـر نمیورزیدنـد
(طباطبایـی ،بـی تـا :ج.)23 ،10

.6وفایبهعهد
وفـای بـه عهد یکـی از ارزشهای مهم در سـاخت فرهنگی قران کریم اسـت .از

نـگاه قـرآن کریـم عهد و پیمـان با شـرایط خاصی الهی دانسـته میشـود و به همین
دلیـل برطبـق رویکـرد معناشـناختی در ارتبـاط بـا خدامحـوری معنا مییابـد .این

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

ارزش نیـز بـا سیاسـت ارتبـاط تنگاتنگـی دارد چراکـه سیاسـت عرصـه پیمانهایی
اسـت کـه حکمرانـان در زمینههای مختلـف منعقد میکننـد .مراجعه بـه برخی از
آیـات در ایـن باره نشـان دهنـده جایگاه وفای به عهد در سـاخت فرهنگی سیاسـت
قرآنی اسـت:
َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َّ َ ْ َ َ ّ
َّ ْ َ ْ َّ َ ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
ليـس ال ِبـر أن تولـوا وجوهكم ِقبـل المش ِـر ِق والمغ ِر ِب ول ِكـن ال ِبر من آمـن ِبالل ِه
َ ُْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ
َوالْ َي ْـوم اآلخـر َوالْ َمآلئ َكة َوالْك َتاب َو َّ
النب ِّي َ
اهدوا ....
يـن  .....والموفون ِبعه ِد ِهـم ِإذا ع
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ ُ ُ ِ ْ ُ َّ ُ
َ
وأول ِئـك هم المتقـون (بقره)177/
مرحـوم طبرسـی مخاطـب این آیـه را اهل کتـاب میداند زیـرا یهودیـان به طرف
مغـرب یعنـی بیـت المقـدس نمـاز میخواندنـد و نصاری بـه طرف مشـرق و پس
از تغییـر قبلـه بـه سـوی کعبه همچنـان به سـوی مغرب ومشـرق نمـاز میخواندند
و لـذا در ایـن آیـه بـه انـان گفتـه میشـود کـه ّ
بـر ونیکـی در این نیسـت که بـه این
دو سـمت نمـاز میخوانیـد زیـرا منسـوخ شـده اسـت .البتـه وی اشـاره میکند که
برخـی مخاطـب را مسـلمانان و اهـل کتـاب دانسـتهاند که زیاد نسـبت بـه امر قبله
عمیـق میشـدند و لـذا آیـه بـه آنـان میگویـد کـه تمـام ّ
بـر ونیکـی در این نیسـت
(طبرسـی .)32 :1362 ،بـه هـر حـال آیه پـس از انتقـاد از چنین رفتـاری ،به تبیین
رفتـار درسـت و نیـک پرداختـه ،پـس از اشـاره به ایمـان ،انفاق مـال ،اقامـه نماز و
پرداختـه زکات ،بـه وفـای بـه عهد بـه عنوان یکـی از رفتارهـای نیک میپـردازد.
از نظـر عالمـه طباطبایـی تعبیـر اذا عاهـدوا نشـان دهنده این اسـت کـه مقصود
از عهـد در ایـن آیـه مربـوط بـه ایمـان والتـزام بـه احـکام دین نیسـت بلکـه مطلق
عهـد و پیمـان آنـان را شـامل میشـود .بـر ایـن اسـاس مقصـود از عهـد در این آیه
بـه گفتـه وی ،شـامل تمامـی وعدههـای انسـان و قول هائـی که اشـخاص میدهد

31

میشـود ،مثـل اینکـه بگویـد( :من ایـن کار را میکنـم ،و یا این کاری کـه میکردم
(طباطبایـی ،بـی تـا:ج .) ۴۲۹ ،۱آیـت اللـه طالقانـی نیـز بـا چنیـن برداشـتی از
مفهـوم آیـه ،بـر ایـن باور اسـت که شـامل هـر عهدی میشـود کـه پذیرفته وبسـته
شـده باشـد چـه احکام الهـی یا پیمانهـا و قرار دادهایـی که بین افـراد و محکومین
و حـکام انجـام گیـرد (طالقانـی :1362 ،ج .)51 ،2از این رو ،اطـالق مفهوم عهد
در ایـن آیـه شـامل عهـد و پیمـان در عرصـه سیاسـت و حکمرانـی نیـز میگـردد و
درنتیجـه سیاسـت قرآنـی ،سیاسـت پایبند بـه عهد و پیمان اسـت.
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َ
َ َّ َ َ َ َّ
ـون الل َـه َیـد الل ِـه ف ْـوق أ ْی ِد ِیه ْـم ف َمـن نكـث ف ِإن َما
ِإن ال ِذیـن یب ِایعونـك ِإنمـا یب ِایع
َ
َّ
َ
َ
َ َ
ُ ُ َ َْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َینكـث َعلـی نف ِس ِـه َو َم ْن أ ْوفـی ِب َما عاهد عل ْيـه الله فس ُـيؤ ِت ِيه أج ًـرا ع ِظ ًيما (فتح)10/
در ایـن آیـه به یکـی از مهمترین مصادیق پیمـان که در زندگی سیاسـی اجتماعی
تحقـق مییابـد ،اشـاره شـده اسـت .به گفتـه مرحوم طبرسـی و شـیخ طوسـی این
آیـه ناظـر بـه بیعت بـا پیامبر اکـرم(ص) موسـوم به بیعت رضوان اسـت (طبرسـی،
 ۴۵۳ :۱۳۶۲و طوسـی ،بـی تـا :ج )۳۰۹ ،۹کـه قـران کریـم از آن بـه بیعـت بـا
خداونـد تعبیـر نموده اسـت .بـه همین دلیل،در ایـن آیه بیعت با رسـول خدا (ص)
بـه عنـوان یـک پیمـان الهی دانسـته شـده و بـرای رعایت آن پـاداش زیـادی در نظر
گرفتـه شـده ،در برابـر ،شکسـتن این پیمـان به منزلـه شکسـتن پیمان الهی دانسـته
شـده اسـت .کنـار هم قـرار گرفتـن ایـن دو در این آیـه از نظـر عالمـه طباطبایی به
ایـن معنـی اسـت  :حــال کــه بــیعت تـو بیعت خدا اسـت پس کسـی کـه بیعت
تـو را بشـکند شـکننده بیعـت خـدا اسـت ،و بـه همین جهـت بجز خودش کسـی
متضـرر نمیشـود ،همچنـان که اگـر وفا کند کسـی جز خـودش از آن بیعت سـود
نمیبـرد ،چـون خـدا غنـی از همـه عالـم اسـت .و مــن اوفی بمـا عاهد علیـه الله
فسـیوتیه اجـرا عظیمـا  -ایـن جملـه وعـده جمیلـی اسـت بـه کسـانی کـه عهـد و
بیعـت خـدا بـه عهد و پیمـان در عرصـه انتخـاب حاکم و یـا پیمانهای دیگـر مردم
بـا وی قـرار میدهـد ( طباطبایـی ،بـی تـا :ج  .)۲۷۵ ،۱۸افـزون بر این آیـات ،در
قـرآن کریـم آیـات متعـددی در بـاره عـدم رعایـت عهـد و پیمـان آمـده کـه بیانگر
اهمیـت وفـای بـه عهـد بـه عنـوان یـک ارزش هسـتند .در ادامـه بـه برخـی از آنها
اشـاره میکنیـم.
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تـرك میکنـم ) و نیـز شـامل هـر عقـد و معاملـه و معاشـرت و امثـال آن میشـود
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َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ّ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ َ ّ ُ َ ُ َ َ
َْ
وصل
ـد ِميث ِاق ِـه و یقطعـون مآ أمـر الله ِب ِـه أن ی
وال ِذیـن ینقض
ـون عهـد الل ِـه ِمن بع ِ
َْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َّ
َ ُْ ُ
ـد َ
ض أول ِئـك لهـم اللعنـة ولهم سـوء الد ِار(رعد)25/
ر
األ
ـي
ف
ون
و یف ِس
ِ
ِ
درایـن آیـه بـه توضیـح احـوال غیـر مومنـان پرداختـه ،عهد شـکنی و فسـاد روی
زمیـن را بـه عنـوان دو ویژگـی آنان ذکـر میکند .از نـگاه قرآن کریم ،شکسـتن عهد
الهـی موجبـات فسـاد روی زمیـن را فراهـم میسـازد و لعنـت و عـذاب الهـی بـه
همـراه مـیآورد .به گفتـه عالمه طباطبایـی این افـراد از رحمت و کرامـت خدا دور
نمیشـوند مگـر بخاطـر اینکه حـق را کنار گذاشـته و در باطـل فـرو رفتهاند ،چون
سـرانجام باطـل جـز نابـودی و هالکت چیـز دیگری نیسـت (همـان:ج )347، 11
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 .در عرصـه سیاسـت و حکمرانـی چنانچـه بـا عـدم رعایـت موازیـن و دسـتورات
الهـی ،عهـد شـکنی صـورت گیـرد ،طبـق ایـن آیـه لعنـت الهـی را بدنبـال خواهد
داشت.
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِّ
َّ َ َ َ َّ
ون َع ْه َد ُه ْم في ُکل َم َّرة َو ُه ْم ال َی َّتق َ
دت م ْن ُه ْم ث َّم َینقض َ
ون(انفال)56/
ٍ
ِ
ال ِذین عاه ِ
ایـن آیـه توضیـح مقصود از کسـانی اسـت کـه در آیـه قبل بـه عنوان ّ
شـر الدواب
نامیـده شـدهاند .عهـد شـکنی از نگاه قـرآن کریـم چنان عمل ناپسـندی اسـت که
عهدشـکنان را بـه عنـوان بدتریـن موجـودات معرفی میکنـد .در این آیـه یهودیانی
کـه جندین بـار پیمان خود را بـا پیامبر(ص) شکسـتند به عنوان بدتریـن موجودات
معرفـی شـدهاند .از نظـر عالمـه طباطبایـی تعبیـر کل مـرة در ایـن آیه دلیـل بر این
اسـت کـه شکسـتن عهـد از جانب یهودیـان چنـد دفعه تکرار شـده اسـت (همان:
ج .)112 ،9بنابـر ایـن ،شکسـتن عهـد در زندگـی سیاسـی اجتماعـی از نـگاه
قـرآن کریـم بـه منزلـه امر غیر ارزشـی اسـت کـه عهدشـکنان را بـه عنـوان بدترین
موجـودات قـرار میدهد.
.7اصالح
مفهـوم ارزشـی اصالح در سـاخت فرهنگی قـران کریم اهمیت زیـادی دارد .این
ارزش کـه بـر طبـق رویکـرد معناشـناختی معنـای خـود را در ارتباط بـا خداگروی
پیـدا میکنـد ،ارتبـاط معنایـی زیـادی بـا سیاسـت و رفتـار سیاسـی دارد .ایـن
ارزش در سـاخت فرهنگـی قـرآن کریـم ،داللـت بـر هـر عملـی دارد کـه ناظـر به
خیرعمومـی و نـه مصلحت شـخصی اسـت (عبدالرحمـن الحـاج)335 :2012،
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رفتاراصالحـی در پرهیـز از هرگونـه فسـاد ورزی روی زمیـن از سـوی حکمرانـان
تحقـق یابـد ،نابـودی و تخریـب روی زمیـن بدسـت میآیـد .در ایـن بـاره آیـات
زیـر قابـل توضیح اسـت:
َ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ ُ ُ
ْ َ َّ
یـد َ
ون ُعل ًّـوا فـي األ ْرض َوال فَ َس ً
الـد ُار اآلْخ َـر ُة نَ ْج َعل َ
ر
ی
ال
یـن
ذ
ل
ل
ـا
ه
ِتلـك
ـادا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ُ ُْ
َّ
َ
والع ِاقبـة ِللمت ِقيـن (قصـص)83/

پـس از آنکـه در آیـات قبـل بـه حکایـت قـارون اشـاره میکنـد ،در ایـن آیـه به
عنـوان نتیجـه گیـری بـه ایـن نکته مهـم اشـاره میکنـد که عاقبـت برتـری جویی
و فسـادورزیدن ،محـروم شـدن از بهشـت اسـت .در ایـن آیـه برتـری جویـی و
فسـاد ورزی روی زمیـن تقبیـح گردیـده چـرا کـه بـه گفته مرحـو طبرسـی ،برتری

جویـی روی زمیـن بـه مفهـوم وابسـتگی بـه دنیـا و ترک برتـری جویـی در آخرت
اسـت کـه برخـالف اراده خداونـد مبنـی بـر گـذرا بـودن دنیـا اسـت (طبرسـی،
 :۱۳۶۲ج .)۱۷۳ ،۸بدیـن ترتیـب ،هرگونـه فعالیتـی در دنیـا از جملـه حکمرانی
کـه درصـدد برتـری در دنیـا دربرابـر آخـرت باشـد ،از نـگاه قـرآن کریـم مـردود
اسـت .عالمـه طباطبایـی از ایـن وضعیت به گـردن فرازی و فسـاد انگیـزی تعبیر
کـرده در توضیـح آنهـا مینویسـد:
«منظـور از گـردن فـرازی ایـن اسـت کـه  :بـر بنـدگان خـدا اسـتعال و اسـتکبار
بورزنـد ،و منظور از فسـادانگیزی این اسـت که  :خواسـتار گناهـان و نافرمانی خدا
باشـند ،چـون خـدای تعالـی شـرایعش را ،کـه انسـانها را بـه آنهـا مکلـف فرموده،
بـر اسـاس آنچه کـه فطـرت و خلقت آنـان اقتضـاء دارد بنا نهـاده ،و فطرت انسـان
تقاضـا نـدارد مگـر آن کار و آن روشـی را کـه موافق بـا نظام اتم و احسـن در حیات
زمینـی انسانهاسـت ،پـس هـر معصیتـی ،بـی واسـطه و یـا باواسـطه در فسـاد این
زندگـی اثـر دارد» (طباطبایـی ،بـی تـا :ج .)81 ،16بـر این اسـاس ،این آیـه به این
معنـا اشـاره دارد کـه خانه آخـرت یعنی بهشـت تنها به کسـانی اختصـاص مییابد
کـه نمیخواهنـد بـا برتـری جویـی بـر بنـدگان خـدا و هر معصیـت دیگـری روی
زمیـن فسـاد راه بیندازنـد .در نتیجـه ،سیاسـت و حکمرانـی نیـز چنانچه بـه برتری
جویـی وفسـاد روی زمیـن منجـر شـود ،از نظـر قـرآن مطلوب نخواهـد بود.
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تحقـق میآیـد .در برابـر چنانچـه فسـاد و طغیـان گـری در سیاسـت و حکمرانی
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• پیامدهای فساد وطغیان گری
الف .نابودی و خرابکاری روی زمین
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ّ ُ َ
ْ َ
َو إ َذا َت َولَّـی َس َـعی فـي األ َ ْ
ض ِل ُيف ِسـد فیهـا و یه ِلـك الحـرث والنسـل واللـه ال
ر
ِ
ِ
ِ
ُ ُّ َ
َ
َ
ی ِحـب الفسـاد(بقره)205/
ایـن آیـه در بـاره منافقیـن نـازل گردیـده اسـت و توضیـح میدهـد کـه آنـان در
صـورت در اختیـار گرفتـن قـدرت درصـدد فسـاد روی زمیـن برآمده و بـه نابودی

نسـل آدمیـان و کشـاورزی و وسـیله تغذیـه آنـان میپردازنـد .بـه نظـر مرحـوم
طبرسـی معنـای ایـن آیـه ایـن اسـت کـه هنگامـی کـه اینـان فرمـان روایـی را در
اختیـار میگیرنـد و والـی میگردنـد سـتم کـرده و رفتـار نادرسـتی هماننـد والیان
ناصالـح در پیـش گرفتـه ،به فسـاد روی زمین و نابودی نسـل آدمیان و کشـاورزی
میپردازنـد (طبرسـی .)37 :1362 ،بـر این اسـاس ،میتوان گفـت چنین رفتاری
از نظـر خداونـد متعـال ناپسـند بـوده ،خداونـد در مقابـل انتظـار رفتـار صالحانه

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

روی زمیـن دارد .عالمـه طباطبایـی معنـای ایـن آیـه را چنیـن بیـان میکنـد:
«کلمـه تولـی بـه معنـای دارای والیـت و سـلطنت شـدن و تملـك آن اسـت ...و
سـعی بـه معنـای عمل و هـم به معنای سـرعت در راه رفتـن اسـت ،در نتیجه معنای
آیـه چنیـن اسـت ،کـه ایـن منافـق شـدید الخصومـه وقتـی دسـتش برسـد ،و دارای
قدرتـی شـود و ریاسـتی بـه دسـت آرد ،سـعی میکنـد فسـاد را در زمیـن بگسـتراند
…از ظاهـر عبـارت ( یهلـک الحـرث و النسـل ) بـر میآیـد کـه میخواهـد جمله
قبلـی یعنـی فسـاد در زمیـن را بیـان کنـد ،و بفرماید فسـاد و افسـادش به این اسـت
کـه حـرث و نسـل را نابـود کنـد ،و اگـر نابود کـردن حرث و نسـل را بیان فسـاد قرار
داده بـرای ایـن اسـت کـه قـوام نـوع انسـانی در بقـای حیاتـش به غـذا و تولیـد مثل
اسـت اگـر غـذا نخـورد میمیـرد ،و اگـر تولیـد مثـل نکند نسـلش قطع میشـود ،و
انسـان در تاءمیـن غذایـش به حـرث یعنـی زراعت نیازمند اسـت چون غـذای او یا
حیوانـی اسـت و یـا نباتـی ،و حیوان هـم در زندگی و نمـوش به نبات نیازمند اسـت
پـس حـرث که همـان نبات باشـد اصـل در زندگی بشراسـت ،و بدین جهت فسـاد
در زمیـن را بـا اهـالک حـرث و نسـل بیـان کـرد ،پس معنـای ایـن آیه این شـد :که
او از راه نابـود کـردن حـرث و نسـل در زمیـن فسـاد میانگیـزد و در نابـودی انسـان
میکوشـد (طباطبایـی ،بـی تـا :ج».)۹۶ ،۲
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یعنـی فسـادی اسـت کـه بدسـت بشـر پدیـد میآیـد بـه عنـوان مویـد بـه تاریـخ
مراجعـه کـرده و معتقـد اسـت کـه این مطلـب مـورد تصدیق تاریـخ قـرار گرفته،
چـون مردانـی در امـت اسـالم آمدنـد و بـر دوش ایـن امـت سـوار شـده ،در امر
دیـن و دنیـا تصرفاتـی کردنـد کـه نتیجـه مسـتقیمش وبـال بـرای دیـن و انحطاط
بـرای مسـلمین و اختـالف در امت بـود و کار دین را بـه جائی کشـانید که بازیچه
دسـت هـر بازیگر شـد ،و انسـانیت امـت لقمه ،هـر چپاولگر گردیـد و نتیجه این
ً
ً
سـعی و خـود کامگیهـا فسـاد زمیـن شـد ،اوال بخاطـر نابـود شـدن دیـن ،و ثانیا
بـه خاطـر هـالك انسـانیت (همـان :ج .)۹۷ ،۲آیـت اللـه طالقانـی نیز با اشـاره
ّ
بـه مفهـوم واژه «تولـی» در ایـن آیـه بـه معنـای والیـت وزعامـت یافتن بـا تالش
و کوشـش ،منظـور ایـن تـالش را بـا توجـه بـه واژه «لیفسـد فیهـا» ایـن گونـه
توضیـح میدهـد:
«( چنیـن فـردی) همیـن کـه زعامـت یافـت میکوشـد در زمیـن بـرای افسـاد
یـا میکوشـد در راه پیشـرفت قـدرت و نفـوذش در زمیـن کـه الزمـه ان افسـاد،
مقابـل اصـالح اسـت -بر هـم زدن نظم و التیـام طبیعی اشـیاء ،از میان برداشـتن
حقـوق و حـدود افـراد ،بسـتن راههـای رشـد و کمـال وبازنمـودن راههـای تباهی
و رشـد اسـتعدادها ،برتـری یافتـن فرومایـگان و برکنـاری فرزانـگان و ایجـاد
گروههـا و طبقـات -همگـی مراتـب و مظاهر افسـاد اسـت کـه به از میـان رفتن و
تباهـی محصـول کشـت و کار و نسـل و اسـتعدادها خالصـه میشـود (طالقانی،
:۱۳۶۲ج ».)۹۸ ،۲بـر ایـن اسـاس ،سیاسـت و حکمرانی از نگاه قـران کریم در
دایـره ارزش اصـالح قرارداشـته ،نبایـد موجـب فسـاد روی زمیـن گردد.
ب .بردگی و استضعاف مردم
َ
َ
َ
َ
َّ ْ َ ْ َ َ َ
َ
ً
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ـا فـي ْاأل َ ْ
ِان ِفرعـون ع
ض َو َج َعـل أهل َهـا ِش َـي ًعا َی ْسـتض ِعف ط ِائفة ِّمن ُه ْـم ُیذ ِّب ُح
ر
ِ
ِ
ْ
ْ
َ ُ ْ َّ ُ َ َ
َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
ان م َن ال ُمفسـد َ
ین(قصص)4/
ِ ِ
أبناءهـم و یسـتح ِيي ِنسـاءهم ِإنـه ک ِ
در ایـن آیـه بـه شـیوه حکمرانـی فرعـون اشـاره شـده اسـت .خداونـد در ایـن
آیـه از شـیوه حکمرانـی فرعـون خبـر میدهـد که فرعـون بنـی اسـرائیل را مجبور
سـاخته ،سـلطه خـود را بـر آنـان برقرار سـاخته ،آنـان را به بردگی کشـانده اسـت
(طوسـی ،بـی تـا :ج .)۱۲۰ ،۸طبـق معنـای ایـن آیه بـه گفتـه عالمـه طباطبایی،
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عالمـه طباطبایـی بـا اشـاره به اینکه مقصود از فسـاد در این آیه فسـاد تشـریعی
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فرعـون در زمیـن علـو کـرد ،و بـا گسـتردن دامنـه سـلطنت خود بـر مـردم و انفاذ
قـدرت خویـش در آنان بـر مردم تفوق جسـت و از راه تفرقه افکنـی در میان آنان،
مـردم را دسـته دسـته کرد ،تا یـك دل و یك جهت نشـوند ،و نیروی دسـته جمعی
آنـان ضعیـف گشـته ،نتواننـد در مقابـل قـدرت او مقاومت کننـد و از نفـوذ اراده
او جلوگیـری نماینـد (طباطبایـی ،بـی تـا :ج .)8 ،16فرعـون بدلیـل طغیان گری
در حکمرانـیاش ،از طریـق ایجـاد تفرقـه در میـان مـردم ،بنـی اسـرائیل( طائفـه
منهـم) را بـه اسـتضعاف کشـانده ،رفتـار مفسـدانهای بـا آنـان در پیـش گرفـت.
طبـق معنـای ایـن آیه خارج شـدن سیاسـت و حکمرانـی از مـدار ارزش اصالح،

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

موجبـات طغیـان گـری وفسـاد روی زمیـن را فراهم میسـازد.
• عوامل طغیان گری
الف .احساس قدرت و توانمندی
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُّ
ً
فَأ َ َّمـا َع ٌ
اس َـت ْك َب ُروا فـي ْاأل َ ْ
ـاد فَ ْ
ض ِبغ ْي ِـر ال َح ِّـق َوقالوا َم ْن أشـد ِم َّنا ق َّوة أ َول ْـم َی َر ْوا
ر
ِ
َ َّ َّ َ َّ
َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُّ ْ ُ ِ ْ ُ َّ ً َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ
َ
ـذي خلقهم هو أشـد ِمنهـم قوة وکانـوا ِبآی ِاتنـا یجحدون(فصلت)15/
أن اللـه ال ِ

در ایـن آیـه بـه سرنوشـت قـوم عـاد اشـاره شـده اسـت کـه بناحـق روی زمین
اسـتکبار ورزیدنـد  .در ایـن آیـه میان احسـاس قـدرت و طغیـان گری واسـتکبار
ورزیـدن قـوم عـاد رابطـهای بـر قـرار گردیـده اسـت .مقصـود از قـوت در ایـن
آیـه بـه گفته مرحـوم طبرسـی ،زیـادی قـدرت اسـت (طبرسـی )1362:423 ،و

از ایـن رو ،طبـق ایـن آیـه ،قـوم عـاد بـه ایـن دلیـل کـه خـود را دارای قـدرت و
توانمنـدی زیـادی میدیدنـد رفتـار مسـتکبرانه روی زمیـن داشـتند .قـرآن کریـم
ایـن منطـق را نفـی کـرده ،قـدرت را موجـب اسـتکبارورزی نمیدانـد چـرا که به
آنـان ایـن نکتـه را گوشـزد میکند کـه خداونـد خالق انان قدرت بیشـتری نسـبت
بـه آنـان دارد و بنابـر ایـن قـدرت زیـاد نمیتوانـد عامـل رفتار مسـتکبرانه باشـد.
آوردن قیـد توضیحـی «بغیرالحـق» هم همـان طوری کـه عالمه طباطبایی اشـاره
میکنـد بـرای توضیـح ایـن نکتـه اسـت کـه اسـتکبار و رفتـار مسـتکبرانه امـری
بناحـق و نادرسـت اسـت (طباطبایـی ،بـی تـا :ج  )376 ،17از ایـن آیـه میتوان
اسـتفاده کـرد که احسـاس قـدرت و توانمندی در سیاسـت و حکمرانـی از عوامل
طغیـان گـری به حسـاب میآیـد .در ایـن وضعیت سیاسـت و حکمرانـی از مدار
سیاسـت قرآنـی خـارج میگـردد.
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در ایـن آیـه میـان اخسـاس رفـاه و بـی نیـازی و طغیـان گـری رابطـه بـر قـرار

گردیـده اسـت .معنـای ایـن آیـه ایـن اسـت کـه  :اگـر خـدای تعالـی رزق همـه
بندگان خود را وسـعت بدهد و هـمــه سـیــر شـونــد ،شــروع میکـنـنــد بــه
ظــلم کــردن در زمـیــن ،چــون طـبـیـعــت مال این اسـت که وقتی زیاد شـد
طغیان و استکبار میآورد و بــه هـمـیــن جـهــت خــدای تـعــالی رزق را بــه
انــدازه نـازل میکـنـد ،و بــه هـر کـس بـه مـقــداری مـعـیـن روزی میدهـد،
چــون او بــه حـال بنـدگان خـود خبیـر و بصیـر اسـت ،میدانـد کـه هـر یك از
بندگانـش اسـتحقاق چـه مقـدار از رزق دارد ،و چه مقـدار از غنی و فقـر مفید به
حـال او اسـت ،همـان را بـه او میدهـد (همـان :ج .) ۵۶ ،۱۸در آیـات  6و  7از
سـوری علـق نیـز میان احسـاس بـی نیـازی و طغیان گـری رابطـه برقـرار گردیده
ا ست .
بـر اسـاس ایـن آیـه نیـز میتـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه در حکمرانـی
احسـاس رفـاه و وفـور نعمـت و بی نیـازی میتوانـد زمینـه طغیان گـری را فراهم
سـازد .در چنیـن حالتـی سیاسـت و حکمرانـی از دایره ارزش قرانـی اصالح و در
نتیجـه سـاخت فرهنگـی قـرآن کریـم خـارج میگردد.
جمعبندی
سـاخت فرهنگـی سیاسـت قرآنـی بـر اسـاس رویکـرد معناشـناختی بـر محور
کلمـه کانونـی اللـه و ارزش خداگرایـی قابـل تبییـن اسـت .خداگرایـی بـه مثابـه
کلمـه کانونـی ارزشـی ،مفاهیـم ارزشـی دیگـری چـون حـق گـروی ،مسـئولیت
پذیـری ،پایـداری ،عدلگرایـی ،وفـای بـه عهـد و اصالحگرایـی را در منظومهای
کنـار هـم قـرار داده ،میدان معناشـناختی خاصی را بوجود آورده اسـت .سیاسـت
بـه مثابـه حکمرانـی از منظـر ارزشـی وفرهنگـی درایـن میـدان معناشـناختی قرار
گرفتـه ،بدینسـان سـاخت فرهنگـی سیاسـت قرآنـی شـکل گرفتـه اسـت .مطالعه
سیاسـت بـه مثابـه حکمرانـی با چنیـن رویکـرد معناشـناختی در مرحله نخسـت
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ب .احساس رفاه و بی نیازی
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بـا کلمـه کانونی اللـه و ارزش خداگروی پیونـد برقرار کرده ،در صورتی سیاسـت
بـه وصـف قرآنـی ّ
مزیـن میگـردد کـه جهـت گیـری اساسـی خـود را معصـوف
بـه ایـن ارزش اساسـی نمایـد .چنیـن سیاسـتی ،همـواره بـر مـدار حـق حرکـت
کـرده ،از مسـیر باطـل دوری میکنـد .ایـن سیاسـت با قـرار گرفتن در این مسـیر
خـود را مسـئول و پاسـخگو دانسـته ،سیاسـت پایـدار بـوده ،در حق گـروی خود
پافشـاری میکنـد .سیاسـت در ایـن میـدان معناشـناختی ،عدالـت را بـه عنـوان
میـزان رفتارهـا و فعالیتهـا برسـمیت میشناسـد ،بـه عهـد و پیمانهـای خـود
وفـادار میمانـد و در نهایـت همـواره رفتـار اصـالح گرایانـه را در پیـش میگیرد.

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

بدیـن ترتیـب ،میتوان سـاخت فرهنگـی سیاسـت قرانی را سـاختی خـدا گرایانه
دانسـته کـه در درون خـود مفاهیـم حـق ،مسـئولیت ،پایـداری ،عـدل ،وفـای بـه
عهـد و اصـالح را جـای داده ،بـا ارجـای ایـن مفاهیـم بـه کلمـه کانونـی اللـه و
خداگـروی آنهـا را معنـادار میسـازد.
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