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امرداد وقیا سیاسی ،وابسرگی ونسب، ،الی با کدکگرا قدی واملارد اادتنه
ی نظا سیاسی دی زندگی اورماای داید هرگونه تسلط وتوزی نااادتنه ی قدی دی
نظا سیاسی،می تواند مجالی برای لغز دی ع ای ،ودکامگی واماانی برای
موتوی،کر،ی یاجانبه ی قدی ،
،کون ،های سیاسی ایجاد کدد با تووه به این
ِ
عسادسیاسی یا تکدید کرده و قدی سیاسی نااادتنه می تواند بر زوان و
تمایل به
ِ
اد ِ تداو سیاسی اادتنه ترثیر بگذاید اما از سوی دیگر ،اگر قدی سیاسی
مرمرکز،بووی هوشمددانه به قال ،تعدیل وبراساس ادال ،میا سا،رای وشباه ی
سیاسی وامعه تدظیم و بازهخی شود،با کدین توانمددسازی دیقوزه ی قدی ،می
برسالم ،قیا ِ سیاسی وامعه اعزود براین
توا هم برکایآمدی نظا سیاسی وهم
ِ
اساس،تعدیل قوا وتدظیم قدی دی کر،ه سیاسی ،می تواند یاهی برای کاهی
،کون ،های سیاسی و موتعگیری های اعراد،الیه قاکمی ،و بازیگرا سیاسی دی
این قوزه باشد.دیاین ملاله ،با مطالعه ی گفرای ویعرایسیاسی اما الی دینهج
البالغه ،دیلدد عهم نسب ،سه گانه مفاهیم :ادال،،قدی ونظا سیاسی بوده و واین
هژوهی تالشی می کددتا با بریسی ایتباط این سه مفهو ،مسئله تداو ِ نظا ِ سیاسی
یا از ریق تدظیم یابطه ی ادال ،وقدی  ،مویدبریسی قرایدهد ازدیدگاه نگاینده،اما
الی تمن تبیین نسب ،ادال ،وقدی ،ترثیرآنها یا بر تداو ِ نظا ِ سیاسی توتیب
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داده،و از این ریق یاهی برای برو یع ،از ،کون ،واسربداد ِسیاسی و اماانی برای
امرداد سیاسی اادتنه ،دیاندیکه ویعرای،ود گکوده اس،
واژگان کلیدی

قدی ،ادال ،ملویی،تداو سیاسی،سالم ،سیاسی،،کون ،گرایی،اسربداد زدگی
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نظام ساایاساای اساات.نظام ساایاساای ،بعنوان
تداوم ِ
«قدرر»،یکی از اولین واساااساای ترین نوامل ،در ِ
قدرر سایاسی در یک جامعه می باشد«.ندالت» ،بعنوان یک مفهوم لیدی
پایهاه ا الی ،تجمیع،
وتوزیع ِ
ِ
وامر تاریخی ،در این نساابت دواانه ،بین قدرر ونظام ساایاساای ،در حیار اجتمانی وساایاساای،منثر بوده
پناه
وهمزیساتی
تعامل نادالنه،
سایاسای مسالمت آمیز را ،در ِ
اسات.نسابتی ه ،قدرر را در ساایه ِی یک ِ
ِ
ِ
تداوم اجتمانی،الزم وحیار بخش دانسااته اساات.براین اسااا ،تمر ِز
نظام
ساایاساای معتدل ،برای ِ
یک ِ
ِ
ایری نونی بیماری سیاسی ،به نام «استبداد
نانادالنه ِی قدرر در نوامل سیاسی،می تواند
ِ
منشأء شکل ِ
خوردن توازن
سایاسای» یا خشونت ارایی از محل قدرر باشد .به نبارر دیهر،چنین آفت سیاسی از برهم
ِ
ابت دواانه ،بین ندالت ارایی و قدرر خواهی در نظام ساایاساای روی می دهد.به همین جهت،حا م
ونسا ِ
د،قدرر موجود در ساختارسیاسی را بدرستی
قدرر سیاسی،می بای
ِ
تعدیل ننده ی ِ
سایاسای ،بعنوان نامل ِ
مانع چنین پدیده ای(استبداد وخشونت ارایی)
و بشاکل نادالنه در نظام سایاسای ،تقسایم وتوزیع ند ،تا ِ
،در حیار سایاسای شود .امام نلی  برای نبور از چنین پدیده ای در حیار سیاسی و اجتمانی،چنین
می فرمایند:
باید بهترین امورنزد حا م،حدوساااط آنها در حق،فراایرترین آنان در ندل و جمع ننده ترین آنها در
ررایت مردم باشد (نهج البالغه،نامه . )13
براین اساا ،قدرر،زمانی می تواند نادالنه باشد ه بتواند حدوسط حقانیت ،ا ل ندالت و بیشترین
رراایت نمومی ،ه نمایی از مبارزه و خروج از اساتبداد وخشاونت سایاسی است ،از خود برجای بهذارد،و
اهدای سااه اانه ،ناشاای از قدرر ساایاساای(حق،ندالت وررااایت نمومی) ،را در جامعه اسااالمی متحقق
ارداند.
بناابراین،در این نوشاااتار ،در درجه ی اول تأملی براین ساااوال اسااات ه چه نسااابت و رابطه ای بین
ندالت ،قدرر وتداوم سیاسی ،در جامعه وجود دارد؟ و به تبع آن ،تعریج ومنشأ قدرر از نهاه نلوی،آسیب
شاناسای قدرر بعنوان اساسی ترین مسئله در تداوم سیاسی ،تداوم سیاسی در بستر قدرر نادالنه،تناسب
قدرر و خشاااونت در سااایمای سااایاسااای نلی ، نسااابت قدرر ومشااای اساااتبدادی(تعریج ومنشاااأ
اسااتبداد،ساااعی در تعادل قدرر ورفع اسااتبداد،تعدیل قدرر ونبور از حوزه های اساااتبدادپذیر) و انتدال
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ارایی قدرر و تداوم سایاسای نادالنه(بقای نظام سیاسی) ،پرداخته می شود .این پژوهش بنا به ررورر،
از رو شاناسای هرمنوتیک روانشاناختی نام (شاالیرماخر) استفاده ودر چارچوب نظری دوحر تی فضل
خوانی دینی-تاریخی،
الرحمن ااورر بندی شاااده و با مدل تحلیلی و تکنیک تابخانه ای و شااایوه متن
ِ
سامان داده شد.

قدرر ،مهمترین هدی در انون سایاسات و رقابت های سایاسای بوده ه بعنوان نامل اساسی برای
بقای حا میت وهمچنین محور تداوم سایاسی در جهان امروز بشمار می آید.از این نظر،حفظ وتداوم نظام
سیاسی ،ا لی ترین تالشی است ه این امکان را می دهد تا بازیهران سیاسی در میدان رقابت با یکدیهر
حضاوری اساترده داشاته و نش آنها در این نر اه براساا تنظیم وتعدیل قدرتی ه در ساختار سیاسی
اااورر می ایرد در جهاات بقااا وتااداوم نظااام سااایاااسااای حر اات ننااد.حااال،نحوه ی توزیع قاادرر در
سااختارسایاسی معیار اساسی برای تعامل نادالنه وهمزیستی بین نوامل قدرر ونظام سیاسی خواهد بود
ه از شااکل ایری پدیده ی اسااتبداد ه در بسااتر تمر ز قدرر ااورر می ایرد ،ممانعت رده وبه تبع آن
ازخشاونت سیاسی ه پیامد ودستاوردی جز تصلب و استبداد در نر ه قدرر نیست،جلوایری می ند.در
این میان،براساا سایره وافتمان سیاسی امام نلی، قدرر ونظام سیاسی باید در یک بستر وساختار
نادالنه اورر بندی شوند تا روابط قدرر وتعامل بازیهران سیاسی در جهت حمایت وامتداد نظام سیاسی
باشاد.به همین جهت،مراد از تداوم نظام سایاسای ونسبت آن با ندالت ارایی در نهر نلوی ،اینست ه
فعل نشاهران سیاسی در برابر یکدیهر باید براسا جایهاه واهدافی ه برای آنها تنظیم شده است،باشد
نه در مسیر محدودیت وتغلب بر دیهری.بنابراین،قدرر سیاسی باید در جهت ساختاری ه برای آن تعریج
شااده اساات حر ت ند واین حر ت در بسااتر چارچوب تعیین شااده ،همان مفهوم ومعنی واقعی ندالت از
دیدااه امیرالمنمنین را داشااته وقدرتی ه نادالنه برخورد می ند،معیار تداومی اساات ه برای بقای
نظام سیاسی سب رده ورمانت امتداد آن را تضمین می ند.
براین اسااا  ،در حوزه ی مفهوم شااناساای ندالت،پژوهش های بساایاری ااورر ارفته اساات ه
هر دام جنبه ی خا ااای از مفهوم ندالت در حوزه های متعدد را مورد بررسااای وپژوهش قرار داده اند،در
این میان،پژوهش هایی ه در مسااایر تحقیق پیشااارو تا حدودی همپوشاااانی دارند،نبارتنداز«:بقا و زوال
دولت در الم ساایاساای امیرالمنمنین »نوشااته نبدالکریم یحیی قزوینی ،ه نمومادر سااطل دولت
توقج داشاته ودولت های اذشته را با دولت نلوی مورد مقایسه قرار می دهد.پژوهش دیهر،با نام«ندالت
وحکومت در اندیشاه سیاسی امام نلی »نوشته نیوری ه مهمترین بحث آن،پیامد سیاسی ناشی از
مفهوم ندالت اسات ه چندان به موراوی تداوم سایاسی درآن پرداخته نمی شود وآخرین پژوهش در این
خصاااوص«،دیدااه امام نلی درباره ی ندالت وحکومت اساااالمی» نوشاااته موالیی اسااات ه درآن

179

نظام سیاسی درکالم نهج البالغه
تناسب عدالت وقدرت با ِ
تداوم ِ

.1طرح مسئله وپیشینه پژوهی

179

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز  ،1397شماره 58

117

مهمترین نامل در امتداد سایاسی را توزیع نادالنه ی منابع ملی ننوان رده وبه نونی ندالت را در سطل
ملی مورد بررساای قرار داده ه چندان نمی توان راه های تداوم حکومت در بسااتر ندالت را در آن یافت.از
ساااوی دیهر،مهمترین نظریار موجود در این زمینه را می توان نظریه ی تداوم خالفت اساااالمی،پایداری
دولت اسالمی و ...نام برد.
باتوجه به پژوهش های انجام شااده،پژوهش پیشاارو به مهمترین مساائله در حوزه ی ندالت شااناساای
پرداخته،به این معنی ه ندالت ،تداوم نظام سایاسی را در پی داشته ودر سایه ی آن می توان به نظریه ی
تاداوم سااایااسااای نادالنه در جامعه ی اساااالمی دسااات یافت.با توجه این موراااوی ،مهمترین ایده ی
پژوهش،تأثیرپذیری نظام ساایاساای از ندالت برای امتداد ساایاساای وتأثیراذاری ندالت بر ساااختاروقدرر
سایاسای در جهت تداوم سایاسای نادالنه بوده ه می توان آن را مهمترین جنبه ی پژوهش دانست واین
ه نسابت تداوم نظام سایاسای با قدرر سایاسای نادالنه ،بستری را فراهم می سازد ه ا لی ترین پیامد
آن ،امتداد حیار ساایاساای در جامعه بوده ه این مساائله در پژوهش های انجام شااده چندان مورد ننایت
پژوهشهران در این حوزه قرارنهرفته است.
.2روش شناسی و چارچوب نظری در پژوهش

.2-1روش شناسی
براساا رارورر و فهم سایره و افتار سایاسی نلوی در پژوهش پیشرو،مبنای روشی شالیرماخر ه
یکی از پیشاهامان هرمنوتیک روانشاناختی نام والهوی تفسایری در رو شناسی است ،مورد توجه بوده،
او فهم اذشااته وبازسااازی فضااای آن برای شاارایط نونی را،در قالب هم سااخنی (دیالو ) با منلج در
اذشاته وتأویل وهمخوانی با متون برجای مانده ،ننوان می ند.به همین جهت،ا الت رو هرمنوتیک
از ریشااه ی هرمنویین ( ،(Hermeneueinپیام آور تیزپا وبرارفته از هرم ،واسااطه ی میان خدا و خلق،
در یونان باساتان بوده است(بنهرید:پالمر،22 :1390،وهوی ،16 :1381،وقائمی نیا .)11 :1380،ازاین
نظر،هرمنوتیک یا تفسیرمتن ،روشی هن وتاریخی بوده ه از دیرباز مورد استناد واستفاده ی اندیشمندان
و محققان در حوزه ی تاری شاناسای ودین پژوهی قرارارفته وسابقه ای 200ساله در رو شناسی نلمی
دارد.دراین رو ،پژوهنده به وا اوی ازاره های موجود1در حوزهی تحقیقی خود پرداخته تا بدینوسااایله با
ِاره اشاایی از آن،به فهم ومقصود منلج از نهاشته های تاریخی پی برده و راهی برای نفوذ ردن در بافت
تاریخی منلج بیابد.در رو شاااناسااای هرمنوتیکی،منلفه هایی چون،متن،سااانت و مفسااار( پژوهه ار)،
بعنوان پیش فرراااهاای آن در نظر ارفتاه می شاااود .در این دور هرمنوتیکی،یاک حلقاه ساااه اانه میان
متن،ساانت (نلوی) ومفساار(محقق) ایجاد می اردد،تا بتوان در این چرخه ی سااه اانه به نساابت مفاهیم
. 1در اینجا مراد همان گزاره هایی است که مفاهیم عدالت،قدرت و تداوم نظام سیاسی از دیدگاه علیدر بستر آنها آورده شده ،وبه نوعی به پژوهنده
وخواننده این موضوع را یادآور می شود که نگاه ورویكرد علوی در این خصوص چگونه بوده وبه چه صورت می توان بر این سیره رهنمون شد.
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فضال الرحمن ملک،یکی از نواندیشاان مسلمان وپایه اذار نظریه دوحر تی( Double movement
)Theoryدر رو شااناساای اسااالمی بشاامار می آید.نظریه حر ت دواانه ی فضاال الرحمن تحت تأثیر
هرمنوتیک ودور هرمنوتیکی شاالیرماخر ،اورر بندی شده است.او دراین نظریه ،معتقد است برای فهم
اذشااته و ساانت پیشااینیان ،از جمله ساانت نبوی و جامعه ی نصاار نزول وحی،می باید یک براشاات به
نصااارپیامبر رده و در این براشااات تاریخی ،با فهم شااارایط تاریخی،اجتمانی وسااایاسااای آن دوره،
بازاشااتی دوباره  ،ارآمد ومتناسااب به نصاار نونی داشاات(.(Rahman,1982,p.7-8این براشاات به
اذشاته وبازاشات به آینده،طی دو حر ت اورر می پذیرد.حر ت اول از زمان حارار ،به اذشاته و ادر
اساالم(نصارمنلج) و حر ت دوم از ادراساالم آغاز وبه زمان حارر ختم می اردد(Ibid,1982,p.6-
.)8دراین حر ت دواانه،فضاال الرحمن در اادد اساات با حفظ مقتضاایار نصاارنبوی،یک انطباق تاریخی
وماناطاباق بااا شااارایاط زیساااات نونی ایجاااد نااد ،ااه خود ،نااام ساااناات زنااده یااا پویااا بر آن می
نهد(.)Rahman,1965,p.5-17به نبارر دیهر،او در ادد اسات بین اذشته وحال و میان سنت نبوی
و نصااار نزول ونیازهای امروز ،بااذار از لی اویی های انتزانی ،پلی تاریخی ایجاد رده ،تا بتواند سااانن
وسیره ی نبوی را متناسب با نیازمندی های جامعه مورد استفاده قرار دهد .براسا این نظریه در پژوهش
پیشرو،پژوهشهر یا مفسر،نمل خوانش و حر ت تاریخی خود را طی دوحر ت به انجام می رساند.
درحر ت نخسااات،محقق براساااا متن دینی به نصااار نلوی برمی اردد.در این حر ت،او در بافت
تاریخی ومناسابار سایاسای واجتمانی نصار منلج ،تأمل وتعمق رده  ،ودر سفرتاریخی-تحلیلی خود به
نصارمنلج،ازاره های سایاسی را مورد وا اوی قرار می دهد ،تا بتواند مقصود نهارنده را از ازاره هایی ه
مورد انتظار او در پژوهش پیشارو اسات،فهم ند.پ از فهم پژوهشاهر از شارایط و فضای حا م بر نصر
نلوی،او حر ات دوم خود را شاااروی می ناد(وانظی )63-61 :1393،اه به نونی در راساااتای تحقق
حر ت اول وهدی ا لی ه همان متحقق ساختن جامعه ونصرنلوی است،می باشد.
در حر ت دوم،مفسار یا محقق تاریخی به نصار نونی باز می اردد.در این بازاشات ،او سعی می ند
داده ها ویافته های تاریخی خود را ه حا اال نکا در منابع ونصاار نلوی در رابطه با مورااوی پیشاارو
اساات،برای دیهران فهم پذیر رده ومطابق این یافته ها به آساایب شااناساای نساابت به مورااوی ،در زمان
حاارااار می پردازد(نلمی .)88-83 :1384،بنابراین،در این چارچوب نظری،حر ت اول ،یعنی براشااات
پاذیری باه نصااار نلوی از طریق مناابع ،متون دینی و احواالر منلج ،الزمه ی ورود به حر ت دوم،یعنی
الهو برداری و ساانخیت پذیری از نمل نادالنه ی نلی ،نساابت به قدرر و امتداد ساایاساای در سااایه
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ندالت ارایی برای شارایط فعلی فراهم می شاود.در این حر ت دواانه می توان به نسابت مفاهیم سه اانه
(ندالت،قدرر وتداوم ساایاساای) در شاارایط فعلی ،براسااا نهر ومنظومه ی فکری-ساایاساای امام
نلی دساات یافت و جامعه ای نزدیک به نصاارنلوی ومطابق با ساایره ایشااان ،برای خود ودیهران در
شرایط فعلی تدانی رد.
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.3قدرت وتداو ِ نظا سیاسی در اندیشه اما علی
در ساایره ی نلوی،نساابت خاص ومنطقی میان ندالت و قدرر و ارتبا آن با امتداد نظام ساایاساای
وجود دارد.در این نسااابت،قدرر با رویکرد ندالت ارایی ،و تداوم سااایاسااای در حیار نادالنه ممکن می
اردد(نلیخانی وهمکاران.)140 :1388،به این جهت،نلی ،حا م سااایاسااای را بعنوان تعدیل ننده
قدرر سیاسی و نامل تنظیم قوا در حیار سیاسی دانسته ،و معتقدبودند ه:
«باید بهترین امورنزد حا م،حدوساااط آنها درحق ،فراایرترین آنان در ندل و جمع ننده ترین آنها در
ررایت مردم باشد»(نهج البالغه،نامه ی .1)13
براین اسا ،قدرر سیاسی باید در تعادل با حق  ،ندالت و ررایت نمومی ه نمایی از قدرر نادال نه
والزمه ای برای امتدادساایاساای اساات ،بوده ودرمساایر تحقق بخشاای به این اهدای متعالی ،اام بردارد ،و
چنین اهدافی ،زمانی محقق می اردد ه سااختارسیاسی ،تعدیل وقوای سیاسی در جهت آن تنظیم اردد
و براساااا آن حر ات نند.بنابراین،تعدیل وتنظیم قدرر مهمترین الزمه برای تحقق بخشااای به امتداد
نظام سایاسی وا لی ترین امکان برای تداوم حیار سیاسی نادالنه است،یعنی تعدیلی ه براسا تنظیم
قدرر در ساختار سیاسی ایجاد وبرقرار می اردد تا به اساسی ترین هدی ه همان تداوم سیاسی حا میت
اسات،مختوم شاود.براساا این رابطه ،می توان چنین نمایی ازتعدیل قدرر،تنظیم قوای سایاسی وتداوم
نظام سیاسی ارائه رد :

الحق،اعمها فی العدل واجمعها لرضی ِّ
ِّ
الرعیه
. 1ولیكن احب االمور الیک اوسطها فی
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تعدیل
قوا

تداوم نظام
سیاسی

قدرت

شکل. 1رابطه قدرت وتداوم سیاسی

مراد از قدرر سایاسای براساا ندالت ورابطه ی موجود ،همان نیروی حقه اسات ه حا م سایاسی باید
آن را در جایهاه ا الی خود بنشاند(طباطبایی )231 :1384،ه در این میان ،طرا قوانین نادالنه،ناملی
در جهت تعدیل وفرآیندی برای تنظیم قدرر حا مه بوده و می تواند قدرر سااایاسااای را به ساااوی ندالت
ارایی سااااختاااری ساااامااان دهااد) ،(Rawl’s,1999,p.249وبساااتری برای رقاااباات نااادالنااه بین قوا
وخیرهمهاانی نااشااای از این تعادیال وتنظیم قادرر در جاامعه ایجاد ند(.(Sandel,2010,p.325.براین
اساا ،قدرر سیاسی ،متعادل شده،و امتداد وحر ت سیاسی نادالنه ،زمانی تحقق می پذیرد ه منا ب
ساایاساای نادالنه وامتداد
تداوم
ایجادی به نقطه ای از تعادل رساایده باشااند،در چنین حالتی می توان به ِ
ِ
حا میت در جامعه امیدوار بود.
براسااا رابطه ی موجود میان ندالت،قدرر وتداوم نظام ساایاساای،می توان یک چرخه ی ارتباطی
از تاأثیرپاذیری هر ادام از مفااهیم را براساااا یک مدل تحلیلی میان آنها تنظیم وطراحی رد ه در این
مدل تحلیلی ،می توان به این نتیجه رساید ه ندالت بعنوان مهمترین نامل تأثیراذار بر سااختار سیاسی،
قدرر سیاسی نادالنه را شکل می دهد وقدرر نادالنه میان نوامل سیاسی در نهایت تداوم نظام سیاسی
را به همراه دارد.بر این اسااا ،ندالت ،قدرر را تعدیل رده ه به تبع آن ساااختار ساایاساای معتدل شااده
واین تعادل در ساختار ،در راستای تنظیم مهمترین هدی ه همان تداوم نظام سیاسی است خود را تیبیت
می ند وهرااه چنین رابطه ای از هم اسااسااته شااود ،می تواند به بحران ساایاساای برای تداوم در نظام
وساختاری سیاسی جامعه مبدل شود ،چنین مدلی را می توان براین اسا طراحی وتنظیم رد :
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تنظیم
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امتداد

تأثیر

نظام

عدالت

سیاسی
عوامل

سازه های
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سیاسی
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قدرت

قدرت

سیاسی
شکل.2مدل تحلیلی :تأثیر عدالت وتداوم سیاسی

حال ،در تاری سایاسای اساالم،شاورای ساقیفه،نمونه ای از برهم زدن تعادل وتنظیم قدرر ساایاسی
بوده به این جهت ه بعداز رحلت پیامبرا رم، شااورایی ه قرار بود لس اکان ساایاساای را به فرد نادل و
شاایساته ه در تداوم سیاسی پیامبرا رم باشد ،وااذار ند،اما اند ی بعد ،خویشاوندارایی مانع از این
تعدیل وتنظیم قدرر بعداز ایشان می شود(بنهرید :شهیدی )34-36 :1389،وهمین امر سبب اردید ه
قدرر سایاسی بعداز نبی مکرم اسالم با چالشها و جدالهایی اساسی روبه رو شود وزمینه را برای اروه
تداوم ِ
های یاغی از جمله خوارج،بعنوان حزب ساایاساای وجنبش به ا ااطالا جمهوریخواه در حیار ساایاساای
نلوی ایجاد ند ،و به نونی خالفت و حا میت ساایاساای ایشااان را ه حق ودر تداوم ساایاساای نبی مکرم
اسالم بود از لبن رد رده و خود را محق ِ دستیابی به قدرر سیاسی وتحویل قدرر بعداز پیامبراسالم،
می دانساتند(ابوالنصر1914،م.)34 :به همین جهت،در بازه ای از حیار سیاسی نلوی ،نقش حا م را به
ورطه ی تعطیلی شااانده تا بتوانند در برابر خالفت نلی ساانی اندازی نند ودر مقابل ،دساات یافتن
خود را باه حکومات و قادرر سااایااسااای اه قبال تر فتوای تعطیلی آن را داشاااتند،جایز و راااروری می
دانسااتند(بنهرید :ناملی.)303-302 :1383،در چنین شاارایطی ،امتداد ساایاساای در جامعه اسااالمی از
حاالات تعادل وتنظیمی ه قرار بود ،اااورر بهیرد ،خارج و بر مدار قدرتی نانادالنه شاااکل می ایرد ،ه
دساتاوردی جز ساکور سایاسی نلی در برابر آن وحر ت در جهت حفظ لل ،وحدر وثبار سیاسی
از جانب امیرالمنمنین در برنداشات.در حالیکه قدرر سیاسی می توانست براسا روندی ه پیشتر از
نبی مکرم اساالم طراحی شاده بود تداوم یابد و در شاورایی نادالنه تر برای آینده سیاسی بعداز پیامبر
ودر جهت مصااالل نمومی تصاامیم ایری ند وتهدیدهای ساایاساای وتاریخی را به فر ااتی برای تداوم
سااایااسااای ناادالنه در آینده مبدل ارداند،اما رویه ی آن از همان ابتدا ،حذی رقبای سااایاسااای از جمله
نلی و ارجحیت بخشاای به برخی از نفرار شااورا بود واین فتنه ای بود ه همواره جامعه ی اسااالمی
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وبعدها حیار سایاسای نلوی را دچار نارره های متعدد می ند ه اساسا جایی برای تداوم نظام سیاسی
بعداز پیامبر برجای نمی اذاشت.
.4تعریف ومنشأ قدرت در نگرش اما علی

. 4-1تعريف وجايگاه قدرت
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همانطور ه افتیم ،قدرر مهمترین ننصر در تداوم نظام سیاسی واساسی ترین نامل برای بقای سیاسی
در جامعه اساات.به همین خاطر تعریج امام نلی از قدرر و منشااأ آن متفاور تر از آن تعاریفی اساات
ه امروزه رایج بوده،لذا در نهاه نلوی،قدرر باالترین نیروی فردی در جهت پیاده ساااختن ساایاساات های
دینی والهی در جامعه ی اساااالمی بوده (العقاد )103-102 :1333،ه براین اساااا ،قدرر رنی ولعاب
دینی ومعنوی پیدا می ند و می باید در خدمت احیاء واساااتر ا اااول الهی و اهدای متعالی ه همان
احیای ساانت نبوی وا اال ا اایل اسااالمی اساات،باشااد.به همین جهت،نلی،در نامه های متعدد به
مالک اشاترو ارازاران سایاسای خود یادآور می شاوند ه قدرر سایاسای ،ابزار رسایدن به سعادر و مال
جمعی جاامعاه اسااات،ناه ااارفاا وسااایلاه ای برای خودخواهی فردی ورسااایادن به آمال شاااخصااای(
بنهرید:شااهیدی:1382،نامه های ساایاساای) و این همان معیار تفاوتی اساات ه امروزه نساابت به قدرر
وجایهاه آن در جامعه مدنظر بوده وپایه ی تعارری است ه خالی جهت ایری امیرالمنمنین  نسبت
به مقوله ی قدرر می باشد.
براین اسا ،مفهوم قدرر بعنوان ننصر حیار بخش سیاسی ونحوه ی اربست آن در سایر مکاتب
فکری نسااابات باه دیدااه نلوی ،متفاور بوده ،و متناساااب با معرفت شاااناسااای واهدای آنان از واژه ی
قدرر،معنا و مفهوم می شاود.بطورمیال ،ما وبر،قدرر را رفا به معنای امکان تحمیل اراده یک فرد
بر رفتااار دیهران(،(Weber.1954,p.232و اااالبرایاات ،آن را بعنوان یااک ننصااار راااروری در حیااار
اجتماانی،و یاک خطر یا تهدید اسااااسااای و همه جانبه برای اجتمای ننوان رده اند ه چندان با رویکرد
دینی وارزشااهای آنان در تفاهم نیساات(االبرایت.)13 :1390،اما در مقابل این دیدااه ،نلی ،قدرر را
اماانتی الهی دانساااتاه،باه این معناا اه رااارورتی را برای تحقق حقوق نمومی در جاامعاه ایجاد رده،و
ارازاران ساایاساای جامعه را در این جهت ملزم نموده تا آن را به نادالنه ترین شااکل ممکن ه برآمده از
ارزشااهای دینی اساات ،انمال نند .به همین خاطر،ایشااان در یادآوری اربساات و رویکرد آنان به مفهوم
قدرر،خطاب به ارازاران سیاسی خود،می فرمایند:
«قدرر یا حکومت ،امانتی اساات ه به شااما سااپرده شااده اساات،نه یک شااکار در چنهال شااما»(نهج
البالغاه،ناامه ی  ،10ومطهری )132-131 ،1331،ه به هر نحوه ی مایل بودید آن را بکار ببندید،بلکه
قادرر شاااماا باایاد در راساااتاای اهدای الهی و ارزشاااهای دینی وانساااانی ه برای شاااما تعریج شاااده
اساات،مورداسااتفاده قرار ایرد .این دیدااه نساابت به قدرر وجایهاه آن در راسااتای همان تعدیل وتنظیم
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. 4-2منشأ و غايت اصلی قدرت
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منشاأ قدرر در اندیشاه نلوی،الهی-مردمی است.به این معنا ه تولی قدرر در نظام هستی،الهی ،و
در حیار اجتمانی،مردمی اساات.به همین جهت،در الم ساایاساای امیرالمنمنین،قدرر ساایاساای
زمانی متداوم می اردد ه از ا ااال قدرر ( منشاااأ الهی) ،فا اااله نهیرد.براین اساااا ،نلی،قدرر
سایاسای و دساتهاه حا مه را از هر نظر با مردم مسااوی وبرابردانساته ،واین برابری ،مهمترین شر الهی
بودن قاادرر در جااامعاه اسااات .ایشاااان هراونااه تقاادم یاافتهی نواماال قاادرر بر مردم را نهی رده(نهج
البالغه،نامه ، )13وچنین دیدااهی بر اساا الهوی نلوی ،متعارض با سانت الهی ودر تضاااد با خواست
نمومی مردم بوده و می توانااد نااارراااایتی نمومی از قاادرر وسااااختااار سااایاااسااای بااه همراه داشاااتااه
باشاد.بنابراین،قدرر وسااختار سیاسی باید در جهت ررایت نمومی ومشرونیت بخشی به ارزشهای الهی
ودینی حر ت ند تا در ادامه ،امکانی برای مشارونیت قدرر وحا میت سیاسی فراهم آورد وپایه ای برای
همراهی مردم با قدرر وحا میت سیاسی با جامعه شود.
براین اسااا ،در نهاه امام نلی،مهمترین غایت قدرر،مردمی بودن آن وتال در جهت احقاق
حقوق نمومی افراد جاامعاه و اجرای نادالات همهانی در آن بوده (محمدی )13 :1380،و قدرر حا م
زماانی ارز می یاابد ه در مسااایر تعالی و مال نمومی مردم جامعه اام بردارد،اار قدرر حا م به این
قصااد و هدی مورد توجه قرار ایرد،نه تنها ارز نالی محسااوب می شااود،بلکه شااایسااته ی آن اساات ه
مطلوب آدمی قرار ایرد(بنهریاد :قرآن ریم،قصااار،80-34:و هود،12:وبقره،263:وانرای )49:و در
این اااورر ،میزان تبعیت وهمراهی با قدرر موجود نیز بیشاااتر می شاااود .بنابراین ،شااار اسااااسااای
امیرالمنمنین برای ابقاای والیاان در مساااناد قادرر،حر ات درجهت احقاق حقوق و ندالت نمومی
بوده،وچناانچه قدرر موجود رویه ای خارج از این را در پیش می ارفت به مردم انالم می ردند ه از آنان
پیروی نکنیاد.چرا اه قادرر حاا م از محور الهی-مردمی ،خاارج شاااده،ودلیلی برای تبعیات از آن وجود
نداشته ه در چنین شرایطی به فا له ایری میان مردم ونوامل قدرر ختم می شود.
با توجه به جایهاه ومنشأ قدرر در سیره ی نلوی،قدرر سیاسی بعنوان اساسی ترین ر ن مشرونیت
بخش به هیأر حا مه ونظام ساایاساای موجود ،خود را نمایان می سااازد ،ودر چنین شاارایطی ،مشاارونیت
ومقبولیات قدرر سااایاسااای زمانی محقق می اردد ه قوای موجود در تعادل و تعامل نادالنه با یکدیهر
وساااز نمومی با مردم اام بردارند.از این نظر اساات ه قدرر در دیدااه نلوی ،منشااأ وانتباری الهی و
جایهاه مردمی می یابد ه غایت اسااااسااای آن تحقق بخشااای به خواساااته های نمومی وحر ت ردن در
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جهت آنهاسات .در اینصاورر قدرر برمدار نادالنه وتقاراای نمومی شکل می ایرد ومی توان آن را حق
مشرونی دانست ه به حا م ونوامل سیاسی ،این امکان را می دهد ه مردم را در جهت سعادر و تداوم
حیار اجتمانی ،متبوی خود ساااخته وبرای تداوم قدرر ساایاساای ونظام اجتمانی موجود در یک راسااتای
هدفمند ومعیار نادالنه ای با هم حر ت نند.

درنهر ساایاساای امام نلی ،قدرر ،محلی برای فسااادپذیری و فر ااتی برای خشااونت های
موراعی برای برتری خواهی و نار زدن دیهری در حیار سیاسی بوده
اروهی اسات.ازنظر ایشاان،قدرر ِ
ه در ادامه ،می تواند خشاااونت های فردی واروهی را به همراه داشاااته باشاااد.به نبارر دیهر،خشاااونت
سایاسی ،حمالر جمعی در درون یک اجتمای سیاسی نامعتدل ،نلیه قدرر حا م ،بازیهران و اروه های
بوده(بنهرید:ار .)239-238 :1339،ه با تعدیل قدرر وتنظیم قوا ،می توان مانع اساااساای
رقیب در آن
ِ
در برابر خشونت های سیاسی از مصدر قدرر ایجاد رد(منتسکیو .)321-318 :1391،براین اسا ،می
توان افت ه آغاز حیار سایاسی نلوی،با ظهور اروه ها وجریان های سیاسی مختلج و تندرو همراه می
شااود،یعنی اروه هایی از قدرر ،ه هر دام خواهان دسااتیابی به منافع شااخصاای واروهی خود از محل
قدرر بودند ه چنین رویکردی نسابت به جایهاه قدرر ،پایه ای برای خشونت های سیاسی ومحلی برای
درایری های اروهی در جامعه نلوی قرار می ایرد ونظم سایاسای در بساترخشونت هایی ه در این دوره
ااورر می ارد،شااکل ارفته و آن را مبنایی برای تصاامیم ایری ساایاساای وجهتی برای قدرر دهی به
مدنیان سایاسای قرار می دهد.درچنین شارایطی،نلی  ،ابتدا ساعی می نند،قدرتهای سایاسی را در
حکومت خود تعدیل رده و براساا آن با اروه های سیاسی به مدارا رفتار نند.ایشان در ابتدا همزیستی
ساایاساای نادالنه در بسااتر جامعه را نلت اساااساای در فرو ش ردن خشااونت های اروهی ننوان رده و
معتقد بودند سااالمت ساایاساای جامعه در چنین بسااتری تضاامین می اردد،و آشااوب های اروهی برای
دساااتیابی به قدرر با چنین تدبیری به پایان می رساااید(بنهرید:شااای مفید )69-63 :1383،وبا ساااهیم
ردن احزاب واروههای سایاسی در نر ه ی قدرر تا حدودی از خشونت های سیاسی ه در این مسیر
قرار بود اتفااق افتاد ،جلوایری می نناد .در این میاان ،وفاه بعنوان مر زخالفت نلوی،محلی برای نزای
های ساایاساای در جامعه اسااالمی قرارمی ایرد ،به این دلیل ه اجتمای اروه های ساایاساای واجتمانی
متعدد بوده وبه تعبیر یعقوبی«،مردم وفه،تر یبی از اروه های مختلج بودند»(حموی1388،هاا ق)309:
یعنی اروه هایی ه هر دام دارای سالیقه های سایاسای و اجتمانی متفاور بوده ،و در چنین بستری ،از
هر فر ااتی برای درایری با سااایر اروه های ساایاساای واجتمانی اسااتفاده می ردند ه با روی ار آمدن
نلی، نهضات های انقالبی و متعددی به راه می افتد ،نهضت هایی ه دارر خود را برتر از خالفت
نلی ننوان رده و به خالفت و رویه ی سایاسای امیرالمنمنین ه به نونی برارفته از سنت نبوی
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بود،قاائال نبودناد؛چرا اه چنین رویاه ای ،قدرر آنان را محدود می رد(بنهرید :بن ابی یعقوب1381،ها
ق، )111-116:واین محدودیت از قدرر،هراز ااهی با خشااونت های اروهی همراه می شااد .به نبارر
دیهر،اوج خشااونت ارایی ساایاساای برای تصاااحب قدرر،در ماجرای سااقیفه وشااورای شااش نفره خود را
نمایان می ساازد،شاورایی ه قرار بود قدرر سایاسای را ه پیشاتردرباره آن افته شاد براسا سنت نبوی
وقانده ی تنظیم قدرر به فرد دیهر بعداز ایشاان وااذار ند تا حیار سیاسی بعداز ایشان متداوم اردد،اما
چنین اتفااقی نمی افتاد و افراد حاارااار در این شاااورا با وجود اینکه از اااالحیت وبرتری نلی آااه
بودناد،باا تماام تال ،ایشاااان را از حیار سااایاسااای نار نهاده و با بهانه هایی،بر ناری ایشاااان را انالم
ردند(اروه تاری پژوهشااهاه حوزه ودانشااهاه ،)33-31 :1390،ه در ادامه ایشاان در پاسا به این اقدام
غرض ورزاناه ازساااوی مخاالفاان و رقباای سااایاسااای خود ،به منتهی درجه آزادی و دمو راسااای پاسااا
افته(مطهری )129 :1333،و مجادله برسااار قدرر سااایاسااای را به مصااالحت نمومی جامعه و وحدر
سااایاسااای مردم جایز نمی دانند وچنین رویه ای را متعارض با وحدر وثبار سااایاسااای واجتمانی جامعه
ننوان رده،و آن را آفتی زیانبار برای حیار اجتمانی قلمداد می نند،به همین جهت برای مدر طوالنی
در ساکور سایاسای باقی می مانند تا جامعه درمسیرندالتخواهی از قدرر وهواخواهی از فرد معتدل تر به
پا خیزند وقدرر سایاسای جدید را براساا خواساته های نمومی تأسای نند.بنابراین ،دوره ی سکور
سایاسای ایشاان آغاز می اردد،دوره ای ه مصاالل شاخصای ،فدای مصالحت نمومی و لل جمعی می
شااود.نلی در این دوره ،درپی مجالی نادالنه تر به انتظار می نشااینند،تا دوباره با اقدامی ساانجیده تر
وبه نفع مصاالل نمومی ،به سااحت سایاسای جامعه براردند واز محیط خشاونت ارایی برسرقدرر سیاسی
دوری ازیده تا سامان سیاسی واجتمانی جامعه مختل نهردد.
در این زمان،نلی پ از ساالها ساکور سایاسای،با مر خلیفه ی سوم و با دنور نمومی مردم
وفه ونومسلمانان ،به ساحت سیاسی جامعه بر می اردند.ایشان اولین خلیفه ی اسالمی در جهان اسالم
اساات ه پ از پذیر قدرر ساایاساای،در حضااور مردم وبا ررااایت نمومی آنان،خالفت وبیعت خود را
انالم می دارند( بنهرید:طبری .)3044 :1331،به بیانی دیهر ،در نهر نلوی،اینهونه ظاهر شااادن در
سااحت سایاسای جامعه ،نشااان از آن داشات ه قدرر سایاساای به میل شاخصای وبا زور فردی تصاااحب
نهردیده است ،بلکه دروازه ی رسیدن به منصب خالفت با نبورنادالنه از اروه ها وسالیق سیاسی وتوافق
جمعی در جامعه امکان پذیر بوده،و ورود به قدرر ساایاساای ،نمی تواند با نادیده ارفتن احزاب واروه های
سایاسای محقق اردد ،چرا ه رویکردی خالی این قانده(همنوایی با اروهها) می تواند به تنش وخشونت
بدو ورود به وفه،به شااور و مشااورر ساایاساای از مردم
ساایاساای در جامعه تبدیل شااود .بنابراین،ایشااان در ِ
پرداخته و حکومت آینده را مبتنی بر ندالت ،حضاااور و آرای همهانی ننوان می نند .لذا ورود نادالنه ی
درجهت خنیی ساااختن خشااونت های
امیرالمنمنین به ساااحت ساایاساای جامعه،خود حر تی جانانه
ِ
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بنابراین،جامعه ی نلوی ه می توانساات بسااتری برای خشااونت های ساایاساای از مصاادر قدرر
ومحلی برای تازیدن بر اروهها ونیروهای ساایاساای باشااد ،با هوشاایاری وتدبیر ساایاساای امام نلی ،تا
دوران اذار از خشااونت های ساایاساای دیری نمی پاید وبا شااهادر نلی،
حدودی خنیی می شااود.این ِ
درحای اار باعااداز ایشااااان خاودآرایی می نااد و رفتااه رفتااه ،اروه هااای نوظهوری بعااداز شاااهااادر
امیرالمنمنیندر حیار ساایاساای شااکل می ایرند ه هر دام محلی برای درایری بایکدیهر و امکانی
برای زد وخوردهای ساایاساای ایجاد می نند ه تا سااالهای متوالی ،جامعه ی اسااالمی را به خود مشااغول
آتش خشونت سیاسی را برای
می ساازد.در این میان ،تعصابار قبیله ای و تفرقه بر سار خالفت سایاسیِ ،
مدتها روشان نهه می داشات،وهر دوره ای از حیار سیاسی اسالم با درایری های متفاوتی برای بودن در
احنه ی سیاسی و تصاحب قدرر همراه می شود.امروزه چنین مسائلی را می توان در جامعه ی نرب به
وراوا شااهدبود،و ریشاه ی بسایاری از این نابساامانی ها وخشاونت های سیاسی را در جامعه ی نونی
اختالفار تاریخی در آن دوره اره زد ه همواره زمینه های درایری وخشاااونت را میان
انراب ،به نونی با
ِ
قبایل و اروه های سیاسی ،فراهم ساخته است.
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سایاسای وتفرقه های جمعی بود ه می توانسات در بستر تمر ز قدرر رخ دهد ،وبه آرامی وبدون خشونت
از زندای سایاسای حذی می شاود،واین فر ات خشونت ارایی در همان آغاز دولت نلوی ،از میان رفته و
نوید بخش جامعه ی سیاسی نادالنه برای مسلمانان می شود(منقری.)19-13 :1344،
پ از اساتقرار دولت نلوی،شارایط سایاسی جامعه ی اسالمی دچار التهاب می اردد و افراد و اروه های
بنای ینه توزی با ایشان را در پی می ایرند،از جمله این افراد،می توان به نبدالله بن زبیر،مروان
سایاسای ِ
بن حکم،ساعیدبن وناص اشاره رد.افرادی ه اروه های سیاسی را به هوا خواهی از قتل خلیفه ی سوم
و ادنای تصااالب قدرر از ساااوی نلی،تحریک رده،و درایری های سااایاسااای در جامعه ی نوپای
اساالمی به راه می اندازند،آشاوب هایی ه وحدر وثبار سیاسی در بستر قدرر خواهی نانادالنه را نشانه
می رفت،اما با تدبیر سایاسای امام نلی و مدارای سایاسی بااحزاب و اروه ها ،خنیی شده ،و دوره ای
از خشاونت های سایاسای ه می توانست حیار سیاسی واجتمانی مسلمانان را با خطرجدی مواجه سازد،
از آن جلوایری می شااود.با وجود اینکه نلی،خلیفه ی قانونی وبرازیده ی مردم بودند و می توانسااتند
این افراد را مورد مجازار سنهین قرار دهند(جرداق1930،م )136-133 :اما با مهربانی ونطوفت با آنان
برخورد رده ،و این تواراع در مساند قدرر  ،خود ناملی اساسی در خنیی ردن فتنه ها و اهش خشونت
ها در آن شاارایط زمانی بوده اساات ه تحر ار ساایاساای را به تعامل دوسااویه بین اروهها ونظام ساایاساای
تبدیل می ند.
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درنهر امام نلی،قدرر ،اسااسای ترین نامل در حیار سایاسای و ریسک پذیرترین حوزه برای
مشای اساتبدادی می باشاد.در سایره ی نلوی ،نسبت و توجه خا ی میان افزایش قدرر با مشی
ورود به ِ
اسااتبدادی برقرار اساات.در این میان،قدرر ساایاساای متناسااب با جایهاه آن ،تعدیل و در ارتبا با آن ،از
فضاای اساتبداد زدای،فا اله می ایرد.بنابراین،در این میان،به نسبت دواانه ی قدرر و استبداد سیاسی
وتأثیر آن بر تداوم نظام سیاسی می پردازیم:
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 . 6-1تعريف ومبدأ استبداد
نلی،خودر یی بودن واستبداد فردی را موجب تباهی ،ومشورر با مردان فکر واندیشه را شریک شدن
نلوی،خودمحوری
در ِخرد آنان می دانند(نهج البالغه،حکمت .)141براین اسا ،مبد استبداد در تعریج
ِ
فرد برتماامی تصااامیماار حیااتی وافکارجمعی در جامعه اسااات ه چنین رویه ای با نونی تمر زارایی در
اقدامار فردی در یک راساااتا قرار می ایرد.به بیانی دیهر،
حیاار قادرر همراه می شاااود،یعنی قادرر با
ِ
قدرر سیاسی ،بدون در نظرارفتن
ِ
اساتبداد سایاسی ،نبارر است از ر ی وتصمیم ایری یک فرد در ر ِ
میت نف ِ اماره است بر نقل وروا
دیدااه های دیهران،و ازساویی دیهر ،منشاء ومبد استبداد،همان حا ِ
بشاار ،ه در آن ااورر،نه حکم خدا را تابع اساات ونه ر ی مخلوق را سااامع( وا بی .)86-83 :1338،از
این نظر،نلی،مشاااورر جمعی را محلی برای ناادالاات ارایی در تصااامیم ایری هااا و نش جمعی را
ل
ناملی در اهش اساتبداد فردی دانساته،چنین شارایطی سابب می شود تا قوای شهوانی وخلق فردی در
تعامل نادالنه با جمع ،متعادل شاااده،و تصااامیمار واقدامار فرد بساااوی نونی تعادل در جهت مصاااالل
نمومی ناادالناه هادایات شاااود(ناامری )104-101 :1344،و از فضاااای خود اامهی فردی برزندای
اجتماانی تا حدودی جلوایری ند .براین اساااا  ،نونی تعادل میان قدرر فردی ،فعل و تصااامیم او،با
جمع برقرار شاااده ،وقدرر سااایاسااای فرد از فضاااای اساااتبدادی فا اااله ارفته و این تعادل روحی،ح ِ
استبدادی را اهش داده ،واز قدرر شخصی فرد در حیار سیاسی می اهد.

 . 6-2سعی در تعديل قدرت ورفع استبداد
نلی،اساااتباداد را نتیجه ی قدرر ارایی و تمر ز قدرر را امکانی برای غلطیدن در وادی اساااتبداد
دانسته  ،ومی فرمایند:
2
1
«هر ه خود امه شد،هال اردد» ،وهمچنین بیان می دارند«:دوراندیش خود امه نمی اردد» .
 . 1من ِّ
استبد برأیه هلک
ِّ
 . 2الحازم الیستبد برأیه
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 . 1موریس مترلینگ در جمله ای مشهور در خصوص خودخواهی واستبداد در جامعه چنین تبیین زیبایی را بكار می برد«،وقتی خودخواهی یک فرد
برای جامعه ای بصورت قانون درآمد،فانوس بردارید وروز روشن به دنبال عدالت وانسانیت بگردید».چنین تعبیری از خودکامگی نشان از آن دارد که
فردخودکامه تنها اطرافیان خود را به تباهی نمی کشاند بلكه جامعه ای را به ور طه ی زوال ونابودی کشانده و می تواند زمینه ای برای فروپاشی نظام
سیاسی واجتماعی در آن جامعه باشد.
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در این دو حادیث نلوی،خود امهی با نونی تصااالب قدرر،وپایداری در قدرر با دوراندیشااای میسااار می
اردد،به این معنی ه استبداد در بستر قدرر ارایی فراهم ،و رفع آن با نونی دوراندیشی نادالنه در قدرر
ممکن می شاود.به بیانی دیهر،در حکومت نلوی،ااارپپساتی خالی بماند،رواتراسات،ولی ظالم ومستبد،
منصاابی را شاااغل باشااد،نارواساات(بنهرید :اادر ،33 :1339،وجرداق1930،م.)281 :با اسااتناد به این
افته،ایشان در نامه ای به ارازاران سیاسی خود،می نویسند«:قدرر وحکومت خود را با ریختن خون بی
اناهان اسااتوار مسااازید ،ه این ار موجب رااعج وسااسااتی بنیان حکومت می اردد»(منقری:1344،
.) 333ازساوی دیهر،تأ ید داشتند در شرایط بحرانی در جامعه،به شور ومشورر جمعی پرداخته ،و منش و
فعل مستبدانه و حر ت خشونت
رویه ی خودر یی فردی را نفی رده(فارل لنکرانی ،)90 :1348،وایشان ِ
آمیز در زنادای اجتماانی را در حکم جنهیادن باا فرامین وتعاالیم الهی ،ننوان رده و معتقاد بودند چنین
تعاملی ،می تواند سااابب ساااقو نظام سااایاسااای و سااالب مشااارونیت در حیار اجتمانی شاااود(حا م
نیشاااابوری333 :1622،و ،126-119وبغادادی.)321 :2011،بنابراین ،یک رابطه ی مساااتقیم با فعل
اسااتبدادی و بقای ساایاساای وجود دارد ه هرمقدار اسااتبداد شاادر می ایرد،میزان خشااونت ودرایری
افرایش یافته واین موراوی می تواند موجودیت نظام سایاسی را با مخاطرار زیادی همراه سازد ه اساسی
ترین پیامد آن ساالب مشاارونیت وناررااایتی نمومی از محل اسااتبداد خواهد بود و ممکن اساات با تنشااها
وجدالهای طوالنی در جامعه همراه شود.
معیارحق محوری اسااات؛به اونه ای ه نلی را با
براین اساااا
،مدار قدرر در نهر نلوی بر ِ
ِ
حق وحق را همراه باا نلی و اااج رده اند،و هر جا ه نلی بچرخد،حق با او می چرخد( حا م
نیشاااابوری333 :1622،و ،126-119وبغادادی )321 :2011،اه در چنین حاالتی،قادرر بر مدار حق
خواهی اسااتوار شااده،و به خوی اسااتبدادی آلوده نمی اردد.به نبارر دیهر ،به هر اندازه فا االه ی حق
خواهی و قدرر طلبی متعادل شااود،می توان این امید را داشاات ه فرد اااحب قدرر به دام اسااتبداد
ارفتار نشااود.به همین جهت،جامعه ای ه بر مدار خودخواهی فردی اداره و تدبیر می شاااود،رفته رفته به
دام خود امهی افتاده ،و بنای اساتواری آن ساست و رعیج می اردد ،وهراونه رعج ساختاری برمیزان
رراااایت ومشااارونیت نمومی تأثیر می اذارد.1برای فهم بهتر از فضاااای خود امهی ورهایی از آن،شااااید
بتوان مصااداق زیباتری همانند الم پیامبر اسااالم را بیان رد ،ایشااان می فرمایند«:آنچه برای خود
می پساندی برای دیهران نیز بپسند وآنچه برای خود نمی پسندی برای دیهران هم مپسند»(محمدی ری
شاااهری.)88 :1341،این افتاه ی پیامبر،یک قانده ی لی در خصاااوص فعل فردی و جمعی در
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جامعه اساااالمی اسااات.به این معنی ه خود امهی را براساااا این افته می توان این چنین تعبیر رد ه
قادرر غاالاب ومتمر ز،نموماا جهتی خالی این افتاه را می پیماایاد؛باه اوناه ای اه خود برای دیهران
هرآنچه را ه می خواهد ،می پساااندد وبه دیهران این حق را نمی دهد ،ه آنان نیز آزادانه انتخاب وپساااند
نناد وقدرر متمر ز در ِید فردی ،امکانی برای اقدام نادالنه را نمی دهد.چنین قانده ای را می توان یک
معیار اخالقی جهت اهش قدرر ساایاساای و رهایی از خود امهی فردی برای جامعه ی اسااالمی ننوان
رد،باه این جهات اه فرد قادرر ارا این را بپاذیرد اه چناانچاه جایهاه وی با فرد دیهر تغییر ند  ،او نیز
آنهونه ه او در جایهاه اذشااته خود انجام می داده اساات،نساابت به او انجام دهند و نساابت به این حالت
معترض نهردد.بنابراین،اساتبداد ،فا اله ی بین نش فردی با ررایت جمعی است ه چنانچه نش فرد
با رراایت نمومی همراه شود ا طالحا افته می شود استبداد معتدل است وچنانچه برمدار فردی مطلق
باشااد به آن اسااتبداد مطلق افته شااده ه در چنین شاارایطی اسااتبداد مطلق می تواند بر تداوم ساایاساای
نادالنه در جامعه تأثیرار فراوانی برجای بهذارد وموجودیت ساایاساای را در دوره ای وتاه یا میان مدر در
مسیر خود قرار دهد.

. 6-3برقراری تعادل قدرت وعبوراز حوزه ها ی استبدادپذير
براساا آنچه ه از الهوی تعاملی نلی در حیار سایاسای آموختیم،قدرر رابطه ی مستقیم با مقوله
ی اساااتباداد وخود امهی فردی دارد،به این معنی ه هر اندازه میزان قدرر فردی افزایش یابد به همان
میزان ورود باه حوزه هاای اساااتبدادی برای او ممکن می اردد.براین اساااا ،برای خروج از این بیماری
ساایاساای ،حوزه های اسااتبدادپذیر را بعنوان میال شااناسااایی رده و تا حد امکان به تعدیل آنان و سااالمت
تعاملی در آنها می پردازیم:
 .4-3-1در رفع اساتبداد سایاسای ،می بایسات ابتدا از ارازاران سایاسی در ساختار ونظام سیاسی شروی
رد.در این سااازه های ساایاساای،نساابت ومیزان قدرر ،میان حا م ونوامل ساایاساای ،خود ،یک ا اال
حیار سیاسی واجتمانی،
اسااسای در اهش یا افزایش قدرر سیاسی است ،ه می تواند بر
تمامی ِ
وجوه ِ
ِ
تاأثیر اذارد و منشااااء ومبد یی برای مبارزه با اساااتبداد سااایاسااای واجتمانی در جامعه باشاااد .به نبارر
توزیع نادالنه ی آن در نظام وساااختار ساایاساای،نامل اساااساای در جلوایری از این
دیهر،تعدیل قدرر و ِ
پدیده ِی خودخواهانه بوده ومی تواندتعامل نادالنه ای در حیار قدرر شکل دهد.
 .4-3-2در اجزای نظاام سااایااسااای،از حکمران بزر تاا پلی در جامعه،هر ننان امور را به اختیار
امور دیهری مداخله نکند ،ه این امر،
وحیطه ای ه برای او مشااخر اردیده اساات،در دساات ایرد ودر ِ
سااابب اختالل در وظایج شاااده،و می تواند جدال بر سااار وظایج تعریج شاااده را شاااکل دهد.به نبارر
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دیهر،وظیفه ی هر از جزئی تا لی به قوانین اریل،وارال ومعین شود ،ومخالفت با این قوانین جایز
نمومی مردم در جامعه باشد.
مصلحت
نیست ،حتی اار این قوانین در تضاد با
ِ
ِ

 .4-3-6وراااع قوانین سااایااسااای واجتماانی منو باه ر ی حکمران بزر یاا جمعی ه او انتخاب می
ند،نباشاد وقوانین سایاسای واجتمانی درجامعه را جمعی از جانب ملت ،ورع نمایند؛ چرا ه این وارعان
ااع خویش داناترند ،وحکم قانون نام باشاااد یا بر حساااب اختالی
نماینداان
قانون و
ِ
ِ
نمومی مردم ،به ورا ِ
اقوام وتغییر ورع وزمان ،مختلج اردد.
نظام سیاسی ،این اونه باید باشد ،ه ملت ،نسبت به نظام سیاسی(مرجع
 .4-3-1اطانت ملت به
ِ
نسابت ِ
قدرر سایاسای) ،اطانت داشاته باشاد و بر نظام سایاسای نیز واجب است ،ه مقبولیت نمومی مردم را با
قدرر نادالنه بدست آورد وبا ندالت با آنان ،برخورد داشته باشند تا ملت با اخالص از نظام سیاسی،تبعیت
رده،وقدرر سااایاسااای در تعامل نادالنه با نظام اجتمانی اام بردارد تا حیار نادالنه ای هم برای قدرر
سیاسی و هم برای زندای اجتمانی ممکن اردد.
 .4-3-4در تفریق میان قدرر های سایاسای ،دینی وتعلیماتی،جمع ردن میان دو اقتدار یا سه اقتدار در
یک فرد روا نباشاد .بطور میال هر وظیفه ای از سایاسات ،دین وتعلیم ،مخصوص یک نفر خواهد بود تا به
خوبی بدان قیام نمایند ونباید هرساااه حوزه را در یک نفر جمع رد ه چنین نملی سااابب اقتدار او وبه تبع
سیاسی ،از دست خواهد
نظام
آن منجر به اساتبدادارایی در این حوزه ها شده ،و فرد ،ارایی خود را برای ِ
ِ
داد،و می تواند شاارایطی را فراهم ند ه ساابب تنش وجدال در ساااختار ساایاساای واجتمانی جامعه شااود
وپایانی بحرانی برای نظام سیاسی ایجاد ند.
با بررسای جایهاه قدرر ونحوه ی تعدیل وتنظیم آن در نظام وسااختار سایاسی،به این نتیجه رسیدیم
ه هرااه قدرر از مدار ندالت ارایی خود خارج شاود ودر بساتر یا ساازه های نانادالنه رشد ند ،به نونی
خشااونت ارایی در میان ساااختار ساایاساای و اسااتبداد زدای در نوامل قدرر منجر می شااود ه همراهی
خشااونت واسااتبداد با سااازه ونوامل ساایاساای،نونی ناررااایتی در شاابکه ی قدرر وبه تبع آن در نظام
اجتمانی ایجاد می ند ه این ناررااایتی بر تداوم نظام ساایاساای تأثیرار زیادی می اذارد ودر وتاه مدر
یا میان مدر می تواندچرخه ساایاساای را با چالشااها وتنشااهای متعددی همراه ند ه مهمترین پیامد آن،
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قدرر قانون؛به این جهت ه نسااابت به افراد ملت وخواساااته های برحق ونادالنه ی آنان
حفظ ِ
ِ . 4-3-3
نمومی بوده وقدرر مخصااوص،از آن قانون
های
پاسااخهو باشااد ودر اادد برآورده ساااختن این خواسااته ِ
ِ
باشد ،نه فرد.
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درایری میان سااختار قدرر با نظام سایاسی وجدال نمومی با شبکه ی تحمیلی قدرر بر جامعه است ه
هدایت سایاسای واجتمانی جامعه را با بحران اسااسای روبه رو می ساازد.چنین پیش فرری را می توان در
شاکل زیر به وراوا شااهد بود ه چهونه قدرر نانادالنه به پیامدهای چون خشونت،استبداد وناررایتی
منجر می شاود ومی توان این موراوی(قدرر نانادالنه) را مر ز رخداد چنین مساائلی در حیار سایاسی و
اجتمانی جامعه ننوان رد :

خشونت
گرایی

قدرت

استبداد

ناعادالنه

زدگی

نارضایتی
عمومی

شکل.3قدرت سیاسی ناعادلانه وپیامدهای آن
 .7آسیب شناسی قدرت ناعادالنه وتأثیر آن بر تداو سیاسی در بیان علوی
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مور اعی فسااادپذیر و مانعی اساااساای درمساایر آزادی و سااعادر نمومی جامعه
قدرر نانادالنه،می تواند ِ
بشامار آید.به همین جهت ،امیرالمنمنین  ،حسااسایت خا ای نسابت به آن نشان می دادند ،و سعی
برآن داشتند تا حد امکان از تمر ز قدرر در یک شخر یا اروه خاص جلوایری نند.
در نهر ساایاساای امام نلی،قدرر می تواند با آساایب هایی اساااساای برای حیار اجتمانی ونظام
ساایاساای همراه شااود ه ره آورد آن از بین رفتن ندالت اجتمانی وررااایت نمومی از قدرر حا م خواهد
بود.دراین آسیب شناسی از قدرر نانادالنه،می توان به موارد زیر اشاره رد:
. 7-1تمرکز قدرت و امکان لذت جويی شخخی خخی  :در حیار ساایاساای امیرالمنمنین جنی
های متعددی اتفاق می افتاد ،جنی های تحمیلی ه اهدای اساااساای آن ،رساایدن به قدرر شااخصاای و
نار نهادن سااانت های نبوی بود.در این میان ،می توان جنی ااافین را نمادی از لذر جویی در قدرر
ساایاساای دانساات ه با ونده ی خونخواهی خلیفه سااوم،جنبه ی تدافعی پیدا می ند وهدی آن بر ناری
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نلی  از قدرر ساایاساای در جامعه بود(طباطبایی.)13 :1316،اقدامی ه قدرر ساایاساای را مرجعی
برای برآوردن تمایالر شااخصاای وفر ااتی برای رساایدن به آمال فردی ننوان می رد و قدرر ساایاساای
تاحدودی در جهت امیال شخصی افراد قرار داشت.در چنین شرایطی،قدرر حا م تمایلی به تعدیل قدرر
وتنظیم آن در جهت مصاالل نمومی را نداشته،بلکه مصالل نمومی را در جهت منافع ولذایذ شخصی خود
طراحی وتنظیم رده ه با درایری های اجتمانی زیادی همراه می شود.

خلفای راشادین،مظهری از نادیده انهاشاتن مصاالل نمومی جامعه در نصارنلوی بود.رقابت سایاسی ایی
ه  21ساال ساکور سایاسای نلی را درپی داشت،سکوتی ه به منظور حفظ وحدر وثبار سیاسی
مسالمانان از ساوی نلی  جایز دانساته شد،تا حیار اجتمانی مسلمانان با خطر مواجه نشود(بنهرید:
فاروقی.)181-139 :1342،اما از سااوی دیهر،یکه تازی ها و جنی برساار قدرر،مجالی برای اندیشاایدن
به مصاالل نمومی را به افراد قدرر ارا نمی داد،واین مسائله همواره جامعه ی نلوی را دساتخو آشوب
وتحوالر ساایاساای می رد.درچنین شاارایطی ،قدرر طلبی ساایاساای افرادسااودجو ،رفته رفته ،آرامش
اجتمانی وساایاساای ه در نصاار نلوی در حال شااکل ایری بود،به ناآرامی های پی درپی مبدل می نند
وجامعه ای رها شاده در قدرر سایاسای را برای افراد در زندای اجتمانی به وجود می آورد ه تا سالها تنور
جناای را داغ نهااه می داشااات ااه چنین موراااونی بااا رحلاات پیااامبرا رم شاااروی وبااا شاااهااادر
امیرالمنمنین بااه اوج خود می رسااااد وقاادرر سااایاااسااای بعنوان میراثی هن در میااان قبااایاال
نرب،خودخواهانی را می یابد ه چندان شایستهی به دست ارفتن آن را نداشتند.
 . 7-3به خطرافتادن صخلح و وحدت ملی  :ماجرای سقیفه وشورای شش نفره برای تعیین تکلیج
قدرر ساایاساای بعداز رحلت پیامبر ،خود نشااان از آن داشاات ه تصاایمار ساایاساای نمال بصااورر
شاخصای و خویشااندی،اتخاذ شاده بود واسااسا هیچهونه توجه به ازینش افراد با ورعیت نمومی(ملی)
جامعه نداشاات،و همین مساائله بعداز انتخاب خلفای سااه اانه ،تأثیرار بساایاری بر االل نمومی جامعه
اذاشات،موراونی ه تا روی ارآمدن امام نلی،جامعه ی مسالمین را به خود مشاغول ساخت ،و بر
اتحاد و االل نمومی جامعه ی اسااالمی اثرار زیانباری نهاد(بنهرید :شاام الدین.)19-18 :1346،به
نبارر دیهر،شاورای ساقیفه،بیشاتر شابیه یک نمایش سایاسای برای دست اندازی برقدرر سیاسی بعداز
نبی مکرم اساالم بود ونمال ارد وچرخه قدرر به میل سانی بود ه چندان موافق لل و وحدر
ملی نبودند وآشاااوب سااایاسااای را بهانه ای برای ربایش قدرر از دسااات رقبای سااایاسااای خود تلقی می
ردند.چنین وراعیتی هر اونه الل،وحدر وثبار سایاسی را از جامعه سلب می رد وشرایطی از بحران
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تناسب عدالت وقدرت با ِ
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 . 7-2فدا کردن م الح عمومی برای ت احب قدرت  :رقابت ارایی بر سر قدرر سیاسی در زمان
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زدای ناشای از قدرر نانادالنه را برای نظام سایاسای شاکل می داد ه چنین مسائله ای با از دست رفتن
ساارزمینهای اسااالمی در این دوره همراه می شااود وقلمروی ساایاساای اسااالم را برای دوره ای طوالنی
تضعیج می ند.
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رخاداد جناای جمال در زماان امااام
 . 7-4طبقخاتی شخخخدن جخامعخه بخخه نفع قخدرت حخاکم :
ِ
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نلی،نخساااتین تصاااادم جدی امیرالمنمنین با طبقار اجتمانی نوخاساااته بود ،ه برای خود از
مرجع قدرر،ساااهم خواهی ودسااات اندازی بر بیت المال را جایز می دانساااتند(هروی .)163 :1382،به
نباارر دیهر،قادرتهای ساااربرآورده ای ه برای خود طبقار اجتمانی متعدد شاااکل داده بودند و خود را
تافته ی جدابافته از سااایر مساالمانان می دانسااتند.چنین تلقی از مفهوم قدرر ومنشااأ آن در نصاار نلوی،
منادی جنی طبقاتی و مرزبندی های اجتمانی را ننوان می رد.مساائله ای ه به تعصاابار قومی دامن
زد و خود منشاأیی برای اختالفار سایاسای واجتمانی در جامعه ی اسالمی شد.چنین شرایطی،جامعه ی
واحاد اساااالمی را باه طبقاار متفاور وپایهاهی برای تفرقه افکنی میان مسااالمانان ایجاد رده بود،واین
انهاره،منادی از بین رفتن ثبار و وحدر سیاسی در جامعه ی نوپای اسالمی بود.
. 7-5قدرت گرايی ناعادلانه و تضعیف تداوم سیاسی  :در الم سیاسی نلی قدرر سیاسی
نادالنه ،نالیترین مرجع برای حیار وتداوم ساایاساای در جامعه بشاامار می آید،این مرجع،زمانی اراشااا
خواهد بود ه در تعامل نادالنه و در جهت منافع نمومی جامعه باشاد،تا بتواند متداوم و در ساپهر سیاسی
جامعه حضااور داشااته باشااد.در حیار ساایاساای نلوی ،جریان های ساایاساای ونقیدتی بساایاری در نزای با
یکادیهر بودند،جریان هایی ه در ااادد بودند تا قدرر خواهی نلی را بهانه ای برای سااااقط ردن
نظام سایاسای ایشاان ننوان نند.یکی از این جریان های سیاسی،خوارج بود،اروهی ه سالیان طوالنی
در نزای با دساتهاه سایاسی امیرالمنمنین بوده،وامام نلیدر جنی های متعددی آنان را شکست
داد،اما بعداز اتمام جنی ،خانواده و خویشاااوندان آنان را براسااا آموزهای اسااالم در پناه نظام ساایاساای
خود محاافظات می نناد و حتی اموال وبردااان و نیزان اه در مصاااای باا آنهاا بدسااات آمده بود برای
انتمادسااازی نظام ساایاساای وارایش به اسااالم،به وارثان آنها بر اردانند(بنهرید :دینوری1388،هااااا ق:
 ،169وابن اثیر1381،هاااا ق،364-361:وابن شاهرآشوب مازندرانی1331،ق،189:وابن انیم1391،ها
ق ،121:وحنبلی1944،م،289:وابن المغازلی1396،ها ق.)616:چنین اقدامی،قدرر سیاسی حا م ،را
نیرویی بالمنازنه برای رسایدن به اهدای وساعادر نمومی به دور از هراونه ینه توزی تدانی می رد ،به
همین جهت،با ورود امیرالمنمنین به سکان قدرر،حیار سیاسی وارد جدالهای اروهی وسیاسی می
شاود،به این معنی ه قدرر تازه تأسای را با برچسب افزون خواهی وحذی اروه های سیاسی ننوان می
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ردند ،در حالیکه،نلی قدرر سایاسای را ساهمی مساوی برای دیهر احزاب و اروه های سیاسی می
دانساات ه قرار اساات به مدد آن بازی ساایاساای نادالنه ای در جامعه شااکل بهیرد ونزای های اروهی
برسااارقادرر خااتماه یابدواین همان نویدی بود ه با شاااهادر نلی امکان تحقق را نمی یابد وجهت
قدرر سیاسی در جامعه اسالمی وارد مداری دیهر می شود.

از دیدااه نظری امام نلی،نظام ساایاساای در شاارایطی متداوم خواهد بود ه قدرر ساایاساای بصااورر
نادالنه میان سااختار اجرایی نظام سیاسی ومتناسب با بخش های مختلج زندای اجتمانی تقسیم وتوزیع
شاده باشاد،در چنین حالتی می توان به تداوم سایاسای در حیار اجتمانی امیدوار بود .همانطور ه پیشتر
افته شاد،در حکومت نلی ،اار پساتی خالی بماند،این خالی بودن منصب رواست،ولی چنانچه ظالم
یا فرد مسااتبد در آن شاااغل باشااد،این امر نارواساات.به نبارر دیهر،توزیع نانادالنه ی قدرر ومنا ااب
سایاسای،می تواند سبب تمر ز قدرر ونابسامانی در حیار سیاسی واجتمانی شود.به همین جهت،میزان
و منصااب قدرر،می باید متناسااب با ظرفیت و توان فردی باشااد،وهراونه قدرر دهی خارج از توان فرد،
می تواند خود را در خود امهی و خروج از انتدال ارایی فرد نشان دهد(نلیخانی وهمکاران-91 :1388،
 .)94بنااابراین،میااان قاادرر و منصاااب فرد یااک رابطااه ی دوساااویااه وجود دارد.این تعااادل در قاادرر و
منصاااب،زمانی همساااان خواهد بود ه حیطه ی قدرر و جایهاه فرد در قدرر ،تعیین ومشاااخر شاااده
باشاد،در اینصاورر می توان به انتدال قدرر و تداوم سیاسی نادالنه در حیار اجتمانی وسیاسی امیدوار
بود.
براین اسااا ،درنصاارنلوی،نده ای براین باور بودند ه حکومت نلی،در یک قدرر نانادالنه و
در ساااایاه ی انقالبی اه اروه خوارج باه راه انداختند،به وقوی پیوساااته،اما نده ای دیهر معتقد بودند ه
حکومت نلی ،در بساتر ندالتخواهی ،قدرر نادالنه وبراساا سانت پذیری نبوی ،توانست به درجه
خالفت برساد(بنهرید :ولهوزن1338،هاااا ق ،39 :وناملی.)223-22 :1383،با این وجود ه نر ه ی
رقابت سایاسای،هیچهونه تعامل اخالقی ومدارای سایاسای را نمی پذیرد،اما،نلی سعی می داشتند تا
حد امکان از هراونه قدرر خواهی از دیهری برای بیرون راندن سااایرین خودداری نند.ایشااان اساااسااا
نظام سایاسای در بساتر قدرر خواهی نانادالنه و بیرون از نری سیاسی را آفتی مضر برای حا میت
تداوم ِ
ِ
ساایاساای وجامعه ننوان رده ومعتقد بودند چنین بسااتری در ادامه می تواند به خشااونت ارایی واسااتبداد
زدای سایاسای در سااختار حا میتی تبدیل شاود وموجودیت قدرر حا م را با بحران های اساسی روبه رو
ساااازد .از این نظر امیرمنمنان ،حتی زمانی ه در باالترین جایهاه قدرر سااایاسااای جامعه اساااالمی قرار
داشتند،خویشاوندارایی و قدرر بخشی به دیهری را منع رده وبا چنین پدیده ای در ستیز بودند.نمونه ای
از پدیده خویشاااوندساااالری ه در زمان نایشااه همساار پیامبر و دختر ابوبکر  -ه خود را وابسااته به
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 .8اعتدال گرایی قدرت و تداو ِ سیاسی عادالنه (بقای نظا سیاسی)
ِ
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پیامبر و خلفای پساین -می دانسات،خودآرایی رده ،وهراونه دست اندازی بر بیت المال مسلمین وخزانه
ی دولت را امری جایز برای خود وهم خویشاااان قلمداد می ردند ،اما در مقابل ،امیرالمنمنین بدون
َ
هیچ مالحظه ای در برابر این قدرر خواهی نانادالنه ،قد َنلم رده ومانع اسااااسااای در برابرزیاده خواهی
هاای آناان قرارمی ارفتند(طبری1943،م.)416 :بنابراین،تعادل ارایی قدرر و متعادل سااااختن احزاب
واروه های سایاسای در یک شارایط نادالنه،به خشاونتی نلیه نلی و نظام سایاسی ایشان مبدل می
شاود وبرای اینکه حیار قدرر به دوران خلفای راشدین بازاردد ،بازیهران سیاسی،نقشه شوم خود را نلیه
ایشاان نملی می ساازند.بنابراین ،ابن ملجم ه از حزب سایاسی خوارج و هم قبیله ی آنان بود،مأمور ترور
نلی می شاود و در نهایت برای حذی رقیب ساایاساای،با حر تی ناجوانمردانه به حیار ساایاساای نلوی
پایان می دهد(حنبلی1944،م.)328-323 :
باا این تفااسااایر ،قادرر خواهی ناانادالنه در جامعه ی نلوی،در جریان بیعت طلحه وزبیر،چهره ی
نانادالنه تری به خود می ایرد.واقعه ای ه نظام ساایاساای نادالنه نلی  را محلی برای دسااتیابی به
آماال شاااخصااای و خویشااااونادی خود می پنداشاااتند،زمانیکه دریافتند ،قدرر در چنهال ندالت ارایی
نلی اسات،راه مخالفت وسنی اندازی در پیش می ایرند ودر دد بودند حکومت تازه تأسی نلوی
را باا زیااده خواهی از منبع قادرر به ورطه ی زوال شاااانده ودر مظان بدبینی نموم قرار دهند.لذا در این
دوره از هیچ تالشای فرواذار نبوده و همهان را نلیه دساتهاه سایاساای ایشااان تحریک می ردند(بنهرید:
شای مفید.)19-18 :1383،اما ازسوی دیهر ،نلی ،برای مقابله با هراونه قدرر خواهی نامشروی در
تمامی مرا ز ساایاساای خود ،محلی را ایجاد رده بودند ،تحت ننوان«بیت القصااار»،مکانی ه هراونه
تعرض از محل قدرر و از ساوی ارازاران نظام سایاسی برای فردی در جامعه ی اسالمی اتفاق می افتاد
بادان مراجعات رده(محمادی ری شاااهری )43 :1339،و وظیفه ی این نهاد رسااایدای به قوای حا م
بود.این نهاد تازه تأساای در حکومت نلوی ،یک مشاارونیت و ررااایت نمومی از قدرر و نظام ساایاساای
انتدال مقوله ی قدرر در زمان نلوی مک بسااایاری می رد؛به
حاا م ایجااد رد،و تادبیری بود ه به
ِ
اونااه ای ااه سااای جر ر تعرض بااه حقوق دیهری براساااا منصاااب ایجااادی را نااداشااات و چنین
تادبیری،قدرر را در چنبره ی دساااتهاه سااایاسااای قرار داده بود و سااای میل تخطی از قدرر محوله را
نداشات.بنابراین ،دوران سایاسای وحیار وتاه مدر دولت نلوی،با انتدال قدرر سیاسی ،تعامل نادالنه
با نوامل قدرر و مردمان جامعه ساپری می اردد،اما در اینجا یک سانال اسااسی مطرا می شود ه چرا
تعامل و تعادل نادالنه ی قدرر در زمان نلی به تداوم سایاسای ایشان منجر نهردید و حیار سیاسی
ایشاااان در مادر اناد ی دچاار زوال می اردد ،این مسااائلاه ،خود مجااالی دیهر برای بحاث وبررسااای در
پژوهشهای آینده ،برای نهارنده ی پیشرو مطالبه می ند.
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براسااا منظومه ی فکری-ساایاساای امام نلیدر نهج البالغه وبراشاات به نصاار نلوی ،می توان
ندالت را برترین نیازمندی برای امتداد نظام سایاسای و قدرر نادالنه را ،ابزاری اسااسی والزم برای تداوم
سایاسی در حیار اجتمانی دانست.به همین جهت در نهر سیاسی و براشت پذیری به سیره ی نلوی،
نظام ساایاساای و قدرر،در بسااتر ندالت ارایی جمعی در ساااختار ساایاساای امکان تحقق را داشااته وهدی
ا االی از تعدیل وتنظیم قدرر ساایاساای،پشااتوانه ای برای برپاساااختن ندالت و ررااایت نمومی و اهرمی
اساااساای در جهت تعامل نادالنه میان بازیهران ساایاساای در حوزه ی اجتمانی بوده اساات .باتوجه به این
رارورر،با نکا در نظام سایاسای نلوی،می توان تمر ز قدرر را فر اتی برای فسادپذیری در ساختار
سایاسای واجتمانی ،وندالت ارایی در تنظیم وتوزیع قدرر را ،مجالی برای نادالنه رفتار ردن در حنه
ی سایاسات توساط نشاهران سایاسای دانسات.به همین جهت ایشاان معتقدبودند،نظام سایاسای بدون
ندالت ارایی و تداوم سایاسای بدون قدرر سایاسای نادالنه ممکن نخواهد شد.براین اسا ،ایشان نظام
سایاسای را بعنوان نالیترین مرجع سایاسی در جامعه دانسته ه می بایست میان ندالت و قدرر سیاسی،
وندالت بعنوان اسااسی ترین شبوه ی تعاملی میان قدرر و نظام سیاسی نسبت نادالنه ایجاد ند تا میان
نوامل وبازیهران سایاسی ،تعادل مناسبی برقرار شود،این تعادل قدرر ،ررایت نوامل اجرایی وسیاسی را
با مقبولیت نمومی از قدرر سایاسای را در پی داشاته و مانع اسااسای در برابر خشاونت واستبداد احزاب و
اروههای سایاسای در احنه ی قدرر می شود.به نبارر دیهر ،متعادل ساختن قدرر در ساختار وسازه
های سایاسای،نخساتین نقطه برای مقابله با قدرر سیاسی نانادالنه وبه تبع آن تداوم سیاسی نادالنه در
نظام ساایاساای نادالنه ختم اردد .به همین جهت،در اندیشااه
جامعه بوده ،ه در ادامه می تواند به امتداد ِ
ی سایاسی نلی وبراشت پذیری از نصرنلوی،هراونه رهاسازی قدرر یا توزیع نانادالنه ی آن بدون
توجه به شارایط و موقعیت سایاسی و اجتمانی فرد و جامعه،می تواند تبعار نااواری برای حیار اجتمانی
به دنبال داشاته باشاد وحیار سایاسای را با بحران جدی همراه ساازد.بنابراین ،در الم ومنشااور ساایاسی
نلوی یک نساابت سااه اانه میان ندالت،قدرر و تداوم ساایاساای برقرار اساات ه این تناسااب سااه اانه در
تداوم با یکدیهر،منجر به امتداد حیار اجتمانی وساایاساای شااده،و فا االه ارفتن آنها از یکدیهر ،بر نامل
دیهر اثر ااذاشاااتاه ومی تواناد برمیزان اارایی آنهاا نسااابت به یکدیهر تأثیرار فراوانی برجای بهذارد.این
محدودیت در ارایی وتناساااب ،خود را با نونی خشاااونت و اساااتبداد فردی و جمعی نشاااان می دهد  ،ه
نتیجه ودساتاوردی جز تباهی حیار اجتمانی وسایاسای نداشاته ولغزیدن در حوزه های خشونت پذیری و
استبدادارایی را در حوزه ی سیاست ممکن می سازد.

129

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز  ،1397شماره 58

فهرست منابع

137

قرآن ریم
نهج البالغه
 -1ابن اثیر1381(،ها ق)،الکامل فی التاریخ،بیرور :لبنان،دار ادر
 -2ابن شاااهرآشاااوب1334(،ق)،منمماقممب آل ابی طممالممب ،نراق ،حیاادریااه،نجج اشاااری،و ایران
،قم،مصطفوی
 -3ابن انیم وفی،ابو محمد احمد1398(،ها ق)،الفتوح ،هند،داراالرواء
 -6ابن المغازلی)1396ها ق)،مناقب االمام علی ابن ابی طالب،ایران،تهران،
 -1ابو النصر ،نمر1914(،م)،الخوارج فی االسالم،بیرور
 -4ابی یعقوب،احمد(1381ها ق)،تاریخ یعقوبی،بیرور :دار ادر،بی تا
 -3العقاد،نبا محمود(،)1313شخصیت حضرت علی، تهران،انتشارار ماه نو،
 -8بغدادی ،خطیب(1622ق)،تاریخ بغدادی،دارالکتاب العربی،بیرور،لبنان
 -9پالمر،ریچارد(،)1390علم هرمنوتیک،ترجمه محمدسعید حنایی اشانی،تهران،انتشارار هرم
 -10جرداق،جرج(1930م)،االمام علی صوت العداله االنسانیه،بیرور:دارمکتبه الحیاه
 -11حنبلی،ابن ییر(،)1944البدایه والنهایه،بیرور:لبنان،مکتبه المعاری
 -12حموی،یاقور(1388ها ق) ،معجم البلدان،بیرور:لبنان،دار ادر
 -13حا م نیشابوری(1622ق)،المستدرک علی الصحیحین،بیرور:دارالفکر
 -16دنیوری،ابن قتیبه(1388ها ق)،االمامه والسیاسه،مصر،داراالرواء
 -11شی مفید،ابونبدالله محمدبن محمدبن نعمان(1613هاااا)،الجمل،نراق:مطبعه حیدریه،نجج
اشری ،ودفتر تبلیغار اسالمی،ایران،قم
 -14شاااهیدی،جعفر(،)1339علی از زبان علی یا زندگانی امیرمعمنان علی ، تهران،دفتر نشااار
فرهنی اسالمی
 -13شااام الدین،محمد مهدی(،)1346جنگ وصممملح از دیدگاه امام علی، بنیاد نهج البالغه
ونشر روشنهر،
 -18در،حسن(،)1339سیاست امیرالمعمنین، تهران،بنیاد نهج البالغه
 -19طبری،محمدبن حریر(،)1331تاریخ طبری،ترجمه ابوالقاسم پاینده،تهران،انتشارار اساطیر

137

131

نظام سیاسی درکالم نهج البالغه
تناسب عدالت وقدرت با ِ
تداوم ِ

 -20ااااااااااااااااااااا(1943م)،تاریخ االمم والملوک،تحقیق،محمدابوالفضل ابراهیم،بیرور :روائع التراث
العربی
 -21طباطبایی،محمدحساااین،المیزان،ترجمه موساااوی همدانی،محمدباقر،قم ،انتشاااارار جامعه
مدرسین حوزه نلمیه،بی تا
 -22اااااااااا(،)1316شیعه در اسالم ،قم،انتشارار تابخانه بزر اسالمی ،با مقدمه حسین نصر
 -23ناملی،جعفر مرتضای(،)1338امام علی و لوارج،ترجمه محمدساپهری،تهران ،نشرپژوهشهاه
فرهنی واندیشه اسالمی
 -26ناامری،ابوالحسااان(،)1344السمممعماده واالسمممعادفی سمممیره االنسمممانیه،به وشاااش مجتبی
مینوی،تهران،انتشارار دانشهاه تهران
 -21نلیخانی وهمکاران(،)1388درآمدی بر نظریه ی سمیاسمی عدالت،تهران،پژوهشکده مطالعار
فرهنهی واجتمانی،وزرار نلوم ،تحقیقار وفناوری
 -24نلمی،محمدجعفر(،)1384مقاله« بررسمممی ونقد نظریه فضمممل الرحمن در بازسمممازی اجتهاد در
دین»،فصلنامه نلوم سیاسی،سال دهم،شماره،33بهار ،ر112-31
 -23اااااااا(،)1389درآمدی برنظام سیاسی عدالت در اسالم،تهران،پژوهشکده مطالعار فرهنهی
واجتمانی،وزرار نلوم ،تحقیقار وفناوری
 -28فاروقی،فناد(22،)1342سال سکوت سیاسی علی، تهران،منسسه مطبوناتی نطایی
 -29فااارااااال لاانااکااراناای(،)1348آیممیممن کشممممورداری از دیممدگمماه امممام عمملممی، بااه
تقریروتنظیم ،ریمی،حسین،تهران،نشردفتر فرهنی اسالمی
 -30قائمی نیا،نلیررا(،)1380متن از نگاه متن،قم،انجمن معاری اسالمی
 -31قازویانای،ناباادالاکاریام بان محماادیحیی(،)1331بقمما و زوال دولممت در کلمممات سمممیمماسمممی
امیرالمعمنین ، به وشش رسول جعفری،قم ،تابخانه بزر آیت الله مرنشی نجفی
 -32وا بی،نبدالرحمن(،)1338طبایع االسممتبداد(سممرشممتهای لودکامگی)،ترجمه:نبدالحسااین
میرزا قاجار،نقد وتصااحیل محمدجواد اااحبی ،قم ،نشاار مر ز تبلیغار دفتر تبلیغت اسااالمی حوزه
نلمیه قم
 -33ااالبرایات،جاان ِ نات(،)1390آنماتومی قمدرت،ترجمه:محبوبه مهاجر،چاپ چهارم،انتشاااارار
سرو
ار،تد رابرر(،)1339چرا انسمانها شمورم می کنند ،ترجمه،مرشدی زاد،نلی،تهران،انتشارار
ِ -36
پژوهشکده مطالعار راهبردی

131

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز  ،1397شماره 58

132

 -31اروه تاری پژوهشااهاه حوزه ودانشااهاه(،)1390تاریخ تشممیع،قم ،انتشااارار پژوهشااهاه حوزه
ودانشهاه ومرا ز مدیریت حوزه نلمیه خواهران،معاونت پژوهش
 -34ماااناااقاااری،نصااااااربااان مااازاحااام(،)1344پمممیمممکمممارصمممممفمممیمممن،باااه تصااااااحااایااال
وشاارا،نبدالسااالم،محمدهارون،ترجمه،اتابکی،پرویز،تهران سااازمان انتشااارار وآموز انقالب
اسالمی
 -33محمدی ری شهری،محمد(،)1389حکمت نامه پیامبر اعظم،قم،چاپ ونشردارالحدیث
 -38مطهری،مرتضی(،)1333جاذبه ودافعه ی علی، تهران،انتشارار درا
 -39ااااااا(،)1333سیری در نهج البالغه،تهران،انتشارار درا
 -60محمدی،حیدر(،)1380قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی، قم،دفترنشر وپخش معاری
 -61منتساکیو(،)1391روح القوانین ،ترجمه ونهار ،نلی ا بر مهتدی،تهران،چاپ چهاردهم،نشر
امیر بیر
 -62ولهوزن،جولیو (1338هاق)،الخوارج والشیعه ،ویت:و اله المطبونار
 -63وانظی،محمدنلی(،)1393مقاله«نقدوبررسای نظریه دواانه فضال الرحمن»،فصلنامه مطالعات
فلسفی کالمی،دوره سوم،شماره سوم،پاییز ،ر43-63
 -66هروی،جواد(،)1382امام علی  وایران،مشهد،انتشارار پژوهش تو
 -61هوی،دیوید وزنز(،)1381حلقه انتقادی،ترجمه،فرهادپور،مراد،انتشااارار روشاانهران ومطالعار
زنان
Rawls, John(1999), Atheory of Justice,Oxford university press
Sandel,Michael(2010), What’s Right To Do? New York,Farrar,Straus and Girous
Weber, max(1945) , On Law In Economy and Socity (Cambridge: Harvard
)university press
Rahman , Fazlur(1982) , Islam and modernity: transformation of an Intellectual
tradition, Chicago: The university of Chicago press,1984
Rahman Fa zlur (1965) ,Islamic methodology in History, Karachi: center Institute
for Islamic Research,

132

