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  نفي قدرت استياليي نبوي در ابتكار :خم غدير

  *مجتبي عطارزاده

 چكيده
به برتـري   اما اعتقاد آن خداست، سياسي اسالم حاكميت اصلي ازبينش  در هرچند

 يا نقصـان نقـش و   احكام شرعي به هيچ روي به معناي تحديد و حاكميت الهي و
 مقـام مـديريت كـالن اجتمـاعي     در ،ارتقاي كاركرد دولـت اسـالمي   مردم در ثيرأت

سياسـت   ةحـوز  هـاي فكـري در   برخـي نحلـه   برخالف بـاور  زيرا ،سياسي نيست
ذات  دولـت اسـالمي از   كه با طـرح وامـداري مسـتقيم قـدرت خليفـه و      ،اسالمي

 قـدرت در  كارآمدسـازي نهـاد   همراهي و عمل نقشي براي مردم در در خداوندي،
 پيـامبر  ةسـير  عمومي قائل نيستند، ةعرص آن در انتظارات ناشي از انجام وظايف و
را  خـالف ايـن بـاور    اهرم اجرايي قدرت، ةبه منزل ،بناي حكومت گرامي اسالم در

  .كند ثابت مي
حضـرت بـا    به مدينـه،  هجرت اجباري پي مخالفت اهل مكه با رسالت نبوي و در

ـ  حكـومتي بـر   ةشالودبود كه توانست  همراهي اهالي آن شهر ياري و عـدالت   ةپاي
 بزرگـوار  اي اسـت كـه پيـامبر    چنين شـيوه  متناسب با شك، بي .بيفكند اجتماعي را

 تعيين جانشـين خـويش در   فرايند در را تكميل ديانت خود اسالم تداوم رسالت و
قابليـت واالي انتصـاب    حـق و  رغـم برخـورداري از   بـه  و كند خم دنبال مي غدير

مقـام   با تبيين محورهاي شايسـتگي چنـين عنصـري در    طالب، بن ابي  مستقيم علي
 ،مخاطبينسوي  پذيرش وي ازسازي  با دروني آن است تا بر ،مسلمين هدايت امور

مساعدت  رهگذر همكاري و ويژگي كارآمدي دولت اسالمي از ضرورت احراز بر
  .كند كيدأجامعه ت همگاني آحاد

  .سازي دروني مشروعيت، عمل سياسي، مناسك ديني، دولت، قدرت، :ها كليدواژه
                                                                                                 

 mattarzadeh@yahoo.comاصفهان  استاديار گروه معارف اسالمي دانشگاه هنر *
  11/4/90: تاريخ پذيرش،  25/1/90: تاريخ دريافت



  ابتكارنبوي درنفي قدرت استياليي :غديرخم   134

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، نامة علوي پژوهش

  مقدمه 
 تكـوين نمـاد  ضـرورت   آرامـش عمـومي،   مين امنيـت و أجهت ت به قدرت سياسي در نياز

دولـت بنـا بـه     قـدرت  ةگستر .كند جوامع انساني توجيه مي در آن يعني دولت را مند سامان
قدرت بر آنان همراهي مخاطبيني كه  بنا به ميزان پذيرش و ميزان توانايي رهبري كنشگران و

  .نوسان است در شود اعمال مي
 ثابـت فـرض شـود،    تواند دانش سياسي مي ةحوز مفهوم قدرت در از آنچه ،بنابراين

تسليم  و ثيرأتمقولة  يك نوع ارتباط دوگانه به هنگام اعمال قدرت است كه با دو وجود
تـا   داشته باشـد  وجود مبحث قدرت هميشه يك طرف بايد در ،درواقع .استدرآميخته 

آراي براسـاس   ،بنـابراين  .پـذيرد  اثر نيز يك طرف ديگر وكند ايفا  ثيرگذارنده راأنقش ت
 يـك حاكميـت اسـتياليي،    رهگذر كه از بود گونه نخواهد اين ،انديشمندان سياسي اكثر

تـابع   گـروه ديگـر   رواي مطلـق و  يك گروه فرمـان  :گروه تقسيم شود به دوفقط جامعه 
هـاي   بنـاي حكومـت   در اين روند .طرفيني است ةرابط اساسي وجودايدة بلكه  ،محض

وحـي تشـكيل    زيرسـاخت اصـلي حاكميـت را   هـا   آن دركه  ،هاي ديني آموزه مبتني بر
نفـي قـدرت    هـا مصـداق بـارز    گونه حكومت است، چراكه اين شدني تطبيق نيز ،دهد مي

  .شوند استياليي شناخته مي
گرامـي اسـالم بـه     هجرت پيامبر پس از ،تشكيل حكومت نبوي فرايند در ،اساس براين
 بـر  ،رو ازاين .فراهم آورد قدامي راچنين ا ةزمينكه  گرايش اهل يثرب بود اين اقبال و مدينه،

هاي حكومت اسـالمي   تقويت پايه چنين اصل بنياديني است كه نيل به هدف تحكيم و ةپاي
جهـت   در آنـان را اتمام حجت بـا   دادن راه هدايت به عموم مسلمين و نشان پيامبر، پس از

  .كردايجاب  الوداع  حجةجريان  در ،ايشان نه اجبار و ،طالب همراهي با علي بن ابي
  

  دولت؛ ترجمان نياز ذاتي بشر به سازماندهي قدرت
كنـد داراي   حال كه در اجتماع و جامعه زندگي مي انسان موجودي اجتماعي است و درعين

گيـرد كـه    حالي شـكل مـي    بشري در ةجامع ،عبارت ديگر   به. استقالل نسبي و فردي است
كه داراي ساليق مختلفند، به ميل و رغبـت   ،اراده و اختيار و هاي مستقل داراي شعور انسان

سـعادت و   يكه بقـا  ،اهداف باالتر خود سبببه  نانآ .اي متحد جمع شوند خود در جامعه
دهند كـه در كنـار هـم زنـدگي كننـد و       بري بيشتر از مواهب زندگي است، ترجيح مي بهره

  .جوامع كوچك و بزرگ را تشكيل دهند
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شده و همچنين وجود نهادهـا و   انوني پذيرفتهاما شرايط زندگي اجتماعي، بدون ق
پس ناچـار بـه ضـرورت زنـدگي     . شود باشند ميسر نمي كساني كه مجريان اين قانون 

شوند و ايـن   اجتماعي، به سمت قانون و نهادهاي سياسي و مجريان قانون كشانده مي
 ،مقدمه با اين. شود امري است كه در اصطالح ديني از آن به واليت و امارت تعبير مي

ضرورت زنـدگي اجتمـاعي انسـان را    و شود كه دولت در نهاد آدمي است  روشن مي
اگرچه خاسـتگاه دولـت در غبـار ايـام      .دهد و راه گريزي از آن نيست بدان سوق مي

 عـالم، (بشر اشاره كـرد   به زمان پيدايش دولت در تاريخبتوان پوشيده مانده و دشوار 
، طبيعـي اسـت كـه    مند سامانبودن نياز به قدرت  ذاتي، اما با عنايت به )163: 1378

جـو  و دهندگان قدرت جست نخستين خاستگاه دولت در زمان انگيزش نخستين سامان
چگونگي پيدايش اجتماع و دولت و حكومـت را بـا    ،ادبيات ديني در .شودو كاوش 

  :توان بررسي كرد بقره مي ةسور 213ة مراجعه به آي
ث اهللا النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين فبعواحدة  كان الناس امة

دهنده  مردم، امتي يگانه بودند، پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم: الناس فيما اختلفوا فيه
با هم اختالف داشتند،  برانگيخت و با آنان كتاب را به حق فروفرستاد تا ميان مردم در آنچه

  .داوري كند
فرمايـد   آيه دليل و علت تشريع اصل دين و ايجاد اختالف در ميان مردم را بيان مياين 

  :به اين نحو كه
اند  زيسته صورت امتي يگانه با وحدت و يگانگي مي مردم در ابتداي امر در اجتماع به .1

  .و اين برحسب فطرت آدمي است كه موجودي اجتماعي است
و اين اختالف برخاسـته  د نشدبعد، در زندگي دنيوي خود دچار اختالف  ةدر مرحل. 2

  .از زندگاني طبيعي و اجتماعي بشري است
سوم، خداوند متعال براي رفع اين اختالفات پيامبران را مبعوث كرد تا راه  ةدر مرحل .3

  .دهنده باشند نويدآور و بيم درست را به آنان نشان دهند و
تعاون و  ةتنهايي كافي نبود و براي رفع اختالفات و ايجاد روحي اما انذار و تبشير به .4

زندگي اجتماعي كه در آن سعادت مادي و اخروي انسان تأمين شود، نياز به دو امر ديگـر  
ديگري حكومت براساس  ؛)و انزل معهم الكتاب بالحق(يكي قانون مناسب و درست : است

وسيله اختالفـات رخـت بربندنـد و     تا بدين) الناس فيها اختلفوا فيه ليحكم بين(قانون الهي 
زندگي فطري، داراي نيازهاي مرحلة پس انساني كه در . بشري رو به سعادت آورد ةجامع
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نيازهـاي  سـبب  بـه   ،در ايـن دوران . اوليه و ساده بوده است، نيازي به تشريع نداشته است
اثـر  بـر   نبوده است تا جايي كه بشر در كارها، اختالف، نزاع و درگيري  انسان ةساده و اولي

هاي مختلفي شد و اختالف نيز بـه   تكامل در زندگي اجتماعي خود، داراي طبقات و گروه
تكامـل  الزمـة  كـه   يبشري و تضـاد  ةجامع ةاختالفي كه الزم اجتماع بشري راه پيدا كرد؛

متعال پيامبراني را مبعوث كرد كه براساس كتاب الهي،  در اين زمان، خداوند. جامعه است
پـس بـا ظهـور انبيـاي صـاحب       ؛قانون حق را بيان كنند و عدل را در جامعه بسـط دهنـد  

بشـري   ةدولـت در جامعـ   ةشود؛ ثانياً انديش اوالً مدنيت و تمدن پيدا مي :شريعت است كه
خداوند لهي هستند كه به دستور دولت انبياي اانديشة مبدأ و مبدع تمدن و  .گيرد شكل مي

هاي كوچـك برحسـب فطـرت     مردم در جامعه ،بين مردم حكومت كردند و تا پيش از آن
  .كردند زندگي مي
ديـن الهـي اسـت كـه مـردم را بـه زنـدگي         .خاستگاه اصلي دولت، دين است ،بنابراين

نخستين كسـي اسـت كـه    ) ع(  اجتماعي و اعمال حاكميت فراخوانده است و حضرت نوح
  .ميان مؤمنان برپا كرده است در ـ وفانطاز پس ـ  رادولت ديني 

لطبع بـودن انسـان   اكه محصول ويژگي مدني با ،بشري ةاصوالً تشكيل دولت در جامع
برخاسـته از فطـرت   كـه   ايـن  سبببه  ،هاي خاص آدمي است كه دين نيز است، از ويژگي

امـري جـدا از     اسـالمي،  ةاست كه دولت در انديشبراي همين بدان اهتمام داشته و   است،
تاريخ انبيا گواه صادقي بر اين واقعيت است كـه بـا   . همراه با آن است و كامالًنيست دين 

. دولت نيـز شـكل گرفتـه اسـت    ـ  كه قدرت تشكيل حكومت داشتند آنانـ  ظهور پيامبران
با زعامت و رهبري معنوي و سياسـي  ـ  پس از طالوتـ  اسرائيل دولت باقدرت انبياي بني

گونـه شـك و    در تاريخ معروف است و جـاي هـيچ  ) ع(   د و حضرت سليمانوحضرت دا
سـيره و   ،همچنـين . گـذارد  تشكيل دولت ديني باقي نمـي به  نانآ اهتمام دربارةرا اي  شبهه

اجتمـاعي و سياسـي، همچـون    گونـاگون  در برخـورد بـا مسـائل    ) ص(   روش پيامبر اكرم
 ةوزير، فرستادن والي و نامه براي سران كشـورهاي مجـاور، جنـگ و صـلح، ادار     گماردن
و سرزمين حجاز و بسياري ديگر از اين قبيل مؤيـد ايـن مطلـب اسـت كـه      مدينه داخلي 

شريعت خاستگاه دولت است، امري كه از آن به رياست عامه يـا واليـت و امامـت تعبيـر     
جـاي هـيچ شـكي را بـاقي     ) ص(   امبر اسالمبه تعبير ديگر، عمل سياسي پي. شده است مي
گذارد كه آن حضرت در مدينه حكومت اسالمي را بنيان نهاد و به آن امـري مبـادرت    نمي

  .شود كرد كه امروزه به نام دولت شناخته مي
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  قدرت سياسي ةدهي در حوز گسيختگي و فقدان سامان استيال، لجام
 ت در همه يا اكثر علوم تخصصى اعمان گفتو مى قدرت مفهومى بسيار وسيع دارد كه تقريباً

يا فردى و اجتماعى كاربردى گسترده دارد، ولى جايگـاه قـدرت    ،از علوم فيزيكى و انسانى
هاى زبان فارسـى،   فرهنگ .ويژه در علوم سياسى، قابل مالحظه است در علوم اجتماعى و به

و  ،كـه معنـى مصـدرى آن اسـت     ،»داشـتن  يتوانـاي «، »توانستن«را در مفاهيم  »قدرت« ةواژ
گـاهى نيـز   ). 36/114: 1339 دهخـدا، (انـد   كـار بـرده   به ،كه اسم مصدر است ،»توانايى«

كار رفتـه   به ،اى كه واجد شرايط تأثيرگذارى باشد و به معنى قوه» استطاعت« ةكلممرادف با 
: 1371 معـين، (معنا شده است  ،»صفتى كه تأثير آن بر وفق اراده باشد«است و همچنين به 

  . اين معنا با مفهوم قدرت در علم كالم شباهت زيادى دارد كه توان گفت مى .)2/36
هاى  در فرهنگ» قدرت«. قدرت در اصل از زبان عربى به فارسى انتقال يافته است ةكلم

گرفتـه شـده   » ظرفيت واقعى و حد نهايى و كامل هـر چيـز  «به معناى » قدر« ةمادعربى، از 
: جمله  اند، از معنا كرده» قدر«آن با  ةرابطرا با توجه به » قدرت« ،ارباب لغتاز ى رخب. است

كه خود خواسته و را قدرت خداوند بر آفريدگانش به اين معناست كه ظرفيت و حد نهايى 
  . دهد مىها  آن به ،اراده كرده است
كـار   شود و در مفهوم تمكن و تسلط بر كسى يا چيـزى بـه   متعدى مى» على«قدرت، با 

 ،)6/101: 1410 فـارس،   ابـن (اند  ديگر آن را به معنى غنا و ثروت گرفتهى رخبرود و  مى
را بـر عوامـل   » قدرت«گونه موارد  با نوعى مجازگويى همراه است و درواقع در اين كه طبعاً

   .اند قدرت اطالق كرده
اعمال قهر متشـكل يـك طبقـه بـراى     «شناختى، قدرت عبارت است از  از ديدگاه جامعه

  : شود قدرت با سه ويژگى شناخته مى ،از نظر ماركس. »ديگر ةطبقسركوب 
ديگـر   ةطبقيك طبقه با  ةطبقاتى دارد و پيوسته، در رابط ةقدرت خصيصكه  اين نخست

   .)81: 1359 ماركس،( پذير خواهد بود تحقق
تواند سالم و مشروع باشد، زيرا ظهور و تجلى قدرت در  گاه نمى قدرت هيچكه  اين دوم

اگر . بودن جامعه دارد بودن آن جامعه است و ريشه در طبقاتى يك جامعه از عوارض ناسالم
از ديد او قـدرت  . شود اى به نام قدرت در آن ظاهر نمى طبقه باشد، پديده جامعه سالم و بى
اى از  البتـه پـاره  . ديگر خواهـد بـود   ةدست طبق اى به تم و سركوب طبقهتنها منشأ ظلم و س

خود تعريف  اجتماعى براى تحقق منافع خاص ةها قدرت را به توانايى يك طبق ماركسيست
: 1370 آرون،( بـودن و ارزش منفـى آن تصـريحى ندارنـد     اند و در مـورد نامشـروع   كرده
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161(.   
حـاكم و محكـوم    ةطبقـ  ةبوده و بيانگر رابطـ اضافى  ةخصيصقدرت داراى كه  اين سوم

داننـد،   تر از قدرت طبقاتى مى قدرت اجتماعى را اعم و گسترده نانآ ازى رخبهرچند . است
 .كننـد  ديگر معرفى مى ةطبقيك طبقه بر  ةارادقدرت سياسى را قدرت طبقاتى و تحميل  اام

اسـت از قابليـت    قـدرت عبـارت  «: گويـد  تعريف قدرت بـه قابليـت مـى   مقام  در پارسونز
 »آور واحـدهايى در نظـام سـازمان جمعـى     يافته براى تضمين اجراى تعهـدات الـزام   تعميم

   .)207: 1370 لوكس،(
  : كند وى در توضيح به دو عامل مهم اشاره مى

ـ مشروعيت تعهدات مذكور است از جهت تأثير مثبتـى كـه    ،نخست تـأمين اهـداف    رب
 اجتماعى هماهنگ با باورها و اعتقادات مردم دارد كه اين خود، تا حد وسيعى، منشأ پذيرش

كـه  » قابليت اجراى تعهد«از سوى مردم خواهد بود و اين مصداق روشنى است براى ها  آن
  . در تعريف آمده است

احكـام   كالً عامل وجود ضمانت اجرايى دولتى است كه در قالب پاداش و كيفر و ،دوم
و تنهايى تـأثيرى در اطاعـت افـراد نـدارد،      بهكه  ،كند و در موارد تمرد جزايى تجلى پيدا مى

ديگرى براى اجراى تعهدات نامبرده و پذيرش قهرى آن از سوى  ةپشتوانعصيان اين عامل 
  . اين قشر خواهد بود

سطح نخست به  :كند دو عامل نامبرده، دو سطح از قدرت ظهور و بروز پيدا مى براساس
شود، چراكه  اعتقاد و باور مردم به مشروعيت قانون و مديران و مجريان آن مربوط مى ةزمين

. بندنـد  كار مى كنند و تعهدات را به خود، از قوانين اطاعت مى به خودباورشان،  براساسمردم 
 باور ندارند ومشروعيت قوانين را كه  اين شود كه افراد يا به لحاظ دوم به مواردى مربوط مى

 ةپشـتوان عنـوان   بـه  ــ  يا به هر علت ديگر، دست به تمرد و عصيان بزنند كه قوانين جزايـى 
افـراد متخلـف را بـه     ـ يك ضمانت اجرايى دولتى عنوان بهاجراى قوانين مدنى و حقوقى و 

   .دارد اطاعت از آن وامى
 مربوط است كه از خاللاي  هاي اجتماعي و نقشيندها افركه قدرت سياسي به جا  آن از

شود و اين تصميمات گروه كاملي را متعهد و احتمـاالً بـه    تصميماتي گرفته و اجرا ميها  آن
 ،بنابراين، قـدرت سياسـي  . شود دارد، از ساير اشكال قدرت تفكيك مي زور به اطاعت وامي

عـد  اسـتفاده از قـدرت فيزيكـي در آخـرين مرحلـه دارد، بـا توجـه بـه ب         دربر حقي كه  بنا
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جز در مورد اقوام  هب(قدرت سياسي . شود در بخشي از آن تعريف مي كم دستبودنش  الزامي
شود، شكل نهادينـه دارد، از   ارچوب سرزميني اعمال ميهدر يك چ) هاي پراكنده و جمعيت

وسـيلة   خودمختاري زيادي برخوردار است و ناچار اسـت پيوسـته مشـروعيت خـود را بـه     
هـايي اسـت    ف اساسي قدرت سياسي، حفظ نظم و مديريت گروهوظاي. اَعمالش حفظ كند

  .دهند كه جامعه را تشكيل مي
تالكوت پارسونز بر قابليت قدرت سياسي در هماهنگ كردن واحدهاي اجتماعي بـراي  

اين هماهنگي كـه بـراي ارضـاي منـافع مشـترك افـراد       . كند تحقق اهداف جمعي تأكيد مي
  .مراتبي است يافته و سلسله ر آن واحد سازمانداراي خصوصيتي د ، آيد وجود مي به

آورد و  وجـود مـي   هاي رقيب نيز به اما قدرت سياسي رابطة قدرتي را ميان افراد و گروه
يـا   زي ومـوا شكل  بهزمان يا  هاي متفاوت به صورت هم  اين امر مستلزم آن است كه قدرت

گرايـان قـدرت را بـه رنـگ      نظام گرايان و كاركرد  ،ترتيب اين به. شكل متضاد اعمال شوند به
بينند و تصورشان از آن مديريت منسجم كل جامعه است كه  مي يعني رنگي لطيف ،صورتي

گيرد و تنظيمي سيبرنتيك ميان تقاضـاهاي مـردم،    با هدف ايجاد وحدت و انسجام انجام مي
كـه  ايـن در حـالي اسـت    . آورد وجـود مـي   گيري بـه  تصميميندهاي افرپشتيباني از رژيم و 

بيننـد و   يعني رنگي خشن مي ،ها قدرت سياسي را به رنگ سياه ها و آنارشيست ماركسيست
بـا در نظـر   (اي از خشونت كمـابيش مشـروع    آن را كنترل يك گروه بر كل جامعه بر زمينه

جنـگ،  (گيرند كه ممكـن اسـت در آن زور    در نظر مي) گرفتن مشروعيت خشونت انقالبي
كننـده بـر پايـة اقتصـاد و از راه      و استيالي محدود) يا حقوقزندان، جريمه، سلب مالكيت 

  .)30: 1380 ريوير،( مالكيت بر ابزار توليد، اعمال شود
وسـيلة عمليـات و    بايد توجه داشت كه عموماً هـر انـدازه قـدرت، خـود را بيشـتر بـه      

همواره اين  ،با وجود اين. آورد دست مي هاي نمايشي نشان دهد، اقتدار بيشتري هم به برنامه
هاي نمايشي، با كاهش اقتدار خـود نيـز    كند كه با تكرار اين روش خطر قدرت را تهديد مي

هاي فردي عجوالنه، افراطي و كوبنده گرفتـار   گيري تصميمرو شود و ناچار شود از راه  روبه
  .مداري كوركورانه شود نوعي قدرت

هاسـت و بـه عـدم تقـارن      يماستيال حاصل استفاده از توانايي بـه اجـرا درآوردن تصـم   
استيال به ساختار اجتماعي، به قدرت . انجامد شوندگان مي اجتماعي ميان حاكمان و حكومت

توانـد اسـتيال    برخي پيامدهاي اعمال قدرت مي ،با وجود اين. رابطه و به كنش وابسته است
كـه   حـالي  رسد، در نظر مي ايجاد كند، با اين تفاوت كه ساختارهاي استيال متغير و ناپايدار به
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  .جاشدن و تغيير متوليان آن، هميشگي است رغم جابه به ،قدرت سياسي
و  ارتـش، جـادوگران،  (كـه ابـزار قـدرت عمـومي     جا  آن پيامدهاي استيال هرچه باشد، از

حد و مـرزي زورگـويي كننـد،     شكل بي بهد نتوان نمي) نيروهاي فراطبيعي در جوامع غيردولتي
بديهي است . ز جايي ممكن است كه قدرت، مشروع پنداشته شودشوندگان ا اطاعت حكومت

اي كـه   گونـه  بـه  ،قدرت در طول زمان درون ساختارهاي سياسي تغيير كند ةكه رابط صورتي در
  .رأس قدرت به يك مستبد تبديل شود، اعتبار و مشروعيت قدرت از كف خواهد رفت

  
  ياستياليدارندگي مناسك ديني در تكوين قدرت زبا

چراكـه سياسـت را از    ،مثابة يك نظام ارزشي خاص، نفوذ زيـادي بـر سياسـت دارد    بهدين 
از راه مناسـكي كـردن حيـات جمعـي بـا      هـا   آن كـردن  هاي آغازين و زنـده  خالل اسطوره

و ) ها در سنت هندوسـتان  براي نمونه ورنه(مراتب  بخشيدن به يك فرد يا يك سلسله تقدس
در  .كنـد  گرا توجيه مي هاي منجي سي در برخي از جنبشيا حتي با اعتراض به يك نظام سيا

شدن برخي از نيروهاي روانـي   هاي سياسي، دين در آن واحد سبب آزاد و هدايت همة نظام
 ،بنـابراين . كند ، ايجاد باور ميداردجذابيتي كه  بايك منسك موفق، . شود فردي و جمعي مي
روحيـة  در نوسـاني كـه   بـه  سـتگي دارد و  ب ،اي به عواطفي كه برانگيخته قدرت آن تا اندازه

  .كنندگان پديد آورده است شركت
كه بازنمودي از يك عمل واسط بـراي دسـتيابي بـه اهـدافي     جا  آن ، برعكس، ازمنسك

  .گذارد پويايي اجتماعي تأثير مي درمشخص است، 
روي از نظم عمومي كه  دو عواملي هستند براي تحميل دنباله مناسك و عمل سياسي هر

  .شرط هرگونه زندگي و هرگونه موجوديت اجتماعي است خود
اسـت كـه مناسـك بـازنمودي از رويكـردي       براي آنشود،  اگر امر سياسي مناسكي مي

در موقعيتي   تظاهر يك قدرت، در برابرشود كه از خالل آن فردي خود را  بنيادين شمرده مي
بزاري نمايشي است كه به برتري در سوي قدرت تظاهريافته، مناسك ا. شناسد مي تر باز پست

كـه   ،نتيجه با ارائة نمادهاي برتري، ثروت، اقدامات خيـالي  بخشد و در آن قدرت اعتبار مي
شود و  كند، سبب ايجاد احترام و افتخار مي احساس حقارت ميها  آن برابر درفرد زيردست 

با ايجاد احساس  فقطو  يزدن به خشونتي واقع دست بي تواند  ترتيب، چنين قدرتي مي اين به
  .نياز به قدرت برتر الزامات خود را تحميل كند



 141   مجتبي عطارزاده

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة علوي پژوهش

را و تـرس از آن  اعمال استيال را تسهيل و احترام به اين قدرت   بردن يك قدرت، صحنه بر
هـاي ناشـي از    هاشـان بـه مـديريت تعـارض     در نزد قدرتمندان قابليـت . كند رونده مي بازپس

 ،بتواند كـارا شـود  كه  آن اما تظاهر براي. كند ها را تشويق مي عاليق، نيازها و يا ارزش ]تفاوت[
و  ،آمـدن مناسـك، مراسـم    پديدنيز شاهد  ،همينبراي . ها همراه باشد كننده داللتتكرار  بايد با

 در قيـاس بـا  اي مشـخص   اي هستيم كـه تماشـاگران را در فاصـله    ضوابط تشريفات گسترده
اي مركزي كه در آن هر يك از بازيگران بنا بـر   صحنهبه را  نانآ و توجهدهد  ميبازيگران قرار 

در ايـن  . سـازد  متمركـز مـي   ،كنـد  جايگاه اجتماعي خود مكاني مشخص را در فضا اشغال مي
رئيس دولت،   رژة نيروهاي نظامي در جشن ملي، سخنراني تلويزيوني(هاي زيادي  مثال ،مورد

 همچون مراسم سالگرد ،بار گذشته سياسي، مراسم يادبود وقايع اندوه ،يبزرگ حزبگردهمايي 
گونه مناسـك،   در طول اين. توان برشمرد را مي) جهاني يا روز مبارزه با استكبار دفاع مقدس و

در اين . شود وسيلة يك نظام پيچيده از بازنمودها و عواطف، هدايت مي تصور و خيال افراد به
شده، انتخاب امـاكن، شـور و   ايرادهاي  كنندگان در مراسم، ارزش سخنراني ركتكيفيت ش ،راه

  .با ضوابط خاص خودشان اثر تشديدكننده دارند) سياسي  ملت يا گروه(جمعي هاي  هيجان
دهندة مناسك داشت كه  اصرار زيادي بر فضيلت اجماع، شناس فرانسوي جامعه ،دوركيم

شدن نوعي وابستگي متقابل ميـان افـراد درون    آمدن، متحد و نهادينه به باور او سبب گردهم
ارچوب هـ هـا در چ  از ضـوابط و نقـش   اي پارهكردن  ، با اختيارمنسك. شود يك جماعت مي

زيـرا   ،كنـد  كننـده را تقويـت مـي    پيونـد اجتمـاعي يكپارچـه    ،آورد نظمي كه به بيـان درمـي  
  :شود ميك ادرايكپارچگي از چهار بعد 

  داشتن هنجارهاي يك جماعت؛ كردن انسجام و ريشه روشن ـ
  گروه وجود دارد؛ ةدهند هاي اخالقي تشكيل تأكيد مجدد و صريح بر اجتماعي كه در ارزشـ 
  سازوكارهاي انگيزش و بسيج فعال به گرد اهداف مشترك؛ ـ
  .اي آن هاي دوره يابي نمادين يك جماعت از خالل گردهمايي وحدت ـ

يابـد و   يافتگي يك قدرت، تبلـوري دوبـاره در مراسـم مـي     ايدئولوژي حاكم بر سازمان
. شـود  تعـديل مـي   ،سياسي تشديد و در عين حـال  منسكيك  چهارچوبدر  ،ترتيب يندب

آيد،  آن ايدئولوژي درمي مثابة كالبدي كه به خدمت بازي قدرت ايدئولوژي درون منسك، به
 بـدين  .شـود  با اعمال و تصـميماتي خـاص مـي   سبب مشروعيت يافتن يك قدرت خاص 

  .رود كه بايد برود رسد همه چيز به همان صورتي پيش مي به نظر مي ،ترتيب 
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  سازي قدرت سياسي رهيافت نبوي در دروني
شـود، مسـلك فكـري، مـذهب و ديـن و       اي كه سبب اقتدار حـاكم مـي   منشأ مهم و عمده
جذاب خـود   ةجوهراي قوي است كه با توجه به درونمايه و  دين پشتوانه. ايدئولوژي است

هـاي ايـن    شود كه مردم بدان ايمان بياورند و در راستاي اصول و اهـداف و مـرام   سبب مي
كه اصول دين و القائاتي جا  آن از .وندجان به آن جذب و متمايل ش كليت حتي در حد ايثارِ

اصولي جاودانه،  ،عالي و كمال مطلق نازل شده مبدأاز منبع فناناپذير و  و دارد ها كه به انسان
 بـي هاي ديانـت را   و منطبق بر اصول و معيارهاي عقالني و فطري است، لذا داده ،خردپذير

كليت دين امـر بـه نمـاز و حـج و      گونه كه در همان. پذيرند كم و كاست و با روح تعبد مي
شود، جعل  مي دانستهگرويدگانش جدي و در حد تكليف و وظيفه  ةناحياز  غير آنروزه و 

آورد كـه آنـان    شريعت براي حاكم در مؤمنان اعتقـادي راسـتين پديـد مـي     ةناحيقدرت از 
  .دهند تمام قدرت را در اختيار او قرار  دانند كه تكليف خود مي
. شـود  هاي حاكم ديني مي به راه و آرمان شانبه اين مباني محكم و متين سبب باوراعتقاد مردم 

ـين  . شـود  اي براي جعل قـدرت تلقـي مـي    گونه است كه ايدئولوژي و دين، منشأ عمده بدين هم
گرويـدگان و امـت اسـالمي    ناحيـة  آرماني متشـكل از  ـ  له هم سبب پيدايش حركت جمعيئمس

مباركي برخـوردار اسـت و آن ايـن اسـت كـه بـر محـور         اين حركت جمعي از خاصيت. است
ـين       وجود مي مؤمنان بهقدرتمند جبهة حاكميت و واليت، تشكلي از  آيـد كـه ديگـر گشـودن چن

از طريق نفـوذ  را اين اقتدار شريعت  بنابراين،. اي توسط دشمن كار بسيار مشكلي خواهد بود جبهه
  :داند راسل، اين نوع اقتدار را بسيار اساسي مي. دهد سازد و تبلور عيني مي در باورها عملي مي
پيـامبر اسـالم بـر منـابع مـادي      . كالسيك رسيدن به قدرت از طريق باور، اسالم استنمونة 

دادن نيرومنـدترين   ها با شكسـت  چند سال پس از او عرب ،با اين حال. عرب چيزي نيفزود
ديانتي كه پيـامبر اسـالم بنيـان     بدون شك،. امپراتوري بزرگي را برپا كردند  همسايگان خود،

پيـامبر اسـالم در پايـان عمـر خـود بـه       . عامل اساسي توفيق ملت عـرب بـوده اسـت    ،نهاد
: گويـد  گيبون از انحطاط و سـقوط امپراطـوري روم مـي    .امپراطوري بزنطي اعالن جنگ داد

ت و سـ ا مسلمانان واهمه كردند و بهانه آوردند كه پول و اسب و آذوقه ندارنـد، فصـل درو  
فرساست، پيامبر خشمگين شد و گفت گرماي جهنم بيشـتر اسـت، او    گرماي تابستان طاقت

ها  آن ايمان ديني ملت عرب را متحد نگه داشت و در جنگ به. را مجبور كند نانآ نخواست
: 1371 راسـل، ( شـان را قـدرت بخشـيده بـود    لب داد، علت آن بود كه خـدا رهبران قوت ق
185(.  

اين نكته اسـت كـه باورهـاي دينـي و      ،توان ترديد روا داشت نمي نآنچه در آ ،سرانجام
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ترين عامل پيروزي و قبول رهبري و پذيرش اقتدار و نيز اعطـاي   مباني اعتقادي اسالم، مهم
 ،جبارانه نيست، بلكه امري الهي، دروني، بـاطني  ةاين امري جبري و از روي سلط. آن است

را   دسـتورات ديـن الهـي، آن    در برابـر و معنوي است كه جامعة مؤمنان با اعتقاد به تسـليم  
  .داند ديني خود مي ةوظيفايمان و  ةنشاند و تجمع خود بر محور واليت را پذير مي

عنصر همراهي آحـاد   ةپايبديع در جريان استقرار قدرت كه بر  ةرويترديد اتخاذ اين  بي
رفـتن   شـايد از كـف  هـا   آن تـرين  كه مهم استهايي همراه  ا دشوارياجتماع استوار است، ب
كـه   اي هاي اجتماعي وقتي اديان بزرگ و جهاني با نظام. شكني است آرامش ناشي از هنجار
كامالً تطابق يافته باشند، آشكار است كه ديگر به وظيفه و نقـش   ،اند در بطن آن ريشه گرفته

در چنين وضـعي ايـن اديـان ديگـر     . كنند عمل نمي ،ر داردانتظاها  آن اي كه جامعه از بايسته
جـزء مهمـي از تكليـف و تعهـد و نيـز      . اي خواهند بود نه ادياني عام و جهاني ادياني قبيله

هـاي   ارزش هر ديني براي جامعه همانا عبارت است از توانـايي آن ديـن بـه اعمـال داوري    
تـر از آنچـه خـود جامعـه در      و متعالي تر انتقادي نسبت به نظام اجتماعي از منظري گسترده

دين براي اين نيست كه نظم اجتماعي موجـود  . كردن خويش قادر به اتخاذ آن است داوري
: 1374 اليـاده، ( را خوب جلوه بدهد، بلكه براي آن است كه انگيزاننـدة اصـالح آن باشـد   

535(.  
يـك گـروه مهـم    بـا منـافع   كـه   آن اي از افكار تأثيري نخواهد داشت مگر هيچ مجموعه

در خـدمت   فقـط آيد كه اين افكار  از اين گفته چنين برنمي .اجتماعي سازگاري داشته باشد
نيز ها  آن كند، زيرا ممكن است در خدمت عاليق آرماني منافع مادي گروه اجتماعي عمل مي

اي  بـراي مـردم چنـدان جاذبـه     د،افع مادي بسيار مغـايرت داشـته باشـ   افكار اگر با من. دباش
افكـاري   اين امكان نيز وجود دارد كه افراد در برخـي شـرايط از رشـته   لبته ا. د داشتنخواه

شـان   اي با منافع مادي ولي تا اندازه ،سازد را برآورده مي نانآ هواداري كنند كه عاليق آرماني
بـدان   ،شـود  ص داده ميرفته عقالني تشخي هم كه رويجا  آن از منتهاعمل تعارض دارد،  در

  .گيرد گرايش صورت مي
از چـه  . آنچه در دعوت و محتواي پيام پيامبران الهي آمده ناظر به همين نوع عقالنيت است

و گونـاگون  هـايي از حيوانـات    اقدام نوح پيامبر در ساختن كشتي و گردآوري زوج ،نمونهباب 
به لحـاظ فقـدان    ،از منظر عقالنيت صوري ،بيرون از آن كشتي قرار داشتكه  سپس هالكت هر

، شناس شـهير آلمـاني   جامعه ،ماكس وبر. نيست كردني و هضم فتنيپذير ،ارزش و منفعت مادي
  :گويد  موازين عقالنيت ذاتي مي براساسدر مقام بيان حركت پيامبران الهي 
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 در پيامبري يچه. نداشت وابستگي متأخر مكاشفاتي هاي دستهپيامبري به انجمن سري نظير  هيچ
ـته  ةانديش ـتند  جـاي  خـويش  مـردم  ميـان  در پيـامبران . نبـود  اي بنيادنهادن جماعت و دس  و داش
  ).Weber, 1952: 299( ديني هاي نظام و ها آيين به نه و بودند اخالقي اصول به مند عالقه

يكي پيامبر رسول يـا اخالقـي و ديگـري    : دهد  وي سپس دو نوع پيامبر را تشخيص مي
با موعظه و هـواداري از  نه  اساساً ،اش پيامبر نوع دوم از طريق رفتار شخصي. سرمشق پيامبر

سرمشـقي بـراي ديگـران بـاقي      ،دگي يا تبليغ يك الگـوي رفتـار خـاص   اي در زن راه ويژه
يا  دهد كه اگر خواسته باشند و  الگويي براي ديگران به دست مي و پيامبر سرمشق. گذارد  مي

اما پيامبر رسول يك نوع . توانند اين الگو را دنبال كنند  كافي خردمند باشند، مي ةاندازاگر به 
وظيفـه و الـزام دارنـد از     نـان آ كـه  كند ميكند و ادعا   راه زندگي را براي ديگران موعظه مي

  .شوند  همين راه بروند وگرنه دچار لعن خدايي مي
معنـاي   زينه در برابر بازده، بـه تعقيب منظم سود در جهان مادي از طريق محاسبة دقيق ه

آورد، زيـرا   صوري ممكن است بسيار عقالني باشد، اما ضرورتاً عقالنيت ذاتي را به بار نمي
عقالنيـت  . ها و نيازهاي انساني و نيازهاي كل جامعه را بـرآورده نسـازد   ممكن است هدف

. ارزشـي اسـت  عقالنيت ذاتي متضمن مواضع كه  آن حالو ها ندارد،  صوري كاري با ارزش
  ها دارد و هر آنچه هاي مورد اعتقاد آدم عقالنيت يك چيز به معناي ذاتي آن بستگي به ارزش

ممكن است به معنا و از ديـدگاه ديگـر عقالنـي     ،به اين معنا و از اين ديدگاه عقالني است
رسول گرامـي   از جملهآنچه مبناي دعوت پيامبران الهي و  .)251: 1377 هميلتون،( نباشد

داد، دعوت به عقالنيت ذاتي در برابر عقالنيت صوري بود كه اين روند  اسالم را تشكيل مي
  .كردتوان مالحظه  ويژه در اقدام آن بزرگوار به تشكيل حكومت مي را به

كه از راه غلبـه و   ،انقالبي ايجاد كرد و برخالف جريان معمول ،پيامبر در تأسيس دولت
ابتدا به تكوين يك ملت پرداخت و سپس دولتي نيرومنـد   پردازند، قهر به تأسيس دولت مي

 ،رو اين از«. هاي اسالمي است امت ةاي براي هم را تشكيل داد كه در آن عصر الگوي برجسته
آغاز تأسيس دولت با آغاز نهضت در مكه مقارنه داشته و با تكثيـر پيـروان رو بـه بسـط و     

توان يـك دورة بـارز قائـل     با اين همه، براي جريان تأسيس دولت مي. استحكام رفته است
حقيقت دو سال پيش از هجرت آغـاز   مدني در ةدور. مدني باشد ةگشت كه عبارت از دور

ــامبر حاجيــان گــاه تنــي چنــد از  شــد و آن ــا پي ــديثــرب در ديــدار ب ــه اســالم گرويدن  ،ب
پيامبر و مأمور نهضت به آن ديار قدم گذاشته و نقش امـام   ةعنوان نمايند به عمير  بن  مصعب

  .)107: 1349 فارسي،( »دار گشته است و معلم و مربي را براي مسلمانان آن خطه عهده
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مستمر تكوين ملـت در   ةجاهدممدني چيزي جز ادامه و تكميل  ةتأسيس دولت در دور
هاي تربيتي در جهت تكوين ملـت مطلـوب ادامـه     كوشش ،به همين سبب. مكي نبود ةدور
  . )113: همان( يافت

حكومـت گـواه   سيس أتسازي شرايط جهت  پي آماده گرامي اسالم در روند اقدام پيامبر
دست گرفتن قـدرت و اعمـال حاكميـت     هاين واقعيت است كه رهبري نظام اسالمي براي ب

هايي كه از جانب خداوند دارد، مانند هـر رهبـر ديگـري     صالحيت بروز و ظهورخويش و 
داشتن از شرايط عمـومي تكليـف و    قدرت ،بر همين اساس. نيازمند قدرت و توانايي است
  .شود مسئوليت در اسالم قلمداد مي
ترسيم كرده محتاج همتي بس بلند، نه كه دين براي حكومت  اي اهداف متعالي و انساني

هايي است كه قاعدة حاكميت را  از سوي كارگزاران و رهبري نظام، بلكه از طرف توده فقط
  .دهند تشكيل مي

بـه همـان    ،كنند ميابزارهايي كه حاكمان ديني در راه رسيدن به اين اهداف متعالي استفاده 
توانند  ميه ن نانآ .ها و مباني دين ها طبق آموزه مقدار بايد مشروعيت داشته باشد كه اصل آرمان

مجازنـد از   نهاز هر راهي قدرت و توان الزم را براي نيل به اهداف ديني خود تحصيل كنند و 
عظمت و بلنداي اهـداف نظـام سياسـي     ،بنابراين. هاي سالطين و طواغيت استفاده كنند روش
وسايل نيـل بـه ايـن اهـداف و ماهيـت      اهتمام بليغ دين در ضرورت مشروعيت نيز و  ،اسالم

 ،يعني تحقق بندگي خداوند در روي زمـين  ،ترين اهداف دين داشتن اصلي اختياري و اخالقي
كنـد كـه نظـام     گيرد، عقالً اقتضا مـي  خود نمي  هكه جز با اختيار و ارادة مردم رنگ اجتماعي ب

ت و چه در اسـتمرار و  گيري اركانش و چه در مرحلة اعمال حاكمي اسالمي چه در مقام شكل
هـا در مقـام    هرچند حكومـت . مردم باشدآگاهانة شدت نيازمند همراهي و مشاركت  بقايش به

تصدي قدرت، همراهي و همكاري اتبـاع را در قالـب اطاعـت و پيـروي انتظـار دارنـد، امـا        
 در مقام اعمال قدرت تا حد زيادي در گرو پذيرش آن از سوي مردم تحت امرها  آن كارآمدي

شود، قرارداد مردمي  عوامل مهمي كه موجب مشروعيت اطاعت مي از جمله ،از اين رو. است
موظف به رعايت آن ) شهروندان(يك طرف فقط جانبه نيست تا  قرارداد مردمي هم يك. است

بلكه قرارداد، دوطرفه است و شـهروندان   ،گردند و طرف ديگر مقيد به هيچ قيدي نشده باشد
 ،بنـابراين . كننـد  رعايـت قواعـدي مـي    زمامدار، او را نيز موظف بهفرمان در برابر اطاعتشان از 
كند، نشاني  كه هر دو طرف را موظف به رعايت نكات مربوط به خود  ،وجود قرارداد دوجانبه

ي نبود نياز بـه بسـتن قـرارداد    از وجود قدرت سازماني است، زيرا اگر يك طرف داراي قدرت
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  .)128: 1380 محمدي،( نبود
 كند كـه  ويژة مهم مردم در صورتي معنا پيدا مي كارعنوان  هاطاعت ب دوسويه، اين قرارداد در

صورت بالفعـل يـا    هاگر كساني ب. نظر كنند و بر حكم صادره گردن نهند رفصاز قدرتشان  نانآ
توان از آنان انتظار اطاعت داشت؟ بنابراين مفهوم اطاعت  ميداراي قدرتي نباشند، چگونه   بالقوه

اگـر  . سـنخ يكديگرنـد   قدرت و اطاعت هم كه ، بدين معنيبا قدرت سياسي داراي پيوند است
هـا   آن مسلماً با سـرپيچي كامـل   ،كندقدرت سياسي اعمال يك حاكم بر موجودات غير انساني 

گـذارد؛ زيـرا موجـودات     نمي ياطاعت بيحساب كس اين سرپيچي را به  اما هيچ ،شود مواجه مي
صورت بالقوه برخوردار نيستند تا قادر به درك مفهوم اطاعت از  هديگر از قدرت سياسي حتي ب

در . شان ندارد گونه سنخيتي با نوع زندگي هيچها  آن اعمال اين نوع قدرت بر ،آن باشند، بنابراين
و افـراد  شـود   ميروحية اطاعت وجود دارد كه قدرت سياسي لمس سبب به اين  ،جوامع مدني

ها به نحوي وجود دارد و  اين دليل بر اين است كه قدرت سياسي در انسان. كنند را درك مي  آن
كنند نظر  خواهد كه از اعمال قدرت خويش صرف رسيدن به قدرت مشروع از آنان مي حاكم با
 در) ع(   امـام علـي  . كننـد اطاعـت را جـايگزين آن   برخي خدمات از جانب حاكم،  عوضِ و در
  :فرمايد مورد اهميت اطاعت مي در البالغه نهج 27 ةخطب

  .رون استيد سررشتة كار از دستش برا كه فرمان نبرن آن

از اعمال قدرت جلوگيري و عمالً قدرت سياسـي را   ياطاعت و بيمخالفت  زيرا هر كس با
روزي يـ و موجـب غلبـه و پ   دوام و بقـاي دولـت دارد  سـزا در  اطاعت نقشـي ب . كند ميخنثي 

تي باشد تأثير دولت برحق باشد يا باطل تفاوتي ندارد، بلكه در هر نوع دولكه  اين حال. شود مي
هاي قدرت اسـت   تداوم و تحكيم پايهبر گذار اين عامل  توجه به نقش تأثير. گذارد خود را مي

سـوي عنصـري چـون     هدايت عموم پيروان خـود بـه   دارد تا با مي كه پيامبر گرامي اسالم را وا
ـ  ،قرآن ةطلبان هاي عدالت با محور قراردادن آموزه كه بن ابيطالب   علي اطاعـت   ةقصد دارد مقول

  .كندقدرت دولت اسالمي را تضمين و اجبار استوار سازد، بقا پاية اتباع را دروني و نه بر 
  
  يعمل به تكليف نفي قدرت استيالي ظهرم غدير؛

بـود كـه پيـامبر    لي ئمساترين  ترين و عمده عيين جانشيني براي رهبري امت اسالمي از مهمت
 .، به همراهان خويش ابـالغ كـرد  الوداع حجةاكرم در آخرين سال حيات، هنگام بازگشت از 
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آن،  ةجنبـ ايـن  نظـر از   صـرف  ،اگرچه اين اعالم عمومي، به فرمان خداوند صورت گرفـت 
اين اقـدام   .امت باشد ةآيندگذار مكتب به  طبيعي معمار و بنيان ةدغدغتوانست حاكي از  مي

آمـد و آن   شـمار مـي   بود، و از انتظارات عقالي عالم بـه  يناپذير ضرورت اجتماعي اجتناب
 ةدانست كه جامعـ  او مي. ورزيد حضرت حتي در زمان حيات خويش از آن مهم غفلت نمي

و هجـوم   ،ض اخـتالف، گسسـتگي  چوپـان هـر لحظـه در معـر     بـي  ةسرپرست مانند رم بي
اي از  هر وقت براي جنـگ يـا غـزوه    ،لذا. است استيالجويان ةسلطو چه بسا  طلبان فرصت

كه سفري ابدي   پس هنگامي ؛گذاشت شد، شهر را بدون امير و خليفه وانمي مدينه خارج مي
  ؟حال خود واگذارد  رو داشت، چگونه ممكن بود امت را به پيش

دار اصـحاب بـراي تصـدي خالفـت امـري       و منازعـات دامنـه   هر چند رحلت پيـامبر 
رهبـري و حكومـت از    ةلئمسـ كه  اين است، اما پيامي مهم دارد و آن بار انگيز و فاجعه اسف
 صـدا  يـك پيـامبر   ةنيازي كه صحاب ؛اسالمي است ةترين نيازهاي جامع ترين و بديهي روشن

 ةشـيو كس در لزوم آن ترديد روا نداشت و تنها مصـداق و   براي تحقق آن قيام كردند، هيچ
بـه خالفـت از   ) ع(  كه انتصاب علـي  شيعيان معتقد بودند. تعيين آن مورد اختالف واقع شد

تنها به موجب نص صورت گرفته است، بلكه از جهت عقلي هم از پذيرش  نهسوي پيامبر، 
فردي و ل ئمساترين  كوچك ةربارتواند بپذيرد كه رهبري د زيرا عقل نمي ؛ي نيستريزآن گ

ابهـام و   ةجامعـه را در پـرد   ةلئتـرين مسـ   اما مهـم  ،اجتماعي با پيروان خويش سخن بگويد
وصي و جانشـين   اًپيامبر گرامي اسالم، در دوران رسالت خويش مكرر. سكوت باقي گذارد

و نظـرات   و مراجعه به آراء» انتخاب«و موضوع امامت امت را از قلمرو  كردخود را تعيين 
 )ع(   هاي مختلف در سفر و حضر بـه جانشـيني علـي    ايشان به مناسبت. ساختمردم بيرون 

، تا بعد از نبي مكرم اسالم تكليف ددا ميتوجه  پيوسته بدوو امت اسالمي را  كرد ميتصريح 
 نقـل شـده كـه   مثالً  .كنندمراجعه  ،شايستة رداي خالفت استكه  آن مردم روشن شود و به

سـپس  . داد تـا تعميـر كنـد    )ع(  آن را بـه علـي   ،پاره شد) ص(  اهللارسول  پاافزاردوال چون 
انداختن يا در حـدود آن راه رفـت؛    به اندازة يك تير ،پا داشت  كه يك لنگه كفش به حالي در

به همـراه   كه چنانجنگد،  مي قرآنكي از شما بر تأويل ي: آنگاه رو به اصحابش كرد و فرمود
 )ع(  زند و بـه علـي   او همان كسي است كه به كفش پينه مي... جنگيد  قرآنمن براي تنزيل 

شود و كتاب خـدا سـوزانده    او به هنگامي كه سنت من كنار گذاشته مي: و فرمود اشاره كرد
براي احيـاي ديـن خـداي     ،گويند شود و افرادي كه شايستگي ندارند دربارة دين سخن  مي
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البته از ميان كلمـات گهربـار    .)3/33: 1382 وي،يوسفي غر( كند پيكار ميها  آن عزوجل با
كدام از نظر  هيچ، )ع(  تعيين جانشين و نصب خالفت و واليت اميرالمؤمنينبارة حضرت، در

: 1383 سـبحاني، ( رسـد  نميو عموميت به پاي حديث غدير  ،عظمت، صراحت، قاطعيت
و » غدير خـم «نام برابر ديدگان صدهزار نفر، در محلي به  مرتبت، در حضرت ختمي .)937
نازل شد و خداوند آن حضرت را مورد خطـاب قـرار داد    مائده ةسور 67 آيةكه  آن بعد از

آنچه از  ،اي پيامبر: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته« :كه
او را انجام  رسالت ،نكنيچنين طرف پروردگار بر تو نازل شده است، به مردم برسان و اگر 

و  كـرد را به مقام خالفت و وصايت و جانشيني منصوب  )ع(  به فرمان الهي، علي .»اي نداده
  :كرد را بيان ضمن خطبة موسوم به خطبة غدير اين عبارت معروف در

شـيخ  (هركه من موالي اويـم، ايـن علـي مـوالي اوسـت      : مواله من كنت مواله فهذا علي
  .)1/229 :1413 صدوق،

را  تي اكثريت يا اجماع امت در موضـوع خالفـ  أشيعيان ادعاي تمسك به ر ،همچنين
نيز مسـتند  ) ص(  اگر كسي بخواهد آن را به گفتار و كردار پيامبر دانند، خصوصاً وجه مي بي

از سوي كسي » حل و عقد«يا واگذاري امر امت به اهل  ي اكثريت وأزيرا ارجاع به ر ؛سازد
از سـوي ديگـر اجمـاع بـر     . رسد نظر نمي بهامري شايسته  ،گويد وحي سخن نميبه كه جز 

 ةسـلط كـه   چنـان  ،هـاي جـائر را فـراهم آورد    استقرار حكومـت  ةچه بسا زمين خطاي امت،
 .امويان خارج از اين قاعده واقع نشد ةاستيالگون

همچنين با استناد به قول و فعل پيامبر بر اين بـاور شـدند كـه امـام و پيشـواي      شيعيان 
معصوم و از هر عيب  و دومعرفي و معين ش) ص(  پيامبر ةوسيل بهيد از سوي خدا و جامعه با

. لقي و سببي پيراسته باشد و در خانداني پاك و پاكدامن تولد يافته باشدلقي و خُو نقص خَ
و  برعهده دارداخالقي را و رهبري سياسي، فكري، » امام« ،در عرف خاص شيعيان ،بنابراين

اخالقي از او  ةتزكيو تصفيه و  ،آموزش ديني ،اجتماعي، راهنمايي و ارشاد فكريامور  ةادار
بايد از رذايل اخالقي وارسـته،   چنين شخصي مسلماً .)71: 1383 اي، خامنه(رود  ميانتظار 

 .به فضايل آراسته و در دانش و بينش و بردباري و ساير صفات متعالي سرآمد همگان باشد
جانب خدا و پيـامبر و حصـر    ضرورت تنصيص امام و رهبر از ةاصل عصمت و انديش

معنـوي   ةمبـارز ، درفش فكري و پرچم مقاومت سياسـي و  )ع(  اين رهبري در خاندان علي
حتـي  . هاي انقالبي جامعه عليه خلفا و صـاحبان امتيـازات سياسـي و اجتمـاعي بـود      گروه

شـد كـه    آغاز مـي جا  آن از ها اغلب پذيرد كه نهضت بارتلس، محقق و مورخ روسي، نيز مي
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ساختن پيروان در روستاها و ميـان قبايـل و    داعيان از جانب مدعيان امامت به قصد متشكل
كردند كه قدرت  تلقين مي ،شدند و مخفيانه به كساني كه مورد اعتماد بودند عشاير ظاهر مي

اويند اوالد و  )ع(  علييا عباسيان از شيطان است و اميرالمؤمنين واقعي  و حكومت امويان و
از جور و ستم  كه چناند كرد، ه، زمين را از قسط و عدل پر خواهظهور كرد كه آخرين آنان
  .)76: 1382 بارتلس،( پر شده است

در جريان آخرين حج خود در اعالم رسمي جانشين پـس از  ) ص(  اسالمنبي مكرم اقدام 
آن  .شـود  شـمرده مـي  در جهت اصالح امور امـت و حكومـت اسـالمي    حركتي قاطع  خود،

همـت   تعيين جانشين در جهت تثبيت و يكپارچگي امـت اسـالمي   هبحضرت با دورانديشي 
كه  آن ، جزكردتكليف امت اسالمي را تا آخر مشخص و يكپارچگي آن را تضمين  گماشت و

امت اسالمي، با نهايت تأسف، اين مهم را پشت گوش انداخت و دچار اضمحالل و گمراهي 
در اسالم، حكومت تا زماني مشروعيت دارد كـه عامـل و ابـزاري بـراي      .شد ماندگي و عقب

اجراي احكام باشد؛ ولي اگر قرار شود كه خود آن، عامل تعطيلي ديـن گـردد، نقـض غـرض     
حكومـت  از تـوان   نمونه، مـي  از باب .خواهد شد و اعتبار شرعي خود را از دست خواهد داد

حاضر نبود به هر قيمتي در  )ع(  عليمحور بود و  يفه يك حكومت تكلكياد كرد اميرالمؤمنين 
در امـر  ايشـان   .حفظ آن قـدم بـردارد و بـه هـر وسـيله در جهـت بقـاي آن متمسـك شـود         

كه برخي از مردم نـادان گمـان كـرده بودنـد      كرد مياي تقوا را رعايت  به اندازهداري  حكومت
واهللا مـا  « :گونه اشـخاص فرمـود   حضرت در پاسخ اين. تر است سياستمدار) ع(  معاويه از علي

 ةغـدر الغدر لكنت من ادهي الناس و لكن كل  ةكراهيبأدهي مني ولكنه يغدر و يفجر و لوال  ةمعاوي
گـر و   تر نيست، اما معاويه حيله سوگند به خدا، معاويه از من سياستمدار :ةكفر ةفجرو كل  ةفجر

راد بودم؛ ولي هر نيرنگي گنـاه و هـر   ترين اف جنايتكار است، اگر نيرنگ ناپسند نبود، من زيرك
  .)200خطبة : البالغه نهج( »گناهي نوعي كفر و انكار است

  
  گيري نتيجه
 بـه  امـا  دارد، تشويق وجـود  قبيل تنبيه و از ،هاي فراواني راه اعمال قدرت، منظور به هرچند
كه  جا  آن تااقناع نيست  از هيچ ابزاري كارآمدتر سياست، ةانديشمندان حوز بسياري از باور

 اصـل و  در وباشـد  داشـته   بدان بـاور  كه فرد دانند آن مي برخي تنها شكل اصيل قدرت را
آن  كـه قـدرت مطلـق از    توان مدعي شد آساني مي به ،اساس براين .درست بداند را آن ،ذات
آن مبتنـي   بـر  يـا  و گيـرد  آن سرچشمه مي قدرت از هاي ديگر صورت اقناع است و و باور



  ابتكارنبوي درنفي قدرت استياليي :غديرخم   150

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، نامة علوي پژوهش

كه  شود واقع مي ثرؤهنگامي م ،ترين انواع قدرت است كه از عيني ،قدرت نظامي مثالً .است
ـ    ،همچنين .داشته باشند باور ،جنگند آن ميبراي سربازان به امري كه   ثيرأقـوانين هنگـامي ت

اذهان مردم نقش بسـته   درها  آن نسبت به حرمت گذاشت كه اعتقاد خواهند را واقعي خود
زيرسـاخت   كه درصورتيكه كرد ديني اشاره  توان به باور مي باورها ثرترين انواعؤم از .باشد
  .كرد دوچندان خواهد كارآمدي دولت را گيرد، قدرت قرار نهاد

طـول سـاليان    شگرف قدرت اقناعي است كـه در  ثيرأعنايت به ت با گرامي اسالم نيز پيامبر
را مخاطبين  وحي، متين مبتني برهاي  استدالل ةبا ارائ تا آن بود متمادي ابالغ دعوت خويش بر

 سـازد  متقاعد بود، رستگاري بشر كه متضمن سعادت و ،پيشنهادي خودشيوة  به صحت راه و
  .كرددنبال  انتقال قدرت نيز فرايندراستاي  در مقطع پاياني حيات و حتي در را اين روند و

 ضرورت همراهي آحـاد توجه به  اما با ،بود مند مشروعيت الهي بهره از آن بزرگوار هرچند
جريـان   تا در آن شد بر اقدامات آن، كارآمدسازي تصميمات و منظور  حكومت به نهاد مردم با
 اجتمـاعي، پراكندة هماهنگي نيروهاي  محوريتي براي هدايت و تبيين لزوم وجود خم با غدير

 از و سازد طالب متقاعد بن ابي همچون علي پيروان خويش را به پذيرش دروني عنصري برتر
 را »امت وسـط «تكوين وعدة تحقق زمينة  آن بود، آغازگر تداوم راهي كه خود با اين رهگذر،
  .كردسان با اقدام به تكليف الهي خود، روند رسالت را كامل  و بدين فراهم آورد
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