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  چكيده

اين مقاله در پي پاسخ به اين سؤال اصلي كه آيا انديشه سياسي اسالم براي توليد قدرت 
پردازد كه هاي قدرت نرم مينرم، ظرفيت راهبردي الزم را داراست، به پردازش مؤلفه

ادعاي نوشتار حاضر اين است كه در رويكرد . شبكه روابط و اعتبار اعتماد،: عبارتند از
يكي از ابزارهاي بسيار قوي براي ايجاد كنترل دروني در » تقوي«اخالقِ سياسي به اعتماد، 

در رويكرد فقه سياسي، تعدادي قواعد فقهي وجود دارند كه موجب افزايش . انسان است
مساوات، احسان، تأليف قلوب، تعاون، وفاي به : قواعدي از قبيل. شونداعتماد سياسي مي

هاي روابط قدرت نرم در انديشه سياسي اسالم  هاي شبكهمؤلفه. عقود، عدالت، شورا و غيره
هاي ايجاد اعتبار نيز  مؤلفه. زا، اتحاد و يكپارچگي امت اسالمي عوامل دوستي: عبارتند از

بنابراين، . زور و موارد ديگر استشامل مشروعيت سياسي، مشاركت، پرهيز از توسل به 
  .هاي قدرت نرم داراي ظرفيت است انديشه سياسي اسالم در همه مؤلفه

  
   :كليدي هايواژه

  .هاي ارتباطي انديشه سياسي اسالم، قدرت نرم، اعتماد، اعتبار، شبكه
   

                                                      
 Razarei59@gmail.com      ).ع(دكتراي علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم ∗
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 مقدمه
لملل، كننده مناسبات و جايگاه كشورها در عرصه روابط بين ا  ترين مؤلفه تعيينمهم

در هزاره سوم ميالدي، اَشكال نامحسوس قدرت اهميت بيشتري پيدا كرد و  .قدرت است
مندي ديگر فقط در گرو منابع صرفاً مادي قدرت نبود، بلكه بيشتر توانايي تغيير رفتار  قدرت
اين بعد از قدرت، قدرت نرم . آمد هاي ديگر يا افراد ديگر، قدرت به حساب ميدولت

  .قدرت نرم، اقناع افكار عمومي است. شودخوانده مي
هاي عظيم ملي، با تأسيس جمهوري اسالمي ايران، اين نظام نوپا در برخورد با چالش

هاي اقتصادي، تجاوزات نظامي  المللي، همچون كودتاهاي گوناگون، تحريماي و بينمنطقه
بر ارتقاي نه تنها تضعيف نشد، بلكه روز به روز ... ، جنگ تحميلي و)عمليات طبس(

افزاري،  هاي سخت مندي منابع اين قدرت نه در افزايش توان. جايگاه جهاني آن افزوده شد
است و بلكه در وجود قدرت نرم بعد از پيروزي انقالب اسالمي، معنا و مفهوم جديدي يافته

محمدي، (. هاي سخت پيدا كرده است از نظر تأثيرگذاري، جايگاه برتري نسبت به قدرت
1389 :102(  

شدت گيري بيشتر از قدرت نرم است؛ قدرتي كه به ايران داراي پتانسيل باال در بهره
بدان نيازمند است و از آنجا كه پشتوانه نظري نظام سياسي ايران مبتني بر انديشه اسالمي 
است، اين مقاله در پي پاسخ به اين سؤال است كه آيا انديشه اسالمي براي توليد قدرت نرم، 

  هبردي الزم را داراست؟ ظرفيت را

  مفهوم انديشه سياسي اسالم
در » ريمون آرون«. هاي فراواني مطرح شده است درباره مفهوم انديشه سياسي، نظريه

انديشه سياسي عبارت است از كوشش براي تعيين «: تعريف انديشه سياسي گفته است
هايي كه در حد معقولي اهدافي كه به اندازه معقولي احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزار

 )16: 1376بشيريه، (» .يابي به آن اهداف بشود توان انتظار داشت موجب دست مي
انديشه سياسي، مجموعه باورهاي «: كندگونه تعريف ميقادري، انديشه سياسي را اين

در  )193: 1375قادري، (» .فلسفي است كه به طور مستقيم به اداره امور جامعه مرتبط باشد
انديشه سياسى، تفكر منسجمي است كه «: شودمي ي ديگر انديشه سياسي چنين تبيينتعريف

هاي سياسي اجتماعي حل عقالني براي بحراندنبال ارائه راهاز درون مبناي معرفتي خاص به 
بر اساس اين تعريف كه مد نظر مقاله است، منظور از انديشه سياسي  )14: 1384فوزي، (» .است

دين اسالم به سه بخش . سياسى در اسالم است  زمان به نظريه و فعل دن هماسالم، توجه كر
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و انديشه سياسي اسالم اعم از اين  )385: 1386 خميني،(شود اعتقادات، اخالقيات و فقه تقسيم مي
  .لذا در اين مقاله، انديشه سياسي اعم از كالم سياسي و فقه سياسي است. سه بخش است

  مفهوم قدرت نرم
براي قدرت، . داختن به قدرت نرم، ابتدا بايد مفهوم قدرت را تعريف كردبراي پر

  .شود ها اشاره مي ترين آن تعاريف متفاوتي ارائه شده است، كه در اينجا به برجسته
اعمال قهر متشكل يك طبقه براي «از ديدگاه ماركس، قدرت عبارت است از 

قدرت عبارت «به عقيده وبر،  )81: 1359كارل ماركس و فريدريش انگلس، (» .سركوب طبقه ديگر
دهد تا  آيد و به فرد امكان مي است از فرصتي كه در چارچوب رابطه اجتماعي به وجود مي

رغم  اش را حتي علي ـ قطع نظر از مبنايي كه فرصت مذكور بر آن استوار است ـ اراده
قدرت، مجال «اه وبر، از ديدگ )139: 1367ماكس وبر، (» .ها تحميل كند مقاومت ديگران بر آن

يك فرد يا تعدادي از افراد است براي اعمال اراده خود حتي در برابر مقاومت عناصر 
  )232: 1362ژولين فروند، (» .ديگري كه در صحنه عمل شركت دارند

اين قـدرت را به  خداوند، )148آيه  :بقره(. است  مـنبع اصلي هر قدرتي خداوند در اسالم،
در مسير تحقق اهداف و از انسان خواسته از اين قدرت . گذاشته استنسان امانت در اختيار ا

بايد عدالت  قرآن، قدرت سياسي  از نظر. استفاده كندصحيح سياسي و در مسير كمال خود 
انَ ليقُوم لَقَد اَرسلْنا رسلَنا بِالبينات و اَنْزَلْنا معهم الْكتاب والْميز« .و قسط را در جامعه حاكم كند

طسبِالق اذْكُرُوا « .منشأ اتحاد، همبستگي و برادري شودو همچنين بايد  )25آيه: حديد( »النّاس و
ارِ فَانقذكُم كُنْتُم علي شَفا حفْرَةٍ منَ النّ  و  اخْوانَا  فَالَّف بينَ قُلُوبِكُم فَاَصبحتُم بِنعمته  اَعداء  كُنْتُم  اللّه اذْ نعمةَ
؛ حمايت از دين و خداپرستي را به عنوان هدف مهم خود قرار دهد) 103 آيه: عمران آل( »منْها

  ينْصرُه  منْ  ولَينْصرَنَّ اللّه« .لذا به دنبال اقامه نماز، زكات و امر به معروف و نهي از منكر باشد
الصلوةَ واتُوا الزَّكوةَ و اَمرُوا بِالمعروف و نَهوا عنِ   نَّاهم في االَرضِ اَقاموامكَّ ان الَّذينَانَّ اللّه لَقَوِي عزيزٌ، 

 )41آيه : حج( »الْمنْكَرِ و للّه عاقبةُ األمورِ
قدرت سخت، . گردد قدرت از نظر ساختاري به دو بخش قدرت سخت و نرم تقسيم مي

نيروي نظامي و اقتصاد كه ممكن است موجب تغيير قدرت آشكار و ملموس است؛ مانند 
  .قدرت سخت مبتني بر تشويق و تهديد است. موقعيت افراد شود

گويد، قدرت نرم توجه ويژه به اشتغال ذهني  جوزف ناي درباره قدرت نرم مي
جوامع ديگر از طريق ايجاد جاذبه است و زماني يك كشور يا يك جامعه به قدرت 

بتواند اطالعات و دانايي را به منظور پايان بخشيدن به موضوعات  يابد كه نرم دست مي
برداري نمايد كه حاصل آن،  اي بهره مورد اختالف به كار بندد و از اختالفات به گونه
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هاي جمعي در مناقشات  يكي از نمونه هاي قدرت نرم، كاربرد رسانه. گرفتن امتياز باشد
  دد و ما ديگر شاهد اعمال زور وتواند جايگزين فشار نظامي گر است كه مي

  .گيرد اي صورت مي اجبار نيستيم، بلكه اقناع افكار عمومي از طريق جنگ رسانه
(josephs s.nye, 2004, vol.6, no 9.)  لذا قدرت نرم نه زور است و نه پول، در قدرت نرم بر

ستگي به مندي قدرت نرم بيشتر ب شود و اهميت و توان گذاري مي ها سرمايه روي ذهنيت
  .منابع آن دارد

  هاي قدرت نرم ويژگي
  :كند متمايز مي سخت هايي است كه آن را از قدرتقدرت نرم داراي ويژگي

است؛ حال آنكه قدرت » باال به پايين«قدرت سخت داراي ساختاري هرمي و منطق . 1
 در قدرت. شود توليد مي »بازيگر ـديالكتيك متن «نرم در ساختاري كروي و با منطق 
شود؛ اما  و سبب گسست بين عامل و موضوع قدرت مي سخت، قدرت به آمريت تعبير شده

آيد؛ يعني  قدرت نرم با عنصر اقناع تعريف شده و قدرت در فضاي ارتباط متقابل پديد مي
هر چند وجه مشترك قدرت نرم و سخت، . باشند عامل و موضوع بر يكديگر موثر مي
قدرت نرم، ديگران را به تبعيت از . شيوه اي متفاوت متقاعد كردن رقيب است؛ منتهي به

به تعبير ناي، قدرت نرم، . كند ها قانع مي هنجارها و نهادهاي مورد نظر، يا موافقت با آن
  )149: 1383ناي، (. يعني توانايي رسيدن به اهداف مورد نظر از طريق جاذبه و جلب ديگران

هاست، بر نوعي از ذهنيت  عينيتقدرت نرم بر خالف قدرت سخت كه مبتني بر . 2
در واقع، اطاعت از دارندگان قدرت نرم بر اساس باورها و اعتقادات انجام . استوار است

   )22- 23: 1385افتخاري، (. شود مي
بندي قدرت به شيوه سنتي  اين ويژگي با تقسيم. محسوس استقدرت نرم، امري غير .3

ير ملموس بودن قدرت در شيوه سنتي بيشتر ملموس و يا غ )91: 1373عالم،(. متفاوت است
اما از آنجا كه قدرت نرم بر ذهنيت متكي است، با به . معطوف به كاركرد منابع قدرت بود

هاي اخالقي به صورت غير مستقيم بر  كارگيري ابزارهايي چون فرهنگ، آرمان و يا ارزش
ر محسوس بودن آن به لحاظ بنابراين، ويژگي غي. گذارد منابع يا رفتار ديگر كشورها اثر مي

تالش در راستاي . قدرت نرم متكي بر فرهنگ و ايدئولوژي است. ماهيت قدرت نرم است
هاي مشترك، موجب كسب  ها، هنجارها، ايستارهاو طرز تلقي توليد، تأمين و اقناع ارزش

  .شود قدرت نرم مي
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با جريان فزاينده  همراه. افزايي دارد قدرت نرم، فراگير است و قابليت توسعه و هم .4
هاي مرزهاي جغرافيايي،  انقالب اطالعات و توسعه فرهنگ اينترنتي، به وراي محدوديت

  .كند قوميت ملي و زباني راه پيدا مي
به تعبير ناي، منابع قدرت همواره ثابت . پذيري دارد قدرت نرم، ماهيت پويا و تحول. 5

گيري و اثرگذاري قدرت نرم  شكل. يابند ميها نيز تغيير  نبوده و هميشه با تحول بسترها، آن
  )1383ناي، (. به زمان نياز دارد

  )18 -  29، 1ج : 1387افتخاري، (. قدرت نرم بر سرمايه اجتماعي بازيگر استوار است. 6

  قدرت نرمهاي  مؤلفه
 اعتماد

. رود مايه سرمايه اجتماعي است، از جمله اركان قدرت به شمار مي اعتماد كه جان
اجتماعي بر انتظارات، تعهدات اكتسابي و تأييد شده به لحاظ اجتماعي داللت دارد، اعتماد 

ها و نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعيشان  كه افراد نسبت به يكديگر و نسبت به سازمان
صداقت، عدالت، انصاف، وفاي به عهد، اعتماد مردم به يكديگر، اعتماد مردم به . دارند

 )299: 1380غفاري، (. اند ماد اجتماعيوجوه اعت... حكومت، و
  اعتماد، سنجش ميزان آمادگي براي ايجاد روابط در مواردي است كه نظارت،

اعتمادي به معناي خطرناك دانستن و بي. هاي سنگيني دارد پذير نيست يا هزينهتوجيه
به معناي اعتماد . گر استبرقراري ارتباط با ديگران است كه در ذهنيت و رفتار افراد جلوه

بنابراين، اعتماد اجتماعي به اين معناست . رودباور به عملي است كه از ديگران انتظار مي
كند و يا كاري را به اين دليل دهند كه به رفاه من كمك ميكه ديگران كاري را انجام مي

دهند، اين  دليل اينكه مردم به اعتمادورزي تن مي. دهند تا به من آسيب نرسدانجام نمي
هاي مطلوب را از دسترس مردم دور اعتمادي افراطي، گزينهاست كه خطرگريزي و بي

  )211- 214: 1384بخش، افه در تاج(. كندمي
 هاي روابطوجود شبكه

در ارتباط متقابل ميان . هاي مهم قدرت نرم استهاي ارتباطي از جمله مؤلفهشبكه
اين شبكه، حالت تارهاي . م استآيد كه حامل قدرت نراي به وجود ميها شبكه انسان

هاي روابط با يكديگر، به افراد از طريق ايجاد شبكه. كندها را بازي مينامرئي ميان انسان
ها را ندارند و يا  كه به تنهايي قدرت انجام آن دهندراحتي بسياري از كارهايي را انجام مي

اري و اعتمادپذيري در هاي روابط، مردم را به همكشبكه .دهندبه دشواري انجام مي
هاي روابط، در درون شبكه )121: 1384بخش، پاتنام در تاج(. كنندبرخوردهايشان تشويق مي
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هاي روابط، مشاركت شبكه. كندها و هنجارهاي مشتركي ميان اعضا بسط پيدا ميارزش
راد كنند و اطالعات موجود درباره اعتمادپذيري افمدني، همكاري و ارتباط را تسهيل مي

هاي متراكم تعامل وقتي معامالت اقتصادي و سياسي در شبكه. كنند ديگر را تقويت مي
  )98: همان(. يابدشكني كاهش ميطلبي و قانونپذيرد، انگيزه فرصتاجتماعي صورت مي

 اعتبار
و . اندها بودهاعتبار و پرستيژ همواره مد نظر قدرت. ضلع ديگر قدرت نرم، اعتبار است 

. آورند شمندان روابط بين الملل، آن را به منزله يك منبع مستقل قدرت به شمار ميلذا اندي
  )12: 1383ناي، (

اعتبار به مثابه منبع اصلي در تعيين ظرفيت بازيگران اجتماعي، زمينه اجراي تصميمات 
اعتقاد افراد به هنجارهايي واحد، سبب ايجاد وفاداري خواهد . سازدو تعهدات را فراهم مي

اجتماعي،  - هاي فرهنگي بررسي. شودمي ايمان به تأثيرگذاري، سبب افزايش آن. شد
 )18- 29، 1ج : 1387افتخاري، ( . حكايت از متأثر بودن پديده ها از باورهاي مخاطبان دارد

  ظرفيت انديشه سياسي اسالم در توليد اعتماد
شود روابط ميان  مياعتماد موجب . گرددترين مؤلفه قدرت نرم محسوب مياعتماد، مهم

و از آنجا كه . افراد به اندازه كافي عميق باشد تا سرمايه اجتماعي مطلوب توليد گردد
قدرت نرم را نيز  سرمايه اجتماعي، عاملي مهم در توليد قدرت نرم است، اعتماد اجتماعي و

  .توان از هم جدا كردنمي
هايي براي اسي داراي ظرفيتانديشه سياسي اسالم از دو رويكرد اخالق سياسي و فقه سي

، »هاي درونيكنندهتقويت كنترل«در رويكرد اخالق سياسي به اعتماد، . توليد اعتماد است
يكي از ابزارهاي بسيار قوي » تقوي«. شودترين عامل در ايجاد اعتماد محسوب مي مهم

از انجام گناه  تقوي اين توانايي را دارد كه فرد را. براي ايجاد كنترل دروني در انسان است
فراگير شدن تقوي . فردي و اجتماعي باز دارد و به اين وسيله، قابليت اعتماد را افزايش دهد

  شود كه احتمال ارتكاب عمدي گناه و اشتباه كاهش يابد و بهدر جامعه، باعث مي
اي فرد باتقوي نزد خداوند و ميان مردم جامعه دار. وسيله، اعتماد در جامعه توليد شوداين 

البته تقوا درجاتي . گيرداين اعتبار از اعتمادي كه مردم به او دارند، نشأت مي. اعتبار است
گاه تقوي پيشه كرده و تقوي پيشه كرده و ايمان آورند و عمل صالح كنند، آن«. دارد

دارد نيكوكاران  ايمان آورند، سپس تقوي پيشه كرده و نيكويي كنند و خداوند دوست مي
  )93 :آيه مائده،(» را



 

  

47 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  نهمشماره  
  94 تابستان 

  هاي انديشهظرفيت
  سياسي اسالم در
  توليد قدرت نرم

 )41 -64(  

هر يك از «تقوي ذكر شده است كه به بيان عالمه طباطبايي  در اين آيه، سه بار كلمه
ابتدايي، انسان  در مرحله. اي از احساس مسئوليت و تقوي استاين سه تقوي اشاره به مرحله

. شودياد مي» احساس مسئوليت دروني«از تقوايي فطري برخوردار است كه از آن با عنوان 
كه حتي با وحي آشنايي ندارند، مانند شود كسانياين تقوي باعث مي )78، 5ج : 1375طبايي، طبا(

، اين افراد را به انجام كارهاي نيك »احساس مسئوليت دروني«. فرد با تقوي عمل كنند
تقوايي كه در اين مرحله . بعدي تقوي، خاص مؤمنين به اسالم است مرحله. دهدسوق مي
گردد و نتيجه تر ميعميق كند و اثر آندرون جان انسان نفوذ مي در«گردد، كسب مي

 تقوايي كه در مرحله )همان(. آن، ايمان مستقر و ثابتي است كه عمل صالح، جزء آن است
  كند، باعثشود، عالوه بر اينكه او را به انجام واجبات دعوت ميعالي نصيب فرد مي

  )همان(. كه حتي بر او واجب نيست، اقدام نمايد شود فرد باتقوي به انجام كارهاي نيكيمي
خود را مطابق شيوه زندگي تقوي اصالح نمايند، » ها و رفتارهايگرايش«كساني كه 

: اي از قرآن به صورت جامع بيان شده استشوند كه در آيهها و صفاتي ميداراي نشانه
ن و كتاب آسماني نيكوكاري، آن است كه كسي به خداي عالم و روز قيامت و فرشتگا«

و پيغمبران ايمان آورد و دارايي خود را در راه دوستي خدا به خويشان و يتيمان و فقيران و 
پا دارد و ماندگان و گدايان بدهد و در آزاد كردن بندگان صرف كند، و نماز به در راه

هد خود وفا اند، به عزكات مال به مستحق دهد، و نيز نيكوكار آنانند كه با هر كه عهد بسته
كه بدين كساني. (كنند و در حال تنگدستي و سختي و هنگام كارزار، صبور و شكيبا باشند

آيه : بقره(. ها به حقيقت پرهيزكارانند ها به حقيقت، راستگويان و آن آن) انداوصاف آراسته
177(  

  :بر اساس اين آيه، نشانه و صفات افراد با تقوي عبارت است از
  .ا، روز رستاخيز، فرشتگان، كتاب آسماني و پيامبرانايمان به خد )الف
  .خواندن نماز و پرداخت زكات )ب
انفاق اموال مورد عالقه خود به خويشاوندان، يتيمان، مسكينان، واماندگان در راه،  )ج

  .سائالن و بردگان
  .وفا كردن به عهد )د

اگر كسي اين . ودشدر اين آيه شريفه، پيوند عجيبي ميان اعتماد و تقوي مشاهده مي
شود و اگر در صفات ذكر شده خوانده مي» متقي«صفات را داشته باشد، از نظر قرآن، فرد 

. توان يافتگردد كه فردي قابل اعتمادتر از صاحب اين صفات، نمي دقت شود، مشاهده مي
 حتي اگر هيچ قانون و حقوقي در جامعه وجود نداشته باشد، اعتقادات و اصول رفتاري او به

لذا . رود به اعتماد كسي خيانت نمايدقدري شفاف و مستحكم است كه هرگز احتمال نمي
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اعتمادي در جامعه است و بايد در حل اساسي و دائمي براي حل مشكل بيتقوي يك راه
  .مداران قرار گيرد دستور كار سياست

د هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي افرايك روش عام است كه بر جنبه» تقوي«
در » تقواي سياسي«ها، بعد سياسي زندگي افراد است كه يكي از اين جنبه. گذاردتأثير مي

هاي دروني در فرد تقويت شود كنندهشود كه كنترل تقواي سياسي باعث مي. آن فعال است
منصبان و تقواي سياسي، به صاحب. مصون سازد» قدرت سياسي«و او را نسبت به آفات 
. تصاص ندارد؛ اگر چه اين افراد بيشتر به تقواي سياسي نياز دارندكارگزاران دولت اخ
مند شوند و اشتباهات سياسي خود را توانند از تقواي سياسي بهرهعموم امت جامعه، مي

اسالم ضمن . ارگانيك دارد تقواي سياسي با نهادهاي سياسي اسالم، رابطه. كاهش دهند
كند، از امت انتظار دارد كه تقواي تأكيد مي اينكه بر جايگاه و اهميت نهادهاي سياسي

اين وسيله، كارآمدي و توليد اعتماد سياسي بيشينه  سياسي را در خود تقويت نمايند تا به
  .تقواي سياسي با اعتماد سياسي رابطه مستقيم دارد. شود

در رويكرد فقه سياسي، برخي از قواعد فقهي وجود دارند كه موجب افزايش اعتماد 
مساوات، احسان، تأليف قلوب، تعاون، وفاي به عقود، : قواعدي مانند. شوندميسياسي 

 .عدالت و شورا

  )عدم تبعيض( قاعده مساوات -الف
  مفاد قاعده

هاي يكسان  مساوات يعني برابري و عدم تبعيض بين افرادي كه در شرايط و استحقاق
با يكديگر تشابه تام و كامل ها  لذا مقصود از مساوات آن نيست كه همه انسان. قرار دارند

 )478: 1385جعفري، (. داشته باشند و يا عين يكديگر باشند

  داليل و مستندات
  آيات

اي مردم، به درستي كه ما شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ملت «آيه شريفه 
در  و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد،) گروه گروه(ملت 

 )1(».خداوند داناي آگاه است. حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست
 )13آيه : حجرات(

ها از يك زن و  همه انسان: گويدعالمه محمد حسين طباطبايي در تفسير اين آيه مي
بنابراين، . اند و هيچ چيزي جز تقوي سبب برتري فردي بر فرد ديگر نيست مرد خلق شده

  )326، 18ج : 1376طباطبايي، ( )2(.شود سبب برتري نمي... ميت، نژاد، رنگ ونسب، قو
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 روايات

خبر دادند كه يكي از واليانش غنايم را بين خويشان خود تقسيم  )ع(به حضرت علي
اَال و انّ حق من قبلك و : ...حضرت به وي چنين نوشتند. كرده و به ديگران چيزي نداده است

؛ آگاه باش به درستي كه مسلماناني كه نزد تو و ما في قسمة هذا الفَي سواءقبلنا من المسلمين 
  )43نامه  نهج(.شان از اين غنيمت يكسان است برند، حق به سر مي

  سيره معصومين
درخواست پيامبر در واپسين روزهاي عمر خود از مسلمانان مبني بر اينكه اگر به كسي 

دعاي فردي مبني بر تازيانه خوردن از پيامبر به آزار رسانده، حاضر است مجازات شود و ا
دهنده اين است كه پيامبر با اينكه رهبر نشان طور ناخودآگاه و درخواست قصاص از وي،

جامعه اسالمي بود، هيچ مزيتي در حقوق اجتماعي و اموال عامه براي خود قائل نبوده، و 
 )ع(اين مسئله در سيره اهل بيت )164 :1412ابن شهر آشوب، (. پنداشتخود را با بقيه يكسان مي

  .شودهم مشاهده مي
  . پسنددكند و آن را نميعقل نيز كه يكي از منابع فقهي است، تبعيض را نكوهش مي

اصل مساوات در ايجاد اعتماد مردم به حكومت و ايجاد سرمايه اجتماعي، نقش قابل 
ي نامطلوب نيز خود را با برقراري اين اصل، مردم حتي با شرايط اقتصاد. توجهي دارد
اما اگر مردم احساس . پردازندكنند و با اعتماد و اطمينان به تعامل با حكومت ميسازگار مي

كنند تبعيض كنند، اعتماد به نفس خود را از دست داده و مدام خود را با ديگران مقايسه مي
اقتصادي  در چنين شرايطي حتي اگر وضعيت. كه نتيجه آن احساس يأس و نااميدي است

تري  كنند كه وضعيت مطلوبمطلوب هم باشد، چون مردم خود را با كساني مقايسه مي
كه . اندها برابرند، نسبت به وضعيت موجود ناراضي كه از نظر استحقاق با آندارند؛ در حالي 

تساوي سياسي، اقتصادي، (اين مسئله فقط شامل اقتصاد نيست، بلكه مربوط به همه امور 
 .است...) رهنگي وقضايي، ف

  قاعده عدالت -ب
مطهري، (. عدالت به معناي رعايت حقوق افراد و عطا كردن حقي به هر ذي حق است

1403 :15 -14 (  
  داليل و مستندات

 آيات

 )90آيه : نحل(» انّ اهللا يأمرُ بِالعدلِ و اإلحسانِ و إيتاء ذي القُربي«
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 )58آيه : نساء(» بِالعدلِ و إذا حكمتُم بينَ النّاسِ أن تَحكموا«
گذاري و اجراي  دهنده اين نكته است كه يكي از مرزهاي كلي قانونآيات فوق، نشان

  .قانون، مبنا قرار دادن عدالت است
 روايات

: ق 1389عاملي، ( )3(.حاكميت امام عادل برتر از هفتاد سال عبادت است: پيامبر فرمودند
308(  
 عقل

هاي  اصولي. به عنوان يكي از مستندات قاعده عدالت برشمردتوان  حكم عقل را نيز مي 
اند، بارزترين مصداق حسن و قبح را  شيعه و معتزلي كه به حسن و قبح عقلي معتقد بوده

و ادراك حكم عقل را در اين زمينه، امري استقاللي دانسته، . شمردند عدل و ظلم بر مي
 )1387شريعتي، (. كند قبح ظلم حكم مي عقل فارغ از حكم شرع به حسن عدالت و: گفتند مي

 اجماع

استفاده فقها از قاعده عدالت و استناد به آن در مباحث متعدد فقه عالوه بر بحث از لزوم 
كه در فتاواي فقها مشاهده ... وجود اين صفت در حاكم، قاضي، شاهد، امام جماعت و

. اي عام استفاده كرد ان قاعدهتوان از عدالت به عنو شود، بر اين امر داللت دارد كه مي مي
 ) همان(

همان تأثيري كه اجراي اصل مساوات در ايجاد اعتماد سياسي دارد، اصل عدالت نيز 
  . دارد
  قاعده وفاي به عقود -ج

معناي آن لزوم اجراي مفاد . قاعده وفاي به عقود، يكي از قواعد فقه اسالمي است
ا اصل در قراردادها الزم بودن اجراي آن از نظر فقه. شودقراردادهايي است كه بسته مي

 .است، لذا اگر ترديدي در لزوم يا جواز قراردادي ايجاد شود، اصل بر لزوم آن است

  ادله و مستندات
 آيات

»قودنوا أوفُوا بالعا الّذينَ آمهايد، به قراردادهاي خود ؛ اي كساني كه ايمان آورده»يا اَي
 )1آيه : مائده(. وفا كنيد
ها هستند  مؤمنان آن )32معارج، آيه /  8آيه : مؤمنون(. لَّذينَ هم لأَماناتهِم و عهدهم راعونَو ا

 .ها و عهد خود را مراعات مي كنند كه امانت
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  روايات
. من كان يؤمن باهللا و اليوم االخر فليف اذا وعد: فرموده است )ص(رسول گرامي اسالم

آن كس كه به خدا و روز جزا ايمان دارد، بايد به وعده خود  )2 ، حديث364، 2ج : 1368كافي، (
قمي، (. ان الوفاء بالعهد من عالمات اهل الدين: فرمايد هم مي )ع(و حضرت علي. وفا كند

 .هاي مردم متدين است وفاي به عهد از نشانه) 675، 2ج : 1374

 بناي عقال

نا كه قبل از اسالم نيز وجود اي امضايي است؛ بدين معقاعده وفاي به عقود، قاعده
ها بوده است و هدف اصلي از انعقاد  داشته؛ زيرا بناي عقال بر بار كردن آثار معامالت بر آن

ترين دليل بر اثبات اين قاعده، بناي بنابراين بايد گفت كه مهم. معامالت نيز همين امر است
بر لزوم قرارداد و اجراي مفاد  ها بناي عقال و عرف اعم از متدينان و غير آن. باشد عقال مي

  )1387شريعتي، (. آن بوده است
  ها وابسته بهروابط انسان. هاستوفاي به عهد، پايداركننده اعتماد در روابط انسان

توجهي قرار اگر اين اصل مورد بي. شودها بسته مي ها و قراردادهايي است كه بين آنپيمان
 .رودشود و اعتماد كامالً از بين مي ها شديداً مختل ميبگيرد، روابط انسان

  قاعده تعاون -ح
اين قاعده بر لزوم تعاون و همكاري مسلمين با يكديگر براي انجام كارهاي خير تأكيد 

  اما از آنجا كه بين. هاي ارتباطي نقش دارداين قاعده بيشتر در ايجاد شبكه. كندمي
توان براي جود دارد، از اين قاعده ميهاي ارتباطي و ايجاد اعتماد ارتباط مستقيمي وشبكه

  .ايجاد اعتماد سياسي استفاده كرد
  داليل و مستندات

 آيات

؛ اي كساني كه ايمان »و تَعاونوا علَي البِرّ و التقوي... يا أيها الَذينَ آمنُوا «آيه شريفه 
 )2آيه : مائده(. و در نيكوكاري و پرهيزكاري با يكديگر همكاري كنيد... ايدآورده

 روايات

رحم اهللا ولداً اعان والديه علي برّه و «: روايت شده كه پيامبر فرمود )ع(از حضرت علي
؛ خدا رحمت كند ...رحم والداً اعان ولده علي برّه و رحم اهللا جاراً اعان جاره علي برّه

ها كمك كند، رحمت كند پدري را كه در  فرزندي كه در عمل نيك پدر و مادر به آن
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اي را كه همسايه خود را در  يك فرزند به وي كمك كند و رحمت كند همسايهعمل ن
  )592، 11ج : 1389عاملي، ( ».عمل نيك ياري دهد

قاعده تعاون در فقه سياسي، تأكيد بر همكاري در انجام كارهاي خير دارد و هر 
نقش  اين اصل. اصل تعاون در مقابل روحيه فردگرايي است. گيرد مشاركتي را در بر نمي

مطابق اين اصل، فرد خود را وقف خدمت به . قابل توجهي در ايجاد روحيه دگرخواهي دارد
واضح است كه همكاري افراد جامعه در كار خير و خدمت به ديگران، . كندديگران مي

چون افراد . هاي اجتماعي و ايجاد سالمت رواني جامعه داردتأثير مهمي در حلّ ناهنجاري
و اين . شودواين باعث رواج اعتماد مردم به يكديگر مي. شوندرها نمي جامعه به حال خود

  . اعتماد هم در اعتماد مردم به حكومت تأثير دارد و هم در اعتماد حكومت به مردم
  قاعده تأليف قلوب -خ

خواهد در پي كسب قلوب مردم و حتي بر اساس اين قاعده، اسالم از حاكمان مي
  .شودده باعث جذب حداكثري مياين قاع. دشمنانشان باشند

  ادله و مستندات
 آيات

انّما الصدقات للفُقَراء و المساكينِ و العاملينَ علَيها و المؤَلَّفَة قُلوبهم و في الرِّقابِ و «آيه شريف 
؛ همانا صدقاتت براي »يمالغارِمينَ و في سبِيلِ اهللاِ و ابنِ السبيلِ فَريضَةً منَ اهللاِ و اهللاُ عليم حك

شود و در  شان به دست آورده مي دستان و بينوايان و متصديان و كساني كه دل تهي
اين به عنوان . باشند، است داران و در راه خدا و در راه مانده مي بردگان و وام) آزادي(

 )60آيه : توبه(. باشد و خدا داناي حكيم است واجبي از سوي خدا مي

 روايات

دهنده تأليف قلوب در سيره پيامبرند؛ مانند اين حديث كه ي هستند كه نشانروايات
پيامبر، غنايم جنگ حنين را بالسويه تقسيم نكردند، بلكه به برخي از سران قريش مانند 
ابوسفيان و عينيه كه در فتح مكه ايمان آورده بودند غنايم بيشتري دادند و در ضمن 

آيا راضي نيستيد كه آنان شتر و گوسفند ببرند و شما : وداي در پاسخ به معترضان فرم خطبه
. پيامبر خدا را همراه خود ببريد، من مختصر مالي به قريش دادم كه در اسالم استوار گردند

به خدا سوگند، اگر همه مردم به راهي روند و انصار به راه ديگري، من راه انصار را انتخاب 
  )370: 1370سبحاني، (. كنممي

توانند ديدگاه عموم مردم را نسبت به خود اي قاعده تأليف قلوب، حاكمان ميبا اجر
اين رفتار درست موجب تبلور اثبات صداقت حاكمان در ذهن مردم و تقويت . جلب كنند
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  البته اين قاعده در بين خود مردم نيز با ايجاد. شوداعتماد آنان نسبت به حاكمان مي
 .كندو اعتماد را بيشتر مي رويي و مهرباني، حس همبستگيخوش

  قاعده احسان -د
خواهد نسبت اسالم از همه مسلمانان مي. كردن به مردم استاين قاعده به معناي نيكي

خصوصاً اين احسان بايد شامل حال ناتوانان، بيماران و ضعيفان . به يكديگر احسان كنند
ارند، مسئوليتشان هم از آنجا كه حاكمان براي احسان كردن توانايي بيشتري د. باشد

  .تر استسنگين
  داليل و مستندات

 آيات

يابند تا خرج كنند در صورتي كه بر ناتوانان و بيماران و بر كساني كه چيزي نمي«
براي خدا و پيامبرش خيرخواهي نمايند، هيچ گناهي نيست و بر نيكوكاران ايرادي نيست و 

  )4()91آيه : توبه( ».خدا آمرزنده مهربان است
 اياترو

از ) ع(امام صادق. در روايات به طور مكرر نسبت به كمك به مردم تأكيد شده است
كسي كه مؤمني را ياري كند، خداوند هفتاد و سه «: فرمايد  نقل مي) ص(نبي مكرم اسالم

كند، يك مشكل در دنيا و هفتاد و دو مشكل در آخرت   مشكل از مشكالت او را حل مي
از امام  هاي مردم،  در تالش براي رفع نيازمندي ) 200، 2ج : 1368في، كا(» .در هنگام بليه عظمي

خداوند در روي زمين، بندگاني دارد كه براي رفع : روايت شده است) ع(كاظم
كسي . اند در امان) ها و بالها از سختي(اينان در روز قيامت . كوشند  هاي مردم مي نيازمندي

  )193: همان(. كند  ت، دل او را شاد ميكه مؤمني را شاد كند، خداوند روز قيام
اين قاعده نيز با نيكي كردن به مردم، فضاي محبت و دوستي را در جامعه اسالمي ايجاد 

  .اين فضا باعث ايجاد اعتماد است. كندمي
  هاي ارتباطيظرفيت انديشه سياسي اسالم در ايجاد شبكه

گيرد، سپس به رابطه  ده شكل ميشبكه ارتباطي در انديشه اسالمي، ابتدا در درون خانوا
اما ارتباط ميان افراد، در . پردازد و در نهايت به رابطه مؤمنين با اماممؤمنين با يكديگر مي

از اين . شود تر به كار گرفته مي شود كه در جهت هدف عالي اي محسوب مياسالم وسيله
موجب محدوديت رو، برخي دستورات فقه شيعه در راستاي گسترش رابطه نيست و بلكه 
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از گسترش ارتباط مسلمين با كفار  )5(دو قاعده نفي سبيل و تولي و تبري،. شود روابط مي
  .شود تر شدن ارتباطات مي كند، اما ميان خود مسلمين موجب محكمجلوگيري مي

بسياري از . كند كه ميان مسلمين پيوندهاي قوي برقرار باشد اسالم اكيداً توصيه مي
لمين فقط به صورت جمعي قابل قبول است و يا اينكه اجراي آن به آداب و مناسك مس

پيوند ميان مسلمين به صورت تمثيل ريسمان بيان . صورت فردي مطلوبيت كمتري دارد
اند و آن  همه مسلمين با يك رشته به يكديگر پيوند داده شده» اعتصام به حبل اهللا«: شده

رستي نسبت به نژاد و مليت و زبان به اين عام بودن خداپ. باشد رشته، پرستش خداوند مي
يك . تر از جوامع ديگر باشد تواند گسترده معناست كه دايره اعتماد در جامعه اسالمي مي

زبان  نژاد و هم مسلمان به هر كس كه خدا را مي پرستد، اعتماد دارد؛ هر چند كه با او هم
  .نباشد

يان اعضاي گروه و طرد غير هاي سرمايه اجتماعي، تقويت پيوند م يكي از ويژگي
كفار حربي، يعني . اين قانون در سرمايه اجتماعي اسالمي نيز حاكم است. عضوهاست

توانند از سرمايه اجتماعي  ورزند، به طور كلي نمي كساني كه نسبت به مسلمين دشمني مي
. ري شودقرآن صريحاً دستور داده از دوستي با اين افراد خوددا. جامعه اسالمي استفاده كنند

در كنار اين دسته از كفار، برخي ديگر از غير مسلمانان هستند كه عناد و دشمني با 
راز مسلمانان باشند، اما تا حدودي در  توانند هم اين دسته از كفار هم نمي. مسلمين ندارند

به طوري كه شهادت آنان مورد قبول است و در صورتي كه . دايره اعتماد مسلمانان هستند
قرآن از اين افراد با عنوان . گردند مند مي باشند از صدقات و زكات مسلمين بهره دست تهي

  )82: مائده(. ياد كرده است» خداترسان اهل كتاب«
  : شود توان گفت شبكه ارتباطي در جامعه اسالمي شامل سه حلقه مي بنابراين مي

اين افراد هرگز . گيرند در حلقه دروني، كليه مسلمانان از هر مذهب و گروهي جاي مي
اعتماد كامل در . نبايد عليه يكديگر دشمني بورزند و بايد به احوال يكديگر رسيدگي كنند

 .درون اين دايره وجود دارد
كه ارتباط ميان مسلمانان و . در حاشيه اين دايره، حلقه دوم شبكه ارتباطي وجود دارد

ه مشخصي مورد اعتماد قرار اين افراد نيز تا محدود. سازد غير مسلمانان را برقرار مي
 . ها مرز مشخصي دارد گيرند و ارتباط با آن مي

در خارج از اين حلقه، كفار حربي قرار دارند كه مسلمانان، حق برقراري هيچ گونه 
اعتمادي تا زماني است  اين بي. ها را مورد اعتماد بدانند ها را ندارند و نبايد آن ارتباطي با آن

   .مثبت با مسلمانان را بپذيرند كه اين افراد، ارتباط
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آنچه در توليد قدرت نرم اهميت دارد، رابطه درون خانواده و وجود ارتباط متقابل ميان 
  .اعضاي جامعه اسالمي است

  رابطه در خانواده 
در اسالم از  )6(.رابطه درون خانواده در اسالم اهميت زيادي براي توليد قدرت نرم دارد

خانواده، رابطه ميان افرادي را . تقويت اين نهاد استفاده شده استراهكارهاي مختلفي براي 
خانواده به لحاظ اينكه پيوندها در . شود كه از لحاظ خوني با يكديگر پيوند دارند شامل مي

تواند گروه كوچك، اما  دهد، استحكام زيادي دارد و مي آن مبتني بر غريزه رخ مي
ا حمايت جامعه اسالمي از ابزارهاي توليد اين گروه كوچك ب. منسجمي را ايجاد كند

  از تو سؤال«: در اسالم، انفاق ابتدا در مورد خانواده صورت مي گيرد. قدرت نرم است
) و سرمايه سودمند مادي و معنوي(هر خير و نيكي : كنند چه چيزي انفاق كنند؟ بگومي

ستمندان و درماندگان در كنيد، بايد براي پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و م كه انفاق مي
  )215آيه : بقره(....) راه باشد و 

: پرست هم فرد موظف به احترام و نيكي است حتي در برابر پدر و مادر كافر و بت
داني، براي او شريك قرار  ها به تو اصرار دارند كه چيزي را كه شريك خدا نمي اگر آن(

: لقمان(» .ها به نيكي رفتار كن با آن ها اطاعت مكن، ولي در زندگي دنيا دهي، هرگز از آن
اي كه در اين آيه به آن بايد توجه كرد اين است كه روابط درون خانواده هر  نكته )15آيه 

  .چند قوي و محكم باشد، نبايد رابطه فرد با خدا و واليت را تحت تأثير قرار دهد
  رابطه در جامعه اسالمي

يگر دارند و از نظر سازماني، همه در يك اعضاي جامعه اسالمي، رابطه نزديكي با يكد
در واقع، هيچ سلسله مراتبي در اين سازمان وجود ندارد و هيچ يك برتر از . رده قرار دارند
مند و بانفوذ، خود را نسبت به برادر  به همين دليل يك فرد مؤمن ثروت. ديگري نيست

مسلمان است و اسالم، ياري برادران مؤمن، وظيفه هر فرد . داند مؤمن فقيرش موظف مي
برادران . كسي را كه يك شب در فكر ياري برادر مسلمان خود نباشد، مسلمان نمي داند

ها در قرآن كريم  سرمايه اجتماعي در بين آن. ايماني، فقط از خدا و امام فرمانبرداري دارند
هستند و برابر كفار شديد » اشداء علي الكفار و رحماء بينهم«: اين گونه توصيف شده است

شود كه دشمنان را از  ها موجب مي سرمايه اجتماعي و رابطه ميان آن. ميان خود مهربانند
به اين دليل، اخوت خط عرضي . ميان خود طرد كنند، اما با يكديگر رابطه قوي داشته باشند

به . ناميده شده است كه افراد در آن برابر هستند و هيچ برتري و مزيتي بر يكديگر ندارند
شيرازه اين . گردند به يكديگر متصل مي) امام(وه همه اين افراد، به وسيله خط طولي عال
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سازمان در وجود امام نهفته است و اوست كه موجب پيوستگي برادران ايماني را فراهم 
 .آورد مي

الحسنه، در فقه اسالم، حقوق برادران ايماني مانند خيرخواهي، عيادت از مريض، قرض
  محمدي(. الزم االجرا هستند... ديدگان، احترام و نهي از منكر، ياري ستم امر به معروف و

امام . در روايات به طور مكرّر نسبت به كمك به مردم تأكيد شده است  )2901: 1377شهري، ري
كسي كه مؤمني را ياري كند، خداوند «: فرمايد  نقل مي) ص(از نبي مكرم اسالم) ع(صادق

كند، يك مشكل در دنيا و هفتاد و دو مشكل   ت او را حل ميهفتاد و سه مشكل از مشكال
  ) 200، 2ج :1368، اصول كافي (» .در آخرت در هنگام بليه عظمي

برقرار » نصيحه الئمه المؤمنين«رابطه ميان مؤمنين با رهبر از طريق نصيحت به امام 
يند و او را به راه مؤمنين وظيفه دارند در مواقع حساس، امام خود را نصيحت نما. گردد مي

ها را  امام نيز در اين گونه موارد بايد مشورت و خيرخواهي آن. راست هدايت نمايند
شود كه رابطه اخوت با واليت قطع نباشد و ارتباط ميان اين  اين قاعده موجب مي. بپذيرد

از طرف ديگر، قاعده امر به . گيري شكاف ميان رهبر و امت گردد دو نهاد، مانع از شكل
گردد كه مؤمنين با يكديگر رابطه داشته و اين ارتباط،  معروف و نهي از منكر، موجب مي

اين قاعده، از عناصر بسيار مهم . گيري از خودبيگانگي در جامعه اسالمي گردد مانع از شكل
مذهب اسالم است و خداوند به دليل وجود امر به معروف و نهي از منكر، امت اسالمي را 

  .اند معرفي نمودهها  بهترين ملت
  ظرفيت انديشه سياسي اسالم در توليد اعتبار

از جمله مشروعيت سياسي كه براي . هاي مختلفي وجود داردبراي ايجاد اعتبار، مؤلفه
  طلبي و پرهيز از توسل به زور در روابط همچنين صلح. كندآن نظام ايجاد اعتبار مي

مه از عوامل تأثيرگذار بر افزايش اعتبار الملل، مشاركت سياسي باال در داخل كشور، هبين
هاي خاص خودش انديشه سياسي اسالم، براي موارد مذكور ظرفيت. يك نظام سياسي است

  .شود را دارد كه به آن پرداخته مي
  مشروعيت سياسي

مشروعيت باعث . هاي مهم در ايجاد قدرت نرم است مشروعيت به منزله يكي از مؤلفه
الملل، تحقق مشروعيت را در چارچوب روابط بين. شودكشور ميايجاد اعتبار براي يك 

به اين معنا كه اگر يك دولت، يا يك . اندمنوط به تحقق مفهوم پيروي داوطلبانه دانسته
و مردم را به پيروي داوطلبانه وا دارد، اين دولت ) گذار قانون(نظام قانوني، بتواند حكومت 

انديشه سياسي اسالم، مشروعيت سياسي را از آن . )61: 1389پوراحمدي، (. گرددمشروع تلقي مي
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. داند و در زمان غيبت، فقهاي جامع الشرايط داراي چنين مشروعيتي هستندامام معصوم مي
واليت به معناي رابطه ميان رهبر و پيروان است كه  .از اين امر به واليت تعبير شده است

امري قلبي است كه با اعتقادات افراد سروكار  واليت در اسالم،. اندرهبريِ او را پذيرفته
در اين انديشه، كسي كه واليت خدا را نپذيرد، تحت واليت شيطان در خواهد آمد و . دارد

به همين دليل، پذيرش واليت كسي كه خدا امر  )256آيه : سوره بقره(. پذيرد رهبري آن را مي
بر اعتقادات تشيع، واليت از هر امر بنا. به اطاعت از او كرده، بر هر مسلماني واجب است

اي خاص و ويژه  علت اين است كه رهبر و امام، رابطه. ديگر در اسالم اهميت بيشتري دارد
تواند از اين رابطه  او مي. تر استسازد كه از هر رابطه ديگري قوي با پيروان خود برقرار مي

، سرمايه بسيار عظيمي در اختيار در واقع، امام. براي هدايت و يا گمراهي مردم استفاده كند
البته اين رابطه دو طرفه است . دارد و به وسيله آن قادر به انجام كارهاي بسيار بزرگ است

  .و حقوق متقابلي ميان امام و امت وجود دارد
در زمان غيبت، . در غياب امام معصوم، ولي فقيه سرمايه اجتماعي جامعه اسالمي است

اند و هر فقيه واجد شرايط  ب عام، براي واليت منصوب شدهفقهاي واجد شرايط، به نص
بر مردم نيز واجب است كه از . تواند تصدي امور حكومت اسالمي را بر عهده بگيرد مي

بر اين اساس همان گونه كه ائمه . ها كه مقلّد او نيستند وي اطاعت كنند، حتي آن
هستند و همان گونه كه منصوب ) ص(از جانب خداوند يا پيامبر اكرم) عج(معصومين

از جانب خداوند منصوب است، فقها نيز به نصب عام، به صورت بالفعل ) ص(پيامبر اكرم
  .ها بايد به خدا منتهي گردد به واليت منصوب هستند؛ زيرا همه واليت

  مشاركت سياسي
انديشه سياسي اسالم در دو حوزه مباني و رفتار داراي ظرفيت در ايجاد مشاركت 

  .جامعه اسالمي استسياسي در 
  در انديشه سياسي اسالم  مشاركت سياسيمباني 

اصل تعاون، اصل حفظ نظام و : مباني مشاركت سياسي در انديشه اسالم عبارت است از
  .گيري استاين مباني در فقه سياسي قابل پي. اصل شورا

 اصل حفظ نظام 1- 1

هاي آن از هرج و مرج گاه منظور از حفظ نظام، حفظ آراستگي دروني جامعه و نهاد
معناي ديگري كه فقيهان  )7(.دهي نظام معيشت جامعه استاست و نقطه ثقل آن، سامان

اند، پاسداري از كيان كشور اسالمي در برابر هجوم بيان كرده» حفظ نظام«براي اصطالح 
اند، حفظ بيان كرده» حفظ نظام«معناي سومي كه گاهي فقها از اصطالح  )8(.دشمنان است
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كومت موجود است و معناي اخير با مشروعيت حكومت و حاكم از ديد فقها مقرون ح
. است؛ زيرا تا فقيهي به حكومت و حاكم موجود مشروعيت ندهد، به دنبال حفظ آن نيست

خصوصاً در . حفظ نظام در هر سه معنا مستلزم مشاركت سياسي مردم است )9()1387شريعتي،(
باعث ايجاد مردم،  سياسي  مشاركتزيرا . پيوند دارد معناي سوم كه با مشروعيت حكومت

  :فرمايدامام خميني در اين زمينه مي .ضامن بقاي نظام اسالمي استمقبوليت و 
از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع «

  )367، 4ج: 1378موسوي خميني، (» .حكومت خود را در دست داشته باشد
 اصل تعاون 1- 2

آيات . يكي از اصولي كه در انديشه اسالمي بر ضرورتش تأكيد شده، اصل تعاون است
  :از جمله. زيادي در اين زمينه وجود دارد

؛ اي كساني كه ايمان »و تَعاونوا علَي البِرّ و التقوي ...يا أيها الَذينَ آمنُوا«
آيه : مائده(. كنيدو در نيكوكاري و پرهيزكاري با يكديگر همكاري ... ايد آورده

2( 

  اصل شورا 1- 3
مردم شريك شدن با عقل ، فلسفه شورااصل شورا از مباني مشاركت سياسي است؛ چون 

  .است
تان، و  مندان شما بخشندگان تان، و ثروت كه امراي شما بهترين هنگامي«

براي شما از درون آن ) زندگي(امورتان به مشورت بين شما باشد، روي زمين 
  )10()36: 1363حرّاني، (» .ر استبهت) مردن(

گونه ارتباط برقرار اين ،اسالمدر انديشه مشاركت سياسى  و شورا عالمه جعفري بين
  :كندمي

ها در زمينه همه موضوعات زندگى  ون حيات و كيفيت آنئش ،انتخابات«
در اختيار مردم است و چون اسالم اين  ،مادام كه به نهى صريح برخورد نكند

الجماعه ـ را اصل قرار  معخاب را پذيرفته و شورا و جماعت ـ يداهللاختيار انت
حكومت مردم بر مردم را در يك معناى عالى پذيرفته ، بنابراين؛ داده است

  ) 314: 1377محمدتقى جعفرى،  ( ».است
  مشاركت سياسي در انديشه سياسي اسالم در حوزه رفتار -2

حق انتخاب، حق انتقاد و : ارت است ازهاي مشاركت سياسي در حوزه رفتار عبشاخص
  .نظارت
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  حق انتخاب 2- 1
زاري است  انتخاب اعمال اقتدار در  شهروندان و دخالت مهار كردن قدرتبراي اـب

 مبناى نصب كه در اين نظريه در انديشه سياسي اسالم وبا توجه به مشروعيت الهى . سياسي
. كننددهند و از آن اطاعت ميميار واليت فقيه را مورد پذيرش قرفقط ، مردم وجود دارد

يكي از . اما مقبوليت از طرف مردم است. لذا حقانيت و شرعيت از طرف خداست
البالغه در نهج )ع(حضرت علي. راهكارهاي حق انتخاب مردم در انديشه اسالمي بيعت است

ن با اند كه دليل پذيرش حكومت از سوي ايشان هجوم مردم و بيعت آناكرده بارها تأكيد
 ليكن شما نه، حاجتي حكومت به و نبود رغبتي خالفت به مرا كه خدا به«: ايشان بوده است

  )205خطبه : البالغهنهج( .»گذاشتيد امهعهد به را وظيفه آن و داشتيد وا بدان مرا
  حق انتقاد 2- 2

- هداران، يكى از شاخص نصيحت و انتقاد خيرخواهانه افراد جامعه اسالمي نسبت به زمام
نصيحت، . شان است هاي بارز مشاركت سياسي و دخالت مردم در تعيين سرنوشت سياسى

در متون ديني تأكيد زيادي بر نصيحت شده . اي است كه بر عهده تمام مردم استوظيفه
النصيحه الئمه «اي كه در كتب حديثي، بابي اختصاصي تحت عنوان گونهاست؛ به 
. عنوان حق حاكم بر شهروندان نيز ياد شده است وجود دارد كه از آن به» المسلمين

داران را نسبت به همديگر بيان  ترين حقوق مردم و زمام چند نمونه از مهم) ع(حضرت على
  )207خطبه : البالغهنهج(. ها ارشاد و نصيحت است نموده كه از جمله آن

هاي  ندهتواند رفتار سياسي را از هرگونه آالي مؤلفه نصيحت در جامعه اسالمي، مي
چنين رفتاري موجب حركت رو به جلو . پيراسته گرداند... سياسي، همچون حسادت عقده و

هاي سياسي و  در نظر گرفتن خيرخواهي و نصيحت، در اعتراض. شود در جامعه اسالمي مي
العين  شود كه در اين ميان، خير عمومي جامعه اسالمي نصب مردان سبب مي رفتار دولت

به . گونه رفتار، كه به اين اصل مهم ضرر رساند، جلوگيري به عمل آيدقرار گيرد و از هر
نمايد،  اين ترتيب، در جامعه اسالمي، كه رفتار خود را براساس خيرخواهي تنظيم مي

اي  هاي سياسي، مناظرات و ساير كاركردهاي سياسي آن، به گونه مطبوعات، اظهارنظر
  )60: 1391خلوصي، (. فزاينده، متمايز از جوامع ديگر خواهد بود

 گوييپاسخ 2- 3

و به  .استانديشه سياسي اسالم هاي مهم مشاركت سياسي در  گويي از ديگر مؤلفه پاسخ
در سخنان امام  .دنگو باش ، بايد پاسخشانسياسيرفتار در مقابل اين معناست كه كارگزاران 

گو  پاسخ ،دهند در برابر كارهايى كه انجام مى مسئولين همهتأكيد شده است كه  خمينى
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همه ملت موظفند كه نظارت كنند «: كنند نظارت توانند ميولى فقيه بر حتى مردم هستند و 
بر اين امور، اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند 

  )5، 8ج : 1378خمينى، موسوي  ( ».پايت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن
  به زور پرهيز از توسل-3

عمدتاً جهاد و امر به معروف و نهي از (فقها در كتب معتبر اسالمي در فصول متعددي 
  :اند مواردي در ارتباط با توسل به زور ذكر كرده) منكر

حمله نظامي ابتدايي دولت اسالمي به سرزمين دولت ديگر براي تسلط بر آن كشور يا 
 )البنظر اكثر غ. (اشغالِ بخشي از خاك آن، حرام است

در صورت وقوع حمله مسلّحانه مستقيمِ يك دولت مسلمان يا غير مسلمان به دولت 
اسالمي، يا نفوذ تدريجي نيروهاي نظامي آنان به درون خاك سرزمين دولت اسالمي، و يا 
حمايت آنان از نيروهاي چريكي در خاك خود عليه دولت اسالمي، دولت اسالمي مورد 

و بر وي الزم (تواند  در كاربرد نيروي مسلح عليه متجاوز ميتجاوز با رعايت اصِل تناسب 
چه شرايط جهاني اقتضاي  و چنان. براي دفع تجاوز از نيروي مسلح استفاده كند) است

 )اجماعي. (ضروري كند، دفاع به محض دخالت شوراي امنيت بايد قطع گردد
مسلمان و غير  هنگامي كه دولت اسالمي اطمينان پيدا كرد كه كشوري ديگر اعم از

چه توسل به زور براي دفاع از خود و  مسلمان، به زودي به او حمله نظامي خواهد كرد، چنان
جلوگيري از حمله ضرورت داشته باشد، و راه ديگري براي جلوگيري از خطر وجود 
نداشته باشد و خطر فوري بوده است؛ به طوري كه فرصتي براي تأمل نباشد، و عمل توسل 

مقام دفاع، معقول و متناسب با خطر قريب الوقوع باشد، در اينجا دولت اسالمي به زور در 
مجاز است به مقدار و تا زماني كه از انصراف دشمن اطمينان حاصل نمايد، از نيروي مسلح 

 )188- 190: 1376حيدري، () اجماعي. (استفاده نمايد

  گيري بندي و نتيجه جمع
ود كه آيا انديشه اسالم براي توليد قدرت نرم، اين مقاله در پي پاسخ به اين سؤال ب

هايي براي قدرت  ظرفيت راهبردي الزم را داراست يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، مؤلفه
  .اعتماد، شبكه ارتباطي، و اعتبار: نرم بيان شد كه عبارتند از

در هاي متعددي براي توليد قدرت  اين مقاله بر آن است كه انديشه اسالم دراي ظرفيت
اعتماد موجب . گرددترين مؤلفه قدرت نرم محسوب مياعتماد، مهم. هاست همه اين مؤلفه

. شود روابط ميان افراد به اندازه كافي عميق باشد تا سرمايه اجتماعي مطلوب توليد گرددمي
رود، اعتماد  و از آنجا كه سرمايه اجتماعي، عاملي مهم در توليد قدرت نرم به شمار مي



 

  

61 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  نهمشماره  
  94 تابستان 

  هاي انديشهظرفيت
  سياسي اسالم در
  توليد قدرت نرم

 )41 -64(  

انديشه سياسي اسالم از دو رويكرد . توان از هم جدا كرد قدرت نرم را نيز نمي اجتماعي و
در رويكرد اخالق . هايي براي توليد اعتماد استاخالق سياسي و فقه سياسي داراي ظرفيت

يكي از ابزارهاي بسيار قوي براي ايجاد كنترل دروني در انسان » تقوي«سياسي به اعتماد، 
اسي، تعدادي قواعد فقهي وجود دارند كه موجب افزايش اعتماد در رويكرد فقه سي. است

مساوات، احسان، تأليف قلوب، تعاون، وفاي به عقود، : قواعدي مانند. شوندسياسي مي
 .عدالت، شورا و غيره

زا و اتحاد و يكپارچگي امت  هاي ارتباطي قدرت نرم عبارتند از؛ عوامل دوستي مؤلفه
  برادران ايماني؛ مانند خيرخواهي، عيادت از مريض،در فقه شيعه، حقوق . اسالمي
الزم االجرا ... ديدگان، احترام و الحسنه، امر به معروف و نهي از منكر، ياري ستمقرض
شوند و از هر مليت و زباني، با  در اسالم، همه امت اسالمي، يكپارچه معرفي مي. هستند

اي از  ماعي گسترده و درهم تنيدهبنابراين، شبكه اجت. گردند يكديگر برادر محسوب مي
مسلمانان در هر كجاي جهان كه باشند، نسبت به . آيد مسلمانان سراسر جهان به وجود مي

در قرآن، از . آيند و موظفند كه با يكديگر رابطه داشته باشند يكديگر مسئول به حساب مي
دو پديده حج و نماز . رساند ها را مي مسلمانان با واژه امت ياد شده است كه يكپارچگي آن

  .جماعت كه در فقه شيعه بر آن تأكيد شده، در راستاي تفكر يكپارچگي امت اسالمي است
هاي ايجاد اعتبار نيز شامل مشروعيت سياسي، مشاركت، پرهيز از توسل به زور و مؤلفه

مشروعيت سياسي نظام . موارد ديگر بود كه در اين مقاله، فقط به اين سه مورد اشاره شد
و رابطه مردم و امام، يك . ياسي شيعه در امامت است و در عصر غيبت در واليت فقيهس

اطاعت مردم از ولي بر اساس خواست . اي بر اساس زور و اجبار رابطه قلبي است؛ نه رابطه
مساوات و در اين نظام، قواعد . دهد خداست و همين مسئله به نظام سياسي مشروعيت مي

امر به  ،شورا ،نظارت بر حكومت اسالمى ،نصيحه لإلئمه المسلمينمبحث ال ،)عدل(برابرى 
. شود منجر به مشاركت مردم در سطح بااليي مي عمومى رضايت، و بيعت ،تعاون ،معروف

در بحث منع توسل به زور نيز اسالم اجازه توسل به زور در غير از مورد دفاع از خود را 
  .دهد نمي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هانوشتپي

اَتقاكُم يا ايها النّاس إنّا خَلَقناكُم من ذَكَرٍ و انثي و جعلناكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إنّ اَكرَمكُم عند اهللا   .1
  .إنّ اهللا عليم خَبير

  عالمه محمدحسين، الميزان  .2
  .ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعين سنة  .3

.
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س علَي الضُّعفاء و ال علَي المرضي و ال علَي الّذينَ ال يجِدونَ ما ينفقُونَ حرَج إذا نَصحوا لله و لَي  .4
يمحر اهللاُ غَفُور بِيلٍ ون سينَ منحسلَي المما ع هولسر.  

ند ديگر تكاليف، به الهي است و مان جباتدو امر ضروري دين؛ تولي و تبري از فروع دين و وا  .5
ها جايز  شد و تقليد در آنبا افعال مكلف تعلق دارد، پس واجب است كه در اعمال مسلمانِ مكلف

نيست، بلكه بر هر مسلمان مكلفي واجب است كه از روي ادله قطعيه عقليه و نقليه شرعيه به اين 
كرباليي، رساله تولي و تبري، س العباجواد بن (. شد و نزد او ثابت گرددبا دو امر ضروري دين معتقد

 و لن يجعلَ اللّه للكافرين علي المؤمنين سبيالً« :و همچنين آيات زير )17 :1379انتشارات فقه،  ،قم
يا ايها الَّذينَ آمنوا التَتَّخذوا الكافرينَ اَولياء «؛ »منان سلطه نداده استؤو خداوند كافران را بر م« ؛

ايد كافران را بدون مؤمنان، دوست و سرپرست قرار  اي كساني كه ايمان آورده«؛ منْ دونِ المومنين
االسالم يعلو و اليعلي علَيه و الكُفّار بِمنْزَلَة الموتي «: )ص(رسول اللّهو در حديثي از  »ندهيد

به منزله  اسالم برتر است و بر آن چيزي برتري نخواهد يافت و كافران«؛ اليحجِبونَ و اليورثون
  .»برند باشند و ارث نيز نمي باشند و مانع از ارث نمي مردگان مي

بورديو، (. ترين مكان انباشت و انتقال سرمايه اجتماعي مي بيند بورديو خانواده را به عنوان مهم  .6
ها به طور آشكاري در همه جا منابع مهم سرمايه  فوكوياما نيز ادعا نموده كه خانواده  ) 33: 1999

 )17: 1999فوكوياما، (.  تماعي هستنداج
احتياط كامل اگر موجب عسر و حرج و اختالل « : گويد چنان كه مرحوم آخوند خراساني مي  .7

  )358ص : 1409خراساني، (» .واجب نيست. نظام گردد
هر گاه كفار به دنبال محو و نابودي اسالم و از بين بردن شعائر آن و «: گويدصاحب جواهر مي  .8

ياد پيامبر و دين او باشند، جهاد در اين هنگام واجب است؛ حتي در كنار حاكم جائر؛ البته محو 
  )47، ص 21ج : ق1392نجفي،(» .شان، نه كمك به سلطان جائر با هدف دفع كفار از هدف

همه كساني كه در اين كشور به «: گويد امام خميني درباره لزوم حفظ نظام جمهوري اسالمي مي  .9
ها بايد توجه داشته باشند كه آبروي اسالم كه مظهر بزرگش االن  ل هستند، اينخدمت مشغو

  )414، ص 22ج : 1378خميني، (» .را بايد حفظ كنند... جمهوري اسالمي است
اذا كانت امراؤكم خياركم و اغنياءكم سمحاءكم و اموركم شوري بينكم فظهر : فرمودند) ص(پيامبر  .10

  ....االرض خير لكم من بطنها
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