
 المللیفصلنامه مطالعات بین
 1401پاییز (، 74) 2ه ، شمار19سال 

  3/3/1401 تاریخ دریافت:
  30/6/1401 تاریخ پذیرش:

 ژوهشیپ -نوع مقاله: علمی
 121-142صفحات: 

 

 
 
 

International Studies Journal (ISJ) 
Vol. 19, No. 2 (74), Fall 2022 

Reseived Date: 2022/5/24 
Accept Date: 2022/9/21 

Article Type: Original Research 
PP: 121-142 

 میکر قرآن در «قدرت» انهشناسهستی نییتب 
  *المللنیب روابط یهاهینظر منظر از

 
 یاحد زیپرودکتر  -یلکیمحسن مسعود 

 یسرااقدم پوریرب یعلمحمد دکتر
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 ؛داندیاز اراده خداوند م یرا در همه ابعاد آن ناش یتمام قدرت عالم هست أو منش أمبد میقرآن کر
 و عناصر نقش ،یوجود تیچون ماه یانه قدرت؛ ابعادشناسهستی نییتبضروری است به  ن،یبنابرا
بر همین اساس . پرداخته شودمؤلفه قدرت  یمادریغو  یعوامل ماد نییدهنده آن و تب لیتشک

الملل، نیروابط ب یهاهیو نظر میقرآن کر دگاهیدپژوهش کنونی به دنبال بررسی این مسئله است: 
تحلیلی و گردآوری اطالعاتی –روش پاسخگویی به این پرسش توصیفی ست؟ینسبت به قدرت چ

الملل به نیط برواب یهاهینظردهد، ای و اینترنتی است. نتیجه کلی این مقاله نشان میآن کتابخانه
 یاقتصاد ،یاعم از نظام ،یماد ریو غ یقدرت را منبعث از ساختار ماد یهامؤلفه یشناسهستیلحاظ 

قرآن اما دانند. یکردن م ییو اجرا یاتیو عمل جادیرا مذموم در ا ندانند و آیم یکیدئولوژیا ای
 یآن را تقدم بر عوامل ماد یماد ریغ یهاالملل قدرت و مؤلفهنیروابط ب یهاهیبرخالف نظر میکر

به دنبال کسب قدرت  المللنیروابط ب یهاهینظر شود.یم یممدوح تلق« قدرت» یدانسته و به نوع
نفس خود دانست و منازعه و جنگ اصالت دارد  یرضا یرا برا گرانیبر د یدر جهت سلطه و برتر

که )افراد و جامعه( قدرت  یکسهر میقرآن کر کهیاست. درحال یو مقطع یعارض دهیو صلح پد
 تیرضا ریرا در مس یشده به اراده اله دیکند و قدرت تول افتیو عناصر آن از طرف خداوند در
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 مقدمه
کند. یقدرت را ذکر نم یماد یهاعلوم، تنها جنبه انیپایمنبع و منشأ ب کیبه عنوان  میکرقرآن 

قدرت،  شیمفهوم قدرت و همه جهات آن مانند ابزار قدرت گرفتن، حفظ و نما میدر قرآن کر
اساس؛  نیبر ا .باطل است یمادریقدرت، منبع قدرت و هدف آن صرف نظر از بعد غ تیمشروع
قدرت  یتقدم داشته و به نوع یماد یهابر مؤلفه جادیقدرت و ا یمادریمؤلفه غ ،یقرآن یهاآموزه

 یاز ساختارها یالملل که قدرت را ناشنیروابط ب یهاهینظر شتریشود. برخالف بیم یمشروع تلق
به علت  میدانند. قدرت در قرآن کریم آن و امثال یکیو تکنولوژ ینظام ،یشامل اقتصاد یماد

 یکیجهت نزد یابزار یقرار گرفته و در واقع قدرت به نوع میو تکر نیمورد تحس یدانشتن منشاء اله
 یمادریغ یهامنظر مؤلفه نیشود، از ایم یتلق یو اله یقرآن اتیبه منو دنیبخش تینیبه خداوند و ع

 یدارا یرونیجمال ب ها وانسان نشیآفر ،یاعم از اراده معطوف به قدرت اله دیقدرت در قرآن مج
 یکیانسان،  یهایاز توانمند گرید یاریهمانند بس قدرت شود.یواقع م میبوده و مورد تکر شیتقد

 یاسیآن گاه که در ساحت س ژهی. به وداده استانسان قرار  اریدر اخت یخداوندیست که هااز نعمت
تواند سرآغاز یو م ردیگیه خود مب یمتفاوت و فراوان ینعمت بُعدها نیشود، ایم یبرداراز آن بهره

عدالت،  ،یاسیعدالت شود. امکان دارد در پرتو قدرت س یها و حرکت جوامع به سوکتها، بریکین
اخالق  دگان،یحقوق آنان، احقاق حقوق ستمد تیمشارکت شهروندان، رعا ،یقانونمند ،یآزاد

 .ابندیو... در جامعه مطرح شود و مردم به حقوق خود دست  کوین
در قرآن « قدرت»انه شناسهستی نییتب» موضوع نیپرداختن به اکه  دهدیها نشان مفکت هانیا

مقاله با  نیا سندگانیاوصاف نو نیاست. با ا یرضرو «المللنیروابط ب یهاهیاز منظر نظر میکر
و  میقرآن کر دگاهید»ش: پرس نیبه ا ییپاسخگو یدر پ یلیتحل -یفیاستفاده از روش توص

گونه در نظر  نیدمقاله ب نیا هی. فرضباشندیم «ست؟ینسبت به قدرت چ الملل،نیروابط ب یهاهینظر
قدرت را منبعث از  یهامؤلفه یشناسهستیبه لحاظ  المللنیروابط ب یهاهیگرفته شده است که نظر

 جادیو آن را مذموم در ا دانندیم یکیدئولوژیا ای یاقتصاد ،یاعم از نظام ،یمادریو غ یساختار ماد
قدرت و  المللنیروابط ب یهاهیبرخالف نظر می. اما قرآن کردانندیکردن م ییو اجرا یاتیو عمل

. بر شودیم یممدوح تلق« قدرت» یدانسته و به نوع یآن را تقدم بر عوامل ماد یماد ریغ یهافهمؤل
 دنیجهت رس یالهیناصر آن را وسکسب قدرت و ع ،یقرآن یهاآموزه رسدیاساس، به نظر م نیا

 گرانیتسلط بر د یبرا یآن را ابزار المللنیروابط ب یهاهیدانسته و نظر یو قرب اله تیبه رضا
روابط  یهاهیاز منظر نظر میدر قرآن کر« قدرت»انه شناسهستی نییمقاله با هدف تب نی. ادانندیم
 خچهیتار ،ینظر اتیو ادب قیتحق نهیشیبر پ یابتدا با گذر نیاست. بنابرا دهیانجام گرد المللنیب

قرار خواهد داد. سپس به  یمورد بررس المللنیغالب در روابط ب افتیسه ره دگاهیقدرت از د
 .میپردازیم، الملل نیروابط بدر  یقرآن یشناسهستیقدرت بر اساس  لیوتحلهیتجز
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 پیشینه تحقیق -1
موضوع از نگاه  نیا تیصورت گرفته که نشان دهنده اهم یمتعدد فاتیتأل «قدرت»درباره 

انه شناسهستی نییکه هدف ما تب ییبوده است. اما از آنجا ، کارشناسان و پژوهشگرانشمندانیاند
اشاره  یاز منابع یابه دستهدر ادامه است،  المللنیروابط ب یهاهیاز منظر نظر میدر قرآن کر« قدرت»

 :ک هستندیموضوع نزد نیبه ا باًیکرد که تقر میخواه
قدرت در قرآن از منظر »ای با عنوان ( در مقاله1393) مختار ی،نیحس خیشو نجف  یی،لک زا

 یبررستحلیلی به -و با استفاده از روش توصیفی« یاهلل آصفیتآ میرحاب القرآن الکر یف ریتفس
به این اند و پرداختهرحاب القرآن  یف ریقدرت در قرآن از منظر تفس ندهیابعاد، انتقال و آ ،یستیچ

به ترسیم نسبتاً جامعی از قدرت بر  توانیماند که با توجه به رویکرد سیاسی این تفسیر نتیجه رسیده
اساس آیات قرآن رسید و در پرتو آن به نقد رویکردهای غیر قرآنی آن پرداخت )لک زایی و شیخ 

  (.Lakzaee & SHeikh Hosseini, 2014: 7(؛)7: 1393حسینی، 
تالش ، «المللاسالمی روابط بین یهفرانظر»( در کتاب 139۴)سیدجالل  فیروزآبادی،یدهقان

، روینالملل، استخراج و تبیین شود. ازایک نظریه اسالمی روابط بین فرانظری تا اصول و مبانیکرده 
اسالمی  یافتهفلسفی تکاملعنوان رویکرد شناسی اسالمی با تأکید بر حکمت متعالیه بهنخست، هستی

که از متغیرها و نیروهای  داندیواحدی م را الملل، تمامیت و کلیتروابط بین دهد و نیزمیتوضیح 
 ینترشناسی اسالمی، مهمدر مباحث مربوط به معرفتهمچنین  است. شدهیلمادی و غیرمادی تشک

)دهقانی  داندیشهودی و وحیانی محقیقت واحدی با مراتب حسی، عقلی و  را علم ،نتیجه این مبحث
 (.Dehghani Firooz Abadi, 2015: 11(؛)11: 139۴فیروز آبادی، 

 یبه بررس« یقرآن یکردیالملل؛ رونیدرک روابط ب»ی با عنوان ( در مقاله1389افتخاری، اصغر )
 یبه فهم یقرآن یهاگزاره لیتا با تحل کرده استالملل پرداخته و تالش نیاز روابط ب یقرآن ریتصو

 ی. براابدیالملل دست نیروابط ب تیو باالخره ماه یاز نوع مناسبات، قواعد و اصول رفتار یاسالم
 یقرآن یهاگزاره ،«یحقوق ساتیتأس ییساخت معنا» یلیتحل یالگو شنهادیمنظور ضمن طرح و پ نیا

آن  یکاربرد جیو نتا لی(، تحلیو اسالم یجاهل ییدو ساخت معنا نی)ب یقیتطب یکردیدر قالب رو
 ,Iftikhari(؛)19۴: 1389)افتخاری،  اندالملل استنتاج و عرضه شدهنیدرک هرچه بهتر روابط ب یبرا

2008: 194) 
پژوهش  نیدر موضوع ا یمنبع مستقل دهندیصورت گرفته نشان م یهاپژوهش بیترت نیبد

 نکهیاست که اول ا نیا کار شده، یهاتفاوت پژوهش حاضر با پژوهش و صورت نگرفته است
 المللنیروابط ب یهاهیاز منظر نظر میدر قرآن کر« قدرت»انه شناسهستی نییمحدوده مطالعات ما تب

 ردیقرار بگ قیو تحق یرا مورد بررس ی قدرت در قرآن کریمشناسیهستتبیین  ،شده یاست. دوم سع
 قرار نگرفته است. یکه تاکنون مورد بررس
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 مفهومی چارچوبمبانی نظری و  -2
 روش تحلیل گفتمان -1-2

 & Sinclairدر دستور کار پژوهش قرار گرفت ) 1970در اواخر دهه  1گفتمان لیتحل روش
Coulthard, 1975.) چیه باًیتقر ایمبهم است،  این روش مانند خیلی از مفاهیم علوم سیاسی هنوز 

ها از . چرا که گفتمانشودیاستفاده م اما همچنان از آن؛ ی از آن ارائه نشده استترقیدق ییمعنا
اند )رحمتی و دیگران، شوند که به شیوه معنادار با هم مرتبط شدهمجموعه اصالحاتی تشکیل می

 (.Rahmati and Others, 2021: 80(؛)80: 1۴00
 یارشتهنیب یکردهایاز رو یابلکه مجموعه ست،ین کردیور کیگفتمان فقط  لیتحلروش 
ورد استفاده ممختلف در انواع مختلف مطالعات  یهااز حوزه یاریکشف بس یبرا تواندیاست که م

 یاجماع روشن ؟کرد لیها را تحلآن توانیچگونه م ای ؟ستیگفتمان چ نکهیدر مورد ا و ردیقرار گ
 یمعنا یهیدب یگفتمان به ساختارها ،یطور کلبه (.Jorgensen & Phillips, 2002: 1) وجود ندارد

گفت و  توانیرا م یزیکه چه چ کندیم نییگفتمان تع ،ییفوکو کردیک اشاره دارد. در رومشتر
کنش  یو مرزها دهدیرا نسبت م هاتیهو دهد،یم لیها را تشکگفت، سوژه توانیرا نم یزیچه چ
 (.Düzgit & Rumelili, 2019: 286) کندیمشروع را مشخص مریغ مشروع/ ،یرعقالنیغ /یعقالن

گسترده در رشته  یفرانظر یهابا بحث المللنیبروابط گفتمان توسط محققان  لیتحل رشیپذ
ها از نگفتما(. Lapid, 1989:54) مصادف شد 1980دهه  انیدر پا یشناسو معرفت یشناسیهست
بنابراین ؛ کردندا اعمال قدرت ر گران،یراندن د هیها و به حاشفهم یجلوه دادن برخ یهژمون قیطر

در  دغدغه اصلی چراکه ؛است روپیشموضوع  پرداختن به یبرا یاتیانتخاب ح کیروش این 
عبارت  تحلیل گفتمان آن است که مردم در جوامع، چه درک و شناختی نسبت به خود دارند. به
، الگوی دیگر، تعریف مردم در جوامع گوناگون از خودشان چیست و به تبع این تعریف و شناخت

مثال  عنوانبه. (Ghasemi, 2015: 193-194؛)(19۴-193: 139۴اسمی، چیست؟ )ق هاآنرفتاری 
از خویشتن با شناخت  کندیمشناخت کسی که تحت سیطره یک حکومت دیکتاتوری زندگی 

، کندیمزندگی  هاانسانکسی که در یک حکومت دموکراتیک بر مبنای اعتقاد به آزادی و برابری 
فاوت ماهوی تمتفاوت است و متعاقب آن، شیوه رفتار و الگوی عمل این دو نفر با یکدیگر  کامالً

 (.Kasraie & Shirazi, 2009: 340(؛)3۴0: 1388خواهد داشت )کسرایی و شیرازی، 
 نییتب یروش برا نیعنوان بهترگفتمان را به لیتحل ،مقاله نیا سندگانینو درمجموع

زیرا اند؛ انتخاب کرده المللنیروابط ب یهاهیاز منظر نظر میکر در قرآن« قدرت»انه شناسهستی
ی هر گفتمان تنها از طریق اعمال قدرت ریگشکلمفهوم در نظریه گفتمان است.  نیتریاساسقدرت 

میسر است. اما از آنجایی که یکی از صفات اصلی گفتمان قدرت است در ادامه به این موضوع 

                                                           
1. Analysis Discourse 
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 پرداخته خواهد شد:
قدرت تعریف کردن؛ و تحمیل این تعریف در »، عبارت است از: 2و موفه 1الکال ظرازنقدرت 

 هاگفتمان(. Moghadami, 2011: 105(؛)105: 1390)مقدمی، « دینمایمبرابر هر آنچه آن را نفی 
اعمال قدرت، بر یکدیگر  لهیوسبه کوشندیم هاآن. کنندیمقدرت غیر را طرد و خود تثبیت  لهیوسبه

پیروز شوند و از آنجا که پیروزی هیچ یک از پیش تعیین شده نیست، نقش اساسی قدرت در بقاء 
. مفهوم قدرت در نظریه الکال و موفه بسیار شبیه شودیمپیش از پیش مشخص  هاگفتمانیا نابودی 

هست و در دست  هایبعضبه مفهوم قدرت نزد فوکو است. قدرت چیزی نیست که در دست 
: 1۴00)بای و نادرپور،  کندیمرا تولید  هاسوژهنیست؛ قدرت چیزی است که جامعه و  هایبعض

 فراگرفتهرا اعم از فردی و اجتماعی  ( قدرت تمامی ابعاد زندگیBay & naderpour, 2021: 6(؛)6
دگی را فراهم است. این قدرت است که نظم، قانون، آموزش، رفاه و بهداشت و سایر ملزومات زن

: 1388خواهد بود )کسرایی و شیرازی،  رممکنیغ، رهایی از سیطره قدرت رونیازا. آوردیم
 (.Kasraie & Shirazi, 2009: 352(؛)352

که به ابزارهای قدرت بیشتر دسترسی داشته  گرددیمدر منازعات سیاسی، آن گفتمان پیروز 
برای توضیح این مطلب از مفهوم قدرت پشت گفتمان استفاده کرده است  3باشد. نورمن فرکالف

(Fairclough, 2001,46-53) در تثبیت معنا و هژمونیک شدن، بسته به میزان قدرتی  هاگفتمان. توان
 لهیوسبه. قدرت پشت یک گفتمان کندیمحمایت  هاآنوجود داشته، از  هاآناست که پشت 

و با تولید اجماع، آن را در افکار عمومی  کندیمی خاص معنا اگونهبها ها ری، نشانهسازبرجسته
 .سازدیمهژمونیک 

 المللمفهوم قدرت در روابط بین -2-2
مفاهیم همچون  که پیوند با شودیممفاهیم سیاسی محسوب  نیتریاساسمفهوم قدرت یکی از 

 المللنیبروابط  در سیاست و یکی از مفاهیم کلیدی و نقطه محوری جنگ، صلح و امنیت دارد و
: 1۴00)مرادی و خیراتی،  دانندی برای کسب قدرت میامبارزهسیاست را  نکهیباااست، اما 

ی وجود دارد. نظرهااختالفهنوز بر سر تعریف از آن، ولی (. Moradi & kheyrati, 2021: 56(؛)56
همچون؛ کنترل، اقتدار، فرمان، قدرت در معنای عام به معنای توانمند بودن و مترداف مفاهیمی 

(. Marandi & Abedini, 2012: 45(؛)۴5: 1391تسلط و اختیار قانونی است )مرندی و عابدینی، 
ی هاتیواقععینی و مملوس در میان  نسبتاً ی، قدرت را همچون امری شناسجامعهماکس وبر از منظر 
یک طبقه برای  افتهیسازمان. کارل مارکس، قدرت را اعمال قهر گذاردیماجتماعی به بحث 
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(.  Moradi & kheyrati, 2021: 59(؛)59: 1۴00)مرادی و خیراتی،  داندمیسرکوب طبقه دیگر 
اول قدرت را ساده، محدود و قابل عملیاتی  دسته. کنندیممتفاوت از قدرت ارائه  دودسته ،1هاکالین

ی و ریگاندازه رقابلیغ، تردهیچیپشدن و دارای شأن بین شخصی معرفی و دسته دوم که قدرت را 
به  3و میکائیل بارنت 2(، ریمون دوال ,1997Hay :45-52) پندارندیمو ساختاری  اجتماعی شانیدارا

Barnett ) دانندیم 7و مولد 6، ساختاری5، نهادی۴چهار وجه و شکل مختلف قدرت را قدرت اجباری
& Duvall, 2005 نیز تعاریف از قدرت با توجه به منابع آن، هدف یا ابزار بودن  المللنیب(. در عرصه

، قدرت را یک وسیله که بر منابعی مبتنی 8هالستی هرچند. اندمتفاوتبازیگران اعمال کننده و ... 
؛ اما درباره هدف، وسیله بودن قدرت، منابع کندیماست و شمال یک رابطه و روند است، تعریف 

که  ردیگیمهدف در نظر  عنوانبه، قدرت را 9هانس مورگنتا اگرچهارد. آن و... توافقی وجود ند
 ,Moradi & kheyrati(؛)60: 1۴00ابزار معنا می باد )مرادی و خیراتی،  عنوانبهدر سیاست خارجی 

2021: 60.) 
 المللنیغالب روابط ب هایتافیره از منظرقدرت  -3-2

 منبع قدرت را مردمگردد. وی بر میکانت مطالعه قدرت از نظر اندیشمندان آرمانگرا به اندیشه 
 یاز ناسازگار یها ناشدولت انیاساس تعارضات م نیبر ا .داندیم جمعی( ای یصورت فردبه)چه 

 یمنظر همکار نی. از اباشدیم یاز سوءتفاهم بوده و موقت یبلکه ناش ؛ستیها نمنافع آن انیم نیادیبن
از  یحشت ناشکه و یکمک کند. زمان یصلح جهان شبردیبه پ تواندیها مدولت نهینهاد یاقتصاد

 یهااقدام نیناز چ ندهیکه در آ ییهاراه جادیکه لزوم کشف و ا دیرس ییجااول به یجنگ جهان
 (.Kant, 2022: 7) کند یریجلوگ یخشونت بار
قرار « مورگنتا» یهادگاهید ریتحت تأث شتریب اییگرواقع شمندانیقدرت ازنظر اند مطالعه

کرده و  فیبر سر قدرت توص یکشمکش یو اقدامات هر دولت ها()دولت گرانیباز ی. وردیگیم
صورت  گران،یدر رابطه با د شیخو تیاز موقع یها بر اساس آگاهکشمکش نیمعتقد است که ا

 شیقدرت و نما شیشامل؛ حفظ وضع موجود، افزا یانتخاب محدود یها داراو دولت ردیگیم
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و  کندیم فیتعر هاییقدرت و توانا عیتوز ،یرگذاریقدرت را برحسب تأث . والتزباشندیقدرت م
 ریرا تحت تأث (Bیگر )باز ردیگیقرار م ریکه تحت تأث ازحدشیبتواند ب (Aر )گیاساس اگر باز نیبر ا

قدرت اصرار دارند و بر  ۀبر موازن انایگرواقعبنابراین ؛ تواجد قدرت اس زانیقرار دهد به همان م
 هیتوازن در سا نیقدرت باشد و ا ۀکه بر اصول موازن ماندیم داریپا یباور هستند که صلح زمان نیا

 .(Ardam and Others, 2021: 492-496) شودمیبرقرار  یپلماسید
و  انهیو فردگرا انهیگرایماد یهایریگرا خلع سالح نمود و جهت انیگراجنگ سرد واقع انیپا
و  یذهن یهاتفکرات به برداشت ریباعث شد که س گرید یهاهینظر زیو ن هینظر نیا یهایکاست

 دگاهیباشد. د المللنیدر حوزه روابط ب یروشن ریو تصو لیدر تحل تواندیگرا ممعناگرا و کل
 یهاهیو با اتکا به نظر یاجتماع یعنوان ساختحوزه به نیدر ا 1ازجمله الکساندر ونت شمندانیاند

 یانسان یاجتماع یمشترک هستند که به ساختارها یهاانگاره: یکی اندرفتهیدو اصل را پذ یاجتماع
 یهاانگاره نیرا ا مندکنشگران هدف نیو منافع ا هاتیهودوم،  ؛یماد یروهاینه ن بخشندیم یمعن

 یافتیاز ره یاصل نخست حاک .ستندیشده نداده شیو از پ یعیطب یامور هانیو ا سازندیمشترک م
و در  کندتأکید می زین یاجتماع یافتیها رهاست و بر شراکت انگاره یاجتماع اتیبه ح انهیمعناگرا

بر قدرت  رایز ؛گراستکل یافتیره ی. دومردیگیقرار م ستیزطیو مح انهیگرایماد دیمقابل تأک
: 139۴دانش نیا، ) ردیگیقرار م یاانهیفردگرا دگاهیدارد و در مقابل د دیتأک یاجتماع یساختارها

مستقل از  یگاهیانگاره جا یکه برا ستیآن ن یدر پ یانگارسازه .(Went, 2015: 55-56(؛)55-56
تر از قدرت و منافع بدانند، بلکه انگاره را مهم انیگرادر مقابل واقع یحت ایقدرت و منافع قائل باشد 

از  ی، ناشگذارندیم یجااز خود به المللنیکه قدرت در نظام ارتباطات ب یریاست که تأث نیادعا ا
 .سازندیها را ماست که آن ییهاانگاره
 انیب ریبه شرح ز توانیرا م المللنیغالب در روابط ب افتیسه رهاین  دگاهیطور خالصه دبه

 :کرد
فقط  ،ه و قدرت را در همه ابعاد آندانست رخواهیها را ذاتاً خوب و خانسان :انیآرمانگراول، 

 یهادولت لیحل اختالفات و تشک یبرا یهمکار ،زیآماعمال مسالمت ی،رخواهیخ یبرا
، جوزهیست شهیبشر را هم :انایگرواقعدوم،  ؛دانندیم زین یبه صلح جمع دنیجهت رس ،کیدموکرات

 دنیدر جهت رس یاصل ۀعنوان هستو قدرت را در همه ابعاد آن، به داندیطلب و خودخواه مقدرت
قدرت ساخته شده  :نارسازه انگاسوم،  ؛داندیم یالمللنیب ۀرفتار درصحن یبرا یاریبه منافع و مع
 کیر و اجتماع قدرت ساخته توسط بش نیبنابرا ؛ستین یعیاتفاق طب کیو  باشدیها متوسط دولت

-183: 1396)علیخانی،  باشدیو نهادها م یالمللنیب یهامیرژ شرفتیجهت پ دیامر خوب و مف
 .(Alikhani, 2018: 183-184(؛)18۴
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 ز منظر قرآنی و روایات دینیاقدرت  -4-2
قدرت را محصول اراده و اختیار همراه با دانایی و آگاهانه ناشی از میل فطری انسان  ،قرآن کریم

قرآن  در باالیی جایگاه قدرت .(Seyed Bagheri,2015: 97(؛)97: 139۴)سید باقری، کند تعریف می
( توجه  ,60Anfal(؛)60 یهآانفال، )«1تُرْهِبُونَ... الْخَیلِ رِبَاطِ وَمِنْ قُوَُّةٍ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ وَأَعِدُُّوا» دارد

؛ داندیم مادی و عینی یرهایمتغ محصول را یانخردگرامکاتب  مانندبهقدرت  کاربست و به تولید
(؛  ,39Kahf(؛)39کف، )«2العظیم العلی إلُّا باللَّه القُوُّةَ  و الحَولَ »گوید یم که پیامبر سخن راز شایدو 
 .ورزندیم تأکید نرم( )قدرت قدرت یرمادیغگرایان توجه به عناصر مکاتب تأمل مانندبه

 قدرت شامل که بیرونی قدرت و نفوس تهذیب از عبارت که درونی اقتدار به اسالم، در قدرت
 مهربانی، مانند انسانیت عالی صفاتهمه آن از؛ و شودمی اطالق هست، اقتصادی و سیاسی نظامی،
 )ع(علی . حضرت( ,1979Motahari :527(؛)527 :1358، مطهری) زدیخیبرم احسان و شفقت رحم،

داند نمی اسالمی جامعه شایسته را ضعف هرگز و است کرده قدرت و قوُّت به دعوت البالغهنهج در
 ,Nahjul Balagha(؛)27 خ، البالغه)نهج« 3االذلوا هم دار عقر فی قط قوم غزی ما فواهلل»: فرمایدمی و

 را ضعیف مسلمانان جامعه و داندیم اسالمی جامعه ثابت اصول را از قدرت شهید مطهری (.27
 به و روایات اسالمی محدود قرآن در بنابراین قدرت و عناصر آن .نامید اسالمی ایجامعه تواننمی

 نگاه در غیرمادی قدرت. نیست مادی یطورکلبه و نظامی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، هایقدرت
 بدون بیرونی قدرت .دارد رفیع و معنی بخش قدرت مادی و ظاهری جایگاهی قرآنی و اسالمی

. یکدیگرند ملزوم الزم ظاهری و باطنی قدرت. نیست دوام قابل و ندارد ارزش درونی اقتدار و اراده
 ظاهری قدرت به یا و برداریم دست ظاهری قدرت از باطنی، قدرت بهانه به دهدنمی اجازه اسالم،

انه قرآنی به قدرت و عناصر آن به لحاظ ماهیت وجودی، شناسهستینگاه  رسدیمبه نظر  .کنیم اکتفا
فاعل این ذهن ) و باشدیمتؤامان، منتها با تأکید اولویت ذهن بر عین  صورتبهتأکید عین و ذهن 

 .بخشدیمی( معنی و جان شناسای متعلقانسان است که به عین ) ایشناسا( 
 

 های پژوهشیافته -3
 المللدر قرآن از منظر روابط بین ی قدرتشناسهستیتبیین  -1-3

اجماع روشن درباره چیستی و ماهیت آن وجود  که قدرت واژه پرابهام و چندپهلویی است
در گستره تاریخ، همواره  ،هااجتماعی انسان و روابط هاملتبین  عنصری است که در روابط. ندارد

گرفته فکری گوناگونی شکل یهاها و مسلکبازی کرده و بر اساس آن مکتب یرگذارینقش تأث
                                                           

 دیفراهم کن زاتیو تجه رویدر مقابل دشمن ن دیو هراندازه که توان دارمعنی آیه:  .1
 خداوند متعال و بزرگ وجود ندارد. ةو اراد تیجز به مش نشیدر جهان آفر یحرکت و قدرت چیهمعنی آیه: . 2
 اند.و مغلوب گشته لیشان جنگ نشده مگر آنکه ذلخانه انیدر م یخدا هرگز با قوم سوگند بهمعنی خطبه:  .3
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اندیشه سیاسی اسالم است و قدرت یکی از عنصرهای بنیادین  و ریشه است. قرآن کریم اولین منبع
ماهیت است. انسان موجود اجتماعی است و با حضور در اجتماع با قدرت و  المللنیبروابط دانش 

 (.Azarpour, 2017: 91(؛)91: 1396آذرپور، ) شودیمرو آن روبه وجودی
م چیستی و ماهیت با توجه به بنیادین بودن این مفهوم و نوع رابطه آن با حیات سیاسی انسان، فه

از اهمیت باالی  باشد که المللنیبروابط راهگشای مسائل بسیاری در حوزه اندیشه  تواندیآن م
 .کندیبحث و رویکرد موردنظر حکایت م

 در قرآن کریمقدرت  چیستی -3-1-1
ناشی از  درت،ق به گرایش و یطلبقدرتاست.  آگاهانه دانایی و با همراه محصول اراده قدرت

 قدرت قرآن کریم پذیرد.یم بلکه کند،ینم سرکوب را آن کریم است که قرآن انسان فطری میل
 رسمیت به گرایانهمنظر واقع از دارد، حضورها انسان اجتماعی یهامناسبت و رابطه در که را
 اجتهادی، تفسیر روش هب توجه با نرفته است، اما به کار قرآن لفظ قدرت در شناسد. هرچندیم
 رساند. دین انجام به را بحث این قرآن، کلی محتوای همسو و یهامفهوم زمینه، متن، از توانیم

یعنی  سیاسی یهامفهوم تریندییابن از ییک کنار از تواندینم و است سیاسی -اجتماعی  دین اسالم،
 اول نگاه در ی خداوند،هانعمت از نعمتی عنوانبه قدرت باشد.گذر کرده  دیدگاه بدون قدرت،

 رودیم کار به آن در که است جهتی آن و به متعلق مهم بعد، گام در اما است، عامل حرکت و مثبت
 کند. یم را تعیین آن نامشروع بودن و مشروع همان جهت و

عدل  وامعج به رسیدن و سپسها انسان کمال نخست گام در قدرت عالی هدف قرآن دیدگاه از
 و گریهسلط نه و عمومی منفعت و ی دینیهاارزش برپاییدر جهت  و فضیلت مدار است و محور

 .باشدیمجویی یبرتر
 ریمکنشگران و بازیگران قدرت از منظر قرآن ک -3-1-2

 وحدت» کریم، بر قرآن . درآیاتباشدیمی، کنشگران و بازیگران شناسیهستاز معیارهای 
 دارد،می دریغ دیگر ایپاره از و نموده اعطا جوامع از ایپاره به خداوند که نعمتی عنوانبه «هاامت

Al-(؛)52 المؤمنون،) «1فَاتَُّقُون رَبُُّکمْ وَأَنَا وَاحِدَةً أُمَُّۀً أُمَُّتُکمْ هَذِهِ وآن»فرماید: می و است تأکید شده
Mu'minun, 52) .به 92 آیه انبیاء سوره در ازجمله شده تکرار که قرآن از آیاتی نهان هم کنار با 

 یاد پسندیده و برگزیده جوامع از نشانه عنوانبه را هاآن که است پرداخته هاامت وحدت بحث
 و خداوند گاه پیش در مطلوب قدرت نشانه قرآنی، هایامت میان وحدت و دلیهم وجود. کندمی

 باشد.می قرآنی جوامع آحاد وحدت سنجش برای معیاری جوامع میان تفرقه عدم
 کریم قرآن با قدرت در تیعلرابطه اصل  -3-1-3

با قدرت، حاکی از آن است که هر دو، هم در علوم اثباتی و مادی و هم علوم  تیعلرابطه اصل 
ی هاشیآزمای و واقعی هستند. در علوم طبیعی از طریق علتفسیری یا غیرمادی، دارای رابطه 

                                                           
 .دی. پس از من پروا دارمیاست و من پروردگار شما گانهی یامت شماست که امت نیا قت،یو در حقمعنی آیه:  .1
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تجربی و عینی نشان داد، اما در  صورتبهرا  باقدرتارتباط اصل علیت  ریپذکنترلتکرارپذیر و 
ی هاهیالنیست. با این وجود، درک و شناخت  ریپذامکانجهان اجتماعی و تفسیری یا انسانی این امر 

(. Chernoff, 2007: 251-253) کندیمی زیرین کمک هاهیالهم سطحی قابل مشاهده، به درک و ف
قانون الهی  بر اساسبر این اساس، از نگاه قرآنی، رابطه اصل علیت با قدرت، اعم از عینی و عقلی 

هستی است. در واقع بسیاری از آیات قرآنی  برجهانی علتنظیم شده که بیانگر حاکمیت نظام 
. این امر کندیمهستی را تأیید  برجهانی حاکم علقدرت و نظام  با تیعلرابطه قانون  صراحتبه

قدرت  هوستیپهمحاکی از این واقعیت است که جهان هستی یک قانون کلی و عام متصل و به 
تَحْوِیلًا؛  اللَُّهِ  لِسُنَُّتِ  تَجِدَ  وَلَنْ تَبْدِیلًا اللَُّهِ لِسُنَُّتِ  تَجِدَ  فَلَنْ»...سوره فاطر:  ۴3خداوند است. مصداق آیه 
نخواهی یافت و هرگز روش و قانون خدا  ریپذلیتبدرا  –سنت الهی  –هرگز روش و قانون خدا 

ی هافاعلو  هاعلت رونیازا (.Motahari, 1991: 84(؛)8۴ :1370تغییرپذیر نخواهی یافت )مطهری، 
اعلت خداوند ی ناقص مستقل از علت تامُّه نیست( علیت و فهاعلتانسانی قدرت مراتب تشکیکی )

است که به تدبیر امور جهان از  العللعلتی، تعالیبارهستند؛ زیرا  الوجودواجب عنوانبهسبحان 
 (؛86-88: 1388الهدی، )علم پردازدیمی علی مادی و غیرمادی هاواسطهمراتبی از  سلسلهطریق 

(Alam Al-Hadi, 2008: 86-88.) 
 ید بر قدرت از منظر قرآن کریمتأک یی، ساختار و کارگزار باگراتعامل -3-1-4

الملل به معنای تعامل، در علوم اجتماعی و روابط بین 3گراتعاملو  2گرا، کل1سه دیدگاه فردگرا
یی تأثیر متقابل ساختار و کارگزار گراتعاملساختار و کارگزار به قدرت اصالت قائل است. در 

به محیط طبیعی و  صرفاً. دنیا کندیم)قدرت و انسان( و چگونگی تعامل اجتماعی کنشگران تأکید 
)دهقانی  باشدیمبلکه دربرگیرنده عمل او نیز  شودینماجتماعی انسان محدود و منحصر 

ی قرآن، شناسیهستی و نیبجهاندر  (.Dehghani Firooz Abadi, 2011: 61(؛)61: 1389فیروزآبادی، 
یی اصالت ندارد؛ بلکه هر دو از اصالت وجودی تنهابهاز فرد و جامعه یا کارگزار و ساختار  کیچیه

برخوردارند. در نگاه قرآنی، قدرت از درون تا برون انسان امتداد دارد و در تجربه و عمل فردی و 
و قدرت نیز بر عمل  کندیمزندگی و عمل  اقدرتب. به بیانی دیگر، انسان ردیگیمجمعی او شکل 

، عمل در چهارچوب اختیار و نیبنابراو رویدادها مبتنی است؛  هادهیپدیا شیوه رویارویی انسان با 
آن را فراهم  فیتضعو زمینۀ توسعه و تقویت قدرت یا  دهدیمآزادی ذاتی انسان به فطرت او شکل 

در عرصه ساختارهای  ژهیوبهر و کارگزار از طریق عمل انسان . این قوام بخشی متقابل ساختاسازدیم
 .باشدیم کنندهنییتععناصر غیرمادی قدرت، 

                                                           
1. Individualism 
2. Holism 
3. Interactionism 



 

 

 

131  تبیین هستیشناسانه »قدرت« در قرآن کریم از منظر نظریههای روابط بینالملل 

 

 قرآنی قدرتاهداف  -3-2
طلوب، مدر اهداف  .به دودسته قدرت مطلوب و نامطلوب تقسیم کرد توانیاهداف قدرت را م

آن را اقامه حدود  یهاد و هدفشومیها اشاره بسترهای رشد ملت یسازاصالح امور جوامع و آماده
 توانیمطلوب مالهی، برپایی عدالت و رسیدن انسان به جایگاه شایسته ذکر کرده است. از اهداف نا

و برآوردن  ییجویها، استثمار و استضعاف، استعال و برتر، توهین و استخفاف انسانیبه فساد ورز
 .(SeyedBagheri, 2015: 100(؛)100 :139۴باقری، )سید نام برد نیازهای شخصی گروهی
ها از آن سرچشمه قدرت خداوند است. هرچند در نگاه دقیق همه قدرت ،در منطق قرآن کریم

ر اختیارشان دو از آن قدرتی که خداوند  پندارندیخداوند است، اما مهم آن است که دیگران چه م
وردهایی پرداخته قدرت مطلوب، به م یشناخت. در مبانی انسانرندیگینهاده است، چگونه بهره م

و جاودانه است.  خواهلتیانسان موجودی دارای کرامت، آزاد، مسئول، فض کهنی؛ مانند اشودیم
، قدرت مطلوب ازنظر قرآن کریم به موردهایی مانند رشد و هدایت، عزتی هادر شاخص

ت نامطلوب اشاره کرد. در قدر توانیوج قدرت م، برپایی عدالت و یاد خدا در ایدارامانت
 یشناختانسان خاستگاه قدرت نامشروع، نگرش مادی انسانی به آن موردتوجه قرار گرفته و در مبانی

طلب است و که انسان موجود قدرت ردیگیقدرت نامطلوب، این انگاره مطالب موردتوجه قرار م
. در بحث شودیو عقل انسانی خودبسنده تحلیل م شودیدر آن حقوق شهروندی انکار م

قدرت و  قدرت نامطلوب، مطالبی چون ایجاد فساد، استکبار، استعال، سرمستی از یهاشاخصه
-Behruzi Lak & Ahmadi, 2015: 68؛)(71-68: 1393لک و احمدی، )بهروزی باشدیاستبداد م

71). 
 قدرت ی قرآنیرمادیعناصر مادی و غ -3-3

ست معتقدند که قدرت مفهوم اصلی سیاست و قدرت هدف سیا تعلم سیاس صاحبنظراناکثر 
کردند. در این  یبندمختلف دسته یهایبندها قدرت را به طبقه. آن(Omeje, 1999: 4) است

ی دیگر قرآن نیست. از سو یرمادیپارادایم، قدرت به معنای ابزار مادی است و جایی برای ابزار غ
اند علمای اسالمی ارائه کرده . تعاریفی کهکندیمادی مفاهیم سیاسی اشاره م یهاجنبه تنها بهکریم نه

ت( و . قدرت بخشی از سیاست است )نه هدف سیاساستبا تعاریف غربی تفاوت و گاه در تضاد 
جلوگیری  وکمال، برقراری نظم و عدالت  یسوارزش ذاتی ندارد. هدف سیاست، هدایت انسان به

ل اشاره در ذی .است« اهلل» برخالف مفهوم غربی، منبع قدرت و منبع مشروعیت آناز ظلم است. 
بهتر قابل  خواهیم داشت تا این بحثنظر قرآن کریم  قدرت از یرمادیاجمالی به عناصر مادی و غ

 .فهم باشد
های اصلی قدرت در قرآن کریم بیان شده یکی از مؤلفه :)رهبری( قدرت مدیریت و حاکمیت

عدالت صادقانه است. خداوند در سخن از واگذاری قدرت به طالوت، به هر  هتأمین کننداست که 
وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُُّهُمْ إِنَُّ اللَُّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ »: دیفرمایو م کندی)قدرت و حاکمیت(، اشاره م دو جنبه
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قدرت مدیریت و حاکمیت هم با اراده خداست  دهدینشان م (. ,247Baqare(؛)2۴7، بقره) «1مَلِکًا...
قدرت را حفظ  تواندنمیبدون رهبری بنابراین جامعه به علم و دانش رهبری دارد؛  یبستگو هم

ها است که مهره یاجایگاه رهبری، همانند رشته» :دیفرمایمدر این رابطه  )علیه السالم(کرد. حضرت علی
ها پراکنده شوند و ها را در کنار هم جاى داده. اگر آن رشته بگسلد، مهرهرا در آن کشند و او آن

 Nahj (؛)1۴6البالغه، خ )نهج «هر یک به سویى روند، آنسان، که گرد آوردنشان هرگز میسر نگردد
al-Balagha, 146.) 

در این راستا در سوره اعراف،  دارد. دیاقتصادی تأکقرآن کریم بر قدرت  :عناصر اقتصادی مالی
 (؛ بنابراین ,10A'raf(؛)10، )اعراف، 2وَلَقَدْ مَکَُّنَُّاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ... آمده؛

یکی . چرا که )عامل مادی( توان نتیجه گرفت که همواره باید به فکر تقویت قدرت اقتصادی بودمی
تقویت توان اقتصادی است و یکی از راهکارهای مهم در این  ،تأکیدات قرآن کریم در این آیه از

اقتصادی و حمایت های زیرساختاقتصادی است که مسلماً با توسعه  حوزهزمینه قدرتمند شدن در 
عناصر مادی به عوامل و عناصر  عالوه بر بهاز تولید داخلی محقق خواهد شد. البته قرآن کریم، 

 .(Talaq, 2-3(؛)2-3است )طالق،  هم اشاره کرده یرمادیغ
چرا است.  توانمندی نظامی ز عوامل عمده قدرتدیگر ایکی : )عناصر مادی( توانمندی نظامی

به سالح و تجهیزات،  توانیماین حوزه از عناصر مادی . کاربرد مؤثر داردو جنگ در زمان صلح  که
. اشاره کردافزار، تدارکات و لجستیک و میزان تخصیص منابع انسانی و مالی اقالم عمده جنگ

 60 هیدر سـوره انفـال آ هم به صراحت به این موضوع اشاره داشته. به عنوان مصداققرآن کریم 
 (. ,60Anfal(؛)60)انفال،  3 رِبَاطِ الْخَیْلِ وَأَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ وَمِنْ»آمده است: 

ر عناصر بقرآن کریم عالوه بر عناصر مادی قدرت،  همان گونه که در این مقاله اشاره شد،
 داندیم موسمقدم بر عناصر مادی و معنا بخش عناصر مل و حتی شده استتأکید بیشتر آن  یرمادیغ

 ها اشاره خواهد شد:که در ادامه به آن
 .قدرت است یرمادیعناصر غ از یکی و ایمان قلبی، باور کریم، قرآن در :و ایمان قلبی باور 

به آرامش  زی، بیش از هر چشودیهنگامی که وارد عرصه مبارزه و کشمکش اجتماعی م ژهیوانسان به
که هم مستقیماً منبعی  کنندیتولید م ییها، ارزشینیآفرنیاز دارد. باور و ایمان قلبی در فرایند ارزش

بخش نسبت به دیگر منابع قدرت را کننده و تعادل زیو هم نقش تجه رندیگیاز منابع قدرت قرار م
هُوَ الَّذی أَنزَلَ السَّکینَۀَ فی قُلوبِ المُؤمِنینَ لِیَزدادوا »: دیفرمای. خداوند در قرآن کریم مندینمایایفا م

                                                           
 .داده و او را در دانش و ]نیروى[ بدنى بر شما برترى بخشیده استخدا او را بر شما برترى معنی آیه:  .1
 .ادیمبراى شما در آن، وسایل معیشـت نهقطعاً شما را در زمین قدرت عمل دادیم و معنی آیه:  .2
آماده، بسیج کنید تا دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگر دشمنان  یهاهرچه در توان دارید از نیرو و اسبمعنی آیه:  .3

 .را بترسانید
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. بدین کندیآیه مذکور آرامش و ایمان را در کنار یکدیگر ذکر م (؛ ,4Fatah(؛)۴)فتح،  «1إیمانًا...
است  یاگونهترتیب، تأکید آیه فوق بر اهمیت باور و ایمان قلبی در تجهیز منابع انسانی قدرت، به

 .داندیایمان را، در حد ایمان کارساز و مفید نم یجاکه جایگزین کردن هر منبع دیگری به
تنها برای نه کریم قرآن در متعال خداوند که قدرت اساسی عناصر دیگر از یکی :علم و دانش

؛ است «علم و دانش»، بردیقدرت، بلکه برای بسیاری از مفاهیم اجتماعی و سیاسی دیگر به کار م
مسئله  تواندیماست که علم و قلم در واقع این ها و تکاپوهاست. آگاهی، بنیاد همه حرکتچرا که 

رسیدن به تعادل و ثبات را نشان دهد.  یهامشروعیت را حل کند و بهترین راهاساسی قدرت یعنی 
زمر، )«2قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَُّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَُّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ...»... آمده است:در قرآن کریم، در این راستا 

 (؛11مجادله، )«وَالَُّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...»... اشاره شده:دیگر،  یاهیدر آ (؛Zamr, 9)(؛9
(Mujadalah, 11؛) اند و کسانی را که به آنان دانش داده، به خدا کسانی از شما را که ایمان آورده

. ها به کار رفته نیز به این امر اشاره شده استدر مواردی که قدرت درباره انسان بردیباال م ییهارتبه
دانش و تقدم آن بر قدرت جای دارد که همان  علم و قرآن کریم در دیدگاه اصالت ،رسدیظر مبه ن

 .باشدیقدرت بر عناصر مادی م یرمادیتقدم عناصر غ
است. عزت و قدرت، با  «عزت»قدرت در قرآن کریم  یریگاز عناصر شکلیکی دیگر : عزت 

 هبدون عزت معنا نخواهد داشت. جامعیکدیگر پیوندی استوار دارند. عزت بدون قدرت و قدرت 
بخش و هم عمل او الهام ایست که هم برنامۀ مدون تبلیغی برای نشر افکار الهی داردعزتمند جامعه

مشترک بشری است. این احساس  یهااست. کرامت انسانی و عزت ازجمله ارزش گرتیو هدا
در قرآن کریم . ردیگیشکل م یعزتمند و قدرتمند یاوقتی به عرصه سیاسی وارد شود، جامعه

Imran, -Al(؛)139عمران، )آل« 3وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ » :خداوند فرموده
به استقالل جامعه که باعث تقویت و برتری قدرت  توانیاز دستاوردهای عزت، م(. در مجموع 139

 شود، اشاره کرد.میسیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
 صفات قدرت مطلوب در جوامع قرآنی -3-4

، سیاستمداران نیز ندیآیبه شمار م یالمللنیتجزیه در روابط ب رقابلیقدرت و اخالق دو عامل غ
ناگریز از قبول آن هستند؛ اما تا چه حد این دو پدیده روی هم تأثیر متقابل دارند و در چه شرایطی 

، این پرسشی است که پاسخ سفید و سیاه ندارد، بلکه قضاوت نهایی گرددییکی بر دیگری چیره م
اشاره به رفتار دو را بایستی در رویدادهای تاریخی جستجو کرد. مورگنتا در این خصوص 

دارد که اولی با وجود اینکه دستخوش تمایالت فردی  «چرچیل»و  «چمبرلن»سیاستمدار انگلیسی 

                                                           
 تا بر ایمانشان بیفزایند. فرستدیفرو م نیمؤمن یهاخداوند آرامش را به دلمعنی آیه: . 1
 برابرند؟ دانند،یو آنان که نم دانندیآیا آنان که ممعنی آیه: . 2
 سست و اندوهگین نشوید که شما برترید، اگر مؤمن باشید.معنی آیه: . 3
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شرایطی را به وجود آورد  ،بود یالمللنیطلبانه نبود و هدفش صلح و تأمین عدالت و امنیت بقدرت
، ینیبلب و فاقد جهانطکرد. در صورتی که چرچیل قدرت ریناپذکه جنگ دوم جهانی را اجتناب

: 19۴8موفق به نتایجی شد که از جهات سیاسی و اخالقی واالتر از عملکرد چمبرلن بود )مورگنتا، 
 یالمللنی. اختالف دید در مورد نقش اخالق در روابط فردی و روابط ب(Morgenta, 1948: 6(؛)6

ات مورد داوری قرار نی اریدر این است که در روابط بین اشخاص ضوابط عقلی اخالق بر مع
، در حالی که در روابط بین دول عملکرد دولتمردان، یعنی آثار خارجی قدرت و نیات ردیگیم

توأم با  یالهیبدون مهابا هرگونه وس« شهریار»در کتاب  1. ماکیاولشودیها به قضاوت گذارده مآن
. کندیمداران توصیه مخیانت و خونریزی و همه گونه اقدامات خالف اخالق را به قدرت ،خدعه

بلکه دستورالعملی است برای صاحب  ؛البته کتاب شهریار یک رساله اخالق و فضائل سیاسی نیست
 .(Machiavelli, 2016(؛)139۴)ماکیاولی،  قدرت جهت حفظ وضع و موقعیت خود

مختلف به میان آمده که  یهانیتسلط حاکمان بر سرزم هلی فاسدر آیات قرآنی، سخن از تواد
إِنَُّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَۀً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَُّةَ أَهْلِهَا »: تالی استاین بیانگر مذموم بودن هر دو 

ای که در آیه از آن توالی فاسده؛ به عبارت دیگر، ( ,34Namal(؛)3۴)نمل،  «2أَذِلَُّۀً وَکَذَلِکَ یَفْعَلُونَ 
سخن میان آمده بر حکمرانی هر حاکمی بر هر سرزمینی مترتُّب است؛ یعنی طبیعت قدرت یافتن 

باشد و آن سرزمین  خواهدیفرد بر یک سرزمین چنین پیامدهایی را با خود دارد، آن فرد هر که م
باشند  خواهندیکه م ییهاانباشد و نیز ساکنان آن سرزمین هرگونه انس خواهدیهرکجا که م

در روابط  یطلبقرآن کریم، در موضوع صلح .(Tabatabaei, 1981: 361(؛)361: 1360)طباطبائی، 
« 3وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَُّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَُّلْ عَلَى اللَُّهِ إِنَُّهُ هُوَ السَُّمِیعُ الْعَلِیمُ »: دیفرمایبا کشورهای دیگر م

 «وَأَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ...»این آیات به دنبال آیه مبارکۀ:  (؛Anfal, 61(؛)61)انفال، 
بیگانگان  یهاعملی حکومت اسالمی در برابر توطئه یریگجهت گرانیب یخوبقرارگرفته و به

ها و به کارگیری ترین سالح. در این آیه کریمه، بر ایجاد آمادگی نظامی با استفاده از پیشرفتهباشدیم
است،  یافروزو جنگ یطلب، نه برای جنگهمهنیآخرین تکنولوژی تأکید اکید رفته است؛ ولی ا

و ممانعت از اندیشۀ تجاوز و تعدُّی به سرزمین از  «۴بازدارندگی»بلکه هدف از آن، تنها تحصیل 
 ییست که با زور به کشورگشابه دنبال این نی .(Toba, 123(؛)123)توبه،  باشدیسوی دشمنان م

                                                           
1. Machiavel 

 .کنندیم گونهنیو ا گردانندیرا خوار م زانشیآن را تباه و عز ند،یدر آ یپادشاهان چون به شهرمعنی آیه: . 2
 داناست. یو بر خدا توکل نما که او شنوا ی( بدان گرازیتو )ن دند،ییو اگر به صلح گرامعنی آیه: . 3

4. Deterrence 
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 .1بپردازد، بلکه تنها در پی آن است که محیطی آرام برای پیروان خود فراهم کند
 ی روابطهاهینظری قدرت: مقایسه مفروضات قرآنی با شناسیهست -5-3

تولد  المللنیم بدر جهت تشریح فرایندهای موجود در وضعیت نظا المللنیروابط ب یهایتئور
را  المللنیؤلفه قدرت در روابط بمدر رابطه با  هایمفروضات تئور توانیطور خالصه م. بهاندافتهی

 تقسیم کرد:به دودسته 
ها، آن یهارشاخهیز و هاستیو نورئال هاستیگفته شد رئال ترشیطور که پهمان یان؛اخردگر
ی نسبت به قدرت داشته پساساختارگرایان دیدگاه عیننو و  وابستگی یهایو تئور هابرالیلیبرال و نو ل

باید  عتقدندماین دسته  .دانندیمادی م یرهایو تولید، کاربست و عملیاتی کردن آن را محصول متغ
 نیست. ریپذمنافع ملی تأمین شود و منافع ملی بدون قدرت امکان

فزایش قدرت است و امنیت، ا نیبرای تأم ها. آنقدرت پیوند عمیقی دارد اصوالً باها: رئالیست
 المللنیب. هانس مورگنتا حتی سیاست شودیامنیت محسوب م نیقدرت نظامی مؤلفه اساسی در تأم

 & Dougherty) کردیتعریف م« رتمبارزه برای قد»صورت و درواقع کل سیاست را به
Pfaltzgraff, 2000: 142-147.) 

 یپردازهیراعمال قدرت نظامی دست به نظ ژهیوقدرت به یباهدف محدودساز :هاستیبرالیل
 دیآیهانی به وجود ممعتقدند که نوع خاصی از روابط اقتصادی که براثر تحوالت ج هااند. آنزده

ست زدن به قدرت را از د یالمللنی، بازیگران بزندیو وابستگی اقتصادی بین کشورها را رقم م
 ییگراثرتک. این نگرش اغلب، نگرش داردینظامی و زور برای پایان دادن به تخاصمات بر حذر م

رقیب، بنا بر تکثر و  یهاپراکندگی قدرت در میان گروه (.Lukes, 2005: 16) شودیقدرت نامیده م
جب منازعه میان که این امر مو اشدبیدولتی، اقتصادی و سیاسی م تنوع منابع قدرت، نظیر سازمانی،

قدرت بر  بهدیدگاه اول نگاه  .شودیدست شدن قدرت سیاسی مبهاحتمال دست رقیب و یهاگروه
موس و مشهود و گرایانه استوار است که در آن بر امور مادی و ملتجربه یشناسمبنای نوعی روش

 .شودیم دیتوجه تأکمثابه تنها واقعیت قابلعینی به
 ژهیوو به هاستیبرالیانگاران و بخشی از لدر میان نظریات دسته دوم، سازه ؛یاناگرتأمل 

ملموس، نظیر قدرت نا یرمادینهادگرا، عالوه برساختارهای مادی به ساختارهای غ یهاستیبرالیل
هویت و سیاست خارجی  یهاو مؤلفه ورزندیفرهنگ و قدرت نرم و امثالهم نیز با تقدم تأکید م

. در این دیدگاه و با تقدم دانندیو فکری و فرهنگی م یرمادیها را حاصل ساختارهای غولتد
 .شودیقدرت بر عناصر مادی قدرت مطرح م یرمادیعناصر غ
بر مبنای مفروضات قرآنی هیچ قدرتی در مقابل قدرت الهی وجود خارجی ندارد و منبع و اما 

                                                           
 و سالح رزمندگان. ریاست، نه بر شمش یها مبتناسالم بر عقول انسان ییو کشورگشا شرفتیپ. 1
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و در هر سطحی دارای قدرتی است از جانب خداوند  یو هرکس گرددیها به او برممنشأ همه قدرت
تقسیم قدرت را در قرآن کریم به دو نوع عناصر توانیبه او عطاشده است. در یک نگاه کلی م

 .باشدیو ناملموس که معنی دهنده عناصر مادی م یرمادیعینی و عناصر غ-؛ عناصر مادی کرد
 ماهیت قدرت در مفروضات ردیف

 المللروابط بینهای نظریه 
 ماهیت قدرت در مفروضات قرآنی

عنوان عامل ید بر نقش اساسی منابع انسانی بهتأک 1
 های قدرتاصلی تأثیرگذار در مؤلفه

عنوان عامل اصلی تأثیرگذار در نقش خداوند به
 عنوان عامل دوم مطرح است.قدرت، و انسان به

تأکید بر عناصر مادی )عینی( و غیرمادی )فرهنگی  2
 نرم...( و قدرت

پذیر( قدرت شامل عناصر ملموس )تجربه
 غیرملموس )فکری و معنوی(

ثیر عناصر محسوس و نامحسوس قدرت، با تقدم أت 3
 و تأخر بیان شده است.

أثیر توأمان عناصر محسوس و غیرمحسوس به ت
 های قدرتافزایش مؤلفه

افزایش قدرت با تأکید بر عناصر مادی و غیرمادی  ۴
 افراط و تفریط بیان شدههمراه با 

بخش عناصر الویت عناصر غیرمادی و معنی
 مادی در افزایش قدرت

هدف در ماهیت افزایش قدرت تسلط و برتری بر  5
 دیگران است. 

هدف در ماهیت افزایش قدرت، تقرب و جلب 
 رضایت خدا است.

 ی مفروضات قرآنالملل با نیروابط ب یهاهیقدرت در مفروضات نظر تیماه سهیمقا -1جدول 
 (1۴01)گردآورندگان، 

Table 1- Comparison of the Nature of Power in the Assumptions of Theories of International 
Relations with Quranic Assumptions (Compiler) 

(Authors, 2022) 
 یریگجهینت

قدرت را ذکر  یماد یهاجنبه تمامیعلوم،  انیپایمنبع و منشأ ب کیبه عنوان  میقرآن کر
تقدم  یماد یهابر مؤلفه جادیقدرت و ا یمادریمؤلفه غ ،یقرآن یهااساس؛ آموزه نیکند. بر اینم

 یالملل قدرت را ناشنیروابط ب یهاهیشود. برخالف نظریم یقدرت مشروع تلق یداشته و به نوع
حاضر تالش پژوهش  دانند..... میو  یکیو تکنولوژ ینظام ،یشامل اقتصاد یماد یاز ساختارها

از منظر  میدر قرآن کر« قدرت»انه شناسهستی نییتبتحلیلی،  -داشت تا بر اساس رویکرد توصیفی
در واقع نویسندگان این مقاله به این جمع بندی  را مورد بررسی قرار دهد. المللنیروابط ب یهاهینظر

و هیچ موجودی باالتر  کندیخداوند م یانتهایسرتاسر قرآن کریم سخن از قدرت باند که رسیده
انه قدرت در قرآن از منظر شناسهستیو قدرتمندتر از پروردگار متعال وجود ندارد؛ و نیز با تبیین 

به  المللنیروابط ب یهاهیاکثر نظررسید که کلی به این نتیجه  توانیم المللنیروابط ب یهاهینظر
، اعم از نظامی، اقتصادی یرمادیقدرت را منبعث از ساختار مادی و غ یهامؤلفه یشناسیلحاظ هست

. قرآن کریم دانندیو آن را مذموم در ایجاد و عملیاتی و اجرایی کردن م دانندییا ایدئولوژیکی م
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آن را تقدم بر عوامل مادی دانسته  یرمادیغ یهاقدرت و مؤلفه المللنیروابط ب یهاهیبرخالف نظر
درمجموع به دنبال کسب  المللنیروابط ب یهاهیدر نظر. شودیممدوح تلقی م« قدرت» ینوعو به

قدرت در جهت سلطه و برتری بر دیگران را برای رضای نفس خود دانست و منازعه و جنگ 
که تبدیل به چالشی برای اندیشمندان  شودیاصالت دارد و صلح پدیده عارضی و مقطعی تلقی م

در قرآن کریم هرکسی که )افراد و جامعه( قدرت و عناصر آن  کهی. درحالاین حوزه گردیده است
صرف  یتعالاز طرف خداوند دریافت کند و قدرت تولید شده به اراده الهی را در مسیر رضایت حق

؛... دیفرمایکند، در هیچ زمان و مکانی غالب نخواهد شد. قرآن کریم در نگاه به طبیعت انسانی م
و خداوند به انسان شر و خیر او را الهام کرده و این انسان هست که به  جُورَهَا وَتَقْوَاهَا...فَأَلْهَمَهَا فُ

 المللنیطلب( را تقویت کند، روابط بطلب یا صلح)جنگ یاختیار کدام یک از ماهیت وجود
موس و و ناملموس است و انسان، مل یرمادیغ« فَأَلْهَمَهَا»مشحون از جنگ و صلح خواهد شد. کلمه 

عینی است که معنی بخش رفتار او )انسان( همان الهامی که از طرف خداوند بر انسان شده، قرآن 
کریم توانسته است الگویی طراحی کند که در آن، ترکیبی تؤامان از عناصر مادی و غیرمادی قدرت 

مادی و  در بررسی عناصر )الهام( که در آیه فوق بیان گردید یرمادیمنتها با اولویت عناصر غ
ی روابط هایتئورشناسی و مقایسه تحلیلی با ی قدرت و مفاهیم آن به لحاظ هستیهامؤلفهغیرمادی 

و نیز « المللفرا نظریه قرآنی روابط بین»الملل جهت آشنایی اندیشمندان این حوزه برای ارائه بین
ی روابط هاهیظرنعنوان ریشه و مبنای اصلی هموار کردن مسیری در جهت ورود قرآن کریم به

 .باشدیم نظرد مورالملل بین
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 یامدهایو پ یعربستان سعود یخارج استیدر س ییگرا تی(. هو1396. )یمهد ی،خانیعل .12

 .181 -210(، 2)1۴، یالمللنیفصلنامه مطالعات بآن.  یامنطقه
 یاسیس قاتیتحق یعلم. یگریگفتمان و مسأله خود و د لی(. روش تحل139۴فائزه. ) ی،قاسم .13

 .185-212  (،2۴)7، یالمللنیو ب
کارآمد  یگفتمان الکال و موفه ابزار هی(. نظر1388. )یعل ی، رازیش و محمدساالر یی،کسرا .1۴

 .329-360(، 3)39، استیفصلنامه س ی.اسیس هایپدیده نییفهم و تب در
رحاب  یف ری(. قدرت در قرآن از منظر تفس1393مختار. ) ی،نیحس خیش و نجف یی،لک زا .15

 .7-27 (،67)17، یاسیعلوم س ی.اهلل آصفتیآ میالکر القرآن
 . مترجم نسرین مجیدی، تهران؛ نشر روزگار نو.شهریار(. 139۴ماکیاولی، نیکولو. ) .16
 هیقدرت در نظر یتحوالت مفهوم یقیتطب ی(. بررس1۴00عباس. ) ی،راتیخ و عبداله ی،مراد .17

 .55 – 83(، 57)17، ینظامعلوم و فنون  ی.نظام یهاهیو جنگ در نظر المللنیب روابط
(. تحول مفهوم قدرت از سخت به نرم و کاربرد آن 1391. )ی، زهرانیعابد .محمدرضامرندی،  .18

 .۴3-68(، ۴)23، رسانه یفصلنامه علم .رانیدر مورد ا کایآمر یاز سو
 جلد پنجم، چاپ سوم، تهران؛ انتشارات صدرا. .جامعه و تاریخ(. 1370مرتضی. ) مطهری، .19
معرفت فرهنگی . و نقد آن هتحلیل گفتمان الکال و موفه نظری(. 1390مقدمی، محمدتقی. ) .20

 .12۴-91 (،2)2، اجتماعی
 .ی، ابوالحسن، محمد بن حسین موسوىسید رض .هجرى( ۴06 -359) البالغهنهج .21

English References 
1. Ardam, M.  Aghili, E., Ghanbari, M. Parvaresh, Amir. (2021). Security from The 

Perspectives of Realism, Copenhagen, Liberalism whit a Little Taste of Technology, 
Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 18(6), 489-511. ISSN 1567-214x. 



 

 

 

139  تبیین هستیشناسانه »قدرت« در قرآن کریم از منظر نظریههای روابط بینالملل 

 

2. Barnett, M. Raymond, D. (2005). Power in International Politics, International 
Organization, 14(59), 39-75. 

3. Blaikie, N. (1993). Approaches to Social Enquiry. In Bloch, M, Marxism and 
Anthropology, Oxford University Press. 

4. Chernoff, F. (2007). Theory and Metatheory in International Relations. Concepts and 
Contending Accounts, First Edition, Library of Congress Cataloging-in-Publication 
Data, Printed in the United States of America. 

5. Düzgit, S. Rumelili, B. (2019). Discourse Analysis: Strengths and Shortcomings. All 
Azimuth A Journal of Foreign Policy and Peace, DOI:10.20991/allazimuth.477300 

6. Dougherty, J. Pfaltzgraff, R. (2000). Contending Theories of International Relations: 
A Comprehensive Survey.  5th Edition, Pearson College Div. 

7. Fairclough, N. (2001). language & power, London: Longman, 2nd ed. 
8. Hay, C. (1997). Divided by a Common Language: Political Theory and The Concept 

of Power.  politics, Vol 17, No. 1, pp.45-52. 
9. Jorgensen, M. Phillips, L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. SAGE 

Publications, London Thousand Oaks, New Delhi. 
10. Kant, I. (2022). Kant’s Social and Political Philosophy. Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, First published Tue Jul 24, 2007; substantive revision Mon Apr 11, 2022. 
11. Lapid, Y. (1989). The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-

Positivist Era. International Studies Quarterly 33, no. 3, 235–54. 
12. Lukes. S. (2005). POWER A RADICAL VIEW SECOND EDITION. Sinclair, J.M. & 

Coulthard, R.M. (1975). Towards an analysis of discourse: the English used by 
teachers and pupils. London: Oxford University Press. 

13. Published in association with the British Sociological Association. 
14. Omeje, K. (1999). What is Power in Politics?. International Journal of Studies in the 

Humanities, 1&2 (2), 1-12. 
 
Translated References to English 
1. Holy Quran 
2. Ardam, M.  Aghili, E., Ghanbari, M. Parvaresh, Amir. (2021). Security from The 

Perspectives of Realism, Copenhagen, Liberalism whit a Little Taste of Technology, 
Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 18(6), 489-511. ISSN 1567-214x. 



 

 

 

1۴0   1401پاییز  (،74) 2، شماره 19المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

3. Alam Al-Hadi, Jamila. (2008). Islamic theory of education and training. Tehran; Imam 
Sadiq University (InPersian). 

4. Alikhani, M. (2018). Identity Orientation in Saudi Arabia's Foreign Policy and its 
Regional Implications. International Studies Journal (ISJ), 14(3), 181-210(InPersian). 

5. Azarpur, M. (2007). Political power from the perspective of the Holy Qur'an. Qara and 
Hadith Review Quarterly, 3(11), 89-110. (InPersian) 

6. Barnett, M. Raymond, D. (2005). Power in International Politics, International 
Organization, 14(59), 39-75. 

7. Behruzi Lak, Q. Ahmadi Sefidan, H. (2015). The Components of Political Power in 
View of Holy Quran. Political Science, 17(66), 57-86. (InPersian) 

8. Blaikie, N. (1993). Approaches to Social Enquiry. In Bloch, M, Marxism and 
Anthropology, Oxford University Press. 

9. Chernoff, F. (2007). Theory and Metatheory in International Relations. Concepts and 
Contending Accounts, First Edition, Library of Congress Cataloging-in-Publication 
Data, Printed in the United States of America. 

10. Daneshnia, F. (2015). Alexander Went's constructivism: refusing the theoretical 
impasses of international relations and finding a middle way. Contemporary Political 
Studies, 6(16), 63-84. (InPersian) 

11. Dehghani Firouzabadi, S.J. (2005). Transtheoretical foundations of the Islamic theory 
of international relations. Foreign Relations Quarterly, 2(6), 49-96. (InPersian) 

12. Düzgit, S. Rumelili, B. (2019). Discourse Analysis: Strengths and Shortcomings. All 
Azimuth A Journal of Foreign Policy and Peace, DOI:10.20991/allazimuth.477300 

13. Dougherty, J.   Pfaltzgraff, R. (2000). Contending Theories of International Relations: 
A Comprehensive Survey.  5th Edition, Pearson College Div. 

14. Fairclough, N. (2001). language & power, London: Longman, 2nd ed. 
15. Ghasemi, F. (2015). Discourse Analysis Method and the Question of Self and Other. 

Scientific Quarterly Journal of Political and International Research, 7(24), 185-212 

(InPersian). 
16. Hay, C. (1997). Divided by a Common Language: Political Theory and The Concept 

of Power.  Politics, 17(1), 45-52. 
17. Iftikhari Asghar. (2008). Understanding international relations; A Quranic Approach. 

Foreign Relations, 2(4), 228-193. (InPersian) 



 

 

 

1۴1  تبیین هستیشناسانه »قدرت« در قرآن کریم از منظر نظریههای روابط بینالملل 

 

18. Jorgensen, M. Phillips, L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. SAGE 
Publications, London Thousand Oaks, New Delhi. 

19. Kant, I. (2022). Kant’s Social and Political Philosophy. Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, First published Tue Jul 24, 2007; Substantive Revision Mon Apr 11, 2022. 

20. Kasraie, M., Pozesh Shirazi, A. (2009). Discourse Theory of Laclau and Mouffe: 
Elaboare and Effecient Tool in Understanding the Political Phenomenons. Political 
Quarterly, 39  - 3 (InPersian). 

21. Lakzaee, N. SHeikh Hosseini, M. (2015). Issue of Power in Holy Quran in View of the 
Interpretation of “Fi Rihab al- Quran Al-Karim” by Ayatollah Asefi. Political Science, 
17(Issue 67), 7-27 (InPersian) 

22. Lapid, Y. (1989). The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-
Positivist Era. International Studies Quarterly, 33(3), 235–54. 

23. Lukes. S. (2005). POWER A RADICAL VIEW SECOND EDITION. Sinclair, J.M. & 
Coulthard, R.M. (1975). Towards an analysis of discourse: The English used by 
teachers and pupils. London: Oxford University Press. 

24. Machiavelli, Niccolo. (2014). Shahriar. translator Nasrin Majidi, Tehran; Publishing 
new times (InPersian). 

25. Marandi, M. Abedini, Z. (2012). The changes in power concept; the Hard to the Soft 
Power and the Usage of Soft power by United States o America on Iran. Scientific 
Journal of Media, 23(4), 43-68 (InPersian). 

26. Moradi, A. & kheyrati, A. (2021). A Comparative Study of the Conceptual 
Developments of Power in the Theory of International Relations and War in Military 
Theories. Military Science and Tactics, 17(57), 55-83. doi: 
10.22034/qjmst.2021.141682.1470 (InPersian). 

27. Moghadami, M.T. (2011). The theory of discourse analysis by Lacla and Mouffe and 
its criticism. Social Cultural Knowledge, Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol.2. No.2 
(InPersian). 

28. Motahari, Morteza. (1991). Society and history. fifth volume, third edition, Tehran; 
Sadra Publications (InPersian). 

29. Nahj al-Balagha. Sayyid Razi, Abul Hasan, Muhammad bin Hossein Mousavi (359-
406 AH) (InPersian). 

30. Published in association with the British Sociological Association. 



 

 

 

1۴2   1401پاییز  (،74) 2، شماره 19المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

31. Omeje, K. (1999). What is Power in Politics?. International Journal of Studies in the 
Humanities, 1&2 (2), 1-12. 

32. Rahmati, F., Dehshiri, M., Simbar, R., & Keshishyan Siraki, G. (2021). How Identity 
Affects Iran-European Union Relations (2003-2020). International Studies Journal 
(ISJ), 18(3), 77-94. doi: 10.22034/isj.2021.269758.1358 (InPersian). 

33. Seyed Bagheri, S.K. (2015). Political power from the perspective of the Holy Quran. 
Tehran; Publishing Organization of Islamic Culture and Thought Research Institute 
(InPersian). 

34. Tabatabaei, Mohammad Hossein. (1360). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, fifth edition. 
Qom; Islamic Publications Office(InPersian). 


