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چکیده

در اینکه چه کسانی در یک نظام سیاسی می توانند در مناصبب سیاسبی و اارایبی قن قبرار
گیرند همواره قابل بحث و نزاع بوده و نظام های سیاسی با ارائه چارچوبهبا و ابا ه هبایی،
محدودیت ها و ضوابطی را برای قن وضع کرده اند .هدف از ابکه قدرت در نظام سیاسی مبردم
ساالر دینی که با نگرش سیستمی به نظام های ااتماعی مطرح می ابود و بششبی از سیسبتم
سیاسی را اکل می دهد ،تعیین سهامداران و سراا ه های قدرت سیاسی است .پرسش اصبلی
د ر ابکه قدرت این است که چه کسانی در نظام سیاسی مجاز به قرار گبرفتن در اببکه قبدرت
هستند؟ نواتار پیش رو در راستای پاسخ به این پرسش با تمرکز بر نهج البالغه به عنوان یبک
منبع غنی در باب سیاست ،با رویکرد سیستمی و روش اکتشافی توصیفی تحلیلی در سبه بشبش
اایستگان و نشبگ ان ،اقلیت های دینی ،زنان ،ابکه قدرت را مورد بررسی قرار داده است .یافتبه
ها نشان می دهد مساله اایستگان و نشبگان در دراه اول قرار دارد و معیاری مقدم و مشرف بر
بشش های دیگر تلقی می اود .اقلیت های دینی با مالحظه حقوق اهروندی و نگاه انسانی ببه
قنان مجاز به قرار گ رفتن در ابکه قدرت واهند بود هرچند محدودیت هایی ببرای قنبان لحبا
می اود .اما نسبت به قرار گرفتن زنان در ابکه قدرت اواهدی بر عبدم امکبان قن وابود دارد
هر چند می توان از دالیل دیگر امکان قن را اثبات کرد.
واژگان کلیدی :ابکه قدرت ،نظام سیاسبی ،مبردم سباالری دینبی ،اقلیبتهبای دینبی،
اایستگان و نشبگان ،زنان ،نهج البالغه.
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مقدمه
قموزه های علوی در نهج البالغه منببع غنبی و فرفبی اهبت اسبتنباس و اسبتنتاث مباحبث
گوناگون ارزای ،ا القی ،عبادی ،اعتقبادی ،سیاسبی و ااتمباعی اسبت .یکبی از مباحبث قاببل
پژوهش در این کتاب وزین ،مباحث سیاسی و حکومتی است که با تواه به صدور اغلبب طببه
ها و نامه های امیرالمومنین(ع) در زمان زمامداری ایشان بر اامعه اسالمی ،یکی از منابع اصبیل
سیاست اسالمی امرده می اود .پژوهش کنونی در راسبتای بررسبی «اببکه قبدرت در نظبام
سیاسی مردم ساالر دینی در نهج البالغه» سامان یافته است تا زوایای گوناگون این مساله را ببا
روش اکتشافی و توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد.
در این راستا مقاله حاضر با تکیه بر اصل عدالت سیاسی در یک نظام سیاسبی مبردم سباالر
دینی که در صدد ایجاد مشارکت سیاسی همه اقشار اامعه در رده های مشتلف می بااد سامان
یافته است .چرا که الزمه مشبارکت سیاسبی ابهروندان در عرصبه هبای مشتلبف ااتمباعی و
سیاسی ،واود بسترهای مکفی قانونی و دینی می بااد .لذا با تلفیقبی از قمبوزه هبای سیاسبی و
حقوقی در اینجا پرسشی اساسی مطرح می اود که با تواه به واود گروه هبا و اقشبار مشتلبف
ااتماعی در یک اامعه اعم از زنان و مردان با گرایش ها و عقاید گونباگون ،چبه کسبانی حب
تصدی مناصب کشور را واهند داات؟ که در پاسخ با تواه به مدل نظام های سیاسبی در دنیبا
دیدگاه های متعددی در این زمینه می تواند مطرح بااد و بر ی از کشورها نیبز قبوانین با
ود را با تواه به نظام سیاسی حاکم بر قنها واهند داات(.رک به :مفا ری)21-1 :1396 ،
ضمن اینکه ضرورت بحث از ابکه قدرت از قنجا نشأت می گیرد که در اوامع انسانی همبه
اقشار مردم یک رنگ و یک دست نیستند و از مکاتب و مذاهب گوناگون با قراء و عقاید فراوان و
سالی متعدد در یک اامعه گرد هم قمده و زندگی مبی کننبد و چبه بسبا امعیبت کریبری از
اهروندان اامعه را اامل می اوند؛ لذا نمی توان نسبت به نقش قنان در ابکه قدرت و مناصب
تصمیم گیری بی تفاوت بود .زیرا قوام و استمرار یک نظام سیاسی وابسته به مشارکت همگبانی
و حمایت امعی همه اهروندان است که هر یک نیازهای ا یا مشترکی در اامعبه دارنبد و
بدون تواه به نیازهای قنان اداره اامعه با داواری های زیادی موااه واهد اد.
اهمیت و ضرورت سشن گفتن از ابکه قدرت هنگامی روان تر می اود که به نبزاع هبا و
ا تالفات گروه های مشتلف سیاسی با نژادها و زبان های متعدد واقف اویم .هنگامی که همبه
این گروه ها در یک سرزمین و مرز اغرافیای قرار گرفته اند و هر یک داعیه زمامبداری و سبهم
واهی در مدیریت سیاسی و کالن اامعه دارند و بدون تعیین سهم هر یک در واگذاری امور ببه
قنان یا تعریف معیارهای اامع و فراگیر ،نزاع ها اتمه نمی یابد .از سوی دیگر مساله اقلیت های
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دینی و زنان که دو محور عمده در ابکه قدرت محسوب می اود همواره مورد نزاع و از چبالش
های نظام های سیاسی بوده است .زیرا حقوق اقلیتها و زنان در اوامع با تواه به نقش قنبان در
اامعه و اکل دهی نیمی از امعیت اامعه ،نمی تواند دور از نظر قرار گیرد .لذا هر چبه امیعبت
یک سرزمین از تشتت و پراکندگی اعتقادی و سیاسی بیشتری بر وردار بااد اهمیت و ضبرورت
بحث از ابکه قدرت و تعیین معیارهای دقی و مبتنی بر رعایت حقوق هر یک از قنها افزون تبر
واهد اد.
پیشینه پژوهش
موضوع ابکه قدرت از دیدگاه نهج البالغه به طور مششه ،پبیش از ایبن پبژوهش مبورد
بررسی قرار نگرفته است .هر چند از طرق و منابع دیگر به این مساله تواه اده است که اولبین
بار در کتاب «نظام سیاسی و دولت در اسالم» از داود فیرحی مطرح اد و بعد از قن بر ی دیگبر
از نویسندگان و پژوهشگران در قثار ود به تبیین قن از منظر های مشتلف پردا تبه انبد .ماننبد
اینکه نویسنده کتاب اندیشه های سیاسی امام مینی بششی از فصبل چهبارم کتباب را ببدان
ا تصا داده و ابکه قدرت را از منظر امام مینی بررسی کرده است .بر ی از پژوهش هبای
گذاته عبارتند از:
 فیرحی ،داود (1391ش) نظام سیاسی و دولت در اسالم .این کتاب ببا رویکبرد سیسبتمیتدوین اده است اما نه با تمرکز بر نهج البالغه بلکه «نظام سیاسی و دولت در اسالم» را مبورد
پژوهش قرار داده است .از این رو هم صبغه تاریشی دارد و هم نظرات علمبا و فقهبای صباحب
نظر در این عرصه را مورد تواه قرار داده است .لبذا در بشبش اول ببه سبیمای عمبومی نظبام
سیاسی و دولت در اسالم پردا ته و در بشش دوم به الفت سنی و بشش سوم به امامت ایعی
ا تصا یافته است و در هر قسمت بحری را به ابکه قدرت ا تصا داده است امبا از منظبر
نهج البالغه اقدامی در این کتاب صورت نگرفته است.
 قاتیانی ،محمد(1384ش) سا تار و کارکرد حکومت از دیدگاه نهج البالغه .این کتاب کبهدر اصل پایان نامه اراد نویسنده است با نگاه اامعه انا تی به مساله حکومت در نهج البالغبه
در دو بشش سا تاری و کارکردی نگااته اده است .رویکرد کتاب رویکردی سیسبتمی اسبت و
سا تار کتاب برگرفته از «نظام سیاسی و دولت در اسالم» دکتر فیرحی است .زیرا کامال چیبنش
فصول را مطاب با قن قورده است و بششی را به ا تصار به ابکه قدرت ا تصا داده اسبت
اما ح مطلب درباره ابکه قدرت در قن ادا نشده است.
 لک زایی ،نجف( )1394اندیشه سیاسی امبام مینبی ،در ایبن کتباب در صبفحه  179ازفصل چهارم به ابکه قدرت از دیدگاه امام مینی(ره) پردا ته اده اسبت .امبا اببکه قبدرت از
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منظر نهج البالغه مورد بررسی قرار نگرفته ،بلکه با تواه به عنبوان کتباب تمرکبز نویسبنده ببر
اندیشه سیاسی امام مینی (ره) بوده است.
 ماندگاری ،محمد مهدی( 1381ش) ط مشی های سیاسبی در نهبج البالغبه .هبر چنبدتمرکز نویسنده بر نهج البالغه و استشراث ط مشی های سیاسی علوی در این کتاب هدف بوده
است اما از ابکه قدرت در قن سشنی به میان نیامده است.
 ملکشاهی ،زهرا و دیگران ( .)1393بازکاوی سیاست علبوی ،روایتبی نظبام منبد از قراءسیاسی امام علی(ع) ،این مقاله درصدد بررسی حکومت علوی به صورت سیسبتمی ببوده و ببر
اساس نظریه نظام ها واسته است نظام سیاسی علوی را به صورت نظبام منبد بیبان کنبد .لبذا
نویسنده در اش عنوان :غایت و هدف سیاسبی ،وداناسببی و مرزبنبدی حاکمیبت سیاسبی،
دانش و قیین سیاست ،قدرت و اقتدار سیاسی ،سا تار سیاسی ،پیشرفت و توسعه سیاسی ،مقالبه
را سامان داده است اما سشنی از ابکه قدرت به میان نیاورده و اای این مسباله در ایبن مقالبه
الی است.
چارچوب نظری
یکی از نظریه هایی که در مباحث علوم ااتماعی و کتب اامعبه اناسبی و کتبب تجزیبه و
تحلیل سیستم ها مطرح می بااد «نظریه نظام های ااتماعی» است؛ مانند نظام تربیتبی ،نظبام
مالی و اقتصادی ،نظام ا القی ،نظام فرهنگی ،نظام سیاسی ،نظبام امنیتبی ،نظبام اداری ،نظبام
عبادی ،نظام قموزای و غیر قن که مدعیان این نظریه با طراحی سیستمی یک پارچه و ببه هبم
پیوسته درصدد نگاهی کل نگرانه و اامع به موضوعی مششه می بااند تا از نگاه ازیره ای و
قسیب های قن در اما ن مانده ،ضمن اینکه مسئوالن اامعه را به مدیریت بهتر امور مدد رسانند.
(ر ک به :محمدی)108-42 :1389 ،
بحث از «ابکه قدرت در نظام سیاسی مردم سباالر دینبی در نهبج البالغبه» کبه موضبوع
پژوهش کنونی می بااد ،مبتنی بر نظریه فوق بوده که با نگبرش سیسبتمی ببه نظبام سیاسبی
درصدد تعیین ابکه قدرت به عنوان بششی از سیستم سیاسبی مبی باابد؛(ر ک ببه :رضبائیان،
 )65 :1387چرا که نظام سیاسی به طور عبام از بشبش هبای متعبددی چبون مببانی و اصبول،
ضرورت ها و اهداف ،مرزهای سیاسی ،عناصر و کارگزاران ،مرکز تصمیم گیری ،قلمرو ا تیارات،
اریان قدرت ،باز وردها و از امله ابکه قدرت تشکیل اده است.
ابکه قدرت به معنای سهامداران ،سراا ه ها و سرچشمه های قدرت سیاسی در اامعه اند
که با یک تقسیم بندی مششه امکان یا ضبرورت قبرار گبرفتن گبروه هبا یبا اقشبار مشتلبف
اهروندان را در مراکز تصمیم گیری سیاسی اامعه بررسی می کند .از این رو در ابکه قدرت به
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این سوال ها پاسخ داده می اود که چه قشر هایی از اامعه در قدرت سیاسی سهیم و سهامدار
واهند بود؟ هر یک از اقشار مشتلف سهام دار سیاسی در اامعه چه سهمی از قدرت سیاسی را
در ا تیار واهند داات؟ سراا ه های قدرت سیاسی در ا تیار چه کسانی قرار می گیرد؟ فلسفه
قرار گرفتن انسانهایی با ویژگی های ا در ابکه قدرت چیست؟
به اعتقاد بر ی نویسندگان ،ابکه قدرت در هر نظام سیاسی اصطالحی اسبت کبه وضبعیت
سه گروه رفتاری فعاالن ،حامیان منفعل و بی طرف ها را در درون نظامهای سیاسی توضیح مبی
دهد(فیرحی.)222 :1391 ،
در نتیجه سشن ا صلی در ابکه قدرت و تمرکز بحبث ببر ایبن اسبت کبه سرابا ه هبا و
سرچشمه های مدیریت سیاسی اامعه در ا تیار چه کسانی با چه امتیازات و ویژگی هبایی قبرار
می گیرد؟ چه اواهد و دالیلی بر امکان یا ضرورت قبرار گبرفتن انسبانهای با در مراکبز
تصمیم گیری واود دارد؟ چرا تالش می اود که همگان در قدرت سیاسی سبهیم باابند؟ چبرا
عده ای برای سهیم ادن ود در قدرت سیاسی و سهیم نشدن دیگران تالش و بلکه هزینه می
کنند؟ چرا بر ی هیچ سهمی در قدرت سیاسی نباید دااته بااند؟ ابکه قدرت درصدد پاسخ ببه
پرسش های فوق و سواالت مشابه قن است که سه گروه اایسبتگان و نشبگبان ،اقلیبت هبای
دینی و زنان مهمترین و عمده مباحث را در ابکه قدرت به بود ا تصبا داده انبد و نوابتار
پیش رو درصدد بررسی قن از منظر نهج البالغه با روای اکتشافی ،توصیفی – تحلیلی می بااد
که محورهای اصلی در اکل زیر نشان داده اده اند.

«محورهای اصلی شبکه قدرت»

 .1شایستگان در شبکه قدرت
یکی از محورهای مهمی که در ابکه قدرت از قن بحث مبی ابود اایسبتگان و نشبگبان
اامعه می بااند .اهمیت بحث از این قشر در رابطه با مدیریت کالن اامعه از قنجبا نشبأت مبی
گیرد که اداره اامعه در بشش کالن نیازمند توانمندی ها و مهارتها و ذکاوت ها و فراسبت هبا و
دانش ها و صلت هایی است که نمی توان قنها را در تمامی قحاد اامعه مشاهده کرد .زیرا کمتر
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افرادی در یک اامعه از اامعیت و نبوغ متناسب با زمامداری در رده کالن بر وردارند و به ناچار
باید از اایستگان و نشبگان اامعه استفاده نمود .در این راستا مباحث متعددی درباره اایستگان
و اایسته ساالری مطرح می اود .پرسش هایی مانند اینکه ضرورت و اهمیت اایسته سباالری
چیست؟ اایستگان چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟ الزامبات و مالحظبات اایسبته
ساالری کدامند؟ راه انا ت و کشف اایستگان چیست؟ دامنبه و گسبتره اایسبته سباالری تبا
کجاست؟ قیا در همه بشش های اامعه و نظام سیاسی ،اایسته ساالری مالک است یا صرفا در
رده های کالن قن ضرورت دارد؟ روش های تربیبت و تقویبت اایسبتگان در اامعبه چیسبت؟
چگونه اایسته ساالری به یک ارزش و فرهنگ تبدیل می اود و مطالبه عمومی اامعه قرار می
گیرد؟ روش های گزینش اایستگان کدامند؟ روش های اا یابی و گماردن اایستگان چیسبت؟
چگونه باید از اایستگان حراست و حفاظت نمود؟ رویکبرد کبل نگرانبه و سیسبتمی ببه مقولبه
اایسته ساالری چه میزان در تحق این هدف در اامعه موثر است؟
در پاسخ به پرسش های فوق مطالعات اایسته ساالری ،اایسته ساالری را فراینبدی نظبام
مند تعریف نموده اند که اامل محور های اش گانه اایسته واهی ،اایسبته یبابی ،اایسبته
گزینی ،اایسته گماری ،اایسته پروری ،اایسته داری مبی باابد(ابطحی و عببد صببور:1389 ،
 )124اکل زیر این فرایند را نشان می دهد.

(فرایند ششگانه شایسته ساالری)

اکل فوق حاکی از قن است که محور اول به ایجاد فرهنگ اایسبته سباالری ،محورهبای
دوم و سوم و چهارم به اذب و اسبتشدام اایسبتگان و محورهبای پبنجم و اشبم ببه ارتقبا و
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نگهداری افراد در سازمان اااره دارد(همان.)126 :
در ادامه مباحث هر یک از محورهای اش گانه فوق را با تواه به سشنان امیرالمومنین(ع)
در نهج البالغه تبیین می کنیم.
 .1-1شایسته خواهی
منظور از اایسته واهی این است که به عنوان یک فرهنگ و اراده امعی ،بهبره گیبری از
اایستگان و ارث نهادن به قنان به عنوان یک عزم ملی ارزامند و داه ناپذیر سبازمانی ،مبورد
تاکید قرار گیرد .در چنین فرهنگی  ،عدو ل از بهره گیری از افراد اایسته در مشاغل نوعی تشلف
و گناه تلقی می اود و رفتار مدیرانی که تحت تاثیر روابط ویشاوندی ،قومی و یا مالحظه های
سیاسی ،در اعمال این محور اایسته ساالری کوتاهی دااته بااند نوعی رفتار ضد ارزش قلمداد
واهد اد(همان.)124 :
ارزش بودن اایسته واهی در میان اقشار اامعه و گناه امردن ناالی گماری در فرهنبگ
ااتماعی ،مطالبه ای است که امیرالمومنین(ع) در البالی سبشنان بود در نهبج البالغبه ببدان
پردا ته است و با تاکیدات فراوان و در قالب های توبیشی و هشداری ،اهروندان را به قن سبوق
می دهد و نهایت تالش ود را برای ایجاد فرهنگ و معرفت اایسبته بواهی و درک اهمیبت
این موضوع به کار می گیرد .ستم دانستن نااهل گماری( طبه ،)158/امامت را مقبام ا تصاصبی
اایستگان دانستن( طبه ،)144/هشدار نسببت ببه عواقبب نباالی گماری(نامبه ،)62/ناابی از
استبداد دانستن ناالی گماری( طبه ،)162/انتقاد از واگذاری امور به طاغیان ( طبه )106/توبیخ
نااهالن(نامه )71/بششی از فرمایشان علوی در باب تقویت فرهنگ اایسبته بواهی در اامعبه
است .ایشان در این راستا در سشنی می فرمایند:
اما تأسّفم از این است که حکومت این امت به دست بى ردان و تبهکاران افتد ،و مال بدا
را در بین ود دست به دست کنند ،و عباد ح را به بردگى گیرنبد ،و ببا اایسبتگان ببه انبگ
یزند ،و فاسقان را همدست ود نمایند ...،اگر از حکومت این نابکاران بر اما نمىترسبیدم ایبن
مقدار اما را ترغیب و توبیخ نمىکردم ،و در امع و تحریبک ابما کوابش روا نمبىداابتم ،و
زمانى که سر باز زدید و سستى نمودید رهایتان مىکردم(نامه.)62/
 .2-1شایسته یابی
یافتن اایستگان به عنوان یک محور ،در فرایند اذب نیروهای مبورد نیباز سبازمانها مبورد
تواه قرار می گیرد .در این مرحله سازمانها باید از موثرترین روش های اطالع رسبانی و کارقمبد
ترین روش های استجو و به ابیوه ای انگیزاننبده ،ببرای یبافتن افبراد اایسبته ببالقوه بهبره
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گیرند(ابطحی و عبد صبور.)124 :1389 ،
امیر المومنین(ع) ضرورت اایسته یابی را در نامه ویش به مالک ااتر متذکر می ابود و از
به کار گیری نااهالن که در ستم کردن به گذاتگان ،پیشینه سیاهی دارند ،هشدار می دهد چبرا
که امکان یافتن افراد الی را برای حاکم مقدور دانسته و ببا امکبان دسترسبی ببه اایسبتگان،
گماردن غیر قنان را مجاز نمی داند .لذا می فرماید:
بدترین وزراى تو وزیرى است که پیش از تو وزیر اارار بوده ،و در گناهانشان ارکت دااته،
چنین کسى نباید از محرمان تو بااد ،که اینان یاران اهل گناه ،و برادران اهل ستمانبد ،البتبه در
حالى که قدرت دارى اانشینى بهتر از قنان بیابى که در کشور دارى مانند قنان داراى رأى و کبار
دانى است ،و بار سنگین گناهان قنان هم بر او نیست ،از کسانى که اهل ستم را در سبتمکارى و
گناهکاران را در گناهشان یارى نکرده است(نامه.)53/
 .3-1شایسته گزینی
اایسته گزینی به معنای انتشاب مناسب ترین و با قابلیت ترین افراد از میان متقاضیان اغل
است .این امر مستلزم تعریف و تعیین معیارهای اایستگی و ابفافیت انتظبارات متقاببل فبرد و
سازمان ،انتشاب روش های مناسب ،گزینش و فرایند صحیح گزینش مبی باابد(ابطحی و عببد
صبور.)124 :1389 ،
در باب گزینش کارگزاران حکومتی در نهج البالغه امالت دقی و راهبردی واود دارد کبه
در نامه امیرالمومنین(ع) به مالک ااتر(ره) غالب قنها بیان ابده اسبت .کلمباتی کبه معیارهبا و
مالک های اایسته گزینی را بیان دااته و با ذکر الزامات ،ویژگی ها و ابا ه هبای الزم ،راه
کشف و دست یابی به اایستگان و نشبگان را هموار می سازد .از این رو اایسته گزینی دربباره
وزیران ،فرماندهان ،قضات ،عموم کارگزاران ،دبیران و منشیان ببه صبراحت بیبان ابده اسبت.
ایشان در باب گزینش قضات می نویسند:
براى قضاوت بین مردم برترین اشه نزد ودت را انتشاب کن ،کسى که امور قضباوت او
را دچار تنگنا نکند ،و بر ورد مدعیان پرونده وى را گرفتار لجبازى ننمایبد ،و در طبا پافشبارى
نورزد ،و هنگام انا ت ح از باز گشت به قن درنمانبد ،و درونبش ببه طمبع میبل نکنبد ،و در
رسیدن به حقیقت مقصود به اندک فهم اکتفا ننماید ،و درنگش در ابهات از همه بیشتر بااد ،و
دالیل را بیش از همه به کار گیرد ،و از رفت و قمد نزاع کنندگان کمتر ملول ابود ،و در کشبف
امور از همه اکیباتر ،و در وقت روان ادن حکم از همه قاطع تر بااد ،کسى که ستایش مردم
او را دچار ود بینى نکند ،و تمجید و تعریف او را به تعریف کننده مایل ننماید ،که قراستگان ببه
این صفات در اامعه اندکند(نامه.)53/
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 .4-1شایسته گماری
اایسته گماری به این معناست که با حفظ تناسب اغل و ااغل ،افراد در اایگاهی گمبارده
اوند که در قن حداکرر کارایی را دارند .اگر چه یک گزینش صحیح نیز بیشتر با همبین انتظبار
صورت می گیرد .اما از قنجا که اکرر گزینش ها ببه صبورت امعبی و ببرای رده هبای مشتلبف
مدیریتی ،کاراناسی و کارمندی انجام می گیرد ،در مرحله گزینش عمدتا ویژگی های کلبی رده
ها مورد تواه است .در حالی که اایابی و گمارش افراد انتشاب اده ،مسبتلزم دقبت و توابه در
الزامات ا اغل های تعریف اده در قن رده واهد بود .در این مرحله تواه ا به ویژگی
های اشصی افراد گبزینش ابده ضبرورت واهبد یافبت(ابطحی و عببد صببور.)124 :1389 ،
امیرالمومنین(ع) این معنا یعنی اایسته گماری را در امالت زیر بیان نموده است:
سپس در امور کارگزاران ح کومتت دقت کن و قنان را پس از قزمایش به کار گیر ،از راه هوا و
هوس و ود رأیى قنان را به کار گردانى مگمار ،زیبرا هبوا و هبوس و بود رأیبى ابامع همبه
اعبههاى ستم و یانت است(نامه.)53/
 .5-1شایسته پروری
اایسته پروری به ضرورت توسعه مستمر افراد یک سازمان به دالیبل مشتلبف ااباره دارد.
چنین ضرورتی امروزه ،سازمان های موف را به سازمانهای یادگیرنده مبدل سبا ته و مفباهیمی
چون سازمان های یادگیرنده ،یاددهنده ،تند قموز و دانش گر را در چارچوب فعالیبت هبا توسبعه
منابع انسانی در سازمان ها مطرح کرده است .به هر حال ارایط سازمانی امروز ایجاب می کنبد
که افراد سازمان هر روز دانش تازه ای بیاموزند(ابطحی و عبد صبور.)124 :1389 ،
قموزش کارمندان و کارگزاران نظام سیاسی اهت یادگیری گفتارها و رفتارهبای سبنجیده و
راد ا الق حرفه ای در میان قنها ضرورت می یابد .در ایبن راسبتا امیرالمبومنین(ع) قمبوزش و
پرورش کارگزاران را در دستور کار مالک ااتر قرار می دهد و می فرماید:
و قنان را قنچنان تعلیم ده که تو را زیاد تعریف نکنند ،و بیهوده به کارى که انجام ندادهاى تو
را ااد ننمایند ،که تمجید فراوان ایجاد کبر و نشوت کند ،و به گردنکشى نزدیک نماید(نامه)53/
گفتگو با دانشمندان و اندیشمندان راه دیگری در اهت اایسته پروری است قنجبا کبه مبی
فرماید:
در استوار سا تن قنچه صالح کار اهرهایت بر قن است ،و برپا دااتن قنچه مبردم پبیش از
این به قن مستقیم ادهاند با دانشمندان و اندیشمندان زیاد گفتگو کن(همان).
طبیعی است که با افزایش ارتباس با عالمان و صاحب نظران راد فکری و علمی کبارگزاران
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صورت می گیرد و به تدریج در سایه ارتباس مستمر با مراکز و اشصیت های علمی بر معلومبات
ود می افزایند و کارگزاران نظام سیاسی با راد علم و ا بالق و اندیشبه و مهبارت هبای الزم
همراه واهند اد.
 .6-1شایسته داری
به این معناست که افراد سازمان از نظر نیازهای محیط کار از امله نیازهای روحی و روانبی
و نیازهای مربوس به معاش و گذراندن زندگی به نحو اایسته تامین بااند .نتیجه اایسبته داری
باید به تقویت تعل و وابستگی های افراد به سازمان کمک کند .ببه گونبه ای کبه سبازمانهای
رقیب به راحتی نتوانن د به الب و اذب قنان مببادرت کننبد .در یبک نظبام متعهبد ببه اایسبته
ساالری محیط کار برای افراد سازمان نشاس انگیز پر ااذبه و سراار از صمیمیت است(ابطحی و
عبد صبور.)124 :1389 ،
امیرالمومنین(ع) این معنا و مرحله از اایسته سباالری را مبورد توابه ویبژه قبرار داده و در
امالت متعددی بدان پردا ته است .ایشان در این بشش که مرببوس ببه قضبات اسبت ،ابیوه
حراست و حفاظت از قنان را اهت تحق اایسته داری این گونه بیان میدارد و میفرماید:
قضاوت قاضى را هر چه بیشتر بررسى کن ،و در پردا ت مال به او گشباده دسبت بباش قن
مقدار که نیازش را بر طرف کند ،و احتیااش به مردم کم اود ،و قنچنان مقامش را نزد ود باال
بر که از نزدیکانت احدى در نفوذ به او طمع ننماید ،تا از ضایع ادنش به توسط مردم نزد تبو در
امان بماند .در زمینه انتشاب قاضى از هر اهت دقت کن دقّتى بلیغ و رسا(نامه.)53/
ایشان در امالتی درباره همه کارگزاران سفارش ببه اایسبته داری را ببه صبورت فراگیبر
مطرح نموده و به مالک ااتر می نویسد:
سپس در امور کارگزاران حکومتت دقت کن ...سپس ایره قنان را فراوان ده ،زیرا این برنامه
براى قنان در اصالح واوداان قوّت است ،و از یانت در قنچه زیر دست قنان مىباابد ببىنیباز
کننده است ،و اگر از فرمانت سر بر تابند و یا در امانت یانت کنند بر قنان حجّت است(همان).
 .2اقلیتهای دینی و شبکه قدرت
واود اقلیت های دینی در هر اامعه ای امری طبیعی و مطاب ببا پیشبینه تباریشی اقبوام و
ملیت ها در کشورها می بااد .از این رو به عنوان ابهروندان یبک اامعبه از حقبوق و مزایبای
مسلمی در کنار سایر اهروندان بر وردار واهند بود .یکبی از دیگبر از پرسبش هبای اساسبی
درباره اقلیت های دینی در ارتباس با مساله زمامداری و سیاست است .ببه ایبن معنبا کبه اساسبا
اقلیت های دینی مجاز به حضور در مناصب تصمیم گیری در نظام سیاسی اسبالمی هسبتند یبا
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ی ر؟ ا تیارات و همچنین محدودیت های قنان در باب مدیریت کالن اامعه کبدام اسبت؟ نهبج
البالغه نسبت به این موضوع چه نگاهی دارد؟ نهج البالغه ابکه قدرت در نظام سیاسی مبتنبی
بر قموزه های علوی را با حضور اقلیت های دینی می پذیرد یا بدون حضور قنبان؟ در صبورت
پذیرش حضور و مشارکت قنان در امور سیاسی ،میزان این مشارکت و حضور چقدر است؟ رابطه
اقلیت های دینی با ضابطه اایسته ساالری در اامعه چگونه تعریف مبی ابود؟ در پاسبخ ببه
پرسش های فوق باید گفت مسأله اقلیت های دینی در سه ساحت قابل بحث و بررسی است.
 .1-2اقلیت های دینی ،شهروندان نظام سیاسی
ضرورت های زندگی اقلیت های دینی ببه عنبوان ابهروندان نظبام سیاسبی ماننبد سبایر
اهروندان باید تأمین گردد و در زندگی اشصی ود از ا تیارات یک ابهروند عبادی بر بوردار
بوده ،ح کسب و کار و امرار معاش و تهیه مسکن و اغل و رید و فروش را دارا می بااند .لذا
هر گو نه تالش و فعالیتی که اصطکاکی با قموزه ها و اعائر اسالمی ندااته بااد برای قنان مجاز
بوده و مانند توده مردم به زندگی متعارف ود در سایه نظام سیاسی اسالم می پردازند.
نگاه انسانی و متعالی قموزه های اسالم به اقلیت های دینی قنان را در کنار مسلمانان به یک
زندگی ب ا عزت و ارافت دعوت نموده و رسیدگی به امور قنان را از وظایف حاکمبان مبی دانبد.
امیر المومنین(ع) در نهج البالغه با سشنانی دقی و گویا به نگاه متعالی و انسانی اسبالم دربباره
تمامی اهروندان اامعه اسالمی تصریح می کند و در نامه ویش به مالک ااتر می نویسد:
مهربانى و محبت و لطف به رعیت را اعار قلب ود قرار ده ،بر رعیت همچون حیوان درنده
مباش که وردن قنان را غنیمت دانى ،که رعیت بر دو گروهند :یا برادر دینى تواند ،یا انسانهایى
مانند تو(نامه.)53/
صراحت در نادیده گرفتن اعتقاد انسانها در یک اامعه از سوی حاکم و عبدم تفتبیش عقایبد
قنها در رسیدگی به نیازها و ضروتهای زندگی قنان به عنوان یک اهروند ،در امالت فوق کامال
هویداست .مالحظه انبه انسانی و تشابه قفرینشی اهروندان ،مسئولیت های مشبترکی را ببرای
همه قنان بر حاکم وااب می سازد که در صورت تفکیک قنبان از لحبا باورهبا ،چنبین رسبالت
هایی واود نشواهد داات .اهروند امردن اهل ذمه و سایر اقلیت های دینی در نهبج البالغبه
در امالت فوق الصه نمی ابود .امیرالمبومنین (ع) در امبالت دیگبری ببه طبقبات متعبدد
ااتماعی پردا ته و اقلیت های دینی را یکی از اقشار ااتماعی دانسته که مانند سایر اقشار اامعه
سهمی در کتاب الهی و سنت نبوی(ع) برای قنان مقرر گشته و حقوقی از ناحیه قنبان ببر حباکم
وااب اده است .ایشان در نامه ویش به مالک ااتر در این باره می نویسد:
قگاه باش که مردم مملکت ،گروههاى مشتلفند که هر گبروه ابز ببه گبروه دیگبر اصبالح
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نمىاود ،و با دااتن گروهى از گروه دیگر ببىنیبازى نیسبت .اینبان عبارتنبد از ارتبش حب  ،و
نویسندگان عمومى و صوصى ،و قاضیان عدل ،و مأموران انصاف و مدارا ،و اهل ازیه و مالیات
از غیر مسلمان و مسلمان ،و تااران و صنعتگران ،و طبقه پایین از نیازمندان و افتادگان .داونبد
سهم هر یک از این طبقات را مقرر فرموده ،و در کتابشیا سنّت پیامبرش( ) عهدى محفو را
بر حدّ و اندازه وااب قن نزد ما قرار داده است(نامه.)53/
طوس قرمزی که از ناحیه امیرالمبومنین(ع) ببرای حاکمبان و کبارگزاران نسببت ببه غیبر
مسلمانان در اامعه اسالمی کشیده می اود و اصراری که ایشان درباره مراعات حال قنبان دارد،
روش های تعامل با اقلیت های دینی و مدل همزیستی با قنان را به گونه اصبی متحبول مبی
سازد؛ چرا که اطالق کالم علوی در مردم داری و رعایت انصاف با قنبان و نگباه یبک دسبت و
یک رنگ به اهروندان اامعه اسالمی اعم از مسلمان و غیر مسلمان ،گستره و فرفبای سبشنان
ایشان را برای همگان مسجل می سازد و همه انسانها را در مکتب علوی ببه گبوش سبپردن و
ااگردی محض فرا می واند.
حرمت انسانها در اامعه و مسئولیتی که بر دوش حاکم از ناحیه اهروندان واود دارد رسالت
زمامداران را رسالتی طیر و مسئولیت قنان را امری داوار نموده است به گونه ای که هر گونبه
صدمه و قسیبی که به اهروندان برسد در صورت توان حاکم بر البوگیری قن ،متوابه زمامبدار
بوده و دغدغه پیش گیری از چنین تهدیداتی بر عهده حباکم مبی باابد .امیبر المبومنین(ع) در
اریان حمله اامیان به االنبار و غارت اموال اهروندان ،دغدغبه و رسبالت سبنگین بویش و
مسلمانان ناظر واقعه را نسبت به قنچه رخ داده است این گونه بیان می دارد و می فرماید:
به من بر رسیده مهاامى از قنان(اامیان) ببر زن مسبلمان و زن در پنباه اسبالم تا تبه و
لشال و دستنبد و گردن بند و گواواره او را به یغما برده ،و قن بینبوا در براببر قن غبارتگر ابز
کلمه استرااع و طلب دلسوزى راهى ندااته ،قن گاه این غارتگران با غنیمت بسیار باز گشته ،در
حالى که یک نفر از قنها ز مى نشده .و احدى از قنان به قتل نرسبیده .اگبر بعبد از ایبن حادثبه
مسلمانى از غصه بمیرد ااى مالمت نیست ،بلکه مرگ او در نظر من اایسته است( طبه.)27/
 .2-2امکان قرار گرفتن اقلیت ها در شبکه قدرت
قرار گرفتن در مناصبب تصبمیم گیبری یبک اامعبه ببه ویبژه در رده هبای کبالن قن ،از
حساسیت فوق العاده ای بر وردار بوده و با تواه به ا تیاراتی که صاحب منصبان از ایبن ناحیبه
دارا می بااند این پرسش مطرح می اود که نقش اقلیت های دینی در نظام سیاسبی چیسبت؟
میزان مشارکت قنان در سرنوات اامعه و نظام سیاسی به عنوان یبک ابهروند چقبدر اسبت؟
حقوق سیاسی اقلیت های دینی چه مجوز ها و چه محدودیت هایی دارد؟ اساسا نظام سیاسی در
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نهج البالغه برای اقلیت های دینی نسبت به تصباحب مناصبب اارایبی و حسباس اامعبه چبه
تعریفی دارد؟
در پاسخ به پرسش های فوق باید گفت در تمامی نظام هبای سیاسبی ابرایط و ضبوابطی
برای قرار گرفتن در مناصب کالن اارایی و حسباس یبک اامعبه تعریبف مبی ابود .در نظبام
سیاسی مبتنی بر نهج البالغه نیز ضمن احترام و حفظ عزت و کرامت همه اهروندان مجوز ها و
محدویت هایی برای اقلیت های دینی لحا اده است .هر چند قنچه در امالت علبوی نسببت
به مساله اقلیت های دینی مطرح اده است بیشتر ناظر به حقوق اهروندی در بباب تبامین امبر
معاش و حراست از مال و اان و ناموس قنان است اما امالتی نیبز وابود دارد کبه محبدودیت
هایی برای قنان قرار می دهد؛مانند اینکه قرار دااتن سالح و یا اسب و یا ابزارهبای کبه امکبان
سلطه قنان را بر مسلمانان فراهم کند ممنوع می اود و از مأموران مالیات در واست می اود که
امکانات و ابزاری از این قبیل را در دست و ا تیار غیر مسلمانان باقی نگذارند .امیرالمبومنین(ع)
در اریان ا ذ مالیات از مردم درباره محدودیت فوق می نویسد:
براى گرفتن درهمى کسى را تازیانه نزنید ،به مال احدى از مردم چه مسلمان نمازگزار و چبه
غیر مسلمانى که در پناه اسالم است دست درازى نکنید ،مگر اسب و سالحى که علیه اسالم ببه
کار گرفته اود ،زیرا سزاوار مسلمان نیست اسب و سالح را در دست دامنان اسالم واگبذارد تبا
مواب اوکت ایشان بر ضد او اود(نامه.)51/
با تواه به محدودیت فوق ،می توان مالک و معیاری کلبی از قن اسبتنباس کبرد و قن عبدم
امکان سلطه غیر مسلمان بر مسلمانان می بااد .در نتیجه مناصب اارایی اامعه که از اایگباه
حساس و ویژه ای بر وردار است یکی از محدودیت ها برای اقلیت های دینی واهبد ببود زیبرا
قرار گرفتن غیر مسلمانان در قن مناصب قطعا سلطه غیر مسلمان بر مسلمان واهبد ببود و ببه
صراحت قران و نهج البالغه چنین اقدامی ممنوع است .قران کریم قاعده نفبی سببیل را مطبرح
نموده و سلطه کافران را بر مومنان ممنوع اعالم می کند و می فرمایبد«:وَ لَنن یَجعََن َ اللُنه
لِلکافِرینَ عَلَى المؤمِنینَ سَبیالً»(نساء )141 /و داوند هرگز راهى براى تسبلّط کبافران ببر
مؤمنان قرار نداده است.
از سوی دیگر اهروندان اقلیت در اامعه ،دارای تشصه ها و مهارت هایی می باابند کبه
می توانند با مشارکت در مسائل اقتصادی ،اداری ،دماتی ،قموزای ،بهدااتی ،پژوهشی و سبایر
نیازهای اامعه مشارکت دااته و از این طری با نظام سیاسی همکباری داابته باابند و حتبی
مناصب ازئی را نیز تصاحب کنند .لذا قنچه در ارتباس با قنان از محدویت هبا ابمرده مبی ابود
مربوس به مسائل کالن نظام سیاسی و اموری است که مصداق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان و
مومن را دااته بااد .و در غیر این صورت می توان مناصب دیگری نیز که سلطه به حساب نمی
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قید ،برای رفع نیاز این قشر از اامعه در نظر گرفت مانند اینکه قنبان نماینبده ای از ناحیبه بود
دااته بااند تا بتوا ند با نظام سیاسی و مسئوالن کالن قن در ارتباس بااد و ببه امبور ایبن قشبر
رسیدگی کند .لذا همانطور که ح انتشاب کردن و مشارکت در همه پرسی را دارند ح انتشباب
ادن و واسطه ادن بین نظام سیاسی و اقلیت ها را دارند.
در این راستا بر ی از نویسندگان بین حقوق افراد یک اقلیت با حقوق حباکم تفکیبک قائبل
اده و ح انتصاب یا عدم انتصاب اقلیت ها را از حقوق حاکم دانسته اند بدین معنبا کبه دولبت
اسالمی می تواند ارایطی را برای احراز بر ی پست ها برای اقلیت ها فراهم کند و این اابازه و
تمهید ارایط بر عهده حاکم اسالمی و از ا تیارات اوست نه از حقوق فرد غیر مسلمان و اقلیبت
در نظام سیاسی اسالمی(اریعتی.)105-99 :1381 ،
در نتیجه سپردن مسئولیت های کلیدی و حساس در کشور اسالمی به غیر مسلمان نه تنهبا
امری مشروع نیست بلکه عقالیی نیز نمی بااد .چون اارا و اعمال قوانین اسبالم کبه واسبت
اکرریت اامعه اسالمی و واه امتیاز اوامع اسالمی از غیر اسالمی است از با سپردن پست های
حساس به مسلمان متعهد امکان پذیر نیست .البته این امر با به کبار گیبری غیبر مسبلمانان در
مشاغل دیگر دولتی که کیان اسالمی را به طر نمی انبدازد و مبباین مببانی اسبالمی نیسبت
منافاتی ندارد(همان).
 .3-2رابطه شایسته ساالری و اقلیت های دینی
مساله پایانی این بشش مربوس به چگونگی و کیفیت امع بین حقوق اقلیبت هبای دینبی و
مقوله اایسته ساالری است؛ زیرا از طرفی اایسته ساالری یک اصل حاکم بر نظبام سیاسبی و
اداری در قموزه های علوی به ویژه در نهج البالغه است و از سوی دیگر اقلیت هبای دینبی در
سایه امنیت نظام سیاسی قادر بر تحصیل  ،رابد و تعبالی در عرصبه هبای مشتلبف اقتصبادی،
قموزای ،علمی و مهارتی و فنی و مانند قن می بااند و به طور طبیعی توانمندی هایی را از این
ناحیه دارا واهند بود و ااید در مواردی توانمند تر از قشر اکرریت بااند .لذا این سبوال مطبرح
می اود که در تعارض بین محدودیت هایی که برای اقلیت ها در هر نظام سیاسی واود دارد ببا
مقوله اایسته ساالری که یک اصل حاکم در اذب و استشدام اهروندان می بااد چه راه حلبی
واود دارد؟
در پاسخ به تعارض فوق باید گفت اصل اایسته ساالری اصلی معقبول و منطقبی و مقببول
تلقی اده و تردیدی در مراعات قن در فرایند استشدام و به کارگیری اهروندان واود ندارد .امبا
باید گفت که اایسته ساالری با تمام فرایند اش گانه ود تعریف مششصی در هبر اامعبه ای
دارد و به طور طبیعی طب تعریف های قن باید مورد مالحظبه قبرار گیبرد .از ایبن رو اایسبته
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ساالری به عنوان یک اصل مسلم در سایه سایر مبانی و اصول باالدستی تعریبف واهبد ابد و
تعریف مستقلی نشواهد داات .در نتیجه تعارضی هم بین قن و حقوق اقلیت های دینی به واود
نمی قید؛ زیرا هنگامی که یک نظام سیاسی تأسیس می اود بر پایه مبانی و اصول مسلمی پایه
گذاری می گردد که هیچ گاه عدول از قنها امکان پذیر نمی باابد .یکبی از مببانی مسبلم نظبام
سیاسی اسالمی پیاده سا تن احکبام اسبالم وقمبوزه هبای قن و حفبظ و حراسبت از قرمانهبا و
ارزاهای اسالمی است .لذا کسی که از اامعه اقلیت ،اساسا باورها و ارزش هبای نظبام سیاسبی
اسالمی تشریح اده در نهج البالغه برای او ارزش تلقی نمی ابود چگونبه مبی واهبد از قنهبا
حراست کند هر چند توان مدیریتی و زکاوت سیاسی دااته بااد .لذا تقدم رتبه باورها و ارزش ها
بر دانشها و مهارت ها در اینجا ود را نشان می دهد و نمی تبوان باورهبا را در چنبین مبواردی
فدای مهارت ها و دانش ها و تشصه ها کرد .لذا هماننبد سبایر نظبام هبای سیاسبی در دنیبا
اایسته ساالری در ذیل مبانی و اصول و سیاست های باالدسبتی تعریبف ابده و رسبیدگی ببه
اهروندان و مراعات حقوق قنان نیز در همان مجرا دنببال مبی ابود .در نتیجبه همبانطور کبه
امیرالمومنین (ع) فرمودند حراست از کیان اسالم و نظام اسالمی اقتضبا مبی کنبد کبه اسبب و
سالح و هر قنچه غیر مسلمان را بر مسلمان سیطره می دهد ممنوع و محدود گردد تا قنبان ببر
مسلمانان اوکت و عزت پیدا نکنند .این یک اصل مسلم باالدستی است که امکان عدول از قن
واود ندارد زیرا کیان نظام سیاسی اسالم بدان وابسته است .هبر چنبد تصبدی مسبئولیت هبای
ازئی که طب قانون و عدم تحق سلطه قنان بر مسلمانان مجاز ابمرده ابود منعبی نشواهبد
داات.
 .3زنان و شبکه قدرت
مساله زنان و مشارکت سیاسی قنان در نظام های سیاسی یکی از مسائل پر چالش و معرکبه
قراء اندیشمندان دا لی و ارای بوده و هست .پرسش هایی در این اا مطبرح مبی ابود ماننبد
اینکه اساسا زنان ح مشارکت در سیاست را دارند؟ سهم زنان از سیاست چه مقبدار اسبت؟ قیبا
سیاست مقوله ای مردانه است؟ چرا نقش زنان در سیاست کم رنگ است؟ کم رنگی حضور زنان
در سیاست تقصیر مردان است یا تقصیر زنان؟ ببه طبور کلبی ورود زنبان ببه حبوزه عمبومی و
ااتماعی به ویژه حوزه سیاست با چه محدودیت هایی موااه بوده و از چه مجوزهایی بر بوردار
است؟ قیا برابری زنان و مردان ،به معنای حضور زنان در همه عرصه ها همچون سیاست اسبت؟
قیا حضور زنان در سیاست یک ضرورت است و واود مردان برای استیفای حقوق زنبان کفایبت
نمی کند؟ ادله قائلین به اواز حضور زنان در سیاست چیست؟ دالیل مانعین برای ممنوعیت زنان
در قدرت سیاسی کدام است؟ قموزه های دینی چه دیدگاهی را در این باره تایید می کنند؟ نهبج
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البالغه به طور ا چه دیدگاهی درباره مساله فوق ارائه می کند؟
در پاسخ به پرسش های فوق از منظر امیرمومنان(ع) در نهبج البالغبه بایبد گفبت سبشنان
علوی در نهج البالغه درباره زنان در مقایسه با سایر مباحث مواود در نهج البالغه بسبیار انبدک
بوده و تمام قن مقدار اندک نیز در باب رابطه زن و سیاست نیسبت .از سبوی دیگبر مجموعبه
قنچه در نهج البالغه درباره زنان قمده است چهره مطلوبی از زنان را نشان نمی دهد زیرا ظاهر و
صریح بر ی از سشنان حضرت بیش از قنکه در تایید زنان و تمجید و تعریف قنان بااد با تحقیر
و تنقیه زنان تناسب دارد .هر چند قنچه در نهج البالغه قمده است تمام سبشنان امیرالمبومنین
(ع) درباره زنان نیست و اساسا نگاه امیرالمومنین(ع) به زن را ترسیم نمی کند و سازگار ببا نگباه
متعالی و بلند علوی نسبت به هویت انسانی زن نمی بااد .اما در هر صبورت ایبن امبالت در
نهج البالغه واود دارد .از این رو در مقام توایه سشنان علوی در نهبج البالغبه پبژوهش هبای
گسترده ای در تفسیر صحیح نگاه علوی به زن صورت گرفته است به طوری که بر ی با ااکال
سندی و بر ی با ااکاالت متنی و داللی و بر ی با اعلبی وانبدن مطالبب و بر بی ببا اسبناد
مطالب به تدوین کننده نهج البالغه و گرایش منفی مرحوم سید رضی (ره) به زنبان و بر بی ببا
هماهنگ دانستن امالت با فضای صدور قن ،به توایه تعابیر مذکور در نهج البالغه پردا ته اند،
عده ای نیز با قضیه ارایه دانستن اریان و نه حقیقیه بودن قن مطلب را توایبه کبرده انبد؛
بر ی دیگر سیره عملی امیرالمومنین (ع) را در تضاد با امالت مذکور در نهج البالغه دانسته اند؛
همچنانکه بر ی با رد امالت فوق و عدم صحت انتساب قن به امیرالمومنین (ع) به قیات قبران
کریم استشهاد نموده و ناسازگاری سشنان علوی با قران کریم را ااهد محکمی بر عدم صحت
این انتساب دانسته اند .هر چند نواتار پیش رو مجال پردا تن به مناقشات فوق را ندارد و ببرای
1
پی بردن به تفصیل مطالب به پژوهش های صورت گرفته ارااع می دهد.
 .1-3امکان قرار گرفتن زنان در شبکه قدرت
قنچه در تبیین اایگاه زن و رابطه او با سیاست قابل ذکر است یبک نگباه بلنبد و متعبالی
است که هماهنگ با سایر سشنان امیرالمومنین(ع) و قران کریم و سنت نبوی است .در نتیجبه
تالش ما در این بشش بر این است که از اواهد و امالت و کلیاتی از سشنان امیرالمومنین(ع)
استفاده کنیم که اوال هماهنگ با سایر مبانی و قموزه های دینی بااد و ثانیا بتواند نقش زنبان را
 . 1جوادی آملی ،عبدالله ،زن در آیینه جالل و جمال ،ص .359-294منابع دیگر .1:دانشگاه عالمه طباطبایی و مرکز امور
مشارکت زنان ریاست جمهوری ( ، )1380مجموعه مقاالت جایگاه و نقش زن در اندیشه و حکومت امام علی(ع) ،تمامی
صفحات .2 .منصور نژاد ،محمد ( )1381مساله زن ،اسالم و فمنیسم ،بخش امام علی (ع) و زنان .ص .271
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در ابکه قدرت نظام سیاسی اثبات کند یا حداقل ممنوعیتی برای قن لحا نکنبد ضبمن اینکبه
عزت و کرامت زن محفو بماند و بین نظام سیاسی و نظام اایسبته سباالری و تناسبب ابغلی
پیوند برقرار گردد؛ یعنی دقیقا همان چیزی که اسالم ناب بر قن صبحه گبذارده اسبت .در ایبن
راستا پژوهش های فراوانی درباره زنان صورت گرفته است.
در یک پژوهش نویسنده با بررسی قیات قران و مقایسه قن با نهبج البالغبه مبی نویسبد در
قران در داستان حضرت قدم ،زن(حوا) در کنار او مسئول فراز و نشیب زندگی اوست و اگر طبا
کردند هر دو کردند و اگر مورد سرزنش قرار گرفتند هر دو اگر هبوس کردند هر دو بودند(منصبور
نژاد .)280-278 :1381،در سوره حجرات بدون امتیاز انسی ،ما قدمیان را مشلوق یک زن و مرد
دانسته و مالک برتری را تقوی می داند(حجرات.)13/
اگر در نهج البالغه سشن از بیرون نیامدن زنها از انه است و استرنایی بر این قاعبده ذکبر
نشده است (نامه )31/در قران مجید سشن از بیعبت و ببه تعبیبر امبروزی مشبارکت ااتمباعی و
سیاسی زنان مطرح است(ممتحنه.)12/
اگر در نهج البالغه نه تنها از زنان بد بلکه از نیکان قنها نیز باید بر حذر بود( طببه  )80/امبا
در قران زن وب الگوی مردان و زنان است(تحریم.)12/
اگر در نهج البالغه از زن به ار مطل یاد اده (حکمت  )238/اما در قران تنها یبک ببار از
« یر کریر» سشن به میان قمده که طب برداابت مفسبرین ابیعه قن نیبز در وصبف زن مبی
بااد(کوثر.)1/
نویسنده در مقام امع بندی می نویسد بال اک در ببین نصبو یباد ابده قرانبی و نهبج
البالغه ،مالک نصو قرانی و کالم داست و مطالب نهج البالغه باید ببه نحبوی در راسبتای
کالم دا تفسیر و تاویل اود و اگر به هیچ واه قابل تاویل در اهت محتوای قرانی نبااد کنبار
گذارده می اوند(منصور نژاد.)280-278 :1381،
در کتاب « زن در قیینه االل و امال» می وانیم :قران کریم قفرینش زن و مرد را از یک
گوهر می داند نه دو گوهر مستقل(اوادی قملی )40 :1389 ،هیچ مزیتبی مبرد ببر زن در اصبل
قفرینش ندارد و روایاتی که عهده دار اثبات مزیت اند یا از لحا سبند نارسبایند یبا داللبت قنهبا
ناتمام است(همان )44 :تمام زنها از لحا گوهر هستی و اصل مبدا قابلی ،همتای مبردان انبد و
لقت هیچ زنی ادای از لقت مرد نیست(همان )47 :زبان محاوره در قران کبریم زببانی اسبت
مشترک بین زن و مرد و مشاطب و مراد قبران در قیبات فراوانبی انسبان اسبت چبه زن و چبه
مرد(همان )61-60 :مشاطب دعوت انبیاء روح انسان است(همان )81 :قیاتی کبه علبم و اهبل،
ایمان و کفر ،ذلت و عزت ،سعادت و اقاوت ،فضیلت و رذیلبت ،حب و باطبل ،صبدق و کبذب،
تقوی و فجور ،اطاعت و عصیان ،انقیاد و تمرد ،غیبت و عدم غیبت و امانت و یانبت را مسبائل
◊ 95

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال شانزدهم ،شماره پنجاهم ،بهار 1399

ارزای و ضد ارزای می داند هیچ یک از این اوصاف را نه مذکر می داند و نبه مونبث .لبذا روح
صاحب ارزش ها و ضد ارزش هاست(همان.)83:
از مجموع مطالب گذاته درباره زنان و پژوهش هبای صبورت گرفتبه دربباره قنبان دربباب
مشارکت سیاسی صوصا قرار گرفتن قنان در ابکه قدرت می تبوان امکبان مسباله فبوق را در
اواهدی چون زن در تاریخ و سیره نبوی و تبأمین مطالببات زنبان در حکومبت نببوی (ن.ک:
قوامی( ) 66-47 :)1385زن در تاریخ و سیره علوی (ع) ،نگاه انسانی به زن در قموزه های دینی،
تجربه و حکم قطعی عقل درباره زنان ،زنان اا ه در قران کبریم ،زنبان در حکومبت امبام
زمان(ع) (ن.ک :مروای طبسی( :)1379تمامی صفحات) رابطه زنان و مقوله اایسبته سباالری،
معرفی برترین زن عالم در نهج البالغه(نامه )28/و اواهد دیگر به دست قورد یبا اینکبه حبداقل
منعی برای قن نمی توان لحا نمود .ضمن اینکه اثبات این مسباله ببه طبور مشبشه از نهبج
البالغه امکان پذیر نیست.
 .2-3مالحظه توان زنان در شبکه قدرت
از قنجا که اایسته ساالری و اایسته گماری اصل مسلمی در قمبوزه هبای علبوی اسبت و
مالحظه تناسب کار با انس و توان فرد امری ضروری است ،امیرالمومنین (ع) رااع به زنان ببه
این مساله پردا ته ضم ن هشدار دادن نسبت به هر گونه افراس و تفریط درباره زنان می نویسد:
امورى که در ور توان زنان نیست به دستشان مسپار ،زیرا زن گلى است ظریف نه بادم و
کار پرداز .احترامش را در حدّ ودش مراعات کن .... ،قنجبا کبه اباى غیبرت نیسبت از غیبرت
بپرهیببز ،چببرا کببه ایببن روش افراطببى ،س بالم را بببه بیمببارى ،و پاکببدامن را بببه قلببودگى دچببار
مىکند(نامه.)31/
مساله توان زنان در واگذاری امور به قنان مساله مهمی است که صد البته بایبد در واگبذاری
امور به قنان چه سیاسی و چه غیر سیاسی مورد تواه قرار گیرد .مساله غیبرت ببه ابا و غیبرت
نابجا نیز مساله با اهمیتی است که اگر زنی بتواند در عرصه سیاسی حضور یابد و تبوان و دانبش
کافی دااته بااد چرا باید مردان ،با غیرت نابجا مانع حضور قنان اوند .در نتیجه راه برون رفبت
از انحصارطلبی مردان و غیرت نا به هنگام قنان ،عمل کردن به الگوی اایسته سباالری اسبت
که اگر زنی هنر و توان حضور در عرصه سیاست را داات کسی مانع حضور او نشود.
نتیجه گیری
پرسش اصلی در ابکه قدرت این بود که چه کسانی در نظام سیاسی مجاز به قبرار گبرفتن
در ابکه قدرت هستند؟
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در پاسخ به پرسش فوق سه بشش اصلی از ابکه قدرت مورد بررسی قرار گرفت .بشش اول
درباره قرار گرفتن اایستگان و نشبگان در ابکه قدرت بود که با طرح فرایند اشگانه اایسبته
واهی ،اایسته یابی ،اایسته گزینی ،اایسته گماری ،اایسته پروری ،اایسته داری ،این بشش
از ابکه قدرت را مهمترین بشش از بشش های سه گانه می نماید.
ارزش بودن اایسته واهی در میان اقشار اامعه و گناه امردن ناالی گماری در فرهنبگ
ااتماعی ،مطالبه ای است که امیرالمومنین (ع) در البالی سشنان بود در نهبج البالغبه ببدان
پردا ته است و با تاکیدات فراوان و در قالب های توبیشی و هشداری ،اهروندان را به قن سبوق
می دهد و نهایت تالش ود را برای ایجاد معرفت اایسته واهی و درک اهمیت ایبن موضبوع
به کار می گیرد .از این رو نا اهل گماری را ستم امرده و امامت و رهببری را مقبام ا تصاصبی
اایستگان می داند و با هشدار دادن نسبت به عواقب نااهل گمباری ببه فرابام قن تأسبف مبی
ورد تا قنجا که نااهل گماری را ناای از استبداد و انحصار طلبی دانسته و از واگبذاری امبور ببه
طاغیان به ادت انتقاد میکند و به توبیخ نااهالن می پردازد.
محور دوم فرایند اایسته ساالری اایسبته یبابی اسبت کبه ببه تبالش حاکمبان در یبافتن
اایستگان می پردازد .امیرالمومنین (ع) حاکمان را به تالش در باب اایسبته یبابی دسبتور مبی
دهد .محور سوم به اایسته گزینی ا تصا دارد که در قن بر تدوین معیارهبا و ابا ه هبای
الزم و روش های مناسب برای تششیه اایستگان تأکیبد مبی کنبد .امیرالمبومنین(ع) دربباره
کارگزاران نظام سیاسی از امله در گزینش وزیران ،عموم کارگزاران اارایی ،قضات ،فرمانبدهان
نظامی ،دبیران و منشیان و کاتبان به بیان اا ه های الزم در این بباب مبی پردازنبد .محبور
چهارم به اایسته گماری می پردازد که بعد از تششیه اایستگان به اایابی قنان می اندیشد تا
تناسب دانش و مهارت و اغل و سایر پیش نیازها کامال مراعات اود .محور پبنجم ببه اایسبته
پروری ا تصا دارد که درصدد تربیت نیروهای انسانی متعهد و متشصبه ببوده تبا از کمببود
نیرو در قینده الوگیری کند .در محور اشم به اایسته داری می پردازد که در قن تالش هبا ببر
حفظ نیروهای اایسته و از دست ندادن قنها و راضی نگبه داابتن قنهبا متمرکبز مبی ابود تبا
سازمانهای دیگر نتوانند قنها را به سمت ود اذب کنند .امیرالمبومنین(ع) در امالتبی ببه ایبن
مهم پردا ته و از دقت در رسیدگی به امور قضات و فرماندهان سشن می گوید.
بشش دوم از ابکه قدرت به بررسی اقلیت های دینی و امکان قرار گبرفتن قنبان در اببکه
قدرت پردا ته است که با طرح مباحری چون اقلیت های دینی اهروندان نظام سیاسبی ،امکبان
قرار گرفتن اقلیت ه ا در ابکه قدرت ،بیان رابطبه اایسبته سباالری و اقلیبت هبای دینبی ،ببه
پذیرش اصل امکان قرار گرفتن قنان در ابکه قدرت و عدم پذیرش قنان در مناصبب حسباس و
کلیدی اااره اده و با حاکم دانستن اصبل عبدم سبلطه غیبر مسبلمان ببر مسبلمان ،واگبذاری
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مسئولیت های طیر و حساس به غیر مسلمان ممنوع اعالم اده و اواهدی از سبشنان علبوی
درباره قن بیان گشته است .در ادامه بحث رابطه اایسبته سباالری و اقلیبت هبای دینبی مبورد
بررسی قرار گرفته که در قن با پیوند دادن تعریف اایسته ساالری در هر اامعه ای با فرهنگ و
ارزش های قن ،عدم تنافی مقوله اایسته ساالری با محدودیت های اقلیتهای دینی در رابطه با
ابکه قدرت ،بیان اده است زیرا هر اامعه ای تعریف ود را از اایسبته سباالری دارد و طبب
همان تعریف به استشدام اهروندان می پردازد .لذا محدودیت ها و ممنوعیبت هبایی کبه ببرای
اقلیت های دینی مطرح می اود کامال منطقی و معقول تلقی می اود.
ب شش سوم از مباحث ابکه قدرت به زنان ا تصا داات و به این سوال پاسخ داد که قیبا
زنان می توانند در ابکه قدرت نظام سیاسی قرار گیرند یا یر؟ که در پاسخ به این سبوال بیبان
اد که قرار گرفتن زنان در ابکه قدرت از نهج البالغه قابل اثبات نیست بلکه اواهدی بر عبدم
امکان قن واود دارد زیرا قنچه در نهج البالغه درباره زنان قمده است چهره مطلبوبی را از قنبان
ترسیم نمی کند هر چند اثبات این مساله از منابع و روش های دیگر امکان پذیر است.
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منابع
 قران کریم ابطحی ،سید حسین و فریدون عبد صبور ( .)1389شایسته ساالری ،تهران ،نشر قزاد مهر ،قن روز،چاپ اول.
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