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Abstract
The purpose of the present study is to review how the political system is defined in
Nahjolbalāgha from the view of Amir-e Mo'menān (AS). This research is conducted
with a systemic approach to the political propositions in Nahjolbalāgha by a descriptiveanalytic method. With reference to the 'Alavi words, the results indicate that the
principle of political system has been considered essential. Some special purposes are
assigned to the above principle and by giving genuineness to the theological and
religious boundaries, the geographic boundaries are respected. The power network is
built upon meritocracy and the elements of the political system in both pivotal and
contingency parts have outstanding features and missions. The center of decisionmaking entitled "Imam and leader" is the core of the system which has extensive
features and duties. The government's realm of authority is innately assigned to the
public aspect that receives positive and negative feedback with the mutual and bilateral
flow of power.
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نظام سیاسی در نهجالبالغه
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی و کیفیت تدوین نظام سیاسی از منظر امیرمومنان (ع) در نهجالبالغه است .ایننن
پژوهش با نگرش سیستمی به گزارههای سیاسی در نهجالبالغه و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و نتایج حاکی
از آن است که اصل نظام سیاسی با استناد به کالم علوی ضروری شمرده شننده و اهننداف مشخصننی بننرای آن ترسننیم
میشود و با اصالت دادن به مرزهای اعتقادی و ایمانی ،مرزهای جغرافیایی در آن محترم شمرده میشود .محوریننت در
شبکه قدرت بر شایستگان قرار گرفته ،عناصر نظام سیاسی در دو بخش عناصر محوری و اقتضننایی دارای اوصنناف و
رسالتهای برجستهای خواهند بود .مرکز تصمیمگیری با عنوان «امام و رهبر» قطب و محننور نظننام قننرار میگیننرد کننه
دارای ویژگیها و وظایف گستردهای است و قلمرو اختیارات دولت ذاتاً به حریم عمننومی اختصننا

مییابنند کننه بننا

جریان قدرت طرفینی و دوسویه ،شاهد بازخوردهای مثبت و منفی میباشد.

کلیدواژهها :نظام سیاسی ،نگننرش سیسننتمی ،اندیشننه سیاسننی ،شننبکه قنندرت ،جریننان قنندرت ،مرزهننای قنندرت،
نهجالبالغه.
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مقدمه
کتاب نهجالبالغه منبعی غنی در باب سیاست میباشد که همواره مورد توجه اندیشمندان سیاسی مسننلمان قننرار گرفتننه
است .پژوهش حاضر با توجه به اهمیت «نظام سیاسی در نهجالبالغه» به واکاوی این مساله برآمده و درصنندد نظاممننند
نمودن گزارههای سیاسی در نهجالبالغه میباشد .تطور و تحول تالشهای علمی اندیشمندان در مسائل کالن اجتماعی،
آنان را به تدوین و طراحی نظامهای اجتماعی سوق داده ،تا آنجا که به نظریه نظامهای اجتماعی منتهی شننده اسننت .از
این رو طراحی نظام اقتصادی ،نظام تربیتی ،نظام فرهنگی ،نظام قضایی و مانند آن در صندر اولویتهننای اندیشننمندان
قرار گرفته است .نظام سیاسی نیز به عنوان یک نظام کننالن اجتمنناعی و صدرنشننین آنهننا ،از دغدغننههای اندیشننمندان
سیاسی بوده و طراحی نظامی یکپارچه و منسجم ،نویسنده سطور کنونی را بر آن داشته است تا از منظر نهجالبالغننه بنه
آن بپردازد.
لذا ،پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که با توجه به اینکه نهجالبالغه منبعی غنننی و کهننن در بنناب سیاسننت
میباشد ،چگونه میتوان نظام سیاسی را از آن استخراج و اسننتنباک کننرد .پنژوهش حاضننر بننا نگننرش و منندل تحلیننل
سیستمی و روش توصیفی _ تحلیلی _ استنادی و با فرض اندیشه سیاسی علوی و منظومه فکری ایشان در نهجالبالغننه
به صورت یک سیستم یکپارچه و منسجم ،درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است.

پیشینه پژوهش
وجود گزارههای سیاسی در نهجالبالغه باب پژوهشهای سیاسی از دیدگاه نهجالبالغه را از دیرباز گشوده و محققننان را
بر آن داشته است تا اندیشه سیاسی علوی را با روشها و رویکردهای گوناگون و در قالبهای متعددی استخراج کنننند
که حاصل آن تاکنون کتابها و پایاننامهها و مقاالت بسیاری در این باره است .اما آنچننه در بررسننی پیشننینه پننژوهش
حاضر ضرورت دارد ،یافتن رویکردها و تقسیمبندی پژوهشهای پیشینیان است تا بتوان تفاوت پننژوهش کنننونی را از
آثار محققان گذشته بازشناخت .برخی از پژوهشهای گذشته عبارتند از:
کتاب حکومت حکمت اثر مصطفی دلشاد تهرانی :در این کتاب به طور مختصر به برخی از مباحننث حکومننت و نظننام
سیاسی پرداخته شده است .مباحثی چون جایگاه حکومت ،ضرورت ،اهداف ،نقش مردم در حکومت ،هدف یا وسننیله
بودن حکومت ،شروک زمامداری و سلوک زمامداران ،که در مجموع نویسنده اندیشه سیاسی علوی را حکیمانه دانسننته
و کتاب را حکومت حکمت نام نهاده و درصدد تدوین نظام سیاسی نبوده است.
سیاستنامه امام علی(ع) اثر محمد محمدی ری شهری :این کتاب ترجمه بخش پنجم از «موسوعة االمام على بننن أبننى
طالب(ع) فى الکتاب و السنة و التاریخ» است که عالوه بر بخش درآمد ،در ده فصل با عناوین بیعننت نننور ،اصننالحات
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علوی ،سیاستهای اداری ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،قضایی ،امنیتی ،جنگی ،حکننومتی سننامان یافتننه اسننت کننه بننا
استفاده از منابع قرآنی ،حدیثی و تاریخی به بیان سیاستهای علوی پرداخته است .رویکرد این کتاب حنندیثی بننوده و
اصوالً با رویکرد تحلیل سیستمی و نظاممند و مصطلحات متعارف علوم سیاسی تدوین نشده است.
نظام سیاسی و دولت در اسالم اثر داود فیرحی :این کتاب با رویکرد سیستمی تدوین شده است ،اما نننه بننا تمرکننز بننر
نهجالبالغه ،بلکه «نظام سیاسی در اسالم» را مورد پژوهش قرار داده است .از ایننن رو هننم صننبغه تنناریخی دارد و هننم
نظرات علما و فقهای صاحبنظر در این عرصه را مورد توجه قرار داده است .لذا در بخننش اول بننه سننیمای عمننومی
نظام سیاسی در اسالم پرداخته و بخش دوم به خالفت سنی و بخش سوم به امامت شیعی اختصننا

یافتننه اسننت .در

نتیجه وجه اشتراک آن با پژوهش پیش رو سیستمی بودن آن و وجه افتراق آن عدم تمرکز بر نهجالبالغه است.
جمال دولت محمود؛ حکومت امام علی(ع) حکومت موفق تاریخ اثر مصطفی دلشاد تهرانی :ایننن کتنناب درصنندد بیننان
شاخصهای موفق حکومت امام علی(ع) برآمده و شاخصهایی چون آزادی و آزادیگرایی ،عنندالت و عنندالتگرایی،
انسانیت و انسانگرایی ،مردمساالری ،نفی خودکامگی و خودکامگیپذیری ،مرزبانی و قانونگرایی ،نفننی ابنناحیگری و
حقوقمداری را نشانه موفقیت حکومت علوی در تاریخ دانسته است .روشن است که اساسا این کتاب درصدد تنندوین
نظام سیاسی علوی به شکل سیستمی نبوده و صرفا برخی از شاخصهایی که نشانه موفقیت حکومننت علننوی بننوده را
بیان نموده است .لذا هم از جهت شکلی و هم از لحاظ محتوایی متفاوت با پژوهش پیش رو است.
اما در این میان پژوهشهننایی نیننز وجننود دارد کننه درصنندد نظامسننازی بننوده و از رویکننرد نصننیحتی و سفارشننی در
نهجالبالغه فراتر رفته و در تالش هستند تا آغاز و انجامی را در باب سیاست در نهجالبالغه ترسیم کنند و بننا پرهیننز از
بخشینگری ،نگاهی جامع به مساله سیاست در نهجالبالغه داشته باشننند و جنبننههای عینننی آن را تقویننت کنننند و بننه
پرسشهای مهمی در باب سیاست از منظر نهجالبالغه پاسخ دهند .مانند:
مقاله «بازکاوی سیاست علوی؛ روایتی نظاممند از آراء سیاسی امام علی(ع)» با رویکرد سیسننتمی و مبتنننی بننر نظریننه
نظامها تالش نموده سیاست علوی را به صورت نظاممند بیان کند.
رساله دکتری با عنوان «ساختار سازمانی و تشکیالت حکومتی از دیدگاه امام علی(ع)» اثر علیرضا کمننالی نیننز درصنندد
نظامسازی برآمده است.
آنچه پژوهش حاضر را از تحقیقات پیشینیان ممتاز و متمایز میسازد ،بررسی مساله سیاست در نهجالبالغننه بننا نگننرش
سیستمی است که با مطرح کردن محورهای مهم مباحث نظام سیاسی درصدد تدوین نظام سیاسی از منظننر نهجالبالغننه
بوده که ساختاری بدیع و تازه میباشد.
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اهمیت و ضرورت پژوهش
میزان اهمیت بررسی نظام سیاسی علوی در نهجالبالغه به میزان جایگاه نظام سیاسی و ارزش حینناتی آن در اداره یننک
جامعه برمیگردد .لذا ،همانطور که در هر جامعهای سنناختار و کارویژههننای نظننام سیاسننی نقننش اصننلی را در تحقننق
آرمانها و اهداف و جهتگیریهای جامعه بر عهده دارند ،در نظام سیاسی علوی نیز این مهم مننورد توجننه بننوده و در
صورتی که بتوان با مدل تحلیل سیستمی به نظام سیاسی منسجم ،پویا و کارآمد دست یافت ،اهمیت آرمانشننهر علننوی
روشن خواهد شد ،چرا که حکومت علوی برترین مدل و الگوی حکومت دینی در تاریخ تشیع میباشد.

ضرورت نظام سیاسی و اهداف آن در نهجالبالغه
ضرورت نظام سیاسی
این سوال که چرا باید نظام سیاسی شکل گیرد و فلسفه و ضرورت تاسیس یک ساختار سیاسی چیست؟ پرسشی است
که پاسخ آن با توجه به قدمت وجود نظامهای سیاسی در طول تاریخ و آثار چند سنناحتی و گسنترده آن ،تقریبننا امننری
بنندیهی و بینینناز از اسننتدالل و برهننان میباشنند .هرچننند شننواهدی در کننالم علننوی بننر ض نرورت آن وجننود دارد.
امیرالمومنین(ع) در این باره میفرماید :براى مردم حاکمى الزم است ،چه نیکوکار و چه بنندکار ،کننه من من در عرصننه
حکومت او به راه حقّش ادامه دهد ،و کافر بهرهمند از زندگى گردد (نهجالبالغه1414 ،ق،

 ،82خطبه.)40

طبق بیان فوق اصل ضرورت نظام سیاسی قابل خدشه و انکار نیست ،ضمن اینکه میتوان این ضرورت را در وجوهی
چون ضرورت فطری ،اجتماعی ،عقلی ،نقلی ،تاریخی ،تفسیر نموده و مورد بررسی قرار داد .امیرالمومنین(ع) در سخن
دیگری به وجوب و ضرورت امام در جامعه پرداخته و امام را مایه نظام امت دانسننته و میفرماینند :خداوننند امامننت را
براى نظام امت ،و فرمانبردارى را براى بزرگداشت مقام امامت واجب نمود (همان،

 ،1197قصار.)244

ابن ابی الحدید در شرح خویش ذیل سخن فوق مینویسد :نظام بودن امامت برای امت به دلیل آن است کننه هننرج و
مرج و ظلم و غصب و سرقت از مردم برداشته نمیشود ،مگر با یک قانونگذار توانمند ،و برای بازداشته شدن از موارد
فوق قبح زشتیها و وعیدهای اخروی کفایت نمیکند ،بلکه برای مردم حاکمی قدرتمند که بتواند مصالح آنان را سامان
بخشد و ظالمان را از ستم بازدارد و جلوی نادان را بگیرد ،الزم است (ابن ابی الحدید1404،ق ،ج ،19

.)90
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اهداف نظام سیاسی
اجرای فرامین و حدود الهی
امیرالمومنین(ع) در این باره میفرماید :خدایا ،تو مىدانى که آنچه انجام دادیم  ...براى آن بود که نشانههنناى دینننت را
به جایش باز گردانیم ،و برنامه اصالح را در شهرهایت آشکار کنیم ،تا بندگان سننتم کشننیدهات ایمنننى یابننند ،و حنندود
 ،189خطبه.)131

معطّل شدهات اقامه گردد (نهجالبالغه1414،ق،
امنیت

از اهداف اولیه و مشترک نظامهای سیاسی ،تأمین امنیت میباشد .امیرالمومنین(ع) این هدف را اینگونننه بیننان مننیدارد:
براى مردم حاکمى الزم است  ...تا راهها به سبب او امن گردد ... ،و مننردم از شنرّ بنندکار در امننان باشننند (نهجالبالغننه،
 ،82خطبه .)40در همین راستا امیرالمومنین(ع) در نهجالبالغه به ذکر عوامننل و اسننباب امنیننتآفرینی چننون اسننالم
(نهجالبالغه،

 ،153خطبه ،)106صلح (همان،

 ،442نامه ، )53وفاداری به عهد و پیمننان (همننان) ،تقننوی (همننان،

 ،313خطبه ،)198خوف از خدا ،قیامت و معاد (همننان،
قرابت اخالقی با شهروندان (همان،

 ،111خطبننه ،)83نظامیننان (همننان،

 ،432نامننه،)53

 ،546قصار )401میپردازد.

عدالت
در آموزههای علوی این هدف از محوریترین اهداف شمرده شده است .مروری بر سخنان و کلمات درباره ایشان نیز
شاهد گویایی بر این حقیقت متعالی است .ایشننان اسننتقرار عنندالت را در شننهرها نورچشننم حاکمننان شننمرده (همننان،
 ،433نامه )53و یکی از فلسفههای ضرورت حکومت را مساله عدالت میداند (همان،

 ،82خطبه )40و ستاندن

حق مظلوم از ظالم را از رسالتهای اصلی خویش دانسته و میفرماید« :ضعیف در نزدم عزیز است تا حقّش را از ظالم
بگیرم ،و قوى نزدم ناتوان است تا حق مظلوم را از وى بستانم» (همان،

 ،81خطبه.)37

رفاه و آسایش
امیرالمومنین (ع) بعد از بیان ضننرورت حکومننت و حاکمیننت ،بننه رفنناه شننهروندان تصننریح میکننند (همننان،

،82

خطبه .)40ایشان با عنایت به ضرورت و اهمیت رفاه اقتصادی و نقش آن در سننایر اهننداف نظننام سیاسننی و اسننالمی،
حاکمان را به توجه ویژه نسبت به قشر فقیر و کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه به عنوان یکی از طبقات اجتماعی دسننتور
میدهد و خارج نمودن آنان را از وضعیت فقر در اولویت قرار میدهد و میفرماینند :خنندا را خنندا را ،در طبقننه پننایین
اجتماع ،از آنان که راه چاره ندارند ،و از کار افتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختى و صنناحبان امراضننى
که از پا درآمدهاند ... ،نصیبى از بیتالمال که در اختیار توست ،و سهمى از غلّات خالصهجات اسالمى را در هر منطقننه
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براى آنان قرار ده ،که براى دورترین آنها همان سهمى است که بننراى نزدیننکترین آنننان اسننت (نهجالبالغننه،

،438

نامه.)53
مرزهای نظام سیاسی در نهجالبالغه
مرز و بوم مفهومی است رساننده موجودیت یک سرزمین سیاسی یا یک کشور و خط پیرامونی جداکننننده آن از دیگننر
سرزمینهای سیاسی (مینایی،1386 ،

 .)32مرزهای سیاسی مهمترین عامل تشننکیل و جنندایی یننک واحنند متشننکل

سیاسی از واحدهای دیگر است (میرحیدر،1371 ،

 .)141در واقع مرز جداکننده سیستم از محیط آن است .سیسننتم

باید عوامل محیطی تحت نفوذ خود را کنترل و هدایت کند .این مهننم در مننرز سیسننتم کننه معمننوال جایگنناه اینگونننه
تالشها و کشمکشها بوده ،عملی است (رضائیان،1387 ،

 .)41مرزهای سیاسی را میتننوان از زوایننای گوننناگونی

تقسیمبندی کرد که عمده اقسام آن عبارتند از :مرزهای فرهنگی ،جغرافیایی ،اعتقادی ،نننژادی ،زبننانی ،تنناریخی ،ملننی،
طبیعی (رودخانهای ،کوهستانی ،دریایی ،هوایی) ،پیشینی (پننیش از سننکونت) ،پسننینی (بعنند از سننکونت) ،تحمیلنی و
تطبیقی (ملکوتیان،1383 ،

 .)115-105آنچه در ایننن مقننام از مرزهننای نظننام سیاسننی بحننث میشننود ،دو بخننش

مرزهای جغرافیایی و اعتقادی است.
مرزهای جغرافیایی
حراست از مرزهای جغرافیایی برای حراست از نظام سیاسی و تفکیننک آن از مرزهننای سننایر قنندرتها و کشننورهای
همجوار بخشی از رسالتهای نظامهای سیاسی است .امیرالمومنین(ع) در نهجالبالغه با عنایت به مرزهای جغرافیایی با
واژههایی چون مسالح (نهجالبالغه1414 ،ق،
خطبه  ،)238ارض (همان،

 ،450نامه  ،)61ثغر (همان،

 ،56خطبه  ،)14دیار (همان،

 ،462نامننه ،)71بننالد (همننان،

،357

 ،241خطبه  )166اهمیت و ضرورت حراست از مرزها

را گوشزد میکند .ایشان به صورت مشخص به ذکر نام برخی از بننالد و شننهرهای تحننت حکومننت خننود همچننون،
بحرین (همان،

 ،414نامه  )42عراق (همان ،375 ،نامه  ،)17مصر (همان،

 ،98خطبه  )68االنبار (همننان،

،69

خطبه  )27میپردازد و در نامه  50نهجالبالغه به طور مستقیم مرزداران را خطاب قرار میدهد .همچنان که در سخنانی
 ،450نامه )61و به تمجید توانمننندان در حراسننت از مرزهنا (همننان،

به توبیخ ناتوانان در حفظ مرزها (نهجالبالغه،

 ،420نامه  )46میپردازد و شهروندان را به حفظ مرزها تشویق و ترغیب میکند و نسبت به از دسننت دادن مرزهننا
هشدار میدهد و میفرماید:
آیا شما نمىبینید سرزمین شما با حمله دشمن کم شده ،و شهرهایتان تحت فرمان آنان درآمننده ،و کشننورهایتان ربننوده
شده ،و در شهرهاى شما جنگ درگرفته .خدا شما را بیامرزد ،به جانب جنگ با دشننمنانتان کننوي کنینند ،و خننود را بننر
زمین سنگین مسازید (همان،

 ،452نامه .)62
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مرزهای ایمانی و اعتقادی
عقیده ،رکن اصلی در نظام سیاسی علوی است .نظام سیاسی متخذ از نهجالبالغه ضمن احترام به مرزهای جغرافیننایی و
به رسمیت شناختن آنها و ضرورت حراست از آنها ،به تسخیر قلوب انسانها میپردازد و با سلطه بر دلهننا و الهننام از
آموزههای خالق یکتا به توسعه نظام سیاسی در سرتاسر دنیا همت میورزد .در این راستا امیرالمننومنین(ع) بننا عبننور از
مرزهای جغرافیای ،زبانی و قومی که حصاری بر جامعه مسلمانان محسوب میشد ،اننندک بننودن مسننلمانان آن روز را
معیار و مالک ندانسته ،گستره اسالم ناب را به مسلمانان نوید میدهد و میفرماید :عرب اگرچه امروز در شمار و عنندد
اندک است ،اما با بستگى به رشته اسالم بسیار ،و به خاطر اتحاد نیرومند است (همان،

 ،203خطبه .)146

امیرالمومنین(ع) در سخن دیگری ،قدرت مرز ایمان را به گونهای بیان میدارد که رابطه نژادی و نسبی را کامال متالشی
ساخته ،پدر و پسر را در مقابل هم در عرصه کارزار قرار میدهد و این تقابل نامتعارف و نبرد ناهمگون را مایه فزونننی
ایمان و تسلیم در برابر ذات الهی میداند و میفرماید :ما در کنار رسول خدا (

) بودیم ،پدران و فرزندان و عموهاى

خود را به امر حق مىکشتیم ،و این مسئله جز بر ایمان و تسلیم و حرکت در راه راست و شکیبایى بر سننوزش الننم ،و
 ،91خطبه .)56

کوشش ما در جهاد با دشمن نمىافزود (همان،
شبکه قدرت در نظام سیاسی در نهج البالغه

شبکه قدرت درصدد بیان سرشاخهها و سرچشمههای قدرت سیاسی در جامعه است که با یک تقسننیمبندی مشننخص
امکان یا ضرورت قرار گرفتن گروهها یا اقشار مختلف شهروندان را در مراکننز تصننمیمگیری سیاسننی جامعننه بررسننی
میکند .در شبکه قدرت به این سوالها پاسخ داده میشود که چه قشرهایی از جامعه در قدرت سیاسی سهیم خواهننند
بود و امکان یا ضرورت قرار گرفتن آنان در شبکه قدرت وجود دارد؟ سه گروه شایسننتگان ،اقلیتهننای دینننی و زنننان
محورهای اصلی بحث در شبکه قدرت میباشند.
شایستگان در شبکه قدرت
مطالعننات شایستهسنناالری ،شایستهسنناالری را فرایننندی نظاممننند تعریننف نمودهاننند کننه شننامل محورهننای شننشگانه
شایستهخواهی ،شایستهیابی ،شایستهگزینی ،شایستهگماری ،شایستهپروری ،شایستهداری میباشد (ابطحی و عبد صننبور،
،1389

 .)124شکل شماره 1این فرایند را نشان میدهد.
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شکل  -1فرایند شایستهساالری

ارزش بودن شایستهساالری در میان اقشار جامعه و گناه شمردن ناالیق گماری در فرهنگ اجتماعی ،مطالبهای است کننه
امیرالمومنین(ع) در البهالی سخنان خود در نهجالبالغه بدان پرداخته و با تاکینندات فننراوان و در قالبهننای تننوبیخی و
هشداری ،شهروندان را به آن سوق میدهد و نهایت تالش خود را برای ایجنناد فرهنننگ و معرفننت شایسننتهخواهی و
درک اهمیت این موضوع به کار میگیرد .ستم دانستن نااهلگماری (نهجالبالغه1414 ،ق،
را مقام اختصاصی شایستگان دانستن (همان،

 ،201خطبه ،)144هشنندار نسننبت بننه عواقننب ناالیقگمنناری (همننان،

 ،542نامه ،)62ناشی از استبداد دانستن ناالیقگماری (همان،
(همان،

 ،223خطبه ،)158امامننت

 ،154خطبه )106توبیخ نااهالن (همننان،

 ،231خطبه ،)162انتقاد از واگذاری امور به طاغیان

 ،461نامننه )71بخشننی از فرمایشننات علننوی در بنناب تقویننت

فرهنگ شایستهساالری در جامعه است .ایشان در این راستا در سخنی میفرمایند :اما تأسّفم از این است کننه حکومننت
این امت به دست بىخردان و تبهکاران افتد ،و مال خدا را در بین خود دست به دست کنند ،و عباد حق را بننه بردگننى
گیرند ،و با شایستگان به جنگ خیزند ،و فاسقان را همدست خود نمایند (همان،

 ،542نامه.)62

امیرالمومنین(ع) ضرورت شایستهیابی را در نامه خویش به مالک اشتر متذکر میشننود و از بکننارگیری نننااهالن کننه در
ستم کردن به گذشتگان ،پیشینه سیاهی دارند ،هشدار میدهد ،چرا که امکان یافتن افننراد الیننق را بننرای حنناکم مقنندور
دانسته و با امکان دسترسی به شایستگان ،گماردن غیر آنان را مجاز نمیداند .لذا میفرماید :بدترین وزراى تننو وزیننرى
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است که پیش از تو وزیر اشرار بوده ،و در گناهانشان شرکت داشته ،چنین کسى نباید از محرمان تننو باشنند ،کنه اینننان
یاران اهل گناه ،و برادران اهل ستماند ،البته در حالى که قدرت دارى ،جانشینى بهتر از آنننان بیننابى کننه در کشنوردارى
مانند آنان داراى رأى و کاردانى است (همان،

 ،430نامه.)53

اقلیتهای دینی و شبکه قدرت
یکی از پرسشهای اساسی درباره اقلیتهای دینی ،در ارتباک با مساله زمامداری و سیاست است .به این معنا که اساسا
اقلیتهای دینی مجاز به حضور در مناصب تصمیمگیری در نظام سیاسی از منظر نهجالبالغه هستند یا خیر؟ در پاسخ
باید گفت در نظام سیاسی مبتنی بر نهجالبالغه ضننمن احتننرام و حفنظ عننزت و کرامننت همننه شننهروندان مجوزهننا و
محدویتهایی برای اقلیتهای دینی لحاظ شده است .هرچند آنچه در جمالت علوی نسبت به مساله اقلیتهای دینننی
مطرح شده ،بیشتر ناظر به حقوق شهروندی در باب تأمین امر معاش و حراست از مال و جان و ناموس آنان است ،امننا
جمالتی نیز وجود دارد که محدودیتهایی برای آنان قرار میدهد ،مانند اینکننه قننرار داشننتن سننالح و یننا اسننب و یننا
ابزارهایی که امکان سلطه آنان را بر مسلمانان فراهم کند ،ممنوع میشود و از مأموران مالیات درخواسننت میشننود کننه
امکانات و ابزاری از این قبیل را در دست و اختیار غیرمسلمانان باقی نگذارند .امیرالمومنین(ع) در جریان أخذ مالیات
از مردم درباره محدودیت فوق مینویسد« :براى گرفتن درهمى ،کسى را تازیانه نزنینند ،بننه مننال احنندى از مننردم چننه
مسلمان نمازگزار و چه غیر مسلمانى که در پناه اسالم است ،دستدرازى نکنید ،مگر اسب و سالحى که علیه اسالم به
کار گرفت ه شود ،زیرا سزاوار مسلمان نیست اسب و سالح را در دست دشمنان اسالم واگذارد تا موجب شوکت ایشننان
بر ضد او شود» (همان،

 ،425نامه.)51

با توجه به محدودیت فوق و عرضه آن بر قرآن کریم ،میتوان مالک و معیاری کلی از آن استنباک کرد و آن عدم امکان
سلطه غیر مسلمان بر مسلمانان میباشد .در نتیجه مناصب اجرایی جامعه که از جایگنناه حسنناس و ویننژهای برخننوردار
است ،یکی از محدودیتها برای اقلیتهای دینی خواهد بود ،زیرا قرار گرفتن غیرمسلمانان در آن مناصب قطعا سننلطه

غیر مسلمان بر مسلمان خواهد بود و به صراحت قرآن و نهجالبالغه چنین اقدامی ممنوع است .قرآن کریم قاعننده نفننی
سبیل را مطرح نموده و سلطه کافران را بر مومنان ممنوع اعالم میکند و میفرماید« :وَ لَنْ یَجْعَنلَ اللُنهل لالْکننافارینَ عَلَننى
الْمل ْمانینَ سَبیالً» (نساء« ،)141 ،و خداوند هرگز راهى براى تسلّط کافران بر م منان قرار نداده است».
زنان و شبکه قدرت
پرسش اصلی در اینجا این است که نهجالبالغه به طور خا

چه دیدگاهی درباره مشارکت سیاسننی زنننان ،خصوصناً

قرار گرفتن آنان در مناصب تصمیمگیری دارد؟ در پاسخ باید گفت سخنان علوی در نهجالبالغه درباره زنان در مقایسننه
با سایر مباحث موجود در نهجالبالغه بسیار اندک بوده و تمام آن مقدار اندک نیز در باب رابطه زن و سیاست نیسننت.
از سوی دیگر ،مجموعه آنچه در نهجالبالغه درباره زنان آمده است ،چهره مطلوبی از زنان را نشان نمیدهد ،زیرا ظاهر
E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

و صریح برخی از سخنان حضرت بیش از آنکه در تایید زنان و تمجید و تعریف آنان باشد با تحقیننر و تنقننیص زنننان
تناسب دارد .هرچند آنچه در نهجالبالغه آمده است تمام سخنان امیرالمننومنین(ع) دربنناره زنننان نیسننت و اساسننا نگنناه
امیرالمومنین(ع) به زن را ترسیم نمیکند و سازگار با نگاه متعالی و بلند علوی نسبت به هویت انسننانی زن نمیباشنند.
اما در هر صورت این جمالت در نهجالبالغه وجود دارد .از ایننن رو در مقننام توجیننه سننخنان علننوی در نهجالبالغننه
پژوهشهای گستردهای در تفسیر صحیح نگاه علوی به زن صورت گرفته است ،به طوری که برخی با اشکال سننندی و
برخی با اشکاالت متنی و داللی و برخی با جعلی خواندن مطالب و برخی با ااسناد مطالب به تدوینکننده نهجالبالغننه و
گرایش منفی سید رضی به زنان و برخی با هماهنگ دانستن جمالت با فضای صدور آن ،به توجیننه تعننابیر مننذکور در
نهجالبالغه پرداختهاند ،عدهای نیز با قضیه خارجیه دانستن جریان و نننه حقیقیننه بننودن آن مطلننب را توجیننه کردهاننند.
برخی دیگر سیره عملی امیرالمومنین(ع) را در تضاد با جمالت مذکور در نهجالبالغه دانستهاند .همچنان که برخی با رد
جمالت فوق و عدم صحت انتساب آن به امیرالمومنین(ع) به آیات قرآن کریم استشننهاد نمننوده و ناسننازگاری سننخنان
علوی با قرآن کریم را شاهد محکمی بر عدم صحت این انتساب دانستهاند .هرچند پژوهش پیش رو مجال پرداختن به
مناقشات فوق را ندارد و برای پی بردن به تفصیل مطالب به پژوهشهای انجام شده ارجاع میدهد (ر.ک بننه :جننوادی
آملننی،1389 ،
منصورنژاد،1381 ،

359-294؛ دانشننگاه عالمننه طباطبننایی و مرک نز امننور مشننارکت زنننان ریاسننت جمهننوری1380 ،؛
 .)271در نتیجه از نگاه نهجالبالغه نمیتوان امکان قرار گرفتن زنان در شننبکه قنندرت را اثبننات

کرد.
عناصر و کارگزاران نظام سیاسی در نهجالبالغه
عناصر در نظام سیاسی به دو بخش عناصر طبیعی و انسانی تقسیم میشود .عناصر طبیعی به عنصر سرزمین و جمعیت
و عناصر انسانی به عناصر کلیدی و اقتضایی تقسیم میشود .آنچه در این بخش از عناصر نظام سیاسننی مننورد بررسننی
قرار میگیرد ،عناصر انسانی و اقتضایی نظام سیاسی است و عناصر طبیعی مورد بحث قرار نمیگیننرد ،زیننرا ضننرورت
عنصر سرزمین و جمعیت امری مقدماتی و بدیهی است که بدون آن دو ،سخن گفتن از نظام سیاسی و عناصر انسانی و
کارگزاران آن بیمعنا خواهد بود .عنصر محوری و کلینندی در نظننام سیاسننی کننه در مرکننز تصننمیمگیری از آن بحننث
میشود ،همان عنصری اسننت کننه هنندایت و رهبننری نظننام سیاسننی را بننر عهننده دارد و از آن بننه قطننب و محننور و
فصلالخطاب یاد میشود ،زیرا نقطه ثقل نظام سیاسی محسوب شده و همه سیاسننتها و جهتگیریهننای کلننی نظننام
سیاسی به او منتهی میشود .با عنایت به تعریف عنصر محوری ،معنای عناصننر اقتضننایی روشننن خواهنند شنند .عنصننر
اقتضایی همانگونه که از عنوان آن مشخص است ،یک عنصر خا

و با ویژگیهای مشخص نیست ،بلکه با توجه بننه

اقتضائات و شرایط و نیازهای جوامع ،متعدد و متفاوت و اندک یا کثیننر خواهنند بننود .از ایننن رو بسننته بننه سننادگی و
پیچیدگی جوامع و رشد سازمانها و نهادهننای متعندد جهننت تننامین نیازهننای اجتمنناعی شننهروندان در سنناحتهای
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اقتصادی ،نظامی ،قضایی ،امنیتی ،فرهنگی ،تبلیغی ،تربیتی ،رفاهی ،بهداشتی و درمانی ،محیط زیسننت ،تولینند ،صنننعت،
اشتغال ،مسکن ،و مانند آن ،همسو با تحوالت و پیشننرفتهای بشننری دچننار تغییننر و تحننوالت گسننتردهای میشننود.
مروری بر سخنان علوی در نهجالبالغه ویژگیها ،وظایف و رسالتهای گستردهای را بر دوش عناصر نظام سیاسننی یننا
همان کارگزاران به طور عام یا خا

مینهد که در این مجال صرفا به ذکر  50مورد آن میپردازیم.

جدول -1ویژگیها و وظایف عناصر نظام سیاسی
تقوی و اطاعت از خدا (نهجالبالغننه1414 ،ق.2 ،

.1

یاری خدا با قلب و دست و زبان (همان)

 ،427نامه) 53
.3

نظر به قدرت خدا (همان،

.4

)428

.5

اختصا

(همان،

)440

.7

التننزام و تقینند بننه وقننت نمنناز (نهجالبالغننه.8 ،

انصاف با خدا (همان)

بهترین وقت بننرای رابطننه بننا خنندا .6

 ،384نامه )27

اقامه فرائض (همان)

انجننام مقربننات بننه طننور کامننل (نهجالبالغننه،
 ،440نامه)53

.10

.9

التزام به سنت نبوی (همان،

.11

آرزوی رضایت الهی (همان)

.13

آرزوی نعمننت ،کرامننت ،سننعادت و شننهادت .14

)445

اقتداء به سیره علوی در التزام به فرائض الهننی

و سنت نبوی (همان)
.12

(همان،

(همان)
.15

دفاع از دین (نهجالبالغه،

.17

التزام بننه نمنناز جمعننه (نهجالبالغننه،

 ،384نامه )27

معذور بودن نزد خدا (همان)
ارجاع مشکالت و مشتبهات به خنندا و رسننول
)434

.16

مقدم داشتن رضایت خنندا بننر رضننایت خلننق

(همان،

)384

.18 ،460

نشاک در عبادات (همان)

نامه)69
.19

دوست داشتن دوستان خدا (همان)

.21

نجنگیدن با خدا (نهجالبالغننه،

.20

قننندردانی نعمنننت مسنننئولیت (نهجالبالغنننه،

 ،459نامه )69
 ،428نامننه .22

برابر ندانستن قدرت خود با خدا (همان)

)53
.23

تقویت دین خدا (نهجالبالغننه،

 ،425نامننه .24

شکر مجاهدانه (همان)

)51
.25

یاری قدرتمندانه (همان)

.26

مقابله با هوای نفس(نهجالبالغه ،427 ،نامه )53
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.28

.27

عمل صالح (همان)

.29

قننرار دادن هننر چیننز در جننای خننود (همننان.30 ،

انجام عمل هر روز در همان روز (همننان،

)440
انجام به هنگام هر کار (همان)

)444
.31

قننوی و نیرومننند در اداره امننور (نهجالبالغننه.32 ،

خیرخواهی هوشیارانه (همان)

 ،407نامه)33
.33

دفاع از دین خود (نهجالبالغننه،

 ،384نامننه .34

 ،437نامه )53

قدرشناسی (نهجالبالغه،

)27
.35

کوشا و پرتالش (نهجالبالغننه،

 ،408نامنه .36

عبرتگیری (نهجالبالغه،

 ،459نامه )69

)35
.37

یاد مرگ(همان)

.38

یکرنگی (همان)

.39

کظم غیظ (همان)

.40

پرهیز از اماکن غفلت و ظلم و غیر طاعت خدا

(همان،

)460

.41

تمرکز و تفکر در امور مربوطه (همان)

.42

پرهیز از نشسننتن در معننابر و امنناکن عمننومی

.43

پرهیز از خوشحالی در آسننایش (نهجالبالغننه.44 ،

(همان)
پرهیز از سستی در سختی (همان)

 ،407نامه )33
.45

رحمت و محبت بننا شننهروندان (نهجالبالغننه.46 ،

عفو و صفح (همان،

)428

 ،427نامه )53
.47

حقمحوری (همان)429 :

.48

عدالتمحوری (همان)

.49

اصالت دادن به رضایت شهروندان (همان)

.50

توجه به شهروندان (همان)
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مرکز تصمیمگیری در نظام سیاسی در نهجالبالغه
کیستی مرکز تصمیمگیرنده در نظام سیاسی مبتنی بر نهجالبالغه محور اصلی این بحث است که به طور مشخص باینند
روشن شود که چه کسی و با چه ویژگیها و امتیازاتی زمامدار خواهد بود و تمام جهتگیریهای اصلی نظننام سیاسننی
و سیاستهای کلی از ناحیه او ترسیم خواهد شد .عنوانی که مرکز تصمیمگیری نظام سیاسی در نهجالبالغننه را معرفننی
میکند ،مفهوم «امام و رهبر» است .این مفهوم با واژههای زیادی بیان شده اسننت .واژههننایی مانننند «امننام (نهجالبالغننه،
 ،417نامه  ،)45قائد (همان،
 ،)154داعی (همان) ،ارباب (همان،
 ،405نامه ،)31یعسننوب (همننان،

 ،229خطبه  ،)160رائد (همان،

 ،396نامه  ،)31راعی (همننان،

 ،297خطبه  ،)192ملوک (همان) ،حکننام (همننان،
 ،530قصننار ،)316امیننر (نهجالبالغننه،

 ،215خطبننه

 ،)298سننلطان (همننان،

 ،82خطبننه ،)40والننی (نهجالبالغننه،

 ،189خطبه  »)131که برخی به صورت اختصاصی و برخی به صورت مشترک درباره مرکز تصننمیمگیری بننه کننار
رفتهاند .عالوه بر اینکه آنچه در ذیل «امام و رهبر» مقصود اصلی در مباحث پیشرو قرار میگیرد ،در فضننای عصننمت
بوده و آنچه در ذیل این مفهوم مطرح میگردد ،رهبننری معصننومانه اسننت .ضننمن اینکننه منظننور از امننام و رهبننر در
نهجالبالغه صرفا رهبری و امامت معنوی و دینی جامعه نیست ،بلکه مدیریت جامعه در هر دو بعنند معنننوی و اجرایننی
است .از این رو رهبری و مدیریت مسالهای درهم تنیده و جنبههای مختلننف سیاسننت ،هنندایت ،منندیریت را در خننود
جمع کرده است .شهید مرتضی مطهری در این باره میگوید :رشد یعنى قدرت مدیریّت .وقتى که انسننان مننىخواهنند
انسانهاى دیگر را اداره کند ،یعنى وقتى که موضننوع رشنند اداره انسننانهاى دیگننر باشنند ،آن را «منندیریّت و رهبننرى»
مىنامیم .این نوع از رشد در اصطالح اسالمى «هدایت» و به تعبیر رساتر «امامت» نامیده مىشود .دقیقترین کلمهاى که
بر کلمه «امامت» منطبق مىشود ،همین کلمه «رهبرى» است (مطهری ،1388،ج،3

.)318
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جدول -2ویژگیها و وظایف رهبر در ارتباط با خدا
خود را بنده خدا دانستن (نهجالبالغننه1414،ق.2 ،

.1

 ،380نامه )25

ولی و خلیفه خدا (همان،

 ،426نامه )53
.3

.4 ،250

پیشگامی در طاعت و بندگی (همننان،

خطبه )175
.5

پیشگامی در اسننالم و ایمننان (همننان،

،301

خطبه )192

پیشگامی در جهاد و مبارزه (همان،

.7

حجننت خنندا (همننان،

.9

مالمت ناهراسی (همان،

.11

مجننری فننرامین الهننی (همننان،

)300

.6

یقین (همان،

 ،497قصننار .8 )147
 ،302خطبه )192

 ،502قصار )184

مننرگ ناهراسننی (همننان،

.10

 ،180خطب نه)123

شبزندهداری (همان)

 ،152خطبننه .12

 ،358خطبننه )239

ارکننان اسننالم (همننان،

)105
جدول -3ویژگیها و وظایف رهبر در ارتباط با خویشتن
.1

طهارت و کرامت نسننل (همننان،

.2 ،139

بیان بودن کالم ایشان (همان)

خطبه )94
.3

در صراک مستقیم بننودن (همننان،

خطبه )197
.5

سنننجیدهگویی (همننان،

.4 ،197

اطمینان به مسننیر (همننان،

 ،142خطبننه

)97
 ،146خطبننه .6

اقدام و قیام با تأنی (همان)

)100
.8

.7

سرعت عمل (همان)

.9

نجیبترین در کهنسالی (همان)

.10

.11

با اخالقترین (همان)

.12

.13

معادن دانش و چشمههای حکمت (همان) .14

برترین در کودکی (همان،

 ،105خطبننه

)105
سخاوتمندترین (همان)
دنیاگریزی (همان،

 ،162خطبه )109

شجاعترین انسننان (همننان،

 ،452نامننه

)62
.15

صننناحب ارادههنننای پنننوالدین (همنننان.16 ،

 ،292خطبه )192

واجنند حکمننت (همننان،

 ،176خطبننه

)120
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جدول -4ویژگیها و وظایف رهبر در ارتباط با شهروندان
.1

 ،139خطبننه .2

امام تقوا پیشگان (همننان،

مایه بصیرت هدایتشوندگان (همان)

)94
.3

روش معتدالنه(همان)

.4

سنت راشدانه (همان)

.5

داوری عادالنه (همان)

.6

فصلالخطاب بودن کالم ایشان (همان)

.7

مبالغه در نصیحت و خیرخننواهی (همننان.8 ،
 ،140خطبه)95

.9

دعوتکننده به حکمننت و موعظننه حسنننه

(همان)

قلبهننا شننیفته ایش نان (همننان،

.10 ،141

زداینده کینهها و دشمنیها (همان)

خطبه )96
.11

.12

الفت دهنده برادران ایمانی (همان)

قطننب و محننور بننودن (همننان،

،175

خطبه )119
.13

پیشگامی (همان،

.15

صننداقت بننا شننهروندان (همننان،

 ،196خطبه )139

.16 ،250

خطبه )175
.17

امام پارسایان (همان)

.19

توانمندترین (همان،

.14

طبیب دوّار (همان،

 ،156خطبه )108

خستگیناپذیری (همننان،

 ،173خطبننه

)116

 ،247خطبه )173

.18

مایه بصیرت هدایتشوندگان (همان)

.20

مدبران امور شننهروندان (همننان،

،212

خطبه)152
قلمرو اختیارات نظام سیاسی در نهجالبالغه
دامنه یا قلمرو اختیارات نظام سیاسی در پاسخ به این سوال مطرح میشود که اختیارات دولتهننا و نظامهننای سیاسننی
منحصر در حریم عمومی است یا اینکه مجاز به تصرف و دخالت در حریم خصوصی شهروندان نیز میباشند؟
حریم عمومی به معنای حوزهای از زندگی انسان بوده که محدود بننه چننارچوب هننای حقننوقی اسننت و تصننمیمگیری
نسبت به آن و ورود و یا نظارت بر آن ،منحصراً در اختیار فننرد نیسننت و افننراد حقیقننی و حقننوقی دیگننری نیننز حننق
تصمیمگیری ،ورود و نظارت بر آن را دارند (اسکندری،1390 ،

.)54

حریم خصوصی آن بخش از زندگی انسان است که در آن از آزادی در برابر بازخواسننت و کیفننر حقننوقی ،برخننوردار
میباشد و هرگونه تصمیمگیری نسبت به آن ،اطالع ،ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگننران
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در آن ،یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست (همان،

 .)50آنچه مسلم است و کننارویژه حکومتهننا قلمننداد

میشود ،اعمال حاکمیت در حریم عمومی جامعه است تا در جامعه فضایی آرام و با امنیت و آسایش برای شننهروندان
فراهم گردد و مردم بتوانند به زندگی روزمره خود و کار و تننالش و امرارمعنناش بپردازننند .از ایننن رو میتننوان گفننت
تکلیف اصلی نظام سیاسی متمرکز در حریم عمومی بوده و اصل اولیه عدم جواز تصرف در حننریم خصوصننی اسننت.
امیرالمومنین(ع) در نهجالبالغه اصل مذکور را در عهدنامه مالک اشتر اینگونه بیان میدارد و میفرماید :در مردم عیننوبى
هست که والى در پوشاندن آن عیوب از همه کس سزاوارتر است ،پس در رابطه با عیننوبى کننه از مننردم بننر تننو پنهننان
است ،کنجکاوى مکن ،چرا که فقط در آنچه از عیوب مردم نزد تننو معلننوم اسننت ،وظیفننه اصننالح دارى (نهجالبالغننه،
1414ق،

 ،429نامه.)53

امیرالمومنین (ع) در مقام امام جامعه اسالمی هرگونه اقدامی را به هننر بهانننهای هرچننند بننا وجهننه شننرعی و دیننی در
مواجهه با شهروندان روا نمیداند و حقوق شهروندان را فدای اهداف نظننام سیاسننی قننرار نمیدهنند .از ایننن رو بنرای
کارگزاران خود در نظام سیاسی خطوک قرمزی را ترسیم میکند که تجاوز از آن برای آنان مجاز نمیباشد .مانند اینکننه
اموال شهروندان را محترم میشمارد و کارگزار زکات را از ورود بدون اجازه مالک به میان حیوانننات مشننمول زکننات،
اکراه و اجبار کردن شهروندان ،ترساندن شهروندان پرهیز میدهد و میفرماید :مسلمانى را به وحشت نینداز ،و بنندون
رضاى او بر وى گذر مکن ،و اضافهتر از حقّى که خداوند در مالش قرار داده از او نگیر .چون به قبیلننهاى رسننیدى در
منطقه آب آنان در آى و به خانههایشان مرو ... ،بگو ... :آیا در اموال شما خداوند را حقّى هست تا آن را به ولنىّ او ادا
کنید .اگر کسى گفت :حقّى نیست ،به او مراجعه مکن .و اگر کسى گفت :هست ،همراهش بننرو بنندون اینکننه او را بننه
وحشت اندازى یا تهدید کنى یا قرین سختى و فشار نمایى ... ،بدون اجازهاش کنننار حیوانننات مننرو (همننان،

،381

نامه.)25
لذا ،در اینکه رسالت اصلی نظامهای سیاسی متمرکز در حریم عمومی بوده و اصل اولیه عدم جواز ورود حاکمیت بننه
حریم خصوصی است ،تردید و ابهامی وجود ندارد و آنچه مننورد مناقشننه و نننزاع میباشنند ،روشننن سنناختن مننوارد و
مصادیق حریم عمومی و حریم خصوصی است و نیز ارائه تعریفی مشخص از آن دو و تدوین قوانین روشن درباره هر
یک از آنها میباشد.
جریان قدرت در نظام سیاسی در نهجالبالغه
پرسش اصلی در جریان قدرت این است که مدل شکلگیری قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نهجالبالغه چگونه است؟
در پاسخ باید گفت به طور کلی دو جریان عمده در تاریخ نظامهای سیاسی وجود دارد :جریان اقتدارگرای قنندرت کننه
از باال به پایین(آبشاری) جاری میشود و جریان مردمساالر قدرت که از پایین به باال (فوارهای) حرکت میکننند .دیگننر
نظامهای سیاسی عموماً وضعیت مختلط دارند و کم و بیش آمیننزهای از ایننن دو نننوع اصننیل هسننتند (فیرحننی،1391 ،
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 .)294رژیمهای اقتدارگرا نظامهای سیاسی هستند بننا کثرتگرایننی محنندود ،از لحنناظ سیاسننی غیرمسننئول ،بنندون
ایدئولوژی قوام یافته و ارشادکننده ،اما از ذهنیتهای خا
(دورماگن و موشار،1389 ،

برخوردارند و عالقهای به بسیج سیاسننی جمعیننت ندارننند

 .)97دموکراسی ناظر به حکومت مردم بر مردم است .دموکراسی نظامی است مبتنی بننر

آراء و افکار عمومی که پیوسته باید در مقابل مردم احساس مسئولیت کند .از حقوق انسانی همه شننهروندان پاسننداری
کند .مشارکت همگانی و برابری سیاسی ،مشخِّص و محقِّق دموکراسی است (دال،1378 ،

.)15

با عنایت به تعریف و شاخصهای اقتدارگرایی و دموکراسی و مقایسه آن با نظام سیاسی مبتنی بر نهجالبالغننه میتننوان
دریافت که نظام سیاسی در نهجالبالغه هیچ سنخیتی با اقتنندارگرایی ننندارد و مشخصننههای اقتنندارگرایی در آن یافننت
نمیشود ،.زیرا رابطه قدرت در نظام سیاسی علوی رابطه امام و مأموم و قائد و مقود و هدایت و اطاعننت اسننت .یننک
رابطه طرفینی که هریک از شهروندان و رهبر ،حقوق و وظایفی را بر عهده دارند .ضمن اینکه بر دموکراسی صرف هم
قابل تطبیق نیست .امیرالمومنین (ع) رابطه طرفینی فوق را اینگونه بیان میدارند :اما بعد ،خداوند به خاطر حکمرانى من
بر شما براى من بر عهده شما حقّى قرار داده ،و شما را نیز بر من حقّى است مانند حقّى که مرا بننر شماسننت  ...آنگنناه
خداوند از حقوق خود حقوقى را بر بعض مردم نسبت به بعض دیگر واجب گرداند  ...و بزرگترین چیزى که از ایننن
حقوق واجب فرمود ،حقّ حاکم بر رعیت ،و حقّ رعیت بر حاکم است ،این فریضهاى است که خداوند براى هننر یننک
نسبت به دیگرى واجب نموده است (نهجالبالغه1414 ،ق،

 ،333خطبه .)216

بازخوردها و واکنشها در نظام سیاسی در نهجالبالغه
در تبیین مساله بازخوردها ،حکومت علوی به مثابه یک سیستم اجتماعی تحت عنوان نظام سیاسی تلقننی میشننود کننه
براساس یک چرخه و فرایند ،بازخوردهای آن مورد ارزیابی قرار میگیرند .بازخوردها در یک تقسیم بننه بازخوردهننای
مثبت و منفی تقسیم میشوند .در سازمانها و سیستمهای اجتماعی معموال از واژه «بازخور مثبت» به «اخبار خننوب» و
از واژه «بازخور منفی» به «اخبار بد» تعبیر میکنند .بازخوردهای مثبت ابزارهای تقویتکننده و رشد هسننتند ،در حننالی
که بازخوردهای منفی در شمار فراگردهای حفظ و کنترل قرار میگیرند (رضائیان،1387،

 .)91بننازخورد و واکنننش

پیرامون نظام سیاسی به دو صورت قابل تصور است :حمایت یا اعتراض و تقاضا .اگر حمایت باشنند نظننام سیاسننی در
ادامه راه خود با تایید پیرامون روبهرو است و میتواند به اتخاذ تصمیمهای مشابه بپردازد و اگر بننا اعتننراض یننا تقاضننا
روبرو باشد ،باید در تصمیمهای خود تجدیدنظر کند (نقیبزاده،1390،

.)164-163
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بازخوردهای منفی
اعتراضات و شکایات
امیرمومنان(ع) به شکایت دهقانان از عملکرد کارگزاران تصریح نمننوده و مینویسنند :دهقانننان محنندودهات شننکایت
کردهاند که با آنان به خشونت و قساوت رفتار مىکنى ،و خوارشان شمرده و بر آنها ستم روا مىدارى  ...پس براى آنان
جامهاى از مدارا همراه با اندکى سختى بپوش ،و رفتارى مخلوک از نرمى و شدت بننا آنننان داشننته بناش (نهجالبالغننه،
1414ق،

 ،376نامه.)19

قتل و غارت
امیرالمومنین (ع) این اقدام را اینگونه بیان میدارد :آنان به فرماندار من و خزانهداران بیتالمال مسلمین و مننردم بصننره
هجوم بردند ،گروهى را به شکنجه ،و عدهاى را به مکر و حیله کشتند .به خدا قسم اگر جز به یننک نفننر از مسننلمانان
دست نمىیافتند و عمدا و بدون گناه او را مىکشتند ،کشتن همه آنان بر من حالل بود ،زیننرا همننه در آن قتننل حاضننر
بودند ،ولى مانع نشدند و از او به زبان و دست دفاع نکردند ،چه رسد به اینکه اینان برابر با عننددى کننه داخننل بصننره
شدند ،از مسلمانان به قتل رساندند (همان،

 ،247خطبه.)172

کودتا و ترور
ناهمراهی شهروندان با حاکم یا فقدان امنیت در یک جامعه ،میتواند چهرههای شاخص یک نظام سیاسی را مورد سوء
قصد قرار داده با کودتا یا ترور ،ارکان نظام سیاسی را متزلزل سازد .جریان شهادت امیرالمومنین(ع) که با طراحی نقشننه
ترور توسط عده معدودی از بازماندگان خوارج نهروان صورت گرفت ،اهداف علوی را در بازسازی نظننام سیاسننی و
اجرای احکام الهی و التزام به سنت نبوی و بازگرداندن جامعه اسالمی به نقطه اصیل خود متوقف ساخت .جریان زیننر
گویای واقعیت مذکور است :جهاد جهاد ،اى بندگان خدا ،بدانید امروز لشگر را مىآرایم ،و هر که اراده رفتن به سننوى
حق را دارد بیرون آید .نوف گفت :پس از آن براى حسین(ع) ده هزار نفر ،و براى قیس بن سننعد(ره) ده هننزار نفننر ،و
براى ابو ایّوب انصارى ده هزار نفر ،و براى غیر اینان شمارى دیگر نیرو قرار داد ،و اراده جدّى براى بازگشت به جبهه
صفین داشت ،ولى هنوز روز جمعه نرسیده که ابن ملجم ملعون بر آن انسان بىهمتا ضربت زد ،نیروها برگشننتند ،و مننا
چون گوسپندانى بودیم کننه شننبان خننود را از دسننت داده و از هننر طننرف گرگهننا آنننان را بربایننند (همنان،

،264

خطبه.)182
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بازخوردهای مثبت
رضایت عمومی
امیرالمومنین (ع) در فرازی از عهدنامه مالک اشتر به مساله رضایت عمومی ،محبت و مودت آنان نسننبت بننه حاکمننان
اشاره می کند و به بازخوردهای آن نیز توجه میدهد و میفرماید :برترین چیزى که موجب چشننم روشنننى زمامننداران
مىشود ،برقرارى عدالت در شهرها ،و ظهور دوستى و محبت رعیت است .و دوسننتى رعیننت آشننکار نشننود مگننر بننه
سالمت دل آنان ،و خیرخواهى ایشان درست و راست نگردد ،جز آنکه زمامداران خود را حمایت نمایننند ،و حکومننت
حاکمان را بر خود سنگین نشمارند ،و توقع بننه پایننان رسننیدن زمننان حکومتشننان را نداشننته باشننند (همننان،

،433

نامه.)53
تعریف ،تمجید و تشکر
هرچند روشی که برای تعریف و تمجید از جباران و طاغوتها به کار میرود ،موردپسننند امیرمومنننان (ع) نیسننت و
شهروندان را از تمجیدهایی که به سبک تمجید از حاکمان طاغوت است ،پرهیز میدهد ،اما اصل این مساله که تمجینند
و تشکر یکی از روشهای دریافت بازخوردهای مثبت میباشد ،در خطبه  216آمده است :در آن وقت مردى از ینناران
آن حضرت به جواب برخاست و سخن را طوالنى نمود ،و در ضمن آن امام را بسیار ستود ،و شنوایى و طاعننت خننود
را نسبت به آن حضرت اظهار کرد (همان،

 ،334خطبه.)216

نتیجهگیری
اصل ضرورت نظام سیاسی در نهجالبالغه امری است که در کالم علوی بننا ضننروری شننمردن حنناکم در جامعننه گننره
خورده است که از آن ضرورت نظام سیاسی نیز قابل استنباک میباشنند .ضننمن اینکننه اهننداف فراواننی را از حکومننت
مدنظر قرار میدهد .مرزهای جغرافیایی و مرزهای اعتقادی مهمترین اقسننام مرزهننا بننوده و در شننبکه قنندرت تمرکننز
نهجالبالغه بر شایستگان میباشد .عناصر اقتضایی نظام سیاسی دارای رسالتها و کارویژههای مشخصی در حوزههننای
مختلف بوده و مرکز تصمیمگیرنده شخصیت اول نظام سیاسی است که کالم او فصننلالخطاب میباشنند .مفهننومی کننه
مرکز تصمیمگیری در نهجالبالغه را روشن میسازد ،مفهوم «امام و رهبر» اسننت کننه بننا واژههننایی چننون «امننام ،قائنند،
یعسوب ،والی» در فضای عصمت و رهبری معصومانه بیننان شننده و دارای صننفات و رسننالتهای گسننتردهای اسننت.
امیرالمومنین(ع) در نهجالبالغه حوزه اختیارات دولت را در حریم عمومی متمرکز میسازد و کارگزاران نظام سیاسننی را
از تفتیش عیوب مستور شهروندان و حریم خصوصی آنان برحذر میدارد .جریان قنندرت در نهجالبالغننه یننک جریننان
طرفینی و دوسویه بوده که نه منطبق بر دموکراسی صرف است و نه منسجم با اقتدارگرایی محض ،بلکه جریانی تلفیقی
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میباشد که هر یک از شهروندان و حاکمان ،متصدی کارویژههای خود میباشند .بازخوردهننا عمومناً بننه بازخوردهننای
منفی و مثبت تقسیم میشوند .بازخوردهای منفی در قالب اعتراض و شکایت ،قتل و غننارت ،فتنننه خننوا

 ،کودتنا و

ترور ،اغتشاش و آشوب بروز میکند و بازخوردهای مثبت در قالب تعریف و تمجیند و رضننایت عمننومی و مانننند آن
بروز مییابد.
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