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چکیده

در اصش  111قانون اساسی خصوصیاتی برای مقام ریاست جمهوری بیان گردیده
که قید «رجال مذهبی -سایاسای» به عنوان پیب شارط آن عنوان شاده است .با
عنایت به ابتنای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر مبانی اسالمی باید دید
چه مبنای شرعی و دینی برای این خصوصیت وجود دارد؟
از آن جایی که حکومت اساااالمی پس از رساااول خدا  یک بار دیرر در دوران
حکومت پنج ساله امیرالمومنین جان تازهای گرفت لذا الروبرداری از سیره آن
حضااار  ،میتواناد مبنای دقیقی برای نظام مقد

جمهوری اساااالمی قرار

گیرد .این مقاله بر آن اسات تا با بررسای منب و سیره عملی امیرالمومنین  در
گاینب صاحبان مناصب حکومتی به این مهم دست یابد که آیا میتوان ردپایی از
خصاوصایت رجش مذهبی -سایاسای در سایره آن حضر  ،یافت؟ در پاسب به
این ساااوال باایاد گفات کاه اگر چه وا ه ریاسااات جمهوری در نهج البالغه و متون
مربوط باه آن دوران نیامده اسااات ولی با توجه به آن که این مقام نیا یک منصاااب
حکومتی اسااات ،میتوان معیاارهاای آن را در بیااناا ،اماام  راجع باه گاینب
حاکمان واکاوی نمود .با بررساای و تحقیقی که در ساایره علوی  صااور ،گرفت
این حقیقت به اثبا ،رسید که در متون دینی خصوصا معارا علوی به طور روشن
معیارهایی برای تصااادی مقامهای حکومتی مشاااخ شاااده اسااات که « ُحسااان
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شااهر »،از جمله آنان میباشااد به طوری که رجال صاااحب منصااب در حکومت
علوی همری از « ُحساان شااهر »،در زمینه یا زمینههای متعدد برخوردار بودهاند.
این تحقیق به روش کتابخانهای (توصاایفی -تحلیلی) و با بهرهگیری از نهجالبالغه
امیرالمامنین  و کتب سیره و تراجم نراشته شده است.
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واژگان کلیدی

رجش مذهبی -ساایاساای ،اصااش  111قانون اساااساای ،ساایره علوی ،امام علی،
سرشنا
 .1بیان مسأله

مطاابق باا اصااال  115قانون اسااااسااای جمهوری اساااالمی ایران ،رئیس جمهور باید از میان رجال
مذهبی -ساایاساای بوده که ایرانیاالصاال ،تابع ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حساان سااابقه و امانت و تقوی،
مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسااالمی ایران و مذهب رساامی کشااور باشااد (قانون اساااساای جمهوری
اسالمی ایران ،9771 ،اصل .)995
حال با توجه به آن که قانون اساااسای جمهوری اسااالمی ایران بر مبنای شاارع مقدس اسااالم نوشااته
شاااده اسااات (هماان ،1372 ،اصااال چهاارم) لذا باید بتوان برای قید «رجال» در تعبیر «رجال مذهبی-
سایاسی» مبنایی در قرآن و سنت یافت .چنان که امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقالب نیز بر این نکته تثکید
داشااتهاند .ایشااان معتقد بودند کسااانی که برای طرح قانون اساااساای نظریه میدهند باید وجود و ظهور
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مبانی و احکام اساالم را در آن تثیید و تکمیل نمایند که اصاول و نقشاههای اساسی و سازنده اسالم در هر
قسامت هرچه کاملتر و رساتر عرضه شود .عالوه بر آن میفرمودند که نظرهای مخالف با مبانی اسالم از
همان ابتدا قابل طرح نبوده و ضااد انقالب و رای قاطع ملت اساات .ایشااان معتقد بودند که اینگونه نظرها
از هر فرد و گروهی که باشاد باید از نظرهای صحیح و مبتنی بر مبانی اسالم و انقالب ملت جدا شود (پیام
مورخه 22 ،خرداد.)1358 ،
یکی از راههای دسااتیابی به این مبنا ،بررساای ساایره عملی امیرالمومنین علی  طی حکومت پنج
ساالهشان میباشد .بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که رجال صاحب منصب حکومتی در زمان
امام علی  چگونه رجالی بودندب
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 .2پیشینه تحقیق

تحت عنوان «رجال مذهبی -سایاسای» دو مقاله به رشاته تحریر درآمدهاند که در زیر به بررسای شیوه
نگارش آنها و وجه تمایز این ایر پرداخته میشود.
 «کاوشای در مفهوم رجال مذهبی و سایاسی» به قلم سید احمد میر به چاپ رسیده است .این مقالهبا محوریت بحث ریاسات جمهوری زنان به تبیین مفهوم رجال مذهبی سایاسی در اصل  115پرداخته ،آن
در مقاابال «مردان» میتوان دریاافت که نویسااانده در طول مقاله مفهوم حقیقی رجل را مد نظر قرار داده
است .چنان چه به هنگام نتیجهگیری ،زنان را فاقد صالحیت ریاست جمهوری معرفی میکند.
 «تثملی در باب شارط رجل مذهبی سایاسای در خصاوص رئیس جمهور» نگاشاته نویسندگان توکلحبیب زاده و امیر حساین اصال زعیم اسات .این مقاله مبنای وضاع رجل مذهبی -سیاسی را مبنای دینی
میداند .نویساانده در ابتدا شااراین کلیای را برای تصاادی مناصااب حکومتی معرفی کرده اساات ،آن گاه
ریااسااات جمهوری را در زیر مجموعاه آنها قرار میدهد .وی در نهایت« ،رجل مذهبی -سااایاسااای» را
برخوردار از شاروط ساه گانه فقاهت (دین شاناسای) ،سیاست (آگاهی به مقتضیات زمانه) و عدالت (عدم
انحراف تعمدی از قانون) نتیجه میگیرد .در این مقاله به طور مجزا به معنای «رجل» پرداخته نشاااده و به
جای آن قید مذهبی -ساایاساای تفصاایل یافته اساات .چنان چه مراد نویساانده از فقاهت معنای لغوی آن
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گاه به نقد و بررسای دیدگاههای موافقان و مخالفان در این زمینه اهتمام ورزیده است .از تقابل واژه «زنان»

یعنی دینشاناسای اعم از احکام و مساائل کالمی ،سایاسای و اعتقادی باشاد اشکالی بر او وارد نیست اما
چنان چه وی از فقاهت معنای اصطالحی آن یعنی صاحب نظر در احکام و مجتهد بودن را برداشت کرده
باشاد قابل نقد است چرا که میان تصدی مقام ریاست جمهوری و فقاهت الزمهای وجود ندارد و احراز این
مسائولیت در قانون اسااسای به برخورداری از فقاهت به معنای مصطلح آن مشروط نشده است و مصادیق
ریاست جمهوری در ادوار گذشته به جز شخ

مقام معظم رهبری هیچ یک فقیه نبودهاند.

اما وجه تمایز این ایر در آن اسات که به طور خاص و با محوریت صااحبان مناصب در حکومت علوی
باه کااوش پیرامون معناای «رجال» پرداخته و از آن ،حسااان شاااهرت  -به عنوان معیاری برای ریاسااات
جمهوری -را برداشت کرده است.
 .3تعاریف مفاهیم واژگان پژوهش

این بخش به تعاریف و مفاهیم واژگان کلیدی شاااامل رجال مذهبی -سااایاسااای و اصااال  115قانون
اساسی میپردازد.
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 .1 .3معنای لغوی رجال مذهبی – سیاسی

معنای این عبارت در گرو تفسیر هر یک از واژههای رجال ،مذهبی و سیاسی است.
رجال
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َرجال باه فتح راء یعنی موناث نیسااات ،یعنی کامل اساااتِ .رجل به کسااار راء به معنای پا (فراهیدی،

1422ق ،ج  ،6ص  .)121در لسااان العرب به معنای جنس مذکر و صاافت به معنای شاادت و کمال بیان
ّ
شاده اسات« :و قد یکون َّالرجل صفة یعنی بذلک الشدة و الکمال» .عالوه بر آن در معنای شثن و منزلت
َ
ْ
هم آمده اسات« :و اهب سیبویه ِإلی أن معنی قولک هذا زید هذا َّالرجل الذی من شثنه کذا» (ابنمنظور،
1414ق ،ج  ،11ص )265
در کتب لغت فارساای نیز همین معانی آمده اساات .در لغتنامه دهخدا مقابل زن و مراءة نوشااته شااده
اساات و در اصااطالح فقها بر اکر مقابل انثی از یکی از دو یقل اطالق میشااود (دهخدا1377 ،ش ،ایل
ماده راء) .رجل سیاسی یعنی مرد سیاسی ،سیاستمدار (معین9733 ،ش ،ج  ،1ایل ماده رجل).
واژه «رجال» در نهج البالغاه  28مرتباه در معناای حقیقی یعنی جنس مرد و  44مرتبه در معنای اعم
ً
الر ُجَلَُ َلی َت َوَ َاو ُل َْال َم ْر َأةَ فَیَ ْال َ َاهلَیة»
آن یعنی فرد و انساااان باه کاار رفتاه اسااات .مثال در نااماه « :14إ ْنَکََ َانَ َّ
(ساایدرضاای 42 ،ق ،ص  )282رجل در معنای حقیقی خود [نیز در خطبههای ( 128همان ،ص  )127و

02

( 56هماان ،ص  ،)46نااماه ( 34هماان ،ص  ،)322حکمتهای ( 27همان ،ص ( 124 ،)376همان،
ْ
َالر ُجلَ َنلَیَ َق ْهرَه َّمج َ( »...همان ،ص  )362در معنای انسااان به
ص  )382و  ]...و در حکمت َ « :47قهرُ َّ
کاار رفتاه اسااات [نیز حکماتهاای ( 24همان ،ص ( 114 ،)375همان ،ص ( 117 ، )382همان ،ص
( 133 ،)381همان ،ص ( 323 ،)385همان ،ص ( 327 ،)416همان ،ص  )417و .]...
بنابراین کلمه رجل به طور خاص در معنای جنس مذکر ،به طور عام بر انساان و در قالب صفت نیز به
معنای کمال و شثن و منزلت کاربرد داشته است.
مذهبی
َّ
ّ
ِّ
«الاذ َهب :الت ْبر» ،یعنی طالی ریخته نشاااده و ساااکه نخورده یا طالیی که در خاک معدنش باشاااد.
ْ
المذ َهب :شاایء آب کاری شااده با آب طال ،اساام فرزند شاایطان ،مصاادر در معنای اساام مکان یا زمان.
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ِّ
الذ ْه َبة :اساتسقاء (فراهیدی9499 ،ق ،ج  ،4ص  )49شاید به جهت آن که فرد مبتال به استسقاء ،بدنش
آب طلاب میکناد و آب باید به طور دائم در بدن وی رفت و آمد کند یا خودش در طلب آب رفت و آمد کند

در میان کتب لغت فارسیزبان ،دهخدا به طور جامع و مفصل آن را تعریف کرده است« :مذهب یعنی
روش ،طریقه ،طریقت ،شاایوه ،مساایر ،راه و رساام ،پیشااه ،مکتب ،نحله ،مساالک فلساافی یا ساایاساای؛ در
اصاطالح علم کالم اساالمی طریقهای خاص در فهم مساائل اعتقادی ،خاصه امامت که منشاء اختالف
در آن توجیه مقدمات منطقی و یا تفسیر ظاهر کتاب خداست ،مانند مذهب شیعة امامی ،اشعری ،معتزلی
و ماتریدی و در اصااطالح فقهی روش خاص در اسااتنباط احکام کلی فرعی از ظاهر کتاب و ساانت مانند
فقه مذهب شیعه ،حنفی ،مالکی ،حنبلی و غیره است» (دهخدا9777 ،ش ،ایل ماده مذهب).
بناابراین ماذهاب باه طور مطلق در معنای روش و طریقه اساااتعمال میشاااود که این روش و طریقه
میتواند در کالم یا در فلسااافه یا در مسااالک سااایاسااای باشاااد .اما به طور خاص به اعتقادات دینی گفته
میشود.
سیاسی
السای َاساة :عمل َّ
الساوس :نام گیاهی شابیه به علوفه دام اساتِّ .
ُّ
السا ِئ ِس است ،کسی که چارپایان را
میچراند .حاکم و والی نیز رعیت و امورشان را یسوس میکندِّ .
السی َساء :سر دو کتف تا بیخ گردن ستوران

(فراهیدی9499 ،ق ،ج  ،7ص « .)771سااااسااااه» یعنی فالنی را به عار و ننگ نسااابت داد (ابن منظور،
9494ق ،ج  ،1ص  .) 999سایاسی یعنی منسوب به سیاست ،مربوط به سیاست و امور سیاسی (دهخدا،
9777ش ،ایل واژه سیاسی؛ معین9733 ،ش ،ایل حرف سین).
بنابراین در قید سایاسی نوعی معنای معاونت و پشتیبانی نهفته است .شاید وجه ارتباط معنای یانویه با
اولیه در آن باشد که فرد عهدهدار امور سیاسی ،مثل آن میماند که زمام را در دست گرفته و بر پشت آنها
سوار و مسلن باشد.
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از این ماده استفاده شده است.
َ
َّ
َ
الذهاب» یعنی رفت و آمد .به صاااورت «ا َه َب به و أ َ
اه َبه غیره» در معنای ازاله و از بین بردن به کار
«
َْ
ْ
ََ
میرودَ « .
المذ َهب :الم ْعتقد الذی یذهب ِإلیه» یعنی معتقد ،کسااای که به ساااوی اعتقادش برده میشاااود
(ابنمنظور9494 ،ق ،ج  ،9ص.)797
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 .2 .1معنای اصطالحی رجال مذهبی-سیاسی

علیرغم آن که در قانون اساااساای از جنس مرد بودن رئیس جمهور سااخنی به میان نیامده اساات اما
مطابق با صاااورت نهایی و مشاااروح مذاکرات مجلس این مقام به مردان اختصااااص یافته اسااات (یزدی،
1375ش ،ص  .)581تفااوتهاای حقوقی کاه میاان زناان و مردان ،در تصااادی قضااااوت و مرجعیت و در
مناصااب اجتماعی مانند ریاساات جمهوری وجود دارد ،به خاطر اسااتنادهای قرآنی -روایی اساات که عمده
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فقیهان و حقوقدانان به واژه «رجل» داشاتهاند .مرحوم سید محمد کاظم یزدی در مسئله  11عروه الویقی
در باب «اجتهاد و تقلید» ضاامن برشاامردن شااراین مرجعیت ،مرد بودن را از شااروط آن دانسااته اساات
(طباطبایی یزدی1376 ،ش ،ج  ،1ص  .)27عالمه طباطبایی(ره) با توجه به آیه  34ساااوره نسااااء بر این
بااور اسااات که آیه شاااریفه تنها بر قوامیت مردان بر زنان در مساااائل خانواده داللت ندارد؛ بلکه در جهات
اجتمااعی مانند جهت حکومت و قضااااوت نیز داللت مینماید .اساااتدالل عالمه این اسااات که قوام این
مساااائال باازگشااات باه تعقال و طبیعت میکند که در مردان تعقل بیشاااتر و طبیعت قویتری وجود دارد
(طبااطباایی1417 ،ق ،ج  ،4ص  .)747آیات اللاه گلپایگانی نیز از جمله مراجعی بودند که با دقت نظر به
بررسای و نقد پیش نویس قانون اسااسای پرداخته ،ضمن پیشنهاد اصولی جدید ،بیش از  62مورد از اصول
پیش نویس را نقد کرده و اصااالحات پیشاانهادی خود را به محضاار امام خمینی(ره) ارسااال نمودند« .مرد
بودن» رئیس جمهور ،نخسااات وزیر و وزرا نیز از جمله شااارایطی بود که ایشاااان بر آن اصااارار میورزیدند
(حسینی میالنی1432 ،ق ،ج  ،1ص
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.)43 -47

آیات  34سااوره نساااء 228 ،سااوره بقره و  33سااوره احزاب و روایاتی نظیر روایت ابی خدیجه (کلینی،
1427ق ،ج  ،7ص  ،412ح  ،)4وصااایت پیامبر به امیرالمومنین  مبنی بر عدم تولیت زنان برای
قضاوت (حرعاملی1422 ،ق ،ج  ،27ص  ،16ح  ،)33282روایت عدم رستگاری قومی که زنان سرپرست
آناان هساااتناد (نووی ،بیتاا ،ج  ،2ص  ،)142نیز روایتی مبنی بر برشااامردن وظایفی چون قضااااوت که
مخت

مردان اسات (مجلسای1423 ،ق ،ج  ،122ص  ،254ح  )1از جمله ادله این گروه میباشد که به

ٌُنَ َنلَیَ
توضاایح دو نمونه قرآنی از دید آیت الله گلپایگانی پرداخته خواهد شااد .ایشااان ایل آیه «الر َ َ
ِّجا ُل ََق ٌَّام َ

ض» (نساء )34 ،گفته است این آیه ظاهر در قیمومیت مردان بر زنان دارد و
الوِّ َسَاءَب َماَلَ ضَّ َلَالل ه ُ َ َب ْع َضه ُْمَ َنلَیَ َب ْع ٍ َ
الزماه آن سااالطنات رجال و حکومت آنهاسااات .همرنین افزودهاند هر چند که این آیه مربوط به روابن
زوجین و مناسابات خانوادگی است اما با قیاس اولویت قطعیه از آن عرصه اجتماع نیز فهمیده میشود .آن
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گاه با اسااتناد به قولی از جواد الفاضاال به تفصاایل موضااوع پرداخته و به اکر برتری مردان در علم ،عقل،
قدرت ،حسااان تدبیر ،مرد بودن انبیاء و خلفاء و ائمه جماعات ،حضاااور آنان در جهاد و ایراد ااان و خطبه
پرداخته اسااات .او ادامه میدهد که نبوت و امامت و والیت در مردان اسااات و تا به امروز موردی از انعقاد
قضاااوت برای زن را نمییابیم هر چند که برخی چون حضاارت صاادیقه طاهره  و حضاارت زینب 
شایستگی چنین مقامی را داشتهاند (حسینی میالنی1432 ،ق ،ج  ،1ص

.)43 -44

الزمه تصادی مقام قضاوت برای زن ،خروج وی از خانه و شنیدن صوتش توسن مردان و  ...است و اینها
از اموری هساتند که در شرع از آن نهی شده است و صحابه از زن و مرد ،عایشه دختر ابی بکر را به خاطر
خروج از خانهاش به سمت بصره سرزنش میکردند (حسینی میالنی1432 ،ق ،ج  ،1ص .)45
واژه «مذهب» در اصاول  997تا  955در دو موضع اکر شده است :یک مورد در اصل  995به عنوان
پیش شارط ساایر شاروط و دیگر در اصل  919به هنگام تحلیف مبنی بر پاسداری از مذهب رسمی کشور.
این در حالی اسات که  47اصاال دیگر به تبیین وظایف سایاساای رئیس جمهور پرداخته اساات .بنابراین بعد
سااایاسااای این مقام پررنگتر از بعد مذهبی خودنمایی میکند و باید گفت واژه مذهبی ،قیدی تثییدی برای
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ن» (احزاب )33 ،است که
شااهد مثال قرآنی دیگر که ایشاان بدان اشااره کردهاند آیه « َو َق ْر َن فَیَ َب ُیٌَُت ُک ََّ

سایاسای بوده اسات .چرا که اگر فرد صااحب مقام سیاسی ،متدین و خداشناس باشد به عدالت نزدیکتر و
احتمال خطای او کمتر خواهد بود .اما مراد از سیاسی و متثخر آمدن آن میتواند اشارهای به منشث سیاست
در اساالم داشاته باشاد یعنی فردی که عهدهدار مقام سایاسای میشود بایستی سیاست خود را در راستای
مذهب اساالم تنظیم نموده و از آن تخطی ننماید .با این بیان خن مشای سیاسی رئیس جمهور در ایران از
مکتب سکوالریسم ،الئیک و  ...جدا میشود.
 .3 .3اصل صد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

در قااااااانون اسااااسی جمهوری اسالمی ایران اصول  113 -155به طاااور مبسوط به شااارح وظایف
ریاساات جمهوری پرداخته اساات .مطابق اصاال  ،113رئیس جمهور پس از مقام معظم رهبری عالیترین
مقام رسامی کشاور اسات (قانون اساسی ،1372 ،اصل  .)113در اصل  115به طور بارزی به ویژگیهای
رئیس جمهور اشاااره شااده اساات و به موجب آن «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی -ساایاساای و

03

03

ایرانیاالصااال ،تاابع ایران ،مادیر و مدبر ،دارای حسااان ساااابقه و امانت و تقوی ،مومن و معتقد به مبانی
جمهوری اساالمی ایران و مذهب رسامی کشاور باشاد» (قانون اسااسی جمهوری اسالمی ایران،9771 ،
اصل .)995
همان طور که میبینیم رجال مذهبی -ساایاساای پیش شاارط مقام ریاساات جمهوری در اصاال 995

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

عنوان شده است که در زیر به تبیین معنای اصطالحی آن پرداخته خواهد شد.
شهرت رجال منصوب امام علی  در بالد اسالمی
 .4بررسی ُحسن
ِ

هر چند که در زمان امام علی  ،سیستم حکومتی به پیریدگی و تکامل سیستم امروزی با تفکیک

کامل مقامات وجود نداشات اما در همان زمان هم دستیاران و کارگزاران بیشماری تحت فرمان ایشان به
اداره امور درون و برون کشاوری اهتمام داشتند .از جمله آنها میتوان به کارگزارانی سرشناس اشاره نمود
ً
که به عنوان فرماندار و اسااتاندار برای هر منطقه فرسااتاده میشاادند .مجموعا چهار کشااور ایران ،عراق،
عربساااتان و مصااار در دامنه حکومت علوی قرار میگیرند که با بررسااای تراجم و شااارح حال هر یک از
کارگزاران مشاخ
تخص

گردید که قدر مشاترک میان امرای منصاوب از جانب امام علی  ،حسن شهرت و

آنان در یک یا چند زمینه میباشد .در این تحقیق براساس صفات تغلیبی کارگزاران ،چهار عرصه

نظامی ،سایاسی ،اجتماعی و علمی برای تبیین معنای رجل و هدایت به سمت حسن شهرت به کار گرفته
شده است.
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 .1 .4سرشناسان عرصه نظامی

اهمیت وجهه سارشاناس نظامی آن جا روشن میگردد که امام  در به کارگیری افراد شجاع تثکید
َالدَ َ ا َنة» (ساایدرضاای 42 ،ق ،ص « .)332نجد» یعنی زمین مرتفع،
میکند« :ث ُ َّم َْال َصَقََ...ث ُ َّم ََأ ْهلَالو َّ ْ َهة ََو َّ
شجاعت ،رفتن در کاری که دیگران در آن عاجزند (قرشی بنایی1377 ،ش ،ج  ،2ص .)1213
در جای دیگر فرمودهاند از کساااانی باشاااند که به ناتوانان مهربانی کنند و بر زرومندان ساااخت گیرند:
«ی ْر َأ ُفَبالضَ َعفَ اءَوَی ْو ُحٌَ َنلَیَ ْالأَ ْقٌَیاء» (ساایدرضاای 42 ،ق ،ص  .)332شااارحین نهج البالغه در شااارح آن
نوشااتهاند« :أی یعلو علی األقویاء و یدفع ظلمهم عن الضاااعفاء» یعنی بر قدرتمندان برتری مییابد و ظلم
آنها بر ضاااعفاء را دفع میکند (انصااااریان1366 ،ش ،ج  ،3ص  .)254و در بعضااای از نساااخ «یوحٌَننَ
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الأقٌیاء» آمده اسات یعنی از آنها ظلم را دور میکند و امکان ظلم و تعدی بر ضعفاء را به آنها نمیدهد:
«یتجافی عنهم و یبعد -أی ال یمکنهم من الظلم و التعدی علی الضاااعفاء» (ابنابیالحدید1424 ،ق ،ج
 ،17ص .)53
کاارگزاران حکومات علوی  باا برخورداری از وجهاه نظامی و شااارکت در جنگهای متعدد چنین
شجاعتی را به ایبات رسانیدهاند .در این راستا شرح حال مالک بن اشتر ،سهل بن حنیف انصاری و حذیفه
مالک بن حارث نخعی ملقب به اشاااتر از مردم یمن و از یاران بزرگ امام  ،مردی بسااایار بزرگوار و
دالور بود .نقل اسات وقتی که ّ
طرماح بن عدی قاصد امام  بر معاویه وارد شد معاویه به او گفت به پسر
ابوطاالاب بگو من لشاااکریاانی به شاااماره دانههای ارزن کوفه گرد آورده و اینک آهنگ پیکار با او را دارم.
ّ
طرماح پاسااخ داد علی  را خروس ای شااکافته چشاام اساات که آن همه دانهها را برگیرد و معاویه از این
گفته او درهم شاااد (مجلسااای9497 ،ق ،ج  ،77ص  ،194ایل حدیث  .)559وی از آن جهت به اشاااتر
ملقب گردید که چشامانش در جنگ یرموک بر ایر ضاربه شامشایر شکافته شد .چنان که زرکلی میگوید:
«أمیر ،من کبار الشاجعان ،کان رئیس قومه ...شاهد الیرموک و اهبت عینه فیها ...شهد یوم الجمل و ّأیام
ّ
ّ
صافین مع علی و واله علی «مصار» ،فقصدها فمات فی الطریق» (زرکلی1282 ،م ،ج  ،6ص  )131و در
ً
روایتی دیگر آمده اسااات« :فمات فی الطریق مساااموما» (الذهبی1422 ،ق ،ج عهد الخلفاء الراشااادین،
صااا  )523-524عالوه بر آن اهبی میافزایاد« :مالک بن الحارث ،شاااریف کبیر القدر فی ّالنخع...
ً
شهد الیرموک ...کان خطیبا بلیغا فارسا حضر صفین» (الذهبی ،همان).

حضارت علی  در پیام خود به مردم مصار ،مالک را بر بدکرداران از آتش دوز ساوزانتر و به سان
شمشیری معرفی میکند که نه تیزیش کند شود و نه ضربتش بیایر گردد (سیدرضی 42 ،ق ،ص )312
آقای خوئی میگوید شاااجاعت اشاااتر به حدی از تواتر رسااایده اسااات که احدی آن را انکار نمیکند.
مورخاان او را کبش العراق ناام نهاادهاناد و گوشاااهای از شاااجاعت او در روزی اسااات که آب را برگرفت و
قهرمانان شاام و سواران پیرو کفر و نفاق را از بین برد .او سوارکاری شجاع و سخت پیکار بود .هر کسی که
درباره وقایع جمل و صاافین و غیر آن تحقیق کند درمییابد که اشااتر بعد از امیر مومنان  شااجاعترین
مردم بود (هاشمی خوئی9499 ،ق ،ج  ،95ص .)719
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بن یمان خواهد آمد.
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سااهل بن حنیف انصاااری خزرجی کارگزار دیگر امام  اساات که در مدینه خدمت مینمود .سااهل
مکنی باه ابومحماد ،مردی جلیل القدر و از بزرگان صاااحابه و بدری بود .در جنگ احد در کنار پیامبر
بود و حضااارت  میفرمود « :هنحلٌاَسََها » یعنی به ساااهل تیر بدهید و ساااهل هم آن تیرها را به طرف
دشااامن پرتاااب میکرد (ابن ابی الحاادیااد1424 ،ق ،ج  ،14ص  .)252برقی او را بااا برادرش عثمااان از
اعضااای شاارطة الخمیس معرفی کرده اساات (جبل عاملی1423 ،ق ،ج  ،7ص 321؛ برقی1342 ،ش،
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

ص  .)4ابن ساعد گوید :ساهل در جنگ بدر شارکت داشت و در جنگ احد نیز همراه رسول خدا  بود
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(کاتب واقدی1374 ،ش ،ج  ،3جزء  ،2ص  .)42در جایی دیگر به حضاور سهل در ماجرای صلح حدیبیه
تصریح شده است (ابن ابی الحدید1424 ،ق ،ج  ،2ص .)233
حذیفة بن یمان چهره سارشناس نظامی دیگری است .عمر او را والی مدائن قرار داد و در دوره عثمان
و امیر المومنین علی  در این مقام ابقا شااد .حذیفه به همراه پدرش در جنگ احد شاارکت داشاات و در
طی آن پادرش را از دسااات داد .پس از آن در غزوه بادر و تمامی جنگها با رساااول خدا  همراه بود.
عالوه بر آن نبرد نهاوند ،فتح همدان ،ری و دینور همگی به دسات او صورت گرفت (ابن حجر عسقالنی،
9713ق ،ج  ،1ص 276؛ زرکلی1282 ،م ،ج  ،2صااا
الراشدین ،ص

182-181؛ اهبی1422 ،ق ،ج عهااد الخلفاااء

.)421-424

برای سارشاناسان نظامی به شرح حال عبیده سلمانی کارگزار فرات (برقی9741 ،ش ،ص  ،)4قرظة
بن کعاب انصااااری اساااتاندار کوفه (ابن عبدالبر9491 ،ق ،ج  ،7ص 9791؛ قمی9759 ،ش ،ج  ،1ص
414؛ ماامقاانی9739 ،ش ،ج  ،1باب القاف ،ص  ،)13خریت ناجی کارگزار اهواز (زرکلی9939 ،م ،ج ،1
ص  ،)743کمیل بن زیاد (ابن حجر عسااقالنی9715 ،ق ،ج  ،3ص  447و ابن حزم اندلساای9497 ،ق،
ص  ،)799اشعث بن قیس کندی (زرکلی9939 ،م ،ج  ،9ص

 )777-774و  ...میتوان اشاره نمود.

 .2 .4سرشناسان عرصه سیاسی

از آن جایی که حضااارت علی  در فرازی از خطبه  977نهج البالغه یکی از ویژگیهای زمامدار را
برخوردار بودن از بصایرت معرفی نمودهاندَ « :و ََل َی ْحمل ََُه َ ا َْال َعل ََمَإل َّ ََأ ْهل َُْال َح َصَرَ( »...سایدرضی 42 ،ق ،ص
 )172لذا در شااناسااایی ساارشااناسااان ساایاساای از همین مالک بهره بردهایم .شااارحان نهج البالغه «اهل
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البصاار» را «اهل البصااائر و العقول ّالراجحة» معرفی کردهاند یعنی پرچم زمامداری را جز صاااحبان بینش و
خردهای برتر کسی نمیتواند به دوش کشد (دنبلی خوئی ،بیتا ،ج ،9ص 199؛ بحرانی9711 ،ش ،ج ،7
ص 741؛ بحرانی9711 ،ش ،ص  .)759معناای بصااایرت در کتاب لغات نیز عالوه بر بینایی ظاهری بر
علم و آگاهی حاصله در قلب و دریافت حقایق اطالق شده است (مصطفوی9713 ،ش ،ج ،9ص .)139
عالمه شاوشاتری در توضایح این بخش روایتی را از قول طبری از ابوعبدالرحمن سلمی نقل میکند و
 ،4ص )567
عماار بن یاسااار مشااااور و مالزم همیشاااگی امام علی  که از دوران پیامبر شااااهد فتنهها و
جنگهای متعددی در جامعه بوده اساات ،هیچ گاه در تشااخی

حق از باطل شااک ننمود و امام خود را

تنها نگذاشاات .در روایتی آمده اساات که روزی ابومسااعود و طایفهای دیگر ،در هنگام احتضااار حذیفه ،به
عیاادت او رفتند و از فتنه یاد کردند و گفتند وقتی مردم دچار اختالف شااادند ،از چه کسااای پیروی کنیمب
گفت شاما را به پسر سمیه (عمار) سفارش می کنم؛ چرا که او تا هنگام مرگ از حق جدا نخواهد شد ،یا در
نقلی دیگر آماده :او همواره بر محور حق می چرخاد ،هر کجاا کاه برود (ابن عبدالبر9491 ،ق ،ج  ،9ص
.)759
عمار بن یاساار ،از مساالمانان نخسااتین بود که هجرت به حبشااه ،نماز گزاردن به قبلتین ،شاارکت در
جنگهای بدر ،احد ،خندق ،یمامه ،صافین و بیعت رضاوان بخشای از فعالیتهای سایاسی وی میباشد.
ضامن آن که پدر و مادرش نیز از مسلمانان پیشگام بودند که قریش آنها را در رمضاء مکه به هنگام ظهر
شااکنجه میکرد تا به دینشااان بازگردند (الجزری9749 ،ق ،ج  ،1ص 793؛ بالاری9497 ،ق ،ج  ،9ص
 .)19او بسااایار مورد تثیید پیامبر بود به گونهای که همواره با نام «طیب مطیب» از ساااوی پیامبر
مورد خطاب قرار میگرفت (ابن حجر عساااقالنی9713 ،ق ،ج  ،1ص 177؛ ابن عبدالبر9491 ،ق ،ج ،9
ص  )759و به بهشات وعده داده میشاد (ابن حجر عسقالنی ،همان) .نقل است که عمر طی نامهای به
مردم کوفاه ،عماار را از نجبااء اصاااحاب محمد خوانده و او را عامل کوفه قرار داده اسااات (بالاری،
9497ق ،ج  ،9ص  .)71بالاری در بخشاای از شاارح حال وی مینویسااد« :کان عمار من أطول الناس
ً
ً
سااکوتا وأقلهم کالما» (همان ،ص  .)77عالوه بر آن روایاتی را آورده که نشااان میدهد عمار بن یاساار در
مقام خطیب جمعه و قضاوت نیز فعالیت داشته است (همان ،ص .)71
این شااخصاایت تاریخی -ساایاساای در دوران عثمان به همراه عدهای دیگر نامهای شااکایت آمیز به

09

تبیین معنای «رجال مذهبی – سیاسی» درج شده در اصل 115
قانون اساسی با تأ کید بر سیره علوی

عمار بن یاسار و هاشام بن مرقال را دو نمونه از صاحبان بصیرت معرفی میکند (شوشتری1376 ،ش ،ج
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پیامبر نوشات و از کارهای عثمان انتقاد نمود تا آن جا که در ایر ضارب و شاتم زیردستان عثمان دچار
بیماری فتق گردید (همان ،ص 74؛ ابن عبدالبر9491 ،ق ،ج  ،1ص  .)351در دوران حضاارت علی 
نیز مالزم ،مشااااور و همراه حضااارت  بود« :اعمش روایت کرده اسااات از ابی عبدالرحمن سااالمی که
گفت :شاهادت میدهیم که همراه علی  در صافین عمار بن یاسر را دیدم هیچ ناحیه و وادی از صفین
را نمی رفتیم مگر آن که میدیدیم اصاحاب محمد از او پیروی می کنند کانه علم و پرچم آنهاساات» (ابن
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

عبدالبر9491 ،ق ،ج  ،1ص 352؛ ابن ابی الحدید9494 ،ق ،ج  ،99ص .)994
هاشااام بن عتبه یکی دیگر از صاااحابه بابصااایرت و مشااااور آن حضااارت  اسااات که امام  به
سرشناس بودن وی اشاره میکند آن جا که او را به عنوان پیک خود به سوی ابوموسی اشعری میفرستد:
ّ
ّ
«عن أبی مخنف :أن علیا  بعث من الربذة هاشاام بن عتبة إلی أبی موس ای ،و کتب إلیه :أنی قد بعثت
إلیک هاشاما لتشاخ

إلی من قبلک من المسلمین» (شوشتری1376 ،ش ،ج  ،12ص  )72هاشم بن

عتباة بن ماالاک بن َوهیاب (اهیاب) بن عباد منااف بن زهره ،از طاایفه بنی زهره از قبیله قریش بود (ابن

عبدالبر9491 ،ق ،ج  ،1ص

 )191-197کنیهاش هاشم و اباعمرو و لقبش ِمرقال بود .عالوه بر جنگ

صاافین در جنگ یرموک (دینوری9491 ،ق ،ص  )19قادساایه (فرماندهی جناح چ سااپاه) (همان ،ص
 )919و جمل (ابن عبدالبر9491 ،ق ،ج  ،4ص  )9571نیز شارکت داشته است .برخی از شهرهای عراق
مانند جلوالء در ساال  97یا  99قمری به دسات وی فتح شد (همان) .او مشاوری کاردان بود که امام 
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پیش از جنگ صافین با وی و تنی چند از اصاحاب مشاورت کرد .از نظر هاشام بن مرقال دنیا پرستی تنها
انگیزه امویاان برای جنگ بود و قتل عثمان را بهانه ای برای فریب مردم میدانسااات (منقری9494 ،ق،
ص  .)91در شاارح حال وی آمده اساات که او آخرین صاااحابی رسااول خدا  و از شااایعیان مخل ،
فضاااالء ،برگزیادگااان و قهرماانااان بود (هاللی9495 ،ق ،ج  ،1ص  ،173ح 99؛ ابن بااابویاه9499 ،ق،
ص57؛ منقری9494 ،ق ،ص  .)759ابن عبدالبر او را مردی شاجاع ،فاضال و ساخاوتمند دانسااته است
(ابن عبادالبر9491 ،ق ،ج  ،4ص  .)9571گویناد از آن جهات باه ِمرقاال ناام گرفات کاه پرچمدار ساااپاه
علی  در جنگ صاافین بود (منقری9494 ،ق ،ص 195؛ الدینوری9491 ،ق ،ص 979؛ شااوشااتری،
9771ش ،ج  ،4ص  511و ج  ،9ص  )494و او آن را به سرعت حرکت میداد با آن که تنها یک چشمش
سااالم بود (مفید9497 ،ق ،ص 991؛ فیض کاشااانی9491 ،ق ،ج  ،14ص  .)437باالخره هاشاام پس از
مجاهدت در جنگ صافین به شاهادت رساید (دینوری9491 ،ق ،ص  )937در حالی که شیخ مفید زمان
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شهادت او را در جنگ جمل نوشته است (مفید9497 ،ق ،ص .) 597
 .3 .4سرشناسان عرصه اجتماعی

شااخصاه سارشاناس اجتماعی آن جا یافت میشاود که امام  به مالک سفارش میکند که جهت

(ساایدرضاای 49 ،ق ،ص  .)771مؤلف «توضاایح نهج البالغه» مراد از آن را اهل خانههایی میداند که از
نظر خانواده و قبیله به این صاافت شااناخته شاادهاند .از نظر وی پیشااگام بودن در اسااالم به خاطر آن که
مقدمهای برای انجام عمل نیکوسات ،مالک قرار گرفته است .او ادامه میدهد که قبول اسالم بر اصالتی
در نفس داللت میدهد که موجب قبول حق جدای از شاناخت آن میشود (حسینی شیرازی ،بیتا  ،ج ،4
ص .)919
ّ
ابنمیثم دربااره آن نوشاااتاه اسااات« :و هی کنایة عن البیوت المتقدمة فی الدین و الخیر ،و لهم فی
الک أصال معرق» یعنی کنایه از خانههایی است که در دینداری و خیر پیشگام هستند و ریشه در آن دارند
(بحرانی9711 ،ش ،ج  ،5ص  .)914برخی نیز به شارح آن با تثکید بر قید صالحه پرداختهاند .با این بیان
که صااالح مانع از تقصاایر و گناه عمدی میشااود زیرا صااالح همراه اخالص و اتقان اساات (موسااوی،
9771ش ،ج  ،5ص .)53
ً
حضاارت  در فراز دیگری از همان نامه مجددا از اهل بیوتات صااالحه نام میبرد« :ث َّم َْال َصَ ْقَب َ وَیَ
ْ
َ ْ
ْ
َالسَ ٌَابق َْال َح َسَ َوةَ» (ساایدرضاای 42 ،ق ،ص  )332یعنی از
ال ُم ُر َ
وءاتَ َوَالأَ ْح َسَاب ََوَأ ْهلَال َبُیٌتَات َّ
َالصَال َحة ََو َّ
آنان که گوهری نیک دارند و از خاندانی پارساااا و صاااالحند و از ساااابقهای نیکو برخوردارند ،فرماندهان را
برگزین (دلشاد تهرانی1377 ،ش ،ص

.)225-224

در این فرازها کلمه «بیت» در معنای شااارافت و عظمت و اصاااالت به کار رفته اسااات (قرشااای بنایی،
9777ش ،ج  ،9ص  ،)917چنان که مرحوم خوئی أهل بیوتات صاااالحه و ساااوابق حسااانه را ّ
مؤدبون و

ّ
مربون به تربیت صحیح معرفی میکند (هاشمی خوئی9499 ،ق ،ج  ،19ص  .)197آقای مکارم شیرازی
نیز ضااامن یاادکرد جنباه تربیتی در خاانوادههای اصااایل ،ورایت را نیز بر آن به عنوان عاملی برای انتقال
صفات ااتی میافزاید (مکارم شیرازی9799 ،ش ،ج  ،99ص .)19
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گزینش کارگزاران دولتی خود مالکهای خاندان پاکیزه و باتقوی و سااابقه درخشااان آنان در اسااالم را مد
َ ْ
ْ
َ
َالصَال َحة ََو َْالق ََهمَفی َْالإ ْسَ َا م َْال ُم َج َق ِّه َمةَ»
نظر داشااته باشاادَ « :وَت ٌََ َّخَم ْوه ُْمَأ ْه َلَالج َّ ْ ر َبة ََوَال َ َحیاءَم ْنَأ ْهلَالبُ ُیٌتَات َّ

11

با مطالعه ساایره علوی میتوان دریافت که خود حضاارت  نیز برخی از کارگزاران خود را براساااس
همین مالک انتخاب نمودند .منذر بن جارود عبدی یکی از آنهاسااات که به خاطر ساااابقه نیک پدرش به
فرمانداری اصاطخر فارس گماشاته شاد اما پس از آشکار شدن مفاسدش عزل گردید (سیدرضی 49 ،ق،
ص  .)755جارود پدر منذر که در ابتدا مسیحی بود در سال نهم یا دهم هجری اسالم آورد و پس از رحلت
پیاامبر عاامال مویر برای حفظ اساااالم در قبیلاه عباد قیس قرار گرفت (ابن عبدالبر9491 ،ق ،ج ،9
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

صا

 .)114 -111قبیله عبدالقیس به جهت شش خصلت بر سایر اعراب برتری داشتند و از میان آنها

جارود و فرزندانش در سیادت از شریفترین خانوادهها بودند (ابنأبیالحدید1424 ،ق ،ج  ،18ص

-55

 .)57جارود در نزد عمر از احترام برخوردار بود تا جایی که عمر گفته اساات اگر از پیغمبر نشاانیده بودم
که میفرمود خالفت جز در قریش نیست ،من جارود را برای خالفت برمیگزیدم .وی در سال  21هجری
طی یکی از جنگهای اسالمی در منطقه فارس ( 21هجری) به شهادت رسید (همان).
مصااداق دیگر کارگزاران ساارشااناس اجتماعی ،خانواده ابن عباس اساات که در عصاار نبوی و علوی
میزیسااتند .نسااب آنها به عباس بن عبد المطلب بن هاشاام بن عبد مناف بن قصاای بن کالب بن ّمرة
َ
بازمیگردد .جد پدری این خاندان عبدالمطلب عموی پیامبر و جد مادریشاااان هم نتیله بن کلیب بن
َ
مالک اساات .نتیله نخسااتین زنی اساات که خانه کعبه را با حریر و دیبا پوشااانید (الجزری9749 ،ش ،ج ،1
ص  .)75در روایتی آمده است که هر کس که فقه ،جمال و سخاوت را میخواهد به خانه عباس وارد شود
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زیرا فقه برای عبدالله ،جمال از آن فضل و سخاوت جزو ویژگیهای عبیدالله بود (حسینی مدنی شیرازی،
9473ق ،ص 944؛ ابن ابی الحدید9494 ،ق ،ج  ،9ص .)749
عبااس یازده فرزند به نامهای فضااال ،عبدالله ،عبیدالله ،قثم ،عبدالرحمن ،معبد ،تمام ،کثیر ،حارث،
صااافیاه و آمناه (أمینة) داشااات (بالاری9497 ،ق ،ج  ،9ص  )451که از میان آنها عبدالله بن عباس
(والی بصاااره) (همان ،ج  ،9ص  ،)453عبیدالله بن عباس (والی یمن) (همان ،ج  ،9ص  ،)479قثم بن
عبااس (والی مکاه) (هماان ،ج  ،9ص  ،)477معباد بن عبااس (والی مکاه و طاائف) (هماان ،ج  ،9ص
477؛ الفاثسااای 9499 ،ق ،ج  ،9ص 719؛ ابن فهاد المکی 9499 ،ق ،ج  ،9ص  )74و ّتمام بن عباس
(والی مکه) (بالاری9497 ،ق ،ج  ،9ص  )477در حکومت علوی بودند.
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 .4 .4سرشناسان عرصه علمی

در احادیث اساالمی همواره تثکید شاده اسات که به هنگام انتخاب افراد به صالحیت علمی و توانایی
آنها دقت و توجه بیشاتری شاود و هرگز کسانی را که از نظر علمی ضعیفند و آگاهیهای الزم را ندارند بر

زمامداری) کسی است که تواناترین آنها بر اجرای امور و داناترین به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد.
جهت تبیین سااارشاااناساااان علمی به دو شاااخصااایت علی بن ابی رافع و عبدالله بن عباس پرداخته
َّ
میشاود .علی بن ابی رافع  -خزانهدار کوفه -در علوم بسایاری سرآمد بود .آیت الله سیدحسن صدر درباره
او مینویسااد« :علی بن ابی رافع از فقهای اهل بیت  و اصااحاب ّ
خاص امیرمؤمنان علی  و کاتب
او بود ،و در تمام نبردهای آن حضارت با او همراهی داشت» (صدر1376 ،ش ،ص « .)913نجاشی» وی
را در طبقه ّاول مصاانفان فقهای امامیه شاامرده و میگوید« :او از خوبان این جمعیت و کاتب امیرمؤمنان
 و از اصااحاب او بود .علوم بس ایاری را از آن حضاارت فرا گرفت و کتابی در فقه در بحث وضااو ،نماز و
ساااایر ابواب جمع آوری نمود ،این کتاب را از امیرمؤمنان  فرا گرفته بود و در همان زمان آن را جمع و
ّ
مبوب ساخت ،پیروان این مکتب ،این کتاب را بسیار عزیز میشمرند» (نجاشی1365 ،ش ،ص .)6
شاخصیت علمی دیگر از میان کارگزاران امام  عبدالله بن عباس میباشد که در سال  71هجری
ّ
قمری پس از جناگ جمال عاامال اماام  در بصاااره گردید .از عبد ّالله بن ّ
العباس بن عبد المطلب بن
هااشااام بن عباد منااف باا لقبهای حبر االمه (عالم امت) ،بحر االمه ،ترجمان القرآن ،مفسااار القرآن و
سالطان المفسارین یاد میشااود .او که موفق به کساب بخش عظیمی از علوم اسااالمی گردید در حدیث و
فقه و تفسایر قرآن شاهرت بیشاتری یافت .عالوه بر آن در شعر ،انساب ،حالل و حرام ،وقایع عرب ،فنون
ادبی و عربی نیز همواره مرجع علما در زمان خود بوده است .از صحابه جلیل القدر حضرت علی  بوده
که در جنگهای جمل ،صافین و نهران حضاور داشاته اسات .هم چنین کتابی با نام تفسیر ابن عباس در
زمینه تفساایر قرآن از او به یادگار مانده اساات (کراجکی9499 ،ق ،ج  ،9ص 959؛ زرکلی9939 ،م ،ج ،4
صااا

 113و 119؛ بحرانی9774 ،ش ،مقادمااه ،ص 9؛ طبری آملی کبیر9495 ،ق ،ص 517؛ مفیااد،

9497ق ،ص )434
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کاری نگمارند زیرا که چنین کاری بزرگترین خیانت به جامعه اسالمی است (بیهقی1424 ،ق ،ج  ،12ص
 .)11حضااارت علی  در نهج البالغه ،خطبه  173میفرمایند« :إ َّن ََأ َح َّقَالوَّاسَبهَ َ ا َْالأَ ْمر ََأ ْق ٌَاه ُْمَ َنلَی ََوَ
َأ ْنل َُمه ُْمَب َأ ْمرَالل َّ َلَی » (سایدرضی 42 ،ق ،ص  )172ای مردم همانا سزاوارترین مردم به این امر (خالفت و
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عالوه بر آنها نعمان بن عجالن زَرقی (فرماندار بحرین و عمان) شااعر انصار و زبان برنده عرب (ابن
ابی الحادید9494 ،ق ،ج  ،91ص  949و ج  ،1ص 79؛ جبل عاملی9497 ،ق ،ج  ،99ص  )115و عمر
بن ابی سالمه (فرماندار بحرین) (ابن ابی الحدید9494 ،ق ،ج  ،1ص  )199چهرههای سرشناس دیگری

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

در این زمینه هستند.

 .5نتیجهگیری
الف .نتایج فرعی

 مطابق با اصال  115قانون اسااسای جمهوری اسالمی ایران ،رئیس جمهور قبل از
هر چیز باید از میان رجال مذهبی-سیاسی گزینش شود.
 پس از بررسای متن قانون اساسی در اصول  113-155مربوط به ریاست جمهوری
و صاورت مشاروح مذاکرات مجلس برای تصاویب آخرین نگارش قانون اسااسی مشخ
گردید که با توجه به ادله قرآنی و روایی و ادعای اجماع فقیهان ،مقام ریاسااات جمهوری در
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ایران به مردان اختصاص دارد.
 باا بررسااای سااایره علوی نیز یابت گردید که مقامها و مناصاااب حکومتی در دوران
حکومت حضارت علی  به مردان اختصااص داشاته است .و هیچ سیرهنویسی در هیچ
جایی گزارش نکرده اسااات که در آن زمان کوچکترین منصاااب حکومتی به یک زن اعطا
شاااده باشاااد .هر چند که زنان الیق و شاااایساااتهای چون حضااارت فاطمه زهرا  وجود
داشتند.
 عالوه بر آن باا مراجعه به سااایره عملی علوی در گزینش کارگزاران مناطق مختلف
روشاان گردید که مردان صاااحب مناصااب حکومتی در یک یا چند زمینه متخصا

بوده و

در آن اشتهار داشتهاند و حضرت  بر همان اساس از ایشان در اداره امور مملکتی بهره
میبرده است.
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ب .نتیجه اصلی

 بااا بررسااای تطبیقی سااایره علوی در گزینش کااارگزاران و مفهوم عبااارت «رجااال
مذهبی -ساایاساای» درج شااده در اصاال  115قانون اساااساای جمهوری اسااالمی ایران
ً
مشاخ گردید که داوطلبین ریاسات جمهوری لزوما بایستی از مردان باشند و برآیندی از
نگهبان قرار گیرند چنان که در زمان حکومت امیرالمومنین  نیز مناصاااب حکومتی به
مردان برخوردار از حسن شهرت سپرده شد.

تبیین معنای «رجال مذهبی – سیاسی» درج شده در اصل 115
قانون اساسی با تأ کید بر سیره علوی

حساان شااهرت در عرصااههای مختلف را دارا باشااند تا بتوانند مورد تثیید اعضااای شااورای
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منابع
قرآن کریم

نهج البالغه9773 ،ش ،مترجم:سید جعفر ،شهیدی ،چاپ چهاردهم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .1ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبة الله 1424،ق ،شـــرح نهج البالغه ،چاپ اول،قم :مکتبة آیة الله
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المرعشی النجفی.
 .2ابن اییر جزری  ،عزالادین ابی الحسااان علی بن محماد 1341،ق ،اســـد الغـابة فی معرفة الصـــحابة،

تهران :المکتبة االسالمیة.
 .3ابن بابویه ،محمد بن علی 1422،ق ،األمالی  ،چاپ پنجم ،بیروت:مؤسسه االعلمی.
 .4ابن حجر عساااقالنی ،شاااهاب الدین احمد بن علی 1328ق ،اإلصــابة فی تمییز الصــحابه ،چاپ اول
،بیروت:دار احیاء التراث العربی.
1325، _______________،__________ .5ق ،تهذیب التهذیب ،بیروت :دار صادر.
 .6ابن حزم انادلسااای ،ابی محماد علی بن احماد بن ساااعید 1423،ق ،جمهره انســـاب العرب ،بیروت:
دارالکتب العلمیه.
 .7ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله 1412،ق ،االستیعاب فی معرفة االصحاب ،بیروت :دارالجیل
 .8ابن فهاد  ،عبادالعزیز 1422،ق ،غـایة المرام باخبار ســـلطنة البلد الحرام ،به کوشاااش :فهیم محمد
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شلتوت ،مکه :جامعة ام القری.
 .2امین ،سید محسن جبل عاملی1423،ق ،أعیان الشیعه ،چاپ اول .بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
 .12ابن منظور ،محمد بن مکرم 1414،ق ،لسان العرب ، ،چاپ سوم ،بیروت :دارالفکر  ،دار صادر.
 .11انصااااریاان ،علی 1366،ش ،شـــرح نهجالبالغـه المقتطف من بحاراألنوار ،چاپ اول ،تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .12بحرانی ،میثم بن علی بن میثم 1366،ش ،اختیار مصـباح السـالکین ،مصحح :محمد هادی امینی ،
چاپ اول ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
1362، ___________ ، __ .13ش ،شرح نهج البالغه ،چاپ دوم بیجا :دفتر نشر الکتاب.
 .14بحرانی  ،س اید هاشاام بن ساالیمان 1374،ش ،البرهان فی تفســیر القرآن ،چاپ اول ،قم :موسااسااه
بعثت.
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 .15برقی ،احمد بن محمد 1342،ش ،رجال البرقی -الطبقات ،،چاپ اول ،مصاااحح :محمد بن حسااان
طوسی ،به کوشش :حسن مصطفوی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .16بالاری ،احمد بن یحیی 1417،ق ،انساب االشراف ،چاپ اول ،بیروت :دارالفکر.
 .17بیهقی ،احمد بن حسین1424 ،ق ،سنن الکبری ،چاپ سوم ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .18حر عاملی ،محمد بن حسن 1422ق ،وسائل الشیعه ،چاپ اول ،قم:مؤسسة آل البیت.
 .22حسااینی مدنی شاایرازی ،سااید علی خان بن احمد بن معصااوم 1438ق ،الدرجات الرفیعه فی طبقات

االمامیه من الشیعه ،چاپ اول ،قم :موسسه کتابشناسی شیعه.
 .21حسااینی میالنی ،سااید علی1432 ،ق ،القضــاء و الشــهادات ،تقریر ابحاث زعیم الحوزه العلمیه آیت
العظمی السید محمدرضا الموسوی الگلپایگانی (قدس سره الشریف) ،قم :مرکز الحقائق االسالمیه.
 .22خمینی ،ساید روح الله 1386،ش ،صـحیفه امام ،چاپ چهارم ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آیار امام
خمینی.
 .23دلشااد تهرانی ،مصاطفی1377 ،ش ،دولت آفتاب ،اندیشـه سـیاسی و سیره حکومتی علی  ،تهران:
خانه اندیشه جوان.
 .24دنبلی خوئی ،ابراهیم بن حسین (بیتا) ،الدرف النجفیة فی شرح نهج البالغه الحیدریه ،بیجا.
 .25دهخدا ،علی اکبر 1377ش ،لغت نامه ،تهران :دانشگاه تهران.
 .26دینوری ،ابوحنیفه احمد بن داود1412 ،ق ،األخبار الطوال ،تحقیق :عبدالمنعم عامر ،قم :انتشاااارات
شریف رضی.
 .27اهبی ،محماد بن احماد بن عثمان 1422،ق ،تاریخ االســـالم و وفیات المشـــاهیر و األعالم ،تحقیق:
عمر عبدالسالم تدمری ،چاپ اول ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 .13زرکلی ،خیر الدین1282 ،م ،االعالم ،بیروت :دارالعلم للمالیین.
 .22شوشتری ،محمد تقی1376 ،ش ،بهج الصباغة فی شرح نهج البالغه ،چاپ اول  ،تحقیق و تصحیح:
بنیاد نهج البالغه طهران :امیر کبیر.
 .32صدر ،سید حسن1376 ،ش ،تأسیس الشیعه لعلوم االسالم ،چاپ دوم،طهران:انتشارات اعلمی.
 .31طباطبایی ،ساید محمد حساین1417،ق ،المیزان فی تفسـیر القرآن ،چاپ پنجم ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

10
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 .12حسینی شیرازی ،سید محمد ،بیتا ،توضیح نهجالبالغه ،تهران :دارالتراث الشیعه.
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 .32طباااطبااایی یزدی ،سااایاادمحماادکاااظم 1376،ش ،العروف الوثقی ،چاااپ چهااارم،قم :دارالتفسااایر
اسماعیلیان.
 .33طبری آملی  ،محمد بن جریر بن رسااتم1415،ق ،المســترشــد فی إمامة علی بن أبی طالب  ،چاپ
اول ،قم:مؤسسه کوشانپور.
 .34الفثس ای ،محمد1412 ،ق ،العقد الثمین فی تاریخ البلد االمین ،به کوشااش :محمد عبدالقادر ،بیروت:
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دارالکتب العلمیة.
 .35فراهیدی ،خلیل بن احمد1422 ،ق ،کتاب العین ،چاپ دوم ،قم :انتشارات هجرت.
 .36فوزی ،یحیی1384 ،ش ،تحوالت سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در ایران ،چاپ اول ،تهران:
عروج.
 .37فیض کاشاانی ،محمد محسان بن شاه مرتضی1426 ،ق ،الوافی ،چاپ اول ،اصفهان :کتابخانه امام
امیر المومنین علی .
 .38قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1372،ش ،چاپ دوم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .32قرشاای بنایی ،سااید علیاکبر 1377،ش ،مفردات نهج البالغه ،چاپ اول ،تهران :موسااسااه فرهنگی
نشر قبله.
 .42قمی ،شیخ عباس 1352 ،ش ،سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار ،طهران :کتابخانه سنائی.
 .41کاتب واقدی ،محمد بن سعد1374 ،ش ،طبقات ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،چاپ اول ،تهران:
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فرهنگ و اندیشه.
 .42کراجکی ،محمد بن علی1412،ق ،کنز الفوائد ،چاپ اول ،قم :دار الذخائر.
 .43کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق1427،ق ،الکافی ،چاپ چهارم ،تهران :دارالکتب االسالمیة.
 .44ماامقانی ،عبدالله1382 ،ش ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،چاپ اول قم :مؤساااساااه آل البیت 
إلحیاء تراث.
 .45مجلساای ،محمد باقر بن محمد تقی1423،ق ،بحار االنوار الجامع لدرر األخبار األئمه األطهار ،چاپ
دوم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .46مصاطفوی ،حسان1368 ،ش ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،چاپ اول ،تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
 .47معین ،محمد1388 ،ش ،فرهنگ فارسی  ،چاپ بیست و ششم ،تهران :امیر کبیر.
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 .48مفید ،محمد بن محمد1413،ق ،االمالی  ،چاپ اول ،قم :کنگره شیخ مفید.
1413، ________ ، __ .42ق ،الجمل و النصــرف لسـید العترف فی حرب البصــرف ،تحقیق:سااید علی میر
شریفی ،چاپ اول ،قم :کنگره شیخ مفید.
 .52مکارم شایرازی ،ناصر9799،ش ،پیام امام امیرالمؤمنین :شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه ،چاپ
اول قم :انتشارات امام علی بن ابی طالب.
 .52موساوی ،ساید عباسعلی 1376 ،ش ،شـرح نهجالبالغه ،چاپ اول ،بیروت :دارالرسول االکرم
 دارالمحجة البیضاء. .53نجاشاای ،احمد بن علی1365 ،ش ،رجال النجاشــی،تحقیق :ســید موســی شاابیری زنجانی ،چاپ
ششم ،قم :موسسه النشر االسالمی التابعه لجامعة المدرسین.
 .54نووی ،محی الدین (بیتا) ،المجموع فی شرح المهذب ،بیروت :دارالفکر.
 .55هاشامی ،محمد1374،ش ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه شهید
بهشتی.
 .56هاشامی خوئی ،میرزا حبیب الله 1422،ق ،منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه ،چاپ چهارم ،تهران:
مکتبة االسالمیه.
 .57هاللی ،سلیم بن قیس1425،ق ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،چاپ اول ،قم :الهادی.
 .53یزدی ،محمد1375،ش ،قانون اساسی برای همه ،چاپ اول ،تهران :امیر کبیر.
مقاالت و پایان نامه ها

 .59حبیبزاده ،توکل و اصل زعیم ،امیر حسین (9797ش) ،تثملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در
خصوص رئیس جمهور ،فصلنامه دان حقوق عمومی ،سال سوم ،ش .3
 .19میر ،سید احمد (9737ش) ،کاوشی در مفهوم رجال مذهبی و سیاسی ،مجله معرفت ،شماره .31
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 .51منقری ،نصر بن مزاحم 1424،ق ،وقعه صفین ،چاپ دوم ،قم :کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
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