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  البالغه  هاي نهج طراحي الگوي دولت علوي مبتني بر آموزه

  *حسن رنگريز

  چكيده
هاي نهج البالغـه اسـت.    مبتني بر آموزه (ع)هدف اين پژوهش طراحي الگوي دولت علوي

روش انجام اين پژوهش، كيفي و با رويكرد استقرايي است. به منظور استخراج مطالب از 
هـاي   هـا و نامـه   فن تحليل مضمون استفاده شد. منبع مورد بررسي در اين پژوهش خطبـه 

هـاي   البالغـه اسـت. يافتـه    مداري در نهج مداري و سياست مرتبط با دولت )(عحضرت علي
البالغه نيازمند الزامات  هاي نهج مبتني بر آموزه (ع)دهد الگوي دولت علوي پژوهش نشان مي

است. در سطح الزامات فردي نحوه نگرش حاكميـت بـه مـردم و اعتمادسـازي،       گانه  سه
اجــراي عــدالت اقتصــادي، زيســت محيطــي، اجتمــاعي و سياســي، و رضــايت عمــومي 

ي و كنـد. در سـطح الزامـات گروهـ     ايجاد دولت علوي مهيا مـي  بسترسازي الزم را براي
، چرا كه در اين سطح پردازد گيرد، و به مديريت جامعه مي سازماني، دولت علوي شكل مي

انسجام، وحدت و يگانگي، و پرهيـز از تفرقـه حـائز اهميـت اسـت. در سـطح الزامـات        
مشـاركت در دفـاع از   ، و گيـرد  سازي و توسعه دولت علوي شكل مـي  اجتماعي، ظرفيت

نهي از منكر، و تقويت مشاركت عمومي در نظـارت  كشور، مشاركت در امر به معروف و 
رهيافـت  هـاي اسـالمي بايـد     دولـت دهـد،   نتايج پژوهش نشان مي شود. همگاني مهيا مي

شـهر   - مـداري را در قالـب دولـت    مداري و سياست دولت رفتاري، ساختاري و محتوايي
   با تاكيد بر مفهوم امت واحده جستجو نمايند. (ع)و علوي (ص)نبوي

مـداري، الگـو،    مـداري، سياسـت   ، دولـت (ع)و علـوي  (ص)دولت شـهر نبـوي   ها: هكليدواژ
  البالغه، فن تحليل مضمون.   نهج
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  مقدمه. 1

كند و خود،  هاست كه در درون آن زندگي عمومي جريان پيدا مي دولت چارچوبي از ارزش
). بحـث  322: 1371برد(بشـيريه،   ها بكـار مـي   قدرت عمومي را در جهت تحقق آن ارزش

ترين مفاهيم سياسي است، زيرا دولت اسالمي از آن رو كه آكنده از  دولت اسالمي از پيچيده
اي ويـژه دارد و تالقـي ديـن و سياسـت      هاي ديني است، به ناچار ساختار و هندسه ارزش

بـر  » اسالمي«). گدشته از اينها، اطالق صفت 21: 1386مسبب اين پيچيدگي است(فيرحي، 
هاي  محل بحث و مجادله است. گاهي مراد از دولت اسالمي، دولتدولت، در عالم سياست 

آرماني اسالمي است كه همه ضوابط و هنجارهاي اسالم را در كانون توجه و عمل خويش 
رود كه ميان وضعيت  براي اشاره به دولتي بكار مي» دولت اسالمي«قرار داده است. اصطالح 

ي آن از سوي ديگر، شـكاف و اختاللـي   مطلوب و آرماني آن از يك سو، و واقعيت خارج
مصداق روشن و كامـل چنـين    (ع)و دولت علوي (ص)). دولت نبوي12: 1383نباشد(برزگر، 

است. دولتي كـه  » دولت در جهان اسالم«تعبيري است. گاهي نيز مقصود از دولت اسالمي، 
يـا فاسـد.    به مثابه امر واقع در جهان اسالم ظاهر شده است؛ خواه اين دولت صالح باشـد، 

مطابق با اين ديدگاه، صرف اينكه دولتي در جهان اسالم پديد آمده و استمرار داشته اسـت،  
يـا  » هاي اسـالمي  دولت«). معناي عرفي 13: 1383شود(برزگر،  خوانده مي» دولت اسالمي«
نيز بر همين تعبير اخير استوار است؛ يعني دولت يـا كشـوري كـه در    » كشورهاي اسالمي«

مي و يا در منطقه داراالسالم واقع شده است و اكثريت سـاكنان آن را مسـلمانان   قلمرو اسال
  شود. خوانده مي» اسالمي«دهند،  تشكيل مي

را بكار ببنديم، بايستي گفت؛ اوالً دولت اسالمي » دولت اسالمي«اگر بخواهيم تبييني از 
 (ع)ضـرت علـي  و ح (ص)نتيجه طرحي وحياني است كه در انديشه و عمل نبي مكرم اسـالم 

شود و براي درك ماهيت آن بايد به منابع، متون و نصوص معتبـر دينـي مراجعـه     هويدا مي
است كه دولـت در جوامـع دينـي را تحليـل و     » دولت تاريخي«كرد و اين در مقابل نظريه 

چونـان طرحـي آرمـاني اسـت كـه بـه رغـم        » دولت ديني«كند. در اين ديدگاه،  ارزيابي مي
هرگز به درستي در تاريخ جاري نشد و  (ص)ياد بنيانگذار آن؛ خاتم النبيينهاي بسيار ز تالش

در عينيت زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مسلمانان قرار نگرفت؛ پس ايـن را الگـوي   
اي و  دانيم، اما خالفـت تـاريخي مسـلمانان، تحـت تـاثير شـرايط قبيلـه        مي» تئوري دولت«

). ثانيـاً  41: 1386ر نوعي انحـراف شـد(فيرحي،   هاي سياسي عرب پيش از اسالم دچا سنت
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دانـيم كـه بايـد     مـي » دولـت اسـالمي  «ترين الگوي  را كامل (ع)و علوي (ص)هاي نبوي دولت
هاي اسالمي ديگر را بر اسـاس همـين الگـو ارزيـابي و      تحوالت و تاريخ هر يك از دولت

  تحليل كرد. 
مطالعات صـورت گرفتـه در    جنبه مبهم اين پژوهش در اين است كه از يك سو، بيشتر

هـاي   مداري در پي كشف و شناسايي معيارها و شـاخص  مداري و سياست خصوص دولت
  نبـوده اسـت و گـويي جامعـه     (ع)و علـوي  (ص)ها منطبق با فرهنگ نبـوي  گيري دولت شكل

هاي دانشـگاهي   اسالمي را با معيارهاي جامعه غربي سنجيده است. از سوي ديگر، فقر يافته
با استفاده از  (ع)هاي شكل دهنده دولت علوي رباره شناسايي معيارها و شاخصو حوزوي د

مداري در انديشه دينـي و   مداري و سياست متون و نصوص اسالمي و جايگاه تئوري دولت
البالغه در توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها، ضـرورت   هاي نهج نيز نقش آموزه

وم انساني به طور عام و حوزه سازمان و مديريت بـه  مطالعه چنين پژوهشي را در حوزه عل
توان گفت؛ مساله اصلي پژوهش حاضر اين  كند. پس مي طور خاص بيش از پيش نمايان مي
هـاي دينـي    بخش، فعال و موثر آموزه ها از الگوي الهام است كه با توجه به اينكه اكثر دولت

البالغـه يـك امـر     هـاي نهـج   آموزه مبتني بر (ع)كنند، طراحي الگوي دولت علوي تبعيت نمي
اي از ابهام  ضروري و الزامي است، چرا كه وضعيت كشورهاي اسالمي در اين زمينه در هاله

قرار دارد. براي خروج از اين ابهام پژوهش حاضر به دنبال كامل كردن خالء علمي و عملي 
  مداري است.  مداري و سياست در حوزه دولت

گيـري   هاي دولت در جهان اسـالم و جلـوگيري از شـكل    به منظور حفظ و تقويت پايه
هـاي غيرصـالح و فاسـد الزم اسـت كـه بـه شـناخت صـحيح و درسـتي از فراينـد            دولت
برسـيم. لـذا يـك اقـدام اساسـي بـراي تقويـت آثـار          (ع)گيري الگوي دولـت علـوي   شكل
هـاي ناشـي از نبـود آن،     مـداري مطلـوب و دور شـدن از چـالش     مداري و سياسـت  دولت

البالغه  هاي نهج مبتني بر آموزه (ع)وهشگر به دنبال يافتن الگو و چارچوبي از دولت علويپژ
است و سوال پژوهش اينگونه  (ع)است. لذا هدف اين پژوهش، ارائه الگويي از دولت علوي

البالغه كدامند؟ براي پاسخ  هاي نهج مبتني بر آموزه (ع)هاي دولت علوي شود: مولفه مطرح مي
ل، پژوهش اكتشافي حاضر از نوع كيفي بـا رويكـرد اسـتقرايي از جـزء بـه كـل       به اين سوا

ترين مضـامين موجـود،    (تبديل اطالعات متني گسترده به مطالب خالصه و استخراج اصلي
هاي بدست آمده، و بـاالخره ايجـاد    ايجاد ارتباط دقيق و روشن ميان سوال پژوهش و يافته



  1398و زمستان  ييزسال دهم، شمارة دوم، پا ،نامة علوي پژوهش   26

العه و كشف فرايندهاي مستتر در متن) كمك شايان يك الگو پيرامون ساختار متن مورد مط
  توجهي را خواهد داشت. 

  چارچوب نظري. 2
پارادايم سـاختارگرايي بنيـادي   هاي سازمان و مديريت،  هاي مطرح در نظريه يكي از پارادايم

). در اين پارادايم باور بر ايـن اسـت كـه    Hassard & Pym  ،2012 :18 هاسارد و پايم(است
توانند زمينه را براي تامين زيرساخت اقتصادي، تـامين   هاي مدرن در حال حاضر، مي دولت

حداقل كاالها و خدمات عمومي متنوع براي افراد جامعه، حل و فصل تعارضات گروهـي،  
توانند سه وظيفه اساسي  ، آنها ميحفظ رقابت، و تثبيت اقتصاد فراهم نمايند. به عبارت ديگر

توزيع عادالنه ثروت و رفاه، تخصيص منـابع و امكانـات، و تثبيـت اقتصـادي را بـه انجـام       
ــران،   ــانند(الواني و ديگ ــي ). 124- 127: 1377برس ــان م ــات نش ــارادايم   مطالع ــد در پ ده

هـا در سـطح    توان دو رهيافت نظري در خصـوص مطالعـه دولـت    ساختارگرايي بنيادي مي
  ها در سطح خرد را مورد تجزيه وتحليل قرار داد:  الن، و سازمانك

  وبرگرايي در نظريه سازماني بنيادي  رهيافت. 1
گرايي بايد جستجو كرد كـه بـه پيـدايش     ويژگي عمومي اين رهيافت را در مفهوم گروه

 بـه » جامعـه مـدرن  «شـود كـه در    ساالر اطالق مـي  اي از نهادهاي ديوان شبكه به هم پيوسته
» دولت مدرن«صورت ضمائم دولت و فرمانبردار آن موجوديت دارند. جامعه مدرن نياز به 

Max Weber دارد. ماكس وبر
يك نهاد سياسي اجباري «گويد:  ) در تعريف دولت مي1947( 

و داراي سازماني مستمر و پيوسته تا آنجا كه خود و مقامـات اداري آن از حـق انحصـاري    
بنابراين، پذيرش دولت ممكن اسـت  ». ي دستورهاي آن برخوردارنداستفاده از زور در اجرا

بر عواملي غير از مشروعيت و در نهايت بر عدم تمايل فرد براي پـذيرش پيامـدهاي عـدم    
گـردد   هايي كه توسط دولت رسماً اعالم و اجرا مـي  اطاعت از قانون و رويارويي با سياست

نداني شدن، حتي شكنجه يا مرگ و كمتر از استوار باشد. اين پيامدها ممكن است ترس از ز
آن نيز از دست دادن كار، كاهش اسـتانداردهاي زنـدگي، شـكلي از تبعـيض يـا برچسـب       

عالقگـي محـض يـا از بـدبيني،      تفـاوتي، بـي   اجتماعي باشد، اما پذيرش ممكن است از بي
د، فايده است يا ارزش تالش و كوششـي را كـه بايـد بعمـل آيـ      احساس اينكه مقاومت بي

نشات گيرد. از سوي ديگر، مزاياي مادي مشهود دولت براي فرد نيز ممكـن اسـت اسـاس    
پذيرش آن را تشكيل دهد. بنابراين، پذيرش دولت ممكن است كمتر مربوط به مشـروعيت  

اي را نبايـد   و بيشتر مربوط به تن دادن از روي اكراه يا به دليل مزاياي مادي باشد. اما نكتـه 
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مشروعيت است كه تنها مولفـه تبيـين ادامـه موجوديـت دولـت بشـمار       فراموش كرد و آن 
هاي مدرن رويكرد  ). در اين رهيافت، رويكرد حاكم بر دولت20- 21: 1390آيد(صبوري، مي
آوردي مادي بدون در نظر گرفتن ابعاد روحي و رواني در برخي از امور با تاكيد بـر   ره  تك

هاي احتمالي آتي است(رنگريز،  اي فهم جهتدهي سناريوهاي آتي متعدد و گسسته بر شكل
1396 :373.(  

در درون يـك دسـتگاه سياسـي و      هاي مدرن با مرزهاي جغرافيايي تعريف شـده  دولت
تواند اقتدار خود را از طريق  كند و در نهايت مي اداري رسماً شناخته شده انحصاراً عمل مي

هـا چگونـه بوجـود     ) دولت1است: كاربرد زور تحميل كند. در اين ارتباط دو سوال مطرح 
هاي مدرن ظهور كردند؟. براي پاسخ بـه سـواالت فـوق، مفهـوم      ) چگونه دولت2آمدند؟، 

استدالل كرد كه سياست با »  Radcliffe- Brown رادكليف براون«سياست بايد وارسي شود. 
لـت از آن  سروكار دارد كه دو» كنترل و تنظيم كاربرد زور«و » حفظ يا ايجاد نظم اجتماعي«

دو مفهوم را مورد تجزيه و تحليـل  »  Lucy Mair لوسي مير«برخوردار است. در اين ارتباط 
 ) مفهـوم حكومـت حـداقل   Minimal Politics ،2 ) مفهوم سياست حداقل1قرار داده است: 

Minimal Government    سياست حداقل يعني وجود يك وسيله به رسـميت شـناخته شـده .
هـاي   ي بيشتر. حكومت حداقل يعني حكومتي كـه در آن موقعيـت  حل اختالفات و نه چيز

  ).370- 371: 1396(رنگريز، كنند رهبري ظهور مي
  ساختارگرايي ماركسيستي در نظريه سازماني بنيادي  رهيافت. 2

ويژگي عمومي اين رهيافت را در مفهوم ماركسيستي دولت بايد جستجو كرد و از ايـن  
ول مبـارزه تـاريخي بـين طبقـات و روسـاختار نهـادي       نظر متمايز است كه دولت را محص

تواند به سود طبقه  تعريف كرده كه بر شالوده اقتصادي استوار است. بنابراين، دولت تنها مي
طبقه كه در آن مبارزه طبقاتي از  مسلط عمل كند. به دنبال انقالب پرولتري و ظهور جامعه بي

ها مانند گرامشي و آلتوسـر   . نوماركسيسترود، دولت به تدريج محو خواهد گرديد ميان مي
داري را از طريـق توانـايي آن در بوجـود آوردن رضـايت از      دوام دولت در جوامع سـرمايه 

استدالل  Gramsci اند. گرامشي جانب اعضاي جامعه و تهديد اوليه توسل به زور تبيين كرده
هايي كه به طـور بنيـادي    شكرد كه بورژوازي با دادن امتياز به طبقه كارگر و با پذيرش ساز

كننـد بـه حفـظ سـلطه خـود كمـك        موقعيتش را و بنابراين موقعيت دولت را تضعيف نمي
Althusser كند. آلتوسر مي

بر اهميت ايـدئولوژي و توانـايي دولـت بـورژوايي بـراي تـامين        
 Ideological State . »هاي ايدئولوژيك دولت دستگاه«هايش از طريق آنچه او  پذيرش ارزش
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Apparatuses
و در  - هـاي كـارگري   يعني نظام آموزش و پرورش، كليسا و اتحاديه - نامد مي 

گر دولت از قبيل نيروهاي مسلح و پلـيس متمـايز اسـت،     هاي سركوب عين حال از دستگاه
  كند. تاكيد مي

Ralph Miliband »بند رالف ميلي«
سازد  ) تمايزي ميان حكومت و دولت برقرار مي1969( 

ترين بخش دولت است، اما لزوماً مهمترين بخـش آن   كند كه حكومت نمايان مي و استدالل
شود، هرچنـد بـه عنـوان مهمتـرين      نيست. از ديدگاه وي، حكومت در دل دولت هويدا مي

هـاي   بخش آن مطرح نباشد. دولت شامل بوروكراسـي، پلـيس، دسـتگاه قضـايي، سـازمان     
اي  نهادهاي نمايندگي ملي، محلي و منطقـه اي و محلي، نهادهاي مختلف اقتصادي، و  منطقه

بنـد   ها با آن موافـق هسـتند. ميلـي    است؛ اين ديدگاهي است كه بسياري از غير ماركسيست
اي از استقالل است كه بـه آن كمـك    گويد كه دولت داراي ميزان قابل مالحظه همچنين مي

م دولـت نـه بـر    كند به سود طبقه مسلط يـاري نماينـد. بـا وجـود ايـن، در نهايـت دوا       مي
هاي سركوبگرانه آن و نه بر اساس فراگير بودن نهـادي آن؛ بلكـه بـر ايـن واقعيـت       توانايي

اقتصـادي هماننـد تشـكيل     - هاي اجتماعي استوار است كه طبقه مسلط از كساني با ويژگي
كند. لنين  ها مطرح مي اي را براي ماركسيست گرديده است. با اين حال، قدرت دولت مساله

گردد و ديكتـاتوري   رنگ محو مي كرد كه پس از انقالب پرولتري، دولت بي بيان مي آشكارا
شود. در عمل پس از انقالب اكتبر، ديكتاتوري پرولتاريـا اگـر هـم     پرولتاريا جانشين آن مي

وجود داشت به سرعت جاي خود را به ديكتاتوري حزبي داد. پـس از پيـروزي در جنـگ    
هاي يـك دولـت را بـر حسـب تعريـف       ماً تمام ويژگيداخل، اتحاد جماهير شوروي مسل

غيرماركسيستي دارا بود، يعني يك قلمرو صريحاً تعريف شده، انحصار اسـتفاده مشـروع از   
لنـين   1921هاي دولـت. در واقـع، در سـال     زور و يك دستگاه اداري براي اجراي سياست

تيـك توصـيف   خود اتحاد جماهير شوروي را يك دولـت كـارگري بـا تحريفـات بوروكرا    
). استالين از اين فراتر رفت و استدالل كرد كـه اتحـاد   Mclellan ،1979 :101 لالن كرد(مك

: Batamur ،1983 (باتومور و ديگران» گونه جديدي از دولت«جماهير شوروي سوسياليستي 
) و نماينده تمام مردم است و اگرچه خروشچف، يكي از رهبران بعدي شوروي، محو 468

 ). Rush ،1390 :44 بيني كرد(راش دولت را پيششدن تدريجي 

توان گفت؛ پارادايم ساختارگرايي بنيادي در قالب دو رهيافت  با توجه به بررسي فوق مي
وبرگرايي و ماركسيستي بدنبال آن است كه سه وظيفه اساسي توزيع عادالنه ثروت و رفـاه،  

ساند. مطالعات نشـان از آن دارد  تخصيص منابع و امكانات، و تثبيت اقتصادي را به انجام بر
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ثبـاتي   هـا، هـرز منـابع، و بـي     عدالتي ها موفق نبودند، چرا كه از يك سو؛ بي كه اين رهيافت
مـداري و   اقتصادي در سطح جهان به اوج خود رسيده است و از سوي ديگر؛ مسير دولـت 

جاي سود مداري در رهيافت وبرگرايي مبتني بر حداكثرسازي لذت و سود فردي به  سياست
  اجتماعي است.  

پژوهشگر در اين مقاله به دنبال آنست كه مطرح كند نگريستن به وظايف فوق و كارايي 
هـاي   اي كه با مراجعه به متون و آموزه شود. انديشه ها در قالب انديشه ديني هويدا مي دولت

 بـراي اسـتقرار و   (ع)و علـوي  (ص)اصيل اسالمي دستاورد روشني در خصوص دولت نبـوي 
 - آورد. يكي از متون اساسي و معتبـر در سـاخت دولـت    سازي وظايف فوق فراهم مي پياده

اسـت كـه پيـامبر    » قانون اساسـي مدينـه  «يا » صحيفه النبي«اي معروف به  شهر نبوي، نوشته
: 1397اسالم با قبائل مستقر در مدينه و مهاجران قريش و يهوديان منعقد كرد(زرگري نژاد، 

مومي كه رسول خدا در همان سال نخست هجرت ميان عمـوم سـاكنان   ). اين پيمان ع344
يثرب اعم از مسلمانان، يهوديان و مشركان طرح كرد، نخستين گام ساختاري براي تاسـيس  

ايـن نوشـته   «آيد. در آغاز اين صحيفه آمده است:  هاي ديني بشمار مي دولت مبتني بر آموزه
(ص)محمد

ثرب و هر كسي كه از آنان پيروي كرده و به است ميان مومنان از قريش و مردم ي 
). 127: 1386فيرحـي،  »(هسـتند » امت واحـده «آنان ملحق شد و همراهشان جهاد كرد. آنها 

پيمانـان آنهـا بـا     عوف، خـود و هـم   يهود بني«صحيفه تاكيد شده است:  25چنين در بند  هم
ن؛ مگر كسي كه ستم مومنان يك امت هستند؛ يهود به دين خود و مسلمانان به دين خودشا

شود يكي از اركـان اساسـي    ). بنابر اين روشن مي128: 1386فيرحي، ...»(كند و گناه نمايد 
اي كـه چونـان    تاكيد بر مفهوم امت واحده است؛ به گونه (ع)و علوي (ص)شهر نبوي - دولت

. شـود  قراردادي اجتماعي، همگان را از قبائل يهودي و مشركان تا مهاجران قريش شامل مي
به عبارت ديگر، مفهوم امت در پيمان مدينه بي آنكه منحصر بـه مسـلمانان باشـد، يهـود و     

  گرفت.  مشركان مشمول پيمان را نير در بر مي
بندي چارچوب نظري بايد اذعان داشت كه عليرغم موارد متعـددي كـه تحـت     در جمع
رابطه با طراحـي   مداري بيان شده است، تاكنون هيچ اثري در مداري و سياست عنوان دولت
البالغه نگاشته نشـده اسـت. لـذا جـاي خـالي كـار        هاي نهج مبتني بر آموزه (ع)دولت علوي

البالغه مورد مداقـه قـرار داده و الگـويي را     را با كاوش در نهج (ع)علوي  پژوهشي كه دولت
  شود. ارائه دهد، احساس مي
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  روش پژوهش. 3

د پـژوهش پـس از مشـخص شـدن زمينـه و      ترين گام در فراين انتخاب روش مناسب، مهم
موضوع پژوهش است. براي اين كار بايد پارادايم، استراتژي، و ساير عناصر فرايند پژوهش 

مبتني بر  (ع)ها و ابعاد دولت علوي به درستي معين شوند. هدف اين پژوهش، شناخت مولفه
وهش اكتشـافي يـا   البالغه است. بنابراين، اين پژوهش از نظر هدف، يك پـژ  هاي نهج آموزه

گيـرد؛ و از لحـاظ روش، از نـوع     هاي تك مقطعي قرار مـي  بنيادين بوده و در زمره پژوهش
  ايم، رويكرد اين پژوهش؛ استقرايي است.  كيفي بوده و با توجه به اينكه از جزء به كل رسيده

، از فن تحليل مضمون (ع)هاي حضرت علي ها و نامه براي استخراج مفاهيم از متن خطبه
كه يك روش تحليل كيفي قابل توجـه، قـوي و پركـاربرد بـراي تحليـل حجـم زيـادي از        

خصـوص  مضمون يا تم، بيانگر چيز مهمي در هاي پيچيده و مفصل است، استفاده شد.  داده
پژوهشگر بايد تا حدودي منعطف  . در اين ارتباط،است پژوهشت الها در رابطه با سؤا داده

: 1395سلطاني و خاني، (عد در اين خصوص كاربردي نداردباشد، زيرا تبعيت صرف از قوا
هاي كيفي  خوبي براي شناخت الگوهاي موجود در داده توان به از تحليل مضمون مي ).121

دهـد.   مراتبي نشان مـي  صورت سلسله استفاده كرد. قالب مضامين، فهرستي از مضامين را به
عابـدي جعفـري و   (دهـد  هايي نشان مـي  شبكه مضامين نيز ارتباط ميان مضامين را در نگاره

Stirling همانگونه كه اسـترلينك  درنهايت، ).151: 1390 همكاران،
 كنـد،  )  بيـان مـي  2001( 

مضـامين   )الف د:كن مند مي اساس يك رويه مشخص، مضامين زير را نظام شبكه مضامين بر
آمده  بدست والتمق(دهنده مضامين سازمان )، ب)كدها و نكات كليدي موجود در متنپايه(

مضامين عـالي دربرگيرنـده اصـول    (مضامين فراگير  )، جپايه)از تركيب و تلخيص مضامين 
 يا الگو هاي شبكه وب صورت نقشه سپس اين مضامين به ).عنوان يك كل حاكم بر متن به

همراه با روابط ميان آنهـا   حيك از اين سه سط شوند كه در آن مضامين برجسته هر يرسم م
  ).170: 1390(عابدي جعفري و همكاران، شود ينشان داده م

به جاي استفاده از واژگان روايي و پايايي كه اساساً و براي اعتبارسنجي تحليل مضمون 
اعتمادپذيري يا قابليت «از معيار  توان مي ي دارند،پارادايم كم از لحاظ مباني فلسفي ريشه در

 »ليــنكلن و گوبــا«از همــين دســته، ). Twining، 2000 :10 د(توينينــگنمو اســتفاده» اعتمـاد 
Lincoln & Guba  مكان اعتبار، ا :هاي كيفي، معيارهايي چون براي قابل اعتماد بودن پژوهش

پذيري يا تـوان انتقـال، تصـديق يـا امكـان تأييـد را ارائـه         اتكاپذيري يا توانايي اتكا، انتقال
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ريق راهبردهاي متعـددي نظيـر رديـابي    كه از ط) Sinkovics ،2008 :693 اند(سينكويچ كرده
ها  بندي يا تأييد نتايج با مراجعه به آزمودني طبقه گونه، بازبيني در زمان كدگذاري، حسابرسي

ساختاري و كفايت منابع  يا منابع اسنادي، تأييد همكاران پژوهشي، تحليل مورد كيفي، تأييد
هاي  حاضر، سنجه پژوهشدر ). 16: 1387فرد و مظفري،  شود(دانايي شده استفاده مي ارجاع

اسـت.  » كدگذاران مستقل«ترين آنها، راهبرد  طرق مختلف تدارك شده كه از مهم مذكور به
  ارزيابي و كنتـرل كيفيـت تحليـل مضـمون اسـت(كينگ و      اين راهبرد، فرايندي رايج براي

هدف كدگذاري مستقل، كمـك بـه پژوهشـگر    ). King & Horrocks ،2010 :160 سهاروك
پيشنهادي خود و تصميماتي كه دربارة كدها  ت تا به طور انتقادي دربارة ساختار مضاميناس

  گرفته، فكر كند. 
هـاي مختلفـي    كدگذاران مستقل نيـز روش  براي سنجش پايايي يا قابليت اعتماد در بين

ترين روش  ترين و ساده كه پراستفادهوجود دارد كه در اين پژوهش از روش توافق درصدي 
صـورت كـه از چهـار نفـر از      به اين سنجش پايايي بين كدگذاران است، استفاده شد،براي 

بندي  جمع اند، كدهايي پذيرفته شد و به خبرگاني كه به طور مستقل كدگذاري را انجام داده
(حكاك و درصد از كدگـذاران بـر آن صـحه گذاشـته بودنـد      50رسيد كه بيش از نصف يا 

  ).349: 1397همكاران، 
  

  هاي پژوهش يافته. 4
مورد) مدنظر قرار گرفـت.   470در مرحله اول پژوهش، مضامين پايه(كدهاي اوليه به تعداد 

هـاي   هـا و نامـه   بدين صورت كه پس از استخراج جمالت كليدي برگرفته شـده از خطبـه  
هـاي مكـرر و پـااليش آن توسـط پژوهشـگر در خصـوص        و بـازخواني  (ع)حضرت علـي 

مضمون پايه كاهش يافت. از آنجا كه همه ايـن مضـامين    82به  ،(ع)گيري دولت علوي شكل
  ها آورده شده است. به خاطر مبسوط بودن مطالب، مقدور نبود، بخشي از اين داده
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  هاي مرتبط با مضمون پايه : داده1جدول 

نشاني   داده  مضمون پايه  رديف
  داده

ماهيت   1
  زمامداري

برانگيخت و پيامبران خود را پياپي خداوند رسوالن خود را در ميان مردم 
براي آنان فرستاد تا عمل به پيمان فطرت الهي را از آنان بخواهند و نعمت 
فراموش شده را به ياد آنان بيندازد و بوسيله تبليغ، بر آنان احتجاج كنند و 

هاي قدرت خدا را  هاي موجود در عقول آنان را برانگيزانند و نشانه گنجينه
  معرفي كنند.

  1طبه خ

مكلّف بودن   2
  زمامداري

ها را آفريد! اگر  سوگند به خداوندي كه دانه را شكافت و نفوس انسان
حضور بيعت كنندگان نبود و اگر حجت خداوندي بوسيله وجود ياوران 

گشت و اگر خداوند علما را مكلف قرار نداده بود كه شكم  تمام نمي
نپذيرند، افسار اين بارگي ستمكاران و گرسنگي مظلومان را 

انداختم و پايانش را با همان كاسه  مركب(زمامداري) را به گردنش مي
  كردم كه در اولش انجام داده بودم. سيراب مي

  3خطبه 

كشيدم و آثار فريب  من همواره انتظار بروز نتايج خيانت شما را مي  ماهيت بيعت  3
  4خطبه   خوردگي شما را به فراست دريافته بودم.

سلطه حكّام   4
  ناشايست

همانگونه كه هراس موسي(ع) براي ترس درباره خود نبوده است، بلكه 
  5خطبه   ترس او از پيروزي و سلطه نادانان بود.

عدالت در   5
خطبه   كسي كه عدالت براي او تنگي بوجود بياورد، ستم براي او تنگناتر است.  برابر ستم

15  

6  
  اندرز؛
مايه 

  خودسازي

و وسائل تجربه، كيفرهاي پيش رويش را بر وي آشكار  كسي كه اندرزها
داري و تقوا او را از تجاوز به شبهات و ارتكاب آنها  بسازد، خويشتن

  بازدارد.
خطبه 

16  

7  
مبلّغ رسالت 

با كمال 
  امانت

خداوند، محمد (ص) را تبليغ كننده بر عالميان و امين براي فرستادن قرآن 
حال شما گروه عرب داراي بدترين دين و رسالت، مبعوث نمود و در آن 

  بوديد و در بدترين جامعه زندگي مي كرديد...
خطبه 

26  

8  
مساله 

حكومت و 
حقوق والي 

  و مردم

اي مردم! حقي من بر شما دارم و حقي شما بر من داريد. اما حق شما بر 
المال براي تهيه  من: خيرخواهي درباره شما و تنظيم و فراوان نمودن بيت

سالم براي شما و تصدي بر تعليم شما كه از جهل نجات يابيد و معيشت 
  تاديب شما كه علم، در همه سطوح شخصيت شما را بسازد.

خطبه 
34  

ضرورت   9
  وجود حاكم

گويند: زمامداري  آري، حكمي نيست، مگر از آنِ خدا، ولي اينان مي
ر و نيست، مگر از آنِ خدا. وجود حاكم و زمامدار براي مردم چه نيكوكا

امري ضروري است، كه اگر زمامدار بد و منحرف باشد،  - چه بدكار
دهد و  شخص باايمان در زمامداري او عمل صالح خود را انجام مي

گردد، تا روزگار زندگي  شخص كافر نيز براي دنياي خود برخوردار مي

خطبه 
40  



 33   البالغه  نهج يها بر آموزه يمبتن يدولت علو يالگو يطراح

مومن و كافر سپري شود و خداوند به وسيله زمامدار منحرف غنايم را 
ها توسط او امن  اندازد و راه له او جهاد با دشمن را به راه ميجمع و به وسي

شود تا نيكوكار  گردد و به وسيله او حق ضعيف از قوي گرفته مي مي
  راحت شود و مردم از شّر تبهكار در امان باشد.

مغرور نشدن   10
  زمامدار

ها مغرور  نعمتداريم ما و شما را در برابر  و از خداوند سبحان مسئلت مي
نسازد و چيزي ما را از اطاعت پروردگار باز ندارد و پس از رسيدن مرگ 

  دچار پشيماني و اندوه نگرداند.
خطبه 

64  

11  
لزوم 

برگزيدگي 
  جانشين

آنان پيامبران را در برترين وديعتگاه به وديعت نهاد و در بهترين قرارگاه 
ن ارحام منتقل ساخت. تري تثبيت فرمود و اصالب شريفه آنان را به پاك

هرگاه كه يكي از آنان درگذشت، براي تبليغ دين خداوندي جانشيني از 
  آنان قيام نمود.

خطبه 
94  

عبرت   12
  اندوزي

خدا رحمت كند مردي را كه انديشيد و عبرت اندوخت و از عبرت 
  اندوخته بينايي يافت.

خطبه 
103  

13  
وظايف 
حاكم و 
  پيشوا

چيزي نيست، جز آنكه از امر خدا متحمل همانا بر عهده شخص پيشوا 
شده است: ابالغ در موعظه، و نهايت كوشش در خيرخواهي، و احياي 

ها  ها و نصيب سنت، و برپا داشتن حدود بر مستحقان آنان، و رساندن سهم
  به صاحبانش.

خطبه 
105  

14  
سياست 
حكيمانه 
  حاكمان

مديران الهي براي جز اين نيست كه پيشوايان الهي تدبيركنندگان و 
شود،  مخلوقات اويند و عارفان آنان هستند و كسي به بهشت داخل نمي

مگر اينكه آن پيشوايان الهي را بشناسد و آنان نيز او را بشناسند، و كسي به 
دوزخ ساقط نگردد، مگر اينكه آنان را منكر شود و آنان نيز او را منكر 

  گردند.

خطبه 
152  

15  
لزوم بي 

رغبتي حاكم 
نسبت به 
  ماديات

اگر زمان خريد خانه نزد من آمده بودي، براي تو سندي مانند اين سند 
نوشتم كه در خريد اين خانه به يك درهم چه رسد باالتر از آن رغبت   مي

  كردي. نمي
  3نامه 

16  
نهي از 

خيانت در 
  بين المال

ل الما خورم قسم صادقانه، اگر به من خبر رسد كه در بيت به خدا قسم مي
گيري  اي، چنان بر تو سخت مسلمانان در مالي اندك يا زياد خيانت ورزيده

  كنم كه تو را تهيدست و سنگين بار و ذليل و پست كند! والسالم.
  20نامه 

اعتماد به   17
  26نامه   او را امر مي كنم كه مردم را دروغگو نشمارد.  مردم

خيرخواهي   18
  درباره مردم

گفته شود و در » زمامدار مومنين«كه به من آيا به اين امر قناعت كنم 
هاي  هاي روزگاران با آنان شراكت نورزم و در خشونت و سختي ناگواري

  زندگي الگوي آنان نباشم؟!
  45نامه 

البالغـه، مضـامين پايـه     آورده شده است، با بررسي متن نهـج  1همانگونه كه در جدول 
به جمالت كليدي است. به عنوان مثـال،  استخراج شد. مضمون پايه، نزديكترين درون مايه 

هر كس خود را براي مردم پيشوا قرار بدهد، بايد پـيش از تعلـيم ديگـران    «مضمونِ عبارت 
نخست به تعليم خويشتن بپردازد و بايد تاديب با كردار، پيش از تاديب بـا زبـانش باشـد و    
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تـر از معلـم و مربـي     هانساني كه به تعليم و تاديب خويشتن بپردازد، به تعظيم شدن شايسـت 
حكومـت،  «چنين مضمونِ  در نظر گرفته شد. هم» خودتاديبي«، به عنوان »هاست ديگر انسان

، تحت عنـوان  »همان حكمت و علم به مسائل سياسي و زندگي اقتصادي مردم است و بس
گذاري شد. روند كدگذاري به همين ترتيب تا پايـان   نام» دانش سياسي و اقتصادي زمامدار«
مه داشت. در مرحله بعد، پژوهشگر با بررسـي مضـامين پايـه (كـدهاي اوليـه)، سـطوح       ادا
گانه كلي در كدها را كشف كرد. اين سطوح، الزامات ايجاد حكومت علوي ناميده شـد؛   سه

در جامعـه، ايـن الزامـات مـورد نيـاز       (ع)چرا كه براي ايجاد و فراگير شدن حكومت علوي
  ارد شود، بخشي از جامعه آسيب و زيان خواهد ديد. اي به آنها و هستند و اگر خدشه

توصـيه و نكـات فـردي     نام گرفت. منظور از الزامات فردي» الزامات فردي«سطح اول 
است كه دولتمردان نقش كليدي و اساسي در خلق، تثبيت و نهادينه كردن نظـام اعتمـاد در   

اصـل نحـوه نگـرش حاكميـت بـه مـردم و       «جامعه اسالمي دارند. تحقق اين امر به اجراي 
اصـل  «، و »اجراي عدالت اقتصادي، زيسـت محيطـي، اجتمـاعي و سياسـي    «، »اعتمادسازي

گيـري نظـام اعتمـاد در دولـت      يكي از داليل كليدي شـكل  بستگي دارد. »رضايت عمومي
چنين برپايي قسط و  اسالمي، نحوه نگرش حاكميت به جامعه و رابطه آن با مردم است. هم

باشـد، از   اقامه عدل و دادگري ميان مردم مي دادگري ميان مردم در جامعه اسالمي كه همانا
خن، نهادينه كردن نظام عادالنه در جامعه اسـالمي  است. به ديگر س (ع)وظايف دولت علوي

تكليفـي   (ع)نه تنها در رسالت پيامبران و رسوالن تكليفي واجب است، بلكـه دولـت علـوي   
روشن در اين زمينه دارد؛ زيرا اين سطح از لوازم و مقدمات اصلي ايجاد جامعـه توحيـدي   

چنـين نقـش    دولتمردان همند. چي رود و اسباب فساد اقتصادي و اجتماعي را برمي بشمار مي
بسترسـازي بـراي    كليدي و اساسي در رضايت عمومي در جامعه دارند، به عبـارت ديگـر،  

دوسـت  « فرماينـد:  مـي  (ع)حضـرت علـي   ايجاد رضايت ميان مردم است. بـه عنـوان مثـال،   
تـرين و در عـدل فراگيرتـرين و در جلـب      ترين چيزها در نظـر تـو، در حـق ميانـه     داشتني

ترين باشد، كه همانا خشم عمومي مردم، خشنودي خواص را از بين  دم گستردهخشنودي مر
، 53در ايـن بخـش از نامـه    ». كنـد  اثر مـي  برد، اما خشم خواص را خشنودي همگان بي مي

اسـت،  » اعتمادسـازي دولتمـردان  «دعوت به اجراي مهمترين وظيفه فردي دولت كه همـان  
هايي كه انجـام دادي بـر مـردم     هرگز با خدمت مبادا«چنين در عبارت  اشاره شده است. هم

اي داده، سـپس خلـف    اي بزرگ بشماري يا مردم را وعده منت گذاري يا آنچه را انجام داده
سامان «فرمايند:  دارد. در عبارت ديگر مي» ها برنامه اعتمادسازي دولت«، اشاره به »وعده كني
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انصاف رفتار كردن و بـرادران را در  يافتن دين به دو خصوصيت بستگي دارد؛ با ديگران به 
دو بحـث روشـن اسـت: شـرط      (ع)در اين بخش از كـالم علـي  ». مال خود شريك ساختن

ترسـيم رفتـاري   «مسلماني و شرط سامان يافتن حيات ديني و اجتماعي مسلمانان كه همان 
هـر  چنان كه نارضايتي عمـومي بـه   «فرمايند:  دهد. در جاي ديگر مي را نشان مي» دولتمردان

دليلي رخ دهد، دولتمردان بايد با بياني شفاف و مستدل درصـدد رفـع آن برآينـد. هـر گـاه      
مردمان به تو بدگمان گردند، عذر خويش را آشكارا با آنان در ميان بگذار و بـا ايـن كـار از    
بدگماني نجاتشان ده كه اين كار رياضتي براي خودسازي تو و مهربـاني كـردن نسـبت بـه     

  ».دارد پوزش خواهي تو آنان را به حق وامي مردم است و اين
را از  (ع)هاي دول غربي و شرقي از يك سو، و دولت علوي وجه تمايز ويژگي 2جدول 

  دهد. سوي ديگر، نشان مي

  (ع)هاي دول غربي، شرقي و علوي : ويژگي2جدول 
  دولت علوي(ع)  هاي غربي دولت  هاي شرقي دولت  ها ويژگي

نحوه نگرش حاكميت 
  مردم و اعتمادسازيبه 

اعتماد نسبت به خانواده، 
  دوستان و آشنايان

عدم اعتماد به حوزه 
: 1384عمومي(زتومكا، 

114(  

اعتماد به احزاب بدون در 
ساالري در  نظر گرفتن شايسته

انتخاب و انتصابات مديران 
  ها سازمان

برپايي قسط و 
دادگري ميان مردم 
  در جامعه اسالمي

اجراي عدالت 
زيست  اقتصادي،

محيطي، اجتماعي و 
  سياسي

هاي  نابرابري در حوزه
اقتصادي در بين 

افتادگي   ها، عقب جمهوري
اجتماعي در قالب تفكرات 

: 1366دولتي(جيروند، 
126(  

ناهنجاري و نابساماني 
 فرهنگي، سياسي و اقتصادي

عدم انسجام 
اجتماعي(محسني تبريزي و 

  ).43: 1390همكاران، 

نهادينه كردن نظام 
دالنه در جامعه عا

اسالمي براي ايجاد 
 جامعه توحيدي

برچيدن فساد 
اقتصادي و 
  اجتماعي

  رضايت عمومي

هاي اجتماعي در  آزادي
جهت افزايش رضايت 

عمومي در قالب تفكرات 
: 1366دولتي(جيروند، 

149.(  

نبود توازن در مرتبت و 
 منزلت

نبود هماهنگي و ناسازگاري 
هاي  در موقعيت

عفري، متفاوت(قبادي؛ ج
1393 :155.(  

بسترسازي براي 
ايجاد رضايت ميان 

  مردم

نام گرفت. منظور از الزامات گروهي و سازماني » الزامات گروهي و سازماني«سطح دوم 
گيري انسجام، وحدت و يگانگي، و پرهيز از تفرقه كه از  توصيه و نكاتي است كه در شكل

و حضـرت   (ص)است، تاثير بسـزايي دارد. از كـالم نبـي اكـرم     (ع)هاي دولت علوي شاخصه
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بر پايه دين اسـالم   (ع)توان يافت كه تنظيم روابط گروهي و سازماني دولت علوي مي (ع)علي
و چارچوب دولت واحد، نيازمند اقداماتي از قبيل بسـتن پيمـان بـا كشـورها، طـرح نظـام       

بـه  النبـي اسـت.    ي دولت به نـام مدينـه  برادري، و تاسيس نهاد مسجد به عنوان پايگاه اساس
اي را در مـردم   گـره هـر كينـه   «فرمايند:  ها مي در يكي از خطبه (ع)حضرت علي عنوان مثال،

همواره بايد به منظـور   (ع)از اينرو دولت علوي». بگشاي و رشته هر نوع دشمني را قطع كن
هاي نشات گرفته از اختالف و تفرقه در جامعه اسالمي بكوشد كـه ممكـن اسـت     رفع كينه

  ميان مردم و دولت شكل گيرد.
تـوان   در اين راستا اگر سطح دوم را در نظام جمهوي اسالمي ايران جسـتجو كنـيم مـي   

وحدت و انسـجام   (ره)خميني يكي از محورهاي اساسي تشكيل دهنده استراتژي امامگفت؛ 
 (ره)امام خميني هاي تبليغي و فرهنگي در حوزه كانون .است كه در ابعاد مختلف كاربرد دارد

ها و نهادهاي فرامدرن براي بيان و تبليغ باورهاي اسالمي از ميان  با تأكيد بر استفاده از روش
گزيننـد كـه    ا برمـي هايي ر تريبون ،هاي سنتي در عرصه باورسازي و توليد انديشه همه شيوه

امـا آنچـه كـه در ايـن      ،باشـند  كم هزينه نيز مي ،عالوه بر داشتن حوزه تأثير فراگير و عميق
اين نهادهاي ديني و مذهبي در ذات خود بيـانگر نمـاد انسـجام اسـالمي      ،انتخاب مهم بوده

اشـد.  ب مـي نيز تبليغ كننده همبستگي و اتحاد  ،يعني در عين كاركرد محتوايي در ظاهر .است
ايشـان پيرامـون    .المللي مناسـك حـج   هاي نمازجمعه و جماعات و در سطح بين مانند آيين

هاي مـذكور در زمينـه ترسـيم انسـجام اسـالمي و تبليـغ باورهـاي دينـي          برجستگي كانون
  د:نفرماي مي

اسالم اينگونه اجتماعات را فراهم كرده تا از آن استفاده ديني بشود، عواطف بـرادري و  
افراد تقويت شود، رشد فكري بيشتري پيدا كنند، براي مشـكالت سياسـي و   همكاري 

  هايي بيابند و به دنبال آن به جهاد و كوشش دسته جمعي بپردازند. حل اجتماعي خود راه
  ).180- 181: 1356، (ره)(امام خميني

توصـيه و نكـات   نام گرفت. منظور از الزامات اجتماعي » الزامات اجتماعي«سطح سوم، 
اعي است كه دولتمردان مشاركت در دفـاع از كشـور، مشـاركت عمـومي در امـر بـه       اجتم

معروف و نهي از منكـر، و تقويـت مشـاركت عمـومي از طريـق نظـارت همگـاني كـه از         
(ع) حضـرت علـي   بـه عنـوان مثـال،   است، تاثير بسـزايي دارد.   (ع)هاي دولت علوي شاخصه

رند كه تو در كارهاي حاكمان پيش از خـود  نگ مردم در كارهاي تو چنان مي«... فرمايند:  مي
گـويي ... پـس    گويند كه تو نسبت بـه زمامـداران گذشـته مـي     نگري و درباره تو آن مي مي
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مطـابق بـا ايـن رويكـرد، دولـت      ». نيكوترين اندوخته تو بايد اَعمال صالح و درست باشـد 
امر به معروف و نهي  بيند و اسباب همواره خود را در مقابل ديدگان بيناي مردم مي (ع)علوي

هـاي جامعـه    در خصـوص حفـظ ارزش   (ع)چنين دولت علوي كند. هم از منكر را فراهم مي
هاي اخالقي بكوشد كـه ايـن امـر در گـرو      اسالمي مسئول است و بايد براي تقويت ارزش

تقويت «فرمايند:  چنين مي پديد آمدن نهاد امر به معروف و نهي از منكر در جامعه است. هم
  ».گيرد ت عمومي و اجتماعي از طريق نظارت همگاني در جامعه شكل ميمشارك

تـوان   در اين راستا اگر سطح سوم را در نظام جمهوي اسالمي ايران جستجو كنـيم مـي  
هماننـد   (ره)توان در انديشه امام خميني امنيت ملي نظام جمهوري اسالمي ايران را ميگفت؛ 

هاي  ي در قلمرو مكتب حياتبخش اسالم و آموزهساير مفاهيم و تعابير مهم و محوري سياس
ديني جستجو كرده و تعبير و تحليل نمود كه مجموعـه عـواملي هماننـد اعتقـادات دينـي،      

هـاي   خدمتگزاري، عدالت طلبي، دشمن شناسي و مشاركت عمومي و ... در پيدايش مولفـه 
در نظـام  » ع از آنامنيـت ملـي و دفـا   «امنيت ملي و استقرار آن سهيم هستند. بر اين اساس 

معتقـد   (ره)آيـد. امـام خمينـي    جمهوري اسالمي ايران يك مقوله قدسي و ارزشي بشمار مي
شاء اهللا اميدوارم با رفاه و   اسالم براي همه است و ما همه در تحت لواي اسالم ان«است كه 

  ).439: 1358، 9امنيت زندگي كنيم(صحيفه امام، ج 
دستور تشكيل اداره امر به  (ره)نهي از منكر، امام خمينيدر اهميت بحث امر به معروف و 

  ).213: 1358، 9(صحيفه امام، ج دهند را مي معروف و نهي از منكر به شوراي انقالب
هـا در سـطح فـردي، بسـتر و      گانه مطرح است. دولت در نهايت رابطه بين مضامين سه

عدالت و رضايت عمـومي  مداري را در قالب اعتماد، اجراي  مداري و سياست فضاي دولت
است. در سطح گروهـي و سـازماني،    (ع)كنند، نگاهي كه الزمه ايجاد دولت علوي فراهم مي

 (ع)پردازد، چرا كه نمود دولت علوي گيرد، و به مديريت جامعه مي شكل مي (ع)دولت علوي
انسجام، وحدت، يگانگي و پرهيز از تفرقه جستجو كرد. در سـطح اجتمـاعي بـه    را بايد در 

در كشورهاي جهان اسالم با مشاركت عمومي  (ع)سازي و توسعه دولت علوي دنبال ظرفيت
النبـي   گيـري مجـدد مدينـه    توان بـه شـكل   اي كه مي . توسعهو اجتماعي تمام مسلمين است

  مالحظه نمود. 3توان در جدول  را مي الزاماتبندي اين  جمع اميدوار شد.

  : مضامين پژوهش3جدول 

امين سازمان مض  مضامين فراگير
  مضامين پايه  دهنده
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  سطح
  الزامات فردي

نحوه نگرش 
حاكميت به مردم 
  و اعتمادسازي

ها، ماهيت  خودتاديبي، اعتمادسازي دولتمردان، برنامه اعتمادسازي دولت
زمامداري، مكلف بودن زمامداري، سلطه حكّام، مبلّغ رسالت با كمال 

جانشين، وظايف حاكم و امانت، مغرور نشدن زمامدار، لزوم برگزيدگي 
پيشوا، اعتماد به مردم، اختيار تعيين حاكم، تكليف زمامداري الهي، 

مالك زمامداري، انتخاب زمامدار الهي با كمال رضايت بدون كمترين 
  اجبار.

اجراي عدالت 
  اقتصادي،

زيست محيطي، 
  اجتماعي
  و سياسي

دادگري  بخش از وظايف حكومت، تغيير در مباني اقتصادي براي تامين
اقتصادي و سياسي، تحول و انقالب سياسي، تحمل سياسي و مبارزه 

المال،  گيري در اجراي قانون بيت امان با كفر و منحرفان، سخت بي
مقام كارگزار بصره و تهديد  وقاحت تخلف از تعهد سياسي، توبيخ قائم

از  المال، توبيخ و تهديد كارگزاراني كه او به كيفر به دليل خيانت به بيت
كنند، توبيخ و تهديد كارگزاراني  نظر مالي و سياسي به جامعه خيانت مي

كه با تمايالت شخصي خود از اجراي تصميم زمامدار جلوگيري 
  كنند، دستور اكيد براي تنظيم امور اجتماعي به ويژه مسائل اقتصادي. مي

  رضايت عمومي

حكومت و ترسيم رفتاري دولتمردان، عدالت در برابر ستم، مساله 
حقوق والي و مردم، آماده نبودن جامعه براي اجراي حكومت حق و 

اساس، نبايد  عدالت، حكومت بر مبناي عدالت است نه بر طبق اميال بي
هاي برخي از مردم زمامدار الهي را از كار خود بازدارد،  هوي و هوس

نتيجه بر حسب كار، امانت الهي بودن زمامداري،  حقوق مردم جامعه 
  عهده زمامداران است، تاكيد بر اجراي عدالت در جامعه.بر 

  سطح
الزامات گروهي 

  و سازماني

  انسجام

رغبتي حاكم نسبت به ماديات،  ضرورت وجود حاكم، لزوم بي
پراكندگي سپاهيان حق موجب شكست و اندوه است، همه احكام و 
 تكاليف فردي و اجتماعي از خداست و جامعه به زمامدار نيازمند است،

ممنوعيت اطاعت كوركورانه مردم، دستور اكيد به كارگزاران براي 
بكر براي  نرمش و رفتار نيكو با مردم، فرمان حكومتي به محمد بن ابي

ترين كارگزار، لزوم  ترين صفت براي با لياقت اداره كشور مصر، باارزش
  هماهنگي زمامدار و كارگزاران او با مردم جامعه و عدم امتياز آنان.

  حدتو
  و يگانگي

ماهيت بيعت، خيرخواهي درباره مردم، بيعت براي حكومت، حق مردم 
بر ولّي و حق ولّي بر مردم، مالك حكومت احقاق حق براي ضعيف و 

قوي، مالك زمامداري بر مبناي حق، زمامداري براي اصالح حال 
كننده جوامع، مالك شايستگي  جامعه است، دين اسالم بهترين اداره

  كارگزاران، مديريت همه جوامع براي حركت در حيات معقول.

  پرهيز از تفرقه

نابساماني در صورت ادا نشدن حق زمامداري از سوي مردم، تساوي 
المال، ارزش مردم از ديدگاه حاكم الهي، مبارزه با روش  مردم در بيت

هاي شريف براي قلع و قمع  سياسي حكام ظالم، ياري خواهي از انسان
م فاسد، بازخواست شديد از مردان نااليق در سياست و زمامداري، مرد

  توصيف متصديان نااليق براي امر حكومت.
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  سطح
الزامات 
  اجتماعي

مشاركت در دفاع 
  از كشور

ضروري بودن احتياط و دورانديشي با دشمن، توبيخ شديد كارگزاري 
كه در برابر عبور سپاه دشمن از حوزه ماموريت خود مقاومت و 

مانعت ننموده است، تاكيد بر دفاع از جامعه در مقابل دشمن، موعظه م
و تنبيه دشمن و بيان واقعيات و حقايق براي او، پست انگاشتن 

  اش خيانت كند. كارگزاري كه در ماموريت

مشاركت در امر 
به معروف و نهي 

  از منكر

زندگي با شرافت و كرامت، نتيجه تصدي مردم ناشايست به امور 
دهد،  حكومت، حاكم آگاه مردم را از ذلت و پستي نجات مي

خيرخواهي و خيرانديشي درباره زمامدار، مراعات كساني كه داراي 
المال بر  هاي ريشه دارند، ممنوعيت ترجيح خويشاوندان در بيت اصالت

ديگر افراد جامعه و تهديد مرتكبان به آن، سفارش به كارگزاران ديگر 
  اخالق با مردم. دول، داشتن بهترين

تقويت مشاركت 
عمومي از طريق 
  نظارت همگاني

سياست حكيمانه حاكمان، تكاليف و حقوق سياسي و ضرورت 
مشورت، داشتن استقالل هويت، مشورت با مردم در امور حياتي 

  جامعه،  توضيح زمامدار به مردم در باره وقايع.

  نشان داد. 1را در قالب شكل توان شبكه مضامين پژوهش/ الگو  مي 3بر اساس جدول 
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  : شبكه مضامين پژوهش1شكل 

  

الزامات ايجاد 
 دولت علوي

 الزامات فردي

امات گروهي الز
 و سازماني

 امات اجتماعيالز

نحوه نگرش 
حاكميت به مردم 
 و اعتمادسازي

 اجراي عدالت
اقتصادي، 

 محيطي وزيست
 اجتماعي و سياسي

 رضايت عمومي

 انسجام

وحدت و 
 يگانگي

مشاركت 
دفاع از  در

 كشور

پرهيز از 
 تفرقه

مشاركت در 
امر به 

معروف و 
 نهي از منكر

تقويت مشاركت 
عمومي از طريق 

 همگاني نظارت
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  گيري نتيجه. 5
مـداري   و سياسـت   مـداري  يكي از مفاهيم جديد در حوزه سازمان و مديريت، مفهوم دولت

است. در مطالعات دنياي غرب دو رهيافت در پارادايم ساختارگرايي بنيـادي در خصـوص   
) رهيافت وبرگرايي 1ها در سطح خرد وجود دارد:  ها در سطح كالن و سازمان مطالعه دولت

گرايي جسـتجو كـرد    ه ويژگي عمومي آن را بايد در مفهوم گروهدر نظريه سازماني بنيادي ك
جامعـه  «شود كـه در   ساالر اطالق مي اي از نهادهاي ديوان كه به پيدايش شبكه به هم پيوسته

يك «به صورت ضمائم دولت و فرمانبردار آن موجوديت دارند و دولت را به عنوان » مدرن
و پيوسته تا آنجا كه خود و مقامـات اداري آن  نهاد سياسي اجباري و داراي سازماني مستمر 

نمايند و  ، قلمداد مي»از حق انحصاري استفاده از زور در اجراي دستورهاي آن برخوردارند
پذيرش دولت را بر عواملي غير از مشروعيت و در نهايت بر عدم تمايل فرد براي پـذيرش  

ه توسط دولت رسماً اعـالم و  هايي ك پيامدهاي عدم اطاعت از قانون و رويارويي با سياست
سـاختارگرايي ماركسيسـتي در نظريـه سـازماني       ) رهيافت2دانند.  گردد، استوار مي اجرا مي

بنيادي كه ويژگي عمومي آن را بايد در مفهوم ماركسيستي دولت جستجو كرد و از اين نظر 
تعريـف  متمايز است كه دولت را محصول مبارزه تاريخي بين طبقات و روسـاختار نهـادي   

تواند به سود طبقه مسـلط   كرده كه بر شالوده اقتصادي استوار است. بنابراين، دولت تنها مي
  عمل كند. 

هاي وبرگرايي در غرب و ساختارگرايي ماركسيستي در شـرق در   از آنجايي كه رهيافت
اخالقـي در   - ارزشـي   مـداري  مـداري و سياسـت   نظريه سازماني بنيادي جوابگـوي دولـت  

رهيافت «ان اسالم و جوامع نيستند، خالء مطالعه رهيافت سومي تحت عنوان كشورهاي جه
در قالب الگوي طراحـي شـده در ايـن مقالـه     » البالغه هاي نهج دولت علوي مبتني بر آموزه

 (ع)/ علـوي (ص)ويژگي عمومي اين رهيافت را در مفهوم دولت نبـوي  بيشتر نمود پيدا نمود.
بايد جستجو كرد و از اين نظر متمايز است كه دولت را محصول انديشه و عمل نبي مكـرّم  

تعريف كرده كه بر شالوده سياسي، اجتماعي، و اقتصادي اسالم  (ع)و حضرت علي (ص)اسالم
 (ص)عمالً از زمان هجرت حضرت محمد (ع)/ علوي(ص)گيري دولت نبوي استوار است. شكل

ميالدي آغاز گرديد. پس نخستين فتح در اسالم و  622يك هجري/به يثرب(مدينه) در سال 
همانا فتح مدينه است. اين شهر نه با جنگ فـتح شـد و نـه بـا      - ترين فتح در عين حال مهم

زحمت، بلكه با پذيرش صميمانه دعوت اسالم از سوي اهل آن شهر گشوده شـد. چنانچـه   
اگر فتح هر شهر و ديـار بـه زور   «است: اين حديث شريف با بهترين تعبير، آن را بيان كرده 
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بنابراين، مدينه هسته اصلي دولت جهاني اسالم بود ». بوده، اما مدينه با قرآن فتح شده است
در اين رهيافت، دولت  ).63: 1395كه تدريجاً در پيرامون خويش رو به باليدن نهاد(رنگريز، 

ار بنيانگذار آن (پيامبر اسالم)، هاي بسي چونان طرحي آرماني است كه به رغم تالش (ع)علوي
هرگز به درستي در تاريخ جاري نشد و در عينيت زندگي سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي    

دانـيم، امـا خالفـت تـاريخي      مـي » تئوري دولت«مسلمانان قرار نگرفت؛ پس اين را الگوي 
نـوعي  هاي سياسي عرب پيش از اسالم دچار  اي و سنت مسلمانان، تحت تاثير شرايط قبيله

را  (ع)و علــوي (ص)هــاي نبــوي ). از ســوي ديگــر، دولــت41: 1386انحــراف شــد(فيرحي، 
هـاي   دانيم كه بايد تحوالت و تاريخ هر يـك از دولـت   ترين الگوي دولت اسالمي مي كامل

  ).143: 1394اسالمي ديگر را بر اساس همين الگو ارزيابي و تحليل كرد(دادگر و همكاران، 
د يكي از اركان اساسي دولت علوي تاكيد بر مفهوم امت واحـده  شو بنابر اين روشن مي

شـود. ايـن مفهـوم در     اي كه چونان قراردادي اجتماعي، همگان را شامل مـي  است؛ به گونه
قالب نحوه نگرش حاكميت به مـردم و اعتمادسـازي، اجـراي عـدالت اقتصـادي، زيسـت       

وحدت و يگانگي، پرهيـز   محيطي، اجتماعي و سياسي، رضايت عمومي، انسجام اجتماعي،
از تفرقه، مشاركت در دفاع از كشور، مشاركت در امر به معروف و نهي از منكر، و تقويـت  

  كند. مشاركت عمومي از طريق نظارت همگاني نمود پيدا مي
رهيافت سوم ما را به طراحي الگويي هدايت كرد كه در آن سه سطح از الزامـات بـراي   

شود. در سطح اول الزامات، اعتمادسازي حائز  مطرح مي ع)(گيري و ايجاد دولت علوي شكل
نيز از اين قاعـده كلـي مسـتثني نيسـت.       مداري اهميت است و رويكرد رفتاري دارد. دولت

را داشت، بدون اينكه نحوه نگرش حاكميت به مردم، اجراي  (ع)علوي  توان توقع دولت نمي
رضـايت عمـومي را سـرلوحه    عدالت اقتصادي، زيست محيطـي، اجتمـاعي و سياسـي، و    

ريزي و كنترل خود قرار دهند. به عبارت ديگـر، حكّـام و زمامـداران     گذاري، برنامه سياست
  دهند. (ع)توانند دست به تشكيل دولت علوي ظالم نمي

در سطح دوم الزامات، انسجام و يكپارچگي حائز اهميت اسـت و رويكـرد سـاختاري    
را  (ع)علـوي   توان توقـع دولـت   كلي مستثني نيست. نمينيز از اين قاعده   مداري دارد. دولت

داشت، بدون اينكه انسجام، وحدت و يگانگي، و پرهيز از تفرقـه را سـرلوحه سـازماندهي    
دولت خود قرار دهند. به عبارت ديگر، مالك زمامداري بايد بر مبناي حق باشد و زمامداران 

  را بر مبناي عدالت استوار سازند. براي اصالح حال جامعه بايد سازماندهي نيروهاي خود 
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در ســطح ســوم الزامــات، مشــاركت حــائز اهميــت اســت و رويكــرد محتــوايي دارد. 
را داشـت،   (ع)علوي  توان توقع دولت نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست. نمي  مداري دولت

بدون اينكه مشاركت در امر به معـروف و نهـي از منكـر، مشـاركت در دفـاع از كشـور، و       
تقويت مشاركت عمومي از طريق نظارت همگاني را سرلوحه مديريت و اداره جامعه قـرار  

مــداري و  دهنــد. بــه عبــارت ديگــر، زمامــداران بايــد سياســت حكميانــه را مبنــاي دولــت
  مداري خود قرار دهند. سياست

هاي پيشين انجام يافته خارج و داخل؛ خالء يك الگوي سلسـله مراتبـي را بـه     پژوهش
)، بحث 1390هاي انجام يافته خارج به عنوان مثال، راش( نكرده است. در پژوهش خوبي پر

) بيـان  1937مشروعيت را تنها مولفه تبيين ادامه موجوديت دولت دانست؛ رادكليف بـراون( 
نمود كه سياست با حفظ يا ايجاد نظم اجتماعي و كنترل و تنظيم كاربرد زور سـروكار دارد  

) مفهـوم سياسـت حـداقل و حكومـت     2009ست. لوسـي ميـر(  كه دولت از آن برخوردار ا
) بر اهميت ايدئولوژي و توانايي دولـت بـورژوايي   1984حداقل را مطرح ساخت؛ آلتوسر(

هاي ايـدئولوژيك دولـت    هاي خود از  طريق آنچه كه در دستگاه براي تامين پذيرش ارزش
مك به سود طبقـه مسـلط   ) استقالل دولت را در جهت ك1969ناميد، تاكيد نمود؛ ميلي بند(

) به توصيف يك دولت كـارگري بـا تحريفـات بوروكراتيـك را     1979داند؛ و مك لالن( مي
مطرح ساخت، ولـي هـيچ يـك از ايـن مطالعـات بـا محوريـت اعتمادسـازي، انسـجام و          
يكپارچگي، و مشاركت بنا نهاده نشده است و مطابقت با تعـاليم دينـي نـدارد و مشـخص     

ها براي استخراج مطالب ديني چقدر معتبر باشد. در  ادن توصيف دولتنيست كه مبنا قرار د
)، 1397هــاي انجــام يافتــه لــك زايــي( تــوان بــه پــژوهش هــاي داخــل نيــز مــي پــژوهش
) اشاره كرد كه به طـور تلـويحي بـه    1393)، شيخي زازراني(1393)، عبدي(1395حسيني(
همـين رو، در پـژوهش    و مهدوي پرداخته شـده اسـت. از   (ع)هاي علوي گيري دولت شكل

مـداري و   هـاي دولـت   حاضر، رويكرد كيفي اتخاذ شـد تـا بتـوان بـا آزادي بيشـتر، آمـوزه      
بررسي شود. اين رويكرد كمك كرد تا سطوح الزامات ايجاد (ع) مداري حضرت علي سياست

  در قالب فردي، گروهي و سازماني، و اجتماعي نمايان شوند.  (ع)دولت علوي
توان پيشنهادهايي را براي دولتمردان كشورهاي اسـالمي   پژوهش ميهاي  بر اساس يافته

در سه قالب الزامات فردي، الزامات گروهي و سازماني، و الزامات اجتماعي ارائه كـرد كـه   
  بخشي از آنها به شرح زير است:

  الف) الزامات فردي
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 هاي اخالقي؛ توجه به بايستگي. 1

 دوري دولتمردان از خودبيگانگي؛. 2

سازي و  توجه دولتمردان به سه مولفه معرفت، شناخت عرفاني و حكمت در تصميم. 3
 گيري؛ تصميم

 هاي سست بنيان؛ اندوزي از دولت عبرت. 4

 داشتن سياست حكيمانه؛. 5

 پندپذيري و خودسازي دولتمردان؛. 6
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  ها؛ ها و سازمان نهادينه كردن اعتماد در سطح گروه .1
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