The role of government in establishing institutions
of political socialization from the perspective
of Nahj al-Balagha

Vol 24, No. 96, Winter 2022

Received: 2022-01-12

Accepted: 2022-02-21

Mohammad Kazem Karimi *1
Mohammad Hossein Pooriyani **2
Hasan Kheiri ***3

The aim of this study is to identify the role of government in
establishing institutions of political sociability from the perspective of
Nahj al-Balaghah and tries to examine the role of government in
creating institutions of political sociability in order to shape the
beliefs, awareness and political behaviors of people by referring to its
teachings. In this regard, using the capacity of the basic theory
method: concepts, categories and propositions related to the subject,
are extracted and classified and analyzed in three stages of open, axial
and selective coding. The basis of this effort can be identified and
formulated a significant volume of codes, concepts and main and subcategories related to research questions in the form of three options:
"attention to electoral institutions", "organizing non-governmental
organizations" and "formation of regulatory bodies and Security »are
categorized. Finally, by abstracting the category of "positive
confrontation with political sociability" as a selective category, it
became clear that in the light of the proper formation of institutions of
political sociability and the constructive role of rulers in this field, the
realization of desirable political sociability can be accelerated.
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Nahj al-Balagha.
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جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسی
از منظر نهجالبالغه
تاریخ دریافت0011/01/22 :

تاریخ تأیید0011/02/2 :

محمدکاظم کریمی
محمدحسین پوریانی
حسن خیری
هدف پژوهش حاضر شناخت نقش حکومت در تاسیس نهادهای جامعهپذ یری سیاسذ از
منظر نهجالبالغه است و م کوشد کارکرد حکومت در ایجاد نهادهای جامعهپ یری سیاس
آموزههای این کتاب بررس نماید .برای این منظور با اسذتااده از ررفیذت روش نظریذهی
مبنای  :مااهیم ،مقوالت و گزارههای مربوط به موضوه ،استخراج شده و در سذه مرحهذهی
کدگ اری باز ،محوری و انتخاب دستهبندی و تحهیل شدهاند .دستمایذهی ایذن تذالش را
م توا ،شناسای و صورتبندی حجم معتنابه از کدها ،ماذاهیم و مقولذههذای اصذه و
فرع نارر به پرسشهای تحقیق دانست که در قالب سه گزینذهی« :اهتمذا بذه نهادهذای
انتخابات »« ،ساما،ده نهادهای مرد نهاد» و «تشکیل نهادهای نظارت و امنیت » مقولهبندی
شده اند .در نهایت با انتزاه مقولهی «مواجههی ایجاب با جامعه پ یری سیاسذ » بذهعنذوا،
مقوله انتخاب  ،مشخص شد در پرتو شکلگیری صحیح نهادهای جامعذهپذ یری سیاسذ و
نقش سازندهی حاکما ،در این زمینه ،م توا ،به تحقذق جامعذهپذ یری سیاسذ مطهذوب
سرعت بخشید.

کلیدواژهها :فرهنگ سیاسی ،جامعهپذیری سیاسی ،نظریهی مبنایی ،نهجالبالغه.
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را بهمنظور شکلده به باورها ،آگاه هذا و رفتارهذای سیاسذ مردمذا ،،بذا ارجذاه بذه
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یکی از ابعاد مهجم جامعجهپجذیری بجرای حکومجتهجا« ،جامعجهپجذیری سیاسجی» 0اسجت.
جامعهپذیری سیاسی فردیندی است که براساس د جامعه گرایشها ،نگرشها ،دانشها و
ارزش های سیاسی خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل میکنجد (دلمونجد و همکجارا ،0311 ،
ص .)71 .درواقع ،فرهنگ سیاسی که شجامل باورهجا ،نگجرشهجا ،ارزشهجا ،گجرایشهجا و
رفتارهای سیاسی است ،در محیط جامعه فرا گرفته شده و بهعنوا میراث اجتماعی از یک
نسل به نسل دیگر انتقال مییابد (چیلکجو ،0333 ،،ص .)373 .فردیند جامعهپجذیری سیاسجی
واجد فرصتهایی برای کنشگرا اجتماعی است تا از طریق د به حفظ ،انتقال و تعمیق
ارزش ها ،باورها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی مطلوب جامعه همت گمارند .ایج فردینجد
بیش از همه از طریق نهادهای اجتماعی تحقق پیدا میکند؛ از زمرهی ای نهادهجا ،نهجاد
حکومت یا قدر ،است.
در ای میا  ،دیدگاه امیرمومنا علی چه بهلحاظ امام معصومی کجه مسجتظهر بجه
علم امامت است و چه بهلحاظ حاکم اسالمی که واججد ت ربجهی عینجی و عملجی در امجر
حکومت داری است ،برای شناخت جایگاه و نقش حکومت در جامعهپذیری سیاسی اهمیت
بهسزایی دارد .پرسش اصلی ای است کجه نقجش حکومجت در عینیجتبخشجی ایج رونجد
جامعهپذیرانه ،بهویجهه از منظجر تولیجد نهادهجای جامعجهپجذیری سیاسجی در دیجدگاه امجام
چگونه قابل صور،بندی است؟
امیرالمومنی
 .1ادبیات مفهومی
 .1.1حکومت

حکومت - 2از مادهی «حکم» -در لغت بهمعنای رهبجریکجرد  ،فرمجا روایجی و اعمجال
قدر ،سیاسی است (انوری ،0330 ،ص)2753 .؛ در اصطالح ،فردیند اجرای منظم سیاستها و
تصمیمهای مقاما ،اداری درو یک دستگاه سیاسی را حکومت میگوینجد (گیجدنز،0330 ،
ص .)333 .حکومت شامل تشکیال ،ادارهکنندهی سه قوهی م ریجه ،قضجاییه و مقننجه در
یک کشور است (کللی ،0333 ،ص .)002 .عنصر مهم تشکیلدهنده یک دولت« ،حکومجت»
1.Political Socialization.
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2. Government.

است که سازما اداری دولت تلقی میشود و شجکل و سجاختارش توسجط قجانو اساسجی
دولت تعیی می شود .مفاهیم حکومت ،امامت و رهبری جامعه اسالمی از مفاهیم پربسامد
در کالم امام علی هستند .از نگاه ایشا  ،وجود حکومجت در جامعجهی انسجانی امجری
ضروری است که از بروز اختالف و هرجومرج جلوگیری میکند و تامی امنیجت جامعجه را
تضمی مینماید (نهجالبالغه ،0330 ،خطبه ،01ص.)007 .
 .1.1جامعهپذیری سیاسی

برتری بندگا خدا در پیشگاه او پیشواى عادلى است که خودش هدایت شجده و دیگجرا را
نیز هدایت مىکند ،سنت شناختهشجدهاى را برپجا مجىدارد و بجدعت ناشجناختهاى را از میجا
برمىدارد و بدتری مردم نزد خداوند حاکم ستمکارى است که خود گمراه گشته و دیگرا را
گمراه مىسازد ،سنتى را که بدا عمل مىشود مىمیراند و بجدعتى را کجه رهجا شجده زنجده
مىسازد( .نهجالبالغه ،0330 ،خطبه  ،050ص)223 .
 .1.1نهادهای جامعهپذیری سیاسی

نهاد 0در تلقی اندیشمندا اجتمجاعی ،نظجامى نسجبتا پایجدار و سجازما یافتجه از الگوهجاى
اجتماعى است که برخى رفتارهاى نظار،شده و یکسا را با هدف بردوردهکرد نیازهجاى
اساسى جامعه دربر مىگیرد (کجوی  ،0337 ،ص .)070 .اگرچه بهطور سنتی پنج نهاد خجانواده،
حکومت ،دی  ،اقتصاد و دموزش ،عهدهدار اصلیتری نیازهجای جوامجع شجناخته شجدهانجد،
پیچیدگی روابط اجتماعی و پیشرفتهای چشمگیر در حوزهی دانش و فنجاوری ،مرزهجای
نیازها را در جوامع انسانی به شکل گستردهای درنوردیده است؛ بجدی سجا صجور،هجای
1. Institution.
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«جامعه پذیری سیاسی» بخشی از فردیند جامعجه پجذیری اسجت کجه طجی د  ،ایسجتارهای
سیاسی فرد شکل میگیرند (دلموند و همکارا  ،0311 ،ص .)71 .هدف از د  ،تربیت یا پرورش
افراد بهعنوا اعضای کاردمد جامعه سیاسی است (مهرداد ،0315 ،ص .)01 .از منظر امام علی
علیهالسالم یکی از عوامل جامعهپذیری سیاسی ،رهبرا جامعه هستند .رهبرا  ،حاکما و
مدیرا بهدلیل دراختیارداشت امکانا ،جامعه و قرارگرفت در جایگاه الگو برای گروه های
سیاسی و اجتماعی در انتقال باورها و ارزشها و رفتارهای مطلوب و یا ممانعجت از تحقجق
د ها نقش بهسزایی دارند .ایشا میفرمایند:
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جدیدتری از نهادها به عرصهی حیا ،اجتماعی انسا راه یافتهاند .کوی اذعجا مجیکنجد
یکی از کارکردهای حکومت ،نهادمندسجاخت هن ارهجا از طریجق قجوانی مصجوب اسجت
(کوی  ،0337 ،ص .)000 .نهادهای جامعهپذیری سیاسی بهطور خجاص شجکلهجایی از نهجاد
هستند که احساس تعلق اجتمجاعی افجراد را بجردورده مجیسجازند و کمینجههجای رابطجهی
«جامعه» و «حکومت» را بهگونهای پوشش میدهند که از ذرهایشد جامعجهی سیاسجی
پیشگیری به عمل دید .بر همی پایه ،در سخنا  ،رفتار و مکاتبا ،امام علی بجه شجکل
مستوفا به ای قبیل نهادها توجه شده است که از ایج میجا سجه دسجتهی د هجا شجامل
«نهادهای مردمنهاد»« ،نهادهای انتخاباتی» و «نهادهای نظارتی و امنیتی» در کجالم د
حضر ،پررنگتر هستند.
 .1روش تحقیق
سال بیست و چهارم /شماره نود و ششم /زمستان 0011

ای تحقیق از نوع توصیفی و روش د کیفی است و با بهرهگیری از «گرندد تئجوری» یجا
«نظریهی مبنایی» 0ان ام میپذیرد .نظریهی مبنایی در واقع فردیند ساخت یک نظریجهی
مستند و مدو از طریق گرددوری سازما یافتهی دادهها و تحلیل اسجتقرایی د هجا بجرای
یافت پاسخ پرسش ها در زمینه هایی است که فاقد مبانی نظری کافی برای تدوی فرضیه
و دزمو د هستند (محسنی تبریجزی ،0337 ،ص .)032 .نظریه مبنایی بر محجور سجه عنصجر:
مفاهیم 2،مقوال ،یا طبقا 3،و گزارهها یا قضایا 0صور ،پیدا میکند .مفجاهیم ،انتزاعجی از
پدیدههای بیرونی و خارج از ذه هستند .در ای روش ،دادههجا از طریجق مفهجومسجازی،
استنباط ،تفسیر و برداشت هجای ذهنجی محقجق تبجدیل بجه نظریجه مجی شجوند .مقجوال،،
صور،بندی و طبقهبندی ویههای از مفاهیمِ استخراج شجده هسجتند؛ ازایج رو حصجول بجه
نظریه به مدد مفاهیم ،در گرو مقولهبندی و تنظیم معقول و موزو مفاهیم است .گزارههجا
یا قضایا بهواقع توضیحاتی دربارهی روابط بی مفاهیماند (محسنی تبریزی ،0337 ،ص.)037 .
جامعه دماری در ای تحقیق شامل سخنا امام علی علیهالسالم در نهجالبالغه ،نجارر
1. Grounded Theory
2. Concepts
3. Categories
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4. Propositions

به موضوع :حکومت ،سیاست و قدر،؛ در سه بخش خطبهها ،نامهها و حکمتهاسجت .بجا
توجه به ای که تعداد دادهها در مطالعا ،کیفی از ابتدا قابل پیشبینجی نیسجت ،گجرددوری
دادهها تا جایی ادامه مییابد که دادهها به اشباع نظری برسند .اشباع نظجری در نظریجهی
مبنایی به معنای کاملشد همهی سطوح کدها بهگونهای است کجه اطالعجا ،مفهجومی
جدیدی که نیازمند کد جدید یا گسترش کدهای موجود باشد ،به دست نیاید.
 .1یافتههای پژوهش
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یافته های پهوهش که نارر به نقش و جایگاه حکومت در تاسیس نهادهای جامعجهپجذیری
سیاسی ،در قالب سه گام اساسی شامل کدگجذاری بجاز ،کدگجذاری محجوری و کدگجذاری
انتخابی پیگیری شد .کدگذاری باز ،گجام اول در روش نظریجهی مبنجایی اسجت کجه بججه
طبقجهبنجدی داده ها از طریق یادداشتهای کوتاه من ر مجیشجود و نتی جهی نهجایی د ،
تعیی و طبقهبندی مفاهیم است .امجام علجی در نهججالبالغجه بجه نقجش و اذرگجذاری
حکومت بر اجتماعی شد سیاسی اعضای جامعجه در هجر دو بعجد سجلب و ای جاب تاکیجد
کرده است.
برای رسید به درک درستی از مفاد سخنا و دیدگاههای د حضر ،،بجا اسجتفاده از
رهیافت استقرای کیفی و با مراجعهی مستقیم به مت نهجالبالغه ،مهمتری عبجار،هجای
مرتبط با موضوع حکومت و جامعهپذیری سیاسی و با محور نهادهای جامعهپذیری سیاسی،
به ترتیبِ «خطبهها»« ،نامهها» و «کلما ،قصار» بهعنوا واحد تحلیجل اسجتخراج شجد و
بهمنظور درک مفاهیم پنها د ها در قالب «کدهای اولیه» صور،بندی گردید .در مرحله
بعد« ،کدگذاری محوری» بهمنظور تبدیل پراکندگی موجود بی کجدهای اولیجه بجه اتحجاد
نسبی ،ان ام پذیرفت و میا دستهبندیهای بهوجوددمجده در مرحلجهی کدگجذاری اولیجه،
ارتباط جامعتری برقجرا ر گردیجد تجا از کجدهای قبلجی فروکاسجته شجود .دخجری مرحلجهی
کدگذاری ،به «کدگذاری انتخابی» اختصاص داشت که طجی د میجا دسجتهبنجدیهجای
گوناگو  ،یک دسته بهعنوا «هسته» برگزیده شد و دیگر دستهها به د مجرتبط گردیجد.
ایدهی اصلی ،همانا ای جاد یجک «هسجتهی اصجلی» بجرای ارتبجاط دیگجر دادههجا بجه د
بوده است.
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ردیف

متن اصلی

1

..وَ الَ تُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَةِ

2

وَ الَ تُنَفِّرَنَّ بَهِیمَةً وَ الَ تُفْزِعَنَّهَا،
وَ الَ تَسُوءَنَّ صَاحِبَهَا فِیهَا.

ترجمه

ارجاع

کدگذاری

و با چاپلوسى و تملق با من در

خ،612

نهی از تملقگویی

نیامیزید

ص672 .

حاکمان

چارپایى را رم مده و مترسان
و صاحبش را در گرفتن آن به

ن ،62ص262 .

سختى مینداز.

منع از ترساندن
حیوانات

(به مالک اشتر هنگام اعطای

3

وَأَشْعِرْ قَلْبَک الرَّحَمْةَ لِلرَّعِیةِ وَ

والیت مصر) مهربانى ،محبت

الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ

و لطف به رعیت را پوشش دل

ن ،22ص247 .

مدارا با مردم

خود قرار ده.
من بهسبب پیمانى که با شما
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4

..وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَیکمْ وَ إِلَى ذِمَّتِکمْ

دارم ،از آسیبى که سپاهیان به

مِنْ مَعَرَّةِ الْجَیشِ ،إِالَّ مِنْ جَوْعَةِ

مردم برسانند ،بیزارم؛ مگر

الْمُضْطَرِّ ،الَ یجِدُ عَنْهَا مَذْهَباً

آنکه سربازى گرسنه مانده و

إِلَى شِبَعِهِ.

براى سیرکردن خود چارهاى

برائت از رفتار
ن ،26ص227 .

غیرانسانی
ماموران حکومت

جز آن نداشته باشد.
أَمَّا بَعْدُ ،فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ

5

لِی عَلَیکمْ حَقّاً بِوِالَیةِ أَمْرِکمْ وَ
لَکمْ عَلَی مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِی
لِی عَلَیکمْ
 ..وَ مَا أَخَذَ اللّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ

6

الَ یقَارُّوا عَلَى کظَّةِ ظَالِمٍ وَ الَ
سَغَبِ مَظْلُومٍ
أَمَا وَالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ

7

النَّسَمَةَ ،لَوْالَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ
قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ

خداوند بهجهت برعهدهداشتنِ
حکمرانىِ شما حقى براى من
بر ذمهی شما نهاده و شما نیز
حقى مانند حقى که من بر شما

خ،612
ص672 .

احترام به حقوق
متقابل مردم و
مسئوالن

دارم ،بر من دارید.
و پیمانى که خداوند از دانایان
گرفت که در برابر پُرخورى
ستمکار و گرسنگى ستمدیده

خ ،2ص161 .

احساس مسئولیت
اجتماعى

ساکت ننشینند.
به خدایى که دانه را شکافت و
جان را آفرید ،اگر نبود حضور
مردم و تمامبودن حجت بر من

خ ،2ص161 .

اهمیتدادن به نظر
مردم

بهدلیل وجود یاور.
و نباید [حاکم] از چرخش

01

8

..وَ الَ الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَیتَّخِذَ

قدرت و انتقال آن از کسى به

خ،121

نهراسیدن از

قَوْماً دُونَ قَوْمٍ

کس دیگر بترسد تا گروهى را

ص111 .

جابه جایی قدرت

بىجهت بر گروهى مقدم دارد.

در مورد بندگان خدا و

9

اتَّقُوا اللّهَ فِی عِبَادِهِ وَ بِالَدِهِ،

شهرهایش تقواى الهى را

فَإِنَّکمْ مَسْؤُولُونَ حَتَّى عَنِ

رعایت کنید ،زیرا شما حتى

الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ

درباره زمینها و حیوانات نیز

خ،127
ص667 .

مسئولیتپذیری

مسئول هستید.

10

..شُکراً مِنِّی لِلْبِرِّ الْقَلِیلِ
..فَقُلْتُ :هَبِلَتْک الْهَبُولُ! أَ عَنْ

11

دِینِ اللّهِ أَتَیتَنِی لِتَخْدَعَنِی؟ أَ
مُخْتَبِطٌ أَنْتَ أَمْ ذُو جِنَّةٍ ،أَمْ
تَهْجُرُ؟

و این بهخاطر سپاسگزارى از

خ،121

قدردانی از

خوبى اندک شماست.

ص611 .

خوبیهای مردم

گفتم :مادرت به عزایت
بنشیند ،آمدهاى از راه دین خدا
مرا بفریبى؟ آیا در خِرَدت
نقصانى پدید آمده ،یا

خ،664
ص671 .

وقوف به مجاری
سوءاستفاده در امر
حکومت

دیوانهاى یا یاوه مىسرایى؟
(خطاب به عبداهللبنزمعه که از

12

وَ إِنَّمَا هُوَ فَیءٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ
جَلْبُ [حلب] أَسْیافِهِمْ

شیعیان بود) بىشک این مال
نه از آنِ من است و نه از آنِ

خ،626

سهم خواهی و نفوذ

تو ،بلکه غنیمت مسلمانان و

ص612 .

بیضابطه در امور
حکومت

ثمره شمشیرهاى آنان در میدان
نبرد است.
همان مردمى که با ابوبکر ،عمر

إِنَّهُ بَایعَنِی الْقَوْمُ الَّذِینَ بَایعُوا
أَبَابَکرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا
بَایعُوهُمْ عَلَیهِ ،فَلَمْ یکنْ لِلشَّاهِدِ

13

أَنْ یخْتَارَ وَ الَ لِلْغَائِبِ أَنْ یرُدَّ وَ
إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِینَ وَ
الْأَنْصَارِ ،فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ
وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کانَ ذلِک لِلّهِ
رِضًى.

و عثمان بیعت کردند ،با همان
شرایط با من بیعت کردند .آن
که حضور داشت ،حق ندارد
دیگرى را برگزیند و آن که
غایب بود ،حق ندارد آن را رد

تمکین از قواعد
ن ،2ص211 .

انتخابات

کند .شورا تنها براى مهاجران
و انصار است؛ اگر بر خالفت
کسى اتفاق کردند و او را
پیشوا خواندند ،خداوند را
خشنود ساختهاند.

14

وَ إِنِّی أُقْسِمُ بِاللّهِ قَسَماً صَادِقاً،

(نامه به زیادبنابیه جانشینِ

لَئِنْ بَلَغَنِی أَنَّک خُنْتَ مِنْ فَیءِ

عبداللّهبنعباس در بصره) به

الْمُسْلِمِینَ شَیئاً صَغِیراً أَوْ کبِیراً،

خدا سوگند مىخورم،

ل سوگندى راست که اگر به من
لَأَشُدَّنَّ عَلَیک شَدَّةً تَدَعُک قَلِی َ
الْوَفْرِ ،ثَقِیلَ الظَّهْرِ ،ضَئِیلَ الْأَمْرِ .خبر رسد در غنایم مسلمانان به

جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسی از منظر نهجالبالغه

إِنَّ هذَا الْمَالَ لَیسَ لِی وَ الَ لَک

مقابله با

سختگیری در
ن ،66ص262 .

مجازات خیانت
به بیتالمال

01

اندک یا بسیار ،خیانت کردهاى،
چنان بر تو سخت گیرم که
تهیدست شوى و هزینه زندگى
بر دوشت سنگینى کند و حقیر و
خوار گردى!
از تو خبرى به من رسید که

15

فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْک أَمْرٌ ،إِنْ کنْتَ

اگر چنان کرده باشى،

فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّک وَ

پروردگارت را به خشم آورده

عَصَیتَ إِمَامَک وَ أَخْزَیتَ

و امام خویش را نافرمانى

[أخربت] أَمَانَتَک.

کرده و در امانت خیانت

ن ،46ص246 .

نظارت بر عملکرد
کارگزاران

کردهاى.
به خدا سوگند! اگر کارى را

وَاللّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَینَ

که تو کردى حسن و حسین

فَعَالَ مِثْلَ الَّذِی فَعَلْتَ ،مَا کانَتْ
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مسامحهنکردن در

کرده بودند ،از من نرمى

لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَةٌ وَ الَ ظَفِرَا

نمىدیدند و به مرادى

مِنِّی بِإِرَادَةٍ ،حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ

ن ،41ص241 .

نمىرسیدند تا آنکه حق را از

مِنْهُمَا وَ أُزِیحَ الْبَاطِلَ عَنْ

برخورد با
ناهنجاریهای
نزدیکان

آنان بازگیرم و باطل پدیدآمده

مَظْلَمَتِهِمَا.

از ستم آن دو را نابود سازم.

جدول  :0نمونه کدگذاری باز
 .1.1مقولهبندی محوری

پس از ای مرحله ،نوبت به کدگذاری محوری برای شناخت مقولجههجای کلجیتجر رسجید.
کدگذاری محوری ،فردیندی است که طی د مفاهیم بهدستدمده از طریق کدگذاری بجاز
به هم ربط داده میشجوند .در واقجع در ایج مرحلجه در پجی بجرهمزد و بجههجمپیوسجت
طبقهبندیها هستیم تا یک تبیی دقیقتر و کاملتر از پدیده ارایه شود.
مفاهیم

مقولهها

اهمیت نقشش مشردم ،بیعشت ،شایسشتهگزینشی ،حقشوق متقابشل رأیدهنشدگان و
منتخبان ،نظارت بر انتخابات.

اهتمام به نهادهای انتخاباتی

حمایت از تقویت و توسعهی مجاری ارتباطات مردمی ،حمایشت از محرومشان
و نیازمندان ،حمایت از محیط زیست ،حمایت از گروههای آسیبدیده ،جلشب
مشارکتهای مردمی.

ساماندهی نهادهای مردمنهاد

حاکمیت قانون ،نظارت بر عملکرد کارگزاران ،مسامحهنکردن در برخشورد بشا تشکیل نهادهای نظارتی و امنیتی
فساد ،پیشگیری از ویژهخواری ،نظام چرخش مدیران.

جدول  :2طبقهبندی و استخراج مقوال ،از مفاهیم

کدگذاری محوری درواقع رابطهی بی مفاهیم و نظریه است و مبتنیبر مدل پارادایمی
شکل میگیرد .طبق مدل پارادایمی استراس و کوربی  ،یافتههجا حجول محورهجای :علجل،
پدیده ،زمینه ،شرایط میان ی ،استراتهیهای کنش/کنش متقابل و پیامدها شکل میگیرند.
گفتنی است پارادایم در ای جا بیا گر سلسلهی روابطی است که بی زیرمقولهها و مقولهی
اصلی وجود دارد و از ای نظر با اصطالح رایج در مباحث معرفتی بهمعنای چارچوب فکری
و فرهنگی غالب بر نظامهای معرفتی متفاو ،است.
 .1.1مقوله محوری (پدیده)

 .1.1شرایط علّی

حوادث ،وقایع و اتفا هایی که در وقوع یا گسترش پدیده نقش ایفجا مجیکننجد ،علجل یجا
شرایط عل،ی گفته میشود؛ ماننجد تجاذیر شکسجتگی پجا بجر احسجاس درد (همجا  ،ص.)010 .
براساس دادههای ای تحقیق ،عناصری چو « :اهتمام حکومت به نهادهجای انتخابجاتی»،
«ساما دهی نهادهای مردمنهاد» و «شکلدهجی نهادهجای نظجارتی و امنیتجی» عجواملی
هستند که بر شکلگیری نهادهای جامعهپذیری سیاسی اذر میگذارند.
سیره عملی و سخنا امیرالمومنی علیهالسالم سرشار از فرصتهایی است کجه بسجتر
ایفای نقش نهادهای مردمی را تسهیل میکند .سازما مردم نهاد 0یا سجازما غیردولتجی
که در فارسی به اختصار سَم و در انگلیسی  NGOخوانجده مجیشجود ،طیج وسجیعی از
موسسا ،،تشکلها ،ان م ها و بهطور کلی بخشی از نهادهای مجدنی غیردولتجی را دربجر
میگیرد که توسط مردم شکل گرفتهاند و با مشارکت و همکاری دنا فعالیجت مجیکننجد.
1. Non-government Organization.

جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسی از منظر نهجالبالغه

پدیده یا مقولهی محوری در اصل هما ایده ،حادذه یا اتفا اصلیای است که سلسجلهی
کنشها و کنشهای متقابل برای کنترل و ادارهی د معطوف میگردد .بهواقع ما پدیده را
با پرسشهایی مانند« :ای دادهها به چه چیز داللت میکنند و ای کنش و کنش متقابجل
دربارهی چیست؟» شناسایی میکنیم (استراس و کجوربی  ،0337 ،ص .)010 .در ایج تحقیجق،
پدیده ی اصلی تاسیس نهادهای جامعه پذیری سیاسی از طریق اعمال نقش و کارکردهای
حکومت است که با لحاظ م موعهای از عوامجل و شجرایط عل،جی ،زمینجهای و مداخلجهای
نمایا میشود.
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بدی سبب در گام نخست« ،مردم» نزد امام دارای جایگاه و منزلت ویههاند .یکی از نکجا،
دربجارهی مجردم ،سجفارش کجارگزارا بجه مالطفجت و
برجسته در سیره و سخ امام
مهربانی با مردما و دوریگزینی از رفتارها و روشهایی است که اسجباب رن جش خجاطر
دنا را فراهم میدورد .چنا که در سجال  31ه جرى ،زمجانی کجه د حضجر ،محمجدب
ابىبکر را برای حکومت مصر برگزیدند ،در حکم وی افزو بر سجفارش بجه مالطفجت بجا
مردم و رعایت انصاف و عدالت در حق دنا  ،به مسئولیت همگا در پیشگاه خدای متعال
و ضرور ،مراقبت از رفتار و کردارها گوشزد فرمودند (نهجالبالغجه ،0330 ،نامجه ،21ص.)321 .
توجه به محیط زیست بهویهه زیست جانوری بهعنوا پجارهای ججداییناپجذیر از چرخجهی
حیا ،طبیعت ،دغدغهی حکومتها و سازما های مجردمنهجاد در جوامجع امجروزی اسجت.
برهمی پایه امام در نامهی  27ضم بیا اخال اجتماعى کارگزارا اقتصادى ،به مراعا،
حقو حیواناتی که بهعنوا زکا ،اخذ میشوند ،اشاره کرده و از ترساند و دزار دنها منجع
کرده است (نهجالبالغه ،0330 ،نامه.)325 ،27
د حضر ،در سیره ی سیاسی خود به اهمیجت نهادهجای انتخابجاتی گوشجزد کجرده و
تقویت د ها را برای رشد و تعجالی جامعجهی سیاسجی ضجروری دانسجته اسجت .انتخابجا،
موجهتری و مشروعتری ابزار رسید به قدر ،و رایجتری شیوهی کاربرد ارادهی عمومی
در نظامهای مردمساالر است که شهروندا از طریق د در شکلگیری نهادهای سیاسجی
و تعیی متصدیا اعمال قدر ،عمومی مشارکت میکنند (عمید زن جانی و موسجیزاده،0333 ،
ص .)351 .در جاهای مختل نهجالبالغه اعم از خطبهها و نامهها ،توجه امام به نظر مجردم
برای ورود به حکومت و اهمیت نظر دنا برای ادامهی روند فعالیتها و برنامههجا مشجهود
است؛ چه د جا که برای برعهدهگرفت زمامداری ،استقبال و ت مجع مردمجا را انگیجزهی
ورود خویش به امر حکومت میداند؛ و چه د جا که از بدعهدی خواص یجارا و اصجحاب
گالیه میکند و بیوفایی دنا را نافی بیعت اولیهشا میشمرد (نهجالبالغجه ،0330 ،خطبجه،3
نامه ،33ص023 .و .)333
افزو بر ای  ،د حضر ،با اعمال نظار ،بجر رفتجار کجارگزارا و مجأمورا حکومجت
خویش ،مواردی همچو حس ان جام وریفجه ،نحجوهی برخجورد بجا مجردم و شجهروندا ،
صحتوسقم گزارشهای ارسالی ،درسجتى و نادرسجتى شجکایتهجای مردمجی از عجامال
حکومت و  ...را پیوسته رصد میکردنجد و در صجور ،بجروز هرگونجه ناهن جاری ،واکجنش
مناسب نشا میدادند .منظور از نظار ،در ای جا د دسته از نظار،هاست کجه بجا هجدف

کنترل فردیندهای سیاسی و اجتماعی از ناحیهی حکومجت صجور ،مجیگیجرد و در قالجب
نهادهای نظارتی و امنیتی اعمال می گردد .بر همی اساس بجا سجهمخجواهی و نفوذهجای
بیضابطه در امور حکومت بهشد ،مقابله میکرد و خطاب به عبداهللب زمعه که به خجاطر
مقام و موقعیتش نزد امام ،توقع سهم بیشتری از بیتالمال داشت ،فرمود« :إِنَّ هذَا الْمَالَ
لَیسَ لِی وَ الَ لَک وَ إِنَّمَا هُوَ فَیءٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ جَلْبُ [حلب] أَسْیافِهِمْ؛ ای مال نه از د ِ
م است و نه از د ِ تو ،بلکه غنیمت مسلمانا و ذمره شمشیرهاى دنجا در میجدا نبجرد
است»( .نهجالبالغه ،0330 ،خطبه)233 ،232
 .1.3زمینهها

نظارت مردمی

از منظر امام علی حکومت برای مردم و در خدمت مردم است؛ ازای رو ،ای حق را
برای مردم قایل است که عملیا ،حکومت و رفتار کارگزارا را تحت نظر داشته باشند .در
ای صور ،همهی امور حکومت بهسوی راستی میل میکند و انحرافها و کاستیهجا بجه
حداقل میرسند .ایشا در خطبهای که روز دوم حکومت خویش ایراد فرمود ،بر ای نکتجه
تاکید میورزد که چیزی برای پنها کرد از مردم ندارد:
ذِمَّتِی بِمَا أَقُولُ رَهِینَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ ..وَاهللِ مَا کَتَمْتُ وَشْمَةً وَ لَا کَذَبْتُ کِذْبَةةً؛ پیمجا مج
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شرایط زمینه ای ریشه در شرایط عل،ی دارند و محصول تالقی و تلفیق د ها با یجکدیگجر
برای شکلداد به الگوهای مختل با ابعاد گوناگو اند .وقتی مجیگجوییم در شجرایط درد
شدید و طوالنی ،چنی و چنا میکنیم تا د را مهار کنیم ،زمینجه را توضجیم مجیدهجیم
(استراس و کوربی  ،0337 ،ص .)012 .د چه میتواند به شکلگیری نهادهجای جامعجهپجذیری
سیاسی از ناحیه ی حکومت مدد رساند ،میزا مراقبت و اهتمام حاکمیت در ایفای ورجای
و کارکردهای خود در قبال مردم و دوریگزینی از رفتارها و کنشهایی اسجت کجه سجبب
تنفر عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی اعضای جامعه میشود.
گزیدهای از زمینه های ای ابی شکلگیری نهادهای جامعجهپجذیری سیاسجی در کجالم
امام به شرح زیر است:

بدا چه میگویم در گرو است و بهدرستی گفتارم متعهد و پایبندم .به خدا سوگند به اندازهی
سر سوزنی را پنها ندارم و هیچگونه دروغی نگویم( .نهجالبالغه ،0330 ،خطبه)033 ،05

تنها چیزی که در حکومت د حضر ،پنها داشته می شد ،اسرار جنگی بود؛ چنا که
در ای باره میفرمود « :أَالَ وَ إِنَّ لَکمْ عِنْدِی أَنْ الَ أَحْتَجِزَ دُونَکمْ سِةرااً إِالَّ فِةی حَةرْ ؛
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بدانید حق شما نزد م د است که جز راز جنگ ،چیزی را از شما نپوشانم» (نهججالبالغجه،

 ،03370نامه.)307 ،71
سیره عملی امام نشا میدهد نظار ،مردم برای د حضر ،حجایز اهمیجت بجود.
سوده همدانی یکی از زنانی بود که برای شکایت از مامور زکا ،نزد د حضر ،دمده بود.
نقل میکند چو به خدمت حضر ،رسیدم ،امام دمادهی اقامه نماز بود .بجا دیجد مج از
نماز منصرف شد و فرمود :دیا درخواستی داری؟ گفتم بلی و رلم مامورش را گزارش دادم.
د حضر ،قطعهی پوستی بیرو دورد و بر روی د نوشت:
هرگاه نامه مرا دریافت کردی د چه از کار ما در دست توست ،حفظ ک تا کسی به سراغت
دید و د ها را از تو تحویل بگیرید والسّالم .پس امام علیهالسالم گریست و فرمجود :خداونجدا
تو بر م و د ها شاهدی و م د ها را امر نکردهام که به خلق تو رلجم کننجد( .محمجودی،
 ،0315ج ،0ص)000 .
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حقوق متقابل رأیدهندگان و منتخبان

«حق» و «تکلی » دو مفهومی هستند که اذر متقابل بر یکدیگر دارند و زمانی که در
مباحث حکومت کنار یکدیگر قرار گیرند ،موضوع حقو متقابل مردم و حکومجت مطجرح
میشود .امام علی در دورهی زمامداری خویش بهرغم تمامی فرازونشیبها و مشقتها،
به حقو متقابل حکومت و مردم ملتزم بودند و از توجه بدا غفلجت نورزیجدهانجد .در ایج
الگوی حاکمیتی ،میا انتخاب شونده و انتخابکننده رابطهی پاسخگجویی برقجرار اسجت و
صندو رأی قدر ،تعیی کنندهای دارد .بر ای پایه امام ضرور ،رابطهی متقابل مردم
و حکومت را گوشزد کرده و بر حقو طرفی صحه میگذارند:
اى مردم! م بر شما حقى دارم و شما نیز بر م حقى دارید؛ اما حق شما بر مج د اسجت
که خیرخواهتا باشم و غنیمت شما را تماما به شما بدهم ،شجما را دمجوزش دهجم تجا نادگجاه
نباشید و تربیت کنم تا بدانید .اما حق م بر شما د است که به بیعت خود وفادار باشید و در
بود و نبودم خیرخواه م باشید ،هرگاه شما را مىخوانم اجابت کنید و هرگاه فرما مىدهجم
اطاعت نمایید( .نهجالبالغه ،0330 ،خطبه ،30ص)003 .
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برخی معتقدند ای که امام ،نخست از حقو امت بر امام سخ مىگوید به ایج دلیجل
است که تقدیم ای بخش عالوهبر ای که سبب تاذیر در نفوس شنوندگا مىشود ،جنبهی
مردمى حکومت اسالمى را دشکار مىسازد و نشا مجىدهجد ایج حکومجت بجا حکومجت
خودکامگا و طاغو،هجا کجه خجود را مالجکالرقجاب مجردم مجىداننجد ،بسجیار فجر دارد

(مکارمشیرازی ،0317 ،ج ،2ص .)303 .طبعا زمانی میتجوا انتظجار جامعجهپجذیری سیاسجی از
اعضای جامعه را داشت که حقو حکومت و مردم بهطور متقابجل و بجدو پجردهپوشجی و
ابهام مراعا ،گردد؛ لذا پیشگامی حکومت به نهادینهساخت د مدد میرساند.
ارتباط رودررو با مردم

توجه به نیاز و خواست مردم افزو بر ای که توصیهی دموزههای دینجی اسجت ،باعجث
جلب اعتماد عمومی و کسب سرمایهی اجتماعی بجرای حاکمجا نیجز مجیگجردد .یکجی از
شاخصهای مهم داوری دربارهی حکومت نزد امام چگونگی توزیع و تمرکز برنامهها و
امکانا ،کشور برای جلب رضایت عموم مردم است .ایشا خطاب به مالک اشتر ،جمعیت
اصلی مسلمانا و حامیا واقعی دی را تودهی مردم دانسته و بر توجه و گرایش به دنجا
سفارش میکنند:
إِنَّمَا عِمَادُ الدِّینِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ فَلْیکنْ صِغْوُک لَهُمْ وَ
مردم هستند ،پس باید توجه تو به سوی دنا و تمایل تجو بجه ایشجا باشجد( .نهججالبالغجه،
 ،0330نامه ،73ص)303 .

تصدی قدر ،را فرصت مناسبی بجرای برقجراری ارتبجاط بجا مجردم ،بجهویجهه
امام
کسانی که دسترسی مستقیم به عناصر قدر ،ندارنجد ،دانسجته و خطجاب بجه مالجک اشجتر
میفرمایند:
بخشى از وقت خود را براى مراجعه نیازمندا قرار ده و در د وقت ،خود را از هجر کجار دیگجرى
فارغ گردا  .براى دنا م لس عمومى قرار بده و در د م لس براى خدایى کجه تجو را دفریجده،
تواضع ک و نگهبانا و محافظا خود را از ای م لس دور ساز تا سخنگوى ایشا بدو بجیم
و هراس و بىلکنت زبا با تو سخ گوید( .نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،73ص)372 .

د حضر ،به مسئوال تاکید میکنند که از فاصله با مردم بکاهند و ح ابهایی کجه
مانع ارتباطا ،مردمی میشود را از میا برچینند« :نباید میا تو و مردم ،نماینجدهاى ججز
زبانت و دربانى جز چهرها ،باشد .هیچ نیازمندى را از دیدار خود محروم مک کجه نیازهجا
اگر در فرصتهاى نخسجت بجر تجو عرضجه نشجود ،بجردوردهسجاخت بعجدى د هجا برایجت
ستایشانگیز نیست» (نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،73ص.)373 .

جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسی از منظر نهجالبالغه

مَیلُک مَعَهُم؛ همانا حامیا دی و انبوهی مسلمانا و نیروی دماده پیکار با دشمنا  ،عامجهی

جلب مشارکتهای مردمی

زمینهسازی برای مشارکت همهی گجروههجای اجتمجاعی در ادارهی کشجور از ورجای
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اساسی حکومتهاست و زمانی مردم بهدرستی از حقو شجا بهجره مجیبرنجد کجه امکجا
مشارکتشا بهطور واقعی فراهم شود و بتوانند در تصمیمگیریها و اداره حکومت نقجش
داشته باشند .مشارکت اجتماعی در نگاه کلی بهمعنای شرکت فعال و سازما یافتهی افراد
و گروههای جامعه در امور اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است .پاتنام معتقد است مشجارکت
اجتماعی از طریق افزایش هزینههای بجالقوهی نقج میاجا اجتمجاعی ،کجاهش فضجای
ابهام دمیز و غیرشفاف ،تقویت روابط متقابل اجتماعی و ای جاد حجس اعتمجاد بجه دیگجرا ،
زمینهی همکاری و اعتماد به یکدیگر را در کنشگرا اجتماعی افزایش مجیدهجد (پاتنجام،
 ،0313ص.)215 .
حکومتها هرقدر هم تالش کنند و ررفیتهای جاری خجود را بسجیج نماینجد ،بجدو
کمک و مشارکت عموم مردم نمیتوانند اهجدافشجا را محقجق سجازند .امیرمومنجا
بر د بود که همگا در حکومت نقش داشته باشند و حس مسجئولیتپجذیری را در برابجر
یکدیگر برانگیزاند .لذا فرمود:
هیچ کس هرچند جایگاهش در حق بسی بزرگ بُوَد و برتجری او در دیج بسجی پجیشتجر از
دیگرا باشد ،باالتر از د نیست که در گزارد ِ حقی که خداوند بر عهده او گذاشته است ،از
یاری دیگرا بینیاز باشد و هیچکس هرچند مردما او را کوچک شمارند و در دیدهی دنجا
بیمقدار به حساب دید ،خُردتر از د نیست که نتواند دیگرا را در گزارد حق یاری دهد یا
نخواهد که بر ان امداد وریفه او را یاری دهند( .نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،73ص)372 .

د حضر ،دربارهی سهیمشد مردم در تعیی سرنوشت خویش میفرماید« :هر کس
تنها به رأی خود اتکا کند ،نابود است و هر کس دیگرا را به مشور ،فرا خواند ،در عقجل
ایشا سهیم شده است» (نهجالبالغه ،0330 ،حکمت ،050ص.)020 .
 .1.3کنش و کنش متقابل

کنش و کنش متقابل ،روش ها و راهبردهایی است که کنشگرا در رویارویی با پدیجده و
با توجه به شرایط عل،ی و زمینهها اتخاذ میکنند و اغلب هدفمند ،ارادی و دارای دلیل است
و برای حل یک مساله صور ،میگیرد .در ماجال درد پجا ،راهبردهجای اداره و کنتجرل درد
شامل تختهی شکستهبندی ،رفت به اورژانس و گرمکرد فجرد اسجت (اسجتراس و کجوربی ،
 ،0337صص .)015-33 .در ای جا ،مقصود یافت کنشهای حکومت است که در شکلگیری
نهادهای جامعه پذیری سیاسی اذرگذار اسجت و تشجخیص کجنش متقابجل مجردم در برابجر
کنشهای حکومت تاذیر د ها بر جامعهپذیری سیاسی را دشکار مجیکنجد .بخجشهجایی از

سیره و کلما ،امیرالمومنی

در ای باره را به اجمال برمیشمریم:

حمایت از محرومان و نیازمندان

در دیدگاه امام علی جامعه از طبقا ،مختلفی شامل :نظامیا  ،کشاورزا  ،قضجا،،
کاتبا و وزیرا  ،کارمندا  ،بازرگانا  ،صاحبا صنایع و محروما و ناتوانا تشکیل شجده
است .بیتردید ای طبقا ،در عینیتبخشی اهداف کال جامعه دارای سرنوشت یکسجانی
هستند و به یکدیگر وابستگی تام دارند:
وَاعْلَمْ أَ َّ الرَّعیةَ طَبَقَا ٌ،الَ یصْلُمُ بَعْضُهَا إِالَّ بِبَعْ ٍ وَ الَ غنَى بِبَعْضهَا عَ ْ بَعْج ٍ؛ بجدا کجه
مردم جامعه را گروههاى گوناگونى تشکیل مىدهند که کارشا جز به یکدیگر ساما نیابد
و برخى از برخى دیگر تو را بىنیاز نسازد( .نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،73ص)303 .

جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسی از منظر نهجالبالغه

یکی از طبقه های اجتماعی که در کالم حضر ،با تاکید مجورد سجفارش واقجع شجده و
کارگزارا خویش را بدا تحری نموده ،طبقه محروم و نیازمند جامعه است .د حضر،
خطاب به مالک اشتر میفرماید« :خدا را ،خدا را در نظر بگیر در حق طبقه پجایی جامعجه،
دنا که بیچارهاند؛ از مساکی  ،نیازمندا  ،بینوایا و زمی گیرا » (نهجالبالغه ،0330 ،نامه،73
ص .)372 .در ادامه تاکید میکند که در میا اینا برخى ارهار نیاز کنند و برخى دست نیاز
بهسوى دیگرا نگشایند .حقوقى را که خداوند درباره ایشا از تو خواسته است ،نگهجدار و
براى دنا سهمى از بیتالمال و سهمى از غال ،اراضى خالصهی اسجالم در هجر شجهر را
قرار ده (نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،73ص.)372 .
د حضر ،برای رسیدگی به امور محروما  ،ازیکسو با تقلیل مالیا،ها و دمادهسازی
زمی های کشاورزی و سپرد د به دسجت مجردم زنجدگی دنجا را رونجق مجیبخشجید و
ازسوی دیگر درباره توجه به تولیدکنندگا  ،توزیعکنندگا و مصرفکنندگا به زمامجدارا
سفارش مینمود (نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،73ص . )373 .افزو بر ایج  ،بجرای ای جاد امنیجت
اقتصادی و تامی همهجانبهی زندگی مردم ،نظار ،مستقیم بر بجازار داشجت (نهججالبالغجه،
 ،0330نامه ،73ص .)373 .همچنی به کارگزار خود دستور میداد که قیمتها را در سجطحی
نگه دارند که برای همهی گروههای مردم قابل تحمل باشد و به فروشندگا زیانی نرساند
(نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،73ص.)372 .
حمایت از گروههای آسیبدیده

حمایت از دسیب دیدگا اجتماعی و تدارک بسترهای مناسب بجرای مسجئولیتپجذیری
دنا با هدف اصالح امور جامعه ،از ورایفی است که بر دوش همگجا بجهویجهه حاکمیجت
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اسالمی است .از معضلهایی که امروزه دام گیر اکار جوامع بشجری اسجت ،پدیجدههجایی
چو  :خودکشی ،قتل ،طال  ،سرقت ،مهاجر ،و شاید جدیتر و پردسیبتر از همه ،پدیده
اعتیاد است .در کنار تالش حکومت برای مقابله و درما ای پدیدههجا ،شایسجته اسجت از
ررفیت نهادهای مردمی برای تسریعبخشید به خدما ،مورد نیاز ای گروهها بهره گرفته
شود .امام علی جامعه را در برابر منحرفا از مسیر حق ،دارای مسئولیت دانسته و دنا
را به حمایت و همدردی با دنا تحری نموده و میفرماید« :وَ إِنَّمَا ینْبَغِی لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ
وَ الْمَصْنُوعِ إِلَیهِمْ فِی السَّالَمَةِ أَنْ یرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُو ِ وَ الْمَعْصِیةِ؛ دنا که گناه ندارنجد و
به لط خدا از دلودگى برکنارند ،شایسته است که بر اهل گناه و معصیت رحمجت دورنجد»
(نهجالبالغه ،0330 ،خطبه ،001ص.)210 .
حمایت از محیط زیست
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انسا به دلیل قدر ،و استعداد دخل و تصرف در طبیعجت و محجیط زیسجت ،در برابجر
موجودا ،و اشیایی که به خدمت میگیرد ،دارای مسئولیت است .دموزههای دینی سرشجار
از التفا ،و توجه به موضوع محیط زیست و حیا ،دیگر موججودا ،در کجره زمجی اسجت.
بهطور خاص بر مسئولیت انسا ها در برابر محیط طبیعی و جانوری تاکید
امیرالمومنی
ورزیده و میفرمایند« :اتَّقُوا اللاهَ فِی عِبَادِهِ وَ بِالَدِهِ ،فَإِنَّکمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَةنِ الْبِقَةاعِ وَ
الْبَهَائِمِ؛ درباره بندگا خدا و شهرهایش تقجواى الهجى را رعایجت کنیجد؛ زیجرا شجما حتجى
دربارهی زمی ها و حیوانا ،نیز پرسش میشوید» (نهجالبالغه ،0330 ،خطبه ،051ص.)221 .
مفهوم تقوا در برابر بندگا خداوند ،ترک دزار د ها و حفظ حقو و احترام به شخصیت
دنا است؛ اما دربارهی بالد ،تقوا د است که از تخریب و ویرانجى بپرهیزنجد و در دبجادى
د ها بکوشند و اجازه دهند همهی مردم از محیط سالم بهجره گیرنجد .مسجئولیت در برابجر
بهایم و چهارپایا ای است که د ها را بىجهت دزار ندهند و فو طاقتشا بر د ها بار
نکنند و به نیازهاى د هجا از نظجر غجذا و دب و حتجى پوشجش الزم و نیجز دارو و درمجا
بههنگامىکه گرفتار جراحتى مىشوند ،رسیدگى کننجد (مکجارمشجیرازی ،0317 ،ج ،5ص.)023 .
اهمیت محیط زیست در دموزه های اسالمی به قجدری اسجت کجه حتجی از قطجع درختجا
سرزمی دشم یا سوزاند د ها یا رهاکرد دب برای نابودی د ها و نیز دلودهکرد دب
دشامیدنی د ها نهی شده است (حرعاملی ، 0000 ،ج ،3باب .)05-07
بیعت
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بیعت که در ادبیا ،سیاسی امروز به «جمهوریت» یا «مردمساالری» شناخته میشود،

شایستهگزینی

کسانی که در معرض رأی و انتخاب مردم برای تولی امور یک جامعه قرار مجیگیرنجد،
باید نمود و ت لی همهی خصلت ها و صفا ،نیکویی باشند که در د جامعه پراکنده شجده
است .بهره ی وافی و کافی از دانش ،مهار ،و ت ربه بهصور ،همزما  ،از امجوری اسجت
که منتخبا را در برابر اقرا خویش سردمد ساخته و استعداد واگذاری تصمیمگیری درباره
امور جامعه را در دنا پرورش میدهد .د حضر ،زمانی که مشاهده میکرد مقامپرسجتیِ
عده ای سبب انحراف در مسجیر حکومجت و امامجت مسجلمانا شجده و کسجانی بجر مسجند
تصمیمگیری انتخاب جانشی رسول خدا قرار گرفتنجد کجه بجهججای توججهنشجا داد بجه
صالحیتهای علمی و عملی و سابقهی خدمت در اسالم و هم واری با مقام رسول خجدا،
در پی مطامع شخصی و قبیلهای خویش بردمدهاند ،فرمود:

جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسی از منظر نهجالبالغه

نشانه و منشا اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی در همجهی کشورهاسجت .حضجور مجردم در
صحنه ی سیاست از طریق شرکت در فردینجدهای انتخابجاتی بجرای رأیداد  ،خواسجتهی
همهی نظامهای سیاسی امروزی است .حضور مردم در فضجای سیاسجتورزی و تاسجیس
نهاد جمهوریت از کارکردهای مهم حکومت و اذرگذار در شکلدهی جامعهپذیری سیاسجی
اعضای جامعه تلقی میشود .رابطه دولت -ملت که در گذشته بجر پایجهی بیعجت عمجومی
استوار می گردید ،در جوامع امروز برپایهی سازوکارهایی هجمچجو انتخابجا ،،رفرانجدوم و
مراجعه به درای عمومی تمشیت میشود و احترام و التزام بجه رأی و نظجر مجردم براسجاس
د چه از صندو های رأی به دست دمده است ،وریفهی اصلی حاکما است.
امام علی ورود خود به عرصهی حکومت را بر پایهی رأی و نظر مردم بیا داشجته
است؛ بهگونهای که اگر اصرار و سماجت مردم بجر قبجول والیجت و حکومجت دنجا نبجود،
انگیزهای برای قبول ای مسئولیت نداشتند (نهججالبالغجه ،0330 ،خطبجه ،3ص .)023 .ازایج رو
مشارکت مردم در تابیت برنامه های حکومجت و تشجویق و تحجری د بجر شجکلدهجی
حکمرانی خوب ،به طور مستقیم اذرگذار است و توجه به انتخاب و نظر دنا مجیتوانجد بجه
تعمیق جامعه پذیری سیاسی و احساس تعلق سیاسی به سیاستها و برنامههجای حکومجت
بیان امد .بالعکس ،نادیدهگجرفت رأی مجردم از سجوی حاکمیجت یجا دخالجتنجداد د در
تصمیمگیری ها و سیاستگذاریهای حکومتی ،بهتدریج موجب ازدسترفت حمایت مردم
و کاهش اعتماد عمومی و در صور ،تداوم ای وضع ،تهدید امنیجت و اسجتقالل کشجور و
نفوذ و سلطهی مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگا بر کشور را در پی دارد.
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به خدا سوگند فرزند ابوقحافه لباس خالفت را بر ت کرد در حالى که مىداند جایگاه م در
حاکمیت مانند سنگ برای دسیاب است [که بدو د از چرخش باز مىمانجد ؛ سجیل علجم و
معرفت از کوهسار وجود م فرو مىریزد و مرغ اندیشه را یاراى پرواز به بلنداى م نیسجت.
(نهجالبالغه ،0330 ،خطبه ،3ص)021 .
حاکمیت قانون
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قانو در اصطالح حقو اساسی ،قضایا ،ضوابط و اصول کلجیای اسجت کجه شجیوهی
رفتار انسا ها را در زندگی اجتماعی تعیی میکنند .بهطور معمول ،قجانو از طجرف یجک
منبع قدر ،یا اعتبار اجتماعی وضع میشود و در د برای همهی کسانی که در قلمجرو د
منبع قدر ،زندگی میکنند ،تکالی  ،حقو و مسئولیتهایی را معیّ میکند و همگجا را
به رعایت د ملزم میسازد (پادشاه ،0353 ،ج ،0ص 3310 .و جعفریلنگجرودی ،0011 ،ص.)703 .
اگرچه حکومت خود واضع قانو است ،محصول قانو نیز هست؛ بنابرای باید در حفجظ و
حراست و عزم بر التزام بجه د پیشجگام باشجد .ابتنجای رفتارهجای حاکمجا بجر مجوازی و
معیارهای قانونی و التزام به تمامی مواد و مفاد د  ،گام مهمی در اطمینا بخشی و جلجب
اعتماد اعضای جامعه است و در موجهسازی عملکرد دنا نقش پررنگی دارد.
برای امام علی قانو بهمنزله ی میاا عمومی ،ابزار اجرای عدالت و بسجتر تجامی
حقو انسا هاست .د حضر ،به اهمیت حاکمیت قانو واق بودند و بر انطبجا رفتجار
والیا و کارگزارا با چارچوب های قانونی اصرار و اهتمام داشتند .عدول از موازی قانونی
در ای نگره ،با م ازا ،سخت گیرانه همراه بود و بجدو هرگونجه مالحظجه و تسجامم یجا
تفاو ،و تبعی به اعمال د اقدام میورزید .به ای سبب بر م ازا ،تعرضکنندگا بجه
حقو عمومی تاکید ورزیده و برای هیچ گروه و دستهای حتی قوای نظجامی اسجتانا قایجل
نشدهاند (ر.ک :نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،51ص.)371 .
د حضر ،از منزلتساالری و دورزد قانو به بهانهی رعایت جایگاه افراد و گروهها
بیزار بودند و از ترویج د در جامعه پرهیز داشتند؛ لذا میفرمودند« :وَ الَ یدْعُوَنَّک شَةرَفُ
امْرِئ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَالَئِهِ مَا کانَ صَغِیراً؛ مقام برتر کسى سبب نشود که کار کوچجک
او را بزرگ شمارى» (نهجالبالغجه ،0330 ،نامجه ،73ص .)377 .زمجانی کجه عقیجل  -بجرادر د
حضر -،بهدلیل غلبه فقر و تنگدستی در تامی نیاز معیشجتی خجانواده و فرزنجدا  ،از د
حضر ،تقاضای سهمی از بیت المال را داشت ،درحجالی کجه خجود بجه وضجعیت زنجدگی و
تنگنای معیشت فرزندا عقیل وقوف کافی داشت ،اما نپذیرفت که در تقسجیم بیجتالمجال

برای کسی هرچند نزدیکتری کسانش امتیاز قایل شود (نهجالبالغجه ،0330 ،خطبجه ،220ص.

 .)231اب میام در ای جا یاددور شده است هر حقى که تمام مسلمانا بهطجور برابجر بجدا
استحقا دارنجد ،تخصجیص بعضجى افجراد بجه د روا نیسجت (ابج میجام بحرانجی ،0333 ،ج،2
ص.)003 .
مسامحهنکردن در برخورد با فساد

پیشگیری از ویژهخواری

ویههخواری که در ادبیا ،سیاسی با رانتخواری ( )Rentبرابریابی شده ،عبجار ،اسجت از
شرایطی که امتیاز یا انحصار ویههای برای فرد یجا گجروه خاصجی در نظجر گرفتجه مجیشجود،
درحالیکه دیگرا نمیتوانند از د بهرهمند باشند .برای حکومت کجه فلسجفهی وججودیاش
تسهیل امور زندگی و زیست مردما و تالش برای هدایت جامعجه بجه کمجال مطلجوبهجای
انسانی است ،رودورد به ویههخواری نشانه ی فاصله حاکما از مردم است .چنی رفتارهایی
به طرز غیرقابلانکاری شتاب جامعه پذیری سیاسی را در جامعجه سیاسجی کنجد سجاخته و بجه
فاصلهی حاکمیت و مردم دام میزند .ازای رو ،ویههخواری بجه شجکلی کجه حجق دسترسجی
همگا از امکانا ،و سرمایههای کشور سلب گردد ،صفتی ناپسند ،غیرقانونی ،مغایر عدالت و
موجب تضییع حقو عامه است و بهفرمایش امام خسجرا دنیجا و دخجر ،را در پجی دارد
(نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،53ص .)350 .ایشا در نامه ی معجروف بجه مالجک اشجتر ،بجه پرهیجز از
ویههخواری و اختصاص منابع عمومی به خود و نزدیکا سفارش کرده و مسئوال را از توهم
فاصلهی میا خود و مردما برحذر داشته است (نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،73ص.)377 .

جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسی از منظر نهجالبالغه

منذرب جارود از کارگزارا حضر ،بود که بهواسطهی انتساب به پدرش ،کجه از یجارا
وفادار و خوشنام پیامبر خدا بود ،مورد اعتماد امام قرار گرفت و او را بهعنجوا کجارگزار
خویش در استخر فارس قرار داد .منذر در اموال و وجوهی که در اختیجار داشجت ،تصجرف
عدوانی کرد؛ حضر ،خطاب به وی در نامهای نوشجت« :أَمَّا بَعْدُ ،فَإِنَّ صَالَحَ أَبِیک [قَةدْ]
غَرَّنِی مِنْک وَ ظَنَنْتُ أَنَّک تَتَّبِعُ هَدْیهُ وَ تَسْلُک سَبِیلَهُ؛ درستکارى پدر ،مجرا بجه اشجتباه
انداخت و پنداشتم که تو از روش او پیروى مىکنى و راه او را مىروى» (نهجالبالغه،0330 ،
نامه ،10ص .)352 .امام در ای نامه ضم تم ید از پدرش  -یعنی جارود عبدى -رفتار وی
را سرزنش کرد و فرما عزل وی را صادر نمود (مکارمشیرازی ،0317 ،ج ،00ص.)337 .

نظارت بر عملکرد کارگزاران

دستگاههای نظارتی در حقیقت ضام بقا و تداوم امنیت و سالمت روانی جامعجهانجد و 11
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نبود یا ناکاردمدی د ها زیا های جبرا ناپذیری را به بهبجود امجور جامعجه وارد مجیکنجد.
خطاب به اشعثب قیس فرماندار دذربای ا میفرمایند« :مقام برای تو نه
امیرالمومنی
اسباب معاش که امانتی در گرد توست .تو از سوی مافو خود تحت مراقبجت هسجتی و
حق نداری دربارهی رعیت استبداد بورزی و بدو دستور بجه کجار مهمجی اقجدام نمجایی»
(نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،7ص.)303 .
زمینه ی گرایش به انحطاط و فساد در هر موقعیت و زمانی برای نفس انسجانی فجراهم
است؛ کارگزارا و حاکما بهدلیل دسترسی دسا تر به اموال و داراییهای کشور و بهرهی
وافر از قدر ،،بیش از عموم مردم در معرض خواهشهای نفسانی قرار دارند .ازای روست
خود را از وسوسهی نفس مبرا نمیدانست و پنجاهدورد بجه رحمجت
که حضر ،یوس
الهی را اسباب مصونیت از دفا ،د عنوا میکرد (ر.ک :سورهی یوس  ،دیهی  .)73بنجابرای ،
بازرسی مستمر و مداوم عملکرد کارگزارا از ورای ضروری نهادهجای حجاکمیتی اسجت.
امام علی به روش های گوناگو  ،رفتار کجارگزارا را تحجت نظجر داشجتند و در مجوارد
مقتضی ،اقداما ،الزم را به کار میبستند( .ر.ک :نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،01ص)301 .
تامل در برخی از ای نامهها و خطبهها نشا میدهد که امام علیجهالسجالم در قلمجرو
حکومت خویش گزارشگرانی گمارده بود تا عملکرد کارگزارا را زیر نظر داشته باشجند و
به موقع گزارش های خود را به ایشا برسانند .دوم ای که امام به گزارش د ها ترتیب اذر
میداد و بیاعتنا از کنار د ها نمیگذشت .سوم ای که د حضر ،به تخلفجا ،کجارگزارا
رسیدگی میکردند و از اعمال م ازا ،دربارهی د ها دریغ نمیورزید.
نظام چرخش مدیران

بهطور معمول ساختارهای اجتماعی به شکل گیری روابط پیچیده بی اعضجای جامعجه
من ر مجیشجوند و بعضجی گجروههجا از یجکدیگجر متمجایز مجیگردنجد .ایج تمجایز ،گجاه
بهرهمندی هایی از مواهب اجتماعی و سیاسی را برای دنجا رقجم مجیزنجد کجه بجهتجدریج
اختصاصی دنا میشود و حتی به نسلهای بعد انتقال مییابد .از بسترهایی کجه بجه ایج
معضل دام میزند و سبب کندی یا اذربخشنبود حرکتهای اصالحگرانه در حکومتها
میشود« ،تمرکز مدیریت» است.
یکی از امتیازهای روش زمامداری امام علی تمرکززدایی از مدیریت و بهرهگیجری
از استعداد و ررفیجت مجدیرا در عرصجه هجای گونجاگو اسجت .د حضجر ،زمجانی کجه
متوجه افسردگی محمدب ابىبکجر بجهسجبب عجزل از حکومجت مصجر شجد ،طجی نامجهای

خطاب به وی فرمود:
خبر یافتم که از فرستاد مالک اشتر به قلمرو حکومتت دلتنجگ شجدهاى .مج ایج کجار را
بهسبب کاهلدانست تو در کار و یا انتظار تالش بیشتر از تو ان ام ندادم .اگر م حکومجت
مصر را از تو گرفتم ،تو را به حکومت منطقهاى مىگمارم که ادارهی د براى تو دسجا تجر و
حکومتش برایت خوشایندتر است( .نهجالبالغه ،0330 ،نامه ،30ص)333 .

 .6.3پیامدها

پیامججدها نتی ججه و حاصججل کنش/کججنش متقابججل اسججت .بججهطججور طبیعججی کججنشهججا و
واکنش هایی که برای اداره و کنترل پدیدهای صور ،می گیرد ،نتجایج و پیامجدهایی دارد و
ممک است متوجه افراد ،مکا ها یا اشیا شود .در ماال پیشجی مجیتجوا گفجت یکجی از
پیامدهای اقدام برای تسکی درد ،درامش است (استراس و کوربی  ،0337 ،صجص.)013-011 .
دربارهی نتایج و پیامدهای حاصل از شکلگیری نهادهای جامعهپذیری سیاسی از ناحیهی
حکومت موارد زیر قابل احصاست :افجزایش مشجارکت سیاسجی ،احسجاس هویجت و تعلجق
اجتماعی ،بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی ،احساس مسئولیت اجتمجاعی ،افجزایش اعتمجاد
اجتماعی ،کاهش فاصله میا مردم و مسئوال و همراهجی و همسجویی بجا تصجمیمهجای
حاکمیت.

جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسی از منظر نهجالبالغه

در ای جا امام احساس کرد محمدب ابىبکر که فرمانجدار د حضجر ،در مصجر بجود،
ا گرچه مرد امینى است ولى فردى از او قوىتر و با ت ربهتر الزم است تا در برابر توطئههاى
معاویه بایستد؛ لذا مالک اشتر را براى ای امر برگزید و عهدنامهی معجروف خجود را بجراى او
نوشت (هاشمیخویی ،0317 ،ج ،21ص .)73 .بر همجی پایجه ،د حضجر ،پجس از پایجا دورهی
خدمت عُمرب ابىسلمه مخزومى طجی نامجهای ضجم دل ججویی و تقجدیر از تجالش او ،بجر
بهرهگیری از ررفیت وی در جایگاهی دیگر تاکید ورزید (نهجالبالغه ،0330،نامه ،02ص.)300 .
اهتمام و تمایل به جابهجایی قدر ،و میدا داد به افراد و گروههای سیاسی مختلج
که پیامد د  ،گجردش نخبگجانی و مشجارکت سیاسجی بیشجینه اسجت ،سجبب دلبسجتگی و
عالقهمندی بیشتر جامعه ی سیاسی به فردینجدهای سیاسجی حکومجت و افجزایش سجطم
جامعه پذیری سیاسی دنا می شود .در برابر ،وحشت از جابهججایی قجدر ،،فاصجلهی بجی
حاکمیت و مردم را در پی دارد و به هما میزا بر جامعهپذیری سیاسی اعضای جامعه اذر
فروکاهشی میگذارد.
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شرایط زمینهای:
تقویت نظار ،عمومی ،رسیدگی بجه
شجکایا ،،حضججور بجه موقججع و مج ذر
حاکما میا مردم ،ارتبجاط رودرو و
بدو واسطه با مردم.

شرایط مداخلهگر:
مسئولیت حکومت در برابجر همجه
گجججروههجججا ،حقجججو متقابجججل
رأی دهندگا و منتخبا  ،اهتمجام
به مشارکت های مردمجی در اداره
حکومت.
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شرایط علی:
اهتمججججام بججججه
نهادهججججججججای
انتخابجججججججاتی،
سجججاما دهجججی
نهججججادهججججای
مججججردمنهججججاد،
تشکیل نهادهای
نظارتی و امنیتی.

مقوله محوری:
تأسیس نهادهای
جامعهپذیری
سیاسی

راهبردها:
حمایجججت از محرومجججا و
نیازمندا  ،حمایت از محجیط
زیسجججججججت ،بیعجججججججت،
شایسججتهگزینججی ،مسججامحه
نکرد در برخورد بجا فسجاد،
پیشججگیری از وی جههخججواری،
نظججججار ،بججججر عملکججججرد
کججارگزارا  ،نظججام چججرخش
مدیرا .

پیامدها:
احسججاس هویججت و تعلججق
اجتمجججججاعی ،احسجججججاس
مسججججئولیت اجتمججججاعی،
افزایش اعتمجاد اجتمجاعی،
همسججویی بججا برنامججههججا و
سیاستهای کال کشجور،
افزایش مشارکت سیاسی.
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 .1.3مقوله انتخابی
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دخری مرحله ای فردیند ،شامل کدگذاری انتخابی است که طی د طبقهبندیها با ادغام
و انس ام در قالب یک الگوی نظری ،تبدیل به نظریه میشوند .د چه تاکنو از کلما ،و
سیرهی امام دربارهی تاذیر رفتار حکومت بر جامعهپذیری سیاسی شهروندا بجهدسجت
دمده ،مشتمل بر دو گزاره اصلی است« :جامعهپذیری سیاسی مطلوب» و «جامعجهپجذیری
سیاسی نامطلوب».
در نگاه امام علی جامعهپذیری سیاسی مطلوب بر محور و مدار مدینةالنبی و نجارر
به اصول و سنتهای عصر د حضر ،است .الگوی مطلوب ای جامعهپذیری ،تأسجی بجه
سیرهی رسول خدا و رساند جامعه به اهداف ،ارزشها و درما های عصر نبوی است.
بالعکس؛ زمانی که جامعه به باورها ،ارزشها و درما هایی اتکا نمایجد کجه بجا ارزشهجا و
سنت رسول خدا همخوانی نداشته باشد ،جامعهپذیری سیاسی نامطلوب شکل میگیجرد .از
ای منظر ،تأسی به حکومت دورهی خلفا ،مصدا ای نوع جامعهپذیری سیاسی و نمونهی
واقعی د حکومت معاویه است.
نقش حکومت در تاسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسجی در رهیافجت امجام علجی
به طور خاص نه در بود و نبود د  ،که در مطلوب و نامطلوب بود د است .حکومجت
زمانی که برای نقش مردم در اداره ی جامعه اهمیت قایل شود ،به جلب مشارکت دنا
اهتمام ورزد ،نهادهای مردمنهاد را قدر بداند ،پایههای حکومت را بر پایهی رأی و نظر
مردم استوار سازد ،معیار انتخاب کارگزارا و واگجذاری امجور بجر محجور شایسجتگی و
تخصص باشد ،قانو هیچگاه بر مدار میل و اغراض شخصی و قبیلهای حاکما قجرار
نگیرد ،نظار ،بر عملکرد م ریا در همه دستگاه ها نهادینجه شجود و جریجا انتقجال
قدر ،در الیههای مختل مدیریتها با جدیت پیگیری شود ،در ای صور ،نهادهای
جامعهپذیری سیاسی در جایگاه شایستهی خجود قجرار خواهنجد گرفجت و متعاقجب د ،
همسویی و هم دوایی سیاسی جامعه با حکومت نیز به شجکل مطلجوب تحقجق خواهجد
پذیرفت.
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سجججاما دهج جی
نهادهای مردمنهاد
اهتمججججام بججججه
نهادهای انتخاباتی

تشجججججججکیل
نهادهای نظجارتی
و امنیتی

کارکرد ای ابی
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شکلگیری نهادهای جامعهپذیری سیاسی
نمودار  :0الگوی مفهومی نقش ای ابی حکومت در شکلگیری نهادهای جامعهپذیری سیاسی

طبق ای بیا  ،وجود جامعه پذیری سیاسی مطلوب ،مشروط به تحقق شرایطی چند در
الیههای مختل جامعه است .بخشی از ای شرایط بهطور قطع باید در بی اعضای جامعه
محقق شوند و دنا با دگاهی از کارکردهای حکومت و ورای خود در برابر د  ،به ان جام
درست د مبادر ،ورزند .اما بخش بیشینه ی ای شرایط الزاما باید بیش و پیش از د  ،در
اجزا و عناصر حکومت تحقق یابد که با داشت «مواجهجهی ای جابی» مجیتواننجد اسجباب
جامعه پذیری سیاسی شهروندا را فراهم دورند .ارکجا حکومجت بایجد در برابجر جامعجه و
شهروندا احساس تکلی نمایند و به هما میزا که انتظار جامعهپذیری سیاسی از دنا
دارند  ،به حقو و ورای شهروندی دنا نیز اشراف داشته و بدا احتجرام بگذارنجد .بجرای
ای منظور ،نهادهجای جامعجهپجذیری سیاسجی را محتجرم شجمارند و در تحقجق بسجترهای
جامعه پذیری سیاسی و تعامل با جامعه بر پایه اصول عجدالت ،عقالنیجت و مجردمسجاالری
کوشش نمایند .هم چنی رفتار خویش را با چنی نهادهایی هماهنگ ساخته و به تعهجدا،
خود در قبال د ها وفادار بمانند .در ای صور ،میتوا انتظجار داشجت سجطم مطلجوبی از
جامعهپذیری سیاسی در الیه های مختل جامعه نهادینه شود .بالعکس؛ زمانی که حاکما
به ورای و تعهدا ،خود دربارهی جامعهپذیری سیاسی اعضای جامعه بجه درسجتی عمجل

نکنند و بسترها و نهادهای د را نیز با رفتارهای غیرسازندهی خود از کارایی ساقط نمایند،
اصرار بر وجود جامعه پذیری سیاسی ذیل چنی حجاکمیتی ،دذجار و پیامجدهای نجامطلوب و
مخربی در پی خواهد داشت.
شجججکلگیجججری صجججحیم
بسججترهای جامعججهپججذیری
سیاسی
تأسججججججیس نهادهججججججای
جامعهپذیری سیاسی

مقوله انتخابی:
مواجهه ای جابی
به جامعه پجذیری
سیاسی

نظریه:
تحقججججججججججججق
جامعجججهپجججذیری
سیاسی مطلوب

نمودار  :7فردیند تحقق جامعهپذیری سیاسی مطلوب
نتیجه

ای نوشتار با موضوع «نقش حکومت در تاسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسجی از منظجر
نهجججالبالغججه» تججالش کججرد بججا تکیججه بججر ررفیججت روش نظریججهی مبنججایی ،دادههججای
را با هدف استخراج نظریهای نظاممند به دست
طبقهبندیشدهای از گفتار امیرالمومنی
دهد .برای ای منظور ،نخست با مرور ادبیا ،مفهومی موضوع ،سه مفهجوم« :حکومجت»،
«نهاد اجتماعی» و «جامعه پذیری سیاسی» ایضاح مفهومی گردید؛ سپس بجا مراجعجه بجه
مت نهج البالغه و تحفظ بر نظریه استراس و کجوربی  ،بجه اسجتخراج و تحلیجل و تفسجیر
دادههای تحقیق در سه مرحله ی :کدگذاری باز ،کدگذاری محجوری و کدگجذاری انتخجابی
مبادر ،شد.
براساس داده های ای تحقیق ،کارکردهای حکومت در ای اد نهادهای جامعجه پجذیری
سیاسی از دو بعد سلبی و ای ابی مورد مداقه قرار گرفت و نارر بجه بعجد ای جابی د  ،سجه
موضوع« :اهتمام به نهادهای انتخاباتی»« ،ساما دهی نهادهای مردمنهجاد» و «تشجکیل

جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعهپذیری سیاسی از منظر نهجالبالغه

نقججش سججازنده حاکمججا در
زمینه جامعهپذیری سیاسی
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نهادهای نظارتی و امنیتی» بهعنوا زمینههایی که حکومجت را در تحقجق جامعجهپجذیری
سیاسی یاری میرساند ،معرفی گردید .در نهایت با صور،بندی یافتههای تحقیق در قالب
مدل مفهومی ،به «مواجهه ای ابی به جامعهپذیری سیاسی» بهعنوا مقوله انتخابی اشاره
گردید که در پرتو شکلگیری صحیم نهادهای جامعهپجذیری سیاسجی و نقجش سجازندهی
حاکما در زمینهی جامعهپذیری سیاسی میتواند تحقق جامعهپذیری سیاسجی مطلجوب را
تسریع بخشد.
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