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 عدالت محور انقالب اسالمی خط مشی گذاریفراگرد 

 مهدویحکومت پرتو در 
 

 2سید احمد حسینی، 1فرهاد حیدری
 

 چکیده
أسیس توی )ع( که برخواسته از مبانی اسالم ناب محمدی)ص( و با تأسی از مدل حکومت عدل عل غایی انقالب اسالمیهدف 

ات طیبه حینیل به و سازی برای برپایی دولت مهدوی )عج( نهایت زمینه ها و دردر تمامی عرصه عدالت محورتحقق حکومت  ،شد

توان انقالب می با استناد به بیانات رهبرن فرآیند، اما های متعدد در ایدهه گذشته، با وجود مشکالت و اختالل 4است و طی  بشر

 گفت همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارد.

ها در حکومتنمود  نیتریاساس ی کهگذار شیخط م مدیریتی جامعه و مدل د الگویضرورت وجو بیش از هر چیزدر این میان 

های خشبشود تا با جاری شدن آن در مبتنی بر ادبیات دینی احساس میاسالمی نظام متناسب با اهداف  ،است یریگمیعرصه تصم

 اشیم. ب فت به سمت تحقق حکمرانی مطلوبپیشرکارآمدی، اثربخشی و شاهد  مختلف حاکمیت،

، البالغههای نهجاساس آموزه برامیرالمؤمنین)ع(  یمدل مدیریتها و ( مؤلفه1پس از بررسی و تحلیل  پژوهش نیادر از این رو، 

هایی تحت نقالب اسالمی، شاخصاشی گذاری در بستر های خط مظرفیت( 3و  هدویمعدل مدیریتی حکومت  ها و مدل( مؤلفه2

، اهداف و محور: اصول، راهبردها 4بندی ذیل استخراج گردیده و با دسته انقالب اسالمی مطلوب یارگذ یخط مشی هامؤلفهعنوان 

 گردیده است.ارائه گذاری در قالب یک نظام )فراگرد( خط مشی ،اهداف غایی

 حکومت مهدوی. خط مشی گذاری انقالب اسالمی، مدیریت اسالمی،، فراگرد خط مشی گذاری ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 گر،ی؛ به عبارت د(2۸3: 2۰۰۸، 3شفریتز(اداره جامعه است  نهیحکومتها در زم نیفلسفه و دکتر ینیجلوه ع ،یعموم یهایمش خط

 یکنند و جامعه آرمانیاستفاده م یعموم یهایپود جامعه از خط مش و خود در تار نیکردن فلسفه و دکتر یجار یها برادولت

 (. ۸۰: 13۹۵فرد،  ییکنند )دانا یم یبخش یتسه ،یعموم یهایخود را به مدد خط مش

 فایا یساسا ینقش جهان ندهیبه آ دنیدر شکل بخش رد،یگیها شکل مها و دولتافکار در ذهن ملت قیکه از طر نده،یآ یرهایتصو

ه ب دنیل بخشهت شکر جدهد و سرانجام بر اقدامات آنها دیها شکل مها و دولتملت التیو تما هاشیبه گرا رهایتصو نیکند. ایم

 "یجتماعا تیزار هداان ابمحور به عنو ندهیدانش خلق افکار آ یپژوه ندهیاست که از آ لیدل نیبه هم قایگذارد. دق یم ریتأث ندهیآ

 .(13۹۵غفاری و همکاران، ). شود یم ریتعب

دهه  کیاز  شتریمراتب به ز بامرو یگذار یو خط مش یحکمران یهادر سبک استیو س نید تیمعتقدند نقش و اهم نظرانصاحب

 شهیر است که انسانها ینیو د یاعتقادات مذهب» زین تیمعتقد به مهدو یساز در کشورها ندهیعنصر آ نیمهمتر. گذشته است

 رگذاریعوامل تأث نیتراز مهم ندهیسال آ 3۰از محققان تا  یاست و به اعتقاد برخ دهیجوامع گوناگون گستران رهنگرا در ف یقیعم

و  یارگذ یمش خط نیب کیپژوهشگران نشان از ارتباط شفاف و نزد یها افتهی نیهم چن. ه شمار خواهد رفتجهان ب ندهیبر آ

 ریوهش و تصوپژ ندهیدر آ ینید یباورها ندهیفزا اریو نقش بس تیامروزه اهم. دارد تمدن بزرگ یو ساخت اجتماع ینید یحکمران

گرتر اقع نوبه سمت  یاحکام یط ندهیبه آ شیدر گرا نیشود تا نقش د یش مکه تال یبه طور ستین دهیپوش یبر کس یپرداز

 .(همان منبعش رود )یشدن پ

موفقتر است که  ندهیدر آ یکشور مبنا، نی(. بر ا11: 13۸2است )پورعزت،  ندهیدر ساخت آ تیموفق یاتیاز عوامل ح یخردورز

ماست و ما  یهاارزش آزمون ندهی. آردیخود به کار گ یاصالح کارها یبراعامه را ارتقاء دهد و فعاالنه  یخردورز تیبهتر بتواند ظرف

الگوها . ردیگیرار مقته ما و گذش خیو تار تیموقع ریمهم تحت تأث نیا. میکن یم یبازنگر مانیدر ارزشها ندهیتفکر درباره آ قیاز طر

در  ی نابهابچارچو وها الگو نیا برخی از از نایعتوان  یم و وجود دارد یگذار یگذشته خط مش اتیاز ادب یمختلف یها هیو نظر

بهترین و  و ستا یانیوح لیاص یبه آموزه ها یبندیاز ارکان آنها، پا یکیاستفاده کرد که  یاسالم یهاحکومت یگذار یخط مش

 مهم با نیچقدر ا ها، هریها و خط مشتصمیم ریدامنه فراگ لیبه دل ست.ترین نمونه این الگوها، حکومت حق مدار علوی اعینی

 یاسالم یهامتدر حکو یعموم یاداره کارها یآن برا یو اثربخش یمدآسازگارتر باشد، کار طیمح یهاییایو پو یانسان طرتف

 (13۹۵)غفاری و همکاران،  خواهد بود. شتریب

ر چیز ی بیش از هجتماعاعدالت  از آنجا که مورد مطالعه ما انقالب اسالمی است عوامل متأثر از این اندیشه از جمله حق مداری و

ها قرار ها و حکومتدولت (interventions) به شدت تحت تأثیر اقدامات ،یعدالت اجتماعدیگری باید مورد توجه قرار بگیرد. 

 و یوه طراحو، نحر نیکنند و از ا یدر عرصه جوامع اقدام م ،یعموم یگذار یخط مش یهاستمیها با استفاده از سدارد. حکومت

مکاران، )حسینی و ه دهدیقرار م ریرا تحت تأث یعدالت اجتماع داریمراتب تحقق پا ،یعموم یگذار یخط مش ستمیستقرار سا

13۹6). 

و  یمدآسازگارتر باشد، کار یطیمح یهاییایو پو یانساندینی مهم با فطرت  نیها، هر چقدر ا یخط مش ریدامنه فراگ لیبه دل

 یعلو اسالم ناب که همان مکتب ضمن تأکید بر مفهوم عدالت در مکتب ق،یتحق نیرو در ا نیا زا خواهد بود. شتریآن ب یاثربخش
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 هدف گفتتوان در حقیقت می .گرفتخواهد مدنظر قرار مهدوی در حکومت  ستمیس یغالب طراح یشاخص ها یپردازباز ،است

قرابت  یدر پرتوحکومت عدل های شاخصهنی بر مبت انقالب اسالمیدر  یگذار یخط مش مطلوب استخراج فرآیند ،پژوهش نیا از

  است. یهدوعدل م هبه جامع

 مبانی نظری .1

گر اقدامات دولت در اداره  یآن گره خورده و تداع یاست که با حکومت، دولت، جامعه و مسائل عموم یریتعب یگذار یخط مش

مورد توجه  یعلم یه عنوان رشتهاب یگذار یخط مش استیگذشته، س انیسال یرو ط نیاست. از ا یعموم یدرست کارها

منحصر به فرد است که آن را از  یژگیسه و یدارا یمش خط علم. است گرفتهسازمانها قرار  رانیو مد استگذارانیدانشمندان، س

و  4است )هاولت یهنجار یاقو( 3به دنبال حل مشکل است و ( 2 ،است یچند رشته ا( 1کند:  یم زیمتما نیشیپ یکردهایرو

شود؛ اما خط  یگرفته م یمشکل عموم کیاست که در برابر  یمیتصم یعموم ی: خط مشگرید عبارتبه (. 3: 2۰۰۹ ،همکاران

خط  یاجرا جینتا یابیو به ارز امات که از زمان احساس مشکل شروعاست شامل تمام اقد یندیبلکه فرا ست،ین میصرفا تصم یمش

مثال راه حل  ؛یمجرد و انتزاع دادیاست و نه رو یعمل یالگو نکهیا برجسته دارد: اول یژگیدو و یخط مش. شودیختم م یمش

به هماهنگ  ازین لیبه دل یخط مش یاجرا نکهی. دوم استین یافتد، خط مش یکشور اتفاق م خیبار در تار کیکه فقط  یمسائل

کنند، رفتار  یم یهمکار گریکدیبا  که اهداف مشترک دارند و یدر افراد یاقدام جمع یبرا زهیانگ جادیساختن عوامل ناسازگار با ا

 (.13۹4زاده،  فیو شر ی)الوان رود یبه شمار م یاجتماع

 یندیفرا ،یذارگ یفکر را القا کنند که خط مش نیاست که پژوهشگران، ا نیتالش بر ا ،یگذار یخط مش فیاز تعار یاریدر بس

همکاران،  و)هاولت  ردیگ یمشکل  یفعاالن اجتماع انیم موجود در یو انطباق اهداف و ابزارها نییاست که از تع یاسیس - یفن

 یم یکل کرده اند؛ اما به طور فیمختلف تعر یهارا به شکل یعموم یخط مش ،یاسیو علوم س تیریمد سندگانی(. نو4-۷: 2۰۰۹

ر که . همانطواست یمسئله عموم کیموضوع، چالش با  کیبا  ییارویحکومت در رو ایدولت  میتصم ،یعموم یتوان گفت: خط مش

است  رفتار ینماا راهه یسازد، خط مش یبه آنها را روشن م دنیو برنامه ها، راه رس ندک یمورد انتظار را مشخص م جیها، نتاهدف

دامات بخش و اق هاتیدر فعال یدهنده خطوط کلنشان نیهمچن یعموم یکند. خط مش یم نیرا مع دهایو نبا دهایبا ها،تیو اولو

 (.13۹4زاده،  فیو شر یواناست )ال یعموم

 خط مشی گذاریمرسوم الگوهای  .1.1
و آن  ابندیمختلف به راه حل مطلوب دست  یکنند با استفاده از الگوها یکوشش م ،یگذار یخط مش ندیدر فرا رندگانیگ میتصم

 فیشردکتر و  یالوانر دکت .یو خارج یمنابع داخل یدر تمام بایتقر یگذار یخط مش یمورد آزمون قرار دهند. الگوها یرا بسادگ

 یگذار ی(، خط مشینهاد یالگو) یبه مثابه بازده نهاد یگذار یکنند: خط مش یم انیب یزاده الگوها را در قالب استعاره خط مش

 ی(، خط مشییعقال ی)الگو یه مثابه کسب حداکثر منافع اجتماعب یگذار ی(، خط مشیندیآفر ی)الگو یاسیس تیبه مثابه فعال

تدریجی، -بخش، مدل جزئی، مدل سیستمی،مدل رضایت(هایباز هینظر ی)الگو یرقابت تیدر وضع ییعقال یان انتخاببه عنو یگذار

زاده،  فیو شر ی)الوان گیری اجتماعی مستقیم و غیرمستقیممدل بررسی تلفیقی، مدل انتخاب عمومی، مدل آشفته و مدل تصمیم

بندی دیگری، از چهار مدل تحت عنوان مدل عقالیی، مدل بحران، مدل در طبقه ۵(. همچنین یونگی؛ الوان4۹تا 1۷: 413۹

 :شود یاز الگوها مشاهده م یبرخ یژگیبه طور خالصه و لیجدول ذ در(. 1۹۸6برد. )یونگ، جزئی و مدل اجتماعی نام می-تدریجی
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 (1۹۸6 ونگ،ی) یگذار یخط مش ی: الگوها1جدول 

محور 

 مقایسه/الگو
 الگوی اجتماعی الگوی تدریجی ییالگوی عقال الگوی بحرانی

 عوامل متعدد عوامل بانفوذ خبرگان ساالران/مدیراندیوان طراح

 کوتاه مدت بلندمدت فوری اهداف
کوتاه مدت و 

 بلندمدت

 مسئولیت مشترک توافق سیاسی دانش فنی اختیار رسمی منابع قدرت

 علمی و هنری هنری علمی نه هنری نه علمی دیدگاه

 

 گذاریو خط مشیدین رابطه  .1.2

گیرد، چرا که مقصد غایی دین، دین فقط به حوزه فردی مربوط نبوده و حوزه اجتماعی را نیز در بر می»با توجه به تعریف دین که 

( منطقا گستره کارکردهای دین، گستره حداکثری و بسیار 1۹: 13۷۷)ربانی گلپایگانی، « رشد و کمال همه جانبه آدمی است

شود همچون یک سیستم هوشمند و پیچیده توانایی خط شود. به عالوه ویژگی هوشمندی دین باعث میوسیعی را شامل می

 یخط مشو  نید رناظر ببحث،  یمحورهاگذاری برای اداره جامعه و حل مسائل و معضالت اجتماعی را داشته باشد. یکی از مشی

 :بخش وجود دارد نیدر ا کردیسه رو قتیباشند. در حق یم یحکومت فهیوظ کی یریکار دولت و به تعب کیبه عنوان  یگذار

صرفا توجه به خطوط  یعنیمعتقد است،  یحداقل نیدوم که به د کردیقائل است؛ رو استیو س نید ییاول که به جدا کردیرو

 یر تمامد نیاست د دقائل است و معتق یحداکثر نیسوم که به د کردیدر اداره جامعه ارائه کرده است؛ و رو نیکه د یقرمز

 (13۹۵)باقری فرد و همکاران،  .و ... برنامه دارد یاجتماع ،یاداره جامعه اعم از اقتصاد یهاساحت

 نیمؤثر است. بر ا زین یگذار یخط مش یو ارائه الگو و چگونگ ندیاست، بلکه در فرآ رگذاریها تاث یخط مش ینه تنها در محتوا نید

نموده است،  ریتصو ینیجامعه د یبرا نیکه د یاهداف نییشود، بلکه با تع یآغاز نم با مسئله یگذار یخط مش ن،یاز منظر د اسا

 (13۹1، و همکاران )جعفری .شودیشروع م

قرار  یگذار یواقعا مسئله است در دستور کار خط مش یکنند چه مشکل یمهم دارند: اول آنکه مشخص م ژهیاهداف دو کار و نیا

 ینید ریجامعه غ کیشود؛ هر چند ممکن است در  ینم یمسئله تلق عجامع میدر پارادا یعنی ست،یمسئله ن یو چه مشکل ردیگ

حل شدن،  یمسائل به جا یممکن است بعض ینیجامعه د کیدر  گریوضع شود. به عبارت د یآن مش یشده و برا یمسئله تلق

 یگذار یخط مش یبه سو یانفعال یگذار یو خروج از خط مش یدوم مقدم شدن اهداف بر مسئله شناس ژهیو کار .منحل شوند

خط »عبارت معروف  دگاهید نیدر ا یهدف متعال کیحرکت به سمت  یخلق مسئله و جهت دادن جامعه برا یعنیفعاالنه است؛ 

 (13۹۷)ذاکری و همکاران،  شده است. دهیچالش کش به« شود یبا مسئله آغاز م یگذار یمش

 محورخدا خط مشی گذاری .1.2.1

منشعب از وجود  یاصل، کل نظام هست نیباشد. بر اساس ا یم یاسالم ینیمفهوم در جهان ب نیتر یاساس دیو توح یخدامحور

ها،  یگذار یها و شناختها و خط مش دگاهیباشد. همه د یم خودش هیاست که ضرورت وجود او از ناح یاله ییکتایمحض و  یهست

 .(146: 13۸1 ،یوسورمیو م تیقیبه استوار باشد )حق ،یفکر گاهیپا نیهم هیبر پا دیبا
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 یذارگ یمش هدف از خط رایفرد و جامعه اشراف باشد؛ ز یوجود ازیگذار بر ن یاست که خط مش نیا یگذار یدر خط مش اصل

 ز،یتا از غرا باشد انسان شناس دیگذار هم با یاساس، خط مش . بر اینگردد نیبشر تأم یو روان یجسم یهایازمندیاست که ن نیا

در  افراد فیظاا از وتو هم جامعه شناس باشد،  دینما یو رهبر یریاندازه گ لو آگاه بوده و آن به طور کامعواطف و احساسات ا

. (1361 ،یسبحان) داشمطلع ب یو عکس العمل و روابط انسانها به خوب یاجتماع یمفاسد اعمال آنان و واکنش زندگ حجامعه و مصال

لح ن، همه مصاآر پرتو انسان ها را فراهم کند و د یو معنو یمادتکامل  نهیزم خود، استیبا س دیگذار با یخط مش گر،ید یاز سو

(. 13۰-12۹و  1۰۵: 13۸۰تر فراهم شود و انسان به تکامل برسد. )مصباح،  عیانسان به نحو احسن در دامنه و گستره هرچه وس

تواند  ی، نمخود یو ذهن یجسم یها تیانسان با محدود رایز ست؛یانسان قابل برآورده شدن ن یگذار ینکته در خط مش نیا

و  ینیکوت تیبوببر اساس ر یگذار ی. اما در خط مشدینما یگذار یبر انسان داشته باشد، تا براساس آن خط مش یاشراف نیچن

ت سات خودآگاه خلوقام تمام یها یژگیو و یستیاز آنجا که خداوند از چ یعنی خط مشی مطابق با آنچه خدا فرو فرستاده، یعیتشر

 ها و...عی انسانلح واقو ابعاد مختلف روحی، روانی و جسمی انسان و تعامل آنها با هم و همه زوایای زندگی بشر و مفاسد و مصا

شی خارج توان گفت خط مشی گذاری خدامحور، معقول، عاری از جانبداری و خودخواهی و نسیان است و هر خط مواقف است، می

 (1۵۰-14۷: 13۹۷دود است. )ذاکری و همکاران، از این قاعده، از نظر اسالم مر

 اسالمیخط مشی گذاری  عوامل مؤثر در .1.2.2
 مهمترین عواملی که در اتخاذ تصمیم به معنای مطلق آن اثرگذار اند عبارتند از:

 . هر مقدارندارد انسان هیچ قدرتی از خود ندارد و به هیچ امری از امور مسلط نیست و قدرت تصمیم گیری نیز قدرت: (1

ق است و بر گیری بیشتری دارد تا جایی که خداوند قدرت مطله انسان از قدرت بیشتری برخوردار باشد، امکان تصمیمک

 تواند هر تصمیمی بگیرد.هر امری حاکم است و می

صمیم دهد بلکه در حقیقت مجری و عامل تانسان هرگز بر اساس تصمیم و نظر قلبی خود کاری انجام نمی اختیار: (2

 ست  و اراده مطلقه متعلق به اوست.خداوند ا

ا چون ت و خدو خرد انسان محدود است، هر چه علم و دانش بیشتر باشد، قدرت تصمیم گیری بیشتر اس علم و آگاهی (3

 تواند در مورد آن تصمیم بگیرد.علی کل شی قدیر و به کل شی علیم و شهید است هر چه را بخواهد می

 شود.ای است  که در او ایجاد میر انسان شور و عالقهعامل حدوث هر امری د شوق و عالقه: (4

، رگانه گذشتهفراهم آمدن امور چها در نهاد انسان نیروی خالق و مبتکری وجود دارد که با گیرنده در نفس:قوه تصمیم (۵

 (161-1۵۹)همان منبع:  یابد.شود و تصمیم گیری و عزم تحقق میاین نیرو شکوفا می

 علوی رخط مشی گذاری عدالت محو .1.3
خاص  ینظام ارزش کیدر  یعموم یگذار یخط مش ستمیقابل تأمل است که هر س ستم،یسمدل  یقبل از پرداختن به نحوه طراح

از امکان  دیجامعه با یاز اعضا کیهر  ک،یدموکرات یشده باشد. در نظام ها رفتهیکه توسط اتباع جامعه پذ یکند؛ نظام یم تیفعال

 (.2۰۰3و همکاران،  6)دنهارت عادالنه باشد یامدهایبتواند منتظر پ وده،برخوردار ب ستمیمشارکت در س یبرا یمساو

با هر بار  «یعل»نام  یو تداع( 13۸۰وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ) یبه تحقق عدالت اجتماع یرانیتوجه به تعلق خاطر جامعه ا با

)ع( به یکه پس از نام عل یصفت نیبه عنوان اول« صفت عدل» شدن ادآوری زیدر ذهن، و ن «یمظهر عدل انسان»متبادر شدن مفهوم 
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از مظاهر عدالت  یمندهمچنان مشتاق بهره رانیاست که جامعه امروز ا یرفتنیکند، پذ یاو خطور م یذهن مخاطبان آشنا

است که بر  یمفهوم ،یرانیدر جامعه ا عدالتمفهوم  نیترعدالت، مطلوب بیرق میمفاه انیرسد که در میاست و به نظر م یاجتماع

 (.13۸۵د )پورعزت، شده باش فیتعر یمکتب حق مدار علو یاساس آموزه ها

است که  ینهاد نیکه دولت عمده تر نیو ا یدولت تیریدر مد یعموم یگذار یخط مش یها ستمیس تیبا توجه به اهم نیهمچن

 یتأمل بر فراگرد خط مش (1۹۹۹، ۷)میلرر است در جامعه مؤث یعدالت یب ای یها و اعمالش بر تحقق عدالت اجتماع یخط مش

 .رسد یبه نظر م تیحائز اهم اریبس یعموم یگذار

برخوردار  یاژهیو تیاز اهم یمدل حکومت حق مدار علو یبر مبنا یعموم یگذار یخط مش ستمیس یطراح یتالش برا ن،یبنابرا

)ع( به مثابه راه نجات از گرداب عقب  یخنان امام علاز س یادهیگز زیدر نگرش سازمان ملل متحد ن یو جالب آنکه حت است

به هر حال آنچه  (.2۰۰2برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ) ردیگ یاعراب مدنظر قرار م ینسانتوسعه ا یهادر قالب برنامه یماندگ

 ن،یقوان یاجرا قیطرآن است که جوهره مقاصد آن که معموال از  ردیمدنظر قرار گ دیبا یگذار یخط مش ستمیهر س یدر طراح

 (.1۹۹۵، ۸)عطیهمعطوف به تحقق عدالت باشد  دیشود، همواره با یها محقق م میها و تصم یخط مش

 خط مشی گذاری مهدوی .1.4
ه امکان است ک یو فناور یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یمختلف اجتماع یها دهیدر موضوعات و پد ندهیشناخت آ «یپژوه ندهیآ»

(. در 46۷: 2۰۰2اهلل،  تیعنا)سازد  یفراهم م ستهیآگاهانه و مدبرانه با آنها را در حد مطلوب و با ییارویوو ر یزیانتخاب، برنامه ر

ضرورت  و تیهما انیاست تا ضمن ب یبشر یدر سطوح مختلف زندگ یشناس ندهیو آ یشیدوراند جادیادر صدد  یپژوه ندهیواقع آ

مطلوب  یاوهیو سنار الگوها ایو مناسب با آنها را فراهم سازد و  دهیبرخورد سنج ییجهان، توانا یو تحوالت فرارو دادهایتوجه به رو

 ،یآمادگ یستگیو با دهنیتوجه به آ «تیآموزه مهدو»از  یکه بخش مهم نجا(. از آ1۸: 13۸2آن ارائه کند )پورعزت،  یبرا یو موجه

از روشها و نگرشها  یضتواند در بع ی(، م23تا 24: 13۸۹مطلوب است )کارگر،  ندهیآ» یریشکل گ یبرا یساز نهیو زم یزیبرنامه ر

شکل  «یمهدو یژوهپ ندهیآ»تحت عنوان  را یدیتواند دانش جد یعرصه م نیداشته باشد؛ در ضمن ا «یپژوه ندهیآ»با  ییوندهایپ

 حرکت به وممکن و محتمل از آن  یها تیوضع ریو تصو میو ترس ندهیدرک و شناخت آ «یپژوه ندهیآ»رکن  نیدهد. مهمتر

 .(1۷۹: 2۰1۰مطلوب و مرجح باشد )سردار،  تیسمت وضع

 انیاد یاز آموزه ها یاره ا(. پ11۸: 13۸۹ ،یاسالم است )گودرز ژهیبو یاله انیاست که مورد توجه اد یآموزه ا نیدارتریپا« ندهیآ»

 انیم پاهباشد و  یراد باوتواند شامل مع یهم م یفرجام باور نیو متوجه ساختن انسانها به فرجام جهان است. ا ندهیدرباره آ یاله

 وو تأمل  اتیروا و اتیاز آ یری. بهره گیخیتار یو هم ست شناس ردیگ یشکل م یبیغ ییشگویاساس هم پ نیو بر ا یخیتار یباور

النده و طمئن، بم ،یتعالم یپژوه ندهیآ یبخشد و نوع یسامان درست نده،یتواند نگاه ما را به آ یم دادها،یدر حوادث و رو شهیاند

با نام  یدیانش جددهنده د لیتواند تشک یو م ردیگ یشکل م «تیآموزه مهدو»ت یبا محور یعلم کردیرو نیرا شکل دهد. ا یمترق

 دیام ،یدهدفمن ،یشناس ندهیاست که در آ« موعود یانتظار ظهور منج» کرد،یرو نیرکن ا نیباشد. مهمتر «یمهدو یپژوه ندهیآ»

 (13۹۷)ذاکری و همکاران، دارد. ییبسزا ریتأث یرو فرجام باو ییگرا

درست. انتظار در  ریقرار گرفتن در جهت و مس نده،یحرکت رو به جلو، نظر و تأمل داشتن به آ ،یچشم به راه یعنی انتظار

أمل و جست و ت یعنی ینگر ندهیرود و به آ یفراتر م ندهیبستن صرف به آ دیو ام یاز حالت چشم به راه یپژوه ندهیانداز آچشم
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و  ندهیانتظار، شناخت درست آ رکن نیشود. مهمتر یم لیتبد دادهایو رو اوضاعجو در حوادث و شناخت و معرفت درست 

 ادی« انتظار مثبت و سازنده»و  «ایپو انتظار»توان از آن با عنوان  یمطلوب است که م تیبه وضع دنیرس یبرا یشناس تیمسئول

راهبردها براساس  نییدارد و در تع ییبسزا ریتأث یو فرا مل یجمع ،یفرد یبه برنامه ها و رفتارها یشانتظار، در سامان بخ نیکرد. ا

 )همان منبع( کند. یم فاینقش ا ،یممکن و محتمل آن یها تیآینده موعود و وضع

)ظهور( به  یاخت امر الهدرک و شن یکند که برا ینکته جلب م نینظر منتظران را به ا ح،یتلو ایو  حیبه تصر یاسالم اتیروا در

و حوادث  دادهایرو وستهیموعود، پ یاست و در واقع شخص منتظر در کنار انتظار ظهور منج ازین راتییشناخت تحوالت و تغ

تحقق  یکند؛ برا یم یزیو برنامه ر یریگ میدهد و بر اساس آن، تصم یقرار م یابیو ارز ییشناسا یمورد رصد زیآن را ن رامونیپ

 یگذار یمناسب خط مش یالگو نیکند. تدو یم دایآن پ یبرا یشتریهر چه ب یکوشد و آمادگ یم یقیام جهان طیشرا ها و نهیزم

 (13۹۵)غفاری و همکاران،  .است رفتهیهدف صورت پذ نیپژوهش با هم نیا با نگاه بر آینده موعود در

 ینیحکومت د کیقطعا  نیارناب. بردیگ یشکل م ینید یبر آموزه ها تیاست که اساس حاکم نیبر ا دیتأکدر موضوع مهدویت، 

کند، بلکه اغلب  یرا مطرح م تیاست نه فقط اسالم که بحث مهدو ینیشود تماما عوامل د یکه در آن لحاظ م یخواهد بود و عوامل

گذاشته  ینیرهبر دآن جامعه را بر عهده  تیریآن جامعه و اداره و مد تیورمح دهند،یو موعود را بشارت م یکه جامعه آرمان یکسان

 (.162: 13۹۷)ذاکری و همکاران،  کرده اند یجامعه و حاکم جامعه معرف تیریو آن را به عنوان مد

 قیاز طر یخط مش ایه نهیشناخت افراد و کسب اطالعات درباره گز ،یمهدو یگذار یخط مشدر  ،یمعرفت شناس دیاز د

و  ینیبلوغ د نطوریکنند به سبب تخصص خوب و هم یم یگذار یاران. کارگزردیپذ یانجام م یو مشارکت گروه یفرد یجستارگر

در به  یخاص یتوانمند جادیباعث ا ییو اجتهاد اجرا یاله ی. تقوارندیگ یم یو سالم نهیبه ند تصمیماتکه دار نیماأتو یعلم

 یسته از متن آموزه هابر فطرت و برخا یمبتنی مهدو یها یخط مش یشناس یکنند. از نگاه هست یمطلوب کمک م یریگ میتصم

و  ردیگ یمردم شکل م یو اخرو یحل مسائل و معضالت ماد لیها، صرفا به دل یخط مش نی)ع( است. ا تیو سنت اهل ب یانیوح

 لهمسئ نیبه ا یروش شناس دیاز د یمهدو یها یخط مش تایو نها شدیاند ینم یزیبه چ یو آخرت امت اسالم ایجز به سعادت دن

مطلوب آنها، علم امام،  یابیاجرا و ارز ،یخط مش نیابزار تدو نیرا بشناسد. مهم تر یشناختن یستیه پژوهشگر باپردازد که چگونیم

 است. یبیغ یامت و امدادها یریکارگزاران، مشارکت پذ ییجهد اجرا

 شیآما دنیفرآ یمهدو یگذار یمش خط»: کرد فیتعر نیرا چن یمهدو یگذار یتوان خط مش یبا توجه به سه عامل فوق م

و خرد  یمشروع و سعادت بخش براساس حکمت عمل یها یخط مش نیامت واحده، تدو یو عموم یمسائل اساس

 یتیریکه اجتهاد مد یاست و به واسطه کارگزاران یاخالق و مشارکت اجتماع ،یانیوح یبر آموزه ها یمبتن یساالر

در مورد  قیبا مطالعه مشکالت و جستار دق یگذار یط مشخ: اوال طبق این تعریف یعنی، «.شود یم یابیدارند، اجرا و ارز

آغاز  گرید یکارگزاران و روش ها یمشارکت عامه علم امام معصوم، خردمند قیاز طر امت واحده یعیطب اتیو ح یمسائل فطر

شود. امت تنها  یم تیامام معصوم کنترل و هدا هیاز ناح رایدارد، ز یاله تیوضع شده، تماما مشروع یها یخط مش شود. ثانیا:می

 یگذار یها و خط مش یریگ میتمام تصم :. ثالثأدهدیم تیآن رضا یکند و همچون عبد مومن به اجرا یآن را مشخص م تیمقبول

است که صاحب  یانیاصالت با مجر یگذار یدر همه مراحل خط مشرابعا:  .ودخواهد ب انیخرد و کالن، خردمندانه و دانش بن یها

 (163)همان منبع: هستند.  ییکالم اجتهاد اجرا کیسعه صدر، شجاعت و در  ،رتیعلم، تقوا، بص
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 گذاری انقالب اسالمی یخط مشهای ظرفیت .1.5
ها بر آن، نظام فکری رهبران آن است بی شک معتبرترین منبع برای احصای مبانی و اصول انقالب اسالمی جهت ابتنای خط مشی

دهنده است که هم ادامه یاژهیو یفرهنگ -یفکر انیگفتمان و جر انگریالب، برهبر معظم انق یمنظومه فکرو در حال حاضر 

به مسائل معاصر  یاجتهاد کردی)ره( است و هم با رو ینیگذشته و هم استمرار بخش گفتمان امام خم یعلما یگفتمان فکر

 یروشنفکر انیانسان معاصر، جر یاهبه دغدغه توجهیب یسنت انیهمچون: جر یمعاصر یهاو گفتمان هاانیو از جر پردازدیم

 ،یو ضد عقالن نینو یاخبار انیو جر ،ییگراو سنت یزیتجددست انیجر ،یالتقاط ینید یروشنفکر انیزده، جرزده و شرقغرب

 (13۹6)خسروپناه،  .است زیمتما

 ینشیب یهانظام هیدر قالب نظر اهها و اهداف است که مؤلفهشامل دو رکن مؤلفه ،یاخامنه یالعظماهللتیحضرت آ یمنظومه فکر

 دیتوح یبر مبنا ینشینظام بجای گرفته است. ( یو اهداف اجتماع یاجتماع یها)نظام یو کنش ،یو رفتار ی(، ارزشینیب)جهان

)شامل: نظام فرهنگی اسالم، نظام علمی اسالم، نظام مدیریتی  یو نظام کنش یو بندگ تیعبود تیبا محور ینظام منش ،یمحور

بر اساس نیز  دفاعی اسالم(-نظام سیاسی اسالم، نظام اقتصادی اسالم، نظام حقوقی اسالم و نظام قضایی اسالم و نظام امنیتی الم،اس

و  شرفتیپ ،عدالت ،یآزاد ،استقالل :از عبارت است این منظومه فکری اجتماعی اهداف .شکل گرفته است یاسالم توحیدی فرهنگ

عصر ارواحنا  یساز ظهور حضرت ول نهیبه عنوان زم یدر بستر حکومت اسالم یتیو غا یامؤلفه دنیآفر نی. ایتمدن اسالمتحقق 

 (همان منبع) .ردیگ یلتراب مقدمه الفداء، شکل م

 تیتوجه به ماه ازمندین نه،یوابسته به زم یبه عنوان مفهوم ی گذاری انقالب اسالمیخط مش تیظرف ی در حوزهمفهوم پرداز

 یعموم یآرمان است و خط مش یدارا یادهیموضوع است. انقالب در ذات خود پد نیا یریشکل گ نهیعنوان زمبه  یانقالب اسالم

 یبرخوردار باشند تا بتوانند آرمان انقالب اسالم ییهاتیرفاز ظ دیبا یانقالب اسالم یها یهاست. خط مشتحقق آرمان یبرا یابزار

انقالب  ،یساخت حقوق»و  «یقیساخت حق»منشأ گرفته از  تهایظرف نیاست. ا «بهیط اتیح و تأمین دیبازتول»را محقق کنند که 

شده است.  میتقس «کارگزارها» و« سازوکارها»اداره جامعه است که به دو عنصر  ینیعناصر ع انگریب یاست. ساخت حقوق یاسالم

دارد. سطح  ینیسطح ع کیو  ینایسطح م کی ،یسطح نظر کیاست،  یانقالب اسالم یهاکه همان آرمان ز،ین یقیساخت حق

در عناصر ساخت  یقیدارد. ضرب عناصر ساخت حق یجلوه فرم کیو  ییجلوه محتوا کیاست که  یمتشکل از عناصر ینیع

 (.13۹6و همکاران،  ینی)حس است یانقالب اسالم یخط مش تیظرف گریعبارت د هب ایو  یقدرت مل انگریب یحقوق

در  یخط مش تیظرف یبودن مؤلفه ها ییقابل توجه است، مبنا اریبس یخط مش تیزه ظرفحو یغرب اتیبا ادب سهیدر مقا آنچه

منجر شده  اتیدر نظر یموارد تعارضات یغرب، نبودن آن به تکثر و در برخ اتیکه در ادب یاست؛ موضوع یمقام معظم رهبر شهیاند

 شمندانیاند یملموس است. به رغم ادعا زیجرا نعرصه ا ینیدر عناصر ع یحکومت حت هدر عرص شانیا یبودن مبنا یدیاست. توح

 تیموضوع در طول زمان، حالت جهانشمول به خود گرفته، و از ماه نیا اتینظر ،یخط مش تیحوزه بر بستر محور بودن ظرف نیا

با  شانیا شهیکه در اند ،«یخط مش تیظرف» یخوردن مؤلفه ها وندیبه بستر و منحصر به فرد بودن خارج شده است. پ یوابستگ

 یخط مش تیاز ظرف یکامال بوم هینظر کی یریمترادف است با بستر کشور و اقتضائات موجود در آن باعث شکل گ «یقدرت مل»

 )همان منبع(. شده است

 پیشینه پژوهش .2

م مقا شهیدر اند رانیا یانقالب اسالم یعموم یخط مش تیظرف یمفهوم پرداز»( در پژوهی با عنوان 13۹6حسینی و همکاران )

 نیدر ا اند.های خط مشی گذاری عمومی در انقالب اسالمی بر مبنای بیانات رهبر انقالب پرداخته، به بررسی ظرفیت«یمعظم رهبر
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 یکشور مورد بررس گذاران یخط مش هیخطاب به ال یاز روش تحلیل داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبر یریبا بهره گ که پژوهش

های این پژوهش ناظر بر ضرب دو بعد یافته کشور استخراج شد. یبرا یخط مش تیموضوع ظرف یبوم یمؤلفه ها ،قرار گرفت

که به تعبیر « قدرت ملی»ساخت حقیقی )ایمان به خدا و کفر به طاغوت( و ساخت حقوقی )سازوکارها و کارگزاران( با محوریت 

 بندی گردید.مقام معظم رهبری مهمترین ظرفیت در خط مشی انقالب اسالمی است، دسته

« موعود ندهیبر آ یمبتن یاسالم یحکومتها یگذار یمناسب خط مش یالگو »عنوان با  که یپژوهشدر ( 13۹۵غفاری و همکاران )

 یمصاحبه ها از طریق تیو معتقد به مهدو یاسالم یهادر حکومت یگذار یخط مش ینظر یبه الگو یابیدست هدفو با 

ی اسالم تیریو مد یپژوه ندهیآ ت،یمهدو ،یگذار یخط مش یتخصص یهاحوزهنظران صاحب نفر از خبرگان و 1۸با  افتهیساختار

و تحلیل  هیبا تجز ،اندبه انجام رسانیده ادیداده بن یپرداز هینظر کردیرو با استفاده ازشده اند  یرینمونه گ یکه به روش گلوله برف

 یگذار یموعود شامل خط مش ندهیآ یدر راستا یمت اسالمحکو یگذار یخط مش یمصاحبه در پژوهش، چارچوب الگو یداده ها

 یعدالت محور به عنوان مقوله محور یگذار یخردساالر و خط مش یگذار یکمالگرا، خط مش یگذار ی(، خط مشی)متعال یدیتوح

 یها یخط مش لیو تحل هیتجز یبه عنوان مبنا دتوانکه می اندرا احصا نمودهحکومت موعود  یگذار یخط مش ندآیفر هیدر نظر

 . ردیو عصر انتظار، مورد استفاده قرار گ یمهدو یدر افق جهان رانیکشور ا ژهیبو یاسالم یهاکشورها و حکومت یفعل

با بهره  «های عمومی در پرتو معرفت علویالگوی ارزشیابی خط مشی»در پژوهشی با عنوان ( 13۹3رضایی منش و همکاران )

را  یابیارزش یهامحتوا، شاخص لیو با استفاده از روش تحل« غرر الحکم و دررالکلم»و  «الغهنهج الب»از منابع ارزشمند  یریگ

 نیا ینموده اند. جامعه آمار یرا تبیین و سطح بند گریکدیارتباط آنها با  یتفسیر - یساختار یمدلساز یاستنباط کرده و بر مبنا

از آن  یپژوهش حاک جیصورت گرفته است. نتا یبه صورت نظر یریگ اند و نمونه ینینفر از خبرگان آشنا به منابع د 1۵پژوهش 

انسانها  تیترب ،ینظام اجتماع یجابیاست. هدف ا میقابل تقس یو سلب یجابیبه دو دسته بزرگ ا یاجتماع یاست که اهداف نظام ها

 یرانیرفع ذلت، رفع جهل، و رفع و ،یگرفع وابست ار،یرفع ظلم، رفع ترس، رفع موانع اخت ،رفع فقر ،یاهلل و اهداف سلب یو قرب ال

 دارند. یناگسستن یوندیدو گونه اهداف، با هم پ نیاست. ا

بر اساس  یتحقق عدالت اجتماع یمدار برا حقی گذار یخط مش ستمیس نییو تب یطراح»(، در پژوهشی با عنوان 13۸۵پورعزت )

 یبر مبنا یتحقق عدالت اجتماع یبرا یدولت یگذار یخط مش ستمیس یطراح»که از رساله دکتری ایشان با موضوع « هالبالغ نهج

 یآنان، نظام منطق یاصالح یخبرگان و کسب نظرها یپس از مراجعه به گروه ها، احصاء شده «یمدل حکومت حق مدار علو

 یآرا نکهیا شد؛ ضمن میو تنظ یطراح «قیتحق یینها ینظام منطق»و براساس آن  دادمورد اصالح و تجدید نظر قرار را مذکور 

در نهایت مشخص . دیگرد یآن بررس قعوامل مؤثر بر تحق تیاولو زانیصاحبنظران درباره امکان تحقق جامعه عدل حق مدار و م

 یو آگاه ،یکامل، رفاه نسب تیاز امن یهمه آحاد جامعه به حق خود در برخوردار یابیدست طیشرا دیعدالت حق مدار با تمهگردید 

اجرا و  ،یخط مش میتنظ یمناسب برا یها و فراگردها هیرو یتحقق آن، مستلزم در نظر گرفتن و طراح و ابدی یم یتجل یکاف

با  مت،امکان استقرار عدالت حق مدار در جامعه است که تا سطح چهارم رابطه ملت و حکو انگریآن است. حاصل کار نما یابیارز

 شود. یارائه م یاجتماع اتیح یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس یدر عرصه ها ییاجرا ستمیتأکید بر کارکرد خرده س

 نهجبر اساس  یتحقق عدالت اجتماع یمدار برا حقی گذار یخط مش ستمیس مبانی منطقی»( پژوهشی با عنوان 13۸3پورعزت )

لبالغه و با امبتنی بر متن نهج پژوهش، نیدر اکه  اندبوده است، به انجام رسانیده له دکتری ایشانرسا از که مستخرج «هالبالغ

 یو شکل ده کارهادستور  نینحوه تدو»، «اهداف یها یژگیو»پنج فرضیه مدنظر قرار گرفته اند که بر  جویانه،رویکرد علمی کمال

داللت دارند، ضمن « حق مدار یگذار یخط مش ستمیس یابینحوه ارز»و  ،«ییاجرا یها هیروش ها و رو تیماه»، «ها یبه خط مش



 

 

10 

مهم مؤثر بر  اریاز عوامل بس یکیبه مثابه  ،«یریو عدل پذ یجامعه به حق طلب یاعضا تیحساس»م بر پنج هیکه در فرض نیا

 یحکومت ستمیس تیعوامل مؤثر بر استمرار فعال نیجامعه از مهم تر یعدل تأکید شده است؛ زیرا اعضا متحکو یداریاستقرار و پا

 یبرا ،یروش تحلیل منطق زربوط به عدالت در نهج البالغه، امباحث م یمحتوا لی. عالوه بر تحلشوندیحق مدار محسوب م

شامل  از اصول یابه مجموعه یابیدست معرف عدالت حق مدار استفاده شده است. حاصل کار، ییمبنا یاستخراج اصول منطق

کمال  لیو تسه ،فیدر خلقت، تناسب حق و تکل یاز همانند یو اختیار ناش یدر خلقت، آزاد یبر یکسان یمبتن یبرابر د،یتوح

 کرد.  فیآن تعر یحق مدار را بر مبنا یگذار یمش خط ستمیس یاصل یها یژگیو توانیکه م است ییگرا

 روش پژوهش .3

اسالمی، مدیریت و خط  ، خط مشی گذاریموجود در حوزه خط مشی گذاری که با مطالعه و مرور مقاالت در این پژوهش

در های خط مشی گذاری مطلوب در انقالب اسالمی و ت مهدوی و مؤلفههای حکومدر حکومت علوی، خط مشی گذاریمشی

انجام پذیرفت، در گذاری های مدل مطلوب خط مشیها و مؤلفهبندی و تحلیل شاخصدر این حوزه و جمع راستای افزایش دانش

مقاله  ۸متن ررسی مقاالت موجود، صورت پذیرفت و پس از بمفاهیم این های داده پیرامون جستجو از بین مقاالت در پایگاه ابتدا

که بیشترین مقاله  پنجدر این زمینه جهت استخراج مبانی، اصول و محتوای مورد نیاز انتخاب گردید و از بین این مقاالت نیز از 

 در بخش تحلیل و ترسیم مدل مطلوب استفاده گردید.هماهنگی را با موضوع ان مقاله داشتند، 

های موجود برای این مفاهیم خط مشی گذاری به صورت قیاسی بررسی خواهد مقاالت، ابتدا مدلاین  پس از بررسی و تحلیل نتایج

انقالب  بندی شده و بر اساس اصول و اهدافجمعها و مؤلفهها مجموع گزارهگردید و سپس  بر اساس روش تحلیل مضمون، 

گذاری مطلوب های پرنفوذ در خط مشیمت مهدوی، مؤلفهانداز حکوو چشم مبتنی بر مکتب علوی اسالمی، مبانی حکومت اسالمی

 گردد.در قالب یک مدل ارائه میبه روش استقرائی در نظام اسالمی موعودگرا، 

 های پژوهشیافته .4

 عدالت محورخط مشی گذاری های مؤلفه .4.1

 تیچنانکه هو ردیپذیم حق مدار، با هدف استقرار عدل و تحقق حق انجام یحکومت ستمیدر س یخط مش نیو تدو یقانون گذار

اساس دو مرحله  نیاست؛ بر ا یبه احقاق حقوق مردم و توسعه عدالت اجتماع یالتزام دائم هامتحکو ریآن از سا زیو وجه مم یاصل

 (.21۰، 13۸2)پورعزت،  در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است. یخط مش یدستور کار و اجرا میتنظ یعنی مهم

 یذ یشوند که امکان هر گونه سوءاستفاده را از گروهها نیتدو یبه گونه ا دیبا یگذار یخط مش ستمیس یرهادستور کا در ابتدا

با حقوق کامال برابر  یکه آحاد جامعه اسالم یمردم جامعه را مد نظر قرار دهند؛ منافع یع عمومفمنا دیبا نی. بنابرادینفوذ سلب نما

آیند در فر «یعیتوز عدالت» بر مفهوم شتریمرحله، ب نیشود، در ا یکه مالحظه م شوند. همان طوریم بمحسو نفعیدر آنها ذ

دستور  نیتدو یمبان و یاهداف اصل درباره السالم هیعل سخنان امام على دهیگزروول پیششود. جد یم دیدستور کار ، تأک نیتدو

 )همان منبع(. دده ینشان م را( نهج البالغه اساس ردار )بحق م یگذار یخط مش ستمیکار در س

 ،پورعزت) البالغه( در کالم امیرالمؤنین)ع( )نهج عدالت محور اصول تدوین دستور کار در سیستم خط مشی گذاری: 2جدول 

13۸2) 

 هامؤلفه مدنظر متن منبعنام 

 عدالت استقرار گشتن داریعدالت در بالد است پد ییبرپا تداوم انیوال یشادمان هیما نیو برتر ۵3نامه 
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 ستیزیظلم (۷31ص  ،یتی)ر.ک ترجمه آ نانمردم با آ یمهرورز

 و فقر گرسنگی رفع

 عزت یافتن حق

 نابودی باطل و برپایی حق

 بهبود امور مسلمین

 هاانسانحفظ کرامت 

 هاانسان برابری حقوق

 دفع متعدیان به حقوق جامعه

 حق ستمدیدگان بازگرداندن

 ظالمانر امه

 بقای حکومت

 

 3خطبه 

یی جماعت و برپا نیاگر حضور ا د،ینکه دانه را شکافت و جان را آفربه آ سوگند

 و اگر نبود، که خداوند از علما عهد گرفته است که در اورنبودیبه وجود  برهان

اشترا  سمانیر رند،یبودن شکم مظلوم، آرام نگ یبودن شکم ظالم وته زیلبربرابر 

  را نیآغاز مانهیافکندم و به سرانجامش همان پ یخالفت را بر گردنش م

 .(4۰ص  ،یتی.ک. ترجمه آر) نوشاندممی

 33خطبه 

تر است، مگر  یاز حکومت شما دوست داشتن میکفش برا نیخدا سوگند ا به

را برافکنم )ر.ک. ترجمه  یباطل ایدارم  یرا بر پا یحکومت حق نیآنکه ادرا

 .(۹۵ صی: تآی

 ۷3خطبه 

خالفت سزاوارترم. به خدا سوگند  به گرانیکه من از د دیدانیم شیاز پ شما

جز بر من بر  ،یگریکه کار مسلمانان به سالمت باشد و در خالفت د یمادام

)ر.ک. ورزم ینباشد، من هم درمسالمت خواهم بود مخالفت نم گرستمید یکس

 (.143ص  ی،تیآ ترجمه

 2۰۷خطبه 

را نسبت  حق خود زین یبگذارد و وال یحق خود را نسبت به وال تیکه رع یزمان

 یاستوار نشانید یها هیو پا ابدیآنها عزت  انیحق در م د،یادا نما تیبه رع

اهلل علیه وآله در  یصل امبریپ یهاسنت عدالت برپا گردد و یونشانه ها ردیگ

 یبه بقا دیو ام دیآ صالحآن روزگار به  یخود افتد واجرا گردد و در پ ریمس

 (4۹۷و  4۹۵آیتی، ص ترجمه گردند ) وسیو دشمنان مأ ردیدولت قوت گ

  234خطبه 

مانده اند، اگرخدا مرا اجازت دهد باز بر آنها  یوتجاوزگران باق انیاغیاز  یتیبق

 نیکه در اطراف زم شانیاز ا یستانم، جز اندک مردم یو دولتشان را م تازمیام

 (۵۸۷ص  ،یتیباشند)ترجمه آ پراکنده

 3۷خطبه 

در نزد من ارجمند است تا حقش را برایش  اکنون هر انسان خوار )ستمدیده(

ا حق بستانم و هر نیرومند )سرکش( در نزد من ناتوان و حقیر است ت

 (1۰3ص  ،یتی)ترجمه آدیدگان را از او بستانم ستم

 

 یارهاالمال تنظیم شود و دستور ک تیحق آنها از ب عیحول احقاق حقوق مردم و توز دیحکومت حق مدار با یاهداف اصلبنابراین 

احترام و حرمت و حقوق  تیو ستم، و رعا فقرعدالت، رفع  یباطل، اجرا یحق و فرونشان ییبرپا یبرا ،یگذار یخط مش ستمیس

 (13۹۷)ذاکری و همکاران،  .شوند نیبرابر انسانها تدو

 یخط مش هیگر کلا یاست که حت یهیرسد. بد یآن فرا م یمرحله اجرا یبه خط مش یدستور کاروشکل ده نیپس از مرحله تدو

مذکور باشد، فقدان خرده  یها یو انطباق با خط مش رشیمستعد پذ زیشوند و جامعه ن نیحق تدو یکامال بر مبنا ،یحکومت یها

. مفهوم نجامدیممکن است به ناکام ماندن حکومت عدل حق مدار ب ،ییو قضا یتیریمد یمناسب در حوزه ها ییاجرا یها ستمیس
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 یاریتوان بس یم یتوجه قرار گرفته است؛ به گونه اتأکید و  مورد السالم هیامام على عل شاتیدر فرما یجد به طور ،یا هیعدالت رو

 (13۸2)پور عزت،  .از الزامات آن را از متن نهج البالغه استخراج کرد

 (13۸2 ،پورعزت) البالغه( در کالم امیرالمؤنین)ع( )نهج عدالت محور اصول اجرای خط مشی گذاری: 3جدول 

 هامؤلفه مدنظر متن منبعنام 

)به  2۷نامه 

محمد بن 

 ابوبکر(

مکن تا  رودررو نگاه یگریبه د یستینگر یرا به گوشه چشم یکیبنگر، اگر  کسانیهمه را 

)ترجمه  نشوندید و ناتوانان از عدالت تو نوم یستم کن بزرگان از تو نخواهند که بر ناتوانان

 (643و  641 ،یتیآ

 کارگزاران نظارت بر رفتار

 سختگیری با مسئولین خائن

 رفتار یکسان با مردم

 کسب اطالع از وضع فقرا

سرعت عمل در استقرار 

 عدل

 ظلم جبران سریع

خشکاندن ریشه طمع 

 توانگران

 قاطعیت بر مدار حق

به  اجتناب از بی عدالتی

 بینوایان

 التزام به شایسته ساالری

 میانه روی

 

)به  ۵نامه 

اشعت والی 

 ان(آذربایج

عامل امام  یکار ریبا خود را درگ یرا فرمان ده تیرع یتو را نرسد که خود هر چه خواه

است از اموال در  یباشد. در دستان تو مال دهیبه تو رس یمگر آنکه دستور یبزرگ کن

 ترجمهنی )ک میتا آن را به من تسل یعزوجل، وتو خزانه دار هست ( خداوندجانیآذربا

 (6۰۹ص  ،یتیآ

)به  2۰نامه 

 زیاد بن ابیه(

 ء(یراست که اگر به من خبر رسد که در اموال ) ف یخورم سوگند یبه خدا سوگند م

و  یمان هیکه کم ما رمیچنان بر تو سخت گ ،یکرده ا انتیخ اریبس ایبه اندک  مسلمانان

 (62۹ص ،یتی)ر.ک. ترجمه آ یخوارشو و ریکند و حق ینیسنگ عیال بردوشت نهیبار هز

)به  ۵3نامه 

 مالک اشتر(

از  یو کسان ازمندانیو ن نیاز مساک چارگانندیب کهیکسان ن،یطبقه فرود ابیخدا را در

را به تو  شانیازهاین تا برگمار شانیخود را که خداترس وفروتن باشند در کارها نانیام

 (۷3۹و۷41ص  ی،تیگزارش کنند)ر.ک. ترجمه آ

)به  ۵3نامه 

 مالک اشتر(

دارد؛  یوام تیامانت ومدارا در حق رع تیآنان را به رعا شانیکارها تو در ییمراقبت نها

گشود  انتیدست به خ شانیاز ا یکی. هرگاه ندینیاال انتیکارگزارت تورابه خ ارانیوبنگرتا 

خبرها  نیدادند، هم یاو گرد آمد و همه بدان گواه انتیواخبار جاسوسان در نزد تو به خ

کرده  یتا از کار یازاریب هیکه کرده، تنش را به تنب یانتیبه سبب خ دیبا ودتو را بس ب

وننگ تهمت را  یبراو زن انتیومهر خ یساز لشی. سپس خوار و ذلییاست بازخواست نما

 (۷3۷ص ، یتی)ترجمه آ یزیآو بر گردنش

)به  ۵3نامه 

 مالک اشتر(

 اربزرگی ک ی کهکس ؛برگمار یسیرئ شانیا انیخود از م یاز کارها یبر سر هر کار

بیران تو عیبی د خاطرش نشود. اگر در یآنها سبب پراکندگ یاریمقهورش نسازد و بس

)ترجمه آیتی، ص  تو را به آن بازخواست کنند ،یشود و تو از آن غفلت کرده باش یافته

۷3۷) 

)به  41نامه 

یکی از 

 کارگزاران(

تو بر  د مرانوخدا و ینکن نیقوم به آنان باز گردان که اگر چن نیبترس و اموال ا یاز خدا

که  ر،یشمشاین خواهم کرد که در نزد خدا عذرخواه من باشد. با  یدهد، باتو کار یروزیپ

سوگند، اگر  خدام زد. به خواه زیزده ام به دوزخش فرستاده ام، تورا ن یهر کس را ضربت

 چیو نه ه نمودمیمصالحه و مدارا م شانینه با ا زد،یسرم یعمل نیچن نیاز حسن وحس
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را که از  یتا باطل بستانمن شایآوردم، تا آنگاه که حق را از ایرا برم شانیهااز خواهش کی

 (46نامه  66۵ص ،یتی)ترجمه آ میپاگرفته است بزدا شانیستم ا

)به  46نامه 

یکی از 

 کارگزاران(

 رابه اشارت یکی ای ینگاه کن یارویرا رو یکی و ینگر چشم را به گوش یکیکه  ادبم و

که  فتندینمع بزرگان به ط باش تا کسانیبا درود وتحیت. با همگان  ویی و یکی راپاسخ گ

 ،یتیآ ترجمه) نومید گردند ناتوانان از عدالت تو . وزندیتو را به ستم کردن برناتوانان برانگ

 (۷۰۷ص 

)به  ۵3نامه 

 مالک اشتر(

انصاف را  ،یداریهرکس را که دوستش م تیو از افراد رع شاوندانتیو درباره خواص و خو

هر که بربندگان خدا ستم کند، افزون  و یستم کردها ،یکن نیکه اگر نه چن ینما تیرعا

نعمت خدا را دگرگون نکند و  ،یچون ستمکار زیچ چیه خصم او بود. زیخدا ن ،بر بندگان

ستمکاران  نیو در کم شنودیم گان را دهیستمد یخدا دعا رایز زد،یخشم خدا را برنیانگ

 (۷21و  ۷23ص  ،یتی)ترجمه آاست 

)به  ۵۹نامه 

اسود بن قطبه 

فرماندار 

 حلوان(

عدالت باز  ماند.  یو هواگونه باشد، بسا از اجرا لیم ت،یرا نسبت به افراد رع یهرگاه وال

عدالت  بهباشد که از ستم نتوان  کسانیکه دارند در نزد تو  یکار مردم درحق دیپس با

 (۷۵۹ص  ترجمه) نیگز یدور یشماریرا ناروا مو از هرچه همانند آن  دیرس

 4خطبه 
 نانیاطمیافتن آب برباطل؛ آنکه به  یگریو د ستادهیبر راه حق ا یکیامروز از ما و شما 

 (۵1ص ی،تیشود. )ر.ک. ترجمه آ یهالک نم یهرگز از تشنگ ،دارد

 16خطبه 

 باز هم به ییگراو اگر دست چپ  ؛یافتاده ا یبه گمراه ینه یاگر به دست راست رو

در همان است. هر که با حق  ییکه رها ریگ شیرا در پ انهیپس راه م ؛یافتاده ا یگمراه

که به  یو کشته ا زدیاستوار گردد هرگز فرو نر یتقو انیکه بربن یتباه شود. ستون زد،یست

 (63ص یتیگردد، تشنه نماند )ترجمه آ رابیس یآب تقو

عاقبت  ییو رسوا ریتحق ،یحکومت نیکند؛ در چن یکس را نم چیاق حقوق مردم مالحظه هحکومت حق مدار در احقدر حقیقت 

 ضیشود که امکان بروز هر گونه تبع یطراح یگونه ا دیبا یحکومت نیچن یادار ستمی. سدینما انتیاست که به مردم خ یامر کس

به گوش  شانیجامعه که صدا نییشده به امور طبقات پا نهیسازد و بر توجه نهاد یرا منتف یکار یو فراگردها هاهیرو در رفتارها،

خرده سیستم اجرایی  در نکهیا گریاهتمام ورزد. نکته د ستندیطرح مشکالت خود برخوردار ن یبرا کافی امکانات از و رسدینم یکس

 مشخص گردد.های روشن و مسیرهای معقول طی طریق شود و به وضوح مرز میان حق و باطل حکومت حق مدار باید از روش

 خط مشی گذاری مهدویهای مؤلفه .4.2
 یگذار یکمالگرا، خط مش یگذار یخط مش ،یدیتوح یگذار یشامل خط مش «یمهدو یگذار یخط مش»چارچوب مقوله 

حکومت موعود در نظر گرفته  یگذار یخط مش ندیفرا هیدر نظر یبه عنوان مقوله محور انیعدالت بن یگذار یخردساالر و خط مش

 یدر تمام یتوان مشاهده کرد که به نوع یم یراحته است که ب نیا یمقوله ها به عنوان مقوله محور نینتخاب اا لیشد. دل

ناب،  یگذار یسخن، اغلب مشارکت کنندگان اشاره کردند که خط مش گریشود؛ به د یم دهید میمفاه نیاز ا ییها، ردپامصاحبه

خط  یدارد که بعضا با فراگرد فعل یمتفاوت یها و سازوکارهااست، روشمصطلح شده  «یمهدو یگذار یخط مش»به  نجایکه در ا
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 یگذار یخط مش یدیتوح دگاهیو د یخردساالر ،ییکمال جو ،یمتفاوت است. عدالت محور یاسالم یهادر حکومت یگذار یمش

 یآن را م یشاخه ها ریو ز یمهد یگذار یمقوله خط مش نیکند. بنابرایم زیمتما یفعل یگذار یآن را از سامانه خط مش یمهدو

)غفاری و مقوله ها باشد.  گرید یبرا یتر بودن آن بر چسب یانتزاع تیو ظرف تیتا جامع دیبرگز یمحور مقولهتوان به عنوان 

 (13۹۵همکاران، 

هنگ و آ کی جادیکه محقق با ا بیترت نیها است به امقوله شیو بهبود و پاال ییکپارچه ساز ندآیفر یانتخاب یشناسه گذار

هم  کنار شود با یم یسطح سع نیکند. در ا یم میتنظ هینظر کی یارائه و شکل ده یمقوله ها آنها را برا نیخاص ب دمانیچ

 ،یرشته اصل نیارائه، و ضمن آن، حول ا دهیپد یبرا ینظر تیروا کی ،یبه منزله مضمون اصل ینهادن مقوله ها حول مقوله محور

 یگذار یدر حوزه خط مش یدهد که سامانه ا یداده ها نشان م لیتحل جیشود. نتا جادینظام مند ا یو مقوله ها ارتباط میمفاه نیب

صحیح و معتبر مسائل و مشکالت  ق،یشود که بتواند به طور دق یم یمطلوب و مناسب تلق یاسالم ریغ یحت و یحکومت اسالم

و به طور کارا و مؤثر آن را حل کند و  ،یل مسئله را بررسح یها نهیو به نحو سریع و متناوب گز ،ییرا شناسا یسطح امت اسالم

)همان منبع:  است. دهیمنجر گرد لیذ یبه استخراج الگو یانتخاب یگذار اسهشن جیقرار دهد. نتا ییاجرا یدر دستور کار و روشها

23) 

شرایط ع  ی
م      یا ی
عدالت    ی

کار مدی و ا ر  شی خط مشی ها
خاستگاه ا تماعی   ور

خط مشی های  و یدی
ر  مو ه های و یانی م تنی  
 و      کتا  و سنت

ا یای دی 

خط مشی  گذاری کما  گرا
اخ   گرایی
  ر  گرایی
  ذی  گرایی

خط مشی  گذاری خردسا ر
ر تار ع  یی
مشارکت  ذیری
دانش  نیا   ود 

خط مشی  گذاری عدالت م ور
عدالت  و ی ی
عدالت روی  ای

راه ردها
  ویرسا ی   یر    ش ا   ینده م دوی

 ا  ی سا مانی
شای ت  گ ینی م تنی  ر اه یت

(مشارکتی)خط مشی گذاری مرد  ن اد 
 ا   رینی سی ت  ها

(م یط دور و عمومی)شرایط مداخ   گرا 
  ومت وا د   انی

ا     انی خط مشی گذاری
و د  م  

(م یط ن دی )شرایط مداخ   گرا 
مشروعیت ال ی و م  ولیت عام 
گروه های    مدار و  ی   

امت  ال 

 یامدها
ع ر   یی  ندگی

ر اه    ی و  سایش خواهی
خط مشی گذاری موعودگرا

ر ایتمندی ال ی
خشنودی امت

 
 (13۹۵ ،غفاری و همکاران) ری مهدوی گذاری محوری خط مشی گذاشناسه الگوی پارادایمی: 1 نمودار

و  یدر مورد مسائل فطر قیبا مطالعه مشکالت و جستار دق یگذار یاوال خط مش با توجه به تعریف خط مشی گذاری مهدوی،

 یهاکارگزاران و روش یمشارکت عامه، علم امام معصوم، خردمند قیمسائل از طر نیشود. ا یامت واحده آغاز م یعیطب اتیح

امام معصوم  هیاز ناح رایدارد؛ ز یاله تیوضع شده، تماما مشروع یها یخواهد بود. ثانیا خط مش نییو تب صیابل تشخق گر،ید

 یدهد. ثالثا تمام یم تیآن رضا یکند و همچون عبد مؤمن به اجرا یآن را مشخص م تی. امت تنها مقبولشودیم تیکنترل و هدا

 یگذار ی. رابعا در همه مراحل خط مشدخواهد بو انیالن، خردمندانه و دانش بنخرد و ک یهایگذار یو خط مش هایریگ میتصم

 نیهستند. وجود ا ییکالم اجتهاد اجرا کیسعه صدر، شجاعت و در  رت،یاست که صاحب علم، تقوا، بص یانیاصالت با مجر

 یالگو جیبه نتا توجه کمک خواهد کرد. باآنها  قتریو نظارت دق یابیها و پس از آن ارزیخط مش زیآم تیموفق یکارگزاران به اجرا



 

 

15 

را ارائه  لیذ یفراگرد یالگو یمهدو یگذار یه خط مشب دنیرس یدر پرتو یاسالم یهاکشورها و حکومت یپژوهش، محقق برا

 :کند یم

   ر موعودگرا

ه موعودهم ویی  ا  یند

 یمایش ا تماعی

ار  ا   گاهی و   و  ا تماعی

   ر عدالت     ان 

  ویر ردا ی   یر    ش

 ا   رینی سامان  ها

 ا  ی سا مانی

شای ت  گ ینی دینی 

مشارکت  ذیری

خط مشی گذاری  و یدی

خط مشی گذاری خردسا ر

خط مشی گذاری کما  گرا

 خط مشی گذاری عدالت م ور

ا رای د ی  خط مشی

کارگ ارا  مجت د

ار یا ی د ی  خط مشی

ع ر   یی  ندگی

 رامش و ر اه

وند ر ایت خدا

خشنودی مرد 

گ تر  عدالت

 

 (13۹۵ن، غفاری و همکاراموعود ) هندیآ یدر پرتو یگذاری مش خط یندآیفر ی: الگو2نمودار 

 خط مشی گذاری انقالب اسالمی ظرفیتی هایمؤلفه .4.3
، نمایندگان دولت ئتیدر جمع هرهبر انقالب  بیانات یابتدا تمامهای خط مشی گذاری انقالب اسالمی، بررسی ظرفیت یبرا

و به موازات  ثبت هیلاو اسهشن 3۷۰انجام شد. در مجموع  هیاول یمطالعه و شناسه گذار مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادهای نظام

 یآنها فهم، و شناسه گذار انیتالش شد تا روابط م ادنوشتهایانجام شد. با انباشته شدن شناسه ها و  زین ادنوشتیثبت  ندیآن، فرا

با  هک «یقدرت مل» اد،یداده بن هیدر مرحله بعد و بر اساس منطق نظر. الگو بود کیمرحله ظهور  نیا یانجام شود. خروج ینظر

 ریمتغ نیبر اساس امفاهیم شد  یسع سپسانتخاب شد.  یمحور ریدارد به عنوان متغ یتناظر خوب زین یخط مش تیظرف تیماه

 (22: 13۹6)حسینی و همکاران،  مشخص شود.  یکزمر ریو به متغ گریمختلف به همد یو ارتباط مقوله ها ،یشناسه گذار

 (13۹6 ،حسینی و همکاران)  گذاری در بیانات رهبر انقالبمفاهیم خط مشی: 4جدول 

 مفاهیم استخراج شده

 مدبرانه مجاهدت یساز یمردم

 یگذار یسه گانه در خط مش یها تیتوجه به واقع یاتقان کار

 نقشه دشمن لیشناخت و تحل یاز دستگاه محاسبات مراقبت

 خطوط فاصل با دشمن حفظ و اعتماد به نفس شجاعت

 متراکم یتیریمد یو تجربه ها یکار کارشناس وجود از سطوح سه گانه یکیدر  یی حداقلزاالتزام به گفتمان درون

 )جهاد کبیر( از دشمن نکردن یرویپ کردن عنصر مبارزه لحاظ

خط  یهاژهیبه منظور کارو یانقالب اسالم یهاییدهنده توانا لیابعاد تشک نییمستلزم تب یانقالب اسالم یخط مش تیفهم ظرف

. ندا یدهنده انقالب اسالم لیدو عنصر تشک «یساخت حقوق»و  «یقیساخت حق» ،رهبر انقالب اتیدباست. در ا یعموم یمش

 (و... یدولت، مجلس، قانون اساس)اداره جامعه  یظاهر یهابقال یو ساخت حقوق ها و اهداف انقالبآرمان ی شاملقیساخت حق

 بروندادهای خط مشی گذاری خط مشی گذاری بسترسازی و دروندادهای خط مشی گذاری
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)همان منبع:  خواهد بود. یعموم یخط مش تیظرف دیلمتضمن تو یدر عناصر ساخت حقوق یقیساخت حق یهامؤلفه یاست. تجل

2۵) 

در  یبه عنوان آرمان و اهداف انقالب اسالم یاسالم بهیط اتیبه ح یابیو دست یاسالم یتمدن ساز ،یاحکام اسالم یاجرا عدالت،

اهداف انقالب  دهیوان چکرا به عن «بهیط اتیح»مفهوم  شانیموارد، ا نیهمه ا انیشده است؛ از م انیب یمقام معظم رهبر اتیادب

 شهیدر اند یاسالم بهیط اتیح  .دانند یم «بهیط اتیح نیو تأم دیبازتول»حکومت را  فهیاساس وظ نیو بر ا کرده اند انیب یاسالم

و  دیبه منظور باز تول یقدرت مل یهاو مؤلفه است« کفر به طاغوت»و « به اهلل مانیا»دو عنصر  رندهیدربرگ یمقام معظم رهبر

 هینظر اول که سطح یعناصر ؛است ریاپذن ییجدا یدیتوح یدو عنصر نظر نیبرخاسته از ا شانیا دگاهیدر د بهیط اتیح نیمتأ

 .)همان منبع( است یخط مش تیموضوع ظرف یو نظر یدهد و پشتوانه فلسف یم لیرا تشک یانقالب اسالم یخط مش تیظرف

 و « های آفرینشاعتماد به خدا و سنت»دارای دو رکن  رهبر انقالب اناتیدر بساخت حقیقی انقالب اسالمی : یقیساخت حق

 .است« شناخت دشمن و بی اعتمادی به او»

 نشیآفر یهاتناعتماد به خدا و س (1
واقع  ییآرمانگرا»و  «ییخردگرا» ،«ییدر کنار برونگرا ییزادرون»متشکل از سه عنصر است:  رهبری شهیدر اند این مؤلفه

 .«هنانیب

 به او یاعتماد ین و بشناخت دشم (2

 یمفهوم، نف نیا یتوان گفت عناصر و مؤلفه ها یبرخوردار است، م یو اثبات یمکمل بودن و نف یژگیاز و یبه نوعاین شاخصه 

 ینف»بعد در قالب  نیعناصر ا ساسا نیاست. بر ا «نشیآفر یهاتناعتماد به خدا و س»مفهوم  یعدم عناصر و مؤلفه ها

 )همان منبع(. شده است ینامگذار« جهاد»و « عدم غفلت»، «ادرونز ریغ ییبرونگرا

 شده است. یبندمیتقس« کارگزارها»و « سازوکارها»که در قالب  راداره کشو ینیارکان و لوازم ع: یساخت حقوق 

 در نظام اسالمی هستند. یعرصه خط مش نیقواعد و قوان ،یریگ میمراکز تصم یشامل نهادها سازوکارها (1

 . ستندو اداره کشور ه یگذار یو عامالن خط مش انیمجر زین انکارگزار (2

مقوله ها

ایمان به خدا

کفر به طاغوت

اعتماد به خدا و 
سنت ها آفرینش

شناخت دشمن و 
بی اعتمادی به او 

درون زایی در کنار 
برون گرایی

خردگرایی

آرمان گرایی واقع بینانه

عدم برون گرایی 
غیردرون زا

عدم غفلت

جهاد
 

 (13۹6 ،حسینی و همکاران) در بیانات رهبر انقالب خط مشی گذاری انقالب اسالمی های نهاییمقوله: 3 نمودار



 

 

17 

 ینف»، «درونزا ریغ ییبرونگرا ینف» ،«هنانیواقع ب ییآرمانگرا» ،«ییخردگرا» ،«ییدر کنار برونگرا ییدرونزا»شش عنصر  یتجل

ساز  ییدهنده عناصر توانا لیکارگزارها، در مجموع تشک»و  «سازوکارها« یعنی یدر دو رکن ساخت حقوق «ریجهاد کب»و  «فلتغ

ع: )همان منب است بهیط اتیح نیو تأم دیبه منظور بازتول یگذار یمربوط به خط مش یها ژهیکارو یاجرا یبرا یانقالب اسالم

2۸.) 

 (13۹6 ،حسینی و همکاران)خط مشی عمومی انقالب اسالمی ظرفیت  هایمؤلفه: ۵جدول 

 

 

 ساخت حقیقی

 کفر به طاغوت ایمان به اهلل

 شناخت دشمن و بی اعتمادی به او های آفرینشاعتماد به خدا وسنت

محتوای 

 قدرت

زایی روند

 برونگرا
 خردگرایی

آرمانگرایی 

 واقع بینانه

برونگرایی  نفی

 زاغیردرون
 جهاد عدم غفلت

 عملیاتی تحلیلی سیاسی عملیاتی تحلیلی سیاسی فرم قدرت

ساخت 

 حقوقی

 مردمی سازی سازوکارها

 وجود کار

ی و کارشناس

های تجربه

 متراکم یتیریمد

 توجه به

 یهاتیواقع

 خط گانه درسه

 گذارییمش

 حفظ خطوط

 دشمن فاصل با

و  شناخت

 نقشه لیتحل

 دشمن

 لحاظ کردن

 مبارزه در عنصر

 اهیشمخط

 کارگزاران

 التزام به

 نگفتما

 ییزاوندر

 مجاهدت مدبرانه اتقان کاری

 شجاعت و

در  اعتمادبه نفس

 برابر دشمن

از  مراقبت

دستگاه 

 یحاسباتم

 پیروی نکردن

 

 حکومت مهدوی پرتودر  یانقالب اسالمعدالت محور  یگذار یخط مشهای مؤلفه .4.4

توان ، میش در جهت تحقق حکومت جهانی موعودحکومت عدل علوی و تال بر مدلینکه ابتنای انقالب اسالمی با توجه به ا

مراحل  تشریح شد و ضرب آنها در آنها فوق که نتایج حاصل از پژوهش پیرامونمدل  2 خط مشی گذاری هایمؤلفه بندیازجمع

خط استخراج فرآیند ها به جهت ای از شاخص، به مجموعهآنری های خط مشی گذاظرفیتاهداف و  گانه انقالب اسالمی وپنج

 دست پیدا کرد:بندی زیر دستهدر قالب حکومت مهدوی  در جهت نیل بهانقالب اسالمی  عدالت محور مطلوبمشی گذاری 

 در پرتو حکومت مهدوی انقالب اسالمی عدالت محورخط مشی گذاری  هایمؤلفه: ۵جدول 

 اهداف های راهبردیمؤلفه یاصولهای مؤلفه

 محوری حق

 عدالت محوری

 کمال گرایی

 عقالنیت

 نفی استکبار

 تحقق کرامت انسانی

 اصالح امور

 و مشارکت پذیری سازیمردمی

 زایی برونگرادرون

 ستیزی ظلم

 رضایت الهی

 خشنودی مردم

 استقالل

 پیشرفت

 رشد و بلوغ جامعه
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 فساد ستیزی

 شایسته ساالری

 فقرزدایی و توجه به محرومین

 مجاهدت مدبرانه

 اتقان و اثربخشی

 نی سازمانینوآوری و بازآفری

 چابکی سازمانی

 نظارت و ارزیابی دقیق

 قاطعیت در محاکمه مسئولین خائن

 تمدن سازی

 حیات طیبهتحقق 

 

 در پرتو حکومت مهدوی یانقالب اسالمعدالت محور  یگذار یخط مشفراگرد  .۵

سازی اسالمی و تحقق حیات طیبه خواهد  به تمدنمقصود آن که  خط مشی گذاری رااین  یفرآیند مدل توانمیدر نهایت 

 به صورت نمودار ذیل ترسیم نمود:های استخراج شده بر مبنای مؤلفه انجامید،

 حکومت مهدوی پرتودر انقالب اسالمی  عدالت محورخط مشی گذاری  فراگرد: 4 نمودار
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