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 : چکیده

شی  ستند و اولویت ها، ها  خط م شان دهنده خطوط کلی در   ن ومعین می کنند جامعه و کارکنان برای  را اونبایدهباید ها  راهنمای رفتار ه

ستند و خدا محوری در مورد   شی باید مطابق     فعالیت ها و اقدمات ه شد که خط م شی گذاری می تواند چنین با با آنچه که خداوند خط م

 دیدگاهو از  و جامعه ناکار آمد خواهد بود.درتضاد باشد زمینه ساز فساد      فرو فرستاده است باشد و اگر با آنچه که خداوند نازل کرده است      

توحید  .به آن توجه کرد که باید در تدوین و اجرای خط مشتی ها   از مهمترین اصتولی استت   مورد قبول نیستت خدا محوری   خدامحوری

باوری و تقوا پیشتت ی  دو مول ه مهخ خدامحوری می باشتتند . افرادی که در تدوین و اجرای خط مشتتی گذاری نقد دارند اگر به توحید   

باوری و تقوا پیش ی رسیده باشند در  هن ام تدوین خط مشی ها قوانینی را که از سوی خداوند وضع شده را مد نظر قرار می دهند و در          

آن خود را در محضر خداوند متعال میبینند که باعث میشوند جامعه به سوی کمال نهایی حرکت کند و از آنجایی که خداوند هن ام اجرای 

ضع کند می توان گ ت باید در هن ام  تدوین و       صالح فردی آگاهی دارد می تواند برای آنها برنامه  و صالح جمعی وهخ به م متعال هخ به م

و مول ه های آن را مد نظر قرار داد. خدا محوری را می توان در  تدوین و اجرای خط مشتتتی گذاری در    اجرا خط مشتتتی ها خدا محوری 

شی        شروعیت بخ سئله، ارائه راه حل م شخیص م سی تاثیر دو مول ه خدامحوری بر   جرا و ارزیابی  مد نظر قرار داد .  ،ات در این مقاله به برر

 اجرا و تدوین خط مشی ها پرداخته شده است.

 

 

 گذاریخدامحوری ،مول ه های خدا محوری ،خط مشی  : کلیدیکلمات 
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 : مقدمه

ستیخ که اخالق          شی گذاری هایی ه صمیخ گیری ها و خط م شاهد ت س انه  سته و جنگ امروزه متا  ترور، ، و معنویت تقریباً از آن رخت ب

سازمان یافته در آن به امور عادی     ، فقر بیماری، شا و تبهکاری های  شده  فح ست روزمره تبدیل  شد که خط  شاید در ذهن ها   ا این ونه با

سالم یا دین         صوالً در ا شد و ا شی گذاری یک عبارت علمی با ست.   م شد در حالی که این ونه نی صاحب نظران   های دی ر فاقد جای اه با

 از یک دهه گذشتتته استتت.حکمرانی وخط مشتتی گذاری امروز به مراتب بید معتقدند نقد و اهمیت دین و ستتیاستتت در ستتبک های  

،   ، انسانی قرارداد که به مدد سیاست بازی و با است اده از اهرم های قدرت     در فرآیند سیاسی خط مشی گذاری   و (.۱۳۹۸،همکاران،)ذاکری

شی گذاری      سازمانی خط م شی های عمومی جهت می دهد و همین گونه در فرآیند  ضور دارند که در گردونه     ، به خط م سان هایی ح ان

سان    ،  زمان هاسا  شکل می دهند؛ ان شی ها  ست و           به خط م شی گذاری ا صلی خط م سی و ا سا ساس و بنیاد همه این فرآیندها و رکن ا ا

صمیخ گیری در هیچ فرآیندی تحقق نمی   شی گذاری   یابد بدون وجود او ت سان به     . فرآیندهای خط م ستند که ان به مثابه کالبدهایی ه

شان م   شمار می آید و         آنها روح می بخشد و فعال صلی به  ست که در تمامی فرآیندهای خط مشی گذاری محور ا سان موجودی ا سازد. ان ی 

تابع اعتقادات، باورها، تلقی ها و ارزش هایی استت که محر  وی و شتکل دهنده اندیشته و رفتار او هستتند. ارزش های فرد واقعیت های     

نها را می توان به ستتادگی در رفتارهای فرد مشتتاهده کرد. در مورد مدیران و خط  ملموس و قابل اثباتی هستتتند، زیرا اثرها و پیامدهای آ

مشی گذاران نیز این مسئله صدق می کند و آنان نیز در برداشت ها، انتخاب ها و ارزیابی های خود ارزش هایشان را خودآگاه یا ناخودآگاه      

س یدان،   سیاری به نقد اعتقادات مذهبی و آموزه های دینی و    همچنین محققان و نوی (.76: ۱۳۸۹دخالت می دهند )احمدی  سندگان ب

خط مشی گذاری (.۱۳۹۵تصمیخ گیری درست مدیران و خط مشی گذاران اشاره کرده اند.)غ اری،همکاران،اخالقی در خط مشی گذاری و 

شود.منظور           شود و برآثار مثبت آن افزوده  سته  شود که آثار من ی آن کا صولی انجام  صول باید مطابق ا ست که بتوان    از ا ارزش هایی ا

ست را با     صمیخ هایی برای    سنجید و  آنها محک زد و سیا سائل عمومی جامعه وانتخاب ت ست که در   توجه به م حل و رفع آنها از وظای ی ا

،اصل توجه به  و اصولی مانند عدالت،اصل آزادی   (۹۴:۱۳۸۹قلی پور،حیطه دولت ها می باشد که آنها را از بخد خصوصی متمایز می کند.)   

صل   اصل دی ری که در جوامع اسالمی مطرح است،    (.۱۳۸۰)ره پیک، منافع عامه یا مصالح عامه و اصل توجه به منافع ملی مطرح است.    ا

شد.  سالم      خدامحوری می با سی ترین م هموم در جهان ا سا شعب از وجود        خدامحوری ا ستی من صل، کل نظام ه ساس این ا ست که بر ا ا

ستی محض و یکتای  شد.همه دیدگاه     ه ضرورت وجود او از ناحیه خودش می با ست که  شی گذاری ها  ی الهی ا شناخت ها و خط م باید ها و 

شد.)حقیقت،میرمو   برپایه  ستوار با شی گذاری همه      (.۱۴6:۱۳۸۱سوی، همین پای اه فکری ،یعنی خدا محوری ا ست که در خط م ضروری ا

سان به خصوص بعد روحی و معنویی او در نظر گرفته شود و تنها به بعد جسم      سان    انی و بهبود وضع اقتصادی و سیاسی     ابعاد زندگی ان ان

که چ ونه این ایناز ادبیات گذشته خط مشی گذاران وجود دارد،  و نظریه های مختل ی  اصول  (.۱۳۰،۱۲۹،۱۰۵:۱۳۸۰کافی نیست.)مصباح،  

صول   شی گذاری   ا شد       ها و نظریه ها در تدوین و اجرا خط م سی و حیاتی می با سا شود یکی از ارکان ا ست اده می  صول   .ا خدا   هایکی ازا

اجرا این دو مول ه بر تدوین و  تاثیر  به   باشد که در مقالهمی ن دو مول ه مهخ و اساسی آ تقواپیش ی و توحید باوری محوری می باشد که 

 خط مشی گذاری پرداخته شده است.

 

  : بانی نظریم

 : خط مشی گذاری

تعاریف متعددی از خط مشتتتی گذاری وجود دارد که صتتتاحب نظران تعریف کرده اند اما به یور کلی می توان گ ت خط مشتتتی گذاری  

شامل                ست  ست.بلکه فرآیندی ا صمیخ نی صرفاً ت شی  شود،اما خط م شکل گرفته می  ست که در برابر یک م صمیمی ا تمام اقدامات که از  ت

 (۲:۱۳۹۴،.)الوانی،شریف زادهشودزمان احساس مشکل شروع و به ارزیابی نتایج اجرای خط مشی ختخ می 

 : انواع خط مشی
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اختیار و  مشتتی به قوای ستته گانه هئیت حاکمه مربوط استتت که منتاستتب با حوزه فعالیت ،  یکی از متداول ترین یبقه بندی انواع خط 

 : تهیه و تدوین می کنندعملکرد خود خط مشی های سه گانه 

 به وسیله قوه قضائیه و دادگاه ها تدوین می شوند. : خط مشی های قضایی-۱

 مجریه تهیه و تنظیخ می شوند.وسیله سازمان ها و دست اه های قوه  به : خط مشی های اجرایی-۲

مایندگان مجلا قانون گذاری          خط مشتتتی های تقنینی -۳ از یریق ارائه یرح ها یا لوایح قانونی مطرح و تصتتتویب می        : به وستتتیله ن

 (.۹:۱۳۹۴)الوانی،شریف زاده،شوند.

 

 فرآیند خط مشی گذاری :

 فرآیند تدوین خط مشی گذاری شامل مراحل زیر می باشد:

 شناخت،در  وبیان مسئله یا مشکلمرحله -۱

 ارجاع ویرح مسئله در سازمان -۲

 شکل گیری ،تهیه و تدوین خط مشی -۳

 قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط مشی -۴

 ابالغ و اجرای خط مشی عمومی-۵

 (.۱۰:۱۳۹۴،الوانی،شریف زادهارزیایی خط مشی اجرا شده و کسب ایالعات از بازتاب عملیات اجرا شده.)-6

 

 خدامحوری :

شدن این جهان و به       ست؛زیرا هرچند به آفریننده و نیز آفریده  ستی نی منظور از خدا محوری تنها باور به وجود آفریننده ای برای جهان ه

برهمه  باور به حاکمیت اراده خداونداز آن توحید در خالقیت یاد می کنیخ امری الزم استت اما کافی نیستت،خدامحوری    دی ر آنچهعبارت 

با آنچه از آن به توحید افعالی یاد می شتتتود که همان              عالخ و اینکه هیچ اراده ای جز اراده او موثر در آن نیستتتت    باور  به عبارت دی ر، .

 (.۱۳۹۳:خداشناسی حقیقی است.)روشن ضمیر،فیروزی

 

 مولفه های خدا محوری:

 توحید باوری:.۱

هیچ مثل،مانند و  که خداوند ی انه بوده ،بدین معناستتت  ، (.و در اصتتطالح۵۹۲:۱۳66بیهقی،گقتن )از ریشتته وحد به معنای یکی  ، توحید

 (۲۰۱:۱۳۸،)جوادی آملی.شریک و همتایی ندارد

 تقوا پیش ی:.۲

ست     شود تقوا ا شدید و فوق ازدی ر واژه هایی که در حیطه خدامحوری گنجانده می  العاده .تقوا در لغت به معنای پرهیز،ح اظت و مراقبت 

محظورات استتتت؛اعخ از محرمات و  در آموزه های استتتالمی به معنای ح و خویشتتتتن از مطلق     تقوا  (.۴۰۲:۱۴۱۴،استتتت.)ابن منظور

 (.۴۴6:۱۳۸۲بعضی مباحات را نیز در تحقیق این معنا الزم دانسته اند.)مرکز فرهنگ و معارف قرآن، تر برخی مکروهات.

 

 : دیدگاه اسالم ازدر محتوای خط مشی گذاری نقش خدامحوری 

شی و  یخدامحور.۱ ش  خط م ست که تمام جامعه باید آموزش ببی    یمحور: از دیدگاه خدای آموز صل بر این ا آموزش  عبارت دی ر،نند. بها

شد. به هم  ی هم ان سیر    با سالم، ا صدر ا سلمان را آمو  ی که م یین دلیل در زمان  ست ده ن ر از م شتن بدهد، آزاد م توان ی  زش خواندن و نو

شی شد. در این   ست، بلکه همه الز  ی محور، از دیدگاه خداخط م سئله نژاد، زبان، رنگ و... مطرح نی ست که آموزش ببینند. اما مطلب م  یم ا
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شی  که در  ش  خط م ست که    یمحورخدااز دیدگاه ی آموز ست، این ا ود، باید مطابق با ربوبیت ش می که به افراد داده  ییهاآموزش مطرح ا

مخال ت کنند و  هی ال یعیبا ربوبیت تشتتر نمی توانند ی آموزشتت خط مشتتی هایدر  خط مشتتی گذارانعبارت دی ر، باشتتد. بهی تشتتریع

ست. ایده خدا  به افراد بدهند که خارج  را ییهاآموزش شی های  یمحوراز این ایده ا ش  خط م سعادت دنیای   ی آموز سمت تأمین  و ی را به 

 خط مشی نتواند افراد را به سمت تأمین این دو سعادت سوق دهد، این    ی آموزش  خط مشی  عبارت دی ر، اگر دهد. بهیافراد سوق م  یاخرو

 (.۳۲۸: ۱۳۹۱ ،یاست )خلیل یخدامحور مخالف ایده

شی های و ی خدامحور .۲ ساس آموزه خدا : بری امنیت خط م شی های   یمحورا تدوین و اجرا گردد ، ی یراح یاگونهباید بهی امنیت خط م

سالم    شور ا سو ی که ک شور ی ، نه از  شن      ی ک شته با شور دی ری دا شود و نه مردم آن ترس از تجاوز ک د و نه موجب تهدید و ترس تهدید 

سالم   یی کشورها  سو     یکه با کشور ا شد. از  سالم  ی کشورها تی دی ر، نه قصد رسوخ در خأل امنی  ی سر جنگ ندارند، با در   ی که با کشور ا

شته باشد و   نیستند تقابل  )ع( به فرماندهان خود س ارش  یرسوخ کنند. به همین دلیل حضرت عل   یینه ب ذارد دی ران به چنین خألها، دا

اس جنگ با یرف مقابل بپردازند که آغاز جنگ همان یرف باشتد. بنابراین، براست   به ی  اشتند، بلکه زمان ز آغازگر جنگ نبند که هرگی کم

 (.۳۲۹: ۱۳۹۱، ی الزم است )خلیلی امنیت خط مشی کامل در ی آموزه قرآن، آمادگ

رایج است،  یغربی بازار آزاد را که در کشورها  خط مشی ، نه ی محورخدا اقتصادی  خط مشی : در اقتصادی  خط مشی های و  یخدامحور.۳

داند و بر مالکیت ی را ملغا م خصتتوصتتیرا که مالکیت ی کمونیستتتی کشتتورهانی شتترق، یع بلو  خط مشتتیقبول دارد و نه  ییور کلبه

و هر فرد مسلمان   اخته شده است  به رسمیت شن   خصوصی  اسالم، مالکیت   اقتصادی  خط مشی های اسرار دارد. به این معنا که در  ی اشتراک 

 خط مشی در اصل این ی محوراگذار کند، یا ب روشد. خدادی ر و یه کسدست آورد و این حق را نیز دارد که آن را برا بهی تواند ما یملکی م

هر فرد آزاد، ی اقتصاد  اساس خط مشی  برغرب موافق است، اما در گستره آن اختالف دارد. مراد این است که    ی اقتصاد  خط مشی های  با 

سرمایه ی م س ی اش هر کارتواند با  صله هخ به  یندارد، کارمانع را در این جهت  ایجادحق  یانجام دهد و ک ندارد. اما از دیدگاه  ییبقات فا

شی ، این یمحورخدا صادی غر  خط م صله یبقات بی اقت ست. به همین جهت،   ی که به دنبال کاهد فا ست مردود ا شی های ا  توزیعی خط م

، دیدگاه فردیمطرح گردد و هخ مصلحت   اجتماعیهخ مصلحت   ی اقتصاد  خط مشی  دی ر، اگر در ی دهد. از سو ی یشنهاد م را پی مختل 

صلحت   یمحورخدا صلحت   جمعیم شی های کنترلی   برخیرو، دارد. ازاینی ، مقدم مفردیرا بر م و اعمال  ایجادرا برای اداره بازار  خط م

دهد،  می اهمیت  ببیشتر را  عمومیکه جنبه  یاشتراک ی هانظام خط مشی های  صورت کامل، به  و نه به حدودیکند. در این جهت، تا ی م

 (.۳۲۹: ۱۳۹۱، ی)خلیل.یردی گفاصله مبی غر خط مشی هایگردد و از ینزدیک م

 

 ی :خط مشی گذاری  از دیدگاه اسالم در یخدامحور نظرینقش 

شریع  در شود بیان ی ربوبیت ت ست   می  شی ها را تعیین  که فقط خداوند ا ساس ربوبیت تکوین  که می تواند خط م ، خداوند یکند؛ زیرا بر ا

سان ی مالک هست  شر،  ی را دارد که برای حل مشکالت زندگ هاست. به همین جهت، این اختیار  ان را وضع نماید. برخالف   خط مشی های  ب

ساس این ت کر، ان    خط مشی گذاری  خود ی راتواند، بی ر نظر گرفتن مراجع دی ر، خودش مسان بدون د غرب، که به اومانیسخ قایلند و بر ا

ست که اوالً و بالذات     سالم بر این باور ا شی گذاری کند. اما ا سان  خط م سان م   نی ها، یعدر اختیار مالک ان ست. اگر هخ ان خط واند ی تخدا

آید. ی فرد ملک خداوند به حساب م  شرعی باشد؛ زیرا از نظر  ی ربوبیت تشریع نی ، یعخط مشی کند باید در چارچوب همین  مشی گذاری  

شی گذاری  جهت بدین ست. ب   یبرا خط م سان هخ حق او صلحت   حکمت رویتردید خداوند جز از ی ان سی  و م سان ی را برا سیا ضع  ان ها و

یقت مسلخ است که منظور شارع    اجتماع است؛ زیرا این حق ی فرد و هخ برای مصلحت تحقق بخشیدن خیر، هخ برا   کند. این حکمت وی نم

که  خط مشی گذاری  آن، این است که   منطقی، تأمین مصالح عباد در امور مربوط به معاش و معاد است. نتیجه   خط مشی حکیخ، از وضع  

 .(۲۹، ص۱۳7۰باشد )بالغى، ی ربوبیت تشریعی یعنی د، باید هماهنگ با این سیاست کلگیری انسان هخ صورت می از سو
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 : تکوینیربوبیت 

سالمی خداوند مدبر، مدیر   ست     از دیدگاه ا سان ها ست و ان ستی ا سازد،می پردازد و کارگردان ه شد و   .هر یوری که بخواهد آنها را می  و ر

ست.ر  سان و دی ری    نمو می دهد.این م هموم ربوبیت تکوینی ا شد می دهد:یکی خلق موجودات از جمله ان بوبیت تکوینی دو بخد را پو

 .(۲۹۹:۱۳6۱ن تدبیر شاخه ای از آفریند است.)سبحانی،تدبیر خلق چو

 

 ربوبیت تشریعی :

از این رو،ستتیاستتت هایی که برای رفع مشتتکل  حق قانون گذاری برای مخلوقات خداوند،از جمله انستتان را کستتی جز خدای متعال ندارد.

 (.۱۲۸:۱۳۸۰به اذن او باشد.)مصباح،سوی خداوند یا ،اخروی،فردی و اجتماعی انسان وضع می شود.نیز باید از    دنیایی

 

 : بحث و نتیجه گیری

توان مد می  جرا و ارزیابی شی ا بخمشروعیت   ارائه راه حل تشخیص مسئله،   تدوین و اجرای خط مشی گذاری در   مراحل  محوری در خدا

شد     نظر قرار داد چرا که شر محدود می با منافع شحضی را    امور  ازضی  عدر ب خداوندو نمی تواند بر همه امور دسترسی پیدا کند و   عقل ب

شی گذار   یا در کند فدای منافع عمومی می صویب  را  قوانینی بعضی مواقع افراد خط م ساند   به ت که باید مخالف یا موافق بودن آن با می ر

صص و خبره دین معین کند   قوانین  سی  و در  شرعی را افراد متخ شده گاهی افراد بنا به    پید بینی یا برر شی های تعیین  عملکرد خط م

خدا محوری از مهخ وایجاد ناهنجاری می شود و از وضع مطلوب جامعه دور خواهیخ شد  نظر شخصی خود آن را ارزیابی می کنند که باعث   

رفتار ها بر اساس مال  و معیارهایی   یا قصد انجام کلیه اعمال و   انجام  به آن تاکید شده است و به معنای   که در اسالم   ترین اصول است   

ست     که خداوند برای آن ها تعیین  ضایت الهی ا سب ر سان گرایی قرار دارد  در مقابل   و خدا محوری کرده برای ک از مهخ ترین مول ه   وان

ست    خدامحوری ،های  ش ی ا ست که نیازمندی های    از آنجایی که  توحید باوری وتقوا پی شی گذاری این ا سمی و روانی   هدف از خط م ج

شر تامین گردد  سان را فراهخ کند     ب شی گذار باید زمینه تکامل مادی و معنوی ان سان به نحو    و در پرتو آن،و خط م صالح ان سن   همه م اح

می تواند برای هخ به مصالح فردی آگاهی دارد  وهخ به مصالح جمعی  از آنجایی که خداوند متعال  و دنرس  به تکامل هافراهخ شود تا انسان   

افرادی  .مد نظر قرار داد و مول ه های آن را تدوین و اجرا خط مشی ها خدا محوری    باید در هن امو می توان گ ت وضع کند   برنامه آنها 

را   قوانینیخط مشی ها هن ام تدوین  باشند در که در تدوین و اجرای خط مشی گذاری نقد دارند به توحید باوری و تقوا پیش ی رسیده  

شده را مد نظر قرار می دهد و در هن ام اجرای آن       ضع  سوی خداوند و ضر خداوند متعال می بیند  که از  شود  خود را در مح و باعث می 

سوی کمال نهایی   صله گرفته و خدا محوری را در تمام امور مد نظر قرار داده     هدایت کند.جامعه را به  سان محوری فا و جامعه ای که از ان

 .موفق تر بوده است است 

 

 : منابع

 ق(،لسان العرب،تحقیق:جالل الدین میر دامادی،بیروت:دار صادر،چاپ سوم.۱۴۱۴منظور،محمد بن مکرم )ابن 

 ۹۴-7۵صص، ۴،شماره ۱سال فصلنامه آفاق دین،گذاری سیاسی ،نقد ارزش ها در خط مشی (،۱۳۸۹احمدی س یدان،حسین )

 چهاردهخ،چاپ (،فرآیند خط مشی گذاری عمومی ،نشر دانش اه عالمه یبایبائی۱۳۹۴زاده،فتاح)الوانی،مهدی،شریف  

 کبیر.(، عدالت و قضا در اسالم، تهران، امیر۱۳7۰) الدین، صدربالغى

 :بی نا.(،تاج المصادر،تهران۱۳66بیهقی،احمد بن علی ).

 :نشر اسرائ(،توحید در قرآن،قخ۱۳۸۳جواد آملی،عبداهلل )

 (،بررسی اصول موثر بر سیاست گذاری عمومی ازدیدگاه اسالمی،پایان نامه کارشناسی ارشد.۱۳۹۱خلیلی،عزیزاهلل )

 در اسالم و پیشرفت در پرتو شایست ی ،نشر آذر (.اداره امور عمومی۱۳۹۸ذاکری،محمد،اسدی،اسماعیل،اصغری،حرمت )
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(.نقد خدامحوری و مول ه های آن در مدیریت فرهن ی،آموزه های قرآنی،دانشتت اه ۱۳۹۲نعمت اهلل )روشتتن ضتتمیر،محمدابراهیخ،فیروزی 

 ۲۰ رضوی شمارهعلوم اسالمی 

 ۱۲و۱۱منافع ملی در سیستخ حقوقی،مطالعات راهبری،ش (،جای اه ۱۳۸۰ره پیک،حسن)

 امه.(،مبانی توحید از نظر قرآن ،اص هان،مکتبه امیرالمومنین الع۱۳6۱سبحانی،جع ر)

(.ال وی مناستتب خط مشتتی گذاری حکومت های استتالمی مبتنی بر آینده   ۱۳۹۵،ستتیدمحمد،پورعزت،علی اصتتغر) غ اری،رحمان،مقیمی

 ۳۴-۱۱(:صص۲)۲۴موعود،فصلنامه مدیریت اسالمی،

 (،جامعه شناسی سازمان ها،انتشارات سمت،چاپ دهخ۱۳۹۰قلی پور،آرین )

 ،قخ:بوستان کتاب قخ.۸المعارف قرآن کریخ،ج ةدائر(،۱۳۸۲مرکز فرهنگ و معارف قرآن)

 (.پاسخ استاد به جوانان پرسد گر،قخ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.۱۳۸۰مصباح یزدی،محمدتقی )

 

 

 


