
 

 

  11- 34: 1395، تابستان 2شماره  ،24، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  فصلنامه علمی ـ
  

  گذاريمشیالگوي مناسب خط
  اسالمی مبتنی بر آیندة موعود حکومتهاي

  *رحمان غفاري
  **سید محمد مقیمی
  ***علی اصغر پورعزت

  28/4/95: پذیرش نهایی        21/12/94 :دریافت مقاله

  
  چکیده
دلیل به. گیري استترین جلوة وجودي حکومتها در عرصۀ تصمیمگذاري اساسیمشیخط

تر ها، هر چقدر این مهم با فطرت انسانی و پویاییهاي محیطی سازگارمشیدامنۀ فراگیري خط
 هش دستیابی به الگوي نظري هدف این پژو. باشد، کارامدي و اثربخشی آن بیشتر خواهد بود

براي دستیابی به این هدف از . گذاري در حکومتهاي اسالمی و معتقد به مهدویت استمشیخط
    .هاي ساختاریافته استابزار این تحقیق مصاحبه. استفاده شدنظریه پردازي داده بنیاد رویکرد 
شده و در دسترس از شناختهتن از خبرگان و صاحبنظران  18کنندگان این پژوهش، مشارکت
پژوهی و مدیریت اسالمی هستند که به روش گذاري، مهدویت، آیندهمشیهاي تخصصی خطحوزه

هاي مصاحبه در پژوهش، چارچوب الگوي  و تحلیل داده با تجزیه . اندگیري شدهگلوله برفی نمونه
این چارچوب، مقوله  در. گذاري حکومت اسالمی در راستاي آیندة موعود استخراج شدمشیخط
گذاري کمالگرا، مشیخط ،)متعالی(گذاري توحیدي مشیشامل خط» گذاري مهدويمشیخط«

محور به عنوان مقوله محوري در نظریه فرایند گذاري عدالتمشیگذاري خردساالر و خطمشیخط
این  هايگذاري این عوامل و مقولهشاخص. گذاري حکومت موعود در نظر گرفته شدمشی خط

هاي فعلی کشورها و حکومتهاي  مشی و تحلیل خط تواند به عنوان مبناي تجزیه  چارچوب، می
چنین هم. قرار گیرد استفاده مورداسالمی بویژه کشور ایران در افق جهانی مهدوي و عصر انتظار، 

دف گذاري در حکومتهاي اسالمی با همشیتوان از آن به عنوان الگویی مناسب به منظور خطمی
  .تقرب به جامعۀ عدل مهدوي استفاده کرد

  .پژوهی مهدويپژوهی، آیندهگذاري مهدوي، آیندهمشیگذاري، خطمشیخط :ها واژه کلید
  

  rghaffari@ut.ac.ir            دانشگاه تهران. عمومیدکتري سیاستگذاري در بخش: نویسنده مسئول *
  moghimi@ut.ac.ir                استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران **
  pourezzat@ut.ac.ir               استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران ***
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  مقدمه
این کشورها با . یافته استهاي کشورهاي توسعهین دغدغهترمهمطراحی آینده دنیا یکی از 

دیگر کشورها، ي سازي براتصمیم. پردازندهایی به تصویرپردازي از آینده میمشیطراحی خط
 آگاهی آینده، روشن هايدیدمان ترسیم. الشعاع قرار خواهد دادها را تحتها و سیاستهاي آنتصمیم

 در را سازمانی و جامعه هر تواند می بهنگام، گیري تصمیم و تحوالت و ها دستنامه پیش ،روندها از
 تنها قطعیت، عدم از آکنده و ثباتی بی از سرشار محیط این در. سازد تواناتر ها راه بهترین یافتن

امروزه  .است آینده معماري براي تالش دارد، کامروایی و موفقیت احتمال که سیاستی و رویکرد
 رخت آن از تقریباً معنویت و گذاریهایی هستیم که اخالقمشیگیریها و خطمتأسفانه شاهد تصمیم

 امور به آن در یافته سازمان تبهکاریهاي و فحشا فساد، فقر، بیکاري، بیماري، ترور، جنگ، و بربسته
 ملتها ذهن در افکار طریق از که ،آینده تصویرهاي). 77: 2005گوشال، ( ستا شده تبدیل روزمره

 به تصویرها این. کندمی ایفا اساسی نقشی جهان آیندة به بخشیدن شکل در ،گیردمی شکل دولتها و
 شکل جهت در آنها اقدامات بر سرانجام و دهدمی شکل دولتها و ملتها تمایالت و گرایشها
 فکارا خلق دانش پژوهیآینده از که است دلیل همین به دقیقاً. گذاردمی تأثیر آینده به بخشیدن

  ). 2: 2010کوسا، ( شودمی تعبیر "اجتماعی هدایت" ابزار عنوان به محورآینده
گذاري مشیحکمرانی و خطهاي نقش و اهمیت دین و سیاست در سبک صاحبنظران معتقدند

ین عنصر ترمهم). 177: 2010شیرکات و همکاران، ( استمراتب بیشتر از یک دهۀ گذشته ب امروز
ها است که ریشۀ انسان» اعتقادات مذهبی و دینی« ساز در کشورهاي معتقد به مهدویت نیزآینده

سال  30محققان تا  عمیقی را در فرهنگ جوامع گوناگون گسترانیده است و به اعتقاد برخی از
، بریجبین ؛24: 1985، نینا( رفت خواهد شمار بهین عوامل تأثیرگذار بر آیندة جهان ترمهمآینده از 

ان نشان از ارتباط شفاف و نزدیک پژوهشگرهاي چنین یافتههم). 991: 2004، تیلور ؛1009: 2004
: 2010، فوکس(ارد گذاري و حکمرانی دینی و ساخت اجتماعی تمدن بزرگ دمشیبین خط

پژوهش و تصویرپردازي بر کسی دینی در آینده باورهايامروزه اهمیت و نقش بسیار فزایندة ). 522
شود تا نقش دین در گرایش به آینده طی احکامی به سمت که تالش میطوريپوشیده نیست به

  ). 1024: 2004، تان(نگرتر شدن پیش رود واقع
این مبنا،  بر). 11: 1389پورعزت، (خردورزي از عوامل حیاتی موفقیت در ساخت آینده است 
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تر است که بهتر بتواند ظرفیت خردورزي عامه را ارتقاء دهد و فعاالنه براي کشوري در آینده موفق
هاي ماست و ما از طریق تفکر دربارة آینده آینده آزمون ارزش. د به کار گیردخو کارهاياصالح 

این مهم تحت تأثیر موقعیت و تاریخ و ). 56: 2006المبارو، (کنیم می بازنگريیمان هاارزشدر 
        هاي مختلفی از ادبیات گذشته ها و نظریهالگو). 3: 1383برزگر، (گیرد گذشتۀ ما قرار می

گذاري یمشها و چارچوبها در خطتوان عیناً از این الگوهاینکه می. گذاري وجود داردمشیخط
هاي اصیل وحیانی است حکومتهاي اسالمی استفاده کرد که یکی از ارکان آنها، پایبندي به آموزه

گیریهاي بنیادین دولتها ها نمایانگر جهتمشیخط. مسئله اصلی و سؤال اساسی این پژوهش است
     ترین جلوة وجودي حکومتها در عرصۀ گذاري، اساسیمشیچنین خطهم. ستادر عمل 

ها، هر چقدر این مهم مشیها و خطدلیل دامنۀ فراگیر تصمیمبه. رودشمار میبهگیري و اجرا تصمیم
 کارهايمدي و اثربخشی آن براي ادارة اتر باشد، کاربا فطرت انسانی و پویاییهاي محیط سازگار

 الگويرو هدف این پژوهش دستیابی به از این. عمومی در حکومتهاي اسالمی بیشتر خواهد بود
قرابت به  يگذاري در حکومتهاي اسالمی و معتقد به مهدویت در پرتومشینظري فراگرد خط

  .جامعۀ عدل مهدوي و سوق به شهر عدل انتظار است
  

  پیشینۀ پژوهش
  گذاريمشیخط

خورده  تعبیري است که با حکومت، دولت، جامعه و مسائل عمومی آن گره 1گذاريمشیخط
رو طی سالیان گذشته، از این. گر اقدامات دولت در ادارة درست کارهاي عمومی استو تداعی
اي علمی مورد توجه دانشمندان، سیاستگذاران و مدیران ي به عنوان رشتهگذار)مشیخط(سیاست

ي گذاري دارامشیمطالعات خط). 1: 1389قلیپور و غالمپورآهنگر، (سازمانها قرار گرفته است 
پیشینه طوالنی و گذشتۀ کوتاه مدتی است؛ بدین معنی که قرنها است اقدامات دولت، مرکز توجه 
بسیاري از آزمایشها بوده است اما تحلیل سامانمند آنها با استفاده از چارچوب ساختاري علوم 

علم  3ولبه اعتقاد الس). 1: 2009، 2هاولت، رامش و پرل(گردد  سال قبل بر می 60سیاسی به کمتر از 

 
1 - Policy Making 
2 - Howlett M. and Ramesh M. & Perl A. 
3 - Lasswel 
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: کند مشی داراي سه ویژگی منحصر به فرد است که آن را از رویکردهاي پیشین متمایز می خط
: 2009پرل،  و رامش هاولت،(یاً هنجاري است قوبه دنبال حل مشکل است و . اي است چند رشته

، 1داي(مشی عمومی، آن چیزي است که دولتها تصمیم دارند انجام دهند یا انجام ندهند  خط). 3
مشی عمومی تصمیمی است که در برابر یک مشکل عمومی گرفته  خط: ؛ به تعریفی دیگر)3: 2013

مشی صرفاً تصمیم نیست، بلکه فرایندي است شامل تمام اقدامات که از زمان  شود؛ اما خط می
زاده، الوانی و شریف(شود  مشی ختم می احساس مشکل شروع، و به ارزیابی نتایج اجراي خط

مشی الگوي عملی است و نه رویداد  اول اینکه خط: مشی دو ویژگی برجسته دارد خط. )2: 1393
مشی  افتد، خط حل مسائلی که فقط یک بار در تاریخ کشور اتفاق می مجرد و انتزاعی؛ مثالً راه

مشی به دلیل نیاز به هماهنگ ساختن عوامل ناسازگار یا ایجاد انگیزه  دوم اینکه اجراي خط. نیست
کنند، رفتار  قدام جمعی در افرادي که اهداف مشترك دارند و با یکدیگر همکاري میبراي ا

در مقایسه با داي، تعریف مفهومی دقیقتري را از ) 1978( 2جنکینزویلیام . رودشمار میاجتماعی به
. مشی به چند نکته مهم اشاره دارد وي در تعریف خط. کند گذاري عمومی ارائه میمشیخط

مجموعه تصمیمات متعامل بازیگر یا گروهی از بازیگران سیاسی در مورد «مشی را  جنکینز خط
در وضعیت مشخص تعریف کرده است  به شرط اینکه این  آنهای به ابیدستانتخاب اهداف و ابزار 

  ). 6: 1978جنکینز، (» تصمیمات قانوناً در چارچوب اختیارات بازیگران گرفته شده باشد
گذاري، تالش بر این است مشیدر بسیاري از تعاریف خط) 2009(کاران به اعتقاد هاولت و هم

گذاري، فرایندي فنی ـ سیاسی است که از تعیین مشیکه پژوهشگران، این فکر را القا کنند که خط
هاولت و همکاران، (گیرد و انطباق اهداف و ابزارهاي موجود در میان فعاالن اجتماعی شکل می

ي مختلف شکلها را به 3مشی عمومی نویسندگان مدیریت و علوم سیاسی، خط). 7ـ  4: 2009
مشی عمومی، تصمیم دولت یا حکومت در خط: گفت توان یم؛ اما به طور کلی اند کردهتعریف 

، نتایج مورد هدفهاکه  طور همان. رویارویی با یک موضوع، چالش یا یک مسئله عمومی است
راهنماي  ها یمش خط، سازد یمرا روشن  آنها، راه رسیدن به ها برنامهو  کند یمانتظار را مشخص 

چنین نشاندهنده مشی عمومی هم خط. کند یم، بایدها و نبایدها را معین تهایاولورفتار است و 
؛ 1393زاده، ؛ الوانی و شریف1387الوانی، (و اقدامات بخش عمومی است  تهایفعالخطوط کلی در 

 
1 - Dye 
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  ).1389؛ قلیپور و غالمپور 1381؛ گیورگیان و ربیعی 2009پرل،  ؛ هاولت، رامش و1392تسلیمی، 
  گذاري عمومی مشی هاي خط الگو

هاي مختلف  کنند با استفاده از الگو گذاري، کوشش می مشی تصمیم گیرندگان در فرایند خط
گذاري مشیالگوهاي خط. حل مطلوب دست یابند و آن را بسادگی مورد آزمون قرار دهند به راه

به صورت مشابه ذکر شده است؛ مثالً هاولت و ) داخلی و خارجی(تقریباً در تمامی منابع 
طور کلی الگوها را به چند دسته شامل الگوهاي عقالیی، تدریجی، سطل به) 2009(همکارانش 

الوانی و شریف زاده ). 158تا  142: 2009هاولت، رامش و پرل، (کنند بندي میزباله و غیره تقسیم
مثابه بازده نهادي گذاري بهمشیخط: کنند یممشی بیان ها را در قالب استعاره خطالگو) 1393(
مثابه به گذاريمشی، خط)الگوي فرایندي(مثابه فعالیت سیاسی گذاري بهمشی، خط)الگوي نهادي(

عنوان انتخابی عقالیی در گذاري بهمشی، خط)الگوي عقالیی(کسب حداکثر منافع اجتماعی 
 تا 42: 1387الوانی، ؛ 63 تا 19: 1393زاده، الوانی و شریف) (الگوي نظریۀ بازیها(عیت رقابتی وض
گذاري مشیهاي خط، الگو»درك سیاستگذاري عمومی«در کتاب ) 2013(توماس داي ). 86

الگوهایی همچون نهادگرایی، فرایندي، تغییرات تدریجی، گروهی، نخبگان و  دعمومی را از دی
پور آهنگر قلیپور و غالم). 15 ات 32: 1979داي، (داده است  ها مورد تجزیه و تحلیل قرارنظریۀ بازی

بخش، ترکیبی، تغییرات تدریجی و غیره گرایی، رضایتهایی نظیر تعقلبه بررسی الگو) 1389(
          فرایند «در کتاب ) 1380(لستر و استوارت ). 91تا  81: 1389قلیپور و غالمپور، (پرداختند 

گرایی و جامعه مرکب را تحلیل هاي نخبه، الگو»گذاري عمومی، رویکردي تکاملیمشیخط
هایی نظیر نظریۀ ها و الگونظریه) 1393(الماسی ). 82 تا 59: 1380لستر و استوارت، (اند کرده

). 110تا 81: 1393الماسی، (خواص، نظریۀ انتخاب منطقی، نظریۀ نظام و غیره را معرفی نموده است 
هاي قدرت، پادشاه و هاي مختلفی نظیر مثلث آهنین، خوشهنیز به ذکر الگو) 1393(فرد انشد

  ). 71تا 52: 1393فرد، دانش(سازان و غیره پرداخته است پادشاه
  :شودها مشاهده میبرخی از الگو در جدول ذیل به طور خالصه ویژگی
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  گذاريمشیمقایسۀ الگوهاي خط: 1 جدول
  الگو

  مقایسهمحور 
  الگوي اجتماعی  الگوي تدریجی  الگوي عقالیی  الگوي بحرانی

  عوامل متعدد  نفوذ عوامل با  خبرگان  مدیران/دیوانساالران  طراح
  کوتاه و بلندمدت  مدتکوتاه  بلندمدت  فوري  اهداف

  مسؤلیت مشترك  توافق سیاسی  دانش فنی  اختیار رسمی  منابع قدرت
  هنري و علمی  هنري  علمی  هنري، نه علمینه  دیدگاه

)59: 1392الوانی،  ؛116: 2009هاولت، (  
  

  پژوهی دینی و مهدويآینده
شناختی پذیرد، تحلیل روشگذاري عمدتاً در کارهاي جاري صورت میمشیاز آنجا که خط

     در این پژوهش به سبب بررسی و تحلیل . تر خواهد بودو بررسی جزئیات و ابعاد آن راحت
... پژوهی دینی وپژوهی، آیندهاي موعود، نویسندگان باید به آینده، مفاهیم آیندهآیندهمشی در خط

  .گریزي بزنند
اي مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، ه شناخت آینده در موضوعات و پدیده» پژوهی آینده«

آنها را در  ریزي و رویارویی آگاهانه و مدبرانه با سیاسی و فناوري است که امکان انتخاب، برنامه
پژوهی در صدد ایجاد  در واقع آینده). 467: 2002اهللا، عنایت(سازد  حد مطلوب و بایسته فراهم می

شناسی در سطوح مختلف زندگی بشري است تا ضمن بیان اهمیت و ضرورت  دوراندیشی و آینده
ها را فراهم ها و تحوالت فراروي جهان، توانایی برخورد سنجیده و مناسب با آن توجه به رویداد

از آنجا ). 18: 1382پورعزت، (سازد و یا الگوها و سناریوهاي مطلوب و موجهی براي آن ارائه کند 
سازي  ریزي و زمینه توجه به آینده و بایستگی آمادگی، برنامه» آموزه مهدویت«که بخش مهمی از 

بعضی از روشها و تواند در  ، می)23تا 24: 1389کارگر، (است » آینده مطلوب«گیري  براي شکل
تواند دانش جدیدي را  عرصه می داشته باشد؛ در ضمن این » پژوهی آینده«نگرشها پیوندهایی با 

درك و شناخت » پژوهی آینده«مهمترین رکن . شکل دهد» پژوهی مهدوي آینده«تحت عنوان 
و هاي ممکن و محتمل از آن و حرکت به سمت وضعیت مطلوب  آینده و ترسیم و تصویر وضعیت

  ).179: 2010سردار، (مرجح باشد 
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ه ادیان الهی  ، پایدارترین آموزه»آینده« گودرزي، (است ] بویژه اسالم[اي است که مورد توج
دربارة آینده و متوجه ساختن انسانها به فرجام جهان  ادیان الهیهاي  اي از آموزه پاره). 118: 1389
اوري باشد و هم پایان باوري تاریخی و بر این تواند شامل معاد ب این فرجام باوري هم می. است

گیري از آیات و روایات  بهره. شناسی تاریخی گیرد و هم سنّت اساس هم پیشگویی غیبی شکل می
تواند نگاه ما را به آینده، سامان درستی بخشد و نوعی  و تأمل و اندیشه در حوادث و رویدادها، می

آموزة «این رویکرد علمی با محوریت . ترقّی را شکل دهدپژوهی متعالی، مطمئن، بالنده و م آینده
. باشد» پژوهی مهدوي آینده«دهنده دانش جدیدي با نام  تواند تشکیل گیرد و میشکل می» مهدویت

شناسی، هدفمندي، است که در آینده» انتظار ظهور منجی موعود«مهمترین رکن این رویکرد، 
  . داردباوري تأثیر بسزایی امیدگرایی و فرجام

انتظار یعنی چشم به راهی، حرکت رو به جلو، نظر و تأمل داشتن به آینده، قرار گرفتن در 
پژوهی از حالت چشم به راهی و امید بستن صرف  انداز آینده انتظار در چشم. جهت و مسیر درست

 وجو در حوادث و شناخت و معرفت نگري یعنی تأمل و جست رود و به آینده به آینده فراتر می
مهمترین رکن این انتظار، شناخت درست آینده و . شود درست اوضاع و رویدادها تبدیل می

» علم االنتظار«توان از آن با عنوان  شناسی براي رسیدن به وضعیت مطلوب است که می مسئولیت
تارهاي ها و رف این انتظار، در سامان بخشی به برنامه. یاد کرد» انتظار مثبت و سازنده«و » انتظار پویا«

فردي، جمعی و فرا ملّی تأثیر بسزایی دارد و در تعیین راهبردها براساس آینده موعود و 
  . کند هاي ممکن و محتمل آنی، نقش ایفا می وضعیت
کند که براي به تصریح و یا تلویح، نظر منتظران را به این نکته جلب میاسالمی روایات در 

الت و تغییرات نیاز است و در واقع شخص منتظر به شناخت ت) ظهور(درك و شناخت امر الهی  حو
در کنار انتظار ظهور منجی موعود، پیوسته رویدادها و حوادث پیرامون آن را نیز مورد رصد، 

کند؛ براي تحقق  ریزي می گیري و برنامه دهد و براساس آن، تصمیم شناسایی و ارزیابی قرار می
تدوین . کند ادگی هر چه بیشتري براي آن پیدا میکوشد و آم ها و شرایط قیام جهانی می زمینه

گذاري حکومتهاي اسالمی در این پژوهش با همین هدف صورت پذیرفته مشیالگوي مناسب خط
  .است
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  شناسی پژوهشروش
در . است که به روش کیفی صورت پذیرفته است) اکتشافی(ماهیت بنیادي  این پژوهش از دید
هاي روش تحقیق کیفی با هدف شیوهبه عنوان یکی از  بنیادپردازي دادهاین پژوهش از نظریه
افراد از رویدادها و وقایع آینده در بستري از واقعگرایی خاص استفاده  فکارو ا شناخت و درك نظر

هدف این مطالعه، تصویرپردازي از آیندة موعود و ). 15: 2008کوربین و استراووس، (شده است 
مهمترین . اي در این حوزه استعمومی براي دستیابی به نظریهگذاري مشیمحتوم در زمینۀ خط

که مستخرج از منابع اصلی  ،پژوهش االتؤس. هاي ساختاریافته استابزار این پژوهش نیز مصاحبه
  :از است گذاري است، عبارتمشیخط

اسالمی، در آینده موعود چگونه است؟  گذاري حکومتمشیشکل مدیریت و خطـ  1
 )108: 1389گودرزي، ) (هاي آیندهمشیخط ویژگی: گذاريمشیو خط مشیتعریف خط(

گذاري متبلور مشیماهیت مسائل و مشکالت آیندة موعود چگونه است و چطور در خطـ  2
هاولت و ) (شود چیست؟هایی که از آن طریق مسائل و مشکالت درك میراهابزار و (شود؟ می

 )63: 2009همکاران، 

آیا (انهاي عمومی براي حل مسائل و مشکالت جامعه چگونه است؟ شکل سازمـ  3
بوروکراسی اداري داریم؟ کارگزاران دولتی چه ویژگیهایی دارند؟ چطور براي حل مسائل عمومی 

 )89: 2013داي، ) (شود؟از آنها استفاده می

ونه آینده موعود چگ يگذاري دولتهاي اسالمی در پرتومشیله در خطئسبکهاي حل مسـ  4
 )39: 1387الوانی، ) (یک؟کدام... سبک شهود، تفکر عقالیی، سبک اکتشافی و(است؟ 

گذاري حکومت موعود چیست و چه ویژگیهایی مشیها در خطشاخصهاي ارزیابی گزینهـ  5
 )2009هاولت و همکاران، (دارد؟ 

آینده موعود چگونه است؟  يها در دولتهاي اسالمی در پرتومشیروشهاي اجراي خطـ  6
: 2009هاولت و همکاران، ...). (ها، احزاب ونفوذ، رسانههاي ذيابزار اجرا، نقش افراد و گروه(

116( 

با توجه به وضعیت فعلی حکومتهاي اسالمی و از سوي دیگر تصویري که از حکومت در ـ  7
وضعیت موجود به سمت آینده  آیندة موعود وجود دارد، حکومتها چه اقداماتی را براي رسیدن از
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 توانند انجام دهند؟ موعود می

شده و در از خبرگان و صاحبنظران شناختهنفر  18در این پژوهش برابر  کنندگان مشارکت
پژوهی هستند که به روش گذاري، مهدویت و آیندهمشیهاي تخصصی خطدسترس از حوزه

     شد براي ترتیب که از افراد آگاه خواسته میاند؛ به این گیري شدهنمونه» دوباره ارجاع«
از این به این ترتیب . هاي بعدي، افراد متخصص، آگاه و آشنا به این موضوع را معرفی کنندمصاحبه
گذاري مشیحوزه خط انداو یا استگذاران  مشی خطجزء  کنندگان مشارکتنفر از شش تعداد 

پژوهی دینی با تخصص نفر آینده چهارنفر جزء متخصصان حوزه مهدویت و هشت  عمومی،
  . پژوهی مهدوي هستندمدیریت اسالمی و آیند

  : شوندگان و گروه مربوط به هرکدام نشان داده شده است در جدول زیر شماره مصاحبه
  

 کنندگانمشخصات مشارکت: 2جدول 

  )قیقهد(مدت مصاحبه   شماره مصاحبه  کننده مشارکتگروه 
  376  2-4-5-12  پژوهی و مدیریت اسالمیمتخصصان حوزة آینده

  510  10-7-8-13-14-18  يگذارمشی خطمتخصصان و پژوهشگران 
  568  1-2-3-6- 11-15-16-17  حوزه مهدویتمتخصصان 

  
از ) 2002(و پاتون ) 1997(جانسون  ؛)2003(افشانی  هاي گل در این پژوهش با توجه به دیدگاه

گرایی در  ، کثرت)بازآزمون روش کار(گرایی در شیوه  گرایی شامل کثرت سه روش کثرت
استفاده از (کننده  گرایی مشارکت و کثرت) گذارانآزمون قابلیت اطمینان بین شناسه(پژوهشگر 

د اعتبار پژوهش بهره گرفته براي تأیی) شوندگان جدید براي آزمون قابلیت اطمینان الگو مصاحبه
ن است که چنانچه فرایند پژوهشی و ایکننده  گرایی در مشارکت منظور از کثرت. شده است

 ،هاي مشابه تکرار شوده از افراد جدید و با ویژگیبه صورت کامل براي یک دست تفاهمنامۀ پژوهش
ها به صورت  تحلیل داده و مصاحبه و تجزیه تفاهمنامهدر پژوهش . نتایج مشابهی به دست آید دبای

براي محاسبه درصد اعتبار . شونده جدید مورد استفاده قرار گرفت کامل براي پنج نفر مصاحبه
شده در دو آزمون با هم مقایسه  هاي مشخصشناسهشوندگان جدید  بازآزمون پژوهش بین مصاحبه

هایی که در دو سهشنا) پژوهش اصلی و پژوهش اعتبارسنجی(هاي پژوهش در هرکدام از بخش. شد
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مشخص » عدم توافق«هاي غیرمشابه با عنوان شناسهو » توافق«ست با عنوان افاصله زمانی با هم مشابه 
  .شودمی

  )شونده گرایی در مصاحبه کثرت(محاسبه پایایی بازآزمون پژوهش : 3جدول
 )درصد(پایایی بازآزمون  تعداد عدم توافقات تعداد توافقات هاتعداد کل شناسه

100 63 37 86 % 

  
، 100ها در دو مرحله پژوهش برابر شناسهشود تعداد کل طور که در جدول مشاهده می همان

و تعداد کل عدم توافقات در این دو زمان  63ها در این دو زمان برابر شناسهتعداد کل توافقات بین 
شونده در این پژوهش با  گرایی در مصاحبه بنابراین درصد اعتبار روش کثرت ؛است 37برابر 

 60با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از . درصد است 86استفاده از فرمول ذکر شده، برابر 
  .ها مورد تأیید استوندگان و روش انتخاب آنش ، اعتبار مصاحبه)237: 1996کاول، (درصد است 

، و هرکدام از مصاحبه انتخاب سه هاي محاسبه پایایی بازآزمون از بین مصاحبهدر تحقیق برا
نتایج این . ستا ذاري شدهگشناسهروزه توسط پژوهشگر  15ها دو بار در یک فاصله زمانی آن

  :ها در جدول زیر آمده استگذاریشناسه
  

  محاسبه پایایی بازآزمون: 4جدول 
 )درصد(پایایی بازآزمون  تعداد عدم توافقات توافقاتتعداد  هاتعداد کل شناسه ردیف

1 69 27 15 78 % 

2 54 22 10 81 % 

3 60 27 6 90 % 

 % 83 31 76 183 کل

  
روزه برابر  15ها در دو فاصله زمانی شناسهتعداد کل  ،شودطور که در جدول مشاهده می همان

و تعداد کل عدم توافقات در این دو  76برابر ها در این دو زمان شناسه، تعداد کل توافقات بین 183
با استفاده از فرمول ذکرشده، برابر  پژوهشها در این پایایی بازآزمون مصاحبه. است 31زمان برابر 

، )237: 1996کاول، ( درصد است 60با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از . درصد است 83
  .یید استها مورد تأگذاریشناسهقابلیت اعتماد 
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از یک ) ارزیاب(گذار شناسهبراي محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو 
در پژوهش ) گذارشناسه(دانشجوي مقطع دکتري مدیریت درخواست شد به عنوان همکار پژوهش 

 ،انتقال داده شد ويها به گذاري مصاحبهبراي شناسههاي الزم شیوهها و آموزش :مشارکت کند
گذاري کرد و درصد توافق بین شناسهپس محقق به همراه این همکار پژوهش، سه مصاحبه را س

رود در جدول زیر قابل گذاران که به عنوان سومین شاخص اعتبارسنجی تحلیل به کار میشناسه
  :مشاهده است

  گذارمحاسبه پایایی بین دو شناسه: 5جدول 
 )درصد(گذار پایایی بین دو شناسه تعداد عدم توافقات تعداد توافقات هاتعداد کل شناسه ردیف

1 78 33 12 85% 

2 71 28 15 79% 

3 49 20 9 82% 

 %82 36 81 198 کل

  
توسط محقق و همکار تحقیق که  ها،شناسهتعداد کل  ،شودطور که در جدول مشاهده می همان

و تعداد کل عدم توافقات  81ها شناسه، تعداد کل توافقات بین این 198برابر  ،به ثبت رسیده است
هاي این تحقیق با استفاده از گذاران براي مصاحبهشناسهپایایی بین . است 36ها برابر شناسهبین این 

درصد است  60با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از . درصد است 82فرمول ذکرشده برابر 
توان ادعا کرد که میزان ها مورد تأیید است و میگذاری، قابلیت اعتماد شناسه)237: 1996کاول، (

  .پایایی تحلیل مصاحبه کنونی مناسب است
  
  هاي پژوهشیافته

 18هاي  در مجموع فراوانی کل تعبیر. ها بدقت مطالعه، بررسی و تحلیل شدهاي مصاحبهداده
افزار  واژگان، که در نرم با استفاده از امکان سنجش فراوانی. تعبیر بود 15815مصاحبه پژوهش برابر 

)Atlas. ti (در ادامه  .هاي پژوهش اندازه گرفته شده است ها در مصاحبه وجود دارد، فراوانی تعبیر
به عنوان مثال با  ؛هایی که مشابه یکدیگر بود، مفاهیمی متناسب اختصاص داده شده استبه داده

» هاي دینیو حاکمیت آموزه) متعالی(گذاري توحیدي مشیخط«زیر، مفهوم  قول نقلبررسی 
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  : استخراج شد
. گیرد هاي دینی شکل می در بحث مهدویت تأکید بر این است که اساس حاکمیت بر آموزه

شود تماماً عوامل دینی  عواملی که در آن لحاظ می بنابراین قطعاً یک حکومت دینی خواهد بود و
د، بلکه اغلب کسانی که جامعۀ آرمانی و کن نه فقط اسالم که بحث مهدویت را مطرح می. است

دهند، محوریت آن جامعه و اداره و مدیریت آن جامعه را بر عهدة رهبر دینی  موعود را بشارت می
ما معتقد هستیم که اصرار . اند و آن را به عنوان مدیریت جامعه و حاکم جامعه معرفی کرده هگذاشت
  .هاي وحیانی است زهگذاري این نظام بر پایبندي به آمومشیدر خط

     گیري وتصمیم دهنده در مورد نوع حکومت، و سامانهاز اشارات پاسخ قول  نقلدر این 
بقیه مفاهیم نیز طبق . شده است استخراج» گذاري توحیديمشیخط«گذاري آن برچسب مشیخط

قایع و سپس زنی به رویدادها و وها برچسبپس از بررسی داده. شده است همین روال استخراج 
یک از این مفاهیم با یکدیگر مقایسه شد تا شباهتها و تفاوتهایشان مشخص  استخراج مفاهیم، هر

ها صورت پذیرفته است؛ به عنوان مثال، محقق با مقایسۀ مفاهیم این کار براي تشکیل مقوله. شود
ي غیرشهودي گذارمشیخط«و » محورگذاري اطالعاتمشیخط«مختلف، دریافته است که مفاهیم 

گذاري حکومتهاي اسالمی در آیندة موعود مشیاینکه خط: اشاره به یک چیز دارد» و عقالیی
 گذاري را طوري تنظیم کند که مشیکارها و روشهایی است که فراگرد خط و نیازمند ساز

اي و نامطمئن را هاي سلیقهمشیبنیان، جاي خطگذاري اصولی و دانشمشیگیري و خطتصمیم
را » گذاري خردساالرمشیخط«با توجه به این مطلب، محقق از هر دو مفهوم، مقولۀ . بگیرد

      را پوشش مفهوم این مفهوم در سطح باالتري از مفاهیم است و هر دو . استخراج کرده است
مفهوم و  67مقوله،  23در مجموع . ها نیز به همین صورت استخراج شده استدیگر مقوله. دهدمی

  .شناسه اولیه شناسایی و استخراج شده است 159
ي گذارمشی خط، مقوله محوري در نظریه پردازي داده بنیادهبا استفاده از رویکرد نظری

اي  ، شرایط زمینه)محیط دور(گر  اسالمی در آیندة موعود، شرایط علی، شرایط مداخله حکومت
ها  تحلیل داده و تجزیه. ا شناسایی شد، راهبردها و پیامدهاي ناشی از این راهبرده)محیط نزدیک(

گذاري گذاري محوري و شناسه، شناسه)هاخلق مفاهیم و مقوله(گذاري باز طی سه مرحله شناسه
هاي مصاحبه در پژوهش چارچوب  و تحلیل داده با تجزیه . انجام گرفت) خلق نظریه(انتخابی 
در این . استخراج گردید گذاري حکومت اسالمی در راستاي آیندة موعودمشیطخ الگوي
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گذاري مشیخط گذاري توحیدي،مشیشامل خط» گذاري مهدويمشیخط«چارچوب مقوله 
بنیان به عنوان مقوله محوري در گذاري عدالتمشیگذاري خردساالر و خطمشیخط کمالگرا، 

ها به عنوان دلیل انتخاب این مقوله. گذاري حکومت موعود در نظر گرفته شدمشی نظریه فرایند خط
ها، رد پایی توان مشاهده کرد که به نوعی در تمامی مصاحبهمقولۀ محوري این است که براحتی می

             کنندگان اشاره کردند که شود؛ به دیگر سخن، اغلب مشارکتاز این مفاهیم دیده می
 روشها و ساز مصطلح شده است،» گذاري مهدويمشیخط«گذاري ناب، که در اینجا به مشیخط

گذاري در حکومتهاي اسالمی متفاوت مشیکارهاي متفاوتی دارد که بعضاً با فراگرد فعلی خط و
را  گذاري مهدوي آنمشیجویی، خردساالري و دیدگاه توحیدي خطمحوري، کمالعدالت. است

           و  »گذاري مهدويمشیخط«بنابراین مقولۀ . کندگذاري فعلی متمایز میمشیاز سامانه خط
تر بودن توان به عنوان مقولۀ محوري برگزید تا جامعیت و ظرفیت انتزاعیهاي آن را میشاخهزیر

  .ها باشدآن برچسبی براي دیگر مقوله
  گذاري انتخابی و خلق نظریهشناسه

        است که بر اساس نتایج داده بنیاد پردازي گذاري انتخابی مرحله اصلی نظریهشناسه
 و سازيیکپارچه فرایند انتخابی گذاريشناسه. پردازدگذاري باز و محوري به ارائه نظریه میشناسه
 بین چیدمان خاص و آهنگ یک ایجاد با محقق که ترتیب این به است هامقوله و پاالیش بهبود
 با شودمی سطح سعی این در. کندمی تنظیم نظریه یک دهیشکل و ارائه براي را آنها هامقوله
 براي نظري روایت یک اصلی، منزله مضمون به محوري مقوله حول هامقوله نهادن هم کنار

ایجاد  مندنظام ارتباطی هامقوله و مفاهیم بین اصلی، رشته این حول ضمن آن، و ،ارائه پدیده
) هاي(گذاري حکومتمشیي در حوزه خطاامانهدهد که سها نشان مینتایج تحلیل داده. شود

شود که بتواند به طور دقیق، صحیح و معتبر اسالمی و حتی غیراسالمی مطلوب و مناسب تلقی می
له را ئهاي حل مسبه نحو سریع و متناوب گزینه ، ومسائل و مشکالت سطح امت اسالمی را شناسایی

 جاینت. هاي اجرایی قرار دهدشد و در دستور کار و روکنرا حل  و به طور کارا و مؤثر آن ،بررسی
 .منجر گردیده است ذیل الگويگذاري انتخابی به استخراج شناسه
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  گذاري مهدويمشیگذاري محوري خطالگوي پارادایمی شناسه: 1نمودار

  

در این . گذاري مهدوي هستیممشیی ترسیمی از فراگرد خطالگویدر ادامه صفحۀ بعد ما شاهد 
گیري براي تصمیمها با آیندة موعود از بسترهاي ابتدایی مشیتفکر موعودگرا و همسویی خط الگو

طلبی، خاستگاه پیمایش اجتماعی، ماهیت عدالت. درومی شماربهگذاري مهدوي مشیو خط
مدار و بلوغ اجتماعی، تعیین کنندة راهبردهاي اساسی هاي حقاجتماعی ظهور در کنار وجود گروه

         بخش، راهبردهایی نظیر تصویرپردازي بصیرت. شودگذاري محسوب میمشیبراي خط
    ساز به وضع هاي تصمیمامانهپذیري و بازآفرینی سگزینی، چابکی سازمانی، مشارکتشایسته

  .هاي مهدوي کمک خواهد نمودمشیخط
خواهی، کمالگرایی، نگاه توحیدي و ها با توجه به چهار مقولۀ عدالتمشیوضع خط

ها پس از مشروعیت مشیسازي خطو نهادینه ،گذاري منجرمشیخردساالري به ادامۀ روند خط
. الهی و مقبولیت عامۀ آن به پیامدهایی نظیر آرامش، امنیت، عدالت و رضایتمندي ختم خواهد شد

 گذاري، انطباق مشیهاي خطدر انتخاب گزینه ویژهتوجه شود که در تمامی این مراحل و ب
داوند، رضایتمندي قرب الهی، رضایتمندي خ"گذاري مهدوي نظیر مشیها با معیارهاي خطتصمیم

  .مطمح نظر قرار خواهد گرفت "...خواهی و امت، سعادت

  شرایط علی
پیمایش اجتماعی ـ 
 )یابیمسئله(

 طلبیماهیت عدالتـ 
کارآمدي و اثربخشی ـ 
 هامشیخط

خاستگاه اجتماعی ـ 
 ظهور

 

  محوري مقوله
  گذاري مهدويمشیخط

 هاي توحیديمشیخطـ 
 وحیانیهاي مبتنی بر آموزه

 توجه به کتاب و سنت
 احیاي دین

 گذاري کمالگرا مشیخطـ 
 گراییاخالق
 گراییتقرب
 گراییتهذیب

 گذاري خردساالرمشیخطـ 
 رفتارعقالیی
 پذیريمشارکت
 بودنپایهدانش

 محورگذاري عدالتمشیخطـ 
 توزیعیعدالت

 ايعدالت رویه

  )یدور و عموم طیمح(گر  مداخله طیشرا
 حکومت واحد جهانیـ 
  گذاري مشیافق جهانی خطـ 
 وحدت مللـ 

  راهبردها
 بخش از آیندة مهدويتصویرپردازي بصیرتـ 
 چابکی سازمانیـ 
 )دین(گزینی مبتنی بر اهلیت شایستهـ 
 )مشارکتی(نهاد گذاري مردممشیخطـ 
 هابازآفرینی سیستمـ 

 

  پیامدها
 عصر طالیی زندگی ـ 
 خواهیطلبی و آسایشرفاهـ 
 گذاري موعودگرامشیخطـ 
 رضایتمندي الهیـ 

 خشنودي امتـ 

  )محیط نزدیک(شرایط بستر 
 مشروعیت الهی و مقبولیت عامهـ 
 حقمدار و ذيهاي حقگروهـ 
 امت بالغـ 
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  گذاري حکومتهاي اسالمی مبتنی بر آینده موعودمشینظریه خط: 2نمودار 
  

توان به استناد نتایج این پژوهش و رویکردهاي گذاري میمشیبا توجه به تعاریف متون خط
شناسی معرفتگذاري مهدوي را از سه دید مشیمشخص شده از خبرگان این تحقیق، تعریف خط

ی در شناس معرفتاز دید . شناسی ارائه کردو شناخت) آنتولوژي(شناسی ، هستی)اپیستمولوژي(

 تفکر موعودگرا

 خاستگاه اجتماعی

 گذاري موعودگرامشیخط

 پیمایش اجتماعی

 کارامدي و اثربخشی ماهیت عدالت طلبی

 ها با آینده موعودمشیهمسویی خط

 مدارهاي حق گروه بلوغ اجتماعی

 هابازآفرینی سامانه گزینی دینیشایسته چابکی سازمانی محورهاي مردممشیخط بخشتصویرپردازي بصیرت

 هاي مهدويمشیوضع خط

 خواهمشی عدالتخط مشی توحیديخط مشی کمالگراخط مشی خردساالرخط

 هاي مطلوبمشیانطباق با خط

 هامشیابالغ خط

 هامشینهادینه سازي خط

 مشروعیت الهی مقبولیت عامه

 پیامدها

 رفاه طلبی و آسایش خواهی رضایت الهی و خشنودي امت عصر طالیی زندگی
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مشی از طریق هاي خطگذاري مهدوي شناخت افراد و کسب اطالعات دربارة گزینهمشیخط
کنند به گذاري میمشیکارگزارانی که خط. پذیردجستارگري فردي و مشارکت گروهی انجام می

طور بلوغ دینی و علمی توأمانی که دارند، تصمیمات بهینه و سالمی و همینخوب سبب تخصص 
  شود و به تقواي الهی و اجتهاد اجرایی باعث ایجاد توانمندي خاصی در آنها می. گیرندمی

هایی مشیهاي مهدوي، خطمشیی خطشناس یهستاز نگاه . کندگیري مطلوب کمک میتصمیم
     این . السالم استهاي وحیانی و سنت اهل بیت علیهبر فطرت و برخاسته از متن آموزه مبتنی
گیرد و جز به ها صرفاً به دلیل حل مسائل و معضالت مادي و اخروي مردم شکل میمشیخط

هاي مهدوي از دید مشیاندیشد و نهایتاً خطسعادت دنیا و آخرت امت اسالمی به چیزي نمی
مهمترین ابزار  .که چگونه پژوهشگر باید شناختنی را بشناسد پردازد یم مسئلهه این ی بشناس روش

پذیري مشی، اجرا و ارزیابی مطلوب آنها، علم امام، جهد اجرایی کارگزاران، مشارکتتدوین خط
» گذاري مهدويمشیخط«توان از این رو با توجه به این سه عامل می. امت و امدادهاي غیبی است

  :ن تعریف کردرا چنی
          گذاري مهدوي فرایند آمایش مسائل اساسی و عمومی امت واحده، تدوینمشیخط

هاي بخش بر اساس حکمت عملی و خردساالري مبتنی بر آموزههاي مشروع و سعادتمشیخط
واسطۀ کارگزارانی که اجتهاد مدیریتی دارند، اجرا اجتماعی است و به وحیانی، اخالق و مشارکت

  .شودو ارزیابی می
گذاري با مطالعۀ مشکالت و جستار مشیاوالً خط: در این تعریف چند نکته حائز اهمیت است

این مسائل از طریق مشارکت . شوددقیق در مورد مسائل فطري و حیات طبیعی امت واحده آغاز می
. ین خواهد بودعامه، علم امام معصوم، خردمندي کارگزاران و روشهاي دیگر، قابل تشخیص و تبی

هاي وضع شده، تماماً مشروعیت الهی دارد؛ زیرا از ناحیۀ امام معصوم کنترل و هدایت مشیثانیاً خط
    کند و همچون عبد مؤمن به اجراي آن رضایتامت تنها مقبولیت آن را مشخص می. شودمی
بنیان دانه و دانشگذاریهاي خرد و کالن، خردمنمشیگیریها و خطثالثاً تمامی تصمیم. دهدمی

تصمیماتی که بر علم امام، خردمندي و مقام فرقان کارگزاران و مشارکت عمومی . خواهد بود
گذاري اصالت با مجریانی است که صاحب علم، تقوا، مشیرابعاً در همۀ مراحل خط. استوار است

ران به وجود این کارگزا. بصیرت، سعۀ صدر، شجاعت و در یک کالم اجتهاد اجرایی هستند
با . ها و پس از آن ارزیابی و نظارت دقیقتر آنها کمک خواهد کردمشیآمیز خطاجراي موفقیت
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رسیدن به  يپژوهش، محقق براي کشورها و حکومتهاي اسالمی در پرتو الگويتوجه به نتایج 
 واسطۀ آن مسیر راههی که بالگوی ؛دکنرا ارائه می ذیلفراگردي  الگويگذاري مهدوي مشیخط
  .شودگذاري این کشورها در راستاي تحقق حکومت مهدوي پیشنهاد میمشیخط

  

  
  گذاري حکومتهاي اسالمی در پرتوي آیندة موعود مشیالگوي فرایندي خط: 3نمودار

 
  گیري و پیشنهادهانتیجه

دهد که مفهوم و  ی و مقایسه آن با نتایج پژوهش کنونی نشان میپژوهشبررسی ادبیات و سابقه 
گذاري تصویرپردازي شده از آیندة موعود مشیگذاري در ایران با خطمشیهاي خطمعیار

گذاران، تحت تأثیر باورها، ارزشها و تصاویر ذهنی خود از حال و آینده مشیخط. تفاوتهایی دارد
کنند و سپس با همان رویکرد به اجرا و ارزیابی گذاري اقدام میمشیگیري و خطبه تصمیم

که مهمترین دستاورد پژوهش این است که به شاید بتوان اظهار کرد . اقدامات خواهند پرداخت
، خبرگان و جامعۀ علمی مرتبط با مسائل )کارگزاران(گذاران، سیاستمداران، مدیران مشیخط
گذاري یادآور شود که تفکر ناب مهدویت خود هم رویکرد و بستري بکر، ناب و الهی مشیخط

سازي هاي مهدوي است و هم الگویمشبراي استقرار نظام ارزشی و نگرشی مدیریت بر مبناي خط

 گذاريمشیهاي خطبسترسازي و درونداد
  هايبرونداد

 گذاريمشیخط

 تفکر موعودگرا

همسویی با آینده 
 موعود

 پیمایش اجتماعی

ارتقاء آگاهی و  
 بلوغ اجتماعی

 گذاريمشیخط

 عصرطالیی زندگی

 آرامش و رفاه

رضایتمندي خداوند

 خشنودي اجتماعی

 گسترش عدالت

  دقیق اجراي
 مشیخط

کارگزاران 
 مجتهد

  دقیقارزیابی
 مشیخط

  گذاريمشیخط
 توحیدي 

گذاري مشیخط
 خردساالر

گذاري مشیخط
 کمالگرا

گذاري مشیخط
 عادالنه

 تصویرپردازي
 بخشبصیرت

 هاسامانهبازآفرینی

 سازمانیچابکی

 گزینی دینیشایسته

 طلبانهتفکر عدالت پذیريمشارکت
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تواند بدیلهایی گذاري مهدوي میمشیگذاري بر مبناي این تفکر همچون الگوي افق خطمشیخط
. گذاري موجود، متناسب با نگاه دینی، ارزشی و بومی ما باشدمشیها و فراگردهاي خطبراي الگو

به عنوان مقوله » گذاري مهدويمشیخط«طور که در الگوي پارادایمی نشان داده شد، همان
این . کند گذاري حکومت اسالمی در پرتوي آیندة موعود عمل میمشی محوري در نظریه خط

هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و گذاري نظیر حوزهمشی هاي خط مقوله، گستره وسیعی از حوزه
وهش مقولۀ نگاه توحیدي در      هاي این پژیکی از یافته). 12: 1387الوانی، ( ردیگ یبرمفرهنگی را در 

در این پژوهش اشاره به امر ایجابی و سیر  1گذاري توحیديمشیخط. گذاري بوده استمشیخط
هایی که مبتنی بر علم امام معصوم مشیخط. گذاري در عرصه اجرایی داردمشیاستکمالی خط

هاي وحیانی، آموزه. است السالم و خردمندي کارگزاران و بلوغ اجتماعی قوي امت اسالمیعلیه
هاي چنین ادامۀ سنت نبوي و علوي، پایهنص صریح قرآن کریم و دیگر کتابهاي آسمانی و هم

هایی که نشاندهندة حضور عینی دین مشیخط. دهدگذاري متعالی و توحیدي را شکل میمشیخط
چنین ان افراد و همبرخی از پژوهشگران نیز معتقدند که ایم. هاي اجتماعی خواهد بوددر عرصه

گذاري بهینه و مشیگیرنده به خطگذار و تصمیممشیوجود ارزشهاي دینی و اعتقادي در افراد خط
محققان و نویسندگان بسیاري به نقش  ).2007، 2پارسونز(گیري مطلوب منجر خواهد شد تصمیم

گیري درست مدیران و گذاري و تصمیممشیهاي دینی و اخالقی در خطاعتقادات مذهبی و آموزه
؛ 2004، 5؛ اونیل1998، 4؛ گورساچ1981 ،3کولبرگ(اند گذاران اشاره کردهمشیخط

  ).2015؛ هاینس، 2009، 7؛ رونان2009، 6واسکونسیلوس
گذاري مهدوي است که در این پژوهش به آن مشیخردساالري از ویژگیهاي دیگر خط

دنبال افزایش تدریجی بلوغ فردي و اجتماعی  به سبب ویژگی ذاتی عصر موعود و به. ایمرسیده
در . تر استزیادمراتب ار شفاف و آگاهی فردي و گروهی بامت اسالمی، فضاي اطالعاتی بسی

گیریهاي شهودي و اشراقی استفاده شود و این است که کمتر از تصمیم وضعیتاین ي نتیجه اقتضا

 
1 - Monotheism Policy 
2 - Parsons 
3 - Kohlberg 
4 - Gorsuch 
5 - O’Neill 
6 - Vasconcelos 
7 - Ronan 
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 مشیخط. گردد گذاريمشیه خطعمدتاً خردمندي و عقالنیت چراغ راه کارگزاران در حوز
 ياسالمی در پرتو) هاي(بنیان از ویژگیهاي خردساالري حکومتگذاري اطالعات محور و دانش

را در » حداکثر منفعت اجتماعی«تواند مشی عقالیی و خردساالرانه مییک خط. آیندة موعود است
و نویسندگان معتقد هستند که  محققان). 18: 2013داي، (دولتها و حکومتها به دنبال داشته باشد 

 رودشمار میبهگذاري از مبانی عمده حکومتهاي موفق مشیگرایی و خردساالري در خطعقالنیت
         ها ومد تصمیماو اغلب جوامع سعی بر آن دارند تا از مجراي عقالنیت به نتایج بهینه و کار

 ؛1387الوانی،  ؛2009همکاران،  هاولت و ؛2013داي، (هاي حکومتی خود نائل آیند مشیخط
، ترجمه 2014ساباتیه  ؛1393قلیپور و فقیهی،  ؛1389قلیپور و غالمپور،  ؛1393زاده، الوانی و شریف

 .یک نکته قابل توجه در اینجا اشاره به تفاوت عقالنیت دینی و عقالنیت غربی است). فرددانایی
یعنی جایی که مالك عقالنیت، اتصال به  ؛ستنگاه نویسندگان به مبحث خردساالري از نوع دینی ا

هاي فلسفی منطق استفاده از اطالعات و آگاهی در اینجا ناشی از حکمت. استمنبع وحیانی و الهی 
هر اطالعاتی که ما را به سمت حقیقت ذات الهی سوق . و نگاه اخروي افراد به امور ماورایی است

رو، عقالنیت دینی و خردساالري از این ؛کنیممیبه علم، روشنی و آگاهی تعبیر آن را دهد می
اسالمی موعود با توجه  گذاریهاي افراد در حکومتمشیدینی یعنی اینکه تمامی تصمیمات و خط

گذار مبتنی مشیخط به آگاهی از نتایج ثمربخش الهی است که بر علم حقیقی، وحیانی و مکتبی
گیري مبتنی بر اطالعات جمعی فرایند تصمیمدر حکومتهاي غربی عقالنیت را منطق طی . است
بر اساس نتایج این  .خواه این اطالعات رویکردي خدایی داشته باشد، خواه نداشته باشد ؛دانندمی

گذاري حکومتهاي اسالمی مبتنی بر مشیمحوري از شقوق غیر قابل اجتناب خطپژوهش، عدالت
     ، تحقق عدالت را مستلزم تمهید ]گذاري مهدويمشیخط[مدار آموزه حق. مهدویت است

نسبی و  رفاه دستیابی همۀ آحاد جامعه به حق خود در برخورداري از امنیت کامل، هايزمینه
محققان دیگري هم معتقد هستند  ).11: 1383پورعزت و الوانی، (داند آگاهی و اطالعات کافی می

     شماربهگذار مشیخط امانهر سنگري از آفتهاي هعدالتی و نگرشهاي یکسویی و جزئیکه بی
، نبوي )2009(، هاولت و همکاران )2013(محققانی نظیر داي ). 131: 1394مقیمی، (د رومی

، پورعزت )1389(، قلیپور و غالمپور )1388(نژاد فرد و زنگویی، دانایی)1389(، گودرزي )1392(
خود به طور مشابه به بحث وجود و دیگران در تحقیقات ) 1393(زاده ، الوانی و شریف)1383(

   .انددهکرها اشاره گذاري حکومتمشیعدالت در فراگرد خط
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ی عواملگذاري با مشیاین نوع خط .گذاري کمالگرا، یافتۀ دیگر این پژوهش استمشیخط
گرایی، تزکیه و تهذیب نفس عامۀ مردم، توجه به بعد معنوي و همچون توجه به اخالق و تربیت

، )2007(انی نظیر پارسونز وهشگرژپدر آثار  ...گرایی انسان وانسانی، توجه به حس تعالیماورایی 
، )1387(، الوانی )1383(، پورعزت )1389(، گودرزي )1392(، نبوي )1394(، مقیمی )2013(داي 

-خط يپس جامعۀ موعود قرآنی در پرتو. شودو دیگران یافت می) 1393(زاده الوانی و شریف

گذاري باشد تا در مشیکمالگرا باید مترصد انتخاب مسیرهاي مفید و مناسب در خط گذاريمشی
  .آن حق افراد محترم شمرده شود و امکان رشد و کمال مکارم اخالقی براي همگان فراهم آید

گذاري کشورهاي اسالمی و دولتهاي مشیهاي خطپیشنهاد اصلی پژوهش این است که سامانه
مثابه طراحی تواند بهاین نظام منطقی می. ري مهدوي هدفگذاري شودگذامشیآن به سمت خط

گذاري مشیسامانه خط. گذاري مد نظر حکومتهاي اسالمی بویژه ایران قرار گیردمشیسامانه خط
اي طراحی شود که ضمن تعهد به حفظ در این کشورها پس از بازمهندسی و بازافرینی باید به گونه

وقعیت و مقتضیات متفاوت باشد و هوشمندانه در سیري یادگیرنده و خود، بتواند پاسخگوي م
کشورهاي اسالمی و حکومتهاي معتقد به . رو شودجویانه به صورت اقتضایی با وضعیت روبهکمال

هاي وحیانی، نص گذاري، باید آموزهمشیمهدویت براي دستیابی به آرمانهاي مهدوي در خط
      . گذاري خود بدانندمشیهاي خطنبوي و علوي را پایهچنین سنت صریح قرآن کریم و هم

توجه به ابعاد . هاي اجتماعی باشدهاي آنها باید نشاندهندة حضور عینی دین در عرصهمشیخط
گذاریهاي مشیگیریها و خطوجودي انسان در عرض تمرکز بر جنبۀ الوهیت انسان موحد، تصمیم

عیب و متعالی تبدیل خواهد کرد که ممتاز، سالم، بیالهی را با مشارکت مردم به تصمیمی 
ها و به سبب تصمیم. برآورندة تمامی نیازهاي فطري و شئون حیات مادي امت اسالمی خواهد بود

فضاي اطالعاتی بسیار  دهاي عقالیی و خردساالرانه در کشورهاي اسالمی، بایمشیتدوین خط
. مراتب افزایش یابدی فردي و گروهی جامعه بآگاهند کنشفاف داشته باشیم و حکومتها تالش 

گیریهاي شهودي و اشراقی استفاده شود و این است که کمتر از تصمیم ي موقعیتنتیجه اقتضا
         . گذاري خواهد بودمشیعمدتاً خردمندي و عقالنیت چراغ راه کارگزاران در حوزه خط

گرایی، گرایی، معنویتزینی همچون تربیتهاي کمالگرا در کشورهاي اسالمی باید با موامشیخط
گذاري در مشیاین نوع خط. گرایی محک زده شودگرایی، تقربمداري، تهذیباخالق

هاي مشیخط. گذاري با دیدي کامالً نوگرایانه استمشیحکومتهاي اسالمی نشان از نوعی خط
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      فتی و حیاتی امت اسالمیکمالگرا در کشورها، توجه به ابعاد وجودي انسان را الزمۀ سیر معر
چرا  ؛سطح بلوغ فکري و اعتقادي امت اهتمام بورزند يحکومتهاي اسالمی باید به ارتقا. دانندمی

شود بسیاري از مشکالت اجتماعی به دست خود که این بلوغ اجتماعی در عصر ظهور سبب می
       تواند طوري آیندة موعود می يمناسبات حکومت اسالمی در پرتو. دشوآنها حل و فصل 

شئون . اي جزء رشد و تعالی خود احساس نکندلهئشود که امت اسالمی مسریزي و اجرا برنامه
اي موقت براي عروج به سمت معارج و مدارج عالیۀ انسانی مادي و حیات طبیعی خود را تنها عرصه

اید تصویر واضح، روشن و محرکی از گذاران و کارگزاران حکومتهاي اسالمی بمشیخط .بدانند
گیري در عصر موعود را در جامعه کنونی جامعۀ موعود داشته باشند تا بتوانند معیارهاي تصمیم

             لذا ارائۀ تصویر زیباي جامعه و شهر عدل مهدوي در کنار معرفی سبک  ؛ندکنخود نهادینه 
کند تا کمک می علیها اهللاسالم حجتگیري و اهداف حکومت حضرت گذاري و تصمیممشیخط

هاي فعلی کشورها و دولتهاي اسالمی به سمت مهدویت مشیها و خطهدفگیري و جهتگیري برنامه
اصل والیت و امامت امت نیز با پردازي نظریه. و تفکر ناب موعودگرایی آخرالزمانی سوق پیدا کند
ۀ موعود به انقالب فکري و تغییر نگرش به ضلاستعانت از تصویرپردازي درست و دقیق از مدینۀ فا

     مد و اثربخشابه استناد نظر خبرگان، اجراي کار .هاي ناب منجر خواهد شدمشیسمت خط
از بین رفتن . هاي حکومتی در کشورهاي اسالمی نیازمند سازمانهاي چابک و پویا استمشیخط

نهاد و اقتضایی سازمانهاي مردم سازي دولت، ایجادبوروکراسی، حذف سازمانهاي زائد، کوچک
  . همگی از ویژگیهاي حکومت مهدوي است
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: تهران. ریزي بر پایۀ سناریوهاسناریونگاري یا برنامه). 1387(علیزاده، عزیز؛ وحیدي مطلق، وحید؛ ناظمی، امیر 

  .مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي
انتشارات مرکز تخصصی : قم .)در اندیشه مهدویت دولت و سیاست(آینده جهان  ).1389(کارگر، رحیم 
  . مهدویت
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  . انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران. مشی دولتیمدیریت سیاسی و خط). 1382(کاظمی، سید علی اصغر 
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  .یکان
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  ). ع(صادق
انتشارات : تهران. هاي عمومیگذاري و تحلیل سیاستسیاست). 1393(قلیپور، رحمت اهللا؛ فقیهی، مهدي 

  . مهکامه
انتشارات مرکز : تهران. رایند سیاستگذاري عمومی در ایرانف). 1389(پورآهنگر، ابراهیم قلیپور، رحمت اهللا؛ غالم
  . پژوهشهاي مجلس
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