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حسن دانایی فرد **
سید مجتبی امامی ***
دریافت مقاله09/90/81 :

پذیرش نهایی09/97/72 :

چكيده
وجود بازیگران مختلف ،متعدد بودن برنامههای موجود در هرکدام از حوزههای خطمشی،
طوالنی بودن فرایند خطمشیگذاری و وجود مباحث فنی عواملی است که خطمشیگذاری را به
فرایندی پیچیده تبدیل کرده است .حکومتها برای غلبه بر پیچیدگیهای فرایند خطمشیگذاری،
نیازمند برخورداری از یکسری تواناییها هستند؛ «ظرفیت خطمشی» بهعنوان یکی از موضوعات
جدید در علوم خطمشی اشاره به این تواناییهای حکومت دارد .از آنجا که نظریهپردازان علوم
خطمشی معتقدند مؤلفهها و ابعاد تشکیلدهنده موضوع ظرفیت خطمشی وابسته به عوامل زمینهای
است؛ لذا کاربست این موضوع در کشور نیازمند باز پردازی مفهومی با در نظر گرفتن اقتضائات و
لوازم اداره آن است .در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل داده بنیاد ،بیانات مقام معظم
رهبری خطاب به الیه خطمشیگذاران کشور مورد بررسی قرار گرفت و مؤلفههای بومی موضوع
ظرفیت خطمشی برای کشور استخراج شد.
كليدواژهها :ظرفیت خطمشی ،توانایی حکومت ،انقالب اسالمی ،حیات طیبه ،خردگرایی،
آرمانگرایی ،مقام معظم رهبری.

* دانش آموخته کارشناسی ارشد .مدیریت دولتی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
** استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
*** استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع)
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مقدمه
مشیهای عمومی ،جلوه عینی فلسفه و دکترین حکومتها در زمینۀ اداره جامعه است
خط 

بهعبارتدیگر،دولتهابرایجاریکردنفلسفهودکترینخوددرتاروپود
(شفریتز )822:8002،؛ 
مشیهای
مشیهای عمومی استفاده میکنند و جامعه آرمانی خود را به مدد خط 
جامعه از خط 
مشیگذاری
وجودبرخیعوامل،فرایندخط 

ییفرد.)20: 231،
بخشیمیکنند(دانا 


عمومی،هستی
فرایندخطمشیازبازیگرانمختلفیمملواستکههرکدام

راباپیچیدگیهاییهمراهکردهاست.
کنندآنهارابرفرایندخطمشیتحمیلکنند.


وسعیمی
ها،ارزشهاومنافعمتفاوتیدارند 


دیدگاه
مشیها
ایواحدوجودندارد،بلکهخط 

هایخطمشیفقطبرنامه


دامازحوزه
عالوهبرایندرهرک
برای تحقق اهداف خود از برنامههای متعددی بهره میگیرند .در کنار این مسائل ،زمانبر بودن
مشیووجودمباحثفنینیزبرپیچیدگیفرایندخطمشیافزودهاست(ساباتیه: 232،8


فرایندخط
مشیگذاری در تمامی حکومتها است .عالوهبر
 2تا   .)8این موارد ،تنگناهای عام عرصه خط 
مشیگذاریخودروبهروهستند؛
اینها،حکومتهابابرخیعواملمنحصربهفردنیزدرعرصهخط 

عواملی که با توجه به بستر هر کشور متفاوت است؛ مثال در کشور ایران تحریمها ،تهدیدات و
مشیگذاریکشورراباچالشهایجدی
یازجملهعواملیاستکهعرصهخط 

دشمنیهایخارج

مشیگذاری
تواناییحکومتهابرایغلبهبرپیچیدگیهایعاموخاصفرایندخط 

روبهروکردهاست.
ظرفیتخطمشی»نامگرفتهاست.

یکیازموضوعاتجدیددرعلومخطمشیاستکه«

مشیعمومی،نظریهپردازانحوزهظرفیت


نگناهایعرصهخط
باتوجهبهزمینهایبودنبرخیت
وابستهاستکهدرآنبهکارگرفتهمیشود (گلیسون ،

خطمشیمعتقدنداینموضوعبهبستری 2

ظرفیتخطمشی»درکشوربهافزایش

رسدکاربستترجمهایموضوع«


؛لذابهنظرمی
)1 :8003
بهکارگیریآننیازمندبازپردازیمفهومیبادر
مشیگذاریحکومتکمکینکندو 
تواناییخط 

نظرگرفتناقتضائاتولوازمکشوراست.
دراینپژوهشابتداچراییوخاستگاهظهورمفهومظرفیتخطمشیتشریحمیشودوسپسبا

گذرازپژوهشهایاینحوزهوفهمجوهرهظرفیتخطمشی،ضرورتنیازبهبازپردازیمفهومی

1 - Shafritz
2 - Sabatier
3 - Context
4 - Gleeson
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اینموضوعبیانخواهدشد؛سپسباغوردرسخنانمقاممعظمرهبریمؤلفههاوابعادبومیاین
موضوعدربسترکشوراحصاءمیگردد.


مبانی نظری و پيشينه پژوهش
وجهانیسازی 2روندهاییاستکهازاواخر

،نهضتبازآفرینیدولت8

مدیریتدولتیجدید
توسعهیافته رواج بسیاری پیدا کرد .اصالحات اداری ،اجرای

دهه  320میالدی در کشورهای 
نسخه های بازاری اداره حکومت و دولت و پیوستن به سازمانهای جهانی ،جلوههای بارز این

شکلگیری این موضوعات به تغییر معماری دولتها و انتقال بخشی از توانایی
رویکردها است  .
مشیگذاریآنهابهبازیگرانیخارجازدولتهامنجرشد.بازیگرانیکهماهیتیمستقلوغیر
خط 

منتقلشده بود،دولتهاناگزیراز
دولتیداشتندامابهدلیلاینکهبخشیازتواناییهایدولتبهآنها  
یگذاریبودند.پدیدهظهوربازیگران
خطمش 
برقراریرابطهباآنها برایاجرایوظایفمربوطبه 
مشیگذاری
دولتهابهآنهاسببپیدایشدولتهاییشدکهدرزمینهخط 

جدیدو «انتقالتوانایی»
شد؛اینپدیدهزمینهسازظهورمفهومیبهنام


تعبیرمی
ناتوانبودندوازآنها به«دولتتوخالی»
ظرفیتخطمشیبیانگرتواناییحکومتدر

یتخطمشی» شد(پینتروپییر2:8001،1تا ).

«ظرف
یگذاریدرعرصهحکمرانیاست.
خطمش 
وظایفمرتبطبا 
پژوهشها در موضوع ظرفیت خطمشی را میتوان به سه گروه اصلی تقسیم کرد :در گروه
یچ
بهرغم استفادهرایج ازاینمفهومه 
نخستبرخیپژوهشگراناز جملهفیلیپکرنی ) 333( 1
یارائهنکردهاند.برخیدیگرازافرادگروهنخست،مثلکورزر ( ،) 33ایناصطالحرا

تعریف
بردهاند.
بهکار 
اماآنرابهصورتجایگزینباظرفیتدولت2وقوهمجریه 3

تعریفنکرده،

صورتگستردهبهاینمفهومپرداختهاند

گروهدومپژوهشگرانازجملهگایپیترز ( ) 331
،به
1 - New public management
2 - Reinventing Government Movement
3 - Globalization
4 - Policy capacity
5 - Painter, Pierre
6 - Cerny
7 - Kurzer
8 - State
9 - Executive branch
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سیاسیدرموردخواستههاینیروهای

نراشاملتدوینواجرایخطمشیوحساسیتسامانه 

وآ
اجتماعیمیدانند .
بهطورمشابهفلگی ( ) 331نیزمعتقداستاینمفهومهمشاملتدوینوهم
نیزظرفیتخطمشیراشاملتدوین،اجراوارزشیابی

میشود.هونادل) 32 ( 8
مشی  
اجرایخط 

مشیهمشاملتدوینخطمشیو


گروهدوممعتقدندظرفیتخط
مشیمیداند .درمجموع ،


خط
هماجرایآناست.
مشیگذاری ،مفهومظرفیت خطمشی را محدود تعریف
گروه سوم با جداسازی مراحل خط 
ظرفیتخطمشیرا«[توانایی]استفادهممکن از

کردهاند؛ برایمثال ،کامینگونورگارد( )800

مشیگذاری
تمامی منابع فکری و سازمانیِ در تملک دولت تعریف کردهاند که به  فرایند خط 
مشیهایمنسجم،
منظورطراحیخط 


همانندتخصصیاتجربهداخلییاخارجیبه
اختصاصدارد؛
ظرفیتخطمشیرا«تواناییاستفاده

بهطورمشابه،اولسن() 322
ماناوبهلحاظسیاسیامکانپذیر» .
مندبهمنظورانتخاب تصمیماتجمعیهوشمنددرهر نظاماداری ـسیاسی


صورتنظام

ازمنابعبه
دموکراتیکبراساسشناختکافی،اطالعاتکافیواقتدارکافی»تعریفکردهاست.دراین
سنگبناهایظرفیتخطمشیاست.

تعاریفدانش،خبرگی،تجربهوفهم،
دیویس ( ،)8000پییر وپینتر( )8001مفهومظرفیت خطمشی را شامل توانایی تصمیمگیری
گیریخطمشیبرپایهتالشفکریواستقراردانشحاصلازخبرگیوتجربه،


تصمیم
میدانند.

ازاینحیثظرفیتخطمشیازظرفیتاداره2متمایز

نمایبیرونیتعریفظرفیتخطمشیاست.

است که به توانایی دولت در داشتن منابع انسانیو فیزیکی مورد نیاز و آرایش دادن آنهابرای
مشی وارائهخروجیاشارهمیکند(پییروپینتر8:8001؛کامینگزونورگارد :800
اجرایخط 

. )122
ادراکگروهسومازظرفیتخطمشی،حولمالکتواناییفکریومهارتشکل

بهطورکلی

یچرخد.پارسونز1اینمفهومرابا«تواناییترسیمنقشهسفر،نشاندادنمختصاتروی
دادنآیندهم 
متناظرمیداند

روینقشه،تعیینجهتواتخاذدیدبلند مدتودریککلمه،تواناییِراهبری» 
1 - Fellegi
2 - Honadle
3 - Administration Capacity
4 - Painter and Pierre 2005c: 2; Cummings and Norgaard 2004: 688
5 - Parsons
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بهنظرمیرسدرویکردگروهسومبامفهومحکمرانینزدیکیبیشتریدارد

(پارسونز .) :800 ،
بهعنوان خاستگاه شکلگیری موضوع ظرفیت خطمشی (پییر و پینتر  )1 :8001بیان میشود.
که  
تعاریفاینگروهتمایزبهتریمیاناینموضوعودیگرموضوعاتمطرحدرخطمشیعمومی

ایجادمیکند.

درحوزهپژوهشهایتجربینیزفعالیتهاییدراینموضوعانجام شده است.اشنایدرواینگرام 
( ) 330و پرس ) 332( 8تالشهای زیادی برای ساخت نوعی چارچوب مفهومی در جهت
یتخطمشیدولتهای

مشیانجامدادهاند.مطالعاتزیادیدرکانادابرایارزیابیظرف


یتخط
ظرف
یابی کمّیوکیفی
دراینراستاالگوهایارزش 

فدرالوایالتیانجام شده است(اندرسون.) 331 ،2
پیشنهادشدودرپیآن،سنجههایمتناسبآنها نیزساخته

خطمشیتوسطصاحبنظران 
ازظرفیت 
شد(پولیدانو8000،؛هاولتونیومن80 0،؛ولستدواستدمن .)80 0،
یعواملمؤثر
خطمشیفراتررفتهوبهبررس 
مطالعاتدههگذشتهازتمرکزبرارزشیابیظرفیت 
خطمشی پرداخته است؛ برای مثال ،این مطالعات زیر درباره تأثیر عوامل مختلف بر
بر ظرفیت  
یریمشاوراندردولت کانادا(باکویس8000،1؛پرلو

بهکارگ
ظرفیتخطمشیانجام شده است :

وایت،)8008،1ایجاداصالحاتمدیریتدولتیجدیددرخدماتکشوریدولتفدرالاسترالیا
راهبردهای خطمشی مبتنی بر شواهد در کانادا (هاولت.)8003 ،

(ادوارد )8003 ،و استفاده از 
یتخطمشینیزانجام

عالوهبراین،مطالعاتیدرباره«تأثیرتغییراتکالندرساختاردولت»برظرف
اثرپایاننقشاستعمارگریدرهنگکنگرابرتواناییاین

شده است؛برایمثالچنگ)800 (2
قالخطمشیعمومیبررسیکردهاست(نیومن،پرلوولستد.)80 2،نبودن

کشوردرتدوینوانت
خطمشی با عدم توسعه چارچوبهای نظری همراه ،و بیشتر
مطالعات تجربی در حوزه ظرفیت  
مطالعات این حوزه بر مطالعه موردی و مصاحبه با مقامات دولتی مبتنی بوده است (ولستد و
مشیمیتوانگفتعنصرمحوری


درمجموعبابررسیادبیاتحوزهظرفیتخط
استدمن.)80 0،
1 - Schneider & Ingram
2 - Press
3 - Anderson
4 - Wellstead & Stedman
5 - Bakvis
6 - Perl,White
7 - Evidence - based policy
8 - Cheung
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اینموضوع،مفهوم«توانایی»است (هونادل 32  ،؛ کریستینسن ولئوگرید8001 ،؛ فلگی 331 ،؛
گای پیترز 331 ،؛ دیویس و کیتینگ8000 ،؛ پولیدانو8000 ،؛ پولیدانو8000 ،؛ کامینگز و
نورگارد800 ،؛پارسونز800 ،؛پینتروپییر8001،؛ادواردز8003،؛نیومن،پرلوولستد)80 2،؛
مشیگذاریدرپارادایم«حکمرانی»(پینتروپییر)8001 ،و
تواناییدولتبرایاجرایوظایفخط 

گرفتن «تصمیماتجمعیمشترک»(کریستینسنولئوگرید8001 ،؛ فلگی 331 ،؛ پولیدانو8000 ،؛
پینتروپییر.)8001،
جدول  :1برخی از كارهای پژوهشی حوزه ظرفيت خطمشی ـ خارج كشور
عنوان
یک چارچوب ظرفیتسازی ،کاوشی

پژوهشگران
هونادل1891 ،

برای مفهوم و هدف

بيان مختصر پژوهش
مفاهیم و اهداف موضوع ظرفیت را بهصورت دوگانهایی بیان
کرده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

ظرفیت خطمشی حکومت

گای پیترز1881 ،

تقویت ظرفیت خطمشی ما

فلگی1881 ،

افول یا حفظ ظرفیت قوه مجریه1؟

کورزر1881 ،

در این گزارش پژوهشی ،مفهوم ظرفیت خطمشی و علل
کاهش آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
چیستی و چگونگی افزایش ظرفیت خطمشی کشور کانادا
مورد بررسی قرار گرفته است.

نگاهی دوباره بر یکپارچهسازی سیاسی

اثر یکپارچهسازیهای سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا بر
ظرفیت دولت در کشور بلژیک ارزیابی شده است.

و اقتصادی
جهانیسازی و زوال دموکراسی

فیلیپ کرنی 1888 ،نقش جهانیسازی و پیوستن به سازمانهای جهانی در کاهش
دموکراسی کشورها را بررسی میکند.
ظرفیت خطمشی حکومتها ،حاصل توانایی آنها در شکلدهی

ظرفیت خطمشی و آینده حکمرانی

دیویس0222 ،

مفهومسازی ظرفیت دولت ،مقایسه

کامینگز و نورگارد ،ظرفیت دولت را بر اساس چهار مؤلفه اندیشهای ،سیاسی،

به آینده است.
قزاقستان و قرقیزستان

0222

چالشهایی در ظرفیت خطمشی دولت،

پینتر و پییر،

فنی و اجرایی مفهومسازی ،و دو کشور قزاقستان و
قرقیزستان را بر اساس پیمایشی انجام شده در سال 0220
مقایسه کرده است.

روندهای جهانی و رویکردهای تطبیقی 0222الف

عمده مقاالت این کتاب با رویکرد نهادی به بررسی چالشها و
روندهای حاضر در موضوع ظرفیت خطمشی پرداخته است.



آنچهدربررسیسابقهپژوهشیاینموضوعمشهوداست،نگاههنجاریوارزشمحوریاست
که در مفهومسازی ظرفیت خطمشی وجود دارد .کارهای پژوهشی در کشور دربارۀ این مفهوم
1 - Executive capacity
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بیشترجنبهکاربردیداشتهودرموارداندکی،کهبنیادیانجامشدهاست،فاقدنگاههنجاریو
توجهبه بسترهای بومی موضوع است؛ لذااین پژوهشبه دنبال پرکردن خأل هنجار محوری در
بازپردازیاینموضوعاست.
جدول  :5برخی از كارهای پژوهشی حوزه ظرفيت خطمشی ـ داخل كشور
عنوان

پژوهشگران

مقاله :ارتقای ظرفیت خطمشیگذاری کشور،

حسن داناییفرد؛ اسداهلل کرد

گونهشناسی نقش کانونهای تفکر

نائیج؛ سمانه الجوردی1982،

کتاب :ظرفیت خطمشیگذاری عمومی کلید

حسن داناییفرد ،سید یعقوب

توسعهیافتگی ملی

حسینی ،علیاصغر فانی1980 ،

پایاننامه :ارتقای ظرفیت خطمشیگذاری در مجلس

رضا بنی اسد1989 ،

شورای اسالمی ایران
مقاله :درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت

حسن داناییفرد ،سید مجتبی

خطمشی عمومی ،بررسی ماهیت ،موضوع و کارکرد

امامی ،سید کاظم حسینی1982 ،



روش پژوهش
مشیبراساسمولفههایبومیوتولیدنظریهاست.


هدفاینپژوهشتبیینمفهومظرفیتخط
دادهبنیاد استفاده شده است .کرسول ( )8001معتقد است
بر این اساس از روش نظریهپردازی 
دادهبنیاد میروند که نیازمند یکنظریه یا
پژوهشگرانهنگامی به سراغ استفاده از نظریهپردازی  
تبیین کلّی (اجمالی) از یک فرایند هستند .نظریه دادهبنیاد به دلیل اینکه در دادهها «بنیان» دارد،
نسبتبهنظریهایکهازمجموعۀنظریههایموجوداقتباس،وتطبیقدادهمیشود،تبیینبهتریارائه
میکند؛ زیرا با موقعیت تناسب دارد؛ در عمل واقعاً کارامد است و همۀ پیچیدگیهایی را نشان

شودودرتبیینچگونگیشکلگیریهرفرایندبسیارکارآمد

میدهدکهواقعاًدرفرایندیافتمی

است(کرسول.)231:8001،
نظاممند توسط اشتراوس ـ
سه رهیافت متمایز در نظریهسازی دادهبنیاد وجود دارد :رهیافت  
کوربن،8رهیافت نوظهور 2توسط گلیزر ورهیافتساختگرا توسطچارمز(کرسول 8  :800 ،8
1 - Systematic
2 - Corbin
3 - Emergent
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تا .) 20ازمیاناینرهیافتهاباتوجهبهماهیتوهدفپژوهشازرهیافتنوظهوراستفاده شده
بنابهنظرگلیزر،اشتراوسوکوربینبیشازحدبرقواعدوشیوهها،چارچوبهایجبریواز

است.
هاوممیزینظریهبهجایظهورنظریه،تأکیدکردهاند.درمقابل،گلیزر


شدهبرایمقوله
پیشتعیین
هابهجایاستفادهازمقولههایمعیننظیرآنچهدرپارادایم


براهمیتظهورنظریهازدرونداده
شناسهگذاری محوری (شرایط علّی ،محتوا ،شرایط مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها) استفاده
درمجموعرویکردمنتسببهگلیزرنسبتبهرویکرداشتراوسمنعطفترو

میشود،تأکیددارد.

ییفرد1 : 223،و.)1
کمترتجویزکنندهاست(دانا 


یافتههای پژوهش
ورودبهزمینۀپژوهشیدرنظریهدادهبنیادبایدکلیباشدوشاملساختها یانظریههایپیشینی


نباشد (امامی .) 230 ،این پژوهش با طرح یک سؤال کلی و باز آغاز شد" :با توجه به ماهیت
یگذاری
خطمش 
حکومتهابرایکارویژههایمربوطبه 

ظرفیتخطمشی»،کهبهمفهوم«توانایی»

«
داناییفرد و همکاران ،) 231 ،تواناییهای جمهوری اسالمی برای اداره عرصههای

اشاره دارد (

خطمشی عمومی چیست؟" برای پاسخ به این سؤال و بر اساس منطق نمونهبرداری نظری در


بنیاد،ابتدابایدمنبعنمونهبرداریانتخابشود؛اینمنبعبایددرسطحکالنبه


پردازیداده

نظریه
مشی،کهبهالیهتصمیمگیریمربوط


اقتضائاتکشورنگاهکندوهمباتوجهبهماهیتظرفیتخط
به دلیلداشتن
است ،ناظربهاینالیهسخنگفتهباشد.درمیانافرادکشور،مقاممعظمرهبری 
مسئولیتهایمختلفیازقبیلنمایندگیمجلسشورایاسالمی،ریاستجمهوری،رهبریوحضور
در برخی مناصب دیگر مثل شورای دفاع از این ویژگیها برخوردار هستند .برای پاسخ به سؤال
پژوهشابتداتمامیسخنرانیهایایشاندرجمعهیئتدولتمطالعهوشناسهگذاریاولیهانجامشد.
درمجموع 2 0شناسه اولیهثبت،وبهموازاتآن،فرایندثبتیادنوشتنیزانجامشد.باانباشته
شدن شناسه هاو یادنوشتها تالششدتا روابط میان آنها فهم،و شناسهگذارینظریانجام شود.
لفههایدیگرینیز
خروجیاینمرحلهظهوریکالگوبود؛الگوییکهبهنظرمیرسیدابعادومؤ 

داردکهبخوبیمشخصنشدهاست.برایاینمنظورسخنانمعظملهدرجمعکارگزاراننظام،
1 - Constructivist
2 - Creswell
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نمایندگانمجلس،قوهقضاییهودیگرنهادهایمرتبطباخطمشیگذاریمثلشورایعالیانقالب

فرهنگیوصدا و سیمانیزمطالعهشد.اینفرایندرفتوبرگشتیبهتکمیلآنالگومنجرشد.در
دادهبنیاد،متغیرمحوریپژوهشمشخصشد«.قدرتملی»کهبا
مرحلهبعدوبراساسمنطقنظریه 

ماهیت ظرفیت خطمشی نیز تناظر خوبی داردبه عنوان متغیر محوری انتخاب شد .پساز تعیین
متغیرمحوری،سعیشددادههابراساساینمتغیرشناسهگذاری،وارتباطمقولههای مختلفبه

همدیگروبهمتغیرمرکزیمشخصشود.بعدازطیاینمراحل،محصولکارنوشتهوسعیشددر
شبیهبهیکنظریهنوشتهشودوبرایایجادغلظتنظری،مفاهیمدرقالبیکجدولارائهشد.
جدول  :9نمونهای از شناسهگذاری دادهها
عبارات منتخب از متن
آنچه مهم است این است که نظام جمهوری اسالمی یک ساخت
حقوقی و رسمی دارد که آن قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی،
دولت اسالمی ،انتخابات ـ همین چیزهایی که مشاهده میکنید ـ
است که البته حفظ اینها الزم و واجب است؛ اما کافی نیست.
همیشه در دلِ ساخت حقوقی ،یک ساخت حقیقی ،یک هویت
حقیقی و واقعی وجود دارد؛ او را باید حفظ کرد.
آن ساخت درونی چیست؟ همان آرمانهای جمهوری اسالمی است:
عدالت ،کرامت انسان ،حفظ ارزشها ،سعی برای ایجاد برادری و
برابری ،اخالق ،ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن؛ اینها آن اجزای
ساخت حقیقی و باطنی و درونی نظام جمهوری اسالمی است.

شناسه

شماره شناسه

ساخت حقوقی و رسمی نظام

91280228

اجزای ساخت حقوقی

91280212

حفظ ساخت حقوقی نظام

91280211

ساخت حقیقی نظام

91280210

آرمانهای جمهوری اسالمی
ایران و ساخت حقیقی
اجزا ساخت حقیقی نظام

91280212
91280219

سال،25شماره،6بهار6311
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جدول  :4مفاهيم نهایی
مفاهيم
مردمی سازی

شماره شناسهها
،9922211 ،91280221 ،91280222 ،91280291 ،91280292 ،1911281
8222111 ،9821290 ،9821291 ،98211122 ،9922211 ،9922210

وجود کارِ کارشناسی و تجربههای

،8121029 ،98211122 ،9210011 ،1911282 ،1911289 ،82222012

مدیریتی متراکم

89110811 ،80212101 ،80212101 ،80212102 ،8022922 ،8121020

توجه به واقعیتهای سهگانه در

8221020 ،8221212 ،80229211 ،80229212 ،8022921 ،81222910

خطمشیگذاری
حفظ خطوط فاصل با دشمن

8922119 ،1912229

شناخت و تحلیل نقشه دشمن

،82290292 ،82290208 ،82290211 ،8922118 ،8022928 ،8021210
82290291

لحاظ کردن عنصر مبارزه در خطمشیها

8229290 ،8929221

التزام به گفتمان درونزایی حداقل در یکی ،8211099 ،8211091 ،8211091 ،8221219 ،8221211 ،8221211
از سطوح سهگانه

82110919 ،8211098

اتقان کاری

8022921 ،8121022 ،9229081 ،9229082 ،9229082

مجاهدت مدبرانه

،81222922 ،81222922 ،81222929 ،81222920 ،81222921
, 81222912, 81222912, 81222919 ،81222921 ،81222921
81222911

شجاعت و اعتماد به نفس در برابر دشمن 82221112 ،9821000 ،91280299 ،99219110
مراقبت از دستگاه محاسباتی

8922211 ،8922111

پیروی نکردن (جهاد کبیر)

8229290 ،8229291 ،8229211
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درونزایی در کنار
برونگرایی
اعتماد به خدا و
ایمان به اهلل

سنتهای آفرینش

خرد گرایی
آرمانگرایی واقعبینانه

مقولهها
عدم برونگرایی درونزا
کفر به طاغوت

بیاعتمادی به دشمن
و شناخت او

عدم غفلت
جهاد

نمودار  :1مقولههای نهایی


خطمشیعمومیانقالباسالمی
روایتظرفیت 
لدهنده تواناییهای انقالب
خطمشی انقالب اسالمی مستلزم تبیین ابعاد تشکی 
فهم ظرفیت  
خطمشی عمومی است .در ادبیات مقام معظم رهبری« ،ساخت
اسالمی به منظور کارویژههای  
لدهنده انقالباسالمیاست.ساختحقیقیآرمانهاو
حقیقی»و«ساختحقوقی»دوعنصرتشکی 
اهدافانقالب،وساختحقوقیقالبهایظاهریادارهجامعه ـدولت،مجلس،قانوناساسیو ...ـ
مؤلفههای ساخت حقیقی در عناصر ساخت حقوقی متضمن تولیدظرفیت
است .تجلی عناصر و  
خطمشیعمومیخواهدبود.

بهعنوان
عدالت،اجرایاحکاماسالمی،تمدنسازیاسالمیودستیابیبهحیاتطیبهاسالمی 

آرمان و اهداف انقالب اسالمی در ادبیات مقام معظم رهبری بیان شده است؛ از میان همه این
کردهاند
موارد ،ایشان مفهوم «حیات طیبه» را به عنوان چکیده اهداف انقالب اسالمی بیان  
یدانند(.)2 /01/ 3
()3 /01/81وبرایناساسوظیفهحکومترا«بازتولیدوتأمینحیاتطیبه»م 
حیاتطیبهاسالمیدراندیشهمقاممعظمرهبریدربرگیرندهدوعنصر«ایمانبهاهلل»و«کفربه
مؤلفههایقدرتملیبهمنظوربازتولیدوتأمینحیاتطیبهاسالمی
طاغوت»است()3 /01/81و 
دردیدگاهایشانبرخاستهازایندوعنصرِنظریِتوحیدیِجداییناپذیراست؛عناصریکهسطح

سال،25شماره،6بهار6311
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یدهد وپشتوانهفلسفیونظریموضوع
اولنظریهظرفیتخطمشیانقالباسالمیراتشکیلم 

ایکهتجلیآنرامیتواندردیگرسطوحنیزآشکارادید.


پشتوانه
ظرفیتخطمشیاست؛
سطح دوم را می توان ترجمان رویکرد توحیدی سطح اول در عرصه نظام اجتماعی انقالب
اسالمی دانست .این سطح متشکل از دو مفهوم «اعتماد به خدا و سنتهای آفرینش» و «شناخت
یاعتمادیبهاو»است(.)32/0 / 1
دشمنوب 
سطح سوم ،عناصر کاهشیافته از «اعتماد به خدا و سنتهای آفرینش» و «شناخت دشمن و
یاعتمادیبهاو»است .اینعناصرِملهمیافتهازساختحقیقیبایدخودرادرابعادساختحقوقی
ب 
متجلیسازدتا«قدرتملی»برای«تولیدوبازتأمینحیاتطیبهاسالمی»فراهمشود.درواقعچون
ساخت حقیقی ،روح ساخت حقوقی است ،ارزیابی میزان صحت و درستی ساخت حقوقی به
رعایتارزشهایمتبلورشدهازدلساختحقیقیاست.
ضربعناصراینسطحدرابعادساختحقیقیانقالباسالمیبیانگرتوانمندیهایملیکشور
درتحققآرمانانقالباسالمیخواهدبود.ازآنجاکهدومفهوم«ایمانبهاهلل»و«کفربهطاغوت»
جداییناپذیر،مکملودارایویژگینفیواثباتیاست(،)3 /01/81عناصرکاهشیافتهازآنها

نیزدرهرسطحیبایدازاینویژگیهابرخوردارباشد.هرکدامازدومؤلفه«اعتمادبهخداوسنتهای
یاعتمادیبهاو»یکقالبمحتواییویکقالبفرمیدارد.قالب
آفرینش»و«شناختدشمنوب 
محتواییدرمؤلفه«اعتمادبهخداوسنتهایآفرینش»دقیقاًبرگرفتهازمتنبیاناتمقاممعظمرهبری
یاعتمادیبهدشمنوشناختاو»باتوجهبهویژگینفیواثباتیبودناین
استوقالبمحتوایی«ب 
دومؤلفه کهقبالً ذکرشدعناوینیمنتخبازسویپژوهشگربالحاظقراردادناینویژگیدارد.
قالبهایفرمینیز،کهدرهرکدامازایندومؤلفه مشترکاست،مفاهیمیبرگرفتهازادبیاترایج
ازظرفیتخطمشی(وو،رامشوهاولت )2:80 1،وادبیاتمقاممعظمرهبریاست.
 1ـ ساخت حقيقی انقالب اسالمی
 1ـ  1ـ اعتماد به خدا و سنتهای آفرینش

«اعتماد به خداو سنتهای آفرینش» در اندیشه مقام معظم رهبری متشکل از سه عنصر است:
واقعبینانه».
«درونزاییدرکناربرونگرایی»«،خردگرایی»و«آرمانگرایی 
1 - X. Wu, M. Ramesh, M. Howlett

مفهومپردازیظرفیتخطمشیعمومیانقالباسالمیایراندراندیشهمقاممعظمرهبری(مدظله)


21/

ـ ـ ـدرونزاییدرکناربرونگرایی
«اعتمادبهمردم»مهمترینوپرتکرارترینعنصراینمؤلفه دراندیشهمقاممعظمرهبریاست
( .)32/0 / 1تجلی این عنصرِ محوری در عرصه اداره کشور با عباراتی نظیر «توانایی درونی»،
«ظرفیتهایدرونی»«،استعداددرونی»«،درونزایی»ومفاهیممشابهدرادبیاتایشانبودهاست؛اما
شاید بتوان گفت کاملترین توصیف ،عبارت «درونزایی در کنار برونگرایی» است (.)3 /0 /08
عنصر «درونزایی در کنار برونگرایی» و به عبارت عامتر اعتماد و ایمان به مردم در اندیشه مقام
معظم رهبری با «قدرت سیاسی» انقالب اسالمی مترادف است ( )3 /01/82که در قالب فرمی
«درونزاییدرکناربرونگرایی»نامگذاریشدهاست.
8ـ ـ ـخردگرایی
ینحیاتطیبهاسالمینیازمندبهرهگیریازابزارهااست.

بهمثابه کلیدبازیابیوتأم
قدرتملی 
مفاهیمیدرادبیاتمقاممعظمرهبریمیتوانیافتکهبیانکنندهمفهوم«خردگرایی»است؛ازآن

بهکارگیری ابزارهای در دسترس»« ،استفاده از ظرفیت
برنامهریزی مدبرانه» « ،
جمله میتوان به « 
یمگیری»،
یتبندیدرتصم 
کارشناسیکشور»«،شفافیت،انسجام،ثباتواستمرارسیاستها»« ،اولو 
بهکارگیریعلم،عقل،عزم» و «حکمتوخردگرایی»اشارهکرد(.)31/02/81تمامیاینموارد
«
رامیتوانذیلعنوان«خردگرایی»قرارداد.

«خردگرایی» دومین قالب محتوایی قدرت است که از مفهوم «اعتماد به خدا و سنتهای
آفرینش» کاهش یافته است .این مفهوم با مفهوم «ظرفیت تحلیلی» در ادبیات ظرفیت خطمشی
قرابتنزدیکیدارد؛ازهمینروقالبفرمیآن«قدرتتحلیلی»نامگذاریشدهاست.
2ـ ـ ـآرمانگراییواقعبینانه
مفاهیممتباینبهکارمیروددر

بهعنوان
ترکیبدومفهومآرمانگراییوواقعگرایی،کهمعموالً 
اندیشهمقاممعظمرهبریالزموملزومیکدیگراست(.)3 /01/02ایشاناجرایایندوعنصررا
یدانند ( )3 /01/02که نبودن هرکدام از آنها
در عمل« ،حرکت مجاهدانه» همراه با «تدبیر» م 
یکند.قالبفرمیاینمفهوم«قدرتعملیاتی»
«بازتولیدوتأمین حیاتطیبه»رابامشکلروبهروم 
بهنوعیتعیینکنندهجریانحرکتدرعملاست.
نامگذاریشدهاست؛چراکه 
 5ـ  1ـ شناخت دشمن و بیاعتمادی به او

مؤلفهها وعناصرمفهوم«اعتمادبهخداوسنتهایآفرینش»وباتوجهبهاینکه
باروشنشدن 
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بهنوعی
یاعتمادیبهاو» 
بیانشد،مفاهیم«اعتمادبهخداوسنتهایآفرینش»و«شناختدشمنوب 
مؤلفههای این
از ویژگی مکمل بودن و نفی و اثباتی برخوردار است ،میتوان گفت عناصر و  
مؤلفههایمفهوم«اعتمادبهخداوسنتهایآفرینش»است.برایناساس
مفهوم،نفیِعدمِعناصرو 
یشدهاست.

عناصراینبعددرقالب«نفیبرونگراییغیردرونزا»«،عدمغفلت»و«جهاد»نامگذار
بهطور خالصه عناصر کاهش یافته ساخت حقیقی انقالب اسالمی
آنچه بیان شده را میتوان  
دانست که در سه سطح ظهور یافته است .دستیابی به آرمان واالی حیات طیبه اسالمی نیازمند
حضور و ورود عناصر ساخت حقیقی در ابعاد و عناصر ساخت حقوقی انقالب اسالمی است.
ساختحقوقیدربیاناتمقاممعظمرهبریهمانارکانولوازمعینیادارهکشوراستکهدراین
پژوهش در قالب «سازوکارها» و «کارگزارها» تقسیمبندی شده است .سازوکارها شامل نهادها،
تصمیمگیری ،قواعد و قوانین عرصه خطمشی و کارگزارها نیز مجریان و عامالن

مراکز
مشیگذاریوادارهکشورهستند.
خط 

 5ـ ساخت حقوقی انقالب اسالمی
واقعبینانه»«،نفی
تجلیششعنصر«درونزاییدرکناربرونگرایی»«،خردگرایی»«،آرمانگرایی 
برونگرایی غیر درونزا»« ،نفی غیر خردگرایی» و «جهاد کبیر» در دو رکن ساخت حقوقی یعنی
یلدهنده عناصر تواناییساز انقالب اسالمی برای
«سازوکارها» و «کارگزارها» در مجموع تشک 
یگذاریبهمنظوربازتولیدوتأمینحیاتطیبهاست.
خطمش 
ژههایمربوطبه 
اجرایکاروی 

21/

مفهومپردازیظرفیتخطمشیعمومیانقالباسالمیایراندراندیشهمقاممعظمرهبری(مدظله)


جدول  :2مؤلفههای ظرفيت خطمشی عمومی انقالب اسالمی
ساخت حقيقی
ایمان به اهلل

کفر به طاغوت

اعتماد به خدا و سنتهای آفرینش

شناخت دشمن و بیاعتمادی به او

محتوای

درونزایی در

قدرت

کنار برونگرایی

فرم قدرت

سیاسی

سازوکارها مردمی سازی

واقعبینانه

غیر درونزا

خردگرایی
تحلیلی

عملیاتی

سیاسی

تحلیلی

وجود کارِ

توجه به

حفظ خطوط

التزام به
گفتمان
درونزایی در

عملیاتی

شناخت لحاظ کردن

کارشناسی و

واقعیتهای

فاصل با

و تحلیل

عنصر

تجربههای

سهگانه در

دشمن

نقشه

مبارزه در

دشمن

خطمشیها

مدیریتی متراکم خطمشیگذاری

ساخت
حقوقی کارگزارها

آرمانگرایی

نفی برونگرایی

عدم
غفلت

جهاد

اتقان کاری

مجاهدت
مدبرانه

شجاعت و

مراقبت

اعتمادبهنفس از دستگاه

پیروی
نکردن

در برابر دشمن محاسباتی

سطوح سهگانه


 1ـ  5ـ سازوكارها

بهعبارت
،توانمندیالزمرابرایخطمشیو 

سازوکارهایعرصهخطمشیعمومیبرایاینکه

خطمشیداشتهباشد،بایدبتوانداینعناصرششگانهرادرخود متبلورسازد.وقتی
دیگر ظرفیت 
سازوکارها «مردمی» شود ( )32/ /83و در اداره آنها از «کارِ کارشناسی و تجربههای مدیریتی
واقعیتهای سهگانه» در نظر گرفته

متراکم» استفاده شود ( )38/01/01و در بعد عملیاتیسازی «
شود ،واقعیتهایی که نشاندهنده «موجبات اقتدار»« ،کمبودها» و «موانع حرکت» است
گفتبعدایجابیظرفیتخطمشیدرسازوکارهاایجادشدهاست.

یتوان
(،)3 /01/02م 
حفظکننده «خطوط
مکننده و 
دربعدسلبی،کهمکملبعدایجابیاست،سازوکارهابایدترسی 
فاصل با دشمن» باشد ( )2 / 0/0؛ یعنی در رویارویی با دشمن باید نسبت خود را با آنها و
همچنین چگونگی رویارویی نرمافزاری با قواعد دشمن را مشخصکنند که در قواعد و قوانین

عبارت دیگر آنها باید طوری طراحی شوند تا بتوانند نسبت حرکت

بینالمللی تجلی دارد؛ به 
محافظتکننده خطوطفاصلانقالببادشمن

یمکنندهو
انقالبرابادشمنانآننشاندهندوترس 
باشند.ازسویدیگربایدنسبتبه«نقشهدشمن»«شناخت»ایجاد،وآنرا«تحلیل»)31/02/81(،و
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مشیگذاریبه«عنصرمبارزه»توجهکنند( .)32/0 /0
درتمامیسطوحخط 

 5ـ  5ـ كارگزارها

بهعنوان دومین پایه ساخت حقوقی انقالب اسالمی باید از برخی توانمندیها به
کارگزارها  
مشیگذاریعمومیبرخوردارباشند.دربعدایجابیوبراساسعناصر
منظوراجرایوظایفخط 

سهگانهاینبعد،کارگزارانانقالباسالمیبایدگفتمان«درونزاییدرکناربرونگرایی»رابهحیث

بینش ،کنش و گرایش در خود ایجاد کنند؛ وظایف خود را در هر سطحی از شبکه
وهای «متقن» انجام دهند (  )13/ 8/که از ویژگیهای آن
یگذاری که قرار دارند به شی 
خطمش 

یریدانشوپژوهشدرجهتطراحیخطمشیهایمنسجم،شفافوباثبات

بهکارگ
یتوان به  
م 
اشارهکرد.عالوهبراین،کارگزارهابایدبتوانندهمزمان هم«حرکتمجاهدانه»داشتهباشندوهم
عنصر«تدبیر»رادرحرکتخودمدنظرقراردهند(.)3 /01/02مجاهدت،تبلورروحیهآرمانگرایی
وتدبیرناشیازواقعگراییاست.
بهعنوان یکشاخصدرکارگزارهای
اعتمادبهنفس دربرابردشمن» 

دربعدسلبی«،شجاعتو
اعتمادبهنفس در میان مردم جامعه

انقالب اسالمی باعث اعتماد به مردم و بازتولید شجاعت و 
یشود (  .)2 /03/8هم چنین پیروی از اصول و ارزشهای القایی از سوی دشمنان باعث تغییر
م 
گیرندگانانقالباسالمیمیشود.مهمتریناثراینتغییربردستگاه


چارچوبوارزشهایتصمیم
محاسباتیآنهااست؛پس«مراقبتازدستگاهمحاسباتی»ازسویکارگزارهامانعازگرایشآنهابه
یشدهازسویدشمنخواهدشد(.)3 / 8/80عالوهبراین«پیروینکردناز
عملدرقواعدطراح 
مؤلفههای بومی و درنتیجه افزایش توانمندی
دشمن» در تمامی عرصههای عمومی به کارگیری  
انقالباسالمیدربرخوردباجبههباطلمنجرخواهدشد(.)31/02/02


نتيجهگيری و پيشنهادها
بهعنوانمفهومیوابستهبهزمینه،نیازمندتوجهبهماهیتانقالب
یظرفیتخطمشی 

مفهومپرداز

انقالبدرذاتخودپدیدهایدارایآرمان

بهعنوان زمینهشکلگیریاینموضوعاست.
اسالمی 
خطمشیهای انقالب اسالمی باید از
است و خطمشی عمومی ابزاری برای تحقق آرمانها است  .
ظرفیتهایی برخوردار باشند تا بتوانند آرمان انقالب اسالمی را محقق کنند که «بازتولید و تأمین
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حیاتطیبه»است .اینظرفیتهامنشأ گرفتهاز«ساختحقیقی»و«ساختحقوقی»انقالباسالمی
است .ساخت حقوقی بیانگر عناصر عینی اداره جامعه است که به دو عنصر «سازوکارها» و
شدهاست.ساختحقیقینیز،کههمانآرمانهایانقالباسالمیاست،یک
«کارگزارها»تقسیم  
سطحنظری،یکسطحمیانیویکسطحعینیدارد.سطحعینیمتشکلازعناصریاستکه
یکجلوهمحتواییویکجلوهفرمیدارد.ضربعناصرساختحقیقیدرعناصرساختحقوقی
یگرظرفیتخطمشیانقالباسالمیاست.

بهعبارتد
بیانگرقدرتملیویا 
آنچه در مقایسه با ادبیات غربی حوزه ظرفیت خطمشی بسیار قابل توجه است ،مبنایی بودن
مؤلفههای ظرفیت خطمشی در اندیشه مقام معظم رهبری است؛ موضوعی که در ادبیات غرب،

نبودنآنبهتکثرودربرخیمواردتعارضاتیدرنظریاتمنجرشدهاست.توحیدیبودنمبنای
ایشان در عرصه حکومت حتی در عناصر عینی عرصه اجرا نیز ملموس است .بهرغم ادعای
اندیشمنداناینحوزهبربسترمحوربودنظرفیتخطمشی،نظریاتاینموضوعدرطولزمان،

شده
منحصربهفرد بودن خارج  

حالت جهانشمول به خود گرفته ،و از ماهیت وابستگی به بستر و 
مؤلفههای «ظرفیت خطمشی» ،که در اندیشه ایشان با «قدرت ملی» مترادف
است .پیوند خوردن  
استبابسترکشورواقتضائاتموجوددرآنباعثشکلگیرییکنظریهکامالً بومیازظرفیت

خطمشیشدهاست.

مشیگذاریکشوراست؛بهطورمثال
نتایجاینپژوهشحاویداللتهاییبرایحوزههایخط 

خط مشیاقتصاددرانقالباسالمیبهاینمعنااستکهدولتبرایداشتنتواناییوقدرت
ظرفیت 
مشیگذاریدرحوزهاقتصادبایدسرمایهومدیریت«مردم»رابهکاربگیرد؛بهجای
الزمبرایخط 

تقلید از مبانی غربی ،تجربههای این موضوع را در کشور مدنظر قرار دهد؛ ضمن توجه به
یتهای»کشوربتواندازطریقجمعبین«تدبیر»اقتصادیوحرکت«مجاهد»گونهاینواقعیات
«واقع 
مشیهایاقتصادیازوجود«دشمن»«غفلت»نکند
درفرایندتدوینخط 

راباآرمانهاترکیبکند.
گذاریراطیکندکهاینحرکتدرهرلحظهبخوبیتبیینکننده

وبهگونهایفرایندخط 
مشی
جایگاهدشمندراقتصادوچگونگیرویاروییمابااوباشد.
خطمشی عمومی انقالب اسالمی بر اساس
مؤلفههای ظرفیت  
در این پژوهشبه تبییننظری  
بایددرعرصهعملوبرایاندازهگیریظرفیت

مؤلفهها
اندیشهمقاممعظمرهبریپرداختهشد.این 
یشوددرپژوهشهای
ازحوزههایعمومیبهکارگرفتهشود؛لذادراینراستاتوصیهم 

هرکدام 
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آینده با توجه به مبانی نظری بیان شده ،سنجههایی برای اندازهگیری ظرفیت خطمشی عمومی
یهپردازان
بهرهگیریازآراواندیشهدیگرنظر 
یتواناینموضوعرابا 
طراحیشود.عالوهبراین،م 
انقالباسالمیمثلحضرتامامخمینی،عالمهطباطبایی،شهیدمطهریوغیرهگسترشدادوبه
ابعاددیگریازاینموضوعنیزدستیافت.
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