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یکی از جوانب مهم نظام های اجتماعی که در جهت دهی و هویت بخشی به 
آنها اهمیت دارد، اهداف و به تبع آن شاخص های ارزشیابی عملکرد آنها است. 
در نوشــتار پیش رو، پژوهشگران با بهره گیری از منابع ارزشمند »نهج البالغه« 
و »غررالحکم و دررالکلم« و با اســتفاده از روش  تحلیل محتوا، شاخص های 
ارزشــیابی را استنباط کرده و بر مبنای مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ارتباط 
آنها با یکدیگر را تبیین و سطح بندی نموده اند. جامعه آماری این پژوهش 15 
نفر از خبرگان آشــنا به منابع دینی اند و نمونه گیری به صورت نظری صورت 
گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اهداف نظام های اجتماعی به 
دو دسته بزرگ ایجابی و سلبی قابل تقسیم است. هدف ایجابی نظام اجتماعی، 
تربیت انسان ها و قرب الی اهلل و اهداف سلبی، رفع فقر، رفع ظلم، رفع ترس، 
رفع موانع اختیار، رفع وابســتگی، رفع ذلت، رفع جهل، و رفع ویرانی است. 

این دو گونه اهداف، با هم پیوندی ناگسستنی د ارند.
 واژگان کلیدی: 

الگوی ارزشیابی خط مشی، حکومت، معرفت علوی، هدف، شاخص ارزشیابی
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مقدمه
حکومــت به مثابه یکی از پیچیده ترین نظام های اجتماعی، مترصد مدیریت انســان ها و 
راهبــری جامعه تحت حاکمیت خود اســت؛ با این حــال به دلیل محیط بودن نظام های 
اجتماعی بر انســان بر اساس منطق عقلی و همچنین طبقه بندی ارائه شده از بولدینگ1 
)بولدینــگ، 1951: 208 و هچ و کانلیف2، 2006: 12(، انســان به اتکای صرف به عقل 
محدود خویش، توانایی مدیریت نظام های اجتماعی را نخواهد داشــت. در طول سالیان، 
فالسفه همواره به این اصل معتقد بوده اند که عقل انسان از شناخت برخی از مسائل عاجز 
اســت و به عبارت دیگر، عقل خود معترف به عدم فهم برخی از حیطه هاســت. اما از آنجا 
که تنها راه های شــناخت انسانی در فلســفه غرب را به عقل، محدود و منحصر کرده اند، 

نتوانسته اند راهکارهای منطقی دیگری را برای شناخت هستی ارائه نمایند.
از طرف دیگر، پیش نیاز مدیریت و راهبری صحیح نظام های اجتماعی، فهم و شناخت 
عالم هســتی و انساِن موِجد و عضو نظام اجتماعی است؛ لذا ما نیازمند انسان شناسی ای3 
متفاوت از معنای عرفی غربی آن هســتیم؛ برای نیل به این مطلب، در عوض پرداختن 
به مباحث هستی شناســی4 و انسان شناســی، در جهت فهم درست نظام های اجتماعی و 
در نتیجه احصا الگوی ارزشــیابی آنها، به سخنان انسان کاملی رجوع شده که از هرگونه 
گناه و خطا معصوم بوده اســت و حکومتی را تشــکیل داده که در آئینه ذهن انسان های 
حق گرا، یکی از معدود حکومت های مطلوب و آرمانی در طول حیات آدمیان بوده است. 
در این پژوهش، پژوهشــگران درصدد الگوگیری از ســیره انســان کامل در ساحت 
حکمرانی، به منظور ارائه تصویری بصیرت بخش )رک: پورعزت، 1387ب( از الگوی مناسب 
برای ارزشیابی حکومت اند. بدین منظور، جهت دستیابی به اندیشه های ناب امام  علی علیه السالم 
به ســخنان آن حضرت در نهج البالغه و غررالحکم و دررالکلم رجوع شــده است؛ چرا که 
مطابق گفته های امیرالمومنین علیه السالم، زبان هر فرد )اعم از گفتار و نوشتار( آئینه ای است 
در برابر اندیشه های او )پورعزت، 1387 الف: 11(؛ چه برسد به آنکه آن شخص، شخص 
مؤمن و نفاق گریزی چون امیرالمؤمنین)ع( باشــد که هیچ گاه بدون اندیشه، سخن بر زبان 
نمی راند. باید توجه داشــت که از گزاره فوق الذکر، کبــرای همه قضایای منطقی که در 

1. Boulding
2. Hatch & Cunliffe
3. Anthropolgy
4. Ontology
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طول این تحقیق از نهج البالغه و غررالحکم و دررالکلم استخراج می شود، منتج می گردد؛ 
از  این رو همه قضایای منطقی مطروحه در این پژوهش، بر این پیش فرض اســتوارند که 
»قول، فعل و تقریر معصوم علیه الســالم، حجت و نشــانه ای از اندیشــه های ناب اوست«. )رک: 

نهج البالغه، خطبه های 176 و 224 و حکمت های 71، 140، 293، 384(

ادبیات موضوع
ارزشیابی خط مشی، مبحثی فراتر از اصول متداول و روش 

در جهــان کنونی و با توجه به نقش آرای مردم در ثبات و پابرجایی حکومت و در نتیجه 
لزوم پاسخگویی حکومت، نقش ارزشیابی خط مشی های عمومی بیش از پیش بر همگان 
روشــن شده و بر همین اساس اســت که در چند دهه اخیر، ادبیات ارزشیابی خط مشی 
بیش از پیش فربه گشــته و نگاه نظریه پردازان را به خود جلب کرده است. )استافلبیم و 

شینکفیلد1، 2007: 134(
با این همه، نباید از نظر دور داشت که اروپا و به دنبال آن آمریکا، سالیان سال است 
که از مباحث فلســفه اجتماع و حکومت گذر کرده و ســامانه پردازی درخوری مبتنی بر 
فلسفه اجتماع و حکومت در پیش گرفته اند و با پرهیز از توقف بیشتر بر این مباحث، بنای 
خود را بر تربیت تکنوکرات ها و بوروکرات هایی گذاشــته اند که در سطح »چگونگی« ورود 
داشــته و به »چرایی« مباحث نمی پردازند. )کنت2، 1987( به عبارت دیگر، غرب سالیان 
متمادی اســت که اصول موضوعه تمدن خویش را بنیان نهاده و مســلم فرض کرده و بر 
اســاس آن، اصول متداول خود را پی می ریزد و دانشمندانی تربیت می کند که اغلب در 
ســطح اصول متداول کار  می کنند و به اصول موضوعه نمی پردازند؛ بر این اســاس است 
که دین )اصول موضوعه( را از سیاست )اصول متداول( و در مرحله بعد، سیاست )اصول 
موضوعه( را از اداره )اصول متداول( جدا می کنند. )رک: میرزایی اهرنجانی، 1386: 24( 
بر مبنای همین جدایی هاســت که ارزشــیابی یک حکومــت و گفتمان ترویجی در بین 
مردم، به منزله جامعه هدف در غرب، در ســطح اصول مطرح شده بوده و با نگاهی درون 
پارادایمی بررسی می شود؛ با نظری یادگیرانه، در پارادایم غربی، فقط نوعی یادگیری تک 
حلقه ای )مورگان3، 2007: 85( رخ می دهد و امکان گذر از پارادایم غالب ممکن نیست و 
1. Stufflebeam & Shinkfield
2. Kent
3. Morgan
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البته با نگاهی مبتنی بر ارزشــیابی خط مشی، جامعه غربی به صورت کاماًل آگاهانه درگیر 
خروجی 1هاست و از بحث و غور در سطح اثرات نهایی2 گذر کرده است؛  خروجی هایی که 
به درستی معرف و مبیِّن اثر نهایی دلخواه نظام اند. البته در این سطح، نظام های یادگیرنده 

بسیار اثربخش و کارآمدی را به کار می گیرد.
شاید دلیل توقف ادبیات ارزشیابی خط مشی  موجود منبعث از غرب در حد روش های 
ارزشیابی )اصول متداول( و نه حتی روش شناسی 3ها )و عدم ورود به شاخص های ارزشیابی 
یا بحث از اصول موضوعه(، همین مســلّم فرض کردن شــاخص های ارزشیابی است. این 
موضوع تا بدان جا که آگزیوم4 های غرب در جامعه و کشوری پذیرفته شده باشد، مشکل ساز 
نیست؛ ولی همین که اراده گذر از آگزیوم های معمول شود و نگاهی درخور در آگزیوم های 
معقول و متناســب با کمال نهایی انسان درانداخته شود، باید اصول متداول نیز متناسب 
با آنها تغییر یابد. این عدم تجانس، یکی از مســائل امروزین کشــورهای پایبند به اصول 

اسالمی بوده و مسئله  تحقیق پیش روست. 
مســئله ارزشیابی و شاخص ســازی در یک نظام، گاه آن قدر بغرنج می گردد که اصول 
متداول نامتجانس با اصول موضوعه، به دلیل برخورداری از حمایت عوامل کاذب و بی هویت 
محیطی، به گفتمان غالب جامعه و مطالبه مردم و در نهایت گفتمان حاکمیت منفعل تبدیل 
می گردد و موجب انحراف نظام از مسیر اصیلش می شود. در این حالت، شاخص های ارزشیابی 
استحاله شده و ماهیتاً تغییر می کنند و در بلندمدت موجب تغییر اصول موضوعه و در نهایت 

موجب تغییر، استحاله و یا سقوط نظام می گردد. )رک: عبدالحمید و محمدی، 1393(
این مهم ما را به تبیین شاخص های ارزشیابی حکمرانی وا می دارد که در حلقه نخستین، 
به تعریف این شاخص ها و طراحی الگوی مناسب برای ارزشیابی اهداف حکومت می پردازد؛ 
بر این اساس، رویکرد تحقیق حاضر استنباط شاخص های ارزشیابی خط مشی های عمومی 

بر اساس اهداف مطلوب حکومت در اندیشه علوی است.

اهداف بنیادین دینی مبنایی برای طراحی الگوی ارزشیابی پابرجا
هــر نظــام اجتماعی  برای نیل به اهدافی به وجود می آید و این اهداف، کارها و سلســله 
وظایفی را جهت داده و به آنها نظام می بخشد و سازماندهی معطوف به هدف را به دنبال 
1. Output
2. Impact
3. Methodology
4. Axiom
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دارد. )نبوی، 1379: 177( از آنجا که اهداف دینی و ایمانی، منبع اصلی هدف گذاری های 
ثابت و پایدار )راهبردی( برای رفتارهای انسانی اند، سازماندهی بر مبنای مالحظات دینی، 
همواره در قالب نظام معطوف به هدف شــکل می گیرد و نظام را به مثابه وســیله ای برای 

رسیدن به اهداف ترسیم شده، مدنظر قرار می دهد. )نبوی، 1379: 178(
این روند گاهی به رویه های ایدئولوژیک تشــبیه می شــود. تجربه  »نازی های آلمان« و 
»کمونیســت های شوروی« در قرن بیستم، موجب گردید که برخی اندیشمندان، جزمیت و 
یک سونگری و بی رحمی نظام های منبعث از ایدئولوژی را خصلت ذاتی همه نظام های هدفمدار 
پنداشته و همه آنها را مطرود و خودکامه معرفی نمایند )آرنت، 1363: 322-306(؛ در حالی که 
اگر جدیت و پافشاری، صرفاً معطوف به تحقق اهداف باشد، نظام های معطوف به هدف شکل 
می گیرند که الزاماً و ذاتاً، خصلت جزمیت و انحصارگرایی منفی ندارند. )نبوی، 1379: 179(

در طریق هدف گذاری، جامع ترین طریقه مشروعیت اجتماعی زمانی اتفاق می افتد که 
اهداف حکومت کاماًل در راســتای اهداف ابرنظام اجتماعی اش ترسیم شده باشد. امروزه، 
بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی، با وجود اهداف کاماًل متضاد با اهداف نظام اجتماعی، 
قصد آن دارند تا با معدود حرکات نمایشــی و کارهای عام المنفعه، به منزلت مشروعیت 
اجتماعی نائل شوند؛ در حالی که به دلیل هوشمندی عالم هستی، اجتماِع محیط بر نظام 
اجتماعی هیچ گاه به طور پایدار فریب این ظاهرسازی ها را نمی خورد. لذا نظام  های اجتماعی 
و از جمله حکومت ها، همگی نیازمند کشف اهداف ابرنظام هستی بوده تا اهداف خود را 

با آن اهداف متعالی هم ساز نمایند. 
بر این اســاس، از طریق تبیین اهداف حکمرانی و خط مشــی های عمومی، می توان 
مبنایی پابرجا را برای بناساختن الگوی ارزشیابی درخور حکومت، مدنظر قرار داد و البته 
میزان پابرجایی الگو، به میزان صحت اهداف اکتشــافی بســتگی دارد. در این پژوهش، 
مبنای کشــف اهداف حقیقی حکومت، اندیشه معصوم)ع( است. مبنایی که قطعاً با عقل و 

خرد منطبق و بدان معطوف است.

مروری بر اهداف نظام های اجتماعی منبعث از عقل خودبنیاد بشری
یکی از مباحث اساســی در فلسفه سیاســی، چرایی حکومت است. در بررسی سنت های 
پیشــین حکمرانی، با نگاه به اهداف حکمرانی، به طور کلی سه سنت، کالسیک، مدرن و 

معاصر مدنظر قرار می گیرد.

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در ...
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در ســنت کالســیک، رویکردی هنجارمند حاکم است که نظریه های آن حول محور 
»آن چیزی که بهتر اســت«، شکل گرفته است. افالطون، ارســطو و فارابی، به منزله سه 
نظریه پرداز اصلی این ســنت، مدنظر قرار می گیرند. افالطون بر آن است که هدف اصلی 
حکومت، تحقق عدالت است؛ عدالت در دو ساحت فرد و شهر قابل تعریف و تبیین است 
که تجلی آن در شــهر، مبتنی بر نوعی شــناخت از عالم ُمُثل اســت که شناخت آن، جز 
به دست فیلســوف واقعی، امکان پذیر نیست؛ نخستین تغییری که باید صورت گیرد این 
اســت که فیلسوفان باید در جوامع پادشاه شوند و یا کسانی که پادشاه هستند، فیلسوف 

شوند. )افالطون، کتاب پنجم، 1998: 161(
ارســطو، شــاگرد افالطون، معتقد به ادیمونیا1 یا همان سعادت است؛ او معتقد است 
که هدف اصلی حکومت، تحقق ســعادت است. وی برای تحقق این هدف، سیاست را در 
امتداد اخالق تعریف می کند؛ بدین ترتیب که تعریف ســعادت را وظیفه اخالق و تحقق 
آن را وظیفه علم سیاست می داند )هابرماس2، 1974: 42( و بر آن است که سعادت برای 
انسان، در شهر و از طریق مشارکت اجتماعی و تربیت محقق می شود. تربیت در اندیشه 
ارسطو با فرونسیس یا حکمت عملی به معنی تربیت شهروند مرتبط است؛ البته به نحوی 
که مبتنی بر اقتضای مکان و زمان قدرت انجام کنش و متناســب با آن شــرایط باشد، او 
بر اســاس همین اعتقاد به زیست اجتماعی، انســان را حیوانی سیاسی می داند )ارسطو، 
1999 کتاب اول، بخش اول: 6( و بیان می دارد که »خارج از شــهر، انسانی وجود ندارد؛ 

یا َدد3 است و یا اله4«. )ارسطو، 1999 کتاب اول، بخش دوم: 6(
فارابی، به منزله یک اندیشمند مسلمان و مبتنی بر صورت بندی اسالمی از افالطون و 
ارسطو، تحقق جامعه مطلوب را در مدینه و ذیل حاکمیت رئیس اول می داند. در نظر وی، 
رئیس اول به واسطه ارتباط با عقل فعال دانا، به سعادت انسان شدن نائل شده و شایسته 
هدایت جامعه به کمال مقصود می گردد )قادری، 1384: 143(؛ رئیس اول یا نبی متصل 

به وحی است یا فقیه مطلع از شریعت نبوی. )قادری، 1384: 148(
در ســنت مدرن با تغییر پارادایم، قضیه هنجارمندی به کنار رفته و پس از آن، دیگر 
مســئله »بهتر بودن«، به عنوان مسئله اندیشه سیاسی مطرح نیست. در این سنت، بیشتر 

1. Eudaimonia
2. Habermas
3. Beast
4. God



129

به مدیریت وضع موجود پرداخته می شود. )هابرماس، 1974: 70-40( این همان مطلبی 
اســت که علی شــریعتی، بر اساس آن در کتاب تاریخ و شــناخت ادیان، تفاوت معنای 
واژگان » پلتیــک« در غرب و »سیاســت« در شــرق را بیان می دارد؛ او معتقد اســت که 
»حکومت با بینش سیاسی غربی )پلتیک( عبارت است از اداره دموکرات منشانه جامعه بر 
اساس خواست عموم، اما حکومت با بینش سیاسی شرقی )سیاست( عبارت است از یک 
قدرت رهبری کننده انقالبی و تربیت کننده و تغییردهنده ارزش ها و تربیت کننده مردم و 
تغییردهنده روابط اجتماعی و سنت های منحط، برای آماده کردن جامعه و تکامل دادن 
به افراد انســانی و رهبری و هدایت آنها، به سرمنزلی دیگر، حالتی دیگر و وضعی دیگر«. 

)شریعتی، 1359: 175-176(
در ســنت مدرن و بر مبنای پیش فرض فوق ، توماس هابز1، هدف اصلی از تشــکیل 
حکومــت را، نظم و امنیــت می داند )هابز، 1389: 189(؛ جان الک2، حفظ حق مالکیت 
خصوصی را فلســفه حکومت فرض می کند و ژان ژاک روسو3، با اعتقاد به اینکه »صدای 
مردم، صدای خداست«، وظیفه حکومت را زمینه سازی برای اعمال اراده عمومی می داند. 

)روسو، 2004: 2-3(
قرن گذشــته، قرنی بود که در آن نظریه پــردازان، نظریه های خود را با نیم نگاهی به 
عصر کالســیک مطرح کردند. هابرماس با ارجاع به ارسطو، بحث تحقق شهروند خوب را 
مطرح کرده و معتقد است که با هنجارمند کردن اهداف حکومت ها در قالب دموکراسی 
گفتگویی4، می توان از بحران های موجود نظام ســرمایه داری عبور کرد. وی برای تحقق 
ایــن هدف، به تقویت حوزه عمومی اعتقاد دارد. حوزه عمومی موردنظر هابرماس، همان 
حوزه سیاســت و اجتماع است که افکار عمومی می توانند در آن به طور آزادانه به گفتگو 
بپردازند و به عبارت بهتر، افراد در حوزه عمومی از طریق مفاهمه و استدالل و در شرایطی 
عاری از هرگونه فشار، اضطرار یا اجبار درونی یا بیرونی و بر مبنای آزادی و آگاهی تعاملی 
و در شــرایط برابر برای همه طرف های مشــارکت کننده در حوزه مذکور، مجموعه ای از 
رفتارها، مواضع و جهت گیری های ارزشــی و هنجاری را تولیــد می کنند که در نهایت، 
به صــورت ابزاری مؤثر برای اثرگذاردن بر رفتار و عملکرد دولت، به ویژه در عقالنی کردن 

1. Thomas Hobbes (1588-1679)
2. John Locke (1632-1704)
3. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
4. Deliberative Democracy
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قــدرت دولتی، عمــل می کنند. حداقل تصور از این حوزه، همان بحث آزاد و باز بوده که 
در آن تصمیم گیری به وسیله استدالل عقالنی صورت می پذیرد و به عبارت دیگر، گستره 
همگانی فضای اظهارنظر، مکالمه و بحث چارچوبی، در مســائل همگانی، به صورتی است 
که هر کس، بالقوه حق و قدرت شرکت در این فضا را دارد و هیچ کس را امتیازی نسبت 

به دیگران در این فضا نیست. )رزاقی، 1385: 24(
متکلمین در جهان غرب، هدف غایی را در حکومت موسوم به تئوکراسی یا الهی، بر 
مبنای دیدگاه های دینی منســوب به مســیحیت در دوره قرون وسطی )دوران حاکمیت 
دیــن در جامعه(، بدون در نظرگرفتن آرای جمهور یا مردم تبیین می کردند. در این نوع 
جهان بینی، تشــکیل حکومت برای مؤمنان، یک تکلیف بود نه یک حق! هدف غایی در 
حکومت های لیبرال دمکراتیک، تحقق رفاه کامل مادی است که با حذف کامل مداخالت 
دولــت در فراگرد زندگی اجتماعی مردم و تقلیل نقش حاکمیت به حوزه نظارت، تحقق 

می یابد.
متکلمین اســالمی، هدف غایی در حکومت مردم ساالری دینی را به فعلیت رساندن 
همه استعدادهای الهی انسان در جهت قرب به خداوند و رسیدن به حیات معقول )رک: 
جعفری، 1388( بر اساس آرای جمهور مردم و به عبارت دینی همان »ناس« می دانند. در 
این جهان بینی، تشــکیل حکومت صالحان، هم تکلیف دینی و ضرورتی همیشگی برای 

موحدین است و هم حقی ذاتی، برخاسته از فطرت الهی انسان ها برای مؤمنین است.
پیش از ورود به بحث روش تحقیق، الزم اســت به این نکته اشــاره شود که پژوهش 
حاضر را ســؤال از چرایی وجود حکومت و به تبع آن، چیستی شاخص های ارزشیابی آن 
هدایت کرده است. پژوهشگران در جریان پژوهش، ضمن رجوع به منابعی متقن، فهم و 
برداشــت خود از منابع را مبرا از لغزش ندانسته، حداقل در دو منزلگاه، به خبرگان آشنا 
به این منابع رجوع کرده  و به فهمی مشترک در خصوص موضوع پژوهش دست یافته اند.

روش تحقیق
روش  را چگونگی کاربســت ابزارهای تحقیق در کســب معرفت از منبع معرفت می دانند 
)رک: خسروپناه، 1394(؛ بر این اساس، پس از بررسی های صورت گرفته بر اساس موضوع 
تحقیق )الگوی ارزشــیابی نظام های اجتماعی( و منابع تحقیق )نهج البالغه، غررالحکم و 



131

دررالکلم(، روش های تحلیل محتوا و مدلســازی ســاختاریـ  تفسیری1، جهت استخراج 
گزاره ها و تبیین روابط میان آنها برگزیده شد. در این پژوهش، در مرحله اکتشاف، اهداف 
حکومــت و نظام های اجتماعی از منظر امام علی )ع( با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، 

در قالب روش تحلیل محتوا از منابع استخراج گردید.
تحلیل محتوا2 روشی اســت که می توان  آن را درباره انواع گوناگون پیام های مندرج 
در آثار ادبی، مقاالت، روزنامه ها، اســناد رسمی، خطابه ها، برنامه های دیداری و شنیداری 
و... به کار بست. واژه هایی که نویسنده، سخنران یا پاسخگو به کار می برد، بسامد آنها، وجه 
آرایش  آنها در جمله، ســاختار خطابه و چگونگی بسط آن، منابع اطالعاتی هستند که بر 
مبنای آنها محقق می کوشــد به شناخت درباره گوینده و یا بستر اجتماعِی تولید خطابه 

دست یابد. )کیوی و کامپنهود، 1371: 222(
کریپندورف3، تحلیل محتوا را »یک تکنیک پژوهش برای استنباط های معتبر و تکرار 
شــونده از متون )یا هر موضوع معنی دار دیگر( می داند. این متون و موضوعات معنی دار 
)شــامل کارهای هنری، تصاویر، نقشــه ها و صداها، عالئم و نمادها(، به عنوان بافتی برای 
به کارگیری آنها هستند«. برلسون4، تحلیل محتوا را به عنوان »یک تکنیک پژوهش به منظور 
توصیف کمی، منظم و عینی از محتوای آشکار ارتباطات می داند«. )کریپندورف، 2004: 

)18-20
در تحقیق حاضر، روش تحلیل محتوا با استفاده از تحلیل مقوله ای صورت گرفته است 
که در طی آن، طبقه بندی عناصر سازنده یک مجموعه از طریق تشخیص تفاوت های آنها 
و ســپس کدگذاری مجددشان بر اساس معیارهای تعیین شده قبلی برحسب نوع عناصر 
صورت می گیرد. مقوله ها، موضوعات یا طبقاتی هســتند که گروهی از عناصر را ذیل یک 
عنوان جمع می کنند و علت این گردآوری، خصوصیات مشترک این عناصر است. )باردن، 
1375: 135( بر این اساس، در این تحقیق ابتدا گزاره های مرتبط با هدف تحقیق )اهداف 
نظام اجتماعی( با رجوع به منابع تحقیق، استخراج و طبقه بندی گردید و در گام بعدی، در 
قالب مفاهیم و اصطالحاتی که بیانگر و مضمون اصلی گزاره ها بودند، کدگذاری شدند. در 
گام نهایی، با نظرداشت مفاهیم و اصطالحات استخراج شده، مقوله های اصلی نام گذاری 

1. Interpretive Structural Modeling
2. Content Analysis
3. Krippendorff
4. Berelson
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گردید. در جدول1 نمونه ای از فرایند طی شده برای تحلیل محتوا آمده است:

جدول 1: نمونه ای از مراحل طی شده در روش تحلیل محتوا

مقوله مفاهیم و اصطالحاتبرخی از گزاره های استخراج شدهمنبع
نام گذاری شده

نهج البالغه، 
نامه 47

خدا را، خدا را، درباره یتیمان. مباد آنها را روزی 
سیر نگه دارید و دیگر روز گرسنه و مباد که در 

نزد شما تباه شوند.
گرسنگان، یتیمان

فقر زدایی 
)رفاه نسبی(

نهج البالغه، 
نامه 53

چــون بالد آباد گردد، هر چه برعهده  مردمش نهی، 
انجام دهند که ویرانی زمین را تنگ دستی مردم آن 
سبب شود و مردم زمانی تنگ دست گردند که همت 
والیان، همه گرد آوردن مال بود و به ماندن خود بر 
سر کار اطمینان نداشته باشند و از آنچه مایه عبرت 

است، سود برنگیرند.

فقر، تنگدستی

غررالحکم 
و دررالکلم، 
ج1: 344

با یتیمان نیکی و با فقرائتان مواسات و با ناتوانتان 
مهربانی کنید )تا در روز فقر و ناتوانی خدا با شما 

مهربانی نماید(
یتیمان، فقرا، ناتوانان

پس از گذر از روش تحلیل محتوا، مقوالت مستخرج،  به 15 تن از خبرگان منتخب 
که با روش گلوله برفی1 )پاتون2، 2001: 230( برگزیده شــدند، ارائه شــد. پس از تأیید 
خبرگان، در حوزه اهداف ســلبی )8 مورد(، پژوهشگران با بهره گیری از ابزار پرسشنامه، 
به منظور تبیین چگونگی ارتباط این مفاهیم با یکدیگر، نظرات 15 نفر از خبرگان آشــنا 
به ســیره و گفتار علوی که از طریق روش نمونه گیــری نظری3 )روبین و بابی4، 2009: 
150( انتخاب شــده بودند، جمع آوری گردید و با استفاده از روش مدلسازی ساختاریـ  

تفسیری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مدلســازی ساختاری ـ تفسیری5 که توســط وارفیلد6 )1974 و 1976( مطرح شد، 
روشــی مناســب جهت فهم روابط میان عناصر نظام های پیچیده است. به عبارت دیگر، 
مدلسازی ساختاری ـ تفسیری یک فراگرد یادگیری تعاملی است که در آن، مجموعه ای 

1. Snowball Sampling
2. Patton
3. Theoretical Sampling
4. Rubin & Babbie
5. ISM
6. Warfield
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از عناصر متفاوت، ولی مرتبط با یکدیگر، در یک مدل ســامان مند جامع ســاختاربندی 
می شوند. )وارفیلد، 1974(

ایــن روش شناســی به ایجاد و جهت دادن به روابط پیچیــده میان عناصر یک نظام 
کمــک می کند. توضیح اینکه منطق محوری این روش، کشــف اثرگذارترین عنصر نظام 
می باشد. مدل و الگویی که این روش به دست می دهد، ساختاری از یک مسئله یا موضوع 
پیچیده، یک نظام یا حوزه مطالعاتی را نشــان می دهد. این روش ، تفسیری1 است، چون 
روابط میان عناصر مبتنی بر قضاوت گروهی از خبرگان است و از طرف دیگر ساختاری2 
است، چون اساس روابط یک ساختار سرتاسری است که از مجموعه پیچیده ای از متغیرها 
اســتخراج شده است. )فیسال3 و دیگران، 2006( با توجه به مطالب پیش گفته، محققان 
با اســتفاده از این روش ســعی در جبران دو ضعف عمده در مطالعات اسالمی )ضعف در 

بهره گیری از نظرات خبرگان و ضعف در مدلسازی و الگوسازی( داشتند.
بــرای اجرای تکنیک ISM و برای به دســت آوردن روابط و ســطوح عناصر در یک 

نظام، باید فراگرد زیر طی شود )رک: آذر 1392(:
الف( تعیین متغیرها ـ ISM با شناســایی متغیرهایی شــروع می شود که مربوط به 
مسئله یا موضوع اند. متغیرهای پژوهش حاضر از طریق تحلیل محتوای منابع ارزشمندی 

نظیر نهج البالغه و غررالحکم و دررالکلم، حاصل شده اند و به تأیید خبرگان رسیده اند.
ب( به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها )SSIM(4ـ این ماتریس، 
ماتریســی به ابعاد متغیرها اســت که در سطر و ســتون اول آن، متغیرها به ترتیب ذکر 
می شوند. آنگاه روابط دو به دوی متغیرها، توسط نمادهایی مشخص می شوند )این روابط 

ممکن است خنثی، یک طرفه و یا دوطرفه باشند(.
ج( به دســت آوردن ماتریس دستیابی ـ با تبدیل نمادهای روابط ماتریس SSIM به 

اعداد صفر و یک، بر حسب قواعدی می توان به ماتریس دستیابی رسید.
 د( سطح بندی عناصر ماتریس دستیابیـ  دراین مرحله، مجموعه خروجی )مجموعه 
دستیابی/ مجموعه دریافتی( و نیز مجموعه ورودی )مجموعه پیش نیاز/ مجموعه مقدماتی(، 
برای هریک از متغیرها، از روی ماتریس دستیابی سازگارشده استخراج می شود. مجموعه 

1. Interpretive
2. Structural
3. Faisal
4. Structural Self-interaction Matrix
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خروجی برای یک متغیر خاص، عبارت اســت از خود آن متغیر به انضمام متغیرهایی که 
از طریق این متغیرمی توان به آنها رسید. مجموعه ورودی برای هر متغیر، شامل خود آن 
متغیر است، به  انضمام سایر متغیرهایی که در ایجاد آن  نقش داشته اند و یا به عبارتی دیگر، 
مجموعه ورودی شامل متغیرهایی می شود که از طریق آنها می شود به این متغیر رسید. 
پــس از تعیین مجموعه خروجی و ورودی برای هر متغیر، عناصر مشــترک در مجموعه 

خروجی و ورودی برای هر متغیر شناسایی می شوند.
ه( رسم مدل )نمودار( ـ در این  مرحله، بر اساس سطح متغیرها، یک نمودار بر اساس 
اولویت  به دســت آمده ترســیم می گردد و آنگاه بر اساس ماتریس دستیابی سازگارشده، 

روابط بین متغیرهای مورد نظر، با خطوط جهت دار مشخص می شوند.
و( تجزیــه وتحلیل MICMAC ـ هدف از این تجزیه و تحلیل، تشــخیص و تحلیل 

قدرت هدایت و وابستگی متغیرهاست.
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هدف ایجابی: قرب الهی و تربیت اهداف سلبی )متغیرهای تحقیق(

تکنیک مدلسازی ساختاری ـ تفسیری

مدل تحلیلی پژوهش

منابع: نهج البالغه، غررالحکم و دررالکلم

نمودار 1: نقشه راه محقق در تحقیق حاضر
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هدف ایجابی نظام های اجتماعی: قرب الهی و تربیت نفوس آدمیان
در تبیین اهداف عالم هستی، باید توجه داشت که نظام های اجتماعی ذاتاً دارای اصالت 
نیســتند و به تبع وجود انســان ارزش پیدا می کنند؛ لذا طبیعی اســت که اهداف نظام 
اجتماعی، در راستای کمال انسان یا قرب الهی تعریف شود. )مصباح یزدی، 1385: 161( 
همه ارکان عالم هستی در راستای این هدف جهت داده شده اند و نظام  ها نیز می  بایست 
مستمراً در جهت شناسایی این اهداف متعالی تالش نمایند و اهداف خود را با آنها منطبق 
کنند تا نقش اجتماعی خود را در راه تســریع و تســهیل )رک: پورعزت، 1393( رسیدن 

به این هدف، به انجام رسانند.
 لذا هدف متعالی و غایی نظام های اجتماعی، رساندن انسان ها به قرب الهی و تربیت 
نفوس آدمیان است و اهداف دیگر، به تبع این هدف است که ارزش پیدا می کنند؛ به عبارت 
دیگر، اهداف دیگر نقش زمینه سازی را برای این هدف ایجابی ایفا می کنند؛ زیرا که فقط 
با به فعلیت رسیدن همه استعدادها و قوای کمالیه وجودی در انسان است که این قرب 
الهی و شناخت خداوند متعال حاصل می شود. البته در پژوهش حاضر، این توجه مد نظر 
بوده که دو نوع رابطه بین مقدمه و ذی المقدمه قابل تصور است: در یک گونه فقط ارزش 
مقدمه این اســت که به ذی المقدمه می رســاند؛ پس از رسیدن به ذی المقدمه، وجود و 
عدمش علی الســویه است. گونه دیگر، این است که مقدمه در عین اینکه وسیله عبور به 
ذی المقدمه اســت و در عین اینکه ارزش اصیل و یگانه از آِن ذی المقدمه اســت، پس از 
وصول به ذی المقدمه وجود و عدمش علی السویه نیست؛ پس از وصول به ذی المقدمه نیز، 
وجودش همان طور ضروری اســت که قبل از وصول؛ به عبارت دیگر، گاهی مقدمه مرتبه 

ضعیفی از ذی المقدمه است و گاهی نیست. )مطهری، 1378، ج 2: 176(
ارزش های اخالقی و اجتماعی، نســبت به معرفت حق و پرستش حق، از نوع دوم اند. 
چنین نیســت که اگر انســان به معرفت کامل حق و پرســتش حق رسید، وجود و عدم 
راستی، درستی، عدل، کرم، احسان، خیرخواهی، جود و عفو علی السویه است؛ زیرا اخالق 
عالی انسانی، نوعی اتصاف به صفات منبعث از اسماء ربانی و اخالق الهی است1. )مطهری، 

1378، ج 2: 176(
بنابراین، همچنان که پیش از این نیز گفته شــد، غایت انســان و کمال انسان، بلکه 
غایت و کمال واقعی هر موجودی، در حرکت به ســوی خدا حاصل می شود و بس. ادعای 

ِ. )مجلسی، 1404، ج58: 129( 1. تََخلَّقوا بِاْخالِق اهللَّ
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اینکه پیامبران اهداف دوگانه داشــته اند نیز شرک الیُغفر است؛ همچنان که ادعای اینکه 
هدف نهایی پیامبران، فالح دنیوی است و فالح دنیوی نیز به معنی برخورداری از مواهب 
طبیعت و زندگی در ســایه عدل و آزادی و برابری و برادری اســت، ماده پرســتی است؛ 
بنابراین، ارزش های اجتماعی و اخالقی، با اینکه مقدمه و وسیله وصول به ارزش اصیل و 
یگانه انسان، یعنی خداشناسی و خداپرستی هستند، فاقد ارزش ذاتی نیستند )مطهری، 
1378، ج 2: 176(؛ فقط با اعتقاد به این واقعیت )ذاتی انگاشتن ارزش ها(، ترسیم اهداف 

مطلوب نظام های اجتماعی امکان پذیر می گردد.
از همین جهت است که در قرآن کریم، با آنکه هدف از بعثت پیامبران، صریحاً »دعوت 
به سوی خداوند« و قرب الهی بیان شده است )رک: قرآن کریم، احزاب، آیه 45 و 46(، از 
اهداف با ارزش دیگری نیز در طول این هدف متعالی یاد شده است؛ از جمله، به پاداشتن 
عدل و قســط )رک: سوره حدید، آیه 25( دعوت به خدا و شناختن او و نزدیک شدن به 
او، یعنی دعوت به توحید نظری و توحید عملی فردی؛ اما اقامه عدل و قسط در جامعه، 

یعنی برقرار ساختن توحید عملی اجتماعی. )مطهری، 1378، ج 2: 174(
بنابراین، بیان اهداف در قالب های ســلبی و ایجابی، در جهت نفی ارزش ذاتی برخی 
از اهداف ســلبی نیست، بلکه فقط برای متوجه ساختن مستمر مخاطب، به هدف نهایی 

و تحذیر او از بازماندن در مواقف اهداف سلبی است.
در این مقال، این توجه وجود دارد که مفهوم قرب، به دلیل اَنفسی بودن، از ویژگی های 
یک هدف مطلوب برای نظام های اجتماعی برخوردار نیست؛ اما نظام ارزشی اسالم، وسایل 
و الزامات آفاقی و ملموسی را برای انسان، در جهت رسیدن به قرب الهی تعیین نموده که 

در این پژوهش، سعی شده است که این وسایل و التزامات تببین گردند.
نتیجه اینکه کل عالم هســتی و خرده نظام های اجتماعی، در پرتو اراده الهی سامان 
گرفته اند؛ به طوری  که در کل، خرده نظام های اجتماعی، برای دستیابی انسان ها به قرب 
الهی ره یابی می شــوند. پیامبر اعظم صلوات اهلل علیه و آله و سایر انبیاء علیهم السالم نیز در جهت همین 
هدف مبعوث شــده اند؛ چنان که از آن حضرت نقل شــده است که فرمودند »من مبعوث 

شدم تا فضایل اخالقی را به کمال رسانم«. )پاینده، 1382: عبارت 345 و 944(
امیرمؤمنان علی علیه السالم که خود را همواره ملتزم به سنت رسول اهلل معرفی می فرمود، 
بیشــترین همتش بر این بود که موانع راه کسب کماالت انسانی را از پیش پای مردمان 
بــردارد و زمینه رســیدن آنان به ادب کمالی را فراهم نمایــد و این را از حقوق مردمان 
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می دانست. )رک: نهج البالغه، خطبه های 54، 104، 163 و 181( در خطبه 34 نهج البالغه 
چنین روایت شده است: »مردم، مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی؛ بر من است 
که خیرخواهی را از شــما دریغ ندارم و حقی را که از بیت المال دارید، بگذارم و شــما را 
تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید«. )نهج البالغه، خطبه 34( در واقع، امام 
علی) ع( از هر فرصتی در جهت تعلیم و تربیت مردم اســتفاده می کردند )دلشــاد تهرانی، 
1381: 42(، تا آنجا که نقل شده است که هر گاه از جهاد فارغ می شدند، به تعلیم مردم 

و قضاوت بین آنها همت می گماشتند. )حکیمی و دیگران، 1367، ج5: 323(

اهداف سلبی نظام های اجتماعی
همان گونه که گفته شــد، در متون اسالمی در کنار هدف و غایت اصلی که همان تقرب 
به خداوند اســت، از اهداف و ارزش های دیگری نیز سخن به میان آمده است. این اهداف 
را، که در این متن با عنوان »اهداف سلبی« نامیده شده، می توان به شرح ذیل بیان کرد:

الف( رفع ظلم و تعّدی )عدالت(
تحذیر از ظلم و ستم و بیداد، بسیار مورد تأکید امیرمؤمنان علی)ع( بوده است و در موارد 
گوناگون، ایشان از رموز سنت خداوندی و قانون الیتغیر عالم هستی پرده برداشته و عاقبت 
ظالم و حامیان آن را ناپسند و دردناک به تصویر می کشد. )رک: نهج البالغه، نامه های 47 
و 53؛ حکمت 342 و غررالحکم و دررالکلم، ج1: 134، 421 و 447 و ج 2: 475 و 678(

در کالم امام علی)ع(، بدترین مردم، کسی است که ظلم کند و یا ظالم را در ظلمش به 
قول و فعل و تقریر حامی باشد؛ از ایشان روایت شده است که: بدترین مردم کسی است 
که به مردم ستم روا دارد. )غررالحکم و دررالکلم، ج1: 443( در واقع یکی از مذموم ترین 
صفات در عالم هستی و به تبع آن در خرده نظام های اجتماعی آن، ظلم و پایمال کردن 
حقوق مردم است. حال این حق ممکن است حق اهلل، حق الناس و یا حتی حق خود انسان 
در رسیدن به کمال بالقوه خویش باشد. البته همان گونه که از کالم موال علی)ع( استنباط 

می شود، ظلم و به تبع آن، مذمت ظلم دارای مراتبی است.
البته باید توجه داشت که در سطح تحلیل نظام های اجتماعی، به دلیل ارتباط متقابل 
مخلوقات )و نه تنها انســان( با یکدیگر، آن قسم ظلمی که میان مخلوقات متصور است، 
اهمیتــی افزون می یابد. همچنین با توجه به اینکه رودخانه مخرب و ســیالب گوِن ظلم، 

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در ...



138

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و هشتم/ زمستان 1393

اغلب از سمت و سوی قدرت بیشتر و برتر به قدرت کمتر و فروتر جریان دارد، حکومت 
به مثابــه برترین قدرت در جامعه و همچنین به مثابــه نهاد تنظیم کننده روابط، در وهله 
اول، موظف اســت که خود از ظلم و ســتم بری باشد و به عدالت رفتار کند؛ زیرا »وقتی 
که پادشاه و فرمان گذار ستمکار، در فرامینش ستم را به کار بست، دیگر به چه کس، داد 
ستم کش از ســتمگر گرفته شود؟!« )غررالحکم و دررالکلم، ج2: 543( و از همین روست 
که حضرت، بدترین امیران را کســی می داند که به مردم خود ســتم کند. )غررالحکم و 
دررالکلم، ج1: 445( ناگفته پیداســت که پرداختن ِصرف به ظلم میان مخلوقات و غافل 
شدن از اقسام دیگر ظلم، موجب می گردد که در نظام های اجتماعی، عدل گسترِی پایدار 
و ریشــه داری اتفاق نیفتد؛ زیرا کســی که به خود ستم روا می دارد، چگونه ممکن است 
دیگری را داد دهد؟! )غررالحکم و دررالکلم، ج2: 495( و همچنین از کســی که در حق 
خالق خود ظلم می کند، نمی توان انتظار داشــت که در حق هم نوع خود، عادل باشد. لذا 
جهت برقراری عدالت حقیقی و پایدار در نظام، الزم اســت که به همه  اقســام ظلم توجه 

یکسانی مبذول گردد.
بنابرایــن، یکی از وظایــف خطیر حکومت، برخورد با مصادیــق ظلم و مرتکبان آن 
اســت، تا زمینه ای بدون ظلم و ســتم و پر از عدالت و انصاف را برای آنان فراهم آورد. از 
همین روســت که در کالم موال علی)ع(، یکی از دالیل و اهداف پذیرفتن حکومت، برطرف 
نمودن اقسام ظلم، به خصوص ظلم میان بندگان و برقراری عدل و انصاف در جامعه است. 

)رک: نهج البالغه، خطبه های 3، 33، 37 و 73(
البته حضرت امیر)ع(، در جهت تحذیر ظالم از ستم و تشویق او به در پیش گرفتن عدل و 
انصاف، عقالی دوراندیش جامعه را مخاطب قرار داده و صالح و پایداری و سالمت حکومت 
حکام را در گرو برقراری عدل و انصاف و دوری از ظلم و ستم معرفی می فرماید. از ایشان 
روایت شده که: هر آنکه در دوران سلطنتش ستم کند و دشمنیش را با مردم بسیار نماید، 
خداوند سبحان بنیادش را بر کند و ارکانش را بشکند. )غررالحکم و دررالکلم، ج2: 695(

ب( فقرزدایی )رفاه نسبی(
فقر از منظر امام علی)ع( بدان حد مذموم اســت که در قبر خفتن، افضل از با فقر زیستن 
معرفی می شود )غررالحکم و دررالکلم، ج1: 17(؛ چرا که فقر، سبب نقص در دین و ایجاد 
کننده دشــمنی است )نهج البالغه، ترجمه آیتی: 959( و باعث خواری نفس و وحشت و 

رکود عقل و جلب و کشش غم ها و اندوه ها می شود. )غررالحکم و دررالکلم، ج1: 218(
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به طوری که اگر انسانی مبتال به نقمت فقر باشد، رشد کماالت انسانی در او، کاری بس 
دشــوار است؛ لذا از مهم ترین وظایف هر حکومت حق مدار، مبارزه با فقر و علل پیدایش 
آن اســت؛ به طوری که به ریشــه کن کردن آن بینجامد. حکومت حق ندارد به بهانه زهد، 
فقر را مباح جلوه دهد و آن را پذیرفتنی بداند. امام علی)ع( ، کارگزاران سطح اول حکومت 
خود را موظف می نماید که نسبت به فقر جامعه حساس باشند و با علل و ریشه ها و نیز 

هم زمان، با عالئم، معلول ها و نشانه های فقر، مبارزه نمایند. )پورعزت، 1387 الف: 50(
هیچ کس نباید در حکومت حق مدار از ســیر رشد و تعالی بیرون بماند و هیچ طریق 
رشد و سعادتی نباید مسدود شود. این مسئله به حدی مهم است که حتی هنگام عبادت 
و رابطه مستقیم امام با خالق خود، نیاز مستمندان مورد توجه او قرار می گیرد. گویا این 

مهم جزئی از اقامه نماز یا پیوسته با آن است. )پورعزت، 1387 الف: 50(
بنابراین، حکومت حق مدار خود را موظف می داند که فقر را از ریشه براندازد و ظاهر 

جامعه را نیز از آن پاکیزه نماید. )رک: نهج البالغه، نامه 53(
ج( رفع ناامنی )امنیت(

در ســامانه عالم هســتی، امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان و زمینه ساز رشد و کمال 
انسانی است، از این رو در قرآن کریم، تحقق امنیت، یکی از اهداف استقرار حاکمیت خدا 
َِّذینَ آَمُنوا ِمْنُکم  ُ ال و اســتخالف صالحان و طرح کلی امامت، معرفی شده است: »َوَعَد اهللَّ
َنّنَ لَُهْم  َِّذینَ ِمنْ َقْبلِِهمْ َو لَُیَمکِّ الِحاِت لََیْســَتْخلَِفنَُّهْم فِی األَْْرِض َکَما اْسَتْخلََف ال ْوَ َعِمُلوا الصَّ

لَنَُّهْم ِمن ْبَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً«. )سوره نور، آیه 24( ِدیَنُهُم الَِّذی اْرتَضی  لَُهْم و َلَُیَبدِّ
نیز به تصریح مصحف آســمانی و مضمون روایتی از امامان باقر و صادق)علیهم ا لســالم(، در 
تفسیر آیه هشتم سوره تکاثر، برابر موهبت امنیت، از انسان ها در روز قیامت سؤال می شود: 

»ثُّم َلَُتْسَئُلّن ََعنِ النَّعِیم، ...و قیل هو االمن«. )عاشوری لنگرودی، 1381: 182(
در سیره ائمه)علیه السالم( نیز به تبع قرآن کریم، اهتمام ویژه ای به مقوله امنیت وجود داشته 
است؛ به طوری که از رسول اکرم چنین روایت شده است: نعمتان مکفورتان؛ األمن و العافیه 
)بحاراالنوار، ج78: 170، حدیث1(؛ یعنی دو نعمت مورد ناسپاسی، امنیت و سالمت اند.

در این میان، در فرهنگ و اندیشــه علوی بر اهمیت امنیت تأکید جدی شــده است؛ 
آنجــا که حضرت، هیچ نعمتــی را گواراتر از امنیت نمی داند )رک: غررالحکم و دررالکلم، 
ج2: 858( و بدترین ســرزمین ها را ســرزمینی معرفی می کند که امنیت و زندگی آرام، 
در آن جایی ندارد )رک: غررالحکم و دررالکلم، ج1: 443(؛ در واقع رفع ناامنی و ترس و 

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در ...
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ایجاد امنیت در همه وجوه آن، از اهداف مهم هر نظام اجتماعی مطلوب اســت؛ از جمله 
بر امنیت فردی، امنیت اجتماعی و  سیاسی )نهج البالغه، خطبه های 27 و 207(، امنیت 
فرهنگی و فکری )نهج البالغه، خطبه های 33، 141 و 166(، امنیت معنوی، امنیت اقتصادی 
)نهج البالغه، نامه های 25 و 53(، امنیت شــغلی، امنیت قضایی )نهج البالغه، نامه 51( و 

امنیت مرزی )نهج البالغه، نامه 53( تأکید شده است.
د( رفع موانع اختیار )آزادی(

الزم است به این نکته اشاره گردد که مجموعه اهداف سلبی پیش گفته، با رفع موانع پیش  
روی انسان، آزادی معنوی )رفع ظلم به خود( و آزادی اجتماعی )رفع ظلم به دیگران( را در 
جهت رشد و تعالی انسان در محیط اجتماعی، فراهم می آورد. )رک: مطهری، 1378، ج23(

در روایتــی از علــی)ع( ، درباره منزلت و جایگاه آزادی، ایــن مهم الزمه وجود پاکیزه 
انســان و از جمله حقوق انســان به شمار آمده اســت: التَُکن عبَد غیرَک و قد َجَعلََک اهلُل 
ُحّراً )نهج البالغه، نامه 31(؛ یعنی بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده اســت. 
همچنین در جای دیگری روایت شــده اســت: ای مردم، هیچ یک از آدمیان آقا یا برده 
دیگری آفریده نشده اند، بلکه همه انسان ها به طور یکسان، آزاد به دنیا آمده اند و کسی را 

بر دیگری امتیازی نیست. )فیض کاشانی، 1370، ج 14: 20(
داً)ص( بِالَْحقِّ لُِیْخِرَج ِعَباَدُه ِمْن ِعبَاَدِة  ُ ُمَحمَّ از امام علی)ع(  چنین روایت شده است: بََعَث اهلَلَّ
ْیَطاِن إِلَی َطاَعِتِه؛ خداوند تبارک و تعالی، محمدصلی اهلل علیه وآله  اأَْلَْوثَاِن إِلَی ِعَباَدتِِه َو ِمْن َطاَعِة اَلشَّ
را به حق به پیامبری مبعوث داشت، تا بندگانش را از پرستش بتان برهاند و به پرستش 
او وادارد و از فرمانبرداری شیطان منع کند و به فرمان او آَوَرد. )نهج البالغه، خطبه 147( 
از ایــن رو، امــام علی)ع(  در روزگار حکمرانی خویش، با وجود همه مســائلی که جامعه با 
آن مواجه بود، مردم را به امری که رغبتی در آن نداشــتند، اجبار نمی کرد؛ زیرا مجبور 
ســاختن مردم با یگانه هدف ایجابی اســالم )که همانا هدایت و سعادت انسان بر مبنای 

اختیار است( ناسازگار است. )رک: علیخانی، 1381: 73-78(
ه( رفع ذلت نفس )عزت و اقتدار(

در بسیاری از رهنمود های دینی، بر اهمیت کسب قدرت و قوت، برای مقابله با تهدیدات 
دشمنان تأکید شده است، قرآن کریم با صراحت بر این مهم تأکید می کند و می فرماید:

ُکْم َو  ٍة َوِمن رِّبَاِط الَْخْیــلِ تُْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ اهلّلِ َو َعُدوَّ َطْعُتم مِّن قُوَّ ا اْســتَ واْ لَُهم مَّ »َوأَِعدُّ
آَخِریَن ِمن ُدونِِهْم الَ تَْعلَُمونَُهُم اهلّلُ یَْعلَُمُهْم و...«. )سوره انفال، آیه60(
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از امام علی)ع(  نیز چنین مروی است: 
ّلِ ِمَن  الِعزِّ  نیا ِمِن اآلِخَره ِعَوضاً َو بِالذُّ أُفٍّ لَُکم! لََقد َســِئمت ُ ِعتابَُکم  أَرِضیُتم بِالَحیاة الدُّ

َخلَفاً؟. )نهج البالغه، خطبه 34(
نفرین بر شــما! از بس شــما را سرزنش کردم خسته شــدم! آیا زندگی پست دنیا را 
به جای حیات )سعادت بخش و جاویدان( آخرت پذیرفته اید؟ و در برابر عزت و سربلندی، 

بدبختی و ذلت را برگزیده اید؟
علی)ع(  در این سخن نورانی، عزت را به منزله یک پیش فرض و شاخص اصلی در زندگی 
دنیوی در نظر گرفته و چنین بیان می دارد که هیچ چیز در این دنیای فانی، ارزش معاوضه 

با عزت نفس را ندارد.
و( رفع ویرانی )آبادانی(

حکومت اســالمی، عالوه بــر اینکه در خصوص افراد وظایفــی دارد، در قبال جامعه نیز 
متعهد اســت؛ بر این اساس، همان گونه که باید برای رفاه و تأمین فقر مادی افراد جامعه 
تالش کند، باید برای عمران و آبادانی و رفع ویرانی از بالد مســلمین نیز همه هّم و غّم 

خود را به کارگیرد.
بر همین مبناست که علی)ع(  در نخستین فراز از نامه خود به مالک اشتر نخعی، یکی 

از اهداف حکمرانی را آبادانی بالد می داند: 
َر فِی َعْهِدِه إِلَْیِه،  َهَذا َما أََمَر بِِه َعْبُد اهللِ َعلِیٌّ أَِمیُر الُْمْؤِمِنیَن، َمالَِک بَْن الَْحاِرِث االَْْشــتَ
ِحیَن َوالَُّه ِمْصَر: ِجبَایََة َخَراِجَها، َوِجَهاَد َعُدوَِّها، َواْسِتْصاَلَح أَْهلَِها، َوِعَماَرَة باَِلِدَها. )نهج البالغه، 

نامه 53(
همچنین حضرت، در امر اخذ خراج از مردم، مالک را به اصل آبادانی توجه داده، بر این 
مهم داللت دارند که اگر بین دو امر خراج و آبادانی مردد  ماندی، آبادانی را مقدم شمار.

َو لَْیُکْن نََظُرَک فِی ِعَماَرِة اأَْلَْرِض أَبْلََغ ِمْن نََظِرَک فِی اِْســِتْجاَلِب اَلَْخَراِج أِلَنَّ َذلَِک الَ 
یُْدَرُک إاِلَّ بِالِْعَماَرِة َو َمْن َطلََب اَلَْخَراَج بَِغْیِر ِعَماَرٍة أَْخَرَب اَلِْباَلَد َو أَْهلََک اَلِْعَباَد َو لَْم یَْسَتِقْم 

أَْمُرُه إاِلَّ َقلِیاًل... . )نهج البالغه، نامه 53(
و باید توجه تو در عمران و آبادی زمین، بیش از توجهت به جمع آوری خراج باشــد؛ 
چون خراج جز با آبادانی به دســت نمی آید و آن کس که بخواهد خراج را بدون عمران و 
آبادانی طلب کند، شــهرها را ویران و بندگان خدا را هالک نموده و پایه های حکومتش 

متزلزل خواهد شد؛ به گونه ای که بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت... .

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در ...
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ز( رفع جهل )آگاهی(
ارج نهادن اســالم به علم و عالم و ترغیب مردم به فراگیری دانش، موجب گردید تا در 
حدود دو قرن، رشته های گوناگون و حتی جدید علمی در مراکز اصلی زندگی مسلمانان، 
به بلوغ و شکوفایی برسند. مسلمانان غالباً به منزله انجام وظیفه دینی، به جهاد علمی روی 
آوردند و ضمن استفاده از میراث گذشتگان، خود نیز مسائل جدیدی را کشف نمودند و 
به نقل و ترجمه صرف اکتفا نکردند؛ بلکه نقادانه با اندیشه های رایج مواجه شدند. جالب 
آنکه در روایتی، علی)ع(  علم را مطبوع و مسموع دانسته و انسان را از علم مسموع بالطبع 

بازداشته اند. )رک: نهج البالغه، حکمت 331(
عالوه بر این، عقب ماندگی علمی، موجب ضعف مســلمانان و ســیطره غیرمسلمانان 
می شــود. از این  نظر، الزم است که حکومت دینی تالش نماید تا برتری علمی مسلمانان 
را به دســت آورد )شوشتری، 1376، ج 12: 383(؛ بنابراین، حکومت دینی از این جهت 
که دین، علم آموزی را وظیفه هر مؤمنی اعالم نموده است و کمال معنوی و علمی، الزمه 
عزت و اقتدار جهانی مسلمانان است، این وظیفه را به عهده دارد. به خصوص که در عصر 
نوین امنیت، رفاه، حفظ ســالمت و نشــر معارف دینی نیز در گرو دســتیابی به آخرین 
دســتاوردهای دانش روز اســت. از این رو، امیرالمؤمنین علی)ع(  آموزش و رفع جهل را از 

وظایف حاکم می داند. )رک: نهج البالغه، خطبه 34(
ح( رفع وابستگی )استقالل(

یکی دیگر از اهداف حکومت اســالمی، توانمندی و اســتقالل در ابعاد گوناگون سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی و نظامی اســت. حکومت ضعیف و وابســته، مجبور است برای حفظ 
موجودیت و منافع خود در برابر خواســت بیگانگان، منفعل عمل کند؛ زیرا نمی تواند بر 
آرمان های اصیل خود پایمردی نماید. خداوند متعال بر مبنای همین اصل عدم وابستگی، 
اموال و ثروت را مایه قوام و ســرپاماندن حیات  فردی و فرهنگی و اجتماعی برشــمرده 
َفَهاء أَْمَوالَُکُم الَِّتی َجَعَل اهلّلُ لَُکْم قَِیاماً و ...«. )سوره  است، آنجا که می فرماید: »َوالَ تُْؤتُواْ الُسّ

نساء، آیه 5(
علی)ع(  نیز با اشاره به سیاستی که حکمران باید جهت حفظ نظام و عدم وابستگی به کار 
گیرد، لزوم حکومت و نقش آن در وحدت امت و اتکای به خود را چنین بیان می فرماید:

َق  َظاُم تََفَرّ هُ  َفإَِذا انَْقَطَع الِنّ َظاِم ِمَن الَْخَرِز یَْجَمُعُه َو یَُضُمّ ِم بِاأْلَْمِر َمَکاُن الِنّ »َو َمــَکاُن الَْقِیّ
َو َذَهَب ثَُمّ لَْم یَْجَتِمْع بَِحَذافِیِرِه أَبَداً« )نهج البالغه، خطبه 146(؛ یعنی موقعیت حکمران، 
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همانند رشــته ای است که مهره ها را در آن کشند؛ این رشته مهره ها را در کنار هم جای 
داده، به هم پیوند می دهد. پس آنگاه که آن رشــته بگســلد، مهره ها پراکنده شوند و هر 

یک به سویی روند، آن سان که گردآوردن شان هرگز میسر نگردد.
امام)ع( با این تشبیه ساده خاطرنشان می سازد که آرمان عالیِ وحدت امت، بستگی به 
وجود قیم و سرپرســتی دارد که امت را در یک محور بنیادین متشــکل سازد و از تشتت 

و تفرق، که سبب آسیب پذیری و وابستگی است، مصونیت دهد.
طبیعی است که چنین توفیقی برای هر حکمران حاصل نمی آید، بلکه حکمرانی صالح 
باید، تا با توجه به رمز وحدت و استقالل و با اهتمام به پرکردن شکاف ها و در هم ریختن 
دیوارهای تبعیض و وابســتگی، جاده اتحاد و همبســتگی امت را در پرتو مکتب توحید 

هموار سازد. )رهبر، 1364: 48(
همچنین تأکید امام علی)ع(  بر جمع آوری خراج، حداقل متوجه دو اثر استقالل اقتصادی 
و سیاسی است: نخست استقالل اقتصادی و تأکید بر نگاه به درون و بنیان نهادن اقتصاد 
مقاوم که فرمود »در کار خراج نیکو نظر کن، به گونه ای که به صالح کار دیگران اســت و 
دیگران حال شــان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران، زیرا مردم روزی خوار 
خراج و خراج گزاران اند« )نهج البالغه، نامه 53( دوم اصالح و تقویت نیروهای مسلح و در 
نتیجه اســتقالل سیاسی؛ چرا که تا بودجه و ســرمایه در اختیار دولت نباشد، نمی تواند 
نیروهای مسلح را جذب، تأمین و مجهز به سالح های پیشرفته کند و با نبود نیروی مسلِح 
مجهز، استقالل سیاسی تأمین نمی شود که فرمود: »و کار لشکر سامان نیابد، جز به خراجی 
که خداوند برای ایشــان مقرر داشــته تا در جهاد با دشمنان شان نیرو گیرند و به آن در 
سامان آوردن کارهای خویش اعتماد کنند و نیازهای شان را برآورند«. )نهج البالغه، نامه 53(

استخراج مدل
به منظور استخراج مدل در روش مدلسازی ساختاری تفسیری، در گام اول باید متغیرهای 
مدل شناســایی شــوند. بدین منظور، بر اساس تحلیل محتوای صورت گرفته در برخی از 
سخنان حضرت علی)ع( ، متغیرهای مورد استفاده در مدل استخراج شدند و در قالب روش 

دلفی، اعتبار آنها توسط خبرگان مورد ارزشیابی قرار گرفت.
پس از تشکیل ماتریس روابط درونی، این ماتریس در قالب یک پرسشنامه میان 15 نفر 
از خبرگان حوزه مدیریت اسالمی توزیع شد و اطالعات مورد نیاز جمع آوری گردید. این 

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در ...
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مهم در جدول 2، در قالب نتایج نهایی در ماتریس دستیابی یکپارچه، قابل مالحظه است.

جدول 2: ماتریس دستیابی یکپارچه خبرگان

رفع موانع رفع ذلترفع فقررفع ظلم
اختیار

رفع 
وابستگی

رفع 
ترس

رفع 
جهل

رفع 
ویرانی

11111111رفع ظلم

01111111رفع فقر

01101001رفع ذلت

11111111رفع موانع اختیار

01101001رفع وابستگی

11111111رفع ترس

11111111رفع جهل

00000001رفع ویرانی

در مرحله بعد، پس از تشکیل مجموعه های ورودی و خروجی و نیز تشکیل مجموعه 
مشــترک، سطوح مدل مشخص می شود. در این گام، متغیرهایی که مجموعه خروجی و 
مشترک آنها کاماًل مشابه باشند، در باالترین سطح سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیری 
قرار می گیرند. به منظور یافتن اجزای تشــکیل دهنده سطح بعدی نظام، اجزای باالترین 
ســطح آن در محاسبات ریاضی جدول مربوط حذف می شود و عملیات مربوط به تعیین 
اجزای سطح بعدی، مانند روش تعیین اجزای باالترین سطح انجام می شود. این عملیات 
تا آنجا تکرار می شــود که اجزای تشکیل دهنده همه سطوح نظام مشخص شوند. جداول 

3، 4 و 5 این روند را نشان می دهند.

جدول 3: تکرار اول )سطح اول(

سطحمجموعه مشترکمجموعه ورودیمجموعه خروجیمعیار

 1.2.3.4.5.6.7.81.4.6.71.4.6.7رفع ظلم

 2.3.4.5.6.7.81.2.3.4.5.6.72.3.4.5.6.7رفع فقر
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سطحمجموعه مشترکمجموعه ورودیمجموعه خروجیمعیار

 2.3.5.81.2.3.4.5.6.72.3.5رفع ذلت

 1.2.3.4.5.6.7.81.2.4.6.71.2.4.6.7رفع موانع اختیار

 2.3.5.81.2.3.4.5.6.72.3.5رفع وابستگی

 1.2.3.4.5.6.7.81.2.4.6.71.2.4.6.7رفع ترس

 1.2.3.4.5.6.7.81.2.4.6.71.2.4.6.7رفع جهل

81.2.3.4.5.6.7.881رفع ویرانی

جدول 4: تکرار دوم )سطح دوم(

سطحمجموعه مشترکمجموعه ورودیمجموعه خروجیمعیار

 1.2.3.4.5.6.71.4.6.71.4.6.7رفع ظلم

2.3.4.5.6.71.2.3.4.5.6.72.3.4.5.6.72رفع فقر

2.3.51.2.3.4.5.6.72.3.52رفع ذلت

 1.2.3.4.5.6.71.2.4.6.71.2.4.6.7رفع موانع اختیار

2.3.51.2.3.4.5.6.72.3.52رفع وابستگی

 1.2.3.4.5.6.71.2.4.6.71.2.4.6.7رفع ترس

 1.2.3.4.5.6.71.2.4.6.71.2.4.6.7رفع جهل

جدول 5: تکرار سوم )سطح سوم(

سطحمجموعه مشترکمجموعه ورودیمجموعه خروجیمعیار

1.4.6.71.4.6.71.4.6.73رفع ظلم

1.4.6.71.4.6.71.4.6.73رفع موانع اختیار

1.4.6.71.4.6.71.4.6.73رفع ترس

1.4.6.71.4.6.71.4.6.73رفع جهل

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در ...
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در این مرحله با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس نهایی، یک مدل اولیه رسم شد و 
از طریق حذف انتقال پذیری ها در مدل اولیه، مدل نهایی به دست آمد. روابط بین متغیرها 

و جهت پیکان، از روی ماتریس دریافتی تجمیع شده به دست می آید. )نمودار 2(

یافته های پژوهش
در پژوهش حاضر، با هدف ارائه الگوی ارزشــیابی پابرجا و قابل اتکا برای خط مشــی های 
عمومی، ابتدا ضمن توجه به اهمیت جایگاه ارزشیابی خط مشی و با نظرداشتن ارتباط وثیق 
اهداف حکومت و شاخص های ارزشیابی آن، به بررسی اجمالی انواع نظریه ها درخصوص 
اهداف حکومت پرداخته شــد. هدف از ارائه بخش نخست این پژوهش، ارائه تصویری از 
اغتشاش نظرات نخبگان جامعه بشری در ترسیم نقشه راه سعادت، به دلیل اتکای صرف 
آنان بر عقل خودبنیاد بوده اســت. باید توجه داشــت که حوزه چشم انداز و هدف گذاری، 
به دلیل شمولیت تأثیر و متغیرهای متعدد و متنوع دخیل در آن، پیچیده و خطیر بوده و 

رفع 
ویرانی

رفع 
وابستگی

رفع فقر

رفع ذلت

رفع ظلم

رفع جهلرفع ترس

رفع موانع 
اختیار

نمودار 2: مدل نهایی از شاخص ها و اهداف سلبی ارزشیابی حکومت
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مستلزم بهره گیری از منابع شناختی متعدد و متنوع است. طبیعی است که جامعه بشری 
نباید با توجه به ســابقه چنین تعدد، تنوع و تضادی در نظرات، صرفاً به عقل خودبنیاد 
بشــر تکیه کرده و سرنوشت خود را بدان بسپارد. بر این اساس و بر مبنای خوف و ترس 
شکل گرفته در بخش ابتدایی پژوهش، بخش دوم پژوهش با بهره گیری از اندیشه و بیانات 
ترجمان ناطق وحی، امیرمؤمنان علــی)ع(  )در کتب نهج البالغه و غررالحکم و دررالکلم(، 

درصدد ارائه تصویری بصیرت بخش، مطمئن و پابرجا از اهداف نظام های اجتماعی بود.
نتیجه آنکه پس از مرور منابع پژوهش، ســعی شــد تا با داللت بر اندیشــه های ناب 
حضرت امیر )ع( و اهداف نظام های اجتماعی )با محوریت حکومت( در پرتو بیانات ایشان، 
مجموعه ای از اهداف ایجابی و سلبی احصا شوند. هدف ایجابی نظام های اجتماعی مشتمل 
بر تربیت و قرب الی اهلل و اهداف ســلبی آن مشــتمل بر رفع ظلم، رفع ترس، رفع جهل، 

رفع موانع اختیار، رفع فقر، رفع ذلت، رفع وابستگی و رفع ویرانی بود.

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در ...
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نمودار 3: ماتریس تحلیل قدرت هدایت و وابستگی
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پس از استنباط اهداف از طریق روش تحلیل محتوا و اعتبارسنجی آن از طریق عرضه 
به خبرگان، اهداف سلبی هشت گانه با بهره گیری از روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری 
صورت بندی شدند و در قالب مدل نهایی ارائه گردید. در این روش، گام نهایی، استخراج 
ماتریس قدرت نفوذ و وابســتگی اســت. در این تحلیل، متغیرها بر اساس قدرت هدایت 
و وابســتگی، به چهار دسته تقسیم می شــوند. دسته اول شامل »متغیرهای خودمختار1« 
بوده، قدرت هدایت و وابســتگی آنها ضعیف است. این متغیرها نسبتاً غیرمتصل به نظام 
بوده و ارتباط کم و ضعیفی با نظام دارند. »متغیرهای وابسته«، دومین دسته اند که قدرت 
هدایت آنها کم، ولی وابســتگی آنها زیاد است. سومین دسته »متغیرهای پیوندی« اند که 
قدرت هدایت و وابســتگی آنها زیاد است. این متغیرها، غیرایستای اند زیرا هر نوع تغییر 
در آنهــا، می تواند نظام را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت، بازخور نظام نیز می تواند این 
متغیرها را دوباره تغییر دهد. چهارمین دسته، متغیرهای مستقل یا نفوذی اند که قدرت 
هدایت آنها قوی ولی وابستگی آنها ضعیف است. این متغیرها که معموالً در سطوح آخر 
مدل قرار می گیرند، بیشــترین نفوذ را بر دیگر متغیرها دارند. در این پژوهش، ماتریس 

تحلیل قدرت هدایت و وابستگی، در نمودار شماره 3 نشان داده شده است.
همان طور که مالحظه می شــود، معیار های رفع ظلم، رفع جهل، رفع موانع اختیار و 
رفع ترس، بیشترین اثرگذاری را در مدل داشته، در طیف آن دسته از معیارهای نفوذی 
قرار می گیرند که نشــان از تأثیر باالی این معیارها در مدل دارند. از ســوی دیگر، معیار 
رفع ویرانی که در ســطح ســوم مدل قرار دارد، وابسته ترین معیار بوده، در انتهای محور 
وابســتگی قرار می گیرد و کمترین اثرگــذاری را در دیگر متغیرها دارد. همچنین تصویر 
معیارهای وابســته در قالب دایره های نقطه چین در نمودار شماره 2، نشان از نفوذپذیری 

باالی آنها دارد.
نتایج پژوهش بر اساس نظرات خبرگان، می تواند در ارائه راهبردهای پیشرفت حکومت 
راه گشا باشد؛ مضاف بر اینکه می توان بر اساس نتایج حاصله، شاخص های ارزشیابی را بر 
اســاس دو شاخص ســطح نفوذ و سطح وابستگی، سامان داد و درجه اهمیت هر کدام از 

آنها را با نظرداشتن مقتضیات زمان و مکان، مشخص نمود. 
می توان مدل حاصل از این پژوهش را در قالب رویکردی آگزیوماتیزه، به مثابه مبنایی 
برای تکمیل نظام ارزشیابی خط مشی های عمومی نظام جمهوری اسالمی ایران قرار داد. 

1. Autonomous Variables
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با این استدالل که این مدل برآمده از فرهنگ ثقلین است و حجت های بلیغی را دال بر 
عمل صالح حکمران، مدلول خود دارد. این حجت ها، در قالب شاخص های نه گانه، امکان 

تأمل برانگیزی را برای ارزشیابی خط مشی های جمهوری اسالمی ایران ارائه می دهند.
پژوهشگران برآن اند که این اقدام اولیه، باید در پرتو مطالعه بیشتر در سایر جلوه های 

کتاب و سنت و استفاده از محضر خبرگان صالح، مستمراً به روز و اصالح شوند.

* مقاله حاضر مســتخرج از رساله دکتری مهدی عبدالحمید، رشته مدیریت دولتی 
گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه 

عالمه طباطبایی می باشد.

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در ...
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