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ومی عم گذاريمشیواکاوي دالیل بنیادین خط
   در جامعه  اسالمی ایران

  *یرزمانیاعظم م
  **اصغر پورعزت یعل

  *** يریام یمجتب
  **** فرد ییدانا حسن

  28/10/92: پذیرش نهایی       18/6/92:دریافت مقاله

  
  چکیده

گذاري در پرتو مشیهدف این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر اسالم بر دالیل بنیادین خط
تحلیل هرمنوتیک و تحلیل محتواي کیفی جهتدار است؛ براي این منظور، ابتدا با بررسی 

گیرد که بنیادیترین دلیل نتیجه می ،مشیدر جریان غالب ادبیات خطهرمنوتیکی دالیل بنیادین اقدام 
گرایانه مبناي مفروضات فایده ، اصلی لیبرالی است که بر)اصل منفعت(گذاري عمومی مشیخط

هاي حاصل از درباره انسان و حکومت بنا شده است؛ سپس با استفاده از تم اصلی و مقوله
گیرد که دلیل اصلی پردازد و نتیجه میالمه جوادي آملی میهرمنوتیک به تحلیل محتواي آثار ع

در این پژوهش براي سنجش قابلیت  .گذاري عمومی در جامعه اسالمی، اصل حق استمشیخط
گذاري مشیچنین براي تبیین دلیل بنیادین خطاعتبار و تأیید تحلیل به خبرگان مراجعه شد؛ هم

در معرض ارزیابی خبرگان قرار  هاي تحلیل،انتقال یافتهعمومی در جامعه اسالمی ایران، امکان 
مشی عمومی دست آمد که بر اساس نظر برخی از خبرگان، دلیل اصلی خطگرفت و این نتیجه به

اشاره  که بخشی دیگر همچنان اصل منفعت را موردمداري است درحالیاصل حق در جامعه ایران،
  .  دهندقرار می

  .مشی، فرهنگ و جامعه،  اسالم و جامعه، لیبرالیسم و جامعهاشاعه خط :ها واژه کلید
  

  
  دانشگاه تهران تیریدانشکده مد یعموم گذاري مشی خط يدوره دکتر يدانشجو: مسئول سندهینو *

 azmir 990@ yahoo.com 
    pourezzat@ut.ac.ir                                              دانشگاه تهران  تیریدانشکده مد استاد **
 mamiri@ut.ac.ir                                                دانشگاه تهران تیریدانشکده مد اریدانش ***

  hdanaee@modares.ac.ir              مدرس تیو اقتصاد دانشگاه ترب تیریدانشکده مد اریدانش* ***
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  مقدمه
حکومتها به دالیل . میان کشورهاي گوناگون جهان استاي رایج در مشی، پدیدهگسترش خط

مشی، ابزاري بیطرف و فرض اصلی آنها این است که خط. کنندمتفاوتی از یکدیگر الگوبرداري می
ها، عصاره تاریخ و فرهنگ مشیدر مقابل، بسیاري از صاحبنظران برانند که خط. عقالیی است

استورم، ( شودتحت تأثیر ویژگیهاي آنها ابداع می و) 2005و همکاران،  1ودل(جوامع مبدع است 
دهد که الگوبرداري مشی، این اصل اساسی را مد نظر قرارمیتأثیر ویژگیهاي جامعه بر خط). 2007
       اهمیت ماهیت سیاسی. کننده آن استمشی، مستلزم توجه به ویژگیهاي جامعه وارداز خط
. سازي مورد توجه قرارگیردانکار آن در فرهنگ قابلشود که نقش غیرمشی، زمانی آشکار میخط
   بینی جامعه ارزشی و جهانهاي وارداتی، سامانه مشیگذاران با اتخاذ و اجراي خطمشیخط
نکته اینجاست که اگر این سامانه . سازندکنند و نهادینه میمشی را ترویج میکننده خطابداع

کننده تضاد داشته باشد، ممکن است موجبات تغییر آن را فراهم ارزشی جامعه واردارزشی با سامانه 
این پژوهش برآن است تا با استناد به نظریه انتخاب عقالیی نهادي و با استفاده ). 1385هچ، (آورد 

دلیل «از روش هرمنوتیک و تحلیل محتواي کیفی جهتدار، چگونگی تأثیر ویژگیهاي جامعه را بر 
ی قرار دهد؛ بدین منظور در بخش اول پژوهش با استفاده از روش مورد بررس» بنیادین اقدام

گیري دلیل بنیادین هرمنوتیک تالش شد تا چگونگی تأثیر مفروضات و باورهاي مبنایی بر شکل
گیري از تحلیل محتواي کیفی هاي جوامع لیبرال فهم، و در بخش دوم با بهرهمشیاقدام در خط

  .گذاري در جامعه اسالمی ایران تبیین شودمشیجهتدار، دلیل بنیادین خط
طرحی براي اقدام حکومت در جامعه است؛ طرحی که از عناصر و بخشهاي ، مشیهر خط

در جامعه از جمله عناصر ضروري هر  2دلیل فعالیت یا اقدام حکومت. گوناگونی تشکیل شده است
 4اینگرام(بخشد مشروعیت میبه آن  کند ومیمشی را توجیه دلیل اقدام، خط. است 3مشیطرح خط

اقامه این دلیل در پاسخ به سؤال از چرایی وجود و فعالیت حکومت در جامعه ). 2007و همکاران، 
ماهیتا مستلزم قضاوت ارزشی  وفلسفی،  ـ الی  اخالقیؤسترین سطح، سؤال، در مبناییاین . شودمی
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 .)1999، 2و رادشلدر  2008، 1اسپایسر(کند است و پاسخ آن از یک جامعه به جامعه دیگر تغییر می
 نظریه انتخاب عقالیی نهادي، یکی از چارچوبهایی است که به بررسی نقش نهادها در فراگرد 

است که چگونه این نظریه، سؤال اصلی این ). 2007استورم، (پردازد گذاري عمومی میمشیخط
 مشیاست که خط اینال، ؤساین  بهسخ نهایی پا! دهندقوانین نهادي، رفتار عامدانه افراد را تغییر می

که هنجارهاي اولیه و ساختار آن، موقعیت آنها  گیرندهاي خود را در جوامعی میگذاران، تصمیم
جهان و  قوانین، وضعیت بر مبناي این نظریه،. گذاردمی اثر هاي آنهابر تصمیم دهد ومیرا شکل 

. کنند نتخابتوانند اگذارد که افراد میبر نوع و نتایج اقداماتی اثر می ویژگیهاي اجتماعی
ارزشها، ترجیحات و باورهاي  .گیردیژگیهاي اجتماعی، اغلب با واژه فرهنگ، مورد اشاره قرار میو

در ). 2007استورم، (رود شمار میاز جمله این ویژگیها به مشیکنندگان بالقوه عرصه خطمشارکت
در  مشیاین ویژگیها بر خروجی فراگرد خط ثیرأ، تالش شده است تا کم و کیف تپژوهشاین 

 از مبانی فلسفی و باورهاي بنیادي برخیثیر أتچگونگی به بیان دیگر،  ؛سطح کالن، تبیین شود
یعنی حکومت و بنیادیترین دلیل فعالیت آن در جامعه،  مورد  جامعه بر کالنترین سطح عرصه عمل

  ). 1نمودار (د بررسی قرار گیر

  
  الگوي اولیه پژوهشـ  1نمودار 

  

  گذاريمشیبخش اول ـ بررسی تأثیر ویژگیهاي جامعه بر دلیل بنیادین خط
شود سازي میثیر قوانین لیبرالی مفهومأگذاري اغلب تحت تمشیامروزه جریان اصلی خط

 
1 - spicer 
2 - Radschelder 

  ورودیها
  ویژگیهاي جامعه

 باورها، ارزشها و ترجیحات بنیادین

  فراگرد
  عرصه عمل
 حکومت

  خروجیها
  مشیطرح خط

 دلیل بنیادین اقدام
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 گذاري عمومیمشیدر این مکتب سیاسی براي خط ترین دلیلی کهمبنایی. )7تا  2: 2011، 1وینکلر(
بر مبناي اصل  ).2004، 2واحد استراتژي(شود، اصل خوشی و به تبع آن اصل ضرر است اقامه می

ترین خوشی براي تعداد هرچه یشب«هاي جامعه، تأمین گیري در همه عرصهخوشی، معیار تصمیم
تنها مقصدي که به خاطر «اساس اصل ضرر، بر ). 1001: 10، ج1380دورانت، (افراد است » شتربی

را بر هر کدام از اعضاي جامعه متمدن برخالف اراده خود وي، اعمال مشروع آن می توان قدرت 
 ،به بیان دیگر ؛)35و  34: 1338 میل،(» این است که از زیان زدن او به دیگران جلوگیري شود ،کرد

ترل آزادي فردي به منظور هماهنگ نمودن گیري در نهادهاي اجتماعی،کنمعیار و مالك تصمیم
بسیاري از صاحبنظران از جمله هابرماس معتقدند که جان . منافع فردي با منافع جمعی است

) 1379بشیریه، ( سازماندهی و کنترل دولتیرویکرد متداول استوارت میل و استادش بنتام، بذرهاي 
رسد که بنابراین به نظر می. ل افشاندندعمومی را در جهان لیبرا گذاريمشیو به بیان دیگر خط

مشی هاي لیبرالی اقدام در خط نها و افکار میل به فهم دلیل بنیادیبازخوانی هرمنوتیکی اندیشه
  .کندکمک می

بهره توان از رویکرد تاریخ اندیشه می براي مطالعه تاریخی هر اندیشه،: روش شناسی هرمنوتیک
در رویکرد ). 2008اسپایسر، (ردیابی تولد و توسعه مفاهیم است این رویکرد، تالشی براي . گرفت

گیرد که می تاریخی، روشهاي گوناگونی براي گردآوري و تحلیل اطالعات مورد استفاده قرار
 هرمنوتیک با توجه به ماهیت وکارکرد به سه نوع روشی، فلسفی و. وتیک از جمله آنهاستنهرم

اسکینر، . ، هرمنوتیک روشی براي فهم علوم انسانی استنوع روشی در. شودانتقادي تقسیم می
داند؛ فهمی که مستلزم ناظر بر رمزگشایی معناي متن می یکی از صاحبنظران این روش، فهم را 
از نظر او، دستیابی به  قصد نویسنده در هر کار مفروض، . بازیافت قصد نویسنده در نوشتن است
، 3اسکینر(به مثابه  محور روشهاي تفسیري مدنظر قرار گیرد اي مستلزم این است که مطالعات زمینه

است  شکل گرفته جادر آن بدواً شهایکه اندیشهبازگردانده شود به جهانی و نویسنده ) 9: 1975
رو، فهم متن با روش هرمنوتیکی اسکینر، مستلزم برداشتن دو گام از این). 17: 1380اسکینر، (

طه متن با زمینه ایدئولوژیک آن و یا فهم لغات مشترك، اصول، گام اول، تعیین راب: اساسی است
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، سنت، عرف و قواعد حاکم )2000، 1گودهارت(مفروضات، شاخصهاي آزمون ادعاي دانشی 
، شناسایی و فهم  مشکالت و راه گام دوم. براستداللهاي سیاسی حاکم برآن دوره و جامعه است

-ترتیب می ؛ بدین)1389نوذري و پورخدا قلی، ( حلهاي عرضه شده به آنها در دوره مفروض است

  . توان اهداف، انگیزه ها و مقاصد مؤلف را دریافت و متن را فهمید
فهم افکار و اندیشه هاي جان استوارت میل در درجه نخست، مستلزم بازآفرینی محیط فکري و 

امر، آشنایی با زمینه هدف از این . سیاسی انگلستان اواخر قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم است
 . است رو  بودهبهایدئولوژیکی و مشکالت و راه حلهاي سیاسی است که میل با آنها رو

زیست که هنجارها، مفروضات، میل در محیطی می :بازآفرینی محیط فکري جان استوارت میل
ود که جریانی ب روشنگري. بود گرایی و رمانتیسم بر آن حاکماصول و قواعد روشنگري، فایده

ویژه تامس ب هاي برخی از فیلسوفان انگلیسی اي از فیلسوفان فرانسوي و با الهام از اندیشهتوسط عده
دانست که بیرون و درون هابز، انسان را موجودي مادي می .)9 ، ج1380دورانت، (ز به راه افتاد هاب

هاي عی نهضتروشنگري، نتیجه طبی). 884: 11، ج 1380 دورانت،(او چیزي جز ماده نیست 
کام دل «رنسانس، جریانی بود که عصاره آن ). 9 ، ج1380دورانت، (روتستانیسم بود رنسانس و  پ

اش،  شد و نتیجهتلقی می) 15: 7 ، ج1374دورانت، (» زیبا ساختن آنگرفتن از دنیا به حد اکمل و 
رنسانس، ). 1380شاپیرو، (ساختن عالقه انسان از جهان آخرت به زندگی زمینی بود معطوف

انسانگرایان، نگاه دنیوي داشتند و  ). 149: 1368آربالستر، (اومانیسم یا انسانگرایی را احیا کرد 
فیلسوفان ) . 13-17: 1380شاپیرو، (جهانی متمرکز بود جویی و  رستگاري ایناقداماتشان بر لذت

ند که عالیترین هدف انسان، ، ادعا کرد)5، ج 1380دورانت، (رنسانس پذیرفته از  ثیرتأروشنگري 
پروتستانیسم یا اصالح دینی، جنبشی بود ).  1380شاپیرو، (به خوشبختی در این جهان است  رسیدن

این جریان با ابداع دو اصل . که به رهبري مارتین لوتر، علیه کلیساي کاتولیک شکل گرفت
. ساختا فراهم گیري روشنگري ر، زمینه شکل"خصوصی بودن دینداري"و  "شخصی قضاوت"

را تفسیر  کتاب مقدستواند است و مییش شیش خوکشخصی، هرکس  بر مبناي اصل قضاوت
برمبناي خصوصی بودن دینداري، مسیحیان باید از قدرتهاي سیاسی ). 6 ج :1380دورانت، (کند 

اما خداوند جز به خویشتن به کسی اجازه . این قدرتها از خواست خداستوجود فرمان ببرند و 
انجیل نیز در امور دنیوي دخالت ). 6 ج: 1380دورانت، (دم فرمان براند دهد که بر روح مرمین
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لوتر  با این اصول از یک سو میان جهان دینی و دنیوي و از سوي دیگر میان ایمان و عقل  .کند نمی
دورانت، (ثیر جریان اصالح دینی أاندیش تحت ت فیلسوفان روشن). 1368آربالستر،  (تمایز قائل شد 

عقالنی  و مانع  سنت را غیر و )9 ، ج1380دورانت، ( ندبه مبارزه با مسیحیت پرداخت) 6ج : 1380
شده آنها ادعا کردند که آسایش انسان، تابع  استفاده از عقل رها). 1382ریتزر، (رشد انسان دانستند 

اخالقی  یگرایی، مکتبفایده). 6، ج 1370کاپلستون،(مابعدالطبیعی است  هايآموزهاز قیود دینی و 
، 1380دورانت، (ثیر هیوم أو تحت ت) 1375راسل، ( جرمی بنتام در امتداد جریان روشنگريکه بود 

هیوم، ). 8، ج 1370کاپلستون،( را با آن منطبق کرد قانونگذاري انی مب و آن را شرح داد)10. ج
هاي عمومی انسانها و برمبناي انگیزه ،نمود روشنگري در بریتانیا، مدعی بود که اخالق از دین جدا

در برابر او  حس نوعدوستیشعور اخالقی انسان از همدردي و ).  1374گرین، (بنا شده است 
و تشخیص و داوري اخالقی  ستا همه شهوات بر پایه درد و لذت بنا شده. گیردت میأنشدیگران 

نتام به تبعیت از ب.  )9 ج :1380، دورانت(گیرد  انسان هم در نهایت از همین سرچشمه ریشه می
کسب لذت و رفع ر موجودي تجربی است و به صورت طبیعی، خواستا انسان هیوم، ادعا کرد که

اعمال شایسته، . لذت و درد  قرار داده است در واقع طبیعت، انسان را تحت سلطۀ . درد است
که در جهت کاهش  سترفتاري او اعمال ناشایست،  ستا که در جهت افزایش لذترفتاري است 

، 1370کاپلستون، (معه تالش کند مین خوشی اعضاي جاأحکومت موظف است براي ت. است آن
این نهضت، شورش . رمانتیسم، نهضتی بود که در اعتراض به افکار روشنگري شکل گرفت). 8 ج

 احساس علیه عقل، تنهایی علیه اجتماع، مذهب علیه علم، آزادي فردي علیه نظام اجتماعی،
دموکراسی علیه حکومت اشرافی، فرد علیه دولت و به طور خالصه شورش قرن نوزدهم علیه قرن 

  ).10، ج 1380دورانت، (هجدهم بود 
زیست که لیبرالیسم میل در محیطی می :بازآفرینی محیط اقتصادي، سیاسی و اجتماعی میل

انگلستان در . شدو سوسیالیسم تهدید می) طلبانه آن در معناي برابري(بشدت از جانب دموکراسی 
؛ حکومتی که )1380شاپیرو، (این دوره، تحت حاکمیت نوعی حکومت لیبرالی قرار داشت 

خصوصی "و  "قضاوت شخصی"زمینه آن توسط اصول  بود و 1688محصول انقالب پروتستانی  
دو سال بعد از این (بر این دو اصل  الك پدر لیبرالیسم با تکیه. ، فراهم شده بود"بودن دینداري

نظریه او، پاسخی به . ، نظریه سیاسی خود را به مثابه شالوده فلسفی آن انقالب  عرضه کرد)انقالب
اوزر، (گیرد اي که مدعی بود دولت، قدرت خود را از خداوند مینظریه رابرت فیلمر بود؛ نظریه
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دورانت، (ل همه مردم است قرارداد، و وکیدر مقابل، الك ادعا کرد که حکومت محصول ). 1386
؛  هدف آن  تضمین آزادیهاي قانونی است و  قدرت آن، صرفاً  به امور این جهانی )8 ، ج1378

حکومت لیبرال انگلستان بر آزادي اقتصادي تأکید کرد؛ اما ). 1380شاپیرو، (شود  محدود می
رغم رواج آزادي اقتصادي یا بنابراین به). 92: 1376بوبیو، (پذیرفت آزادي سیاسی را چندان نمی

قدرت ظاهراً در دست مجلس عوام، ولی عمالً در انحصار . فر، آزادي سیاسی محدود بودلسه
استفاده  اشراف از قدرت  این امر، موجب سوء). 11ج  :1380دورانت، (مجلس اشراف قرار داشت 

سوسیالیسم، . طلبانه انجامیداصالحهاي سوسیالیستی و پارلمان شد و در نهایت به  بروز جنبش
). 1375راسل، (العاده زجرآوري قرار داشت اي که در وضعیت فوقنهضت طبقه کارگر بود؛ طبقه

طلبی، اصالح). 1376بوبیو، (ها، آزادي اقتصادي و مالکیت خصوصی بود مسئله اصلی سوسیالیست
). 1380شاپیرو، (شد نامیده میجنبش طبقه متوسط بود و شاخه سیاسی آن، رادیکالیسم فلسفی 

از دموکراسی، گسترش  ؛  منظورآنها)1375راسل، (کردند رادیکالها براي دموکراسی تالش می
  ).2007ژوئیه 10، 1دانشنامه فلسفی دانشگاه  استنفورد(رأي طبقه متوسط بود  حق

ود؛ با این انگلستان از قرن سیزدهم، شاهد حضور نهادهاي نمایندگی در کنار نهاد سلطنت ب
جریان رادیکال در امتداد جریان ). 1375راسل، (رأي نداشتند حال، بسیاري از مردم، حق 

و با اهداف انقالب فرانسه، برافتادن رژیم اشرافگرا را ) 1375راسل، (بود  گرفتهروشنگري شکل
برخی از در عین حال با ) 2007ژوئیه  10دانشنامه فلسفی دانشگاه  استنفورد، (کرد طلب می

فرانسه، انقالب طبقه متوسط علیه اشراف  1789انقالب . مفروضات بنیادین این انقالب، مخالف بود
 ).11 ، ج1380دورانت ،(وکراسی انجامید که به جایگزینی سلطنت با دم) 7، ج 1374دورانت، (بود 

قوق با یکدیگر اند؛ از حیث ح آزاد متولد شده کردندکه افراد بشر،انقالبیون فرانسوي ادعا می
دورانت، (مساویند و هدف از تشکیل اجتماعات سیاسی، صیانت از حقوق طبیعی  افراد جامعه است 

کردند که چیزي به نام حقوق طبیعی وجود اما رادیکالها  به پیروي از بنتام، ادعا می). 11، ج 1380
ها، قوانین مربوط به کارخانه با اغلب آنها). 1376بوبیو، (ندارد و باید اصل منفعت جانشین آن شود  

، پیروز 1832طلبی در جریان اصالح. ورزیدندفر افراط میکردند و در حمایت از لسهمخالفت می
طلبان بر مجلس، جریان با برتري اصالح .)1375راسل، (مان را در دست گرفت شد و کنترل پارل
گرفت که لحن سوسیالیستی اي به نام چارتیسم در میان کارگران شکل طلبانهسیاسی آشوب

 
1 - Standford Encyclopedia of Philosophy 
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رأي به طبقه کارگر و به نام  کردند با تسري حقها تالش میچارتیست. خطرناکی داشت
ها از این درخواست با مخالفت بسیاري ازگروه. دست آورنددموکراسی، کنترل بر پارلمان را به

 ). 1943، 1شاپیرو(رو شد بهجمله رادیکالهاي فلسفی رو

ري و سیاسی  جامعه انگلستان قرن نوزدهم، نشان داد که این جامعه، شاهد بازآفرینی محیط فک
چنین لیبرالیسم از سوي سوسیالیسم و دموکراسی بود؛ تهدید روشنگري از سوي رمانتیسم و هم

طلبانه گاه تا تقاضاهاي برابري و  شدتفسیر می "حاکمیت اکثریت"مفهوم دموکراسی گاه فقط به 
اما در مجموع . ي توده بودأمسئله سیاسی پیش روي این جامعه، حق رترین اصلی. یافتتوسعه می
هاي سوسیالیستی و لیبرالیسم، مغلوب انقالب، و رفت که جریان روشنگري، متوقفبیم آن می
  .  شودخواهانه دموکراسی

هدف اصلی میل، نجات روشنگري و  :ها و راهکارهاي جان استوارت میلاهداف، انگیزه
براي این منظور با استفاده از اصل فایده، میان روشنگري و رمانتیسم از یک سو و  او  .م بودلیبرالیس

میل، به همت پدرش و بنتام در . دیگر پیوند برقرار کرد لیبرالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی از سوي
ا  سخت رادیکاله. و به مثابه یک رادیکال فلسفی پرورش یافت) 1943 شاپیرو،(گرایی مکتب فایده

بنابراین احساسات انسانی، در پرورش و تربیت میل ). 1375راسل، (مخالف فلسفه رمانتیک بودند 
اما با خواندن اشعار وردزورث، . جایی نداشت؛ از این رو او در جوانی به افسردگی شدید مبتال شد

شنا شد؛ کسی که اوج توسعه احساسی او زمانی بود که با خانم تیلور آ. شاعر رمانتیک، بهبود یافت
به اعتقاد میل از طریق همدلی و همدردي  زیاد  با طبقه کارگر، چشمان او را به دورنماي جدیدتر 

در تمام عمر براي اصالح عقالنی تالش کرد  میل). 1943، شاپیرو( پیشرفت انسانی باز کرد
، میل(هجدهم بودند سرمشق او در این تالش دائمی، فیلسوفان  فرانسوي قرن ). 1972، پارسونز(

1380 .(  
او اصالح را . بشر بود هدف محوري جان استوارت میل، اصالح جهان به منظور پیشرفت نوع

پیشرفت «، و  پیشرفت را )180 تا 136: 1380میل، (» م و از هر لحاظپیشرفت در عالیترین مفهو«
 ، معنا کرد»دگی بهترانسانی و ایجاد زن) منفعت(ظرفیتهاي هر فرد براي اشکال باالتر شادي 

کرد که تنها ابزار پیشرفت انسان، میل ادعا ). 2007ژوئیه  10دانشنامه فلسفی دانشگاه  استنفورد، (
 انیبا این حال، آزادي فردي  باید بر مب ؛)1338 میل،(نشو و نماي آزاد شخصیت فردي اوست 

 
1 - Schapiro 
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نانو( تر باشد عمومی گسترده متوجه  منافع ، واخالقی استوار شالودة اخالقیات میل، ). 2000، 1ب
معموال احساسات  .او ادعا کرد هدف اخالق، لذت است). 8، ج 1370، کاپلستون(گرایی بود  فایده

در طبیعت انسان، اشکالی از . اما در تضاد با لذت نیست ،اخالقی در تضاد با منافع شخصی است
بخش نیازهاي خود فرد، لذت که ارضاي نیازهاي دیگران را به اندازه هستعدالت و همدردي 

تا ) 2007ژوئیه  10دانشنامه فلسفی دانشگاه استنفورد، (دهد فرد را به جامعه پیوند می کند ومی
     بزرگترین و اطمینان بخشترین منابع خوشی شمرده ... لذت همدلی با ابناي بشر ... "که جایی
میل ادعا کرد که برخی از اشکال نظم اجتماعی همدردي را محدود ). 141: 1380، میل( "شودمی
او . کندو برخی آن را تقویت می) 2007ژوئیه  10دانشنامه فلسفی دانشگاه  استنفورد، (سازد می

دار شدن این فساد را پرورش و مشکل اصلی جامعه لیبرال انگلستان را فساد اخالقی، و علت ریشه
راه حل میل، اصالح نهادهاي ). 1380، میل( دانستمینهادهاي جامعه ندي توسط تشویق خودپس
منفعت / بتوانند در کنار پرورش فردیت و تضمین آزادي فردي، شاديکه ي اگونهاجتماعی بود به

 10دانشنامه فلسفی دانشگاه استنفورد، (هر فرد را تا حد امکان در هماهنگی با منافع کل قرار دهند 
 ،بنابراین).  2011وینکلر، (هماهنگی منافع، مستلزم اجراي مقررات و کنترل است ). 2007ژوئیه 

نهادها این بود که میان قدرت و کنترل از یک سو و آزادي فردي از سوي دیگر، تعادل این ویژگی 
گرایانه را  به درون اخالق فایده میلکه بدین ترتیب بود  ؛)1968هالیدي، (کردند برقرار می

لیبرالیسم جدیدي را شکل داد  که در دهاي اقتصادي، سیاسی  و اجتماعی  لیبرال تزریق کرد و نها
  . کنار تضمین آزادي فردي به اخالق  و جامعه نیز توجه داشت

فر این هدف کرد که لسهاو  ابتدا تصور می. دغدغه کلی میل در نهاد اقتصاد پیشرفت فردي بود
فر، ادعا اما نهایتاً  با اصالح جدي اصل لسه). 2007ژوئیه  10فورد، دانشگاه استن(کند را تأمین می

او در نهاد ). 1943، شاپیرو(تواند در آن مداخله کند کرد توزیع ثروت، اجتماعی است و دولت می
و ادعا کرد ) 1380میل،(سیاست، برتري طبقات اشرافی را عامل بزرگ ایجاد فساد اخالقی دانست 

دانشگاه (شوند ها، باعث خوشی و پیشرفت انسان میبهتر از سایر گزینه نهادهاي دموکراتیک،
کرد و در میل با کارگران همدردي، و از حق رأي همگانی دفاع می). 2007ژوئیه  10استنفورد، 

زیرا تحت تأثیر الکسی دو توکویل، باور داشت که ! نمودعین حال با حاکمیت اکثریت مخالفت می
میل برخالف بسیاري از متفکران معاصر ). 1380میل، (ه استبداد منجر شود تواند بدموکراسی می
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در ). 1369میل، (خویش، راهکار پرهیز از استبداد اکثریت را محدود کردن حق رأي ندانست 
توان در عین اعطاي حق راي عمومی از استبداد اکثریت جلوگیري کرد؛ مقابل ادعا کرد که می
دیده، نخبگان و افراد تحصیل کرده را به دگانِ باسواد و آموزشکننمشروط بر اینکه انتخاب

در نهاد اجتماع، ). 2007ژوئیه  10دانشگاه استنفورد، ! (نمایندگی خود براي قانونگذاري برگزینند
و تمایل روزافزون به گسترش قدرت ) 1338، میل(کرد که دیکتاتوري رسوم و سنتها میل ادعا می

ها، ادعا کرد که در عهد او همصدا با رمانتیک. ، مانع اصلی پیشرفت است)1380میل،(جامعه بر فرد 
، میل(کند کنونی، فرد در میان جمعیت گم شده است و  افکار عمومی بر جهان حکومت می

هرگز ایمانی "در عین حال، همچون سرمشقهاي فرانسوي خود و  به مثابه فردي که ). 146: 1338
-کردن چیزهاي زیان، ادعا کرد که کوششهاي معطوف به زنده)60: 1380، میل( "مذهبی ندارد

نامند، اش میبالند و رستاخیز مذهبیبخش گذشته و وضعی که مردم در حال حاضر به آن می
شود که افکار عمومی جامعه از عقاید و افکار سنتی و مذهبی پاسداري کند و در برابر می   موجب

، میل(براي آزادي فکري نامناسب شود ] انگلستان[ن کشور اشخاص دگراندیش ناشکیبا باشد و ای
او ادعا کردکه . از این رو خودش با نام آزادي فکري به مبارزه با مذهب برخاست). 78و  77: 1338

و تنها معیار معتبر ) 1943شاپیرو، (بهترین روش تحقق رفاه فردي و اجتماعی، آشکارشدن حقیقت، 
حقیقت، فقط با رقابت آزاد در دید افکار عمومی آشکار . تبراي کشف حقیقت، عقل انسان اس

شود و از تغییرات مذهب، مانع  ارزیابی انتقادي هنجارهاي اجتماعی می). 1338، میل(شود می
بنابراین، مذهب مانع پیشرفت انسان است . کنداجتماعی به نفع بهبودي انسان جلوگیري می

  ).  2007ژوئیه  10دانشگاه  استنفورد، (
پیش از بنتام و میل،  لیبرالها باور داشتند که آزادي  :خوشی و ضرر/ تحلیل اصول منفعت 

ترین وظیفه حکومت، تضمین آزادي فردي است و اصلی، ارزشمند خودخوديبهفردي، هنجاري 
  و بنتام ادعا کرد وظیفه حکومت، خوشبختی اجتماع است). 2010سپتامبر  10دانشگاه  استنفورد، (

خواستار محدودکردن دامنه آن با  و آزادي فردي را  به مثابه ابزار پیشرفت در نظر گرفت، میل
اخالقی تبدیل  ايسیاسی به نظریه ايلیبرالیسم را از نظریه  ، او  با این کار .دشاستناد به منافع جمعی 

گرایانه در مورد هکه بر مبناي باورهاي فاید اي؛ نظریه) 2010سپتامبر  10دانشگاه  استنفورد، (رد ک
گیري و معیار مبناي تصمیمکه ادعا کرد به تبعیت از بنتام،  میل. انسان و حکومت بنا شده است

اعالي خوشبختی براي تعداد هرچه بیشتري از  مین حدأدرستی یا نادرستی در سطح حکومت، ت
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: 1369ل، می(خوشبختی مردم است دف غایی حکومت، تأمین زیرا ه  ؛)اصل منفعت(مردم است 
و  بهترین حکومت، حکومتی است که ظرفیت هر فرد از آحاد جامعه را  براي رسیدن به ) 50

دانشنامه (آنها را فراهم آورد  موجبات پیشرفت د وارتقا ده، انسانی) منفعت(اشکال عالیتر شادي 
یکی حکومت تجلی خواست مردم، و کامال با آنها ).2007ژوئیه  10فلسفی دانشگاه استنفورد، 

میل . آنندبنابراین هدف حکومت، همان هدفی است که همه افراد جامعه در پی). 1338، میل(است 
زیرا او همانند ؛ )1943شاپیرو، (ند رفاه خود کردنهمه افراد جامعه در پی حداکثر که ادعا کرد

اصحاب روشنگري باور داشت که انسان موجودي مادي، فاقد مفاهیم  فطري و هر گونه  هدف یا 
به زندگی روي زمین  وا عالقه ودنیوي،  آدمیبنابراین نگرش . مقصد از پیش تعیین شده است

. دي  استتنها ابزار تحقق خوشبختی انسان، پرورش فردیت و آزادي فر، از نظر میل. استمعطوف 
زیرا در  ؛اما پی جویی خوشی و منافع شخصی،  باید بر مبناي اخالق و با توجه به منافع عمومی باشد

ارضاي نیازهاي دیگران را به اندازه  طبیعت انسان، اشکالی از عدالت و همدردي وجود دارد که
میان موظفند که حکومت و سایر نهادهاي اجتماعی از این رو . کندنیازهاي خود او، لذت بخش می

  )2نمودار ). (اصل ضرر(قدرت و کنترل از یک سو و آزادي فردي از سوي دیگر، تعادل برقرار کنند 
  

  
  

  تأثیر باورهاي بنیادین بر دلیل اصلی خط مشی گذاري عمومی در جوامع لیبرالـ  2نمودار 
  
  
  

مشی دلیل اصلی خط
  گذاري عمومی

/ ـ اصل منفعت 
  خوشی

 ـ اصل ضرر

  ترتیبات و نهادهاي اجتماعی از جمله حکومت

حداکثر سازي رفاه مادي همه : هدف غایی
  افراد جامعه

  : وظیفه
  )تضمین آزادي فردي(ـ پرورش فردیت 

 ـ هماهنگ نمودن شادي فردي با منافع کل

  انسان
  طبیعی/ موجودي مادي : چیستی
خوشبختی در ): هدف(چرایی 

حداکثر سازي رفاه (زندگی زمینی 
  )مادي

  ):ابزار خوشبختی(چگونگی 
 )فردیت(آزادي طبیعت مادي انسان 
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بخش دوم ـ بررسی چگونگی تأثیر باورهاي بنیادین اسالمی بر دلیل اصلی 
  گذاري در ایران مشیخط

نار انبوه مصنوعات به کاي از باورها و ارزشهاست که در مراتب پیچیده فرهنگ ایرانی، سلسله
شود؛ و بعضا متضادي در جامعه ایران مشاهده می گوناگونمصنوعات . دهدپویش خویش ادامه می

مصنوعاتی که برخی نمودگار باورها و ارزشهاي ایرانی و بسیاري نیز تجلی بخش باورها و 
اما در سطح باورها بویژه در بنیادیترین سطح آن، وضعیت به گونه  ست؛ا ارزشهاي غیر ایرانی

رغم انبوه  مراودات و داد و بهوکار دارد که  جامعه ایران با معدوي باور بنیادین سر. دیگري است
   این باورهاي بنیادین تا حد قابل. ستا باقیمانده هیچ تغییري تا امروزستدهاي فرهنگی، بی

توان گفت که در این سطح از باورها، ت میأتا جایی که به جر. داردریشه م اي در اسالمالحظه
  .ترین عنصر فرهنگ ایرانی، اسالم استمهمترین و کلیدي
دارِ ش  تحلیل محتواي کیفی جهتکوشد تا با استفاده از رواین بخش از نوشتار می از این رو

گذاري در جامعه اسالمی ایران را مشیي خطدلیل بنیاد، جوادي آملی اثر از آثار عالمه عبداله پنج
 برجسته نحله فکريِ ، یکی از فیلسوفان معاصر و نمایندهایشانکه اینمل بر د؛ با توجه و تأکنتبیین 

  .در جامعه معاصر  ایران استمدافع سیاست و حاکمیت دینی 
هاي محتوایی داده ـتحلیل محتواي کیفی براي تفسیر ذهنی  :دارتحلیل محتواي کیفی جهت
اري و تم سازي یا طراحی الگوهاي ذاري، کدگذگمند مقولهمتنی از طریق فراگردهاي نظام

متکی است معموال بر نظریه  ،رویکرد جهتدار). 1390نوشادي،  و ایمان(رود شده به کار میشناخته
رویکرد جهتدار، در تحلیل محتواي کیفی  با  به بیان دیگر ؛کنداز روش قیاسی استفاده میو 

ها یا هایی که از نظریهها و تمها را در اختیار دارد؛ تمها و مقولهمقوله  ،پژوهشگر از ابتداي تحلیل
لینکلن و کوبا، ). 2009 میوس و جان، ویلث( ستا دست آمدهه هاي تحقیقی مرتبط پیشین بیافته
ایمان و (کنند تحقیقات کیفی پیشنهاد می معیار اعتبار، انتقال، اعتماد و تأیید را براي ارزیابی چهار

دهد که کنترل  تحقیق را افزایش نتایج اعتبار تواند قابلیتاي از فعالیتها میمجموعه). 1390نوشادي،
اصلی ایجاد شیوه . از جمله آنهاست گزارشگیري از همکارانو هاي خام تفاسیر در مقابل داده

قابلیت اعتماد در اغلب . هاي تحقیق استراگردها و یافتهیید، ارزیابی فأقابلیت اعتماد و قابلیت ت
یید از طریق کنترل انسجام داخلی أاران و قابلیت تذموارد از طریق ارزیابی توافق میان کدگ
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تعیین قابلیت . آیدهاي آن به دست میها، تفاسیر و توصیهها، یافتهتحقیق، یعنی داده دستاوردهاي
  ).  2009 ،میوس و جان ویلث(بستگی دارد به خوانندگان  نیز انتقال

   آثار عالمه جوادي آملی را از تحلیل براي هاي مورد نیاز تم اصلی و مقولهپژوهش، این 
رابطه میان انسان و ، ها، تم اصلی این تحلیلبر مبناي این یافته. ددست آوربههاي هرمنوتیک یافته

هاي فرعی آن چیستی، چرایی و چگونگی مقوله هاي اصلی آن  انسان و حکومت وحکومت، مقوله
      ه است و در فراگرد تحلیل از واحد تحلیل، جمل. انسان و اهداف غایی و میانی حکومت است

  . سازي و فشردگی واحد تحلیل استفاده شده استه ساد
  

  هاي متنی آثار عالمه جوادي آملیتحلیل کیفی داده
جوادي آملی، (، انسان موجودي طبیعی و فراطبیعی ):چیستی، چرایی و چگونگی(انسان 

در تعریف انسان، ). 197، 427: 1387جوادي آملی، (ترکیبی از جسم و روح است  و )29: ب1381
 و روح انسان از دو قوه فطرت). 403: 1387جوادي آملی، (اصالت از آنِ روح و جان اوست 

ر نهاد انسان به صورت دفینه و گنجینه فطرت د). 169: 1384جوادي آملی،( طبیعت برخوردار است
؛ گنجینه هایی که برخی به علوم، معارف و دانش و برخی )420: 1387جوادي آملی، (مدفون است 

فطرت در میان همه ). 27: ب 1381جوادي آملی، ( مربوط است به گرایشهاي پاك و الهی انسان
 341: ب 1381جوادي آملی، (است فرا طبیعی،  مجرد، ثابت و غیر متغیر  وافراد بشر مشترك، 

به تعبیر دیگر،  انسان با دلمایه خلق شده است؛ ولی این دلمایه، نظیر معدن مستور است  ؛)342و
پویی و حق شناسی و حق خواهی، چگونگی فطرت حق). 122، 121،198: 1384جوادي آملی،(

تش، موجودي عالم، انسان بر اساس فطر). 54: 1376جوادي آملی، (هستی و هویت انسان است 
اسالم، اصول و اساس حیات ). 50و 51: ب 1381جوادي آملی، (عارف و اهل قسط و عدل است 

دو اصل توحید و  از این رو در فرهنگ اسالم،.  فردي انسان را بر مبناي فطرت او بنا نهاده است
راي رسیدن به انسان خلیفه خداست و ب. عدالت، شالوده شاکله وجودي انسان قرار داده شده است

به معناي ظهور و بروز قوا و به فعلیت رسیدن استعدادهاي  مالک .کمال و سعادت خلق شده است
براي ذات  کمال مطلق، منحصراً. قلمرو سعادت انسان،  فراتر از مرز دنیاست .نهفته در انسان است

جوادي آملی، (ربوبی است و معیار کمال فردي و اجتماعی،  میزان قرب و بعد به کمال مطلق است 
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انسان حقیقی کسی است که حیات الهی و خداخواهی فطري . )400، 207، 66، 56، 194: 1387
و خویش را به فعلیت برساند و مراحل تکامل را تا مقام خالفت و مظهریت اسماي حسناي الهی 

از این رو هدف اصیل آفرینش انسان،  ). 151: 1384جوادي آملی،(تخلق به اخالق اهللا بپیماید 
پیامبران براي بیداري و . است رسیدن به مقام شامخ لقاء اهللا است و اهداف دیگر، اهداف متوسط

فا براي شکوو ) 74،  151: 1376جوادي آملی، ( اندشکوفایی فطرت انسان به رسالت مبعوث شده
اگر قوه ). 466: ب1381جوادي آملی، (است  شدن فطرت، تکالیفی براي بشر قرار داده شده

از این . طلبی که در انسان هست به فعلیت رسید، فطرت در او شکوفا شده استخداجویی و حقیقت
 رو، آموختن معارف حق و قوانین عدل به انسان به معناي شکوفاکردن فطرت انسان و راهنمایی

عقیده به توحید،  بسان لوحی است که ). 173، 42: 1376جوادي آملی، (و به مقصود است کردن ا
نکه اینتیجه . اش نظام اخالقی و عملی بنا شده بر قسط و عدل در جامعه استاگر باز گردد، صفحه

. )92، 91: 1387جوادي آملی، (بندي به آن، نظام پر از عدل و داد است توحید و اعتقاد و پای گستره
: ب 1381جوادي آملی، (حق را بپذیرد  رسد که بر اساس حسن اختیار خودانسان وقتی به کمال می

انسان براي ظهور قواي خویش به معاشرت با دیگران نیازمند . مراد از حق همان عدل است ؛)33
کمال . تحمیلی است ،طبیعی و نسبت به طبیعت او ،بودن، نسبت به فطرت وياصل اجتماعی. است
با آنان حشر و نشر داشته   و زمانی است که وي در میان همنوعان خود،  ،نسان  یا فعلیت قواي اوا

تواند انسان  سوء تربیت جامعه میالبته  ).  66، 45 ،44،  23 - 25،  194: 1387جوادي آملی، (باشد 
و رفاقت با  در واقع  صحابت با سالکان کوي حق در تهذیب روح سهم بسزایی دارد. را آلوده کند
اصول و  ). 390، 42: 1376جوادي آملی، (دالن نیز در تیرگی آن تأثیر فراوانی دارد غافالن و سیه

اساس حیات اجتماعی انسان  بر مبناي فطرت او بنا شده است و  شالوده زندگی و اساس روابط 
د در همه شئون توحی. اجتماعی  بر دو اصل توحید و لوازم آن و عدالت و توابع آن استوار است

نظام پر از عدل و  بندي به آن،گستره توحید و اعتقاد و پای نتیجه. حیات اجتماعی افراد ظهور دارد
جوادي آملی، (زندگی اجتماعی استوار بر اصل توحید،  عامل سعادت و پیشرفت است . داد است

  ). 188، 207،  194، 101تا 91، 367: 1387
انسانها براي رسیدن به کمال، نیازمند قانون . حکومت استجامعه، متشکل از مردم و  :حکومت

انسان، حتی اگر تنها هم . حکومتی الزم است ـ بنابراین در هر جامعه انسانی، نهاد سیاسی. هستند
جوادي آملی، (مین سعادت اخروي است أزندگی و تچگونگی زندگی کند، نیازمند قانونی براي 
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ا کسی که باالصاله حق والیت و سرپرستی انسان و جامعه تنه). 369، 87 و 86، 401، 56: 1387
والیت خداوند بر انسان به معناي جبر و تحمیل دین بر او . بشري را دارد، خالق انسان و جهان است

الهی بر جامعه ي والیت انبیا و اولیا. گیردبلکه با اختیار و اراده خود انسان صورت  می ؛نیست
تواند نیز آن کس می هاناز میان انسا. اذن و فرمان اوست اوند و بهانسانی، مظهري از والیت خد

عصمت داشته  ،جانشین خداوند باشد و از سوي او بر مردم حکومت کند که در مقام علم و عمل
همانا دو چیز  ،مهمترین هدف حکومت اسالمی). 149تا  146، 97: ب 1381جوادي آملی، (باشد 
کردن مقدمات سیر و سلوك آنها؛ فراهم و شدن هللاه به سمت خلیفراهنمایی انسانها  الف ـ: است
کردن و اصول حاکم بر ، مبادي تمدن راستین را مهیا)1( کشور اسالمی را مدینه فاضله ساختنـ  ب

مین مدینه فاضله نیز براي پرورش انسانهایی است که در أت. کردنروابط داخلی و خارجی را تبیین
الهی  شده، همانا از آنِ خالفتدارند و اصالت در بین دو رکن یادشدن گام بر می اهللاجهت خلیفه

آوران الهی و زمامداران البته هدف عمومی همه پیام). 332 :الف 1381جوادي آملی، (است 
 ست؛ا قسط و عدل هدف متوسط. حکومت اسالمی در همه تاریخ، همانا قسط و عدل جامعه است

 ). 337: ب1381جوادي آملی، (هللا شدن انسان کامل است انهایی همان خلیفههدف . نه هدف نهایی

، انسان ،بینی اسالمی جوادي آملی، نشان داد که در جهان تحلیل محتواي آثار عالمه عبداهللا
است  ستورفطرت در نهاد انسان، م. ترکیبی از طبیعت و فطرت استو موجودي طبیعی و فراطبیعی، 

 هدف غایی هر انسان، دستیابی به کمال یا شکوفایی فطرت. ا شود و فعلیت یابدتواند شکوفمیاما 
. جویی اوستطلبی و حقیقتانسان، فعلیت یافتن قوه حق) شکوفایی فطرت(کمال  راهتنها . است وا

. از این رو براي شکوفا شدن  فطرت انسان، باید معارف حق و قوانین عدل را به او آموخت
کردن مقدمات شدن و فراهم هللات اسالمی، راهنمایی انسانها به سمت خلیفهمهمترین هدف حکوم

مین مدینه فاضله أچیز باید در پی ت هر براي این منظور، حکومت پیش از. شکوفایی فطرت آنهاست
زیرا انسان از نظر فطري، موجودي اجتماعی است و  کمال  یا فعلیت قواي او  زمانی است  ؛باشد

 آن  اي است که در همه شئون حیات اجتماعیمدینه فاضله، جامعه. که در میان همنوعان خود باشد
بنابراین حکومت اسالمی . تجلی و نمود توحید و پایبندي به آن، عدل است. توحید ظهور دارد

این سازي براي تحقق عدالت به زمینه .هاي الزم را براي تحقق عدالت فراهم کنداست زمینهموظف 
عدالت، هنجارها و ساختارهاي حکومت را شکل دهد و به مثابه یک اصل در همه معنا است که 

هاي عمومی با مشیها و خطهاي حکومتی مدنظر قرار گیرد؛ به تعبیر دیگر، باید همه تصمیمتصمیم
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سازي براي تحقق عدالت است،  محک زده شود؛ بنابراین در حکومتی که وظیفه آن زمینه التعد
گیري در همه سطوح حکومتی، گذاري عمومی و یا معیار و مالك تصمیممشیدلیل بنیادین خط

  ). 3نمودار ( خواهد بود)  حق(اصل عدل 
  

  
  گذاري عمومیمشیتأثیر باورهاي بنیادین اسالمی بر دلیل اصلی خطـ  3 نمودار

  
گوناگونی چون تناسب فنون قابلیت اعتبار از  ایجاداین پژوهش براي  :اعتبار و پایایی پژوهش

خبرگان . مراجعه به خبرگان بهره گرفت هاي خام ونترل مکرر تفاسیر در مقابل دادهکواحد تحلیل، 
عبارات  ی اسالمی بودند که به  اتفاق آرااندیشه سیاس آشنا بانفر از کارشناسان  ششمورد نظر، 

همگی این کارشناسان مرد بودند و از نظر سنی، . دندکریید أمعرف و تفاسیر پژوهش از آنها را ت
حوزوي و دانشگاهی برخوردار بودند؛ یکی از  همگی از تحصیالت. سال قرار داشتند 60تا   20بین 

آنها به استثناي یک نفر از مدرك دکتري  همه. آنها از شاگردان برجسته عالمه جوادي آملی بود
مدرس حوزه و دانشگاه بودند؛ یک نفر هم داراي مدرك کارشناسی ارشد و تخصصی برخوردار، 

تحقیق در معرض  ها، تفاسیر و نتایجها، یافتهیید، انسجام داخلیِ دادهأبراي ایجاد قابلیت ت. بود
به اتفاق آرا  و هاي گوناگون مدیریت  قرار گرفتنفر از خبرگان روش تحقیق در رشته پنجارزیابی 

جملگی . سال قرار  داشتند  60تا  30از نظر سنی بین  ند وهمگی این خبرگان مرد بود. یید شدأت

  انسان
ترکیبی از طبیعت : چیستی
  و فطرت
تکامل ): هدف(چرایی 

  )شکوفایی فطرت(
  ):ابزار تکامل(چگونگی 

فعلیت یافتن قواي فطري 
 ی و حقیخداجو

  حکومت
 

  دلیل اصلی
مشی گذاري خط

  عمومی
 عدل/ اصل حق 

 

تأمین مدینه فاضله براي : هدف واسط
پرورش انسانهایی که در جهت خلیفه اهللا 

  .کنندحرکت می
 
عدالت ) زمینه سازي براي تحقق: (وظیفه

فراهم کردن مقدمات سیر : هدف غایی
انسانها و راهنمایی ) کمال(و سلوك 

  شدن... آنها به سوي خلیفه ا
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علیه  امام صادق یات علمی دانشگاه تهران أهی آنها داراي مدرك دکتري تخصصی بوده، عضو
مدرك دکتري مدیریت بازرگانی، دو نفر مدرك  بابه این ترتیب که یک نفر . بودند السالم

  .دکتري مدیریت صنعتی  و دو  نفر مدرك  دکتري مدیریت سیستم  بودند
  

  هاي تحلیل محتوا به جامعه ایرانقابلیت انتقال یافته
 انتقال  امکان گذاري عمومی در جامعه اسالمی ایران،مشیل بنیادي خطبه منظور تبیین دلی

براي این  ؛دار به جامعه کنونی ایران، مورد بررسی قرارگرفتیفی جهتهاي تحلیل محتواي کیافته
گذاري عمومی، مدیریت دولتی و اقتصاد مورد مشینفر از خبرگان علوم سیاسی، خط 18منظور 

هاي پژوهش به انتقال یافته امکانآنها خواسته شد نظر خود را در مورد   از ند ومصاحبه قرار گرفت
از نظر  و نفر از این کارشناسان مرد و دو نفر از آنها  زن بودند 16. جامعه کنونی ایران بیان کنند

همه آنها  به جز سه نفر، داراي مدرك دکتري تخصصی . سال قرار داشتند 60تا   20سنی، بین 
-مشیخطنفر داراي  مدرك دکتري مدیریت دولتی با گرایش  این ترتیب که هفت ؛ بهبودند

گذاري عمومی، یک نفر داراي مدرك دکتري مدیریت دولتی با گرایش توسعه سازمانی، یک نفر 
داراي مدرك دکتري مدیریت دولتی با گرایش رفتار سازمانی، یک نفر داراي مدرك دکتري 

صنعتی، یک نفر داراي دکتري علوم سیاسی  فناورينوآوري و گذاري عمومی با گرایش مشیخط
. نفر داراي مدرك دکتري اقتصاد با گرایشهاي گوناگون بودند چهاربا گرایش اندیشه سیاسی و 

همه خبرگان . گذاري عمومی بودندمشی خطسه نفر نیز دانشجوي دکتري مدیریت دولتی گرایش 
 یاتربیت مدرس  ،علیه السالم هاي تهران، امام صادقت علمی دانشگاهأنفر، عضو هی چهاربه جز 

  . گذاري عمومی  همکاري داشتندمشیبا نهادهاي گوناگون خط ند وی بودیعالمه طباطبا
اغلب . هاي پژوهش، قابل انتقال به جامعه ایران نیستیافته، خبرگاناین به نظر یک دسته از 

گذاري عمومی، مشیدلیل اصلی خطکه دلیل اول این :آنها دو دلیل را براي این ادعا، اقامه کردند
در جامعه اسالمی ایران نیز  از این رو، این دلیل ؛در همه جوامع یکسان است و مستقل از فرهنگ،

معناي منفعت در جامعه ایران با با این تأمل که  ؛همچون جوامع لیبرال، اصول منفعت و ضرر است
زندگی و ساختارهاي اجتماعی ایران، اینکه وضع دلیل دوم . معناي آن در جوامع لیبرال تفاوت دارد

تشابهات ساختاري، مسائل و پاسخهاي مشابهی را به این الزامات محیطی و. مشابه جوامع لیبرال است
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گذاري مشیمشی از جمله دلیل اصلی خطبنابراین همه عناصر خط ؛کندجوامع گوناگون دیکته می
  . تعمومی در همه جوامع یکسان اس

 یبه جامعه ایران تسريپژوهش قابل الگوي که کردند کید أاي از خبرگان، تدر مقابل عده
گذاري، رابطه مشیمشی از جمله دلیل اصلی خطمیان فرهنگ و همه عناصر خط؛ زیرا است

جوامع همه نیز همانند  در جامعه اسالمی ایران رسد کهبه نظر میبنابراین . تنگاتنگی وجود دارد
بنا بر این  ؛آیدمیدست ه گذاري عمومی از باورها و مفروضات جامعه بمشیلیبرال، دلیل اصلی خط

 اصل حق آن است که  مشی حکومتیهاي اسالمی بر خطورثیر مفروضات و باأنتیجه تطرز تلقی، 
  . شود منفعتجایگزین اصل لیبرالی 

  
  نتیجه گیري
ماهیت فرهنگی . گذاري جهانی استمشیاي رایج در عرصه خطمشی، پدیدهخطگسترش 

     ثیر فرهنگ برأتو چگونگی  کشدمیمشی، تقلید تام و کامل در این عرصه را به چالش خط
 نثیر باورهاي بنیادیأهدف این پژوهش، بررسی چگونگی ت. دهدمشی را مد نظر قرار میخط

براي این منظور، بخش اول  .گذاري عمومی در جامعه ایران استمشیاسالمی  بر دلیل اصلی خط
 براي توجیه فعالیت حکومت اقامه نهاي امروزیمشیرا که در اغلب خطی دلیل ترین، اصلیپژوهش

بر  ، ونتیجه گرفت که این دلیل، لیبرالی و به صورت هرمنوتیکی مورد بررسی قرار داد شودمی
با تحلیل  بخش دوم پژوهش .تگرایانه در مورد انسان و حکومت  استوار اسمبناي باورهاي فایده

حاصل از  هايمحتواي کیفی جهتدار آثار عالمه جوادي آملی با استفاده از تم اصلی و مقوله
هرمنوتیک، نتیجه گرفت که بر مبناي مفروضات و باورهاي اسالمی در مورد انسان و حکومت، 

براي سنجش  سپس ؛عدل است/گذاري عمومی در جامعه اسالمی، اصل حقمشیدلیل اصلی خط
گذاري مشیهاي تحلیل به جامعه اسالمی ایران و تبیین دلیل اصلی خطو یافتهالگو  امکان تسري
هاي و یافتهالگو  امکان تسريبرخی از خبرگان، . شدجامعه  به خبرگان مراجعه این عمومی در 

گذاري عمومی در جامعه مشیکید کردند که دلیل اصلی خطأت ، وییدأبه جامعه ایران ترا پژوهش 
شود که پژوهشهاي بیشتري در مورد چگونگی پیشنهاد میالبته . اسالمی ایران، اصل حق است
هاي گوناگون حیات اجتماعی صورت پذیرد تا در پرتو آن، امکان تسري اصل حقگرایی به عرصه
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هم است که در واقع حاصل این پژوهش، تأکید بر این م. مدار فراهم شودرسیدن به جامعه حق
هاي ایرانی فقط زمانی از مشروعیت و وجاهت کافی براي اجرا در جامعه ایرانی برخوردار مشیخط
 .شود که با حق و عدل منطبق باشندمی

  
  یاداشتها

ـ پژوهشگران برآنند که در اینجا منظور از مدینه فاضله، آرمانشهر خیالی نیست؛ بلکه شهر عدلی است که 1
 .آن موظف هستندمسلمانان به ایجاد 
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