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Abstract 

According to efficiency challenge of the Islamic Republic 

government, purpose of this research is asked questions that answer 

the challenges of the infrastructure and structure of the Islamic 

Republic government. The author uses method of questioning and 

producing the challenge to achieve his goal. The question is “what 

are infrastructural and structural questions in the efficiency of the 

Islamic Republic? It is claimed that when there are no balanced 

rational answers to infrastructural and structural questions so the 

political system of Islamic Republic and governments can not 

provide performance and achive their goals and missions, as the 

result Islamism and Iranian cannot be a model of civilization. 

Conclusion is answering those questions so become a measure of 

infrastructural and structural efficiency. Research shows that 

production and promotion of the culture of questioning, critique 

and rationality in society, political system and government make 

efficiency. 
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 یکردرودر رو یشپ یهاو پرسش یاسالم یدولت جمهور یکارآمد ساز

 یاسالم یاسیس یمدن ساز فلسفهت

 1* راد یوسفی یمرتض 
 

 چکیده

است که  هاییپرسشهدف این مقاله طرح  ،در راستای چالش کارآمدی دولت جمهوری اسالمی

کشاند. نویسنده در دولت جمهوری اسالمی را به چالش می ها و ساختارزیرساخت هابدانپاسخ 

آن است که در  الؤکند. سلید چالش استفاده میاز روش پرسش گری و تو ،نیل به مقصود خود

ی سیاسی اسالمی، کارآمدسازی جمهوری اسالمی با چه نوع چارچوب تعادل بخشی فلسفه

های مدعا آن است که هرگاه در پاسخ به پرسش های زیرساختی و  ساختاری مواجه است؟پرسش

ظام سیاسی جمهوری های تعادل بخشانه صورت نگیرد نخردورزی ،زیرساختی و ساختاری

باشند دچار ضعف در ارائه عملکرد مناسب و ها میدار راهبری آنهایی که عهدهاسالمی و دولت

گردند و دو بُعد اسالمیت و ایرانیت آن های خود میشایسته و ضعف در اهداف و مأموریت

گویی به خی مترتب بر موضوع آن است که پاستواند الگوی تمدن سازی قرار گیرد. نتیجهنمی

معیار ناکارآمدی دولت  ،شده و عدم آن یاالت مذکور معیار کارآمدی زیرساختی و ساختارؤس

تولید و ترویج فرهنگ پرسش گری و نقد و عقالنیت  ،های تحقیقگردد. یافتهجمهوری اسالمی می

ه ها و درنتیجریزی و انسجام در آنگذاری و برنامهدر جامعه و نظام سیاسی و دولت، هدف

   باشد.کارآمدی دولت می
 

 یاسیس یفلسفه ی،تعادل بخش ی،اسالم یدولت جمهور ی،تمدن ساز :واژگان کلیدی

 .یکارآمد ی،اسالم
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 مقدمه

ها با های سیاسی در سطوح زیرساختی و ساختاری، ضمن برخورداری از قوتی نظامهمه

یازمند پرسش از آنچه به ها نها و تهدیدات مواجه هستند و دوری از آنها و کاستیضعف

ها انجامیده و نیازمند توانمندی پایدار و روزآمدی و کارآمدی زیرساختی و ساختاری آن

باشند. سؤالی که نویسنده در این مقاله با آن مواجه ها میمواجهه و پاسخ خردورزانه بدان

ی سیاسی اسالمی، کارآمدسازی بوده آن است که در چارچوب تعادل بخشی فلسفه

های زیرساختی و  ساختاری مواجه است که اگر جمهوری اسالمی با چه نوع پرسش

ها توجه نشود یا پاسخ داده نشوند، جمهوری اسالمی در توانمندی زیرساختی و در بدان

شود و در دولت سازی و درنتیجه تمدن روزآمدی و کارآمدی ساختاری دچار تهدید می

 گردد؟ سازی دچار مشکل می

های های زیرساختی و ساختاری خردورزیآن است که هرگاه در پاسخ به پرسش ادعا     

دار هایی که عهدهتعادل بخشانه صورت نگیرد نظام سیاسی جمهوری اسالمی و دولت

ی عملکرد مناسب و شایسته و ضعف در باشند دچار ضعف در ارائهها میراهبری آن

تواند الگوی اسالمیت و ایرانیت آن نمی گردند و دو بُعدهای خود میاهداف و مأموریت

شود. در زمینه محور اسکینر استفاده می -تمدن سازی قرار گیرد. در این متن از روش متن 

های رفتاری دولت جمهوری اسالمی و ساختار عملکردی شده که زیرساختمتن نشان داده

یریتی را تولید های عملکردی و مدهای اساسی و بنیانی و پرسشهای پرسشآن زمینه

ها، پیامدهای خاصی را در پی کند که عدم خردورزی و عدم تأمل و تعقل کافی از آنمی

ی دارد. در این متن نویسنده چارچوب تئوریک خود را چارچوب تعادل بخشی فلسفه

آید. در های موردنظر برمیسیاسی اسالمی قرار داده و براساس آن به طرح پرسش

و تمدن ساز در  ی سیاسی اسالمی، رسیدن به تعادل پایدارلسفهچارچوب تعادل بخشی ف

عدالتی و تجاوز به پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرم و انحراف و بی -0سه مرحله؛ 

ها ی نیروها، افراد و گروهپیشرانه تعادل بخشی میان همه-0حقوق هم نوعان و شهروندان 

مبستگی و رفع تخلفات، تعارضات و ها جهت ایجاد هماهنگی و هو طبقات و بخش
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افزایی ی تعالی ساز با پیوستگی و همپیشرانه -3ها تضادهای منافع متعدد و متکثر میان آن

ی انسانی، ی آن تولید سرمایهپذیرد و نتیجهصوری و محتوایی و مادی و معنوی صورت می

سطوح مختلف ثروت، وحدت، عدالت، همکاری، همبستگی، قدرت، اقتدار و ..... در 

 دهند.گردد و توانمندی خود را در الگوسازی و تمدن سازی نشان میمی

های زیرساختی و راهبری در ادامه همراه با بیان مفاهیم در چارچوب تعادل سازی، پرسش

اجرایی متن را به محورهای چهارگانه تقسیم  -سیاستگذارانه و ساختاری تقنینی و مدیریتی

 نموده است:

ی سیاسی اسالمی، کارآمدی، ناکارآمدی و مفاهیم؛ تعادل بخشی فلسفه محور اول: 

 جمهوری اسالمی 

 ی سیاسی اسالمی  تعادل بخشی در فلسفه -1

ی سیاسی اسالمی متأثر از مبانی انسان شناسانه و اعتقاد به مدنیت بالطبع و اعتقاد در فلسفه

گرای انسان و ب و مصلحتطلمعنوی و منفعت -اخروی و مادی-ی دنیویبه ابعاد دوگانه

همسو با غایت متعالی او، دولت قدرت فائقه و مدبره ای است که از ماهیت تعادل بخشی 

میان نیازهای دنیوی و اخروی انسان و منافع فردی و جمعی و آسایش بخشی و آرامش 

جو و شود تا هم مانع تعارض منافع شخصی ستیزهبخشی افراد مدنی برخوردار می

و مدنیت گریز شده و هم بر اساس عدالت و محبت مدنی در کنار منافع  آمیزخشونت

خصوصی، مصالح همگانی تأمین و شرایط همکاری مدنی برای همگان فراهم آمده و با 

های کمال خواهانه و متعالی انسان، دولت ضرورت توجه به وجود استعدادها و ظرفیت

)در مقابل شکوفایی استعدادهای طبیعی و سوی شکوفایی استعدادها یابد تا جامعه را بهمی

یابی به اهداف متعالی و نیل ی لیبرالیسم( و دستهای فردی در اندیشهرسمیت یافتن آزادی

هایی که دولت را یا صرفاً پیشگیر رفتارهای منازعه آمیز یا به سعادت حقیقی )مقابل نظری

اند( در چارچوب فرآیند دمدیریت با رویکرد اقتصادی و هدف سودآوری یا امنیت  می

 اعتدال مدنی، جامعه و نظام سیاسی را مدیریت و راهبری  نماید.

ی سیاسی اسالمی، فضیلت مندی و سعادت مردم ی اصلی فلسفهبه بیانی دیگر مسئله     
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های است و فضیلت مندی و نیل به سعادت متوقف بر اعتدال قوای نفس و اجزا و بخش

ی سیاسی طراحی نظمی است که افراد با پیشگیری و فاصله سفهباشد. فلمختلف جامعه می

ها، به استعدادهای فطری خود روآورند و آن را فعال وتفریطگرفتن از انحرافات و افراط

یابد تا بتواند هم عنوان قدرت فائقه ماهیت تعادل بخشی مینمایند. در این صورت دولت به

ها داشته باشد و هم با دو عنصر و تجاوزطلبینقش بازدارندگی از منازعات و انحرافات 

عدالت و محبت مدنی حامل نظم با ثبات و بادوام و شکوفایی فضائل فطری کمالی باشد تا 

به جایگاه وجودی و الهی کریمانه و سعادتمندانه نائل آید و بدین طریق اعتدال و معنویت 

 ومت قرار دهد.را در دل سیاست وارد کرده و حکمت و خیرخواهی را اساس حک

 اند از:ی سیاسی اسالمی عبارتهای دولت اعتدالی در فلسفهویژگی 

تأمین مصالح عمومی در کنار منافع فردی )در نظریات تولیدشده از دولت در مکاتب  -

شده و تأمین گر مصالح ها یا در رهیافت سوسیالیستی تعریففلسفی عصر جدید، دولت

شده و تأمین گر باشند و یا در رهیافت لیبرالیستی تعریفگیری اقتصادی میعمومی با جهت

که رویکرد ها شدت و ضعف وجود دارد. درحالیمنافع فردی هستند، هرچند در میان آن

ی اعتدال مدنی، به تجمیع ی سیاسی اسالمی بر پایهگرای فلسفهای دولت اعتدالمنظومه

 آید.(ها برمیدنیوی و اخروی آن ها و سعادتمنافع فردی و جمعی/ دنیایی و اخروی آن

ی ی غریزهگرا( عبور انسان از مرحلهی دولت در رهیافت اعتدال )دولت اعتدالمسئله -

ی استعدادهای کمال خواهانه برخاسته از فطرت جانبهحیوانی/ شیطانی به شکوفایی همه

ها و انمندیگرا، شکوفایی تواعتدالهای غیرکه در دولتاست )درحالی الهی –انسانی 

باشد، اما شکوفایی استعدادها یا فردی است یا جامع ابعاد مادی و استعدادها مسئله می

معنوی انسان نبوده و به ماهیت مادی مثل سودمند شدن، مالکیت و آزادی هدایت 

 شوند(.می

ی اخروی بر پایه -معنوی و دنیوی  -غایت این دولت، سعادتمندی جامع مادی  -

جانبه و محدود و که در مکاتب دیگر، سعادتمندی یکباشد، درحالیی میهای الهارزش

 باشد.عمدتاً مادی می
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پیشگیرانه و بازدارنده از تأثیر  -0های کلی؛ در این نظریه، ضمن ضرورت دودسته نقش -

پیشرانه و انگیزه ساز، نقش مدیریت پیشگیرانه و بازدارنده بر  -0عوامل منفی در کارکرد و 

ی دهی و مدیریت امور و در نیل به اهداف هزینهساز تقدم دارد تا دولت در سامان انگیزه

ی ی نامتعادلِ گریز از مرکز و تضادآفرین به مرحلهکمتری را متحمل شود و عبور از مرحله

 (003، ص0350متعادل وحدت زا آسان گردد. ) فارابی، 

کل هستی که ناشی از رویکرد وحدت این نظریه بر اساس تأثیرپذیری از اعتدال حاکم بر  -

ها بوده، قائل به ی اجزاء و عناصر پدیدهدر کثرت و نگاه منظومه نگری و تجمیع همه

که در مکاتب دیگر عموماً یا تأمین باشد، درحالیتجمیع منافع و مصالح فرد و جامعه می

 باشد. منافع فردی اصل بوده و منافع جمع فرع و یا برعکس می

ی سیاسی اسالمی، شکل مطلوب دولت و زیرساخت و ساختار آن، تجمیع و لسفهدر ف     

سوی تحقق اهداف است. ها بهها و هدایت آنافکار، اعمال، امکانات و فرصت 0افزاییهم

ی افراد تعادل یافته برای تحصیل سعادت دو در این دولت، مشارکت فعال و همگانی همه

های آن مبتنی بر توأمان و تعادل میان گذاریسیاست جهان مادی و معنوی است. دولتی که

ی دولت علم به مصالح دنیوی آسایش آور و معنوی آرامش آور بوده و مقابل نظریه

 (.00-00، ص0355باشد. )یوسفی راد، دنیاگرای مادی/ آسایش آور می

حریصانه و  ی حیوانی منفعت طلبانه،عبور انسانی از مرحله -0ی چنین دولتی ویژه کار     

 -ی وجودی افراد مدنی در دو بعد؛ الفبه تعادل بخشی و توأمانی توسعه -0طلب منفعت

عملی تا  -های حقیقی و کماالت یابد بنظری تا علم و آگاهی حقیقی به توانمندی

شان توأمان توسعه باشد و حیات مادی و معنوی اعمالش در مطابقت با مصالح عمومی

 یابند.

 بخشآمدی و کارآمدی تعادلمفهوم کار -2

ها و اطالعات مدیریت و سازمان، کارآمدی  به معنای اثربخشی و در کتاب فرهنگ واژه

 .................................................................................................................................................................  
 کارهای بازدارنده و پیشگیرانه ها و راهها و آسیب. با شناسایی موانع و آفت0 
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ها دانسته شده است شده و انجام مأموریتمیزان موفقیت در تحقق اهداف از پیش تعریف

از افزا و اثربخش وری بهینه و هماهنگ و هم( و مراد از آن بهره000، ص0358)معینی، 

های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام سیاسی های اجزا و بخشامکانات و ظرفیت

که مدیریت یک مجموعه باعث نهادینگی شدن شود مگر اینباشد و این حاصل نمیمی

ها و تهدیدات و امور، علمی و فنی شدن و سازمانی کار کردن مجموعه، شناسایی فرصت

ای عمل کردن شود. از منظر اعتدال و مدیریت از سلیقه تبدیل تهدیدها به فرصت و دوری

وتفریط شود که با دوری از افراطبخش نیز، کارآمدی نوعی از مدیریت محسوب میتعادل

 ها و زیرها و بخشی افراد و گروهو دوری از افتادن در تعارض و تقابل و تضاد میان همه

گیری شایسته های مؤثر و بهرهظرفیت یی همهها، با رعایت عدالت مدنی و مالحظهبخش

ها ها برقرارشده و با تجمیع و وحدت بخشیدن به آنها، تعادل و توازن میان آناز آن

توأمانی آسایش و آرامش و رفاه و امنیت و عدالت و آزادی و ... که حاصل هماهنگی و 

مادی و معنوی ها رشد و پیشرفت هاست حاصل و با هدایت آنهمبستگی و اعتدال میان آن

و تعالی وجودی به میزانی که در ظرفیت کمالی افراد و جامعه ممکن است ایجاد گردد. 

ها نیز شناسایی و درنتیجه کارآمدی آن است که  تهدیدات شناسایی و دفع شده، فرصت

 ها صورت بگیرد.برداری از آندرنتیجه حفظ و تقویت شوند و حداکثر بهره

فرآیندی است که با شناسایی تهدیدها و مهار یا کاهش و یا در این صورت کارآمدی یک 

برداری ها و بهرهها یعنی با پیشگیری و بازدارندگی آغاز و با شناسایی فرصتنابودی آن

شده و تحقق یابی به اهداف تعیینی امکانات در جهت دستها و تخصیص بهینهمفید از آن

ی افراد مدنی و جامعه و سامان و توسعه یابد و درنتیجه بهالگوی مطلوب استمرار می

 انجامد.زندگی مدنی در ابعاد مادی و معنوی و آسایش و آرامش  می

آن  جایبهها اعم از ارادی و غیرارادی زدوده گردد و ی بدیبلکه باید همه»فارابی گوید: 

و  .(003، ص0350)فارابی، .« خیرات برقرار گردد؛ هم خیرات ارادی و هم خیرات طبیعی

سان نماید که اجزاء و را بدان هانظام مدینه»گیرد که کار سیاستمدار این است که: نتیجه می

 )همان(..« ها با نظام خاصی به یکدیگر پیوسته گردندها و اعضاء مدینهدسته
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 چنانآنو »داند: ها میبرداری از آنو در ادامه، حاصل پیوستگی را تجمیع امکانات و بهره

ها و حصول ها برقرار کند که همه جمعاً جهت زدودن بدیترتیب بین آن سازگاری و

و از این طریق یکدیگر را کامل کرده  )همان(.« ها به یکدیگر کمک و معاونت نمایندخوبی

ی اندازهیافته و بهی افراد مدنی به کمال وجودی خود دستو کمال خود را بازیابند تا همه

آنگاه به تعبیر علیرضا صدرا کارآمدی یعنی رسایی و  استعدادهای خود کامل شوند.

سازواری، زیرا چیزی کامل است که هم رسا باشد و هم سازوار؛ مثالً یک موتور ماشین را 

در نظر بگیرید. موتور ماشین هم باید ابزار الزم را داشته باشد، مثالً موتور باید شمع داشته 

کند، اگر . اگر شمع نداشته باشد کار نمیباشد و هم هر شمع سر جای خودش قرار بگیرد

کند. سیستم هم همین است؛ هم باید کار نمی شمع داشته باشد اما سر جای خودش نباشد،

مند( الزم را داشته باشد، هم باید هرکدام سر جای خودش قرار عناصر )ساختاری و نظام

یگر کارآمدی یعنی دعبارت( و به0350بگیرد تا کارکرد خود را داشته باشد )صدرا، 

خواهد کارآمد باشد باید رسا و سازوار باشد؛ هم ای که میوری و اثربخشی. پدیدهبهره

اش باید کند؛ هم برنامهاجزایش و هم نظامش؛ حاال سازمان باشد یا برنامه باشد فرق نمی

شود اش میرسا و سازوار باشد و هم ساختارش. اگر این أمر محقق شد، خروجی

 شود. )همان(وری و اثربخشی جمع میوقت کارآمدی در دو عنصر؛ بهرهآن کارآمدی.

در این صورت ناکارآمدی و ناکارآمدی متعادل هر آن چیزی است که با عدم      

ها، مانع در رسیدن به أمر ها و از فرصتبرداری مفید از امکانات و شرایط و ظرفیتبهره

سانی و در فراهم شدن توأمانی آسایش و آرامش ی انخیر و مانع در ایجاد تحول و توسعه

و توأمانی رفاه و امنیت و ... شود. در رهیافت اعتدالی ناکارآمدی، بروز رفتارهای افراطی 

جای جلب منافع با رعایت منافع هم طلبانه و سودجویانه و خودخواهانه فردی بهمنفعت

های مدنیِ کمال خواهانه و ندیجای رعایت اقتضائات مدنیت و عدم بروز توانمنوعان و به

های استحقاقی خود است تا در آن جایگاه استعدادها و عدم استقرار افراد در جایگاه

های مختلف ها شکوفا گردد و به معنای عدم توازن و تعادل میان اجزاء و بخشتوانمندی

آمدی یعنی ی آن است. بنابراین ناکارجامعه است تا کارکرد هر یک همان نباشد که شایسته
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های خود قرار نداده است و میان اشیا و آن نوع مدیریت مدنی که اشیا و افراد را در جایگاه

مناصب و منافع متعددی همسویی و هماهنگی و تعادل و میان افراد جامعه همدلی و 

جای تشتت و تفرقه و تضاد منافع، وحدت و کند تا میان جامعه بهپیوستگی ایجاد نمی

  افزایی منافع ایجاد شود. ویی منافع و بلکه همهمدلی و همس

 ب: جمهوری اسالمی؛ نظام سیاسی و دولت آن

عنوان یک نظام سیاسی ترکیب و تلفیقی از جمهوریت و اسالمیت و جمهوری اسالمی به

باشد. اقتضاء جمهوری آن است که مردم حق حاکمیت بر سرنوشت اقتضائات آن دو می

گذاری و مبنای فرهنگ و می آن است که اسالم مبنای قانونخود دارند و اقتضاء اسال

دارد های اساسی نظام سیاسی قرار گیرد. مرتضی مطهری این مقصود را چنین بیان میبخش

مردم  یعامه بر مبنای آرایکه  است حکومتیشکلی از اشکال که جمهوری اسالمی 

، 0355باشد. )مطهری، می میآن بر اساس معیارها و موازین اسالو محتوای یافته سامان

 (.338، ص00ج

حکومت اسالم حکومت قانون است. در این طرز حکومت، »فرماید: امام خمینی می

تا، )امام خمینی، بی« حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است.

عه حکومت در اسالم به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جام»( و نیز: 70ص

مراد این است که جمهوری اسالمی حکومت  (.77)همان، ص« فرمایی داردحکم

 ساالری با حاکمیت احکام اسالمی و حاکمیت قانون است.مردم

دیده و ی جمهوریت و هم اسالمیت آسیباما چنین نظامی قابلیت دارد هم از ناحیه     

ها های اساسی که برآمد آنکه همواره خود را با پرسشدچار ناکارآمدی گردد، مگر آن

های عالمانه و مبتنی بر ها پاسخطورجدی مواجه کرده و به آنروزآمدی و کارآمدی است به

های اساسی در سطوح زیرساختی و ی مدیریتی کارآمد بدهد. در ادامه پرسشتجربه

  شوند.طور اجمال طرح بحث میاجرایی به -گذارانه و مدیریتی ساختاری راهبری سیاست
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 های زیرساختی دولت و نظام سیاسی جمهوری اسالمی: پرسش2محور

های اصلی آن را از ی خود، باید زمینههای سیاسی جهت رشد و توسعهها و نظامدولت

ی ها به انسان و رشد و توسعهها و نگرشها و در نگاهسازی در زیرساختطریق ظرفیت

مندی و وری از امکانات و حداکثر رضایتابعاد زندگی آن دنبال کنند تا حداکثر بهره

های فردی و جمعی و مدنی ایجاد مشارکت فعال مردم در شکوفایی استعدادها و توانمندی

ی خود را در راستای شکوفایی استعدادهای انسان، تعادل بخشی ویژه شود. دولتی که کار

عبور جامعه از وضعیت دهد کارآمدی را ابتدا در قوای افراد مدنی و قوای جامعه قرار می

هاست ها و خودخواهیورزیها و طمعطلبیوتفریط رفتاری افراد که ناشی از منفعتافراط

و از نهادهای جامعه و نظام سیاسی که ناشی از وجود ناهماهنگی و ناهم گونگی و عدم 

داند، زیرا با چنین عبوری گذاری و عدم ایجاد تعادل میان افراد و نهادهاست میهدف

ها فراهم وری بهینه از آنهای کمالی هر یک ظهور و بروز نموده و امکان بهرهظرفیت

یابی به اهداف خود نیازمند کارآمدسازی خود گردد. جمهوری اسالمی نیز جهت دستمی

ها از طریق ایجاد و استقرار تعادل هم در رفتار شهروندان و هم در میان نهادها و سازمان

ها و در ادامه در ها بینجامد، اما اگر نتواند از طریق زیرساختآندارد تا به کارآمدی 

ی تعالی جامعه برآید دچار ساختارها و سطح راهبری خود به ایجاد تعادل و در ادامه

تواند انجامد و درنتیجه نمیناکارآمدی شده و ناکارآمدی آن به ضعف یا عدم مشروعیت می

 . در رویکرد تمدن سازی ایفای نقش نماید

عنوان دستاورد انقالب اسالمی، نظامی نو پا است که متفاوت از جمهوری اسالمی به     

گرفته و توانسته با های حکومتی است که تاکنون در جوامع مختلف شکلی مدلهمه

تدوین قانون اساسی و تعیین حدود اختیارات و حقوق مردم چندین دهه حکومت کند و 

یافتگی و روزآمدی و داشته باشد، اما استمرار آن و توسعهدستاوردهای زیادی را در پی 

هایی است که پاسخ آفرینی در تمدن سازی آن، نیازمند مواجهه با پرسشکارآمدی و نقش

 انجامد. های موجود جهانی میها به روزآمدی و کارآمدی آن در سطح نظامبه آن

و توحیدی و فرهنگ اسالمی و  های قوی اعتقادیاین نظام دارای مبانی و زیرساخت     



 
 

 (8، )پیاپی 9411 زمستانو  پاییز، 2شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

00 

 

شده است، اما این مبانی  ها اشارهباشد که در اصول مقدماتی قانون اساسی بدانایرانی می

هایی را در تولید ساختارهای مناسب در ها و تعارضات، پرسشبه خاطر وجود برخی زمینه

یریت عنوان مددولت و نظام سیاسی و رفع موانع عملکردی و ناکارآمدی دولت به

 اند از؛  های عبارتکند. این پرسشبخش و هدایتگر به مقاصد عالی ایجاد میسامان

 پرسش از شکاف و عدم شکاف میان نظر و عمل  -

شناسی الهی نظام جمهوری اسالمی، انسان را جامع شناسانه و انسانمبانی نظری معرفت

ادن آن در سیاست و موجودات عالم زمینی در برخورداری دانش حکمت جهت کاربرد د

( و در برخورداری از 70، ص 0737)ابن مسکویه،  0دولت از طریق احقاق حق و عدالت

طلبانه و طمع ورز و متجاوز به حقوق استعدادهای شیطانی و حیوانی خودخواهانه و منفعت

 دیگران و از استعدادهای کمالی خیرخواهانه و غیرخواهانه با نگرش توحیدی تا ایثار و از

اما پرسش آن است که آیا  0کند.اللهی معرفی میداند و با جایگاه خلیفهد گذشتی میخو

ساختار حقوقی و مدنی جمهوری اسالمی توانسته برای این انسان از طریق 

کارهای های الزم، راهها و مدیریت و تعیین فرآیندها و تعیین ضمانتگذاریسیاست

موده و به ظهور برساند؟ و چه میزان عدالت را در خوبی عملیاتی نها را بهبخشی آنفعلیت

ورزی و در طلبی و طمعبازدارندگی و پیشگیری از ظلم و تجاوز و از خودخواهی و منفعت

ایجاد تعاون و همکاری و همبستگی و در ایجاد نظم و امنیت در سطوح مختلف فکری و 

ر بسترسازی ظهور و عینی، فردی و جمعی، اقتصادی و فرهنگی و درونی و بیرونی و د

 های اجتماعی گسترش دهد؟ ها و ایجاد سرمایهبروز استعدادها و توانمندی

 سازی ترکیبی و همبسته و تعادل ساز ایرانی و اسالمیپرسش از هویت -

رخداد انقالب اسالمی در ایران و تشکیل نظام جمهوری اسالمی با ماهیت اسالمی نیازمند  

با اسالمیت و ایجاد تعادل میان آن دو بوده تا به تولید نظام  هم پیوند ایرانیت/ جمهوریت
 .................................................................................................................................................................  
کار علم روشن کردن حق »داند: رزی اظهار و روشن ساختن حق به نحو مطلق می. کارکرد هرگونه علم و دانش و خردو1 

 )است(.« و تدبیر امور

 . قانون اساسی جمهوری اسالمی؛ اصل دوم.0 
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سازی و الگوسازی فرهنگی و سیاسی اجتماعی جامعه برآید و هم نیازمند تبیین و فرهنگ

الزم از طریق نهادهای مربوطه است، اما آیا اقدامات اساسی و الزم جهت تولید هویتی 

روی کارآمدن هر دولتی کفۀ ترازو به هم پیوسته صورت گرفته است تا با همترکیبی به

نخورده و هر دو توأمان و هم افزا پیش رفته و توانمندی ایجاد کنند؟ و اال اگر با روی کار 

رنگ یا خورده و جنبۀ اسالمیت تقویت و غلبه و ایرانیت کمهمها تعادل بهآمدن دولت

های اسالمی و سازی متناسب باارزشبرعکس شود این أمر موجبات ضعف در هویت

ی سازد. این در حالی است که این سرزمین هم پیشینهفرهنگ ایرانی را فراهم می

ی های علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ایرانی و هم پشتوانهافتخارآمیزی در زمینه

 دین اسالم با فهم معقول شیعی را دارد.

کاتب اسالمی از فارابی تا سرزمین ایران، مرکز حکمت جاویدان بوده است. تمام م     

سینا و سهروردی تا صدرالمتألهین شیرازی و تا عالمه طباطبایی و خواجه نصیر و از ابن

اهلل جوادی آملی با ماهیت اسالمی در این سرزمین بوده است. تفکر اسالمی فراتر از آیت

د اما دههای جهان را خطاب قرار میی ملتهای مسلمان بلکه همهی ملتمرزها، همه

چنانچه محمود سریع القلم مدعی است متون فلسفی و اندیشگی قرن اخیر معرکۀ 

( و این پرسش 00-03، ص0303تعارضات راه ایرانی و اسالمی بوده است )سریع القلم، 

 آید که چه باید کرد؟پیش می

 پرسش از چالش منافع ملی و مصالح ارزشی انقالبی -

های پیش روی ح ارزشی انقالبی از دیگر پرسشپرسش از حل چالش منافع ملی و مصال

جمهوری اسالمی است که نیاز به بازخوانی و تأمل دارد تا در درون هویت بخشی 

رو گاه نظراتی در محور بودن ( ازاین085، ص0350ایرانی حل شود. )زهیری،  -اسالمی

ن مصالح شود و گاه با کمرنگ کردن منافع ملی توجهات روی تأمیمنافع ملی ارائه می

ی نظام گردد. این مسئله خصوصاً در صحنهارزشی و انقالبی جمهوری اسالمی معطوف می

ی الملل و کیفیت روابط خارجی جمهوری اسالمی با دیگر کشورها و در نوع مواجههبین

 هایی ایجاد کرده است.المللی خود را نشان داده و تاکنون آسیبایران با مسائل بین
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 نی اخالق مدنی و فضیلت مدار با قوانین و مقررات حاکمخواپرسش از هم -

ی مؤثر در کارآمدسازی عنوان یک سرمایهامروزه اخالق و رفتار مبتنی بر فضیلت، به

باشد. نزد فارابی هرگاه اخالق شهروندان از حالت اعتدال های سیاسی مطرح مینظام

نماید. )فارابی، ن مسیر حفظ میمنحرف شود حاکم آن را به مسیر اعتدال برگردانده و در آ

 (00ق ، ص0087

، علم اخالق را جزئی از علم مدنی قرار داده و العلوما حصاء  چنانچه ایشان در کتاب     

منشأ شده است. ها که افعال و رفتار ارادی از آنکند فضائلی بحث میاز ملکات و  در آن

ل المله و تحصیل السعاده و التنبیه ( فارابی در آثار دیگر خود مث080، ص 0300)فارابی، 

ی نیل به آن دانسته صراحت اخالق را اساس و سیاست را وسیلهعلی سبیل السعاده نیز به

 است. 

بخش، مناسبات اخالق و سیاست طوری است که این دو در بنابراین در دولت تعادل     

 (03، ص0305وادی آملی، کنند. )جآفرینی میعنوان مکمل دیگری نقشامتداد هم بوده و به

جمهوری اسالمی به برکت برخورداری از فرهنگ غنی ایرانی و معارف عالی اسالمی،      

ظرفیت غنی برای تولید اخالق مدنی کارآمد را دارد، اما آیا تاکنون اقدامات الزم برای 

 کارهای کاربردی سازی آن صورت گرفته است؟سازی آن و تعیین راهظرفیت

 ی عقل و دین تبیین و تعادل سازی رابطهپرسش از  -

ی پایدار میان عقل و ادراکات و فهم عقالنی و میان دین و دولت باید به تبیین رابطه 

های دینی برآید و از این طریق کیفیت عقالنیت نخبگان سیاسی را تحت تأثیر قرار ارزش

ر تولید مشکالت و ( و اال عدم تبیین این رابطه نقش مؤثری د05، ص0350دهد )قریب، 

 ها دارد. های رفتاری و ارزیابی آنعدم تعیین مرزبندی

 پرسش از توازن سازی میان حق و تکلیف -

ی ها و مصالح عمومی، بر پایهدر عصر جدید، مدیریت زندگی مدنی و تأمین نیازمندی

ته رو أمر سیاسی برخالف گذشپذیرد. ازایناعتقاد به حقوق عمومی شهروندان صورت می
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دووجهی شده است. وجهی از آن حکم شرعی و وجه دیگر حقوق عمومی است. )فیرحی، 

 (57، ص0، ج0350

های رفاهی، آموزشی، اقتصادی و ها به حوزهدر این دوره گسترش و ورود زیاد دولت     

ها را باال برده و این توقعات بیشتر در دهی دولتصنعتی، توقعات شهروندان در خدمات

های وق شهروندی ظهور یافت و جمهوری اسالمی نیازمند آن است که مکانیسمقلمرو حق

نظارتی بیشتری برای رعایت حقوق شهروندان به کار گیرد، اما آیا در جمهوری اسالمی 

ها تفکیک الزم صورت پذیرفته است؟ هرچند هنوز میان حقوق شهروندان و تکالیف آن

 (.005، ص0350ملزوم برقرار است )یوسفی راد،  ی الزم ومبنا نزد متفکرین اسالمی رابطه

ی رفتاری شهروندان و تعیین نوع باید توجه داشت عدم توازن میان حق و تکلیف در پایه

ی شهروندان با حکومت و خاصه با نخبگان نقش مؤثری در ناکارآمدی دارد. مردم در رابطه

رکت در جهت که مشاحکومت حق محور، دارای مشارکت فعال هستند ازآن

هاست و حق باید مطالبه شود تا های حکومت، حق آنها و تصمیم سازیگیریتصمیم

حکومت موظف به رعایت آن باشد، اما اگر مکلف به ارتباط حکومت و مشارکت در آن 

کنند و دیگر اینکه چه بسیار افرادی باشند صاحبان قدرت از چنین تکلیفی سوءاستفاده می

دانند که در پندارند بلکه حق خود میحکومت را وظیفه نمی که مبنای ارتباط خود با

 ها مشارکت داشته باشند.گیریتصمیم سازی ها و تصمیم

که هر فردی تالش رو اینداند، ازاینطور ذاتی صاحب حق میامام خمینی انسان را به     

داند. یکند حقوق خود را به دست آورد از آن باب است که چون آن را ذاتی خود ممی

ایشان ضمن اعتقاد به حقوق طبیعی و فطری که ناشی از حقوق انسان به ما هو انسان است 

( 300، ص0، ج0307داند )امام خمینی، این نوع حقوق را حقوق خدادادی برای همگان می

ی هر ملتی است از حقوق اولیه»و معتقد است هر فرد و ملتی باید از آن برخوردار باشد. 

)همان، « نوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.که  باید سر

گوید: که چرا مردم ایران دست به انقالب اسالمی زدند می( ایشان در توجیه این305ص

ی بشر است که من کنند. حق اولیهی بشریت را مطالبه میها دارند حقوق اولیهاین»
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باشم. حرف ما این است. این حرفی است که  خواهم خودمخواهم آزادباشم.....من میمی

 (.708، ص3)همان، ج« پذیرنددر هر جا شما بگوئید همه از شما می

حال داند و درعینایشان حقوق و مزایای انسانی را أمری فطری و مقبول همگان می     

ت ی احقاق حقوق افراد است تا همگان به حقوق خود دستأکید دارد که دین اسالم بر پایه

رسد و مراعات همۀ حقوق را کس به حقوق خودش میاسالم دینی است که همه»یابند. 

 (700، ص0)همان، ج«. کندمی

دهد و آن را فراتر وی در مساله ی حق تعیین سرنوشت، حساسیت خاصی نشان می       

حق شرعی و حق قانونی و حق بشری »داند. از حق بشری آن را حق دین و شرعی نیز می

 (03)همان، ص« این است که سرنوشتمان دست خودمان باشد.ما 

سازی الزم برای ورود دادن حقوق این در حالی است که در جمهوری اسالمی ظرفیت     

مردم در ساختار و روابط ساختاری نظام صورت نپذیرفته است و همین أمر موجب شده 

اند شدهی رعایت حقوق تعریفمردم مطالبه گر حقوق خود باشند و ساختارها کمتر بر پایه

 شود که ساختارها با نگاه حقوق مردم بازنگری شوند. و باالخره کمتر دیده می

 هاها و اتخاذ روشپرسش از تناسب و عدم تناسب میان آرمان -

ها قرار گیرد، اما مدیریت و گذاریی سیاستها پایهیابی به آرمانالزم است دست

های بیرونی و در توجه به شرایط و ا باید متناسب با واقعیتهسیاستمداری و اتخاذ روش

گرایی و مطلق اندیشه مردان و نخبگان سیاسی را خطر کلموانع اقدام شوند و اال دولت

( و ذهنیت بافی در پی دارد اما آیا در جمهوری اسالمی توجه 05-00، ص0350)قریب، 

زم قرارگرفته است تا در تعامل با نظام های بیرونی و اقتضائات آن موردتوجه البه واقعیت

 های موجود در آن کمتر دچار مشکل شود.الملل و دولتبین

 پرسش از وجود و عدم وجود نظام بینشی و گرایشی جامع کارآمد -

جمهوری اسالمی بر مبنای نظام اسالمی، نیازهای معرفتی خود را باید از نظام دانشی 

فلسفی، اخالقی، اعتقادی و فقهی تأمین نماید و باید  های مختلفی خود در زمینهپیشینه
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 شود. هر یک را در جای خود به کار بگیرد و اال دچار مشکل بینشی و معرفتی می

های سیاسی و اجتماعی غلبه اگر جمهوری اسالمی بخواهد پویا و کارآمد باشد و بر بحران 

سی، کالم سیاسی و فقه سیاسی ی سیاسی، اخالق سیاهای فلسفهتمامی حوزهکند، باید به

تناسب نیاز به کار ها را بهتوجه نماید اما آیا توانسته جایگاه هر یک را معین نموده و آن

گذاری و در مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان و بندد؟ باید در مجالس قانون

و جامعه  ها هم فقها حضورداشته، هم فیلسوفان، هم عالمان علم سیاستگذاریسیاست

شده و از نظرات هم استفاده کنند یک ها با هم تلفیقشناسان و هم اقتصاددانان. اگر این

قانون اساسی متعادلی خواهیم داشت و اال یا از عقالنیت و اصول مبنایی دور شده یا با 

 شویم. ها میها یا کندرویهای بیرونی دچار چالش جدی شده و گرفتار تندرویواقعیت

 ورزی عدم کنترل حرص و طمع -

عدم توجه جامع و کامل به انسان و به ابعاد حیوانی و شیطانی او در کنار ابعاد الهی و 

ها و وضع قوانین واقعیت طمع ورزانه و گذاریشود در سیاستمتعالی او موجب می

ورزی  شده یا کمتر توجه شود آنگاه محیط بیرونی برای حرصحریصانه انسان نادیده گرفته

 گردد. ورزی و خودخواهی و تجاوزطلبی فراهم میو طمع

ها را در روآوری به مال و ثروت و نصیرالدین طوسی سبب ناکارآمدی دولتخواجه     

سبب وقوف و انحطاط آن )دولت( رغبت قوم »داند. جویی میها و ترفه و لذترغبت به آن

و صولت اقتضای استکثار این دو جنس  در مقتنیات مانند اموال و کرامات بوده چه قوّت

کند و چون مالبس آن شوند هر آینه ضعفای عقول بدان رغبت نمایند و از مخالطت سیرت 

ایشان به دیگران سرایت کند تا سیرت اول بگذرند و به ترفه و نعمت جویی و خوش 

ه عیشی مشغول شوند و اوزار حرب و دفع بنهند و ملکاتی که در مقاومت اکتساب کرد

، 0350)طوسی، « ها به راحت و آسایش و عطلت میل کنندباشند فراموش کنند و همت

 -( اما آیا در دولت و نظام سیاسی جمهوری اسالمی ساختارهای تقنینی و مدیریتی 380ص

کارها و تدابیر الزم برای آسیب زدایی و پیشگیری و کنترل و تعدیل ها و راهاجرایی نقش

 طلبانه افراد تدارک دیده است؟منفعت رفتارهای فردگرایانه و
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 ها و رفتارهای مدنیگیری از آن کنشپرسش از عقل عملی و بهره -

عقل عملی دارای نقش اساسی در حضور فعال هر فرد مدنی در جامعه و در تعامل با  

ی مدیریت و سیاست ورزی و باشد و اگر پایهحکومت و در احقاق حقوق می

کند. پرسش آن است در جمهوری لت جامعه را متالشی میگذاری نباشد، دوسیاست

ی اسالمی دالیل فاصله گرفتن از عقل و حکمت عملی خاصه حکمت مدنی و فلسفه

سیاسی چیست؟ چرا در تدریس حکمت در حوزه و دانشگاه، به حکمت عملی چندان 

های شود؟ چرا پرسش از حقوقی مدنی یک فرهنگ نیست؟ امروزه بروز رفتارتوجهی نمی

که اگر عقل های سنگین در میان اقشار مختلف زیاد شده است درحالیآمیز با هزینهخشونت

وگو و تعامل پیشه شود جامعه کمتر دچار عملی در افراد مدنی فعال بوده و گفت

 شود. آمیز میهای خشونتآسیب

 گیر  پرسش از برخورداری از فلسفه زندگی همه -

ی سیاسی خاص ی زندگی شفاف و فلسفهیک فلسفهکه مردم چقدر در درون این

ی وحدت بخشی و کنند نقش مؤثری در کارآمدی نظام در زمینهشده زندگی میتعریف

ایجاد همبستگی میان شهروندان دارد اما آیا در جمهوری اسالمی تالش شده است تا مردم 

کنند؟ چه زندگی می ی زندگی شفاف برخوردار باشند تا مردم بدانند برای چهاز یک فلسفه

هدف یا اهدافی را باید دنبال کنند؟ و چه نوع سبک زندگی را انتخاب کنند؟ و بر آن 

مندی از زندگی خود نقش مؤثری در مشروعیت و درنتیجه یابی کنند؟ و با رضایتهویت

 در کارآمدی دولت داشته باشند.

 پرسش از ارتباط کارآمد میان دانش و صنعت -

های علمیه و های دانشی اعم از حوزهبا برخورداری از زیرساختجمهوری اسالمی 

های نظری دارد که شاهد آن آمار باالی ها توانمندی زیادی در علم و دانشدانشگاه

ها را در قالب شبکه کارآمدی باشد اما آیا توانسته آنآموختگان در حوزه و دانشگاه میدانش

تولید و فرایندهای آن و عدم اشتغال نگردد؟  به فن و عمل درآورد تا دچار مشکالت در
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اگر فلسفه تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی این بود که بین دانشگاه و صنعت قرار بگیرد چرا 

 ی مدرک شده است؟ چنین نشده و بیشتر صادرکننده

گذاری و سیاستمداری و مدیریت سیاسی پرسش از وجود نظارت قوی و از سیاست -

 قوی

های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی موجب ضعف در سیاستمداری و ذاریگضعف در سیاست

شود. های غلط میگیری سیاستدهی مفید شده و موجب شکلمدیریت سیاسی و سامان

زا و رکود جای کارآفرینی تورمهای مالیاتی یا ضعف در آن بهاینکه نداشتن سیاستمثل

ا و مدیریت سیاسی کشور چه میزان هگذاریشود. پرسش آن است که در سیاستآفرین می

 به نظارت قویِ کارآمد توجه شده است؟

 های روزآمد ساز و  کارآمدساز ساختاری جمهوری اسالمی : پرسش3محور

در میان اجزاء و عناصر یک نظام و میان بخش و زیر  هرگونه ناهمگونی و ناسازگاری

وری شامل و جامع از بتوان بهرهشود که ها و میان منافع افراد مدنی مانع از آن میبخش

که یک نظام متعادل نظامی است که میان اجزا و عناصر آن پیوستگی ها داشت، درحالیآن

ی اجزا و عناصر ( و حاصل آن پیوستگی کارآمدی همه003، ص0350وجود دار د)فارابی، 

یش آید ها تعادل و درنتیجه همگونگی و سازواری پشود یعنی اگر میان آنها میو بخش

های انجامد اما پرسشوری به باال رفتن کارآمدی میوری باال رفته و باال رفتن بهرهبهره

ساختاری کارآمدساز و روزآمد ساز در چارچوب اعتدال و رویکرد تعادل بخشی دولت 

 اند از؛ عبارت

 گراپرسش از مدیریت تخصصی کارآمدساز نه مدیریت عوام -

عه و نظام سیاسی، نیازمند نگاه تخصصی داشتن به امور و دهی و مدیریت یک جامسامان

باشد. سیاست و مدیریت مدنی در چارچوب اعتدال أمری برخورداری از دانش الزم می

شدت پرهیز به گراییعوام طلبد. باید در مدیریت ازپیچیده و لوازماتی دانشی خاصی را می

االجتماع، جامعه و نظام علم و المللنبیعلم سیاست، علم روابط  کرد. استفاده از فلسفه و

 دهد. مینجات  گراییعواماز  سیاسی و دولت را
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ی آن کار است و نتیجههای نگاه تخصصی صنعتی، نظم و تقسیمیکی از ویژگی     

مند و همگون، سازگار و کار نظامکار، پرسش از تقسیمباشد. باید در تقسیمافزوده میارزش

و از مدیریت کارآمد و روزآمد برخوردار گردید. باید پرسش از آن  سازوار و رسا داشت

 شود؟ ها به برنامه عملیاتی تبدیل میداشت که چگونه سیاست

 ی دولتیپرسش از بوروکراسی اداری و وجود مقررات پیچیده -

بوروکراسی اگرچه در عصر مدرن جهت ساماندهی و دوری از مدیریت سنتی غیرعلمی 

ها ها و ابالغات آننامهها و آییننامهحاکمیت بوروکراسی در قالب بخش ایجاد شد، اما

شود. در ها زده و فرصت سوزیهای زیادی را دچار میهای جدی به فرصتآسیب

ی بوروکراسی توجه داشته تا هم دچار فهم حداقلی جمهوری اسالمی الزم است به فلسفه

 نشود. صورت ساختاری  آن از آن نشده و هم اکتفا به

 پرسش از قانون اساسی مترقی و کیفیت اجرایی نمودن جامع آن -

قانون اساسی جمهوری اسالمی قانونی جامع، بنیانی و مترقی است، اما پرسش از آن است 

که چه میزان توانسته در ضمن اسالمیت، حقوق مردم را در خود برجسته نموده و چه 

کشانده و چه میزان مردم خود پاسدار آن  میزان مردم را در پاسداری از آن به مشارکت

 هستند.

 پرسش از مدیریت مصرف کارآمد و اثربخش -

افزا از تولیدات اولیه اعم از نیروی گیری بهینه و همپرسش از  مدیریت مصرف و بهره

آموختگان دانشگاهی و بسیج مردمی و نیروی کار زیاد و از  منابع انسانی مثل دانش

هایی است که پاسخ سیاسی و نظامی و ... مثل نقدینگی زیاد، پرسش اقتصادی و فرهنگی و

طلبد تا به کارآمدی دولت و نظام ها و تدابیر و تجارب الزم را میها خردورزیبه آن

سیاسی در سطح ملی و فراملی بینجامد. ضعف در فکر تجمیعی و ترکیبی و تخصصی 

شود مردم و مدیران و کارگزاران جمعی افزا در ساختارهای مدنی موجب میتعادل یافتۀ هم

فکر کردن و منسجم عمل کردن را کمتر تجربه کرده باشند. باید خردورزی بر مبنای 
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رعایت منافع و مصالح جمعی جای توده ایی عمل کردن را بگیرد. باید نهادهای تعلیمی و 

تخصصی های  جمعی و سیستمی فکر کردن و های سازنده و مفید راهترویجی با سیاست

تصمیم گرفتن را به شهروندان تعلیم دهند تا بتوان هم تولیدات اساسی و مبنایی و زیربنایی 

های فرهنگی و صنعتی و غیره ها دهها و صدها تولید دیگر در حوزهداشته و هم از آن

 داشت. 

وند جای توزیع پول تحت عنوان یارانه، برای مردم اشتغال ایجاد کرد تا مردم برباید به     

شان را بچرخانند. باید از سرمایه و زمین و انرژی و عزتمندانه کار کنند و چرخ زندگی

 زمان و اطالعات استفاده بهینه نمود. 

 سازی تعامالت مبتنی بر عدالت مدنی و محبت مدنیپرسش از نهادینه -

عدالت ی سازی در جامعه به تعلیم فکر و رفتار مدنی بر پایهباید توسط دولت و فرهنگ

مدنی برآمده تا در آن منافع خود و دیگران رعایت شده و هویت مدنی شکل گیرد تا بر 

ی انس و الفت و احسان و ایثار شکل ی محبت مدنی که در آن تعامالت بر پایهپایه

گرفته و اقدامات الزم صورت پذیرد اما پرسش آن گیرد، هویت انسانی و الهی شکلمی

زی روابط و تعامالت بر مبنای عدالت مدنی و محبت مدنی چه سااست که برای نهادینه

 میزان هزینه شده است؟

 وگو و میزان آنپرسش از وجود فرهنگ گفت -

وگوهای افراد جامعه بر سر منافع یکی از کارکردهای عقل عملی در میان مردم، امکان گفت

رتی از کارکردهای عقل باشد و به عباخود با رعایت منافع دیگران یعنی هم نوعان خود می

ی تعامالت مدنی را وگوی میان مردم و بردباری مثبت است که زمینهعملی اخالق، گفت

ها سازد و آن بخشی از مدنیت جهان کنونی است و الزمۀ آن وجود نهادها، رسانهفراهم می

( و هرگاه تفکر 070، ص0353وگو است )خانیکی، ها و مناسبات معطوف به گفتو شبکه

سفی و نقادی و محاسبه گرانه جمعی که حاصل فعالیت عقل عملی است حاکم شود، فل

هزینه صورت وگو بر سر منافع فردی و جمعی و مصالح دینی و ارزشی آسان و کمگفت

ها و از پذیرد. پرسش آن است که در جمهوری اسالمی چه نوع نهادها و چه میزان از آنمی
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 ها مروج آن هستند؟رسانه

گویی نظام سیاسی جمهوری اسالمی در قبال رفتارهای سیاسی از پاسخپرسش  -

 (.33، ص1331)زهیری، 

عدم مشارکت مدنی و سیاسی فعال و عدم فرهنگ پرسش گری که حاصل فعالیت عقل 

گویی آن شود که نقادی دولت و پاسخعملی و ترویج تفکر فلسفی است، مانع از آن می

رو دولت و نظام سیاسی در قبال کارهای پیدا کند. ازاینی حقوقی شده و پشتوانهنهادینه

ی صداها شنیده نشده و بعضی به حاشیه بینند و در مقابل، همهگو نمیخود، خود را پاسخ

( پرسش آن است که جمهوری اسالمی چه میزان خود 057، ص0353روند. )خانیکی، می

ی حقوقی یس نموده و چه پشتوانهبیند و برای این منظور چه نهادهایی تأسگو میرا پاسخ

 به آن داده است؟

ی تصمیمات دولت هستند. ها مردم احساس کنند پشتوانهگذاریباید در سیاست     

زمانی است که دولت اعتماد مردم را جلب کند و به اقناع مردم در رسیدن به حقوق این

رد دولت در ( یعنی آگاهانه به رضایت از کارک070، ص0353خود برآید )طوسی، 

 یابی به حقوق خود برسند. دست

 پرسش از نگاه علمی و تخصصی به مدیریت سیاسی کشور -

گویی و انتقادپذیری نقش مؤثری در حضور و مشارکت فعال مردم در تصمیمات پاسخ 

مندی و درنهایت کارآمدی نظام داشته و درنتیجه نقش مؤثری در مشروعیت و رضایت

ید از اقدامات غیرتخصصی و غیر فنی و غیرعلمی و سلیقه ایی سیاسی و دولت دارد. با

( و باور کنیم که 070، ص 0353پرهیزکرده و اال فساد و ناکارآمدی در پی دارد )طوسی، 

داری علم است و بعد بپذیریم که کشورداری یک فن است تا زیرساخت کارآمدی مملکت

کند. پرسش آن است که آیا جمهوری سازیم زیرا فن، کار را علمی و نهادینه میرا فراهم

اسالمی در مدیریت سیاسی خود از علم و فنون الزم برخوراست. آیا ساختار و مدیریت 

روز نبودن و عدم حساسیت در گویی بهسیاسی آن علمی است؟ از تبعات عدم پاسخ
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وری حال بهرهباشد و درعینها میوری مفید و اثربخش از امکانات و از فرصتبهره

 شود.ی فردی جایگزین منافع جمعی میودجویانهس

 پرسش از ساختارها و نهادهای کارآمد  -

ها عنوان میانجی میان مردم و دولت( مثل سمنجو )بهنبود نهادهای عمومی مدنی مشارکت

شوند ساختارها و نهادهای نظام و احزاب سیاسی و کاهش مشارکت مردم، موجب می

که در جایگاه حالی که نیروها مادامیخود نشان دهند درعیننتوانند مدیریت کارآمد از 

دهند. ساختار غیرکارآمد ی خود قرار نگیرند از خود کارآیی خوبی نشان نمیشایسته

جو یا نباشد یا کم باشد. پرسش آن است در موجب شده نهادهای عمومی مشارکت

آفرینی ر نقشگیری و تصمیم سازی چقدی تصمیمجمهوری اسالمی مردم در شبکه

 کنند؟می

 های پیش رو در کارآمدی : سطح راهبری دولت جمهوری اسالمی و پرسش4محور

ی اجتماعی و سیاسی با نظام اجتماعی و نظام همواره میان صحت و قوت یک اندیشه

ی مستقیم وجود دارد. اگر یک ( یک رابطه038، ص0350سیاسی برخاسته از آن )هرندی، 

های خود را عملی سازد مشکل جدی درواقع بینی یاسی نتواند اندیشهی سنظریه و اندیشه

 و پذیرش از سوی مردم دارد.

فقیه باید قوت خود را در عملی سازی ی والیتجمهوری اسالمی برخاسته از نظریه     

دهی و هدایت جامعه ها که نقش سامانها نشان دهد. از سوی دیگر دولتاهداف و آرمان

ی شوند که ازجملههایی میها و کاستیدارند دچار ضعفها را عهدهو آرمانسوی اهداف به

هایی که ازجمله پرسش گذاری و ضعف راهبری راهبردی است.ها ضعف در سیاستآن

 اند از:متوجه دولت جمهوری اسالمی است عبارت

 های نظارتی و تعادلی پرسش از سیاست -

تعادلی و حمایتی و هدایتی خود را مشخص  های نظارتی ودولت باید مرزهای سیاست

ها طلبد. دولتگذاری را میها چه نوع هدفحال مشخص کند کدام سیاستکند، درعین

نمایند. با ایفای نقش جای نظارت فعال و مؤثر را ایفا میگری بهگاه نقش تصدی
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طلب بود و نفوذ و منفعتهای ذیگری باید منتظر دخالت عناصر و یا افراد و گروهتصدی

 (080-085، ص0350شود. )زهیری، ها میگذاریثباتی در سیاستی آن بینتیجه

های نظارتی و حمایتی برای تعادل بخش، الزم است سیاستدر چارچوب دولت تعادل     

گذاری هدایت گرانه آن را بخشی باشد تا از آن طریق جامعه به تعادل رسیده و سیاست

ها برساند. باید بین عرضه و تقاضا و بین سود و زیان و آرمانسوی وصول به اهداف به

کند و هم اعمال تعادل ایجاد کند. دولت باید معمار باشد. معمار هم استانداردسازی می

کند. اما پرسش آن است که جمهوری اسالمی کند و بر استاندارد نظارت میاستاندارد می

 گر و مقتدر تفکیک کرده است؟لت نظارتچه میزان مرزهای دولت دخالت گرا را با دو

 (13، ص1331پرسش از وضعیت بازنگری از گذشته و نظارت بر حال )قریب،  -

انداز پیش رو، نیازمند بازنگری از گذشته و عنوان چشمها بهیابی به اهداف و آرماندست

در حال اجرا بخش های تعادلهای مستمر زمان حال دارد تا ارزیابی شود. آیا سیاستبرنامه

اند هماهنگی الزم در میان اجزا و عناصر ریزی درست برخوردار هستند و توانستهاز برنامه

های اجزا و عناصر افزایی ظرفیتها هممرتبط با یکدیگر را برقرار سازند تا حاصل آن

درگیر باشد. پرسش آن است که آیا دولت جمهوری اسالمی از چنین نظارتی برخوردار 

 ؟ باشدنمی

ها در مدیریت خود بر امور و های دولتترین نقشها بر امور، از اساسینظارت دولت     

باشد، اما اگر نظارت خوب صورت نپذیرد باید منتظر تداخل یابی به اهداف میدر دست

های راهبردی دولت، عدالتی شد لذا باید از سیاستها و ظلم و بیرفتن هزینه امور و باال

د بر امور باشد. این نظارت پویا و پیش گیرانه و دستگیرانه و برآیندی است نه نظارت کارآم

 نظارت مچ گیرانه. 

 گذاری عمومی کارآمدپرسش از سیاست -

گذاری مفید در در کشور، منابع تولیدی و زیرساختی زیاد وجود دارد، اما باید سیاست

وری حداکثری شده و حداکثر قدرت ی کم، بهرهها صورت بگیرد تا با هزینهوری از آنبهره
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افزا شوند. و اال دچار رکود و نیروی )اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اجتماعی( فراهم و هم

های گذاریشویم. پرسش آن است که آیا سیاستتورمی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی می

های افزا صورت گرفته است تا دچار پیامدالزم در سطوح مذکور به نحو تجمیعی و هم

عدم برخورداری از آن را نشویم؟ ما قدرت تولید مطالبات فرهنگی را داریم، خوب نیرو 

تخریبی  کنیم و به خودبرداری میها خوب بهرهکنیم اما باید دید از آنتولید می

( با ایفای 0350جای کنترل نقدینگی مدیریت نقدینگی کنیم. )صدرا، پردازیم. باید بهنمی

طلب نفوذ و منفعتهای ذید منتظر دخالت عناصر و یا افراد و گروهگری باینقش تصدی

 (080-085، ص0350شود. )زهیری، ها میگذاریثباتی در سیاستی آن بیبود و نتیجه

وری از امکانات و منابع، مبنا عدالت مدنی و رعایت ها و در بهرهگذاریباید در سیاست     

ها را در ها و فرصتافزایی امکانات و ظرفیتع و همنفعان باشد تا تجمیی ذیحقوق همه

وری را در برداشته باشد. باید توجه داشت منابع در تولید پی داشته و درنتیجه حداکثر بهره

رود یا نه؟ باید سیستم مالیاتی فعالیت غیرتولیدی را پرهزینه کند تا کسی سراغ کارهای می

ها گذارید؟ دولت الزم است در سیاستشوکاذب مثل داللی نرود اما آیا چنین می

های خود قرار دهد تا از امکانات به نحو وری بهینه یعنی اثربخش را جزء سیاستبهره

 انجامد.ها میمطلوب استفاده شود و اال به هدر رفتن فکرها و انرژی

 ریزی افزا در برنامهپرسش از نگاه هم -

قوه و تغییر هیات اجرایی توجه داشته باشد که دولت در مدیریت اجرایی خود باید با تغییر 

ی شدههای تعریفی برنامهدهندههای اجرایی تیم قبلی، ادامهبا مطالعه و آگاهی از برنامه

جای ورود و حرکت پاندولی کنندگی را ایفا نماید بهخود باشد، یعنی نقش پلکانی و تکمیل

ی جدید نوشته و به اجرا گذاشته و برنامه های قبلی را کناراش آن است که برنامهکه الزمه

ریزی گذارد که با این کار هم اتالف وقت و هم اتالف انرژی و هم اتالف فکر و برنامه

که کتب آسمانى پیشین را یَدَیْهِ )درحالی دارد. به تعبیر قرآن کریم باید مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ

رت، مشکالت ایجادشده و نیرو سوزی ( باشیم در غیر این صو55کند )بقره/ تصدیق مى

 شود. )همان(می
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 برنامگی یا ورود پاندولی به بروز مشکالت اساسی، اتالف منابع، فرصتورود بی     

توجهی میان ی ابعاد، به بروز شکاف قابلسوزی ها، تشدید تهدیدها، کاهش قدرت در همه

( اما آیا در مدیریت 00، ص0350انجامد )قریب، ها و امکانات کشور میها، قابلیتظرفیت

 شده است؟ ها نهادینهریزیافزا در برنامهاجرایی کشور نگاه هم

 پرسش از داشتن الگوی پیشبرد فرآیند امور -

عنوان الگو نیازمند های پیشگیرانه یا تعادل ساز بههر نظامی در فرآیند اجرای سیاست

باشد تا نوع کردن بین این دو می تعریف و تعیین و ترسیم آغاز و انتها و چگونگی طی

شده و از هرگونه طور تخصصی مشخصها بهها و چگونگی تحقق آناقدامات و فعالیت

اعمال سلیقۀ شخصی و هدر رفت اقدامات قبلی پیشگیری کند و تا موجب شود با 

آمدورفت نیروها و مدیران اجرایی اقدامات بعدی پلکانی و در تکمیل اقدامات قبلی باشد 

عنوان الگوی کار مشخص نباشد اقدامات موردنظر نتیجه نداده ما اگر چنانچه این فرآیند بها

های راهبردی به الگو شود. یعنی در کنار قانون اساسی و سیاستو دچار ناکارآمدی می

 نیازمندیم تا از عمل سلیقه ایی و خودسرانه پیشگیری شود.

 گیریپرسش از جایگاه مردم در تصمیم -

ها ی گروهساالری در ایران مورد وفاق همهدر جمهوری اسالمی اگرچه الگوی مردم امروز

شده و نخبگان سیاسی کشور است و توأمانی اسالمیت و جمهوریت نزد غالب پذیرفته

شده است؟ آیا طور شفاف تعریف و تعیینها بهگیریاست اما آیا نقش مردم در تصمیم

لبه گر باشند و از حق خود دفاع کنند. متأسفانه به نظر توانند مطادانند کجا میمردم می

( این عدم 03، ص0350ها شفاف شده باشد. )زهیری، گیریرسد نقش مردم در تصمیمنمی

ها از حقوق خود شفافیت نتوانسته مانع از اقدامات پیشگیرانه تضییع حقوق مردم و دفاع آن

ی خود را مطالبه و از آن دفاع شدهتعریف توانند حقوقرو مردم با سهولت نمینماید، ازاین

 نمایند.
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 پرسش از وجود نظام مشاغل و پرهیز از اشتغاالت متعدد -

نصیرالدین طوسی در نظام مشاغل دولت مطلوب خود نزد متفکرینی مثل فارابی و خواجه

( تا 000، ص0353ق، طوسی، 0087شود )فارابی، برای هر کس یک شغل تجویز می

نظمی یا تراکم شغلی برای بعضی و بیکاری برای بعضی و تداخل امور و بی تداخل مشاغل

های شغلی شایسته خود قرار گیرند و به بروز مفاسد دیگر دیگر پیش نیاید و افراد در پست

ها نینجامد. حال آیا جمهوری اسالمی در اشتغال افراد ها و توانمندیو هدر رفتن انرژی

 باشد؟ار میجامعه از نظام مشاغل برخورد

 گیرینتیجه

ی سیاسی در ابتدای متن این سؤال مطرح شد که در چارچوب تعادل بخشی فلسفه

های زیرساختی و ساختاری اسالمی، کارآمدسازی جمهوری اسالمی با چه نوع پرسش

ها تأثیر مستقیمی در ضعف در توانمندی مواجه است که عدم توجه یا عدم پاسخ به آن

روزآمدی و کارآمدی جمهوری اسالمی دارد و در دولت سازی و  زیرساختی و ضعف در

گردد؟ پاسخ به این سؤال در درون چارچوب درنتیجه تمدن سازی دچار مشکل می

ی سؤاالت فرعی شد که در زیرساختی و ساختاری نظام سیاسی جمهوری اسالمی مجموعه

 ند.طلبهای الزم را میشده و خردورزیمحورهای دوم تا چهارم مطرح

ی تمدن ساز از کارآمدی جمهوری های آسیب شناسانهدر این متن سه دسته پرسش     

ای اسالمی ارائه شد که بعد از محور مفاهیم، محورهای دوم تا چهارم را تشکیل دادند. دسته

ای دیگر ناظر به پرسش از ناظر به مقوالت زیرساختی بینشی و ارزشی بوده و دسته

ی سوم ناظر به پرسش گذارانه دولت بوده و دستهساختار سیاست های راهبردی وسیاست

 از چگونگی راهبری سیاستمدارانه و مدیریتی و ساختار تقنینی و مدیریتی دولت بود. 

 اند از؛ شناسانه و انسان شناسانه عبارتهای زیرساختی معرفتپرسش

اخالق مدنی در تعامالت پرسش از تناسب میان نظر و عمل، از رابطه دین و عقل، از وجود 

ها، از وجود توازن میان حق و ها و اتخاذ روشو ساختارها، از وجود تناسب میان آرمان

 -سازی ایرانیت تکلیف ،از تعادل میان منافع ملی و مصالح ارزشی انقالبی، از هویت
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گیر، از شکوفایی ی زندگی همهی سیاسی و فلسفهاسالمیت، از وجود شفافیت در فلسفه

گیری مفید از آن، از چگونگی کنترل حرص و طمع و از عقل عملی شهروندان و بهره

 تعادل میان دانش و صنعت.

شود های زیرساختی مذکور موجب میخردورزی و پاسخ عالمانه و مدبرانه به پرسش     

های دولت و نظام جمهوری اسالمی از تعادل بخشی الزم و تعالی گرایی زیرساخت

ده و درنتیجه از کارآمدی الزم برخوردار شود. مراجعه به متن قانون اساسی برخوردار بو

دهد مبانی نظام سیاسی جمهوری برخاسته از مبانی عقلی و دینی وحیانی تعادل نشان می

باشد. اما زمانی مبانی مذکور به گستر برخوردار میساز شریعت محور و عدالت

انجامند که به ی تمدن سازی نوین میعنوان الگوکارآمدسازی جمهوری اسالمی به

 شده پاسخ داده شود.های اساسی طرحپرسش

هایی از قبیل پرسش از نگاه علمی و تخصصی به های ساختاری، پرسشپرسش     

وگو، از حاکمیت قانون عدالت محور و از مدیریت مدیریت کشور، از وجود فرهنگ گفت

ه خردورزی و پاسخ عالمانه و متخصصانه باشند اما هرگونمصرف کارآمد و اثربخش می

گیری کارشناسانه و عالمانه و تخصصی و استقرار امور در جای خود نقش اساسی در بهره

های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و درنتیجه در کارآمدی ساختار دولت در بخش

 و درنتیجه به تعادل و تعالی جامعه و نظام سیاسی دارد.

 ری راهبردیهای راهبپرسش

اند از؛ پرسش از گذاری راهبردی است و عبارتها ناظر به سیاستاین پرسش

جای پاندولی، ها بههای اثربخش، پرسش از رویکرد تکمیلی پلکانی در برنامهگذاریسیاست

ها، گیریپرسش از داشتن الگوی پیشبرد فرایند امور، پرسش از جایگاه مردم در تصمیم

ها، پرسش از نقد و اصالح حال و گذشته، مندی آنمردم و رضایت پرسش از اعتماد به

 های دولت.پرسش از نقش نظارتی و دیگر نقش

شود دولت از روزمرگی و ها موجب میهای راهبردی مذکور و خردورزی از آنپرسش

 ریزی منسجم و سیستمی دور شده و درنتیجه از کارآمدی الزم برخوردار گردد.خأل برنامه
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ی سیاسی درمجموع باید در چارچوب تعادل بخشی و در رویکرد تمدن ساز فلسفه     

های موفق، ی مدیریتاسالمی و با مدد گرفتن از حکمت مدنی و علوم تخصصی و تجربه

ها روزآمدی و کارآمدی دولت هایی ارائه نمود که برآیند آنشده پاسخهای مطرحبه پرسش

باشد، زیرا باید  لت سازی در تمدن نوین اسالمیعنوان الگوی دوجمهوری اسالمی به

ور و اثربخش باشند در عمل ها محکم بوده و رسا، سازوار و بهرهدانست هرقدر زیرساخت

ایم. در این مقاله تأکید بر این ساز بودهدهند که تمدنهم اسالمیت و هم ایرانیت ما نشان می

و تعادل و اعتدال مدنی باشد،  زیرا  ی اساسی مدیریت سیاسی بر حکمتاست که باید پایه

حکمت، تعادل و عدالت مدنی را در بردارد و آنچه بر حکمت و تعادل باشد هم رافع 

باشد و درنتیجه پیشگیر ناکارآمدی نظام و ها میتعارضات و تنافرها و تضادها و تقابل

ایی استعدادهای اعتدال و با شکوفدولت است و هم با عبور شهروندان از موانع و رسیدن به

شکوفا شده، رشد و ارتقاء وجودی متوجه افراد، جامعه و دولت شده و این رشد پیشران 

 گردد. ها میمندی آنی دولت ملت و رضایتارتقاء رابطه

باشد. این تحقیق از دو نوع نوآوری؛ روشی و محتوایی و مفهومی برخوردار می      

تحقیقی خود را در قالب قضایایی اخباری یا  معمول مؤلفین و محققین متون تألیفی و

ی اصلی آن و که در این متن شاکلهکنند درحالیتجویزی و یا ترکیبی از آن دو تدوین می

باشند. نوآوری محتوایی و مفهومی و معنایی این روش انتقال مقصود در قالب پرسش می

می و ظرفیت یافتن آن متن در توجه دادن و تأکید نمودن به کارآمدی دولت جمهوری اسال

عدالتی و ظلم و برای تمدن سازی در مدیریت مبتنی بر بازدارندگی و پیشگیری از بی

تجاوز به حقوق افراد و در تأکید بر استقرار دولت و سیاست بر حکمت و دوراندیشی و 

ها و بر سطوح فرهنگی ها و زیربخشخردورزی و عدالت مدنی و استقرار تعادل بر بخش

 باشد.ادی و سیاسی میو اقتص
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