
 

 

  یحکمران  یمل یشهما یندر دوم یسیرئ یدابراهیماهلل س یتآ   یسخنران
 یاسالم

که در جمع فره  یاست برا  توفیقی محققان و پژوهشگران در دانشگاه دفاع   یشمندان،اند  یختگان،بنده 
عز  یمل ابتکار  با  آقا  یاستر   یژهوبه  یزانمانکه  جناب  دانشگاه  وح  یمحترم  همکاران   یدیدکتر  و 

 زحمات دارد از    یر تقد  یبرگزار شده است و جا  یاسالم  یحکمران  یینتب  ینشست برا  ینمحترمشان دوم
ز  یشانا حکمران  یزانمانعز  یژهواندرکاران بهحمات همه دستو  که متکفل   یبهشت  یدشه  یدر مدرسه 

 .شده است ینُمز یبهشت  یدمدرسه نام شه ینبه جا ا یار هستند و بس ینشست علم یندوم

 ی بهشتی شهید تی شخصابعاد 
 یمند و نگاه ساختار و نگاه نظام  یشهصاحب اند  یو در نظام حکمرانبود  فرزانه    یتیشخص  ایشان دارای

 یشاناکه    فقیه دانست چرایت وال  یهنظر  یبرا  ی موثر اچهره  یکعنوان  را به  یشانا  یتشخص  شودیبود و م
تب  یهنظر  ینا   یحکومت اسالم  برای مرحوم بهشتی در جانمایی   نقشو  کرد    یکرد، ساختار ساز  یینرا 

محور    تواندی م  یبهشت  یدشه  یتبود. حتمًا شخص  یانقش برجسته   نظریه والیت فقیه در قانون اساسی
ن یی را هم تب یاسالم ینظام و ساختار حکمران یاتشان،و نظر ها یدگاهدر د یشانبحث قرار بگرد چون ا ینا

 .است کرده یداکشور تبلور پ  یدر قانون اساس یشانا یشهکردند و هم اند

یات روز   ضرورت فهم حکمرانی و مداقه در نظر
 های یچیدگیپ  و است. ابعاد    المللییندر آوردگاه ب  یضرورت فهم حکمران  ی،در بحث حکمران  نکته  اولین

 شود.   یدهکاماًل د یدبا یبحث حکمران

 ی عنوان حکمرانبه  کنندی م  یها معرفکه آن  ییهادر ارتباط با شاخص  یدو پژوهشگر ما با  یختهفره  عزیزان
کنند   دقت  کاماًل  مثال  خوب  طور  موضوع    یحکمرانریه  نظ   در به  مثاًل  دارد  وجود  محور  هشت  خوب 

مساو حقوق  شفاف   پذیری،یتمسئول  ی،مشارکت،  ا  یت،موضوع  باشاخص  ینو  قرار   لعهموردمطا  ید ها 
است نگاه به   یتسخن از عقالن  یمنظورشان چه است؟ وقت  یحقوق مساو  گویند یم  ی ها وقتکه آن  یردبگ

که   یندارد ا  یپژوهش  یبحث جد  یکبه    یاز ن  گویمی من م  ینکهچگونه است؟ ا  یتشاخص عقالن است 
 شودمعلوم  باید    کنیمی ما از عقل بحث م  یدارند درست است اما وقت  یتها سخن و صحبت از عقالنآن

عقالن به  نسبت  ما  م  یتآنچه  مبتن  گوییمیسخن  شاخص  یدرست  و  اصول  همان  که   ییها بر  است 
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کدام از ا  دهیمی قرار م  یمموردبحث دار  و نگاه به حکمت و   یعتها با نگاه به فقه و شرشاخص  ینلذا هر 
 . یماشتباه نشو یککه در محاسبه دچار  یردمورد دقت قرار بگ یدبا یمبان

که    یینکات و محورها   یککه اآلن بحثش مطرح است    یس   یستسند ب  ین بزنم ا  ی مثال  یک در آن آمده 
ک  گوید یها نگاه کند مبه آن یهرکس  ی سند وقت  ین ا ی به مبان کهیمخالف است؟ درصورت هاینبا ا یسچه 

م نگاه  مبان  ینا  کندی آدم  مبان  اشیسند  آن  با  دار   یکاماًل  ما  دل  یمکه  است.   یرهبر   ینکها  یلمتفاوت 
م  یمحک   عنوانبه هشدار  ما  به  ما  مبان  یندفرما  یم  دهندیفرزانه  خودمان  ما  مگر  مگر   یم،ندار   یکه 

چرا سند خودمان مورد   یموپرورش ندار و سند آموزش  یمندار   یمگر اسناد باالدست  یم،خودمان اسناد ندار 
آن  یرد،استناد قرار نگ َژرف  ینها مستند ما بشود؟ ااسناد  که    یهمان نگاه  از    ی وقت  بیندمیاست  سخن 

شود و معلوم بشود  یدهاًل دکام یدبا ها یناست، سخن از اخالق است، ا یتاست، سخن از شفاف یتعقالن
که به نظر من در ارائه   یاهم نکته  یندارند؟ ا  یفیها چه تعرو آن  یست که ما بحثمان در عدالت چ است 

بحث و پژوهش   ینهعنوان زمحتمًا به  ردتوجهمو  یها و محورهاشاخص  یدکاماًل با  یاسالم  ی  طرز حکمران
 ی ا  یهبر اسناد قطع  یمبتن  کنیمی از آن بحث م  یمما دار   که  اییتا معلوم شود حکمران  یردقرار بگ  یقو تحق

معظم انقالب   یو سلوک امام بزرگوار ما و مکتب رهبر  یرهبر آنچه که در س  یکتاب و سنت، مبتن  یم؛که ما دار 
گونه   یدبا  ییوال   یطرز حکمران  ینکهعنوان ابه  ی از مبان  یم. آنچه ما آموختداریمما از آن سراغ    یاسالم آن 

 .گام دوم موردتوجه است یناست که در ا یبحث هاین. ایردشکل بگ

 مراحل رسیدن به حکمرانی مطلوب ما 
که ما با  ینگام دوم سخن ا  در  حتمًا   یم،کن  یفقه و حکمت را طراح   یعت،بر شر  یمبتن  ینظام  یداست 

ییرناپذیر تغ  اصول ین. در ادهد  موردتوجه قرار   را  عنوان فروعبه  یرهاییمتغو    اصول  یدنظام با  ینا  یطراح
کرد و   ... و استقالل و   یآزاد  یت،عدالت، عقالن  ،اخالق  یت،معنو  توان بهمی در رابطه   نیز   یر فروع متغ  اشاره 

که   یت،از عقالن  یمبشود. آنچه ما منظور دار   یینتب  یدبا  یقاً اصول دق  ین. ااست  هابا ابزارها و روش آنچه 
مهم و   یار شود. موضوع بس  یینتب  یقاً دق  یدبا  ین هاو به هرکدام از ا  یتاست به عدالت، به معنو  گاهمانن

که  یمهم  یار موضوع بساست چه اینکه این امر    یاسالم  یدولت ساز  ی بعدیاساس گام دوم و   است  در 
 ی به معن  یدولت اسالم  یفدو نکته دارد: تعر  یکه البته بحث دولت اسالم؛  شود  یط  یدبر گام دوم با  یمبتن

معنکار  یفتعر به  مسئوالن  دست  یگزاران،  و  کمان  حا و  اسالم  یااندرکاران  معن  یدولت  و   یبه  نهادها 
که هر دو موردتوجه است.   .است و ضرورت تحول یخواهنکته سوم؛ مسئله تحول، تحولو ساختارها 
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کنار هم با ینا   ینب ندیوها است. پها و روش ارزش ینب یوندپ هاینا مامموردتوجه باشد ت یدسه نکته در 
ا  یقها و تلفارزش که  ابزارها است.  با  یقتلف  ینبا  بر   یمبتن  یاسالم  یدر طرز حکومت و حکمران  یدرا ما 

 .  یمکن یفتعر یتوال

 والیی  حکمرانی غایت و ها شاخص
است، شاخصه   یتمعنو  ییوال  یاست. شاخصه مهم در حکمران  یتعقالن  یی وال  یشاخصه مهم در حکمران

کدام ا  یباورمردم  ییوال  یدر حکمران  یو محور ممه که هر  ما سخن از   یبحث دارد. مثاًل وقت  هایناست. 
نه تشریفاتی  یباورمردم   گوییمیم  یباورمردم  امام  واقی است  گر  ا کید داشتند  باور داشتن مردمبر  .    تأ

گ   یقتاً حق مردم و   یاه به مردم رأنگ  یقتاً حق  کنندی به مردم اشاره م  یامروز رهبر  ر مردم را باور داشتند. ا
 ایشان  موردتوجه  یامر واقع  یکعنوان  بلکه به  یفاتیامر تشر  یکعنوان نه  خواست مردم و اعتماد مردم به 

گر بحث از عدالت م  یماز مفاه  یمفهوم  یچه  یدشا  یدکه بعد از توح  است یموضوع  یقتاً حق کنیمیاست. ا
عدالت و نبوت و عدالت   ید، ما موردتوجه قرار نگرفته است. عدالت و توح  ینیدر فرهنگ د  قدر ینا  یاسالم

عدالت   ی،عدالت در حوزه اقتصاد  ی،عدالت آفاق   ی،و امامت، عدالت و معاد، عدالت و فرج، عدالت انفس
گر سن  مورد توجه است و   مختلف  ی هاو عدالت در حوزه  یدر حوزه اجتماع و   یشه اند  یربنایز   گاصاًل ا

توجه به همه   یدبر عدالت باشد. با  یمبتن  ید با  یپروردگار متعال باشد، نظام ساز  یتعبود  یتفکر اسالم
 .یردموضوع عدالت موردتوجه قرار بگ یبحث نظر ینابعاد موضوع عدالت در ا ینا

ا  یانکته  ترینیمحور  ما که جامعه  این  یمدار   ینجاکه در  ا   یااست  و  کرامت ساخته شود  جامعه   ینبا 
کاماًل رقم بزند.  یعدالت و رفاه اجتماع یت،توأم با امن  یزندگ یر و مس یبندگ یر بتواند مس  یحکمران  یعنی را 

 باشد.   طور ینا یاصول و مبان یکبر  یمبتن یدبا شودیکه ارائه م یاسالم یو طرز حکمران

 تربیت حکمرانان تراز انقالب
گر عدالت را تعر  ینتراز  ا یاست مسئله ساختن افراد یمهم یار سوم که نکته بس گام  یف نظام است. شما ا
امابکن مجر  یافراد  ید  که  نباشند  عدالت  از  برخوردار  و  باشند    یعادل  در  عدالت  نظر منحصر   ی بحث 

 ید. بایمدار   ییو اجرا  یسخن از عدالت در حوزه اثبات  یم،ندار   ی. ما سخن از عدالت در حوزه ثبوتشودیم
کسی.  یدانر مد  یایدب گر مردان  تواندیم  چه  کند؟ مگر ممکن است ا برخوردار از   یو زنان  یعدالت را اجرا 

را با عدالت و زندگ را به عدالت نزدآن  یعدالت نباشند بتوانند مردم   ینکه. اشودی بکنند؟ مگر م  یکها 
بوده و هم خودشان  عادل شانامهعادل بودند؛ هم برن یهاچهره  یخدر طول تار  یعظام اله یایهمه انب
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در  یهرکسو غیر از رهبری    در نظام، مسئله عدالت است  یمهم رهبر  یار بس  یهاعادل بودند. از شاخصه
کجا ا  ینا  یهر  م  یفاینظام  انس   از برخوردار    یدبا  کندینقش  با عدالت  واال جامعه  باشد  ملکه عدالت 

که فض  یفرد  یلتفض  در واقعنخواهد برد.   یامردم از عدالت بهره   یو زندگ  گیردینم  یساختار  یلتاست 
مهم است   یار بس  یلتدهنده فضگسترش   یهم ساختارها   یلت،با فض  یها هم انسان  یعنیرا به دنبال دارد  

است   یمهم  یار و بس  یهم نکته محور  ینکنند ا   ییرا اجرا  یاسالم  یافراد تراز که بتوانند حکمران  یتپس ترب
که آ  یاانب  چرا  انسان  مدندهم  زندگبه  برنامه  انسان  یها  آمدند  هم  و  ترب  یهابدهند  کنند،    یتتراز 
کرامت اخالق  یها انسان  یدانم  در   که امروز   یمجاهد  یهاابوذر و مقداد پرورش بدهند چهره  ی چون با 

هست الگوها به  یمشاهدش  شه  یعنوان  مثل  بدهند.  پرورش  سل  ید ما  ا ها  یمانیقاسم   یدانم  یندر 
مردان و   یاگذاشتند    یهما  ین د  یهاو ارزش  ین د  یبرا  یزشان چکه از همه  یپرورش بدهند مثل رزمندگان

 .دارندیگام برم  یمختلف مسائل عدالت محور یهاکه در عرصه یزنان

 ابزارها و حکمرانی شاخص ها 
 ین ها در ا شناخته بشود. مسئله استفاده از شاخص  یقاً دق  یدچهارم موضوع ابزارها است. ابزارها با  گام

  یندآیمثاًل م  ینید،بب  دهندیارائه م  یعنوان حکمران ها بهکه آن  ییهاشما شاخص  ،مهم است  یار رابطه بس
ها منطبق کنند تا رتبه شاخص ینخودشان را با ا یدکشورها با گویندیو م گذارندیم یبندک نظام رتبهی

به کشورها    و طبق آنمبارزه با فساد    یت، شفاف  کنندیم  یانمثاًل ب  یست؟ها چکنند. خب شاخص  یدابرتر پ
کشور مبارزه    گویندی، مدهندیرتبه م است. خب شاخص مبارزه با فساد   ین اش ابا فساد نمرهدر  فالن 

تعر  یست؟چ تنظکنندیم  یفخودشان  در  م آن  یگر  یم.  نظم  ا  دهندیها  رسانه   یا.  یاقضا  ینبه  در 
گر به فالن قرارداد پ  گویند یو م   کنندیم  یمتنظ  آیندیاز قراردادها را م  یاری است. بس  طور ینهم   یوستید ا

ما   یدرا منطبق کرد  تانیاسینظام س ی،تان، نظام فرهنگینظام اجتماع  یتان،درواقع فالن نظام اقتصاد  یا
گر نکرد  یا  بریمیمرتبه شما را باال    خواهندیم  یبندنظام رتبه  ین. با همآوریمیم  یینما رتبه شما را پا   یدا

ها بدهند به حکومت  خواهندیکه خودشان م  یکه خودشان و نظم  یکشورها را طبق آن نظام حکمران
 .ارتباط استکه در    ییابزارها  ینبه نوع ا   یم داشته باش  یقینگاه دق  یک  ید نند. خب ما باکیم  یمدارند تنظ

که بتواند   ییو ابزارها  یمکن  یفتعر  ییساختارها  یک  خواهیمیما م  کنیم؟یم  یفرا چه تعر  یمانابزارها  ما
کرامت انسان  ییهاارزش کم بکند. آن ابزارها بتواند ما را به  بکند. هر   تر یکو نزد  یکنزد  یرا بر جامعه حا

به    یداست که ما با  یتوجهدرست و قابل  بزار ا  ،ابزار   ینگر بکند ا ها را در جامعه جلوهکه بتواند ارزش  یابزار
درواقع   های گر  یمرا که گذاشته بشود و نوع تنظ  ینوع مقررات  یعنیابزارها    ینبه همه ا  یمابزارها توجه کن  ینا
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که ا  یرهاینوع استفاده از متغ که    یهمان فروعات  ینمختلف  گفتم  است  کردم   یاصول ثابت   یکمن اشاره 
ابزارها    ینا  ییرپذیر است. آن فروعات  تغ  ییرپذیر ها تغکه آن  یمدار   یفروعات  یک  قعو دروا  یر متغ  یر غ  یم،دار 

دارد.    یاست و چه اقتضائات  یاست، چه مکان  یچه زمان  ینکه. متناسب با اکندی م   ییر ابزارها تغ  یعنیاست  
ها ثابت ر ارزشیگدعبارتاست. به   یر اسب با مکان و متناسب با اقتضائات متغابزارها متناسب با زمان، متن

ها  اما روش  کندینم  ییر ها تغزمان ارزش  یچها ثابت است. هاست. همواره ارزش  یر ها متغاست اما روش
زمان.   یگرید  یاقتضا  یک  یگر د  زمانیک دارد،    یاقتضائ  یک  زمانییک است.    یر متغ با  متناسب  دارد. 

با  اسبدارد و متن  ی ها هم اقتضائات خاصاست. مکان  طور ینها هم هممکان اقتضائات   یگیری پ  ید با 
که با  یاست، آن مجاهدت  یاکه مهم است بحث آن اجتهاد پو  یانکته  ینجاکرد. ا دانشمندان ما   یداست 

را درواقع برپا   ییبناها   یبر آن مبان  ید. مبتنبر آن اصول، فروعات را پاسخگو باشن  یبکنند و بتوانند مبتن
،تغ  یاست مبان  یمبان  یککنند.   که بر   ییبناها  ینمبنا استوار است. ا  یناست بر ا  ییک بناهای  ییرناپذیر

متناسب با زمان، متناسب با مکان و متناسب با اقتضائات خودش باشد اما   یدمبنا استوار است با  ینا
 کاماًل ثابت است.   یها رزشو ا یمبان ی،ها و مبانارزش

 تحول حکمرانی قضائی 
به نحو  ی انکته  من که درواقع  گام پنجم دارم  با مسئول  یکه در  با  یتارتباط دارد  عرض بکنم   یدبنده 

 یی دوره ما اجرا  ینآن را در ا  یدکردم که با  یداپ  یتکه در بستر گام دوم مأمور   یینسبت به بحث تحول قضا
ا   ی. سندیمکن در  همکار  ینرا  با  عال  ان، از دوست  یاری بس  یرابطه  و قضات محترم  و   رتبهیپژوهشگران 

گرفت. همان سند    یختگانفره  یار در اخت  ی سند به نحو  ینکه ا  یمردک  یمنظران تنظصاحب قرار خواهد 
 ای فتهیااست و همان سند ارتقا    یدهرس  یمعظم انقالب اسالم  یکه در آغاز کار به استحضار رهبر  یمقدمات

با شناخت   یدبا  یمتحول معتقد  یناست. ما در ا  یار قرار گرفته استدر اخت  یدوم موردبازنگر  الدر س   یدکه با
 - ی متناسب  ی آن ساختارها  یعنی-  یآن قالب   یدبا  ینکهبا نگاه به ا  در عین حال  یاسالم  یقضا  یمبان  ینهم

گیرددر ساختارها  ریباز نگ ینبشود  ا  یادهدر آن پ یاسالم یقضا خواهدیکه م  .  صورت 

 هایی و دادرس  یکالکترون  یقضا  ین،نو  هایینکته دوم تناسب زمان و مکان، موضوع استفاده از فناور
 .موردتوجه است یکالکترون

ا  سومین قضا   ینکه نکته  دستگاه  در  محور  ییما  دادخواست  کنون  تا کرده    یکه  منتظر   یعنیحرکت 
اقدام با شناخت به نسبت   یکدر    یمرا آغاز بکند، ما معتقد  یدگیو رس  یدادرس  یکدادخواست بوده تا  

 ی . کنش گریمفعال باش  یحرکت و کنش گر  یکاقدام منفعالنه به دنبال    یکاز    یدما با  یطبه مسائل و شرا
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که در آن   ینظام مسائل یک یمکرد یفسراغ مسئله. لذا نظام مسائل را تعر یمکه ما برو کندیفعال اقتضا م
ا  یو فرهنگ  یو اقتصاد  یاجتماعمسائل مختلف   باشد، و   یشگیرانهمسائل هر چه نگاه پ  یناست و در 

نگاه  ینا شویم. یم یاز ن یبشود ب یلبخواهد تشک ندهپرو ینکهما از ا یعتاً باشد، طب دستانه یشاقدامات پ
که همه صاحب  ینا  یازمندن کنند. مهم   یننظران در ا منصبان و همه صاحباست   ین تررابطه مشارکت 

است و نقش   یختگانمسئله مسئله مشارکت مردم است، نقش دادن به مردم است، نقش دادن به فره
که م است   ینکات مهم  هاینکنند. ا  ینیآفرنقش  یهقض  یندر ا  توانندی دادن به همه آحاد جامعه است 

کرددوران تحول به آن  ینر ا که ما د کردم اصول مسلم   یبر همان اصول  یباز مبتن  یمها توجه   یکه عرض 
نگاهمان به   یعت،سندمان ما نگاهمان به خواست شر  یندر ا  یما از اسناد باالدست  یعنیکه وجود دارد  

گاهمان  مصوب نظام، ن  های یاستنگاهمان به س  ی،امام و رهبر  ینگاهمان به رهنمودها  ی،قانون اساس
که   یدهاییو نبا  یدو با  ینکلمه نگاهمان به قوان   یکتوسعه مصوب تا توسعه ششم و در    یهابه برنامه

کنون در ا  ی نو به مباحث  ینو و با نگاه   یوجود دارد و با نگرش هم   ین. ا ترابطه موردتوجه بوده اس ینکه تا
که ما در ا  یانکته امروز   یاسالم  یمؤثر باشد در حکمران  یار بس  تواندیم  رسدی گام به نظرمان م  یناست 

گرچه اجرا یعدالت و اجرا یی،موضوع دستگاه قضا و همه  یستن ییهعدالت فقط در قوه قضا یعدالت ا
که امروز   رسدیبه نظرمان م  ضاییهعنوان قوه قعدالت هستند، همه لکن ما به  یابعاد نظام مأمور به اجرا

در  یگسترعدالت  یقتاً حق  یعنیباشد    یگسترعدالت و عدالت  یجلو   یدکه با  یدستگاه   یاعدالت    یشانیپ
رابطه   یندر ا  یدهم با  ییهآمده قوه قضا   یمشروع که در قانون اساس  هاییگسترش عدل و آزاد ینجاا  ینا

 .داشته باشد .کند  یگیریبرنامه داشته باشد و هم پ

 یرا در تراز حکمران   یتلف حکمراندر نشست دوم بتواند ابعاد مخ  یانشاهلل اجالس حکمران  یدوارمام  من
 یات نظر ینبشود و هم در حوزه اجرا و عمل ا  یجامع  پردازییهرابطه هم نظر  ینکند و در ا   یبررس  یاسالم

 .شود ییو اجرا یاتیبتواند انشاهلل هم عمل

 یدئوکنفرانس و  یقکردم و از طر  یداحضور پ  یصورت مجازشد در جمع شما ولو به  یبنص  یقتوف  ینکها  از 
که جا دارد به همه شما فره  ینا  یقتوف کنم و ام  یدخسته نباش   یختگانرا داشتم  که انشاهلل   یدوارمعرض 

 یبتواند طرح   یز عز  ن و فکر متفکران و قلم علماء و دانشمندا  ورزانیشاند  یشه از مجموعه مباحث و اند
 .ها و هم در رفتارهاباشد، هم در ساختار ینو و بتواند منشأ آثار و تحوالت ینو نگاه

والسالم


