
 

 

حضرت  یهاشهیبر اساس اند  ایرانی -اسالمی  یمتعال یحکمران یارائه الگو
 ( ی)مد ظله العالی)ره( و مقام معظم رهبر  ینیامام  خم

 1یشفقت رودسر ایآر 
 *2تبرزد دیمحمد سع 

 چکیده 
چالش از  یکی  امروز  جهان  واژهدر  پرکاربردترین  و  سیاستبرانگیزترین  در  مدیریت ها  و  عمومی  گذاری 

غربی مدل حکمرانی خوب متناسب با فرهنگ و هنجارهای خود را توسعه، واژه حکمرانی است.جوامع  
عنوان چارچوبی برای رسیدن به توسعه پایدار به سایر جوامع تجویز نمودند. الگوهای  را به  تدوین و آن

سرمایه فرهنگ  از  تبعیت  دلیل  به  سلطه مذکور  نظام  امپریالیستی  منافع  و  اهداف  راستای  در  داری 
می طرح اجرا  و  ایرانیریزی  فرهنگ  با  توسعه  الگوهای  این  لذا  ایران -شود.  اسالمی  جمهوری  اسالمی 

گروه  تواند در جهت تقویت های ذینفع نمی سنخیتی ندارند و در صورت اجرا به دلیل عدم اقبال مردم و 
کنند. دین مبین اسالم توجه خاصی به مسئله حکمرانی و روابط  هنجارها و قوانین جامعه مدنی حرکت 

عی مسلمانان با یکدیگر و حکومت دارد. مقام معّظم رهبری با اعتقاد به برتری حکمرانی اسالمی بر اجتما
فرمایند: »اسالم، هم به توسعۀ مادی و اقتصادی توجه دارد و هم به بعد معنوی و حکمرانی خوب می

کارآمد می های دین انه آموزهداند«. بنابراین به پشتومتعالی انسان، و هریک را بدون دیگری ناقص و نا
اندیشه و  ایرانی  ، فرهنگ غنی  انقالب اسالمی میمبین اسالم  بزرگ  اندیشمند  و  به های دو رهبر  توان 

که با فرهنگ جامعه اسالمی ایران سازگاری داشته باشد -الگوی متعالی از حکمرانی ایرانی اسالمی رسید 
 - ی شود. در این پژوهش با روش توصیفیو سبب مشارکت فعال افراد و نهادهای جامعه در امور حکومت

 
  علمی دانشگاه دریایی امام خمینی)ره(نوشهر دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئتدانشجوی دکترای مدیریت راهبردی     1
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کتابخانه اسالمی بر -های حکمرانی متعالی ایرانیای به توصیف و تبیین مؤلفهتحلیلی و مطالعه اسناد 
 پردازیم.العالی( میهای حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری)مدظلهاساس اندیشه

گد کلی  انواژ
ایرانیحکمرانی، حکمرانی خوب،    متعالی  توسعه، اسالمی، سرمایه  -حکمرانی  اجتماعی،مدیریت  های 

 گذاری عمومی.  سیاست اسالمی، حکومت

 مقدمه -1
شیوه به  کنون  تا دیرباز  از  بشری   جوامع  کمان  خود حا جوامع  عمومی  امور  اداره  به  گون  گونا های 

شیوهمی عماًل  درواقع  و  بکپرداختند  خود  جامعه  در  را  حکمرانی  از  میای  حکومتی    بردند،ار  نوع  هر 
ای از حکمرانی است، تا سکان هدایت جامع را بر عهده بگیرد و اهداف جمع را  کارگیری شیوهنیازمند به

به سرمنزل مقصود رساند .لیکن بسط و گسترش واژه»حکمرانی خوب« در علوم مدیریت به دهه آخر قرن 
که بانک جهانی در سال اد برمیشدن اقتصزمان با گسترش پدیده جهانیبیستم  و هم گزارشی  گردد .در 

کمیت نامطلوب بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحال  1989 توسعه پرداخت منتشر کرد به اثرات حا
گزارش دیوف و همکاران) ( به معرفی واژه حکمرانی خوب پرداختند و برای دستیابی به آن 1989در این 

گسترش یافت و محققین و   اصولی را معرفی نمودند.  به دنبال آن ادبیات حکمرانی در مدیریت توسعه 
شاخص تبیین  به  نظریه دانشمندان  و  لیکن ها  پرداختند  خوب  حکمرانی  خصوص  در  گون  گونا های 

گردیده تمامی قریب به  کید بر اتفاق این نظریات بر اساس معیارها و مبانی ارزشی فرهنگ غرب بنا  اند و  تأ
دهند. بنابراین ها را مدنظر قرار نمیجوامع داشته و تعالی معنوی و روحی انسانهای مادی توسعه  جنبه
گردند. نمی کشوری همچون ایران با فرهنگ غنی ایرانی اسالمی چندان مفید و اثربخش واقع  توانند در 

بر گیری از نظرات و سخنان دو اندیشمند و رهبایست با رجوع به فرهنگ غنی اسالم و بهره بنابراین می
گذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  حضرت امام خمینی)ره( و رهبر بزرگ جهان اسالم یعنی بنیان

هایی را برای واژه حکمرانی العالی(  ، اصول و شاخصای)مدظلهفرزانه انقالب اسالمی حضرت امام خامنه
که با فرهنگ جامعه اسالمی ایران سازگا-متعالی ایرانی ر باشد و بتواند در هدایت اسالمی احصاء نمود 
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مقصود حقیقی از اجتماع در آن، تعاون بر اموری است که موجب  سوی مدینه فاضله کهجامعه اسالمی به
گردد.  سعادت حصول به  آدمی است مفید واقع 

 پیشینه تحقیق: -2
( در مقاله خود با عنوان »تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران« هدف مقاله را شناخت 1386الوانی )

داند که با استفاده از آن به تحلیل کیفیت حکمرانی خوب در ایران بپردازد. این تحقیق هایی میشاخص
وری اطالعات پرداخته است. آبرداری به جمعو فیش  ایکتابخانهای از طریق روش  رشتهبا رویکردی میان

کید یافته که هر یک از معیارهای حکمرانی خوب در قانون اساسی مورد تأ های تحقیق بیانگر این است 
های حکمرانی خوب پس از پیروزی انقالب بسیار بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد بهبود شاخص

اردکانی )  کنون هستیم. ناظمی  با   ( در مقاله خود با عنوان1388تا با رویکرد اسالمی«  »حکمرانی خوب 
العالی( و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، هدف ای)مدظلهاستفاده از سخنان حضرت امام خامنه

کیفی و مطالعه خود را ارائه الگویی از حکمرانی خوب با رویکردی اسالمی می داند. روش پژوهش از نوع 
دهد ها نشان میشده است. یافتهها استفادهآوری دادهمعبرداری برای جاسنادی هست و از ابزار فیش

که بر مبنای قانون اساسی شکل تواند قالب یک الگوی گرفته است میکه نظام جمهوری اسالمی ایران 
به خوب  )حکمرانی  رگ  پوالد  شود.  معرفی  دنیا  به  جایگزین  و  1391عنوان  »شناسایی  مقاله  در   )

های حکمرانی خوب را با  خوب« هدف مقاله را شناسایی شاخصهای حکمرانی  بندی شاخصاولویت
که از استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی می  کمی و مطالعه میدانی است  داند. روش تحقیق از نوع 

گردآوری داده که شاخصه دستشده است. نتیجه بهها استفادهابزار پرسشنامه جهت  آمده نشان داد 
در  قضایی  دستگاه  بااهمیت  24بین    استقالل  موردبررسی،  به شاخص  دستیابی  در  شاخص  ترین 

ای بر نظریه حکمرانی خوب« ( در مقاله خود با عنوان »مقدمه1383حکمرانی خوب است. احمد میدری )
های های رقیب و توجیههای پیدایش و ارتباط نظریه حکمرانی خوب با نظریههدف را شناسایی زمینه
ای و با استفاده از روش اسنادی صورت گرفته د. روش کار بر پایه منابع کتابخانهکنسیاسی آنان معرفی می

که افزایش بحرانهای تحقیق نشان میاست. یافته کشورهای درحالدهد  توسعه، موجب های مالی در 
نظریه  ارتباط  به  مقاله،  این  است  الگوی حکمرانی خوب شده  از  استقبال  و  دولت  الگوی  از  رویگردانی 
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( در مقاله  1391پردازد. حسینی فرد )های سیاسی آنان میهای رقیب و توجیهانی خوب با نظریهحکمر
کبیر با اصول حکمرانی خوب« به بررسی تطبیقی  کوروش  خود با عنوان »بررسی تطبیقی نظام حکمرانی 

کوروش در اصول مشارکت اصول حکمرانی خوب با حکومت یی، گراجویی، اجماع، شفافیت، قانونداری 
کارایی، عدالت های پذیری پرداخت است.با توجه به شاخصجویی، پاسخگویی و مسئولیتاثربخشی و 

کمی تأمل پی خواهیم برد که کوروش در سالیان دور به ها  صورت عملی به این شاخصحکمرانی خوب با
وب« هدف های وحیانی حکمرانی خ( در مقاله خود با عنوان »شاخص1391توجه کرده است. محمدیان )

کارآمدی دین در عرصه اجتماع و پاسخگویی مقاله را با تکیه بر جامعیت دستورات الهی در قرآن، بررسی 
کند. نتایج های آن در قرآن معرفی می به نیازهای بشر و پرداختن به مفهوم حکمرانی و تبیین شاخصه 

کریاین پژوهش بیانگر دریافت شاخصه که بدین شرح م میهای وحیانی حکمرانی خوب از قرآن  باشد 
از   است: داشتن نگرش جامع، طرح و برنامه، اجرا، پیامد تصمیم، انسجام سازمانی، نیازسنجی، دوری 

شناسی، صداقت، توزیع امکانات، تبیین تهدیدها، تمرکز بر هدف، پاسخگویی، اسراف، اعتمادسازی، زبان
کارکنان، قاطعیت، روشسازی، دوری از تبعیض، ضابطه مدارجوع، شفافتکریم ارباب های ری، توجه به 

ارتقاء،  رأی، احترام،  تعریف وظایف، استقالل  توزیع مناسب منابع، جریمه، تشویق،  الگو،  ارائه  ابتکاری، 
و بصیرت، عملنصیحت این پذیری، قدرت  رقابت، مشورت، عطوفت. استنباط  ایجاد  گرایی، مساوات، 

د تئوری حکمرانی در قرآن و امکان و ضرورت استنباط یک نظام کننده اعتماد نگارنده به وجوموارد بیان
های حکمرانی خوب داند. مقاله سعی دارد تا شاخصجامع حکمرانی است و آن را نقش هدایتی قرآن می

کند. توانایی )را از آیات قرآنی بدون اتکا به شاخص (  1391های حکمرانی خوب مورد تائید غرب استخراج 
کرم )ص( و امام علی )ع(«، هدف مقاله  در مقاله »ارائه ا لگوی خوب شهری بر مبنای سیره و روش رسول ا

ویژگی  و  شهری«  خوب  »حکمروایی  مفهوم  تبیین  ضمن  قانونرا  را؛  آن  معیارهای  و  عدالت ها  گرایی، 
کرم و امام علی داری، مسئولیتمحوری، امانت پذیری و مشورت پذیری در سیره و روش زندگی رسول ا

کامل برای بشریت معرفی می مثابه های حکمروایی خوب کننده ویژگیکند. نتایج مقاله تبیینبه الگوی 
پذیری، ایجاد سازش، درک متقابل، اهتمام به امور در سیره رسول خدا )ص( مانند پاسخگویی، مسئولیت

و است  پذیری  مشورت  کثری،  حدا مشارکت  جلب  مداری،  قانون  دیگران،  حقوق  به  توجه    مسلمین، 
حق را  خوب  حکمروایی  معیارهای  )ع(،  علی  امام  سیره  در  مشورت همچنین  محوری،  عدالت  گرایی، 
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کند. مقاله بر آن است مندی آنان معرفی میپذیری، قانون مداری، رازداری، پاسخگویی و جلب رضایت
ویژگی کند.که  استخراج  )ع(  علی  حضرت  و  اسالم  پیامبر  روش  و  سیره  در  را  خوب  حکمرانی   های 

های نظریه حکمرانی خوب، حالت ترکیبی داشته و در بسیاری از موارد، های موردنظر با شاخصشاخص
که مؤلفه شده  های استخراجبه یکدیگر شبیه و یکی هستند ولی وجه تمایز آن با نظریه مذکور آن است 

 دارای رویکرد اسالمی است.

 حکمرانی متعالی در مکتب اسالم -3
از حوزهای دارد و نمی گسترده   حکمرانی مفهوم بسیار  را جدا و مجزا  آن  های اقتصادی، سیاسی و توان 

گرفت. بسیاری از شاخص های حکمرانی  با اصول و مبانی دین ما عالوه بر ها و ویژگیاجتماعی در نظر 
گر مفهوم حکمرانی را  با اصول، فرهنگ و ارزش اینکه در تضاد نیست بلکه هم ای هراستایی نیز دارد و ا

که متناسب جامعه اسالمی است به دست  دینی و ملی خود تطبیق دهیم الگوی مناسبی  از حکمرانی 
)فرمانفرمایی،  می برا103،  1391آید  وجود حکومت  بر ضرورت  کریم  قرآن  کید   ی(.  تأ بشر  هدایت  تأمین 
ز یکند و آمی فرد و جامعه، در قرآن وجود دارد، رابطه     یدر مورد مسائل و موضوعات اجتماع  یادی ات 

اجتماعسنت ارزشیهای  و  جامعه  نابودکننده  عوامل  و  دهنده  وحدت  عوامل  جامعه،  رسالت  های ، 
که آ  یاز مباحث مهم  یاجتماع اند. عالوه بر قرآن تاریخ اسالمی دو دوره از قرآن به آن پرداخته  ی اتیاست 

کرم صل ا... علیه و آله و دیگری  کارنامه دارد. یکی در دوره پیغمبر ا درخشان حکمرانی قوانین الهی را در 
امیرالمؤمنین علیه  با حضور در مدیپ  .السالمدر دوره  امور دیامبر)ص(  بر  امور دن  ینینه عالوه    و  یویبر 

ان مردم یکرد، اختالفات مات جمع می یل داد، مالیتشک  ینظام  یرویکرد، نی مردم هم نظارت م  یاجتماع
فرماید: ره می  ینی»امت اسالمی« را شکل داد. امام خمیتر از همه، در پرتو وحکرد و مهم وفصل میرا حل

کرده ییها را تعآن  قانون خدا  یعنی ن حکومت قانون است؛  یرالمؤمنیاهلل و حکومت امحکومت رسول ن 
حکم قانون واجب االطاعة هستند. پس حکم از آِن قانون خداست و قانون خدا حکومت ها بهاست. آن

)موسومی ج  ی،صح1364،  ینیخم  ی کند   ، نور ص  7فه  با 201،  پیشین   پژوهشگران  تحقیقات  (.در 
کلید های از شاخصمنابع اسالمی و تأمل در آیات و احادیث، مجموعه  یهابررسی  یمؤثر در اجرا   یای 

 بیت)ع( حکمرانی مطلوب  بر اساس قرآن و سنت پیامبر و سیره اهل
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که در زیر به آن اشاره میاستخراج در جوامع اسالمی   (: 1392)بردبار و همکاران،.گرددشده 
خدامحور-1 اسالمی،  حکومت  اصلی  ویژگی  پیامبر   یخدامحوری:  توسط  که  اسالم،  اولیه  است. شعار 

:"قولوا ال اله اال اهلل تفحلوا" )بگویید نیست خدایی جز خدای یگانه اعظیم  لشأن مطرح شد عبارت است از
او   یچیز شود، هیچ مالکیتی براتا رستگار شوید(. وقتی انسان یادآور مالکیت حقیقی خدا نسبت به همه

 (.1386یابد )بمانیان، وسوی خدایی میماند و همه مربوط به خداست و عملش سمت نمی
ویژگی  -2 ازجمله  اهداف:  در  روشنی  و  سایر حکومتصراحت  از  را  آن  که  اسالمی  حکومت  های های 

که بر اساس آن حکومت شکل میسیاسی متمایز می گیرد. هدف اصلی خداوند از سازد، اهدافی است 
کمال نهایی خویش و مقام قرب الهی است، ازاین غایی و اصلی رو، هدف  آفرینش، دستیابی انسان به 

انسان دستیابی  و  یافتن  تعالی  نیز  اسالمی  حکومت حکومت  اهداف  سایر  و  است  نهایی  کمال  به  ها 
 (. 1387آملی،  یسازد )جواددستیابی به این هدف فراهم می یاسالمی، ابزار الزم را برا

اصل مسئولیتمسئولیت  -3 پاسخگویی:  و  تپذیری  که  است  رفتار اخالقی  نوعی  انسان  عهدآور پذیری 
پذیری کارگزاران و مدیران حکومت در که با اختیار و تصمیم آدمی منافات ندارد. مسئولیت  یاست؛ تعهد

معنا به  دیگران  حقوق  عهده  یبرابر  بر  که  است  وظایفی  برابر  در  بهپاسخگویی  و  اخالق دارند  عنوان 
دارید است بر اینکه: "شما حقکنند. این نوع مسئولیت مبتنی    یای و سازمانی باید به آن توجه جدحرفه

 ، کاویار  ).1389و من تکلیف دارم" )ایزدی فرد و 
گستری: در اسالم ظلم به دیگران مذموم است و همگان به رعایت حقوق هم خواهی و عدالتـ عدالت  4

موّظف عادالنه  رفتار  میو  امیرالمؤمنین)ع(  هفتاند.  گر  ا سوگند  خدا  به  ز فرمایند:  آنچه  با  را  یر اقلیم 
کنم در پوست جوآسمان ای بگیرم، چنین که ناروا از مورچه  یها است به من دهند تا خدا را نافرمانی 

  ، تاجور و  طهماسبی  )پور  کرد  دستورالعمل1389نخواهم  در  علی)ع(  .)حضرت  به (  خود  سیاسی  های 
کید می بر رعایت انصاف و عدالت بین مردم تأ از که بخش  گونهکردند؛ همانفرمانروایان، همواره  هایی 

یافته است: "مالک، انصاف و عدالت را بین خدا و مردم از عهدنامۀ مالک اشتر به این موضوع اختصاص
، مراعات کن")نهجیک  (.53البالغه، نامۀ سو و خود و نزدیکانت از سوى دیگر

کنترل و نظارت بر عملکرد زیرمجموعه از دیرب5 کنترل و نظارت بر عملکرد زیرمجموعه:  از یکی از اصول ـ 
می  به شمار  کم مدیریتی  یا  نبود  که  را دچار مشکل می رود  مدیریت  آن،  بودن  و  رنگ  کنترل  اصل  کند. 
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که آفریدگار حکیم، اصل کنترل و نظارت را در مجموعه آفرینش  نظارت با نظام آفرینش هماهنگ است؛ چرا
" است:  فرموده  انسان  درباره  و  کرده  لَ   منظور  َنْفٍس   

ّ
ُکُل ا ِإْن  اإِلنسان َمّ َفلَینُظِر  حاِفظ.  ِمم ُ َعَلْیها    َّ  

کشور پهناور اسالمی نظارت داشتند و به  ی(. امام علی)ع( هم خود شخصًا بر امور جار4-5")طارق/ َ ُخِلق
کارگزاران و مدیران توصیه میکردند که برکارها نظارت مستقیم کنند؛ چنانکه آن حضرت به مالک بن کعب 

م حکمی  طی  )پور ارحبی،  کند  بازرسی  را  وسیعی  منطقه  خود،  امر  تحت  مأموران  با  که  داد  أموریت 
 ،  .(1389طهماسبی و تاجور

این  6 با  را  افرادى  و هم  بودند  و محرومان  نیازمندان  و مددکار  امام علی)ع(، هم خودیار   : کاهش فقر ـ 
ای ۀ پایین مردم که چارهفرمایند: اى مالک درباره طبقویژگی پرورش دادند؛ چنانکه خطاب به مالک می

کنند، خدا را فراموش نکن. آنچه را خداوند از حق خود درباره ایشان ندارند و در فقر و تنگدستی زندگی می
مخالص اسالمی هر شهر    یالمال و سهمی از غنادستور داده است، رعایت کن و براى آنان قسمتی از بیت

)نهج  بگیر  نظر  در  نامۀ  را  ا  53البالغه،  توصیه.)از  جامعه ین  از  فقرزدایی  درباره  مالک  به  علی)ع(  هاى 
از مستمندان و نیازمندان بهبرمی  که حمایت  که آید  عنوان یک اصل در حکومت اسالمی مطرح است 

کمبود اقتصادى، عامل بروز بسیارى از مشکالت ازجمله فساد  کرد؛ زیرا فقر و  براى تحقق آن باید تالش 
 (. 1382است )ناظم بکایی،  اخالقی و ناامنی در جامعه

گی   یها از آزادانسان  یمشروع مردم: برخوردار  یـ تأمین آزاد 7  یها در حوزه سیاست و اجتماع از دیگر ویژ
دانست و بر این دیدگاه بود که خداوند و آزادگی را ذاتی انسان می  یاست. آن حضرت آزاد  یحکومت علو

مجبور ساخت.    یها را به چیزها در زندگی خود آزادند و نباید آنانسان را آزاد قرار داده است و اینکه انسان
 ( 208/430البالغه، خ )نهج 

که عواملی چون هرج ـ ثبات سیاسی: بی  8  ، کشور های نظامی، ومرج، اعتصاب، شورشثباتی سیاسی در 
از توسعه  یتواند ضمن جلوگیرگرایی در ایجاد آن مؤثر است، میآمیز و قومیتکودتاها، جنایات خشونت

اقتصاد تأثیرگذار یفرهنگی،  موجبات   ، کشور سیاسی  و  اجتماعی  برکشورها  ی،  طریق   یآن  از  منطقه 
، اجتماعی یفراهم آورد و ثبات سیاسی، اقتصاد  یمهاجرت، ناامنی مرزها، قاچاق، تشدید اختالفات مرز

)فراهانی،  اندازد  به مخاطره  را  کشور  امنیت ملی  برا(. در صدر اسال1374و درمجموع  اعراب  کسب   یم، 
شایع بود. اسالم با نفی تمام  یو نژاد یاپرداختند و اختالف قبیلهمی  ی منابع و ثروت به جنگ و خونریز
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، و تفاوت افراد را در میزان تقواینژاد  یهاتبعیض داند. ها میآن  ی، قومی، زبانی و... مسلمانان را برادر
کرم با برقرارازاین ها پرداخت و ثبات سیاسی را برقرار حکومت اسالمی به مبارزه با این اختالف  یرو پیامبر ا

 (.1389ساخت )مبارك و آذر پیوند،
شهروند  -9 خدمات  عمومی،  خدمات  کیفیت  شاخص،  این  در  دولت:  کارایی  و  میزان   یاثربخشی  و 

های عمومی مشیخط  یاسی مدنظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجراسی  ی ها از فشارهااستقالل آن
و میزان تعهد این سیاست  یو دولتی،  برابر  در  قرار که دولت  ارزیابی  کانون  این شاخص در  ها دارد در 

دوراز های عمومی بهمشیبهتر باشد و خط  یگیرد. درنتیجه هرچه کیفیت خدمات عمومی و شهروندمی
و خطجنجال آنطوربها  برابر  در  نظام سیاسی  تعهد  و  اجرا شود  و  باشد،  های سیاسی وضع  بیشتر  ها 

 ).1390، ی در حکمرانی خوب است )نادر یبیانگر وضعیت بهتر
کمیت قانون در اسالم: یکی دیگر از وظایف دولت اسالمی، تأمین امنیت در سطح جامعه است.  -10 حا

که بد یمفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجبار ون رضایت است و درباره افراد به این معنا است 
کنار وظایف هراس و بیمی درباره حقوق و آزادی کرم )ص( در  های مشروع خود نداشته باشند. پیامبر ا

کرد. همچنین حضرت علی ها قضاوت میپرداخت و میان آنمردم می  یخود به رفع اختالف و دعواها 
 .(1391کرد )ثواقب،  نظور اقامه حدود الهی به مناطق مختلف اعزام می مرا به  ی)ع( در سال فتح مکه افراد

بنیان است و دانش و لوازمش، الزمه تحقق اهتمام به علم و پیشرفت علمی: جامعه اسالمی، دانش  -11
  ، و همکاران  انسان است )اخوان  آفرینش  قرآن،  1392هدف غایی  از دیدگاه  تبیین اهمیت دانش  (. در 

می بیان  می آیاتی  نشان  علق  سوره  آغاز  آیات  دانش شود.  منشأ  و  بناشده،  علم  بر  اسالم  رسالت  دهد 
کنار   5-1خداست. دانش باید حفظ شود و قلم و نوشتن، بهترین ابزار ثبت آن است )علق/  ( دانش در 

)مجادله/ است  تدریجی  پیشرفت  عامل  برا11ایمان   . پیامبر   ی(  دیدگاه  از  دانش  و  علم  اهمیت  تبیین 
کرم) براص( میا و فرهنگی  که درزمینۀ عدم محدودیت مکانی  کرد  اشاره  این حدیث  به  دانش   ی توان 

که طلب علم بر هرمسلمانی واجب است گر در چین باشد طلب کنید؛ چرا  ."است: "دانش را حتی ا
کارها  -12 در  مردم  مشارکت  میزان  کلید  یمشارکت:  از  یکی  پایهیجامعه  خوب   یهاترین  حکمرانی 
ها و تدوین بیان و دیدگاه  یصورت مشارکت سیاسی ـ اجتماعی )آزادتواند بهرود. مشارکت می یشمارمبه
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( و مشارکت اقتصادسیاست    ی امن رقابتی و ارائه تسهیالت مناسب برا   ی)وجود فضا  یهای عدم تمرکز
 ( 1388، یبخش خصوصی( باشد )جاسبی و نفر

درت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی است.  مبارزه با فساد: فساد به معنی استفاده از ق-13
ضد فساد، تأثیر آن   یهایی مانند فساد در میان مقامات رسمی، اثربخشی تدبیرهااین شاخص، مفهوم

 یگیرو... را اندازه  یاقتصاد  یگرفتن مجوزها   یخارجی، پرداخت اضافی یا رشوه برا  یهابرجذب سرمایه
کمیت قانون، پاسخگویی و اثربخشی دولت در   یهاگیکند. در این تعریف هراندازه ویژ می مثبت مانند حا

، و فساد، مقررات اضافی و بی کمتر باشد، حکمرانی در آن جامعه جامعه بیشتر ثباتی سیاسی و خشونت 
   .( 1390، یتر است )نادررسیدن به توسعه مناسب یبرا
بسی-14 اهمیت  کمان  حا صداقت  اسالم،  دین  در  اطالعاتی:  رفتار   یارشفافیت  حکمرانان  گر  ا دارد. 

شود. یکی از دالیل فساد سیاسی و فرما میفریبکارانه داشته باشند، دروغ و فریب و تزویر بر جامعه حکم 
اطالعات صحیح و درست  .های اجتماعی عدم شفافیت اطالعاتی و نبود اطالعات صحیح استنابسامانی

که اطالعات درست و شفاف جریان داشته باشد، سطح   یاگردد. در جامعهمانع لغزش افراد جامعه می 
 (. 1387گردد )امینی، یابد و روابط اجتماعی سالم برقرار میاعتماد افزایش می

انرژ   یگیربهره   یساالر: شایستهیساالرشایسته  -15 به   یاز  است  برگزیده  افراد  تمام طوریخالق  در  که 
قعی خود قرار گیرند. به عقیده امام علی )ع(، مسئله توان وا  یترین افراد هرکدام در جاآن، مناسب  یاجزا

ایشان معتقد بود هر  .و شایستگی افراد جزئی از بحث عدالت است و اصل مهمی در اداره جوامع است
گر رعایت نشود، جامعه مسیر رشد و   پستی به توان، خالقیت، شایستگی و تخصص خاصی نیاز دارد و ا

 (.1389صفهانی، کمال را نخواهد پیمود )نصر ا
 یو اجتماعی خود است تا اعضا   یهای اقتصاد: جامعه پایدار در پی بقا و بهبود ویژگی یـ دوام و پایدار 16

بین دولت و ملت  یجامعه، موجب سازگار یور و با لذت زندگی کنند. دوام و پایدارآن بتوانند سالم، بهره
کاهش تنش در جامعه   یاقتصاد شود و با توازن بخشی به قدرت دولت، موجب امنیت  می و اجتماعی و 
 (.1392و همکاران،  یگردد )طاهرمی
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 اسالمی از منظر امام خمینی)ره( –حکمرانی متعالی  ایرانی  -4
کشورهای جهان شده است، تالش  اما آنچه امروز موجب تفاوت و امتیاز جمهوری اسالمی ایران از دیگر 

انقالب   .های اسالم استگی، حکومت و حکمرانی بر مبنای آموزهاین نظام برای ارائه سبک جدیدی از زند
اسالمی ایران تحت رهبری حضرت امام خمینی )ره( باهدف برپایی یک حکومت اسالمی مبتنی برآموزه 
های دین مبین اسالم  و منطبق با فرهنگ اصیل ایرانی به پیروزی رسید. امام خمینی)ره( یک پیشوای 

، انقالبی همانند عادی و یک رهبر معمولی   نبود و انقالب و قیام ایشان بر ضد سلطه، استبداد و ظلم نیز
انقالب تفاوتسایر  بلکه  نیست،  اختالفها  و  آنها  با  زیادی  بههای  اسالمی  انقالب  دارد.  خوبی ها 

را می می که چه چیزی  آورد و هدف نهاییدانست  از بین ببرد و چه چیز به وجود  اش چیست.  خواهد 
که همواره برای ایجاد آن، تالش می امام) کند  که ازنظر امام، ره( توانست حکومتی را بر پا  کرد. حکومتی 

و   مظلومین  پابرهنگان،  مستضعفین،  یاری  آن  هدف  و  عدالت  مبنای  بر  آن،  روش  اسالم؛  آن،  شریعت 
حکوم  ماهیت  ایشان،  که  چرا بود،  مشخص  و  واضح  امام،  ازنظر  حکومت  اندیشۀ  بود.  ت ستمدیدگان 

نوشته از  بسیاری  در  و  اسالمی«  »حکومت  خود  معروف  کتاب  در  را  خود  سخنرانیموردنظر  ها،  ها، 
های  گفتند، بیان کرده و اندیشهها و جلساتی که در آن برای مردم یا طالب علوم دینی سخن میمصاحبه

کاماًل مشخص و واضح مطرح نمو لذا   .ده بودندخود را پیرامون حکومت اسالمی و مسائل مربوط به آن، 
، وصیت کتب ارزشمند صحیفه امام)ره( ،صحیفه نور با رجوع به مجموعه  نامه حضرت در این پژوهش 

مؤلفه این امام)ره(  شرح  به  ادامه  در  که  گردد  استخراج  ایشان  دید  از  متعالی  حکمرانی  کلیدی  های 
 پردازیم.ها میمؤلفه

 عدالت اجتماعی:   -1-4
خود یکی از اهداف حکومت اسالمی را تحقق عدالت، آزادی و استقالل و حضرت امام همواره در سخنان  

کید   که ایشان پیوسته بر آن تأ احیای هویت بومی برشمرده است. عدالت ازجمله مفاهیم مهمی است 
که محوریداشته است، آن از دیدگاه ایشان به ترین جهت گونه  ـ اجتماعی نظام سیاسی  گیری سیاسی 

مورد میزان واقعی شدن نامه سیاسی ـ الهی خویش نیز اهمیت عدل را در  وصیت   رود.امام در شمار می
که حدود، قصاص، تعزیرات و گونهبرای امور و ُبعد اجتماعی و سیاسی عدل به ای موردتوجه قرار داده 
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می ابتنا  آن  بر  اجتماعی  و  سیاسی  قواعد  خمینی)ره(:تمام  امام  سیاسی  اندیشه  )فوزی،  (. 300یابد. 
که محتوا و ماهیت آن را عدالت، مردمی حکوم بودن و اسالمی ت مطلوب از منظر امام، حکومتی است 

: 3گوییم حکومت عدل«. )صحیفه امام، ج  گوییم حکومت اسالمی، میدهد: »ما که می بودن تشکیل می
که نهادها بتوانند  گونهکلی نظام سیاسی و قانون اساسی باید بهطور ( به509 بر یکدیگر  ای طراحی شود 

نزدیک  عدالت  به  را  حکومت  که  است  »امرونهی«  معروف  آیین  همان  این  و  باشند  داشته  نظارت 
شود که باید حقوق افراد در آن با توجه سازد.عدالت اجتماعی به اجرای عدالت در اجتماع مربوط میمی

دوراز اساس قانون و به  باید رفتار نهادها، مردم و حکومت، بر به مصالح عمومی تأمین شود. از سویی می
افراد دارای شرایط یکسان، به با  و  باشد  به تبعیض  نیز  تفاوت شرایط  و در صورت  برخورد شود  تساوی 

توانایی آننسبت  نیازهای  و  شایستگی  پذیرد،  انجام  متناسب  رفتاری  عدالت .ها  تحقق  در  بنابراین 
برنامه و  کمان  حا رفتار  هم  موردتوجهاجتماعی،  حکومتی  می  ریزان  با قرار  شهروندان  رفتار  هم  و  گیرد 

. عدالت اجتماعی از یک سو با مفاهیم سیاسی و اجتماعی مانند برابری، آزادی و مشروعیت سروکار یکدیگر
گروه  های اجتماعی( دارد و از سویی دیگر با نهادهای عینی اجتماعی و سیاسی )نظیر دولت، حکومت و 

فرمایند:»در اسالم ظلم امام)ره( می  .عی مردم در ارتباط استو توزیع قدرت و مشارکت سیاسی و اجتما
وسفید، برای همه است. از  و ستم وجود ندارد. آزادی در اسالم برای همه اقشار اعم از زن و مرد و سیاه

که مبادا مرتکب تخلفی بشوند. حکومت  از این بترسند  حاال، مردم باید از خود بترسند نه از حکومت. 
متخلفی و  ایستادگی  تخلف  برابر  در  میعدل  مجازات  را  و ن  آزار  و  مخفی  پلیس  دیگر  امروز  از  کند... 

نامۀ همیشه جاوید امام)ره( آمده است: »...  های پلیس مخفی وجود نخواهد داشت« . در وصیتاذیت
حکومت است،  مردود  سلطهآنچه  برای  که  است  ستمگری  و  دیکتاتوری  و  شیطانی  و های  جویی 

که از آن  انگیزه طلبی و طاغوت آوری ثروت و مال و قدرتاند جمعتخدیر نمودههای منحرف و دنیایی 
حق از  را  انسان  که  است  دنیایی  باالخره  و  است  نفع گرایی  برای  حق  حکومت  اما  کند.  غافل  تعالی 

که مثل سلیمان بن داود و  مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است 
ترین واجبات و اقامۀ کردند، از بزرگو اوصیاء بزرگوارش برای آن کوشش می  الشأن اسالم)ص(پیامبر عظیم

«)امام  ها بوده از امور الزمه است.آن از واالترین عبادات است. چنانچه سیاست سالم که در این حکومت 
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وجه را موردت  معنای واقعی، تمام ابعاد آنامام خمینی در بحث از عدالت اجتماعی بی  1(. 26:  68خمینی،
که در قرار می که خود دارای ابعادی است  دهد. عدالت اجتماعی، یعنی عدالت در سطح زندگی جمعی 

 .پردازیماینجا به سه بعد عدالت اقتصادی، عدالت قضایی و عدالت سیاسی از منظر امام خمینی)ره( می
 عدالت سیاسی -4-1-1

کتاب حکومت اسالمی بیان می فرمایند: سیاست، هنر ادارۀ امور جامعه است و منافع حضرت امام در 
کند و این، نقش مهمی است که تعالیم اسالمی آن را ایجاد کرده و هدف واالی  عمومی مردم را تضمین می

ز وظایف شرعی هر یک از احکام آن، پاسداری از منافع جامعه است. پس سیاست در مفهوم مثبت آن، ا
گاهی و تالش برای منافع عموم مسلمین محسوب می شود و منظور از »مفهوم مثبت«، فهم و درک و آ

کرم   که روز را به   –اهلل علیه و آله  صلی  –مردم است، با همان مضمون حدیث پیامبر ا که فرمودند: »هر 
این امور مسلمانان تالش نکند مسلمان نیست«  و در ]اصالح[  برساند  بیانگر    شب  امام  سخن حضرت 

کید آن حضرت بر مشارکت عموم مردم در اداره امور عمومی جامعه است. )ملص، (.حضرت 4:    1397تأ
طور که زحمت کشیدند خواهم عرض کنم این است که آقایان همانیک کلمه که میفرمایند:»آنامام می

که م کردند این خدمت را، در بالدشان  کنند به اینکه  یاین مدت، و بحمداهلل تمام  روند، مردم را دعوت 
گر بنا  بی که سرنوشتشان هست. سرنوشت ما آن قانون اساسی است. ا تفاوت نباشند راجع به آن چیزی 

که مردم بی  که به اسالم بی باشد  تفاوت، به تفاوت، به سرنوشتشان بیتفاوت  باشند معنایش این است 
بی هستند...اینکشورشان  استفاوت  تکلیفی  به یک  مربوط  که  اموری  به  راجع  که  ما  همه  برای  ت 

ی تشیع ( در اندیشه49:  58تفاوت نباشیم« )امام خمینی،سرنوشت ملتمان، مربوط به اسالم است بی
عیار نهاد نظارتی تمامصورت یکمنکر بهاز معروف و نهیکردِن امربهدارند با نهادینه  ی مردم وظیفههمه

ی بین مردم با مردم و مردم با دولت را بر اساس این نهاد اقتصادی، رابطهدر ابعاد فرهنگی، سیاسی و  
 تنظیم کنند.

 
1  



1400حکمرانی متعالی/ شماره پنجم/بهار                                                                                                  19   

 

»شما فکرى بکنید که این معناى اسالمی، این جمهورى به معناى اسالمی، به همین معنا که عرض کردم  
اشد، تو وزارت که محتوا اسالم باشد، تو دانشگاه وقتی برویم اسالم باشد، تو دادگسترى وقتی برویم اسالم ب 

خارجه برویم اسالم باشد، تو ادارات برویم اسالم باشد، تو بازار برویم اسالم باشد، صحرا برویم اسالم باشد،  
گر این معنا حاصل شد شما تا آخر پیروز  شهر برویم اسالم باشد، کوشش کنید که این معنا حاصل بشود. ا

یک نصیب زیادى در این نهضت دارید.«)صحیفه تان، همه باهم باشید. شما  هستید. باهم باشید همه
شود و از همین رو نسبت (. این بعد به حوزه قدرت و سیاست و مشارکت مردم مربوط می 47: 7نور، جلد 

کشور به شایستگی اداره به سایر ابعاد عدالت اجتماعی نقشی بنیادین و تعیین  کننده دارد. اینکه امور 
کمان، مشرو آورند و در نزد مردم مشروعیت دارند عیت خود را چگونه به دست می شود و این مسئله که حا

، می کم سیاسی شایستگی احراز این   .تواند با عدالت سیاسی مرتبط باشدیا خیر گر حا از دیدگاه مردم، ا
گر به اجبار قدرت را تصاحب کرده باشد،  مقام را داشته باشد، حکومت عادالنه است؛ در غیر این صورت، ا

برداری از آن جایز نیست. همچنین در مقام اجرا نیز حکومتی عادل است  ظالم است و فرمانآن حکومْت 
کند و قدرت ها امکان مشارکت برابر و آزاد را برای مردم در زمینهکه با رفع محدودیت های سیاسی فراهم 

کند. بی ی از برابری، آزادی، تردید برخوردارو مناصب سیاسی را بر پایه استعداد و شایستگی افراد تقسیم 
یکی   .کننده این فضای عادالنه خواهد بودعنوان حقوق طبیعی افراد جامعه ـ تأمینامنیت و آسایش ـ به

نوشتهاز شاخصه و  آثار  در  است.  برابر  مشارکت  امام،  دیدگاه  از  عدالت سیاسی  لزوم های  ایشان،  های 
ر حکومت و مانند آن بسیار موردتوجه است؛ مشارکت مردم، ابتنای حکومت بر آرای ملت، نظارت مردم ب

که ایشان در نخستین روزهای پس از پیروزی انقالب، دیدگاه مردم را در خصوص نوع نظام سیاسی چنان
ازآن نیز در تشکیل مجلس شورای اسالمی، پذیرش قانون اساسی از سوی مردم، انتخاب جویا شد و پس

رئیس انتخاب  و  رهبری  ،اعضای خبرگان  از   جمهور درواقع  گشت.  انتخابات جویا  از طریق  را  نظر مردم 
آن همگانی  نظارت  و  مشارکت  و  مردم  گاهی  »آ امام،  خود دیدگاه  خودشان،  منتخب  حکومت  با  ها 

امام)ره( مشارکت سیاسی را   (248:  4ترین ضامن حفظ امنیت در جامعه خواهد بود«. )همان، ج  بزرگ 
می  مردم  همه  به  ازاینمتعلق  به رو  داند،  شود.  ایجاد  مردم  میان  تبعیضی  نباید  همگانی  مشارکت  در 

که در همه امور نظارت  گاهی سیاسی برخوردارند، ضروری است  که مردم از رشد و آ ، ازآنجا سخنی دیگر
که به حکومت، توانایی اجرای  کمیت الهی جز از راه حکومت و مقبولیت مردمی ـ  کنند. درواقع تحقق حا
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می را  ممکنقانون  ـ  تحقق   دهد  عماًل  مردم  مقبولیت  بدون  الهی  مشروعیت  اساس،  این  بر  نیست. 
 .یابدنمی

 های عدالت سیاسی در گفتمان امام خمینی)ره( شاخص 

امام گفتمان سیاسی  و سایر گرایی، ظلمخمینی)ره( جمهوریت، مردم در  ستیزی، توجه به مستضعفان 
اسالم، در راستای به تعالی رسیدن انسان و نیز های مرکزی عدالت، فطرت و  های شناور مرتبط با دال دال

 316یابد که همان تحقق عدالت است. )جمشیدی، نظریه عدالت در ...،  نیل به حقیقت متعالی، معنا می 
امام حائز اهمیت است، شاخصه317و   گفتمان سیاسی  و  اندیشه  در  آنچه  اما  و معیارهای عدالت (  ها 

که در اینجا بدان  .شودره میها اشاسیاسی است 
 : مشارکت سیاسی برابر -4-1-1-1

های سیاسی، مشارکت سیاسی اولین شاخصه عدالت سیاسی، مشارکت سیاسی برابر است. یکی از آزادی
کنند در انتخابات، اند به این»مردم هم خودشان مکلف   .برابر و آزادی انتقاد و نظارت است که شرکت 

؛ تکلیف است؛ حفظ اسالم است.   رفتن ]به[ کنار، خالف تکلیف است؛ خالف مصالح اسالم است نروند کنار
و خدای باشند  نداشته  گر حضور  ا مردم  لطمه...  بشود، مسئول هستند.«  نخواسته،  وارد  اسالم  به  ای 

امام،ج امربه286،ص18)صحیفه  امام خمینی  ازنظر  بر همه(  منکر  از  نهی  و  واجب    معروف  مسلمانان 
ف را حضور مردم درصحنه سیاسی و دخالت در این حوزه و نظارت بر آن معرو است. ایشان تبلور امربه

 ساز مشارکت سیاسی است. شمارد که زمینهای میداند و آن را فریضهمی
کلکم مسئول«، از این مشارکت یاد می کند و بدین رو امام خمینی با اشاره به حدیث نبوی »کلکم راع و 

 سیاسی و حتی بر رهبری نظام نظارت داشته باشند:داند که بر امور  مردم را موظف می 
گر من یکملت موظف   »همه و همه پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، اند که نظارت کنند بر این امور ... . ا

است.   مهم  مسئله  مسئله،  کن.  حفظ  را  خودت  گذاشتی؛  کج  را  پایت  بگویند  که  است  موظف  ملت 
که اآلن مربوط به اسالم است.«     ت داشته باشند در همهکه نظاراند به اینملت موظف    همه کارهایی 

 ( 5،ص8)صحیفه امام،ج
 حق انتخاب کردن الف(
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فقیه، معتقد است والیت امور مسلمانان و گذار نظام سیاسی مبتنی بر والیت عنوان بنیانخمینی بهامام
گرچه با مشورت و حقانیت الهی آمیخته است، اّما ب کثریت جامعه بروز و تشکیل حکومت دینی،  ا اقبال ا

تا به انتخاب بپردازند.  شدهیابد. بدین ترتیب، مردم محق شمردهظهور می  (. 141:  1392)لک زایی،  اند 
الشرایط[ والیت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل فرماید:]فقیه جامعمی خمینی  امام

که در ق کثریت مسلمین  انون اساسی هم از آن یادشده است و در صدر اسالم تعبیر بستگی دارد به آرای ا
 (459: 20خمینی، صحیفه امام، ج شده است به بیعت با ولی مسلمین. )امام

 ب(حق انتقاد و نظارت 
ی مشارکت سیاسی، حق انتقاد و نظارت است؛ اصلی های سیاسی مردم درزمینهز دیگر حقوق و آزادی 

که مستقیمًا در برابر .قرارگرفته است  که در فقه اسالمی بسیار موردتوجه هر فردی از افراد ملت حق دارد 
کند و او باید جواب قانع کند و به او انتقاد  کننده بدهد و در غیر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح 

کرده باشد، خود گر برخالف وظایف اسالمی خود عمل  خود از مقام زمامدار معزول است و  بهاین صورت ا
 ( 409: 5کند. )همان، جبط دیگری وجود دارد که این شکل را حل میضوا
 آزادی احزاب و اجتماعات  ج(

کارگزاران بدون همکاری با یکدیگر تقریبًا  کشور و انتخاب  تحقق مشارکت شهروندان در سیاست و امور 
امام است.  میناممکن  ملی  مصالح  چارچوب  در  را  سیاسی  احزاب  فعالیت  میخمینی  و  رماید: فداند 

از طرف مردم در  و احزاب  نیندازند،  صورتیهرگونه اجتماعات  را به خطر  که مصالح مردم )مصالح ملی( 
کرده است. )همان، ج   (266: 4آزادند و اسالم در تمامی شئون حدومرز آن را تعیین 

 امنیت سیاسی -2- 4-1-1
، از طریق ضوابط و معیارها که شهروندان در پرتو فراهم آوردن امنیت سیاسی در جامعه دادگر یی است 

میآن بهها  آزادیگونهتوانند  از  مؤثر  فرصتای  و  خویش ها  اهداف  به  رسیدن  برای  آمده  پدید  های 
که در صورت نقض این شرایط، افراد برای تغییر قانون به مخالفت با بهره  مند شوند. البته بدیهی است 

، امنیت سیاسی براآن برمی ی همگان در سایه برابری در مقابل قانون است؛ حال خیزند. به تعبیری دیگر
تفصیل تعریف نگشته، اما خمینی، امنیت به در آرای امام   .چه ازنظر وضع قانون و چه از حیث اجرای آن

داند و در موارد متعددی آن هایی در اهمیت و ضرورت امنیت وجود دارد. ایشان امنیت را نعمت میگزاره
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گوید: دوران در یکجا پس از مقایسه نظام پهلوی با نظام جمهوری اسالمی می   ستاید. برای مثالرا می
نیز می دیگری  موارد مشابه  در  است.  رسیده  پایان  به  نخبگان  و  مردم  و هراس  در ناامنی  دولت  گوید: 

که منشأ اصلی ناامنی و هراس و ترس عمومی در یک جامعه  خدمت مردم است و از زورگویی و استبداد ـ 
 ( 256: 6خمینی، صحیفه امام، جرود ـ خبری نخواهد بود. )امام ر میبه شما

 ساالری(اسالمی: دموکراسی )مردم-4-1-1-1
کتب ارزشمند صحیفه امام )ره(، حضرت  با مطالعه و بررسی سخنان حضرت امام خمینی در مجموعه 

تفاده کرده اند، باید توجه بار در سخنان و پیامهای خود از واژه دموکراسی اس  73امام خمینی)ره(، جمعًا  
کاربرد واژه دموکراسی در هریک از موارد فوق، متفاوت است. مثاًل امام خمینی در یک  که تعداد  داشت 

کلمه را بکار برده اند )صحیفه امام، ج    16سخنرانی   ( یا در یک مصاحبه )با رادیو و 71-76، ص  4بار این 
که به جای رژیم تلویزیون هلند( در پاسخ به نوع حکومت جایگزی گفته اند:"رژیمی  ن نظام شاهنشاهی 

ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادالنه ای است که شبیه به آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا  
که در غرب هست مشابه باشد، اما آن   نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی 

کاملتر از دموکراسی دموکراسی ای که ما می خواهیم بوج ود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسالم، 
دارد که نظر و رأی مردم، حکم نهایی است (. امام)ره( اعالم می 314، ص 4غرب است. " )صحیفه امام، ج 

که تصمیم اموری  رأی مردم در  برابر  در  باید  کم  آورد.  و حا گیری به عهده مردم است، سر اطاعت فرود 
که ملت میه میباردراین را  کنیم و حق دهند، اطاعت میفرمایند: »ما تابع رأی ملت هستیم. ما رأیی 

اجازه چنین  اسالم)ص(  پیامبر  و  پروردگار  کنیم.  تحمیل  مردم  بر  را  چیزی  ما نداریم  به  ای 
ب علیه ما فرمایند:»ما از اینکه در غرامام)ره( درباره دموکراسی می(.  34: 11اند.«)صحیفه امام،جلد  نداده

هراسیم. باید بر اساس ترسیم و یا از اینکه مدعیان حقوق بشر به ما اعتراض کنند نمیصحبت کنند نمی
کنیم و بعدًا به آنان می که معنی دموکراسی چیست. دموکراسی غربی معیار عدالت با آنان رفتار  فهمانیم 

شرق  به  شویم،  موفق  گر  ا است.  فاسد  هم  شرقی  دموکراسی  است.  می   فاسد  ثابت  غرب  که و  کنیم 
که از سرمایهدموکراسی صحیح، دموکراسی اسالمی است. نه دموکراسی آن کند داران بزرگ حمایت می ها 

زنند و مردم را در تنگنای شدید قرار داده های بزرگ دم از آن می و نه آنکه سردمداران و حامیان قدرت
خمینی، امام،ج  58است.«)امام  امام  458:  6،صحیفه  و (.  واقعی  مفهوم  در  را  دموکراسی  خمینی)ره(، 
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که این که به معنی آزادی و عدالت و برابری میان مردم است میخالص آن دیدند. یعنی عقیده داشتند 
 نظریه، تأمین کننده حقوق انسان است.

 عدالت اقتصادی-4-1-2
به اقتصادی  بهعدالت  عام  میطور  تقسیم  توزیعی  عدالت  و  تولیدی  را شود.  عدالت  تولیدی  عدالت 

که باید برای همه افراد فرصت توان یک نگاه سرمایهمی های داری به حوزه اقتصاد دانست؛ بدین معنا 
کن شود و این همان برابری در تولید  برابر اقتصادی ایجاد شود تا در پرتو آن، تولید توسعه یابد و فقر ریشه

که ثروتبرابری توزیعی نیز به مقوله اقتصاد، نگاهی س  .است های جامعه وسیالیستی دارد؛ بدین بیان 
گرفته شود و بین باید به تساوی بین همه افراد توزیع شود و از ثروتمندان و صاحبان درآمد نیز مالیات 

که معتقد به جمع این دو عدالت در حوزه  گردد.امانگاه سومی نیز وجود دارد  فقرا و مستمندان توزیع 
گیر یاد میاقتصاد است که از آن به عدا  شک با دیدگاه اسالمی همسوست. این شود؛ نگاهی که بیلت فرا

ها  خمینی به بحث ضمان )تأمین( اجتماعی افراد و برابری فرصتبعد از عدالت اجتماعی در اندیشه امام
تأمین اجتماعی، به مفهوم تعهد و مسئولیت اجتماعی برای ایجاد اطمینان و دلگرمی   .در جامعه نظر دارد

. یکی از دالیل تشکیل حکومت در جامعه نیز تأمین امنیت عمومی و رفاه نسبی مردم در تمام ابعاد است
گر در جامعه ای تساوی در برابر قوانین وجود داشته باشد و جایی برای تبعیض زندگی است. همچنین ا

آید به وجود میگمان محیط امنی  و دوگانگی باقی نماند و همه قشرهای جامعه به حقوق خود برسند، بی
که   گیرد.از همین رسد و جامعه در مسیر سازندگی قرار می که در آن استعدادها به شکوفایی می  روست 

داند: همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین امام)س( رفاه مردم را از اهداف ملی دولت اسالمی می
که روزی فقر و تهیدستی در جامعه ما رخت بربندد و  کشور از   کشور ماست  مردم عزیز و صبور و غیرتمند 

که گفته شد، ها نیز چنان(. برابری فرصت 342:  7رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند )همان، ج
یابد که تبعیض و دوگانگی در جامعه نباشد و تساوی در برابر قوانین وجود داشته باشد؛  زمانی تحقق می

، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: ای که در اصل نوزدهم قانون  نکته اساسی نیز آمده است. )منصور
خمینی)س( در این باب به هر دو نوع عدالت اقتصادی توجه داشته ( با توجه به آنچه گفته آمد، امام38

گیر جای می  .دهدو همین عنایت، ایشان را در زمره طرفداران عدالت فرا
 شرح زیر است: به درزمینۀ برقراری عدالت در عرصه اقتصادیهای آرای امام ترین ویژگیمهم 
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 حمایت از محرومان و مستضعفان: -1-2-1-4
اند. ایشان در معتقد به دفاع از محرومان و مستضعفان بوده امام از ابتدای دوران مبارزاتی خود همواره 

دانستند، لذا وظیفۀ خود را م« و »مظلوم« میدوطبقۀ متمایز از هم »ظال آن دوران، جامعه را متشکل از 
  دانستند:محروم در مقابل ظالم می حمایت از مظلوم و

که بر مردم مسلط شده ای را اقتصادی ظالمانه اند نظامات»استعمارگران به دست عمال سیاسی خود 
کرده تقسیم تحمیل  دودسته  به  مردم  آن  براثر  و  و شدهاند  ظالم  یک  اند  در  میلیون مظلوم.  صد  طرف 

هایی از افراد ثروتمند  مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرارگرفته است و در طرف دیگر اقلیت
گر و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش می  و صاحب قدرت سیاسی که عیاش کنند که خود را و هرزه 

حکام ظلم  زندگ  از  تا  بدهند  نجات  لکن غارتگر  دارد  ادامه  کوشش  این  و  کنند  پیدا  بهتری  ی 
دستگاه هایاقلیت و  کم  آنحا مانع  جائر  حکومتی  وظیفههای  ما  مظلومین هاست.  پشتیبان  داریم 

باشیم.«)   و  ظالمین  والیتدشمن  خمینی:  به (.  43  –  44فقیه:امام  توجه  لزوم  امام)ره(  حضرت 
استقرار رسمی  کردند. ازجمله در اولین روز ها را به مسئوالن یادآوری میآنمحرومان و رسیدگی به   وضع 

»... باید مستضعفین فرمایند: می در این مورد چنین  -  1358دوازدهم فروردین    -نظام جمهوری اسالمی  
بشوند. زیرورو  شوند؛  تقویت  مستضعفین  باید  بکنند.  حمایت  و را  بشود  مستضعف  باید   مستکبر 

معنی، آن  به  مستکبر  نه  بشود؛  مستکبر  باید  مملکت  مستضعف  این  در  و  برادر  باهم  باید  همه  بلکه 
»... این فقیرها      فرمایند:. در همان دوران در جای دیگری می (384-382:  4م، ج) صحیفه اماباشند.«

اداره کنیم. یک دسته غنی بنشینند   عیال خدا هستند، باید اداره بشوند. خداوند امر کرده است که فقرا را
این و  بیچارهکنار  نمی ها؛  این   ... بگذرانند  فقر  به  ز شودها  اجرا که همان مسائل  مان طاغوت حاال هم 

ها. نشینهرچه بخواهند هرزگی بکنند. یک دسته هم این زاغه بشود. یک دسته آن باالها بنشینند مرفه و 
گر خدای یکشود... ایناین نمی کند، خطری برای مردم است. ا نکرده جمهوری اسالمی نتواند جبران 

اسالمی و اینکه   ی مردم است و مردم مأیوس بشوند از جمهوریمسائل اقتصادی را که اول مرتبه زندگ این
گر در این محیط انفجاریاسالم هم برای آن کاری انجام دهد، ا حاصل بشود دیگر نه من و نه  ها نتواند 

و نه هیچ نه اسالم نمیشما  و  نه روحانیت  باید همه دست تواندکس،  بگیرد...  را  دست هم بهجلویش 
-333، ص  10صحیفه امام، ج    )دارها و این مشکل را حل کنند.«کارخانه ملت، دولت، ثروتمندها،  بدهند،
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انقالب و نظام  . این مشی فکری امام در حمایت از محرومان و مستضعفان تا آخرین مراحل رهبری(  336
رزش خداپسندانه معرفی یک ا عنوانهمواره جایگاه خاصی داشته است و حتی توجه به محرومان را به

که با فقرا و مستمندان و پابرهنه»... همۀ مسئولین نظام و حکومت عدل موظف کنند:می بیشتر  هااند 
ها  مستمندان و پابرهنه حشرونشر و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین و در کنار 

است که نصیب اولیا شده ... همۀ آرمان و  دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگیبودن وجود را در عرض آنان 
که کشور ماست  روزی فقر و تهیدستی در جامعۀ ما رخت بربندد و مردم   آرزوی ملت و دولت و مسئولین 

کشور از  که   رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند. خدا نیاورد آن عزیز و صبور و غیرتمند  روزی را 
ما سرمایه سیاست  از  حمایت  به  آوردن  رو  و  محرومین  از  دفاع  به  کردن  اغنیا  پشت  و  گردد  دارها 

که از   ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار باشند. بدون شک جهان خواران به همان و  میزان 
طرف حمایت از روح اقتصاد به رند، از گرایش وهای ایثارگرانه ملت ما واهمه داطلبی و سایر ارزششهادت

ممکن است با طرح این بحث، پرسشی . (343- 339، ص  20صحیفه امام، ج  )    پابرهنگان در هراسند.«
سویه حمایت از محرومان را دارد، یا درواقع صرفًا وظیفۀ یک در ذهن به وجود آید که: »آیا دولت یا جامعه 

گیرد؟« امام امت، سیاست دفاع از مستضعفین را با توجه به  ایدنحوۀ کمک به محرومان ب موردتوجه قرار 
فراهم فرصت  هدف  قابلیت آوردن  و  استعدادها  بروز  برای  می هایی  دنبال  قشرها  این  در های  و  کنند 

ع محرومین ( حفظ مناف1گیری اقتصاد اسالم در راستای  »... تبیین جهت  فرمایند:صحبت قبلی می ادامۀ
انسان از  ترین هدیه و بشارت آزادی( مبارزۀ اسالم با زراندوزان، بزرگ2مشارکت عمومی آنان و   و گسترش 

در حکومت اسالم هیچ  ومنال رود و بیان این حقیقت که صاحبان مالاسارت فقر و تهیدستی به شمار می
گرفت، مسلم راه شکوفایی و   اولویتی به آنانجهت بر فقرا ندارند و ابدًا  امتیاز وبرتری ازاین تعلق نخواهد 

(. 343-339:  20صحیفه امام، ج  کند.«)  پابرهنگان را فراهم می شدۀپرورش استعدادهای خفته و سرکوب
کمک به محرومان برای  بایست صرفًا باهدفبنابراین به روشنی مشخص است که امام این تفکر را که می

کنند و درواقع معتقد به  کرد، رد می  شان به محرومان و مستضعفان نگاهاختن نیازهای اولیهبرآورده س
آوردن  فراهم  برای  محرومان  به  کمک  که  باورند  استعدادهای  این  ساختن  بارور  برای  مناسب  فرصت 

های به توانمندیهاست؛ و درواقع این امر باهدف احیای استعدادهای فطری و شکوفایی  حدادی آن
که این امر نه از سر ترحم و نه از سر تثبیت موقعیت هاست. لذا میانسان ودیعت نهاده شده در  بینیم 
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امام برای  پذیرد؛ بلکه دقیقًا استراتژی است کهها صورت میسری آنثروتمند در جامعه و صدقه قشرهای
 .کنندی در جامعه دنبال میبه وجود آوردن عدالت اجتماعی در عرصۀ اقتصاد

 نپذیرفتن شکاف شدید طبقاتی:   -2-2-1-4
گیری و استمرار نوعی امام، تاریخ قبل از انقالب و شکل   طور که در بخش پیشین نیز مشاهده شد،همان 

 دانستند وفقر و محرومیت در بین بخش اعظم جامعه بسیار بااهمیت می  روابط اجتماعی را در پیدایش
کید می همواره بر از بین که  فرمودند.»بردن محرومیت و استضعاف تأ این معنا امروز دیگر عملی نیست 

که بخواهند، به ای آن باالها باشند و همه آنیک دسته کند، پارکچیزهایی را  ها،  طور اعلی تحقق پیدا 
اند... این نه منطق اسالمی دارد، طراف تهرانها باشند که انشیناین زاغه ها و ...، یک دسته هماتومبیل

انصافی منطق  این نه  برای  فکری  باید  خانوادهدارد. شماها  برای حفظ خودتان،  بکنید،  ثروت ها  تان، 
که این تفاوت طبقاتی به  حیثیتتان، خودتان بنشینید و  طور این باهم تفاهم بکنید. باید فکری بکنید 

 (.36، ص 8صحیفه امام، ج )»خواهدنباشد. یک تعدیلی بشود. اسالم تعدیل می
 عدالت قضایی -3-2-1-4

بی عدالت  میاین  به شمار  قوانین  عدالت  از  جزئی  که خود  است  اجرایی  عدالت  مورد معنای  در  رود. 
طرفانه عمل کند. شود که قاضی عادل کسی است که بر اساس قانون و بیعدالت قضایی معمواًل گفته می

ای از اهمیت گونه( در قانون اسالم به53: 1383اما نکته مهم، عادالنه بودن خود قوانین است. )آشوری، 
کمتر چیزی که در خصوص  ها  گونه سفارشآن  قضاوت و سنگینی بار آن و بزرگی مقام قاضی سخن رفته 

که منصب قضاوت در روایات، تنها بر عهده پیامبر)ص( و امام معصوم)ع( نهاده  شده است؛ تا بدان پایه 
خمینی پس از پیروزی انقالب اسالمی به اهمیت و جایگاه مسئله (. امام65:  1378شده است. )ایزهی،  

اسالم، جرائم علیه حقوق مردم و نظارت   ها در ها، فلسفه مجازاتقضا، هدف از اجرای قوانین و مجازات
 .از سوی اولیای امر پرداخت

که متکفل این امر فرمایند: باید خیلی توجه بکنند آقایان قضات، آقایان دادستانایشان می کسانی  ها، 
مهم اسالمی هستند، که مسئولیت زیاد است و الزم هم هست که شما مسئولیت را به عهده بگیرید. باید  

لکن در یک امر بزرگی است. توجه بکنند که جان و مال و ناموس یک ملت در دست این قضاوت   وارد شد،
توانند، تا آن  هاست و مسئول این مسائل هستند و باید تا آن مقداری که میاست و در دست این دادگاه
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گناهکار است، از او بگذر که قدرت دارند، توجه بکنند به مصالح عمومی؛ نه اینکه  که ند و نه آنمقداری 
گناهکار نیست، یکخدای  (252: 16خمینی، صحیفه امام، ج . )اماموقتی مبتال بشودنخواسته 

   نظارت و پاسخگویی:-4-2
کم باشد، اصـل نظـارت و کنتـرل است به کمان در حکومت اسالمی حا ویژه یکی از اصولی که باید بر رفتار حا

از ناحیـه مـردم کـه  کنترل عمومی  از منکر اعمـال می در قالـب امربه   نظارت و  شود، عامل معروف و نهـی 
کمیت و حرکت به  یو مهمی برا  یبسیار قو امام اعتقاد داشتند  .سوی کارآمدی اسـتکنترل تمام افراد حا

از افراد ملت حق دارد که مستقیمًا در برابـر دیگران، زمامـدار مسـلمین را استیضاح، و از او انتقاد   یهر فرد
گـر بـه خـالف وظایف اسالمی خود عمل کرده  و او باید جواب قانع  کند کننده بدهـد و در غیـر ایـن صـورت، ا

که همه ملت موظف  یخود از مقام زمامدار باشد، خودبه که نظارت معزول است و تصریح میکردند  اند 
کننـد و ایـن را مسـئله مهمـی می باید . (1387تند )ابوطالبی،  دانسکنند؛ حتی خـود ایشـان را هـم نظـارت 

همه زنها و همه مردها در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند، هم به مجلس 
همه آالن  باید  ملت  بکنند،  اظهارنظر  باشند،  ناظر  دولت  کارهای  به  هم  باشند،  امور ناظر  ناظر  شان 

اجت مسائل  در  سیاسی،  مسائل  در  بکنند  میباشند،اظهارنظر  عمل  که  مسائلی  در  کند ماعی، 
کار خالف دیدند)امام خمینی، گر یک   (.193: 68دولت،استفاده بکنند، ا

 کارایی و اثربخشی نهاد های حکومتی:-3-4
کارایی و اثربخشی در بهبود زندگی افراد ترین مؤلفهیکی از مهم که ضامن بقای یک حکومت است  هایی 

که هر چه یک حکو به طوری  است؛  برآید،  جامعه  بتواند  بهتر  مردم  معیشتی  نیازهای  به  پاسخ  از  مت 
را بیشتر به دست می  آورد. امام خمینی)ره( مشروعیت و جلب مشارکت مردم در پیشبرد امر حکمرانی 

شدند:»آنچه اساس ضعف دولت کردند و یادآور میهمواره در طول دوران حکومت به این امر توصیه می
ع است  دولت  از  مردم  جدایی  دستگاهو  عمل  :کیفیت  از است  جلد  بارت  نور  است)صحیفه  : 13ها 

ها های گذشته)قاجاریه و پهلوی( از فساد و رسم کشورداری این حکومت(سپس امام با اشاره به رژیم379
ها را عامل فساد و جدایی بین دین های آن حکومتگویند و نیز عملکرد آلوده به فساد دستگاهسخن می
کارایی و دانند.درو ملت می  کارآمدی است و  که ناظر بر  مجموع حضرت امام )ره( در مورد وظایف دولت 

بازار  تنظیم  بر  کیددارند:الف(نظارت  تأ محوله  وظیفه  چهار  بر  داشت  خواهد  دنبال  به  را  اثربخشی 
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از  گرفتن اصل استقالل و خودکفایی و جلوگیری  با در نظر  ب(تخصیص بهینه منابع چ(تجارت خارجی 
 (.69:  1379حمایت از صنایع داخلی)حسین زاده،مونتاژ د(

کمیت قلوب میان دولت و ملت(: -4-4  لزوم ارتباط عاطفی دولت و ملت)حا
کمیت امام)ره(  حا حضرت  است.  کشور  امور  اداره  در  آنان  همگامی  اساس  ملت  و  دولت  میان  قلوب 

می  فرمایند»می الزم  از  من  بعضی  رأس  در  که  آقایان  شما  به  که  هستید  دانم  اسالمی  کشورهاى 
کهنصیحت کنید  کوشش  شما  نه حکومت کنم.  بکنید،  خودتان  کشورهاى  قلوب  ابدان  حکومت بر  بر 

گر بخواهند موفق بشوند و از زیر تعهدهاى اجانب و سلطه آن هاى حکومت ها بیرون بیایند،مسلمین ا
بیاورندآن دست  به  را  خودشان  ملت  قلوب  که  کنند  کوشش  باید  قلوب،  تحکوم .ها  بر 

خالف حکومت یک به  است  آن حکومت شیرین  با  قلوب  که  ابدان  ایران بر  که  دیدید  شما  نباشد.  ها 
کم موافق بود و موافق هست،  حکومت جمعیتی است لکن براى اینکه قلوب ملت با بااینکه یک مملکت 

گرفتارى گرفتارى حکومت هایی کهاآلن در همه  که همقدم باشد با   کندها ملت کوشش می دارد، در همه 
بهآن را  دولت  مقاصد  و  اسالمها   ، کشور این  در  که  است  این  براى  این  و  ببرد  کند می حکومت پیش 

کشور  حکومت و  که در این  حکومت بر ابدان نیست، حکومت این  کسانی  بر قلوب است. قلوب مردم با
کبیر انقالب اسالمی «.از منظر .کندمی  حکومت کنند همراه است و ملت است کهمی حکومت کشور  رهبر 

،در حکومت اسالمی باید کارگزاران حکومت در میان مردم باشند از مردم فاصله نگیرند مسئولین پاسخگو 
ساس، مقصد عالی  ا  فرمایند:»باشند و خدمتگزار مردم باشند.ایشان درجایی دیگر در این خصوص می

که خدای تبارک کرده، و آن اینکه حکومت باید وتعالی آن  ما، مقصد اصلی ما، مقصدی بود  را به ما امر 
می مردم  خود  که  باشد  حکومتی  باشد،  اسالمی  باشد،  الهی  وقتی حکومت  را.  حکومت  آن  خواهند 

حکومت عادالنه شد، حکومت در خدمت مردم شد، سایه این حکومت بر قلوب مردم است؛ و یک همچو  
می کند.حکومتی  حکومت  حکومتشان  هاآن  تواند  پایه  همین   که  نظیر  نیست،  مردم  قلوب  بر 

وقتیحکومت که  سابق،  خیابانهای  در  ریختند  مردم  رفتند،  آن که  و  ریختند  نقل  و  ریختند  گل  و  ها 
مسائلی که هر که بوده دیده هر که نبوده شنیده. من همین معنا را به شاه سابق تذکر دادم که کاری نکن 

با مر کنند؛  بروی همه شادی  باشد؛  که مثل پدرت وقتی  با اسالم باش؛ مسیرت مسیر ملت  و  دم باش 
کار، حکومت ها را؛ و همان ها باید خدمتگزار مردم باشند؛ و این آدم نشنید این حرفخیانت نباشد در 
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گفته می که  ما حدس میشد  و  وقتیشد  که  رضاخان  زمان  در  دیدیم  که  مردم شادی زدیم.  رفت،  که 
وقتی که  زمان  این  در  دیدند  و  خیابانکردند؛  در  همه  رفت،  این  شادی که  بیشتر  و  ریختند  ها 

های ملی نشد، وقتی پایه حکومت بر دوش یک ملت نبود و بر قلب یک ها وقتی حکومتکردند.حکومت 
این نبود،  نمیملت  بهها  این  باشند.  باید حکومتتوانند یک حکومتی  کلی  مردم حسب  ها خدمتگزار 

 (. 529تا  527،صفحه 7رسند.«)صحیفه امام،جلد باشند، نه اینکه مردم از حکومت بت
کمیتآسیب -1-4-4  بر قلوب  ناپذیری در حا

که  کنید  کشور هم سفارش  کنید، و به دیگر سران  کوشش  کشورها  کنید، شما سران  کوشش  شما آقایان 
ایرانآن نظیر  هم  قلوب ها  بر  از  حکومت  بسیاری  در  که  است  این  مسلمین  اشکال  بکنند.  مردم 

گر ماابدان است، آن حکومت بر  اهحکومت ؛ و لهذا موفق نیستند. ا ارواح بکنیم و  حکومت بر  هم با فشار
ها را به دست بیاورند، با این کثرت جمعیت ملت قلوب ارواح بکنند و  حکومت بر  سران کشورهای اسالمی
 (. 181تا  179،صفحه  14پذیر نخواهند بود)صحیفه امام،جلدها آسیبو با این مخازن زیاد این

 فرهنگ مبارزه با فساد: -5-4
را   اسالمی  معیارهای  و  موازین  به  اتکا  با  فساد  با  مبارزه  )ره(  امام  اسالمی احضرت  کار جمهوری  ساس 

که در  دانستند ایشان در مصاحبهمی گونه بیان با تلویزیون سراسری ایتالیا داشتند این  57آذرماه    11ای 
اسالمی   یک جمهورى  کار  ملت فرمودند:»اساس  آزادى  و  مملکت  استقالل  و تأمین  و   فساد با مبارزه ها 

زمینه  همه  در  که  است  قوانین  تدوین  و  تنظیم  و  و فحشا  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادى،  هاى 
که این اصالحات با فرهنگی کامل  با توجه به معیارهاى اسالمی، اصالحات الزم را به عمل آورد  مشارکت 

کثریت قاطع همه مردم خواهد بود و هدفش قبل ا ، از بین بردن فقر و اصالح شرایط زندگی براى ا ز هر چیز
که از همه جهت مورد ظلم واقع ، جلد .اندشدهمردم ماست   (. 6صفحه  4«)صحیفه نور

که  حضرت امام )ره(  با اشاره به فساد حکومت پهلوی و شخص محمدرضا شاه  ملعون اعتقاد داشتند 
کار  روع می مبارزه با فساد از رأس هرم قدرت ش کم جامعه اسالمی صالح باشد زیردستانی به  گر حا شود ا

کها نیز صالح و درستکار باشند و بهگمارد که آنمی دامنی را در جامعه تبع آن  فرهنگ فسادناپذیری و پا
می میرواج  ایشان   ، آدمدهد  گر  دولت فاسد فرمایند»ا هیأت  یک  می فاسد باشد،  یک درست  کند، 

فرهنگمی  درست فاسد مجلس او  دنبال  نظام کند،  اقتصاد فاسد،  این فاسد فاسد،  دنبال بد، همه  ها 
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ازاینجا شروع می او هستند،  اینبدى  آنشود همه  مرد،  آن  گر  ا به خیال ها.  باال  نقطه  آن  در  که  کسی 
که به فکر ملت باشد، یک آدمی باشد شده، یک آدم صالحیتخودش واقع داری باشد، یک آدمی باشد 

که تحت فرمان که ب که، مسلمانی باشد  ستگی به غیر را عار بداند براى خودش، یک نفر مسلمی باشد 
که نباید زیر بار اجانب برود، نباید فرمان گر یک چنین آدمی رئیس یک خدا باشد،  بردار اجانب باشد، ا

 . (119کند« ) صحیفه نور جلد چهارم: مملکت بشود، تمام مملکت را همان اصالح می
اند به اینکه نگذارند، یک هورى اسالمی و حزب جمهورى اسالمی موظف است و دولت و همه موظف»جم

کنند و همین یک مورد را از بین  فساد مورد هم وقتی واقع شد اغماض نکنند، همان یک مورد را تعقیب 
کشیدکشیده بشود یا الاقل به این فساد وقت یک جمهورى بهببرند تا سرایت نکند، یک که طور  ه بشود 

به  دنیا.  در  بشود  به بدنام  را  اسالمی  این جمهورى  بخواهند  که  مبلغینی  که،  اشخاصی  ما  کافی  اندازه 
قدر کافی قدر کافی در دنیا ما داریم. خودمان نباید یک کارى بکنیم که کمک بشود، بهبدنامی بکشند به

گر خودتان را حفظ بکدنیا با ما دارد مخالفت می گر اخالق اسالمی در خودتان نفوذ کند. ولی شما ا نید و ا
تفرقه  قضیه  مهمش  امور  از  یکی  اسالمی  اخالق  از  که  باشید  داشته  مسائل  این  به  توجه  و همه  بکند 

ایم از این معنا  نداشتن و مجتمع بودن است، همه باهم بودن است و تا حاال هم ما هر چه پیشرفت کرده 
کنون این جمهورى اسالمی از اول که قطع ریشهبوده. تا که انقالب پیداشده، چه در آنجائی  هاى فساد ی 

را کردند و از بین بردند تا آنجائی که در امور کشور کارسازى کردند، بازسازى کردند، در اثر این وحدتی بوده 
 (.112تا 111: 16ها داشتند که یکی از اخالق اسالمی است«)صحیفه نور جلد است که این

 : قانون مداری الهی-6-4
ها و سایر طبقات روحانی و غیره از دخالت دادن سلیقه و آراء شخصی » باید شما دانشجویان دانشگاه

کنید و ملتزم  کریمه قرآن مجید و در تأویل احکام اسالم و مدارک آن جدًا خوددارى  خود در تفسیر آیات 
و رفع  عدالت در بسطبه احکام اسالم به همه ابعادش باشید و مطمئن باشید آنچه صالح جامعه است  

طور عاقالنه و قابل عمل و ثروت به  تعدیل  و  اقتصادى ایادى ظالمه و تأمین استقالل و آزادى و جریانات
کامل میعینیت در اسالم به و الزم است مراقب طور  از منطق نیست  تأویالت خارج  به  و محتاج  باشد 

که التزام به اسال کسانی  که  کمال دقت و هوشمندى  م ندارند به جمیع ابعادش، ولو در اصلی از باشید با
کنید«)صحیفه نور،جلد دوم، صفحه  اصول با شما موافق نیستند، آن (. برداشت 18ها را دعوت به التزام 
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به گاهی  حکومت،  از  خمینی)ره(  هم امام  و  فقیه  هم  که  است  قانون  و  قواعد  به  التزام  و  تعهد  مثابه 
که  یشهروندان موظف به اجرا گـاهی بـه معنا  آن هستند   ی این نزدیک به مفهوم اجتماع مدنی اسـت و 

که به مفهوم اجتماع متعهد نزدیک است. حال طبق تعریف  تعهد و التزام به قواعد و قانون شریعت است 
پیدا کرد تا بین این دو را جمع   یتبیین نظر امام باید تعریف جدید  یاجتماع سیاسی و اجتماع متعهد برا

بی جمع  اما  بین حق بست؛  خمینی  امام  داشت.  خواهد  پی  در  را  خاصی  مشکالت  مفهوم  دو  این  ن 
کیـد بندد و هر دو را تابع قـانون میعنوان شخصیت حقوقی جمع میو حق فقیه به  یشهروند داند و تأ

اشـخاص ، طبیعـی   یمغایرتی ندارد؛ زیرا حق طبیعـی را بـرا  یامام بر شریعت و قانون نیز با حق شهروند
شناسد. درواقع شان میمندی شهروندان از حقـوق طبیعیمارد و حکومت اسالمی را ضامن بهره شمی

بیند و معتقد اسـت: "دولـت در خـدمت از حق شرعی و الهی نمی   یرا جدا  یایشان حق طبیعی و فطر
بایـد خدمت و  )امـام خمینـی)ره(،  حکومت اسالمی در خدمت مردم اسـت   " باشـد   .(200،  58گزار ملـت 

وتعالی جا جریان پیدا کند و احکام خداى تبارکخواهیم احکام اسالم در همه فرمایند:»ما می امام)ره( می
رسول حکومت  حتی  قانون،  حکومت  حکومت،  اسالم  در  کند.  المومنین حکومت  امیر  حکومت  و  اهلل 

آن خدا  قانون  یعنی  است  قانون  آنحکومت  است،  کرده  تعیین  را  بهها  وها  قانون  االطاعه حکم  اجب 
کند. در مملکت اسالمی باید قانون خدا  هستند پس حکم از آن قانون خداست و قانون خدا حکومت می

گر رئیس حکومت کند و غیر قانون خدا هیچ جمهوری در مملکت اسالمی وجود پیدا  چیز حکومتی ندارد. ا
)امام خمینی)ره(   فرماست«  کند، قانون خداست که حکمجمهور می بکند، این اسالم است که او را رئیس

 ،58 :1201).  
 آزادى باید منطقی و طبق قانون الهی باشد: -7-4

های سیاسی یکی از اهداف مهم و مبانی حکومت اسالمی و نظام سیاسی اسالم، کـه معمواًل در تمـام نظام 
کید میها و جنبشو حرکت   یـدف در شعارها اسـت. ایـن ه یشود، بحـث آزادهای انقالبی بر آن بسیار تأ

کـه شعار اصلی و  گونهکاماًل مشهود است به  یمردم در زمان نهضت اسالمی در دوران حکومت پهلو ای 

 
 5201صفحه  7صحیفه نور جلد 1
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کـه بیـانگر هـدف و خواسـته اصـلی مـردم بـود، شـعار "اسـتقالل،آزادهمیشگی راهپیمایی  ی ، جمهور یها، 
کیـد میعنوان یکی از اهداف اصلی انقـ به  یاسالمی" بود که بر آزاد را در چهارچوب   یکرد و این آزادالب تأ

ع مقـدس می  دانستند و اسالمی می   یجمهور  یخواستند. امـام خمینـی )ره( هـدف را برقـراراسـالم و شـر
آزاد تحصـیل  را  جامعـه  می  ی برنامه  قلمـداد  اسـتقالل  را و  اسالم  "ما  که:  کردند  تصریح  ایشـان   . کردند 

کـه اسـالم، می  " اسـالم یمنهـا یبـه مـا بدهـد نـه آزاد یآزادخواهیم 
 فقیهوالیت -4-8

دانست و بررسی سخنان و سیرۀ عملی وی ثابت فقیه را چشم و حافظ نظام میحضرت امام)ره(، والیت 
ولیمی نظارتی  نقش  به  معتقد  ایشان  که  و کند  ایشان  به  مسئوالن  مکرر  مراجعات  باوجود  و  بود  فقیه 

راهنمایی   حتیدرخواست  تصمیم  اتخاذ  قانونو  و  اجرایی  امور  در  دخالت االمکان  قضایی  و  گذاری 
کنند. )اخوان،کرد و از همه می نمی : 96خواست طبق ضوابط قانونی و از طریق مسئوالن هر قوه، عمل 

 حضرت امام)ره(    (3
که »والیت کرده اند  گیری  فقیه با در نظر   با آوردن حدیثی از پیامبر در خصوص جانشینی، اینطور نتیجه 

می  واجب  است،  جمله  آن  از  اسالم  احکام  به  کامل  پایبندی  و  علم،  عدالت،  که  شرایطی  گرفتن 
(. امام)ره(، ولی فقیه رامسئول حفظ جامعه در مسیر اسالم می داند 96: 11358باشد«)موسوی خمینی، 

که حکومت با هیچ یک از احکام اسالم تعارض داشته باشد. از  ، ولی فقیه باید   تا اجازه ندهد  سوی دیگر
گیهای برجسته، آراسته بوده و به طورکلی از هر آنچه که به عدالت، استواری و اعلمیت به صفات عالیه و ویژ

 (. 46و 45: 1358کند، اجتناب نماید )خمینی،او خدشه وارد می
 های حکمرانی متعالی از منظر حضرت امام خمینی)ره(مؤلفه 1جدول  

 شاخص مؤلفه ردیف شاخص مؤلفه ردیف
عدالت   1

 اجتماعی
 عدالت اقتصادی  .1
 عدالت سیاسی  .2

فرهنگ مبارزه با   5
 فساد

 اخالق اسالمی مسئولین 
 فسادناپذیری مسئولین 

 
  شهیدر اند  هیفق  ت یو وال  یحکومت اسالم  ، 1368  –   1279  ،رانی ا  ی اسالم  یجمهور  انگذار یاهلل، رهبر انقالب و بنروح  ،ینیخم 1

 96،ص  1389،)ره( ینیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ ،(ره) ینیامام خم
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 عدالت قضایی  .3
و   2 نظارت 

 پاسخگویی
التزام شهروندان   قانون مداری الهی  6 معروف و نهـی از منکر امربه و  تعهد 

 به قواعد و قانون شریعت 
و   3 کارایی 

 اثربخشی 
 نظارت بر تنظیم بازار  .1
 تخصیص بهینه منابع .2
در   .3 با  خارجی  تجارت 

اصل   گرفتن  نظر 
 استقالل و خودکفایی 

صنایع   .4 از  حمایت 
 داخلی 

آزادى  منطقی و    7
 الهی 

چهارچوب    ی آزاد در 
ع مقـدس   اسـالم   شـر

عاطفی   4 ارتباط 
 دولت و ملت 

و   مسئولین  بودن  مردمی 
 نیروهای مسلح 

،عادل،پایبند   فقیهوالیت  عالم  فقیه 
 به احکام اسالم  

مسئول حفظ جامعه در  
 مسیر اسالم 

 

 العالی( اسالمی از منظر مقام معظم رهبری)مدظله  –حکمرانی متعالی  ایرانی  -5
اسالمی، گانه انقالب اسالمی )انقالب اسالمی، نظام  مقام معظم رهبری  )دامت برکاته( با تبیین فرآیند پنج

کیددارند که با پیروزی انقالب اسالمی در سال  دولت اسالمی، جامعه اسالمی، امت اسالمی( بر این نکته تأ
های ابتدایی، مراحل اول و دوم  و تشکیل نظام جمهوری اسالمی و تثبیت قانون اساسی در سال  1357

گرفته، دولت اسالمی در های  رغم تالشگانه انقالب اسالمی محقق شده است اما بههای پنجگام صورت 
که باید دولت اسالمی به کیددارند  گام سوم از روند تحقق تمدن معنای حقیقی محقق نشده و تأ عنوان 

کارگزاران از منظر معظم له،  .اسالمی هرچه زودتر محقق شود دولت اسالمی متشکل از مجموعه نهادها و 
ف به اسالمی بودن یا نبودن آن میو نه صرفًا قوه مجریه است و آنچه عماًل دولت را م نماید »عملکرد و  تّصِ

نادری،گیری اسالمی« میجهت  و  از دولت لذا می  .(1:  1397باشد)محمدی مزرعی  ایشان  توان مقصود 
در دیدگاه مقام معظم رهبری دولت به معنای مجموعه اسالمی را همان تحقق  حکمرانی متعالی دانست،  
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شود: »دولت به معنای عام، نه به معنای هیئت وزرا؛ یعنی قوای اطالق می   کارگزاران و نهادهای حکمرانی
، رهبری و همه« )بیانات  سه (. آنچه در این دیدگاه معرف دولت اسالمی 1379/  09/ 12گانه، مسئوالن کشور

دولت می از سایر  دنبال  دولت اسالمی  که  است  کارکردی  و  کارگزاران  رفتار  است،  »معنای شعار ها  کند: 
میدو ما  که  است  این  اسالمی  با  لت  رفتار  و  بین خودمان،  رفتار  مردم،  با  رفتار  فردی،  اعمال  خواهیم 

،  المللی و نظام سلطه امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسالمی نزدیکهای بیننظام تر کنیم. این شعار
به بیانات معظم له تالش   در این بخش از تحقیق با رجوع(.  1384/  06/   08بسیار باارزش است« )بیانات  

گردد. شود ابعاد  و شاخصمی  های حکمرانی متعالی از دید ایشان تبیین 
 سالمت اعتقادی،اخالقی و عملکردی مسئوالن -5-1

رهبری)مدظله معظم  مقام  اعتقاد  دولت به  کارگزاران  عملکردی  و  اخالقی  اعتقادی،  سالمت  العالی(، 
باشد. از منظر ایشان، سیره و منش امام حکمرانی متعالی می  ترین سنجه در ارزیابی تحققاسالمی مهم 

کارگزاران حکومت اسالمی است »اولین شاخص دولت  راحل )ره( در اداره امور جامعه، بهترین الگو برای 
است   اخالقی  و  اعتقادی  شاخص  رده-اسالمی،  مسئوالن  در  باال  بخصوص  اعتقادی،   -های  سالمت 

که از اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشی میسالمت اخالقی، سالمت عملکرد شود..  ی 
گونی تلّقی -.عالوه بر منابع اسالمی  گونا های مختلفی داشته که حاال ممکن است از منابع اسالمی، افراد 

ما مجموعه رهنمودهای امام بزرگوار را داریم؛ امام، مورد اعتقاد و قبول و اذعان همه ما است.   -باشند
موضع  خب، مجموعه  امام،  بیانات  ما گیریمجموعه  اختیار  در  امام  رهنمودهای  مجموعه  امام،  های 

(.مقام معظم رهبری سه ویژگی شخصیتی 06/06/1392است. این شد آن شاخص« )بیانات معظم له  
که ازنظر معظم له مسئولین نظام باید این خصوصیات را داشته باشند»سه باور در امام را برمی   شمارند 

داد:  داد و استقامت می داد، شجاعت میامام بزرگوار ما وجود داشت، که همین سه باور به او قاطعیت می
، در وجود امام، در تصمیم امام، در همه حرکت های باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود. این سه باور

  (.14/03/1392امام، خود را به معنای واقعی کلمه نشان داد« )بیانات معظم له 
 حکومت مبتنی بر والیت:  -2-5

بیان ویژگی به  واژه حکمرانی  کلمه والیت بجای  بردن  بکار  با  العالی(   های  مقام معظم رهبری)مد ظله 
کم جامعه اسالمی می کم جامعه اسالمی حا پردازند و  به اهمیت ارتباط و همبستگی مردم با ولی یا حا
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ر اسالم، بیشتر از همه بر روی کلمه »والیت« تکیه شده است. هم در فرمایند»دکنند، ایشان میاشاره می
( و هم در آیه شریفه »اّنما ولیکم اهلل و رسوله« ، پدیده حکومت را با نام »والیت« بیان  اینجا)واقعه غدیر

با یکدیگر   .کرده است از نزدیک بودن دو چیز  والیت، معنای عجیبی است. اصل معنای والیت، عبارت 
کردن آنکه دو ریسمان، محکم به هم تابیده میفرض بفرمایید وقتی  است. ، شوند و جدا  از یکدیگر ها 

کند اسالم، حکومت را با تعبیر »والیت« بیان می  .آسانی ممکن نیست، آن را در عربی »والیت« میگویندبه
معرفی   -قات کلمه والیت  یعنی اشتقا  -عنوان والی، ولی، موال  و شخصی را که در رأس حکومت قرار دارد به

که در نظام سیاسی اسالم، آنمی که در رأس قدرت کند. معنای آن چیست؟ معنای آن، این است  کسی 
آن و  دارد  آنقرار  بر  حکومت  قدرِت  که  پیوستگِی کسانی  و  اّتصال  و  ارتباط  اوست،  اختیار  در  ها 

فجدایی این،  است.  قضیه  این  معنای  این،  دارند.  هم  از  مسئله ناپذیری  در  را  اسالم  سیاسی  لسفه 
کمیتی که اسالم کند. هر حکومتی که اینحکومت برای ما معنا می  طور نباشد، این والیت نیست؛ یعنی حا

که با مردم ارتباطی نداشته پیش کسانی باشند  کنیم در رأس قدرت،  گر فرض  کرده است، نیست. ا بینی 
گر کسانی باشند که راب نه  - ها با مردم، رابطه ترس و رعب و خوف باشد طه آنباشند، این والیت نیست. ا

پیوستگی   و  التیام  و  والیت   -رابطه محبت  این  بیایند،  بر سرکار  کودتا  با  کسانی  گر  ا نیست.  والیت  این 
گر کسی با وراثت و جانشینِی َنَسبی   منهای فضایل و کیفّیات حقیقی که در حکومت شرط است   -نیست. ا

وقتی است که ارتباط والی یا ولّی، با مردمی که والیِت د، این والیت نیست. والیت، آندر رأس کار قرار گیر  -
طوری که در مورد خود پیامبر وجود دارد آمیز و همانهاست، یک ارتباط نزدیک، صمیمانه، محبتبر آن

کرده5یعنی »بعث فیهم رسوال من انفسهم« )  - را مبعوث  کسی  آنها  از خود   : یا »بعث منهم«    - است    ( 
که عهده کمیت باشد؛ یعنی از خود مردم کسی باشد  کار در حا دار مسئله والیت و حکومت باشد. اساس 

 «.اسالم این است
 عدالت محوری: -3-5

گی  گسترش عدالت در جامعه  با پیروی از سیره مقام معظم رهبری یکی از ویژ های حکمرانی را توجه به 
گذشت قرندانند. ایشان میامیرالمؤمنین علی )ع( می  از  را فرمایند»امروز بعد  گر بخواهیم عدالت  ا ها، 

گو کنیم، هیچ مثالی رساتر و  را در ضمن مثال و نمونه بیان  آن  کنیم و  از رفتار امیرالمؤمنین تعریف  یاتر 
کرم)ص( او را به امر پروردگار و با نصب الهی به مردم السالم نمیعلیه که نبی ا توانیم پیدا کنیم. این است 
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کجا و اینکند. اینمعرفی و به مقام والیت منصوب می کسی معتقد  یک حقیقت اسالمی است. این  که 
که هر ظالمی با هر شیوه و رفتار بازی ای توانست زمام قدرت را در دست بگیرد، مردم باید از او گرانهباشد 

آن؟ یا  اسالم است  این  کجا؟!  کنند،  به همهلذا مسئله  !اطاعت  متعلق  واال  این مضمون  با  ی ی غدیر 
گر ما هم مسلمان کمیت والیت اهلل است. ا کمیت فضیلت و حا کمیت عدل، حا هاست، چون به معنای حا

مان را به عدل مسکین به والیت امیرالمؤمنین باشیم، باید خودمان و محیط زندگیبخواهیم حقیقتًا از مت
بزرگ  کنیم.  دامنهنزدیک  کنیم. چون  استقرار عدل  بتوانیم،  که هرچه  است  این  نمونه  ی عدالت ترین 

نامحدود است. هرچه بتوانیم عدل را در جامعه بیشتر مستقر کنیم، شباهت ما به امیرالمؤمنین و تمسک 
بیشتر خواهد شدم بزرگوار  آن  والیت  به  له   .ا  معظم  )بیانات  ایشان، 1/12/1381«  دیدگاه  در  عدالت   .)

که تمّدن پرجلوه غرب، امروز اساس پیشرفت و پیشرفت بدون عدالت همان نتیجه ای را خواهد داشت 
همیت دارد قدری ا( و عدالت در منظومه فکری ایشان به06/06/1392به آن دچار شده است. )بیانات  

گر در که می کند. ا گر عدالت نیست، آن را تأمین  فرمایند: »جامعه اسالمی باید دنبال عدالت هم برود و ا
دنیا دونقطه وجود دارد که یکی نقطه عدل و یکی نقطه ظلم است و هر دو هم غیر اسالمی هستند، اسالم 

 .   (1373/ 10/10انات  به آن نقطه عدل، و لو غیر اسالمی است، توّجه موافق دارد« )بی 
کمیت اسالم: -5-4  حا

کرد. البته اسالم که عّلت این کمیت اسالم است، صریح بیان  که حا که امام پیروز شد، چون هدف خود را 
نظام. امام، اینجا خیلی سختگیر امام فرمود، در دو بخش قابل توّجه است: یکی بخش اسالم در قالب  

کم یا زیاد، راضی نمی کلمه  شد؛ به یک مسامحه، چه در مسائل اقتصادی، چه غیره، راضی بود و به یک 
همهنمی نظامشد.  اسالم.  ُمّر  شورای جا  مجلس  دولت اسالمی،  قضاوت اسالمی،  و  اسالمی اسالمی، 

گون باید بر طبق مصالح، خّط اسالم  دستگاه گونا کنند. امام، این را های  کمیت اسالم را دنبال  و راه حا
کرد و تا آنجا که توانست، تالش کرد. چهره دوم در مورد پایبندی به اسالم، عمل فردی اشخاص دنبال می 

زبان  اینجا موعظه، نصیحت،  ندارد.  و اعمال قدرت، وجود  و قاطعیت  آن صالبت  اینجا دیگر  در  است. 
امربه  و  امامخوش  است.  است، معروف  مهم  امام،  خّط  در  که  اّول چیزی  پس  داشت.  عقیده  این  به   ،
کمیت اسالمی تعقیب هدف  .درصحنه ایمان و درصحنه عمل است اسالمی و حا

 ساالری دینی:مردم-5-5
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ساالری مبتنی بر مبانی دینی، اعتقادی و ایمانی و نه قرارداد اجتماعی است و این امر وجه تمایز مردم 
دینیمردم  می   ساالری  غربی  دموکراسی  رهبری))مدظلهاز  معظم  مقام  )بیانات   02/   22العالی((  باشد 

و 1382/ هستند  قائل  اساسی  نقش  اسالمی  دولت  استمرار  هم  و  تشکیل  در  هم  مردم  برای  ایشان   .)
گر آراء و حضور مردم نبود و معتقدند در انقالب اسالمی، مردم نقش خود را به کردند. چنانکه ا خوبی ایفا 

آنخو نمیاست  محقق  نمیها  تشکیل  اسالمی  جمهوری  نظام  اساسًا  معظم شد؛  مقام  )بیانات  شد 
مردم 1378/  03/  14العالی((   رهبری))مدظله معتقدند  )ره(  خمینی  امام  همچون  ایشان  درواقع   .)

کارگزاران در نظام اسالمی هستند ) خمینی،  ولی کننده دارند: ( و نقش تعیین 38ص  18: ج1378نعمت 
 .(1380/  03/   14العالی((   اند« )بیانات مقام معظم رهبری))مدظلهکنندهدر نظام اسالمی، مردم تعیین »

کشور را، ازجمله حقوق آحاد ملت میاهلل خامنهآیت دانند ای حق انتخاب مدیر و نقش داشتن در امور 
کثری، عمومی، یکپارچه، پر شوق و امید1384/ 01/ 01)بیانات   های وارانه مردم در عرصه( و بر حضور حدا

کیددارند )بیانات مقام معظم رهبری))مدظله توان گفت در نگاه (. می1392/  03/  22العالی((    مختلف تأ
ها و احساسات مردم سو، پشتیبانی دل ایشان رابطه مردم و نظام اسالمی یک رابطه دوسویه است؛ از یک

( و آن  1385/  08/  19العالی((   معظم رهبری))مدظلههاست )بیانات مقام  از مسئوالن، پشتوانه حرکت آن
( 1381/  12/  06العالی((   کنند )بیانات مقام معظم رهبری))مدظلهرا قوام نظام جمهوری اسالمی بیان می

و از سوی دیگر بنای جمهوری اسالمی را بر اعتماد کردن به مردم و اعتقاد نظام اسالمی به مشارکت مردم  
ی ساالری فقط در اداره»مردم   .(1387/  09/  24العالی((   ام معظم رهبری))مدظلهدانند )بیانات مقمی

ی کارهای بزرگ در کشور است سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه
ی آن را، مصداق واقعی آن را در تشکیل سپاه پاسداران، در تشکیل جهاد سازندگی، در که شما نمونه-

کشور یک حقیقتی مثل جهاد سازندگی به  یل بسیج مشاهده میتشک گهان در  آید و وجود میکنید؛ نا
انجام میآن در طول چند سال  را  بزرگ  کارهای  ]همینهمه  این، دهد؛  بسیج؛  یا  پاسداران  [ سپاه  طور

« های انسانی  در پرورش و ُبروز استعدادهای مردمی، ]یعنی[ ظرفیت  -ناشی از حضور مردم است کشور
رود، ساالری باال می»اهّمّیت مّلت در مردم   .(29/11/1396العالی((   )بیانات مقام معظم رهبری))مدظله

می پیدا  شخصیت  مّلت  وجههیعنی  میکند،  پیدا  دنیایی  و  عمومی  پیدا  ی  حرمت  و  عزت  کند، 
ی اصلی هست، این (. »چند کلیدواژه11/1396/ 29العالی((   کند«)بیانات مقام معظم رهبری))مدظلهمی
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نکنیدکلیدواژه فراموش  را  اصلی  کلیدمسئله:های  این  از  یکی  حکومت«  در  مردم  »نقش  ها واژهی 
العالی(، ای)مدظلهبه باور امام خامنه   .(17/03/1396العالی((  است«)بیانات مقام معظم رهبری))مدظله

رو مراقبت از آراء مردم، واجب شرعی نکس حق خیانت در آن ندارد. ازایمثابه امانت و هیچ رأی مردم به 
کرد )بیانات  و نتیجه آن نیز بسان حق آن صیانت  از  که باید  (. حضور مردم و 94/  06/  18الناسی است 

ترین رکن در تحقق دولت اسالمی است: »ما مسئوالن، بدون حمایت مردم چیزی آفرینی آنها مهم نقش
کاری بکنیم« )بیانات منیستیم و نمی (. ایشان 1380/  11/05العالی((   قام معظم رهبری))مدظلهتوانیم 

دانند )بیانات های امام )ره( میاهمیت رأی مردم را برگرفته از قانون اساسی و همچنین تعالیم و راهنمایی
کید  1380/   03/  14العالی((    مقام معظم رهبری))مدظله (. به باور ایشان، سیره امام خمینی )ره( مبنی بر تأ

برگ  ریاست بر  انتخابات  اساسی،  قانون  و  خبرگان  انتخابات  نظام،  کیفیت  و  اصل  درباره  رفراندوم  زاری 
برگزار شدند   انقالب  پیروزی  اول  همان سال  در  که همگی  مجلس  انتخابات  بعد  ماه  و چند  جمهوری 
معظم  مقام  )بیانات  است  مردم  آراِء  به  )ره(  امام  راسخ  و  واقعی  اعتقاد  بر  دلیلی  همگی 

 .(1378/  03/  14العالی((   )مدظلهرهبری)
کنار رفاه مادی:-5-6  تعالی معنوی در 

گرچه تأمین نیازهای مادی افراد جامعه یکی از وظایف حکومت ها ازجمله حکومت دینی است ، اما آنچه ا
که در حکومت های غیردینی جدا میهای دینی را از حکومتحکومت کنار  کند این است  های دینی در 

شود و نگاه صرف مادی نسبت به  یازهای مادی به نیازهای معنوی و روحی افراد نیز توجه میتوجه به ن
که اسالم برای ما خواسته  فرمایند:رو مقام معظم رهبری میازاین. نیازهای افراد جامعه ندارد »کشوری 

که اسالم برای ما خواسته است؛ جامعهاست، جامعه که در آن، عزت دنیا هست، رفاای  ه دنیا هست، ای 
 .(9213/  02/  13ایمان و اخالق و معنویت هم در آن هست«)بیانات مقام معظم رهبری))مدظله العالی((    

معنویت دینی باید عنصری اصلی در حرکت و پژوهش علمی قرار گیرد، در این صورت اخالقی شدن جامعه 
پ تحقق  )بینیز  کرد  خواهد  پی185:  1388انات،  یدا  با  دینی  معنویت  نهشرفت(  زمان  مخالف های  تنها 

را در جهت دست دهد و یابی به پیشرفت مادی و معنوی سوق مینیست، بلکه متدینین و اهل معنا 
دن به  انقالب  طریق  از  امروز  که  عرضهیتفکرى  بسا  استیشده  مذهب  بر  مبتنی  و  نو  معنوی   .ار  تفکر 

معظم  عرضه  مقام  )بیانات  است  پیشرفته  و  پویا  تفکری  کنونی  دنیای  به  اسالمی  انقالب  در  شده 
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،  رهبری))مدظله آرمان»  (.495:  1368العالی((   از رسیدن به  های هدف جمهوری اسالمی عبارت است 
، یعنی پیشرفت در امور زندگی ماّدی و م )بیانات مقام .عنوی«اسالم، یعنی سعادت ماّدی و معنوی بشر

 .(1392/ 02/ 19العالی((   معظم رهبری))مدظله
 زا: اقتدار درون -5-7

خامنه )مدظلهامام  از ای  خواسته  بر  اقتدار  را  اسالمی  جامعه  پیشرفت   عوامل  از  یکی  العالی( 
زا  دار درونکنند از منظر ایشان اقت زا یاد میهای داخلی بر می شمارند و از آن به اقتدار درونتوانمندی

 باید شامل اقتدار علمی، اقتدار دفاعی، اقتدار اقتصادی را شامل شود . 
افزایش بدهیم. یکی »ما باید علی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسالمی  رغم دشمن، سعی 

که شما در جریانش هستید؛ واقعًا میدان مبارزه است، مایه کشور است. یکی همان علم است  ی قدرت 
روز این کنند. باید روزبههایی که سروصدا میها و این حرفی موشکدفاعی است؛ همین مسئله قدرت

روز هم افزایش پیدا خواهد کرد.  کند؛ به کوری چشمشان، روزبهقدرت دفاعی افزایش پیدا کند، و البّته می
وآن ابستگی به اینسّوم قدرت اقتصادی است؛ به قدرت اقتصادی اهتمام بکنید. قدرت اقتصادی هم با و

گفتهحاصل نمی ها در های خارجیگذاریام، من با سرمایهشود. بنده از سابق، از قدیم، نه حاال، پارها 
ی اقتصاد کشور نباید کشور موافقم، من هیچ مخالفتی ندارم؛ غربی یا اروپایی مشکلی نیست؛ منتها تکیه

با نعره  که ممکن است  ترابه ستونی باشد  [ نباید باشد. آن ستون مورد ی مثاًل یک  مپی بلرزد؛ این]طور
کشور باشد، باید اقتصاد ما درون کشور و داخل  کشور بایستی مربوط به درون  زا باشد؛ اعتماد در اقتصاد 

شده و باید دنبال بشود. بنابراین، این هم یک نکته  هایش اعالمیعنی همان اقتصاد مقاومتی، که سیاست
ای  ناصر قدرت باید در داخل تقویت بشود؛ قدرت دفاعی، قدرِت بحث منطقهی عوامل و عاست که همه

این مانند  رهبری))مدظله  ).ها«و  معظم  مقام  جوان  بیانات  نخبگان  دیدار  در  العالی((  
کردیم»  (26/07/1396علمی عرض  که  ]است[  همانی  تکیهراه  تکیه:  درونی،  استعداد  به  به ی  ی 

، تکیه کشور که دنبال ی به همین جوانها، تکیهظرفّیتهای داخلی  کاری  که جوانها میزنند،  ی به ابتکاری 
 (. 11/05/1395)بیانات معظم له .کنند«میکنند، دانشی که تحصیل و تبدیل به فّناوری می

 مت اسالمی:کارایی و اثربخشی نهاد ها و ساختارهای حکو-5-8
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های خود باید نهادهای منطبق با  که هر نظام سیاسی و اجتماعی جهت پیشبرد اهداف و آرمانازآنجایی
مردم   نظر  و  بارأی  انقالب  پیروزی  ابتدای  همان  از  نیز  خمینی)ره(  امام  کند،  ایجاد  را  خود  اعتقادات 

ت نظام را که برخاسته نهادهایی چون مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح
کردند. مقام معظم رهبری از آموزه های دینی و مقتضیات زمانی و مکانی جمهوری اسالمی بود را ایجاد 

که مسئولیت رهبری نظام اسالمی را به عهده داشتهنیز در سال اند، همواره  های پس از رحلت امام )ره( 
کنم. آنچه مام نهادهای قانونی کشور به حّد دفاع میاند: »بنده از تاز نهادهای قانونی کشور حمایت کرده 

ها و نهادها برای من مهم است، دفاع از جایگاه و مسؤولیت آنها و کمک که در مورد اشخاص و شخصیت
ترین نهادها و ساختارهای دولت اسالمی را به (. مهم19/04/1379به ُحسن انجام کارشان است« )بیانات  

کردالعالی( میای)مدظلهامنهشرح ذیل در دیدگاه امام خ  :توان بیان 
العالی(، رهبر جامعه اسالمی فقیه و نهادهای وابسته: در اندیشه مقام معظم رهبری)مدظلهیک. والیت 

زمان  بر عهده دارد. رهبری جامعه اسالمی در  را  و وظیفه خطیری  بوده  باالترین جایگاه مسئولیتی  در 
ولی  بر عهده  امام معصوم  یافته گذاشتهفقیه  غیبت  قانونی  و  که در جمهوری اسالمی نمود عینی  شده 

فقیه جایگاه مهندسی و حفظ جهت نظام اسالمی را دارد و باید از انحراف آن است. به باور ایشان، والیت
کند. ازاین فقیه از طرفی یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیانًا رو، والیتبه چپ و راست جلوگیری 

کننده کشور مسئوالن   نصیحت  زیرا  ندارد.  ارکان حکومت  در  اجرایی  کمیت  از طرفی نقش حا و  نیست 
که همه باید پاسخگوی مسؤولیت فقیه این های خود باشند. نقش والیتاجرایی، قضایی و تقنینی دارد 

کلی نظام به سمت هدف از حرکت  که  آرمانی و عالیاست  کند )بیانات اش، پاسداری و دیدههای  بانی 
 .(1383/  03/ 14العالی((   م معظم رهبری))مدظلهمقا

که در عرف سیاسی ایران معمواًل دولت نیز خوانده می شود دو. قوه مجریه و نهادهای مرتبط: قوه مجریه 
در تشکیل  اصلی  ارکان  از  یکی  درواقع  دارد.  ایران  در ساختار سیاسی جمهوری اسالمی  جایگاه مهمی 

»در نظام جمهوری اسالمی، ریاست جمهوری شأن مهمی است. بازوی دولت اسالمی، قوه مجریه است:  
کنند که نباید (. ایشان خاطرنشان می1380/  03/  18جمهور است« )مصاحبه  اجرایی نظام، دولت و رئیس

کشور معرفی می  -قوه مجریه-دولت   کنند  جدای از نظام دیده شود بلکه دولت را فعال اصلی درصحنه 
 05/   27العالی((   موفقیت نظام اسالمی است )بیانات مقام معظم رهبری))مدظله  که هرگونه موفقیت آن، 
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نظام است )بیانات مقام معظم (. به عبارتی، هر کاری دولت انجام دهد چه خوب و یا بد، متعلق به1381/
اهرم   .(1383/ 04/06العالی((    رهبری))مدظله از  یکی  را  اسالمی  اجرایی  دستگاه  استقرار ایشان   های 
کمیت کنند. و عقیده دارند که قوه اجرائی با اعمالعدالت بیان می نفوذ و قدرتی که داراست باید مظهر حا

که در محدوده قوانین و اصول اسالمی در جامعه حضور دائمی داشته باشد و  اسالمی باشد به این معنا 
 .(1366/  10/ 11   العالی((مانع بغی و طغیان و تعدی شود )بیانات مقام معظم رهبری))مدظله

اند که همه باید این را یک العالی( ، در حفظ شأن ریاست جمهوری پارها تذکر دادهای)مدظلهامام خامنه
که رئیس ازآنجایی1385/  07/  18جمهور باید موردتکریم قرار بگیرد)بیانات  اصل بدانند  که (. همچنین 

نی کشور است همیشه مورداحترام و حمایت جمهور قانوشود و رئیساین شخص بارأی مردم انتخاب می
( و 02/1384/ 11العالی((   ها بوده است. )بیانات مقام معظم رهبری))مدظلهجامع رهبری در همه دولت 

کنند و این امر را برگرفته از سیره امام در طول نزدیک به کمک به دولت را یک وظیفه همگانی بیان می
و رهبری   ُپربرکت  امامت  )بیانات  یازده سال  ایشان دانسته  و هرگونه تضعیف 1369/  09/  14استثنایی   )

العالی((   دانند )بیانات مقام معظم رهبری))مدظلهویژه دولت را خیانت مینسبت به مسئوالن نظام، به
07/05/1369). 

که سه. قوه مقننه: قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسالمی به کشور است  عنوان یکی از قوای مهم در 
ای در دولت اسالمی داشته باشد. تواند نقش ویژهگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون میبا قانون

که به از مجلسی  کند  کشور نظارت  و در مسائل  بگذارد  و درست قانون  مطالبات مقام   وقت، به هنگام 
(. ایشان پارها بر جایگاه 1391/  03/  24العالی((    معظم رهبری است )بیانات مقام معظم رهبری))مدظله

کرده کید  تأ کشور میویژه قوه مقننه  اساسی در  رکن  را یک  آن  و  و اند  تبلور  را  دانند. درواقع قوه مقننه 
( و از آن به 1391/  03/  07کرده )بیانات  های نظام اسالمی معرفی  ها و شاخصانعکاس همه برجستگی 

کرده  که میخانه ملت و تجلیگاه عزت ملی تعبیر  دهنده ی منافع عمومی و نشانکنندهتواند تأمیناند 
که مسئوالن با قوانین تصویب توانند شده در مجلس میعزت اسالمی و عزت ملی ما در دنیا باشد و ازآنجا

بس جایگاه  بروند  پیش  و  کنند  روشنحرکت  آن  مهم  می یار  معظم  تر  مقام  )بیانات  شود 
کنند که مجلس باید در تراز انقالب باشد (. ایشان خاطرنشان می1382/   09/   25العالی((    رهبری))مدظله

امام  که  و خطی  راه  از  و همچنین  باشد  انقالب  اصولی  منادی شعارهای  در همه حال  که  معنا  این  به 
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پاسدا کردند،  ترسیم  )ره(  کند)پیام  خمینی  پیشگامی، 07/03/1371ری  »ایمان، شجاعت،  (. همچنین 
کار و  ایستادگی بر مبانی نظام، ایستادگی در برابر دشمنان، روزآمدی و نوآوری، وحدت و انسجام ملی، 

ظرفیت همه  آوردن  میدان  به  کارانه،  فدا معظم تالش  مقام  )بیانات  جمعی«  و  فردی  های 
 .کنندهای یک مجلس موفق بیان می( را نشانه1391/   03/ 07العالی((   رهبری))مدظله

. قوه قضاییه: به اعتقاد امام خامنه کماِل قّوه ای)مدظلهچهار العالی( ، »تمامیت نظام جز به تمامیت و 
(. ازنظر مقام 1381/  04/   05العالی((    قضاییه تحّقق پیدا نخواهد کرد« )بیانات مقام معظم رهبری))مدظله

کشور در قانون اساسی پیشمعظم رهبری ساز  که از بینیوکار قّوه قضائّیه در مقام یک رکن اساسی  شده 
عنوان نمونه تعیین وظایف و تکالیف محول شده به بخش است. بهجهات مختلف نیز متقن و اطمینان

کننده این معناست که دستگاه قضا بتواند به وظیفه خود عمل کند که این قوه در قانون اساسی تضمین
(. ایشان اجرای 1380/  04/  07العالی((    یک جهاد فی سبیل اهلل است )بیانات مقام معظم رهبری))مدظله

العالی((   ترین وظایف قوه قضاییه )بیانات مقام معظم رهبری))مدظلهحدود الهی و استقرار عدالت را مهم
ک1371/   10/  23 کنند  ارآمدترین وسیله بیان می( و برای تحقق این اهداف متعالی، نظام قضایی اسالم را 

(. دستگاه 1378/  05/   23العالی((  در انتصاب ریاست قوه قضاییه  )بیانات مقام معظم رهبری))مدظله
دستگاه کارآمدترین  از  یکی  را  اسالم  می قضائی  نام  خود، ها  الزم  قوانین  یا  قضائی  مواد  برای  که  برند 

که نیازی ندارد برای چ کشور و تمّدن دیگری وام نین اموری از دیگر نظام خودکفاست. به این معنا  ها یا 
آن قوانین  و  را شبیهبگیرد  اسالم همهها  در  زیرا  کند  پیشسازی  میبینیچیز  کید  تأ و  است  کنند  شده 

گردد )بیانات     04/   07قوانین باید طبق مقررات اسالمی تنظیم و آماده شود و با جرم به هر شکلی مقابله 
کشور اسالمی ظلم شد،  ن قوه قضائّیه را این می(. ایشان شأ1379/ گوشه از  کسی در هر  گر به  که ا دانند 

می حق  احقاق  قضائی  دستگاه  به  مراجعه  با  که  باشد  معظم  امیدوار  مقام  )بیانات  شود 
کید می1379/  04/   07العالی((    رهبری))مدظله که مسئوالن قضایی باید (. مقام معظم رهبری تأ کنند 

کار خود را با آن بسنجند)بیانات  شأن قضا و ق  .(1374/  04/ 07ضاوت را در نظام اسالمی در نظر بگیرند و 
 العالی(ای)مدظلههای حکمرانی متعالی از منظر حضرت امام خامنهمؤلفه 2جدول  

 شاخص مؤلفه ردیف شاخص مؤلفه ردیف
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سالمت   1
اعتقادی،اخالقی  

عملکردی   و 
 مسئوالن 

از  الگوبرداری   مسئولین 
 سیره و منش امام راحل )ره(
و   به خود  به خدا،باور  )باور 

 باور به مردم( 

نقش ساالری دینی مردم 5 آفرینی  حضور 
مردم در اداره امور جامعه  
دینی،   مبانی  بر  مبتنی 

 اعتقادی و ایمانی 
مبتنی   2 حکومت 

 بر والیت 
صمیمانه،   نزدیک،  ارتباط 

 آمیز رهبر و مردم محبت
در   6 معنوی  تعالی 

 کنار رفاه مادی 
هم در  پیشرفت  زمان 

 امور مادی و معنوی 
بن   عدالت محوری  3 از سیره علی  الگوبرداری 

استقرار  ابی در  طالب)ع( 
 عدل

 اقتدار علمی  زا اقتدار درون 7
 اقتدار دفاعی 
 اقتدار اقتصادی  

کمیت اسالم  4 کمیت حا دو   اسالمی حا هر  در 
 بعد )بعد نظام و بعد فردی(  

اثربخشی   8 و  کارایی 
و   ها  نهاد 

ساختارهای 
 حکومت اسالمی 

و  والیت فقیه)مهندسی 
نظام   جهت  حفظ 

 اسالمی( 

قوه مجریه)اهرم استقرار  
 عدالت(

گذاری  قوه مقننه )قانون
و نظارت بر اجرای صحیح  

 قانون( 
قضاییه)اجرای   قوه 

و   الهی  استقرار  قوانین 
 عدالت ( 

 بندی       جمع  -6
نوع حکومت نیز برنامه دارد. با توجه به نقش  یتمام زندگی بشر برنامه دارد برا ی طور که اسالم براهمان

 ی اجتماعی و اقتصاد   یها و رفتارهادهی به بینش عمومی و انگیزهها در شکلو سنت  یدین، ایدئولوژ 
دولت  و  اجرامردم  نمیدستورالعمل  یها،  خوب  حکمرانی  نظریه  آموزههای  به  توجه  بدون  و تواند  ها 

ونهادهاسنت ارزشها  یها  کمیت  حا لزوم  به  عنایت  با  برسد.  نتیجه  به  کشورها   یاسالمی  در   یالهی 
که ی، الزم است شیوه خاص حکمرانی الهی  نیز در آنها اجرا شود تا به موفقیت منحصربهاسالم فرد خود، 
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اسالمی شیوه  آرمانی اداره، و سرپرستی  -همان تعالی انسانی است، دست یابند. حکمرانی متعالی ایرانی
نگاهی   با  ایران  است.  الهی توسط دولت اسالمی در جامعه اسالمی  و سیره و اعمال والیت  به سخنان 

توان به الگویی  برای حکمرانی متعالی رسید عملکرد دو اندیشمند و رهبر بزرگ  انقالب اسالمی ایران می
گردد. امام که با فرهنگ جامعه اسالمی ایران تطابق داشته و سبب پیشرفت و توسعه همه کشور  جانبه 

کیددخمینی)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله که الگوی مناسب حکمرانی متعالی العالی( هر دو تأ ارند 
تعالیم حیاتمی اساس  بر  اهلبایست  کرم)ص(و  ا رسول  و سیره  کریم  قرآن  دو بخش  باشد.هر  بیت)ع( 

 ، حکومتی  های  نهاد  و  ساختارها  و  نظام  مردم،کارگزاران  یعنی  حکمرانی  اصلی  رکن   سه  برای  بزرگوار 
که تحقق آنها سبب هدایت جامعه به سمت تعالی گیرنهایی در نظر می ها، خصوصیات و ویژگیمؤلفه د 

معنوی می و  در شکلمادی  اصلی  مردم نقش  انقالب،  امامین  منظر  از  و هدایت حکومت شود.  گیری 
ایفا می را  و پیشرفت  تعالی  به اسالمی در مسیر  و وظیفه مردم  ولیکنند نقش  انقالب در عنوان  نعمتان 

کم جامعه فقیه بهشود: مشروعیت بخشی به ولیر می ساختار حکمرانی متعالی شامل موارد زی عنوان حا
داند که یا با ابراز نظر عمومی مردم پذیرش وی محرز اسالمی. )امام خمینی )ره( والیت را از آن فقیهی می

شده باشد و یا از طریق مجلسی متشکل از فقهای منتخب مردم، در جایگاه ولی امر و رهبر سیاسی کشور 
گردد. امام خامنهانتخاب  انقالب اسالمی حضرت  بر نظر  ای)مدظلهرهبر معظم  کید  تأ العالی(نیز ضمن 

کید می فقیه و مردم برقرار باشد تا  بایست بین ولیدارند ارتباطی عاطفی و مستحکم میامام راحل)ره( تأ
دولی آنان  مشارکت  مردم  بعدی  نقش  کند.  هدایت  سعادت  به سمت  را  اسالمی  جامعه  بتواند  ر فقیه 

که از طریق مشارکت در انتخابات و اجرای فریضه امربه کشور است  معروف و  سیاست و اداره امور عمومی 
نهی از منکر در جامعه اسالمی، تحقق می یاید ، عمل به این وظایف از انحراف انقالب از مسیر آرمانی و  

آن جلوگیری می متعالی  رهدف  و  مقام معظم  راحل)ره(  امام  منظر   از  رکن هبری)مدظلهکند.  العالی(، 
کلیدی در پیشبرد اهداف متعالی جامعه کارگزاران حکومت یا همان مسئولین و سیاست گذاران، نقش 

توان تحقق دولت اسالمی را متصور شد. نمایند و اساسًا بدون توجه به رکن کارگزاران نمیاسالمی ایفاء می
طالب )ع( را بهترین الگو  دگی پیامبر )ص( و علی بن ابیپرداز انقالب اسالمی ،سبک زناین دو رهبر و نظریه 

برای مسئولین جامعه اسالمی معرفی می رفتاری  و  اعتقادی، اخالقی  ابعاد مختلف  اعتقاد در  به  کنند. 
، اخالق و رفتار خود را منطبق با اهلل خامنهآیت کارگزاران در دولت اسالمی باید باور ای )مد ظله العالی( ، 
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اسال بعد  سالمت شریعت  سه  در  کارگزاران  کنند سالمت  )ع(  علوی  دولت  آرمانی  الگوی  از  منبعث  و  م 
گیرد. سالمت اعتقادی، سالمت اخالقی،   اعتقادی ، سالمت اخالقی و سالمت رفتاری باید مد نظر قرار 

سالمت رفتاری از اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشی می شود. همچنین با نگاهی به 
و س در تصمیم  باور درست  یابیم سه  می  در  راحل)ره(  امام  امام وجود   یره حکمرانی  همه حرکت های 

که می بایست در مسئولین ما  داشت  همین سه باور به ایشان قاطعیت ، شجاعت و استقامت می داد: 
مچنین مقام نیز وجود داشته باشد این سه باور،شامل  باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود بود.ه

کارگزاران دولت اسالمی را رفتار علوی )ع( می دارند تا زمانی دانند و بیان میمعظم رهبری ا لگوی رفتاری 
کنند هیچ الگو پیروی  این  از  کرد.   که مسئولین  را تهدید نخواهد  آسیب و خطری نظام  رکن سوم گونه 
و ساختارها؛ والیت نهاد  و فقیه، قوه مجریه،  حکمرانی متعالی،  نهادها  ازجمله  و قوه قضائیه  قوه مقننه 

می اصلی  آیت  .باشندساختارهای  اندیشه  خامنهدر  جایگاه اهلل  باالترین  در  اسالمی  جامعه  رهبر  ای، 
ایشان، والیت باور  به  بر عهده دارد  را  و وظیفه خطیری  بوده  فقیه جایگاه مهندسی و حفظ مسئولیتی 

والیت دارد،  را  اسالمی  نظام  هدفجهت  سمت  به  نظام  کلی  حرکت  از  عالیفقیه  و  آرمانی  اش، های 
دیده و  مقام پاسداری  است.  قوه مجریه  اسالمی،  دولت  در تشکیل  اصلی  ارکان  از  دیگر  یکی  کند.  بانی 

رهبری)مدظله اهرممعظم  از  یکی  را  اسالمی  اجرایی  میالعالی(دستگاه  بیان  عدالت  استقرار  کنند  های 
کمیت اسالمی باشد ایشان ضمن لزوم تکریم جایبا اعمال که   که داراست باید مظهر حا گاه نفوذ و قدرتی 

کنند و این کمک به دولت را یک وظیفه همگانی بیان می عنوان نماینده آرای مردم،  ریاست جمهوری به
امر را برگرفته از سیره امام در طول نزدیک به یازده سال امامت ُپربرکت و رهبری استثنایی ایشان دانسته  

. قوه مقننه یا همان مجلس  دانندویژه دولت را خیانت میو هرگونه تضعیف نسبت به مسئوالن نظام، به
به قانونشورای اسالمی  با  که  است  کشور  در  مهم  قوای  از  دیگر  یکی   اجرای عنوان  بر  نظارت  و  گذاری 

می قانون  ویژهصحیح  نقش  معظم تواند  مقام  باشد.   داشته  اسالمی  دولت  در  ای 
م، ایستادگی در برابر دشمنان،  العالی(ایمان، شجاعت، پیشگامی، ایستادگی بر مبانی نظارهبری)مدظله

کارانه، به میدان آوردن همه ظرفیت های فردی روزآمدی و نوآوری، وحدت و انسجام ملی، کار و تالش فدا
چهارمین رکن نهادها و ساختار حکمرانی متعالی .کنندهای یک مجلس موفق بیان میو جمعی را نشانه

العالی( »تمامیت نظام جز به تمامیت و ری)مدظلهاسالمی قوه قضاییه است به اعتقاد مقام معظم رهب
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انقالب اسالمی، تحقق حکمرانی  امامین  بر اساس دیدگاه  کرد«.  قّوه قضاییه تحّقق پیدا نخواهد  کماِل 
و  ابعاد   همه  به  توجه  صورت  در  و  است.  عملی  و  تدریجی  حرکتی  اسالمی،  تمدن  مسیر  در  متعالی 

که نقش مهم و اساسی در تمدن  تحقق آنهای حکمرانی متعالی و تالش در  مؤلفه ها، حکومت اسالمی 
 سازی دارد شکل خواهد گرفت.
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 9-  41:  1394،تابستان  2،شماره  23علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی، سال 
(. بررسی نقش خدامحوری در معماری مسلمانان. نشریه بینالمللی علوم    1386بمانیان، محمدرضا )   [9]

 . 44:18. ج 5مهندسی. دانشگاه علم و صنعت ایران. ش 
، آذر )  پور طهماسبی، سیاوش؛ تا [10] کارگزاران در نهج(. ویژگی  1389جور البالغه. پژوهشنامۀ  ها و وظایف 

 . 42تا  21: 2علوی. س اول. ش 
از  1388پوالدرگ،عبدالمجید) [11] استفاده  با  خوب  حکمرانی  های  شاخص  بندی  اولویت  و  (،شناسایی 

کارشناسی ارشد،دانشگاه شاهد AHPمراتبی)تکنیک تحلیل سلسله    (، پایان نامه 
کرم)ص( و امام  1391ی،محمد حسین) توانای  [12] (،ارائه الگوی خوب شهری بر مبنای سیره و روش رسول ا

 علی)ع(،مجموعه مقاالت همایش حکمرانی خوب شهری،تهران. 
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های حکومت علوی. پژوهشنامه علوی. س سوم. ش دوم:  (. مبانی و شاخصه   1391ثواقب، جهانبخش)   [13]
 . 25تا  1

[14] ( ندا  نفری،  جواد؛  سیستم .)طر  1388جاسبی،  نظریه  پایه  بر  خوب  حکمرانی  الگوی  باز.  احی  های 
 16فصلنامه علوم مدیریت ایران. ش 

 .)جامعه در قرآن. قم: مرکز نشر اسراء  1387جوادی آملی، عبدااهلل )  [15]
[16]  ( بحرینی، محمدحسین  زاده  آموزه 1383حسین  با  نظریه حکمرانی خوب  بررسی تطبیق  و سیره  (،  ها 

 . 16های اقتصادی، صررسی حکومت امام علی )ع(، دفتر ب
(، بررسی تطبیقی نظام حکمرانی کوروش کبیر با اصول حکمرانی خوب، بهار  1391حسینی فرد، مجتبی ) [17]

 ( 132تا  119از   -صفحه  14) 7شماره  - 1391
کم  1394خامنه ای، سید علی. ) [18] (. والیت و حکومت؛ مباحثی در باب مفهوم والیت، حکومت الهی و حا

گردآوری  بیانات آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی(. تهیه و تنظیم: کمیته فرهنگی مرکز صهبا.  اسالمی. )
: .تهران: موسسه ایمان جهادی  www.khamenei.ir، قابل دسترسی در

[19] ( اهلل  روح  نشر  1368خمینی،  و  تنظیم  جهانی  مؤسسه  تهران،  خمینی؛  امام  صحیفه  امام  (،  آثار 
 49ص 11جلد  1390خمینی)ره(، سال چاپ 

[20] ( اهلل  روح  امام  1368خمینی،  آثار  نشر  و  تنظیم  جهانی  مؤسسه  تهران،  خمینی؛  امام  صحیفه   ،)
 193ص 13جلد  1390خمینی)ره(، سال چاپ 

  (، صحیفه انقالب اسالمی؛ گلچینی از افکار و اندیشه های امام خمینی، تهران، 1368خمینی، روح اهلل ) [21]
  500ص 1378مؤسسه جهانی تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، سال چاپ 

گزیده ای از سخنان امام خمینی، ص  1368خمینی، روح اهلل ) [22]  .، چاپ وزارت ارشاد اسالمی42(، 
کریم. 1373شیرازی، مکارم ) [23]  (. تفسیر قرآن کریم، قم، دار القرآن 
، غزاله؛ سعدآبادی، علی [24] ؛ پورعّزت،طاهری عطار سازی در اندیشه و اخالق  (. ملت   1392اصغر )  علی  اصغر

 . 218تا 193: 1. ش  21حکمرانی امام خمینی )ره(. دو فصلنامه علمی  پژوهشی مدیریت اسالمی. س 
 2(. والیت و زعامت در اسالم. ج  1417طباطبایی، محمد حسین )  [25]
 . 8امه، شها. پژوهشن(. مطالعات قومی: مفاهیم و نظریه  1386فراهانی، عاطفه )  [26]
همایش  1391فرمانفرمایی،تکتم) [27] مقاالت  شهری،مجموعه  خوب  حکمروایی  در  اخالق  (،جایگاه 

 حکمرانی خوب شهری،تهران  
کریم. ترجمه ناصر مکارم شیرازی ) [28]  (. قم: دارالقرآن الکریم. 1373قران 
زایی،شریف) [29] فرهنگ  1392لک  و  علوم  پژوهشگاه  فقیه،  والیت  های  نظریه  تطبیقی  بررسی   ،)

 142می،صاسال
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؛ آذر پیوند، زیبا )  [30] های حکمرانی خوب از منظر اسالم و تأثیر آن  (. نگاهی به شاخص  1388مبارك، اصغر
 . 30بر رشد اقتصادی. فصلنامه علمی  پژوهشی اقتصاد اسالمی. س نهم. س 

؛ آذر پیوند، زیبا ) [31] تأثیر آن  های حکمرانی خوب از منظر اسالم و  .)نگاهی به شاخص   1388مبارك، اصغر
 3بر رشد اقتصادی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسالمی. س نهم. س

:  مجموعه سخنرانی  [32]  khamenei.irها و بیانات مقام معظم رهبری موجود در
   42شماره  - 1397(، رهیافت انقالب اسالمی  بهار 1397محمدی مزرعی،خدیجه/نادری،مهدی ) [33]
[34] ( محمدتقی  ح 1391محمدیان،  وحیانی  اصول  علمی  (،  همایش  مقاالت  مجموعه  خوب،  کمروایی 

 .  20 - 47حکمروایی خوب شهری، جلد دوم، شهرداری تهران، تهران: انتشارات تیسا، صص 
 .العربی التراث احیا دار  :بیروت .2 ج  .المراغی تفسیر  .( 1985 ) مصطفی ابن احمد مراغی، [35]
[36] ( علیرضا  فساد ستیزی  1389مقدسی،  در  اقتصادی. ش  .)کاربرد حکمرانی شایسته  ـ  نشریه سیاسی   .

282-281 . 
(،امام خمینی)ره( و نظامهای سیاسی معاصر در اندیشه و عمل، مؤسسه  1397ملص، شیخ مصطفی )  [37]

 1397جهانی تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(،تهران،
(،گفتار خورشید؛ والیت و حکومت در کالم حضرت امام خمینی؛ 1368-1279موسوی خمینی، روح ا..،) [38]

 . 46  – 45تشارات معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ اول، ص ان
[39]   ( خیرخواهان  جعفر  و  احمد  مرکز    1383میدری،  انتشارات  توسعه،  خوب؛بنیان  حکمروایی   ،)

 های مجلس شورای اسالمی. پژوهش
 . 93تا  69(. حکمرانی خوب؛ معرفی و نقدی اجمالی. س اول. ش اول:   1390نادری، محمدمهدی )  [40]
گستره مدیریت.    1382ناظم بکایی، محسن )   [41] (. فقر از دیدگاه علی)ع(. همایش رفتارشناسی علوی در 

 تهران: دانشگاه شاهد. 
اردکانی،محمد)  [42] امام  1388ناظمی  دانشگاه  انسانی  نشریه  اسالمی،  رویکرد  با  خوب  (،حکمرانی 

.  76حسین)ع(،شماره   شهریور
[43]   ( اصفهانی، علی  نصر  اصفهانی، مهدی؛  بر  (. شایسته   1389نصر  کید  تأ با  ساالری در مدیریت جامعه 

 . 160تا  141های سیاسی امام علی )ع(. معرفت سیاسی. س دوم. ش دوم:  اندیشه 
.  1380البالغه )نهج [44]  )ترجمۀ محمد دشتی. قم: انتشارات مشهور
 .)اخالق در مدیریت.تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.   1380واثقی، قاسم ) [45]
نامه سیاسی   [46] امام خمینی)ره(؛ ص    –وصیت  در 26الهی  امام خمینی  نمایندگان  دفتر  انتشارات  از   .

 .مسائل شرعی و امور حسبیه


