
 

 

 )مدظله العالی( ایرانی دراندیشه امام خامنه ای   -   مبانی دولت اسالمی

                1علی بزمی حاجی خواجه لو 
 2عباس طاهری 

 چکیده   
، بررســی مبانی دولت اســالمی در الگوی اســالمی   ایرانی پیشــرفت از دیدگاه   -هدف اصــلی در این نوشــتار

ــوع از روشای میامـام خـامـنه ـــناســـــی عقلی ـبه نحو  ـباشـــــد. بر این اســـــاس، در تجزـیه و تحلـیل موضـــ شـــ
ای اســتخراج هتحلیلی بهره برده و با روش اســنادی داده های مورد نظر را از بیانات امام خامن -توصــیفی

کی از این اســت که مبانی دولت اســالمی از دیدگاه امامکرده ای  خامنهایم. در این راســتا نتایج تحقیق حا
کلی به دو دســـته تصـــوری و تصـــدیقی قابل تقســـیم اســـت. در این میان، مبانی تصـــوری ناظر به  به طور 

اسـالمی اسـت. بر   قی ازماهیت دولتتعریف لغوی و اصـطالحی مبانی، الگو، اسـالمی، ایرانی، پیشـرفت و تل
، برای خدمت  اساس این تلقی، حکومت ابزار است نه هدف، امانت است نه تملیک، تدبیر است نه تزویر
، هم حق اســت هم تکلیف و باالخره والیت اســت نه ســلطنت. مبانی  اســت نه برای کســب قدرتو پرســتیژ

: مبانی ســیم میتصــدیقی دولت اســالمی به دو دســته مبانی دور و نزدیک تق شــود.  مبانی دور عبارتند از
شــــناختی و بایدهای مبانی نزدیک دولت  شــــناختی و روششــــناختی، انســــانشــــناختی، معرفتهســــتی

ــلطه، درونزا و برونگرا   ــالمت اعتقادی و اخالقی، عدالت، حکمت، قانونگرایی، نفی نظام ســ ــالمی به ســ اســ
 بودن اشاره دارد.

گان:  انی،مدیریت،دولت سازی،رهبری.دولت،اسالمی ایر کلیدواژ
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  مقدمه 
ــتیـبانی     انقالب اســـــالمی ایران ـبه عنوان ـیک دگرگونی و تحول بنـیادی ـبه رهبری امـام خمینی)ره( و پشـــ

ــال   ــار مختلف مردم، در ســ ــتقالل و    1357اقشــ ــتعمار و نیل به آزادی، اســ ــتبداد، اســ با هدف مبارزه با اســ
انقالب اسـالمی با ارائه یک نظم جدید به بشـریت، در پی   همچنین تشـکیل امت واحده به پیروزی رسـید.

تشکیل حکومت و نظام اسالمی به منظور بدیلی برای رژیم پهلوی درآمد. با این حال، زبان و پیام انقالب  
نمی توانســت در مرزهای ایران منحصــر بماند. این انقالب، حاوی پیام مشــترکی برای بشــریت بوده اســت 

ظام سـلطه، رهایی مسـتضـعفین از یوغ مسـتکبرین و عدالت خواهی جهانی اسـت. در  که همانا مقابله با ن
راسـتای تحقق چنین اهدافی، همواره تشـکیل دولت اسـالمی به عنوان یک اصـل مطرح بوده اسـت. پس  
ــرت آـیت اهلل ـخامـنه ای نیز این امر خطیر مورد   از رحـلت بنـیانـگذار انقالب اســـــالمی، در زـمان رهبری حضـــ

کید جدی ا گام مهم در سـیر تحقق تأ که تشـکیل دولت اسـالمی به عنوان یک  که  یشـان بوده اسـت تا آنجا 
 (.1390/ 7/ 24تمدن اسالمی از سوی آیت اهلل خامنه ای بیان شده است.)بیانات  

ـگاـنه انقالب اســـــالمی )انقالب اســـــالمی، نظـام اســـــالمی، دوـلت      آـیت اهلل خـامـنه ای ـبا تبیین فرآیـند پنج 
ــالمی، جامع ــال  اسـ ــالمی در سـ کید دارند که با پیروزی انقالب اسـ ــالمی( بر این نکته تا ــالمی، امت اسـ ه اسـ

و تشـکیل نظام جمهوری اسـالمی و تثبیت قانون اسـاسـی در سـال های ابتدایی، مراحل اول و دوم    1357
گرفـته، دوـلت اســـــالمی در معـنای  ــورت  ــت اـما ـبه رغم تالش ـهای صـــ ــده اســـ ـگام ـهای پنجـگاـنه محقق شـــ

گام سوم از روند تحقق تمدن اسالمی حقیقی  کید دارند که باید دولت اسالمی به عنوان  محقق نشده و تا
ــان مبنی بر لزوم   ــوع، دغدغه ها و مطالبات مکرر ایشــ ــود. با توجه به اهمیت موضــ هرچه زودتر محقق شــ

ردن  تشـــکیل دولت اســـالمی، مقاله حاضـــر ســـعی دارد جهت پر کردن خن نظری در این زمینه و برطرف ک
کاوی ماهیت دولت اسالمی در دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بپردازد.   ابهامات موجود، به وا
کاربســـت روش کیفی از نوع تحلیل اســـنادی، در پی پاســـخ به این ســـوال اســـت که »مبانی و   این مقاله با 

 چگونه می باشد؟«.  ماهیت و ارکان دولت اسالمی ایرانی از دیدگاه امام خامنه ای)مدظله العالی(

 چارچوب نظری
کارکرد، اهداف و اقسام دولت:  الف. ماهیت، 
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 ماهیت دولت -1
ـکه مـلت ـها ـبه منظور برقراری نظم و ـقانون در بین خود و     ــت  ــاختی از ـقدرت دانســـ دوـلت را می توان ســـ

(. هیوود، دولت را از ســه چشــم انداز و رویکرد  1391:  163دفاع از ســرزمینشــان به وجود می آورند)آشــوری،
ت. در رویکرد ایدئالیســتی  ایدئالیســتی، رویکرد کارکردگرایانه و رویکرد ســازمانی مورد بررســی قرار داده اســ

کـارکردگرایـانـه دولـت  ــتگی همگـانی « اســــــت. در رویکرد  متـاثر از دیـدگـاه هگـل، دولـت تبلور »ازخودگـذشـــ
مجموعه ای از نهادها است که کارکرد نظم و ثبات اجتماعی را برعهده دارند. و در رویکرد سازمانی، دولت  

مســـئول ســـازمان دهی جمعی زندگی اجتماعی  را مجموعه ای از نهادهای »عمومی« معرفی می کنند که
ـکار  ــده اـند. هیوود مهم ترین ویژگی ـهای دوـلت را حکمرانی و ـبه  اـند و ـبه هزیـنه عموم مردم ـتأســـــیس شـــ
بردن قدرت مطلق و نامحدود، عمومی بودن نهادهای دولتی، مشــــروعیت داشــــتن، ابزار ســــلطه بودن و  

(. نظر به اینکه در فرهنگ ســیاســی ایرانی ها، بین 131-1392: 129ســرزمینی بودن برمی شــمارد )هیوود،  
تعریف حقوقی و ســـیاســـی دولت تمییز قائل نشـــده اند، تعریف مختار نویســـندگان از دولت چنین اســـت:  
کارگزاران حکومتی اســـت  ــائی، دســـتگاه های اجرائی و  »دولت به معنای مجموعه نهادهای حقوقی و قضـ

 ون اساسی، به منظور تامین منفعت عمومی را بر عهده دارد«.که وظیفه حکمرانی بر مردم مبتنی بر قان
 کارکرد دولت -2
گیرد، در نتیجه دولت     در هر نظام ســـــیاســـــی، دولت جهت پیشـــــبرد اهداف مدنظر آن نظام شـــــکل می 

کارویژه های عمومی دولت را به چهار 27:1387کارکردهای خاصـــــی را بر عهده دارد)بشـــــیریه، (. می توان 
کلی حکوـمت و تطبیق ـبا  بخش ایجـاد همب ــتـیابی ـبه اـهداف  کشـــــمکش ـها و مـنازـعات، دســـ ــتگی، ـحل  ســـ

 (.111-108:1387شرایط جدید دانست )بشیریه،
 اهداف دولت -3
از آن جا که دولت ها برخاـسته از نظام های ـسیاـسی متفاوتی هسـتند و هر نظام ـسیاـسی، نگاه خاصـی به   

گفت د ولت ها نیز با توجه به نظام های ســـیاســـی مختلف، انســـان، جهان و عالم هســـتی دارد؛ می توان 
تمایز می یابند. در نتیجه اهداف دولت ها از هم افتراق می یابند و هر دولتی در چهارچوب نظام سیاسی 
برخاســـته از آن به دنبال تحقق اهداف خود اســـت. در این میان، نظام ســـیاســـی اســـالم، اهداف و مبانی 
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گیرد  خاص خود را دارد و با توجه به ه مین مبانی و اصــــول نیز دولت اســــالمی متناســــب با آن شــــکل می 
 (.103:1388)عظیمی شوشتری،

 ب. دین و دولت در نظام سیاسی اسالم
 ماهیت دین: -1
دین الهی مجموعه ای از عقاید، اخالق و قوانین رفتاری اســت که خداوند برای هدایت و رســتگاری بشـر    

ــنوع ــت. درواقع دین، مصـــ کرده اســـ ـکه هـمه دین از طرف ذات  تعیین  ــت ـبه این معـنا  و مجعول الهی اســـ
 (.19:1389اقدس الهی است )جوادی آملی، 

 کارکرد دین -2
گونی در مغرب زمین و جهان اســالم نســبت به قلمرو دین وجود دارد. دو دیدگاه کلی در    گونا رویکردهای 

کرد:  این باره را می توان به صورت زیر بیان 
ز دین اـسالم: بر اـساس این دیدگاه از دین انتظار حّداقلی می رود. منظور این اسـت الف. قرائت حداقلی ا

ع در امور اجتماعی، ســـیاســـی و اخالقی موارد حداقلی الزم را به ما آموخته اســـت نه بیش از آن را.  که شـــر
چنین دیدگاهی، با محصـور کردن دین در سـعادت آخرتی، منکر دخالت و حضـور دین در عرصـة اجتماع  

 (.134:1383امور سیاسی است )عباسی، و 
کثر متفکران اسـالمی بر این باور هسـتند که دین در همه زمینه ها از  کثری از دین اسـالم: ا ب. قرائت حدا
کرده اســت و اســالم به تمام  کثری عمل  قبیل خداشــناســی، معاد، نبوت، اخالق و حقوق، به صــورت حدا

ــروپناه،پرســـش های مربوط به حوزه رندگانی فردی و اجت ــخ داده اســـت )خسـ ــهید  6:1381ماعی پاسـ (. شـ
گرا، در اســـالم به همه ی  مطهری در این رابطه چنین می فرماید: » اســـالم. .. مکتبی اســـت جامع و واقع 
جوانب نیازهای انسانی، اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکری و یا احساسی و عاطفی،  

 (.63: 1372.«)مطهری، فردی یا اجتماعی توجه شده است
کمیت دین3  . دولت و حا
ـکارکرد، اـهداف و ـغاـیت می توان     ــد دوـلت را از منظرـهای مختلفی همچون نقش،  ــاره شـــ ـکه اشـــ هـمانطور 

ــأ  کرد. این مقاله، برای اتخاذ چارچوب نظری، مبنای صــــورتبندی دولت را »منشــ تعریف و تقســــیم بندی 
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کمیت دولت یا دینی است یا غیر  کمیت« قرار داده است. در یک تقسیم بندی کلی، منشا حا دینی. از  حا
 این رو می توان از دو نوع کلی دولت صحبت به میان آورد:

کمان، وظایف، نقش، جهت گیری و اهداف دولت مســـتند  یک. دولت دینی: دولتی اســـت که انتخاب حا
گیرد. »در دولـت دینی  گردد و براســــــاس آن مورد ارزیـابی قرار می  بـه اراده الهی و متون دینی تعریف می 

(. معیار دینی بودن 37:1385سوی خداوند به پیامبران وحی شده، نیست « )لمبتون،قانون جز آنچه از  
یک دولت اســـتناد به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی ســـیاســـی اســـت و همچنین در آن ســـاخت 
کمان با معیارهای ملحور در نصـوص دینی تعریف می شـود  عمومی قدرت سـیاسـی یا حداقل شـرایط حا

 (.27-23:1395)فیرحی
گیری و اهـداف دولـت د کمـان، وظـایف، نقش، جهـت  کـه انتخـاب حـا و. دولـت غیر دینی: دولتی اســــــت 

گیرد. می توان گفت هرگونه  گردد و براســــاس آن مورد ارزیابی قرار می  مســــتند به اراده بشــــری تعریف می 
 دولتی که ناظر به دین و شریعت الهی نباشد، دولت غیر دینی است.

 م سیاسی اسالم. نظریه های دولت در نظا4
گیری دولت در دیدگاه مســــلمانان، به دو رهیافت اصــــلی اهل تســــنن و شــــیعه قابل     نظریه های شــــکل 

 تفکیک است:
یک. نظریه های دولت در نظام ســـیاســـی اهل تســـنن: اهل تســـنن قائل به چهار نظریه اهل حل و عقد، 

ــتند. )نک گیری دولت هســـ ــتیالء در رابطه با شـــــکل  ــورا و اســـ ؛ حاجی   1388: 14: قادری،اســـــتخالف، شـــ
 (.39:1395؛ فیرحی،192:1386صادقی،

دو. نظریه های دولت در نظام سـیاسـی تشـیع: در تفکر شـیعی می توان نظریه های دولت را ذیل دو دوره  
کرد:  حضور معصوم)ع( و دوره غیبت معصوم صورتبندی 

امامت را از ارکان اعتقادی  الف. »امامت« به مثابه نظریه دولت در عصــر حضــور معصــومین )ع(: شــیعیان
اسالم می دانند و عقیده دارند که خداوند امامان معصوم )ع( را برای اداره نظام سیاسی و هدایت جامعه 

 (.42-41:1395اسالمی بعد از پیامبر )ص( برگزیده است )فیرحی،
عصـــر غیبت  ب. »والیت فقهاء« به مثابه نظریه دولت در عصـــر غیبت معصـــوم )ع(: شـــیعیان معتقدند در 

که امام معصـــــوم و خلیفه خدا بنابر مصـــــالحی در پرده غیبت به ســـــر می برند؛ مأموریت های دین یعنی 
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کارشـناسـان   تبیین، تفسـیر و اجرای احکام الهی، رهبری جامعه اسـالمی و قضـاوت معطل نمانده و الجرم 
ــا (.  198-197:1386دقی،دین، اجرای این وظایف خطیر را به نیابت از امام متعهد می شــــوند )حاجی صــ

کلی در رابطه با والیت فقهاء قابل پیگیری  ــیعی دو رهیافت  ــوم )ع(، در تفکر شـ در دوران غیبت امام معصـ
 است:

که عمدتا پس از تأســیس نظام جمهوری اســالمی ایران مطرح شــده   یک. نظریه انتخاب: نظریه انتخاب، 
مردمی   -مبنای مشـروعیت در این نظریه الهی  اسـت؛ مهم ترین نظریه در مقابل نظریه انتصـاب قرار دارد.

قلمداد می شــود. در این نگاه فقیه تنها در محدوده قانون اســاســی و قراردادی که با مردم بســته، موظف 
 (.54- 50:  1386به اعمال قدرت و حکومت است )لک زایی،

که از طرف  دو. نظریه انتصــــاب: شــــیعه با اســــتناد به اصــــل امامت معصــــوم اعتقاد دارد که تنها حا  کمی 
کم جامعه اسـالمی برگزیده باشـد، دارای مشـروعیت اسـت )نوایی،   (. نقش 1381: 116خداوند به عنوان حا

کارآمد کردن والیت و حکومت آن هاســت  مردم در این نظریه در حد پذیرش والیت فقها و فعلیت دادن و 
 (.49- 48: 1386و مردم عنصر مشروعیت بخش به حساب نمی آیند )لک زایی، 

 ج. بنیان های تفکر سیاسی آیت اهلل خامنه ای
ــه آن در بنـیان ـهای فکری     ـکه ریشـــ ــمـندان تـفاوت ـهای بنـیادینی وجود دارد  ــی اـندیشـــ ـــیاســـ در تفکر ســـ

که اندیشـــــمند معتقد به خدا، همه عالم را مخلوق و جلوه ای از او می داند اما  مختلف اســـــت. به طوری 
ـکه اعتـقادی ـبه ــت  ــمـند ـماترـیالیســـ ــتی دارد. همین   اـندیشـــ هیچ مـبدأ و مـعادی ـندارد نـگاه دیگری ـبه هســـ

ــی بــه وجود آیــد  ــاســـ ــی تفــاوت اســــ ــیــاســـ ــه ســـ ــت و انــدیشــــ ــیــاســــ ــود در تلقی از ســـ تمــایز بــاعــث می شـــ
 (. از اینرو اجماال به بنیان های تفکر سیاسی آیت اهلل خامنه ای اشاره می شود:89:1393)مهاجرنیا،

 . هستی شناسی3-1
امنه ای بینش توحیدی باید زیربنا و قاعده اســــاســــی تمام طرح ها، برنامه ها و افکار  از منظر آیت اهلل خ  

عملی و زندگی سـاز در اسـالم باشـد. ایشـان نگرش توحیدی را دارای نقش سـازنده در زندگی انسـان ها می  
ـکه در بنـای جـامعـه و اداره آن نق93:1393داننـد )مهـاجرنیـا، ش (. در واقع، توحیـد نوعی طرز فکر اســـــت 

اســاســی دارد: »توحید هم جزو جهان بینی اســالم اســت، هم جزو ایدئولوژی ســازنده زندگی ســاز اســالم 
 (.1392:  181است« )خامنه ای،
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 . معرفت شناسی3-2
حضرت آیت اهلل خامنه ای ، تفّکرات غربی ها را تفّکراتی مبتنی بر معرفت شناسی ماّدی و غیرالهی معرفی  

کنند و بر غلط بودن هر دســـ کید  می  که بر پایه معرفت ماّدی و اعتقاد ماّدی باشـــد، تا تگاه علمی و فکری 
ــور الهی و ربوبّیت الهی به  دارند. ایشـــان معتقدند باید با اعتقاد به وجود خدا، اعتقاد به قدرت خدا، حضـ

کرد و بایستی با نگاه معرفت شناسی الهی به حقایق پی برد )بیانات    . (1393/  30/01حقایق آفرینش نگاه 
 . انسان شناسی3-3

رابطه معناداری میان بنیادهای انسـان شـناختی با اندیشـه سـیاسـی آیت اهلل خامنه ای وجود دارد. آیت   
اهلل خامنه ای بر اســـاس آموزه های اســـالمی جایگاه ویژه ای برای انســـان قائل اســـت و ابعاد چندگانه ای 

گیرد: »انســان محدود در جســم نیســت ؛ محدود در زندگی چندروزه دنیا نیســت؛ برای انســان در نظر می 
محدود در معنویات هم فقط نیسـت؛ محدود در یک قطعه شـخصـی از تاریخ هم نیسـت؛ انسـان همیشـه 

  26/08در همه حال انسان است و ابعاد وجودی انسان، ابعاد الیتناهی است و ناشناخته است« )بیانات 
ثیر عوامل و عناصـر خارجی و ظاهری برای مقومات (. ایشـان در قوام شـخصـیت انسـانی عالوه بر تا1377 /

  18/03دیگری مانند افکار و جهان بینی در تشــکیل شــخصــیت او منشــأ اثر فراوان قائل هســتند )بیانات  
کامل می باشــد و از اینرو، شــناخت 1368/ (. بر اســاس این دیدگاه، اســالم درصــدد ســاختن یک انســان 

کــامــل یــا نمونــه اســـــالمی برای آحــاد   ــان  ــی پــذیری واجــب انســــ و تــاســـ ــلمــان بــه منظور الگوپــذیری  مســـ
 (25ص 23: ج1387است)مطهری، 

 . غایت شناسی3-4
آیت اهلل خامنه ای طبق بینش اســالمی، ســرانجام تاریخ را مثبت و جریان عالم را به طور قطع به ســمت    

ــالحان عنوان می کنند )بیانات   کمیت حق و به ســـمت صـــالح و حکومت صـ نین (. همچ15/09/1379حا
ــالمی می خوانند. در   ــی در جهان بینی اســ ــاســ ــلی و اســ تداوم حیات بعد از مرگ را یکی از نقطه های اصــ
که »در اسـالم زندگی با مردن تمام نمی شـود« در تنظیم روابط زندگی و   دیدگاه امام خامنه ای این قاعده 

مــوثــر  عـــالــم  اداره  و  جـــامــعـــه  و هــمــچــنــیــن اداره  اســــــالمــی  حــکــومـــت  هـــای  پـــایـــه  تــنــظــیــم  ــت   در  اســـــ
کارکرد دین و دولت و بنیان فکری وســـیاســـی امام خامنه   1(. شـــکل104:1394)مهاجرنیا، تبیین  تناســـب 

 ای)مدظله العالی( رانشان می دهد.
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 . ماهیت دولت اسالمی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای2

کله معنایی و هویتی دولت اسالمی2-1  . شا
 . ماهیت دولت اسالمی2-1-1

ــود:    کارگزارن و نهادهای حکمرانی اطالق می شـــ در دیدگاه مقام معظم رهبری دولت به معنای مجموعه 
، رهبری و همه«  کشـــــور گانه، مســـــئوالن  »دولت به معنای عام، نه به معنای هیئت وزرا؛ یعنی قوای ســـــه 

کارگزاران  (. آنچه در این دیدگاه معّرف دولت اسـالمی از سـایر دولت ها اسـت1379/  12/09)بیانات   ، رفتار 
کارکردی اســــت که دولت اســــالمی دنبال می کند: »معنای شــــعار دولت اســــالمی این اســــت که ما می   و 
ــلـطه   خواهیم اعـمال فردی، رفـتار ـبا مردم، رفـتار بین خودـمان، و رفـتار ـبا نظـام ـهای بین المللی و نظـام ســـ

، بسـیار با ارزش اسـت« )بیانات    امروز جهانی را به معیارها و ضـوابط اسـالمی نزدیک تر کنیم. این  08شـعار
(. مـقام معظم رهبری در جـایی دیگر نیز از همین منظر دوـلت اســـــالمی را تعریف می نـمایـند: 1384/  06/

گونـه  ــکیـل منش و روش دولتمردان یعنی مـاهـا بـه  ــکیـل دولـت اســـــالمی بـه معنـای حقیقی. .. تشـــ »تشـــ
 (.1379/  09/  12اسالمی...« )بیانات 

 دولت اسالمی . مبانی2-2-2
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یک. پیوند دین و ســیاســت: در دیدگاه مقام معظم رهبری، اســالم یک دین ســیاســی اســت و دولت نمی 
کند بلکه در واقع، دولت باید مجری احکام و آموزه های   تواند نسبت به آموزه های اسالمی، انفعالی رفتار 

کمیت احکام  اســالمی باشــد: »آن عاملی که در اســالم ضــامن اجرای احکام اســت، حکومت اســالمی و حا
(. در این دیدگاه همچون امام ره بر تمیز بین اســـالم حقیقی و اســـالم 1378/  01/  16قرآن اســـت« )بیانات

ــتر   کید می شـــود: »نســـبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نســـبت صـــد به یک هم بیشـ متعارف تا
کتـاب اســــــت..ســــــه چهـ کـه حـدود پنجـاه  کتـاب حـدـیث  کتـاب مربوط ـبه عبـادات. اســــــت. از ـیک دوره  ار 

.مقداری از احکام هم مربوط به اخالقیات اســت؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصــادیات، حقوق و  
 (.11: 1387سیاست و تدبیر جامعه است«) امام خمینی ره، 

دو. ضـرورت حیات اجتماعی: در دیدگاه مقام معظم رهبری تشـکیل و سـاخت دولت صـرف نظر از ماهیت 
گزیرند برای پیشـبرد امورات زندگی فردی  و ذا ت آن، یک ضـرورت اجتماعی به شـمار می آید و انسـان ها نا

ــوب ـبه امیرالمومنین )ع( »و اـنه ال ـبد  ــتـناد ـبه حـدـیث منســـ ــان ـبا اســـ و اجتـماعی تن ـبه دوـلت دهـند. ایشـــ
« وجود حکومت در جامعه را یک ضـرورت اجتماعی، طبیعی و  انسـانی بیان می  للناس من امیٍر بٍر او فاجٍر

ــرورت زـندگی  ـکه این را ضـــ کنـنده و ـمدیر احتـیاج دارد  کنـند و معتـقدـند جـامـعه در درجـه اول ـبه ـیک اداره 
 (.1360/ 02/  29انسان ایجاب می کند و مسأله خوب و بد بودن وی مسأله بعدی است )بیانات  

دولت اســالمی را در   ســه. لزوم تحقق حیات طیبه اســالمی: به نظر می رســد ســومین مبنایی که تشــکیل
ــان این امر را از  دیدگاه مقام معظم رهبری توجیه می کند لزوم تحقق حیات طیبه اســـــالمی اســـــت. ایشـــ
ــورهـای   کشـــ ـکه در  گروه هـائی  کنـند و می فرـمایـند: »ـما فرقمـان ـبا بقـیه  اهـداف تغییر رژیم پهلوی بـیان می 

ا آمدیم تا حیات طیبه اســـــالمی را برای مختلف می آیند یک رژیمی را تغییر می دهند. .. این اســـــت که م
 (.1387/  06/ 19کشورمان و برای مردممان بازتولید کنیم؛ آن را تأمین کنیم « )بیانات  

 . الگوی آرمانی دولت اسالمی2-1-3
مقام معظم رهبری، نه تنها دولت اســــالمی بلکه اســــاس و بنیان انقالب اســــالمی و جمهوری اســــالمی را 

ــرت از مکتـــب حضـــ از   برگرفتـــه  را  نمونـــه خود  و  الگو  اســـــالمی  داننـــد: »انقالب  الســـــالم( می  )علیـــه  علی 
گرفـت و نظـام جمهوری اســـــالمی بـه وجود آمـد « )بیـانـات   (. البتـه از بیـانـات  1380/  01/  01امیرالمومنین 

ــت؛  ــانی و همترازی با حکومت و حکمرانی علوی نیســ که این الگوگیری به معنای همســ ــان برمی آید  ایشــ
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ــت )بـیاـنات  بلـکه جـهت گ ـــتا حـائز اهمـیت اســـ ــئولین نظـام اســـــالمی در این راســـ  01/  16یری جـامـعه و مســـ
/1370.) 

گی های دولت اسالمی2-1-4  . ویژ
از مجموعه بیانات آیت اهلل خامنه ای در رابطه با نظام ســیاســی اســالم و به تبع آن دولت اســالمی نکاتی  

ـــح ــود: اول آنـکه نـظام اســـــالمی، بّیـنات، واضـــ ــتنـباط می شـــ   06/  10ات و امر و نهی ـهایی دارد )بـیاـنات  اســـ
ــوم آنکـه،  1378/  11/    04(. دوم آنکـه حکومـت اســـــالمی برای دنـیا حرف نوئی دارد )بـیاـنات  1378/ ( و ســـ

(. با توجه به این 1379/  02/ 23نظام اسـالمی برآمده از انقالب، از شـرق و غرب الگو نگرفته اسـت )بیانات  
و ســلبی خاصــی برای دولت اســالمی متصــور شــد که وجه تمایز دولت  نکات می توان ویژگی های ایجابی  
 اسالمی از دولت غیر اسالمی است:

ژگی هایی هســـــتند که به مثابه شـــــرط الزمه برای تحقق دولت اســـــالمی ضـــــروری  ویژگی های ایجابی: وی
، اهتمام (1374/  09/ 16اســـــت. ابتنای دولت بر پایه والیت الهی، حکمرانی مبتنی فقه اســـــالمی )بیانات  

(، ضـمانت درونی داشـتن دولتمردان )بیانات  1377/ 02/  02توأمان دولت به امر مادی و معنوی )بیانات  
 10(، تکریم شــــأن و مقام انســــان )بیانات  1378/  01/ 16(، صــــیانت از حقوق مردم )بیانات  1378/ 01/  16
ــد و تـعالی )بـیاـنات  1378/  06/ ــیر رشـــ ( از جمـله ویژگی هـای 1369/  07/05(، ســـــوق دادن مردم در مســـ

 ایجابی است.
کم شـــدن بر دولت، مانع تحقق دولت اســـالمی و به تبع آن  ویژگی ســـلبی: ویژگی هایی هســـتند که با حا
اهداف انقالب اسـالمی می شـوند. از اینرو مسـئوالن باید از این ویژگی ها مبرا باشـند. نگاه مادی به مقام و  

گریزی )پیام  1371/ 10/  17ن )بیانات  منصــب، مســئولیت را به مثابه غنیمت پنداشــت  10(، زورگویی، قانون 
کاری، بی اعتنایی به مردم، میل به اشـــــرافی 1369/  03 / کم  (، رشـــــوه گیری، فســـــاد اداری، ویژه خواری، 

 ( از جمله این ویژگی ها هستند.1384/ 05/ 28گری، حیف و میل بیت المال )بیانات  
 . شاخص های دولت اسالمی2-1-5

ص اعتقادی و اخالقی: شـــاخص اعتقادی و اخالقی به ویژه در مســـئوالن رده های باال از مهم  یک. شـــاخ
ــالمت اعتقادی،  ــتمل بر سـ که از نظر مقام معظم رهبری مشـ ــت  ــالمی اسـ ــه های دولت اسـ ــخصـ ترین مشـ
ـسالمت اخالقی، ـسالمت عملکردی ناـشی از اعتقاد و نگاه درسـت به حقایق جامعه اسـت. در این دیدگاه،  
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، عالوه بر منابع اســالمی، همســویی با رهنمودها و موضــع گیری  منبع گانه مذکور تشــخیص ســالمتی ســه 
 (.1392/  06/ 06های امام خمینی )ره( است )بیانات  

که از آن به »گفتمان   دو. خدمت به خلق: شـــاخص دوم از نظر آیت اهلل خامنه ای خدمت به خلق اســـت 
جودی تشــــکیل دولت اســــالمی بیان می کنند. ایشــــان در  اصــــلی دولت اســــالمی« تعبیر و آن را فلســــفه و

گیرد: نکته اول محدود بودن دوره   که باید مدنظر قرار  ــان می کنند  خدمت به مردم دو نکته را خاطر نشـــ
که از  کار کردن اســت  کرد. نکته دوم جهادی  خدمت اســت که باید از فرصــت های نامحدود آن اســتفاده 

کار با شـوق و فراموش  نظر ایشـان این امر به منظور بی ق انونی نیسـت بلکه به معنای عبور از موانع، انجام 
 (.1392/  06/  06نکردن آرمان ها و جهت است )بیانات 

ســــه. التزام به عدالت: ســــومین شــــاخص دولت اســــالمی از نظر ایشــــان عدالت اســــت. عدالت در دیدگاه  
ــرفت بدون عدالت همان نتیجه ای را خو ــرفت و پیشـ ــاس پیشـ ــان، اسـ که تمّدن پرجلوه ایشـ ــت  اهد داشـ

( و عدالت در منظومه فکری ایشــان به قدری  1392/  06/  06غرب، امروز به آن دچار شــده اســت. )بیانات  
گر عـداـلت نیســـــت، آن را  ـکه می فرمـایـند: »جـامعـه اســـــالمی ـباـید دنـبال عـداـلت هم برود و ا اهمـیت دارد 

ـکه یکی نقطـه گر در دنـیا دو نقطـه وجود دارد  کـند. ا ــت و هر دو هم غیر   ـتأمین  ـعدل و یکی نقطـه ظلم اســـ
  10/10اســـــالمی هســـــتند، اســـــالم به آن نقطه عدل، و لو غیر اســـــالمی اســـــت، توّجه موافق دارد« )بیانات  

/1373.) 
. ســالمت اقتصــادی و مبارزه با فســاد: شــاخص چهارم ســالمت اقتصــادی و مبارزه با فســاد اســت. از  چهار

اینکه منصـــب های حکومتی، جایگاه قدرت و منابع مالی اســـت؛ باید  نگاه مقام معظم رهبری با توجه به 
که تحت اشـراف و   گرفت. مسـئولین رده های باال باید بر سـرتاسـر دسـتگاهی  جلو وسـوسـه های نفسـانی را 

کنند و نگذارند در یک گوشه ای ناسالمتِی اقتصادی به وجود آید )بیانات    06مدیرّیت آن هاست، نظارت 
ــا1392/  06/ ــّدت با آن مقابله می  (. ایشــ که به شــ ــالمی، چیزی  ــراحت می فرمایند: »در نظام اســ ن به صــ

 (.1372/  05/ 12شود، رسوخ فساد است« )بیانات  
کرد. ـبه عـبارتی،  گرایی را در جـامعـه نهـادیـنه  گرایی: ـبه اعتقـاد آـیت اهلل خـامـنه ای ـباـید ـقانون  پنج. ـقانون 

کرد  قانون به منزله ریل اســت و در صــورتی فقدان قا نون صــواب باید قانون معیوب را تا زمان اصــالح اجرا 
 (.1392/  06/   06)بیانات  
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کار  ــاخص دولت اســـــالمی ناظر بر  ــئـله حکـمت و خردگرایی به مـثابه شـــ شـــــش. حکـمت و خردگرایی: مســـ
ــت، مالحظه   ــان در بخش های مختلف، مطالعه درسـ ــناسـ کارشـ ــتفاده از ظرفیت باالی  ــی و اسـ ــناسـ کارشـ

گـاهی مالحظـه تبعـات یـک اظهـارنظر اســــــت )بیـانـات  جوانـب و آثـار و تب   06/  06عـات یـک اقـدام، و حّتی 
/1392.) 

ــاخص دولت اســــالمی اتکای دولت بر ظرفیت های   : هفتمین شــ ــور کشــ هفت. تکیه بر ظرفیت درون زای 
درونی کشــور اســت. به اعتقاد ایت اهلل خامنه ای، تکیه به ظرفّیت درون زای کشــور به معنای آن نیســت  

امکانات بیرون از کشـــور و محصـــوالت خارجی اســـتفاده نشـــود، بلکه منظور این اســـت که مســـئوالن   که از 
امید صـــرف به ظرفیت های بیرونی نداشـــته باشـــند. ایشـــان، شـــناســـایی و توجه به ظرفیت درونی و بهره  

دانند  برداری خردمندانه از آن ها به ویژه زمینه های اقتصـادی و فرهنگی را کلید حل مشـکالت کشـور می
نمونه تشـــکیل دولت اســـالمی ایرانی بامحوریت حکمرانی والیی مورد    1(.   جدول  1392/  06/  06)بیانات  

 دهد.تایید را نشان می
 حکمراني خوب  حکمراني متعالی  موضوع

نگرش انسان به جهان 
 هستي

 مادي الهي

 رشد اقتصادي  تعالي انسان  هدف
گانه مستقل  ساختاري   پیشرفت ملی و اقتدار  قواي سه 

با محوریت ولي فقیه  
 وحکمرانی والیی

گانه مستقل   تشکیل دولت اسالمی ایرانی  قواي سه 

  
کارکرد )وظایف( دولت اسالمی4-6  . 

 . وظایف تربیتی4-6-1
از بیانات مقام معظم رهبری چننی اســتنباط می شــود که حکومت ها و در ذیل آن دولت اســالمی نباید    

ــان حکومت همچون   ــند. در نگاه ایشــ ــان بی تفاوت باشــ کمیتشــ ــبت به تربیت معنوی افراد تحت حا نســ
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ــئولیت هایی دارد   ــای خود مســ ــیلت های اخالقی اعضــ ــد فضــ ــت که در زمینه معنویت و رشــ خانواده اســ
(. و در این زمینه مســئوالن را به برنامه ریزی برای رشــد اخالقیات جوانان رهنمون  1381/ 11/  15یانات  )ب

کرده و خطاب به مسـئوالن می فرمایند: »به جوانان ما مناعت طبع و عّفت اخالقی و اطمینان به نفس و  
کاری  اعتماد به خود و صداقت و شجاعت بیاموزید؛ در آن ها اراده پوالدین و انضبا ط اجتماعی و وجدان 

ــت« )بـیاـنات   ــدنی اســـ ـکارـها شـــ کنـید. این  ــان برـناـمه ریزی  (.  1380/ 02/  12ـبه وجود آورـید؛ بـعد هم برایشـــ
که آیا دولت وظیفه ای در رســـاندن مردم به بهشـــت دارد به صـــراحت نظر   ایشـــان در پاســـخ به شـــبهه ای 

کم اسـالمی را با دیگر حکام در همی کم اسـالمی می  مثبت می دهند و تفاوت حا ن مسـئله می دانند که حا
که مردم به بهشـت و سـعادت حقیقی و ُاخروی برسـند. و با توجه به فطری بودن تمایل  کند  کاری  خواهد 
که در این راسـتا، روند امور را تسـهیل کند. البته   انسـان ها به سـعادت، دولت اسـالمی را موظف می دانند 

ــار و تحمـی ــیره امیرالمؤمنین )ع( دارد  این ـهداـیت نـباـید مالزم ـبا فشـــ ــه در ســـ ــد و این وظیـفه ریشـــ ل ـباشـــ
 (.1393/ 02/  23)بیانات  
 . وظایف اقتصادی4-6-2

در دـیدگـاه آـیت اهلل خـامنـه ای وظـایف اقتصــــــادی دوـلت و پرداختن ـبه امور اقتصــــــادی مردم از اوجـب  
گیرد )بـیاـنات   ـکه ـباـید مورد اهتمـام قرار  (. آـیت اهلل خـامـنه ای 1380/  02/    28واجـبات حکومـت هـاســـــت 

کید دارند که باید اصــول اقتصــادی مدنظر امام )ره( اســتخراج و عملیاتی شــوند. ایشــان   برخی از اصــول تأ
واضـح در فرمایشـات امام )ره( را اـستقالل در اقتصـاد ملی، تکیه به خودکفائی، عدالت اقتصـادی در تولید و  
ــرـماـیه داری و احترام ـبه ـمالکـیت، احترام ـبه  توزیع، دـفاع از طبـقات محروم، مـقابـله ـبا فرهـنگ ظـالمـاـنه ســـ

، هضـم نشـدن در اقتصـاد جهانی برمی   کار ؛ و همچنین 1392/  03/  14شـمارند )بیاناتسـرمایه، احترام به 
(. همچنین در راسـتای این اصـول، دولت را به ایجاد اشـتغال، مبارزه با 83-79:  1383نک: امام خمینی، 

کشـور ملزم کرده اند )بیانات   گره های امور معیشـت مردم و رونق دادن به اقتصـاد   02/  11فسـاد و باز کردن 
که جمهوری اســالمی با  (. در ســال های اخیر با توجه1381/ به اهمیت مســائل اقتصــادی و چالش هایی 

کرده اـند.  کـید  آن هـا روبرو بوده اســـــت، رهبر معظم انقالب بر اقتصـــــاد مقـاومتی ـبه عنوان ـیک تکلیف ـتا
(. نگاه 1394/ 02/  09ایشـان سـتون فقرات اقتصـاد مقاومتی را تقویت تولید داخلی بیان می کنند )بیانات  

ونی کشــور اعم از امکانات انســانی، طبیعی، امکانات جغرافیایی و موقعّیت منطقه ای به ظرفیت های در 
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( و همچنین کاهش وابســـــتگی به نفت و جایگزینی آن با فعالیت های اقتصـــــادِی  1392/ 08/  12)بیانات  
کنـند )بـیاـنات   ــنهـاد می  ـــنایع دانش بنـیان را پیشـــ (. توجـه ـبه 1391/  05/  03درآمـدزای دیگر همچون صـــ

گرفتن معرفی فرصـــت های ســـرمایه گذاری کشـــور به بخش خ صـــوصـــی و جایگاه مردم در اقتصـــاد، جدی 
(، انضــباط اقتصــادی، اصــالح قوانین،  1390/  05/ 26بخش خصــوصــی، شــفاف ســازی اطالعات )بیانات  

 (.1385/  03/ 29ثبات، شفافیت و انسجام آن ها را از عوامل رونق اقتصادی بیان می کنند )بیانات  
 ایف فرهنگی. وظ4-6-3

، وظایف فرهنگی را نیز برعهده    در اندیشـــه مقام معظم رهبری دولت اســـالمی عالوه بر وظایف فوق الذکر
دارد. ایشــان در این رابطه می فرمایند: »آیا ما به عنوان دولت اســالمی می توانیم هدایِت فرهنگی جامعه 

ــت« )بـیاـنات   کنیم؟ قطـعًا ـنه، جزو وظـائف ـماســـ ــدا و  1388/  06/  16خودـمان را رـها  ـــتا صـــ (. و در این راســـ
ــتـگاه ـهای ـخدـماتِی ـهدایتی حکوـمت  ــاد، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش را دســـ ــیـما، وزارت ارشـــ ســـ
کـه بـایـد از ابزارهـای هـدایـت بهره بگیرنـد تـا مردم متـدین بـار بیـاینـد و بـه مبـانی دینی  کننـد  قلمـداد می 

وظیفه دولت در این امر را بسـترسـازی الزم برای سـریان و   (. در واقع1388/  06/  16معتقد بشـوند )بیانات  
(. ایشــــان در جای 1386/ 04/  09جریان اندیشــــه درســــت و اخالق فاضــــله در کشــــور می دانند )بیانات  

ــئوالن در امور فرهنگی می فرـمایـند: »نظـام اســـــالمی نمی تواـند  ــنگین مســـ دیگری در رابطـه ـبه وظیـفه ســـ
که مردم را منحرف و گمراه  نسـبت به فرهنگ و اخالق مردم خود بی تفاوت باـشد.. . نظام اـسالمی از آنچه 

ــد...   ــته باشــ گرامی اســــت و نظام اســــالمی همان روش را باید داشــ می کند، رنج می برد. این روش پیامبر 
(. 1381/  06/12دســتگاه های ما، بخصــوص دســتگاه های فرهنگی، وظیفه ســنگین تری دارند« )بیانات  

کردن بن دهای اختاپوس فرهنگِی تحمیل شـــده به وســـیله غرب از دســـت و پای جامعه را جزو  ایشـــان باز 
 (.1385/ 03/  29کارکردهای اصلی دولت اسالمی می دانند )بیانات  

 . وظایف سیاسی4-6-4
ــهروـند از جمـله وـظایف   ـــیاســـــی مردم و تالش برای ایـفای حقوق شـــ اهتـمام دوـلت اســـــالمی ـبه حقوق ســـ

کید مقام معظم رهبری که دولت اسالمی باید سیاسی می باشد. در عرصه سی است خارجی، اصل مورد تأ
ّدآُء َعَلی الُکّفاِر و ُرَحم ُء َبیَنُهم« اسـت. در واقع این اصـل ریشـه در تفکر امام  به آن پایبند باشـد اصـل »َاشـِ

گرفته شــــده اســــت. طبق 365، ص12:ج  1378خمینی)ره( دارد)امام خمینی،  ( و از قرآن و ســــنت نبوی 



1400حکمرانی متعالی/ شماره پنجم/بهار                                                                                                  63   

 

ین اصـل دولت اسـالمی با دشـمنان و اسـتکبار سـِر آشـتی نداشـته و با برادران مسـلمان بنای بر دوسـتی و  ا
ــرف نظر از دین و آیین او، از جمله  برادری دارد. و پایبندی نظام جمهوری اســــالمی به دفاع از مظلوم صــ

را خاطر نشــان  دفاع از جبهه مقاومت شــیعه در لبنان و همچنین حمایت از مقاومت فلســطینیان ســنی
که حمایت از انتفاضـــه فلســـطین و مبارزه با صـــهیونیســـم را از 1394/  05/ 26می کنند )بیانات   ( تا جایی 

(. به 1380/ 02/  04ارکان اصـــلی ســـیاســـت های راهبردی جمهوری اســـالمی ایران برمی شـــمارند )بیانات  
 (.1384/ 06/  08نظر ایشان مبارزه با سلطه یکی از وظایف دولت اسالمی است )بیانات  

 . وظایف امنیتی4-6-5
امنیت در همه حکومت ها و نظام های سـیاسـی از نیازهای اسـاسـی اسـت زیرا وجود آن باعث اسـتحکام    

و اسـتمرار جامعه می شـود. در دیدگاه مقام معظم رهبری برقراری امنیت در همه ابعاد آن بر عهده دولت  
جزو وظایف ما اســـت؛ جزو وظایف جمهوری اســـالمی اســـالمی اســـت: »امنیت اخالقی، امنیت اجتماعی 

گرچه میزان امنیت امری نســبی اســت؛ اما 1394/  02/ 06اســت؛ نمی توانیم اینها را رها کنیم« )بیانات   (. ا
ــرمایه گذاری و   ، عقیده، ســـ ــان مردم باید امنیت جان، مال، فرزندان، ناموس و امنیت در فکر به باور ایشـــ

 (.1380/ 02/ 28کنند )بیانات   فعالیت اقتصادیشان را احساس
 . وظایف اجتماعی4-6-6

گیرد، وظایف اجتماعی دولت     ــیع و مباحث فروانی را در بر می  ــتره وســ از آن جا که وظایف اجتماعی گســ
کرد: گسترش علم، دانایی و آزاداندیشی )بیانات   اسالمی از نظر آیت اهلل خامنه ای را می توان چنین بیان 

دینه کردن عدالت اجتماعی، طرف داری از محرومان و دوری از خوی اشرافی گری و  (، نها1384/  06/ 08
گرایی )بیانات   (، صــرفه جویی و جلوگیری از اســراف در ســطح ملی و پرهیز جدی از 1394/  03/ 14تجّمل 

 (، پرهیز از هزینه1388/ 01/  01مصــرف بی رویه مانند انجام ســفرهای بیهوده و تجمالت اداره ها )بیانات  
ــریـفاتی )بـیاـنات   ــور در جـاـهای غیرالزم و تشـــ کشـــ ــوق دادن 1381/  02/ 11کردن اعتـبارات و پول ـهای  (، ســـ

کتفا و به اندازه ی الزم مصـــرف کردن و اجتناب از دعوت به زیاده روی و اســـراف  مردم به ســـمت قناعت، ا
د، نگاه به مسئله هوا و  (، توجه جدی به مسئله آب و هوا، نگاه به مسئله غبار و دو1381/  09/ 15)بیانات  

ــالم، نگاه به مســـــئله جنگل ها و گنجاندن آن ها در متن برنامه ها  ــالم، نگاه به محیط زیســـــت ســـ آب ســـ
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(، رســــیدگی به امور بازنشــــســــتگان 1393/  11/   01(، ترویج ورزش همگانی )بیانات  1389/ 12/  17)بیانات  
 (.1376/  04/ 25)بیانات  

 . اهداف دولت اسالمی4-7
ــ  ـکاـمل انقالب اســـــالمی دارای اـهداف  دوـلت اســـ ــوم از فرآیـند پنج مرحـله ای تحقق  ـگام ســـ المی ـبه عنوان 

که به نوعی همان اهداف انقالب اســالمی و خاســتگاه اولیه انقالب هســتند. در دیدگاه   گســترده ای اســت 
. البته  (1384/  02/ 18آیت اهلل خامنه ای یکی از این اهداف اصـــــلی ایجاد جامعه عادالنه اســـــت )بیانات  

ــت،  ــمرده اند و می فرمایند: »قطعًا عدل هدف اسـ ــان در جای دیگری عدل را جزو اهداف میانی برشـ ایشـ
(.  1389/ 09/  10منتها این هدف میانی اســــت؛ هدف نهائی عبارت اســــت از رســــتگاری انســــان« )بیانات  
ــه ای قرآنی دارد کنـند که ریشـــ ــان ها تعبیر به حـیات طیـبه می  ــتـگاری انســـ ــان از رســـ . از نظر آیت اهلل ایشـــ

خامنه ای وقتی یک ملت، هم از نظر ماّدی و زندگی روزمّره برخوردار باشـد و هم از جهت معنوی، انسـان  
ــت که ثمره و   ــده اسـ های مؤمن و برخوردار از اخالق واالی الهی در آن زندگی کنند حیات طیبه محقق شـ

 (.1374/ 07/ 22هدف نهایی انقالب است )بیانات  
گام هدف اصــلی دی گر دولت اســالمی فراهم ســاختن مقدمات تشــکیل جامعه اســالمی اســت که از طرفی، 

ــمار می آید. جامعه برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، دارای عزت   ــالمی نیز به شـ چهارم از فرآیند انقالب اسـ
 ملی و اـستغنای ملی، جامعه ای دارای پیشـرفت های همه جانبه و جامعه ای بدون ـسکون، بدون توقف

(. باید توجه 1390/ 07/  24و در حال پیشروی دائم؛ در واقع حاصل تشکیل دولت اسالمی است )بیانات  
کرد: »نظام   ــت و باید برای آن تالش و مجاهدت  ــان تحّقق این اهداف، تدریجی اسـ که از نظر ایشـ ــت  داشـ

آجر و   اســـالمی، یک نظام پیش ســـاخته مثل خانه های پیش ســـاخته نیســـت؛ نظامی اســـت که باید آجر 
کله دولت اســـــالمی   2(. شـــــکل1379/ 12/ 22ســـــنگ ســـــنگ روی هم چید و آن را باال برد« )بیانات   شـــــا

 درمنظومه فکری رهبری رانشان می دهد.



1400حکمرانی متعالی/ شماره پنجم/بهار                                                                                                 65   

 

 
 . ارکان و ساخت دولت اسالمی در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای3

ـگاـنه دوـلت اســـــالمی مـدنظر آ ـکارگزاران و نهـادهـا ارـکان ســـــه  ـیت اهلل خـامـنه ای ـبه نظر می رســـــد، مردم، 
ــیر   ــتا، هر یک از این رکن ها وظایف و مأموریت هایی بر عهده دارند و چنانچه از مسـ ــتند. در این راسـ هسـ
کارکرد دولت اسـالمی نخواهد بود. سـاخت دولت اسـالمی مشـروط   حقیقی و اسـالمی فاصـله بگیرند قاعدتًا 

کارگزاران دولتی و نهادها در مسیر اهداف ا  نقالب اسالمی است.به همراهی مردم، 
 رکن اول. مردم

در منظومه فکری آیت اهلل خامنه ای، هوّیت جمهوری اسالمی که مقدمه ای برای تشکیل دولت اسالمی 
محسـوب می شـود مبتنی بر مردم سـاالری اسـت. در دیدگاه ایشـان، مردم سـاالری مبتنی بر مبانی دینی، 

ن امر وجه تمایز مردم ساالری دینی از دموکراسی غربی  اعتقادی و ایمانی و نه قرارداد اجتماعی است و ای
(. ایشــان برای مردم هم در تشــکیل و هم اســتمرار دولت اســالمی نقش 1382/  02/ 22می باشــد )بیانات  

گر  کردند. چنانکه ا اســاســی قائل هســتند و معتقدند در انقالب اســالمی، مردم نقش خود را به خوبی ایفا 
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اسـت آن ها محقق نمی ـشد؛ اـساـسا نظام حمهوری اـسالمی تشـکیل نمی ـشد آراء و حضـور مردم نبود و خو
ـکارگزاران  1378/  03/ 14)بـیاـنات   ــان همچون اـمام خمینی )ره( معتـقدـند مردم ولی نعـمت  (. در واقع ایشـــ

ــتـند )بـیاـنات   کنـنده  38ص  18: ج1378؛ خمینی،  1369/  09/  14در نظـام اســـــالمی هســـ ( و نقش تعیین 
 (.1380/  03/ 14ی، مردم تعیین کننده اند« )بیانات دارند: »در نظام اسالم

ــور را، از جمله حقوق آحاد ملت می دانند  کشــ ــتن در امور  امام خامنه ای حق انتخاب مدیر و نقش داشــ
ــوق و امـیدوارانه مردم در عرصـــــه  1384/  01/ 01)بـیانات   کثری، عمومی، یکـپارچه، پرشـــ ــور حّدا ( و بر حضـــ

کیـد دارـند )بیـاـنات گفـت در نگـاه ایشـــــان رابطـه مردم و نظـام  1392/  03/  22  هـای مختلف ـتأ (. می توان 
اســالمی یک رابطه دوســویه اســت؛ از یک ســو، پشــتیبانی دل ها و احســاســات مردم از مســئوالن، پشــتوانه 

 06( و آن را قوام نظام جمهوری اســالمی بیان می کنند )بیانات  1385/  08/ 19حرکت آن هاســت )بیانات  
وی دیگر بنای جمهوری اســالمی را بر اعتماد کردن به مردم و اعتقاد نظام اســالمی به ( و از ســ1381/ 12/

 (.1387/ 09/ 24مشارکت مردم می دانند )بیانات 
ـبه ـباور اـمام خـامـنه ای، رأی مردم ـبه مـثاـبه اـماـنت و هیچ کس حق خـیاـنت در آن ـندارد. از اینرو مراقـبت از  

کرد )بیانات  آراء مردم، واجب شـرعی و نتیجه آن نیز ب   06/ 18سـان حق الناـسی اسـت که باید از آن صـیانت 
(. حضـور مردم و نقش آفرینی آنها مهم ترین رکن در تحقق دولت اسـالمی اسـت: »ما مسـؤوالن، بدون 94/

کـاری بکنیم« )بیـانـات ــتیم و نمی توانیم  آیـت اهلل خـامنـه ای 1380/  11/05حمـایـت مردم چیزی نیســـ  .)
فتـه از قـانون اســــــاســـــی و همچنین تعـالیم و راهنمـایی هـای امـام )ره( می داننـد اهمیـت رأی مردم را برگر

کید بر برگزاری رفراندوم درباره 1380/  03/ 14)بیانات   (. به باور ایشــان، ســیره امام خمینی )ره( مبنی بر تأ
ــاســـــی، انتخابات ریاســـــت جمهوری و چند ماه بعد  ــل و کیفیت نظام، انتخابات خبرگان و قانون اســـ اصـــ

تخابات مجلس که همگی در همان سـال اول پیروزی انقالب برگزار ـشدند همگی دلیلی بر اعتقاد واقعی ان
 (.1378/ 03/ 14و راسخ امام )ره( به آراِء مردم است )بیانات 

کارگزاران  رکن دوم. 
کردن دولـت ایفـاء می     کـارگزاری دولـت، نقش مهمی در رونـد اســـــالمی  در نگـاه مقـام معظم رهبری رکن 

کارگزاری نمی توان تحقق دولت اســــالمی را متصــــور شــــد. بیشــــترین نم ــًا بدون توجه به رکن  ــاســ اید و اســ
ـکارگزاران و آن هم در ابـعاد  ـــتای تحقق دوـلت اســـــالمی برای  الگوـپذیری از حکمرانی اـمام علی )ع( در راســـ
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که در دنیای مدرن، سـاختارها و ن هادهای سـیاسـی مختلف اعتقادی، اخالقی و رفتاری اسـت. با این قید 
کارگزاران دولت اسـت که  کارگزاران دولتی می باشـند و عماًل تصـورات و تصـدیقات  و اجتماعی مظروف رفتار 
کارگزاران   رفتار و جهت دهی نهادها و ساختارها را تعریف و شکل می بخشد. به اعتقاد آیت اهلل خامنه ای، 

، اخالق و رفتار خود را منطبق با شـریعت اسـالم و منبعث از الگوی آرمانی دولت    در دولت اسـالمی باید باور
 علوی )ع( کنند:

کارگزاران، منشـا عمل و گفتار   کارگزاران: در اندیشـه مقام معظم رهبری باور اسـالمی  یک. سـالمت اعتقادی 
آن ها بوده و بســــیار حائز اهمیت اســــت. از اینرو به باور ایشــــان، از الزامات مســــئولیت در دولت اســــالمی 
که از نظر   اعتقاد قلبی داشـــتن به اصـــول قانون اســـاســـی و آرمان های جمهوری اســـالمی اســـت. تا جایی 
گر  که به این موارد اعتقاد و باور قلبی نداشــته باشــد حرام اســت: »ا کارگزاری  ایشــان اشــغال پســتی توســط 

ری اسـالمی کسـی در نظام جمهوری اسـالمی در مسـؤولیتی مشـغول کار اسـت، ولی آرمان های نظام جمهو
کرده، در دلش قبول ندارد،  کرده اســت و در قانون اســاســی تجســم پیدا  که امام بزرگوار ترســیم  گونه  را آن 
گر یک مسؤول عقیده ای غیر از این دارد، می تواند شهروند   اشغال آن پست برای او حرام شرعی است... ا

؛ بخصـوص در مسـؤولیت های باال« اما نمی تواند مسـؤول باشـد -مانعی ندارد  -جمهوری اسـالمی باشـد 
 (.1380/ 08/  08)بیانات  

 
ــالمی مهم ترین  کارگزاران دولت اســ ــالمت اعتقادی، اخالقی و عملکردی  به اعتقاد آیت اهلل خامنه ای، ســ
ر و عینّیت یافته طراز  ــِّ ــان، امام راحل )ره(، مفسـ ــد. از منظر ایشـ ــنجه در ارزیابی دولت اســـالمی می باشـ سـ

می در دوره معاصـر اسـت که مورد وفاق و قبول سـالیق و برداشـت های مختلف اسـالمی کارگزار دولت اسـال
است. از اینرو تاسی از ایشان در امر حکمرانی، شاخصی برای شناخت مبانی و ارزش های انقالب اسالمی 

بخصوص در مسئوالن رده های  -است: »اّولین شاخص دولت اسالمی، شاخص اعتقادی و اخالقی است 
سـالمت اعتقادی، سـالمت اخالقی، سـالمت عملکردی که از اعتقاد درسـت و نگاه درسـت به حقایق    -باال  

گونی   -جامعه ناشــی می شــود.. .عالوه بر منابع اســالمی  گونا که حاال ممکن اســت از منابع اســالمی، افراد 
ـــند ـــته ـباشـــ ورد اعتـقاد و  ـما مجموـعه رهنمودهـای اـمام بزرگوار را داریم؛ اـمام، م  -تلّقی هـای مختلفی داشـــ
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ــع گیری هـای اـمام، مجموـعه  ــت. خـب، مجموـعه بـیاـنات اـمام، مجموـعه موضـــ قبول و اذـعان هـمه ـما اســـ
 (.1392/  06/  06رهنمودهای امام در اختیار ما است. این شد آن شاخص« )بیانات  

ـکارگزاران دوـلت اســـــالمی   ــداقی از الگوی  می  مـقام معظم رهبری در بـعد ایجـابی، اـمام خمینی )ره( را مصـــ
دانند: »ســه باور در امام بزرگوار ما وجود داشــت، که همین ســه باور به او قاطعیت می داد، شــجاعت می  
، در وجود امام، در تصمیم  داد و استقامت می داد: باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود. این سه باور

ــان د کلـمه نشـــ (. و در  1392/  03/ 14اد« )بـیانات  امام، در هـمه حرکت های امام، خود را به معـنای واقعی 
کارگزاران حکومتی می دانند که دولتمردان باید از  بعد سـلبی، شـاه سـلطان حسـین صـفوی را مصـداقی از 
داشـتن روحیات وی برحذر باشـند: »آن روزی که شـهر اصـفهان در دوره شـاه سـلطان حسـین مورد غارت 

گرفت و مردم قتل عام شــــدند و حکومت باعظمت صــــفوی که   قرار  نابود شــــد، خیلی از افراد غیور بودند 
گر جمهوری اسالمی دچار شاه   حاضر بودند مبارزه و مقاومت کنند؛ اما شاه سلطان حسین ضعیف بود. ا
سـلطان حسـین ها بشـود، دچار مدیران و مسـئوالنی بشـود که جرأت و جسـارت ندارند؛ در خود احسـاس  

ــاس تواـنائی ــان احســـ کنـند، در مردم خودشـــ ـکار جمهوری اســـــالمی تـمام   ـقدرت نمی  کنـند،  و ـقدرت نمی 
 (.1387/ 09/ 24خواهد بود« )بیانات  

ــالمی آن ها را به  کارگزاران در دولت اســ کارگزاران: مقام معظم رهبری در تبیین اخالق  ــالمی  دو. اخالق اســ
کرم )ص( و امام علی )ع( فرا می خواند: »پیامبر اسـال م. ...که باید  اهتمام و تأسـی از سـیره سـیاسـی پیامبر ا

، هم برای آحاد مردم اسـوه و الگو باشـد« )بیانات   (. و  1370/  07/ 05برای همه ما هم برای مسـئوالن کشـور
الم(   در جایی دیگر در این رابطه می فرمایند: »امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب )علیه آالف الّتحّیة و الســــّ

کم اســالمی و حکومت اســ  15المی، هم برای هر فرد مســلمان« )بیانات  یک قله مرتفع اســت؛ هم برای حا
/9  /1388.) 
گونه معنا    ــالمی را این  کارگزاران: آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( رفتار اسـ ــالمی  ــه. رفتار)عملکرد( اسـ سـ

(  1388/ 01/  02می کنند: »رفتار دینی یعنی گســترش عدالت در جامعه و خدمت به آحاد مردم« )بیانات  
کــ ارگزاران دولــت اســـــالمی را رفتــار علوی )ع( می داننــد: » بــایــد رفتــار علوی در میــان مـا  و الگوی رفتــاری 

گونه آســیب و خطری این نظام را  مســووالن نظام جمهوری اســالمی نهادینه شــود. آن روز اســت که هیچ 
کرد« )بیانات   ــووالن وظیفه 1380/ 01/  01تهدید نخواهد  و  (. همچنین در این رابطه می فرمایند: »ما مســـ
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تکلیف داریم که خودمان را با رفتار امیرالمومنین تطبیق دهیم و جهت حرکت خودمان را با او بسـنجیم«  
کارگزاران در دولت اســالمی در دیدگاه مقام معظم  1380/  01/  01)بیانات   (. می توان شــاخص های رفتاری 

 رهبری را به شرح ذیل احصاء نمود:
 

 06مســئوالن و التزام بیشــتر در مســئولیت های ســنگین تر )بیانات  تقوا، تعّبد الهی و عمل صــالح در آحاد  
/03  /1394.) 

ــور )بـیاـنات   کشـــ ــی ـهای هـمه ی افراد ـبه امـکاـنات  ــترســـ ــتری در برخورداری ـها و دســـ گســـ  02/    18ـعداـلت 
/1384.) 

 (.1394/  06/ 04صراحت در اتخاذ مواضع انقالبی بر اساس اندیشه های امام )ره( )بیانات  
 (.1383/ 06/  31ستقامت در راه ارزش های اسالمی )بیانات  ایستادگی و ا

 (.1379/ 12/ 09اجتناب از انقطاع و احتجاب از مردم )با مردم هیچ مواجه نشدن( )بیانات 
 (.1394/  02/  06اخالص و قصد قربت الهی در انجام وظایف )بیانات  

 (.1385/ 08/  02اولویت دادن به مصالح عمومی نسبت به مصالح فردی )بیانات 
 (.1385/ 08/ 02جهد و خستگی ناپذیری )بیانات  
 (.1391/  03/ 14اجتناب از خودشیفتگی )بیانات  

 (.1391/  03/ 14اجتناب از لذت جوئی )بیانات  
 (.1379/  09/ 25اجتناب از اسراف، تجملگرایی و اشرافیگری )بیانات  

گرایی )بیانات   گرایی حقیقی در عین واقع   (.1383/  03/ 27آرمان 
 (.1389/  06/ 08جدیت و تعصب در جهتگیری دین )بیانات 

 (.1389/  06/  08استکبار ستیزی و مبارزه با زورگویان عالم )بیانات  
ـکارـهای نـیک،   ــتبقوا الخیرات »برای  ــانی و خـدمتـگذاری ـبه مردم و رفع مشـــــکالت مردم واســـ خـدـمت رســـ

 (.1382/ 01/  01()بیانات  48مسابقه بگذارید« )سوره مائده، آیه  
 (.1394/  01/   01انتقادپذیری و برخورد مناسب با منتقدان )بیانات  

گرفتن رضایت الهی در انجام وظایف )بیانات   (.1390/  06/   06در نظر 
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 (.1382/  01/  01رفتار جهادی و سبقت در خدمتگذاری )بیانات  
کارها به حوادث و قضا و قدر )بیانات    (.1372/  05/ 12اجتناب از سپردن 

 (.1372/  05/ 12تناب از تنبلی، بی حالی و سهل انگاری )بیانات  اج
 (.1384/  02/ 14سرعت در تصمیم گیری و اقدام )بیانات 

 رکن سوم. نهادها و ساختارهای حکمرانی
که هر نظام سیاسی و اجتماعی جهت پیشبرد اهداف و آرمان های خود باید نهادهای منطبق   از آنجایی 

کنـد، امـام خمینی)ره( نیز از همـان ابتـدای پیروزی انقالب بـا رأی و نظر مردم  بـا اعتقـادات خود را   ایجـاد 
نهادهایی چون مجلس خبرگان رهبری، شـورای نگهبان و مجمع تشـخیص مصـلحت نظام را که برخاـسته 
کردند. مقام معظم رهبری  از آموزه های دینی و مقتضـــیات زمانی و مکانی جمهوری اســـالمی بود را ایجاد 

در سـال های پس از رحلت امام )ره( که مسـئولیت رهبری نظام اسـالمی را به عهده داشـته اند، همواره  نیز 
کنم.   کشـــــور به جّد دفاع می  کرده اند: »بنده از تمام نهادهای قانونی  کشـــــور حمایت  از نهادهای قانونی 

که در مورد اشـخاص و شـخصـیت ها و نهادها برای من مهم اسـت، دفاع از جایگاه و مسـؤولیت آنها و   آنچه 
ــان اســــت« )بیانات   کارشــ ــن انجام  ــاختارهای دولت  19/04/1379کمک به ُحســ (. مهم ترین نهادها و ســ

کرد:  اسالمی را به شرح ذیل در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای می توان بیان 
ــه آـیت اهلل ـخامـنه ای، رهبر ـجامـعه اســـــالمی در ـباال  ـــته: در اـندیشـــ ترین ـیک. والـیت فقـیه و نـهادـهای وابســـ

ــئولیتی بوده و وظیـفه خطیری را بر عـهده دارد. رهبری جـامـعه اســـــالمی در زـمان غیـبت اـمام  جـایـگاه مســـ
که در جمهوری اسـالمی نمود عینی و قانونی یافته اسـت. به باور  گذاشـته شـده  معصـوم بر عهده ولی فقیه 

ــالمی را دارد و باید ا ــی و حفظ جهت نظام اســ ــان، والیت فقیه جایگاه مهندســ ز انحراف آن به چپ و  ایشــ
کند. از اینرو، والیت فقیه از طرفی یک امر نمادین و تشـــریفاتی محض و احیانًا نصـــیحت  راســـت جلوگیری 
کمیت اجرایی در ارکان حکومت ندارد. زیرا کشـــــور مســـــؤوالن اجرایی،  کننده نیســـــت و از طرفی نقش حا

اشــند. نقش والیت فقیه این اســت قضــایی و تقنینی دارد که همه باید پاســخگوی مســؤولیت های خود ب
 03/ 14که از حرکت کلی نظام به سمت هدف های آرمانی و عالی اش، پاسداری و دیده بانی کند )بیانات 

/1383.) 
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ــی ایران معمواًل دوـلت نیز خواـنده می   ـــیاســـ ـکه در عرف ســـ دو. قوه مجرـیه و نهـادهـای مرتبط: قوه مجرـیه 
ی اســـالمی ایران دارد. در واقع یکی از ارکان اصـــلی در  شـــود جایگاه مهمی در ســـاختار ســـیاســـی جمهور

ــأن مهمی   ــالمی، ریاســـت جمهوری شـ ــت: »در نظام جمهوری اسـ ــالمی، قوه مجریه اسـ ــکیل دولت اسـ تشـ
(. ایشــان خاطرنشــان 1380/  03/ 18اســت. بازوی اجرایی نظام، دولت و رئیس جمهور اســت« )مصــاحبه 

کنـند که نـباید دولت  ــحـنه   جدای از  -قوه مجریه-می  ــلی در صـــ ــود بلـکه دولت را فـعال اصـــ نـظام دیده شـــ
(. به 1381/ 05/ 27کشــــور معرفی می کنند که هر گونه موفقیت آن، موفقیت نظام اســــالمی اســــت )پیام  

کاری دولت انجام دهد چه خوب و یا بد، متعلق به نظام است )بیانات   (.1383/  06/  04عبارتی، هر 
از اهرم های اســتقرار عدالت بیان می کنند. و عقیده دارند که قوه  ایشــان دســتگاه اجرایی اســالمی را یکی 

کمیت اسـالمی باشـد به این معنا که در محدوده  که داراسـت باید مظهر حا اجرائی با اعمال نفوذ و قدرتی 
قوانین و اصـول اسـالمی در جامعه حضـور دائمی داشـته باشـد و مانع بغی و طغیان و تعدی شـود )بیانات  

11 /10  /1366.) 
ــل  که همه باید این را یک اصـــ ــأن ریاســـــت جمهوری بارها تذکر داده اند  آیت اهلل خامنه ای، در حفظ شـــ

کـه رئیس جمهور بـایـد مورد تکریم قرار بگیرد)بیـانـات   کـه 1385/  07/  18بـداننـد  (. همچنین از آن جـایی 
کشــــور اســــت همیشــــه مورد احترام و   این شــــخص با رأی مردم انتخاب می شــــود و رئیس جمهور قانونی 

کمـک ـبه دوـلت را ـیک 1384/  02/    11حمـاـیت جـامع رهبری در همـه دوـلت هـا بوده اســــــت. )بیـاـنات   ( و 
ــیره امـام در طول نزدـیک ـبه ـیازده ســـــال امـاـمت   کنـند و این امر را برگرفـته از ســـ وظیـفه همگـانی بـیان می 

تضـعیف نسـبت به مسـووالن  ( و هرگونه 1369/  09/ 14ُپربرکت و رهبری اسـتثنایی ایشـان دانسـته )بیانات  
 (.1369/ 05/  07نظام، به ویژه دولت را خیانت می دانند )بیانات  

ـسه. قوه مقننه: قوه مقننه یا همان مجلس شـورای اـسالمی به عنوان یکی از قوای مهم در کشـور اسـت که 
گذاری و نظارت بر اجرای صــحیح قانون می تواند نقش ویژه ای در دولت اســالمی داشــت ه باشــد. با قانون 

ــور نظارت کند از مطالبات مقام  ــائل کشـ ــت قانون بگذارد و در مسـ که به وقت، به هنگام و درسـ ــی  مجلسـ
کرده اند و آن را 1391/ 03/ 24معظم رهبری است )بیانات   کید  (. ایشان بارها بر جایگاه ویژه قوه مقننه تا

عکاس همه برجســتگی ها و شــاخص یک رکن اســاســی در کشــور می دانند. در واقع قوه مقننه را تبلور و ان
کرده )پیـام   ( و از آن ـبه خـاـنه مـلت و تجّلیگـاه عّزت ملی تعبیر  1391/  03/  07هـای نظـام اســـــالمی معرفی 
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کننده ی منافع عمومی و نشــان دهنده عّزت اســالمی و عّزت ملی ما در دنیا  کرده اند که می تواند تأمین 
که مســــئوالن با قوانین تصــــویب شــــده در مجلس می توانند حرکت کنند و پیش بروند   باشــــد و از آن جا 

که 1382/  09/ 25جایگاه بســـــیار مهم آن روشـــــن تر می شـــــود )بیانات   (. ایشـــــان خاطرنشـــــان می کنند 
ــد و   ــولی انقالب باشـ ــعارهای اصـ ــد به این معنا که در همه حال منادی شـ مجلس باید در تراز انقالب باشـ

کند)پیام  همچنین از راه و خطی که امام خمینی )ره کردند، پاـسداری  (. همچنین 1371/  03/ 07( ترسـیم 
»ایمان، شــجاعت، پیشــگامی، ایســتادگی بر مبانی نظام، ایســتادگی در برابر دشــمنان، روزآمدی و نوآوری،  
کارانه، به میدان آوردن همه ظرفیت های فردی و جمعی« )پیام  کار و تالش فدا وحدت و انســـــجام ملی، 

 ه های یک مجلس موفق بیان می کنند.( را نشان1391/ 03/  07
ه   ــایـیّ کمـاِل قّوه قضـــ ت و  ت نظـام جز ـبه تمـامـیّ ــایـیه: ـبه اعتـقاد آـیت اهلل خـامـنه ای، »تمـامـیّ . قوه قضـــ چـهار

کرد« )بیانات   (. از نظر مقام معظم رهبری سازوکار قّوه قضائّیه در مقام 1381/ 04/ 05تحّقق پیدا نخواهد 
که از جهات مختلف نیز متقن و اطمینان  یک رکن اســـاســـی کشـــور در قانون اســـ اســـی پیش بینی شـــده 

بخش اســت. به عنوان نمونه تعیین وظایف و تکالیف محول شــده به این قوه در قانون اســاســی تضــمین 
کننده این معناسـت که دسـتگاه قضـاء بتواند به وظیفه خود عمل کند که یک جهاد فی سـبیل اهلل اسـت 

اجرای حدود الهی و اســـــتقرار عدالت را مهم ترین وظایف قوه قضـــــاییه  (. ایشـــــان  1380/ 04/  07)بیانات  
کارآمدترین وســیله بیان  1371/ 10/  23)بیانات   ( و برای تحقق این اهداف متعالی، نظام قضــایی اســالم را 

ــاییه   ــت قوه قضـ ــاب ریاسـ کارآمدترین 1378/ 05/  23می کنند )انتصـ ــالم را یکی از  ــائی اسـ ــتگاه قضـ (. دسـ
می برند که برای مواد قضائی یا قوانین الزم خود، خودکفاست. به این معنا که نیازی ندارد  دستگاه ها نام

کند  کشــور و تمّدن دیگری وام بگیرد و قوانین آن ها را شــبیه ســازی  برای چنین اموری از دیگر نظام ها یا 
کید می کنند قوانین باید طبق مقرر ات اسـالمی تنظیم  زیرا در اسـالم همه چیز پیش بینی شـده اسـت و تأ

گردد )بیانات   (. ایشــان شــأن قوه قضــائّیه را این 1379/ 04/  07و آماده شــود و با جرم به هر شــکلی مقابله 
که با مراجعه به دسـتگاه  کشـور اسـالمی ظلم شـد، امیدوار باشـد  کسـی در هر گوشـه از  گر به  می دانند که ا

که مســــئوالن (. مقام م1379/  04/ 07قضــــائی احقاق حق می شــــود )بیانات   کید می کنند  عظم رهبری تا
کار خود را با آن بســنجند)بیانات    07قضــایی باید شــأن قضــا و قضــاوت را در نظام اســالمی درنظر بگیرند و 

 ساخت و ارکان دولت اسالمی را ازمنظر رهبری نشان می دهد.  3(. شکل1374/ 04/
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 نتیجه گیری 
رایند تمدن نوین اســالمی، رســالت ســنگینی در راســتای  دولت اســالمی ایرانی به عنوان مرحله ســوم از ف 

ــالمی در این امر و عدم تحقق  ــالمی بر عهده دارد. با توجه به اهمیت و جایگاه دولت اسـ ایجاد جامعه اسـ
کامل در سال های پس از انقالب، ضرورت توجه به این مقوله آن هم در دیدگاه امام خامنه  آن به صورت 

کرده اسـت. گام هدف میانی اسـت    ای را دو چندان  اهمیت تشـکیل دولت اسـالمی، از این رو اسـت که این 
ــاـمل   ب دارد. در دـیدـگاه معظم ـله دوـلت اســـــالمی فراتر از قوه مجرـیه و شـــ و بر مراحـل دیگر این فرآیـند ترـتّ
کارگزاران می باشــد. از لحار ماهویی و معانی دولت اســالمی، داللت  همه دســتگاه ها، نهادها و مجموعه 

 دارد:  هایی
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یک. در بعد فکری، شــــریعت اســــالم به عنوان ســــازه و محتوای نظری، مبنای طراحی ســــاختاری و طراز 
کم بر دولت در نظام   ر ارزش ها، اهداف و جهت دهی های رفتاری حا کارگزاران دولتی است و مفّسِ رفتاری 

 سیاسی اسالم است.
ــایر دولت ها متمایز می کند؛ ــالمی را از ســ که   دو. آنچه دولت اســ ــت  ــالمی آن اســ کنش و جهت گیری اســ

ریشه در پیوند دین و سیاست در اسالم، ضرورت حیات اجتماعی و لزوم تحقق حیات طیبه برای جامعه 
 مسلمانان در ابعاد مادی و معنوی دارد.

ســـــه. الگوی دولت اســـــالمی در زمینه و زمانه انقالب اســـــالمی، رفتار دولت نبوی )ص( و دولت علوی)ع(  
ام هایی برای حکمرانی در حال حاضــر دارد. مهم ترین این پیام ها التزام به عدالت، ســالمت اســت که پی

گرایی، مبارزه با فســــاد، تبعیض و فقر می باشــــد. از این منظر   اعتقادی و اخالقی، خدمت به خلق، قانون 
کارکرد ســــیاســــی، امنیتی، اقتصــــادی، تربیتی و   فرهنگی می توان مجموعه وظایف دولت اســــالمی را ذیل 

کرد.  تعریف 
ـکه ـبدون همراهی و همروی آنـها، عماًل  ـگاـنه ای دارد  ــه  در دـیدـگاه اـمام ـخامـنه ای دوـلت اســـــالمی ارـکان ســـ

 امکان ساخت و تحقق دولت اسالمی ممکن نیست:
رکن اول. مردم: نظام ســیاســی اســالم، مبتنی بر مردم ســاالری دینی اســت و اســاســا نقش مردم در شــکل 

کارگزاران  گیری، حفظ و تداوم مســــیر اســــالمی دولت، تعیین کننده اســــت. از یک ســــو، مردم ولی نعمت 
ــد.  ــرعی می باشـ ــیانت از آن، واجب شـ ــوی دیگر رای مردم به مثابه امانت الهی اســـت و صـ ــتند و از سـ هسـ
، انتخاب و مشارکت مردم، قوام بخش نظام سیاسی اسالم و اعتماد به دولت برای تحقق مطالبات  حضور

 دولت در قبال حمایت مردم، وظیفه ایفای حقوق مردم را بر عهده دارد.مردم است. 
ـکارگزاران دوـلت اســـــالمی ـباـید از نظر اعتقـادی، اخالقی و رفـتاری منطبق بر دین و ـبا  ـکارگزاران:  رکن دوم. 
کرم)ص( و امام علی )ع( مشــی کنند. در این دیدگاه، امام خمینی)ره(  الگوگیری از ســیره ســیاســی پیامبر ا

کارگزار دولت اسالمی در عصر حاضر معرفی می کنند. به  عنوان الگو و همچنین عینیت یافته طراز 
ــائیـه از جملـه نهـادهـا و   ــوم. نهـاد و ســــــاختـارهـا: والیـت فقیـه، قوه مجریـه، قوه مقننـه و قوه قضــــ رکن ســـ

 ساختارهای اصلی می باشند.
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دن اســالمی، حرکتی تدریجی و عملی بر اســاس دیدگاه امام خامنه ای، تحقق دولت اســالمی در مســیر تم
که نقش  اســــت. و در صــــورت توجه به همه ابعاد دولت اســــالمی و تالش در تحقق آن ها، دولت اســــالمی 
گرفت. در این میان، مبانی تصـــوری ناظر به تعریف   مهم و اســـاســـی در تمدن ســـازی دارد شـــکل خواهد 

اسـالمی اسـت. بر اسـاس  لقی ازماهیت دولتلغوی و اصـطالحی مبانی، الگو، اسـالمی، ایرانی، پیشـرفت و ت
، برای خدمت اسـت  این تلقی، حکومت ابزار اسـت نه هدف، امانت اسـت نه تملیک، تدبیر اسـت نه تزویر
، هم حق اسـت هم تکلیف و باالخره والیت اسـت نه سـلطنت. مبانی تصـدیقی   نه برای کسـب قدرتو پرسـتیژ

ــتــه مبــانی دور و نزدیــک ت ــیم میدولــت اســـــالمی بــه دو دســـ : مبــانی قســـ ــود. مبــانی دور عبــارتنــد از شـــ
شــــناختی و بایدهای مبانی نزدیک دولت  شــــناختی و روششــــناختی، انســــانشــــناختی، معرفتهســــتی

ــلطه، درونزا و برونگرا   ــالمت اعتقادی و اخالقی، عدالت، حکمت، قانونگرایی، نفی نظام ســ ــالمی به ســ اســ
 بودن اشاره دارد.
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