
 

 

 فهم اهداف و وظایف حکومت اسالمی جهت تحول در حکمرانی 

 1  زادهرضا حاجیعلی

 چکیده
مراحل تمدن نوین اسالمی قرار دارد و نیازمند پژوهش در حوزه انقالب اسالمی در مرحله دولت اسالمی از  

های مختلف، اندازه دولت، نقش دولت و هدفی دولت اسالمی است. مسئله میزان ورود دولت در عرصه
مسئله است  آن  دنبال  به  دولت  میکه  با ای  است.  بوده  علمی  جوامع  بررسی  و  سوال  مورد  که  باشد 

ها بحث کرد که از جمله ها/دولتتوان در رابطه با وظیفه حکومتیها، ممشخص شدن اهداف حکومت
مباحث مطرح در مباحث اداره امور عمومی و حکمرانی است، سپس بحث از این خواهد شد که دولت با 

توان این اوصاف از وظایف و اهداف چگونه باید وظایف خود را عملی کند )نقش دولت(. بر این اساس می
که نظریه مدیریت دولتی اسالمی چه تفاوت نقش دولت اسالمی   کرد و مقایسه نمود  هایی با  را شناسایی 

های م ل مدیریت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوین و بازآفرینی دولت و خدمات دولتی نوین که نظریه
پاروزدن، سکان ترتیب  به  را  کردهوظایف دولت  کردن مطرح  لذا مقاالت حوزه  داری و خدمت  اند دارد. 

گرفته است و نویسنده در نهایت به این نتیجه رسیده  ا هداف و وظایف حکومت اسالمی مورد بررسی قرار 
انسان نائل شدن  و  الهی  قرب  به  دستیابی  اسالمی،  غایی حکومت  مقام که هدف  به  آن جامعه  های 

ی ه در سایه آید، برقراری عدالت است کاهلل است. در این راستا آنچه که هدف میانی به حساب میخلیفه
های عدالت و اجرای کامل اسالم، هدف غایی حاصل خواهد شد. جهت دستیابی به هدف غایی و هدف

های مختلف مادی و معنوی وارد میانی از جمله عدالت و اجرای کامل اسالم، دولت وظیفه دارد در زمینه
 شود.

 
دانشگاه امام صادق    ی،عموم  ياستگذاریو س  یدولت  یریتو مد  یمعارف اسالم  ارشد،  یدانشجو كارشناس  1

 تهران  السالم، يهعل
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گد کلی حکومت اسالمی، دولت   وظایف دولت، اهداف دولت، اهداف حکومت، وظایف حکومت،    انواژ
 اسالمی، مدیریت دولتی اسالمی، اداره امور عمومی اسالمی، حکمرانی اسالمی.

 مقدمه 
حکومت دینی، حکومتی  ]i[( 1: 1398مسئله حکومت از مهم ترین مسائل فلسفه سیاسی است. )همتی، 

گردد. اهداف های دینی انجام  است که در آن مدیریت خرد و کالن جامعه بر مبنای احکام، فرامین و ارزش
 ]ii[( 1: 1396ها در آن نظام مطلوب است. )کمالی، یک نظام، اموری کلی است که دستیابی به آن

غایتاهداف حکومت از  که  آنها  فلسفی  و  بنیادین  نشهای  میها  نظامأت  قانونگیرد،  و های  گذاری 
دهد. بر این اساس هرچه عناوین و شیوه این های حکومتی را به صورت مستقیم جهت میمشیخط

اهداف در نظام حکومتی روشن و مورد توافق باشد، افزون بر نشان دادن تمایز و استقالل ماهوی آن از 
بهتر میسایر حکومت دولتها  راهنمای عمل  در متواند  و پیشرفت  توسعه  الگوهای  راهگشای  و  ردان 

کریمی  ]iii[( 2)ب(: 1390بیرانوند، حکومت دینی باشد. )فوزی، 
می منطقی  نگاه  اساس یک  اهداف حکومتبر  با مشخص شدن  کرد  ادعا  با ها میتوان  رابطه  در  توان 

که از جمله مباحث مطرح در مباحث اداره ام  1ها ها/دولتوظیفه حکومت کرد  است.   2ور عمومی بحث 
را  و اهداف چگونه باید وظایف خود  از وظایف  با این اوصاف  که دولت  از این خواهد شد  سپس بحث 

که در جدول زیر مشاهده می کند)نقش دولت(. همانطور  که نظریهعملی  های مدیریت دولتی فرمایید 
ود را به ترتیب پاروزدن،  سنتی، مدیریت دولتی نوین و بازآفرینی دولت و خدمات دولتی نوین وظایف خ

 ]iv[( 269: 1397اند. )طهماسبی، داری و خدمت کردن مطرح کردهسکان
 های اداره امور عمومینظریه 1جدول 

 
گرفته شده و هر دو به معنای حکومت؛ مجموعه تمامی قوا و سازمان 1 های ذیل در ادامه حکومت و دولت به یک معنا به کار 

کم است.   قدرت سیاسی حا
2 Public administration 
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مدیریت دولتی نوین و   مدیریت دولتی سنتی 
 بازآفرینی دولت 

 خدمات دولتی نوین

-پاروزدن )تدوین و اجرای خط
هایی که مبتنی بر اهداف  مشی

 اند( تعریف شدهسیاسی 

داری )عمل به عنوان  سکان
کاتالیزور و تسهیل کننده یک 

 )  برای نیروهای بازار

کره و   خدمت کردن )مذا
گری در مورد منافع میانجی

گروه های جامعه، شهروندان . 
 های مشترک( ایجاد ارزش

 

 مبانی نظری و پیشینه تجربی 

 مبانی نظری
:برد که عبارتی دولت نام میگانه های سهوظایف و نقشآدام اسمیت در کتاب ثروت ملل از   اند از

 ی اجتماعات دیگر )نظم و امنیت(. حفظ و حراست اجتماع از قهر و حیله1 
 . حمایت از هر عنصر اجتماع دربرابر ظلم و زورگویی اعضای دیگر جامعه )استقرار عدالت( 2 
 ومی دارای منفعت اجتماعی )وظایف عمومی(. برپایی و نگهداری نهادهای اجتماعی و خدمات عم3 

که وظایف بیشتری را در تأمین ریزی دولتاین نظریه بعدها موجب پی گردید  های رفاه در شکل امروزی 
گرفتند.  آزادی و آسایش، توسعه و امنیت، مالکیت خصوصی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی افراد برعهده 

   ]v[( 1399نی، اردکاپورطباطبایی، خزایی، فتاحی)نیلی
توان های در حال توسعه را به سه دوره میگذاری در کشور از هنگام پیدایش علم اقتصاد توسعه، سیاست

کرد:   تفکیک 
 های بزرگ دوره دولت (1
 دوره دولت حداقل (2
 (]vii[( 262: 1385به نقل از )میدری،  ]vi[( 1385دوره حکمرانی خوب ))خیرخواهان،  (3
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یابد. این دوره مقارن با  ادامه می  ۱۹۷۰هانی دوم آغاز شده و تا اواخر دهه  دوره نخست از پایان جنگ ج
کینز اندیشه  ۱۹۲۹های جنگ در اروپا و طرح مارشال است. تجربه دوران رکود بزرگ  بازسازی ویرانی های 

کینز درمان بیکاری و رکود را مداخله دولرا بر اقتصاددانان و محافل سیاست کم ساخته بود.  ت گذاری حا
دانست. نتیجه بالفصل آرا کینز در کشورهای در حال توسعه، دادن نقش محوری و گسترده در اقتصاد می

گسترش بخش مدرن، دولت برنامه ریز را توصیه به دولت بود. آرتور لوئیس اقتصاددان برنده نوبل برای 
کالن و از سطح منطقهمی تا  را مجاز می  ای تاکرد و مداخله دولت در سطوح مختلف از صنعت  -ملی 

که سیاست نوبل  دیگر  برنده  میردال  ویژه دانست.  به   ، بازار به  نسبت  بود  هم  در سطح جهانی  گذاری 
کار را موجب تشدید توسعه  کامال بدبین بود و پذیرش و ورود به تقسیم بین المللی  تجارت، بین الملل 

که   -ن آمریکای التین  دانست. رائول پربیش نیز همراه بسیاری از اقتصاددانانیافتگی می کاردوسو  مانند 
همگی روند تجارت بین الملل را به زیان کشورهای در حال توسعه   -رئیس جمهور برزیل شد    ۱۹۹۰در دهه  

بین  تجارت  در  دولت  مداخله  میو  ناپذیر  اجتناب  را  به الملل  را  توسعه  رودن  روزنشتاین  دانستند. 
از زمین تشبیه می که  برخاستن هواپیما  دولت باید سوخت الزم برای غلبه بر جاذبه زمین را فراهم کرد 

گسترده دولت برای دستیابی به آورد. با وجود همه اختالف ها، یک نقطه مشترک وجود داشت: مداخله 
چارچوب با  همه  است"؛  ناپذیر  اجتناب  نتیجهتوسعه  این  در  متفاوت  نظری  نظر  های  وحدت  گیری 

به لحاظ نظری مجاز   کار داشتند. دولت  و  و سرمایه  ارز  بازار  تا  گرفته  کاال  بازار  از  بازارها  تمام  و عمال در 
، Meier  ،Seersگذاری توسعه بر همین منوال گذشت. ))داستان سیاست  ۱۹۷۰مداخله کند. تا اواسط دهه  

1368 )]viii[  ،(263: 1385به نقل از )میدری) 
به الگوی دولت حداقل داد. در الگوی جدید،  در پایان دهه هفتاد میالدی این الگوی فکری جای خود را  

گذاری امور به ساز و کار قیمت شد. ها و بازار جستجو میراهکار توسعه، مداخله کمتر دولت در اقتصاد و وا
این بار نیز آمریکا و انگلستان پیشگام تحول بودند. دولت ریگان و تاچر طراح دولت حداقل بودند، دو 

گر و مبتکر دولت رفاه و ملی شدن صنایع بودند. این بار "دولت حداقل"، لهکشوری که پیشتاز دولت مداخ
کمیت قیمت دانست. محافل بین المللی اقتصادی سازی" را راه نجات میها و آزادسازی" و "خصوصی"حا

گرایی و آغاز ها شعار پایان دوره دولتالمللی نیز همزمان با این سیاستمانند بانک جهانی و صندوق بین
کشورهای در حال توسعه پیشگام بودند.  کشورهای آمریکای التین از میان  دوران بازارگرایی را سردادند. 
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پایان دهه هفتاد خصوصی در  آرژانتین  و  کشورهای شیلی  و  کردند  اجرا  را  عیار  تمام  آزادسازی  و  سازی 
قی، مجریان این الگو به یکباره این الگو را پذیرفتند. با فروپاشی بلوک شر  ۱۹۸۰آفریقایی نیز از اوائل دهه  

کشورها می سازی و حذف سریع مداخالت دولت، بیش از نیم خواستند با خصوصیافزایش یافتند. این 
کنند.  قرن خطای تاریخی خود را جبران 

و بنیان اتریشی  مکتب  نئوکالسیک،  فکری  سنت  بود،  شده  شناخته  نیز  نظری  الگوی  این  نظری  های 
امانتریست مکتب  و  و ها  تئوریزه  را  اقتصاد  در  دولت  مداخله  مشکل  نوعی  به  همگی  عمومی  نتخاب 
کردند. فون هایک مداخله دولت را دشمن استدالل های مختلفی را به طرفداری از نظام بازار ارائه می 

که مداخالت دمکراسی می اش رکود با توسعه نیافتگی دانست. جمیز بوکانان نیز فرض دولت خیرخواه را 
جبران دولتمی  را  که  دادند  نشان  عمومی  انتخاب  مکتب  پیروان  و  برد  سوال  زیر  به  در کند  حتی  ها 

گروهدمکراتیک کشورهای دنیا اسیر  نفوذ هستند. میلتون فرید من نیز تورم و رکود های فشار و ذیترین 
کرد. این سه اقتصاددان که هر سه ۷۰و  ۶۰تورمی دهه  برندگان  میالدی را محصول مداخله دولت معرفی 

کردند و بسیاری از اقتصاددانان به بسط آرا آن  ها پرداختند.نوبل بودند مبانی نظری دولت حداقل را بنا 
دهه   اواسط  رویکرد    ۱۹۹۰از  دهه،  آن  پایان  از  و  گرفت  دولت حداقل شکل  رویکرد  به  نسبت  نارضایتی 

بین محافل  همان  گرفت.  قرار  گسترده  استقبال  مورد  خوب  به الملحکمرانی  حداقل،  دولت  مروج  لی 
تدوین و ترویج نظریه حکمرانی خوب پرداختند اما نظریه پردازان اصلی آن اقتصاددانان دیگری از جمله 
کم و بیش در مکتب نهادگرائی جای  که  کوز و بیش از همه، ژوزف استگلیتز بودند  گالس نورث، رونالد  دا

 گیرند و همگی برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند.می
از دریچهبا و سازمان ملل  المللی پول  این نظریه پرداختند. نک جهانی، صندوق بین  به  های مختلف 

تا حدودی صندوق بین و  به برنامه عمران سازمان ملل  را  نام حکمرانی خوب  به  المللی پول سیاستی 
کلید معمای توسعه مطرح نمودند. براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل متحد، حکم رانی عنوان 

کارآمد و عادالنه و  کمیت قانون، دستگاه قضایی  خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی براساس حا
گی زیر مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت داری. بانک جهانی حکمرانی خوب را براساس شش ویژ

 کند:تعریف می
 صدا )اعالم( و پاسخگویی؛ -
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 ثباتی سیاسی و خشونت؛بی -
کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله؛  -  اثربخشی دولت: 
 های آن؛ بار مالی مقررات: مقررات اضافی و هزینه -
کمیت قانون؛  -  حا
 فساد؛ -

کمیت قانون، پاسخگویی و اثربخشی دولت در یک در این تعریف هر اندازه ویژگی های م بت مانند حا
کمتر باشد حکمرانی در آن جامعه ثباتی سیاجامعه بیشتر و فساد، مقررات اضافی و بی سی و خشونت 

 (1385تر خواهد بود. )میدری، برای نیل به توسعه اقتصادی مناسب
که به طور خالصه، مسئله میزان ورود دولت در عرصه های مختلف، اندازه دولت، نقش دولت و هدفی 

که مورد سوال و بررسی جوامع عدولت به دنبال آن است مسئله لمی بوده است. از طرف ای بوده است 
گرفتن انقالب اسالمی در مرحله دولت اسالمی در مسیر حرکت به سوی تمدن نوین  دیگر با توجه به قرار 
از مراحل دستیابی به  تا این مرحله  اسالمی، نیاز به تحقیق و پژوهش در زمینه دولت اسالمی هستیم 

 تر طی نماییم. تمدن اسالمی را سریع
 المیمراحل تمدن اس 1شکل 

با توجه به موارد ذکر شده، در این مقاله سعی شده است اهداف و وظایف دولت اسالمی و دینی مورد 
 بررسی قرار بگیرد. 

انقالب نظام دولت جامعه تمدن



 239  1400 پاییز | هفتمسال دوم | شماره 

 

 پیشینه تجربی 
دارد  مشابهت  مقاله  این  با  موضوعی  نظر  از  که  پژوهش(  )پیشینه  شده  انجام  مقاالت  بررسی  جهت 

وجو شده و مقاالت زیر مرتبط با پژوهش حاضر یافت تجس  1های زیر در پایگاه اینترنتی نورمگز کلیدواژه
 شده است:

وظیفه  حکومت،  اهداف  حکومت،  هدف  دولت،  هدف  دولت،  اهداف  دولت،  وظیفه  دولت،  وظایف 
 حکومت و وظایف حکومت

 پیشینه پژوهش 2جدول 
 سال  عنوان  نویسنده  #
 1371 فلسفه و اهداف حکومت اسالمی آملی جوادی 1
قانون   میرآقایی 2 به  نظر  با  اسالمی  کلی حکومت  و سیاستهای  اهداف 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران 
1376 

 1380 های حکومتاهداف و آرمان سروش محالتی  3
 1384 اهداف حکومت از منظر قرآن  احمدی  4
 1384 فلسفه و اهداف حکومت اسالمی اشراقی 5
کم بر   ابوطالبی  6 حکومت اسالمی از منظر حاج آقا نور  اهداف و اصول حا

 اهلل اصفهانی و امام خمینی قدس سره
1387 

 1387 جامع نگری در اهداف حکومت دینی شاهدی  7
 1388 اهداف و وظایف کلي دولت در اسالم عظیمی شوشتری 8
و  9 پازوکی  کربالیی 

 لطفی
 1389 اهداف حکومت اسالمی از منظر نهج البالغه

 
1 www.noormags.ir/ 
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 سال  عنوان  نویسنده  #
حکومت  کریمی بیرانوندفوزی و   10 و  سکوالر  های  حکومت  اهداف  شناسی  تفاوت 

 اسالمی
1389 

 1389 اهداف و وظایف حکومت دینی  نیازی  11
 1389 حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسالمی نیا شبان 12
 1390 فلسفه و اهداف حکومت اسالمی؛ درآمدی بر دولت اسالمی آملی جوادی 13
 1390 اهداف حکومت اسالمی بیرانوندفوزی و کریمی   14
 1390 اهداف حکومت در نگاه امام علی علیه السالم موسوی  15
اهداف و راهبردهای دولت اسالمی از دیدگاه امام علی علیه  لو حمزه 16

 السالم
1391 

 1392 وظیفه حکومت اسالمی  معینی )بهاءالدینی(  17
حکومت علوی بسترساز تحقق اهداف حکومت رعایت اصول  نعل آبادی و زرینشاه 18

 اسالمی
1394 

 1396 بررسی اهداف حکومت دینی از دیدگاه نهج البالغه  کمالی  19
 1398 البالغه  ضرورت، خاستگاه و اهداف حکومت در نهج  همتی 20
طباطبایی،   21 پور  نیلی 

فتاحی   و  خزایی 
 اردکانی 

در   آن  اهمیت  و  دولت  کمیتی  حا وظایف  تنظیم شناخت 
عملکرد دستگاهبرنامه بر  نظارت  و  راهبردی  )بررسی های  ها 
 های صورت گرفته در این خصوص( ها، راهکارها، تالشچالش

1399 

 
 های ارزشمندی به زیور چاپ آراسته شده است، از جمله:در باره اهداف و وظایف حکومت دینی مقاله

دارند ( در  مقاله »فلسفه و اهداف حکومت اسالمی« بیان می1371)  اهللحفظهاهلل جوادی آملیحضرت آیت
که لزوم تشکیل حکومت و اداره جامعه براساس قانون مدون از نظر صائب هیچ متفکری پوشیده نیست 
کم بر اجتماع، هراسنا کند و  کنند و از نظم قانونی حا گروهی که سود خود را در هرج و مرج جستجو می  و 
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ونمند را الزم نمی دانند، از زمره صاحب نظران خارجند. هر حکومتی بر پایه مکتب خاص تأسیس نظام قان
کم بر آن مکتب هماهنگ باشد. حکومت اسالمی نیز اهدافی  خویش اهدافی را بدنبال دارد که با اصول حا

کوتاه ارائه می شود برخی از مق که با اصول روشمند خویش مناسب باشد. آنچه در این فرصت  اصد دارد 
که از آنها بعنوان فلسفه حکومت اسالمی یاد می شود.   ]ix[و اهداف حکومت اسالمی است 

( در مقاله »اهداف و سیاستهای کلی حکومت اسالمی با نظر به قانون اساسی جمهوری 1376میرآقایی )
از محرومان   و اخالق در جامعه، حمایت  گسترش معنویت  را  ایران« اهداف حکومت اسالمی  و اسالمی 

 ]x[مستضعفان، تامین رفاه عمومی و ... دانسته است. 
های حکومت« این مقاله بر آن است که اهداف حکومت ( در مقاله » اهداف و آرمان1380سروش محالتی )

را تبیین کند. و بر این اساس پاسخ به این سه پرسش را وظیفه خود  السالمعلیهاز دیدگاه امیرالمؤمنین علی
کند.  اما  -1می داند:   امام علی   -2م علی چه اهدافی را برای حکومت خود یا حکومت اسالمی ترسیم می 

امام علی آیا به اهداف حکومت خود دست یافت.   -3در میان اهداف حکومت، کدام را مقدم می شمرد. 
که امام علی گفت  اجرای قانون خدا را هدف حکومت می داند.   السالمعلیهدر پاسخ سئوال اول می توان 

که امام علیی گفت  ع را پاس دارد. و در پاسخ سئوال دوم می توان  نظم   7عنی موازین الهی را برپا و شر
مقید را مقدم بر هر چیزی می داند. البته نه هر نظمی که به بقا ظالمان و ستمگران بیانجامد و هم چنین 

مادی مقدم است و در عدل مقدم بر دیگر ارزش های اجتماعی است و نیز ارزش های معنوی بر مصالح 
کافی برای اعمال اصالحات و عینی ساختن غایات مورد نظر  که فرصت  گفت  پاسخ سئوال سوم می توان 

را به اهداف حکومت، می توان ناظر   السالمعلیهدر اختیار حضرت قرار نگرفت. اهداف حکومت نگاه امام علی
کرد. به سه جنبه مختلف این موضوع دانست و براساس این ابعاد، ب  ]xi[یانات حضرت را از هم تفکیک 

 ( زندگی 1384احمدی  تحقق  ترین شرط  قرآن« حکومت ضروری  منظر  از  »اهداف حکومت  مقاله  در   )
اجتماعی بشر است. در این رستا بررسی اولویت ها و اهدافی که حکومت و کارگزاران حکومتی باید برگزینند 

راه دست از دیدگاه قرآن ، هم ضرورتی است دینی و هم ضرورتی سیاسی، پژوهش حاضر تالشی است در  
که قرآن برای حکومت دینی بر می شمرد و با توجه به موضوع تحقیق تالش  یابی به اساسی ترین اهدافی 

گردد.   ]xii[شده است تا از آرای اندیشمندان دینی و مفسران قرآنی در حد توان استفاده 
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که حکومت از دید1384اشراقی ) گاه اسالم، ( در مقاله »فلسفه و اهداف حکومت اسالمی« معتقد است 
گروهی نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همبرخاسته از موضع طبقاتی و سلطه کیش گری فردی یا 

که به خود سازمان میو هم دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف فکر است 
از غبارها و زنگارهای طاغوتی   نهایی )حرکت به سوی اهلل( بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقالبی خود

ک نمود و به مواضع فکری و جهان زدوده شد و از آمیزه  بینی اصیل اسالمی های فکری بیگانه خود را پا
کند. بر چنین  که با موازین اسالمی و قرآنی، جامعه نمونه )اسوه( خود را بنا  کنون بر آن است  بازگشت و ا

که زمینهای، رسالت محققان و پژوهشگران این  پایه های تحقق این حکومت را عینیت بخشند و است 
و جهان واال  ارزشهای  با  انسان  آن،  در  که  آورند  به وجود  را  نگارنده  شرایطی  یابد.  پرورش  قرآنی  شمول 

که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفان بر متکبران  کوشید با توجه به محتوای اسالمی انقالب ایران، 
این تداوم  زمینه  و  بین  است  روابط  گسترش  در  بویژه  کشور  و خارج  داخل  در  را  دیگر انقالب  با  الملل، 

کند را در سایه آیات قرآنی، برای تشکیل امت واحده جهانی بیان جنبشهای اسالمی و مردمی فراهم می
کند. )إن هذه أمتکم أمة واحدة و أنا ربکم فاعبدون( تا استمرار مبارزه در نجات ملتهای محروم و تحت 

گر نفی هرگونه ستم در تمامی جهان قوام یابد. با توجه به ماهیت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمین
گسستن از سیستم استبدادی و سپردن  استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط 

کانت علیسرنوشت مردم به دست خودشان، تالش می هم(. در کند. )و یضع عنهم إصرهم و اْلغالل التی 
مکتبی، صالحان   تلقی  اساس  بر  پایه تشکیل جامعه است،  که خود  بنیادهای سیاسی  و  نهادها  ایجاد 

میعهده مملکت  اداره  و  حکومت  قانوندار  و  الصالحون(  عبادی  یرثها  اْلرض  )أن  که گردند  گذاری 
بنابراین، نظارت یابد.  های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می کننده ضابطهروشن

نظران و اهل قلم، امری ضروری است و چون هدف از حکومت اسالمی، دقیق و جدی از ناحیه صاحب
( تا زمینه شکوفایی استعدادها به  رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است )و إلی اهلل المصیر

گونه انسانها فراهم آید )تخلقوا بأخالق اهلل گسترده منظور تجلی ابعاد خدا گرو مشارکت فعال و  (، جز در 
توان گفت این همان تحقق تواند باشد. با این رویکرد، میتمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی

حکومت مستضعفان در زمین خواهد بود. )و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی اْلرض و نجعلهم أئمة 
 ]xiii[و نجعلهم الوارثین(. 



 243  1400 پاییز | هفتمسال دوم | شماره 

 

کم بر حکومت اسالمي از منظر حاج1387ابوطالبی ) آقا نوراهلل اصفهاني و ( در مقاله »اهداف و اصول حا
که مورد توجه تحلیلگران بحث امام خمیني قدس  که یکی از نکات بسیار مهمی  سره« بیان داشته است 

گرفته، بحث رهبری امام خمینی قدس  از این تحلیلگسره میانقالب اسالمی قرار  ران به باشد. بسیاری 
دلیل وجود مشکالت مبنایی و معرفتی نسبت به مبانی این حرکت و فهم ناقص از آن، با ادعای مبهم 

که به عنوان غایت انقالب مطرح می  آرمانی بودن طرح حکومت اسالمی  را یک حرکت بودن و  آن  شد، 
کم اند. نویسنده در این مقاله با بررسی تطبیقی اهداف حکومت اسالپوپولیستی دانسته می و اصول حا

امام خمینی قدس منظر  از  آن  مرحوم حاجبر  و  سابقه سره  و  مکتوب  اثر  دارای  که  اصفهانی  نوراهلل  آقا 
که طرح حکومت اسالمی نه تنها بحث جدید و  اقدامات عملی فراوانی در این زمینه است، نشان داده 

که دارای سابقه نظری و در موارد بسیا ری دارای سابقه عملی نیز بوده مبهمی نیست، بلکه امری است 
توان شعور موجود در این حرکت و پشتوانه فکری و اعتقادی چند رو، با ادعاهای مزبور نمیاست؛ از این

گرفت.   ]xiv[صدساله آن را نادیده 
دیدگاههای مادیگرا،   نگری در اهداف حکومت دینی«  در این مقاله پس از بررسی( »جامع1387شاهدی ) 

گرا و جامع  دینی یعنی درون  نگر به عنوان دیدگاه قابل دفاع، پذیرفته شده و با روش نگر ،دیدگاه جامعمعنا
که اهداف انبیاء  بررسی اهداف بع ت  از طریق  و  روایات  و  آیات  به  نیز به شمار   مراجعه  حکومت دینی 

کهمی گردیده  گرفته و سرانجام ثابت  در پی دو دسته اهداف است:   حکومت دینی  رود مورد بررسی قرار 
کمال مادی.1 کمال معنوی.برای حکومت دینی هر دو دسته،از اهداف2.تأمین  اند)فرعی اصلی  .تأمین 

هدف  به  رسیدن  مقدمه  نخست،  هدف  و  است  نهایی  هدف  دوم  هدف  که  صورت  این  نیستند(به 
گیرد. در پایان مطالعه میحکومت دینی قرار    نهایی)هدف دوم(است لذا به عنوان هدف اصلی مورد توجه

بندی نمود. به عقیده وی اهداف عام از خود اهداف حکومت دینی را به دو دسته عام و خاص تقسیم
جهت  واجب  مقدمه  و...  مردم  رضایت  آزادی،  آموزش،  رفاه،  اجتماعی،  توسعه  قدرت،  امنیت،  قبیل 

ا اخروی،  سعادت  و  معنوی  کمال  تأمین  همچون  خاص  اهداف  به  اخالقی، دستیابی  ارزشهای  جرای 
تهذیب نفس و... است. به عبارتی ایشان نیل به اهداف خاص را حد مطلوب جامعه اسالمی قلمداد کرد.  

]xv[ 
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که مکتب 1388عظیمی شوشتری ) کرده است  کلي دولت در اسالم« بیان  ( در مقاله »اهداف و وظایف 
و  انسان  به  که  نگاهی  و  بینی  جهان  اساس  بر  اسالم،  بخش  و    حیات  سیاسی  نظام  برای  دارد،  جهان 

اسالم،  نظر  مورد  نظام سیاسی  بدین سان،  تا  است،  گرفته  نظر  در  وظایفی  و  اهداف  کمان جامعه،  حا
و  »اهداف  که  است  این  مقاله  این  اصلی  پرسش  کند.  هدایت  مطلوب  های  آرمان  به سمت  را  جامعه 

کدام اند؟« این مقاله با روشی توصیفی و   با هدف تبیین اهداف و وظایف دولت وظایف دولت اسالمی 
اسالمی، درصدد است تا زاویه نگاه اسالم اصیل در زمینه اهداف و وظایف یک دولت را در قبال جامعه 
فردی،  ابعاد  در  انسان  جانبه  همه  تکامل  اسالم  اساسی  هدف  اینکه،  مقاله  این  حاصل  کند.  روشن 

کمال بدون تحقق ع دالت و رهبری صالح در جامعه امکان پذیر اجتماعی، مادی و معنوی است و این 
کمال انساني اولین و مهم  که در آن دهد و ساختن جامعهترین هدف حکومت را تشکیل مينیست.  اي 

تشکیل  را  حکومت  این  مهم  وظیفة  دهد،  تشکیل  را  افراد  روابط  زیربناي  انساني،  و  اخالقي  فضایل 
کومت اسالمي است. رمز حرکت رو به رشد و تکامل عدالت و استقرار آن، هدف متعالي دیگر ح-دهد.مي

گرو استقرار عدالت است و حکومتي مي  که خود جامعه، در  کمال حرکت دهد  را به سمت  تواند جامعه 
هاي رشد فضایل در جامعه و تربیت جامعه است.  عادل باشد. استقرار عدالت نیز بسته به ایجاد زمینه

- عالي، مکلف به وضع قوانین عادالنه و اجراي دقیق عدالت است.دولت اسالمي، با توجه به این هدف مت
گونه ( و تشریعي آن مورد توجه است. تضمین و استقرار آزادي، به  اي آزادي در هر دو بعد تکویني )اختیار

هاي مشروع شوند، از وظایف دولت اسالمي برداري از آزاديها موفق به انتخابي صحیح و بهرهکه انسان
کارگیري قدرت سخت و هم در قالب استفاده از قدرت نرم، رد است. بنابر این اختناق را، هم در شکل به 

اي است که در آن، هم در بعد داخلي و هم از جهت خارجي، امنیت برقرار جامعة اسالمي جامعه-کند.مي
را فراهم مي  که امکان اجراي صحیح قوانین و مقرارت  بر آورد و روابط ااست؛ زیرا امنیت است  را  نساني 

کمال اجتماعي انسان از بعد مادي نیز مورد توجه است -دهد.اساس عدالت و فضایل اخالقي شکل مي
یافته از نظر اسالم، در کنار رشد معنوي گویند. در جامعة توسعه و این چیزي است که به آن »توسعه « مي

هاي الهي متناسب با شأن انسان متمندي از نعو فضایل اخالقي، شاهد برخورداري مردم از رفاه و بهره 
 ]xvi[هستیم. 
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( لطفی  و  های سیاسی 1389کربالیی  نظام  البالغه«  نهج  منظر  از  اسالمی  »اهداف حکومت  مقاله  در   )
بعضی  میکنند.  بیان  برای حکومت  را  متفاوتی  اهداف  نظم،  برقراری  و  امنیت  تامین  بر  افزون  مختلف 

را پیشنهاد میی توسعهعدالت اقتصادی، برخی توسعه سیاسی و بعض -ی اقتصادی و دولت حداقلی 
این نظام انسان نظیر دهند. مشخصه مهم  اولیه  نیازهای  تامین  کمیت در  کردن وظیفه حا ها محدود 

مسکن، غذا، بهداشت و تامین حقوق مادی شهروندان است؛ اما رسیدگی به امور اخالقی، معنوی و دینی 
کرده از اهداف حکومت ذکر  ترین اهداف میانی حکومت اسالمی د؛ این نوشتار در مورد مهمانرا خارج 

از منظر   و معنوی  تربیت اخالقی، فرهنگی  و  اقتصادی  آزادی اجتماعی، توسعه  یعنی عدالت اجتماعی، 
که قرب نهج که در صورت تحقق این اهداف، جامعه در جهت رسیدن به هدف اصلی  البالغه میپردازد 

کرد. به طور خالصه افزون بر اهداف دنیوی و برقراری عدالت و  الهی و تکامل انسانی است حر کت خواهد 
در حوزه نیازهای توسعه  بسان  معنوی  نیازهای  تامین  و  ابدی  و سعادت  اخروی  غایات  های مختلف، 

آرمان حوزه  در  نهجمادی  منظر  از  را  اسالمی  حکومت  اهداف  دارد.  قرار  اسالمی  حکومت  البالغه های 
کرده میانی حکومت اند.  بررسی  اهداف  تحقق  که  است  این مطلب  دادن  نشان  بر  مقاله سعی  این  در 

که همان تقرب  اسالمی همچون عدالت و آزادی اجتماعی منجر به تحقق هدف اصلی حکومت اسالمی 
را تحقق سازی این اهداف، یک جامعه ایده دارند پیادهها بیان میگردد. آنالهی است، می آل اسالمی 

که  می ها حکومت کنند. بر طبق نتایج آندر آن مردم در سعادت همراه با بندگی خدا زندگی میبخشد 
داند بلکه بر این باور است که بدون ها نمی اسالمی رسالت خود را محدود به تأمین نیازهای مادی انسان

 ]xvii[پذیر نیست. تربیت اخالقی، فرهنگی و بازسازی معنوی آسایش واقعی مادی هم امکان
کار خود 1389نیا )نشبا ( پژوهشی با موضوع »حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسالمی« را در دستور 

قرار داد. او در این مطالعه اهدافی از جمله دفاع از جان، مال و آبروی افراد، تأمین نظم و امنیت، رفاه و 
به را  و...  غایی حکومت اسالمآسایش شهروندان  به هدف  نیل  مقدمه جهت  برشمرده است.  عنوان  ی 

انسان برخورداری  زمینه  نمودن  فراهم  شدن همچنین  برچیده  و  توحید  کمیت  حا هدایت،  حق  از  ها 
طاغوت، به اجرا درآوردن کامل احکام اسالمی، تعلیم و تربیت بر اساس بینش الهی و... را به عنوان اهدافی  

و در نهایت هدف عالی حکومت  به منظور بسترسازی برای دستیابی به اهداف عالی حکومت معرفی کرد
کرد.   ]xviii[اسالمی را نیل انسان به تعالی و کمال معنوی خویش و دستیابی به مقام قرب الهی قلمداد 
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 نیا مقاله شبان 3جدول 
 تعالی و کمال معنوی انسان و دستیابي به مقام قرب الهي غایی

1 

 میانی

 هدایت ها از حق مندي انسانفراهم نمودن زمینه بهره
کمیت توحید و برچیده شدن طاغوت  2  حا
کامل احکام اسالمي  3  اجراي 
 ایجاد محیط پاك و معنوي 4
 اقامه شعائر اسالمي  5
 تعلیم و تربیت براساس بینش الهي 6
 تحقق و گسترش قسط و عدالت بر اساس موازین الهي 7
 اسالميبرقراري مساوات و برابري در چارچوب شریعت  8
کرامت انساني 9  )  نهادینه ساختن )حمایت از
1 

 مقدمی

 دفاع از جان، مال و آبروي افراد
 تأمین نظم، امنیت، رفاه و آسایش شهروندان 2
 حمایت از محرومان جامعه 3
 هاي مشروعتأمین و احیاي آزادي 4
 قدرتمند( حمایت از حریم خانواده )حمایت از تشکیل خانواده  5
 گسترش سالمت و بهداشت )ایجاد محیط سالم زیستي( 6

 
های فیلسوفان ( در مقاله »اهداف و وظایف حکومت دینی« به مهم ترین دیدگاه1389احمد علی نیازی )

کالسیک در باب اهداف حکومت اشاره می های کند و به بیان تمایز حکومت دینی با حکومتمدرن و 
پرداخته و عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و مالحظه غیردینی  

های اصلی حکومت دینی برشمرده است. وی اینگونه نوشته است که مصالح اخروی را به عنوان شاخصه
، پس از تعیین مفهوم حکومت  بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. در این نوشتار
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ها در باب اهداف حکومت، اشاره شده است. برخالف نظریة فیلسوفان مدرن،  ترین دیدگاهنی، به مهمدی
کثر تأمین رفاه مادی مردم می دانند، فیلسوفان کالسیک معتقدند  که وظیفة حکومت را ایجاد نظم و حد ا

ی خیر و سعادت و که حکومت عالوه بر تأمین امنیت و عدالت، وظیفة تربیت مردم و هدایت آنان به سو
کتساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارند. تفاوت مهم حکومت دینی با حکومتزمینه های سازی برای ا

کید  تأ امکانات  توزیع عادالنه  بر  نیازهای مادی،  تأمین  بر  افزون  که حکومت دینی،  آن است  غیر دینی 
ت. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و مدار اسورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزشمی

شاخصه از  اخروی،  مصالح  مالحظة  و  حقیقی  خیر  و  سعادت  به  نیل  برای  جامعه  اصلی تربیت  های 
 ]xix[حکومت دینی است. 

( کریمی  و  به ( در مقاله »تفاوت شناسی اهداف حکومت1389فوزی  های سکوالر و حکومت اسالمی«  
گویی به این پرسش های فوق پرداخته و در صدد پاسخحکومتهای بین اهداف  تبیین و بیان تفاوت

که این حکومت های صوری و ماهوی با یکدیگر دارند؟ در پی تشخیص ها در اهداف چه تفاوتهستند 
و تبیین تفاوت های بین اهداف حکومت های سکوالر با حکومت اسالمی با سه رویکرد توصیفی، تعلیلی 

نویسنده تالش م است.  تفسیری  نوع حکومت علیو  دو  این  که  کند  اثبات  را  فرضیه  این  تا  کند  رغم ی 
، تعبیر و تنقیح اهداف  کات ظاهری در اهداف، نه تنها اهداف اختصاصی دارند، بلکه در زمینه تفسیر اشترا
که ریشه در ساختارهای اندیشه ای و انگیزه ای فرهنگ و   مشترک نیز دارای اختالفات مهمی می باشند 

کم ب گر واقعا اسالمی باشد با ر آن ها دارد. آنان به این نتیجه رسیدهتمدن حا که حکومت اسالمی ا اند 
گرفته تا تفاصیل و تفاسیر آنحکومت ها دارای های سکوالر در تمام سطوح اهداف حکومتی از عناوین 
 ]xx[های مهمی هستند. اختالف

سفه و اهداف حکومت اسالمی؛ درآمدی بر ( در یادداشت »فل1390)  اهللحفظهاهلل جوادی آملیحضرت آیت
را خلیفه خدا شدن انساندولت اسالمی« مهم ها و تشکیل مدینه فاضله ترین هدف حکومت اسالمی 

 ]xxi[دانند. می
( امام علی1390سیدصمد موسوی  نگاه  در  »اهداف حکومت  مقاله  در  کرده السالمعلیه(  بیان  نهایت  در   »

که حضرت امیرالمومنین علی که مهمدر حکومت خود اهداف مقدسی را دنبال می  السالمیهعلاست  -کرده 
 ]xxii[باشد.  ها احیاء و اقامه حق و دفع باطل و تحقق عدالت میترین آن
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( کریمی  و مسعود  فوزی  روایات  1390یحیی  و  آیات  از  استفاده  با  »اهداف حکومت اسالمی«  مقاله  در   )
کالن حکومت اسالمی و بیان منشأ   علیهاهللرحمهاسالمی و اندیشه سیاسی امام خمینی و به تبیین اهداف 

اند. وی با تشریح منشا اهداف حکومت دینی و وجه تمایز حکومت دینی با سایر حکومت ها پرداخته
اهداف حکومت دینی، آنها را به دو سطح اهداف بلندمدت یا غایی و اهدف متوسط یا میانی تقسیم کرده 

سو عبارتند از نظم ی پردازد. از منظر ایشان اهداف میانی حکومت دینی از یکو به بررسی هریک از آنها م
، اجرای احکام و شریعت اسالم و برقراری شعائر  و امنیت، اقتصاد و رفاه، عدالت و آزادی و از سوی دیگر

ی جامعه هدف غایی، یعنی بسترسازی و هدایتگری در صحنهدین و تربیت دینی در جهت دستیابی به
ع و اراده   برای که از سوی شر ی تقرب اختیاری افراد و جامعه به خداوند از طریق عبودیت و معرفت اهلل 

که نماینده مردم است، پیگیری می شوند. اجرای شریعت در الهی تعیین شده و توسط حکومت دینی 
حوزه در  دین  رهنودهای  اجرای  کهواقع  است  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف   های 

 سازی و شعائر دینی در جامعه است. ی آن، نظم و امنیت، عدالت، آزادی، رفاه و تربیت و انساننتیجه
کریمی 2شکل   مقاله فوزی و 

عرض اهداف دیگر نیست، بلکه روح اهداف دیگر است.  در واقع باید گفت هدف بنابراین، این هدف، هم
، مستتر متوسط حکومت دینی، اجرای شریعت است که این هدف در  ون تالش برای اهداف متوسط دیگر

آموزهاست و تالش برای اهدافی همچون امنیت و رفاه و عدالت نمی های شریعت تواند بدون توجه به 
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انجام گیرد. او در آخر نتیجه می گیرد که هرچند اهداف حکومت دینی در مقام نظر از یکدیگر جدا هستند  
گسستنی با ه م دارند و باید همه را با هم رقم زد. این بحث می تواند عالوه بر ولی در مقام عمل ارتباط نا

و  دولتمردان  راهنمای عمل  ها،  از سایر حکومت  دینی  ماهوی حکومت  استقالل  و  تمایز  دادن  نشان 
 راهگشای الگوهای توسعه و پیشرفت در حکومت دینی باشد.

می از دیدگاه امام علی علیه السالم« ( در یادداشت »اهداف و راهبردهای دولت اسال1391لو )علی حمزه
نگاه توحیدی امام علی )ع( به سیاست در مقابل دیدگاه های دنیامداران -1به این نتیجه رسیده است که  

گردیده و با هدف اعالی خلقت انسان در عرصه حیات  با توجه به آرمان ها و مقاصد عالیه انسان متبلور 
گرفته است.  اجتماعی با حرکت به سوی خالق مورد تو لوازم و شرایط ضروری هدایت حقیقی -2جه قرار 

انسان و خالفت الهی وجود محیط و شرایط مساعد اجتماعی برای رشد و تعالی است و حکومت، به دلیل 
دولت اسالمی دارای -3نقش اساسی در شکل گیری رفتار و اخالق جامعه جایگاه برجسته و مهمی دارد. 

و احکام اسالم، اصالح و آبادانی شهرها، و دفع باطل و جهاد با دشمنان است ها  سه وجه اقامه حق، ارزش
است.   فوق  اهداف  جامع  امیرالمومنین  کید  تأ مورد  اسالمی  دولت  های -4و  گیری  جهت  و  راهبردها 

اساسی برای دستیابی به این اهداف را می توان در عرصه های فرهنگی، سیاسی، مدیریتی، اجتماعی و 
 ]xxiii[توجه قرار داد. اقتصادی مورد 
( در مقاله »رعایت اصول حکومت علوی بسترساز تحقق 1394نعل نیز )آبادی و زینب زرینابوالفضل شاه 

امام علی تالش نموده با توجه به سیره حکومتی  را اهداف حکومتی«  آن حضرت  تا اصول مدیریتی  اند 
آزادی و استقالل و بهبود وضع معیشتی مردم و قرب تبیین نمایند. ایشان احیای عدالت، تعلیم و تربیت،  

رعایت اصولی چون  اهداف  این  به  برای رسیدن  و  امام علی دانسته  به عنوان اهداف حکومت  را  الهی 
از مردم، اخالق اسالمی،  و حمایت  امور مردمی بودن اهداف  در  کارگزاران، مشورت  و  انتخاب مسئوالن 

، رعایت ا کار گاهی نسبت به امور و در نهایت پاداش و تنبیه، تقسیم  عتدال و عدالت، علم و شناخت و آ
 ]xxiv[تواند به تحقق اهداف حکومت بیانجامد. کنترل و نظارت می

کمالی ) ( در مقاله با عنوان »بررسی اهداف حکومت دینی از دیدگاه نهج البالغه«  بر بیانات 1396علیرضا 
کتاب شریف نهج  السالمعلیهامام علی ه متمرکز شده و با بیان اینکه در یک نگاه اهداف حکومت از البالغدر 
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توان به اهداف غایی و میانی تقسیم نمود، به این نتیجه رسیده است که حکومت منظر آن حضرت را می 
 کوشد. مدت  برای اهداف ذکر شده در جدول زیر میدینی در اهداف غایی و بلندمدت و در اهداف میان

 مقاله علیرضا کمالی  4جدول 
غایی و بلند 
 مدت

 سازی و هدایت انسان به قرب الهی انسان غایی و بلند مدت 

 میان مدت

 . اجرای عدالت همه جانبه 1 الف( اهداف اجتماعی 
نیازمندی2 تامین  رفاه .  گسترش  و  همگانی  های 

 عمومی
 ها. ارتباط بهینه با دیگر حکومت3

 های ناب دینیتوسعه اندیشه . ترویج و 1 ب( اهداف فرهنگی
 . گسترش مرزهای دانش در میان مردم 2

 . افزایش توان اقتصادی شهروندان1 ج( اهداف اقتصادی 
 . آبادسازی و عمران کشور 2
 . توسعه و ترویج تجارت، صنعت و زراعت3

 . مدیریت بر مبنای قوانین الهی 1 د( اهداف سیاسی 
کمیت دادن شایستگان 2  . حا

و  ه(   نظامی  اهداف 
 امنیتی

 . تامین امنیت عمومی برای همه شهروندان1
 ها و پیشگیری از وقوع آنها . کشف توطئه2
 های اجتماعی ت سیاسی . مدیریت بحران3

 
و  گزینش  و رهبری امت،  امامت  نهادهای:  یاد شده،  با اهداف  که متناسب  گرفته است  انتها نتیجه  در 

المللی، دادگستری، رفاه و تامین اجتماعی، تبلیغ و ارشاد اسالمی، کارآمد، روابط بینجذب نیروی انسانی  
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المال، تجارت، صنعت، زراعت، نیروی نظامی و انتظامی و اطالعاتی در تعلیم و تربیت، امور مالی و بیت
 حکومت دینی ضرورت دارد. 

کنون پژوهشی جامع و  علی رغم تالش متمرکز بر چیستی ابعاد مختلف اهداف های علمی انجام یافته تا
 و وظایف حکومت دینی و اسالمی با استفاده از آیات و روایات نگارش نیافته است. 

 روش پژوهش

 فرامطالعه
کتابخانه در این پژوهش، داده گردآوری شده است. راهبرد اصلی پژوهش حاضر فرامطالعه ها با روش   1ای 

-فهوم عام فراترکیب است که به منظور بررسی و ترکیب و آسیب های ذیل ماست. فرامطالعه یکی از روش
گذشته توسط پیترسون  برای   2شناسی تحقیقات  فراترکیب عنوان عامی  و همکاران معرفی شده است. 

که بهتوصیف مجموعه ی تفسیری ایجاد های یکپارچهطور سیستمی یافتهای رویکردهای روشی است 
که خود، حاصل ترکیب دادهمی کارهای های تفسیری است. فرامطالعه یک تجزیهکند  وتحلیل عمیق از 

انجام حوزهتحقیقاتی  یک  در  نمونهشده  در  رهنمودهایی  که  است  را ی خاص  ترکیب  و  ارزیابی  گیری، 
ابزاری برای بحث در زمینه که میی مشکالت هر رشتهداراست. فرامطالعه  تواند به سه ی علمی است 

الگو پیاده یا  این سه روش عبارت  سازیروش  فراتحلیل دادهشود.   : از یافتهاند  فراروش ها )تحلیل  ها(، 
روش نظریه)تحلیل  )تحلیل  فرانظریه  و  سالها(  در  شده  ها(.  برده  نام  فراتحلیل  از  بیشتر  گذشته  های 

که فرامطالعه با واژه گفت  ، فرانظریه و فراروش متفااست؛ ولی باید  وت هایی همچون فراتحلیل، فراسنتز
کلیه گذشته بهی این مفاهیم را در بر میاست. فرامطالعه،  که عمدتا در چند سال  کرات گیرد. فراتحلیل 

شود؛ این در ی کمی است که فقط روی نتایج تحقیقات گذشته انجام میاز آن استفاده شده، فرامطالعه
ده در مطالعات گذشته انجام صورت کیفی و روی مفاهیم مورد استفاتواند بهحالی است که فرامطالعه می

 
1 Meta-study 
2 Paterson 
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که در این صورت به نام فراسنتز یا فراترکیب شناخته می ( 29:  1398سازیان، محمدی  شود. )چیتگیرد 
]xxv[ 

 های پژوهش یافته 
انسانی هماهنگ است، همانا   ٴ های سته گانهتترین هدفی که حکومت اسالمی به همتراه دارد و با نظاممهم

ها را به سمت »خلیتفة اهلل« شتدن راهنمایی و مقدمات سیر و سلوک آن را فراهم دو چیز است: اّول انسان
کم   ٴ کردن. دوم: کشور اسالمی را »مدینه فاضله« ساختن، مبادی تمدن راستیتن را مهّیا نمودن و اصول حا

فت الهی باشد. اصالت در بین دو رکن یادشده همانا از آنک خال بر روابط داخلی و خارجی را تبیین کردن می
 )ج(( 1390آملی، است. )جوادی

کمال نهایي خویش و مقام قرب الهي است،  هدف اصلي و اولیه خداوند از خلقت هستي، نیل انسان به 
نهایي است و سایر ها به کمال  رو، هدف غایي و اصلي حکومت اسالمي نیز تعالي یافتن و نیل انساناز این

را   الزم  ابزار  اسالمي،  مياهداف حکومت  فراهم  ذاتي  غایي  این هدف  به  نیل  آیه براي  براساس  سازند. 
« »و من جن و انس را نیافریدم جز براي اینکه عبادتم کنند  ُبُدونک َیعأ  لک

َ
اّل َس إک نأ ک

ّنَ َوالأ جک
ُت الأ شریفه: » َوَما َخَلقأ

( حکومت اسالمي 56  )و از این طریق تکامل یابند و به من نزدیك شوند(«، )سوره مبارکه ذاریات، آیه شریفه
که هدف از آفرینش  کار برد، چرا  موظف است در راستاي تحقق پرستش خداوند تمام تالش خود را به 
کمال نهایي است. هدف مطلق و نهایي دین، نوراني  عاَلم، تحقق همین امر و در نتیجه، نیل به تعالي و 

ست و از این رو، قیام مردم به قسط و عدل و  اهلل و دارالقرار اها و رسیدن آنان به شهود، لقاءشدن انسان
حتي عبادات، همگي اهداف نسبي و متوسط دین است. مسائل عبادي و سیاسي، وسایلي براي رسیدن 

تواند هدف نهایي باشد. گاه نميفرد و جامعه به آن هدف نهایي است و همگي صراط و راهند، و راه هیچ
 (( 1389نیا،  از )شبان به نقل ]xxvi[( 333)ب(: 1379آملی، )جوادی

آیه از حضرت  نقل  بهاءبه  که مجموعه  الشریفسرهقدسالدینیاهلل  آسمان  نردبان  کتاب  از درسدر  های ای 
اخالق ایشان هست، وظیفه حکومت اسالمی را سوق دادن مردم به سوی ماوراء طبیعت و دوری از نشئه 

-بسط توحید و معارف غیبی و انسان  حس دانسته است. سپس بیان شده، وظیفه مهم حکومت اسالمی
کار انبیاء و سیاسیون الهی، اداره ی جامعه و سوق دادن مردم به سوی توحید است؛ بسط سازی است. 



 253  1400 پاییز | هفتمسال دوم | شماره 

 

تهذیب و سازندگی را از خود شروع   السالمعلیهمزندگی و تفسیر جهان و انسان بر مبنای توحید است. انبیا 
آوردند و درصدد تهذیب و اختند و سپس به جامعه روی میپردکردند، آنگاه به محیط خانواده  میمی

آمدند. انبیا و اولیای الهی، در اثر تهذیب و ریاضت نفس، چون خورشید تابان تطهیر و تربیت جامعه بر می
کردند و هرکس مستعد بود، بر اثر نورانیت شمس نبوت  درخشیدند و اطراف خود را روشن و نورانی میمی

-علیهمیافت. روش تربیتی انبیا عملی بود؛ نه حرفی. حرکات و سکنات و اعمال انبیایت میو قمر والیت، هدا

نگریستند، نه به عنوان به عنوان ابزار و طریقت میالسالم  علیهم، همه تعلیم و هدایت است. انبیا و اولیاالسالم
انبیا نمی  السالمعلیهمموضوعیت.  طرد  منفی  صورت  به  را  انغدنیا  لکن  دنیا،  کردند،  در  فرورفتن  و  مار 

کار میموضوعیت برای آن قائل شدن را رد می کسانی کردند. رجل الهی دنیا را در خدمت دین به  گیرد و 
 ]xxvii[(  254:  1392گیرند. ))اسدی،  کنند، دین را به خدمت دنیا میرا که بر اساس وهم و مادیت زندگی می

 (]xxviii[( 1392به نقل از )معینی، 
هاي هاي دیني و غیر دیني در همین هدف غایي نهفته است. در نظام افتراق حکومت  ترین نقطهاساسي

گرفته مي شود و دموکراتیك غربي، در بهترین وضعیت خود، اهدافي مادي، هدف غایي حکومت در نظر 
ا گیرد، امها قرار ميهاي دنیوي شهروندان و سعادت ایشان در این راستا، در رأس برنامهتأمین نیازمندي

انسان و معنوي  توأمان توجه ميدر حکومت اسالمي به مصالح مادي  ))یعقوب،  ها،  (  250:  1374شود. 
]xxix[  در نظام اسالمي، ابعاد روحاني، معنوي و ُاخروي 1389نیا،  به نقل از )شبان ، (( و حتي از این باالتر

))خراسانی،   دارند.  اولویت  دنیوي،  و  مادي  ابعاد  با  مقایسه  )شبان  ]xxx[(  557:  1390در  از  نقل  نیا،  به 
1389 )) 

استگاه و اهداف ترین نقش را در ختالش برای برقراری عدالت اجتماعی  به عنوان تکلیف الهی، محوری 
کمیت علوی دارد. )همتی،   کردن حقیقت و نشانه1:  1398حا های دین، ایجاد عدالت و امنیت و  ( آشکار 

 (  12: 1398اصالح شهرها و اجرای احکام الهی از اهداف اصلی حکومت علوی است. )همتی، 
ن رو رهبر باید نسبت ها است، از ایهدف اساسی در حکومت دینی، هدایت مردم در امور دین و دنیای آن

کم اسالمی در جامعه  به اصالح دین و دنیای مردم بکوشد. بر این اساس تمام فرامین، اعمال و رفتار حا
بایستی متضمن حفظ این دو مهم؛ یعنی پیشرفت دین و رفاه دنیوی ملت باشد. بی تردید این دو نیز 

سازد. تقویت ه را از مسیر الهی خارج میمانند دو بال برای پرواز است و تقویت یکی بدون دیگری جامع
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ای جز تباهی دین و دنیا  دین بدون توجه به رشد دنیوی و تقویت دنیا بدون رشد دین در جامعه، نتیجه
که مانند جسم بیبه دنبال نخواهد داشت و جامعه جسم است، از ادامه حیات باز روح و یا روان بیای 

 ((15: 1396به نقل از )کمالی،   ]xxxi[( 90: 1379ماند. ))غضنفری، می
 اند:در مقاالت مرور شده، عالوه بر اهداف و وظایف اشاره شده در باال، به موارد زیر اشاره داشته

 ها از حق هدایت فراهم نمودن زمینه بهره مندي انسان 
م نمودن رو دارد، فراهترین هدفي که حکومت اسالمي در پیش به منظور رشد و تعالي انسان، اولین و مهم 

ترین حق خود، یعني حق هدایت است. بر این اساس، ها از اساسيگیري انسانهاي الزم براي بهره زمینه
انسان برابر  در  انسان  که  مياولین حقي  پیدا  دیگر  عبودیت هاي  تحقق  مانع  کسي  که  است  این  کند 

گام در مسیر عبودیت خداوند، راهیابي   به سمت هدایت صحیح خداوند در روي زمین نشود. و اولین 
 (  1389نیا، است. )شبان

 اجرای احکام اسالمی
که در -  السالمعلیهدر کتاب والیت فقیه خود بعد از ذکر حدی ی از امام رضاالشریف  سرهقدسحضرت امام خمینی

ی حکومت اسالمی جهت اجرای احکام که دلیلی بر وظیفه  -بخش بررسی احادیث در ادامه آمده است
برپانگه   اسالمی است، امام  آنان  براي  گر  ا که  است  این  و دالیل، یکي  آن علل  از جمله  باز  می فرمایند: 

امانت و  پاسدار  نگاهبان  و  امین  قانون، خدمتگزار  و  نظم  و دارنده  کهنگي  به  دین  نکند،  تعیین  داري 
نه خواهد فرسودگي دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسالمي دگرگونه و وارو

کاست و گذاران چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بيگشت و بدعت  دینان چیزها از آن خواهند 
گونه کمالند اي دیگر جلوه خواهند داد، زیرا مي آن را براي مسلمانان به  که مردم ناقصند و نیازمند  بینیم 

که برپانگه کسي را  کاملند. بنابر این، هرگاه  آورده بر دارنده نظم  و نا آنچه پیامبر  و قانون باشد و پاسدار 
که شرح دادیم، فاسد مي شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام مردم نگماشته بود به چنان صورتي 

گشت. و این تغییر سبب فساد همگي مردمان و شد و عهدها و سوگندها دگرگون مياسالم دگرگونه مي
   ]xxxii[( 04: 1391بشریت به تمامي است. )خمینی،  

می بشر  واقعی  نیازهای  و  مصالح  تامین  بر  مبتنی  که  است  احکامی  احکام احکام شریعت،  فلذا  باشد، 
تواند مصالح و نیازهای دنیوی و اخروی بشر را تامین کند. این موضوع  شریعت مبین اهدافی است که می
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یکمی از  نظامتواند  بقیه  با  را  مشترکی  اهداف  اسالمسو  )غیر  سیاسی  نیازهای های  رفع  جهت  در  ی( 
کالن   مشترک بشر همچون تامین امنیت، رفاه، آزادی و عدالت موجب شود و از سوی دیگر با یک نوع 

زمینه را  نیازها  این  رفع  نیازهای مهمنگری،  بداند. ساز  و فطری بشر  به تکامل روحی  نیاز  یعنی   ، تر بشر
کریمی آثار امام خمینی قدس)ب(( برگرفته از )موسسه  1390بیرانوند،  ))فوزی،  الشریف، سرهحفظ و نشر 

1384 )]xxxiii[) 
 اقامه شعائر اسالمي 

هاي الزم براي رشد و تکامل معنوي افراد، سازي زمینهحکومت اسالمي موظف است در راستاي فراهم
کند و جلوه گون و متنوع تعظیم شعائر دیني را به  شعائر دیني را در جامعه احیا و اقامه  گونا نمایش هاي 

که اساسًا توسط حکومت  گذارد. تعظیم و اقامه شعائر اسالمي، نه فقط وظیفه مردم، بلکه از اموري است 
کامل دارد. از جمله می - توان به احادیث مربوط به وظیفه اجبار مردم از طرف والی به حج امکان تحقق 

کرد. )شبانو فتواهای فقهای شیعه ا -که در بخش بررسی احادیث در ادامه آمده است  ( 1389نیا، شاره 
 تعلیم و تربیت براساس بینش الهي

اي اسالمي بسازد، به همین جهت متولي تربیت این  اسالم خواهان آن است که انسان خود را به گونه
گردد و قبل از هر چیز، شکل دادن محتواي داخلي و روحي او را مطابق با مفهوم انسان هدف انسان مي

گذارد داري از این وظیفه اساسي تهي است و انسان را به خود وامي لي که نظام سرمایهدهد، در حاقرار مي 
  ، ترین هدف حکومت  (( مهم1389نیا،  به نقل از )شبان  ]xxxiv[(  339ق:  1421تا خود، خود را بسازد. ))صدر

کتاب   روبي است تا با برطرف شدن جهل و ناداني، علم و زدایي و ضاللتاسالمي در بخش فرهنگ جهالت
گمراهي اخالقي و انحرافک عملي، تزکیه و تهذیب  گردد و با برطرف گشتن ضاللت و  و حکمت جایگزین آن 

 (( 1389نیا، ( به نقل از )شبان106)ب(: 1379آملی، روح، جانشین شود. ))جوادی
 اهتمام به تبیین و تفسیر توحید و معار  قرآنی

 السالمعلیهعلی[هایی بود که امام  قرآن آمده، یکی از بزرگترین حقتوحید قرآنی و معرفی خداوند آنگونه که در  
به زنده کردن آن اهتمام ورزید. براهین متعدد بر اثبات خداوند، تفسیر یکتایی ذات به   ]در دوران خالفت

وحدت حقه و نه وحدت عددی، اتحاد ذات و صفات، رد صفات زائد بر ذات، عدل الهی، سنن تکوین 
های  ها، سنن الهی در تشریعیات، قضا و قدر و اهداف رسالت و عقبه لهی به هدایت انسانالهی، عنایت ا
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کتب مختلف آورده شده است، نتیجه خطبهمعاد و ده که در  که امام در دوران  ها بحث دیگر  های است 
فرموده ایراد  سیاسی  کمیت  صاحبحا اعتراف  به  که  ))صافیاند  نیست  ممکن  آن  از  باالتر  -نظران، 

 (( 12: 1398به نقل از )همتی،  ]xxxv[( 21: 1361پایگانی، گل
 وسلم وآلهعلیهاهللصلاحیای سنت پیامبر 

که در زمان خلیفه دوم بوجود آمده و در زمان خلیفه سوم تثبیت شده بود به امام با بدعت های دینی 
کرد. ))عبدالمقصود، )بی تا(:   (( 21: 1398به نقل از )همتی،  ]xxxvi[( 343سختی مبارزه 

 برپایی عدالت اجتماعی 
می صراحت  و  جرات  کمال  مانند با زمامداری  هیچ  و  اسالم  مانند  مکتبی  هیچ  در  گفت:  توان 

خاتم  السالمعلیهامیرالمومنین از  پیامبر پس  عدالت   وسلموآلهعلیهاهللصلاالنبیا  اجرای  و  ضرورت  در  کیدی  تا
(( تالش برای برقراری  13:  1398به نقل از )همتی،    ]xxxvii[(  396:  1373مشاهده نشده است. ))جعفری،  

برنامه حکومت علی بارزترین  تبعیض  و  با ظلم  مبارزه  و  اجتماعی  ))جرداق،  السالم  علیهعدالت  : 1375بود 
266 )]xxxviii[  ،( 14: 1398به نقل از )همتی) 
 ادیاقتص

 )ج(( 1390آملی،  دار تبیین خطوط کلی مال در نظام اسالمی را عهده دارند. )جوادیرهبران اسالمی عهده
 صنعتی شدن 

و مورد ترغیب است. )جوادی  ]فعالیت صنعتی[اصل فرایند صنعتی   آملی، در حکومت اسالمی ممدوح 
 )ج((  1390

 آبادانی شهرها
َماَرةک 6:  1در عهد مالک اشتر   السالمعلیهعلی  بهای حضرت امیرالمومنینبراساس بیان گران ي عک َیُکنأ َنَظُرك فک ولأ

َخَراَج  الأ ، وَمنأ َطَلَب  َماَرةک عک بکالأ  
َ

اّل إک َرك  ُیدأ ك ال  َذلک ، ْلّنَ  َخَراجک الأ البک  جأ تک ي اسأ َنَظرکك فک ن  َلَغ مک بأ
َ
أ َماَرٍة  اْلرأضک  رک عک َغیأ بک  

َلك   هأ
َ
وأ الَد،  بک

الأ َرَب  خأ
َ
َباَد أ عک آنکه دربارۀ جمع مالیات می  5الأ از  آبادى زمین »اما باید بیش  اندیشی در فکر 

 
 البالغه نهج  53نامه  1
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باشی، زیرا مالیات جز از طریق آبادى زمین به دست نیاید، و هر کس بدون آباد کردن زمین مالیات طلب 
اثر مرور شده  و اشاره چندین    ]xxxix[(  519:  1381کند شهرها را ویران و بندگان را هالك سازد.« )شیروانی،  

از وظایف حکومت کشور یکی  آبادانی   ، از عهد جناب مالک اشتر این قسمت  ها  در پیشینه پژوهش به 
 است.

 ها ارتباط با دیگر حکومت
کلی رفتار خارجی است. )کمالی، ستیزی شکلسبیل و ظلماموری چون دعوت، جهاد، نفی دهنده قالب 

1396 :8 ) 
 اهدا  فرهنگی 

کوتاه  در تبلیغ و ترویج اندیشهالسالم  علیهعلی  المومنینحضرت امیر  های ناب دین مبین اسالم در مدت 
که ازجمله آن کرد: ها میحکومت خود به طرح چند امر مهم پرداخت   توان به موارد زیر اشاره 

 در حفظ اسالم  السالمعلیهممعرفی جایگاه اهل بیت (1
 وسلموآلهلیهعاهللصلبیان معارف دین، احکام قرآن و سنت رسول خدا (2
 ها در حد توان و ظرفیت جامعهآشکار ساختن بدعت (3
گردانی برجسته در رشته (4  های مخالف و اعزام آنان به مناطق اسالمیپرورش شا
 تشویق به بیان و نگارش حدیث (5
 های اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمانگویی به پرسشپاسخ (6
. ))نادم،   (7 :  1396به نقل از )کمالی،    ]xl[(  1383تفسیر قرآن، تدوین علم نحو و تربیت مفسر

11.)) 
 امنیتی و نظامی

های الزم رزمی، تقویت روحیه با حفظ آمادگی نظامی، دادن آموزشالسالم  علیهالمومنین علیحضرت امیر 
کسب اطالعات شناسی و افشای ماهیت دشمن، بسیج  شهادت طلبی در مردم، دشمن عمومی مردم، 

الزم با نفوذ در دشمن، دادن هشدارهای به موقع و به جا به نیروهای خودی، هشدار جدی به دشمن، 
کردن دشمن، پاسخ دادن به شایعات، حفظ نظارت بر امور حکومت و ... بحران های سیاسی، نصیحت 
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این موارد داللت بر توجه حکومت اسالمی لذا    ]xli[(  41)ب(:  1380اجتماعی و نظامی را کنترل کرد. )دشتی،  
 به مسائل امنیتی و نظامی دارد. 

 بندی جمع
با توجه به مرور مقاالت کار شده در حوزه اهداف و وظایف حکومت اسالمی و بررسی مجدد آیات و روایات 

که هدف غایی حکومت اسالمی، دستیابی به قرب توان جمعاشاره شده در این مقاالت می کرد  بندی 
که هدف میانی به های آن جامعه به مقام خلیفهلهی و نائل شدن انسان ا اهلل است. در این راستا آنچه 

می در سایهحساب  که  است  عدالت  برقراری  غایی حاصل آید،  اسالم، هدف  کامل  اجرای  و  عدالت  ی 
کامل اسال خواهد شد. جهت دستیابی به هدف غایی و هدف و اجرای  از جمله عدالت  م، های میانی 

شود وارد های اشاره شده در جدول زیر که شامل نیازهای مادی و معنوی میدولت وظیفه دارد در زمینه
 شود.

 اهداف و وظایف دولت اسالمی 5جدول 

 غایی
بلند   و  غایی 

 مدت
 . توحید 1
 سازی و هدایت انسان به قرب الهی. انسان2

 میانی کالن 

 )اجتماعی، اقتصادی، قضائی و ...( . اجرای عدالت همه جانبه 1
 السالم علیهمو معصومینوسّلم  وآلهعلیهاهللصّلی. اقامه سنت پیامبر 2
 . اقامه حق و دفع باطل 3
 . ستاندن داد مظلوم و مقابله با ظالم 4
 . اجرای احکام الهی 5
 های دین(های دین )برافراشتن نشانه. آشکار کردن حقیقت و نشانه6

 خرد 

الف( 
 اجتماعی 

 های همگانی و گسترش رفاه عمومی. تامین نیازمندی1
 ها. ارتباط بهینه با دیگر حکومت2

های ناب دینی، نصیحت کردن و خیرخواهی مردم،  . ترویج و توسعه اندیشه1 ب( فرهنگی
 السالم علیهماهتمام به تبیین و تفسیر توحید و معارف قرآنی و روایات معصومین
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 مرزهای دانش در میان مردم، تعلیم و تادیب مردم . گسترش  2
 . اصالح مردم 3

 . افزایش توان اقتصادی شهروندان1 ج( اقتصادی 
 . آبادسازی و عمران کشور 2
 . توسعه و ترویج تجارت، صنعت و زراعت3
 . توزیع غنائم )فیء( 4
 المال . تقسیم بیت5

 . مدیریت بر مبنای قوانین الهی 1 د( سیاسی
کمیت دادن شایستگان . 2  حا

و  نظامی  ه( 
 امنیتی

 . تامین امنیت عمومی برای همه شهروندان1
 ها و پیشگیری از وقوع آنها . کشف توطئه2
 های اجتماعی ت سیاسی . مدیریت بحران3

وظایف  ی( 
 قضائی 

 . قضاوت1
قصاص2 حدود،  جمله:  از  اسالمی  احکام  برقراری/اجرای   .  ... و  دیات  ها، 

 )قوانین و مقررات( 
  

شود تحقیقات دیگری انجام گیرد تا نقش دولت، چگونگی اجرای این وظایف و  در پایان پیشنهاد می
گردد.    دستیابی به اهداف مشخص 

 ها  پیوست
ها اشاره شده است، این آیات شده به آنجهت استفاده پژوهشگران از آیات و روایاتی که در مقاالت بررسی

روایات در قسمت پیوست آورده شده است. )با توجه به تکرار آیات و روایات در مقاالت مختلف، سعی و  
 شد به صورت دقیق آیات و روایات مورد بررسی قرار بگیرند و موارد تکراری حذف شود( 
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 آیات: 
ُعوَن« )سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 1 هک َراجک َلیأ ا إک

ّنَ إک ک َو
َ ّ ا هللک ّنَ  1(561. آیه: »إک

َکرک  2 ُمنأ َشاءک َوالأ َفحأ َهی َعنک الأ َبی َوَینأ ُقرأ ي الأ یَتاءک ذک إک َسانک َو حأ ک
لک َوالأ َعدأ ُمُر بکالأ

أ
ّنَ اهلَل َیأ ُکمأ . آیه: إک ُظُکمأ َلَعّلَ يک َیعک

َبغأ َوالأ
ُروَن )سوره مبارکه نحل، آیه شریفه   2( 90َتَذّکَ

نأ 3 ک
ّنَ َوالأ جک

ُت الأ « )سوره مبارکه ذاریات، آیه شریفه . آیه: » َوَما َخَلقأ ُبُدونک َیعأ  لک
َ

اّل  3(56َس إک
َت 4 کک َمَعُهُم الأ َزَل  نأ

َ
َوأ یَن  رک ذک َوُمنأ رکیَن  ُمَبّشک یَن  ّیک بک َدًة َفَبَعَث اهلُل الّنَ ًة َواحک ّمَ

ُ
أ اُس  الّنَ آیه: »َکاَن  ُکَم .  َیحأ َحّقک لک بکالأ اَب 

یهک  َتَلُفوا فک یَما اخأ اسک فک َن الّنَ َنُهمأ َفَهَدى  َبیأ ًیا َبیأ َناُت َبغأ َبّیک
ُهُم الأ دک َما َجاَءتأ نأ َبعأ وُتوُه مک

ُ
یَن أ ذک

 اّلَ
َ

اّل یهک إک َتَلَف فک َوَما اخأ
َت  َراٍط ُمسأ َلی صک ي َمنأ َیَشاُء إک دک نکهک َواهلُل َیهأ ذأ إک َحّقک بک َن الأ یهک مک َتَلُفوا فک َما اخأ یَن آَمُنوا لک ذک

یٍم« )سورهاهلُل اّلَ مبارکه   قک
 4( 213بقره، آیه شریفه 

ٍم  5 ُکمأ َشَنآُن َقوأ َمّنَ رک طک َواَل َیجأ سأ قک َک ُشَهَداَء بکالأ ّ یَن هللک امک ُکوُنوا َقّوَ یَن آَمُنوا  ذک
َها اّلَ ّیُ

َ
ُلوا ُهَو  . آیه: َیا أ دک ُلوا اعأ دک  َتعأ

َ
اّل
َ
َعَلی أ

ّنَ اهلَل  ُقوا اهلَل إک َوى َواّتَ قأ لّتَ َرُب لک قأ
َ
َمُلوَن )سوره مبارکه مائده، آیه شریفه أ یرٌّ بکَما َتعأ  5( 8َخبک

 
 توحید 1
 عدالت  2
 عبودیت 3
مسئله رفع اختالف میان مردم، هدف بع ت انبیا ذکر شده است. اساسًا رفع اختالفات، امري ضروري براي برقراري نظم در    4

انبیاي الهي موظف  تواند این مشکالت اجتماعي را برطرف کند،  جامعه بشري است و از آنجا که موعظه و نصیحتک صرف نمي
کمیت اجتماعي و سیاسي، زمینه رفع اختالفات میان انسانها را بر اساس موازین صحیح   عمال حا بودند تا با تشکیل حکومت و اک

   ( 1389، نیاشبان) فراهم کنند.
گردد و رفتار عادالنه تنها متوجه افراد معدودي ن  5 شود، حتي  مياز منظر اسالم، عدالت اجتماعي باید در حق همه محقق 

گیرد.  (1389،  نیاشبان) حکومت اسالمي موظف است با دشمن نیز رفتار عادالنه در پیش 
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قک 6 بکالأ اُس  َیُقوَم الّنَ لک یَزاَن  مک َوالأ َتاَب  کک َمَعُهُم الأ َنا  َزلأ نأ
َ
َوأ َناتک  َبّیک

بکالأ ُرُسَلَنا  َنا  َسلأ رأ
َ
أ آیه: َلَقدأ  یهک .  یَد فک َحدک َنا الأ َزلأ نأ

َ
َوأ طک  سأ

لّنَ  ُع لک یدٌّ َوَمَنافک سٌّ َشدک
أ
ّيٌّ َعزکیزٌّ )سوره مبارکه حدید، آیه  َبأ ّنَ اهلَل َقوک بک إک َغیأ ُصُرُه َوُرُسَلُه بکالأ َلَم اهلُل َمنأ َینأ َیعأ اسک َولک

 1(25شریفه 
الأ 7 ُمُهُم  َوُیَعّلک مأ  یهک َوُیَزّکک آَیاتکهک  مأ  هک َعَلیأ ُلو  َیتأ ُهمأ  نأ مک یَن َرُسواًل  ّیک ّمک

ُ اْلأ ي  َبَعَث فک ي  ذک
اّلَ ُهَو  آیه:  نأ .  إک َو َمَة 

کأ حک َوالأ َتاَب  کک
یٍن )سوره مبارکه جمعه، آیه شریفه  ي َضاَلٍل ُمبک ُل َلفک نأ َقبأ  2( 2َکاُنوا مک

 مراجع  
 ها: ها و مقالهکتاب

کریم.   قرآن 
 البالغه.سید رضی، نهج

 
 

i  ( ضرورت، خاستگاه و اهداف حکومت در نهج1398همتی، عصمت ،)   ،البالغه، پژوهش نامه علوی
 .146-127( پاییز و زمستان، صص 20)پیاپی 2شماره 

ii ( بررسی اهداف حکومت دینی از دیدگاه نهج البالغه، پژوهش1396کمالی، علیرضا ،)البالغه،  های نهج
 .134-113پاییز، صص  54، شماره 16دوره 

 
آوران و زمامداران حکومت اسالمی در طول تاریخ، همانا قسط و عدل جامعه شمرده شد،  در این آیه هدف عمومی همه پیام  1

ت اشاره شد رعایت حقوق فرد و جامعه و  که قبال  افراد آن  لیکن همانطوری  از فروعات نورانی شدن  امین همه مظاهر تمدن 
نماید؛ پس آنچه در  ها حمایت میاهلل که انسان نورانی است، حقا حقوق دیگران را رعایت و از آنجامعه خواهد بود؛ زیرا خلیفه 

اهلل ، همان خلیفهاین آیه به عنوان هدف حکومت رهبران الهی یاد شد، یک هدف متوسط است؛ نه هدف نهایی و هدف نهایی
 )ج(( 1390آملی، )جوادی شدن انسان کامل است.

دار تامین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود رشد فرهنگی؛ زمامدار حکومت اسالمی عهده  2
 )ج((1390آملی، )جوادیخواهد بود. 
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iii ( مسعود  بیرانوند،  کریمی  یحیی؛  اسالمی، 1390فوزی،  انقالب  مطالعات  اسالمی،  حکومت  اهداف   ،)

 .152-137، صص 25شماره 
iv ( درآمدی بر نظریه 1397طهماسبی، رضا ،)  کتب های مدیریت دولتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین 

 ها )سمت(.علوم انسانی دانشگاه
v سیدا نیلی فتاحی پورطباطبایی،  سعید؛  خزایی،  ؛  حبیبکبر )اردکانی،  وظایف 1399اهلل  شناخت   ،)

برنامه تنظیم  در  آن  اهمیت  و  دولت  کمیتی  دستگاهحا عملکرد  بر  نظارت  و  راهبردی  )بررسی های  ها 
گرفته در این خصوص(، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره ها، راهکارها، تالشچالش های صورت 

،  45، شماره 12  .54-41صص بهار
vi ( (، تغییر دیدگاه ها در اقتصاد توسعه )ترجمه( )اثر تری جان1385خیرخواهان، جعفرToye, John  ،)

 .55-38. تابستان، صص ۱اقتصاد سیاسي تحول همه جانبه، شمارة 
vii ( مقدمه1385میدری، احمد ،)  پاییز، صص   22، شماره  6ای بر حکمرانی خوب، رفاه اجتماعی، دوره

261-287 . 
viiiMeier, Gerald M    ؛Seers  ،Dudley  (1368  ,(، پیشگامان توسعه. )س. هدایتی, & ع. یاسریTrans  ).

 ها )سمت(.تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
ix جوادی( عبداهلل  دوره  1371آملی،  توسعه،  و  مدیریت  فرایند  اسالمی،  حکومت  اهداف  و  فلسفه   ،)3 ،

، 6شماره   .15-1صص  پاییز
x ( سیدجالل  اساسی 1376میرآقایی،  قانون  به  نظر  با  اسالمی  حکومت  کلی  سیاستهای  و  اهداف   ،)

کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، تیر، صص   .230-169جمهوری اسالمی ایران، 
xi ( اهداف و آرمان1380سروش محالتی، محمد ،) 21و  20های حکومت، قبسات، شماره  ، تابستان و پاییز
 . 56-48ص ص
xii ( از منظر قرآن، بینات )موسسه معارف اسالمی امام رضا 1384احمدی، عبدالرضا (، اهداف حکومت 

 . 173-156تابستان، صص  46علیه السالم(، شماره 
xiii ( فلسفه و اهداف حکومت اسالمی، رواق اندیشه، شماره 1384اشراقی، حمیدرضا ،)شهریور، صص   45

92-113 . 
xiv ( کم بر حکومت اسالمی از منظر حاج آقا نور اهلل اصفهانی  7138ابوطالبی، مهدی (، اهداف و اصول حا

 .54-37فروردین، صص  124و امام خمینی قدس سره، معرفت، شماره 
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 . 174-149پاییز، صص 

xvi کلي دولت در اسالم، معرفت سیاسی، دوره  1388لی )عظیمی شوشتری، عباسع ، 1(، اهداف و وظایف 
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xix ( اهداف و وظایف حکومت دینی، معرفت سیاسی، شماره 1389نیازی، احمدعلی ،)بهار و تابستان،   3
 .179-149صص 

xx ( تفاوت شناسی اهداف حکومت های سکوالر و حکومت 1389فوزی، یحیی؛ کریمی بیرانوند، مسعود ،)
 .40-7پاییز، صص  51، شماره علیهالسالمدانشگاه باقرالعلوم  -اسالمی، علوم سیاسی 

xxi جوادی( پاسدار 1390آملی، عبداهلل  اسالمی،  دولت  بر  درآمدی  اسالمی؛  اهداف حکومت  و  فلسفه   ،)
 .47-45شهریور، صص   10-8شماره  اسالم,

xxii ( اهداف حکومت در نگاه امام علی علیه السالم، مبلغان مرداد، شماره  1390موسوی، سیدصمد ،)143  
 .28-13شهریور، صص 

xxiii کیهان  1391لو، علی )حمزه السالم،  علیه  امام علی  دیدگاه  از  دولت اسالمی  راهبردهای  و  اهداف   ،)
 . 21-18و تیر، صص  خرداد 307-306فرهنگی، شماره 

xxiv (، رعایت اصول حکومت علوی بسترساز تحقق اهداف 1394نعل، زینب )آبادی، ابوالفضل: زرینشاه
 . 22-1تابستان، صص  10، شماره  3البالغه، دوره حکومت اسالمی، پژوهشنامه نهج 

xxv علیچیت )سازیان،  کرامت  محمدی،  فرامطالعه1398رضا؛  پژوهش(،  از  حوزهای  مدهای  یریت ی 
های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه نامهاسالمی؛ مورد مطالعه پایان

- 19، صص  26، شماره  13امام صادق )علیه السالم(، اندیشه مدیریت راهبردی )اندیشه مدیریت(، دوره  
48. 
xxvi اسراء. ( والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت، قم: 1379آملی، عبداهلل )جوادی 

xxvii ( کبر از درس(، نردبان آسمان: مجموعه1392اسدی، ا های اخالق فقیه وارسته و عارف فرزانه،  ای 
 سره، قم: پارسایان. الدینی قدساهلل بهاءحضرت آیه



  264      ی جهت تحول در حکمران یحکومت اسالم فیفهم اهداف و وظا

 

 
 

xxviii ( وظیفه حکومت اسالمی، مطالعات قرآنی نامه جامعه، شماره  1392معینی، مرضیه ،)مهر و آبان،   106
 . 63صص 

xxix ( النظام السیاسی فی االسالم، قم: انصاریان. 1374یعقوب، احمدحسین ،) 
xxx ( 1(، منهاج الصالحین )جلد 1390خراسانی، وحید .) 

xxxi ( حکومت اسالمی در نهج 1379غضنفری، علی ،) .البالغه، قم: طاووس بهشت 
xxxii خمینی سیدروحعلیهاهللرحمهامام   ،( )چا1391اهلل  اسالمی  حکومت  فقیه:  والیت  تهران:  26پ  (،   ،)

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره الشریف. 
xxxiii   خمینی امام  آثار  نشر  و  حفظ  )الشریفسرهقدسموسسه  در  1384،  فقیه  والیت  و  اسالمی  حکومت   ،)

 .الشریفسرهقدس، تهران: موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی الشریفسرهقدساندیشه امام خمینی 
xxxiv  سیدمحمدبا ،  ق(، المدرسة القرآنیة. قم: شریعت. 1421قر )صدر
xxxv البالغه.البالغه. تهران: بنیاد نهج (، الهیات در نهج1361اهلل )گلپایگانی، لطفصافی 

xxxvi   (، تهران: 2عبدالمقصود، عبدالفتاح؛ مترجم: جعفری، سیدمحمدمهدی )بی تا(، االمام علی )جلد
.  انتشارات شرکت سهامی انتشار

xxxvii البالغه.(، حکمت اصول سیاسی اسالم. تهران: بنیاد نهج1373) جعفری، محمدتقی 
xxxviii ( امام علی1375جرداق، جرج؛ مترجم: خسروشاهی، سیدهادی ،)صوت عدالت انسانی    السالمعلیه
 (، تهران: نشر خرم. 5)جلد 

xxxix ( ترجمه نهج1381شیروانی، علی ،).البالغة، ، قم: نسیم حیات 
xl ( 1383نادم، محمدحسن ،)البالغه، قم: مرکز مطالعات ادیان و مذاهب.خاستگاه فرهنگی نهج 

xli ( مدیریت بحران در حکومت امام علی1380دشتی، محمد ،)صص  1، دانش انتظامی، شماره  السالمعلیه ،
38-53. 


