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Abstract  
This project was aimed at explaining the Islamic government foundations in Iranian Islamic 

progress patterns from Khamenei's viewpoint. With this regard, respected data accumulated 

from Khamenei's speech was analyzed through a rational methodology and in a descriptive-

analytical way. Results demonstrated that from this point of view the foundation of an 

Islamic Government could be delivered into two different groups including conceptual and 

conformational. That is to say, conceptual foundations would monitor the lexical definition 

and terminology attached to the patterns of Islamic Iranian progress and the interpretation 

of the Islamic Government nature. From this perspective, the government equals to a tool in 

lieu of a goal, a trustee instead of a conquest, and moreover, it is assigned for service not to 

accumulating power and wealth. It also means responsibility and Vilayat not monarchy. 

The conformational foundations are also divided into two concepts of near and far. Far 

foundations represent: ontological, epistemological, anthropology, and cognitive 

methodology. Whereas, near foundations represent moral sense, justice, wisdom, legalism, 

the rejection of dominant system, endogenous, and being extravagant. 
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 چکیده

ای بود. بر این اساس، در   خامنه ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام -اسالمی در الگوی اسالمی هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی دولت
 های مورد نظر را از بیانات امام تحلیلی بهره برده و با روش اسنادی داده -شناسی عقلی به نحو توصیفی  تجزیه و تحلیل موضوع از روش

به طور کلی به دو دسته تصوری  ای  خامنه امام ای استخراج شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مبانی دولت اسالمی از دیدگاه  امنهخ
و تصدیقی قابل تقسیم است. در این میان، مبانی تصوری ناظر به تعریف لغوی و اصطالحی مبانی، الگو، اسالمی، ایرانی، پیشرفت و 

اسالمی است. بر اساس این تلقی، حکومت ابزار است نه هدف، امانت است نه تملیک، تدبیر است نه تزویر، برای  تتلقی از ماهیت دول
اسالمی  خدمت است نه برای کسب قدرت و پرستیژ، هم حق است هم تکلیف و باالخره والیت است نه سلطنت. مبانی تصدیقی دولت

شناختی و   شناختی، انسان  شناختی، معرفت  بانی دور عبارتند از: مبانی هستیشود. م  به دو دسته مبانی دور و نزدیک تقسیم می
اسالمی به سالمت اعتقادی و اخالقی، عدالت، حکمت، قانونگرایی، نفی نظام سلطه، درونزا  شناختی و بایدهای مبانی نزدیک دولت  روش

 .گرا بودن اشاره دارد و برون
 

 ایرانی پیشرفت، الگوهای توسعه. -ای، الگوی اسالمی  خامنه اسالمی، امام دولت های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 1

چراکه الگوهای ، داند  ایرانی پیشرفت را یک مساله حیاتی می -ای ایده الگوی اسالمی  خامنه امام

، اسالمی الگویی ناموفق بوده است. در نظام، ها غربی و دیگر الگوهای عملیاتی شده در مورد دولت

ناپذیری برای آن  بلکه خسارات جبران، ربی نه تنها به نتایج مثبتی منجر نخواهد شدمدل توسعه غ

 دموکراسی یا سوسیال زیرا مبانی نظری و ماهیت فکری جوامع لیبرال، آورد  جامعه به بار می

اومانیستی بوده و به همین علت آثار و پیامدهای نامطلوبی را در آن ، و مارکسیسم 1دموکراسی

ابزاری برای پیشرفت مادی و قربانی ، های انسانی  ارزش، داشته است. در الگوی غربی جوامع درپی

 لیبرالیسم یا لیبرال، کمونیسم، فاشیسم، های اجتماعی  اند. محصول تجربه غرب در نظام  مادیات شده

و  ها از روابط صحیح انسانی  برای پیشرفت انسانیت و برخورداری انسان، دموکراسی است. بنابراین

دهی نظام و حکومتی است که   نیاز به شکل، عدالت و امنیت، اجتماعی و رسیدن به اوج تکامل

نه تنها بیانگر ، همانند دیگر جوامع بشری، اسالمی بتواند این اهداف را محقق کند. دولت در جامعه

عمال و های خاصی از ا  ها و شیوه  بلکه حاکی از وجود نگرش، ای از نهادها است  وجود مجموعه

شوند   اسالمی محسوب می رفتار بوده که مدنیت اسالمی خوانده شده و در واقع جزئی از تمدن

، اسالمی اسالمی در ایران آغاز شده و با تشکیل نظام (. این مهم با انقالب1ص: 1811، )فیرحی

ستی اسالمی بای برای ایجاد دولت، ولی در ادامه این فرآیند، اسالمی شد هندسه عمومی جامعه

اسالمی داشته باشند تا شرایط برای ایجاد کشور اسالمی مهیا  منش و روش، کارگزاران حکومتی

 اسالمی فراهم آید.  هایی برای ایجاد تمدن  شده و در نهایت زیرساخت

دولت واجد معانی عمیق و ، در ادبیات سیاسی و اجتماعی برخواسته از تفکر بومی و اسالمی

ای استناد   خامنه اهلل نائینی و امام  آیت، های امام خمینی  توان به اندیشه  یگسترده است. برای مثال م

ای مبنای رجوع است که یکی از منابع اصلی و   کرد. در این نوشتار منظومه فکری امام خامنه

آید. ایشان در آغاز دهه هفتاد موضوع  باالدستی برای شناخت مسیر انقالب اسالمی به شمار می

                                                           

1. Social Democracy 
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، چیستی« اسالمی دولت»با طرح مقوله  11/9/1839اسالمی را مطرح و در تاریخ  تشکیل دولت

 کشور، اسالمی دولت، اسالمی نظام، اسالمی انقالب»گانه آن شامل   چرایی و چینش مراحل پنج

اسالمی را به  و چگونگی فرآیند تحقق آن در بستر و خاستگاه نهضت« اسالمی اسالمی و تمدن

اسالمی تبیین کرد و پس از آن در دهه هشتاد و نود طی چندین  اف انقالبعنوان مطالبه جدی اهد

اسالمی را امری  حرکت به سمت تحقق دولت1891و 1811، 1818، 1811های  مرحله و در سال

اسالمی در  سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی دولت، واجب قرار دادند. در این راستا

ای چیست؟ همچنین پژوهش بر این فرض   از دیدگاه امام خامنهایرانی پیشرفت  -الگوی اسالمی

ای یا   خامنه ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام -اسالمی اسالمی در الگوی استوار است که مبانی دولت

ناظر به چیستی و ماهیت ، از نوع مبانی تصوری یا از نوع مبانی تصدیقی است. مبانی تصوری

 باشد.  چرایی و چگونگی آن می، به هستیمعطوف ، حکومت و مبانی تصدیقی

 مدل مفهومی تحقیق. 2
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 پیشینه تحقیق. 3

های اخیر مورد توجه و مطالعه قرار   ایرانی پیشرفت در سال -اسالمی که الگوی با توجه به این

در داخل و خارج از کشور تحقیق مستقلی که به ، های انجام شده  ولی براساس بررسی، گرفته

ای پرداخته   خامنه ایرانی پیشرفت از منظر امام -اسالمی دولت اسالمی در الگویتشریح مبانی 

ایرانی پیشرفت و مبانی دولت اسالمی  -اسالمی در زمینه الگوی، وجود ندارد. در عین حال، باشد

 : ها به شرح زیر است تحقیقاتی انجام گرفته که برخی از مهمترین آن

الت و پیشرفت در اسالم با تاکید بر الگوی دولت الگوی عد»در مقاله ، (1813) مظفری

اسالمی ایران چگونه  در پاسخ به پرسش الگوی عدالت و پیشرفت در نظام جمهوری، «مهدوی

به تشریح دو ، گیری کرده و بر این اساس  اسالمی و با تاکید بر دولت مهدوی بهره است؟ از منابع

قضایی وغیره ، فرهنگی -علمی، اقتصادی، الگوی عدالت و پیشرفت در ابعاد مختلف سیاسی

هر نوع تصوری که نظام اسالمی را فاقد الگو در این ، پرداخته است. براساس نتایج این تحقیق

که  گرایان مبنی بر این  توصیه برخی روشنفکران و غرب، مردود است. بنابراین، کند  زمینه معرفی می

نادرست است. به عالوه ، خواهی در غرب هستیم های توسعه و مساوات  ما ناچار به تقلید از مدل

های چشمگیر در   در پیشرفت، ماندگی های اسالمی و مهدوی با مقوله تحجر و عقب  مقابله آموزه

 یابد.   تجلی می، آرمانی اسالم دولت

به ، «ایرانی -های الگوی توسعه اسالمی  ها و ویژگی  ضرورت»در مقاله ، (1813) پور  حمزه

 -های توسعه اسالمی  الگوهای توسعه و مؤلفه، محور یین مفاهیمی همچون توسعه دینتشریح و تب

ایرانی پرداخته و به این نتیجه رسیده که مبانی دیدگاه اسالم و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه 

ای در برابر رشد تعالی انسان    انسان متفاوت است. در اسالم پیشرفت مادی بر خالف غرب وسیله

قدرت و علم وسیله رشد انسان در برقراری عدالت و حکومت ، ثروت، بینی اسالم  ر جهاناست. د

ترین   الگوی پیشرفت مبتنی بر معنویت است که مهم، حق است. مدل مطلوب در دیدگاه اسالم

تعریف شفاف از مدل پیشرفت و تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس : الزامات آن عبارتند از

 وظایف نخبگان حوزوی و دانشگاهی است. که ازمبانی اسالم 
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های مختلف در خصوص   دیدگاه« سیاسی و دولت در اسالم نظام»در کتاب ، (1811فیرحی )

سیاسی و دولت در اسالم را توصیف و تبیین کرده است. همچنین ساختار و کارکردهای  نظام

خمینی مورد ارزیابی قرار  های امام  فقیه را براساس اندیشه نظریه جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت

مردمی و  مشروعیت، داده است. ایشان بر این باور است که هر سه نظریه مشروعیت الهی

نظر دارند. بحث در   اسالمی اتفاق مردمی بر جایگاه والیت فقیه در جمهوری -مشروعیت الهی

فقیه و نقش مردم در  تهای مختلف در مورد محدوده اختیارات والی  مورد دامنه قدرت و نظریه

 از دیگر مباحث این کتاب هستند.، حکومت

ای  خامنه هللا اسالمی در اندیشه آیت مبانی مشروعیت حکومت»نامه   در پایان، (1819) شاهرخی

پردازد و به این نتیجه رسیده   اسالم می جهان در تأثیرگذار اندیشمند دو نظرات به، «و شهید صدر

 مشروعیت صدر اهلل آیت اما، الهی دانسته اراده تحقق را مشروعیت مبنای ای خامنه اهلل است که آیت

 داند.  می مردمی - الهی از ارادۀ ترکیبی را

اسالمی  ایرانی پیشرفت و مبانی دولت -گرچه منابع مذکور به تشریح الگوی اسالمی

ت از منظر امام ایرانی پیشرف -اسالمی در الگوی اسالمی اما موضوع مبانی دولت، اند  پرداخته

 تواند مفید باشد.  اند و انجام چنین پژوهشی می  ای را به طور مستقل ترسیم نکرده  خامنه

 . تعریف مفاهیم4

یکی از مبانی مهم نظری در هر پژوهش مبانی تصوری یا تعریف مفاهیم مندرج در آن موضوع 

 -اسالمی»، «الگو»، «اسالمی لتدو»، «مبانی»یعنی ، است. در این راستا ابتدا مفاهیم موضوع تحقیق

 شود.   اسالمی تشریح می سپس مبانی تصدیقی دولت، به اختصار تعریف« پیشرفت»و ، «ایرانی

دهخدا  اکبر  باشد. علی مبانی جمع مبنا است که در لغت به معنی ریشه و پایه می :. مبانی4-1

، ها  شد. این کلمه به معنای عمارتبا  می«مبنی»ای عربی و جمع   واژه»: نویسد  در تعریف مبانی می

 (.111ص، 18ج: 1831، )دهخدا« ها است  ها و اساس  بنیان، بناها

آن دسته از ، تصوری و تصدیقی. مبانی تصوری: مبانی علوم به طور کلی بر دو قسم است

قضایا  طور ساده قابل درک بوده و به تعریف موضوع و محمول مفاهیمی است که بدون حکم و به
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ها است که درک آن همراه با حکم بوده   ها و نظریه  ای از گزاره  اص دارد. مبانی تصدیقی دستهاختص

، مسائل هر علمی است. بنابر قول شهید محمدباقر صدر شالوده، و به عنوان اصول کلی و مهم

یکی قضایای ضروری و بدیهی که ذهن : معلومات انسانی از نظر مکتب عقلی دو گونه هستند

و دوم قضایای نظری هستند که ذهن ، پذیرد  ها را می دون درخواست دلیل و برهان آنانسان ب

. با توجه به تعریف و (881-811: 1839 ،پذیرد )صدر  ها را در پناه قضایای گروه اول می انسانی آن

قضایای دسته دوم است که محتاج ، منظور از مبانی تصدیقی حکومت در این پژوهش، تقسیم فوق

مطالب ، در مبانی تصدیقی حکومت از طریق ادله و براهین، بر این اساس برهان هستند ودلیل و 

  تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.، مورد بررسی

پردازی درباره دولت به معنی تأمل درباره غایات حیات اجتماعی و   نظریه :اسالمی . دولت4-2

درباره تعریف  اجماع نظری، علم سیاست(. دانشمندان 811ص: 1831، ها است )وینسنت  تغییر آن

اند.   مفهوم دولت ندارند و تعاریف متعدد و گاه متناقضی را از این مفهوم کلیدی ارائه کرده

 : نویسد  عبدالرحمن عالم می

متفکران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند. اختالف پیش از هر 

مربوط است. در ، گذارد  ها اثر می  ر مورد سرشت دولت که بر تعریفها د  چیز به گوناگونی اندیشه

دیگران بر این ، دانند  یک ساختار طبقاتی می، حالی که برخی از متفکران سیاسی دولت را در اساس

دانند.   ای آن را نظام قدرت می  اند که دولت فراتر از طبقات و نمایانگر کل اجتماع است. عده  اندیشه

دانند   در حالی که دیگران آن را نهادی اخالقی می، دانند  کننده زندگی جمعی می ا تضمینبرخی آن ر

مثابه  ناپذیر است. برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به که از رفاه و تامین اخالقی انسان جدایی

عت کنند که طبق قانون سازمان یافته است و برخی آن را با خود دولت یا جما  اجتماعی تلقی می

، ای بر جنبه ساختاری و برخی دیگر بر جنبه کارکردی آن تاکید دارند )عالم  دانند. عده  یکسان می

 بینی  تواند منفک از جهان  اسالم نمی سیاسی تعریف دولت در نظام، (. بر این اساس181ص: 1838

جهان  بندی تعریف جامعی از آن کار آسانی نیست. اسالمی معنادار باشد. در عین حال صورت

 تجربه کرده است. « سلطنت»و « خالفت»مفهوم دولت را در شکل ، ی خود  اسالم در گذشته
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ای بر این باورند که برخی از علمای   البته عده، سیاسی شیعه الگوی امامت مطرح است در نظام

دانند و تشکیل حکومت در عصر غیبت را جایز   شیعه اقامه حکومت را از شئون امام معصوم می

شمارند و والیت فقیه را عدول از دیدگاه شیعه در باب عدم مشروعیت حکومت در زمان   ینم

، ولی تالش این قلم به منابع دست اولی که حاوی این عقیده باشد به نتیجه نرسیده، دانند  غیبت می

شود که تشکیل حکومت در عصر غیبت از   بلکه از بعضی سخنان درباره والیت فقیه استفاده می

هرچند تصریح به تشکیل دولت به ، ه اموری است که همه علمای اسالم بر آن اتفاق نظر دارندجمل

در کالم پیشینیان ، شکل امروزی که همه ابزارهای اداره جامعه را توسط فقیه در اختیار داشته باشد

ت زکا، خمس، جهاد، وجود ندارد. ولی تصریح آنها به والیت فقیه در امر قضاوت و اجرای حدود

با شدت و ، اسالمی و امور حسبیه حاکی از آن است که آنان نیز به مسئله لزوم تشکیل حکومت

اند و اختالف آنان فقط در گستره اختیارات آن است   اعتقاد داشته، هایی در مفهوم آن  ضعف

اسالمی مبنی  سازی در جمهوری  تجربه دولت، در این راستا (.131-133ص، 1ج: 1811، )حجامی

نقطه عطفی در تاریخ تطور دولت در تجربه اسالمی است که در آن ، ا مامت  الگوی، زسازیبر با

شوند. بهترین و   دولت اسالمی محسوب می، فقیه و نظام منبعث از والیت، رئیس دولت، فقیه  ولی

ت به مد، زیرا ایشان، ای است  خامنه بیانات امام، اسالمی ترین منبع برای تدوین نظریه دولت  مهم

از طرف دیگر یکی از مراجع ، در نظام جمهوری اسالمی ایران بود، هشت سال رئیس دولت

اسالمی طراحی  اسالمی را برای رسیدن به اهداف انقالب عالیقدر دینی و خطوط کلی نظام

 کنند. می

فکری و  اسالمی در دل منظومه این نوشتار درصدد استنباط و ترسیم دولت، بر این اساس

معنای شعار »... : کند  ای است. ایشان مفهوم دولت اسالمی را اینگونه بیان می  خامنه سیاسی امام

رفتار بین خودمان و رفتار با ، رفتار با مردم، خواهیم اعمال فردی  اسالمی این است که ما می دولت

)امام « ماسالمی نزدیک کنی المللی و نظام سلطه امروز جهانی را به معیارها و ضوابط  های بین  نظام

سازی اسالمی متوقف بر اسالمی   ای دولت  خامنه در اندیشه امام، (. بنابراین1/1/1811، ای خامنه

های الزم برای ایجاد جامعه   سازوکارها و نهادسازی»: شدن چهار مولفه کلیدی است که عبارتند از
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های   نهادها و بنیان»، (11/3/1891، ای )امام خامنه« کننده کشور نظامات گوناگون اداره»، «اسالمی

امام ، (. در این راستا11/9/1839، ای  خامنه )امام« مردان روش و منش دولت»، «اداره مدیریت کشور

 : فرمایند اسالمی می ای در تعریف دولت  خامنه

ی  های مدیریتی کشور که اداره یعنی مجموع دستگاه، مجریه نیست  فقط قوه، دولت

ی کشور را برعهده دارند  کننده نظامات گوناگون اداره ،یک کشور را برعهده دارند

  های الزم برای ایجاد ... جامعه  یعنی سازوکارها و نهادسازی، ... دولت اسالمی

خواهد ما را به آن   چینش این نهادهائی که می، اسالمی است ... اما سازوکارها

صول ... ناظر به اصول ... قابل نو شدن است ... البته باید متکی به ا، ها برساند آرمان

ساالری باید رعایت شود  ی نظامات جمهوری اسالمی ... این اصل شایسته در همه

نه بر طبق امیال و چیزهای شخصی ... ، ها باشد ... باید بر طبق معیارها و صالحیت

 (.11/3/1891، ای  )امام خامنه

دولت ، ت اسالمی به میان آمدهای هر جا سخن از دول  خامنه بطور کلی در منظومه فکری امام

رهبر ، دارای بار معنایی عام و فراگیر بوده و معادل حکومت و حاکمیت است و همه ارکان نظام

 گیرد.   گانه و همه نهادهای حاکمیتی را در بر می قوای سه، انقالب و فرماندهی کل قوا

، مدل: عبارتند از« گوال»های واژه   در کتب لغت فارسی )دهخدا و معین( معادل :. الگو4-3

، است )دهخدا 1«مدل»ترین معادل انگلیسی آن  اما رایج، مثال و نمونه، قدوه، اسوه، مقتدی، سرمشق

 (. 111ص: 1813

که در  چنان، کندالگو آن چیزی است که در انسان ایجاد انگیزه برای پیروی می، از نگاه دیگر

: فرماید  اکرم)ص( می ه است. قرآن درباره رسولو الگو استفاده شد« اسوه»قرآن کریم هم از لفظ 

الگوی ، در شخصیت رسول خدا»(؛ یعنی 11، )احزاب« لقدکان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه»

قد کانت لکم اسوه »: فرماید  درباره حضرت ابراهیم)ع( نیز قرآن می«. عالی برای شما وجود دارد

                                                           

1. Model 
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که با او بودند برای شما  در ابراهیم و آنان»نی (؛ یع3، )ممتحنه« حسنه فی ابراهیم و الذین معه

الگو »، شود  ای نیز استفاده می  خامنه که از سخنان امام چنان، در مجموع«. الگوی عالی وجود دارد

با آن الگو ، خواهد انجام ]شود[که آن کاری که می یک وسیله و معیار و میزانی است برای این

 (.81/1/1811، ای )امام خامنه« تطبیق داده شود

به خاطر اینکه ، ای الگو اسالمى است  خامنه از دیدگاه امام :«ايرانی -اسالمی». مفهوم 4-4

ى ما به  یعنى تکیه، همه از اسالم مایه خواهد گرفت، هاى کار ها و شیوه ارزش، اهداف، غایات

،  ه در فلسفهسنت و مفاهیم بسیار غنى و ممتازى ک، قرآن، معارف و منابع اسالمی است، مفاهیم

فقه و حقوق ما وجود دارد. همچنین الگو ایرانی است به خاطر اینکه عالوه بر شرائط ، کالم

، طراحان آن، در تشکیل این الگو، اقلیمى و جغرافیاى سیاسى، فرهنگى، جغرافیائى، تاریخى

یم آنچه را که خواه  ما می، خواهیم این را از دیگران بگیریم  متفکران ایرانى هستند؛ یعنى ما نمی

توانیم با آن تصویر و ترسیم   مان را می آینده، دانیم  مصلحت کشورمان می، دانیم  خودمان الزم می

وصف الگو به ایرانیت ، ( بنابراین11/9/1819، ای  خامنه این را در یک قالبى بریزیم )امام، کنیم

 و ایران ظرف آن خواهد بود.بدین لحاظ است که فکر و ابتکار ایرانی این الگو را بدست آورده 

بینی اسالم از اصول بنیادین مکتب   هم در جهان، سازی  توسعه و تمدن :«پیشرفت». مفهوم 4-5

ایران در معرض خیزش قرار داشته و مدعی و خواهان آن  اسالمی بوده و هم از رهگذر انقالب

: 1811، )غفوری باشد  خارجی کشور مورد تأکید می است و به عنوان یکی از اصول سیاست

، توان واژه کمال را به جای آن به کار برد )غفوری  می، (. در تفسیر توسعه از نظر اسالم31ص

(. پیشرفت در اصطالح دینی و اندیشمندان اسالمی مترادف با معنای تکامل و 11ص: 1811

، ملیتکا، ای حرکت جمعی مستمر  خامنه حرکت دائمی است. مقصود از پیشرفت از دیدگاه امام

متوازن و جامع ابعاد مادی و معنوی به سمت شکوفاسازی هرچه بیشتر ، آگاهانه و هدفمند

های اسالمی همراه با استفاده از با تکیه بر مبانی و آموزه، طیبه اسالمی استعدادهای انسان و حیات

 (. 13/9/1831، ای  خامنه خرد و دانش بشری است )امام

تفاوت اساسی با پیشرفت ، ست که پیشرفت در معنا و منطق اسالمیای بر این باور ا  خامنه امام
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از دیدگاه غرب دارد. بر عکس دیدگاه یک بعدی غربی ... دیدگاه اسالمی بر گوناگونی و متعدد 

هایی نظیر عبودیت و   مولفه، نظرانه غربی بودن ابعاد پیشرفت تاکید دارد و بر خالف دیدگاه تنگ

المللی و استقالل سیاسی را نیز شامل  عزت و اعتبار بین، ایمان، قاخال، تقرب به خدای متعال

 (.19/3/1891، ای  خامنه شود )امام  می

چهارمین عرصه ، «زندگی»و « علم»، «فکر»های   به عالوه ایشان بعد از تبیین و تشریح عرصه

... : مایدفر  می« پیشرفت»دانسته و در خصوص ضرورت آن در الگوی « معنویت»برای پیشرفت را 

بلکه ، هیچ منافاتی ندارد، های دیگر  نه با عرصه، نه با آزادی، نه با سیاست، معنویت نه با علم

، (. یک شاخص دیگر برای پیشرفت1/9/1819 ،ای  معنویت روح همه اینها است )امام خامنه

 اما ،های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند عدالت است. اگر کشوری در علم و فناوری و جلوه

(. در 11/3/1891، ای  نیست )امام خامنه منطق اسالم پیشرفت این با، در آن نباشد عدالت اجتماعی

های پیشرفت یک ملت را عزت ملی و اعتماد به نفس ملی   ایشان یکی از شاخصه، تعریفی دیگر

استقالل کشور   کننده ( و هر الگوی پیشرفتی بایستی تضمین11/3/1891، ای  خامنه داند )امام  می

ی پیشرفت و توسعه است.  یکی از الزامات حتمى مدل پیشرفت در دهه، باشد؛ یعنی استقالل

شود )امام   پیشرفت محسوب نمی -و اقتصاد وغیره یا وابسته شدن در سیاست  -پیشرفت ظاهری

 (.13/1/1811، ای  خامنه

 اسالمی . مبانی تصوری دولت5

 مفاهیمی است که در راستای درک معنا و مفهوم دولت، اسالمی منظور از مبانی تصوری دولت

هاسالمی در گرو فهم صحیح آنها است؛ بگون اسالمی نقش اساسی دارند و تلقی صحیح از دولت

اسالمی امر مشکلی نخواهد بود.  تصدیق دولت، ای که اگر این مفاهیم بطور درست تصور شوند

 ای در ادامه تشریح خواهد شد.  تلقی و تصور دولت اسالمی از دیدگاه امام خامنه، بنابراین

، پردازان سیاست  در طول تاریخ و در بین اندیشمندان و نظریه :حکومت؛ ابزار يا هدف .5-1

ای بعد از   خامنه اند. در این زمینه امام  مثابه هدف دانسته حکومت را ابزار و برخی دیگر به برخی

در ، هدف دولت واقعاً اسالمی را مکارم اخالق، تشکیل نظام عادالنه و استقرار عدالت اجتماعی

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1031
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1031
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001
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 (.19/9/1833، ای  خامنه داند )امام  ها می افراد جامعه و انسان، میان بشر

اند. این نکته ریشه در  دو روی یک سکّه، حقّ و تکلیف :؛ حق يا تکلیف. حکومت5-2

ای براساس   های اسالمی جلوه و جایگاه ویژه دارد. امام خامنه  ها داشته و در آموزهسرشت انسان

اسالمی تاکید داشته و  علوی و مکتب امام خمینی بر حق و تکلیف بودن دولت، مکتب نبوی

صرفاً یک قرارداد  -از حق و تکلیف الهى انسان است  دینى ... برخاسته رىساال مردم»: فرماید می

(. از منظر ایشان همه افراد جامعه حق رأی دادن و انتخاب 11/8/1811، ای  خامنه )امام...« نیست 

های  ارتجاعی و بسیاری از نظام، صهیونیستی، های فاشیستیکردن درباره مدیران جامعه در نظام

های غربی سلطه تبلیغاتی مانع از حزبی همانند نظام کمونیستی را ندارند و در نظام  کپادشاهی و ت

اسالمی رأی مردم در انتخاب  واقعاً بتوانند انتخاب کنند. در نظام، آن است که همه افراد جامعه

 علی)ع( با مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است. امام، دهد  حاکم و در کاری که حاکم انجام می

، داند  اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیامبر)ص( و صاحب حق واقعی برای زمامداری می

شمارد. آن وقتی که بعد از   کشد روی رأی مردم تکیه و آن را معتبر می وقتی کار به رأی مردم می

شما امام خطاب به مردم نفرمود که ، علی)ع( را گرفتند مردم آمدند اطراف خانه امام، قتل عثمان

خواست   وقتی می، «دعونی و التمسوا غیری»اید؟ رأی شما چه تاثیری دارد؟ فرمود   چه کاره

، به سراغ دیگری بروید، به مردم گفت من را رها کنید، استنکاف کند از قبول خالفت و زمامداری

 )امام پس از من منصرف بشوید به سراغ دیگری بروید ...، کننده است   یعنی اراده شما ... تعیین

 (.111-111ص : 1898، ای   خامنه

امیه گرفتار انحطاط شد و مرز میان   امت اسالم با خالفت بنی: حکومت؛ امانت يا تملیک .5-3

و ، ای امانتی الهی  خامنه حکومت علوی و اموی امانت است. در این راستا حکومت از دیدگاه امام

امانت عظیم ، ی زور               حکمرانانی به پشتوانه نه وراثت است. در صورتی که قبل از پیروزی انقالب

گذاشتند و کسانی که   را مثل یک مال شخصی به ارث می -یعنی حاکمیت و والیت بر مردم  -الهی

غیرانسانى                 با رژیم خودکامه پهلوی و با شیوه، زنند  امروز در دنیا دم از دموکراسی و حقوق بشر می

تأثیرگذار در  -الاقل در مقام ادعا -  کردند. در کشورهائی که حضور مردم  اری میهمک، حکومت
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 (.11/3/1811، ای  خامنه های معنوی غائب از صحنه بودند )امام ارزش، حکومت بود

دستیابی به یک ، اسالم  سیاسی  در نظام :.حکومت؛ برای خدمت يا کسب قدرت و پرستیژ5-4

گزاری است. این گفته در دولت  و پوشیدن لباس خدمت گزاری فرصت خدمت، پست عمومی

خدمت را بر   ای هویدا است. اما چه کسی باید جبّه  علوی و مکتب امام خمینی و امام خامنه، نبوی

 در دوران جمهوری»: فرماید ای می  خامنه تن کند؟ کسی که صالحیت الزم دارد. در این راستا امام

، ای  )امام خامنه« دانند  ه خودشان را خدمت به مردم میاسالمی مسئوالن کشور تنها وظیف

 اسالمی سنگر مسؤلیت و خدمت است. مقام اجتماعی در دولت، (. بنابراین19/1/1813

، ای بر این باور است که حکومت در اسالم  امام خامنه :. حکومت؛ واليت يا سلطنت5-5

اور است که والیت یعنی حکومت و والیت یعنی حکومت است. ایشان بر این ب، حکومت والیی

دور از سلطنت و اقتدار خودخواهانه و توجه به اصالح جامعه و امر و نهی الهی بوده و در   الهی به

خلخال از ، اسالمی به صورتی است که وقتی مخالفین در حکومت امیرالمؤمنین این راستا والیت

از غصّه این که در  -نی از این امر بمیرداگر مسلما: گویدامام می، آورند پای زن یهودی بیرون می

 (.11/1/1831، ای  خامنه حق دارد )امام-اند حکومت او خلخال از پای یک زن یهودی درآورده

ابزاری ، ای علمی  وظیفه، امانتی الهی، اسالمی دولت، شود  چنانکه از مباحث فوق استنباط می

ناظر به مصالح مادی و معنوی مسلمانان و ، غیراستبدادی، الهی ناشی از قانون، برای اقامه حق

 متکی به هدایت الهی و اراده مردمی است.

 مبانی تصدیقی دولت اسالمی. 6

مبانی دور و مبانی نزدیک. بدیهی : اسالمی بطور کلی بر دو قسم است مبانی تصدیقی دولت

ارج است؛ اما نیاز به مجال کافی دارد که از حدود ظرفیت این پژوهش خ، است تشریح این مبانی

به تشریح مبانی دور و سپس ، به جهت اهمیت موضوع و در چارچوب ظرفیت این تحقیق

بایدهای مبانی نزدیک بطور مختصر پرداخته و بحث تفصیلی و همچنین نبایدهای مبانی نزدیک 

یی به اعتنا  بی، کاری  کم، خواری  ویژه، فساد اداری، ای )رشوه  خامنه اسالمی از دیدگاه امام دولت

ترسیم کردند را به  11/3/1811المال( که در تاریخ   حیف و میل بیت، گری میل به اشرافی، مردم
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 گذاریم. فرصت مناسب دیگری وا می

اعم از مبانی ، مبانی فلسفی آن، در واقع، منظور از مبانی دور :. مبانی تصديقی دور6-1

، شناختی وغیره در حول مباحث وجود و عدم  روش، شناختی  معرفت، شناختی  انسان، شناختی  هستی

 ابزار و معیار معرفت و مانند آن است. ، منابع، امکان معرفت، ثابت و متغیر یا حرکت و سکون

شناسی به بررسی مباحث مربوط به وجود و عدم   هستی :شناختی  . مبانی هستی6-1-1

احث این بخش بر روی تمرکز مب، پردازد. بنابراین  علل وجودی و دالیل آن می، حکومت

بطور کلی ، اسالمی پاسخگویی به علل وجودی دولت اسالمی است. منظور از علل وجودی دولت

اسالمی است که در ادامه به آنها  فاعلی و غایی برای دولت، صوری )شکلی(، چهار علت مادی

 : شود  اشاره می

اسالمی  در تأسیس دولتمواد و منابعی است که ، منظور از علل مادی :. علل مادی6-1-1-1

شود که این امکانات نیز   البالغه روشن می  شود. با استناد به قرآن کریم و نهج  از آنها استفاده می

توانید   و تا آنجا که می»: در این زمینه آمده است 11دارای اهمیت وافری است. در سوره انفال آیه 

شناسید و   شمنان خود و جز آنها که شما نمیو د، نیرو و اسبان سواری آماده کنید تا دشمنان خدا

کنید به تمامی به شما بازگردانده شود   شناسد را بترسانید و آنچه را که در راه خدا هزینه می  خدا می

، سربازان را حافظ رعیت، خاطب به مالک اشتر 38امام علی)ع( در عهدنامه «. و به شما ستم نشود

ای تولید   ب امنیت شمرده است. در این زمینه امام خامنهعزت دین و موج، روایان زینت فرمان

سلطه و ، داند که نباید از آن برای فساد ثروت در اسالم را با نگاه الهی و معنوی مطلوب می

 (.11/9/1819، ای  خامنه بلکه بایستی برای سود جامعه استفاده کرد )امام، اسراف

ایرانی پیشرفت سیاست بوده و  -اسالمی علل صوری در الگوی :علل صوری .6-1-1-2

ارزشی و ایدئولوژیک است. از دیدگاه ، های فکری  ها در واقع نظام  بندی حکومت  مبنای صورت

 : شوند هاى دنیا به سه گونه اداره مى  ای نظام  خامنه امام

کمونیستى ... سلطنتى و  هاى استبدادى  ... سیستم، هاى پلیسى  مثل نظام، یا با زور

هاى   مثل ... دمکراسی، شوند نتى ... نوع دوم... با تزویر و تبلیغات اداره مىسلط شبه
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شود.  غربى ... یک نوع نظام هم نظامى است که با محبت و عطوفت مردم اداره مى

باید مردم را مورد محبت و احترام قرار داد ... تا به دستگاه حاکمه وصل باشند و 

بعد از این هم باید ، گونه بوده است  اینپشت سرش قرار گیرند. نظام ما تا حاال

ها را هم همین عاطفه و محبت مردم از سر خواهد  ترین بحران طور باشد. بزرگ این

 (.18/3/1831، ای  خامنه گذراند )امام

فرهنگ است. ، ایرانی -اسالمی اسالمی در الگوی علت فاعلی دولت: . علل فاعلی6-1-1-3

 –اسالمی  مسئله حکومت از دیدگاه اسالم باید در الگوی: فرماید  می ای  امام خامنه، در این راستا

 : دارد  ایرانی مورد توجه کافی قرار گیرد و در ادامه اظهار می

خواهد مسئولیت  ای مهم است که هرکس می  های فردی در اسالم به گونهصالحیت

وگرنه با ، های الزم را در خود بوجود آورد  باید صالحیت، و مدیریت بپذیرد

عدم ، عدم اسراف، عمل نامشروعی انجام داده است. عدم علو، پذیرش مسئولیت

علو و استعال ، برای حاکم، ی مهمی در امر حکومت است ... بنابراین  استئثار مسئله

نه خود او حق دارد که استعال کند و نه اگر اهل استعال ، یک نقطه منفی است

ه مردم اجازه دارند که او را به عنوان حاکم و ن، حق دارد قدرت را قبول کند، است

در مقابل ایثار ، امام جامعه بپذیرند. استئثار یعنی همه چیز را برای خود خواستن

، بخش کند. این نگاه سعادت  است که همه چیز را به نفع دیگران از خود جدا می

 (.11/9/1819، ای  خامنه شود )امام جاری، پیشرفت ایرانی –باید در الگوی اسالمی

 های دولت  ای هدف  خامنه ایرانی از دیدگاه امام -اسالمی در الگوی :. علل غايی6-1-1-4

بلکه در این زمینه منطق دولت اسالمی براساس ، اسالمی صرفاً در پرتو محاسبات مادی نیست

نکردن راه معنویت(  گوارا و گم حرکت مردم به سمت حیات طیبه )زندگی، کریم قرآن  وعده

تا من هم ، ؛ به عهد من وفا کنید«اوفوا بعهدى اوف بعهدکم»: ست. خداى متعال فرموده است کها

 (.1/1/1818، ای  خامنه به عهد خود وفا کنم )امام

هایی که  شناختی باید دید کدام یک از شناخت  در معرفت :شناختی  مبانی معرفت .6-1-2
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ای در خصوص   نادرست است. امام خامنهدرست و کدامیک ، اسالمی ایجاد شده نسبت به دولت

 :  فرماید  مبانی معرفتی موثر در نوع پیشرفت می

کننده است ... در یک جامعه ...  مبانی معرفتی ... دارد که آن مبانی تعیین، هر ملتی

از راه استعمار  -تقریباً به طور عموم  -پول احترام مطلق دارد ... در جوامع غربی 

انگلستان در قرن هجدهم و نوزدهم بدست آورد و توانست  آمده است. ثروتی که

سیاست خودش را بر کل اروپا و ، ی آن ثروت و پول نقد و طالی نقد به وسیله

ها از استعمار کشورهای  بخاطر پولی بود که انگلیسی، مناطق دیگر سیطره بدهد

ه استعمار ی هند بدست آورده بودند؛ ... اما در کشوری ک شرقی و عمدتاً شبه قاره

را حرام ... استثمار را گناه ... غارت را ممنوع ... غصب را حرام ... تجاوز به حقوق 

پیشرفت یک معنای دیگری پیدا ، داند  دیگران و گرفتن مال دیگران را ممنوع می

 (.13/1/1811، ای  خامنه خواهد کرد ... )امام

حد و ، روشی است که در آن مبتنی بر، هر الگوی حکومتی :شناختی  . مبانی روش6-1-3

ای دولت اسالمی از   خامنه تعریف شده است. بر این اساس از نظر امام، حدود حاکمان و مردمان

ها از دیدگاه  بودن روش« ارزش محور»کند و بر   هر روشی برای اداره جامعه اسالمی استفاده نمی

 (.11/11/1839، ای  خامنه اسالمی تاکید دارد )امام

شناسی در جهان امروز بیشتر به بخش مادی انسان توجه   انسان :شناختی  انی انسان. مب6-1-4

ای انسان را دو   دهد. در این راستا امام خامنه  و کمتر مسائل معنوی و روحی را انعکاس می، داشته

، ى اسالمى آن وقتى پیشرفته است که نه فقط دنیاى مردم  داند و از نظر ایشان جامعه  ساحتى می

 (.13/1/1811، ای  خامنه لکه آخرت مردم را هم آباد کند )امامب

معموالً در ، مبانی نزدیک حکومت که امری علمی است :. تصديق مبانی نزديک حکومت6-2

گیرد. در این راستا   سیاسی و روش تجربی مورد بررسی قرار می شناسی  علم سیاست و جامعه

اسالمی از نگاه امام  یک در قالب بایدهای دولتترین وجوه تصدیقی مبانی نزد  برخی از مهم

 شود.  ای در ادامه تشریح می  خامنه
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ی  مجموعه، ای منابع اسالمی  از نظر امام خامنه :. سالمت اعتقادی و اخالقی6-2-1

تصویری از اعتقادات و اخالقیاتی است که کارگزاران ، رهنمودهای امام خمینی و اصول انقالب

(. جهت ارتقای 1/1/1891، ای  نش درونی خود را با آنها بیارایند )امام خامنهاسالمی باید م دولت

توان به   ای می  اسالمی از منظر امام خامنه  مردان در دولت های اعتقادی و اخالقی دولت  شاخص

سعه ، اجتناب از اسراف و ریخت و پاش، تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور، اعتزاز به اسالم»

، ای )امام خامنه« شجاعت و قاطعیت در بیان و اعمال حق، ساالری شایسته، خالفصدر و تحمل م

 اشاره کرد.« گری  استکبارستیزی و افتخار به انقالبی، زیستی ساده»( همچنین 1/1/1813

 رسانی  ای گفتمان اصلی دولت اسالمی خدمت  خامنه از نظر امام :خدمت به خلق .6-2-2

اما جهادی به معنای ، کارها باید به صورت جهادی انجام شود، رسانی  است. در نهضت خدمت

، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، بلکه کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، قانونی نیست بی

(. به دلیل همین روحیه جهادی است 1/1/1891، ای  خامنه ها را فراموش نکردن است )امام آرمان

، ای  پذیرند )امام خامنه  ای که باشند مسؤلیت کارشان را می  طهاسالمی در هر نق که کارگزاران دولت

1/1/1813.) 

توان به پیشرفت مطلوب دولت اسالمی نائل شد. در این   بدون عدالت نمی :. عدالت6-2-3

عدالت بایستی ملحوظ شده باشد. این کار ، در ذات پیشرفت»: کنند  ای تصریح می  امام خامنه، راستا

پیشرفت زیرساخت  طراحی الگوی، (. بنابراین11/1/1811، ای  )امام خامنه...«  الگو الزم دارد

اسالمی باید در مورد تامین  دولت، آید. در این راستا  اسالمی به حساب می اساسی برای دولت

 ( اهتمام جدی داشته باشد.1/1/1813، ای  خامنه های گوناگون )امام  عدالت در زمینه

ای پیشگیری از فساد   خامنه در اندیشه امام: ی با فساد و مبارزه. سالمت اقتصادی 6-2-4

جایگاه ، منصب حکومتی»مقدم بر دیگر رفتارهای الزم برای مبارزه با فساد است. در نگاه ایشان 

گذارد ... واقعاً فساد مثل موریانه   ها در اینجا انسان را راحت نمی وسوسه، قدرت و منابع مالی است

در دستگاهتان ، بازی و اسراف و تجمّل ... و مانند اینها ه فساد و رشوه و پارتینگذارید ک، است

 (.1/1/1891، ای  خامنه )امام...« نفوذ بکند 
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های   گرایی در همه بخش اسالمی باید قانون برای تحقق بخشیدن دولت :گرايی . قانون6-2-5

گاهی ، گاهی قانون ناقص است»: فرماید  ای می  خامنه سیاسی نهادینه شود. در این زمینه امام نظام

بیشتر ، قانون معیوب است؛ اما همان قانون معیوب اگر چنانچه عمل نشود ... ضرر آن عمل نشدن

 (.1/1/1891، ای  خامنه )امام...« . این را باید نهادینه کرد  از ضرر عمل کردن به قانون است

اهی را برای تسلط کافران بر مومنان خداوند در قرآن هیچ ر :مواجهه با نظام سلطه .6-2-6

جنبه سلبی بدین معنا است در ، قرار نداده است. که این اصل بیانگر دو جنبه سلبی و ایجابی است

هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست و بعد ایجابی مبتنی بر حفظ استقالل سیاسی و 

ای در   خامنه دینی امت اسالمی است. امام های وابستگی به عنوان وظیفه  از میان برداشتن زمینه

 : فرماید  می، اسالمی دو دسته دشمن دارد مورد اینکه دولت

اند؛  گران و دیکتاتورهای دنیا به دالیل واضح دشمن دولت اسالمی ی سلطه همه

چون دولت اسالمی با اصل سلطه و دیکتاتوری مخالف است. کسانی هستند که به 

 -به اصطالح سکوالرها -ی زندگی معتقد نیستند عرصه دین یا به ورود دین در

یعنی ثروتمندان عظیم  -المللی اسالمی مخالفند؛ ... مترفین بین ها هم با دولت این

ی  خواهند ... دسته ی جهانی را در اختیار خودشان می جهانی که نفت و منابع عمده

ش این است که ما های اند؛ ... دولت اسالمی ... یکی از آفت دوم دشمنان درونی

در ، کنیم ... بیش از آنچه در رفتارمان اسالمی عمل می، ادبیات دینی را غلیظ کنیم

مان نخواهیم خود را جلوه دهیم ... محتوا را باید اسالمی  زبان و اظهار و تظاهرات

 (.1/1/1811، ای  خامنه د ... )امام  کر

ست که صاحب خود را از جهل حکمت دانشی ا: محور باشد . حکمت بنیان و دانش6-2-7

اسالمی را  های دولت  ای یکی از شاخص  خامنه امام، دارد. بنابراین  و اعمال نابخردانه دور نگاه می

استفاده از ظرفیّت ، ی شقوق همین حکمت داند که از جمله  خردگرایی و حکمت در کارها می

 (.1/1/1891، یا  )امام خامنه های مختلف کشور است  باالی کارشناسی در بخش

اسالمی را  های دولت ای یکی از شاخص  خامنه در این باره امام: گرا  زا و برون  . درون6-2-8
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المللی سهم هر کشوری به قدر  چرا که در مناسبات بین، داند  زای کشور می تکیه به ظرفیّت درون

ها افزایش یافته است  اقتدار درونی آن کشور بوده و قوام نظام جمهوری اسالمی در طول این سال

 (.1/1/1891، ای  خامنه )امام

 های اسالمی اسالمی در الگو با دیگر دولت . تفاوت دولت7

ها از لحاظ مبانی تصوری و  اسالمی در الگو با دیگر دولت دولت، با توجه به این مباحث

 آید.  هایی دارد که درپی می تصدیقی تفاوت

 از جمله دموکراسی، اسالمی مطرح شده است ی از دولتدر اسالم و ایران معاصر تصورات مختلف

، نائینی )نائینی اهلل  دولت مشروطه آیت، (199ص: 1891، خرقانی )فیرحی اسداهلل  اسالمی سید

سبحانی  اهلل  دموکراسی مکتبی آیت، (1811، رشاد )رشاد اکبر  اهلل علی  قدسی آیت دموکراسی، (1811

، (113ص: 1811، زاده  متعهد علی شریعتی )حسینی راسیدموک، (191-193ص: 1831، )سبحانی

، (31ص، 1ج: 1891، اسالمی بازرگان )موسسه فرهنگی و هنری قدر والیت دموکراتیک جمهوری

 ای( و مانند آن است.  اهلل خامنه  دینی )آیت ساالری خمینی( و مردم اسالمی )امام جمهوری

حاکم ، گیری  ها براساس جهت یی با دیگر دولتها اسالمی در الگو از لحاظ تصدیقی تفاوت دولت

 هایی که از صدر اسالم تا به امروز در جغرافیای اسالمی شکل گرفته  و هدف دارد. یکی حکومت

شود. بخاطر اینکه در کشورهای اسالمی و   اسالمی در معنای عام نامیده می حکومت، است

امیه و در قرن   عباس و بنی ایی همچون بنیه  شان مسلمان بوده است. این اطالق حکومت  زمامداران

ها تحت   گیرد و این حکومت  رضاشاه و محمدرضاشاه را دربرمی، های آتاتورک  معاصر حکومت

تاثیر شرایط زمانی و مکانی خود واقع شده و یا تحت تاثیر تحوالت فکری در اروپا و تشکیل 

های زمان خود را توجیه و مورد   ها حکومت  پردازان آن  های جدید قرار گرفتند و نظریه  ملت -دولت

کافی ، اسالمی باشد اسم ما که دولت»... : فرماید ای می  امام خامنه، اند. در این راستا  مطالعه قرار داده

ما و آفریقا و جاهای دیگر   والّا قبل از ما چند دولت جمهوری اسالمى دیگر در منطقه، نیست

 ]قانون اسالمی[ گیری ما اسالمی بنابراین ... باید عمل و جهتوجود داشته و االن هم هست ... 

 ...«.باشد 



45  98 زمستان ، 27شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

اسالمی شرایط و اختیارات خاصی در نصوص دینی دارند. شرط  دوم اینکه حاکم در دولت

های قدیم اهل سنت و نیز شرایط اجتهاد و عدالت حاکم در برخی   قریشی بودن در نظریه

دولت اسالمی نه تنها ، رز این تفسیر است. از سوی دیگرهای با  های جدید از نمونه  اندیشه

روایان از جانب دین تعریف  های حاکم بر زندگی سیاسی و نیز شرایط رهبران و فرمان ارزش

سیاسی و  ساختار نظام، بلکه شیوه استقرار حاکم در رأس هرم دولت و به طور کلی، شود  می

(. در این زمینه از 1811، شود )فیرحی  ین بیان میهای مدیریت عمومی جامعه نیز به وسیله د  روش

و ، عالم به دین، عالم به علم کتاب، یعنی حکومت عالم به کتاب، ای حکومت فقیه  خامنه نظر امام

تواند اداره کند. عالوه بر   او نمی، هر فقیهی هم نه؛ آن عالمی که تحت تاثیر هوای نفس باشد

حاکم ، ی توانایی جسمی و قدرت اداره داشته باشد. بنابراینبایست، تهذیب و علم یا علم و عدالت

، ای  که معیارهایش در قرآن است )امام خامنه، بر طبق معیارها، عبارت است از آن انسان برگزیده

 (.131-131ص: 1898

ای همانطوری که ذکر شد بسترسازی   خامنه اسالمی در نگاه امام هدف دولت، در نهایت اینکه

ها را   خالقی در میان بشر و افراد جامعه است. در این زمینه شهید بهشتی حکومتبرای مکارم ا

های حاکم و   حکومتی که هدف آن تامین خواسته، اوالً: کند براساس هدف به سه نوع تقسیم می

، های مردم است و ثالثاً  حکومتی که هدف اصلی آن تأمین خواسته، هیأت حاکمه است. ثانیاً

نه تمایالت ، صلی آن تأمین مصالح مردم است. در این حکومت نه اکثریتحکومتی که هدف ا

گونه اصالت ندارد. اساس این حکومت مراعات   هیچ، های مادی  شخصی و نه هواها و هوس

، ها است )بهشتی  ها و زمان  برای همه افراد در همه نسل، اخالقی و دینی، مصالح مادی و معنوی

 (.113-113ص : 1889

 گیری  نتیجه. 1

 : توان در قالب نکات زیر خالصه کرد  نتایج تحقیق را می، با توجه به مباحث فوق

اسالمی به طور کلی مشتمل بر مبانی تصوری و تصدیقی است. منظور از مبانی  . مبانی دولت1

ای است که تصور آن باعث تصدیق آن گردد. در   گونه تعریف و تلقی از دولت اسالمی به، تصوری
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اسالمی در  تلقی و تصور از دولت، اسالمی ضمن تعریف لغوی و اصطالحی دولت، نهاین زمی

 دولت: که بر اساس آن، ای باشد  ایرانی باید منطبق بر تلقی و تصورات امام خامنه -اسالمی الگوی

، غیر استبدادی، ناشی از قانون الهی، ابزاری برای اقامه حق، ای علمی  وظیفه، امانتی الهی، اسالمی

 اظر به مصالح مادی و معنوی مسلمانان و متکی به هدایت الهی و اراده مردمی است.ن

باشد که مشتمل بر  در واقع مبانی استداللی آن می، اسالمی . منظور از مبانی تصدیقی دولت1

مبانی دور و مبانی نزدیک. مبانی دور امری فلسفی و گسترده در عرصه مباحث : دو قسم است

شناختی امام  شناختی و مانند آن است. در حوزه مبانی انسان  معرفت، شناختی سانان، شناختی  هستی

کند. در   کند و خدامحوری و حیات طیبه را مطرح می  های انسان توجه می  ای به همه جنبه  خامنه

هاى انسانى اهمیت دارد. از نظر  شرع و تجربه، منابع وحیانى، شناختی عالوه بر عقل  حوزه معرفت

داند   سیاست و علل مادی آن را مبتنی بر فرهنگ می، علل صوری آن، اسالمی شناختی دولت  هستی

توسعه اقتصادی در جهت توسعه ، ایرانی -و در حوزه علل فاعلی و غایی در الگوی اسالمی

اسالمی از هر  شناختی دولت  فرهنگی و توأمان جهت تعالی معنوی و اخالقی است. از بعد روش

اسالمی  ها تاکید دارد. مبانی نزدیک دولت بودن روش« محور  ارزش»کند و بر   نمی روشی استفاده

سالمت : اسالمی عبارتند از هایی است که مهمترین آنها در قالب بایدهای دولت  دارای شاخصه

مواجهه ، گرایی قانون، سالمت اقتصادی. مبارزه با فساد، عدالت، خدمت به خلق، اعتقادی و اخالقی

 گرا است.  زا و برون درون، حکمت، سلطه با نظام
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