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Abstract  
The purpose of the present study is to review and explain the criteria of political efficiency in the 

system of Wilayat-e faqih (guardianship of the Islamic jurist). The method of study was 

descriptive analysis; and considering the conceptual framework as well as the theory of doing 

responsibility as an index for the assessment of the governments, it was revealed that although 

the indices of political efficiency in different systems including religious and non-religious ones 

are evaluated by some fixed common categories, they are logically assessed differently due to 

their different features and based on the priority of criteria derived from Islamic references and 

religious ideology. The conspicuous feature of these criteria is adherence to religious principles 

and values so that the system of Wilat-e Faqih can achieve efficiency according to its purposes 

for the affairs both in this world and the other world based on commitment and capabilities. 

Therefore, the religious and committed government should manage both economic and spiritual 

affairs of people. Furthermore, efficiency based on belief in God and righteousness exists in the 

ideology of Wilayt-e Faqih. According to the principle of righteousness and justice, the middle 

objectives of an Islamic government consist providing material welfare, dignity, and freedom for 

people; and the ultimate objectives of an Islamic government consist bringing final guidance and 

prosperity for them. Thus, according to the epistemological and ideological tenets of Islam, 

neither belief in the other world and divinity is in contrast with development and the realization 

of the indices of efficiency in this world, nor development hinders spiritual prosperity in the 

other world. As a result, appropriate management of the affairs in this world can be compatible 

with the objectives in the other world and is not opposed to the efficiency of the political system.  

Keywords: Wilayat-e Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist), Political Efficiency, Imam 

Khomeini, Ayatollah Khamenei, Wali Faqih (Islamic Jurist Governor. 
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 چکیده
تحلیلی بوده و با توجه به  –های کارآمدی سیاسی در نظام والیت فقیه بود. روش پژوهش توصیفی  هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین شاخصه

ها است، مشخص شد که هرچند  ون سنجش کارآمدی دولتچارچوب مفهومی با معیار قرار دادن تئوری انجام تکلیف که از نظریات موجود پیرام
گیرد،  های سیاسی مختلف اعم از دینی و غیردینی از طریق عناوین ثابتی مورد ارزیابی و سنجش قرار می های کارآمدی سیاسی در نظام شاخصه

گیرند. این  سی یکدیگر، مورد ارزیابی قرار میهای سیا شان با منطقی متفاوت از منطق نظام رغم اشتراک لفظی، به دلیل اختالف ماهوی اما به
ها آن است که تابع  باشد. ویژگی بارز این شاخصه ای است که برگرفته از نصوص اسالمی و اندیشه دینی می بندی ها با توجه به اولویت شاخصه

میزان تعهد خود تا حد وسع و توانش براساس  های دینی باشد و نظام والیت فقیه براساس اهدافی که دارد کارآمدی خود را بنابر اصول و ارزش
اد انجام تکلیف، پیگیری نماید که قلمرو آن، هم شامل امور دنیوی است و هم اخروی. در نتیجه حکومت تکلیف مدار دینی، تدبیر امر معاش و مع

است، در اندیشه حکومت والیت فقیه است. مردم را، توأمان بر عهده دارد. لذا، کارآمدی بر مبنای خدا باوری و حق محوری روح حاکم بر سی
ورزی، تأمین رفاه مادی، کرامت و آزادی انسان، به صورت تکلیفی و از اهداف میانی حکومت  مداری و عدالت براساس این اصل و در چارچوب حق

شناختی و  این، به مقتضای مبانی جهاناسالمی است و هدایت و سعادتمندی نهایی انسان، در زمره اهداف نهایی حکومت اسالمی قرار دارد. بنابر
مندی  های کارآمدی بوده و نه آبادانی دنیا مانع از سعادت گرایی در تضاد با آبادانی دنیا و تحقق مولفه شناختی اسالم، نه خدامحوری و آخرت معرفت

 کارآمدی نظام سیاسی نداشته باشد. تواند در راستای اهداف اخروی بوده و منافاتی با  اخروی است. در نتیجه تدبیر درست دنیا می

 ای، ولی فقیه. اهلل خامنه والیت فقیه، کارآمدی سیاسی، امام خمینی، آیت :های کلیدی  واژه

                                                           
قیه با تاکید ر های کارآمدی سیاسی نظام والیت ف شاخصه»این مقاله بر گرفته از رساله دکترای رشته علوم سیاسی با عنوان  .2

 توسط دانشجو سیدجالل موسوی شربیانی ارائه گردید. 91/3/2933باد که در تاریخ  می« جمهوری اسالمی ایران
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 . مقدمه1

های سیاسی مطرح است، مسئله کارآمدی است که مبین  از مهمترین مسائلی که در نظام

ها و  بت شده است که اگر دولتباشد. این امر هم ثا موفقیت یك نظام در نیل به اهدافش می

های سیاسی بخواهند دوام و بقاء داشته باشند، الجرم باید کارآمدی خود را به اثبات برسانند  نظام

که نتیجه حداقلی آن تأمین عنصر حمایت ذهنی افراد جامعه از حکومت خواهد بود. نظام سیاسی 

رصه سیاسی و اجتماعی بوده است و برآمده از اندیشه والیت فقیه، که مدعی کارآمدی دین در ع

های انسانی،  مدیریت دینی را حتی فراتر از مرزهای ملی خود نویدبخش نیل به اهداف و آرمان

داند. از آنجا که این اندیشه سیاسی و نظام  اسالمی و الگویی واالتر در صدور انقالب خود می

های ایجاد شده بر سر راه آن در  انمتعددی را سپری کرده و فشارها و بحر  برآمده از آن، دوران

های انقالبی خود بوده،  طول چهل سال گذشته، آن را در جهت رسیدن به آنچه که به عنوان آرمان

با تاخیر مواجه ساخته است، بنابراین، هنوز شعار انقالبی بودن و انقالبی ماندن رهبران آن به عنوان 

اله خویش مطرح است و کار آمدی خود را معلول استراتژی ممتاز این نظام در ادامه حیات چهل س

ها بنابر  های غیر دینی دارد، اما این شاخصه داند که هرچند اشتراک لفظی با نظام هایی می شاخصه

باشد که عبارتند از: حاکمیت قانون،  بندی، ملهم از نصوص اسالمی و اندیشه دینی می اولویت

پذیری، نظارت، مشارکت سیاسی، مبارزه با فساد  یتعدالت اجتماعی، امنیت و ثبات سیاسی، مسئول

  های مدنی. و آزادی

های مذکور در کارآمدی، با نگاه به اهداف  در این راستا، پژوهش حاضر با توجه به شاخصه

غایی و اهداف میانی نظام والیت فقیه، کارآمدی آن را با توجه به مبانی فکری و دینی رهبران 

 دهد. رزیابی قرار میسیاسی آن، مورد بررسی و ا

 . چارچوب مفهومی پژوهش2

تواند مالک عمل باشد، عبارت است  در این پژوهش آنچه که به عنوان چارچوب مفهومی می

از: نظریه انجام تکلیف، که بنابر این نظریه، کارآمدی یك نظام با میزان تعهد و التزام حکومت به 

از این که این وظایف در عرصه عمل تا چه  نظر شود. صرف تکالیف مورد نظر جامعه سنجیده می
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اند و یا میزان رضایت مردم در تحقق این تکالیف چقدر است، بنابراین،  حدی به توفیق دست یافته

کنندگان به تکالیفی که از  صرف انجام تکلیف، حاکی از کارآمدی است و هر مقدار که حکومت

(. 53: ص2913 شوند )ذو علم، مدتر تلقی میاند، بیشتر عمل کنند، کارآ یك منبع فرابشری گرفته

یعنی تحقق اهداف از   مفهوم کارآمدی از منظر پژوهش حاضر بیشتر ناظر به انجام تکلیف است،

پیش تعیین شده در گرو انجام تکلیف بوده و تعریف مختار ما از کارآمدی در یك نظام دینی یعنی 

ه اهدافی بوده است که مطابق با نظام ارزشی فلسفه تاسیس نظام سیاسی برای جامه عمل پوشاندن ب

آن جامعه است که تعیین کننده جهت، هدف و سمت و سوی یك نظام دینی است. بنابراین، از 

گذاری درباره کارآمدی یا  منظر این تعریف، کارآمدی امری نسبی است و معیار قضاوت و ارزش

سنجید، نه با اهداف دیگران. لذا،   ناکارآمدی یك نظام را باید با اهداف خود آن نظام سیاسی

ها و  کارآمدی بر پایه نظریه انجام تکلیف، با تبیین و تعیین اهداف آن نظام سیاسی که با شاخص

کند، با میزان التزام  محورهایی که وظایف و تکالیف نظام سیاسی را در نیل به اهداف مشخص می

 شود. به تحقق این تکالیف، مالک کارآمدی دانسته می

شان، با منطقی  های کارآمدی آن به دلیل اختالف ماهوی در نظام والیت فقیه که شاخص

گیرند، در واقع برآمده از اندیشه و  ارزیابی قرار می مورد های سیاسی غیردینی نظاممنطق متفاوت از 

تئوری فکری رهبران آن بوده که برگرفته از نصوص اسالمی و اندیشه دینی براساس انجام تکلیف 

مداری و  های کارآمدی، براساس اصل تکلیف و در چارچوب حق ست. تحقق شاخصها

های کارآمدی تمام  ورزی، تأمین رفاه مادی، کرامت و آزادی انسان، که از جمله شاخصه عدالت

نظامات سیاسی بوده، از اهداف میانی حکومت اسالمی است و هدایت و سعادتمندی نهایی انسان، 

حکومت اسالمی، به عنوان مقدمه کارآمدی نظام حکومت اسالمی قرار دارد. در زمرة اهداف نهایی 

تواند در راستای اهداف اخروی بوده و منافاتی با کارآمدی نظام  در نتیجه تدبیر درست دنیا می

 سیاسی نداشته باشد.

 های کارآمدی نظام والیت فقیه . شاخصه3

 ر موارد فوق بیان شد، در نظریهبا توجه به فلسفه تشکیل حکومت اسالمی که اهم آن د
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والیت فقیه، تحقق کارآمدی در گرو اهداف آن بوده و نیز شرایطی برای ولی فقیه است. در تمام 

 نظامات سیاسی، ضمن توجه به اهداف رایجی مانند خدمات عمومی بهداشتی، امنیت، رفاه که

مبتنی بر نظام ارزشی  ها مطرح است، اما در نظریه والیت فقیه اهداف خاصی در همه حکومت

ها سنگ بناى هر نظام سیاسى و اجتماعى را تشکیل  اسالم در نظر گرفته شده است. چراکه ارزش

 بخشند. در حکومت دینی، دین، روح سیاست است مى دهند و آنها را قوام و استمرار مى

نی عمل گیرد. ولی فقیه، امام جامعه است، و براساس سیاست دی و سیاست تابع دین قرار می

تواند و تکلیف   های کالن، تا آنجا که می کند، یعنی قرار است که طبق اصول با تعیین سیاست می

دارد، جامعه را از وضع موجود به وضع مطلوب هدایت کند که این امام جامعه دارای شرایطی 

 است. 

 در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در شرایط و صفات رهبر چنین آمده است:

 در ابواب مختلف فقه، افتاء ( صالحیت علمی الزم برای2

 ( عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم،1

 ( بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. 9

تری  ( در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی3

 نون اساسی، اصل یکصد و نهم(.)قا باشد مقدم است

های وظایف و اهداف نظام والیت فقیه، که در واقع تبیین  ترین محور لذا، اجماالً عمده

 شود که همان اهداف کارآمدی نظام سیاسی اسالم نیز است. کارآمدی آن است، بیان می

 . اهداف نظام والیت فقیه ناظر بر کارآمدی 4

 ()مقدمه کارآمدی . اهداف غایی4-1

کند  ترین موضوعاتی که توجه مخاطبان را به خود جلب می در مطالعات انقالب یکی از اساسی

این است که انقالب مذکور برای رسیدن به چه اهداف و مقاصدی شکل گرفته است که معموال 

شود. البته اهداف همه  ها متبلور می و در شعارها و بیانیه  این اهداف، در بیان رهبران انقالب
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ها، یکسان و در یك رتبه نیستند، بعضی اهداف متوسط و اهداف میانی و مقدماتی هستند و  البانق

 باشند. برخی اهداف اصلی و نهایی و یا به عبارتی غایی می

ها و  های مردمی نشان داده است که با گذشت زمان و تغییر نسل ها و انقالب تاریخ ملت

ها به صورت عمدی یا سهوی  در اهداف انقالب حاکمان، ممکن است تغییرات و حتی تحریفاتی

ها در جهان  اتفاق بیافتد. انقالب اسالمی ایران به لحاظ ویژگی خاص آن در قیاس با سایر انقالب

تواند از این قاعده مستثنی باشد، لذا با بازخوانی آن در  های دینی هرگز نمی و به لحاظ داشتن آرمان

پردازیم که در واقع تبیین  نقالب به بیان این اهداف میاندیشه امام خمینی و رهبری معظم ا

 کارآمدی نظام است.

چنانکه اشاره شد کارآمدی ناظر به اهداف و در گرو آن است. لذا به جهت اهمیت ابتدا به 

پردازیم و سپس اهداف میانی آن،  اهداف غایی که به عنوان مقدمه کارآمدی این انقالب است، می

 شود. ارآمدی و در گرو انجام تکلیف است، بررسی میکه در واقع نیل به ک

 . اهداف غایی )در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری(4-1-1

رسیم که  با بررسی و مطالعه حکومت و سیاست در جوامع مختلف به این نکته اساسی می

است و  ای مبتنی بر ایدئولوژی حاکم بر آن جامعه های حکومت در هر جامعه اهداف و آرمان

یابند. ابتدا باید آن را در سر منشاء  مفاهیمی چون سعادت، پیشرفت و توسعه، تعریف مشخصی می

ای از مأموریت  اصلی آن یعنی در گفتمان بعثت و در ادامه، در تشکیل حکومت اسالمی که مرحله

ها تعریفی الهی پیامبر اعظم)ص( بود، بررسی کرد، چراکه در دل دستگاه معانی دینی باید برای آن

متفاوت از آنچه معمول است، ارائه داد تا از هرگونه برداشت التقاطی و دوپهلو از مفاهیمی چون 

توسعه، آزادی، دموکراسی، امنیت و... جلوگیری شود و از مناقشاتی که گاه در جامعه امروزی نیز 

 آید، ممانعت شود.  در مسئله تعریف مفاهیم بوجود می

کند که برای رسیدن به کارآمدی از منظر دینی به  ز اهدافی بحث میبنابراین پژوهش حاضر ا

شود که دقیقا نکته تمایز با نظامات غیر دینی است. لذا، اهداف  عنوان مقدمه واجب از آن یاد می

 غایی به عنوان مقدمه کارآمدی در نظریه والیت فقیه عبارتند از:
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 . تأمین سعادت4-1-1-1

شناسی آن در  در فلسفه سیاسی اسالم، مطرح شده و جایگاه و مفهوماز موضوعاتی که از دیرباز 

ها در پرتو حکومت  چارچوب نظام سیاسی، مورد توجه قرار گرفته، سعادت است. سعادت انسان

اسالمی و نظام والیت فقیه از امور مسلّم و از اهداف غایی آن در تفکر سیاسی شیعه است و حتی 

نیز معتقدند که هدف حکومت، سعادت انسان و جوامع انسانی  بسیاری از متفکران غیر اسالمی

ترین هدف حکومت در نظریه  ها به عنوان عالی است. بنابراین، سعادت و تعالی معنوی انسان

والیت فقیه، از جمله عناصری است که آزادی انسان را به عنوان شرط الزم برای تحقق کمال 

اساس، استفاده از ابزارهای ارزشی برای تحقق  دهد. بر این انسانی، امری ضروری نشان می

 .نماید ترین هدف نظام اسالمی و برای رسیدن به کارآمدی، ضروری می اصلی

 آزادی و رهایى از بردگى  .4-1-1-2

از اهداف غایی و از کار ویژه نظام والیت فقیه برای کمال انسان و شکوفایی استعدادهای 

آزادی درونی، یعنی رهایی از قید و بند هوا هوس و تعلّقات هم باید به »متعالی او آن است که 

ها و  ای که با ارزش نفسانی توجه شود و هم به آزادی بیرونی در حد معقول آن؛ یعنی به اندازه

(. نبود اهتمام به 33: ص2931)نصری، « حقایق واالی الهی تصادم نداشته باشد، بهاء داده شود

وَ يَضَعُ عَنْهُمْ »اندازد،  بند درونی، آزادی بیرونی را نیز به خطر میآزادی معنوی و رهایی از قید و 

توان در نظام دینی  ( و تا این امر محقق نشود، نمی251)اعراف،  «إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ

 به کارآمدی امیدوار بود.

 هدایت و تربیت مردم .4-1-1-3

بعد از رهایی انسان از قید بردگی درون و برون، هدایت جامعه به از کارویژه نظام اسالمی 

سوی کمال و ترویج خداپرستی است که این امر بدون تزکیه و تعلیم، در مبانی وحیانی میسر 

نیست. لذا، رهبر اسالمى در هدایت و تربیت مردم باید حریص باشد، زیرا پیامبر)ص( اینگونه بود، 

(، که 213)توبه،  «مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ»

 یکی از مقدمات واجب در کارآمدی است.
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 استقرار توحید و خداپرستى .4-1-1-4

های کمال  که زمینهآخرین کارویژه نظام اسالمی و نظام والیت فقیه بعد از تعلیم و تربیت مردم 

فراهم شد، تأمین هدف آفرینش است که هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی 

قرب الهی بوده و این مهم تنها در سایه عبودیت و بندگی خداوند است. استقرار توحید و 

ف انبیاء خداپرستى در زمین و رهانیدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غیر خدا، چنانکه از اهدا

باشد و از آنجا که در تفکر اسالمی، انسان برای عبادت خدا  است، از اهداف جانشینان آنها نیز می

آفریده شده است، لذا باید محیط و بستر این عبادت خدا فراهم گردد و زندگی مؤمنانه در آن آسان 

 (.96 )نحل، «للَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَوَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّه رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا ا»باشد، 

ضمن تقسیم سیاست به حیوانی و انسانی، سیاست   با توجه به اهداف مذکور است که امام خمینی

در اسالم را تعریف کرده و هدف غایی سیاست را در اسالم هدایت جامعه به سوی صراط مستقیم 

لذا، هدف حکومت اسالمی از منظر ایشان تأمین (. 121، ص 29: ج2913 دانسته است )امام خمینی،

 (که همان رسیدن به قرب الهی است. 123)همان: ص باشد سعادت بشر، آزادی، هدایت و عبودیت می

گرایی از اهداف  جویی و کمال در مجموع پیرامون اهداف غایی حکومت باید گفت که سعادت

های مختلف  آن، بسط عدالت در حوزه های غایی حکومت اسالمی بوده که در پرتو نهایی و ارزش

سار آن محقق خواهد شد و بدون  تأمین امنیت همه جانبه، ایجاد رفاه و تأمین معاش در سایه

 مقدمات مذکور نیل به کارآمدی امری ابتر خواهد بود. 

 . اهداف میانی)نیل به کارآمدی( 4-2

 ری(. اهداف میانی )در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهب4-2-1

همانطور که در سطور پیشین اشاره شد، مراد از کارآمدی در تعریف این پژوهش با توجه به 

ها، کارآمدی در جهت و هدف است. لذا، با مطالعه  نظریات مختلف در بحث کارآمدی حکومت

توان کارآمدی را  خمینی و مقام معظم رهبری و نیز با توجه به اقدامات عملی ایشان، می آثار امام 

ر یك جمله کوتاه یعنی نیل به اهداف دانست که در حقیقت همان اهداف میانی در نیل به د

ای است که به  گانه های هشت شود. این اهداف همان شاخصه کارآمدی حکومت نیز محسوب می
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عنوان کارآمدی سیاسی نظام والیت فقیه، در بیان مسئله به آنها اشاره شد که نیل بدانها بر مبنای 

 کلیف و در حد توان با توجه به مقدورات و رفع موانع است. این اهداف عبارتند از: انجام ت

 . حاکمیت قانون اسالم4-2-1-1

باشد، حاکمیت  ها نیز می ترین آن اولین هدف حکومت در کارآمدی نظام سیاسی که تقریباً مهم

 قانون اسالم است.

الً باید در حکومت، قانون حاکم باشد و او»امام خمینی همواره بر این مسأله تأکید داشتند که 

همه چیز براساس قانون اجرا شود، بین حاکم و مردم در اجرای قانون هیچ فرقی نباشد و قانون 

های ظاهری در مورد همه اعمال شود؛ ثانیاً  اندیشی  توجه به مصلحت وکاستی و بی بدون هیچ کم

 )امام خمینی،« افاتی با اسالم نداشته باشداین قانون حاکم باید قانون اسالم باشد یا حداقل من

 (. 32: ص 2919

مقام معظم رهبری نیز همواره بر حاکمیت قانون اسالمی و اجرای آن برای همه افراد و آحاد 

ای با هر عنوان و  در نظام اسالمی، همه افراد از هر قشر و طبقه»فرمایند:  جامعه تأکید داشتند می

ند. در نظام اسالمی باید همه افراد جامعه در برابر قانون و در استفاده از منصبی در برابر قانون برابر

مندی از مواهب حیات متعادل باشند، هیچ قدرتی  امکانات خداداد میهن اسالمی یکسان و در بهره

قادر به زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند بر خالف قانون، میل و اراده خود را به دیگران تحمیل 

 (.26/22/33 معظم رهبری،)مقام  «کند

های اصلی کارآمدی است که در  البته در تمام نظامات سیاسی، حاکمیت قانون از شاخصه

اندیشه و کالم این دو بزرگوار نیز همواره بر قوانین و مقرراتی که قابل اجرا باشند و تخطی از 

فراوان شده است. به  های ترقی و پیشرفت جامعه را هموار سازد، تاکید قانون اسالم نشود و راه

اى قوانین  ویژه در توصیه به نمایندگان مجلس بسیار تاکیده بوده، چراکه در جامعه باید به گونه

وضع شوند که جامعه را در مسیر تکامل، پیش ببرد و چنین امرى را در جامعه محقق نماید و این 

آن، اجراى کامل قوانین امکان براى افراد فراهم شود که به حقوق خود دست یابند. در کنار 

آسمانى اسالم با تمام ابعاد آن، اعم از قوانین اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سیاسى و نظامى باید در 

 جامعه پیاده شود.
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 . عدالت اجتماعی4-2-1-2

باشد. لذا،  یکی از مفاهیم کلیدی اهداف میانی حکومت، در نیل به کارآمدی، مفهوم عدالت می

نظام سیاسی اسالم و نظریه والیت فقیه که به آن تصریح شده، عبارت  دومین هدف حکومت در

است از اینکه زندگی انسان در عرصه فردی و اجتماعی براساس عدالت، استوار شود. در اسالم، 

باشد، مورد  ای که دارای ارزش ذاتی می عدالت اجتماعی به دلیل اصالت اهمیت آن به عنوان پدیده

به همین دلیل در این نگرش، عدالت هدف اصیل است، نه آنکه وسیله و توجه قرار گرفته است. 

 .های اجتماعی دیگر ـ به استثنای سعادت ـ باشد ابرازی برای رسیدن به هدف

ای که  از این رو، عدالت اجتماعی در اندیشه و سیره امام خمینی جایگاهی بس واال دارد، به گونه

 خمینی را تحقق عدل و قسط در مبارزه با ظلم و ستم دانست. توان واالترین آرمان و خواسته امام می

در مبانی دینی، حکومت برای تحقق عدل و قسط بوجود آمده است، لذا وضع و اجرای قوانین 

باید براساس عدالت صورت گیرید و سیاست و راه بردن جامعه باید براساس موازین عدل و قسط 

 (.53: ص2919 باشد )امام خمینی،

اندازهای حکومت مطلوب و کارآمد را ایجاد عدالت و تحقق  م رهبری یکی از چشممقام معظ

داند. با توجه به گفتار و اندیشه  عدالتی می کن کردن ظلم و ستم و بی ها و ریشه آن در تمام زمینه

آید که عدالت اجتماعی بر سه پایه اساسی استوار است که معماران و طراحان  ایشان چنین برمی

های اجتماعی باید همواره  ها و سازمان ریزی بنیان گذاران در پی ماعی و مدیران و سیاستنظام اجت

 آنها را مد نظر قرار دهند:

، 9: ج 2963، قوانین عادالنه، مجریان عادل و با تقوی، نظارت و آگاهی مردم )در مکتب جمعه

 (. 235ص 

ترین اصل یك حرکت  ین و محوریتر تکیه بر عدالت، اساسی»فرمایند:  ایشان درباره عدالت می

عدالتی است، با عدالت دشمن هستند. همه کسانی که  الهی است؛ ... همه کسانی که نانشان در بی

شوند، با عدالت  المللی تغذیه می با قلدری و زورگویی چه در صحنه ملی، چه در صحنه بین

وری اسالمی بوده و مخالفند. عدالت، شعار اصلی و هدف بزرگ انقالب اسالمی و نظام جمه

 (.911، ص22)همان: ج ...«هست 
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توجهی به مقوله عدالت است.  های استبدادی و دیکتاتوری، ظلم و بی های اصلی نظام از ویژگی

در حالی که در نظریه والیت فقیه، حکومت کارآمد، حکومتی است که بر پایه عدالت در سطوح 

  کند. به ترین اهداف خود معرفی می ز اصلیمختلف و برچیدن ظلم در اشکال گوناگون، آن را ا

ای که اگر بر خالف آن عمل شود، حکومت، ماهیت دینی خود را از دست خواهد داد، چرا  گونه

که استبداد و دیکتاتوری از بارزترین مصادیق ظلم است و به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسالمی 

ستیزی را  در توجیه موجودیت خود ظلمها است و حکومت اسالمی  ظلم بزرگی برای ملت»ایران، 

 (.26/22/33 )مقام معظم رهبری، «کند های اصلی خود بیان می از مؤلفه

 . امنیت و ثبات سیاسی4-2-1-3

ترین اهداف هر دولتی، در مقوله کارآمدی آن، استقرار امنیت و توجه ویژه به ثبات  یکی از مهم

اند. مسلم است  ولت را برقراری امنیت دانستهسیاسی است، تا جایی که بسیاری، فلسفه تشکیل د

ای که شهروندان، حتی از ناحیه حاکمیت  گونه باشد، به  که حفظ امنیت از اهداف اساسی دولت می

 .نیز باید احساس امنیت نمایند

ترین و  آید این است که امنیت از مهم بنابراین، آنچه از قول اندیشمندان اسالمی برمی

 (.112: ص2933 الهی دانسته شده است )جوادی آملی، های ترین نعمت بزرگ

ای امام خمینی و رهبری انقالب به این موضوع به  با توجه به این مقدمه، در مبانی اندیشه

صورت ویژه پرداخته شده و البته در مبانی وحیانی و روایی هم از جایگاه خاصی برخوردار است. 

تواند در رفاه عمومی نیز خود را نشان دهد، در  مسئله امنیت و ثبات سیاسی که نتیجه آن می

کلمات امام خمینی هر جا از امنیت و ثبات سخن به میان آمده، به مسئله رفاه عمومی نیز اشاره 

شده است. ایشان رابطه امنیت و رفاه و توسعه و سازندگی را یك رابطه دوسویه و متقابل 

اهداف میانی حکومت برای کارآمد بودن همین  توان گفت، یکی از دانستند. به عبارت دیگر می می

نکته است. لذا، امام خمینی از همان ابتدای حرکتشان برقراری امنیت و رفاه در جامعه را مدنظر 

شود در حال جنگ اعصاب و جنگ خارجی  شود اصالحی بدون آرامش؟ می آیا می»... قرار دادند. 

ل بشود ... تا آرامش پیدا نشود هیچ اصالحی و به هم خوردن همه اوضاع، قضایا و مشکالت ما ح

 (.31 - 32، ص 1: ج 2913)امام خمینی، « امکان ندارد
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 داند. اندازهای دولت کارآمد را تأمین امنیت و رفاه مردم می مقام معظم رهبری نیز یکی از چشم

های  ها و صحنه امنیت، مقوله بسیار مهمی است و بدون امنیت، یك کشور در همه عرصه»

های اقتصادی، در مقوله  عالیت و تالش دچار مشکل است. در مقوله علم، در مقوله پیشرفتف

تواند افتخارات  مسائل معیشتی و شهروندی، در مقوله سازندگی کشور، در همه مقوالتی که می

 «نیاز اصلی و اساسی عبارت است از امنیت بزرگ ملی را برای یك کشور به ارمغان بیاورد، پیش

 (.25/1/33ظم رهبری، )مقام مع

های کارآمدی است که در نظامات  البته همانطور که اشاره شد، امنیت از مهمترین شاخصه

 سیاسی، مصادیق زیادی از لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. 

ای از آراء و  لذا، مطالبی که در اینجا از قول امام خمینی و رهبر انقالب بیان شد، تنها شمّه

 دو فقیه سیاسی است.  نظرات این

 پذیری . مسئولیت4-2-1-4

ای امام خمینی و رهبری  از اهداف میانی دیگری که در نیل به کارآمدی و در مبانی اندیشه

شود، مسئله  های مهم کارآمدی محسوب می معظم انقالب بدان پرداخته شده و از شاخصه

پذیری  نظام سیاسی اسالم مسئولیتپذیری و به تبع آن پاسخگو بودن مسئولین است. در  مسئولیت

و پاسخگویی پشتوانه و مبانی متّقن و محکم قرآنی و روایی دارد و بیان این موضوعات از زبان 

ساالری دینی  گیرد. این از امتیازات نظام اسالمی و مردم رهبران نظام نیز از منابع دینی نشأت می

گیری و شیوه مدیریت  سبت به فرایند تصمیماست که مدیران و کارگزاران نظام را در تمام سطوح ن

پذیری در  داند. به همین دلیل است که مسئولیت و نتایج و پیامدهای آن شرعاً مسئول و پاسخگو می

حکومت اسالمی شأن و جایگاه صرف نیست، بلکه توجه به اهلیّت و رعایت شئون قبول جایگاه 

 ای برخوردار است. آن مسئولیت، از اهمیت ویژه

دانستند، فرد فرد  نجا که امام خمینی حفظ اسالم و به تبع آن نظام را از اوجب واجبات میاز آ

مسئولین و مردم را در حفظ آن مورد خطاب قرار داده و کوتاهی در این امر مهم را گناهی 

 آید، مسئول هستیم، یعنی امروز وضع طوری ای که از ما کار می به اندازه»... دانستند  نابخشودنی می
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« است، به طوری حساس است وضع مملکت ما که اگر قصور بکنیم، در ادای تکلیفمان مسئولیم

 (. 211، ص 1: ج2913)امام خمینی، 

یکی از مسائل مهمی که در آغاز بحث بدان اشاره شد، بحث پاسخگو بودن مسئولین در برابر 

عملکرد مثبت مدیران نظام، مسئولیتی که به آنها سپرده شده است، بود. در اندیشه امام خمینی، 

مردم دَیْنِ خودشان را به جمهوری اسالمی »... بهترین شیوه پاسخگویی به مطالبات مردم است: 

تاکنون ادا کردند، به تکلیف خودشان مردم عمل کردند، اشکال در ماها است، باید ماها جواب 

 (. 913، ص 3)همان: ج « مردم را بدهیم

« پذیری مسئولیت»تری تحت عنوان  ویی را در یك واژه عام و گستردهمقام معظم رهبری نیز پاسخگ

باشد.  می« مسئولیت»است، این همان « حقیقت اسالمی»پاسخگویی یك »تبیین نمودند و معتقدند: 

ای که است، در درجه اول از خود سؤال کند. ببیند رفتار و گفتار  مسئولیت، یعنی هر انسانی در هر مرتبه

 (. 16/2/2939)مقام معظم رهبری، ...« و تحت تأثیر چه بود گیری ا و تصمیم

سازی عملکرد مسئولین اشاره دارند و مانند امام خمینی این امر را در  ایشان بر لزوم شفاف

شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهورى »دانند:  راستای کارآمدی نظام ضروری می

تیار مردم قرار بدهد، این معناى شفافیت است، اسالمى عملکرد خودش را به طور واضح در اخ

 (.13/6/2933 مقام معظم رهبری،) «باید هم بکنند

پذیری و  با توجه به مطالبی که ذکر شد، از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری مسئولیت

 در قبال آن پاسخگو بودن مسئولین از جمله اهداف میانی نظام والیت فقیه در نیل به کارآمدی

باشد که در آن لزوم سپردن مسئولیت به افراد توانمند، نقدپذیری، شفافیت و حتی براساس آن  می

ها را بشناسند و  مستثنی نبودن شخص ولی فقیه مورد تاکید است که بایستی در آن مدیران، کاستی

و جبران نمایند. همچنین ادای تکلیف، تعهد در انجام کار، پاسخگو بودن در برابر مطالبات 

 شود. پذیری در نظام والیت فقیه شمرده می دهی، از کارکردهای مدیریتی در مسئولیت گزارش

 . نظارت4-2-1-5

ترین ارکان یك  آید این است که یکى از حیاتى آنچه از بیان و اندیشه عالمان علم مدیریت برمی

یل به کارآمدی مدیریت سالم و کارآمد، وجود یك نظام کامل و دقیق نظارت و بازرسى است که ن



111  99 ، تابستان29شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

سیاسی نیز متضمن آن است. از آنجا که دین مبین اسالم، دینى کامل و جامع و پاسخگوى تمام 

هاى  نیازهاى تکاملى انسان است و هر آنچه تکامل و سعادت انسان در گرو آن باشد، در آموزه

ن یك نظام دقیق، شود، در این زمینه نیز دستوراتى دارد و مدیران مسلمان را به داشت دینى یافت مى

های دینی،  کند. نظام والیت فقیه نیز براساس آموزه جدّى و عادالنه نظارت و بازرسى سفارش مى

توجه خاصی به این رکن حیاتی مدیریت داشته و در کالم و اندیشه امام خمینی و مقام معظم 

 رهبری نیز این مسئله از اهمیت باالیی برخوردار است.

کند و در مصاحبه با  ظارت بر حکومت در همه مراتب آن اشاره میامام خمینی به مسئله ن

این حکومت در همه مراتب خود متّکی به آرای مردم و تحت »فرمایند:  خبرگزاری رویترز می

(. ایشان ضمن 261، ص 3: ج 2913 )امام خمینی،« نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود

عه بعد از انقالب، در پاسخ به خبرنگار مجله آلمانی اشپیگل مقایسه جامعه قبل از انقالب با جام

جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری »فرمایند:  می

سازد:  (. همچنین ایشان خاطر نشان می953)همان: ص « امور خویش شرکت خواهند جست

همه اموری که دولت یا عضوی از اعضای دولتی بدیهی است در چنین منظری مردم موظفند در »

 (. 516، ص 5)همان، ج « متکفل آن هستند در آن نظارت نمایند

فرمایند:  دانند و می مقام معظم رهبری نیز مسئله نظارت را امری بسیار مهم در مدیریت می

نم ای است که همه مدیران کشور، در سطوح مختلف باید وجود آن را مغت بازرسی یك نقطه»

ها و  بشمارند، چون ابزار حسن مدیریت است. چون مدیران دلسوز و دارای هدف، از اینکه چشم

بینند و منعکس  کنند و نقاط را می هایی در دستگاه او با هوشیاری کامل به کارشان نظارت می گوش

 (.6/1/31 )مقام معظم رهبری، «کنند کنند، استقبال می می

ای است  ظارت و کنترل در نظام والیت فقیه دارای جایگاه ویژهبا توجه به مطالب فوق اهمیت ن

دهد نه تنها نظام والیت فقیه از این عنصر مهم در مدیریت غافل نبوده، بلکه در اندیشه  که نشان می

و کالم امام خمینی و مقام معظم رهبری نظارت و کنترل به عنوان یکی از نظامات مهم مدیریتی و 

بایست با شرایط و گاهی با تغییرات محیطی همسو باشد. لذا، آنچه از  میکارآمدی نظام اسالمی 

شود، این است که آنچه در یك محیط نظارتی کارا به چشم  کالم این دو بزرگوار استفاده می



 111 های کارآمدی سیاسی نظام برآمده از اندیشه والیت فقیه شاخصه

هایی از جمله رعایت  خورد، وجود نفع و فایده بیشتر از هزینه آن است. لذا، وجود ویژگی می

انجام نظارت و ارزیابی، باعث افزایش کارایی این سیستم خواهد شد های  موارد قانونی در روش

 های یك نظام کارآمد است. که از ضرورت

 . مشارکت سیاسی4-2-1-6

با نگاه به مفهوم مشارکت سیاسی و تاثیر آن در نظام اجتماعی، اهمیت این شاخص در 

رکت سیاسی هرچند مفهومی شود. البته مفهوم مشا کارآمدی نظام سیاسی بیش از بیش آشکارتر می

جدید و نتیجه مدرنیته است، اما نباید از این موضوع غافل بود که مسئله مشارکت سیاسی با 

ادبیات متفاوت، ریشه در فرهنگ روایی و قرآنی دارد و در اهداف میانی در نیل به کارآمدی در 

ساالری دینی تعبیر  مردمنظام والیت فقیه این عنصر به طور خاص وجود دارد که البته از آن به 

شود. مشارکت حداکثری مردم در تعیین رهبران اجرایی و سیاسی، ضامن تداوم، بقاء و مقبولیت  می

بیشتر نظام خواهد بود. بنابراین، یکى از اهداف میانی در کارآمدى دولت از منظر امام خمینی این 

ردم را در امور مختلف جلب است که حکومت از اساس، جنبه مردمى داشته و بتواند مشارکت م

توانند بدون همراهى و تشریك مساعى مردم در مسائل  ها نمى نماید، زیرا به اعتقاد ایشان، دولت

 (.239، ص 29؛ ج 55، ص 11: ج 2913 )امام خمینی، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى کارى بکنند

اند که به دست خود آنها  ها را در این امر دانسته از این رو ایشان کارآمدى و پایدارى دولت

 (. 393، ص 21مملکت را اداره کنند )همان: ج 

های سیاسی و شیعی نظریه والیت فقیه و با التزام به  مقام معظم رهبری با تاکید بر مبنای آموزه

هایی نظیر مشارکت سیاسی، انتخابات، گردش نخبگان و جدایی قوا، الگوی خاص خود را  شاخص

ساالری اسالمی، توجه به فرهنگ اسالمی و سیاسی،  هایی نظیر مردم ژگیدر توسعه سیاسی با وی

 توزیع قدرت هدایت شده و رابطه نوین مردم و حکومت ارائه نموده است )مقام معظم رهبری،

15/1/2936.) 

گیریم که به طور کلی در اندیشه امام خمینی و مقام معظم  بنابراین، از مباحث فوق نتیجه می

کند این است که: ایشان مشارکت سیاسی را سبب کارآمدی نظام  توجه می رهبری آنچه جلب
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دانند و معتقدند این  سیاسی و تقویت انگیزه افراد نسبت به مسئول بودن آنها در مقابل جامعه می

امر باعث تعیین سرنوشت، ثبات سیاسی، قانونمندی و مشارکت نخبگان خواهد شد. لذا، اهمیت 

ساالری دینی را با مشارکت  ر دو فقیه سیاسی تا آنجا است که تحقق مردماین موضوع از دیدگاه ه

 دانند. آگاهانه مردم میسر می

 . مبارزه با فساد4-2-1-7

ترین اهداف و بلکه گوهر حرکت پیامبران الهی  ترین و اصلی مقابله با فساد، از جمله اساسی

رژیم پهلوی بایستد، مساله مبارزه بوده است، که مهمترین عاملی هم که باعث شد ملت در مقابل 

باشد که  با فساد بود. این عنصر یکی از اهداف میانی نظام والیت فقیه در نیل به کارآمدی نیز می

در راستای نظام حکومت اسالمی است. بنابراین، در اندیشه و کالم امام خمینی و مقام معظم 

 شود. راوانی دیده میرهبری در راستای جلوگیری از ناکارآمدی نظام تاکیدات ف

ترین اهداف تشکیل حکومت اسالمی را برقراری قسط و عدل و  بنیانگذار انقالب اسالمی مهم  

اگر »دانستند که این موضوع نقطه مقابل فساد در مفهوم عام آن است.  اجرای احکام الهی می

ن، مقامات و مسئوالن مردا کشانند. دولت مردان فاسد باشند، تمام مصالح کشور را به فساد می دولت

 (.111ص  ،29: ج 2913 )امام خمینی،« ترین قشری هستند که باید پاکدست و تزکیه شده باشند مهم

داند.  مقام معظم رهبری اهتمام به مبارزه با مفاسد را جلوگیری از آلودگی فضای جامعه می

مفاسد اقتصادی، جریان »ند: فرمای ایشان از مصادیق مبارزه با مفاسد را مفاسد اقتصادی دانسته و می

ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یك جرم  آلوده

)مقام معظم  «منفرد و تك افتاده نیست. برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد

 (. 15/13/2932رهبری، 

مبارزه با فساد، باید به این نکته نیز توجه کرد که به طور کلی با نگاه به مطالب فوق در 

آید و دستیابی به نظام  پاسخگویی و شفافیت یکی از ابزارهای اصلی مبارزه با فساد به حساب می

باشد. لذا، وجود سیستم  پاسخگویی مناسب، از ضروریات نظام والیت فقیه در نیل به کارآمدی می

اعث حفظ مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی و برخورد کارآمد پاسخگویی و شفافیت از سویی ب

ها جلوگیری کند که در اندیشه و کالم  تواند از فساد حکومت شود و از سوی دیگر می با فساد می
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 امام خمینی و رهبری نظام به آن تصریح شده است.

 های مدنی  . آزادی4-2-1-8

های مدنی است که  یه آزادیآخرین هدف و شاخصه مهم در نیل به کارآمدی نظام والیت فق

شود. آنچه  های انقالبی بر آن بسیار تأکید می ها و جنبش های سیاسی، حرکت در تمام نظام  معموالً

مهمترین  - البته نه به معنای رایج غربی -های مدنی  آید، آزادی از مبانی نظری والیت فقیه برمی

آید که اسالم فارغ  اسالمی به دست میهدفی است که باید حکومت در تحقق آن بکوشد. از مبانی 

از افراط و تفریط، نگاه متعادل به آزادی دارد. لذا، بر مبنای اصول اسالم، آزادی غایت و ارزش 

مطلق نیست. این هدف در شعارهای مردم در زمان نهضت اسالمی در دوران حکومت پهلوی 

استقالل، آزادی، جمهوری »ها  ماییای که شعار اصلی و همیشگی راهپی کامالً مشهود است. به گونه

کرد و تحقق آن را در  بود که بر آزادی به عنوان یکی از اهداف اصلی انقالب تأکید می« اسالمی

هدف ما »فرماید:  ساخت. امام خمینی در این باره می چارچوب اسالم و شرع مقدس مطرح می

: 2913 )امام خمینی،« قالل استما تحصیل آزادی و است  برقراری جمهوری اسالمی است، و برنامه

)همان: « خواهیم که اسالم، آزادی به ما بدهد نه آزادی منهای اسالم ما اسالم را می(. »233، ص3ج

 (. 111، ص 2ج 

مقام معظم رهبری نیز یکی از مسائل مهمی را که حکومت باید به دنبال تأمین آن باشد، آزادی 

آزادى باید به شکل منطقى و »شان اشاره دارند به اینکه: دانسته و بر لزوم آن تأکید کرده است. ای

ى که انقالب اسالمى و نظام اسالمى پرچمش را در  ا آزادی  صحیح در جامعه تأمین شود؛ همان

درآوردى ... ما به آزادى معتقدیم.  دنیاى اسالم بلند کرد؛ نه آزادى به شکل افراطى، تقلیدى و من

دار و داراى مبناى دینى  شهروندى در مسائل اجتماعى هم ریشه  قوقاعتقاد ما به آزادى و تأمین ح

 (.25/15/2931 )مقام معظم رهبری، «است

توان نتیجه گرفت که از دیدگاه اسالم، قوانین الهی و اسالمی  با توجه به آنچه که گذشت می

مین آن را نیز از تبیین کنندة مفهوم آزادی بوده و محدودة آن را معین کرده است. عالوه بر این، تأ

سازد. آنچه از مبانی نظری این دو فقیه و رهبران انقالب  سوی نظام اسالمی ضروری و الزم می

آید این است که آزادی مهمترین هدفی است که باید حکومت در اهداف میانی خود  اسالمی برمی
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دیدگاه، آزادی حتّی برای نیل به کارآمدی بدان اهتمام وافر داشته و در تحقق آن بکوشد. طبق این 

 بر رفع تبعیض و توزیع عادالنه امکانات اولویت دارد. 

 گیری  . نتیجه5

گانه کارآمدی در نظام  های هشت توان نتیجه گرفت که ویژگی بارز شاخصه از آنچه گذشت می

های دینی باشد و براساس اهدافی که دارد کارآمدی  والیت فقیه، آن است که تابع اصول و ارزش

ا بنابر میزان تعهد خود تا حد وسع و توانش براساس انجام تکلیف، پیگیری نماید که قلمرو خود ر

مدار دینی، تدبیر امر معاش  آن، هم شامل امور دنیوی است و هم اخروی. بنابراین، حکومت تکلیف

و معاد مردم را با هم به عهده دارد. در حکومت دینی، دین، روح سیاست است و سیاست تابع 

گیرد. والیت فقیه و رهبری هم امام جامعه است، یعنی قرار است که طبق اصول با  قرار میدین 

تواند جامعه را از وضع موجود به وضع مطلوب و کارآمد  های کالن، تا آنجا که می تعیین سیاست

در نگاه اسالم جایگاه  داری براساس مقتضایات زمان،  هدایت کند. از طرف دیگر، تجربه حکومت

تواند با حفظ اصول کلی و مبانی ارزشی، از دستاوردهای علمی روز و  و لذا نظام اسالمی می دارد

شود که:  بشری جهت کارآمدی هرچه بیشتر استفاده نماید. حاصل جمع این تفکر این می  تجربه

خدا باوری و حق محوری روح حاکم بر سیاست دینی در اسالم و اندیشه حکومت والیت فقیه 

ورزی،  مداری و حاکمیت قانون الهی عدالت براساس خداباوری و در چارچوب حقاست. لذا، 

پذیری، نظارت و بازرسی، کرامت و آزادی انسان، به صورت  تأمین رفاه مادی، امنیت، مسئولیت

تکلیفی از اهداف میانی در نیل به کارآمدی حکومت اسالمی است و تأمین سعادت و هدایت و 

بردگی غیر، در زمره اهداف نهایی به عنوان مقدمه کارآمدی حکومت  آزادی و رهیدن از زنجیر

شناختی اسالم، نه خدامحوری  شناختی و معرفت اسالمی قرار دارد. بنابراین، به مقتضای مبانی جهان

های کارآمدی است و نه آبادانی دنیا مانع از  گرایی در تضاد با آبادانی دنیا و تحقق مولفه و آخرت

تواند در راستای اهداف اخروی بوده و  روی است. در نتیجه تدبیر درست دنیا میمندی اخ سعادت

  منافاتی با کارآمدی نظام سیاسی نداشته باشد. 
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