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Abstract  
The purpose of the present study is to review principles and methods of good governance in the Islamic 

revolution with an approach to the idea of the Supreme Leader. In this regard, the compatibility of this idea 

is compared to the current governance method in the Islamic revolution and the ideology of Wilāyt-e Faqih. 

The method of study is content analysis and the results indicate that the contents and components written in 

the theory of good governance are not in contradiction with the ideas of the Supreme Leader, but rather the 

theory of good governance in his view is based on some principles which can be achieved through self-

improvement, society-improvement, and government-improvement. This issue can lead the Islamic 

Republic in the second step of the Islamic revolution to a more favorable and efficient place.  
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 چکیده

حکمرانی مطلوب در انقالب اسالمی با رویکردی بر اندیشه مقام معظم رهبری است. هدف پژوهش حاضر بررسی اصول و روش 
 شود. می یبررس هیفق تیوال شهیاند و یاسالم یجمهور نظام در موجود یحکمران وهیش با دهیا نیا یسازگار زانیم در این راستا،

 یتعارض و تضاد مطلوب، یحکمران هینظر در مندرج یاجزا و میپژوهش تحلیل محتوا بوده و نتایج حاکی از آن است که مفاه روش
ولی نظریه حکمرانی مطلوب از دیدگاه ایشان، بر اصولی استوار است که از طریق  های مقام معظم رهبری ندارد، با اندیشه

وم انقالب را در گام د یاسالم یتواند نظام جمهور پذیر خواهد بود و همین امر می سازی امکان سازی و دولت خودسازی، جامعه
 و کارآمدتری برساند.  اسالمی به جایگاه مطلوب
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 مقدمه .0

رود که امروزه در محافل سیاسی  شمار می های نو در حیطه اداره جامعه به حکمرانی مطلوب یکی از ایده
ترین ویژگی حکمرانی  مهم .ای برخوردار است از اهمیت ویژه ،پردازان مختلف نظریه و اجتماعی و در میان

مطلوب، تغییرات آن در پرتو زمان و طرح نظریات جدیدی برای اداره جامعه است که در واقع به عنوان 
 حل برای آنان است.  های دوران معاصر و همچنین ارائه راه ای مبتنی بر شناسایی چالش ایده

 تعدیل ساختاری های برنامه دشوار تجربیات به ویژه و 3008 دهه در توسعه های سیاست شکست
 در حکمرانی با مرتبط در ادبیات «خوب حکمرانی» چون بدیلی های ایده طرح شاهد تا گردید موجب

 حکومت فساد، با مبارزه شفافیت، گویی، چون پاسخ هایی مؤلفه بر نظریه این باشیم. سیاست جهان
 اهمیت به توجه با روی همین از دارد. تأکید توانمندساز حقوقی -قضایی چارچوب وجود نیز و مشارکتی

 مستقیم بین ارتباط وجود از توان می سیاسی، های نظام کارآمدی کاهش یا و افزایش ها در مؤلفه این تأثیر و
 .آورد میان به سخن سیاسی نظام کارآمدی میزان با خوب حکمرانی ایده استقرار

 نکته ایران جمهوری اسالمی نظام استقرار و اسالمی انقالب پیروزی با نظریه این گیری شکل همزمانی
 شده اقامه و طرح نیز انقالب اسالمی در پررنگ به طور مذکور های مؤلفه چراکه است؛ توجهی قابل

 پذیرش معنی به الفاظ، در اشتراک این که مسئله است این به توجه رابطه این در قابل تأمل نکته است.
 ایده این بلکه نیست، غربی های نظام در رابطه این در اجرایی پذیرفته شده های قالب و شرایط تمامی

 است. پیگیری و قابل طرح اسالمی و موازین اصول براساس
مطلوب در اندیشه مقام معظم رهبری  یحکمران اصول که است نیا پژوهش حاضر در یاصل پرسش

 یحکمران هینظر در مندرج یاجزا و میمفاه رسد که یچیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟ به نظر م
های مقام معظم رهبری ندارد، ولی نظریه حکمرانی مطلوب از دیدگاه  با اندیشه یتعارض و تضاد مطلوب،

پذیر خواهد بود و  سازی امکان سازی و دولت ازی، جامعهاستوار است که از طریق خودس ایشان، بر اصولی
را در گام دوم انقالب اسالمی به جایگاه مطلوب و کارآمدتری  یاسالم یتواند نظام جمهور همین امر می

 نظام در موجود یحکمران وهیش با دهیا نیا یسازگار زانیپژوهش حاضر بررسی م هدف لذا،برساند. 
 های آن است. و تفاوت یاسالم یجمهور

 به طور و اند داشته ها این مؤلفه بر متعددی تأکیدات اسالمی انقالب رهبر به عنوان ای الله خامنه آیت
 عالوه هرچند خوانند. فرامی موازین و اصول این رعایت به را اسالمی گذاران نظام سیاست مسئوالن، مکرر

 شایسته قابل استخراج حکمرانی الگوی پیرامون ایشان بیانات در نیز دیگری های مؤلفه اصول یادشده، بر
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 یک مطلوبیت در اصلی مسئله ایشان، دیدگاه از دارد. ایشان اسالمی فقهی نگرش در ریشه که است
 حکومت شکل ولی گردد، می تعبیر حکومت نوع به آن گاه از که است آن محتوای و ماهیت حکومت،

 بودهگذاری برای اداره جامعه  حکمرانی مطلوب، نوعی سیاستلذا،  و مکان است و زمان مقتضیات تابع
های قابل توجهی است. از جمله  های مختلف دارای تفاوت سیاسی و ایدئولوژی که البته در میان مکاتب

که ضمن توجه به اصول  شود می، نوعی عمل بر مبنای شریعت در نظر گرفته میالهای اس اینکه در آموزه
می در الحکمرانی مطلوب اس ،بنابراین .دهد رات و تحوالت زمانه را نیز مدنظر قرار میکلی شریعت، تغیی

 .است المیهای اس ای برای سعادت دنیوی و اخروی انسان و عمل بر مبنای احکام و آموزه اصل، وسیله

 مفاهیم پژوهش .2

ترین مفهوم در این پژوهش، مفهوم حکمرانی است، لذا، تمرکز پژوهش بر واژه  با توجه به اینکه محوری
تعاریف متعددی از حکمرانی ارائه  2.دارد تر از حکومت مفهومی وسیع 1حکمرانیحکمرانی خواهد بود. 

 شوند. با این سیاسی مطرح می یدر ارتباط با مفاهیم اقتصاد و حتی اقتصاد شده است که برخی از آنان
حکومت صرفا  کنترل فرایندهای سیاسی،  که حال، در تفکیک میان حکمرانی و حکومت باید گفت

آن را به طور مصطلح  توان و می گیرد که توسط گروه حاکم صورت می شود اقتصادی و مدیریتی را شامل می
دو بخش مجزای دیگر،  امراه ب. اما حکمرانی شامل بخش حکومتی هگذارد نام« بخش حکومتی»

فلسفه حکمرانی نیز این است که با ادغام سه بخش . شود های بازرگانی و جامعه مدنی نیز می بخش
ترتیب  نحو مؤثرتری انجام دهند و بدینبه حکومتی، بازرگانی و جامعه مدنی فوق، مقامات کارهای خود را 

از این منظر، نظام  (.11-13: ص3108فرد،  زادهیابد )امام بیشتر تحقق می« مطلوب جامعه»گیری  شکل
ها،  مندی عادالنه از نعمت ل اتخاذ تصمیمات و ایجاد سازوکارهایی برای بهرهحکمرانی جامعه متکّف 

 .مواهب و خیرات در اجتماع است
گذاران تصمیماتی را اتخاذ  ءمشی داند که در آن خط طریقی می»حکمرانی را (، 0830) ٨نیومایر

 ،زاهدی پور و ابراهیم« )شود امکان تحقق حقوق شهروندی فراهم می که براساس آن تصمیمات،کنند  می

                                                           
1. Governance 
2. Government 
3. Newmeyer 
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 (.33: ص 3103
 امور و تنظیم اداره و چگونگی مردم بر دادن و فرمان کردن حکومت را چگونه حکمرانی 1الندل و میلر

باشد:  اینگونه جهانی حکمرانی کمیسیون گزارش در حکمرانی تعریف ترین شاید دقیق .اند کرده معنا دولت
 را مردم مشترک امور که است و خصوصی فردی و نهادی، عمومی های ارزش از ای مجموعه حکمرانی

و  اقتصادی، سیاسی قدرت اعمال حکمرانی (. بنابراین،00ص :3101 میدری و همکاران،( کند می اداره
و  گیری، اجرا، نظارت تصمیم ایندفر حکمرانی .است سطوح همه در کشور امور مدیریت برای اداری

 را خود منابع ها گروه و شهروندان ها آن طریق از که است وکارهاییزسا و شامل گیرد برمیرد را ارزیابی
 بحث به را نظرها کنند و اختالف می عملی را خود اعمال کرده، تعهدات را شان قانونی و حقوق دنبال

 (.3103 و زاهدی، پور ابراهیم از: نقل ؛ به0830 چیبامبو،( گذارند می

 سابقه پژوهش و چهارچوب نظری .7

 توسعه بر مسائل نظریه این تأثیر و نقش بر خوب، حکمرانی خصوص در موجود تحقیقات عمده
 عنوان با پژوهشی (، در3103همکاران ) و طباطبایی قاضی دارد، از جمله: تمرکز اقتصادی نیز و انسانی

 «.انسانی توسعه وضعیت تبیین در خوب حکمرانی نظری ارزیابی»
ها نیز بر تاثیر و الزامات حکمرانی بر توسعه انسانی تاکید دارند، از جمله:  گروه دیگری از پژوهش

 بین تحلیل یک:انسانی توسعه بر خوب حکمرانی تأثیر» عنوان با پژوهشی در (،3101) باک بی و ملکیان
 بر خوب حکمرانی تأثیر بررسی»عنوان  با پژوهشی در (،3101همکاران ) و سپهردوست ،«کشوری
 تحقق الزامات» عنوان با پژوهشی (، در3101و همکاران ) ، رزمی«مالیاتی نظام درآمدی عملکرد

 عنوان با پژوهشی (، در3101همکاران ) و ، دادخواهی«توسعه انسانی به دستیابی برای خوب حکمرانی
 «.شهری وسعهت در مقاومتی اقتصاد خوب و حکمرانی نقش»

 با خوب حکمرانی و تعامل ارتباط نحوه بررسی بر موجود های پژوهش از دیگری دسته دیگر، سوی از
 با پژوهشی (، در3101) صدریه و درزی اند، از جمله: یافته تمرکز اسالمی جمهوری و اسالم نظری مبانی

 ،«البالغه و نهج قرآن در خوب حکمرانی مندسازی زمینه خوب؛ حکمرانی به ای رشته میان نگرش»عنوان 
 اسالم منظر از خوب های حکمرانی شاخص به نگاهی» عنوان با پژوهشی (، در3100) آذرپیوند و مبارک

                                                           
1. Landel & Miller 



111  0010،  73شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

 خوب حکمرانی تبیین»عنوان  با پژوهشی (، در3101شاکری ) و سردارنیا ،«اقتصادی رشد بر آن تأثیر و
 «.گرا روشی زمینه رویکرد با البالغه نهج در

 پژوهشی پژوهش حاضر، خالءهای با ارتباط در رسد می نظر به پژوهش سابقه مرور به توجه با
 نوآوری این و بداعت است. وجه مانده مغفول همچنان امر این در بسیاری زوایای و وجود دارد بسیاری
 حکمرانی از اصول مؤثر ارائه در ای الله خامنه اندیشه آیت و آراء تبیین برای محقق تالش در تحقیق
 تأکید مورد شمول، جهان هنجارهای اصول و امتزاج ضمن که الگویی است؛ عملکردی عرصه در شایسته

 تالش و آورد درمی انتظام توحیدی، به بینی جهان و اخالق، معنویت مدار بر را آن نظریه، این پردازان نظریه
 ها، ارزش از که ینظام اسالم بپوشاند. عمل جامه را سیاسی نظم یک در ارائه دین کارآمدی دارد

 سه طریق از را خود اجتماعی مسائل و سیاست اقتصاد، کند، یل شده، تالش مینهادها تشک و ها سیاست
 (.01: ص3101 پور، مدیریت )قلی مدنی و خصوصی دولتی، بخش

 مشارکت، پذیری، مسئولیت شفافیت، قانون، حاکمیت جهت در است کوششی مطلوب حکمرانی
اداری  و اقتصادی سیاسی، اقتدار اعمال در استراتژیک دیدگاه و گویی پاسخ اثربخشی، کارایی، برابری،

 شهروندان، ها آن واسطه به است که نهادهایی و فرایندها مطلوب، راهکارها، ی(. حکمران3101 میدری،(
 و برآورده را تعهداتشان استیفاء، را قانونی خود حقوق دنبال، را خود منافع مدنی نهادهای و ها گروه

 را مطلوب حکمرانی جهانی بانک (.00: ص3100 زاده و همکاران، شریف(کنند  می تعدیل را تفاوتشان
 دولتی، ثبات اثربخشی مقررات، کیفیت گویی، پاسخ و کند: صداقت می تعریف ویژگی شش براساس
 (.0: ص3100 دباغ و همکاران،(فساد  کنترل و قانون حاکمیت سیاسی،

جایگاه حکمرانی خوب در اسناد باالدستی »با عنوان  پژوهشیدر (، 3100) نوربخش و همکاران
هایی نظیر عدالت، حقوق گروهی، مبارزه با ظلم و  ، آموزه«ایران و اندیشه امام خمینی میالجمهوری اس

در  اجتماعی را از جمله مصادیق حکمرانی خوب های مختلف سیاسی و فساد، و حضور مردم در صحنه
 شمارند. برمیاندیشه سیاسی امام خمینی 

حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین » پژوهشی با عنواندر  (،3101)زاد  مرشدی
 می در آینده رخ دهد، ضرورت پرداختن بهالتمدن نوین اس باشدکه اگر قرار  ، نشان دادند«میالاس

، انصافت، اجماع، حاکمیت قانون، عدالت و حکمرانی مطلوب و توجه به عناصر اصلی آن یعنی مشارک
 .امری الزم است ،شفافیت، کارآیی و اثربخشی
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ای حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی ه شاخصه» پژوهشی با عنواننیز در (، 3101)پور  علویان و زارع
پذیر   امکانامکان طرح نظریه بومی بر مبنای والیت فقیه را در اندیشه جوادی آملی ، «الله جوادی آملی آیت
  .گیرد داند که با ابتناء بر مشورت، امر به معروف و نهی از منکر و عدالت شکل می می

کنند:  یم نییتب نگونهیا را یاسالم کردیرو با خوب یحکمران یها شاخص مقام معظم رهبری،
 تحقق رتبه. یعال سطح در ژهیبه و کشور، مسئوالن یاخالق و یاعتقاد فساد و سالمت با ، مبارزهیطلب عدالت

اسراف،  از زیپره تواضع، ،ییگرا مردم و یستیز ساده است: ریپذ امکان ریز طیشرا با حصول امر نیا
 از زیمخالف، پره تحمل و صدر( )سعه نظر وسعت عمل، و یریگ میتصم در حکمت و ریتدب ،ییخردگرا

 و خدا با حق است، انس که یعمل و انیب در تیقاطع و شجاعت نفس(، ی)هوا یگروه و یشخص منافع
 در یساالر ستهی. همچنین شایعموم خدمات ارائه یبرا وقفه یب تالش خدا و از یدائم استمداد و قرآن

 ، بهبودییگرا ها، قانون دستگاه عمل صحت از نانیاطم و عملکرد بر ، نظارتیحکومت کارگزاران انتصاب
 اطالعات، تیشفاف و یرسان ، اطالعییتمرکززدا، یگر یتصد از زیپره شامل ،یدولت ساختار و نظام مستمر

 جامعه و مشارکت در یانسان ستیط زیمح به عنوان فرهنگ به ست(، توجهیز طی)مح یمل یها هیسرما حفظ
 (.331-331ص :3100، یاردکان ی)ناظم یجهان و یمل عرصه در یریگ میتصم و یساز میتصم در مردم

می نیز جایگاه خاصی الغربی، حکمرانی مطلوب در اندیشه اسپردازان  وه بر نظریه البدین ترتیب، ع
قواعد حکومتی،  عمل بهتواند از طریق  میدر حوزه حکمرانی اسالمی  . تصمیمات و سازوکارهادارد

این نگرش به نظام  .های الهی حاصل شود تهای سنّ  های رفتاری، نظام عادات و نظام نهادها، مؤلفه
می در آن نقشی ویژه الکند؛ اگرچه حکومت اس  می معرفی اسالمیم حکومتی حکمرانی، آن را فراتر از نظا

اراده و سنن، اوامر و دستورات الهی است  کارها نیز حاکمیتودارد. نخ تسبیح همه تصمیمات و ساز
های الهی در تمامی ابعاد  می بر اجرای دقیق آموزهالتأکید حکمرانی اس لذا، (.11: ص3101)مقصودی، 

مطابق . دارند گام برمی )ص(می در راستای حاکمیت خدا و رسول خداالکه در آن حاکمان اس بودهجامعه 
ِذ یا أَ ی آیه شریفه َه َو َأِط یَن آَمُنوا َأِط یَها ال  ُسوَل َو ُأولِ یُعوا الل  ْمِر ِمْنُکْم  یُعوا الر 

َ
حکمرانی (، 30حج: ) ... اأْل

یعنی آنچه خدا، رسول گرامی خدا، ائمه و جانشینان وی  ،های الهی شیوه آموزه همی چیزی جز عمل بالاس
لذا، ما  . این همان چیزی است که در اندیشه رهبری، به وضوح قابل مشاهده است.کنند، نیست بیان می

حکمرانی مطلوب از دیدگاه ایشان، بر اصولی استوار است که پردازی نیستیم، بلکه معتقدیم،  بدنبال نظریه
پذیر خواهد بود. همین امر وجه تمایز پژوهش  سازی امکان سازی و دولت امعهاز طریق خودسازی، ج

 های قبلی است. حاضر با پژوهش
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 نقد و ارزیابی حکمرانی مطلوب غربی از منظر مقام معظم رهبری 0

ن الگو، توسعه، یدر ا یمالحظه شد، هدف اصل مطلوب یحکمران یالگو ینظر یگونه که در مبان همان
 یپردازان، در حکمران هیو نظر یالملل نیب یاز نظر نهادها یعنیاست؛  یو ماد یاقتصاد ۀژه توسعیبه و

تواند ابزار  یمزبور م یدا کند. از نظر آنان، الگویتوسعه پ ین است که دولت از نظر مادیخوب، مهم ا
، حکمران ین الگو به عنوان ابزار توسعه، چند مشکل اساسیاما ا. ن توسعه باشدیا یبرا یخوب  یدارد: اوال 

سم یبرالیشه در لیرا ری، معتقد به اصالت فرد در مقابل اصالت جامعه است؛ زیشناس یخوب از نظر هست
، از نظر انسانیدارد. ثان  یابیارز -نه خدا -ز را در محور انسانیسم است و همه چی، معتقد به اومانیشناس ا 

، از نظر معرفت .کند یم د یق حواس به دست آیآنچه از طر یعنیاصالت حواس است؛  معتقد به یشناس ثالثا 
،  یگر عوامل معرفت توجهین، به دیقابل شناخت است. بنابرا ،د باشدیانسان مف یزندگ یو برا ندارد. رابعا 

د، یآ یرا، که به تجربه درنم یانیداند و روش وح یم ی، روش را منحصر به روش تجربیشناس از نظر روش
 (.01-1: ص3101و همکاران،  تاش ینیحس) کند یانکار م

، به بُ  مطلوب یحکمران ین رویبد از، یحاضر است در صورت ن یانسان توجه ندارد. حت یعد معنواوال 
، ایکند. ثان یماد ۀتوسع یات را فدایات و معنویاخالق انسان بسنده نموده، به  یعد جسمانن الگو تنها به بُ یا 

 ۀافتیتوسعه  ۀك جامعیتواند  ین الگو تنها میگر، ایندارد. به عبارت دانسان توجه  یو متعال یعد روحانبُ 
، حکمران یکامال  ماد سم، آنچه یبرالیسم است. در لیسم و اومانیبرالیبر ل یخوب مبتن یبه ارمغان آورد. ثالثا 

تی یستی، اعتقاد به خدا موضوعیبرالیدر تفکر ل یعنیاست،  یست، مبدأ )خداوند( و معاد و وحیمطرح ن
 .ندارد

 یایحاکم بر دن یخوب به عنوان الگو یحکمران ینظر یکه بر مبان یاساس ین نقدهایبا توجه به ا
را با یناموفق است؛ ز یك الگوی ،توسعه یغرب برا ید: الگویفرما  می یغرب، وارد شده، مقام معّظم رهبر

ن ین جوامع از بیت در ایو معنو یانسان یها به ثروت و قدرت، ارزش یغرب یکشورها یابیوجود دست
 ی، آن را برایغرب یتوسعه در الگو یکرد مادیشان به سبب روی(. ا11ص :3100، یاردکان یاند )ناظم رفته

دن مدل یجه نرسیبه نت: دیفرما یم، مناسب ندانسته، یاسالم یژه کشورهایدر حال توسعه و به و یکشورها
گاه یشرفت و جایو غرب نسبت به پ یدگاه اسالمید یت متفاوت مبانی، ماهیدر نظام اسالم یغرب ۀتوسع

ن، در یاست. بنابرا یو محور آن سود ماد یشرفت مادیدگاه غرب، پیشرفت است. در دین پیانسان در ا
 .شود )همان( یشرفت مادیپ یتواند قربان یت می، اخالق و معنویدگاهین دیچن
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را بر مصالح  یمعنو یها ارزششه ی( همیسته )حکومت علویشا یخوب، حکمران یعکس حکمرانرب
ن را ید یها هیدر باب امامت و خالفت، فرمودند: اگر پا یك سخنرانیدر  )ع(یدارد. امام عل یمقّدم م یماد

 ،دیا به دست آوریهرچه را که از دن یرساند؛ ول ینم یبیبه شما آس یویچ خسارت دنیه ،دیه دارااستوار نگ
شان به یا .(311 طبهخ :البالغه ندارد )نهج یتان سودید، برایباشتان را از دست داده  نیکه د یصورت در

 ین خود را به نابودیش، دیخو یایاصالح دن یفرمودند: مبادا برا یفرمانداران و عّمال حکومت خود م
 .(381 خطبه :همان)د یکشانده، آخرتتان را تباه ساز

 یمعنو یها به ارزش یول ،نجامدیب یویشت دنیو بهبود مع یکه به آبادان یاستین اساس، هر سیبر ا
 یرد و مسائل معنویصورت گ یین جدایصدمه وارد کند، از نگاه آن حضرت مردود است. البته چنانچه ا

اطلبان هم به رفاه یدن یبا شکست مواجه خواهد شد و حت یویت شود، باز هم مصالح دنیماد یقربان
گذارد  یم یبرجا یفراوان یویدن یها خسارت ،یمعنو یها شیرا حذف گراید؛ زیمطلوب خود نخواهند رس

 (.11-10ص :3108، یکند )سروش محاّلت یمواجه م یدیجد یها را با بحران یاجتماع یو زندگ

خوب  یسته( بر حکمرانیشا ی)حکمران یحکومت اسالم یبا اعتقاد به برتر یمقام معّظم رهبر
ك را یانسان، و هر یو متعال یو هم به بعد معنو توجه دارد یو اقتصاد یماد ۀد: اسالم، هم به توسعیفرما یم

ست، یهدف ن یشرفت مادیدگاه اسالم، پیدر د: دیفرما یمشان یداند. ا یناقص و ناکارآمد م یگریبدون د
رشد انسان و  ۀلی، ثروت، قدرت و علم وسیاسالم ینیب انسان است. در جهان یرشد و تعال ۀلیبلکه وس

، یاردکان یآباد هستند )ناظم یایدر جامعه و دن یعدالت، حکومت حق، روابط انسان یساز برقرار نهیزم
3100). 

دن ی، به منظور رسیتا خداپرست یر خودپرستیمودن مسیپ یار انسان برایاخت: کهن باور است یشان بر ایا
ن حال، یدر ع ك اصل است.یر، ین مسیا در ایبه دن یدگاه اسالم، و مذموم بودن دلبستگیدر د یبه رستگار

 یآبادان یبرا یعیفراوان طب یا و استفاده از استعدادهایت دنیریانسان را مد ۀفی، وظیاجتماع ۀیاسالم از زاو
 .ت، مدل مطلوب توسعه است )همان(یبر معنو یشرفت مبتنیپ یداند. الگو یا میدن

بان بر حق ی، و ناءایول، اءایا انبیتوسط خداوند  یریگ میند تصمیسته عبارت است از فرایشا یحکمران
 .یاخرو یو سعادت و رستگار یویش و تکامل دنیل افراد و جامعه به رفاه، آسایآن به منظور ن یآنان و اجرا

ات یر موجودات را تجلّ یخداوند دانسته، سا را از آِن  یقیحق ی، هستیشناس یسته از بعد هستیشا یحکمران
داند، بلکه  ینم ی، معرفت را منحصر به حواس ظاهریمعرفتعد داند. از بُ  یت گرفته از او مأاو و نش
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دو بعد  ی، انسان را دارایشناس داند. از بعد انسان یز از منابع معرفت میرا ن یانیو وح یعقالن یها معرفت
ت یز اهمین یبعد معنو یبرا ،ل استیت قایاهم یبعد ماد یداند و به همان اندازه که برا یم یو معنو یماد

 یز مهم تلقیرا ن یانیداند، بلکه روش وح ی، روش را منحصر به تجربه نمیشود. از بعد روش یل میقا
 یها یحکومت و حکمران یریگ ، انسان، معرفت و روش، موجب شکلیمتفاوت به هست یها کند. نگاه یم

 یاریت بسیدر آن اهم یا و زندگیهرچند دن ،ستهیشا یگر، در حکمرانیمتفاوت خواهد شد. به عبارت د
تواند به سعادت  یاست که انسان با استفاده از آن م یبستر یست، بلکه زندگیدر آن هدف ن یدارد، اما زندگ

مبدأ و معاد. حکومت  یعنیاست؛  یاله ینیب بر جهان یسته مبتنیشا ین، حکمرانیابد. بنابرایدست  یاخرو
رند و یبخش بگ یدستورات را از مبدأ هستد یحکمرانان با یعنید؛ ینما ین تفکر، اعمال قدرت میبا توجه به ا

 یویدن ید از زندگیگر، آنان بایان دیبه ب .به کار بندند یانسان ۀجامع یو سعادت اخرو یویدر جهت رفاه دن
 یحکمران ی، گاهینظر یاستفاده کنند. با توجه به مبان یدن به کمال اخرویرس یله برایك وسیبه عنوان 

، -ها شاخص یخوب در برخ یسته با حکمرانیشا ها از  ن شاخصیا یاشتراك دارد، ول -ییگو پاسخ مثال 
 .ها تفاوت دارند آن ینظر یرا مبانینظر محتوا متفاوت است؛ ز

گسترش و افزایش ای مواجه است، ازجمله،  لذا، حکمرانی غربی از منظر رهبری، با مشکالت عدیده
وارگی کاالها و شئی شدن روابط انسانی که به از  بت ،های طبقاتی و فقر فزاینده طبقات پایین شکاف

های آهنینی  ای قفس های بزرگ و احزاب توده های دولتی، شرکت دستگاه، اند خودبیگانگی انسان انجامیده
گرایی  طلبی و نسبی گرایی و لذت تنّوع .کنند های آزادی و برابری را محدود می روند که آرمان شمار می به

ها، استعمال مواد مخّدر، تحلیل روابط عاطفی و سست شدن بنیان  بسیاری از بیماری اخالق موجب شیوع
های فراوان مادی آن، نبود معنویت  تمدن غرب را با وجود پیشرفت. ایشان گونه جوامع است خانواده در این

شی شدن های گوناگون فکری، عملی و اخالقی، متال انحراف تاکید دارند کهو  ههای الهی دانست و آرمان
ویژه آمریکا، ناشی از  ها در جوامع غربی به بنیان خانواده، خشونت روزافزون، فساد اخالقی و خودکشی

ها و نبود  ها و آسیب برخی از متفکرین و اندیشمندان آمریکایی صراحتا  به این شکاف .همین موضوع است
بزاری، عقالنیتی است که به عدم عقالنیت ا. (31/38/3101 )مقام معظم رهبری، کنند اخالق، اذعان می

شود، ولی ابزارها و فناوری به  زدایی می زدایی و اسطوره انجامد. جهان افسون عقالنیت در مقیاسی بزرگ می
ای و اخالقی  های اجتماعی ناشی از خردگرایی ذّره افزایش هزینه ،یابند ها، بر انسان تسّلط می جای افسانه

ست، و اسراف و تبذیر در مصرف شده و آثار مثبت رشد اقتصادی را در که موجب افزایش آلودگی محیط زی
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در جوامع نوین، افراد به دنبال کاالهای  (.110-111ص :3111بشیریه، ) معرض خطر قرار داده است
جنگ و  .شوند های اجتماعی باالتر گرفتار می ای دشوار برای کسب مشاغل یا موقعیت مادی در مسابقه

ای، و  های مختلف، استفاده از بمب هسته موکراسی غربی، به وجود آمدن ایدئولوژیهای د ناتوانی مدل
ثروِت یک جمعی را، یک اقلیتی را باال برده؛ خود  ای دور از عدالت و آزادی اساسی را رقم زده است. جامعه

عات و آن ثروت موجب شده که علم پیشرفت پیدا کند؛ اما علم ابزاری برای تبعیض و عدم تعادل اجتما
 (.01/1/3108 عی را به ارمغان آورده است )مقام معظم رهبری،رفتگی اجتما عقب

سازی و  ستیزی و خشونت علنی، به تاکتیک بدل غرب کوشیده است پس از شکست تاکتیک اسالم
تعصب و »، «طلبی شهادت»های تقلبی دست بزند، تا عملیات تروریزم ضد مردمی را به جای  تولید نمونه
خواهی  اسالم»را به جای « بازی گرائی و قبیله قومیت»، «گرائی و جهاد اسالم»را به جای « شونتتحجر و خ

« سکوالریزم»، «پیشرفت مستقل»را به جای « زدگی و وابستگی اقتصادی و فرهنگی غرب»، «گرائی و امت
قی را به جای اخال« فساد و هرج و مرج»، «عقالنیت»را به جای « سازشکاری»، «گرائی علم»را به جای 

توسعه »را به نام  «گری زدگی، دنیاگرائی و اشرافی مصرف»، «نظم و امنیت»را به نام « دیکتاتوری»، «آزادی»
 )مقام معظم رهبری، قلمداد کند« گرائی و زهد معنویت»را به نام « ماندگی فقر و عقب»، «و ترقی

 تیمجوز مشروع و نهری یگ میمجوز تصم ، نهستامجوز اقدام نه لذت  از نظر جامعه، (.31/33/3108
 (.01/80/3100 )مقام معظم رهبری،

 راه رسیدن به حکمرانی مطلوب از منظر مقام معظم رهبری .5

در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، راه رسیدن به اصول حکمرانی مطلوب بر سه پایه استوار است. 
شود، و این همان چیزی است که  رانی محسوب میترین مسئله در امر حکم رسیدن به موارد ذیل، آرمانی

 (. 00/33/3101کند )مقام معظم رهبری،  رهبری در بیانه گام دوم به آن اشاره می

 خودسازی. 5-0

ها و  نظر ملت شدت مطمح ای است که امروزه به پیوند اخالق و خودسازی و مدیریت دولتی پدیده
حوزه وسیع و پهناور است و هم حوزه مدیریت دولتی ها قرار گرفته است؛ اگرچه هم اخالق یک  دولت
اند با یکدیگر تلفیق شده و البته هم در نظر و هم در عمل  رود، اما این دو توانسته شمار می ای پیچیده به حوزه

 توجهی را کسب نمایند. های جالب موفقیت
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ز اهمیت موضوع گذاری عمر اندکی دارد، اما این عمر کم ا اگرچه حضور اخالق در وادی سیاست
سو و هشیاری مردم  ها از انحطاط و رسوایی از یک نکاسته است. هراس رهبران و مسئولین کالن حکومت

گذرد از سوی دیگر، منجر به توجه بیش از پیش  ها می نسبت به مصالح خود و آنچه در درون حکومت
ن پوشیده نیست که اخالق نقش گذارا حکمرانان به پدیده اخالق در حکمرانی شده است. امروزه بر سیاست

سری اصول و  بندی به یک گذاران و مدیران اجرایی، پای ها دارد. لذا، سیاست حیاتی در عمر مسئولیت آن
بر خود  -اگرچه صوری-ها، اعتقادات و فرهنگ جامعه هستند را  قواعد حاکم بر جامعه که همان ارزش

رفتاری با  ند. شعار صداقت، عدالت، خوشجوی الزم دانسته و در این امر از یکدیگر سبقت می
گذاران است. لذا، اولین مرحله برای  رجوع، مصادیقی از توجه به اخالق در مدیران کالن و سیاست ارباب

 گذاری است. رسیدن به اصول حکمرانی مطلوب، رعایت اخالق و خودسازی در حوزه سیاست و سیاست
کید و توجه آیین  بسیارکه  بودهمهمی  خودسازی و تهذیب نفس از جمله مسایلاز طرفی  مورد تأ

مقدس اسالم قرار گرفته است و نقش محوری و اساسی در رسیدن انسان به مدارج عالی انسانی و کماالت 
دارد. قرآن کریم تزکیه و تهذیب نفس را عامل رستگاری و راه وصول به سعادت معرفی کرده و فساد  یاخالق

اَها شناسد.  ها و مایه زیان می  دبختیها و ب  اخالق را منشأ رذالت اَها *َقْد َأْفَلَح َمْن َزک  به »، َوَقْد َخاَب َمْن َدس 
آنکه به زشتی و ناروا  ،حقیقت که رستگار شد آن کس که خود را از هر ناروا و پلیدی پیراست و زیانکار شد

انسان قابلیت تزکیه و نیز آلودگی را دارد توان استفاده کرد که نفس  از این آیه می (.38-0)شمس: « شدآلوده 
دهد و اگر  پذیرد. او اگر خواست نفس خویش را پاکیزه قرار می و این دو با انتخاب و اختیار انسان انجام می

 سازد.  آن را آلوده می ،نخواست
 آن کس که خود را رهبر»در باب اهمیت تزکیه نفس فرمودند:  (ع)یزبان امام عل ازایشان همچنین 

بر او است که پیش از تعلیم دیگران به آموزش خویش بپردازد و بایستی پیش از آنکه به زبان  ،داند مردم می
عمال  مردم را با پروردگار آشنا سازد و آن کسی که به ادب و آموزش خویش پرداخته و به  ،تعلیم دهد

 «ران را تعلیم و تربیت کندخودسازی کمر همت بسته است، به احترام سزاوارتر از آن کسی است که دیگ
 (.11البالغه، حکمت  )نهج

، و به تعبیر زیبای به عنوان یک فکر، مورد مذّمت اسالم است دنیاگراییاز دیدگاه مقام معظم رهبری، 
 بر این اساس، دو (.131ص ،0ق: ج3181)کلینی،  «الدنیا  ه حبئس کل خطیأر» )ص(پیامبر اسالم

 و» است. دوم نماز آن مظهر که خدا ذکر از شدن دور کیی: است عمومی انحراف و گمراهی موجب عامل،
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 معظم رهبری، اطلبی باشد )مقامیدن جمله كی در و ها هوس ها، یران شهوت بدنبال ؛«الشهوات اتبعوا
00/1/3113.) 

ترین  اسالمی نه از بیرون جوامع اسالمی، بلکه از درون است. بزرگ حکمرانی مطلوبتهدید مهم 
تاریخ شاهد  .م دینی استرهبران از اصول اولیه نسبت به اصول مسلّ فکری بازگشت و سرخوردگی  ،تهدید

 پرستی اندوزی و شهوت اند یا جذب دنیاخواهی، مال که یا دچار غرور شده بوده است،رهبران انقالبی 
. در اند آرایی کرده فگیری از ادامه راه کنار کشیده و حتی در مقابل یاران قدیمی ص و در مراحل نتیجهگردیده 

کم توجه  انقالب اصول و انقالب مبانی به دردسر، و جنجال از زیپره یا ت،یعقالن نام با ها این میان، برخی
شود )مقام معظم رهبری،  نیینش عقب اسالم شعارهای و اصول حکمرانی از نباید شوند. بنابراین، می

0/1/3101.) 

یعنی اطمینان و آرامش قلب نسبت به آنچه « غرور»داشته باشد، غرور  در حکمرانی اسالمی، فرد نباید
 (.181ص : ق3181راغب اصفهانی، ) که با هوای نفس موافق بوده و طبیعت انسان به آن تمایل داشته باشد

از پیامدهای غرور که زندگی انسان را تحت تأثیر  های شیطانی است. ، جهالت یا وسوسهغرورمنشأ این 
حجاب بر عقل، شکست در زندگی، فساد و افکنده شدن کند،  دنیا و آخرت را تباه میو  دهد خود قرار می

و الّشقاء األشقی »فرماید:  وششم صحیفه سّجادیه می در دعای چهل )ع(باشد. امام سجاد می تباهی عمل
ها و  انحراف باعث غرور (.31/1/3108 )مقام معظم رهبری،« ها باالترین شقاوت»؛ «لمن اغتّر بک

بنابراین، در اندیشه مقام معظم  (.30/1/3100خواهد شد )مقام معظم رهبری، های گوناگونی  انحطاط
رهبری، شرط اول، جهت حکمرانی مطلوب، ساختن و تربیت نفس انسانی است، حال این امر شامل همه 

 شود. افراد جامعه از طبقه پایین دستی تا باالدستی می

 پردازی جامعه. 5-2

پردازی وآماده کردن جامعه به سوی  برای رسیدن به اصول حکمرانی مطلوب، جامعهدومین روش 
طور که مکانیزم  پذیر نیست و همان پردازی بدون خودسازی امکان حکمرانی مطلوب است. اگرچه جامعه
عالوه بر تقوا، آماده ساختن جامعه برای رسیدن به عّزت و  پردازی خودسازی تقوا است، مکانیزم جامعه

 کند ای که در رأس آن جامعه خدا حکومت می عنی آن جامعهیجامعه اسالمی رت در سایه عدالت است. قد
حدود الهی در آن جامعه  ،ی استین خداین آن جامعه، قوانیقوان (.138، ص1 ج :3100 )امام خمینی،

فرض و  کند، در مخروط اجتماعی اگر جامعه را به شکل مخروط شود، عزل و نصب را خدا می جاری می



171  0010،  73شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

خدا است و  ،در رأس مخروط ،شناسان است ای از جامعه که معمول و مرسوم عده همچنان ،میم کنیترس
آورد، قانون صلح و  ن خدا به وجود مییالت را دیها هستند، تشک ت و همه انسانیتر از خدا همه انسان نییپا

ن یومت را، حقوق را همه و همه را دکند، روابط اجتماعی را اقتصاد را، حک جاد مییجنگ را مقررات الهی ا
 ن جامعه اسالمی استیستد و ایا ن قانون میین خدا دنبال ایکند و د ن خدا اجرا مییکند و د ن میییخدا تع

های  هیم و توصیای است که بر طبق تعال جامعه اسالمی آن جامعه»(. به تعبیر دیگر، 3101 ا،ی)مهاجرن
اند، خودشان انتخاب  دا کردهیری پیگ میاند، قدرت تصم فکر شدهشه و یمردم دارای اند ،غمبران خدایپ

؛ به نقل 30/0/3113، )مقام معظم رهبری« کنند شناسند، دشمن را دفع می کنند، خودشان دشمن را می می
چ یض و ظلم و نابرابرها هیآن از تبع ای است که در جامعه اسالمی آن جامعه(. »3101ا، یاز: مهاجرن

؛ به نقل از: 13/1/3111، )مقام معظم رهبری« ت خبری نباشدیمحروم ودر آن از فقر  ،ای نباشد نشانه
 (.3101 ا،یمهاجرن

ر آرمانی یعنی آن تصویرد؛ یباهوش قرار بگ و داریك ملت زنده، بیتواند هدف  ای می جامعهبنابراین، 
 :3100 )امام خمینی، دت باشیمعنوایمان و  آنای است که در  ن ملتی، آن جامعهیچن كیك جامعه برای ی

ن مجموعه با یم ایت و قدرت باشد، ثروت باشد، رفاه باشد. اگر بخواه، عدالت باشد، عّز ( 138ص ،1 ج
ست، یست، بدون اخالق ممکن نیست، بدون آرمان معنوی ممکن نیت ممکن نیهم باشد، بدون معنو

ه  لیسب ست، بدون مجاهدت فییبدون در نظر گرفتن خدا ممکن ن ، )مقام معظم رهبری ستیممکن نالل 
گانه یقات بین تزریرورت و تحول وجود داشته باشد، تا در اید صیما  بائدر جامعه اسالمی دا (.31/1/3103

پردازی است که عناصر و اصول حاکم بر  . لذا، در این جامعها رسوبات گذشته، افراد استحاله نشوندی
 حکمرانی مطلوب، به خوبی قابل مشاهد است.

 سازی دولت. 5-7

سازی از آنجا که به تبیین دالیلی برای مشروعیت قدرت دولت و توجیهی برای حاکمیت  نظریات دولت
روند  .ایم رو بوده های غرب و اسالم روبه سازی در تاریخ تمدن روند، با نظریات مختلف دولت شمار می به

تجارب  می ایران با استفاده ازسازی در دوران غیبت امام دوازدهم، پس از انقالب بزرگ اسال دولت
سازی برای تحقق تمدن نوین  وارد مرحله جدید و مهمی از دولت ،سازی در تمدن اسالمی گذشته دولت

اسالمی شده است. در مرحله کنونی، نظام جمهوری اسالمی به عنوان نقطه عطف اولین تجربه تاریخ 
در آن بر مبنای فقه  سازی موجود کار دولتساالری دینی استقرار یافت که سازو سیاسی شیعه در مردم
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مده از تجارب عقلی بشری آقانون اساسی بر سیاسی پویا و محوریت والیت فقیه با دموکراسی دینی و
به عنوان الگوی جدید برای دولت اسالمی در عصر غیبت معرفی گردیده است. با این وجود  ،جوامع دیگر

برای مشروعیت قدرت دولت و توجیهی برای حاکمیت و همچنین  مثابه دالیلی سازی به های دولت به نظریه
سازی برای الگوی جدید دولت  سازی در تمدن اسالمی گذشته تاکنون به عنوان تجربه دولت روند دولت

 .شود اسالمی پرداخته می
 و شود می اطالق حکمرانی ین و نهادهااکارگزار مجموعه یمعنا به دولت، یرهبر معظم مقام دیدگاه در

تواند اصول حکمرانی مطلوب را برای جامعه  این دولت است که با ساختن از درون و ساختن از برون، می
 ،ای تحقق کامل انقالب اسالمی دولت اسالمی به عنوان گام سوم از فرآیند پنج مرحلهبه ارمغان آورد. 

ه اولیه انقالب هستند. ای است که به نوعی همان اهداف انقالب اسالمی و خاستگا دارای اهداف گسترده
 مقام معظم رهبری،ایجاد جامعه عادالنه است ) ،یکی از این اهداف اصلی مقام معظم رهبریدر دیدگاه 

البته ایشان در خورد.  مطلوب به چشم می حکمرانیاین همان چیزی است که در اصول  (.30/80/3101
قطعا  عدل هدف است، منتها این هدف »د: فرماین اند و می جای دیگری عدل را جزو اهداف میانی برشمرده

(. ایشان از 38/80/3100 مقام معظم رهبری،)« میانی است؛ هدف نهائی عبارت است از رستگاری انسان
وقتی یک  مقام معظم رهبری،ای قرآنی دارد. از نظر  کنند که ریشه ها به حیات طیبه تعبیر می رستگاری انسان

های مؤمن و برخوردار  ملت، هم از نظر ماّدی و زندگی روزمّره برخوردار باشد و هم از جهت معنوی، انسان
مقام حیات طیبه محقق شده است که ثمره و هدف نهایی انقالب ) ،از اخالق واالی الهی در آن زندگی کنند

 حکمرانی( و در نتیجه اصول 3100 مزرعی و همکاران، ی؛ به نقل از: محمد00/81/3111 معظم رهبری،
 رود. شمار می مطلوب به

فراهم ساختن مقدمات تشکیل جامعه اسالمی است که  از یک طرف هدف اصلی دیگر دولت اسالمی
از طرف دیگر، خودسازی افراد جامعه و دولت  آید. شمار می گام چهارم از فرآیند انقالب اسالمی نیز به

ای دارای  ت ملی و استغنای ملی، جامعهدالت، جامعه آزاد، دارای عّز جامعه برخوردار از ع باشد. می
ای بدون سکون، بدون توقف و در حال پیشروی دائم؛ در واقع حاصل  جانبه و جامعه های همه پیشرفت

باید توجه داشت که از نظر ایشان تحّقق  .(01/81/3108 مقام معظم رهبری،تشکیل دولت اسالمی است )
ساخته مثل  نظام اسالمی، یک نظام پیش»و باید برای آن تالش و مجاهدت کرد:  بودهجی این اهداف، تدری

« ساخته نیست؛ نظامی است که باید آجر آجر و سنگ سنگ روی هم چید و آن را باال برد های پیش خانه
 . (00/30/3110 مقام معظم رهبری،)
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 گیری نتیجه .6

مطلوب در اندیشه مقام معظم رهبری  یحکمران اصول که است نیا پژوهش حاضر یاصل پرسش
 چیست؟ و راه رسیدن به آن چگونه است؟ 

های  با اندیشه یتعارض و تضاد مطلوب، یحکمران هینظر در مندرج یاجزا و میمفاه رسد یبه نظر م
ق مقام معظم رهبری ندارد، ولی نظریه حکمرانی مطلوب از دیدگاه ایشان، بر اصولی استوار است که از طری

 یاسالم ینظام جمهور تواند پذیر خواهد بود و همین امر می سازی امکان سازی و دولت خودسازی، جامعه
 تحقیق نوآوری این و بداعت وجهرا در گام دوم انقالب اسالمی به جایگاه مطلوب و کارآمدتری برساند. 

 در شایسته حکمرانی از مؤثرمدل  یک ارائه در های مقام معظم رهبری اندیشه و آراء تبیین تالش برای
 پردازان نظریه تأکید مورد جهانشمول هنجارهای اصول و امتزاج ضمن که الگویی است؛ عملکردی عرصه

 کارآمدی دارد تالش و آورد درمی انتظام به توحیدی بینی جهان و اخالق، معنویت مدار بر را آن نظریه، این
 .بپوشاند عمل جامه را سیاسی نظم یک در ارائه دین

در اندیشه مقام معظم رهبری، ضمن نقد اصول حکمرانی غربی، اصول حکمرانی مطلوب را بر 
رتبه  یعال سطح در ژهیبه و کشور، مسئوالن یاخالق و یاعتقاد فساد، سالمت با ، مبارزهیطلب عدالت

 تواضع، ،ییگرا دممر و یستیز ساده است: ریپذ امکان ریز طیشرا با حصول امر نیا داند. تحقق استوار می
 تحمل و صدر( )سعه نظر وسعت عمل، و یریگ میتصم در حکمت و ریتدب ،ییاسراف، خردگرا از زیپره

حق  که یعمل و انیب در تیقاطع و شجاعت نفس(، ی)هوا یگروه و یشخص منافع از زیمخالف، پره
، یعموم خدمات ارائه یبرا وقفه یب تالش خدا، از یدائم استمداد و قرآن و خدا با است، انس

ها،  دستگاه عمل صّحت از نانیاطم و عملکرد بر ، نظارتیحکومت کارگزاران انتصاب در یساالر ستهیشا
 و یرسان اطالع ،ییتمرکززدا ،یگر یتصد از زیپره شامل ،یدولت ساختار و نظام مستمر ، بهبودییگرا قانون
 ستیط زیمح به عنوان فرهنگ به توجه ست(،یز طی)مح یمل یها هیسرما اطالعات، حفظ تیشفاف
. در پاسخ به این یجهان و یمل عرصه در یریگ میتصم و یساز میتصم در مردم جامعه، مشارکت در یانسان

سوال که راه رسیدن به این اصول در منظومه فکری مقام معظم رهبری چگونه است؟ باید گفت، خودسازی، 
برای رسیدن به حکمرانی مطلوب در اندیشه مقام سازی مقدمه و راهی  سازی و دولت سازی، نظام جامعه

شود. لذا، اصول حکمرانی از منظر مقام معظم رهبری بر فراهم آمدن این سه  معظم رهبری محسوب می
سازی که نتیجه حکمرانی  سه، هم به اصول مطلوب حکمرانی و هم به تمدن مهم تاکید دارد و با وجود این
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سازی، رسیدن به حکمرانی مطلوب  این، رسیدن به مرحله تمدنمطلوب است، نایل خواهد آمد. بنابر
سازی است. در اندیشه مقام معظم  سازی و نظام باشد که شرط الزم برای این کار خودسازی، جامعه می

های قبلی این پژوهش اشاره گردید و  های کالنی وجود که در بخش رهبری، برای اصول حکمرانی، شاخصه
ها، از عهده پژوهش  ( آمده است. پرداختن به همه شاخص3جدول شماره ) تر آن در های جزئی شاخص

 حاضر خارج است. 

 در انقالب اسالمی از منظر مقام معظم رهبریمطلوب  حکمرانی -0 جدول

 های خردتر شاخص های خرد شاخص حکمرانیروش 

 مبانی اندیشه اسالمی و التزام به آن
 خودسازی

 های الهی ایمان به وعده

 اسالمیعقاید 

 گرایی آخرت

 نگاه معنوی به مسئولیت

 شناخت عمیق اسالم

 التزام عملی به دستورات دینی

 محوریت موازین اسالمی در مدیریت

 اهتمام به مسائل عبادی

 گرایی تکلیف

 رعایت تقوا

 تعظیم شعائر اسالمی

 اشاعه فرهنگ اسالمی

 مواجهه اخالقی با زیرمجموعه

 محوری در سیاست خارجی اسالم

 آراستگی به فضایل اخالقی

 استقامت

 شجاعت

 عدم خودشیفتگی

 صداقت

 زیستی ساده

 اصالح نفس

 گرایی حق

 اخالص

 پارسایی

 قاطعیت
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 های خردتر شاخص های خرد شاخص حکمرانیروش 

 سازی دولت

 اهتمام به مسئولیت

 تالش موثر

 احساس مسئولیت

 ها قدردانی فرصت

کشور و کارآمدی در رصد مسائل 
 ها حل آن

 شناخت صحیح مسائل کشور

 پیگیری کارها تا به ثمر رسیدن

 اصالح سازوکارهای اداره کشور

 اهتمام به امور زیربنایی

 توجه به اقتصاد

 اهتمام به پیشرفت کشور

 اهمیت دادن به توسعه علمی

 مدیریت صحیح زیرمجموعه

 نظارت موثر

 ساالری شایسته

 انگیزش

 گرایی جوان

 پروری نخبه

 ورزی عقالنیت

 تدبیر در امور

 گرایی واقع

 اهلّیت علمی

 تفکر -یادگیری

   مداری قانون

   گرایی اسالمی وحدت

   المللی جویی بین صلح

   حفظ انسجام ملی

 همدلی با سایر مسئوالن
 انسجام مسئولین

 در مواجهه با سایر مسئولینانصاف 

 سازی سازی و دولت خودسازی، جامعه

 بینش انقالبی
 درک صحیح از نظام

 اعتماد به مبانی انقالب

های  تعهد نسبت به سیاست
 اعالمی نظام

 مداری والیت

 های نظام پایبندی به سیاست

 حمایت از نظام

 های انقالب تحقق عینی ارزش

 استکبارستیزی



 171 اصول و روش حکمرانی مطلوب در انقالب اسالمی با رویکردی بر...

 

 های خردتر شاخص های خرد شاخص حکمرانیروش 

 گرایی )آرمان سازی جامعه
 محوری( عدالت

 گویی در قبال مردم پاسخ ساالری مردم

   آزاداندیشی و احترام به آن

   خدمت به مردم

   شناخت صحیح مردم

   المللی مندی در روابط بین عزت

   اعتماد به نفس ملی

   امیدواری

   ایجاد خودباوری در جامعه

   خواهی تحول

   گستری عدل

   مبارزه با فساد

   زدایی محرومیت
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 منـابـع
 قرآن کریم.

 البالغه. نهج

. تهران: انتشارات یطید بر حفاظت محیبا تاک یداریبر پا یمبتن یحکمران(. 3103السادات ) ، شمسیب؛ زاهدیپور، حب میابراه
 سمت.

 .3شماره حقوق بشر، مطلوب.  یحکمرانگاه و نقش حقوق بشر در ی(. جا3108ز )یفرد، پرو امامزاده

 . تهران: نشر نی.شناسی سیاسی جامعه(. 3111بشیریه، حسین )
دگاه ین دو از دیا یها شاخص یبررس :ستهیشا یخوب و ارائه حکمران یحکمران(. 3101و همکاران ) ید علیتاج، س ینیحس

 .0 شماره ،یتیریاسالم و پژوهش مد(. )عین علیرالمؤمنیام
 . قابل دسترس در:جمهوری و اعضای هیأت دولت بیانات در دیدار رئیس(. 80/81/3101، سید علی )یا خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1113 
 قابل دسترس در: .های راهبردی بیانات در نخستین نشست اندیشه(. 38/80/3100، سید علی )یا خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38111 
 . قابل دسترس در:آور دانشگاه شریف نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال با دیداربیانات در (. 31/38/3101، سید علی )یا خامنه

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=01008 
 . قابل دسترس در:دیدار دانشجویان کرمانشاهبیانات در (. 01/1/3108، سید علی )یا خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31101 

 قابل دسترس در: .های نماز جمعه تهران خطبه. (31/33/3108)، سید علی یا خامنه
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=30001&nt=0&year=3108&tid=3310 

 . قابل دسترس در:سی روز، سی گفتار(. 31/1/3108)، سید علی یا خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31000 

 . قابل دسترس در:هایشان پوشیدند ها را روی زره مردمی که دل(. 31/81/3103)، سید علی یا خامنه
https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=01118 

 . قابل دسترس در:بیانات در دیدار مردم شهرستان رفسنجان  (.30/80/3101)، سید علی یا خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1000 

 . قابل دسترس در:بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت(. 30/1/3100، سید علی )یا خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=0830 

 . قابل دسترس در:های عاشورا بیانات در دیدار فرماندهان گردان(. 00/81/3113ید علی )، سیا خامنه
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=0101&nt=0&year=3113 
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  . قابل دسترس در:یانیه گام دوم انقالب اسالمیب(. 00/33/3101، سید علی )یا خامنه
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=13111 

 . قابل دسترس در:نخبگان و برگزیدگان کرمانشاهبا بیانات در دیدار (. 01/81/3108، سید علی )یا خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31111 

 قابل دسترس در:.  نشجویان کردستانبیانات در دیدار استادان و دا(. 01/80/3100، سید علی )یا خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1031 

 .1. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جصحیفه امام(. 3100الله ) خمینی، سید روح

 .01شماره  راهبرد،. یدر توسعه شهر یخوب و اقتصاد مقاومت ی(. نقش حکمران3101و همکاران )  یدادخواه، هاد
 .1، شمارهیت دولتیریمد. تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب(. 3100، ندا )یدباغ، سروش؛ نفر

مندسازی حکمرانی خوب در قرآن و  ای به حکمرانی خوب، زمینه رشته نگرشی میان (.3101، قاسم؛ صدریه، پیام )یدرز
 .301-381(: ص11)31 البالغه، نهج یها پژوهش. البالغه نهج

 ناشر الکتاب. دمشق: . مفردات الفاظ القرآن ق(.3181) راغب اصفهانی، حسین بن محمد
اقتصاد توسعه و . یبه توسعه انسان یابیدست یخوب برا ی(. الزامات تحقق حکمران3101، محمدجواد و همکاران ) یرزم

 .0شماره  ،یزیر برنامه
 یها پژوهش. یاتینظام مال یخوب بر عملکرد درآمد یر حکمرانیتاث ی(. بررس3101سپهردوست، حمید و همکاران ) 

 .0، شماره یکاربرد یاقتصاد
مطالعات . گرا البالغه با رویکرد روشی زمینه تبیین حکمرانی خوب در نهج (.3101اله؛ شاکری، حمید ) لیا، خلیسردارن

 (.1)1، یحقوق
 .03-08 ماره، شقبسات .حکومت یها اهداف و آرمان (.3108) محمد ،یسروش محالت

 (.0)3، یت فرهنگ سازمانیریمدخوب و نقش دولت.  ی(. حکمران3100زاده، فتاح و همکاران ) فیشر
. الله جوادی آملی های حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی آیت شاخص (.3101) ، محمدپور زارع ؛ی، مرتضعلویان

 .33، شماره یاست اسالمیس یها پژوهش
ت ین وضعییخوب در تب یحکمران ینظر یالگو یابی(. ارز3103) ی، علیاله؛ کاظم روح، ی، محمود؛ نصرتییطباطبا یقاض

 .10-10(: ص3)1 شهری(، -یی)روستا یتوسعه محل. یتوسعه انسان
 دانشگاه ،یحسابدار و تیری. تهران: دانشکده مدیدکتر . رسالهخوب یحکمران در دولت نقش (.3101الله ) رحمت پور، قلی

 .ییطباطبا عالمه

 .0تهران: دارالکتب االسالمیه، ج اصول کافی.ق(. 3181کلینی، محمدبن یعقوب )

. یر آن بر رشد اقتصادیخوب از منظر اسالم و تاث یحکمران یها به شاخص ی(. نگاه3100مبارک، اصغر؛ آذرپیوند، زیبا )
 .11، شماره یاقتصاد اسالم

افت یره. ای الله خامنه ماهیت و ارکان دولت اسالمی در دیدگاه حضرت آیت (.3100و همکاران ) محمدی مزرعی، خدیجه
 .10، شمارهیانقالب اسالم
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 .0شماره  ران،یا ینده پژوهشیآ. حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسالمی (.3101) ی، علمرشدیزاد
ها مبتنی بر آراء  رف و ارزیابی این شاخصهدر اقتصاد متعا« نظریه»های  استخراج شاخصه(. 3101درضا )ی، حمیمقصود

 .30 شماره ،یمطالعات اقتصاد اسالم .شهید سید محمدباقر صدر
 یساز مدل. تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی: یک تحلیل بین کشوری (.3101باک، مژده ) ین؛ بیالد د نظامیان، سیمک

 .18، شماره یاقتصاد
 .11 شماره ،معارف. یشه مقام معظم رهبریدر اند ی(. جامعه آرمان3101) محسن ،ایمهاجرن

 .یاسالم یمجلس شورا یها مرکز پژوهش . تهران:توسعه انیبن خوب یحکمران (.3101رخواهان، جعفر )یخ احمد؛ ،یدریم
 .11 شماره ،یانسان علوم. حکمرانی خوب بارویکرد اسالمی(. 3100محمد ) ،یاردکان یناظم

و اندیشه امام  رانیا یاسالم جایگاه حکمرانی خوب در اسناد باالدستی جمهوری (.3100) و همکاران بهمن ،نوربخش
 .11شماره  ،یافت انقالب اسالمیره. خمینی

 
 




