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  چكيده
  و                                                                       دموكراسي يكي از مهمترين موضوعاتي است كه نوع بشر با آن مواجـه بـوده  

                                                                        ازاينرو هميشه سعي دارد آن را به عنوان آرمان خود تلقي و براي رسيدن به آن 
                                                             اين مسئله در روند تاريخي خود دچار تحـوالت عمـده بـوده بـه       .          تالش نمايد

                            برهمين مبنا كشورهاي درحـال    .                                    اي كه هرملتي از آن برداشت خاصي دارد      گونه
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                                          عملكرد نظام جمهوري اسالمي ايـران نيـز در     .                               جداگانه اي از آن ارائه مي دهند

                                                                             تقابل با آن متفاوت بوده به گونه اي كه بانيان اين نظام معتقدند كـه دمكراسـي   
                                            و اين نظام مي تواند به عنوان الگـوي موفـق                                در بطن نظام اسالمي وجود داشته 
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       مقدمه  .  1
داشت، از جملـه سـواالت مهمـي اسـت كـه امـروزه اكثـر        چگونه مي توان نظامي كارآمد 

از خود مي پرسند، چرا كـه كارآمـدي از شـاخص    ها  سياسي و مسئولين حكومتهاي  نظام
ارزش هـاي   توانمنـدي در كسـب  . استها  هاي سنجش و از لوازم مشروعيت بخشي نظام

فقر، تبعيض، فساد مبارزه با  كمياب جهاني از جمله رفاه، امنيت، بهداشت، ترقي و پيشرفت،
 و استقرار عدالت از جمله موضوعات مورد توجه در افكار عمومي شـهروندان در ارزيـابي  

  . استها  موفقيت و ناكامي حكومت
وسـاير موجوديـت هـاي سياسـي          هـا    كارآمدي كه ناظر برتوانايي عملكردي حكومـت 

كارآمـدي در سـطحي   .درعرصه سياست است، مفهومي چند سـطحي و چندبعـدي اسـت   
ي     هـا   و بخصـوص نظـام       هـا    كه در مورد همـه ي موجوديـت  هايي  عمومي يعني توانمنديي

سياسي بايد از آن برخوردار باشند و تقريبا در مورد همه ي نظام هاي سياسي به يك ميـزان  
اين نوع از كارآمدي بيشتر در حوزه سياست ماليـم، مسـائل   . صدق مي كند و اهميت دارد

سـطح ديگـر از كارآمـدي،    . معنا مي يابـد ... مين تماميت ارضي وامنيتي، دفاع از مرزها و تأ
تعريفي از كارآمدي است كه با توجه به ضوابط ارزشي و هنجـاري حـاكم بـر نظـام هـاي      

  به اين سطح از كارآمـدي    ها   تفاوت در ارزيابي كارآمدي حكومت. سياسي تعريف مي شود
  .نيز مربوط مي شود

ام جمهوري اسالمي ايران در سطح اول مانند همه تقريبا مي توان گفت كه كارآمدي نظ
اما تفاوت در ارزيابي كارآمدي اين نظـام،  . ي انواع نظام هاي سياسي ديگر تعريف مي شود

در مقايسه با نظام هاي ديگر، مربوط به سطح دوم از كارآمدي است زيرا چارچوب ارزشي 
بـه عبـارت ديگـر، چـارچوب      .است   ها   و هنجاري حاكم بر اين نظام متفاوت از ساير نظام

ارزشي و هنجاري حاكم بر اين نظام، نوع خاصي از كارآمدي را براي آن تعريف مي كند كه 
    . بوده و منظور در اين پژوهش، اين نوع از كارآمدي مي باشد   ها   متفاوت با ديگر نظام

را در بايد مراحل مختلف شكل گيري و ثبات آنها    ها   از طرفي براي تبيين كارآمدي نظام 
در مرحلـه       هـا    نظر گرفت چرا كه اكثر دانشمندان سياسي براين باورند كه ممكن است نظام

دسـامبر   31(ليپسـت . تثبيت داراي مشروعيت بوده و در مراحل بعـد دچـار مشـكل شـوند    
معتقد است نظامهايي كه داراي مشروعيت بوده اند همچون نظام هـاي اروپـائي در   ) 2006
نبودن در برابر مشكالت اقتصادي مشروعيت خود را از دست  به علت پاسخگو 1973سال 
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و يا برخي نظامها كه با كودتا سركار آمده بودند به علت داشـتن برنامـه هـاي توسـعه       داده
موسسـه  .(مشخص، جامعه خود را به كارآمـدي رسـانده و مشـروعيت كسـب نمـوده انـد      

ايـران لزومـا در    اسـالمي با توجه به اين نگاه جمهوري )283ص:1375پژوهشهاي اجتماعي،
مسير پيشرفت و حفظ مشروعيت خود نيازمند فراينـدي كارآمـد خواهـد بودكـه سـكاندار      
فرايند فوق رهبر معظم انقالب بوده و به مرور و متناسب با مقتضيات زماني و مكاني مولفه 

ت؟ چيست و تاثيرگزاري آنها چگونـه اسـ     ها   اين مولفه. نمايد هاي كارآمدي آن را تبيين مي
سوالي است كه در اين پژوهش دنبال آن بوده و با تاكيد بر انديشـه هـاي معظـم لـه بـه آن      

  .پردازيم مي
  

                     مفهوم شناسي كارآمدي  .  2
علي رغم اينكه كارآمدي و مفاهيم مرتبط با آن در گذشته نيز مطرح بوده اند؛ به عنوان مثال 

و      هـا    اشاره كـرد كـه سرشـار از توصـيه    به مالك اشتر ) ع(اميرالمومنين علي توان به نامه مي
باشد، اما ايـن  هايي براي اداره جامعه و به عبارتي چگونگي كارآمد بودن حكومت ميروش

 .انـد  مباحث بيشتر در عصر جديد و در ذيل مباحثي چون توسعه و نو گرايي بررسـي شـده  
رآمدي و در دنياي شرق و از جمله ايران، بحث از كا )79- 100صص:1388اخوان كاظمي،(

بويژه رويكرد تئوريك به آن، عمري كوتاه در مجامع نظري و به تبع آن در محافـل مـرتبط   
  . سياسي دارد

  
                               كارآمدي از لحاظ لغوي و اصطالحي . 1-  2

نظريـه پـردازي     جديد در دنياي علم بوده و به همين جهتهاي  كارآمدي از جمله واژه
خـي نويسـندگان در تبيـين آن بـه     اگـر چـه بر  . در مورد آن بسيار كم صورت گرفته اسـت 

و يـا  ... شعرا همچون فردوسي ، سعدي ، بيهقـي و  هاي  تاريخي از جمله ديدگاههاي  ريشه
لكن بسـيار روشـن اسـت كـه     ) 91و17همان،صص(احاديث و روايات نيز اشاره نموده اند

ورد ورود آن به عرصه مباحث علمي بيشتر از چند دهه نبوده و اولين بار در علم مديريت م
استفاده قرار گرفته و سپس وارد ساير علوم ازجمله علوم اقتصادي و سياسي گرديده اسـت  

مرزبندي مشخصـي نداشـته و گاهـا و بـه اشـتباه در         ها   ضمن اينكه هنوز با بسياري از واژه
  .ي واقعي خود بكار گرفته نمي شودمعنا
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 و دهخـدا  )807 ص :1362 عميـد، ( از نظر لغوي كتب لغت از جملـه فرهنـگ عميـد   
معاني سودمند، شايسته و آنكه كارها را به خوبي انجام مي دهـد را   )117ص:1339دهخدا،(

  effectivenessواژه  اين واژه در علم مديريت نيز برگرفته از معادل. براي اين واژه آورده اند

  . به زبان انگليسي است كه بيشتر به معناي اثربخشي مي باشد
  :اندنظران تعاريف مختلفي از آن ارائه دادهاز نظر اصطالحي نيز صاحب 

گويد كارآمدي عبارتست از تحقق عينـي يـا تـوان سيسـتم در     ليپست مي .م.سيمور - 1
هـاي قدرتمنـد   اي كه بيشتر مردم و گـروه تحقق كاركردهاي اساسي يك حكومت، به گونه

  )60كاظمي،پيشين،ص.(درون نظام آن را مشاهده كنند
- مي» كارآيي يا قاطعيت نظام سياسي«ابوالحمد نيز كارآمدي را مترادف عبدالحميد  -  2

كارآيي انجام اقداماتي است كـه از آن راه بيشـترين بـازده و    : گويدداند و در تعريف آن مي
نظام سياسي وقتي كـارآيي  ...بهره را با كمترين كوشش، رنج و خشونت بتوان به دست آورد

ه بيشتر حكومت شوندگان از آن انتظار دارند، انجـام دهـد و   هايي را كدارد كه بتواند وظيفه
وظيفه اصلي يك نظام سياسي پشتيباني همه جانبه از زندگي فردي، سياسي، اجتماعي، مادي 
ــان در اجتمــاع     ــژه پاســداري از امنيــت و آســايش آن ــه وي ــوي همــه شــهروندان ب و معن

  )247ص:1370ابوالحمد،.(است
يت و توانايي اداره هر كشور توسط مديران وكـارگزاران  كارآمدي در حقيقت بيانگر قابل

مـردم را در   هاي دولت و كسب حداكثر رضايتمندي شايسته آن است و ايفاي بهينه كارويژه
هاي توسـعه و پيشـرفت هـر كشـور و از      ترين چالش ناكارآمدي يكي از اساسيو  پي دارد
 اي را براي بايستي جاي ويژه ي   ِّ                                         مخل  عمده اين مسير است و هرگونه طراحي توسعه م عوامل

   .ها قائل باشد ارتقاي كارآمدي در كليه جوانب و عرصه
هـاي تعيـين شـده و رضـايت خـاطر       درگرو كسب هدف» كارآمدي«در علم مديريت، 

در علـم  ) 62ص:1383اخوان كاظمي،(.دارند كساني است كه در راه رسيدن به اهداف نقش
ظامها در جهت رسيدن به اهداف و عبـور از موانـع   سياست نيز اين واژه به معني عملكرد ن

بنابراين منظور از كارآمدي اين است كه يك نظام سياسي كارويژه هاي اساسي خـود  . است
ي فرهنگ، اقتصاد و سياست بنحو احسن انجام دهد، به گونه اي كه بتوانـد  را در سه عرصه

  . حل كند در رسيدن به اهداف خود توفيق پيدا كند و مشكالت جامعه را
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         كارآمدي    هاي        نظريه . 2-  2
هاي متعددي مطـرح   ، نظريهدر فرايند تاريخي و شكل گيري در باب كارآمدي حكومت

اكثر نويسندگان اين نظريات را به شرح . است كه توجه به آنها مي تواند راهگشا باشدشده 
  : ذيل دسته بندي كرده اند

كارآمدي خود بايـد اسـاس    براي بررسيبراساس اين نظريه، هر سازماني  :نظريه توفيق
در نقد اين  .ها در كارآمدي تأثيري ندارد از اين رو ، روش. بداند» توفيقات نهايي«محاسبه را 

  . نظريه گفته اند كه معيار و ميزان سنجش اهداف دقيقا مشخص نبوده و ابهام دارد
كه ارتباط خروجي بر اين اساس نظام يا سازمان، هنگامي كارآمد است : ينظريه سيستم

  تبيين باشد؛                  ً             و ورودي آن كامال  آشكار و قابل
تـوان كارآمـد    طبق اين نظريه، يـك حكومـت را در صـورتي مـي    : نظريه رضايت مردم

   .دانست كه عناصر مؤثر در بقاي خود را راضي كند
براين بنياد، مبنـاي واحـد و اصـيلي بـراي مفهـوم و ميـزان       : نظريه نسبيت در كارآمدي

ضمن اينكـه طـرح ايـن     دي وجود ندارد، از اين رو ارزيابي در اين بحث نسبي استكارآم
  . نوع از نظريه در دل ساير نظريات نيز امكان پذير مي باشد

                               َ                               اين نظريه مبتني بر نظريه ذاتي ا عمال ارادي است كه ريشه كارآمدي : نظريه ذاتي عملي
: براي هر عمل سه ركن قائـل اسـت  نظريه مزبور . داند بودن حكومت مي را در ماهيت عامل

فهم عامل از وضعيت حقيقي، فهم عامل از وضعيت مراد و نيز برنامه عملي براي رسيدن به 
از او صـادر شـود، كارآمـدتر    ) تـر  معقول(تر  در واقع هر عاملي كه افعال درست. وضع مراد

  ) 93ص:1373الريجاني،(.است
هـا و محورهـايي كـه     يين و تعيـين شـاخص  بر پايه اين نظريه با تب: نظريه انجام تكليف

كند، ميزان التزام و تحقق اين تكاليف، مالك  وظايف و تكاليف نظام سياسي را مشخص مي
  .شود كارآمدي دانسته مي

اين نظريه، كارآمدي را ناظر به تأثير عيني و واقعي : نظريه ميزان اثرگذاري در روند امور
  )20ص:1385ذوعلم،( .اهميت قائل است» تأثير«س داند و براي نف در روند امور جامعه مي
توانند بيانگركارآمـدي نظـام سياسـي     ها تا چه اندازه مي ها و نظريه در اينكه اين رويكرد

باشند، بايد گفت هر كدام بـر جنبـه خاصـي از كارآمـدي     ) ويژه نظام جمهوري اسالمي به(
ز آنهـا احتـراز جسـته و تـالش     و به همين جهت نويسندگان از استناد به يكي اتأكيد دارند 
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   ها   نموده اند كه از روش تركيبي استفاده نمايند كه البته در اين روش محوريت يكي از نظريه
  . حفظ گرديده است

هاي مختلف  هاي كارآمدي در چارچوب نظريه مالك  از اينرو مي توان نتيجه گرفت كه 
شده و هركدام معيار خاص يين هاي گوناگون تعريف و تب شكل كارآمدي و متناسب با آن، به

قابليـت و    :خود را دارد به طوري كه معيار كارآمدي نظام از نگاه دسته اول عبارت است از
شده و حل مشكالت جامعه؛ آن هم با  توانايي يك نظام اجتماعي در رسيدن به اهداف تعيين

بر اين اساس . وجود امكانات و موانعي كه در هر جامعه با توجه به اهداف آن متفاوت است
كارآمدي بر پايه مقوالتي از قبيل توانايي، اهداف، امكانات، موانع و جوامـع مختلـف تبيـين    

در پاسخ به اين سؤال كه آيا رژيم سياسي توانايي تحقـق اهـداف حكومـت، اداره    . شود مي
جامعه و اداره امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي مردم را داراست يا خيـر، بايـد گفـت هـر     

ازه كه نظام سياسي با توجه به توانايي و امكانات و موانع پيش روي خود به اهداف نايل اند
ترين مـالك داوري مـردم در    مهماما از نگاه دسته دوم  آيد، آن نظام سياسي كارآمدتر است

كارآمدي يا ناكارآمدي نظام، عملكرد آن نظام است، هر چند آن حكومت برخاسته از مباني 
كـه براسـاس مبـاني نظـري باشـد، براسـاس        قضاوت مردم بيش از آن. اشدديني و مذهبي ب

و از  رسد نظر مي تري داشته باشد، كارآمدتر به عملكرد آنهاست و هر نظامي عملكرد درست
اهداف   نگاه دسته سوم كه سعي مي گردد اين ديدگاه در پژوهش حاضر غالب باشد مباني و

كـه حكومـت مـا جمهـوري      از آنجـا . وت اسـت ـ اجتماعي با ديگري متفا هر نظام سياسي
توانـد   هاي سياسي نمي گرفته، برخالف برخي از نظام اسالمي است و بر مباني اسالمي شكل

خاستگاه اين نظام حركت در چهـارچوب   .در نيل به اهداف خود از هر ابزاري استفاده كند
اهـداف خـود از   اسالم و احكام اسالمي است، از اين رو ناگزير اسـت كـه در رسـيدن بـه     

هـايي را بـراي    شـك ايـن فلسـفه وجـودي، محـدوديت      بي. هاي مشروع استفاده كند شيوه
عنــوان  بــه) ع(حكومــت علــوي اميرالمــومنين. كنــد حكومــت و كــارگزاران آن فــراهم مــي

داند و هر كه را كه  كارآمدترين حكومت ديني، گذار از مسير معصيت را شرط پيروزي نمي
از اينرو ضمن توجه بـه  ) 327نهج البالغه،حكمت.(شمرد ، مغلوب ميدر اين مسير غلبه يابد

كارآمـدي نظـام   از ايـن منظـر   . رسيدن به اهـداف نيـز مـدنظر باشـد        هاي   اهداف بايد شيوه
و كارآمـدي ايـن دو    سوسياليستي، متفاوت با نظام ليبرالي است؛ چراكه در اهداف متفاوتند

متفاوت با نظام مردم ساالري ديني است چرا كـه هـم در اهـداف و هـم در مبـاني بـا هـم        
و شاخصـه هـاي        هـا    بنابراين تبيين كارآمدي نظام ديني با استفاده از مولفـه . متفاوت هستند
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مطرح در آن جوامع منطقي نبوده و بايد شاخصه هايي متناسب با نظام جمهـوري اسـالمي   
را مي توان به دو نوع عام و خاص تقسـيم     ها   به عبارتي كارآمدي نظام. و ارائه گردد تعريف

كرد كه در نوع عام همه باهم مساوي اند و لكن در نوع خاص بايد متناسـب بـا شـرايط و    
  . آنها را مد نظر قرار داد   ها   مقتضيات ويژه نظام

  
                                        كارآمدي نظام در انديشه مقام معظم رهبري . 3-  2

هـاي اسـالم    بايد ثابت كند كه قـوانين و برنامـه   دولت اسالمي  مقام معظم رهبريدر انديشه 
سـاالري   رهبر انقالب با تحليل جامعي از نظام مطلوب مردم. براي كشورداري كارآمد است

دولـت كريمـه دانسـته و    آن را هاي غربـي،   هاي آن نسبت به دموكراسي ديني و ذكر مزيت
سـربلندي، اعتقـاد راسـخ بـه راه اسـالم و انقـالب،        شرايط تحقق چنين دولتـي را، عـزت،  

هـاي نـو    ها و حرف و بيان آرمان نفوذناپذيري و پايداري، قدر دانستن متاع گرانقدر انقالب
ساالري ديني، اعالم داشته و بـا تأكيـد بـر لـزوم كارآمـدي       بشري از جمله مردم براي جامعه

هـاي خـوب بـه     مي، تبديل حرفوجودي دولت درنظام اسال  فلسفه«: دولت تصريح كردند
                                                                                   اقدامات خوب و اعمال صالح است؛ و براي تحقق اين مهم، بايـد دولـت را دولـت  كـار و     

  ) 6/4/1384بيانات مقام معظم رهبري، ( ».عمل قرار داد
هـاي   تـوان ايـده   و سكوالر نمي مبتني بر بسترهاي غير بوميرهبر معظم انقالب معتقدند 

هـاي اقتصـادي،    ا كـرد و كارآمـدي مطلـوب را در كليـه عرصـه     طور كامل اجر را به اسالمي
مهـم و خطيـر نخبگـان بسترسـازي بـراي       وظيفه. سياسي، اجتماعي و فرهنگي محقق نمود

بدون ترديد تحقق كارآمـدي   و كشور در بستر يك فهم مشترك است و اسالمي توسعه بومي
  .ايراني ميسر است - تنها در يك زيرساخت اسالمي نظام اسالمي

نگاه مقام معظم رهبري به مقوله كارآمدي نظام بسيار اساسي است تـا آنجـا كـه ايشـان     
داند و بين مشروعيت و كارآمدي پيونـد   كارآمدي مسئوالن نظام را شرط مشروعيت آنها مي

در ديدار نمايندگان مجلس خبرگـان، مشـروعيت    رهبر معظم انقالب اسالمي. كند برقرار مي
كارآمدي آنان در انجام دادن وظـايف قـانوني وابسـته دانسـتند و      همه مسئوالن كشور را به

  : تأكيد كردند
ها، حركـت بـه    ضمن استقامت كامل در اهداف و مباني با اصالح، تغيير و تكامل روش

كـس انتظـار معجـزه     از هيچ …دهيم راسخ ادامه مي بيني شده را با عزمي سوي اهداف پيش
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هـاي موفقيـت در انجـام دادن     بايد كارآمدي و نشـانه  رود اما در عملكرد همه مسئوالن نمي
  ) 31/6/83بيانات مقام معظم رهبري، (.وظايف محوله، آشكار و ملموس باشد

براي اداره كشور نيازمند يك نظريه حكومتي است تا كشور را  دولت اسالمياز اين نظر 
ن اسـالم جـامع و كامـل    ي جامعه قرار دهد؛ چراكه دي اداره كند و بايد اسالم را مبناي اداره

نگارنده در اين پژوهش معتقد است مقام معظم  .است و براي سعادت انسان نازل شده است
بوده و درصدد هدايت گام بـه گـام مـردم      رهبري در اين خصوص صاحب نظريه منسجم

  .باشند براي رسيدن به مقصود مي
را  واقعي چنـين نظـامي   ايشان مبدع انديشه نظام مردم ساالري ديني بوده و فرايند تحقق

  : مشخص نموده و آن را در پنج مرحله به شكل ذيل تعريف نموده اند 

 

بيان داشتند ؛ معتقدند نظام مردم ساالري دينـي   1379معظم له كه اين نظريه را در سال 
براي تكامل خود بايد پنج مرحله فوق را پشت سـر بگـذارد و ايـن درحاليسـت كـه از دو      

دقـت   با كمي. مرحله اولي عبور كرده و امروز در مرحله سوم يعني دولت سازي قرار داريم
كنند هدايت و  توان فهميد كه ايشان با ظرافت خاصي سعي مي ن ميدر تمام فرمايشات ايشا

راهبري خود را در اين قالب و چـارچوب بـرده و بـه عبـارتي ايـن منظومـه فكـري را در        
ايشان براي رسيدن به اين مدينه فاضله براساس نگاه آرمانيشان . فرمايشاتشان منعكس نمايند

و سعادت دنيوي و اخروي ) عج(موعود كه همان رسيدن به حكومت فضيلت محور مهدي 
كنند هدايت نظام را با توجـه بـه كارآمدسـازي آن مـد نظـر       آحاد جامعه مي باشد سعي مي

از طرف ديگر تبيين كارآمدي از نگاه مقام معظم رهبري متضمن در نظر داشتن . داشته باشند
هاي جامعه ديني  تفاوت هاي موجود در مفاهيم كارآمدي بوده و متناسب با باورها و ارزش

از اينرو مقام معظم رهبري ضمن توجه به بعد عمومي كارآمدي و پيشبرد آن در . خواهد بود
اين راستا راهبردهاي الزم را براي كارآمدسازي نظام در بعد ديني و به عبارتي تقويت مباني 
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.. اه، امنيت و از اين ديدگاه نظام ديني تنها با دستيابي صرف به رف. ديني نظام ارائه مي دهند
كه از مولفه هاي كارآمدي در جوامع غربي مي باشند كارآمد تلقي نگرديده و نياز به مولفـه  
هاي ديگري خواهد داشت لذا انديشه مقام معظم رهبـري بايـد در دو بعـد عـام و خـاص      

به همين جهت ابتدا ديدگاه هاي ايشان را نسبت به مولفه . كارآمدي مورد بررسي قرار گيرد
كارآمدي در بعد عام كه معموال در همه جوامع يكسان اسـت، برشـمرده و سـپس بـه      هاي

مولفه هاي مختص نظام ديني كه مقام معظم رهبري سعي دارنـد راهبـري خـود را در ايـن     
زمينه با توجه به باورها و ارزش هاي جامعه كاناليزه نمايند، اشاره مي كنيم چرا كه از نگـاه  

زي نظام در بعد عام بايد به تقويت باورها، ارزشـها و هنجارهـايي   ايشان عالوه بر كارآمدسا
كه از مولفه هاي كارآمدي نظام براي رسيدن به هدف واقعي يعني سعادت اخروي مي باشد 

از اين رو در حال حاضر كه در مرحله دولت سـازي فراينـد تحقـق    . نيز توجه داشته باشيم
ي ايران در دو بعد عام و خاص به شرح ذيل تمدن اسالمي هستيم بايد نظام جمهوري اسالم

  . كارآمد باشد

                      كارآمدي در معناي عام  .  1- 3- 2
گفته شد كه كارآمدي عبارتست از تالش كشورها براي رسيدن به اهداف و برطرف نمودن 

نظام هاي سياسي كه بعـد از  . موانع؛ از اينرو بايد ببينيم كه اهداف نظام هاي سياسي كدامند
ي در غرب با شعارجدايي دين از سياست و بـر مبنـاي اومانيسـم شـكل     دوران قرون وسط

در صدد تامين رضايت .. گرفتند با توجه به انديشه هاي افرادي چون، الك، هابز ، روسو و 
مردم، برآوردن رفاه حداكثري، تامين و برقراري عدالت، قانونمداري، مشـاركت حـداكثري   

بـا    و شايسته ساالري مي باشند كه مسـلما  مردم در حكومت، دانش محوري، توسعه مندي
. توجه به مباني و اصول هر كدام از نظام هاي سياسي معني مفاهيم فوق متفاوت خواهد بود

با اين حال كارآمدي يك نظام، زماني مسجل خواهد شد كه در رسـيدن بـه اهـداف فـوق     
دن به سعادت حداقل در جهت رسي   ها   اين اهداف كه اهداف مشترك همه نظام. موفق باشد

بايـد بـراي رسـيدن بـه آن          هـا    دنيوي مي باشد بعد عام كارآمدي تلقي گرديده و همه نظـام 
نظام جمهـوري اسـالمي   . اهداف داراي برنامه بوده و در جهت رسيدن به آنها تالش نمايند

ايران نيز كه بدنبال سعادت دنيوي و اخروي بشر مي باشد، بايد بـراي رسـيدن بـه اهـداف     
. الزمه و ابزار رسيدن به سعادت اخروي هست داراي برنامه بوده و تالش نمايـد دنيوي كه 
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برهمين اساس مقام معظم رهبري نيز تاكيد فراواني براي رسيدن به اهـداف فـوق داشـته و    
  . معتقدند براي رسيدن به هدف واقعي بايد اين اهداف مياني نيز تامين گردد

  عدالت .2-3-1-1
باشد كه در رابطه با آن بحث  فلسفه سياسي، مفهوم عدالت مي يكي از مفاهيم كليدي در

با نگاه به انديشـه هـاي دانشـمندان سياسـي مـي تـوان       . هاي مختلفي صورت گرفته است
به مسئله عدالت اشـاره كـرده و يكـي از مهمتـرين        ها   دريافت كه همه آنان در تشكيل نظام

اگر چه در تبيين معني عـدالت  . اند را برقراري عدالت برشمرده   ها   اهداف نظامها و حكومت
بين انديشمندان اختالف نظرهايي وجود دارد لكن در وجود و اهميت آن براي نظامها هـيچ  

. دانسته اند   ها   كدام از انديشمندان شكي نداشته و آن را از پايه هاي ثبات و تحكيم حكومت
برپايه ) ع(و ائمه) ص(ماين مسئله در اسالم نيز مورد توجه قرار گرفته و حكومت نبي اسال

به طوري كه تفاوت اصلي حكومت صالحين با حكومت هاي جائر نيز در . آن بناشده است
نيز كه الگوي كامل عملـي  ) ع(حكومت امير مومنان. وجود و توجه به اين مسئله بوده است

سازي عدالت در نظام سياسي اسالم مي باشد به عنوان مصداق عيني نظـام عـادل در طـول    
  :فرمايند ميمقام معظم رهبري در اين باره . خ مورد استناد انديشمندان بوده استتاري

تكيه برعدالت،اساسي ترين و محوري ترين اصل يك حركت الهي است؛ ادامه كار همه 
همه كساني كه نانشان دربـي  .البته عدالت، دشمناني دارد. انبيا و مصلحان بزرگ تاريخ است

چه درصحنه ملي،  - همه كساني كه با قلدري وزورگويي. اندعدالتي است، با عدالت دشمن 
عـدالت، شـعار اصـلي وهـدف     .شوند، باعدالت مخالفند تغذيه مي - چه درصحنه بين الملي
عـدالت را نبايـد تنـدروي    . ...بـوده وهسـت   ونظام جمهوري اسـالمي  بزرگ انقالب اسالمي

تـوان   هاي عالمانه وبا تدبير ميبا استفاده از همه شيوه . دانست ومخالفت با شيوه هاي علمي
  )12/5/1384مقام معظم رهبري،(.عدالت را در جامعه مستقر كرد

  مشاركت.2-3-1-2
رهبر كبير انقالب رمز موفقيت و كارآمدي دولت را برخورداري از مشاركت و حمايت 

هـد  همه جانبه همه اقشار مردم دانسته، و ابراز مي دارد كه دولت به تنهايي هرگز قادر نخوا
راهبردهـاي  .(بود كه به انجام همـه وظـايفش بپـردازد مگـر اينكـه مـردم يـاري اش كننـد        

در بررسي جامعه شناختي جوامع گذشته، از ديدگاه اسالم، دو دسته جامعه ) 529واليت،ص
دسته اي كه مسئوليت شناس بـوده  : خاص به چشم مي خورند    هاي   متفاوت با جهت گيري
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كرده اند و دسته ديگر، مسئوليت گريز بوده و تكـاليف  و به وظايف اجتماعي خويش عمل 
قرآن كريم ضمن طبقه بندي . اجتماعي را پاي اميال و مطامع فردي خويش قرباني كرده اند

اين دو دسته، گروه نخست را در زمره پديدآورندگان تمدن اسالمي و كارگزاران شـكوفايي  
امالن انحطاط و عقب ماندگي جوامع و رشد امت مسلمان دانسته و گروه دوم را، در زمره ع

  )32ص:1370كرمي،.(اسالمي برشمرده است
اجتماعي گامي است در جهت برپايي     هاي   بنابراين از ديدگاه اسالم، شناخت مسئوليت  

اما از آنجـا كـه   . اجتماع و فرهنگ، سياست و حكومت    هاي   تمدن جديد اسالمي در عرصه
سئوليت هاست، بر فرهيختگان ديني و سياسـي و  انجام اين مهم، تنها در گرو شناخت اين م

مسلمانان، اهتمام     هاي   فرهنگي جامعه اسالمي است كه در امر شناساندن اين وظايف به توده
مقام . تعالي بينش سياسي، اجتماعي آنان را فراهم سازند    هاي   جدي ورزند و بدين سان زمينه

  :فرمايند  معظم رهبري مي
 كـار  همـه  باشـند؛  داشـته  حضـور  كشور مسائل متن در واقعي معناي به همه، كه وقتي

 معـروف  همـه  باشـند؛  آگـاه  همـه  باشند؛ داشته اهتمام همه جامعه؛ كارهاي به باشند داشته
 حضـور  يـك  اسـت؛  عمـومي  نظـارت  يـك  معنـاي  بـه  ايـن، . باشند شناس منكر و شناس
 معظـم  مقـام ( .اسـت  همـه  در بـاال  معرفـت  يك است؛ عمومي همكاري يك است؛ عمومي
   )7/5/1371رهبري،

 گونـاگون  مسـائل   همه در«: فرمايند  ايشان مسئوالن را به اين مسئله توصيه نموده و مي
 پيـدا  مردم حضور براي را هائي راه ابتكار، با دقت، با مهارت، با بتوانند بايد مسئولين كشور،
   )20/7/1390رهبري، معظم مقام(».كنند

  توسعه. 2-3-1-3
در بعد كارآمدي به معني عام، مهمترين و ريشه اي ترين مولفه در رسيدن به اهداف در 
توسعه خالصه مي گردد و كشوري كارآمد تلقي مي شود كه در ايـن زمينـه حرفـي بـراي     

البته در اين زمينه كه توسعه به تنهايي گوياي كارآمدي نظام است يا اينكه . گفتن داشته باشد
ي توان از هر شيوه اي استفاده نمود و يا اينكـه چگونـه مـي تـوان بـه      براي رسيدن به آن م

پردازان توسعه در غرب، راه توسعه  نظريه نگاهاز . توسعه رسيد نيز اختالف نظر وجود دارد
يكي و آن هم تبديل شدن كشورهاي توسعه يافته به شكل و شمايل كشورهاي غربي است 

پردازان معتقدند  عمل، اكنون بسياري از اين نظريه اما پس از تجربيات بسيار در حوزه نظر و



 هاي كارآمدي نظام ديني در انديشة مقام معظم رهبري مؤلفه   86

  

. ها و نيازهايش تدوين نمايد كه هر كشوري بايد الگوي خاص خودش را با توجه به ارزش
                                            ً                                گيري از تجربيات موفق و درست ديگران امري كامال  مورد تأييد رهبري است اما تقليد  بهره

گرايي مقام معظـم رهبـري    توسعه س،و بر اين اسا از الگوهاي ديگران مورد نكوهش ايشان
  :ركن اصلي است چهارداراي 

   گيري از تجارب ديگران در عين نفي تقليد بهره •
   هاي ديني و ملي ها و آرمان توسعه بر مبناي هويت، ارزش •
   توسعه همراه با عدالت •
  سرعت در توسعه •

  دانش محوري. 2-3-1-4
كشور، بـه   پيشرفت و رشد علميدرانديشه مقام معظم رهبري، توجه به علم و ضرورت 

اين واژه از ديدگاه ايشان، عامل قدرت . كندعنوان نقطه كانوني، به نحو بارزي خودنمايي مي
علم كليـد  . باشند اصلي ايجاد قدرت ملي مي است؛ علم، در كنار و همراه با ايمان، دو مؤلفه

همه جانبـه كشـور   اصلي تمدن سازي و رسيدن به نقطه مطلوب و همچنين الزمه پيشرفت 
است؛ به طوري كه از ديدگاه ايشان، عقب ماندگي علمي، ريشـه عقـب مانـدگي در سـاير     

همچنين ايشان معتقد است كه عامـل عقـب مانـدگي كشـور در     . شودها محسوب ميزمينه
از نظر ايشان هـيچ كشـوري   . بوده است توجهي به علم و مسايل علميهاي پيشين، بيدوره
بتواند جايگاهي پيدا  علمي وهاي ملي خود دست يابد، مگر اينكه در مسابقهتواند به آرزنمي
  .كند

- اي بنيادين مياز ديدگاه مقام معظم رهبري، اصالت علم از آنجاست كه به عنوان مقوله 
را در تحقق اهداف  تواند زمينه ساز پيشرفت همراه با عدالت و معنويت باشد ونظام اسالمي

هستند كه مطـابق بـا    بنابراين ايشان خواهان آن نوع پيشرفت علمي. متعالي خود ياري سازد
بـه عبـارتي،   . ايراني مردم ايـن سـرزمين باشـد    - بنيان هاي جامعه خودي و هويت اسالمي

باشـد بلكـه، زمينـه     تكامل مورد نظر ايشان آنست كه نه تنها مبتني بر فرهنگ و هويت بومي
- ويت ملي را اساس هر پيشرفتي دانسـته و مـي  معظم له حفظ ه. ساز تقويت آنها نيز باشد

  : فرمايند
از لحاظ ملي، يك كشـور بـي هـويتي بـود،       اينها را داشت، اما اگر يك كشوري همه...

اي نداشت و نبرده بود، يا فرهنگش وابسته به ديگري بود، از گذشته و تاريخ خود هيچ بهره
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ا آن را در نظـرش تحقيـر كردنـد،    اي داشت، آن را از چشمش دور نگه داشتند ياگر گذشته
  )18/08/1385مقام معظم رهبري، .( اين كشور مطلقا پيشرفت نخواهد كرد

                       كارآمدي در معناي خاص   .  2- 3- 2
مولفه هاي مربوط به كارآمدسازي نظام در بعد عام كه بيشتر معطوف به رفتارهـاي بشـري   

ظامها، آنهايي كه داراي مولفه مي باشد مربوط به همه نظام هاي مردم ساالر يوده و در بين ن
هاي فوق بوده و يا در برآورده سازي آنها موفق تر بوده اند كارآمد تر تلقـي شـده و تـوان    

و حتي در    ها   كسب مشروعيت در سطح باال را دارا مي باشند اگر چه در تعريف و يا ويژگي
نداشته و ممكن اسـت  در بسياري از مواقع اتفاق نظر وجود    ها   راه هاي رسيدن به اين مولفه

بـه       هـا    اما حقيقت اين است كه اين مولفـه . برداشت هاي متفاوتي از آنها وجود داشته باشد
مردم ساالر ديني نبوده و چه بسا با رسيدن به همه   تنهايي عامل موفقيت و يا كارآمدي نظام

ساير كشـورها   آنها باز هم نتوان نظام را يك نظام كارآمد تلقي كرد و يا به عنوان الگو براي
ارائه داد چرا كه نظام مردم ساالر ديني داراي مباني الهي بوده و اهدافي فراتر از اهداف نظام 

از اين رو براي كارآمدي نظام ديني مولفـه هـاي   . مصطلح را دنبال مي كند  هاي مردم ساالر
زش هـاي  ديگري غير از مولفه هاي فوق الزم مي باشد كه منبعث از باورهـا ، آرمانهـا و ار  

مقام معظم رهبري اين مولفه و راه هاي رسيدن به آنها را در دو حيطه باورها . ديني مي باشد
    .به شكل ذيل توضيح مي دهند   ها   و ارزش

  باورها.2-3-2-1
ايـن واژه از  . در فارسي به باور، عقيده، ايمان و اعتقاد ترجمه شده اسـت  )Belief(اژه و

سي اجتماعي است كه مباحث مربوط به پديده روانـي  شنا اصطالحات مربوط به حوزه روان
در يـك تعريـف    .كند اعتقاد را از اين حيث كه داراي رفتارسازي اجتماعي است مطالعه مي

ها اعتقاد  هايي هستند كه فرد به درستي و حقانيت آن ها، انديشه باورها يا عقيده ساده و رسا،
است كه بـه   ترين اليه هاي انقالب اسالميدراين پژوهش باورها عميق ترين وانتزاعي  .دارد

باورهـا  . باشد صورت معرفت مشترك ملت مسلمان ايران به طور دائم در حال باز توليد مي
مهمترين بخشي است كه بايد نسبت به تقويت آن اقدام نمود چرا كه اليـه هـاي ارزشـي و    

و توجه به آنها به عنوان اليه از اين ر. نمايند رفتاري متاثر از آن بوده و متناسب با آن رشد مي
ساالري ديني خاصه در مرحله دولت سازي ضروري  هاي زير بنايي در كارآمدي نظام مردم

تـوان گفـت    در فرمايشات مقام معظـم رهبـري مـي      ها   با توجه به فراواني شاخصه. باشد مي
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چـون    ي      هـاي   ايشان براي مشروعيت و كارآمدي نظام در بعد بينشي معتقد به توجه به مولفـه 
خداباوري، خودباوري، واليت محوري، مردم باوري و موعودگرايي هستند كه به شرح ذيل 

  : در مقاطع مختلف مورد توجه قرار داده اند
  خداباوري.1- 1- 2- 3- 2

و اصول آن مي باشـد مهمتـرين مولفـه در       ها   در نظام ديني حاكميت الهي كه از ويژگي
. ه آن به منزله عدم تحقق اهداف نظام مي باشـد تبيين كارآمدي تلقي گرديده و عدم توجه ب

ها در ذات خود، فقير و  خداوند متعال، سرچشمه عزت به معناي واقعي است و ديگر آفريده
در اين باره مقام معظم رهبري  )10/فاطر (»      ُ َّ  ْ    َّ  َ  َ َّ  ْ     ِ   َ  َ  ْ  م ن  ك ان  ي ر يد  ال ع ز  ة  ف ل ل  ه  ال ع ز  ة  ج م يع ا«ذليل هستند؛

  : فرمايند مي
هستيم و به عزت پروردگار عزيزيم؛ ما اگر مؤمن باشيم، عزت متعلق به ماست، ما قوى 

اى كـه بـه مـا وعـده      ما به تو و راه تـو و آينـده  ! پروردگارا: كنيم و ما به خداوند عرض مى
  )27/3/1368مقام معظم رهبري،.(اى، مؤمنيم داده

مـردم سـاالري    و اين معناي واقعي مشروعيت الهي بوده و براين اساس است كه نظـام 
عدم توجه . ديني داراي بنيه هاي قويتري نسبت به ساير نظام هاي دموكراسي مصطلح است

به اين مولفه يعني خداباوري باعث سستي پايـه هـاي نظـام گرديـده و حركـت در مسـير       
  . كارآمدي براي آن دشوار خواهد بود

  واليت محوري. 2- 1- 2- 3- 2
و اصول ديگر مردم ساالري ديني واليت محوري بوده و با اين عامل است    ها   از ويژگي

كه نظام ديني به سرمنزل مقصود رسيده و بدون آن گام برداشتن در مسير كارآمدي ممكـن  
واليـت محوري در انديشه رهبري بدين معناست كه كليه برنامه ها، سيسـتم و  . نخواهد بود

باشـند و   )ع(راف و دستورات يا سـيره معصـومان  تحت اش مجريان و مـردم جامعه اسالمي
بـا هـدف گذاري آنان هماهنگ شود و تمام فعاليت هاي خود را با اسـاس     ها   سياستگذاري

مقام معظم رهبري با اسوه قـرار دادن   .دين يعني پيامبر و معصومان عليهم السالم پيوند زنند
تالش كنيم خودمان را بــه آن  بايد «: فرمايد مي) ع (سيره حكومتي و اخالقي حضرت علي 

نـمـونـه كـامل نزديك و شبيه تر كنيم، اگر حركت بـه گونـه اي باشـد كـه در حــال دور      
  )10/12/1384مقام معظم رهبري، (».شـدن از آن نـمونه كامل باشيم اين انحراف و خطاست
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مقام معظم رهبري پيشـرفت نظـام را در سـايه تمسـك بـه واليـت مـداري دانسـته و          
  :رمايندف مي

  ايـن   محبـت  و  رهبـري  و  واليـت   سايه در  همواره را ما  كه  خواستارم  متعال خداوند از
  فقيـه   واليـت   نظـام  با  كشوري  كه  است  آن شاهد  بشري  مدنيت  اكنون... بدهد قرار بزرگوار
 را  بشـري   نظامهـاي   انـواع   كـه   بشـريت   براي ، اين. شود مي  اداره تقوا و  دين  حاكميت  يعني

  كننـده  تعيـين  و  مهـم   آزمايشـي  ، نيافتـه  را خود  اساسي  دردهاي  درمان  هيچيك در و  آزموده
   )1/1369/ 2و 1369/ 1/12 رهبري، معظم مقام( . است

  خود باوري. 3- 1- 2- 3- 2
دست به دامن ديگران شدن و منتظر اين ماندن كه براي رسيدن به مقصود بايد دستي از 

برون آمده و نظام ما را كارآمد سازد و يا اينكه چاره اي نـداريم جـز اينكـه دنبالـه رو     غيب 
ديگران باشيم نه تنها كمكي به ما نخواهد كرد بلكه حتي در صورت رسيدن بـه هـدف نيـز    

دينـي، خودشناسـي و    ولـين گـام درخودبـاوري   نمي توان نظام را كارآمد تلقي كرد بلكـه ا 
جامعه اي كه در آن ) 10/01/1369 مقام معظم رهبري، (.استخودسازي فردي و اجتماعي 

به بيرون باشد و منتظر باشند كه با استفاده از داشته هاي ديگران براي كارآمدسازي    ها   توجه
نظامشان اقدام شود هيچ وقت به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد و اين مسئله اي اسـت كـه   

  . ده استكشور ما در طول تاريخ بسيار با آن روبرو بو
و كارآمـدي آن تاكيـد    مقام معظم رهبري به خود باوري در جهت اعتالي نظام اسـالمي 

  :داشته و مي فرمايند
 عـدم  و نفـس  بـه  اعتماد و پيگيري و ايستادگي با كه هستند روشني  نمونه ما خود ملت

 خـوبي  سـامان  بـه         َّـ  بحمدالل  ه   را كارهايشان اند توانسته خداوند به اتكاء با و ديگران به اتكاء
   )12/12/1370، رهبري معظم مقام( .برسانند

معظم له معتقدند خودباوري عامل مهمي در رسيدن به پيشرفت و كارآمدي يك نظـام    
توان قله هاي ترقي را طـي نمـود بـه طـوري كـه       است و تنها با داشتن امكانات مادي نمي

  : فرمايند  مي
. است كشور هر پيشرفت اساسي ركن ود از يكي ملي نفس به اعتماد و خودباوري اين

 اسـت  ممكـن  ملـت  يـك . نيسـت  كافي مادي امكانات اما است، مادي امكانات ركن، يك
 ملـت  يـك  نتوانـد  نرسد؛ تعالي و ترقي و رشد به اما باشد، داشته هم زيادي مادي امكانات
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 اسـت؛  الزم ديگـري  هـاي  مؤلفـه  نيست، كافي مادي امكانات پس.. ..بشود قدرتمند و عزيز
 نفـس  بـه  اعتمـاد  است، خودباوري همين ها، مؤلفه اين مهمترين از يكي. معنوي هاي مؤلفه
  )14/3/1388 رهبري، معظم مقام( .ميتواند كه كند باور ملت يك اينكه و است

  

 مردم باوري. 4- 1- 2- 3- 2
نيز به همان اندازه كه در نظام ديني بايد به خودباوري رسيد بايد به توانمندي هاي مردم  

هرزمان از تاريخ كه حاكمان به ملت و مردم خود متكي شده اند در رسيدن بـه  . اتكا داشت
اعتماد به مردم در حقيقت عامل اصلي در حركـت  . اهداف نيز به همان ميزان موفق بوده اند

مقـام معظـم   . نظام به سوي كارآمدي بوده و نظام را در برابر هر نوع چالشي بيمه مـي كنـد  
اين مهم واقف بوده و هميشه به جايگاه واقعي مردم در نظام حكومتي اسـالم   رهبري هم به

    :فرمايند  تاكيد داشته اند به طوري كه مي
 ناپذيري شكست   ِّسر       ًاساسا . مردم عاليق و عواطف و ايمانها به   ّ  مت كي است نظامي ما نظام

 به آسان هم مردم به   ّ   ات كاي. است مهمي چيز اين. است   ّ  مت كي مردم به كه است اين نظام اين
 و نفـوس      توج ه نباشد، ميان در الهي   ِّسر  يك اگر. شود نمي حاصل جا همه و آيد نمي دست
  )14/11/1374رهبري، معظم مقام( .نيست ممكن هم مردم دلهاي

آيد  رهبر معظم انقالب تاكيد دارند موفقيت مسئولين فقط از مجراي اعتمادي بدست مي
در . وقت به مردم تكيه زده شد پيروزي بدسـت خواهـد آمـد   كه به مردم وجود دارد و هر 

بحراني ترين مقاطع اين مردم بودند كه نظام را پشتيباني و ياري نموده اند و مسـئوالن بايـد   
   :در هر كاري از اين قدرت استفاده نمايند 

 بـين  هـاي  صـحنه  و جهـاني  هـاي  عرصه در ملت، ايستادگي اعتماد به كشور مسئولين
 شـاخص  يـك  ايـن . مي برند پيش را خودشان حرف و را خودشان كار و ايستند مي المللي
  شاخه يك اسالمي، جمهوري نظام در بودن مردمي. است بودن مردمي دوم، اصلي خط .است
 عناصـر   جملـه  از مـردم،  خواست مردم، كرامت مردم، هويت مردم، رأي يعني است؛ اصلي
  ) 20/7/1391رهبري، معظم مقام(.است مستحكم بناي اين و اسالمي جمهوري نظام در اصلي
  )رهايي جهان از ظلمت(باور به آينده موعود . 5- 1- 2- 3- 2

ها وجود داشته و انتظار آينده بهتر و ظهـور   اعتقاد به مهدويت در زندگي و حيات انسان
ايـن مولفـه بـه    . ترين آرمان اجتماعي بوده اسـت  ، مترقي دولت حق و عدل، در طول تاريخ
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ا اميد مي دهد و جوامعي كه داراي اميد هستند در رسيدن به مقصـود موفـق ترنـد و    انسانه
جوامعي كه اميد از آنها رخت بربسته باشد به هرشيوه ممكن نخواهند توانست به آن نقطـه  

  . اي از كمال و اهداف كه مد نظر دارند، برسند
واني است كه ملتها بايد از ديدگاه مقام معظم رهبري، موضوع انتظار داراي قابليتهاي فرا

از نظر ايشان مهمترين پيامد انتظار، اميد است كه در پـي  . از آن به بهترين نحو استفاده كنند
و ) عـج (اعتقاد به قضيه مهـدى  «: آن مبارزه ومجاهدت وعدم تسليم در برابر دشمنان است

هـاى   ن، بهـره تواننـد از آ  ها مى موضوع ظهور و فرج و انتظار، گنجينه عظيمى است كه ملت
  )1/5/1390مقام معظم رهبري،(».فراوانى ببرند

دانسـته و معتقدنـد بايـد     آيت اهللا خامنه اي انتظار فرج را زيربناي مدل حكوت اسالمي
  ما كه«: امام زمان باشد  نظام خود را طوري طراحي نمائيم كه همسو و هم جهت با حكومت

 شـد،  خواهـد   تشـكيل )  عـج ( زمـان   امام  حكومت  كه  جهتي در بايد ، هستيم  زمان  امام منتظر
   )22/12/1368 ، رهبري معظم مقام(». كنيم بنا و  بسازيم  جهت  همان در را امروز  زندگي

تواند نظام را در مرحله ايجـاد، ثبـات و تـداوم     باورهاي اينچنيني و تقويت آنها قطعا مي
. رها رسيده و برمبناي آن عمـل نماينـد  بيمه نموده و مسئوالن و برنامه ريزان بايد به اين باو

تنها در اين صورت است كه ارزشهاي جامعه حفـظ شـده و شـاهد رفتارهـايي معقـول در      
  .خواهيم بود  جهت رسيدن به اهداف

  ها ارزش.2-3-2-2
هر آنچه كه مفيد، خواستني يا تحسـين كردنـي   : در تعريف لغوي ارزش مي توان گفت

در واقع مي توان گفت كه ارزش از بنيادي ترين عوامل در تبيـين انديشـه، عمـل يـا      .است
براي همـين ارزشـها معيارهـايي    . اعمال فرد و هم چنين شكل گيري حيات اجتماعي است

: در تعريـف اصـطالحي آن آمـده اسـت    .دنـ هستند كه به فرهنگ كلي و جامعه معنا مي ده
چه كه خوب يا بد، مناسب يا غير مناسب و ضـروري و  همواره ايده هايي درباره آن   ها   انسان

ارزش گفته مي شود و هنگامي كه ايـن     ها   به اين گونه ايده. يا غير ضروري است داشته اند
در نظامي از معيارها و مالكها، براي ارزيـابي ارزش اخالقـي و شايسـتگي رفتـار،        ها   ارزش

پس از مولفه هـاي مربـوط بـه     .سازمان دهي مي شوند يك نظام ارزشي را پديد مي آورند
باورها، مولفه هاي ارزشي سازنده ترين شاخص براي كارآمدي نظـام بـوده و مقـام معظـم     

بايد به آنها توجه شـود   ايشان ارزشهايي كه در نظام اسالمي.رهبري بر آن تاكيد فراوان دارند
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جهـادگرايي و   را با توجه به فراواني در فرمايشاتشان؛ استقالل خـواهي، اسـتكبار سـتيزي،   
  :وحدت گرايي دانسته و مورد تاكيد قرار داده اند 

  استقالل خواهي. 1- 2- 2- 3- 2
نظامي كه وابسته باشد با از بين رفتن و يا جدائي از مركزيتي كـه بـه آان وابسـته اسـت     

در طول تاريخ بسيار اتفاق افتاده است كه كشـورهايي در نگـاه سـطحي    . فروخواهد پاشيد
شروعيت داشته اند اما از آنجائي كه اين مشروعيت به جهت وابستگي بوده كارآمد بوده و م

لذا نتوانسته اند بـراي مـدت زيـادي دوام داشـته باشـند و بـه عبـارتي اسـتقالل از جملـه          
. بايد متناسب با آن صورت گيرد   ها   است كه هر ملتي بدنبال آن بوده و برنامه ريزي مفاهيمي

  :فرمايند  نگاه همه جانبه داشته و مي رهبر معظم انقالب به اين مسئله
  فرمان  خارجي  قدرت  هيچ از  كه نباشد  ايران مانند  ملتي دنيا،  ملتهاي  بين در شايد امروز

  مسـتقل  و كند  انتخاب را  خودش  راه و بگيرد  تصميم  خودش و نكند را آنها  مالحظه و نبرد
استقالل همه نوع استقالل براي كشـور بـدنبال   اين )18/4/1368رهبري،  معظم مقام.( باشد

  اسـتقالل  ، آن  ي دنبالـه   كـه  دارد وجـود   سياسـي   آزادي و  اسـتقالل  مـا،   مملكت داشته و در
  هـاي  نشـانه  طـرد  با  مستقل  فرهنگ  هم  آن؛  است  فرهنگي  استقالل  همه از باالتر و  اقتصادي
   )1/9/1368رهبري،  معظم مقام(. جامعه از  غربي فاسد و منحط  فرهنگ

  استكبار ستيزي. 2- 2- 2- 3- 2
استكبار واژه اي است كه در قران بسيار مورد استفاده قرار گرفته و خداوند انسان را بـه  

از نگاه قرآني نه تنها بايد از كبر خودداري نمود بلكه بايد در . تبري از آن توصيه نموده است
در انقـالب  ) ره(امـام  . برابر آن نيـز تبـري جسـت    برابر استكبار ايستاد و از تسليم شدن در

شـايد يكـي از داليـل    . اسالمي ايران معني واقعي استكبار ستيزي را به جهانيان عرضه كـرد 
عمده وجود دشمنان زيادي و دشمني غرب و شرق با جمهوري اسالمي نيز در همين معني 

 . تنهفته است كه ايران در برابر آنها سر تعظيم فرود نياورده اس
هـاي نظـام    الملل نه بـر اسـاس تئـوري    نگاه رهبر معظم انقالب نيز به ساختار نظام بين  

ــاني و  دوقطبــي شــرق و غــرب، شــمال  ــوب، نظــام جه ــر اســاس نظــام  ... و جن بلكــه ب
معظم له با استناد به قرآن و اينكه اين مفهوم و توجـه  . استضعاف ترسيم شده استـ  استكبار

  :ما دارد مي فرمايند به آن ريشه در مباني ديني
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 در ، دليـل  بي و خود بي  كه  نيست  چيزي و  است  قرآني  مفهوم  يك استكبار،  مفهوم و معنا
  مسـلمين   سوي از را استكبار با  مقابله استكبار،  مفهوم. باشد  آمده وجود به ما  انقالب  فرهنگ

 و موسـمي  و  مصلحتي  صورت  به  نه  هم  آن؛ كند مي اقتضا اسالمي  انقالب و  نظام و  مؤمنين و
 تـا  و  اسـت   ايـن   انقـالب   ذات. دارد وجـود   مقابله  اين  هميشگي  صورت  به  بلكه؛  تاكتيكي
  )10/8/1368رهبري، معظم مقام(.بود خواهد  هم  چيزي  چنين ، هست  انقالب

فرمايشاتشان رهبر معظم انقالب آنقدر به اين مسئله حساس هستند كه بارها و بارها در   
نماينـد تـا ايـن ارزش انقالبـي و      به نظام سلطه اشاره كرده و مردم و مسئوالن توصـيه مـي  

را فراموش ننمايند چرا كه هنوز هم در جامعه ما رگه هاي زيـادي وجـود دارد كـه     اسالمي
  .كنند براي پيشرفت و توسعه بايد به يكي از ايادي غرب و يا شرق تبديل شد فكر مي

   وحدت گرايي اسالمي .3- 2- 2- 3- 2
مولفه هايي كه به آنها اشاره شد زماني نظام را در مسير كارآمدي كمك خواهند نمود كه 

جامعه اي كه دچار تفرقه شـده و نفـاق در   . يك دلي و يك رنگي در جامعه حكمفرما باشد
آن وجود داشته باشد و يا مسئولين نتوانند حرف همديگر را بفهمند حركت در مسير كمـال  

پاي بندي به اصل وحدت موجب سالمت و اسـتحكام كشـور   . و اهداف ميسر نخواهد بود
شده و سالمت و ادامه حيات يك كشور در صورتي تضمين خواهد شـد كـه همـه اقشـار     

از كار يكديگر پشـتيباني و بـر آن نظـارت    . جامعه، با يكديگر تفاهم و همدلي داشته باشند
: مـي فرماينـد  )قدس سره(امام راحل. ذير خواهد بود                 ً         چنين كشوري طبيعتا  شكست ناپ. كنند

اگر يك كشور بخواهد يك كشور سالمي باشد، بايد بين دستگاه حاكمـه بـا ملـت تفـاهم     «
  )203، ص 8امام خميني، صحيفه نور، ج (».باشد

ايران ودر سطح جهان اسـالم ودر   وحدت، انسجام واتحاد مردم در داخل كشور اسالمي
مستضعفين جهان از مستحكمترين استراتژي هاي معظم رهبري بوده طرازي باالتر در سطح 

  :به طوري كه مي فرمايند. وهست
 ...كنيـد  حفـظ   مـردم   عمـوم   سـطح  در را  وحدت كنيد  كوشش  كه  است  اين  من  توصيه

 مقـام (. است  برادري پيوند آنها، پيوند و برادرند  هم با اسالمي  بزرگ   خانواده  تمام در  مؤمنين
  )5/4/1368 رهبري، معظم

اگر نظام ديني درصدد است تا به عنوان نظامي كارآمد و به عنوان الگـوي عملـي بـراي    
محسوب گردد بايد در مسير وحدت گام بردارد و فقط در اين صورت است    ها   ساير كشور
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كه خواهد توانست به كارآمدي رسيده و با پشت سرگذاشتن مشـكالت بـه اهـداف خـود     
  . برسد

  
            نتيجه گيري   . 3

به طور مثال در . يافته هاي اين تحقيق بيانگر اينست كه بايد به همه ابعاد انساني توجه گردد
توان داليل آن را عالوه بر رفتار در ابعاد شناختي و  صورت بروز مشكل در رفتار انساني مي

ـ  يا ارزشي جستجو نموده و به حل مشكل پرداخت و يا براي تقويت رفتار انساني مـي  وان ت
يـك فـرد در نظـام جمهـوري     . در جهت ارتقاء سطح شناختي و عاطفي برنامه ريزي نمود

ايران بايد ضمن آراسته بودن به ابعاد شناختي به ارزشهاي انقـالب توجـه نمـوده و     اسالمي
رفتارهايي منطبق با آنها از خود ارائه نمايد و اين مسـاله اسـت كـه مـرز ميـان دموكراسـي       

ديني بوده و كارآمدي نظام مردم ساالري ديني با توجه به اين باورهـا  مصطلح با دموكراسي 
ضـمن  «: از اينرو است كه مقـام معظـم رهبـري مـي فرماينـد     .معني پيدا مي كند   ها   و ارزش

هـا، حركـت بـه سـوي      استقامت كامل در اهداف و مباني با اصالح، تغييـر و تكامـل روش  
رود اما  كس انتظار معجزه نمي از هيچ... دهيم يراسخ ادامه م بيني شده را با عزمي اهداف پيش

هاي موفقيت در انجام دادن وظايف محوله،  در عملكرد همه مسئوالن بايد كارآمدي و نشانه
براين اساس پيشـنهاد مـي گـردد در    )  31/6/83مقام معظم رهبري،(»آشكار و ملموس باشد

  :گردد تبيين مولفه هاي كارآمدي نظام ديني به دو موضوع ذيل توجه
كارآمدي يك مفهوم جديد در عرصه علم، بخصوص علـم سياسـت بـوده و هنـوز در     

اين مسئله ممكن است ناشـي از  . خصوص مباني و شاخصه هاي آن اتفاق نظر وجود ندارد
از طرف ديگر صـاحب نظـران در   . تفاوت موجود در اجتماعات بشري و مفاهيم آنها باشد

و خاص تعريف كرده اند كه بعـد عـام آن شـامل    اين خصوص براي كارآمدي دو بعد عام 
. همه جوامع و بعد اختصاصي آن با توجه به شرايط و مقتضيات هر جامعه تعريف مي گردد

معني واقعي كارآمدي عبارتست از اقدامات يك نظام سياسي بـراي رسـيدن بـه اهـداف و     
شـيوه هـاي   در نظام هاي سياسي اهداف متفـاوت بـوده و چـه بسـا     . برطرف نمودن موانع

به طور مثال در جوامعي با عنوان دموكراسي غربـي بـه هـر    . رسيدن به آن نيز متفاوت باشد
شيوه ممكن بايد به اهداف نائل آمد لكن اين مسئله در جوامع ديني صدق نداشـته و مبـاني   
ديني اين اجازه را به مسئولين نمي دهد كه از هر شـيوه ممكـن بـراي رسـيدن بـه اهـداف       
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براين اساس كارآمدي در نظام مردم ساالري ديني داراي معني متفاوت بـوده  . ينداستفاده نما
ومولفه هاي خاص خود را دارد و نظام ديني ضمن تالش براي رسيدن بـه بعـد عـام بايـد     

 .برنامه ريزي براي رسيدن به بعد خاص كارآمدي را نيز مد نظر داشته باشد
هاي اجتماعي،  تواند براي تمام عرصه ن مياعتقاد بر اين است كه ديمتناسب با بند فوق 

كارآمـدي در  .كارهايي متناسب با وضعيت موجود ارائـه دهـد   ها، راه ها و مكان در كليه زمان
نظام ديني با كارآمدي يك جامعه سكوالر متفاوت بوده و نظام ديني بايد عالوه بر تالش در 

بـراي  . توجـه داشـته باشـد   جهت تحقق بعد عام كارآمدي بايد به بعد اختصاصـي آن نيـز   
يابي به اين مهم در جامعه، بايد سه عنصر مهم دين، يعني اعتقادات، اخالق و احكـام   دست

توانـد   در ايـن صـورت، ديـن مـي    )124ماهنامه معرفـت، ش ،مصباح(.مورد توجه قرار گيرد
كارآمدي نظام جمهوري اسـالمي نيـز، كـه بـر     . حداكثر ميزان كارآمدي را به نمايش گذارد

  . ريزي شده است، بايد در چارچوب همين سه مؤلفه مورد ارزيابي قرار گيرد اس دين پياس
  
       منابع

             نشـر مركـز     :                                                              ، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب ، ترجمـه عبـاس مخبـر ، تهـران     )    1376 (                آنتوني ، آربالستر
   .       تهرانت

   .             انتشارات ذكر  :                                    حكومت ديني و حكومت دموكراتيك ، تهران  )     1381 (             آقاجري ، هاشم
  .       تهران         دانشگاه   :     تهران   ،       ايران    در        نوسازي        انديشه  )     1379 (   تقي        ارمكي،      آزاد

  .     معاصر        انديشه   و      دانش   :          اسالم،تهران       سياسي      نظام    در         كارآمدي    بر        درآمدي   )    1388 (     بهرام        كاظمي،       اخوان
   .        نشر ظفر   :                              شرح وصيت نامه امام خميني ، قم  )     1380 (                        ابراهيمي فر ، عبدالجواد 

        مركـز    :          چي،تهـران       شانه      مدير      محسن       ترجمه     آن،       جهاني        بازتاب   و       ايران       انقالب )    1391 (  ال .   جان           اسپوزيتو،
  .     ايران   و      اسالم          بازشناسي

                         مركز اسناد انقالب اسالمي   :                                       امت و ملت در انديشه امام خميني ، تهران  )     1383 (                     بابايي زارچ، علي محمد
   .      نشر ني  :                                          تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم،تهران  )     1376 (            بشيريه، حسين
   .        نشر ، ني  :                                            تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم ، تهران  )     1376 (            بشيريه، حسين
   .                           پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي  :                    مردمساالري ديني ، قم  )     1384 (             پورفرد، مسعود

   .     همداد  :                                      مردمساالري ديني و دموكراسي غربي، تهران  )     1388 (               جمالي، محمد رضا
   .       طرح نو   :                      تا شاهد بازاري، تهران             از شاهد قدسي   )     1380 (             حجاريان، سعيد

   .           انجمن معارف  :                              امام خميني و گفتمان غرب،تهران )    1379 (          خالقي، علي
   .      طرح نو  :                 مردمساالري ،تهران  )     1380 (           خاتمي، محمد



 هاي كارآمدي نظام ديني در انديشة مقام معظم رهبري مؤلفه   96

  

   .                                 موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني  :      تهران )    1373 (                         در جستجوي راه از كالم امام
  .      انديشه   و       فرهنگ          پژوهشگاه   :   ران        واليي، ته       حكومت         كارآمدي       تجربه   )    1385 (         ذوعلم،علي

   .      طرح نو  :                              چالش هاي دين و مدرنيته ،تهران  )     1383 (                    سراج زاده ، سيد حسين
  .    صراط  :                       قبض و بسط شريعت، تهران  )     1370 (               سروش، عبدالكريم

                                   انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد      :      تهران )    1380  )(  ره (                                            شئون و اختيارات ولي فقيه از نگاه امام خميني 
   .     اسالمي

  .   باز   :     تهران        ايران،       توسعه   و        نخبگان  )     1391 (    حسين       زاده،     شيخ
   .                                 موسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني  :      تهران  )     1372 (         صحيفه نور

   .                موسسه فرهنگي رسا :                             واليت فقيه حكومت صالحان، تهران )    1363 (                        صالحي نجف آبادي، نعمت اهللا
   .      نشر ني  :                                 نظريه هاي دولت در فقه شيعه،تهران  )     1378 (           كديور، محسن
   .                    سازمان تبليغات اسالمي :                                 دموكراسي در نظام واليت فقيه، تهران  )     1370 (   طفي            كواكبيان، مص

    20 و  21                                                       كاظمي، اخوان، امام خميني و دموكراسي ، كتاب نقد ، شماره 
          جمهـوري          خـارجي        سياست         ارزيابي      براي        مفهومي         چارچوبي   )    1387 (      دهقاني     جالل     سيد             فيروزآبادي،  -

   .     اسالمي      آزاد         دانشگاه        پژوهشي        معاونت  :      تهران        ايران،       اسالمي
                                   مركز تحقيقـات اسـتراتژيك رياسـت      :                                   انديشه فقهي سياسي امام خميني،تهران  )     1377 (               قاضي زاده، كاظم

   .      جمهوري
   .          موسسه عروج  :                      مردمساالري ديني، تهران  )     1385 (               قاضي زاده، كاظم
  .     اسالمي        انديشه   و       فرهنگ          پژوهشگاه :     تهران        اسالمي،       انقالب       شناسي      آسيب )    1388 (    رحيم             عيوضي، محمد

   .  ني     نشر   :      ،تهران                  بنيادهاي علم سياست   )    1385 (      الرحمن     عبد    م،   عال  
   .                           موسسه تنظم و نشر امام خميني  :                                تاملي بر احياء تفكر ديني، تهران  )     1376 (                    مرعشي، سيد محمد حسين
                                        انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشـي امـام     :                     نظريه سياسي اسالم، قم  )     1380 (                    مصباح يزدي، محمد تقي

   .     خميني
   .                  دانشگاه شهيد بهشتي  :                            نظريه مردمساالري ديني، تهران  )     1388 (     منصور          ميراحمدي، 

  .      مرصاد   :                                            حكومت ديني، تامل در انديشه سياسي اسالم،تهران  )     1378 (           واعظي، احمد
   .          قم ، بي نا  )      بي تا  (                     واليت فقيه امام خميني

   .        نشرآرمان  :                                      نظريه هاي نظام سياسي، احمد تدين،تهران  )     1373 (               ويليلم، تي بلوم
   .     بي نا :                 جامعه مدني، تهران  )     1383 (    وچهر         محمدي، من
  .        روشنگران  :                                         مدل هاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، تهران  )     1378 (          هلد، ديويد
    :    هاي        تاريخ    در       رهبري      معظم      مقام          فرمايشات



 97   بين عبدالعزيز نيكاحمد شفيعي و 

  

16  / 7 / 86  ،   7 / 9 / 87  ،   12  / 12  / 70  ،   30  / 1 / 74  ،   26  / 6 / 83  ،   10  / 12  / 84  ،   30  / 1 / 77  ،   15   /  4  /  68  ،   10   /  8 / 74  ،   
10  / 8 / 68  ،   8 / 6 / 84  ،   14  / 3 / 86  ،   2 / 10  / 74  ،   31  / 6 / 83  ،   8 / 6 / 74  ،   18  / 7 / 71  ،   27  / 2 / 88  ،   13  / 7 / 85  ،   
22  / 8 / 81  ،   7 / 5 / 71  ،   18  / 8 / 8   


