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 چکیده
مطالعه دولت کارآمداسالالیمد در سالالاند اهدمقالاله مظا  معری رز د  ا  

که هیا مند اسالالیمد اسالالت   جمله موضالالوتاب یدمد در مطالعاب اهظی 
سد تلمد شدمد مطالعه ویدر سیمد طلیعه آغا   .یا یا پیدو   اهظی  ا

متعدد جامعه یه ومژه دولت شکل گدفت. زا  تغییداب اساسد در ساخت
متعدد و اصالالوم متواوتد هیب ییاش شالالد که یه زا  در امن راسالالتا هردمه

ن مظاله یا اسالالتواده ده ام افبامش کارآمد  در دولت اسالالیمد یود. در ام
تحلیلد وینده گید  ا  رومکدد کارکددگدامد تیش شد -روش توصیود

ا  )دامت یدکاته( ییاش تا دولت مطلو  و کارآمد ا  دمدگاه آمه اهلل خامنه
گددد. سوام اصلد پژوزش امن است که دولت مطلو  و کارآمد اسیمد 

حاصالالالل ا  ا  زدارد. مافتهزامد در سالالالاند اهدمقالالاله رز د  گه ومژگد
پژوزش حالالاکد ا  آش یود کالاله اممالالاش و زومالالت اسالالالیمد خدد گدامد 

  تدالتخوازد  حوظ اسالالالتظیم خودیاور  و پیقالالالدفت تلمد وتظیهیت
  فسادستیب  و سیمت اخیقد  ساده  مستد و تواضد  پدزیب ا  تجمل

صدر  قاهوش گدامد ا   سیمدزا  مؤلوهسعه  صیل دولت کار آمد ا  و ا
 است. کارکددزا  آش

 دولالالت  مظالالا  معری رز د   کالالارآمالالد   اهظی  اسالالالیمد  :دواژهیکل
 کارکددگدامد.

 30/02/1397 :تأیید خیتار                                       25/01/1397 :تافیدر خیتار

 ژپوهشی -علمی فصلنامه
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 مقدمه

و ه عیطل (یهعلاهلل)رح تی نیحضالالرا امام    یبه رهبر رانیا یانقالب اسالالالم یروزیپ
در  یتیو امن یاقتصاد ،یاجت اع ،یاسی،سیدر ابعاد فرهنگ یتحوالا شگرف شیدایسرآغاز پ
 یانقالب اسالالالم یهاو ارمغان هاامیپ نیتربود. از مهم یو جهانی امنطقه ،یدا ل یهاعرصالاله

ستقالل، آزاد سالم یج هور ،یا ستیس ،یا شرق ا ضعفان و  تیح ا ،ینه غرب ینه  ست از م
و دفاع از وحدا امت  جیو ترو ال للنیب سالالمیونیو صالاله یجهانمظلومان، مبارزه با اسالالتابار 

ارزشالال ند انقالب  یهااز ارمغان یای رانیا یاسالالالم ینظام ج هور لیتشالالا بود. یاسالالالم
رهبر معظم انقالب  .دیفراهم گرد یدولت اسالم لیتشا یبرا نهیزم پیرو آنبود که  یاسالم
سالم سالم بعد از آناه »:  دیفرمایرابطه م نیدر ا یا شا ینظام ا شا شد و نوبت لیت  لیبه ت

منش و روش  لیتر، تشالالالاروشالالالن ریبه تعب ای رسالالالدیم یقیحق یو به معنا یدولت اسالالالالم
و با ه تدریج ب سالالالتیدر وهله اول فراهم ن ونچ -یاسالالالالم یابه گونه هاما  یعنیدولت ردان، 

س هانیکه از ا یقدم بعد ... دیبه وجود آ دیتالش با سالم یسالمانقالب ا سی)تأ  (یو نظام ا
که  ییبلاه به معنا رانیوز ئتیه یاسالالت، نه به معنا یدولت اسالالالم جادیدشالالوارتر اسالالت ا

کل ه در درون نظام  یواقع یبه معنا دیما با ،من و شالال ا یعنی ،مج وعه کارگزاران حاومت
  .( 259 :1385ی ا) امنه «استقبلی  از مراحل ترمشال  نیا میشو یاسالم ،یاسالم
اللهم انا نرغب الیک فی دولة  » « هیدولت کر»در قالب  یدولت اسالالالم دهیو ا شالالهیاند

که  یدولت و دولت کارآمد اسالت، (Ideal type ) آلدهیه ان دولت مطلوب و ا « کری ة...
شاپرتو در   ییرها یبرا یاله نیادیبن یهاو ارزشی دیچون توح ییواال یهاآن آرمان لیت

و انسالالالان صالالالالم و جامعه  افتهی تحقق ر دایغ یو بندگ تیعبود یرهایل و زنجغانسالالالان از 
و ظلم و  افتهیکل ه تحقق  یو عدالت و قسط به مفهوم واقع رسدیبه منصه ظهور مین صالح

 کند.می دنیوز یمهربان زیانگدل میو ش  یدلنواز برادر میبربسته و نسر ت  ضیستم و تبع

 یاسالمهای هو آموزی قرآنیی هارسالت نیرتاز مقدسی اسالم ه یکر دولت لیآرمان تشا
صورا جد سنت به  ست که در قرآن و  ست دیمورد تأک یا ضر  قرار گرفته ا شتار حا و نو

شی صوی عل  پوی ش ریبه منظور به ت ص هایژگیو دنیک صو شا ص اایو   دولت  یهاو 
 اهللتیحضالالرا آ یو نظراا مقام معظم رهبر هادگاهیدر پرتو د یمطلوب و کارآمد اسالالالم

نه ته) یا ام مت برکا ند ( اسالالالت کهدا ند بروم مام    فرز )ره( و  لف صالالالالم آن ی نیا
برجسته  یهاشا ص تبیین ندیدر فرآی امگشاءاهلل که ان دیامشوند. می محسوب الشأنمیعظ
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سالم  هیدولت کر و در شان سالم یباشد و نخبگان ج هور یا  دنیدر جهت رس رانیا یا
 . ندیاقدام ن ا و حا ت یندهوش  ت،یبه آن با عقالن

 پیشینه پژوهش

ا یر های مقام معظم رهبری از ج له اندیش ندان به نام اسالمی است که آراء او در سال
البته در سالهای ا یر تحقیقاتی  بسیار مورد توجه مردم کشورهای مختلف قرار گرفته است.

ته ولی هیک یک از تحقیقاا دولت مطلوب و »  در مورد آراء مقام رهبری صالالالورا گرف
ایشان را مورد بررسی قرار نداده است. بنابراین اگرچه مح دی لرد در « کارآمد در اندیشه 

تالش کرده تا مدلی کارآمد برای « مدل تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری»مقاله 
شه سته مدلی جامع و مانع طراحی ن ایدهای تحلیل اندی و در این  رهبری ارائه ن اید ولی نتوا

فراوانی روبرو اسالالالت. آقای حسالالالینی نیز در مطلب دیگری با عنوان های عرصالالاله با کاسالالالتی
شه رهبری » سالمی ایران در اندی شی ع ومی انقالب ا تالش « مفهوم پردازی ظرفیت  ط م

شی شان نیز در این زمینه دچار های کرده به  ط م سد ولی ای ع ومی و ه ه جانبه انقالب بر
نتوانسالالته به مطلوب برسالالد. در این زمینه کتاب دیگری نیز با نام اسالالالم  اسالالت وهایی نقص

شه مقام معظم ر سی در اندی شتر هسیا سط ولی زاده نگارش یافته که این کتاب نیز بی بری تو
ست و به  سی ا سیا سالم  سالمی  موضوعج ع بندی بیاناا رهبری پیرامون ا دولت کارآمد ا

 از این باب دارای نوآوری است. تحقیق حاضرنپردا ته است. بنابراین 
  مبانی مفهومی -1

 مفهوم دولت 1-1

تر از واژه به معنای ایسالالتادن و به مفهوم دقیق «star»از ریشالاله التین « state»دولت  واژه
«status» ست شده ا صطفوی و پابرجا ا ذ  ضع م سی واژه  امروزه .به معنای و در زبان انگلی

متفاران رومی مانند  د.رول التین آن به کار میاصالالال به معنای« status» شالالالأن و منزلت 
سرون» سطی به ه ین معنا کل ه  «والپیان»و  «سی ا ر« status»و نیز حقوق دانان اوایل قرون و

شهروندی(« status-civitations» در عباراتی چون )مقام « status regni» و )مقام و حقوق 
 یالدیم 16تا قرن  مفهوم دولت ( 37 :1376 ،سالالنتنوی) .نده ابه کار برد و حقوق حاومتی(

نیاولو ماکیاولی  به دجدی یکاربرد واژة دولت به معنا نینداشالالت و نخسالالت یاسالالیسالال جروا
 تلقی عامقدرا  یدولت به معناه ی ماکیاولی شیدر اند .شودینسبت داده م (1527-1469)
. دهدیم لیقدرا را تشا یو هسته مرکز کندیع ل م اتباعکه مستقل از حاکم و  شودیم

 دولت-آن را شالالالهر توانیکه م بردندیرا به کار م « پولیس »واژه دولت  یبه جا یونانی ها
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(city-state) بلاه حاومت کارگزار دولت اسالالالت. دولت  سالالالت،یحاومت ن، دولت .ینام
 یتلق یضالالرورطبیعی و  را« ولیسپ » فرق دارد. ارسالالطو لتیبا جامعه و اجت اع و م نیه چن

سان  یعیطب زیغرا از« پولیس » : فتگیو م کردیم صول و ن کند،یم ظهوران  ازین اوج زیمح
 اسالالت. یگوناگون انسالالان ضالالرور یهارشالالد جنبه یاسالالت و برا یاجت اع یانسالالان به زندگ

گرین و  ،گله ،کانت ،روسالالومانند  یالدیهجدهم و نوزدهم م یهاسالالدهی هاسالالتیآلدهیا
که  دانسالالتندیم یا الق یها دولت را نهادهاآن نظر موافق بودند. نیبا ا شیکم و ببوسالالاناه 

دولت  یزنآلتوسیوس و گرسیوس  نظر است.قابل صرف ریانسان غ یرشد کامل ا الق یبرا
مفهوم دولت رفاه،  شیدایدر پ نظر نیو ه تلقی  یرفاه نسالالب یارتقا یبرا یع وم سیرا تأسالال

 ،)عالم مؤثر بود اعتبار داردتناسالالب و  (افتهی)توسالالعه ی وفورهاجامعه یکه به طور ع ده برا
1385 :135-134)  

و  کندیفرد را محدود می عیطب یبودند که دولت، آزادمعتقد  یمنف یاردیبا روی بر 
 یاردیبا روو بر ی  ،وهربرا اسالالپنسالالر چهیاسالالت. مانند ن یضالالرور شالالرحالت  نیدر بهتر
ش یافراط سف هاستیمانند آنار شتند دولت اعتقا پرودون و کروپتاین و... ،یگل فل  شرد دا

از نظر مارکس دولت سالالازمان  .ن ودندیزور و سالاللطه قل داد م یمطلق اسالالت و آن را تجل
ستث ار  یبرا غالب یطبقه اجت اع ایگروه  یک و حاومت  گریدو طبقاا  هاگروهسلطه و ا
مختلف  فیدر تعارامعان نظر  . (136 :1385،طبقاا اسالتث ارگر اسالت. )عالم ییاجرا تهیک 

  از دولت است که عبارتند از: فیگونه تعروجود سه انگریت باز دول
 یحقوق فیتعر 1-1-1

 تیو حاک  نیحاومت، سالالالرزم ت،یشالالالا ص ج ع 4 یاسالالالت که دارا یدولت واحد
 . )حاومت( است

 یفلسف فیتعر 1-1-2

  وبدولت ک ال مطلوب، دولت  یضرور یهایژگیدارد و و یهدف اصل یکدولت 
 . در رابطه دولت وجود دارد یماتب فار 3 ی. از لحاظ فلسفکندیم انیو دولت کامل را ب

 افتهینیجامعه تاو یگوناگون و ضالالالرور یاجزا انیم یه اهنگ جادیا یدولت برا اول:
اگوسالالتین -اکویینی )توماس سالالایچون افالطون، ارسالالطو، اصالالحاب کل یپردازانهیاسالالت نظر

 ند.دار تعلق دگاهید نیبه اوسیسرون رومی  (قدیس
الک و  ،هابزمانند  یافراد .آمده اسالالت دیپد یگرفت فرار اجت اع جهیولت در نتد :دوم
 .دارند یاعتقاد نیچنروسو 
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مارکس و  د،یآیم دیپد یمتضاد اجت اع یروهاین انیمبارزه م جهیدولت در نت سوم:

 .انددسته نیاو از ا روانیپ

  یاسیس فیتعر 1-1-3

نا فیتعر نیدر ا لت بر مب حال و آ  وسمل یهاتیواقع یدو ته،   فیتعر ندهیگذشالالال
بر پایه آن  دهیچیسالالالاده تا پ یهایبنداز صالالالورا یکه جامعه انسالالالان ییو از آنجا گرددیم
سا تارها رااییتغ صادی، فرهنگی، مختلف اجت اع یو تحوالا در  شال گرفته  و یاقت  ...

شد م شمیتحوالا مزبور که محل ت رکز قدرا  ندیدر فرآ زیدولت ن. ابدییو ر شال  دبا
  . (138-137: 1385)عالم، کندیم دایپ تولدگرفته و 

شالالالده  ی گردیدن ا ذمعنابه  ولدَ واژه دولت از کل ه یاسالالالالم یهاو آموزه اایدر ادب
ه او روی مال و ثروا ب یعنی «دالت له الدولة »کرد. روزها گردش  یعنی« دالت األیام». است
 انیاسالالالت که میی روزها نیا ( 140 ، آیهع ران)آل « تلک األیام نداولها بین الناس» آورد.

صفهانراغب . یمگردانیها را ممردمان آن معنا  در در« دَولة و دُولة» :دیگویدر مفرداا می ا
ست ی ستفاده شأن و جاه و  جنگدر « دُولة» ،مال و نقدیه در« دَولة» مال و مقام، یعنیای ا ا

ست  یزیه ان چ« دَولة» اندگفته زیو ن شودیم  (یع مادتاو م نقدیه) شودیگرفته م ناًیکه عا
و  هچر ش زمان یمعنابه« دَولة»(و ه چنین 7)حشالالالر« کی الیاون دُولة بین األغنیاء منام»

 ( 174: 1404 ،یاصفهانراغب ) .است یکس یبه سو و غلبه و ظرفنیای گردش 
 یمعنابه یو رو کردن دولت به کسالال اسالالتو مال  یو بزرگ دولت قدرا یمعان گریاز د

تجاوز مع القدرة و » : دیفرمای)ع( م یحضالالالرا عل .قدرا و مانت به اوسالالالت آوردنیرو
در گذر و با  ییبه هنگام توانا (297 : )غررالحام« أحسالالالن مع الدُولة تا ل لک السالالالیادة

در فرهنگ  کامل گردد. توبر  یو سالالالرور یتا بزرگ کن یایاحسالالالان و ن ،داشالالالتن قدرا
دولت نهاد دارنده قدرا اسالالت و  البالغهدر نهج ژهیبه و السالالالمهمیائ ه عل رهیو سالال یاسالالالم

 یوال. را دارد ییو توانا اسالالتفاده از قدرا، اقتدار حقکه  اسالالت یحاومت، سالالازمان و نهاد
ستندو مردم تحقق قدرا نیمظهر ا . کندین  دایقدرا مفهوم پ شانیکه بدون ا بخش آن ه

  (60: 1377،ی)دلشاد تهران
  یمدمفهوم کارآ 1-2 

 سالالازمان نیل یک ییاز توانا نمعی یا حدی زانیبه عنوان م یکارآمد ت،یریدر دانش مد
مسالالتلزم  یسالالنجش کارآمد مندو نظام یسالالت یسالال اردیرودر یک و  باشالالدمی اهدافش به
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 مثال ی. برای دارندتوجه انیشالالالا تیکه هر کدام اه  و چندگانه اسالالالت دهیچیپ یارهایمع

 کشور و دولت عبارتند از: شرفتیتوسعه و پ تیریمد یکارآمد زانیسنجش م یهاشا ص
  ؛ ها و اطالعاادر جذب و پردازش داده ییتوانا -

  ؛یریپذانعطاف و انطباق -

  و به روز بودن؛ یآمادگ -

  ؛طیاز مح یبرداربهره -

 ؛یعوامل  ارج لهیبه وس یابیارز -

 ثباا؛ -

 ؛ی ارج طیبا مح زیآمتیتعامل موفق -

 .(52 : 1370 ،50 ، جلدرابینز) یدیکلعوامل  یاهدر برآوردن  واسته ییتوانا -

و  یفرهنگ ،یاسالالی، سالالیدولت کارآمد در ابعاد مختلف اجت اع یهاشالالا ص نیترمهم
 ،یابعاد اجت اع در ترقیو  شرفتیپ یهانرخ نیبه باالترنیل  ییعبارا است از توانا یاقتصاد

سیس صاد یفرهنگ ،یا ضا یبه نحو یو اقت شال شهروندان و ا یت ندیکه ر عت اد آنان به 
شد آورنانیاط  شده با س یکدر  .جلب  سیس ستمینظام و  سالم یا عالوه بر ابعاد مزبور  یا
صاد یبه تحقق عدالت اجت اع توانیم شد و تعای، و اقت در اجت اع،  یتو معنو یا الق یلر

 داوند سالالالبحان  تیو عبود یاله یهاتوسالالالعه و گسالالالترش ارزش یبرا نهیفراهم شالالالدن زم
 نیترمهم .اشالالاره کرد یو اجت اع یامور و شالالئون فرد هی( و توجه به  دا در کلیلها دی)توح
و  هانهیفراهم کردن زم ی،ماد یهاکارآمد عالوه بر شالالالا ص یدولت اسالالالالم یک فهیوظ

 شیدایبه منظور پ یاله یهاو ع ل صالالالم و تحقق آرمان  انیا ییرشالالد و شالالاوفا طیشالالرا
سالم  سرزمو بلد طیب توحیدی جامعه  ستم، تبعیپاک اله نی) ست که در آن ظلم و   ضی( ا

بسالالته  بر ر تها و طاغوا و و هوسی هوی و بندگ تیا و عبودرو فسالالاد، منازعه و شالالرا
 . کرده است دایتحقق پ یدیجامعه توحو

 کارکردگرایی -1-3

سیستم را در  رویاردی است که کارکرد هر پدیده و (Functionalism)کارکردگرایی
عه قرار میعرصالالاله اجت اعی م به تعبیر گیدنز دیدگاهی نظری اسالالالت که  دهد ووردمطال

جام می که ان کارکردهایی  به بهترین وجه برحسالالالب  یعنی ،دهندرویدادهای اجت اعی را 
به دوام و قای  ک ک  عه میب کارکردگرایی شالالالامل  .(800،1387)گیدنز،کندجامعه مطال

ضرورا کارکر سا ت، سطوح مفاهی ی مانند: کارکرد،تعادل، نظم،  دی،تاامل اجت اعی، 
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پذیری، روابط سایبرنتیای نظام ها ها، نظارا، کنترل، انسجام، انطباقسا تی، محیط، ارزش
سون) و ست. آبراهام سه نوع کارکردگرایی را از هم مت ایز می1978 اص گرایی ا کند: ( 

یازهای کنشالالالگران و نه مبتنی بر ن یا ناشالالالی از کارکردگرایی فردگرا  انواع سالالالا تارهای 
کارکردگرایی فی های فردی،  یاز به این ن که بر روابط اجت اعی وپاسالالالخگویی   مابینی 

سازوکارهای تطبیق با فشارهای موجود در این روابط تأکید دارد و کارکردگرایی اجت اعی 
ها و تأثیرهای روابط دا لی آن،نهادهای پهن دامنه جامعه که به سالالالا تارهای اجت اعی و

 .(1382)ریتزر،پردازدشگران جامعه میروی کنبر  آورشانالزام
نظام اجت اعی را  ( حیاا هر سیستم و1951تالاوا پارسونز در کتاب سیستم اجت اعی)

 -3کارکرد دسالالالتیابی به هدف-2کارکرد سالالالازگاری-1کند :کارکرد را تلقی می در چهار
 کارکرد پایداری. -4کارکرد انسجام

لت به در این تحقیق دو مد اسالالالالمی  به کارآ ثا نه،م  یک سالالالالا ت اجت اعی پهن دام
 ای متعادل،بخشالالالد جامعهمفهوم می کارکردهایی دارد که به حیاا جامعه اسالالالالمی معنا و

 توسعه. حال پویا و رو به رشد ودرعین منسجم، انطباق پذیر و باثباا،
 های کالسیک در خصوص انواع دولتگفتمان-2

 (utopian state(دولت آرمانی  -1-2

دار تحقق و مدافع دولت قانونی که عهده ورمانی آدولت واضالالالع تین افالطون را نخسالالال
از  نیز آگوسالالتین در عالم مسالالیحیت و فارابی در جهان اسالالالم دانند.می اجرای عدالت اسالالت

 مهم ترین پیروان دولت آرمانی دینی هستند.
 heaven state)) دولت آسمانی 2-2

صحاب ک ستین قرون میالدی در میان ا شه رواقی این ایده در نخ شد یافت که ری سا ر لی
س انی را قرار می ستین دولت آ شت. در مقابل دولت زمینی، اگو شهر هم دا داد. دولتی در 

سرشار از  دا، یعنی جامعه ستای که  سان ا سل برتراند .فضیلت و  وشبختی ان از منظر  را
فالطونی که از نخسالالتین آبای کلیسالالا فیلسالالوفی ا ارینگسدولت آسالال انی را در آرای  ،نظریه
 کرد.میقل داد  ،بود

  (ethical state) دولت اخالقی 2-3

سی  وی به نظر ،مدافع این دولت بود ارسطو سیا دولت ا القی که به عنوان غایت ع ل 
 .کندمی است سعادا بشر را تامین

 secular state) )دولت عرفی  2-4



 یمقام معظم رهبر شهیدر سپهر اند یدولت مطلوب و کارآمد اسالم 10

ا الق و سالالیاسالالت را از حوزه و قل رو  . اونظریه پرداز این ایده نیاولو ماکیاولی اسالالت
 ،ه دیگر تفایک ن وده و معتقد اسالالالت هر ابزار و وسالالالیله ای که قدرا را تحایم ن اید

 .ا القی است
 (contractual state) دولت قراردادی 2-5

 نوع با مبانی فلسفی متفاوا ایده پردازان این الک و جان روسو ،جان بدن، توماس هابز
ریق قرارداد اجت اعی قدرا عریان به حق ن ایندگی از ط . آنها معتقدند کهدولت هسالالالتند

 (88-87: 1380.)پوالدی، شودمی تبدیل
 (power state) دولت قدرت 2-6

صطالح  ست»مبنای این نظریه ا شدمی «حق با قوی ا سطاییان را از اولین مدافعان  .با سوف

 .دانند که در مقابل دولت آرمانی افالطون قرار داردنظریه دولت قدرا می

 (dictator state)دولت استبدادی  2-7

دولت در  ،های غربی معتقدند که در ت امی دوران قبل از سالالالرمایه داریاغلب تئوری
ست شته ا ضع در حالی که در  ؛جوامع غربی دامنه نفوذ و قدرا ع لی محدودی دا شرق و

ست.دیگری بوده  گونه سایو حاک یت ا شرقی را دولتهای مونت سی  ستبدادی های سیا ا
یاد کرده است. شایان  نامیده است و از آنها به عنوان دولت پاتری ونیال )سلطنت استبدادی(

 توجه است منتسایو دالیل قانع کننده و مستند برای عدم وجود این دولت ها در غرب ارائه
 .کندن ی
  (absolutist state) مطلقههای دولت 2-8

به دوران قرون یهاانگاره دولت با سالالالطا در اروپا اسالالالت که همومطلقه مربوط  زمان 
محلی شال  یهاپرقدرا در محدوده یهاسلطنت یریگفروپاشی سا ت فئودالی و شال

 .(47: 1376)شجاعی زند، این دولت هستند پردازانهینظر نیترو بدن از مهم هابز .گرفت
 نوین در خصوص دولتهای گفتمان -3

شر سعه و پی شور دوران مت ایز از نی ه دوم قرن بر مبنای رابطه و نقش دولت در تو فت ک
 بیستم میالدی وجود دارد که عبارتند از:

 دوره اول 3-1

گفت ان غالب در این دوره اعتقاد به  .اسالالالت 1970پایان جنگ جهانی دوم تا اوا ر دهه 
زیرا بخش  صوصی  ؛باشدمیوجود دولتی بزرگ و فراگیر به عنوان موتور محرک توسعه 
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این گفت ان ناشی از حاک یت رویارد  .و توان الزم برای توسعه را نداشت سرمایه مورد نیاز
 کرد.است که دولت را مه ترین عامل اصالح کننده شاست بازار قل داد می کینزیاقتصاد 

 دوم دوره 3-2

 آزاد بازار اقتصاد طرفداران 1970دولتی باعث شد تا اوا ر دهه های توفیق شرکت عدم
سازی دولت پیدا کنند و  صوصی سازی کوچک به اعتقاد (ها یبرالنئول و شیااگو ماتب)

 قرار گیرد. ، اصلمبتنی بر قدرا بازار و رقابت اقتصادی آزاد که موتور توسعه است
 دوره سوم 3-3

با طرح 1990از اوا ر دهه  با ه زمان   goodگفت ان و نظریه حا رانی  وب ) و تقری

governance) ساس منظور از آن  و شد آغاز سی و اداری بر ا سیا صادی،  اع ال قدرا اقت
مانع نه در این گفت ان دولت  بود.قانون، پاسالالالخگویی دولت و اثربخشالالالی و کارآمدی آن 

سی سا شرط ا ست بلاه  سعه و نه عامل آن ا شرفت نیل تو سعه و پی تحقق حا رانی  ،به تو
 (25 : 1383 یر واهان،  و  وب و شایسته است )میدری
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 «آدریان لفت ویک» و« پیتر اوانز»های توان به دیدگاهنوین دولت می یاههیاز دیگر نظر
را مج عی اجباری که مردم  آن ،با تایه بر تعریف ماکس وبر از دولت پیتر اوانز اشاره ن ود.

حت قل رو  ود را کنترل می ند میت ند و مهمک لتترین نقشالالالالهدا کار ویژه دو های ها و 
 کنند:می بیان کالسیک و مدرن را به شرح زیر

از ج له وظایف کالسیک دولت است اما در جهان که دوم تنظی اا کشور  ،اول جنگ
صر ست چندی ایران معا سوم دولت ا ض ین حداقل  ،که وظیفه  صادی و ت تقویت تحول اقت

ست. تحلیل شده ا ضافه  سئولیت جنگ رفاه نیز به آن ا ست که م شانگر آن ا های تاریخی ن
ر عامل پیدایش دولت مدرن بوده و ه ین وظیفه است که به دولت بیش از هر مسئولیت دیگ

سانترین ن تا به دهدمی اماان  ود را به عنوان کارگزار منافع ه گانی اجت اعی مطرح حو، آ
 (36 ،1375 ،کند )اوانز

 نمونه و الگو دولت تشکیل برای (ص) اقدامات بنیادین پیامبر اکرم-4

 یهاشالالالا ص  صالالالوص درم رهبری )دامت برکاته( های مقام معظبرای نیل به دیدگاه
 و های ایشالالان پیرامون دولت نبوی )ص(دیدگاه به مد لیعنوان به اسالالالمی کارآمد دولت
مقام معظم رهبری در تبیین  شود.آل اشاره میایده اسالمی دولت از یک کامل مدلی و الگو

 دولت به نظر با امعانو بر ت دن در شالالان اسالالالمی  دیاهداف تشالالایل دولت اسالالالمی با تأک
 مرتبتی ت  حضالالرا توسالالط که کل ه عینی معنای به اسالالالمی دولت اولین عنوانبه مدینه
صطفی مح د شایل (ص)م شگی و فراگیر ات م و اک ل الگویمثابه به را آن شد، ت  و ه ی

 :ندیفرمایده و من و قل داد اسالمی دولت برای جاودانه
 حاک یت از ن ونه و الگو یک سا تن و اسالمی نظام یزیرشالوده دوران ،دوران مدینه»
سان تاریخ یهادوران وها زمان ه ه برای اسالم  یک الگو، این البته. است ها ماان ه ه و ان
می را ن ونه بر)ص(پیغ  ...نداریم سالالرا  دورانی هیک در دیگر را آن و اسالالت کامل الگوی

مه ترین اقداماا  .(194 :1385، اینه) ام« کندسالالالازد و به ه ه بشالالالریت و تاریخ ارائه می
 :از بود عبارا ن ونه و الگو دولت تشایل برای زیربنایی و بنیادین پیامبر اکرم)ص(

 استقرار مکتب فکری)عقاید صحیح( 4-1

یه پا به  ظامی  جاد چنین ن ید و ای قا ید ع با یاج دارد. اول  قادی و انسالالالالانی احت های اعت
پیغ بر این  ا این نظام بر پایه آن افاار بنا شالالود.صالالحیحی وجود داشالالته باشالالد تهای اندیشالاله
شه سالمی را در دوران اندی سان و بقیه معارف ا ها و افاار را در قالب کل ه توحید و عزا ان

 مرگ دم تا لحظاا و مدینه و در ت ام آناا در هم بعد ، کرده بود تبیین ماهسالالیزده سالالال 
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. داد تع یمو  تفهیم آن و این به را نظامند نه یهای پایه که بلند معارف و افاار این دائ ا
 (196: 1385 ،) امنه ای

 تربیت خواص و زبدگان 4-2

 چون نظام-گیرد قرار آنها دوش بر بنا این تا اسالالالت الزم انسالالالانی هایها و سالالالتونپایه
سالمی ست قائم ا سیاری پیغ بر -به فرد نی  و آورده وجود به ماه در هم را ها ستون این از ب
 و معلول داشتند که ای مرتبه ا تالف با پیغ بر بزرگوار صحابه از یک عده. بود ردهک آماده

صول سانی هم عده یک .بودند ماه ساله 13 سخت دوران مجاهدا و تالش مح  بودند ک
 و معاذها بن سالالالعد قبیل بودند؛ از آمده وجود به پیغ بر پیام با در یثرب ،هجرا از قبل که
سان ورود لحظه از آمد، پیغ بر که هم بعد .دیگران و ها ایوب ابی  و کرد شروع را سازی ان
های ی و با معرفت به عنوان سالالتونقو شالالجاع، بزرگ،های انسالالان الیق، مدیران روز به روز

نتیجه دو عنصر عقاید ( 197: 1385 ،. ) امنه ایشدند مدینه رفیع و مستحام این بنای شامخ
 توان مشالالاهده ن ود.می مطلوب دولت و یاسالالالم امت قالب در را  واص تربیت و صالالحیم

سازی این. انجامید طول به سازی امت هم سال 10 ست فقط امت  خشی از ب یک نبود، سیا
 نییاالم یف بعث یالذ هو» .بود افراد یاایک تربیت ،بخش ع ده دیگر آن ،آن سیاست بود

 زیر در دلها یک یک «.والحا ه الاتاب عل همیو همیزکیو اتهیا همیعل تلوی منهم رسالالالوال
یت فت.می قرار پیغ بر ترب یک ذهن گر اا به ی  لم را تلقینع و دانش ،هاها و  ردپیغ بر 

یک مرتبه باالتر اسالالالت فقط این نبود که قوانین و مقرراا و احاام را به کرد، حا ت می
 را بر روی حقایق عالم بازهای آنها آمو ت و چشالالالممی بلاه به آنها حا ت ،آنها بیاموزد

 .(198: 1385 ،) امنه ایردکمی
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صلی دولت-5 سال کارآمد ویژگی ها و خطوط ا شه مقام معظم ا می در اندی

 رهبری

های دولت مدنی )مدینه النبی توانند به مثابه شا صبنیادی که میهای ترین ویژگیمهم 
 از: تلقی گردند عبارتند  ص(
 :)شناخت و علم( معرفت شفاف و بی ابهام 5-1

یامبر اکر ند چیز بود. اول: پ که  طوط اصالالاللی آن چ به وجود آورد  ظامی را  م)ص( ن
معرفت شالالالفاف و بی ابهام ه ین معرفت بود که به علم و علم اندوزی منتهی شالالالد و جامعه 

گذاشت ابهام باشد، اسالمی را در قرن چهارم هجری به اوج ت دن عل ی رساند. پیامبر ن ی
به وجود می هامی  یدر هر جایی که اب نازل میآمد  ند ک آیه  هام را برطرف کن تا اب شالالالد 

 .(199: 1385 ،ای) امنه
 عدالت مطلق و بی اغماض 5-2

عدالت در قضالالالاوا و عدالت در  .بود اغ اضی ط اصالالاللی و دوم، عدالت مطلق و ب
 صالالوصالالی، امااناتی که متعلق به ه ه مردم اسالالت و باید به  نه ع ومی و یهایبر وردار

شوآن سیم  سئولیت . دها به عدالت تق صب و م عدالت در اجرای حدود الهی، عدالت در منا
 اقتصادی عدالت حفظ عدالت ... ، البته عدالت غیر از مساواا استیریپذتیدهی و مسئول

ست، سیار زندگی شئون و امور ه ه در عدالت نی شوار ب ست  د  شیعهعنوان به ما بنابراین... ا
شته یاد به را درس این باید شیم دا ست معامله قابل و اغ اضیب الت،عد که با  کیکیه و نی
 با توانندین  اسالالمی کشالور و حاومت مصالالم نه و م گوناگون نه مصالالم فردیمصالال از

 .(200 :1385) امنه ای،  شود معامله عدالت
 شریکعبودیت کامل و بی 5-3

 ع ل و کار در  دا عبودیت یعنی پروردگار، مقابل در کیشالالالریعبودیت کامل و ب
 نظام در ،عبودیت در ساحت جامعه ،اشته باشدد قربت قصد باید که ن از در دی. عبودیتفر

 این که  دا عبودیت مبنای بر مردم میان اجت اعی مناسالالالباا و مردم زندگی نظام حاومت،
 .(200: 1385، یا) امنهدارد فراوانی شرح و تفسیر هم

 تزکیه و تعلیم علم 5-4

تاب و حا ت در وجود مقدس ک علم که اسالالالت این عفر «عل هم الاتاب والحا هیو» 
 در مطهر وجود آن که اسالالت این بر فرع «همیزکی» .دارد وجود اعال حد در نبی اکرم )ص(

شری، طبیعت برای م انه کل ه اعالی حد  تواندیم که است نیرو این با .است شده تزکیه ب
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ختلف و م مااتب انرهبر که اسالالالت چیزی آن این. ببرد پیش ترکیه سالالال ت به را دنیایی
... انبیا از اندگانهیسالالردمداران مفاهیم گوناگون فلسالالفی و اجت اعی و سالالیاسالالی و غیره از آن ب

 الاتاب عل همی» .اندکرده معین تزکیه و تعلیم را  ود هدف چگونه  اتم اکرم نبیاول تا 
، یامنهکنند و هم تربیت روحی. ) اها را هم تربیت عقالنی و فاری میانسالالالان «والحا ه

1385: 204). 
 خدا راه در فداکاری و مجاهدت فرهنگ -5-5

 اسالالالم تاریخ یهازمان از بسالالیاری از ،در زمان ما ارزش شالالهادا و فداکاری درراه  دا
 و عظیم کاری ه یشالاله  دادرراه  فداکاری و اسالالتباارزش  ه یشالاله شالالهادا .اسالالت بیشالالتر

تر باارزش وتر مهم وتر بزرگط است؛ اما ه ین کار  وب و بزرگ در بر ی شرای ارج ند
ست سالمصد درمثالً  .ا ضاعف ارزش واقعاً فداکاری ،ر ا شت م  در که بود این هم علت دا
 را نهال این اسالالالالم دشالالال نان شالالالاید بودین  هایفداکار اگر و بود نهالی اسالالالالم دوران آن
 چون داشت مضاعف ارزش بزرگ شهادا و فداکاری( ع) سیدالشهدا زمان در. کندندیم

صول روزها آن در حقیقتاً سین بن پ زح اا مح یامبر در حال از بین رفتن بود و فداکاری ح
 .(205 : 1385 ،یا) امنهشد کاری چنین ازبزرگوار مانع  آن یاران وعلی )ع( 

 دولت اسالمی )دولت نبوی( در اندیشه رهبری درخشان های شاخص-6

 اسالالالالم الشالالالان عظیم پیامبر تابناک هسالالالیر و روش در نظرمقام معظم رهبری با امعان 
یان میزهای قالب ص( را در) نبوی دولتهای ویژگی ترینمهم ند که مییر ب به کن ند  توا

 :گردد تلقی دولت نبوی )ص( دولت کارآمد اسالمی یا های کاربردی برایمثابه شا ص
 ایمان و معنویت 6-1

رنده حقیقی در نظام نبوی شالالالا ص اول ای ان و معنویت اسالالالت. انگیزه و موتور پیش ب
 راها آن وجود و پا و بازو و دست و جوشدمی مردم فار و دل سرچش ه از که است ای ان

 و شالالالا ص اول دمیدن و تقویت روح ای ان پس .آوردیدر جهت صالالالحیم به حرکت درم
 و کرد شروع ماه از را این پیغ بر که است افراد به درست اندیشه و اعتقاد دادن و معنویت

 .(205: 1385 ،یا) امنهبرد باالباقدرا  را پرچ ش مدینه رد
 قسط و عدل 6-2

دار  و رساندن حق به حق دالت و قسطع بر کار اساسشا ص دوم قسط و عدل است. 
 عبارا بوده آن دنبال به اول لحظه از پیغ بر که دومی هدفبدون هیک مالحظه ای اسالالالت. 

 در که دنیایی یعنی انسانی، زندگی و عیشتم برای صحیم و سالم محیط یک ایجاد از است




