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حکمرانی شایسته در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی

محمد محمودی کیا
استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی 

mmahmoudikia@yahoo.com

چکیده:
این پژوهش با بهره گیری از بیانات رهبر فقید انقالب اسالمی سعی در پاسخ به این 
نظام  کارآمدی  و  نظریه حکمرانی خوب  بین  امام خمینی،  از دیدگاه  دارد که  سؤال 
سیاسی چه رابطه ایی برقرار است؟ یافته این تحقیق از این قرار است که در دیدگاه امام 
خمینی، اوالً مشروعیت مقدم بر کارآمدی است؛ ثانیاً امتزاج مؤلفه های حکمرانی خوب 
با دیدگاه های توحیدی معنویت گرای انقالب اسالمی، منبعث از اندیشه امام خمینی، 
به استقرار نوعی الگوی حکمرانی مؤثر، اخالق مدار و متعالی منجر می شود که عالوه بر 

سعادت دنیوی، سعادت آن جهانی را نیز تأمین می کند. 
از منظر امام خمینی هرچند مشروعیت مقدم بر کارآمدی است، با این حال، کارآمدی 
نظام سیاسی، مالکی برای اثبات کارآمدی دین در عرصه عمومی به ویژه حکمروایی در 
عرصه ملی و فراملی است. ایشان خواهان استقرار یک نظام عدالت خواه و عدالت گستر 
هم در عرصه نظام داخلی و هر در عرصه نظام بین الملل است. از همین رو رویکرد ایشان 
به نظام بین الملل رویکردی انتقادی است چراکه نظام موجود را ناعادالنه دانسته و مکرر 

در بیانات خویش نسبت به آن رویکردی تحول طلبانه تجدیدنظرطلبانه اتخاذ کرده اند.
کلیدواژه: حکمرانی خوب، کارآمدی، نظام سیاسی، امام خمینی، مشروعیت
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بیان مسئله
شکست  سیاست های توسعه در دهه 1980 و به ویژه تجربیات دشوار برنامه های تعدیل 
ایده های بدیلی چون »حکمرانی خوب« در  ساختاری موجب گردید تا شاهد طرح 
ادبیات مرتبط با حکمرانی در جهان سیاست باشیم. این نظریه بر مؤلفه هایی چون 
پاسخ گویی، شفافیت، مبارزه با فساد، حکومت مشارکتی و نیز وجود چارچوب قضایی 
ـ حقوقی توانمندساز تأکید دارد. از همین روی با توجه به اهمیت و تأثیر این مؤلفه ها 
در افزایش و یا کاهش کارآمدی نظام های سیاسی، می توان از وجود ارتباط مستقیم 
بین استقرار ایده حکمرانی خوب با میزان کارآمدی نظام سیاسی سخن به میان آورد. 
هم زمانی شکل گیری این نظریه با پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری 
اسالمی ایران نکته قابل توجهی است چراکه مؤلفه های مذکور به طور پررنگ در انقالب 
اسالمی نیز طرح و اقامه شده است. نکته قابل تأمل در این رابطه توجه به این مسئله 
است که این اشتراک در الفاظ به معنی پذیرش تمامی شرایط و قالب های اجرایی 
پذیرفته شده در این رابطه در نظام های غربی نیست بلکه این ایده بر اساس اصول و 

موازین اسالمی قابل طرح و پیگیری است.
امام خمینی به عنوان رهبر و بنیان گذار انقالب اسالمی تأکیدات متعددی بر این 
مؤلفه های هنجارین داشته اند و به طور مکرر مسئوالن، سیاست گذاران و تدبیرپردازان 
نظام اسالمی را به رعایت این اصول و موازین فرامی خوانند. هرچند عالوه بر اصول 
شایسته  الگوی حکمرانی  پیرامون  ایشان  بیانات  در  نیز  دیگری  مؤلفه های  یادشده، 
امام  از دیدگاه  ایشان دارد.  قابل استخراج است که ریشه در نگرش فقهی و عرفانی 
خمینی، مسئله اصلی در مطلوبیت یک حکومت، ماهیت و محتوای آن است که گاه 
از آن به نوع حکومت تعبیر می گردد، ولی شکل حکومت تابع مقتضیات زمان و مکان 
است و لذا موضوعی ثانوی تلقی می شود و تابع منبع مشروعیت، امکانات و توانایی ها، 

خواست مردمی و نیز مصالح جامعه و دین است. 
امام خمینی به عنوان یک اندیشمند اسالمی و نیز معمار یک  نظام سیاسی نسبت 
به مؤلفه های یک حکمرانی شایسته بیانات و اشاراتی متعددی داشته اند که به طور 
عمده در کنش های اعالنی و اعمالی در دوره 10 ساله رهبری ایشان نمود داشته است.

از این منظر، آنچه ایشان را از دیگر فقیهان معاصر تمییز می دهد تالش تئوریک 
و اقدام عملی ایشان برای استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر آموزه ها و معارف دین 
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اسالم است. تالشی که نهایتاً به تأسیس نظام جمهوری اسالمی بر محوریت والیت 
فقیه منجر شد.

امام خمینی با تکیه بر مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی توحیدی، ابداعات 
مفهومی جدیدی را به مفهوم حکمرانی خوب اضافه نمودند و حکمرانی شایسته را 
ارتقای کارآمدی کشور در عرصه های  از حکمرانی معرفی کردند که ضامن  آن نوع 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی باشد. اما نکته حائز اهمیت در این 
رابطه توجه به اصل کارآمدی دین در ارائه یک نظام سیاسی کارآمد است که عالوه بر 

تأمین سعادت این جهانی، سعادت آن جهانی را نیز به ارمغان بیاورد.
از این منظر، مهم ترین نوآوری امام خمینی در زمینه نحوه تعامل حکمرانی خوب 
با شاخص های کارآمدی نظام سیاسی به نوع رابطه میان کارآمدی و مشروعیت نظام 
سیاسی باز می گردد.  از دیدگاه ایشان هرچند فقدان کارآمدی نظام سیاسی در تأمین 
وجود،  این  با  نمی شود،  آن  از  اولیه  مشروعیت  سلب  موجب  مردم  دنیوی  سعادت 
معتقدند چنانچه کارگزاران و مجریان حکومت بر اساس ارزش ها و هنجارهای دینی، 
نسبت به اجرایی نمودن مؤلفه های یک حکمرانی مطلوب عمل نمایند، کارآمدی دین 

در تأمین سعادت این جهانی و آن جهانی جامعه به منصه ظهور خواهد رسید.
در بحث مشروعیت توجه به این نکته  ضروری است که مشروعیت دو بعد دارد؛ 
مشروعیت اولیه نظام سیاسی ریشه در مبانی و نصوص دینی دارد که حجیت و وثاقت 
الزم را داشته و به عنوان امری الهی غیر قابل سلب است؛ ولی مشروعیت جنبه ثانویه 
دیگری هم دارد. در این بعد نقش مردم در پشتیبانی و حمایت از نظام سیاسی برجسته 
می شود. چنانچه در مورد والیت سیاسی حضرت امیر)علیه السالم( نیز ایشان چنین بیان 
ِة بُِوجوِد النّاِصِر َو ما اََخَذ اهللُ َعلَى الُعلَماِء  فرمودند که »لَو ال ُحضوُر الحاِضِر َو قیاُم الُحجَّ
ِة ظالٍِم َو ال َسَغِب َمظلوم  ...« )نهج البالغه، خطبه 3(. پشتیبانی مردم از  وا َعلى ِکظَّ ااَلَّ یُقارُّ
نظام سیاسی به مشروعیت ثانویه آن جنبه عمل می پوشاند و تأسیس نظام سیاسی 
به  نهایتاً  می تواند  سیاسی  نظام  کارآمدی  عدم  می سازد.  محقق  عمل  عرصه  در  را 

فقدان مشروعیت ثانویه نظام سیاسی منجر شود.

سابقه پژوهش
بر  تأثیر این نظریه  عمده تحقیقات موجود در خصوص حکمرانی خوب، بر نقش و 
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مسائل توسعه انسانی و نیز اقتصادی تمرکز دارد. قاضی طباطبایی و دیگران )1391( 
در مقاله ای با عنوان »ارزیابی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی«، 
مکیان و بی باک )1394( در مقاله ای با عنوان »تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی: 
عنوان  با  مقاله ای  در   )1394( دیگران  و  سپهردوست  کشوری«،  بین  تحلیل  یک 
و دیگران  مالیاتی«، رزمی  نظام  بر عملکرد درآمدی  تأثیر حکمرانی خوب  »بررسی 
)1394( در مقاله ای با عنوان »الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه 
انسانی«، دادخواهی و دیگران )1397( در مقاله ای با عنوان »نقش حکمرانی خوب 
و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری«، مهرآرا و اسدیان )1388( در پایان نامه خود با 
عنوان »تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد 
متوسط« و ... را می توان به عنوان بخشی از تحقیقات انجام شده در این رابطه نام برد.

و  ارتباط  نحوه  بررسی  بر  موجود  پژوهش های  از  دیگری  دسته  دیگر،  سوی  از 
تعامل حکمرانی خوب با مبانی نظری اسالم و جمهوری اسالمی تمرکز یافته اند. از 
عنوان  با  مقاله ای  در   )1394( صدریه  و  درزی  چون  مواردی  به  می توان  بین  این 
»نگرش میان رشته ای به حکمرانی خوب؛ زمینه مندسازی حکمرانی خوب در قرآن و 
نهج البالغه«، مبارک و آذرپیوند )1388( در مقاله ای با عنوان »نگاهی به شاخص های 
شاکری  و  سردارنیا  اقتصادی«،  رشد  بر  آن  تأثیر  و  اسالم  منظر  از  حکمرانی خوب 
)1393( در مقاله ای با عنوان »تبیین حکمرانی خوب در نهج البالغه با رویکرد روشی 
زمینه گرا« و مفتح و دیگران )1394( در مقاله ای با عنوان »امکان سنجی اجرای نظریه 

حکمرانی خوب در جوامع اسالمی با تأکید بر جمهوری اسالمی ایران« اشاره کرد.
در بررسی های محقق در خصوص بررسی مقایسه ای شاخصه های نظریه حکمرانی 
»بررسی  عنوان  با  مقاله  یک  تنها  خمینی)ره(  امام  سیاسی  عمل  و  اندیشه  با  خوب 
مؤلفه های حکمرانی خوب از منظر امام خمینی« مشاهده شد. نگارندگان ـ عیوضی 
و مرزبان )1395( ـ در این مقاله مؤلفه هایی چون حاکمیت قانون، مشارکت مردم، 
عدالت جویی، اعتمادسازی و پاسخ گویی حکومت به مطالبات مردم را به عنوان مهم ترین 

مؤلفه های حکمرانی خوب از دیدگاه امام خمینی معرفی می نمایند.
با توجه به مرور سابقه پژوهش به نظر می رسد در ارتباط با تأثیرگذاری اندیشه 
بر حکمرانی خوب، خالء های پژوهشی بسیاری وجود  امام خمینی  و عمل سیاسی 
دارد و زوایای بسیاری در این امر همچنان مغفول مانده است. وجه بداعت و نوآوری 
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این تحقیق در تالش محقق برای تبیین آراء و اندیشه امام خمینی در ارائه یک مدل 
مؤثر از حکمرانی شایسته در عرصه عملکردی است؛ الگویی که ضمن امتزاج اصول 
و هنجارهای جهانشمول مورد تأکید نظریه پردازان این نظریه، آن را بر مدار اخالق، 
معنویت و جهان بینی توحیدی به انتظام در می آورد و تالش دارد کارآمدی دین در 

ارائه یک نظم سیاسی را جامعه عمل بپوشاند.

الف( تمهیدات مفهومی
1- حکمرانی خوب1 

1-1- تعریف
تعاریف متعددی درباره حکمرانی خوب وجود دارد. هر یک از نهادها و سازمان های 
تعاریف  ارائه داده   اند که مشترکات زیادی در  از حکمرانی  بین المللی تعریفی خاص 
آن ها به چشم می خورد )جدول شماره 1(. این نظریه که نخستین بار توسط دانشمندان 
با  قرار گرفت.  اندیشمندان سیاسی  استقبال  مورد  به سرعت  اقتصاد مطرح شد  علم 
نیست،  اقتصادی  توسعه  در حوزه  تازه ای  موضوع  به هیچ وجه  اینکه حکمرانی خوب 
حکمرانی  موضوع  نخست،  است.  بخشیده  آن  به  تازه ای  رونق  مهم  عامل  پنج  ولی 
خوب پاسخی است به شکست های توسعه در دهه 1980 به ویژه تجربیات دشوار و 
پیشینه های رنگانگی که درزمینة »برنامه های تعدیل ساختاری«2 حاصل شد. دوم، این 
موضوع به معنی اعتراف به شکست اقتصادهای دستوری و پیدایش اتفاق نظر در بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول پیرامون کارایی نسبی راهبردهای نئولیبرالی توسعه 
است. سوم، سر برآوردن جنبش های هوادار مردم ساالری در آفریقا و دیگر بخش های 
پاسخگوتر حکومت  برای حکمرانی خوب و شکل های  تقاضا  با  جهان درحال توسعه 
به مثابه محور این جنبش های همراه بوده است. چهارم، نگرانی فزاینده ای از این بابت 
وجود داشته است که فساد گسترده، منابع داخلی و خارجی دولت های درحال توسعه 

1. Good Governance

وام های  اعطای  متضمن   Structural Adjustment Program (SAP( ساختاری  تعدیل  برنامه   .2
این  قید  با  کم درآمد  کشورهای  به  چندجانبه  سازمان های  سوی  از  بلندمدت  و  بزرگ  تخفیف دار 
شرط است که کشورهای وام گیرنده باید ساختار اقتصادی خودشان را در جهت نظام بازارنگر تغییر 
دهند. هدف اصلی این برنامه احیای نقش قیمت های بازار به منزله نوعی سازوکار اطالع دهی و حذف 

)یاداف، 1388، 213( را مخدوش می سازند.  بازاری  انگیزه های  سیاست هایی است که 
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را به باد دهد؛ و پنجم، رشد چشمگیر جهانی شدن ضرورت ایجاد محیط های سالم 
سیاست گذاری در داخل و مدیریت اقتصادی را باال برده است.

تعریفسالنهادردیف

ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد 1989بانک جهانی1
و نظام اداری پاسخگو

برنامه توسعه 2
1997ملل متحد

حکمرانی خوب شامل مکانیسم ها، فرایندها و 
نهادهایی است که به واسطه آن ها شهروندان، گروه ها 
و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق قانونی 
خود را اجرا، تعهداتشان را برآورده و تفاوت هایشان را 

تعدیل می کنند.

کمیسیون جامعه 3
2002اروپا

حکمرانی خوب متضمن این موضوع است که 
دولتمردان، نهادها و سازمان ها به حقوق بشر، اصل 

دموکراسی و قانون مندی احترام بگذارند.

بانک توسعه 4
2002آفریقا

حکمرانی خوب همان حکمرانی شفاف است که بر 
چهار پایه به هم وابسته یعنی پاسخ گویی، شفافیت، 

قابل پیش بینی بودن و مشارکت استوار است.

2007بانک جهانی5

حکمرانی خوب در اتخاذ سیاست های پیش بینی شده 
و صریح حکومت، تصمیمات اداری و سیاسی شفاف، 
مسئولیت پذیری کارگزاران، پاسخگویی دستگاه های 
اجرایی در قبال عملکردهای خود، مشارکت فعال 

شهروندان و همچنین برابری همه شهروندان در برابر 
قانون تبلور می یابد.

جدول شماره 1: تعاریف ارائه شده از حکمرانی خوب در نهادهای بین المللی

منابع: )شریف زاده و قلی پور، 1382( و )امامی و شاکری، 1394(

1-2- مؤلفه ها
حکمرانی خوب مستلزم این است که نهادها و فرایندها، برای خدمت به همه ذینفعان 
در یک چارچوب زمانی معقول تالش نمایند. حکمرانی خوب باید برای رسیدن به 



  63

نی
می

 خ
ام

 ام
سی

سیا
ل 

عم
 و 

شه
دی

ر ان
ه د

ست
شای

ی 
ران

کم
ح

یک اجتماع گسترده بر روی این که چه چیزی بهترین منفعت را برای کل جامعه 
دربردارد، میانجی گری کند. حکمرانی خوب همچنین مستلزم چشم اندازهای گسترده 
و بلندمدت به این است که چه چیزی برای توسعه پایدار انسان و چگونگی دستیابی 

به هدف های چنین توسعه ای نیاز است )شنگ، 1388، 22(.
در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که شالوده حکمرانی خوب را وجود دولت های 
کارآمد، جوامع مدنی بسیج شده و بخش خصوصی کارا تشکیل می دهد که هر سه از 
عوامل ضروری برای توسعه پایدارند. از سوی دیگر، اتفاق نظر گسترده ای وجود دارد که 
عناصر کلیدی حکمرانی خوب شامل پنج مؤلفه پاسخ گویی، شفافیت، مبارزه با فساد، 

حکومت مشارکتی و چارچوب قضایی/حقوقی توانمندساز است.

1-2-1- پاسخ گویی
تصمیم گیران بخش دولتی، خصوصی و مدنی بایستی نسبت به مسائل عمومی همانند 
منافع سازمانی و سهامداران خود پاسخگو باشند. بنابراین نه فقط بخش دولتی بلکه 
بخش های خصوصی و مدنی نیز باید به مسائل عمومی و سازمانی خویش پاسخگو 

باشد )شریف زاده و قلی پور، 1382، 101(. 
پاسخ گویی، به معنای پاسخ گو ساختن افراد و سازمان های منتخب یا منصوبی است 
که مردمی که سرچشمه اقتدار آن ها هستند به آن ها اختیار داده اند برای اقدامات، 
)گریفیتس، 1388،  بیاورند  دلیل  مردم  پیشگاه  در  تصمیمات مشخصی  یا  فعالیت ها 
445(. این مؤلفه موجب می شود تا رفتار کنشگران سیاسی در چارچوب پاسخ گویی 

هرچه بیشتر به جامعه گیرنده خدمات انتظام یابد.

1-2-2- شفافیت 
شفافیت را در معنای گسترده به صورت دسترسی عموم به اطالعات مربوط به سیاست ها 
و راهبردهای حکومت تعریف کرده اند. شفافیت یعنی این که تصمیمات و اجرای آن ها 
در مسیر پیروی از قوانین و مقررات، صورت بگیرد. همچنین اطالعات برای کسانی که 
از تصمیمات و اجرای آن ها تأثیر می پذیرد آزادانه و به طور مستقیم قابل دسترس باشد 
و نیز اطالعات کافی در رسانه ها و به شکل های قابل فهم مهیا باشد )شنگ، 1388، 22(.
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شفافیت نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری است. پنهان کاری، امکان بروز 
آن  گسترش  از  مانع  شفافیت  حال آنکه  می دهد،  افزایش  را  تصمیم گیری  در  فساد 
می شود. این معیار بر گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن و آگاهی مستمر 
شهروندان از روندهای موجود استوار است. همچنین شفافیت یعنی اطالعات کافی که 

به شکلی قابل فهم فراهم شده باشد )تقوایی و تاجدار، 1388، 54(.

1-2-3- فسادستیزی
فساد در تعریف کلی به معنی اختصاص دادن نابجای دارایی های عمومی یا مناصب/ 
اعتماد عمومی برای سود شخصی است. این تعریف بیشتر شکل های فساد را در هر 
دو بخش خصوصی و عمومی دربرمی گیرد. مبارزه با فساد شاخص اصلی پایبندی به 

حکمرانی خوب است )گریفیتس، 1388، 446(.

1-2-4- مشارکت
نظارت همه افراد باید در تصمیم گیری ها لحاظ شود. به عبارت دیگر همه افراد به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم بایستی در تصمیم گیری ها مشارکت نمایند. البته برای تحقق 
جامعه  یک  به تدریج  و  کرده  تمرین  را  مشارکت  باید شهروندان  ابتدا  هدفی  چنین 
مدنی سازمان دهی شده، شکل گرفته و در کنار آن آزادی های اساسی تضمین شود 

.(USAID, 2002(
مشارکت سهم دارانه اشاره به روندی دارد که از طریق آن، سهم داران بر تصمیم گیری های 
سیاست عمومی اعمال نفوذ می کنند و با سهیم شدن در کنترل منابع و نهادهایی که بر 
زندگی شان تأثیر دارد اقدامات حکومت را زیر نظر می گیرند. در چارچوب حکمرانی، 
مشارکت بر توانمندسازی شهروندان و تعامل میان طیف وسیعی از جوامع، بازیگران 
و اقدامات مدنی تکیه دارد. مشارکت با ایجاد یک چارچوب تنظیم کننده توانمندساز 
و محیطی اقتصادی در ارتباط است که در آن شهروندان و نهادهای خصوصی امکان 
مشارکت در اداره امور خودشان، طرح تقاضاهای مشروع و زیر نظر گرفتن سیاست ها و 

اقدامات حکومت را می یابند )گریفیتس، 1388، 446(.
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1-2-5- حاکمیت قانون 
یک حکومت خوب نیازمند چارچوب های قانونی قوی است تا بتواند منصفانه و درست 
عمل کند. همچنین بایستی از دستگاه قضایی و امنیتی قوی برخوردار باشد تا بتواند 
قوانین را اعمال کند. درواقع، اصطالح حکمرانی خوب دربرگیرنده چارچوب حقوقی و 
قضائی الزم برای توسعه اقتصادی نیز هست که منظور از آن نظامی حقوقی و قضائی 
است که در آن قوانین به روشنی و بدون تبعیض گذاری توسط قوه قضائیه ای واقع بین 

و مستقل به اجرا درآید. )گریفیتس، 1388، 446(

2- کارآمدی
2-1- تعریف

و  مؤلفه ای مشروعیت زا  به عنوان  کارآمدی  توسعه، مبحث  نظریه های  نضج  با  همراه 
مؤثر در بقا، استحکام و ترقی نظام های سیاسی و رافع خلل ها و بحران های سامانه ای 
اهمیتی روزافزون یافته و بررسی تعامالت این مفهوم با مفاهیم مهمی مانند مشروعیت 

در دستور برخی از اندیشمندان قرارگرفته است )اخوان کاظمی، 1386، 10(. 
کارآمدی یکی از مفاهیم سیاسی معاصر است که معیار اعتبار و برتری نظام های 
مختلف سیاسی نسبت به یکدیگر است. کاربرد مفهوم کارآمدی در ادبیات سیاسی را 
باید مرهون ادبیات نظریه ی سیستمی و به تبع آن، سیستم یا نظام سیاسی دانست. از 
این منظر، هر سیستمی که کارآمد نباشد، مقبول عموم قرار نمی گیرد )قوام، 1378: 53(.

کارآمدی در علم مدیریت معادل واژه التین Effectiveness، به معنای اثربخشی 
و تأثیرگذاری به کار رفته است )باطنی، 1371(. برخی آن را شایستگی و کاردانی در 
تأمین اهداف )رضائیان، 1379: 19(، برخی آن را اثربخشی، تأثیر، توانایی، نفوذ، کفایت، 
قابلیت و لیاقت )آقابخشی، 1389: 446( و برخی دیگر آن را ابتنای حکومت بر مبانی، 
اصول، ارزش ها و آرمان های روشن مورد قبول شهروندان تحت حاکمیت، همزمان با 
برخورداری از ساختار سیاسی منسجم و ظرفیت ها و ابزارهای الزم مدیریتی و اقدام 
به موقع به منظور نیل به اهداف متوسط و نهایی حکومت )کالنتری، 1393: 471( معنا 

کرده اند.
کارآمدی و نهادهای کارآمد از بنیان های مدیریتی هر سازمان و دستگاه دولتی و 
غیردولتی است که هدفش نیل به باالترین نرخ بهره وری و اثربخشی از طریق اعمال 
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و  گسترده ترین  سیاسی،  نظام های  ازآنجایی که  است.  و صحیح  مناسب  کارکردهای 
کالن ترین شکل نظام های مدیریتی هستند و دستیابی به حداکثر کارآمدی نهادهای 
سیاسی، جزء اصلی ترین خواست های این نظام ها محسوب می شود، علم سیاست نیز 
خواه ناخواه با آن درگیر شده است؛ زیرا بدیهی است گسترده ترین و مقتدرترین سازمان 
موجود، یعنی نهاد دولت نیز به دنبال دستیابی به این هدف حیاتی باشد تا با داشتن 
مشروعیت اولیه، به مشروعیت سازی جدید دست یازیده، مشروعیت ثانویه یا کارآمدی 
را نیز کسب کند و بدین وسیله دوام و پایداری خویش را با تحصیل رضایت افزون تر 

شهروندان، بیش ازپیش تضمین نماید )عطار و کمالی زاده، 1397، 3(.
در دنیای جدید مسئله کارآمدی نظام های سیاسی و چگونگی آن، خود مسئله ای 
و  شاخص ها  مکانیسم ها،  سبب  همین  به  و  می آید  شمار  به  سیاست  علم  در  مهم 
مالک های مختلفی برای ارتقا و سنجش میزان کارآمدی نظام های سیاسی عرضه شده 
است. با توجه به تفاوت های کالن نظام های سیاسی در مبانی و زیرساخت های نظری، 
و  اجرایی، بی گمان مکانیسم ها، شاخص ها  ابزارهای  و  اختیارات  ویژه ها،  اهداف، کار 
بااین وجود،  بود.  خواهد  متفاوت  سیاسی  مختلف  نظام های  در  کارآمدی  مالک های 
آنچه در همه نظام های سیاسی اهمیت ویژه ای دارد، اصل کارآمدی نظام سیاسی و 

سازوکارهای عینی آن است )کالنتری، 1393، 466(.
ناکارآمدی نظام، عملکرد آن نظام  مهم ترین مالک داوری مردم در کارآمدی یا 
است. قضاوت مردم بیش از آن بر اساس مبنای نظری باشد، بر اساس عملکرد نظام 
می رسد.  نظر  به  کارآمدتر  باشد،  داشته  بهتری  عملکرد  نظامی  هر  و  است  سیاسی 
ازاین رو باوجود ارتباط مستقیم بین ساختار نظام سیاسی و کارگزاران آن ساختار و از 
سویی با توجه به آن که هر دو در کارآمد بودن یا ناکارآمد بودن نظام سیاسی نقش 
از ساختار سیاسی زمانی امکان پذیر است که آن نظام در مقام  اساسی دارند، دفاع 
عمل، درستی و کارایی و کارآمدی و اثربخشی خود را به اثبات رسانیده باشد )قاسمی، 

)155-156 ،1389

2-2- الگوی کارآمدی نظام سیاسی
چنانچه اشاره شد کارآمدی هر نظام سیاسی در گرو ارزیابی بیرونی از عملکرد آن 
نظام است. آنچه بیشتر در معرض قضاوت قرار می گیرد کارآمدی نظام در چهار حوزه 
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کارآمدی  و  اجتماعی  ـ  فرهنگی  کارآمدی  سیاسی،  کارآمدی  اقتصادی،  کارآمدی 
در  نظام  آن  بودن  کارآمد  میزان  به  سیاسی  نظام  هر  کارآمدی  است.  بوروکراتیک 
مؤلفه های یادشده است. به گونه ای که بین مؤلفه های مذکور یک رابطه تعاملی پویا 
برقرار است و هرگونه خلل و ناکارآمدی در هر یک از این زیرمجموعه های می تواند 

تأثیرات باالیی بر میزان کارآمدی یا ناکارآمدی نظام وارد نماید.

2-3- نظریه های کارآمدی نظام سیاسی
بسیاری از اندیشمندان در باب چیستی کارآمدی به عنوان پدیده ای سیاسی و اجتماعی 
و شاخص های آن دیدگاه هایی ارائه کرده اند )قاسمی، 1389، 177-153( که برخی از 

مهم ترین نظریات مطرح در باب کارآمدی به شرح ذیل است:
2-3-1- نظریه توفیق: بر اساس این نظریه هر سازمانی برای تحقق هدف یا اهداف 
معینی به وجود می آید و برای ارزیابی کارآمدی آن سازمان باید اساس محاسبه را 
توفیق نهایی بداند. ازاین رو بر این پایه، روش های نیل به هدف داخلی در امر کارآمدی 

تأثیری ندارد.
2-3-2- نظریه سیستم: در این نظریه فرض شده است که هر سیستم می تواند 
از زیرسیستم های متعددی درست شده باشد که مسئله کارآمدی در مورد آن ها نیز 
قابل طرح است و درواقع اگر هر یک از این زیرسیستم ها بد عمل کند )با کارآمدی 
پایین(، در کارآمدی کل سیستم مؤثر خواهد بود. طبق این تعریف ارکان حکومت 

کارآمدی فرهنگی کارآمدی سیاسی
اجتماعی

کارآمدی 

بوروکراتیک
کارآمدی اقتصادی

کارآمدی 
نظام سیاسی
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به عنوان یک سیستم عبارت اند از : محیط حکومت، ورودی، عملیات تغییر و تحول، 
و خروجی.

2-3-3- نظریه رضایت مردم: طبق این نظریه یک حکومت را در صورتی می توان 
کارآمد دانست که عناصر مؤثر در بقای خود را ارضا کند و اگر مردم عنصر اصلی در 
حیات حکومت هستند، بنابراین مقیاس کارآمدی آن حکومت بسته به میزان جلب 

رضایت مردم است.
2-3-4- نظریه نسبیت در کارآمدی: چهارمین نظریه موجود در کارآمدی سیستم ها 
بر اساس عدم وجود یک مبنای واحد و اصیل برای مفهوم و میزان کارآمدی است. 
مبتنی بر این نظر بسیاری از ارزیابی های کارآمدی درواقع بیان دیدگاه های ارزیاب است 
تا مطلب اصیلی درباره سازمان. لذا باید کارآمدی را مسئله ای ارزشی تلقی کرد. مبنای 
دومی که در این مسلک مطرح است محدود بودن زمینه های ارزشی دخیل در مسئله 
کارآمدی است. ترکیب این دو اصل امکان می دهد که بر اساس ترکیبی از معیارهای 
ارزشی مختلف، مدل های علمی برای ارزیابی کارآمدی سازمان ها به تناسب وضع ناظر 

تهیه شود و بر اساس آن کارآمدی تعیین گردد.
2-3-5- نظریه ذاتی عملی: این نظریه مبتنی بر نظریه ذاتی اعمال ارادی است که 
ریشه کارآمدی را در ماهیت عامل بودن حکومت می داند. نظریه مزبور برای هر عمل 
سه رکن قائل است: فهم عامل از وضعیت حقیقی، فهم عامل از وضعیت مراد و نیز 
برنامه عملی برای رسیدن به وضع مراد. درواقع هر عاملی که افعال درست تر از او صادر 

شود، کارآمدتر است )الریجانی، 1373 الف: 41-32، و 1373 ب، 77-93(.
با تبیین و تعیین شاخص ها و  این نظریه  پایه  بر  انجام تکلیف:  2-3-6- نظریه 
محورهایی که وظایف و تکالیف نظام سیاسی را مشخص می کند، میزان التزام و تحقق 

این تکالیف، مالک کارآمدی دانسته می شود.
2-3-7- نظریه میزان اثرگذاری در روند امور: این نظریه، کارآمدی را ناظر به تأثیر 
عینی و واقعی در روند امور جامعه می داند و برای نفس تأثیر اهمیت قائل است )ذوعلم، 

.)120-121 ،1385

2-4- کارآمدی و مشروعیت
بدون تردید، نیل به اهداف، نقشی کلیدی در ارزیابی کارآمدی هر نظام دارد، اما سؤال 
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این است که اهداف چیست و تحقق آنها چگونه ارزیابی می شود؟ نوع نگاه به مشروعیت 
و حقانیت در این زمینه تأثیرگذار است. از منظر فلسفه ی سیاسی، مشروعیت عبارت 
است از هرگونه استداللی که حاکمان برای حق حکومت و حکمرانی خویش و وظیفه ی 
اطاعت دیگران مطرح می کنند )همپتن، 1380(. در اندیشه ی اسالمی، مشروعیت مقدم 
اهداف آن  تعیین کننده ی  و  نظام سیاسی  اعتبار یک  واقع اساس  بر کارآمدی و در 
نظام است )الریجانی، 1372: 33-27(. اگر کارآمدی را به مقدار تحقق اهداف با توجه 
است که  نظام  این مشروعیِت یک  این صورت  در  کنیم،  معنی  موانع  و  امکانات  به 
و عماًل ممکن  واقع  تعیین و جهت می بخشد. در  را  آن  اهداف، کارآمدی  تعیین  با 
تأخیر  به  اهداف فوق موقتاً  امکانات موجود، تحقق  یا وضعیت  موانع  به دلیل  است 
گفت. سخن  ناکارآمدی  از  نمی توان  عوامل  تمامی  لحاظ  با  صورت  این  در   بیفتد. 

اما بر خالف اندیشه ی اسالمی، مشروعیت و حقانیت یک نظام در دنیای غرب مدرن 
صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است )همپتن، 1380(. از سوی 
دیگر، ارزیابی کارآمدی یک نظام را نیز با رضایت عمومی از نتایج سیاست ها و اقدامات 
می سنجند. بدین جهت در هر دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، معیار ارزیابی رضایت 
عمومی است و بدین جهت، مشروعیت و کارآمدی در مقام تحقق مصداق واحدی 
می یابند. نظام سیاسی مشروع نظامی است که لزوماً کارآمد باشد. کارآمدی نیز صرفاً 
بر اساس قضاوت عمومی و عرفی سنجیده می شود. در این جا به تعبیری  مشروعیت 

فلسفی با مشروعیت جامعه شناختی یکسان می شود )بهروزی لک، 1392(.
مشروعیت که از آن به عنوان حقانیت نیز نام برده شده است با نمایندگی و رضایت 
در امور سیاسی ارتباط دارد. ماکس وبر مشروعیت را »قابلیت نظام برای ایجاد و حفظ 
این اعتقاد که نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادها برای جامعه به شمار می 
روند« می داند. از سوی دیگر، مشروعیت از نظر دین و فرهنگ اسالمی در ارتباط با 
شرع و شریعت قرار دارد و به اموری اطالق می شود که شارع آن را وضع کرده باشد و 
لذا مبنایی قدسی و الهی دارد. از دیدگاه الهی منبع مشروعیت حقانیت و اعتبار خداوند 
متعال است که حاکمیت مطلق انسان و جهان از آن اوست. این دیدگاه در تلقی ادیان 
و ایدئولوژی های مختلف متفاوت است. مشروعیت از دیدگاه غیرالهی که بشر را یگانه 
منبع اصلی مشروعیت و حقانیت می داند، از منظر یکسانی تبعیت نمی کند. برای مثال 
مارکسیسم، مشروعیت یک نظام سیاسی را تابعی از نیروها و روابط تولیدی یک جامعه 
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می داند در حالی که مشروعیت برخاسته از مقبولیت در حکومت های لیبرال، آن را 
تابعی از تصوری که انسان و توانایی های عقلی وی دارد، می داند )قائدی، 1383: 300(.

و  آن کمک می کند  افزایش مشروعیت  به  نظام سیاسی  کارآیی  دینی،  نگاه  در 
افزایش  به همین صورت برخورداری از مشروعیت زیاد نیز کارآیی نظام سیاسی را 
می دهد. چنانچه اشاره شد در اندیشه ی اسالمی، مشروعیت مقدم بر کارآمدی است. 
با این حال، کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر نظریه سیاسی اسالم از آنجا سرچشمه 
سازوکارهای  و  ساختارها  همه  از  برخورداری  بر  افزون  نظامی  چنین  که  می گیرد 
حاکمیتی و مدیریتی برگرفته از دانش و تجربه بشری، از منبع غنی و بی نظیر کتاب 
و سنت نیز برخوردار است. همین امتیاز ارزنده این امکان را نیز در اختیار حکومت 
اسالمی می گذارد که به طور مداوم به نوسازی و به روزرسانی ساختار و سازوکارهای 

حاکمیتی و مدیریتی خود بپردازد )کالنتری، 1393: 474(.
از منظر امام خمینی مبنای مشروعیت اولیه نظام سیاسی ریشه در فلسفه بعثت 
انبیاء دارد و تأسیس یک نظام سیاسی الزمه برپایی عدل در جامعه بشری است. امام 
خمینی مشروعیت دولت دینی را، مشروعیتی     مرکب و دوسطحی می داند؛ مشروعیتی 
که در یک رابطة طولی، مشروعیت الهی و مردمی را در بر     می گیرد. مشروعیتی که در 
سطح نخست خود امری قدسی است و در الیه دوم، نیازمند جلب آرای عمومی است. 

جلب آراء عمومی نیز خود نیازمند برقراری یک نظام سیاسی کارآمد است.

ب( ارتباط کارآمدی نظام با مؤلفه های حکمرانی خوب در دیدگاه امام خمینی
بی تردید استقرار نظام جمهوری اسالمی با هدف برپایی یک نظام کارآمد بوده است؛ 
نظامی که با تکیه بر مبانی نظری اسالمی سعی در ساخت جامعه آرمانی داشته است. 
تالشی  درواقع  می شود،  یاد  خوب  حکمرانی  الگوی  به عنوان  آن  از  آنچه  دراین بین 
است بر تغییر وضع موجود به وضع مطلوب. عناصر و مؤلفه های مختلفی در آراء و 
دیدگاه های بنیان گذار انقالب اسالمی به چشم می خورد که به نوعی بر استقرار الگویی 
از نظام یا حکمروایی خوب اشاره دارد؛ مباحثی که ریشه در قرآن و سنت دارد و یادآور 
الگوی حکومت آرمانی اسالمی است. در ادامه به برخی از مهم ترین مسائل و مؤلفه های 
مورد اشاره امام خمینی در بحث کارآمدی نظام و برپاساختن الگویی از حکمرانی خوب 

ارائه می شود.
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1- عدالت خواهی
از دیدگاه رهبر فقید انقالب اسالمی، عدالت خواهی یکی از مهم ترین مؤلفه های انقالب 
اسالمی و نیز حکمروایی خوب است. چنانچه ایشان در رابطه با اهمیت این موضوع 

این چنین می فرمایند:
»در جمهوری اسالمی عدل اسالمی جریان پیدا می کند، عدالت الهی بر 
تمام ملت، سایه می افکند آن چیزهایی که در طاغوت بود در جمهوری 

اسالمی نیست« )امام خمینی، 1378، ج. 6، 525(. 
این مسئله بیانگر اهمیت موضوع عدل و عدالت گستری در نظام اسالمی است که 
میزان پایبندی و تحقق آن را می توان یکی از مصادیق کارآمدی و جلوه ای از حکمرانی 

خوب دانست.
امام خمینی دستیابی به مقصود نهایی نظام اسالمی که همانا اسالم  از دیدگاه 
میسر  روحیه عدالت خواهی  بدون وجود  است  الهی  این مکتب  متعالی  آموزه های  و 
نخواهد بود. چنانچه در این رابطه در پیامی به انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا 

یک سال قبل از پیروی انقالب اسالمی می فرمایند:
ناچار  و  باشد؛  آن  عدالت پرور  احکام  و  اسالم  هدفتان  »سرلوحه 
این هدف محال است.  به  بدون حکومت اسالمی عدالت خواه، رسیدن 
تواّل و تبّرا دو اصل اساسی اسالم است: باید با حکومت عدْل موافق و به 
حاکم عادل دل ببندید؛ و از رژیم غیر اسالم و غیر اسالمی که در رأس 
آن رژیم منحط پهلوی است تبّرا کنید؛ و با کمال صراحت مخالفت خود 
را اظهار و در سرنگون کردن آن کوشا باشید و در غیر این صورت روی 

استقالل و آزادی را نمی بینید« )امام خمینی، 1378، ج3، 322(.
امام خمینی منشأ ظلم ستیزی را طبع بشری می داند و معتقد است جامعه ای که 
روح عدالت خواهی در آن زنده است در مقابل ظلم از خود واکنش طبیعی و مقاومت 

نشان می دهد. ایشان در این رابطه می فرمایند:
»طبیعی ساختمان بشری است که هرچه ستمکاری و ظلم و بی عدالتی در 
جامعه و ملتی اوج گیرد، به همان نسبت قوه مقاومت در ملت رشد می کند. 

شاهد زنده، اوضاع اخیر ایران است« )امام خمینی، 1378، ج 3، 110(.
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امام خمینی مقصد و منزل نهایی بسط عدالت در جامعه را »توسعه معرفت الهی« 
می دانند )امام خمینی، 1378، ج 19، 115( و هدف از نزول دین را دستیابی به این مهم 
عنوان می کنند. از دیدگاه ایشان جامعه توحیدی جامعه ای عاری از ظلم است چنانچه 

در این رابطه می فرمایند:
»و اگر چنانچه ما با همان بعد ظاهری قرآن، به همان بعدی که قرآن برای 
اداره امور بشر آمده است، برای رفع ظلم از بین بشر آمده است، یعنی 
یک بُعدش این است که ظلم را از بین بشر بردارد و عدالت اجتماعی را 
در بشر ایجاد کند، ما اگر کوشش کنیم و آن هایی که تابع قرآن خودشان 
را می دانند، مسلمین جهان اگر کوشش کنند تا اینکه این بُعد از قرآن 
را که بُعد اجرای عدالت اسالمی است، در جهان پخش کنند، آن وقت 
یک دنیایی می شود که صورت ظاهر قرآن می شود« )امام خمینی، 1378، 

ج 17، 434(.
بر اساس آنچه اشاره شد عدالت خواهی و عدالت طلبی یکی از مهم ترین مؤلفه های 
شکل گیری حکمروایی خوب در یک جامعه است و اساس توجهات یک جامعه باید در 
راستای این اصل سازمان یابد. وجود یک نظام عدالت پیشه و عدالت ورز می تواند به از میان 
رفتن فساد در یک جامعه و درنتیجه به کارآمدی هر چه آن نظام منجر شود. از همین 

رو، عدالت یکی از مهم ترین مؤلفه های دخیل در کارآمدی نظام اسالمی معرفی می شود.

2- مشارکت دادن مردم در تمام امور
بی تردید یکی از مهم ترین مؤلفه های مورد تأکید امام خمینی ایده مردم ساالری دینی 
دارد. مؤلفه های  اسالمی  نظام  و ساختار  ماهیت  ریشه در  است. مردم ساالری دینی 
شکل حکومت جمهوری اسالمی به طورقطع می بایست در اندیشه های سیاسی دینی 
قوام یافته باشد چرا که جمهوریت اسالمی بر دو پایه جمهوری و دیگری اسالمیت بنا 
گذاشته شده است. یعنی شکل حکومت، ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن 
جمهوری است اما محتوای آن اسالمی می باشد. پس محتوای این شکل از حکومت 
مردمی در اندیشه های سیاسی اسالم قابل تبیین است و هیچگاه در خارج از چارچوب 
اندیشه سیاسی اسالمی تحلیل پذیر نیست. امام خمینی در این رابطه بر لزوم تبعیت 

از خواست و رأی مردم تأکیددارند و این چنین می فرمایند:
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از آن ها  تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم  »ما 
نداده  به ما حق  تبارک وتعالی  نداریم. خدای  تبعیت می کنیم. ما حق 
است، پیغمبر اسالم به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را 

تحمیل بکنیم .« )صحیفه امام، 1378، ج  11، ص: 34(
اهمیت مشارکت مردم در امور تا بدان حد است که امام خمینی خواستار شرکت 

عموم مردم در ساخت سرنوشت کشور و دولت هستند و این چنین می فرمایند که:
»مردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمی تواند که این بار 
بزرگی که اآلن به دوش این ملت هست بردارد. همان طوری که مالحظه 
می کنید چنانچه این شور و شعف ملت و جوان های عزیز نبود، هیچ دولتی 
نمی توانست مقابله کند با این قدرت هایی که همه قدرتشان را، قوه شان را 
پهلوی هم گذاشتند و به ما حمله کردند. بدون اینکه این ملت همراهی 
کند ما نمی توانستیم کاری بکنیم. هر چی داریم از این هاست و هر چی 
هست مال این هاست، دولت عامل این هاست، قوه قضائیه عامل این هاست، 
قوه اجراییه عامل این هاست. قوه مقننه عامل این هاست؛ ادای تکلیف باید 
بکنند، شرکت بدهند مردم را در همه امور. همان طوری که با شرکت مردم 
در این جنگ، شما بحمداهلل پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با 
شرکت این ها شما می توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در امور شرکت 
بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید. مردم را در 

فرهنگ شرکت بدهید« )امام خمینی، 1378، ج 20، 56-57(
هرچند حضور حداکثری و قاطع مردم در راه پیمایی های منجر به پیروزی انقالب 
اسالمی بیانگر خواست و اراده مردم برای تغییر ساختار و ماهیت حکومت سلطنتی به 
جمهوری اسالمی بود و این مهم در اثنای شعارها و تجمعات مردمی به روشنی قابل 
مشاهده بود، بااین حال، امام خمینی تأکید فراوانی بر اهمیت و لزوم برگزاری رفراندوم 
تأکید  امر  این  در  مردم  حداکثری  مشارکت  لزوم  بر  ایشان  داشتند.  اساسی  قانون 

داشتند چنانچه در این رابطه می فرمایند:
»این چیزی که اآلن محل بحث ما هست، و مورد احتیاج همه ما هست، 
این امری است که در رأس امور واقع شده است. این امری است که 
اساس مملکت شماست. او این است که بروید و تمام اطراف خودتان را، 
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تمام ملت را آشنا کنید به اینکه قانون اساسی را باید به آن رأی بدهید. 
می خواهد  دلتان  رأیی  هر  آزادید  البته  بدهید.  رأی  کنید،  مالحظه  و 
بدهید، اما بی تفاوت نباشید نسبت به سرنوشت مملکت خودتان، نسبت 
به اسالم، نسبت به ملت. نسبت به کشور بی تفاوت نباشید« )امام خمینی، 

1378، ج 11، 25(.
از نظرگاه امام خمینی عامل حیات بخش یک جامعه روح مشارکت و حضور مردم 
نظام اسالمی  برابر  را در  ایشان همه آحاد ملت  تعیین سرنوشت خود است.  بر سر 
مسئول می دانند و بر صیانت و حراست همگان از آن تأکید دارند. چنانچه در این 

رابطه می فرمایند:
»اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگویید ما بعد از گذشتن 
چندین سال زنده هستیم، باید مشارکت کنید. اگر - خدای نخواسته - از 
عدم مشارکت شما یک لطمه ای بر جمهوری اسالمی وارد بشود، بدانید 
که آحاد ما، که این خالف را کرده باشیم - خدای نخواسته - مسئول 
هستیم؛ مسئول پیش خدا هستیم. مسئله، مسئله ریاست جمهور نیست؛ 
مسئله، مسئله اسالم است؛ مسئله، مسئله قواعد اسالم است؛ مسئله، مسئله 

حیثیت اسالم است« )امام خمینی، 1378، ج 19، 328(.
مهم ترین  از  یکی  مشارکت  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  شد  بیان  آنچه  از 
مؤلفه های حکمروایی خوب و نیز یکی از پارامترهای کارآمدی یک نظام سیاسی است. 
هرچند درجه مشارکت و دخالت مردم بر امر حکومت بیشتر باشد، به همان میزان 

می توان انتظار داشت حکومت از کارایی بیشتری نیز برخوردار است.

3- حکومت قانون
قانون مداری یکی از ویژگی های حکومت های کارآمد است. قانون مداری به جای شخص 
محوری اساس فعالیت در یک جامعه است. مسئله قانون مداری یکی از مؤلفه های مورد 
تأکید امام خمینی در رابطه با حکومت داری است. بر اساس این ویژگی تمام رده های 
حکومت از مسئول تا رعیت همه در مقابل قانون یکسان هستند و طبقه، جایگاه سیاسی 
ـ اجتماعی و حتی عقیده نقشی در میزان برابری افراد در برابر قانون ندارد و همگان 

به طور علی السویه در برابر قانون یکسان هستند. ایشان در این رابطه می فرمایند:
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»آنچه میزان حکومت و مربوط به اجتماع و سیاست است؛ ارزش های 
معنوی است. در صدر اسالم در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسالم 
بن  علی  کوفه  در  که  وقتی  دیگر  و  رسول اهلل  زمان  یک  شد.  ُمحقَّق 
که  بود  مورد  دو  این  در  می کرد.  حکومت   - سالم اهلل علیه   - ابیطالب 
ارزش های معنوی حکومت می کرد؛ یعنی یک حکومت عدل برقرار و 
حاکم ذّره ای از قانون تخلّف نمی کرد. حکومت در این دو زمان، حکومت 
قانون بوده است. و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدان گونه 
سراغ نداشته باشد. حکومت که ولیِّ امرش - که حاال به سلطان یا رئیس 
جمهور تعبیرش می کنند - در مقابل قانون با پایین ترین فردی که در 
آنجا زندگی می کنند علی السواء باشد« )امام خمینی، 1378، ج. 11، 1-2( 

و یا این که ایشان در موردی دیگری چنین فرمودند که:
»مملکت ما در سال آینده و در این سال، در همین سالی که هستیم، 
مملکتی باشد که قانون فقط حکم کند. هیچ کس غیر قانون حکم نکند 
و تمام مجری قانون باشند؛ و کسی در حدود غیرقانونی عمل نکند، و 
همه در حدود خودشان عمل کنند« )امام خمینی، 1378، ج. 14، 229(

قابل  غیر  می شود  پیدا  جامعه ای  یک  بشود،  اسالمی  همه چیز  »اگر 
فساد. آسیب دیگر نمی بیند آن جامعه. و اگر بنا باشد که باز یک جامعة 
هرج ومرجی باشد آسیب بردار هست. همه چیزش باید سر جای خودش 
محکم باشد، و موازین باید موازین الهی باشد، و مملکت یک مملکت 

اسالمی باشد، قانون اسالم باشد« )امام خمینی، 1378، ج 11، 522(

4- وجود نظام قضایی مستقل و کارآمد
بحث قضاء یکی از مهم ترین اموری است که مورد تأکید امام خمینی قرار گرفته است. 

ایشان دربارۀ قّوۀ قضائیه چنین اظهار می دارد:
»قضا در اسالم از حیث اهمیت شاید در ردیف اول مسائل اسالم ]باشد[ 
و تعبیراتی هم که در لسان ائمه شده است، کشف از اهمیت بسیار ]آن[ 

می کند« )امام خمینی، 1378، ج. 12، 212(.
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از دیگر قوای  انقالب اسالمی، استقالل قوه قضائیه  تأکیدات رهبر فقید  از  یکی 
کشور است. ایشان در این رابطه تا بدان حد تأکید دارند که کسی حتی مجتهد هم 

حق دخالت در حکم محاکم قضایی را ندارد. ایشان در این رابطه می فرمایند:
اگر قاضی حکمی کرد، احیاناً  این است که  »استقالل قضایی معنایش 
رسیدگی به آن حکْم مرجع دارد و غیر از آن، هیچ کس حق دخالت ندارد« 

)امام خمینی، 1378، ج 19، 121( 
همچنین در ادامه این چنین فرمودند که:

که  است  این  استقاللش  معنای  و  مستقل،  است  قوه ای  قضاییه  »قوه 
درصورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد، دیگر 
حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید. و احدی حق دخالت در 
امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خالف شرع و جلوگیری از حکم قضات 

هم برخالف شرع است« )امام خمینی، 1378، ج. 19، 121(.

نتیجه گیری
ادبیات سیاسی معاصر به کمک پیشرفت هایی که در دانش حکمرانی داشته است، 
عناصر و سنجه هایی را برای شکل گیری و مطالعه یک حکمرانی مؤثر و کارآمد ارائه 
داده است؛ عناصری که تحقق هر یک به افزایش کارآمدی نظام و در نتیجه افزایش 
از  نظام سیاسی  گفته شد هرچه  آنچه  به  عنایت  با  منتهی می شود.  آن  مشروعیت 
کارآمدی بیشتری برخوردار باشد، به تبع از مشروعیت بیشتری نیز برخوردار خواهد 
بود. این رابطه این همانی و دوسویه بین کارآمدی و مشروعیت، نشان دهنده میزان 

اهمیت این دو عنصر در ارائه یک الگوی حکمرانی مؤثر است.
بی تردید، نقش و تأثیر مؤلفه هایی چون شفافیت، فسادستیزی، وجود نظام قضایی 
کارآمد، مشارکت اجتماعی و سیاسی و نیز پاسخ گو بودن کارگزاران حکومتی می تواند 
به میزان باالیی به کارآمدی و رضایت مندی از سیستم حاکمیتی منجر شود و همین 

امر به تقویت مشروعیت نظام کمک نماید.
انتظار می رود انقالب اسالمی ایران نیز که داعیه استقرار یک حکومت دین مدار و 
عدالت محور را دارد می بایست بیشترین توجهات را نسبت به این مؤلفه ها داشته باشد. 
هرچند این انقالب مبتنی بر ویژگی های معرفت شناختی و هستی شناختی خاص خود، 
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مؤلفه های دیگری نیز به مؤلفه های موجود افزوده است. 
حال،  این  با  است،  کارآمدی  بر  مقدم  مشروعیت  هرچند  خمینی  امام  منظر  از 
به ویژه  اثبات کارآمدی دین در عرصه عمومی  برای  کارآمدی نظام سیاسی، مالکی 
حکمروایی در عرصه ملی و فراملی است. ایشان خواهان استقرار یک نظام عدالت خواه 
از  است.  بین الملل  نظام  عرصه  در  هر  و  داخلی  نظام  عرصه  در  هم  عدالت گستر  و 
همین رو رویکرد ایشان به نظام بین الملل رویکردی انتقادی است چراکه نظام موجود 
تحول طلبانه  رویکردی  آن  به  نسبت  خویش  بیانات  در  مکرر  و  دانسته  ناعادالنه  را 
و  نظام سوسیالیستی  دو  هر  ایشان  روی  همین  از  کرده اند.  اتخاذ  تجدیدنظرطلبانه 
لیبرالی موجود را ناقص و گمراه کننده می دانند. این مهم در پیام تاریخی ایشان به 
گورباچف، صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروری بدین نحو ابزار شده است که: 
»شما اگر بخواهید در این مقطع تنها گره  های کور اقتصادی سوسیالسیم و کمونیسم 
را با پناه بردن به کانون سرمایه داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعه خویش 
را دوا نکرده  اید، که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا که امروز 
اگر مارکسیسم در روش های اقتصادی و اجتماعی به بن بست رسیده است، دنیای غرب 
هم در همین مسائل، البته به شکل دیگر، و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است« 

)صحیفه امام، ج. 21، 220-221(.
از همین منظر می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اس و اساس در یک حکمرانی 
مطلوب عدالت خواهی و عدالت گستری است. این مؤلفه وجه تمایز بین دیدگاه های 
عدالت گستری  درواقع،  است.  خمینی  امام  توحیدی  معنویت گرای  الگوی  با  موجود 
عامل مهمی در ارائه چهره ای کارآمد و به تبع آن برخوردار از مشروعیت در نگاه امام 

خمینی می باشد.
مسئله حائز اهمیت دیگر در این خصوص، حکومت قانون است. تساوی همه افراد 
جامعه در برابر قانون فارغ از دین و نژاد و دیگر تفاوت ها، نقش مهمی در استقرار یک 
نهایی  استقرار حکومت عدل هدف  امام خمینی  از منظر  ایفا می کند.  نظام کارآمد 
بعثت تمام انبیا بوده و بالتبع هدف غایی از تأسیس حکومت اسالمی نیز همین مسئله 
می باشد لذا، حکومت قانون یکی دیگر از لوازم تحقق حکمرانی خوب دانسته شده 
است. البته مسئله قابل توجه در این مجال توجه به این نکته است که از منظر امام 
خمینی قانون، همان قانون الهی است که توسط شریعت تنصیص شده و یگانه مرجع 
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تشخیص حق و باطل است. هرچند این مسئله موجب نفی تقنین بشری نیست. بلکه 
الهی  تقنین  با  تقنین بشری می بایست در چارچوب و هم راستا  بدان معناست که 
موجود در کتاب و نص انتظام یابد. چنانچه ایشان در اهمیت این موضوع در کتاب 
کشف االسرار این چنین می فرمایند: »حکومت باید با قانون خدایی که صالح کشور و 

مردم است، اداره شود«.
سومین مسئله ای که در دیدگاه امام خمینی در رابطه با کارآمدی نظام سیاسی 
از منظر  است.  امر حکمرانی  قرار گرفته است مشارکت دادن مردم در  تأکید  مورد 
امام خمینی حمایت مردم از نظام سیاسی و نیز مشارکت دادن ایشان در امور، عامل 
خویش  نظر  مورد  الگوی  بیان  در  ایشان  است.  سیاسی  نظام  کارآمدی  در  اساسی 
پیرامون حکومت، به الگوی جمهوری اسالمی اشاره داشتند و همین امر نشان دهنده 
اعتقاد عمیق و راسخ ایشان به نقش مردم و جمهور در شکل گیری و استمرار یک 
نظام سیاسی مبتنی بر ارزش های الهی است. در واقع حکومت الهی بدون مشارکت و 
پذیرش مردم صورت تحقق نمی یابد. لذا، از این منظر هر چه مردم در سرنوشت نظام 
سیاسی حضور بیشتری داشته باشند و حمایت بیشتری را نسبت به نظام سیاسی ابزار 
دارند، در این صورت حکمرانی شیوه مطلوبی به خود گرفته و از میزان مشروعیت 

باالتری برخوردار می گردد.
مسئله چهارم در رابطه با دیدگاه امام خمینی نسبت به الگوی حکمرانی مطلوب، 
شاخص شفافیت است. شفافیت موجب می شود تا نظام سیاسی نسبت به فساد واکسینه 
شود. لذا، هرچه درجه پنهان کاری در نظام سیاسی افزایش یابد، به همان میزان زمینه 
برای ظهور فساد در جامعه فراهم می شود. از این منظر، بی تردید شیوع فساد در نظام 
به کاهش کارآمدی نظام سیاسی منجر می شود. لذا یکی از مهم ترین ماموریت های 
نظام اسالمی مبارزه با فساد است. در همین رابطه ایشان چنین می فرمایند که نیاید 
کاری کنیم که اینگونه گفته شود که »رژیم فاسدی رفت، یک رژیم فاسدی جایش 

نشست« )صحیفه امام، ج. 8، ص 273(. 
عاملی که امام خمینی برای صیانت از شفافیت نظام سیاسی طرح کردند، مسئله حق 
نظارت است. حق نظارت از دیگر حقوقی بود که امامبرای مردم قائل بود. از دیدگاه ایشان 
مردم در جامعه اسالمی نمی توانند نسبت به رفتار سیاسی و جهت گیری های اجتماعی 
زمامداران خود بی تفاوت باشند. مردم حق و تکلیف دارند که بر سیاستگذاری ها و اعمال 
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دولت و کارگزاران نظام اسالمی نظارت نموده و با اظهار نظرات مشورتی و خیرخواهانه خود، 
موجبات استحکام و بهبودی دولت اسالمی و اصالح زمامداران خویش را فراهم سازند.

مسئله پنجم در ارتباط با دیدگاه امام خمینی نسبت به الگوی حکمروایی خوب، 
مسئله پاسخ گویی است. این عامل را نیز می توان ذیل حقوق مردم و حکومت مورد 
بررسی قرار داد. از جمله حقوقی که مردم در برابر کارگزاران نظام اسالمی دارند حق 
دریافت پاسخ از سوی زمامداران است. بحث پاسخگویی همواره مورد تأکید امام بود.

در پایان اگر بخواهیم جمع بندی از ویژگی های یک حکمرانی خوب را از منظر امام 
خمینی ارائه بدهیم می توانیم به موارد ذیل اشاره نماییم:

- منشاء مشروعیت نظام سیاسی در مرحله حدوث و شکل گیری آن، امری قدسی 
است و تأسیس یک نظام سیاسی دینی، امری است که بالقوه مشروعیت داشته، ولی 
تأسیس و بقای آن نیازمند جلب آراء عمومی است. بدون حضور و مشارکت مردم در 
نظام سیاسی، امکان فعلیت یافتن و یا تداوم نظام سیاسی وجود نیست. از این رو، 
مشروعیت اولیه و ذاتی نظام سیاسی مقدم بر کارآمدی است، هرچند مشروعیت ثانویه 

آن نیازمند استقرار یک نظام کارآمد به منظور جب آراء عمومی است.
از نظام  افزایش سطح رضایت مندی مردم  به  - کارآمدی نظام سیاسی می تواند 

سیاسی و در نتیجه، انباشت سرمایه اجتماعی نظام منجر شود.
- حکومتی کارآمد است که عالوه بر تأمین نیازمندی های مادی جامعه، برمدار 

ارزش های الهی و تالش برای تحقق آرمان جامعه توحیدی عمل نماید.
- عدالت مهم ترین ویژگی یک جامعه توحیدی است که ضدیت با ظلم را در متن 
گفتمان خود قرار می دهد. از این منظر هرچه نظام سیاسی به سوی عدالت حرکت 

کند، از کارآمدی بیشتری برخوردار خواهد بود.
- شفافیت در امور به گونه ای باید باشد که اجازه هرگونه سوءاستفاده و رانت خواری 
برقراری عدالت سیاسی،  به بیان دیگر شفافیت موجب  و  برساند  به حداقل ممکن  را 

اجتماعی و اقتصادی در جامعه می شود.
- مشارکت مردم در یک نظام سیاسی نشان دهنده میزان مشروعیت آن نظام است. 
هر چه مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه نقش فعاالنه تری داشته باشند به همان 

میزان مانع از انحراف سرنوشت و سرشت آن نظام سیاسی خواهند شد.
- تفکیک قوا از دیگر اصول و مؤلفه های حکمرانی خوب است که موجب می شود 
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تا ارکان حکومتی ضمن برخورداری از استقالل عمل خود، حافظ امنیت و استقالل و 
بقای آن نظام باشند.

- فساد ستیزی از دیگر مؤلفه های مهم نظام سیاسی مطلوب از نظرگاه امام خمینی 
است. فساد همچون موریانه ای پایه های یک نظام را سست می کند.
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