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 چکيده

ردر سلاسددد  بکارآمددددر کر ک دددار م دددقبولي ب م مبالدددي  د ممادددد  م ددد  کر   د  ددد         
هدددار سلاسددد  ک رکچ  ددددق  ددد  کر يدددا   سدددي کددد   رثمدددا  بتلددد  يدددا  سددد  ق ر دلدددا    دددا 

خدد  ن   ددق اددق ب ا يددلن   د  دد  د ا     هددار کارآمدددر    لسدد  م ماهلدديم و ا ددق ب مبا دد    
هدددار مؤا ددد مکاثدددخ مف فددد  اکدددقر ب دددبک ک رکن يدددا ب دددبک   دددن کر کبر  مددددرام  کددد   د  

يددد    دددم ب  ا ددددا  مدددقک  کر وق ددد  سلاسددد    ثأتلقدددد  ر کر سددد آم کارآمددددر سلاسددد   
ک رک يددا ثب دد  يدد   سدد  ق ر   ددا  سلاسدد  مم  دد  يددق آمددبد          ربم ضددقبر  ددن  ديسدد د  ک رکچ 
بردر سلاسدد  عددل    مزيددبر  ي ددد  کر کب دددبدش   د  دد     ا دددا  مؤا دد     کر   ددق ام هددار ک  دد 

هدددار  مدددا  خ ل ددد  ر ک مدددبرک ب کدددابر ث مل ددد   دددق ر   ب سدددف   ب سدددآر کر آر د ب   د  ددد 
دلددقکچ يددا کرن   ددن ضددقبر م مبضددبي   ددم ب  ا دددا  مددقک  کر کارآمدددر   ددا  سلاسدد            

عددد   سددي ثددا يدد    ددن وقسددم واسدد      ددن ودد بهم    فددا  « هدددن ب دد  »ک  دد  يدد  و ددب ا 
ک ک  عددبک کدد  مددقک   د م  ددق کارآمدددر  دد   ا ددداه  کر   د  دد  سلاسدد  عددل   ب سددف ل           
ک ر ددد ب   ددن مبا دد   دب دد  کر   د  دد  سلاسدد   مددا  خ ل دد    ددبک  اا دد   سددي  کر واسدد           

ث سددلقر ب ث مل دد  مددبرک    -يدد  وقسددم مزيددبرم   ددن اقضددل  يددا  سدد  اک   د رب  ث فلفدد        
رب کقکهدددار   دددقر کددد  کر م قادددي ع اسددد   ددددا  و   ددد  ب ر دقادددي کددد   سددد آم  دددق 

د ل ددي دددق  يدد  ک ددنم ک ر ددد کارآمدددر   ددا  سلاسدد  ک  دد  ر  کر مددقک  سددا رر مدد  يل  ددد        
ب ب کر م ايدددرم رب کقکهدددا   کددد  کر م قادددي ع اسددد  و دددر ر    ددد  کدددقک  ب  ددددا   ددداهقر  

با دد  هددار کارآمدددر   ددا     مددقک  سددا رر ر    دد  ب آا ر   ددزد م     ددقر يدد  ک ددن ک ر دددم    
 ک   دچ  سلاس     

کر  تمددا  اقضددل  مزيددبر  سدد د ه عددد کدد  هددق   ددد کر   د  دد  سددف   م  ددد م    دد  يددق ر        
مددقک  کر سددآ ق   ددا  سلاسدد  ث ق دد    ددد  يددبک  مددا يقخدد   د م  کددق ا  ق دداا  بسددف   يدد        

عددد   سددا رر دددا  يقک عدد   ب ودد  ق ر   ددم مددقک  کر کارآمدددر   ددا  سلاسدد      سددبر مددقک  
  دددچ  د سددبر ک دددقم کر سددآ ق   د  دد  سلاسدد  عددل   يدد    ددم ب  ا دددا  مددقک  کر وق دد          
هددار ثیدد ل  دلددقرم  ک ر  ب   ددار  يددق دکبمددي يدد  و ددب ا وامددر کارآمدددر ثب دد  عددد           
 سدديچ کر  ددار ب    د  دد  عددل  م  مددا  خ ل دد   ددداه  ب دد   يدد    ددم ب  ا دددا  مددقک  کر        

   ددار   ددم دددد کدقر مددقک  کر وق دد  هددار      کارآمدددر   ددا  سلاسدد  ک عدد   ب  ا ددر يدد     
مف فددد  دددداک ل   يدددبک  ب کارآمددددر دکبمدددي ر  کر ه کدددارر ب    دددار   دددم مدددقک  کر     

 وق   هار مف ف  سلاس م     او م    یاکر ب اقه د  ک د   سيچ 
 

کارآمددددر م   دددا  سلاسددد م   د  ددد  سلاسددد  عدددل  م   د  ددد  سلاسددد     کليدددد ه هه  ددد  

 سف  م مقک  م  ما  خ ل  چ
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 طرح مسئله. 1

ناکارآمدی یاا ضاعف در    اشد.نظام های سیاسی می بهمه های مفهوم کارآمدی یکی از مهم ترین چالش

ارتبااط  . کارآمدی باا مشاروعیت   با خطر جدی مواجه سازد تواند حیات نظام های سیاسی راکارآمدی می

برخای از  شاود.  مای سیاسای  مستقیم دارد به نحوی که ناکارآمدی باعث از دست رفتن مشاروعیت نظاام   

های دانند یکی از مؤلفهن ناکارآمدی میسی را بحرااندیشمندان سیاسی اولین گام فروپاشی نظام های سیا

هر چاه نقاش و   . می باشدبه نقش و جایگاه مردم در عرصه سیاسی  ناظرهر نظام سیاسی کارآمدی اصلی 

به  جایگاه مردم در عرصه سیاسی بیشتر باشد آنگاه می توان انتظار داشت که نظام سیاسی کارآمد تر باشد

زان نقش آفرینی مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی ارتباط عبارت دیگر کارآمدی نظام سیاسی با می

 . مستقیم دارد

عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی به عنوان مؤلفه ای مهم و ماؤثر  هر چند نقش و جایگاه مردم در 

در ، اماا  مورد پذیرش بیشتر اندیشمندان و متفکران سیاسی قارار گرفتاه اسات   در کارآمدی نظام سیاسی 

یکی از چالش های پیش روی اندیشمندان دینی این بوده است که باا وجاود    ،ه سیاسی دینیحوزه اندیش

دیادگاههای  نصوص و احکام دینی، مردم چه جایگاهی در عرصه سیاسی دارند؟ در پاسخ به ایان پرساش   

برخی از علماء و اندیشمندان  .است صورتبندی شدهدینی در خصوص نقش مردم در حکومتداری متفاوتی 

قائل به ایفای نقش مردم در عرصه سیاسی هستند و برخی دیگر شان معرفتی پیشینهبه توجه به ان مسلم

شکل گیری گفتمان های رقیب این موضوع باعث . انددیدهنقش مردم را محدود به حمایت از حاکم دینی 

برخای  در شاده اسات.   ر حوزه اندیشه سیاسی اسالم ددر عرصه سیاسی در خصوص نقش و جایگاه مردم 

ای وارداتی از غارب دانساته و   مشارکت مردم در عرصه سیاسی را اندیشهنظیر وهابیت  رویکردهای نظری

آن را نفی کرده اند. شاید بتوان گفت که جریان فکری نوسلفی از قاعده پیش گفته مستثنی است. جریان 

را  حااکم عزل و نصب  المسلمین اخواننوسلفی تا حدودی نقش مردم در عرصه سیاسی را پذیرفته است. 

 که با انتخاب مردم به حکومت رسیده باشد.داند میمشروع  را فقط حاکمید و دهدر اختیار امت قرار می



 



 

در در حوزه اندیشه شیعه نیز گفتمان های رقیب در خصوص نقش و جایگاه مردم صورتبندی شده است. 

مردم در عرصه های مختلف سیاسای و   بر نقش حداکثری شیعهعالم یک به عنوان امام خمینی این میان 

کارآمدی نظام جمهوری اسالمی تأکید کرده است اماا  افزایش استفاده از ظرفیت مردمی برای  اجتماعی و

بارای   یباعاث شاده کاه از ظرفیات مردما     نظری و سااختاری  وجود برخی موانع علی رغم تأکید ایشان، 

در عرصاه سیاسای از   ای حظاه قابال مال جایگاه و نقش مردم ام سیاسی کمتر استفاده شود و کارآمدی نظ

اهم موانعی که مانع استفاده از ظرفیت حداکثری مردم می شود را می توان نداشته باشند. منظر کارآمدی 

 به این شرح بر شمرد.

هر چند ویژگی هایی، نظیر خردگرایی، استبداد ستیزی و عادالت محاوی،   : اندیشه اینظری و موانع  .الف

و باه تباع آن   در عرصاه سیاسای   شیعه را واجد ظرفیت الزم برای پاذیرش نقاش ماردم     اندیشه سیاسی

در جایگااه ماردم   نقش و کارآمدی نظام سیاسی کرده است، اما وجود دو رویکرد نظری متفاوت نسبت به 

که در یکی بر نقش حداکثری مردم در عرصه سیاسی تأکید شده و در دیگری نقش اندیشه سیاسی شیعه 

رقیب در عرصه دو جریان سیاسی باعث شکل گیری  ،شده استد به حمایت از حاکم اسالمی مردم محدو

های متعارض در خصوص نقش و جایگااه ماردم در اداره نظاام سیاسای     دیدگاهوجود . سیاسی شده است

 بهره کامل را نبرد.سیاسی مدی آی از مهم ترین مؤلفه کارباعث شده که عمالً نظام سیاس

فرهنگ سیاسی مردم ایران به نحاوی صاورتبندی   : یا فرهنگ سیاسی تبعی دولت گرافرهنگ سیاسی  .ب

است این فرهنگ باعث شده که تقریباً در همه امور مردم از شده است که بیشترین نقش را به دولت داده 

ی داشته باشند. این نوع فرهنگ سیاسی محصول پیشینه تاریخی جامعه ایرانای مای باشاد.    انتظاراتدولت 

  امر باعث شده که مردم در برابر دولت نقشی انفعالی داشته باشند. این

و حوزه عمومی قوی باه دلیال اساتبداد     عدم شکل گیری جامعه مدنی: عدم شکل گیری جامعه مدنیج. 

 مانعی مهم در برابر ایفای نقش مردم در عرصه سیاسی بوده است.  حاکمان در قرن های گذشته



 



 

حاکمان سیاسی با توسعه نقش دولت به هماه   :استملکرد حاکمان سیاسی ععامل ناظر به  چهارمین .د

از طرف . را سلب کرده اندنقش آفرینی مردم ها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجال عرصه

 دیگر مانع شکل گیری ساختارهای مناسب برای ایفای نقش مردم و مشارکت آنها شده اند. 

ای در عرصاه  مردم نقش سازنده و قابال مالحظاه   ،لعمعرصه اعث شده که در عوامل فوق ب ،به طورکلی

به نظر می رسد در حوزه اندیشه سیاسی شیعه با توجه باه  نداشته باشند. سیاسی، اجتماعی های مختلف 

جایگاه عنصر عقالنیت در این نظام فکری، ظرفیت الزم برای ایفای نقش مردم در عرصه های مختلف اعم 

ی مهم اجتماعی وجود داشته باشد. امام خمینی به عنوان یک عالم شیعه و اسالم شناس نقش از سیاسی و

در برجسته کردن نقش و جایگاه مردم در عرصه سیاسی و به تبع آن کارآمادی نظاام سیاسای     و سازنده

فهام  داشته است. بازنگری در آراء و دیدگاههای امام خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اساالمی بارای   

های ایشان در ارتباط با نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی اسالم و  ارتباط آن باا  تر آراء و دیدگاهدقیق

 تواند در این زمینه راهگشا باشد. کارآمدی نظام سیاسی می

)با شایعه سلفی و نظام اندیشگی دو جایگاه مردم در عرصه سیاسی در در این رساله تالش خواهد شد تا 

موانع نظری و اندیشه ای تجزیه و تحلیل شده و  ،از منظر کارآمدی اندیشه سیاسی امام خمینی(، کید برتأ

به نظر می رسد . ن شودیدر ارتباط با جایگاه و نقش مردم در حکومتداری تبیموجود در دیدگاههای فوق 

توانند نقش مهم شرایط سیاسی و اجتماعی جوامع اسالمی، نخبگان و اندیشمندان مسلمان می با توجه به 

و سازنده ای در بازاندیشی و تغییر نگاه نسبت به نقش و جایگاه مردم در حکومتداری دینی و به تباع آن  

باا الگاو   باید به شکل گیاری جامعاه مادنی     این موضوع،در کنار کارآمدی حکومت های دینی ایفا کنند. 

کرد به نحوی که در دراز مادت ماردم   حوزه عمومی توجه  رشدو گیری از مدینه النبی پیامبر اسالم)ص( 

 بتوانند حائز نقش بیشتری در توسعه و کارآمدی نظام سیاسی شوند. 



 



 

 پژوهشپرسش . 2

 اصلی پژوهش:پرسش 

   اندیشاااه سیاسااای  درماااردم چاااه نقاااش و جایگااااهی  ،سیاسااایظااار کارآمااادی من از

 ؟نددار)ره( امام خمینی  ، سلفیه و شیعه

 فرعی پژوهش:پرسش های 

 ؟آن کدامند  مبانی نظرییست و کارآمدی چ 

    نقش و جایگاه مردم از منظر کارآمدی در اندیشه سیاسی سلفیه چیست؟   

 نقش و جایگاه مردم از منظر کارآمدی در اندیشه سیاسی شیعه چیست؟ 

 نقش و جایگاه مردم از منظر کارآمدی در اندیشه سیاسی امام خمینی چیست؟  

 پژوهشفرضیه  .3 

 دارنااد عقالناای و حقیقاات گاارا بااه دیاان،    کااه در معرفاات شناساای نگاااه  نظااری رویکردهااای 

 در مقاباااال، و را در مااااردم ساااااالری ماااای بیننااااد   دیناااایکارآماااادی نظااااام سیاساااای  

 را نفاای کاارده و نگاااه ظاااهری بااه دیاان دارنااد       لرویکردهااایی کااه در معرفاات شناساای عقاا   

  .اننددنمی نظام سیاسی مردم ساالری را نفی و آن را جزء مولفه های کارآمدی

 . پیشینۀ پژوهش4

 الف. مرور قثار مبتنی بر اندیشه های سیاسی شیعی   

در باب کارآمدی نظام سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه  و امام خمینی مطالب بسیاری در قالب کتاب و  

ای  دسته طبقه بندی کرد: دستهپنج به طور کلی این آثار را می توان به مقاالت علمی نوشته شده است. 

باه ارتبااط مولفاه هاای     دساته دیگار    ؛نابع موجود، کارآمدی را ناظر بر تحول در اندیشه مای دانناد  از م

به صرفا مولفه های کارآمادی را از دیادگاه اندیشامندان    . دسته سوم، با مشروعیت پرداخته اند؛ کارآمدی

م باه نقاش   پانج گاروه  و  ؛بر ساختار سیاسی و کارکرد آن تمرکز دارناد دینی برشمرده اند؛ دسته چهارم 



 



 

 به تحقیقات و پاژوهش ابتدا در این بخش نخبگان و کارشناسان در تصمیم گیری های کالن توجه دارند. 

مربوطند و در ادامه  سایر آثار به طاور اجماال اشااره    هایی اشاره کرد که به سیر تحول و تطور اندیشه ها 

 . می شود

را می توان در سنخ آثار مطالعاتی قرار  ایتی حمید عننوشته اندیشه سیاسی در اسالم معاصرکتاب 

بناابر  داد که کارآمدی یا ناکارآمدی اندیشه ها و گفتمان های سیاسی را ماورد ارزیاابی قارار داده اسات.     

-مای . ترین حوزه از حیات فکری مسلمانان در قرن اخیر بوده اسات ادعای نویسنده، اندیشه سیاسی فعال

 -)باورها( به عمل اجتماعی هان کتاب، نشان دادن چگونگی تبدیل ایدهتوان گفت کار اصلی نویسنده در ای

خواهی اسالمی، از طریاق بازاندیشای در برخای     اینکه چگونه در خالل دوره تجدد است. )نیروها( سیاسی

. شادند  خاارج  سیاسی انفعال و عملیبی از شیعیان و شد ایجاد  مفاهیم اساسی، زمینه برای عمل سیاسی

 از و خالفات  نهااد  باه  هانگرش تغییر با چگونه که دهدمی نشان نویسنده نیز تسنن اهل با بطهرا در البته

شاکل گرفات. نویسانده بارای نشاان دادن سایر ایان         اسالمی حکومت اندیشه آن، کارآمدی رفتن دست

خواهی اسالمی را معرفی نماوده و   های اصلی جریان تجددهای خود، چهرهتحوالت و مستدل کردن بحث

فصال   .دهاد های آنها، سیر تحول و بازاندیشی در این مفاهیم را نشان میها و آثار و دیدگاهز خالل کتابا

عنایت معتقد است در دو قارن   نام گرفته است.« نظری به تجددخواهی شیعه» کتاب حمید عنایت پنجم

د نشاط و تحرک نشاان  اخیر، شیعه اثنی عشری در ایران، عراق و لبنان، چه در نظر و چه در عمل، از خو

و استفاده از ابزار عقل در اساتنباط مساائل   « اجتهاد»شیعه را ناشی از  پویایی اندیشهنویسنده  داده است.

علل کلی که بر همه  وی احیای تفکر شیعی را از جنگ جهانی دوم به این سو، عالوه بر داند.میمستحدثه 

وی  د، از جمله نقش رهبری و مرجعیات تقلیاد در شایعه.   دانها اثر گذارده، متأثر از موارد خاصی میگروه

مؤلف در بررسی احیای تفکر شیعی، به جریان مشروطه و  داند.آغاز این پدیده را از زمان شیخ انصاری می

وی باه تاازگی و بای ساابقه باودن       دهاد. آن را مورد بررسی عمیق قرار می ،نقش علما در آن اشاره کرده

کند و مبانی فقهی ذیل را در برای روابط اجتماعی در جریان مشروطه اشاره می قانونگذاری از طرف انسان



 



 

کند: مقدمه واجب، احکام ثانویه ظاهریه، قواعد متفرقه مربوط به جدایی مسائل شرعی این زمینه ذکر می

به  مدتاًتوان به عنوان انتقاد مطرح کرد آنکه این کتاب عای که مینکته. از عرفی و مقبوله عمر بن حنظله

پردازد و از تاریخ و جامعه شناسی فقط در مواردی کمک گرفته شده کاه باه روشان کاردن     ها میاندیشه

پاردازد، باه   هاای اساالمی مای   در واقع ایان کتااب آنقادر کاه باه اندیشاه       .ها کمک برسانداندیشه زمینه

  .(1362،عنایت.)ر.کاندکه مسلمانان طبق برداشت خود عرضه داشتهپردازد نمیهایی اندیشه

در بااااب آثاااار دساااته دوم و ارتبااااط مولفاااه هاااای کارآمااادی  باااا مشاااروعیت دو دیااادگاه    

قائاال بااه ارتباااط کارآماادی بااا مشااروعیت سیاساای هسااتند       دسااته اول کااالن وجااود دارد:   

دسااااته دوم داننااااد. حکوماااات ماااایسیاساااای باعااااث ساااالب مشااااروعیت را ناکارآماااادی و 

معتقدناااد منباااع مشاااروعیت ز هااام دانساااته و ی اکارآمااادی و مشاااروعیت را دو مقولاااه جااادا

جاازء محمااد جااواد الریجااانی   حکوماات الهاای اساات و ارتباااطی بااا مؤلفااه کارآماادی ناادارد.       

حکوماااتب مبااااحمی در مشاااروعیت و   در کتاااابوی  .اندیشااامندان دساااته دوم اسااات 

کناااد تاااا سااااختاری معقاااول از موضاااوع حکمرانااای را بیاااان نمایاااد. تاااالش مااای کارقمااادی

قائااال شاااده اسااات.   « کارآمااادی»و « مشاااروعیت»ن دو مفهاااوم تماااایز روشااانی بااای  وی 

طاارح و روشاان کااردن حاادود ایاان دو مفهااوم بااه مااا امکااان       مقااد اساات کااه   تنویساانده مع

دهااد مسااائل بساایاری را در فلساافه سیاساای بااا دیاادگاهی نااو و بااا دقتاای بساایار باااالتر        ماای

باااه هماااۀ مفااااهیم سیاسااای از دو جن»نویساااد:  الریجاااانی مااایو ماااورد بحاااث قااارار دهیمااا

وی در کتااااب نظریاااه ای «. باشاااند مختلاااف، مشاااروعیت و کارآمااادی، قابااال بررسااای مااای 

تحااات عناااوان نظریاااه ذاتااای عمااال ارادی را مطااارح کااارده اسااات. بااار اسااااس ایااان دیااادگاه 

حکاااومتی کارآماااد خواهاااد باااود کاااه در فهااام وضاااعیت حقیقااای و وضاااعیت ماااراد و تااادوین 

تخصصااای و مردمااای،  برناماااه عملااای بااارای رسااایدن باااه وضاااعیت ماااراد از ظرفیااات هاااای  

 (. 1373الریجانی،ر،ک.بیشترین بهره را ببرد)



 



 

در خصااااوص مباحااااث مربااااوط بااااه کارآماااادی بااااه نقاااال از  Khamenei.irدر سااااایت 

مولفاااه هااای کارآمااادی و مشاااروعیت  چنااین آماااده اسااات کااه ایشاااان    آیاات اخ خامناااه ای 

عیت در صاااورت فقااادان کارآمااادی، مشااارو   نااادمعتقد دانساااته ورا در ارتبااااط باااا یکااادیگر  

 .  (Khamenei.ir)نظام از دست خواهد رفت

از تحقیقات مؤلفه های کارآمدی از دیدگاه برخی بزرگان دینی نظیار حرارت علای)ع( و      سومدر دسته 

درقمادی بار   درکتااب  بهرام اخوان کاظمی علماء دینی نظیر امام خمینی و نائینی برشمرده شده است. 

هاای   از تعریف لیپست از کارآمدی، ابتدا اهداف و کاارویژه  با استفاده کارقمدی در نظام سیاسی اسالم

تأمین سعادت مادی و معناوی و توجاه باه     -1. حکومت اسالمی را از دیدگاه امام علی)ع( برشمرده است

 -5تاأمین امنیات    -4تحقاق عادالت    -3احیاء، احقاق و اقامه حق و دفع باطل  -2رشد و بالندگی مردم 

وصول  -8حفظ کرامت انسانی  -7تأمین رفاه عمومی  -6ومت رهبری الهی تحقق وحدت امت در پرتو حک

وی میزان دساتیابی و تحقاق    .به تعامل صحیح و مثبت بین حکومت و مردم و کسب حداکثر رضایت آنها

اخوان کاظمی، شاخصاه هاای   این کارویژه ها را تعیین کننده میزان کارآمدی و کارایی حکومت می داند. 

شایساته   -2عدالت و عادالت ورزی   -1اه امام علی)ع( را به این ترتیب ذکر کرده است. کارآمدی از دیدگ

نظارت و کنترل)اعم از نظارت و کنتارل درونای و خاود کنترلای و نظاارت       -4مجرب گرایی  -3ساالری 

 امانت داری، تکلیف گرایی و -6قانون گرایی و ضابطه مند بودن بجای رابطه گرایی  -5عمومی و همگانی( 

کفاف و قناعت و پرهیاز از   -8سرمشق بودن رهبران و مدیران و ساده زیستی آنان  -7مسئولیت شناسی 

اسراف. محقق محترم در پایان نتیجه گیری می کند که اگر کارگزاران نظام به شاخص های فاوق تأسای   

 . (1386،)ر.ک.اخوان زنجانیکنند کارآمدی نظام سیاسی افزایش خواهد یافت

معتقد است « کارقمدی حکومت اسالمی در اندیشه سیاسی امام خمینی»در مقالۀ  محسن رضوانی

ای است که امروزه کشور ما را مورد تهدید جدی قرار داده است. بر همین مسأله« بحران کارآمدی»که که 

کارهاای مهام و    تواناد راه های اندیشمندان و فیلسوفان سیاسای اساالم مای   اساس، طرح و تبیین دیدگاه



 



 

در خصاوص  ه به طرح اندیشه امام خمینی سی را برای حل این معرل ارائه دهد. در این راستا، نویسنداسا

شاخصه مهم کارآمدی دولت تحت عنوان کارآمدی اخالقای، حقاوقی، اقتصاادی،     20کارآمدی پرداخته و 

هاایی  ه در بخشنویسند مجموعه صحیفه امام، ارائه و تبیین کرده است. استناد بهبا را، مدیرتی و سیاسی 

پاردازد و عبااراتی از اماام را در ایان     از مقاله به بررسی ارتباط میان جایگاه مردم و کارآمدی حکومت می

« مشاارکت ماردم  »آورد. در شاخص هفدهم کارآمدی دولت از دیدگاه امام خمینی تحت عنوان زمینه می

رکت و حمایت همه جانبه تمام اقشار رمز موفقیت و کارآمدی دولت، برخورداری از مشا»شود که گفته می

 .(1384،)رضوانیبه انجام دادن همه وظایفش نیست و دولت به تنهایی هرگز قادر مردم است

کارقمدی نظام جمهوری اسالمی ایران، شاخصه ها و مکانیسام هاا از   "تحت عنوان مقاله ای در 

ی مطالعات انقالب اسالمی سال فصلنامه علمی پژوهشفرج اخ قاسمی در که توسط  "منظر امام خمینی

محقق به دنبال پاسخ این پرسش ها به چاپ رسیده است،  153-177ص ص 22، شماره 1389هفتم پاییز 

و شاخصه ها و مؤلفه های کارآمادی در  کارآمدی دارای چه مؤلفه ها و شاخصه هایی است؟  -1است که: 

نظام جمهوری اسالمی مبتنی بار چاارچوب   وی قائل به این مطلب است که اندیشه امام خمینی کدامند؟ 

از کارگزار است و تعامل بین دو بعد ساختاری و کارگزاری باعث کارآمدی نظام سیاسی می شود.  -ساختار

از نظار  طرف دیگر اگر هر یک از این دو بعد درست عمل نکنند باعث ناکارآمدی نظام سیاسی می شاوند.  

نفای   -مشاارکت مردمای   -قاانون محاوری   عبارتند از: سالمی نظام سیاسی انگارنده مؤلفه های کارآمدی 

وحادت   -مصلحت محوری -عقل گرایی –عدالت  –شایسته ساالری  –برابری  – مردمینظارت  -استبداد

کارآمدی نظام سیاسی اسالمی را در گارو عمال باه احکاام اساالم       وی. و همگرایی بین مردم و مسئوالن

 -قانون گرایای به این ترتیب برشمرده است. را خمینی امام  در اندیشههای کارآمدی مؤلفهایشان داند. می

جلاب محبات و    -حمایت از طبقات پایین جامعه -مشارکت مردم در دولت -خدمت گزاری -مردم گرایی

نظام و همگرایی بین دولات   وحدت و همگرایی بین مسئوالن -استفاده از ظرفیت مصلحت -رضایت مردم

ین باور است که در اندیشه امام یکی از مؤلفه های کارآمدی عامل کارگزار است محقق محترم بر او ملت. 



 



 

در دیدگاه امام خمینی کاارگزاران سیاسای بایاد یاک     که ناظر به ویژگی های شخصی حاکمان می باشد. 

، انتقااد پاذیری   وساان و متملقاان  تارد چاپل  عبارتناد از:  برخی از آنهاسری ویژگی هایی داشته باشند که 

 .(1389،)ر.ک. قاسمین نظام سیاسی، ساده زیستی، قاطعیت در عمل، تعهد و تدین،  و تخصصمسئوال

به قلم علیرضا صدرا و مسلم کرم زادی که  بررسی کارقمدی حکومت از دیگاه امام خمینیدر مقاله 

 گانبه چااپ رسایده اسات، نگارناد     1388در نشریه حکومت اسالمی، سال چهارم، شماره سوم  در پاییز 

بارای  ایدئولوژی هر نظام سیاسی بر اساس که ارآمدی نظام را به میزان دست یابی به اهدافی دانسته اند ک

حکومت کارآمدی  ،ار انقالب اسالمیمخود تعریف می کند. بر اساس این دیدگاه، امام خمینی به عنوان مع

ماان و مکاان، نظاارت    ات زیخدمت به مردم، حاکمیت قانون، توجه به متقرتحقق اهدافی همچون را در 

نویسنده مقاله در پایان نتیجه گرفته اسات کاه اماام    دیده است.  مردم، شایسته ساالری و اقتصاد مردمی

خمینی نه تنها همه کاره و پرمسئولیت بودن دولت و دخالت آن در همه امور را باعث ناکارآمدی حکومت 

آنها در عرصه های مختلف باعث کارآمدی  دانسته بلکه معتقد است سپردن کارها به مردم و نقش آفرینی

  (. 1388نظام سیاسی می شود)صدرا و کرم زادی، 

 "تحات عناوان   یدر تحقیقا . از جملاه  دسته چهارم از آثار بر ساختار سیاسی و کارکرد آن تمرکز دارند

توساط  که در قالب مقالاه   "گرا بر کارقمدی نظام سیاسی در جمهوری اسالمیتأثیر فرهنگ دولت

درضا صیاد، محمد علی خسروی، علی شیرخانی و ملک تاج خسروی باب اناری در فصلنامه پاژوهش  محم

تالش کرده اند تا باا بررسای رابطاه میاان فرهناگ      نویسندگان های سیاسی جهان اسالم به چاپ رسید، 

دولت گرا بر کارآمدی نظاام سیاسای جمهاوری اساالمی     فرهنگ سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی، تأثیر 

گرا که: فرهنگ دولت ندبه دنبال یافتن پاسخ این سئوال بوده اآنها . ورد نقد و ارزیابی قرار دهندمران را ای

در پاسخ به سئوال خود این چه تأثیری بر کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسالمی ایران داشته است؟ 

عرصه سیاسی و اقتصادی برای د که: فرهنگ دولت گرا با تبیین وظایف متعدد در نفرضیه را مطرح می کن

در این پژوهش باا بهاره   دولت موجب ضعف کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسالمی ایران شده است. 


