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  چکیده
اي ـ دامت برکاته ـ یک متفکر برجسته شیعی است و در ایـن بـاب      اهللا خامنه حضرت آیت
حکومـت  «هاي علمی شیعه وفادار است اما در عین حـال آنچـه او در بـاب     به همه سنت
الشعاع جنبه دینـی   ه فراوان به آیات جنبه مذهبی آن تحتارائه نموده، به دلیل تکی» اسالمی

آیـد.   آراء و نظرات ایشان به حساب مـی » امتیازات خاص«قرار گرفته است و این یکی از 
اي را در بـاب   خامنه اماماین مقاله با رویکرد تحلیل محتوا سعی بر آن داشته هندسه فکري 

  بیان کند. » ساالري دینی مردم«

  واژگان کلیدي 
  ساالري دینی، حکومت اسالمی اي، مردم اهللا خامنه هندسه فکري، حضرت آیت

                                                                                                                                         
 دکتراي امنیت ملی. 1

  109ـ 69؛ صفحات 1398بهار  ،77، پیاپی 1، شماره بیستمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
کنـد تـا    براي جانمایی آراء و نظرات یک متفکر، کمک مـی » هندسه فکري«تبیین 
به درستی دیـده شـود. بـدون آن، بـا     » فکر«ها، مقاصد و نتایج یک  ها، زمینه ریشه

  ویر روشن و درك درستی رسید. توان به تص نگاه صرف به آراء و نظرات نمی
توان با  آراء و نظرات، فارغ از هندسه در ساحت عمومی مفید است و حتی می

توان یک  آن به نتایجی هم رسید اما بدون توجه به هندسه فکري، نمی» کاربست«
ارائه کرد. چـه اینکـه فـرض بـر ایـن      » الگویی«بناي منسجم و برخوردار از جنبه 

کنـد و   ، غرضی فراتـر از طـرح موضـوعات را دنبـال مـی     است که آراء و نظرات
غایی یک متفکر براي فهم دقیق مقاصد آراء و نظـرات، بسـیار    دسترسی به غرض

  الزم است.
ـ بـه گـواهی آثـار     اي ـ دامت برکاتـه   اهللا العظمی سیدعلی خامنه حضرت آیت

سال پـیش ارائـه کـرده اسـت و نیـز بـه شـهادت، بهـم          60فراوانی که از حدود 
پیوستگی که این معارف دارند و طول زمان و تحوالت فراوان آن سبب تغییـرات  

ي اسالمی که ها یتبنیادي و دگرگونی مفهومی در آنها نشده است، در بین شخص
دارنـد، یـک متفکـر برجسـته     » نگرش درون دینـی از حکومـت  «نقشی در تبیین 

اده کرد. از سوي دیگـر  استف» بدیل بی«باشد و شاید در این مورد بتوان از واژه  می
ایشان در میان متفکرینی که در دوره معاصر در حوزه اندیشه اسالمی بـه فعالیـت   

داشـته اسـت و   » حکومـت «اي روي مبحث  اند، تمرکز ویژه قلمی و بیانی پرداخته
انصافاً در این حوزه نمونه مشابه دیگري وجود ندارد. ایشان به خصوص از اوایل 

ر مداوم در این حوزه بحث کرده و زوایاي آن را با دقـت  تا امروز بطو 1350دهه 
تر در ایـن حـوزه، نکـات بـدیع و      نظیري مورد کنکاش قرار داده و از این مهم بی

  ممتازي ارائه کرده است. 
اي ـ دامت برکاته ـ با تسلط ویژه بر تفسیر آیات قـرآن     اهللا خامنه حضرت آیت

، اندیشه نوین در بـاب  »سنت«عبیري به کریم و با احاطه فراوان به احادیث و به ت
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حکومت اسالمی را با اخذ از متون مورد اتفاق مسلمین ارائه کرده است و از ایـن  
به مضامین آیات و روایات  کامالًرو، او در بحث حکومت دینی در عین نوآوري، 

ـ کتاب و سنت ـ وفادار بوده است. ایشان نه پا را از دایره کتـاب و سـنت فراتـر     
ته و نه در دایره آراء و نظرات متفکرین سلف اسالمی محـدود مانـده و در   گذاش

هاي علمی گذشته، به نقـادي عالمانـه در ایـن نظـرات      عین تسلط بر آراء استوانه
  ها نکته بدیع و عظیم بر این آراء افزوده است.  پرداخته و ده

سـت و  اي ـ دامت برکاته ـ یک متفکر برجسته شیعی ا   اهللا خامنه حضرت آیت
هاي علمی شیعه وفادار است اما در عین حـال آنچـه او    در این باب به همه سنت

ارائه نموده، به دلیل تکیه فراوان به آیات جنبه مذهبی » حکومت اسالمی«در باب 
آراء » امتیازات خـاص «الشعاع جنبه دینی قرار گرفته است و این یکی از  آن تحت

اي یـک مکتـب    اهللا خامنـه  فکـري آیـت  آید. مکتب  و نظرات ایشان به حساب می
تواند مورد پـذیرش کلیـه فـرق اسـالمی قـرار       فراگیر کالمی و فقهی است که می

گیرد. هندسه فکري ایشان در عین حال یک هندسه کامل اسالمی ـ انسانی اسـت   
باشـد و جنبـه    ي جوامع امروز اسـالمی مـی  ها یتو دربردارنده کلیه نیازها و اولو

تواند مورد توجه مجامع غیراسالمی و حتـی غیردینـی نیـز     میانسانی این مکتب، 
  قرار گیرد.

ـ در عین توجه ویژه  اي ـ دامت برکاته  اهللا خامنه در مکتب فکري حضرت آیت
به عنوان یک موضوع مسـتقل و نـه   » مردم«اي به  به دین و معارف آن، بطور ویژه

ترین  در متن دین عالی لزوماً مندرج در ذیل دین توجه شده است. از منظر ایشان،
ضوابط براي رسیدن انسان به کمال معنـوي و مـادي و تـأمین دنیـا و آخـرت او      

اي متعلق و  گردد را مقوله وجود دارد. در عین حال حکومت و هر چه به آن بازمی
نمایـد. بایـد    بدیعی ارائه مـی  کامالًشمرد و در این باب نکات  مربوط به مردم می

حق خدا در جعل حکومت و حق مـردم در ایـن بـاب، از    اعتراف کرد که تألیف 
ویژه در دوره معاصر،  ترین موضوعات کالمی است که در طول تاریخ و به پیچیده
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ــان متفکــرین و    ــه خصــوص در می ــان متفکــرین و ب ــی را در می مباحــث فراوان
پردازان دوطایفه شیعه و اهل سنت برانگیخته و بظـاهر بـه موضـوعی حـل      نظریه

ل شده است. در این میان، ایشان با توجه خاص به این مهم و توجـه  ناشدنی تبدی
به اختالفات فراوان میان اندیشمندان این حوزه، با مهارت ویژه به حل آن همـت  

اي را در مقایسه با سایر  اهللا خامنه گماشته و خود این، هندسه فکري حضرت آیت
  حکماي اسالمی و غیراسالمی ممتاز کرده است. 

هاي معین، دستگاه خاص تجزیه  اي داراي ورودي اهللا خامنه ي آیتهندسه فکر
هـاي منسـجم و محکـم و الزامـات معـین و روشـن و        ها، اسـتنتاج  و تحلیل داده

باشد. بر این اساس باید گفت بـراي درك   مرتبط و منطقی می کامالًهاي  خروجی
اي  اهللا خامنـه  ها، مقدمات، اغراض، ساختار و نتایج آراء و نظرات آیـت  دقیق زمینه

در باب حکومت، باید همه این موارد را کنار هم دید. کما اینکه این حکم درباره 
  باشد.  هر متفکر دیگري نیز جاري می

ما در اینجا ابتدا به پنج حوزه بحثی ایشان در باب حکومت اسالمی، الزامـات  
کنیم و در  پردازیم. پس از آن در باب هندسه فکري ایشان بحث می و نتایج آن می

آوریم و در نهایـت سـپس    مرتبه بعد اختصاصات ایشان در باب آراء حکومتی می
آراء و نظرات سیاسی اجتماعی معظم لـه در بـاب حکومـت اسـالمی را در یـک      

  آوریم.  اي به آنها می بندي و بدون افزوده دسته

  الف) اهداف حکومت اسالمی 
نی، شش محور کلیدي در آراء در باب اهداف خداوند متعال از ایجاد حکومت دی

ـ وجود دارد کـه در مـوارد متعـدد و در     اي ـ دامت برکاته  اهللا خامنه و نظرات آیت
  اند:  طول زمان به طور مکرر بیان شده

تربیـت  «عنصـر   تـرین   مهـم حکومت دینی براي گسترش تقوا به عنوان  تقوا، .1
  ز غیرخود است. هاي اصلی تشخیص آن ا آید و یکی از شاخص پدید می» انسان
توحید و بنـدگی خـدا داراي دو عرصـه     عبودیت و حضور توحید در جامعه انسانی،.2
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فردي و اجتماعی است که هر دو جنبه به ایجاد حکومتی دینی وابسته است یعنی 
پذیر نیست هر چند  حتی توحید فردي در عمل بدون وجود حکومت دینی امکان

  اید موحد باشد. از جنبه تکلیفی، انسان در هر وضعی ب
باشد و بدون آن هـر حکـومتی    والیت که ناشی از خداوند متعال می والیت، .3

کنـد. بـر ایـن     باشد، بدون وجود حکومت دینی تعیین و عینیت پیدا نمی باطل می
اهداف حکومت دینی، تحقق والیت الهـی شـمرده شـده     ترین  مهماساس یکی از 

  آید.  دینی هم به حساب میهاي حکومت  است و خود این یکی از شاخص
اهـداف   تـرین   مهـم به معناي اقامه حق و دفع باطـل یکـی دیگـر از     عدالت، .4

ساز تحقـق اصـول دیگـر شـامل تقـوا،       حکومت اسالمی است که از یکسو زمینه
هاي تحقق  توحید، والیت و کرامت انسان است و از سوي دیگر یکی از شاخص

ت دینی بدون عـدالت وجـود عینـی    حکومت دینی است. به عبارت دیگر حکوم
  نخواهد داشت. 

آفریـده و بـر   » اختیـار و آزادي «خداونـد، انسـان را بـا خصیصـه      کرامت انسان، .5
سرنوشت خویش حاکم کرده است. بر این اساس حکومت دینی باید دائماً در زمینـه  

تبـاط  تالش کند. این موضوع ار» کرامت او«توسعه اختیار و آزادي انسان و به عبارتی 
او دارد و حکومت اسـالمی بایـد   » افزایش توانمندي«و » افزایش دانایی«مستقیمی به 

  در حوزه اجتماعی، تالش خود را بر این اساس معطوف نماید.  
در نتیجه تالش حکومت براي گسترش اجتماعی توحید، والیت،  حیات طیبه،.6

به دست پیدا کند. به عدالت، تقوا و کرامت انسان، جامعه انسانی باید به حیات طی
این معنا که در حرکت تناسبی و تعادلی و رشد همپاي آن پنج عنصر، به وضعیتی 

  ظهور یابد.» اهللا خلیفه«و » انسان کامل«تام برسد که در آن 

  ب) فلسفه و ضرورت ایجاد نظام دینی 
در باب فلسفه ایجاد حکومـت دینـی، هشـت عنصـر اساسـی در آراء و نظـرات       

  اي وجود دارد:  نهاهللا خام آیت
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ایـن   خداوند متعال به تصریح آیات قرآن مجید، قادر، عـادل، رحـیم، حکـیم و... اسـت.     .1
اي بر آن مترتـب نیسـت.    تجلی پیدا کند وگرنه فایده» مخلوق او«صفات باید در 

براي تحقق ایـن صـفات، وجـود حکومـت دینـی ضـروري اسـت و از ایـن رو         
 تـرین   مهـم «حـال در نگـرش اسـالمی،     است در عـین » راه«حکومت اگرچه یک 

مهـم    باشد و لذا در اسالم بر ایجاد و حفظ آن بـیش از هـر مؤلفـه    نیز می» مقصد
  شده است.  تأکیددیگر 

گیرنـد و اسـتثنایی    که همه موجودات را دربرمی عدالت و نعمت دو عنصر فراگیر هستند .2
یت خـارج شـود، فلسـفه    در شمول آن راه ندارد. اگر این دو عنصر در عمل از عموم

شود. بر این اساس حکومت دینـی   خلقت که برخورداري همه از آنهاست، تهدید می
ها تأمین نمایـد و بـر    ها را به طور فراگیر براي همه انسان وظیفه دارد عدالت و نعمت

  توسعه آن تالش نماید.  
ایـن   نبوت بر مبناي اقامه حق و دفع باطل اسـتوار اسـت و   ،تحقق فلسفه نبوت .3

شود. اگر اقامه حـق   عالوه بر دوره حضور، بر دوره غیبت انبیاء الهی نیز شامل می
با محدودیت مواجه شده و دفع باطل دچار موانعی شـود، فلسـفه نبـوت تحقـق     

شـود. حکومـت دینـی کـه شـامل دوره       یابد و این نقض غرض محسوب می نمی
د، وظیفـه دارد فلسـفه   شـو  هاي معصوم می  حضور و غیاب پیامبران و سایر انسان

  ارسال رسل را تضمین نماید. 
از آنجا که فلسـفه خلقـت و هـدایت بشـر بـه       باشد.» جمعی«اصالح جامعه باید  .4

تواند به پیدایی اکثریتی راه  گردد، اقدام فردي نمی ها محدود نمی تعدادي از انسان
ن کار از یافته منتهی شود. اصالح جامعه از طریق اصالح جمعی ممکن است و ای

شود و از این رو وجود حکومت الهـی   طرایق اقدام گروهی از مؤمنین محقق نمی
  یابد.  ضرورت می

ضـرورت خلقـت انسـان اسـت. ایـن کمـال        تـرین   مهم کمال خلقت. به کمال رساندن، .5
تواننـد   آید و از آنجا که عوامل متعددي مـی  به دست می» اختیار و اراده«انسانی در سایه 
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قرار داده و مانع کمال انسان شـوند، حکومـت دینـی     تأثیراراده انسان را تحت اختیار و 
  آید تا موانع مادي و معنوي این راه را از پیش پاي انسان بردارد.   پدید می

از آنجا که انسان موجودي اجتماعی است، شخصـیت او در   ،جو معنوي جامعه .6
دهـد. فضـاي    را شکل می هاي او گیرد و رفتار و گرایش شکل می» جامعه«فضاي 

اجتماعی باید از عطر توحید، بندگی، تقـوا، عـدالت و کرامـت انسـان و فضـایل      
هـاي انسـانی بـه سـمت      اخالقی آکنده باشد تا در آن شخصیت، رفتار و گـرایش 

کمال انسانی شکل گیرد. بدون جوي معنـوي، الزامـات و تعلیمـات پسـندیده در     
مت اسالمی باید جداي از تحت تعلیم قرار برند و لذا حکو عمل راه به جایی نمی

  دادن افراد، محیطی معنوي و رشددهنده فراهم سازد. 
حاکمیت یـک ودیعـه الهـی اسـت کـه بـه        ،رسیدن مردم به حق حاکمیت بر خود .7
ها سپرده شده است و از این رو از منظر دینـی، تسـلط انسـانی بـر      تک انسان تک

ها ـ ممنوع است. ایـن    آن توسط خود انسانانسان دیگر ـ بدون اختیار و انتخاب  
باشد، بدون وجـود   ها می حاکمیت که یک حق عمومی و مربوط به فرد فرد انسان

پذیر نیست. از این رو حکومت اگرچـه برآمـده از    یک نظام توانمند انسانی امکان
ران نیز در رسـیدن   باشد، خود یک عامل مهم و پیش ها می انتخاب و اختیار انسان

  ها به این حق متعالی است.  نانسا
هـا در طـول حیـات خـویش در معـرض انـواعی از        انسـان  ،مدیریت تحوالت .8

توانـد جوامـع را در معـرض فروپاشـی و      رخدادهاي سـهمگین هسـتند کـه مـی    
اضمحالل قرار داده و به طور کلی آن را از هـدف خلقـت دور نمایـد. مـدیریت     

باشد تا در خدمت انسـان و رشـد    یدرست این تحوالت نیازمند دستی قدرتمند م
او و رسیدن او به حقوق خویش قرار گیرد. بر اینب اساس حکومـت دینـی ایـن    

  کند.  تحوالت دائمی را به نفع انسان مدیریت می

  ج) شرایط زمامداران
اسـت. در میـان   » حـق حکمرانـی  «یکی از موضوعات مهم در بحـث حکومـت،   
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ت رسیدن افراد پرداخته شـده و در عـین   هاي سیاسی، نوعاً به شیوه به قدر فلسفه
حال با جعل قوانین، سعی شده نحوه انتخاب و دامنه اختیارات زمامـداران تبیـین   

باید واجد یـک سلسـله امتیـازات و    » صاحبان امر«گردد. اما نوعاً از این نکته که 
ي فردي نیز باشند، غفلت شده است. در حکومت دینی امـا ایـن دو   ها گیبرجست

اهللا  انـد کـه براسـاس آنچـه در آراء آیـت      موازات یکدیگر دیـده شـده   موضوع به
  باشد:  اي آمده است، شامل موارد ذیل می خامنه

هاي رفتاري و فکـري، بـه ملکـه عـدالت و      صاحبان امر باید از جنبه عدالت؛.1
ملکه تقوا آراسته باشند. به این معنا که در اداره امور مردم از هـر گونـه اجحـاف    

ه و همه همت خود را در تأمین آتیه معنوي و مادي همه شـهروندان و  برحذر بود
  به خصوص آنان که بیش از دیگران به حمایت احتیاج دارند، صرف نمایند. 

در حکومت دینی صاحبان امر باید احاطه کامل به قوانین الهی داشته باشند. آنـان   فقاهت؛ .2

از سـوي دیگـر بایـد بتواننـد      سو باید به کتاب و سنت علم داشته باشند و از یک
ها در کتاب و سنت آمده  هاي آن نیازهاي جدید را با وضع قوانین جدید که ریشه

است، برطرف نموده و پاسخ دهند و در این راه نیازمند به دیگران نباشند چرا که 
توانند، آراء متفاوتی داشته باشند و فرد حاکم بدون احاطه شخصی بـه   دیگران می
تواند، از میان آراء به گزینش یـک رأي روي آورد. ایـن موضـوع     میمصادر فقه ن
آورد و از دیگـر سـو سـبب     سو زمینه اختالف را در جامعه پدید مـی  خود از یک

  گردد.  تردید حاکم می
هیچ فردي به خودي خود حق حکومت بـر مـردم را نـدارد و     ؛پذیرش مردم .3

دهد. فرد در  ه فرد نمیآراستگی او صفات شخصی حتی عصمت نیز چنین حقی ب
حکومت دینی پس از واجد شرایط بودن تنها از طریق تمایل و آراء مثبـت مـردم   
است که حق دارد بر آنان حکومت کند. این پذیرش، خود دو مرحله دارد؛ مرحله 

ي او. حـاکم  هـا  سـت پذیرفتن فرد به عنوان حاکم و مرحله پذیرش نظرات و سیا
عمومی ـ اکثریت ـ مردم اداره کند و در مقابـل آراء     اسالمی باید جامعه را با آراء
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مردم، براي خویش امتیازي قایل نباشد. البته حاکم اسـالمی از آنجـا کـه موظـف     
است طبق قانون شرعی و عرفـی، جامعـه را اداره کنـد بایـد از طریـق تربیـت و       

  ي قوانین شرعی و عرفی نماید. »پذیرا«آموزش مردم، جامعه را 
از وظـایف حـاکم اسـالمی صـیانت از وحـدت و       یکـی  امعـه؛ حفظ وحدت ج .4

یکپارچگی جامعه است بر این اساس، حاکم اسالمی باید تحمل اکثریت جامعه را 
در الزام به اصول، ضوابط و قوانین در نظر بگیرد و حفظ وحدت جامعه را فراتـر  

نـد  توا از این اصول و ضوابط به حساب آورد؛ چرا که جامعه از هم گسیخته نمـی 
  به هدف خود و هدف حکومت اسالمی نایل آید. 

حاکم دینی عالوه بر اتصاف به سـه عنصـر فقاهـت، عـدالت و      شخصیت زمامدار؛ .5
هـا، اداره   مردمی بودن باید شخصاً صاحب فضایلی باشد. چرا که بدون واجد بودن آن

پـذیر نیسـت. ایـن خصوصـیات و امتیـازات شـامل        مبتنی بر تکامـل جامعـه، امکـان   
شناسی، راه بلد بـودن، مجـرب بـودن، بیـدار بـودن،       شناسی، مصلحت جاعت، زمانش

گیري و مصمم بودن در اجرا و پیشـرو بـودن در عمـل بـه      قاطعیت داشتن در تصمیم
باشد. به عبارت دیگـر زمامـداران جامعـه دینـی بایـد در       آنچه از مردم توقع دارد، می

، برتر باشند؛ چرا کـه یکـی از لـوازم    فضایل و مکارم در مقایسه با مردم زمانه خویش
  بودن زمامداران است.  » اسوه«حرکت عمومی مردم به سمت صالح و اصالح، 

  د) وظایف زمامداران
حاکمان در حکومت دینی، وظیفه دارند اهداف اساسی مادي و معنوي جامعـه را  

حکومـت و   تأسـیس تحقق ببخشند و نتیجه حکمرانی آنان باید به تأمین فلسـفه  
  اند از:  اف آن را منجر شود. این موارد عبارتاهد

حکومت دینی حکومت قـانون اسـت و    اداره جامعه براساس قوانین شرع و آراي مردم. .1
از این طریق والیت نبی و والیت امام معصـوم و والیـت فقیـه معنـا و مفهـوم پیـدا       

دار اسالمی بایـد  شوند؛ دین و آراء مردم. زمام کند. این قوانین از دو منبع ناشی می می
قوانین فقهی را در جامعه پیاده کند. چرا که در غیر ایـن صـورت حکومـت دیـن در     
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ترین پاسدار و پشتیبان قوانینی باشـد کـه    یابد و هم او باید بزرگ حاکمیت تحقق نمی
اند. چرا که در غیر این  اند و یا نمایندگان آنان به تصویب رسانده مردم به آن رأي داده

  یابد.   تحقق نمی» حکومت مردم«صورت نیز 
نتیجه حکومت زمامداران در حکومت دینی باید  تأمین مادي و معنوي شهروندان؛ .2

رفع احتیاجات مادي مهم مردم و نیز برآوردن نیازهاي اساسی معنوي آنان باشـد.  
نتیجه حکومت زمامداران در حکومت دینی باید دنیایی آباد و آخرتی آبادتر باشد 

شـود. از ایـن رو، تـأمین مـادي و      مت اسالمی دچار نقض غرض میوگرنه حکو
  باشد.  تأمین معنوي مردم دو شاخص مهم در تحقق حکومت دینی می

نتیجه حکومت زمامداران دینی باید ایـن باشـد کـه     تقویت اختیار و اراده مردم؛ .3
مـال  ها در حکومت دائماً بیشتر شود. چـرا کـه ک   ات انسانتأثیردایره اختیارات و 

آنها وابسته بـه توسـعه دامنـه و تعمیـق اختیـار و اراده آنـان اسـت. در واقـع در         
ت حکومت در امور مردم کاسـته شـود و   صرفاًحکومت دینی باید دائماً از دامنه ت

ت مـردم در حکومـت افـزایش یابـد. در حکومـت      صـرفاً متقابالً دائماً بر دامنـه ت 
یش دانـایی و ارتقـاء توانـایی    اسالمی فرض بر این است که حکومت متکفل افزا

شهروندان است. پس به مرور که حکومت با شهروندان دانـاتر و توانـاتر مواجـه    
اي بر دانـایی و   گردد، باید اداره امور آنان را به خودشان بازگرداند وگرنه فایده می

  توانایی مردم مترتب نیست. 

  ه) تهدیدات و منهیات 
ایجی که باید به دست آورد، با تهدیداتی هر حکومتی براساس اهداف، اصول و نت

تواند به دو دسته تهدیدات وجودي و تهدیدات غیروجودي  باشد که می مواجه می
تقسیم شود. در اینجا منظور، تهدیدات وجودي هستند که هویت یک حکومت را 

دهد. حکومت دینی نیز از این دو نوع از تهدیدات جدا  در معرض ویرانی قرار می
ي معنـوي،  ها یتي مادي و مأمورها یتحکومت دینی به تناسب مأمورنیست. در 

تهدیدات وجودي شامل تهدیدات وجودي مـادي و تهدیـدات وجـودي معنـوي     
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  باشند:  شوند و در موارد ذیل قابل فهرست می می
در حکومت دینی براساس مأموریت مهمـی کـه در بـه تکامـل      تحجر و جمود؛ .1

کـن بـه حسـاب     تایی و توقف یـک تهدیـد بنیـان   رساندن دائمی انسان دارد، ایس
آید. تحجر به این معناست که حکومت در مواجهه بـا مسـایل جدیـد، پاسـخ      می

جدید نداشته باشد و ساختار آن به نازایی مبتال شده باشد. از دیگر رو، در جامعه 
رو وجـود دارد کـه حکومـت بایـد از      همیشه دو دسته نیروي متحجرین و پـیش 

م متحجر برحذر باشد. تحجر در حکومت دینی حتی ممکن اسـت در  افتادن به دا
اي از احکام شرعی تجلی پیدا کند و این در  و توقف در پاره  قالب تمسک قشري
ي ها ستب گذاري فقاهت در زمامدار اسالمی براي شکستن بن حالی است که شرط

  ي فقهی است. ها ستب پیش آمده و از جمله بن
هـاي دینـی و جـدا افتـادن      رفتن جامعه از تعلیمات و ارزشفاصله گ سکوالریزم؛ .2

حکمرانی ـ سیاست ـ از اخالق و نیز به تعطیلی کشیده شدن احکام الهـی، جامعـه را     
حکومـت   تأسـیس برد. سکوالریزم از آنجا کـه فلسـفه    به سمت سکوالریزم پیش می

هـاي مـادي    یشـه هاي منبعث از اند کند و آن را در تراز سایر حکومت دینی را تباه می
آید و حکمرانان دینی باید خود از آن  دهد، یک تهدید وجودي به حساب می قرار می

  برحذر باشند و جامعه را نیز از افتادن به این ورطه پرهیز دهند.  
فرض بر این است که حکومـت در   وقتیانفعال مردم در برابر مفاسد و انحرافات؛  .3

باشد، وجود حساسـیت   آراء مثبت شهروندان می ایجاد، بقاء و اداره آن، وابسته به
کافی در شهروندان در برابر میل حکومت و جامعه به سمت مفاسـد و انحرافـات   

آید. بر این اساس بـا فـرض اینکـه زمامـدارن داراي      یک ضرورت به حساب می
اند و خللی در اراده و عمل آنان پدیـد نیامـده اسـت،     خصوصیات الزم حکمرانی

در زدودن مفاسد و حتی بستن راه نفوذ آن حساسیت کـافی داشـته   مردم هم باید 
باشند و به پاك و الیق بودن زمامـدازان بسـنده نکننـد چـرا کـه در اکثـر مـوارد        

اندازد.  کند و از اثر می هاي حکومت مصلحان را ویران می انحرافات و مفاسد، پایه
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حفـظ حکومـت و    در این میان، مردم هرچه باتقواتر باشـند، وظیفـه بیشـتري در   
  جامعه از انحرافات دارند. 

نفـوذ بیگانگـان    برداري آنان از فرهنگ بیگانه؛ نفوذپذیري زمامدارن از بیگانگان و گرته .4
شـود.   در یک حکومت باعث انحـراف در اهـداف و در فلسـفه وجـودي آن مـی     
هـاي   نفوذپذیري حکمرانان از بیگانگان به مرور و حتی گـاهی بـا سـرعت، پایـه    

کند. این نفوذ سبب ترجیح اهداف دشمن بر اهـداف ملـی    ت را سست میحکوم
گیرد، هر چند هر نفـوذي   گردد. اما نفوذ همیشه با شمایل سیاسی صورت نمی می

لزوماً ماهیتی سیاسی دارد. این نفـوذ ممکـن اسـت از طریـق پـذیرش اجتمـاعی       
این رو فرهنگ بیگانه و یا پذیرش آن در سطوحی از حکومت صورت گیرد و از 

مرزبنـدي داشـته باشـند و آن را قابـل     » غیـر «زمامداران باید ضرورتاً با فرهنـگ  
  اغماض تلقی نکنند. 

حکومت دینی در عین ابتناء به ضوابط دینی، لزوماً  استبداد و استغناء حکمرانان؛ .5
بلکه بیش از آن باید در زمان اجرا  تأسیسباید مردمی باشد. این نه تنها در مرحله 

کومت و جامعه جاري باشد. حکمران اسالمی نباید با استناد به منشـأ الهـی   در ح
حکومت خود و یا امتیازات معرفتی و اخالقـی شخصـی کـه او را شایسـته قـرار      
گرفتن در جایگاه زمامداري مردم کرده است، به استبداد ـ یعنی ترجیح رأي خود  

او را به این منصب رسـانده   بر آراء دیگران ـ کشیده شود. او باید بداند آراء مردم 
انـد و   ي او همان است که دین و مردم بـه او داده ها یتو دایره اختیارات و صالح

وقتی رأي او با آراء اکثریت شهروندان تطبیق نداشت، این اوست که باید از رأي 
تواند بین نصوص دینی و نظر شـهروندان، نصـوص    خود عدول کند. البته او نمی

أي مردم وانهد. اما وقتی رأي یعنی تدبیر خود او با آراء اکثریـت  دینی را به نفع ر
شهروندان منطبق نبود، باید رأي مردم را بر رأي خویش مقدم بـدارد. زمامـداران   

نیـاز از برخـورداري از ادامـه حمایـت      گاه نباید خود را بی در حکومت دینی هیچ
  گردن فرازي کنند. مردم بدانند و در مواجهه با آنان نباید مانند سالطین، 
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المـال   زمامداران دینی نباید از بیـت  کارگیري افراد ناالیق؛ المال و به حیف و میل بیت .6
براي خود، سهمی بیش از سهم فرودستان جامعه قایل باشند. آنان باید بدانند قرار 
گرفن در مناصب باال به آنان اسـتحقاق برخـورداري از سـهمی بیشـتر در امـوال      

هد. در حکومت دینی، زمامداران به نسبت پست باالتري که متعلـق  د عمومی نمی
تـري هسـتند،    گیرند، سهمی کمتر از کسانی که در مناصب پایین به مردم است می

  دارند و به طور کلی سهم آنان با فرودستان برابر است. 
توانند هـر کسـی را بـه     از سوي دیگر زمامداران به واسطه اختیاري که دارند، نمی

ي حکـومتی  هـا  ستها را در پ کاري بگمارند. آنان موظفند با بررسی دقیق، بهترینهر 
پذیري بیشـتري از   بگمارند و در این راه دچار وسوسه در بکارگیري کسانی که تبعیت

  دارند، نشوند.   آنان دارند و بیشتر از دیگران حریم آنان را نگه می
از آنجا که حکومت متعلق بـه مـردم    و باندبازي؛ ها ستمسابقه در به دست آوردن پ .7

ترین بخش مردم که فرودستان هستند، انتخاب  است، حکمرانان باید از میان پایین
رسند، نبایـد حقـوق و درآمـدي بـیش از فرودسـتان       شوند و وقتی به مناصب می

ي باالتر اگرچه زحمت بیشتري دارند، ها ستداشته باشند. حکمرانان باید بدانند، پ
تر کمتر است. از این رو در حکومت دینی، مسابقه  ي پایینها ستز پعایدات آن ا

کند و خود بـه خـود آنـانی بـه      ي باالتر معنا پیدا نمیها ستدر به دست آوردن پ
تـر از دیگـران و    شوند که عزمشان براي خدمت جـزم  ي باالتر نزدیک میها ستپ

نـین شـرایطی   ها بیشتر از سـایرین اسـت. در چ   شان در حفظ این جایگاه اخالص
گیرد تا مسئول باالتر آن را سالح خـویش در تهـاجم بـه امـوال      باندي شکل نمی

  عمومی کند. 

  هندسه و منظومه فکري 
اي چهار عنصر اصلی وجود دارد کـه در   اهللا خامنه در هندسه فکري حضرت آیت

باشند، تقوا، عبودیت، عدالت و کرامت مردم. این چهـار   عین حال درهم تنیده می
دهنده به حکومت دینی است و در همـان حـال چهـار عنصـر      ر اصلی شکلعنص
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  باشد.  شاخص در ارزیابی وضع حکومت در جامعه نیز می
اي است کـه در آن خـدا حـاکم اسـت،      در این میان تقوا، نمود بیرونی جامعه

عدالت وجود دارد و مردم زندگی توأم با کرامتی دارند. پس تقوا یک خصوصیت 
ست؛ یک جامعه به عنوان یک موجود زنده نیـز بایـد تقـوا داشـته     فردي نی صرفاً

باشد و این زمانی است که عوامل شـرك و نفـاق و ظلـم از جامعـه زدوده شـده      
باشد. تقواي اجتماعی نتیجه توحیـد، عـدالت و کرامـت انسـان اسـت و فقـط از       

  آید.  رهگذر حکومت دینی پدید می
ي و اجتماعی اسـت. عبودیـت اجتمـاعی یـا     نیز داراي دو جنبه فرد عبودیت یا توحید

اي کـه   توحید اجتماعی، کنش دائمی عناصر یک جامعه به سوي اهللا اسـت بـه گونـه   
اثر بگذارنـد. از  » کنش دائمی«ها و مشکالت پیچیده نتوانند بر این  نامالیمات، حرمان

ایـد بـه   اي کـه ب  این روست که خداوند متعال انواعی از بالها و ابتالها را براي جامعه
کند و این سیستم تربیتی خداوند در سـاخت اجتمـاعی اسـت.     توحید برسد وارد می

باشـد، عبودیـت    گونه که عبودیت فردي توأم با معارف و مناسک می باید گفت همان
اجتماعی نیز وابسته به معارف و مناسک خـاص خـود اسـت. معرفـت اجتمـاعی از      

تظـاهرات  «آید و مناسک آن  می طریق حرکت جامعه به سمت اصالح و تکامل پدید
گردانـد و آنـان را    است. در واقع هر آنچه که جبهه دینداران را منسجم مـی » نیمدارانه

  کند، مناسک توحید اجتماعی است.   افزا می هم
رکـن در   تـرین   مهـم اي ـ دامت برکاته ـ    اهللا خامنه از منظر حضرت آیت عدالت

باشـد. عـدالت    ردي و اجتماعی مـی حاکمیت اسالم است و داراي ابعاد مختلف ف
اي بـه آن، تضـعیف جامعـه و     شود و هر خدشـه  سبب قوام جامعه و حکومت می

آورد. ایشان معتقد است اگر عدالت نباشـد، در واقـع هـیچ     حکومت را در پی می
هـاي   ي حکومت، همـه ارزش ها ستکاري انجام نشده است، حتی اگر بر اثر سیا

مأموریت انبیاء الهـی   ترین  مهمشده باشد. ایشان مادي هم براي شهروندان فراهم 
  داند.  را استقرار عدالت و مشکل اصلی بشریت را فقدان عدالت می
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 ترین  مهم، رساندن انسان به کمالی که خداوند براي او مقرر داشته، کرامت انسان
ها است. در این میـان، دو عنصـر    هاي منبعث از آن هدف شرایع الهی و حکومت

باشـند. از ایـن رو    به عنوان راه تحقق کمـال انسـانی مـدنظر مـی    » و اراده اختیار«
گویند مردم با  هاي مدرن در نظر گرفته و می اي که براي حکومت برخالف فلسفه

تـن دادن بـه حکومــت، از بخشـی از اختیــار و بخشـی حــق آزادي خـود بــراي      
و حکومـت  ي دیـن  هـا  یـت گذرند، اسالم یکی از مأمور بخشی به جامعه می نظام

اي  اهللا خامنه داند. آیت هاي واقعی انسان می دینی را تقویت اراده و گسترش آزادي
کننـد و از   ي اصلی انسان تقویت پیدا میها گیمعتقد است در جامعه اسالمی، ویژ

ي اصلی انسان، اختیار و قدرت او بر انتخاب است. ایشان فراتر از ایـن،  ها گیویژ
  داند.  می» پایه دین«ن امیرالمؤمنین(ع) انسان را با اشاره به فرازي از سخنا

  مجاري تحقق 
اي ـ دامت برکاته ـ تقوا، توحید، عدالت و کرامت    اهللا خامنه در هندسه فکري آیت

یابند؛ والیت، محیط معنوي (جامعـه دینـی)،    انسان از طریق چهار مجرا تحقق می
  امامت و جهاد (رفع موانع)

اي است. ایشـان والیـت را    اهللا خامنه ي آیت یشهیک سرفصل مهم در اند والیت
داند و به دو قسم پیوند  پیوستگی فکري، روحی و عملی مؤمنین می  مودت و بهم

کند. این پیونـد   عاطفی مردم با ولی امر با پیوند عاطفی ولی امر و مردم تقسیم می
از شـود. از ایـن رو خداونـد     می» حیات طیبه«عاطفی سبب تربیت مردم و تحقق 

کند و از سوي دیگر مردم را به اطاعت  معرفی می» من انفسهم«سو پیامبران را  یک
  خواند.  از آنان فرامی

یکی از مجراهاي مهم تحقق توحید، تقوا، عـدالت و   جامعه دینی (یا محیط معنوي)
اي ـ دام ظله ـ براي سـاختن     اهللا خامنه کرامت انسان است و در واقع از منظر آیت

مأموریت دین و حکومت دینی است، محـیط بایـد معنـوي و     ترین  هممانسان که 
آید. بـا   ها به دست می سالم باشد و این محیط سالم از طریق تربیت جمعی انسان
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توان گفت از منظر ایشان وجود حاکم عادل و الهی و وجـود یـک    این وصف می
سـل و هـدف   کننده هدف خداوند از ارسال ر قشر دیندار و متقی به تنهایی تأمین

تشکیل حکومت دینی نیست؛ چرا که از یکسو اگر بخش بزرگی از جامعه، دچار 
شود و از سوي  انحطاط باشد، تهدیدي مهم علیه حکومت عدل و مردم متدین می

  باشد.  ها، هدف مهم دین و حکومت دینی می دیگر اصالح خود این دسته از انسان
ترین فصل زندگی جامعه اسـت.   کننده اي، تعیین اهللا خامنه در اندیشه آیت امامت

گیري زیادي شده است و ایـن از   در اسالم در خصوص انتخاب زمامداران سخت
شود که در منطق اسالم، اصل بر عدم والیت انسانی بر انسان دیگر  آنجا ناشی می

فراوانی شده است. در عین حـال   تأکیداست و بر صیانت از اختیار و اراده انسان 
ي جامعه، امامت را قرار داده است کـه از  ها یتابر انواع و اقسام مدیراسالم در بر

یکسو براي اجراي قوانین الهی در جامعه است و از سوي دیگـر بـراي رسـاندن    
  انسان به حق حاکمیت بر خورد و به کمال رساندن اختیار و اراده اوست. 

ترین فضایل  هاست و باید به نسبت دیگر افراد جامعه، برجست» مثل اعلی«امام 
اي ـ مد ظلـه ـ     اهللا خامنه اخالقی را در خود داشته باشد و از این رو حضرت آیت
دانـد. ایشـان حتـی دربـاره      اولین مسئولیت امام مسلمین را صیانت از خویش می

السـالم   طالب علیـه  السالم معتقد است، آن چیزي که علی بن ابی امیرالمؤمنین علیه
او به حد اعالي مکارم انسانی اسـت. از ایـن رو شـیوه     را امام کرده، آراسته بودن

حکومتی امام در اسالم، هیچ شباهتی به شیوه سایر زمامداران نـدارد. امـام خـواه    
امام معصوم باشد و خواه غیرمعصوم و در زمان ما ولی فقیه باشد. در عین آراسته 

» امام«م به عنوان بودن به باالترین فضایل اخالقی، لزوماً باید از طرف اکثریت مرد
و  هـا  گیاي ـ دامت برکاته ـ یکی از ویژ   اهللا خامنه پذیرفته شده باشد از منظر آیت

شود و اهل  نتایج حکومت زمامدار اسالمی این است که بر اثر آن، منافق مؤمن می
  کتاب نیز در روش زندگی، مسلمان خواهند بود. 

الت و کرامت انسان است. یکی دیگر از مجراهاي تحقق توحید، تقوا، عد جهاد
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اي ـ مد ظله ـ رفـع     اهللا خامنه یکی از عناصر کلیدي در آراء سیاسی حضرت آیت
گیـرد. جهـاد    موانع از پیش پاي مردم و امام است که در ذیل واژه جهاد قرار مـی 

شود؛ یک بخش آن مبارزه با انحرافات زمامداران  اجتماعی به دو بخش تقسیم می
گردد؛ یـک   بیان می» نصیحت«باشد و با واژه  سلمانان میاست که بر دوش همه م

امر «باشد که در ذیل واژه عمومی  بخش دیگر آن مبارزه با انحرافات در جامعه می
شود. جهاد اجتماعی در مرحلـه اول یعنـی در    بیان می» به معروف و نهی از منکر

تماعی در مرتبه مواجهه با زمامداران و براي اصالح آنان قیدي ندارد ولی جهاد اج
شود؛ یک بخش آن مربوط به حکومت است که  دوم، خود به دو بخش تقسیم می

شود. ایـن در   جنبه اجراي احکام دارد و مجازات عملی متخلفین را هم شامل می
حالی است که تالش بیانی براي اصالح جامعـه نیـز از وظـایف حکومـت جـدا      

صـالح جامعـه کـه وظیفـه     نیست. اما آن بخش از جهاد اجتمـاعی معطـوف بـه ا   
اهللا  گـردد و از منظـر آیـت    شهروندان است، در بیان و ارشاد فرهنگی محدود مـی 

گیرد و ایـن   نمی» جنبه یدي«اي ـ دام ظله ـ جنبه اجرایی و به تعبیر روایی،    خامنه
  اند.  کار در انحصار زمامدارانی است که مردم آنان را انتخاب کرده

  دو عنصر کلیدي دیگر 
اي دو عنصر ممتاز دیگر وجـود دارد؛ حکومـت    اهللا خامنه ء سیاسی حضرت آیتدر آرا

اسالمی و مردم. حکومت اسالمی و مردم از یک منظر دو غایت اصولی ماننـد توحیـد،   
تقوا، عدل و کرامت انسان هستند و از منظر دیگر معنادهنده بـه چهـار عنصـر والیـت،     

  آوریم:   ینجا به نحو اختصار میباشند که در ا جامعه دینی، امامت و جهاد می
  

  حکومت اسالمی 
اي ـ دامت برکاته ـ با استناد به کتاب و سنت معتقد است، تشـکیل     اهللا خامنه آیت

اصل اسـالمی   ترین  مهمنظام الهی یکی از دو هدف اصلی انبیاء الهی و در اسالم، 
ساسی از منظـر  باشد. بر این ا ترین پدیده بشر می است و از جنبه اجتماعی، پاکیزه
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ایشان، حکومت فقط یک وسیله براي تحقق اهداف یک جامعه نیست، بلکه خود 
آن نیز به عنوان یک اصل بنیادي موضوعیت دارد؛ به این دلیل که از نظر رتبه بـر  

  تربیت و تعالی انسان و تحقق اهداف الهی مقدم است. 
یـک   صـرفاً ی، حکومت از نظر بسیاري از اندیشمندان حتی اندیشمندان اسالم

هـا کمتـر صـحبتی از حقیقـت حکومـت       وسیله است و از این رو در این نگرش
نظران غرب معطوف به  شود. بحث از حکومت به خصوص در اندیشه صاحب می

گیري و حدود و ثغور دخالت آن در مسایل اجتماعی است از این  چگونگی شکل
گیرند  تماعی شکل میها و کمترین وظایف اج ترین روش ها با ساده منظر حکومت

و در اکثر موارد به زودي در مقابل مـردم و حقـوق آنـان قـرار گرفتـه و فلسـفه       
  دهند.  وجودي خود را از دست می

  
  مردم  

اي ـ دامـت برکاتـه ـ اسـاس حکومـت دینـی         اهللا خامنه مردم در آراء سیاسی آیت
دهنـده بـه    کننده و چارچوب دهنده، هدایت باشند. مردم ایجادکننده، مشروعیت می

آینـد. از ایـن رو بـرخالف جوامـع دیگـر کـه هـواداران         حکومت به حساب مـی 
گـري حکومـت و    حکومت به نسبت منتقدین آن نقش کمتري در نقـد و مطالبـه  

حکمرانان دارنـد، در حکومـت اسـالمی، مـردم مـؤمن کـه جـدیت بیشـتري در         
ت بر حکومت و هواداري از نظام دارند، به نسبت دیگران، وظیفه بیشتري در نظار

  ها دارند.  اصالح آن از کژي
سهم انتفاع مادي مردم در حکومت دینی بیش از حاکمان است و حاکمان بـه  

اند، زیر بار منت مردمی هستند که آنـان را   واسطه توفیقی که در خدمت پیدا کرده
انـد. از ایـن رو پیـامبران الهـی از مـردم جـز مـودت و         به ایـن مناصـب رسـانده   

  اي ندارند.  مطالبهخیرخواهی، 
از » دیـن «مردم در حکومت دینی، در برخورداري از مواهب حکومت حتی با 
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شوند. در عین حال مردم در حکومت دینی به واسطه تربیتی که  یکدیگر جدا نمی
دانند از حکومت دینی بـه واسـطه    در سایه معارف دینی دارند خود را موظف می

دانند در هر شـرایطی از   ، خود را موظف میتربیتی که در سایه معارف دینی دارند
  حکومت دینی حمایت نمایند. 

  اي  خامنه اماماختصاصات در آراء سیاسی 
اصل اسالمی است که تحت تعلیمات الهی، توسط مردم  ترین  مهمحکومت  .1

اي از یک سو عمـل بـه    اهللا خامنه شود. براساس آراء آیت می تأسیسو براي مردم 
و از سـوي   )260: 1375، اي (امـام خامنـه   دین اسـت » کمیتحا«دین متوقف بر 

بر ایـن اسـاس   ) 167: 1359(همان،  باشد. دیگر مقتضاي اختیار و اراده انسان می
کنند و  گذاري حکومت وزنی به اندازه وزن دین پیدا می و هدف تأسیسمردم در 

قـش  آیـد، مـردم ن   از آنجا که حکومت بدون برخورداري از رأي مردم پدید نمـی 
  بخشی به دین دارند.  اساسی در حاکمیت

توانـد متفـاوت باشـد بـر ایـن       شکل حکومت دینی در جوامع مختلف مـی  .2
تواننـد شـکل خاصـی از حکومـت دینـی را       اساس فقهاي مذاهب اهل سنت می

بپذیرند و حکومت دینی شیعیان باید آنان را در تحقق مدل مورد نظر خود کمک 
شده توسط آنان را به عنوان مدلی از حاکمیـت   تأسیسنمایند و حکومت شرعی 

خأل کنونی حکومت دینی نزد اهل سنت باید  )299: 1390(همان،  اسالم بپذیرند.
ترین افراد براي  در اینکه امروز، شایسته )299: 1390(همان،  وسیله پر شود. بدین

 گونـه اختالفـی نیسـت.    الشرایط است، بین فرق اسالمی هیچ حکومت، فقیه جامع
  )259: 1375و  256: 1366(همان، 

حکومت اسالمی اسـت چـرا    تأسیسرفع استبداد از جوامع، تنها وابسته به  .3
که این تنها اسالم است که بـراي حـاکم، شـرایطی نظیـر تقـوا، زهـد، عـدالت و        

  )255: 1366(همان،  اجتناب از گناه قرار داده است.

هد و وابسته به تحول در د تحقق نظامی دینی، به صورت تدریجی روي می .4
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همه مردم و نه بخشی از آنان است و از سوي دیگر، اساساً فکرهـاي جدیـد کـه    
گیرند و از این رو مؤمنین و زمامـداران   الزمه تحول است در طول زمان شکل می

باید دائماً در کار تحقق نظام دینی باشند و اگر در زمانی تحقق نظام را پایان یافته 
   )286: 1379(همان،  اند. ر جمود و تحجر شدهتلقی کردند دچا

والیت فقیه یک اصل مذهبی نیست یک اصل دینی است چرا که در معناي  .5
آن بین هیچ فقیهی که با اسالم آشناست، اختالفی نیست. حال فقط ممکن اسـت  

  )266: 1365(همان،  فقهاي اهل سنت نام دیگري بر آن بگذارند.
از قـانون و الزامـات حکومـت، واجـب و الزم      بدون والیت فقیـه، تبعیـت   .6

، ایجاد محـدودیت در  » اراده و اختیار انسان«نیست چرا که براساس اصل اصالت 
آن چیزي که  )268: 1366(همان،  زندگی مردم توسط غیر ولی فقیه جایز نیست.

 کند، وجود والیت فقیه در حکومت دینی اسـت.  مخالفت با نظام را گناه کبیره می
  )280: 1378، (همان
نـو در دنیاسـت کـه     کـامالً والیت فقیه و آنچه امام مطرح کرد یک پدیـده   .7

  )268: 1366(همان،  هاي سیاسی رایج در دنیا را دارد. قدرت هماوردي با فلسفه
الهی باید مظهر قدرت، عدالت، رحمت و حکمت الهـی باشـد. ایـن    » ولی« .8

   )77: 1366(همان،  گر است.خصوصیت فارق بین جامعه اسالمی با جوامع دی
حق حکومت کردن بر مردم با جعل الهی میسر است و فضیلت فـرد خـود بـه     .9

کما اینکـه بـدون جعـل     )162: 1364(همان،  کند خود چنین حقی را فرد ایجاد نمی
الهی، برخورداري از نظر مثبت اکثریت مردم منجر به استحقاق فرد براي حکومـت و  

  شود. امارت نمی
پشتوانه حفـظ امـت اسـت.     ترین  مهممردم نسبت به زمامداران دینی » ودتم« .10

متقـابالً ارتبـاط زمامـداران بـا      )75: 1388(همان،  این ارتباط عاطفی باید حفظ شود.
به همین دلیـل در تفکـر دینـی     )211: 1379(همان،  مردم باید فکري و عاطفی باشد.

  )166: 1376(همان،  نیست. به دست گرفتن قدرت از طریق کودتا قابل پذیرش
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گیري و اجـراي تصـمیم    ، قانون و معیار، مالك تصمیم»حکومت معیارها« .11
در حکومت اسـالمی اسـت و حتـی امیرالمـؤمنین از آن مسـتثنی نیسـت و ایـن        

  )78: 1353(همان،  معیارهاست که او را امام کرده است.
ید توسل و تزرع بیشتري در حکومت اسالمی با نشستن در منصب باالتر، فرد با .12

  )205: 1363(همان،  داشته باشد و اولین وظیفه زمامدار، اصالح نفس خود است.
مشروعیت دادن به رأي مردم و التزام حـاکم اسـالمی بـه آن، یـک اصـل       .13

ایـن در حـالی اسـت کـه بعضـی معتقدنـد        )173: 1366(همـان،   اسالمی است.
شـود.   با تنفیذ فقیه قابل قبول مـی  رأي مردم یک امر خارجی است که  مشروعیت

گوید اگر مردم، حاکمی را با وجود برخورداري از معیارهـاي   اي می اهللا خامنه آیت
دینی، قبول نکردند، او براي زمامداري مشروعیت ندارد؛ چرا کـه در نظـر اسـالم    

  )190: 1363(همان،  توان به زور بر مردم حکومت کرد. نمی
تـر   ن مناصب باالتر باید از صاحبان مناصـب پـایین  . در حکومت دینی، صاحبا14

تـرین قشـر جامعـه     مندي از مواهب با پـایین  کمتر مزد بگیرند تا جایی که از نظر بهره
 هاي اجتماعی، پایگاه قـدرت و کـامجویی نیسـتند.    برابر شوند. چرا که در اسالم مقام

  )136: 1363(همان، 
  )366: 1380 (همان، دفاع از مظلوم مرز دینی ندارد. .15
  )1384(همان،  پذیري مردم از خود داشته باشد. زمامدار نباید توقع تبعیت .16
و اهـل کتـاب بـه     )1353(همان،  شود در حکومت دینی، منافق مؤمن می .17

  )174: 1353. (همان، کنند شیوه اسالمی عمل می
  )51: 1353(همان،  مؤمنین باید دارالهجره را به وجود آورند. .18
این کافی نیست که نظام دینی در خدمت مـردم باشـد بایـد پـیش از آن،      .19

  )168: 1362(همان،  منتخب مردم باشد.
خیلی از گناهانی که در نظام غیراسالمی قابـل بخشـش نیسـت، در نظـام      .20

  )146: 1353و  156: 1388(همان،  شوند. اسالمی، بخشوده می
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  )46: 1353(همان،  شود. نمی اصالح جامعه باید جمعی باشد، دانه دانه .21
  )232: 1366(همان،  . تحقق حاکمیت الهی در گرو سالمت نخبگان جامعه است.22
کرد و امـام   خواست مردم، وضع حکومت امیرالمؤمنین(ع) را مشخص می .23

  )173: 1366(همان،  نمود. علی این را قبول داشت و به آن استناد می
وي حکومـت در مواجهـه بـا عـوام و     جلب نظر عامه و نه برخـورد مسـا   .24

    )370: 1384و  368: 1379(همان،  خواص، وظیفه زمامدار اسالمی است.
در حکومت دینی تأمین عوام مقدم بر تأمین صاحبان تخصـص و اربـاب    .25

  )373: 1371(همان،  حرف است.
 پاي توحید و عدل، پایه اصـلی نظـام اسـالمی اسـت.     ، هم»کرامت انسان« .26

  )157: 1388(همان، 
بدون تحقق عدالت هیچ دستاوردي از نظام قابل قبول نیسـت و در واقـع    .27

  )201: 1363(همان،  بدون عدالت، کاري انجام نشده است.
اهمیت حفظ وحدت جامعه، از اهمیت حکومت امیرالمؤمنین هم باالتر است  .28

  )255: 1366ن، (هما رود. و در صورت تالقی این دو، باید دومی به نفع اولی کنار 
در زمامدار اسالمی، نبود، رأي اکثریت مردم، بـه او  » عدالت«و » تقوا«اگر  .29

  )252: 1366. (همان، دهد مشروعیت نمی
شجاعت (در مواجهه با هواهاي خود، در مواجهه با دشـمنان و در مواجهـه بـا     .30

  )95: 1363(همان،  تمنیات دوستان) یک شرط مهم در صالحیت زمامدار اسالمی است.
 مقاومت در برابر دشمن، یک شرط مهم در صالحیت زمامـدار اسـالمی اسـت.    .31

  )283: 1378و  62: 1353، 217: 1366(همان، 
در حکومت دینی، مسـابقه در بـه دسـت آوردن پسـت، نشـان از فقـدان        .32

  )117: 1362(همان،  دهندگان است. صالحیت مسابقه
  )131: 1362(همان،  آورد. را در پی می استبداد حاکم، استبداد اجتماعی .33
  )135: 1363(همان،  در زمامدار اسالمی، خطرناك است. ها یتتجمع مسئول .34
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هــاي شــهروندان از وظــایف  تقویــت اراده و توســعه اختیــارات و آزادي .35
  )167: 1359(همان،  زمامدار اسالمی است.

  )126: 1363(همان،  اطاعت کنند. در حکومت اسالمی مردم نباید از زمامداران متکبر .36
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