
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 مفھوم کارآمدي سیاسي در اندیشۀ متفکران اسالمی

  *مھدي ابوطالبي

  ۵٩ هرامش ، هنامز

....................................  

                                  

بررسی . رود ھای سیاسی به شمار می ای در خور تأمل در تحلیل ورزی عالمان دین مقوله اندیشه

تفکر و فرایند دشوار حل مسأله نزد ایشان به جھت تأثیرگذاری آرا و نظریاتشان در حیات چگونگی 

توجه به  ھا، ھمانا  نکتۀ مغفول و مھم در تحلیل. سیاسی ــ اجتماعی و اقتصادی حائز اھمیت فراوان است

راک و ھای ناشی از اد ھرچند تفاوت. باشد ای علمای دین می ھای فکری و اندیشه ھمسانی چارچوب

ھای  گردد، استواری چارچوب ساز اختالف رأس و نظر می ھای مختلف، زمینه ھا و مکان زندگی در زمان

توجه به این . گردد که به لحاظ مبنایی تفّرقی وجود نداشته باشد ورزی علمای دین، موجب می اندیشه

. یدی بر این مدعاستمقایسۀ آرا مؤ. ھای سیاسی در این زمینه است ای راھگشا در تحلیل مھم نکته

مقایسه کرده ) ره(خمینی و امام) ره(آقا نوراهللا اصفھانی رو، موضوع کارآمدی سیاسی را نزد حاج مقالۀ پیش

  .است

                                                                                  

اين بحث ازآنجاكه در . بحث كارآمدي سیاسي استبرانگیز در انديشۀ سیاسي،  يكي از مباحث بسیار مھم و بحث

ھايش و رسیدگي به وضعیت مادي و معنوي  ھاي عیني و عملي موفقیت يك نظام در تحقق اھداف و برنامه مورد جنبه

بعد از پیروزي انقالب اسالمي ايران، نظام سیاسي حاكم در ايران بر . باشد، اھمیت فراواني پیدا كرده است مردم مي

الیم اسالمي شكل گرفت و در حقیقت نیروھای انقالبي از ھمان ابتداي شروع نھضت نیز در پي تحقق نظام اساس تع

سیاسي اسالم در ايران بودند، به ھمین دلیل از ھمان زمان يكي از سؤاالت اساسي مطرح در میان نخبگان داخلي و 

نامۀ خود  دو تذكر مھمي كه در ابتداي وصیت نیز يكي از) ره(امام . خارجي، بحث كارآمدي نظام سیاسي اسالم بود

گويند تعالیم اسالمي  كنند اشاره به ھمین مسأله و ھمین دغدغه است و پاسخ به كساني است كه مي مطرح مي

اكنون نیز با گذشت يك ربع قرن از حاكمیت نظام جمھوري  ھم. ھا پیش مربوط است و براي امروز كارآيي ندارد به سال

اين بحث   ھاي مختلف توسط مخالفان انقالب، ھا و ایجاد موانع و تنگنا ظھور برخي مشكالت و نارسايي اسالمي ايران و

  . ھا و َاشكال مختلف مطرح شده است تر و در قالب به طور جدي

زمان   وقوع انقالب اسالمي ايران و تشكیل نظام جمھوري اسالمي به عنوان نمونۀ عیني يك حكومت اسالمي در

بدون ترديد اگر حكومت صفوي در ايران تشكیل . ريشه در حوادث بسیاري در تاريخ معاصر ايران دارد )عج(غیبت 

اي كه به تعبیر نیكي كدي،  گرفت ــ به گونه گونه در عمق جان و فكر و ذھن مردم ايران شكل نمي شد و تشیع اين نمي
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ــ در  [1]شدنی نیستند است و اين دو تفكیك شناس معروف امريكايي، ھويت شیعي جزئي از ھويت ايراني شده ايران

پردازان انقالب، يكي از علل اصلي پیروزي انقالب  داد؛ چرا كه به اعتراف بسیاري از نظريه ايران انقالب اسالمي رخ نمي

  . در ايران ایدئولوژی شیعي بود

رضاخان، تحقق اھداف و نیات نیروھاي سكوالر فعال در مشروطه، و  استبداديتوان گفت حكومت  ترديد مي بدون

توان گفت به نوعي  بنابراين مي. انقالب اسالمي ايران، تحقق اھداف و نیات حقیقي نیروھاي مذھبي مشروطه بود

كرد و آن  در این نھضت دنبال مي) ره( كردند، امام خمیني ھمان چیزي را كه نیروھاي مذھبي مشروطه دنبال مي

لذا در دوران نھضت . چیزي نبود جز حاكمیت اسالم و اجراي قوانین اسالمي در حد ممكن و مقدور در ھر زمان

. اند ھاي مختلف آن را بازگو کرده است و علماي آن دوره در قالب رساله مشروطیت نیز به نوعي اين موضوع مطرح بوده 

. است) ره(ھم در مقام نظر و ھم در مقام عمل به اين مسأله توجه نموده حاج آقا نوراهللا اصفھانييكي از كساني كه 

مؤثر بوده ) ره(خمینی  ايشان شخصیتي است كه قطعًا مبارزاتشان در زمان رضاخان در افكار و روحیات مبارزاتي امام

  . است

اين واقعه اشاره كرده و ايشان را جزء    ور خودشان درو حض  نوراهللا  آقا در سخنانش به قیام حاج)  ره(خمینی امام

چند قیامي كه در ايران از جانب روحانیون شد كه يكي «: پیشتازان روحانیت در سنگر جھاد علیه استبداد دانسته است

  ع شدند وھا از اصفھان بود كه به يك دايرة وسیعي كه تقريبًا از ھمۀ شھرھاي ايران اتصال پیدا شد و در قم مجتم از آن

   [2]».آقا نوراهللا رأسشان بود و مخالفت با رضاخان كردند حاج

ناپذيري دين و سیاست، نه تنھا اين انديشه را تفسیر شرعی و اصولی کرد، بلكه  آقا نوراهللا با پذيرش انديشۀ تفكیك حاج

عمل سیاسي و اجتماعي در نواحي وسیعي از اصفھان، بختیاري و مركز ايران، حكومتي مطابق آنچه در نظر در صحنۀ 

از آنجا كه وي چند سال حكومت عملي داشت و به خوبي بر بسیاري از موارد ريز و جزئي ولي مھم . داشت برپا نمود

اين نوشته ناظر . تألیف شده، حائز اھمیت است وقوف حاصل كرده، نوشتۀ او دراين زمینه، كه در دورۀ فترت مشروطیت

توان گفت به طور عیني بحث كارآمدي را مطرح و بررسی  گرايي است؛ لذا مي فرسايي و آرمان به عمل و فارغ از قلم

  . کرده است

، )ره(آقا نوراهللا اصفھاني با توجه به مطالب فوق در مقالۀ حاضر سعی شده است بحث كارآمدي سیاسي از منظر حاج

بررسي شود تا اشتراك اين دو حركت اصیل مذھبي ) ره( یکی از علماي فعال عصر مشروطه، و از نگاه امام خمیني

  . آشکار گردد

   

  مفھوم كارآمدي

باشد و در متون انگلیسي با اين تعبیر از  مي (effectiveness)از نظر لغوي، كلمۀ كارآمدي معادل واژۀ التین ِاِفکتیونس 

     [3].اين اصطالح در زبان فارسي به تأثیر، سودمندي، اثر بخشي، كارآيي و فايده ترجمه شده است. دكنن آن بحث مي

اصطالح به در فرھنگ علوم سیاسي اين . اصطالح كارآمدي بیشتر در سه قلمرو مديريت، اقتصاد و سیاست كاربرد دارد

در تعريف ديگري كارآمدي با كارآيي مترادف . قابلیت و لیاقت معنا شده است  اثربخشي، تأثیر، توانايي نفوذ، كفايت،

سنجش . شده و مشخص ھاي تعیین قابلیت و توانايي رسیدن به ھدف : گرفته شده و اين گونه تعريف گردیده است

دست آمده است انجام  د با ھدف يا مقدار كیفیتي كه عمًال بهمقدار كارآيي از طريق مقايسۀ مقدار استاندار
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استفادۀ مطلوب   :در فرھنگ اقتصادي، كارآمدي و كارآيي، مترادف گرفته شده و چنین تعريف گردیده است [4].شود می

در مديريت، كارآمدي به درجه و  [5].شده قابلیت و توانايي رسیدن به اھداف از پیش تعیین از منابع يا عوامل تولید يا

ھا، تعريف  ھا به نھاده  يا به نسبت ستاده [6]شود، شده نايل مي بیني مقداري كه يك اقدام يا فعالیت به ھدف پیش

  [7].شده است

ر اساس براي تعیین مالك و فاكتور الزم براي ارزيابي كارآمدي يك حكومت، بايد عوامل مختلفي را مد نظر قرار داد و ب

بندي  توان در يك جمع با مالحظۀ تمام تعاريف فوق مي. اين عوامل كارآمدي و ناكارآمدي يك حكومت را تعیین كرد

ھا را نداشته باشد، لذا  تعريفي ارائه داد كه به طور كلي حاوي روح ھمه اين تعاريف باشد و در عین حال مشكالت آن

  : توان گفت مي

  [8]».ت در تحقق اھداف با توجه به امكانات و موانعموفقیكارآمدي عبارت است از «

عالوه . شناسي است نظام ارزشي نیز به طور کلي تابع نظام جھان. اھداف در بحث کارآمدي تابع نظام ارزشي است

بیني و  بنابراين کارآمدي ھر نظام با توجه به جھان. موانع نیز تأثیرگذار است بر اھداف، نظام ارزشي بر بعضي امکانات و

امکانات نیز . شوند اھداف به طور کلي به دو دستۀ غايي و متوسط تقسیم مي [9].گردد نظام ارزشي آن مشخص مي

موقعیت منابع طبیعي،   :لي مادي ــ يعني آنچه كه به طور طبیعي دراختیار يك نظام قرار دارد، مثلبه دو دستۀ ك

و معنوي مثل مشروعیت، قواعد و ــ ... و استعدادھاي طبیعي و  ضريب ھوشيجغرافیايي، وضعیت آب و ھوايي، 

. شوند تقسیم مي... ل، مديريت و اي، تعھد و تخصص نیروي انساني، نظارت و كنتر مقررات مناسب، مباني انديشه

  .شوند موانع نیز به دو دستۀ کلي موانع داخلي و خارجي يک نظام تقسیم مي

   

  رابطۀ مشروعیت و كارآمدي 

لذا يكي از مباحث مھم در كارآمدي، بحث رابطۀ میان . دو ركن مھم در ھر نظام سیاسي، كارآمدي و مشروعیت است

ھا در ساختار يك نظام سیاسي در درك اين  توجه به معناي مشروعیت و كارآمدي، و جايگاه آن [10].این دو است

و تكلیف فرمانبري و اعمال حكومت حاكم حق فرمان راندن «مشروعیت در انديشۀ سیاسي يعني . نسبت مؤثر است

به عبارت ديگر ھر حاكمي از . شروعیت در حقیقت بحث از توجیه چنین حق و تكلیفي استلذا بحث از م  ؛»مردم

ابتدای حکومت به حق فرمان دادن و اعمال سیاست و حكمراني نیازمند است و بدون اين حق، دستورھا و كارھاي او 

در غیر  اند،  نیازمند دلیلی موجه برداري از حاكم از ھمان ابتدا مردم نیز براي اطاعت و فرمان. گردد نامشروع تلقی می

گونه که ذکر شد، كارآمدي مربوط به مقدار تحقق اھداف با توجه  ھمان [11].باشد اين صورت اطاعت آنان نامشروع می

روشن است . ھاي درست و افراد و نیروھاي كاراست قوانین، روشبه امكانات و موانع است، و تحقق اھداف مستلزم 

تواند عامل پیدايش مشروعیت اولیه آن   رو كارآمدي يك نظام نمي ازاين. كه اين گونه امور متأخر از مشروعیت ھستند

ت كه در ذیل ھا بحث ديگري اس تواند بر مشروعیت تأثیرگذار باشد يا نه؟ و نیز وجوه اختالف آن اما اينكه مي. باشد

  .مطرح شده است

   

  :تأثیر كارآمدي بر مشروعیتــ  الف

گذارد یا خیر، باید در مالك و خاستگاه مشروعیت  پاسخ به این پرسش را که آیا كارآمدي بر مشروعیت تأثیر می

    :توان دو نوع خاستگاه برای مشروعیت قائل شد به طور كلي مي. جستجو کرد
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  قرارداد اجتماعي،ز مشروعیت مردمي اين است كه مبناي مشروعیت را اموري چون مراد ا :ــ مشروعیت مردمي١

تواند بر مشروعیت تأثیرگذار  توان گفت كه مقدار كارآمدي مي در اين صورت مي. بدانیمو رضايت و پذيرش مردم  تخواس

ھاي كودتايي، مشروعیت ثانويه  ھاي فاقد مشروعیت اولیه، مانند نظام ای از نظام تواند به دسته حتي مي [12].باشد

  . شود بنابراين مالك، ناكارآمدي نظام، كاھش مشروعیت، و كارآمدي آن، افزايش مشروعیت را موجب مي. ببخشد

یت را مستقل از نظر مردم و اموري چون از مشروعیت الھي اين است كه مالك مشروعمراد  :ــ مشروعیت الھي٢

در اين صورت كارآمدي يا . ، و وابسته به اذن و خواست الھي بدانیمو رضايت و پذيرش مردم تخواس  قرارداد اجتماعي،

كه خواست و رضايت مردم نسبت به فردي نااليق براي حكومت  گذارد؛ چنان ناكارآمدي ھیچ تأثیري بر مشروعیت نمی

. كاھد بخشد و نارضایتی مردم نسبت به فرد صالح و اليق، اندكي از مشروعیت او نمي مشروعیت نمياي به او  ذره

تواند حكومت كند و نظامي كه از مقبولیت مردم  ترين فرد نیز بدون حمايت و اقبال مردم نمي البته بديھي است كه صالح

اما كارآمدي بر  [13].شود مقبول واقع نمي  د،كارآمدي الزم را ندارد و نظامي كه كارآمد نباش  برخوردار نیست،

  . گذارد مشروعیت الھي تأثیر نمی

   

  :تمايزاتــ  ب

مشروعیت مفھومي فلسفي و محور ــ ١: توان سه تمايز كلي بین مشروعیت و كارآمدي قائل شد به طور كلي مي

لذا اين دو تمايزي  .كارآمدي مفھومي علمي و محور بحث در علم سیاست است. بحث در فلسفه سیاسي است

ــ مشروعیت بحث از حقانیت نظام ٣بردار است؛  بردار نیست، اما كارآمدي تشكیك مشروعیت تشكیكــ ٢ماھوي دارند؛ 

  .است، كارآمدي بحث از درستي ساختار، قواعد و مقررات آن

   

  )ره( خمینی و امام) ره(آقا نوراهللا سیاسي از نظر حاج كارآمدي

عوامل کارآمدي حکومت نیست ــ   اند يا بحث ھدف اساسًا جزء پردازان غربي طرح کرده نظريه  در الگوھايي که عمدتًا

مثل تئوري رضايت که ھدف حکومت مطرح نیست، بلکه مھم جلب رضايت مردم است ولو اينکه حکومت به اھداف خود 

مھم نیست، مھم رسیدن به ھدف است ــ مثل تئوري  ھم نرسیده باشد ــ یا اگر ھم ھست، راه رسیدن به آن اصًال

توفیق ــ یا اینکه به راه رسیدن به ھدف ھم توجه شده است، ولي مھم نیست که ھدف چیست؛ مثل تئوری 

براساس این نظریات اگر حکومت اھداف غیر انساني داشته باشد و از طرق متناسب با . سیستمی و تئوری نسبیت

از ھمین روی در بحث كارآمدي سیاسي از نظر . بد، اين حکومت کارآمد خواھد بودھا دست یا اھداف، به آن

از نظر  سعی شده است که نکات زیر تبیین گردد که، با توجه به الگوي فوق، در اين مقاله )ره( آقانوراهللا و امام حاج

اصول، ابزار، (ھايي  ات و ظرفیتايشان يك نظام سیاسي مطلوب و كارآمد بايد چه اھدافي را دنبال كند و از چه امكان

به این منظور از دو نوع سخنان و آثار اين بزرگواران استفاده شده  [14]براي رسیدن به اين اھداف بھره ببرد؟...) منابع و 

  :است

ب به عنوان اھداف و امكانات الزم براي رسیدن به حكومت اسالمي كارآمد، و ــ مطالبي كه امام قبل و بعد از انقال١

آقا نوراهللا به عنوان اھداف و امكانات الزم براي رسیدن به حكومت مشروطه به عنوان حكومت مطلوب آن زمان  حاج

     .كردند مطرح مي
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كردند و نشان از اين  مت ناكارآمد مطرح ميدر نقد حكومت پھلوي به عنوان يك حكو) ره( ــ نقايص و مشكالتي كه امام٢

آقا  ھمچنین مطالبي كه حاج. دارد كه يك حكومت كارآمد بايد اين نقايص را رفع كند و چنین مشكالتي نداشته باشد

لذا در اين بحث . كردند استبدادي به عنوان يك حكومت ناكارآمد مطرح مي  نوراهللا به عنوان اشكاالت و نقايص حكومت

  .ھای الزم برای كارآمدي حكومت استفاده شده است ھريك از موارد از ھر دو نمونه براي بیان ویژگینیز در 

   

  ــ اھداف الف

  :  ھدف غايي ــ١

ضمن تقسیم سیاست به حیواني و انساني، سیاست در اسالم را تعریف کرده و ھدف غايي ) ره( امام خمیني

  [15].مستقیم دانسته استسیاست را در اسالم ھدایت جامعه به سوی صراط 

  . كه ھمان رسیدن به قرب الھي است [16]تأمین سعادت بشر استھدف حكومت اسالمي از منظر ایشان 

آقا نوراهللا نیز ھدف اصلي حكومت را حفظ اساس اسالم و رساندن مسلمانان به باالترين مراتب رشد مادي و  حاج

لذا در بحث از علت اقدام عملي براي تحقق مشروطه در آن زمان و انجام نشدن چنین اقدامي در . داند معنوي مي

عصار در دربار بسیار بود، لكن اصل اساس علت آن بود كه ھرچند ظلم از سالطین ا«: ھاي قبل نوشته است زمان

اسالم محفوظ و به واسطۀ قدرتي كه سالطین اسالم داشتند، ھجوم اجانب و تسلط خارجه و اضمحالل محكمۀ اسالم 

المال مسلمین را خرج شھوتراني و مصارف مضره به اسالم و تضعیف  اما اين اوقات كه سالطین بیت  شد، بالكلیه نمي

برآمد كه به اين وسیله اسالم را ... ناچار به جھت حفظ اسالم در مقام احیاي قانون مشروطه و.. .مسلمین نمودند 

  [17]».محفوظ و مسلمین را قوي و به فوايد دينیه و دنیويه محفوظ دارد

دو بزرگوار، ھدف غايي در يك حكومت مطلوب و كارآمد رساندن بشر به سعادت بنابر آنچه گذشت بر اساس نظر ھر 

لذا . شود حقیقي است و سعادت حقیقي با گام نھادن در صراط مستقیم و عمل به دستورات شرع مقدس حاصل مي

  . ھا براي رسیدن به اين مرحله است ھاي رشد و تعالي انسان وظیفۀ اصلي حكومت فراھم ساختن زمینه

   

  : ــ اھداف متوسط٢

توان  آقا نوراهللا و نیز با توجه به اقدامات عملي ايشان، می و در آثار حاج) ره(خمینی با مطالعۀ آثار مكتوب و شفاھي امام

موارد ديگري را نیز به عنوان اھداف و وظايف حكومت مطرح کرد كه در حقیقت ھمان اھداف متوسط و میاني حكومت 

  : اند از ف عبارتاين اھدا. آيد به حساب مي

از جمله وظايف و اھداف حكومت اسالمي دانسته است تعلیم ) ره(يكي از اموري كه حضرت امام :ــ تعلیم و تربیت٢ــ١

در » واليت فقیه«ايشان در كتاب . و تربیت، تزكیه جامعه و فراھم كردن زمینۀ رشد و تعالي معنوي افراد آن است

ما موظفیم آثار شرك را از جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور كنیم و از بین «: خصوص اين موضوع چنین نوشته است

  [18]».ببريم و باز به اين دلیل موظفیم شرايط اجتماعي مساعدي را براي تربیت افراد مؤمن و بافضیلت فراھم سازيم

اعتراضاتي كه ايشان نسبت به حكومت پھلوي به عنوان يك حكومت ناكارآمد داشتند، فقدان تعلیم و تربیت يكي از 

ايشان اعتقاد داشت اوضاع اجتماعي و سیاسي دوران . اسالمي و نبود زمینة الزم برای رسیدن به تزكیه و صالح بود

به اعتقاد  [19].بر ايمان و رفتار صالحش باقي بماند توانست ای بود که انسان مؤمن و متقي و عادل نمي پھلوي به گونه
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ھاي اسالمي و مّلي در راه منافع كشور به تعلیم، تھذيب و  ھا و مراكز تعلیم و تربیت ديگر با برنامه ايشان، اگر دانشگاه

کردند، ھرگز میھن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن امريكا و شوروي فرو  و جوانان اقدام می تربیت كودكان، نوجوانان

سته و معتقد آقا نوراهللا نیز يكي از اھداف میاني حكومت را ترويج علم و معارف و تعلیم و تربیت دان حاج [20].رفت نمي

بايد در تمام شھرھا مدارس علمیه داير كرد و مدارس ابتدايیه و  بايد در مملكت ترويج علم و معارف كرد، «: است

اوًال خواندن و . متوسطه و عالیه كه تمام اطفال مردم را به تعلیم و تعلم گذارد كه ھمه صاحب علم و ثروت شوند

  [21]».ھا ياد بدھند دين و اسالم را به قاعده به آننوشتن را ھمه كس بداند و بتواند و آداب 

دانست كه اكثر  عالئم ناكارآمدي آن را در اين مي  ايشان ھمچنان يكي از مشكالت دولت استبدادي وقت و يكي از

و نوشتن محروم بودند و توانايي خواندن كتاب مذھبي خود، يعني قرآن، را مردم از سواد ابتدايي و قدرت خواندن 

علم و  دانست كه اساسًا صالح دولت مستبد در اين است كه رعايا بي ايشان علت اين امر را ھم در اين مي. نداشتند

ايشان در اين خصوص، اقدامات عملي مھمي نیز انجام داد كه از آن  [22].سواد باشند و عارف به حقوق خود نشوند

   [23].توان به تأسیس مدارس عام و مدرسۀ خاص ايتام اشاره كرد جمله مي

ھاي  در تمام نظام  میاني حكومت اسالمي و نظام سیاسي اسالم كه معموًال يكي از اھداف مھم و :آزادي ــ٢ــ٢

اين ھدف در شعارھاي مردم . شود، بحث آزادي است ھاي انقالبي بر آن بسیار تأكید مي ھا و جنبش سیاسي، حركت

گي اي كه شعار اصلي و ھمیش به گونه. در زمان نھضت اسالمي در دوران حكومت پھلوي كامًال مشھود است

بود كه بر آزادي به عنوان يكي از اھداف اصلي انقالب تأكید » استقالل، آزادي، جمھوري اسالمي«ھا  راھپیمايي

: در اين باره فرموده است) ره(امام خمیني . ساخت كرد و تحقق آن را در چارچوب اسالم و شرع مقدس مطرح می مي

خواھیم  ما اسالم را مي« [24]».تحصیل آزادي و استقالل استما   ھدف ما برقراري جمھوري اسالمي است، و برنامۀ«

ي معنايش اين نیست كه بنشینید برخالف اسالم آزاد« [25]».كه اسالم، آزادي به ما بدھد نه آزادي منھاي اسالم

صحبت كنید، آزادي در حدود قانون است، دين كشور ما اسالم است، آزادي در حدود اين است كه به اسالم ضرر 

  [26]».داند نخورد، قانون اساسي ما دين را اسالم مي

بر آن تأكید داشتند و آن را نشانۀ ) ره(يكي از مشكالت اصلي حكومت نامشروع و شاھنشاھي پھلوي كه امام

   [27].دانستند، فقدان آزادي بود ناكارآمدي حكومت پھلوي مي

ھاي مطبوعاتي خودشان در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران دربارۀ  يس بود، در مصاحبهھنگامي كه در پار) ره( حضرت امام

ھاي  آزادي در حكومت مورد نظر ايشان، به انواع آزادي مثل آزادي عقیده و ابراز آن، آزادي مطبوعات، زنان، اقلیت

ا رعايت قیود خاص خود وجود ھا ب كرد در حكومت اسالمي تمام اين آزادي مذھبي، و اصناف و احزاب اشاره، و تأكید 

كرده  ترين قیود آزادي را قانون اسالم و رعايت مصالح عمومي مّلت و وابسته نبودن به بیگانگان ذكر  ايشان مھم. دارد

كه حكومت بايد به دنبال تأمین آن باشد، آزادي دانسته و بر لزوم آقا نوراهللا نیز يكي از مسائل مھمي را  حاج [28].است

خواھد اين آزادي را از  استبدادي اين است كه مي  از نظر ايشان يكي از مشكالت مھم حكومت. آن تأكید کرده است

دي مد نظر نكتۀ مھم اين است كه آزا. ای که ھمه بنده و چاِكر دست به سینۀ سلطان باشند مردم سلب كند، به گونه

ھا  تمام خلق در غیر آنچه قانون كتاب و سّنت آن«: ايشان نیز آزادي در چارچوب شرع مقدس و دين مبین اسالم است

گويند كه مرادشان آزادي در  را مقید نموده، بايد آزاد باشند؛ نه آزادي به اين معني كه بعضي از جھال خیال كرده و مي

ھا را آزاد فرموده در  مقصود است كه خداوند در كتاب و سّنت فرموده و آن مذھب باشد؛ بلكه ھمان حريت و آزادي

   [29]».مقابل بندگي
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استناد به ايشان با . اي باشد كه آزادي احدي مزاحم آزادي ديگري نباشد بنابر نظر ایشان، اين آزادي بايد به گونه

رغم وجود آزادي، بايد مقامات و شئونات  معتقد است كه به» الناس كلھم احرار ولكن فضل اهللا بعضكم بعضًا«  روايت

يكي از موارد بحث آزادي كه در اقدامات . ھركس نیز به جاي خود محفوظ باشد و از كسي سلب شرف و عزت نشود

ق جمعي .١٣٢٠در سال . جفي اصفھاني مشاھده شده، آزادي بیان استاهللا آقان آقانوراهللا و برادرشان آيت عملي حاج

كتب متعددي در رد اسالم نوشتند و  از مبلغان عیسوي كه از اروپا به ھندوستان رفته و زبان فارسي را آموخته بودند، 

ام تیزدال بود كه ھا شخصي انگلیسي به ن آمدند كه سردستۀ آن گروھي از اين مبلغان به ايران . كنند در ھند چاپ مي

نمود و كتاب خود در  در محله جلفاي اصفھان ساكن شده و علماي اصفھان را به مباحثه دربارۀ مذھب مسیح دعوت 

الملك  اهللا آقانجفي، با ھمراھي ركن هللا و آیتآقا نورا حاج [30].كرد را منتشر » ينابیع االسالم«اسالم تحت عنوان   رد

اي ھم به  االسالم، انجمني در محلۀ جلفاي اصفھان تشكیل دادند و روزنامه شیرازي و با ھمت و عالقۀ مرحوم داعي

ھا در محیطي آزاد  علماي دو مذھب، تا مدت. كردند براي بیان مقاصد و طرح مناظرات ھر دو گروه منتشر » االسالم«نام 

ھاي آن مورد  ھاي اين روزنامه به ساير بالد نیز راه يافته و بحث نمودند و نسخه علمي، با ھم بحث و احتجاج مي و

     [31].استناد ساير مسلمانان قرار گرفته بود

باشد، حاكمیت قانون  ھا نیز مي ترين آن اھداف میاني حكومت كه تقريبًا مھم يكي ديگر از :ــ حاكمیت قانون اسالم٢ــ٣

ھمواره بر اين مسأله تأكید داشتند كه اوًال بايد در حكومت، قانون حاكم باشد و ھمه چیز بر ) ره(امام. اسالم است

توجه  وكاستي و بي ھیچ كم اساس قانون اجرا شود، بین حاكم و مردم در اجراي قانون ھیچ فرقي نباشد و قانون بدون

ھاي ظاھري در مورد ھمه اعمال شود؛ ثانیًا اين قانون حاكم بايد قانون اسالم باشد يا حداقل  انديشي  به مصلحت

   [32].منافاتي با اسالم نداشته باشد

به حكومت پادشاھي و غیر اسالمي پھلوي ــ كه حاكي از ناكارآمدي آن بود ــ اجرانشدن  از جمله اعتراضات ايشان

  [33].صحیح قانون و منطبق نبودن آن بر موازين اسالمي بود

   [34].و اجرای آن براي ھمۀ افراد از شاه تا گدا تأکید داشتندنیز ھمواره بر حاکمیت قانون اسالمي   حاج آقا نوراهللا

حد و  کرد، اختیار بي از جمله اعتراضات ايشان به حكومت استبدادي قاجاريه كه از ناكارآمدي آن حكومت حکایت می

ون، فقدان ھرگونه حد و حدودي براي سران مملكت و حاكمان محلي و اجرانشدن احكام حصر شاه، حاکم نبودن قان

ھا تعیین حدود و تشخیص تكلیف  ھای استبدادی اين است كه اساسًا در اين نوع حكومت مشكل حکومت. الھي بود

   [35].معنا ندارد

تحقق عدالت و اجراي عدل اسالمي و ) ره(يكي از اھداف مھم حكومت اسالمي از نظر امام :ــ عدالت و مساوات٢ــ٤

و جمھوري اسالمي به عنوان مصاديق ) ص(ايشان با اشاره به حكومت پیامبر . عدالت اجتماعي در جامعه است

ھاي جھان لكن با انگیزۀ بسط  مثل ساير حكومتپیغمبر اسالم تشكیل حكومت داد »  :حكومت اسالمي فرموده است

   [36]».عدالت اجتماعي

كن  ھا و ريشه اندازھاي حكومت مطلوب و كارآمد را ايجاد عدالت و تحقق آن در تمام زمینه يكي از چشم  آقا نوراهللا حاج

كس بر ديگري  عدالتي دانسته و معتقد است که در مملكت بايد قانون عدل مجري باشد، ھیچ تم و بيكردن ظلم و س

ايشان . ناحق حبس نكنند، صدمه و اذيت و زنجیر ننمايند و ھتك عرض و فحاشي نكنند ظلم و ستم نكند، كسي را به

نصاف و صحت باشد و ضعیف و قوي شود باید به طور عدل و ا معتقد است وجوھي كه به عنوان مالیات گرفته مي

از نظر ايشان، مطابق حكم الھي در تمام حدود و مجازات بايد تمام افراد مساوي باشند و  [37].يكسان تلقی گردند

د خواه حاكم باشد يا محكوم، امیر باشد يا مأمور، بايد كسي كه مرتكب خالفي ش. احكام الھي در مورد ھمه اجرا شود
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اگر كسي از دست حاكم يا ضابط يا يكي از اعیان شاكي شود بايد . بر اساس قانون، حدود خاص آن بر وي اجرا شود

به شكايت او رسیدگي گردد و اگر صدق ادعاي او ثابت شد، بايد احقاق حق شود و حاكم يا ضابط يا ھركس ديگر كه 

   [38].شد مجازات گرددبا

از ھمان ابتداي حركتشان مدنظر قرار دادند برقراري امنیت ) ره(يكي از نكات بسیار مھمي كه امام :ــ امنیت و رفاه٢ــ۵

. توان گفت يكي از اھداف میاني حكومت براي كارآمد بودن ھمین نکته است به عبارت ديگر مي. و رفاه در جامعه بود

آقا نوراهللا نیز يكي از  حاج [39].الل و رفاه برسندايشان معتقد بودند که بايد عدالت اسالمي اجرا شود تا ھمه به استق

درخصوص تأمین مسائل رفاھي، يكي از موارد مھمی كه . دانست اندازھاي دولت كارآمد را تأمین رفاه مردم مي چشم

ن است كه حكومت بايد زمینۀ اشتغال و رونق کسب و کار مردم را فراھم کردند اي ايشان بر آن بسیار تأکید می

   [40].نمايد

. خانه است يكي ديگر از تأكیدات شديد ايشان در بحث امكانات رفاھي، مسائل بھداشتي و پزشكي و تأسیس مريض

اي اسالمي در اصفھان بودند و پس از تأسیس اين  خانه ر اصفھان از مؤسسین و حامیان مالي مريضخود ايشان د

قدم شوند و در محافل  كرد كه در تأسیس چنین مراكزي پیش اي از ھمه قشرھای مردم دعوت  خانه طي اعالمیه مريض

ايشان در مورد . تشويق و ترغیب نمايندو مجالس مختلف، با زباني شیوا و بیاني زيبا ديگران را به چنین كارھايي 

كه تمكن حالي و  خانه باز كرد كه فقرا براي آن بايد در تمام شھرھا مريض«: نوشته است خانه  ضرورت تأسیس مريض

خانه بروند كه غذا و پرستاري مجاني داشته باشند و محتاج نشوند كه  مالي براي عالج امراض خود ندارند، به مريض

   [41]».خانه خارجه بروند ان در مريضفقرا و مسلمان

. است  ھاي فراواني داشته ھا و تالش بوده و براي تحصیل آن پیگیري  آقا نوراهللا بحث امنیت نیز مورد توجه خاص حاج

ھاي  شد و با پیگیري شد ايشان مسأله را از مأموران دولتي جويا  زماني به علت شكايات فراواني كه از ناامنی می

  . كرد فراوان و یک سلسله اقدامات مالي اين مشكل را حل 

يكي از اھداف میاني مھم حكومت كارآمد اسالمي، رسیدن به استقالل و ) ره( از نظر امام :ــ استقالل و خودكفايي٢ــ٦

پھلوي را وابستگي به كشورھاي بیگانه به ويژه   ترين مشكل حكومت مھم) ره(امام . ابعاد مختلف است  خودكفايي در

دانست و به راستي معتقد بود كه بسیاري از اقدامات شاه در ايران، تحت فشار و بر اساس خواست امريكا  امريكا مي

دانست  دادند؛ چرا كه مي مي شود؛ لذا بسیاري از اين اقدامات را به جھت امريكايي بودن آن مورد انتقاد قرار انجام می

گاه به منفعت كشورھاي تحت  دھند و ھیچ امريكا و ساير كشورھاي بیگانه فقط منافع و مصالح خود را مد نظر قرار مي

ھدف ما «: دانست ھاي مھم خود را رسیدن به استقالل مي ايشان يكي از برنامه. كنند سلطۀ خود مثل ايران فكر نمي

  [42]».است و برنامۀ ما تحصیل آزادي و استقالل است برقراري جمھوري اسالمي

ھاي خود، بر دو امر استقالل و خودكفايي تأکید فراوان کرده و خودكفايي را  ھا و سخنراني ، در نوشته)ره(خمینی امام

انجامد؛ لذا بايد  نظر ايشان، وابستگي اقتصادي به وابستگي سیاسي و نظامي مي از. مقدمۀ استقالل دانسته است

البته امام بر این  [43].به خودكفايي و استقالل اقتصادي رسید تا در ساير موارد فوق نیز از وابستگي رھايي پیدا كرد

  . تواند به ما ضربه بزند مسأله تاکید کرده است كه در صورت كسب استقالل فكري ھیچ قدرتي نمي

كردن دست اجانب از مملكت و رسیدن به استقالل سیاسي و اقتصادي تأكید فراوان   آقا نوراهللا نیز به ضرورت كوتاه حاج

  [44].کرده است

پس از قیام عظیم مردمي و مذھبي ملت ايران علیه قرارداد امتیاز انحصاري توتون و تنباكو و تحريم تنباكو توسط میرزاي 

آقا نوراهللا به فكر توسعۀ اين تحريم به ساير كاالھاي خارجي افتاد؛ لذا براي رسیدن به اين ھدف،  شیرازي، حاج
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شركت اسالمیه و «يكي از اقدامات مھم ايشان تأسیس . ھايي در جھت سازندگي و خودكفايي داخلي نمود تالش

اي گسترش يافت كه در ھمۀ شھرھا و حتي در بعضي از كشورھاي خارجي  اين شركت به گونه. بود» شركت شرافت

گرديد و مردم با عشق و عالقه  ش میتولیدات و منسوجات اين شركت در سراسر كشور پخ. نیز دفاتري ايجاد نمود

تأسیس این  [45].كردند آوردند و از محصوالت اين شركت استفاده مي ھايي كه پارچه خارجي داشت از تن درمی لباس

ويق مردم به پرھیز از كاالھاي خارجي تا مرز تحريم اين ھاي مھّیج کردن، تش ھا، نطق شرکت و نیز صدور اعالمیه

  . كاالھا، و استفاده از تولیدات محدود مّلي، اقدامات مختلف ايشان در جھت رسیدن به استقالل و خودكفايي بود

   

  ــ امكانات ب

زارھاي مورد نیاز شامل امكانات اصول و اب. دومین عاملي كه بايد در بحث كارآمدي مّد نظر قرار گیرد بحث امكانات است

دانستند در دو بخش اصول  آقا نوراهللا براي كارآمدي حكومت اسالمي الزم مي و حاج) ره(شود؛ لذا امكاناتي كه امام می

  .و ابزارھا مطرح شده است

  :ــ اصول١

زشي حاكم بر بیني و نظام ار مراد از اين بخش، اصول فكري حاكم بر رفتار حكومت است كه اين اصول كامًال از جھان

اصولي كه در نظام سیاسي اسالم بايد حاكم باشد تا كارآمدي آن را موجب شود عبارت است . باشد جامعه متأثر می

   :از

در جاي خود ثابت . از جمله عوامل بسیار مؤثر در كارآمدي يك نظام، حقانیت و مشروعیت آن است :ــ مشروعیت١ــ١

مالك حقانیت و مشروعیت الھي پذيرفتني است و ھیچ يك از   مشروعیت، ھاي حقانیت و شده است كه از میان مالك

مشروعیت  [46].تواند مالك مشروعیت واقعي باشد نمي... ھاي زور و غلبه، وراثت، توافق جمعي، اكثريت و  مالك

برد و از اين طريق بر كارآمدي  را باال ميمینان، فداكاري و مسئولیت در حاكمان و مردم اطالھي، حس رضايتمندي، 

ن نكته به اي) ع(با اشاره به نیابت فقھا از ائمه معصومین» واليت فقیه«در كتاب ) ره(امام خمیني [47].افزايد نظام مي

   [48].اشاره کرده است كه ولي فقیه مشروعیتي الھي در حق حاكمیت دارد

دانست و معتقد بود كه سلطنت پادشاه را  آقا نوراهللا يكي از اشكاالت حكومت پادشاھي را نداشتن مشروعیت می حاج

االطاعه  به ھمین دلیل، ايشان دستورات و فرامین پادشاه را واجب. توان مشروع شمرد ان نميبه ھیچ عنو

کرد و معتقد بود  ايشان، توافق جمعي، رضايت عمومي و رأي اكثريت را نیز مالك مشروعیت قلمداد نمی. دانست نمي

بر ھمین اساس . ي صادر شده باشداالجراست كه بر اساس كتاب و سنت الھ قوانین و دستوراتي از مجلس شورا الزم

اي كه ھمراه ساير  ایشان در نامه. کرد پذيرفت و بر لزوم اجراي آن تأكید می اصل نظارت فقھا بر قوانین مجلس را مي

نیز بر اين مسأله   خطاب به مجلس نوشته) ع(اهللا نوري در حرم عبدالعظیم فضل علماي اصفھان در زمان تحصن شیخ

حضور امناي مجلس شوراي ملي دامت بركاتھم «: و اجراي فوري اين قانون را خواستار شده استتأكید فراوان کرده 

جزء نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقلید ناس باشند، بدون عضويت به مجلس و بدون تقید به علم به اقتضاي ... 

ما و متشرعین و طالب غیور وقت در قانون اساسي، كه جزء شدن اين فصل باعث بقاي اساس اسالم است، مھیج عل

از امناي مجلس دامت بركاتھم رفع مراتب منظور را فورًا مستدعي ھستیم، واال خوف حدوث فتنه و اينكه . در دين شد

  )علماي اصفھان. (زحمت كاملة يك ساله ھدر رود ھست
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  [49]»بساير علما و طال... داعي شیخ محمد تقي نجفي، داعي شیخ نورالّله، االحقر شیخ مرتضي و 

دانست، بلکه تنھا مبناي  بنابراين ايشان اساس مشروعیت را وراثت، غلبه، رضايت عمومي و رأي اكثريت نمی

عمل به مشروعیت الھي حاج آقا نوراهللا در . توان در نظر و عمل ايشان ديد، مشروعیت الھي است مشروعیتي كه مي

ھاي فقاھت  اعتقاد داشت و حكومت ايشان در اصفھان، نمونۀ يك حكومت مشروع الھي بود؛ زيرا بزرگان فقھا و استوانه

حكومتي «: لذا بايد گفت. اند  مقام تأيید وي بوده  و زھاد علماي حوزه بزرگ اصفھان اطاعت وي را واجب دانسته و در

ا نوراهللا در اصفھان پیاده و اجرا شده بود، از نظر عقیدتي و ديدگاه شرعي بر مبناي آق كه به رياست سیاسي حاج

   [50]».مشروعیت و واليت فقیه و مجتھد سیاسي و آگاه به زمان استوار بوده است

مباني . اي است مھم و مؤثر در كارآمدي نظام سیاسي، مباني اعتقادي و انديشه يكي از اصول :ــ مباني اعتقادي١ــ٢

آقا نوراهللا، مباني اسالمي به طور عام و شیعي به طور خاص  و حاج) ره( اي حكومت مطلوب از نظر امام خمیني انديشه

. را خواستار بودند است؛ زيرا ھر دو بزرگوار، تشكیل حكومت بر اساس مباني اسالمي به معناي خاص شیعي آن

اولین . باشند مباني انديشه شیعه نیز اموري ھستند كه ھر كدام عامل بسیار مؤثري در افزايش كارآمدي سیاسي می

گرايي يكي از اموري است كه احساس  اعتقاد به خداوند و وحي. گرايي است مبناي انديشۀ شیعه خدامحوري و وحي

. ود و اين خود تأثیر بسزایی در اجرای مسئولیت حكومتي در حاكمان داردش مسئولیت در برابر خداوند را موجب مي

در كارآيي حكومت اسالمي بر آن تأكید دارند ھمین خدايي بودن و اعتقاد به وحي و تمسك ) ره(يكي از مواردی كه امام

شود كه  جب ميمداري مو واليت. مداري است يكي ديگر از مباني مھم انديشۀ تشیع امامت و واليت. به آن است

محور سوم در . ترين در جایگاه حاكم قرار گیرد و رھبر جامعه، الگوي جامعه و در صف مقدم عمل باشد ترين و عادل عالم

چنین اعتقادي موجب خواھد شد در رفتار و گفتار به دلیل لزوم پاسخگويي در قیامت . اين مباني اعتقاد به معاد است

مبناي مھم ديگر در انديشۀ شیعه . محوري است كه قبًال از آن بحث شد ، عدالتيكي ديگر از اين مباني. دقت شود

شود و خود عامل  پذيري و مطابقت احكام با شرايط زمان و مكان را موجب مي گرايي، انعطاف عقل. گرايي است عقل

   [51].مھمي در كارآمدي حكومت است

يكي از اصول مھم حاكم بر نظام سیاسي اسالم كه ھمان نظام سیاسي مطلوب  :ــ رعايت مصلحت عمومي١ــ٣

کردند که در مسائل  بسیار تأكید می) ره(امام. باشد، بحث رعايت مصلحت عمومي و منافع عامه است مي) ره(  امام

تأكید  [52].لحاظ شود و جھات و عواطف شخصي مد نظر قرار نگیردحكومتي بايد منافع عامۀ مردم و مصالح اسالمي 

تواند قراردادھاي شرعي را كه خود با مردم  حكومت مي«: باره فرموده است ایشان بر اين مسأله تا حدي بوده كه دراین

تواند ھر امري را چه  جانبه لغو كند و مي ه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسالم باشد يكبسته است، در موقعي ك

. عبادي و يا غیرعبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن مادامي كه چنین است جلوگیري كند

اسالمي دانست موقتًا  تواند از حج كه از فرايض مھم الھي است در مواقعي كه مخالف صالح كشور حكومت مي

   [53]».جلوگیري كند

ھاي مملكتي بايد صالح مّلت و مملكت، و اسالم و  گیري آقا نوراهللا اصفھاني نیز معتقد بودند كه در تصمیم حاج

ايشان در مورد وظیفۀ نمايندگان مجلس . ھاي شخصي يك فرد حاكم مسلمانان، در نظر گرفته شود؛ نه امیال و ھوس

و ھر نوعي ... در مجلس بنشینند به ھر قسم صالح مّلت و مملكت را دانسته و رأي دادند، رفتار نمايند «: نوشته است

 علم و صاحب قواي شخص جاھل و بي] نه اينكه... [كه صالح اسالم و مسلمین را مشخص نموده، مجرا دارند 

پرستي او اقتضا نمايد، تمام افراد مملكت  نفساني و شھواني و غضباني باشد كه به ھر قسم میل و رضا و شھوت

  [54]».بدون چون و چرا اطاعت و انقیاد او را نمايند
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اعتقاد به خدمتگزاري مسئوالن نسبت به ) ره(نظام سیاسي مطلوب امام يكي از اصول مھم در :ــ خدمتگزاري١ــ٤

ھا  واضح است كه در حكومتي كه مسئوالن خود را خدمتگزار مردم بدانند قطعًا در جھت منافع و مصالح آن. مردم است

یاري بر اين اصل در موارد بس) ره( امام. بخشد قدم برخواھند داشت و اين خود كارآمدي حكومت را به شدت افزايش مي

  [55].تأكید کرده است

نعمتان مسئوالن   ھا به عنوان نورچشمان و ولي نامه نیز ايشان ضمن بحث ضرورت خدمت به مستضعفان، از آن در وصیت

و ھمواره خود را خدمتگزار مّلت دانسته و تأكید کرده است كه مردم نیز باید چنین ديدي نسبت به ايشان  [56]ياد کرده

ري مطرح اگر به من بگويید خدمتگزار بھتر از اين است كه بگويید رھبر، رھبري مطرح نیست، خدمتگزا«: داشته باشند

   [57]».است، اسالم ما را موظف كرده است كه خدمت كنیم

آقا نوراهللا نیز بر اين مسأله و لزوم خدمتگزاري مسئوالن نسبت به مردم تأكید فراوان کرده و ضمن استفاده از تعبیر  حاج

اي براي  باشد، نه رعیت وسیله عتقد است كه راعي عنوان و مسئولیتي برای حفظ رعیت میراعي و رعیت، م

پادشه پاسبان «: نعمت حاكمان دانسته است مردم را ولي) ره(لذا به تعبیري شبیه تعبیر امام. گذراني راعي خوش

ھا منتفع  نه اينكه از آن... اشد پادشاه بايد شب و روز در فكر آسايش رعیت ب... دولت به فّر نعمت اوست. درويش است

خوار بسپارد و خود شب و روز مشغول عیش گردد و خلقت خلق را از پرتو وجود  ھا را به دست گرگان آدمي شود و آن

   [58]».ھا را جھت آسايش و عیش و كامراني خود پندارد خود داند و آن

ھا اعتقاد بر اين  ھاي استبدادي اين است كه در اين نوع حكومت ايشان معتقد بود كه يكي از علل ناكارآمدي حكومت

باشد كه خلقت خلق برای آسايش، عیش و كامراني پادشاه است و رعیت بايد شب و روز زحمت بكشد و حاصل  می

  [59].و پادشاه ھمیشه مشغول عیش و كامراني باشد زحمت و دسترنج خود را تقديم حضور پادشاه نمايد

  :ــ ابزار٢

توان براي تحقق كارآمدي از آن بھره گرفت بحث نظارت و كنترل  يكي از امكاناتي كه مي :ــ نظارت و كنترل ھمگاني٢ــ١

شود، عاملی  كنترل عمومي كه از ناحیه مردم در قالب امر به معروف و نھي از منكر اعمال مياست؛ خصوصًا نظارت و 

در اين باره حضرت . بسیار نیرومند و مھم براي كنترل تمام افراد موجود در حاكمیت و حركت به سوي كارآمدي است

سايرين، زمامدار مسلمانان را استیضاح كند و معتقد بود ھر فردي از افراد مّلت حق دارد كه مستقیمًا در برابر ) ره(امام

كننده بدھد و در غیر اين صورت اگر بر خالف وظايف اسالمي خود عمل كرده باشد،  از او انتقاد نمايد و او بايد جواب قانع

ھمه مّلت «: ايشان در مورد وظیفۀ مّلت در اين خصوص گفته است   [60].خود از مقام زمامداري معزول است خودبه

اگر من يك پايم را كج گذاشتم، مّلت موظف است كه بگويند پايت را . بر اين امور نظارت كنند. اند كه نظارت كنند موظف

  [61]».كج گذاشتي خودت را حفظ كن، مسأله، مسألۀ مھمي است

ھا با حكومت منتخب خودشان و نظارت بر آن را  بر ھمین اساس ايشان آگاھي مردم و مشاركت و ھمگامي آن

حاج آقا نوراهللا نیز به بحث كنترل و نظارت ھمگاني به عنوان  [62].ترين ضامن حفظ امنیت در جامعه دانسته است بزرگ

يكي از اركان مھم يك نظام سیاسي كارآمد اشاره کرده و معتقد است بايد از طريق نمايندگان مردم در مجلس شورا بر 

  [63].اجرا شودتصمیمات مملكتي نظارت شود تا اين تصمیمات خارج از محدودۀ شرع نباشد و قوانین نسبت به ھمه 

ھا بر  اطالعی مردم و نظارت نداشتن آن يكي از اشكاالتي كه ايشان نسبت به حكومت ناكارآمد زمان خودشان دارند بی

يشان معتقد است در زمان سلطنت ا. ھاست ھا و نحوۀ دخل و خرج آن  بحث مالیاتدر ويژه  مسائل مملكتي به

امر به بلكه  خبر بودند، بي رفت از اينكه مالیات مملكت به كجا ميمردم و رعیت نه تنھا  ،استبدادي قاجاريه در ايران

يكي از  [64].داشتند بایست از صورت دخل و خرج دولت ابدًا اطالعي نمی بزرگان مملكت ھم میاي بود كه  گونه
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بود » انجمن مقدس مّلي اصفھان«اقدامات مھم عملي حاج آقا نوراهللا در جھت افزايش نظارت بر امور دولتي، تأسیس 

  [65].نمود ھا اظھار نظر مي کرد و نسبت به آن كه ھمواره بر امور مختلف دولتي نظارت می

ھا و  ھای دیگری نیز انجام داد كه زمینه غیر از اين اقدام عملي در جھت نظارت بر عملكرد دولت، فعالیت  حاج آقا نوراهللا

يكي از اين . ھا بر امور عمومي را ايجاد كرد بسترھاي مقدماتي براي افزايش آگاھي و اطالعات مردم و نظارت آن

خانه مكاني بود كه در آنجا   قرائت. شده است خانه از آن ياد  اقدامات ايجاد خانۀ مطبوعات بود كه تحت عنوان قرائت

ھایی کسب کنند به آنجا  ھا آگاھی جرايد و ساير اخبار و اطالعات وجود داشت و كساني كه مايل بودند در اين زمینه

   [66].كردند مراجعه مي

يكي از امكانات و ابزار مھم براي كارآمد شدن حكومت استفاده از نیروھاي  :ــ نیروي انساني متعھد و متخصص٢ــ٢

ھمواره بر تعھد و تخصص به عنوان دو بال مھم براي كارمندان و كارگزاران دولت به ) ره( امام. متعھد و متخصص است

  [67] .منظور كارآيي مفید و تحقق كارآمدي تأكید کرده است

يكي از وظايف دولت برای رسیدن به خودكفايي را قدرداني و استفاده از متخصصان و فرھیختگان ) ره(خمینی امام 

آقا نوراهللا نیز استفاده از افراد متعھد و آگاه را يكي از ابزارھاي مھم كارآمدي  حاج [68].دانسته است جامعه 

ايشان براي تحقق تفكر اصیل و حفظ شعاير اولیه مداخلۀ روحانیان، علماي صالح و مردمي و رجال . دانست مي

دانست كه اگر  يشان به خوبي ميا. شناخت ترين راه براي حفظ منظور خود مي خوشنام و مّلي را بھترين و مورد اعتماد

رھبران اصیل و دلسوز جامعه منزوي و مطرود شوند و حاكمیت به دست افراد غیرصالح بیفتد، نھضت به تدريج به 

دانست اگر اين نھاد در   ز از آنجا كه ايشان ميدر خصوص انجمن مقدس مّلي اصفھان نی [69].شكست خواھد انجامید

شود نھضت منحرف گردد، با  انديش و ضعیف بیفتد، موجب می تعھد يا ساده دست افرادي فاقد صالحیت و بي

السلطان، را از اين  ھوشیاري توانست دست اشخاص فاقد صالحیت و نیز مدعي سرسخت و دشمن اصلي، يعني ظل

   [70].ترتیب خود و افرادي چون مدرس كنترل آن را برعھده گرفتند ننھاد مھم كوتاه كند و بدی

ھاي توسعه،  ھاي گوناگون اجتماعي از مالك امروزه مشاركت و ھمیاري در زمینه :ــ شورا، مشاركت و ھمكاري٢ــ٣

ھا سھم  ھا و به عھده گرفتن مسئولیت سازي ھر اندازه مردم در تصمیم. آيد به حساب ميپیشرفت و كارآمدي نظام 

نیز ھمواره بر مشاركت و ھمكاري ) ره(امام. پیشرفت و كارآمدي بیشتر خواھد بود  بیشتري داشته باشند، توسعه،

آقا نوراهللا نیز بر لزوم مشورت با مردم و  حاج [71].دانست کرد و آن را ضامن امنیت جامعه مي مردم با حكومت تأكید می

اي  ايشان معتقد بود بحث شورا و مشورت مسأله. کرد ھا در مسائل حكومتي تأكید فراوان می ھاي آن جلب ديدگاه

از نظر وی مشورت و شورا از اموري . ین كاري دست زده باشندھا به چن بار غربي نیست كه از خارج آمده باشد و اولین

نیز در موارد بسیاري در مسائل ) ص(باشد كه از اول خلقت آدم و عالم وجود داشته است و شخص پیامبر اكرم  می

. ردکند كه ھمۀ امور حكومتي قابلیت مشورت ندا البته ايشان بر اين نكته تأكید می. كرد حكومتي با مردم مشورت مي

در اين قبیل احكام، احدي را حق ... يك امري كه خداوند در آن امر فرموده : مطالب بر دو قسم است«: از نظر ايشان

خداوند عالم ... يك امري است كه حكم و قانون معّیني در كتاب و سّنت نوشته نشده ... نیست ... سؤال و جواب و 

بیني كنند و ھر قسم صالح دانند رفتار  ن مشورت و مصلحتاين امور را به مشورت ارجاع فرموده كه مسلمانا

   [72]».نمايند

باشد بايد بدون استثنا توسط وكالي مجلس و در مجلس  ايشان معتقد بود كه تمام امور دولتي كه در محدودۀ فوق مي

گیري شود و در نھايت به امضاي فقھاي ناظر بر مصوبات مجلس  و در آنجا راجع به آن تصمیمشورا بررسي گردد 

  [73].برسد
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مناسب در  يكي دیگر از عوامل مھم كارآمدي يك نظام سیاسي، وجود قواعد و مقررات :ــ قواعد و مقررات مناسب٢ــ۴

کرد و اعتقاد داشت كه  ھمواره بر دين اسالم به عنوان دينی جامع، كامل و جاوداني تأكید می) ره(امام. آن نظام است

شدني نیست، بلكه به دلیل واگذاري تشخیص موضوعات احکام بر عرف  دستورات، قواعد و احكام اسالمي اموري كھنه

حکومتي، و قابلیت منطبق شدن بر شرايط زمان و مكان، بھترين و  متشرعه و لحاظ شرايطي چون احکام ثانويه و

اسالم اگر آن طور كه ھست، موفق بشويم «: معتقد بود) ره(بر ھمین اساس امام. ترين قواعد و مقررات را دارد كامل

اسالم دين  .شود شود، براي ھمۀ مّلت سعادت ايجاد مي كه احكام آن را اجرا بكنیم، براي ھمۀ شما سعادت ايجاد مي

رسد و مراعات ھمۀ حقوق را  آزادي و استقالل است، اسالم ديني است كه ھمه كس به حقوق خودش مي

  [74]».كند مي

يب مجلس كه حل مشكالت مردم را آقا نوراهللا نیز بر اين مطلب تأكید کرده است كه قوانین و مقررات مورد تصو حاج

ايشان اجرای قانون اسالمي را عامل . موجب خواھد شد، بايد بر اساس احكام و دستورات دين مبین اسالم باشد

  . کنندۀ صالح، فالح، رفاه و آسايش مسلمانان دانسته است فراھم

، تدبیر نیك و و كارآمد شايسته  حكومتھاي مھم يك  ھمچنین يكي از شرايط و شاخص: ــ حسن تدبیر و مديريت٢ــ٥

ياد شده   و يا حسن مديريت هالسیاس التدبیر، حسن مديريت صحیح و مطلوب است كه گاه از آن تحت عنوان حسن

آقا  حاج [75].است ید کرده و گاه نیز اين خصلت را ذيل عقل يا علم مطرح ساخته أكبر اين ويژگي ت )ره( امام. است

گیري نمايند،  نوراهللا نیز معتقد بود افرادي كه قرار است وكالت مردم را بر عھده بگیرند و در مورد امور مملكتي تصمیم

   [76].بايد از حسن تدبیر و عقالنیت الزم برخوردار باشند

ايشان ھمچنین در تقبیح حكومت استبدادي به عنوان يك حكومت ناكارآمد به بحث نبود علم و عقل در حاكم اشاره 

گیري نمايد و اختیار  کرده و معتقد است وقتي قرار باشد يك نفر به عنوان پادشاه تمام امور را رتق و فتق، و تصمیم

شود و گاھي ممكن است شخص  اشد، از آنجا كه ھمیشه آن يك نفر عادل، عاقل و كامل نميكامل در دست او ب

   [77].علم در مصدر امور باشد، حكومت كارآمدي الزم را ندارد و در موارد مختلف دچار مشكل خواھد شد جاھل و بي

يكي از ابزارھاي الزم براي رسیدن به كارآمدي، به ويژه در بعد اقتصادي، ) ره(از نظر امام: ــ جلب اعتماد مردم٢ــ۶

ھاي داخلي در راه رسیدن به  گذاري در داخل كشور و به كار انداختن سرمايه جلب اعتماد مردم برای سرمايه

ھاي مشروع با  به مالكیت و سرمايه«: رموده استايشان در اين باره خطاب به مسئوالن دولتي ف. خودكفايي است

ھاي سازنده به كار افتد و دولت و كشور را  ھا و فعالیت حدود اسالمي احترام گذاريد و به مّلت اطمینان دھید تا سرمايه

   [78]».به خودكفايي و صنايع سبك و سنگین برساند

ھاي خودشان را به  بايد به رعايا اطمینان داد كه پولآقا نوراهللا نیز دقیقَا به ھمین مطلب اشاره کرده و معتقد است  حاج

نمايند به مھماني و امنیت تامه به مملكت آورد و  اند، و تجارت و صناعت مي كار بیندازند و اشخاصي كه به خارج رفته

بايد طوري اطمینان داد كه رعايا به دولت قرض . ... ھا عايد مملكت شود تا فوايد تجارت و صناعت آنھا را تشويق كرد  آن

   [79].بدھند

   

  :نتیجه
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ويژه در بحث كارآمدي سیاسي،  به، )ره(خمینی و امام) ره(آقا نوراهللا دھد كه تفكر حاج ھاي فوق نشان مي بررسي

اي كه در اھداف و امكانات الزم براي كارآمدي حكومت، ھر دو بر اموري يكسان  تفكري مشابه و يكسان است، به گونه

ھا و ادوار  سیاسي علماي شیعه در زمان  اند و اين مسأله حاكي از اين است که جوھر انديشۀ و ھماھنگ تأكید کرده

باشد كه بر اساس  چه در اين میان تفاوت دارد نظام سیاسي مورد نظر علما در ھر دوره میمختلف يکي است و آن

  . ھا تعیین شده است امكانات، شرايط و مقدورات زمان و دورۀ خاِص ھريك از آن

ا در نظر كه بايد ب) امكانات و موانع اھداف، (عوامل اصلي  بنابر آنچه گذشت در مدلي كه براي تبیین كارآمدي ارائه شد، 

ھا كارآمدي يك نظام سیاسي را سنجید، به ويژه اھداف، ھمواره مبتني بر يك نظام ارزشي خاص  گرفتن مجموعۀ آن

توان گفت كه تفاوت اصلي نظريۀ  بنابراين مي. بیني مشخص است ھستند كه اين نظام ارزشي برآمده از يك جھان

خصوص شیعي محور  بیني اسالمي و به در جھان. شود ر ميبیني ظاھ ھاي رايج غربي در ھمین جھان شیعه با تئوري

بر ھمین اساس نظام ارزشي برآمده . شوند ھستي خداست و انسان و عالم ھستي بر مدار و محوريت او تعريف مي

بیني جديدي است كه پس از رنسانس با نگاه  ھاي غربي جھان بیني، نظامی الھي است، اما مبناي تئوري از اين جھان

و ھمه چیز ) اومانیسم(بیني محور ھستي انسان است  در اين جھان. نسان به خود، خدا و عالم پديد آمده استجديد ا

  . شود بر اساس خواست و ارادۀ او تعريف مي

ھاي مھم حكومت است و خواست   بیني الھي جلب رضايت خداوند و اجراي احكام و دستورات او يكي از ھدف در جھان

بیني اومانیستي  اما در نظام سیاسي مبتني بر جھان. شود در طول رضايت الھي سنجیده ميھا  مردم و رضايت آن

. اي به نام جلب رضايت خداوند معنا ندارد؛ زيرا در اينجا خداوند محور نیست، بلكه انسان محور است وجود مقوله

رارداد اجتماعي مالك و معیار ھاي غربي ھم در بحث مشروعیت، رأي و خواست مردم، رضايت و ق بنابراين در حكومت

ھايي كه بتوانند  به ھمین دلیل حكومت. باشد ترين ھدف، تأمین رضايت مردم می است و ھم در بحث كارآمدي، محوري

فقط با قید محدود نشدن (امنیت و رفاه را براي مردم به ارمغان آورند و بیشترين امكان آزادي و تحقق خواست مردم 

ھا بر خالف خواست الھي  شوند ولو اينكه اين خواست ھا محسوب مي م آورند كارآمدترين حكومترا فراھ) آزادي ديگران

و دستورات ديني باشد، در حالي كه در نظام سیاسي اسالمي، اصل اولي اجراي دستورات الھي است كه البته 

ھا را موجب خواھد  ايت آناجراي صحیح اين دستورات، تأمین رفاه و سعادت دنیوي و اخروي مردم و عمدتًا جلب رض

اما اگر زماني مردم خواستي برخالف خواست الھي داشتند و به اين دلیل نارضایتی خود را از حكومت اعالم . شد

به تعبیر ديگر جلب رضايت مردم يكي از عوامل كارآمدي . كردند، از نظر مباني شیعي اين حكومت، ناكارآمد نخواھد بود

به اين معنا كه حكومتي كه . قید كه رضايت مردم در طول رضايت الھي سنجیده شود باشد، ولي با اين حكومت مي

نتواند رضايت مردم را جلب نمايد، در صورتي ناكارآمد است كه اين جلب رضايت بر خالف رضايت نکردن و دستورات 

  . الھي باشد

   

  ھا نوشت پی

 

    

 

 آموخته حوزه علمیه و دانشجوي دکتراي علوم سیاسي دانش *
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١۵ 
 

، ٣ھاي انقالب ايران، ترجمۀ عبدالرحیم گواھی، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمی، چ نیكي كدي، ريشه: ــ رك[1]

  ٥١   ص، ١٣٨١

   ٨/٨/١٣٥٨، سخنراني تاريخ )ره(خمینی ــ امام خمیني، صحیفه نور، تھران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام[2]

   ١، ج ١٣٧٧   تھران، تنویر،  محمدرضا جعفري، فرھنگ نشر نو، ــ[3]

   ٤٤٦، ص ١٣٧٩تھران، چاپار،   ــ علی آقابخشي، فرھنگ علوم سیاسي،[4]

   ١٣٦٨  چاپ اول، ــ حسن گلريز، فرھنگ توصیفي لغات و اصطالحات علوم اقتصادي، تھران، مركز آموزش بانكداري، [5]

   ٢١١، ص ١٣٧١ز آموزش مديريت دولتي، ــ درک فرنج، فرھنگ توصیفي مديريت، ترجمۀ محمد صائبي، تھران، مرك[6]

   ١١٢و  ١١١، ص ١٣٧٦السادات زاھدي، فرھنگ جامع مديريت، تھران، چاپ سپھر،  ــ شمس[7]

به   ــ اين تعريف را جناب آقاي محمود فتحعلي با در نظر گرفتن تعاريف مختلفي كه در مورد كارآمدي وجود دارد،[8]

محمود فتحعلي، مباحثي در باب كارآمدي، قم، مؤسسه : رك. (عنوان جمع بین تعاريف مختلف مطرح كرده است

  ١٣٨٢آموزشي و پژوھشي امام خمیني، 

  ١٠   ، ص١٤مجله حكومت اسالمي، ش : ، مندرج در»كارآمدي نظام جمھوري اسالمي«مرتضوي، ــ سیدضیاء [9]

   ٢٤٠ــ  ٢٥٠عبدالحمید ابوالحمد، مباني سیاست، صص : ــ براي مطالعۀ بیشتر رك[10]

   ٤٣و  ٤٤، صص ٧كتاب نقد، ش : ، مندرج در»حكومت و مشروعیت«ــ محمدتقی مصباح يزدي، [11]

   ٢٧ــ  ٣٣، صص ١٣٧٢ــ محمدجواد الريجاني، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تھران، سروش، [12]

   ٥٣، ص ١٣٧٨اسي، تھران، قومس، ھاي توسعه سی چالش  ــ عبدالعلی قوام،[13]

توان  ــ از آنجا كه موانع موجود در ھر نظام سیاسي بسته به موقعیت زماني و مكاني آن نظام حاكم است و نمي[14]

  . بخش به اين بحث اشار نشده استدستورالعمل كلي به عنوان موانع ارائه كرد، در اين 

   ٢١٨و  ٢١٧، صص ١٣ھمان، جامام خمیني،  ــ[15]

  ١٩٠، ص۴ج   ــ ھمان،[16]

موسي نجفي، انديشه سیاسي و تاريخ نھضت حاج : مندرج در  رساله مقیم و مسافر،  ــ حاج آقا نوراهللا اصفھاني،[17]

  ٣٥٦، ص ١٣٧٨، ٢آقا نوراهللا اصفھاني، تھران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چ
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١۶ 
 

   ۴٠، ص ١٣٧٨، ٩، چ)ره(خمینی واليت فقیه، تھران، موسسه تنظیم و نشر آثار امامامام خمیني، ــ [18]

  . ــ ھمانجا[19]

، تھران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام )س(ــ نگرشي موضوعي بر وصیتنامه سیاسي الھي امام خمیني [20]

  .١٢٧، ص )ره(خمیني 

   ٣٦٩ــ حاج آقا نوراهللا اصفھاني، ھمان، ص [21]

  . ــ ھمانجا[22]

  . ق.١٣٢٥  رجب ١٢ــ روزنامه جھاد اكبر، [23]

  ٢٨، تبیان، دفتر بیست و ھفتم، ص )ره( ــ علی داستاني بیركي، آزادي در انديشه امام خمیني[24]

   ٢٧٠، ص ١صحیفه نور، ھمان، ج ــ امام خمیني، [25]

   ١٢ــ علی داستاني بیركي، ھمان، ص [26]

  ١٣علی داستاني بیركي، ھمان، ص ؛ ٢٣٣ص  ،۶ج  امام خمیني، صحیفه نور، ھمان، ــ [27]

   ١١٥و  ١٥٣، ٦٠ــ ٧٧علی داستانی بیرکی، ھمان، صص : ــ رك[28]

   ٣٦٥ھمان، ص   ــ حاج آقانوراهللا اصفھاني،[29]

   ٢٣٨، ص ١ــ محمد صدر ھاشمي، تاريخ جرايد و مجالت ايران، اصفھان، نشر کمال، ج [30]

   ٧٤ــ  ٧٥موسي نجفي، ھمان، صص : ــ رک[31]

  ۵٣، ص ١٠ج خمینی، صحیفه نور، ھمان،  امام؛ ٨٠ــ  ٨١واليت فقیه، ھمان، صص  امام خمیني، ــ [32]

   ١۴ــ  ٢٠واليت فقیه، ھمان، صص امام خمیني، ــ [33]

   ٣٥٤ــ  ٣٥٥ــ حاج آقا نوراهللا اصفھاني، ھمان، صص [34]

   ٣٦٨و  ٣٨٤ــ ھمان، صص [35]

   ٢١٨و  ٢١٧، صص ١٣صحیفه نور، ھمان، ج امام خمیني، ــ [36]

   ٣٦٥و  ٣٦١ــ حاج آقا نوراهللا اصفھاني، ھمان، ص [37]
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١٧ 
 

   ٣٦٠ــ ھمان، ص [38]

   ٧٧ص ، ۶ھمان، ج صحیفه نور، امام خمیني، ــ [39]

   ٣٦٨و  ٣٦٩ــ حاج آقا نوراهللا اصفھاني، ھمان، صص [40]

  ٩٧ــ موسي نجفي، ھمان، ص [41]

   ٢٨ــ علی داستاني بیركي، ھمان، ص [42]

   ١٩٩، ص ٨ــ امام خمیني، صحیفه نور، ھمان، ج [43]

  ١٦و  ١٧ــ موسی نجفي، ھمان، صص [44]

  . ــ ھمانجا[45]

   ٤٣مصباح يزدي، ھمان، ص ــ محمدتقی [46]

ــ محمدعلی صنیعي منفرد، تثبیت و كارآمدي نظام سیاسي جمھوري اسالمي ايران، تھران، دانشگاه الزھرا، [47]

   ١٠٥، ص ١٣٨٠

   ٨٠امام خمیني، واليت فقیه، ھمان، ص : ــ رك[48]

، »اساسي در دوره اول تقنینیه سیر تطور اصل دوم متمم قانون: نظارت مجتھدين طراز اول«ــ محمد تركمان، [49]

  ٣٣، ص ١، ش١تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، س: مندرج در

   ١٨٢ــ موسی نجفي، ھمان، ص [50]

  ١٣٨٢محمود فتحعلي، كارآمدي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني، : ــ رك[51]

   ٩٩ص  واليت فقیه، ھمان، امام خمیني، ــ [52]

   ١٨٠، ص ٢٠ــ امام خمیني، صحیفه نور، ھمان، ج [53]

   ٣٦٠ــ حاج آقا نوراهللا اصفھاني، ھمان، ص [54]

  ٧٠ و ٧١، صص٣ ج  ــ امام خمیني، صحیفه نور، ھمان،[55]

   ٢٧و  ٢٦، ھمان، صص )ره(ــ نگرشي موضوعي بر وصیتنامه سیاسي الھي امام خمیني [56]
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١٨ 
 

  ١٢۶ ، ص١٠ج  ــ امام خمیني، صحیفه نور، ھمان، [57]

   ٣٦٧ــ حاج آقا نوراهللا اصفھاني، ھمان، ص [58]

  . ــ ھمانجا[59]

  ب. ١٩٠، ص ۴خمینی، صحیفه نور، ھمان، ج  ــ امام[60]

  ب. ٣٣، ص ٧ــ ھمان، ج [61]

  ٢۵٧ــ  ٢۵٨صص  ، ٢ج  ــ ھمان،[62]

  ٣٦٠ــ حاج آقانوراهللا اصفھاني، ھمان، ص [63]

   ٣٧٩ــ ھمان، ص [64]

   ١٠٦موسي نجفي، ھمان، ص : ، به نقل از١٣٢٥روزنامه انجمن مقدس مّلي اصفھان، رمضان سنه : ــ رک[65]

   ٩٩موسي نجفي، ھمان، ص : ق، به نقل از.١٣٢٦روزنامه جھاد اكبر، : ــ رک[66]

  ١٤٢، ١٨٧، ١٩٣، صص ١٩؛ و ج ١٩٢و  ١٩٣، صص ١٥ــ امام خمیني، صحیفه نور، ھمان، ج [67]

   ٦٠، ص )ره(ھايي از وصیتنامه امام خمیني  ــ محمد شفیعي مازندراني، درس[68]

   ١٧٢ــ  ١٧٣ن، صص ــ موسی نجفي، ھما[69]

  ٨٤ــ ھمان، ص [70]

  ٢۵٧ و ٢۵٨ ، صص٢ج  ــ امام خمیني، صحیفه نور، ھمان،[71]

   ٣٥٨ــ حاج آقا نوراهللا اصفھاني، ھمان، ص [72]

   ٣٦٨ــ ھمان، ص [73]

   ٢٠ــ علی داستاني بیركي، ھمان، ص [74]

   ١٥، مجله حضور، ش »امام خمیني منادي حكومت مطلوب و سیاستمدار مطلوب«آبادي،  دولتــ فیروز [75]

   ٣٦٠ــ حاج آقا نوراهللا اصفھاني، ھمان، ص [76]
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١٩ 
 

  .ــ ھمانجا[77]

   ١٣٦، ھمان، ص )س(ــ نگرشي موضوعي بر وصیتنامه سیاسي الھي امام خمیني [78]

   ٣٦٩ــ حاج آقا نوراهللا اصفھاني، ھمان، ص [79]

   

 

  


