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 مقدمه

اند، لزوم که رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب به آن اشاره کرده هاییگزارهیکی از  جهان

ی آن را نگاه انقالبی، روحیه انقالبی و عمل جهادی است که ایشان الزمه از نظام پیشرفته اسالمیکامل الگوسازی 

این سخن رهبری معظم را اگر امروز بگذاریم در کنار آنچه در مواجهه با بحران کرونا در کشورمان در حال  دانند.می

طبق نظر  د.از حکمرانی اسالمی باشکامل  یالگوی حرکت به سمت ارائهتواند نویدبخش رخ دادن است، می

یوه حکومتی است که در آن ابعاد روابط بین حکومت و مردم، حکمرانی اسالمی، یک ش منظور ازنویسندگان مختلف 

ها، مشیها، قوانین و خطها، در اهداف و سیاستسایر حکومتدهنده حکومت و رابطه آن با تعامل اجزای تشکیل

 . گرددتنظیم می اسالمی هایاساس مبانی، اصول و روشبر  ریزی و اجرا و نظارت و ارزیابیبرنامه

ها و اصالح نقش مردم در ارتباط با دولت ،نیاحکمری نظریهدر ترین گزاره مهم نگارنده،ی به عقیده

های دولتمردان آمده، بیشتر از آنکه تدبیر و ظرفیتهای پیشست. چرا که تجربه نشان داده است در بحرانهاحکومت

و با نیت  های مردم نهادی گروههای داوطلبانههای مردمی و فعالیتها کمکی کند، ظرفیتمدیریت و عبور از بحرانبه 

های اخیر دهد. در سالها آمده و کشور را از شرایط سخت عبور میاست که به کمک دولت الهی و خداپسندانه

-، مصداقگیری کروناهمهبیماری های اجتماعی و سیاسی و در حال حاضر هم هایی از قبیل سیل، زلزله، آشوببحران

 . باشدهایی عینی از این موضوع می

به معنای عملکرد صحیح لزوما ها ها و کمک به دولتکار آمدن مردم در بحرانالبته باید توجه کرد که پایه

و نگاه »کلکم راع و کلکم مسئول« ها در برابر مردم و رضایت مردم از آنها نیست، بلکه در واقع نیت خداپسندانه دولت

و ی دنیای غرب و این در صورتی است که در مواجههاست آفرینی مردم در عبور بحراناست که مشوقی برای نقش

، باشدمی کنندهبه چشم مصرفصرفا اینکه نگاه به مردم، بدلیل ، «کرونا روسیو یریگهمهبا بحران »داری نظام سرمایه

و  خود شده استهای ها از حکومتاعتمادی و دوری ملتمدیریت ضعیف و غیرمسئوالنه حاکمان باعث بیدر کنار 

جمله  از ییهاشاهد نمونه زین ریحوادث اخ نیدر ا ی کمتری در مردم برای کارهای خداپسندانه وجود دارد.انگیزه

 .میها بودبه فروشگاهمردم حمله 
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طبق توضیحات بیان شده هدف از طرح موضوع حکمرانی اسالمی این است که در شرایط بحران جهانی 

ای ویژه ، جلوهکه در ادامه آمده است هامان با پررنگ کردن برخی شاخصکرونا، فرصتی پیش آمده تا جامعه اسالمی

مطلوب، بحران کرونا  یو حکمران تیریمد کیبا  میبتواناز حکمرانی اسالمی را در معرض دید جهانیان قرار دهد و 

محور کلیدی سه های مدنظر را در شاخص .میشو لیتبد گرانید یالگو برا کیبه در نهایت تا  میرا پشت سر بگذار

 توان عنوان نمود:می

 

 

 حکمرانی اسالمیمدل مفهومی تحلیل الگوی شکل: 

 

 

 

 

 

 

استمداد دائمی از خدا و ( 1

پر رنگ شدن نقش معنویت
در زندگی بشر

مواسات و همیاری مردمی ( 2
به نظام اسالمی

بهبود مستمر نظام و ( 3
های درونی دولتسیاست
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 :خدا و پر رنگ شدن نقش معنویت در زندگی بشراستمداد دائمی از ( 1

منیت و تکبر انسانی  صهیخص نیاز ا یقدریعنی شد.  یرابطه انسان با خودش دچار دگرگوندر بحران کرونا 

رسد. بنابراین گرم هم نمی 5ی متخصصان کل وزن آن در دنیا به  مغلوب موجودی شد که به عقیدهفاصله گرفت و 

های معرفتی و دینی قوی وجود دارد، این موضوع در کشور ما که زمینه تر شد.خودش مطلوب یخداارتباط انسان با 

اهلل علیهم ، ارتباط فردی با قرآن و اهل بیت)سالمنشین شدنددر ایام اوج بیماری کرونا که بسیاری از مردم ما خانه

مجازی، دعاهای جمعی و همزمان در سراسر کشور، های قرآن ای گرفت. برگزاری ختماجمعین( رنگ و بوی ویژه

اماکن مذهبی در اثر احساس نسبت به ی دعای هفتم(، قدرشناسی بیشتر ی سجادیه)بویژهانس بیشتر با دعاهای صحیفه

 های ویژه است.ای از این جلوهی تعطیلی اماکن مذهبی نمونهعمیق خأل روحی در نتیجه

معنویت و اساس همه آنها بر بریم که به این نکته پی میهای حکمرانی مطلوب بخوبی بررسی شاخصبا 

اصول خوب به آیات کالم اهلل مجید و فرمایشات ائمه معصوم و بزرگان دین . با رجوع به اخالق اسالمی متمرکز است

آگاهانه مردمی  مشارکتدر یک سطح،  ی مردمخدمات عادالنه به همه ،مسئوالن پاسخگوییو  پذیریچون مسئولیت

شوند. میتعریف و تفسیر  و دینی ز بعد اخالقیا مربوطه مردم و مسئولین اقشار مختلف یو در نهایت تالش مجاهدانه

گشای بسیاری مسائل در اداره جامعه این موارد اگر در شرایط عادی هم همچنان حفظ شود، بسیار نویدبخش و گره

شکل بر معنویت و تأکید دین اسالم  یمبتنی اسالمی ما در جامعه ییگراجمعی اینکه، روحیهنکته دیگر  خواهد بود.

  .ابدییبروز م انیرانیا یدوستنوعایجاد حس و  گرانیکمک کردن به دو مبتنی بر  گرفته است

باستان هم عقبه  ونانی ریاست و در اساط دارشهیر ییفردگرا نیاست و ا ییفردگرا بریدر غرب چون مبتن اما

 دهندیمعنا نم گرانیو کمک کردن به د یدوستو نوع ردیگیشکل م تیفرد افتدیاتفاق م یبحران طیشرا یدارد وقت

های و به همین دلیل در شرایط بحران به فروشگاه ندکن نیمنافع خود را تام ینوع کیهستند که  نیدنبال اهمه بهو 

ها ماهیت درونی دربارۀ فرهنگ غرب، معتقدیم که در اثر بحران»شوند و به قول استاد پناهیان ور میمواد غذایی حمله

 ،کرونادر این ماجرای  طور که برخی از سیاستمداران غربی، خودشان گفتند که غربدهد. همانخودش را نشان می

این با ماهیت فرهنگ دینی ما خیلی تفاوت دارد ، دهدگری درونی خودش را بیرون ریخت و دارد نشان میآن وحشی

 «.شودهایی که در این فرهنگ وجود دارد، شکوفا میگیریم تازه آن زیباییها قرار میکه وقتی در بحران
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 :به نظام اسالمی ( مواسات و همیاری مردمی2

بکار بردن اصطالح »رزمایش« در کنار مواسات و کمک مومنانه در بیان رهبری، با رجوع به معنای لفظی این 

در تازه های بزرگ و گسترده مردمی فعالیتکند که با این همه معنا را به ذهن مخاطب متبادر میاین ، )مواسات(واژه

این حرکتی ی تمدنی و مهدوی هستیم. یعنی به سمت جامعه رکتح حال تمرین برایهستیم و در واقع در  ااول ماجر

، دائمی فرهنگ و سبک زندگییک کم تبدیل بشود به کمباید  شده است،با تعبیر زیبای »مواسات« از آن یاد  که

داری و سرمایهدنیای غرب ای باشد که ونهگهم این فرهنگ تحقق پیدا کند و بهکرونا بحران بعد از حدی که حتی به

 ی گام دوم انقالب است.ی رهبری در متن بیانیهاین دقیقا همان مطالبه و از آن الگو بگیرند

کنند و نیاز مالی خود را ی مهدوی، مردم دست در جیب یکدیگر میدر جامعهکه ایم ی ما شنیدهاینکه همه

ی ایثارگری را جاری ها این روحیهشود در رزمایش مواسات تمرین کرد و در زندگی، االن میکننداز بقیه تأمین می

نمود و دار و ندار همدیگر را با هم قسمت کنیم. این همان چیزی است که در رزمایش مواسات در حال رخ دادن 

غال، اعتیاد، طالق، ی اسالمی باعث خواهد شد بسیاری مسائل اصلی از قبیل اشتاست. تحقق کامل این امر در جامعه

ای یک عدهوجود دارد با همین مدل مواسات حل شود. به قول استاد پناهیان » حکمرانی اسالمیرونق تولید و...که در 

ای درآمدهایی دارند و توانند امور خود را بگذرانند، یک عدهای با کارِ خانه میبگیر هستند، یک عدهحقوق

های مبارک ی مهم این است که این رویهالبته نکته. «ها باید به بقیه افراد جامعه، رسیدگی کنندهایی دارند و... اینسرمایه

 ها در زمان پساکرونا هم حفظ شود و به یک سبک زندگی دائمی تبدیل شود. و از خودگذشتگی

بدیل و های مردمی در حکمرانی مطلوب، نقشی بینقش گروهتوان ادعا نمود: ی این بحث میدر نتیجه

دولتمردان خواهند توانست ها برداشته شود و غیرقابل انکار است و باعث خواهد شد بار سنگینی از روی دوش دولت

و در نهایت  دناثربخشی بهتر اداره شوی هدایت و راهبری و برقراری حاکمیت قانون را به خوبی انجام دهد و با وظیفه

  ی جمهوری اسالمی خواهد بود. ی خوبی برامشارکت مردمی در امور، پشتوانه
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 درونی دولت: هایر نظام و سیاست( بهبود مستم3

 یادیتا حد زدر نظام غربی  یاجتماع یروابط و ساختارهایابیم که ی متون مختلف درمیبا مطالعه

 ژهیطور وبهکرونا ها در آن حاکم است که در بحران از انسان یکشواقع بهره و درباشند می یبخش و استثماراسارت

خواهیم بر این شرایط فائق در واقع این بحران نشان داد که اگر میدر سطح کالن دچار تلنگر شد.  یدارهیروابط سرما

ی کار را بخش های اداری پیش برویم و عمدهکردن بوروکراسیسازی دولت و کمکوچک توانیم بهآییم تا می

های بخش خصوصی حمایت ویژه به عمل بیاورند. ، از نوآوریسازی کنندها باید فرصتمردمی واگذار کنیم و دولت

 یو اجتماع یما و فرهنگ یطیمحستیز طیکه در هر شرا یتیهر قابل یعنی. ردیزا شکل گتوسعه دروندر این راستا باید 

 اوج گیرد.ما وجود دارد،  یعیو طب

سمت و به ندباید ساختارهای بوروکراتیک و سخت را بشکنها دولت زمانی است کهدر حال حاضر 

های جهادی و داوطلبانه، حمایت از حمایت از حرکتآن  هایکه مثالو جهادی پیش بروند  ساختارهای مردمی

کمک بهبود مستمر نظام  تواند درمیهای مردمی و روستایی، توسعه مشاغل خانگی و امثال این موارد است که تعاونی

 .کند

 


