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چکیده
در این پژوهش پس از بررسییی ریریههای اردیشییماداغ بربی و مس ی ماغ به بحم و مهایسییه
تطبیهی پیراموغ دو روع حکمراری خوب در برب و حکمراری متعالی در اسی ا پرداخته دیید
اسیی د در دریای واوری و در ر ر از حکمراری بد به حکمراری مط وب وه ویییعی اید آل و
آرماری تمامی جوامع جهاری اسی و ایاکه حکمراری باید از آغ چه دص یا رروهی بادد و
ویژریهای فردی و ایدئولوژیکی زمامدار یا حاوماغ چه باید بادییید بحم اسیییاسیییی محاف
حکمراری میباددد ویژریها و مولفههای عمد حکمراریها در مط وبی آرها و وسب ریای
مردمی از مهمترین مباحم در حکوم داری و رسییییدغ به ومال و سیییعادد افراد و جوامع
اسی د در این میاغ هر چاد بیشتر ریریههای بربی ریز از عدال و دیگر صفاد و ویژریهای
حکمراری خوب وه مورد ریر اسی ا ریز هس صحب وردرد اما رویکرد اص ی آرها به سم
ومال مادی و دریوی ارسییاغها بود و این به دلی ررایش ارسییاغمحوری آرهاس ی د از سییوی
دیگر اس ی ا با رگردییی خدامحور سییعادد اخروی را هد خ ه ارسییاغها و جوامع معرفی
میرمیایدد بر همین اسیییاس از آریایی وه هد خ ه دریا ارسیییاغها جوامع و تشیییکی
حکوم ها ری به سیعادد ابدیاس ل ا آدکار ددغ ویژریهای بهترین روع حکمراری برای
معرفی آرها و تبعی مرد از چاین حکوم هایی یروری اس د

کلید واژهها:
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مقدمه
سـیاسـب م مینی «تد یر» و م کار گرفتن تد یر در کار کشـوردارری یا در مدیریب سیاسی اجتما
اســب( .مهتهدزاده .)21 -22 :1322 ،در اره مفهوم ســیاســب ،دو دیدگاه وجود دارد :نآســب آن کم
سیاسب یینی :زورگویی ،فریبکاری ،نیرنگ ازی ،نقضپیمانها ،هتک عفبها ،قتل انسانها و یا زیر پا
گذاشــتن هرگونم اصــول شــری ،عقاید مذهبی ،اخسان انســانی (مکآیور )264 :1344 ،و اســتآدام هر
وسـیسمای رای دسبیا ی م هدفهای ناپاک ،نامشرو و نامقدس (ا والحمد )23 :1370 ،در دیدگاهی
دیگر کم امام خمینی «ره»؛ در دوره میاصر ،در صدر ارائم ده ندگان آن قرار دارد ،سیاسب را م سیاسب
انبیـا و اولیـای الهی و ریر از آن ،تقســـیم میکنـد (امام خمینی )152 -160 :1327 ،در این دیدگاه،
ســیاســب یینی« :اصــساا امور دین و دنیای مردم» (شــیرودی .)16 :1323 ،ســیاســب م مینی کارکرد
حکومب یا دولب و مدیریب امور همگانی و فیالیب احزاب ســـیاســـی و تدا یری کم حکومب م من ور
اداره امور کشـور اتخآا کند ،همواره ر اسـاس سـسسسم دیدگاهها و اصولی مورد ررسی قرار میگیرد کم
میتوان مهموعم آن را اندیشـم سیاسی نامید ،ننان کم ر نیادهای فسسفی این دیدگاههای اصولی نیز
فسسفم سیاسی گفتم میشود (عمیدزنهانی .)32 :1323 ،م دیگر سآن ،ا کنار هم نهادن مفهوم اندیشم
و مینای سـیاسب میتوان اندیشم سیاسی را یک ن ام فکری منسهم دانسب کم حول محور پدیدههای
مرتبط ا قدرت و سـیادت و مانند آن سـامان مییا د ،یا میتوان آن را مهموعمای از اورهای ســیاسی
تسقی کرد کم مطور مستقیم م دولب و اداره امور جامیم ارتباط دارد .این اورها در یک ن ام و من ومم
قرار میگیرنـد ،م همدیگر پیوند میخورند و در هماهنگی ا هم ،مســـر می رند .رخی نیز ،اندیشـــم
سیاسی را تراوشات فکری شر دانستم کم م مسائل سیاسی میطوف میشود مسائسی کم در اطراف و در
ارتباط ا قدرت و ســیادت جریان دارند ( سوم .)43 :1373 ،متناســب ا اندیشــم ســیاســی و ایدئولو ی
ســیاســی ،نو ن ام ســیاســی و توزیر قدرت در هر کشــوری مبتنی ر اورهای ایدئولو یکی و مسی آن
جامیم نا نهاده شـــده اســـب ،ر این اســـاس ا تنا الگوی حکمرانی یا حکمروائی و توزیر قدرت در هر
کشـوری متناسـب ا ن ام سیاسی حاکم ر آن کشور اسب .هر نند اصول کسی حاکم ر آن میتواند از
یک اندیشم ،ایدئولو ی و قواعد صحیح و درسب سرنشمم گیرد.
از ســوی دیگر ،وا ه «حکمرانی» وا ه جدیدی اســب کم در را طم ا وا ه قدیمی «دولب» مینا و مفهوم
روشـنی ندارد .در فرهنگ لغب آمریکایی «هریتیج» وا ه «حکمرانی» م عنوان «فیالیب ،شیوه عمل یا
قدرت حکمراندن؛ دولب» مینا شــده اســب .در فرهنگ لغب انگسیســی آکســفورد ،حکمرانی «فیالیب یا
روش حکمراندن ،اعمال کنترل یا قدرت ر فیالیبهای زیردســتان؛ ن امی از قوانین و مقررات» تیریف
شـده اسب .در دایرهالمیارف ینالمسسی عسوم اجتماعی نم تنها تیریف وا ه «حکمرانی» وجود ندارد سکم
در نمـایـم آن نیز ننین وا های درج نشـــده اســـب (میـدری و خیرخواهـان .)123 :1313 ،در یکی از
گزارشهای انک جهانی در اره آفریقا ،حکمرانی م صـورت «اعمال قدرت سیاسی م من ور اداره امور
یک مسب» مینا شــده اســب ( .)World Bank, 1989: 60همچنین انک جهانی «حکمرانی را م
عنوان روشی کم ر اساس آن قدرت ر مدیریب اقتصادی یک کشور و منا ر اجتماعی آن رای رسیدن
م توســیم اعمال میشــود» تیریف میکند ،در حالی کم وئینگر حکمرانی را م عنوان «دولب مطسوب
جامیم» تیریف میکند ( .)Lateef, 1992: 295حکمرانی در لغب م مینای اداره و تن یم امور اسب و
م را طم میان شـــهروندان و حکومبکنندگان اطسان میشـــود .از اواخر دهم 20م ،نهادهای ینالمسسی
ســیاســبگذاری اقتصــادی همچون انک جهانی ،رنامم عمران ســازمان مسل و تا حدودی صــندون

ین المسسی پول سـیاسـتی م نام حکمرانی خوب را م عنوان کسید میمای توسیم مطرا نمودند .موعو
محوری حکمرانی خوب نگونگی دسبیافتن م حکومتی اسب کم تواند زمینمساز توسیمای مردمسالار
و را ر خواهانم اشـــد (میدری و خیرخواهان .)251 -252 :1313 ،وا ه حکمرانی خوب نآســـتین ار
توسـط ویسیام سون در سال  1272در اد یات اقتصادی م کار گرفتم شد و از سال  1210م ید استفاده
این وا ه در حوزههای دیگر گسترده تر شد .اما کار رد جهانی این وا ه م گزارش سالانم انک جهانی در
سـال  1212از میگردد کم این گزارش نیز حکمرانی خوب را از من ر اقتصادی مورد ررسی و ارزیا ی
قرار داده ود .انک جهانی در مطالیات سال  1212دریافب کم حکمرانی (شیوه مدیریب کشور یا را طم
شهروندان ا حکومبکنندگان) ،موعو محوری توسیم م شمار میآید .اما امروزه حکمرانی و حکمرانی
خوب مفاهیمی هسـتند کم در جغرافیای سـیاسی ،عسوم سیاسی ،جامیمشناسی سیاسی ،امور دولتی و م
ویژه مدیریب توســـیم مطرا و م کار گرفتم میشـــوند .حکمرانی خوب گفتمان جدیدی اســـب کم ا
مولفمهایی مانند قانونمندی ،مشــارکب ،مســئولیبپذیری ،پاســآگویی ،شــفافیب ،اشر آشــی و کارایی
تیریف میشــود کم در ســالهای اخیر مورد توجم قرار گرفتم اســب .این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر
مانند دموکراســی ،جامیم متمدن ،مشــارکب شــهروندان ،حقون شــر و توســیم اجتماعی و پایدار مینی
مییا ند .نا راین ا توجم م موعــوعیب یافتن این مفاهیم و عــرورت توجم م آنها م دلیل تغییرات
مســتمر جوامر و ارتباط آنها ا یکدیگر ،تییین ســطوا مکارگیری و متولیان جاریســازی آن اهمیتی
قا ل توجم دارد (زارعی252 :1322 ،؛ شــریفیانشانی .)37 :1310 ،در ســم دهم اخیر در جهان شــاهد
دگرگونی عمدهای در نحوه اداره کردن کشــور هســتیم کم ت کید ر اجما همم نیروهای درونی کشــور
رای مشــارکب در اداره کشــور دارد .ســاز و کاری کم تواند تواناییها و ایدههای آش دولتی ،آش
خصـوصـی و آش جامیم مدنی را همافزایی کند و در تییین هدف ،تصمیمسازی و اجرای رناممها در
سـطح مسی و محسی مشـارکب فیال داشتم اشد .این فرآیند کم «گاورننس» نامیده شده اسب متکی ر
دموکراسـی ،پاسـآگویی ،مسئولیب پذیری ،شفافیب ،اشر آشی ،کارآمدی ،مشارکب و خودگردانی اسب.
این در حالی اسـب کم گاورننس محصـول یک فرآیند و کنش عناصـر مآتسف مشارکب آش دولتی،
جامیم مدنی و آش خصـــوصـــی رای همافزایی نیروهای مثبب رای اداره کردن هتر امور جامیم در
قسمرو مشآصی از فضاسب کم مبتنی ر اصول دموکراتیک و مکانیزم رناممریزی از پایین م الاسب تا
هترین تصـمیمسـازی و حداکثر خدماترسانی و رعایبمندی عمومی را فراهم کند (ویسی.)21 -103 :1322 ،
سـاال تحقی این اسـب کم اسـاسـات اختسافها و تفاوتهای عمده ین دو ن ریم حکمرانی متیالی از ن ر اسسام و
حکمرانی خوب از دیدگاه ررب کدامند؟ و سیر تطوخر تاریآی هر گدام از ن ریمها مشتمل ر آرا و اندیشمهای کدام
مراجر و ن امهای سیاسی حاکم می اشد؟ و اینکم شاخصها و مولفمهای هر دو نو حکمرانی کدامند؟
اما مفروعـات این تحقی ا تنا حکمرانی خوب ر انسانمحوری و آزادی مطس و هدف ودن لذت مادی انسان و
ا تنای حکمرانی متیالی اسسام ر خدامحوری و نیل م سیادت اخروی انسان ا رناممهای الهی رسیده از انبیا  ،ائمم
اطهار و والیان و زمامداران فقیم در جامیم می اشد.
همچنین فرعـیم تحقی این اسب کم ،م ن ر میرسد ن ریم حکمرانی خوب ررب راساس تاریخ ،الگوی مطسوب
رای حکمرانی نآواهد ود و الگوی حکمرانی متیالی کم اســـسام ارائم میدهد ،تنها راه رســـیدن م کمال مطسوب
جوامر خواهد ود.

روش تحقیق
محققان ا سیر و جُستاری در ن ریمها و اندیشمهای سیاسی دانشمندان رر ی و مسسمان از زمان یونان
اسـتان در قبل از میساد مسـیح تا وهور اسـسام و عصـر رنسـانس ،عصـر اصساا دینی و قرن میاصر ،ا
توصیف افکار و آرا آنان در زمینم حکمرانی و انوا آن و نیز جامیم مطسوب ،حکمرانی متیالی و خوب و
حکمرانی َد ،اندیشــمهای این اندیشــمندان را از منا ر کتا آانمای شــامل کتابها و مقالمها اســتآراج
نموده و م تهزیم و تحسیل آن پرداختم شـده اسـب .در گام یدی ا مقایسم تطبیقی اندیشمها و آرا هر
دو دستم در خصوص حکمرانی نتیهمگیری منطقی و عقسایی صورت پذیرفتم اسب.

یافتههای تحقیق
حکومت 1و حاکمیت
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در فرهنگ فارســی میین حکومب این طور تیریف شــده اســب« :فرمان دادن ،امر کردن ،فرمانروایی
کردن ،ســسطنب کردن ،پادشــاهی کردن ،داوری کردن ،قضــاوت کردن» (میین.)416 :1317 ،حکومب
وا ه عر ی در ز ان فارسـی اسب کم ریشم آن «حُکم» م مفهوم امر ،فرمان و دستور اسب .ر این پایم،
حکومب در حالب مصــدری م مفهوم حکم دادن ،فرمان دادن ،فرمانروایی و داوری کردن اســب و در
حـالب اســـمی م مینای فرمانروایی ،پادشـــاهی و داوری اســـب (عمید .)1312 ،حکومب دســـتگاه
سـازمانیافتم ای اسـب کم اعتبار و مشـروعیخب آن ر مبنای ر ی مردم و قوانین الهی ،اساسی ،حقوقی،
مدنی ،عرفی و سـنختی جوامر متخکی اسـب (تهامی .)113 :1320،حکومب ید عمودی سـاختار سـیاسی
تشکیساتی قانونی اسب کم ر نیاد رعایب عمومی مردم در یک گروه انسانی مشآص پای میگیرد کم
«سـرزمین» نهره افقی آن شـمرده میشـود .م گفتم دیگر ،سرزمین سیاسی (کشور) جسوهگاه فیزیکی
اسب کم ُید عمودیش حکومب خوانده میشود (مهتهدزاده .)33 :1322 ،هر نند تیدادی از نویسندگان
ننین اوهار داشــتماند کم حکومب و دولب دو کسمم مترادف هســتند ،اکثریب افراد صــاحبن ر ننین
عقیده دارند کم حکومب یک وســیسم و ا زار عــروری دولب اســب و یا حکومب را میتوان ســازمانی از
دولب نامید کم مطور عادی از سم قسمب یینی قوه مهریم ،قوه مقننم و قوه قضائیم م اعافم تشکیسات
اداری تشـکیل شـده اسب (قالیباف .)43 :1321 ،انوا گوناگونی از شکل و ساختار حکومب وجود دارد،
اما همانطور کم لیکاک گفتم اســب رای م وجود آمدن حکومب« :صــرف وجود اطاعب از نیروی رتر
کافی اســب .شــکلهای اســتبدادی یا ســتمگری حکومب ا فراهم کردن این شــرایط ،همان وعــییب
ســیاســی را م وجود میآورد کم اگر اقتدار حکومب از رعــایب عمومی رآمده اشــد» ( Leacock,

 .)1924: 14حکومب از دیدگاه سـاختار سـیاسی ر دو گونم اسب :حکومب پادشاهی کم ا ن ریم پاندز
در زمینم خود مخودی ودن آن هماهنگی دارد ( )Pounds & Ball, 1964: 24- 40و قدیمیتر اسب
و ی گمان اید ریشم اصسی اش را در تاریخ استان ایران جستهو کرد و حکومب جمهوری کم ا ن ریم
راتزل در زمینـم اندامی ودن حکومب را ر اســـب ( .)Ratzel, 1969وا ه «حاکمیب» از وا ه لاتینی
« ،»Superanusم مینای « رتر اسـب» ،گرفتم شـده اسب (رحمبالسهی .)120 :1311 ،میشود گفب
کم آن مینا و مفهومی کم دانشوا ه «ارزش» در عسم اقتصاد سیاسی دارد دانشوا ه «حاکمیب» در عسم
سـیاسـب دارد و همیشـم نوعی قدرت یا اقتدار حکومتی یا قانونی از آن در هن وده اسب (عالم:1314 ،
1 state
2 Sovereignty

 .)153م عبارت دیگر حاکمیب قدرتِ عالی دولب و قانونگذار و اجراکننده قانون اسب و الاتر از آن قدرتی نیسب
(آشوری .)121 :1321 ،یکی از شرایط احراز حاکمیخب مسی ،آن اسب کم حکومب توانایی اعمال قدرت مشرو را در
سراسر قسمرو داشتم اشد؛ م نحوی کم ن ارت ر تمامی امور صورت گیرد و عمانب اجرایی لازم نیز رای دستورها،
قوانین و احکـام فراهم شـــود؛ ـم عبـارت دیگر حکومتی کم نتواند شبات ،امنیب و ن م عمومی را ا هرهگیری از
روشهای قانونی پیش ینی شــده ر قرار کند و ا زار لازم را رای اجرای تیهدها و احکام صــادره فراهم ســازد ،در
حقیقب فاقد قدرت ماشر اسـب .اسـتمرار ننین وعیی ،اعمحسال حکومب را در پی خواهد داشب ،هر نند هیئب
حاکمم ان از طری قانونی م قدرت رسـیده اشـند .ننین حکومتی در اشر عدم توانایی رای رفر نیازها و مشکسات
جامیم ا حران مشروعیخب مواجم خواهد شد (تهامی .)120 :1320 ،در مهمو  ،از میان ن ریمهای گوناگون مر وط
م حاکمیب ،میشـود در مورد دو گروه اصسی از اورهای مر وط م ریشم حاکمیب ح کرد :ن ریمهای حاکمیب
الهی؛ ن ریمهای حاکمیب مردم (توکسینیا و شمسپویا.)110 :1325 ،
تئوکراسی 1و حکومت الهی (خدامحوری)
قرن هفده و ههده میسادی ،دورهایی اســب کم در آن رشــد عسوم تهر ی روی داد و این موعــو اع
روز روحیم افراطی عسمگرایی شد .این عسمگرایی کم روش آن ،ت کید مفرط ر تهر م ود ،اساس تا م نفی
تد یر و حاکمیخب خدا انهامید و خدا م سان ،ساعب سازی تصویر شد کم جهان را آفرید و آن را م حال
خود رها سـاخب .م عساوه ،در دوره فون ،ن ریم حکومب خدا (تئوکراسـی) مورد تشکیک جدی و عمی
قرار گرفب و م جای آن ،ن ریمهایی ارائم شـد کم در آنها ،مشــروعیب حاکمیب سـیاســی -اجتماعی،
موکول ـم ر ی مردم گردید و حکومب از الا م پایین ،جای خود را م حکومب دموکراتیک (مردم) و از
پایین م الا داد (شــیرودی و جهان ین .)100 :1323 ،در ن ریم حاکمیب الهی ،قدرت ناشــی از نیرویی
ماورا الطبییم اســب کم از ســوی خداوند ،طب موازین و احکامی ،م مســئولان و مراتب پایینتر انتقال
مییا د (قاعــی230 :1370 ،؛ توکسینیا و شــمسپویا .)110 :1325 ،این دیدگاه رمبنای ادیان و کتب
مقدس آســمانی و دســتورهای دینی متخکی اســب .در مکاتب الهی ،اعتقاد و اور پیروان واقیی ادیان ر
این اســب کم هر گونم قدرتی تنها از اراده خداوند نشــ ت میگیرد و خداســب کم از هر عیبی مبرخا و از
واهر و اطن دو عالم آگاه اسـب .از دیدگاه توحیدی ،انسـان آفریده خداوند (ممکنالآطا) و در دستگاه
ع یم آفرینش موجودی فناپذیر ا آگاهیهای سـیار محدود اسـب .م اعتقاد پیروان این دیدگاه ،انسان
در عین حالی کم مآتار آفریده شـــده و میتواند مســـیر رشـــد و تیالی را انتآاب کند ،ولی هرگز قادر
نآواهد ودجمای از کمال رسد کم واجد شرایط قانونگذاری رای زندگی و سیادت دنیوی و اخرویاش
و جامیم اشـد .نا راین دیدگاه ،انسـان شـایسـتگی لازم را رای وعر قوانین ندارد ،سکم تمام قدرت و
حکومب از مشــیخب خداوندی اســب کم پس از تیسخ گرفتن اراده خداوند ر خسقب انســان ،از ین مردم
رگزیدگانی را از هبوط

آدم(عسیم السسام)

م زمین تا یثب حضرت

خاتمالنبیین((صسی السم عسیم و آلم)

م پیامبری مبیوث و

م آنان رسـالب داد تا مردم را م یکتاپرستی و راه صحیح زندگی دعوت کرده ،زمینم رستگاری آنها را
در دو جهان مهیخا کنند( .تهامی .)117-111 :1320 ،طرفداران این ن ریم مدعی هســتند کم تشـــکیل
دولب ناشی از حکمب الهی و اراده خداوندی وده و متصدیان امور از طرف خداوند مبیوث میشوند و از
جانب و م نمایندگی او مردم را اداره می کنند .این ن ریم در ممالک قدیم مانند مصر ،نین ،آشور ،کسده
و حتی در یونان و روم نیز میمول وده اسب .در آن دوران فرمانروایان ماهیب خدایی داشتماند و خود در زمره خدایان
ودهاند .مردم مصـر و روم ،فرعونها و امپراتوران را از خدایان میدانستماند .پس از وهور حضرت مسیح(عسیم السـسام) این ن ریم
1 Theocracy

توسـیم یافب و از طرف روحانیون مسـیحی تقویب شد .در حقیقب روحانیون مسیحی رای پیغمبرانی کم فرستاده خداوند
هستند ،ح حاکمیب قائل شده و میتقد ودند کم آنها اید ر مردم حکومب کنند و تیالیم دینی را در اجتما اجرا نمایند و
پس از پیغمبران ،وویفم روحانیون اسـب کم اداره امور کشـور را در دسب گیرند .رالب نویسندگان قرون وسطا مانند سنب
آگوسـتین ،دولب را ناشی از خداوند دانستم و مدعی ودند کم اداره ممسکب ایستی در دسب روحانیون و نمایندگان مذهب
مسـیح اشـد .شیخالرئیس ا وعسیسینا در قرن نهارم و پنهم ههری نیز رای دولب منش الهی قائل شده و از این ن ریم
ننین نتیهم گرفتم اسب کم مقنن اید از طرف خداوند مبیوث شود (قالیباف.)21 :1321 ،
دموکراسی 1یا مردمسالاری (انسانمحوری)

در ن ریم حاکمیب مردم ،قدرت رآمده از درون قشــرهای مردم اســب کم ،ا حرکتی از پایین م الا ،از
قاعده هرم اجتماعی آراز میشـــود و تا ر س هرم صـــیود میکند (قاعـــی231 :1370 ،؛ توکسینیا و
شــمسپویا .)110 :1325 ،دموکراســی از وا ه  democraticaیونانی گرفتم شــده کم خود ترکیبی از
 demosم مینی مردم و  krateinیینی حکومب کردن اسب .م این ترتیب ،دموکراسی یینی حکومب
کردن م وســیسم مردم (قادری .)43 :1310،کارل کوهن در این اره ننین مینویســد« :ســازوکاری کم
تواند رآیند آرا مردم رای اداره امور عمومی یک جامیم را م کرســی نشــاند ،دموکراســی گویند .م
عبارت ســـادهتر مینای دموکراســـی« ،حکومب کردن موســـیسم مردم رای مردم»« ،حکومب ر پایم
رعـــایب»« ،فرمانروایی اکثریب»« ،حکومب ا حقون را ری رای همم» و «حاکمیب خس » اســـب
(کوهن .)22 :1373 ،از ن ر تاریآی ،دموکراسی را میتوان در یونان جستهو کرد ،اما افساطون و ارسطو
ن ر مسـاعدی نسبب م آن نداشتند و آن را عوامفریبی و شکل فاسد حکومب انبوه مردمی میپنداشتند
(راش .)12 :1377 ،دموکراسـی لف ی اسـب یونانی و مینی آن حکومب مسـتقیم و دون واسطم مردم
اسب .رخی عسما ،دموکراسی را ترکیبی از دو عنصر آزادی و تساوی دانستم ،میتقدند کم رای تشآیص
حکومب دموکراتیک از ریر آن ،اید دید منشــ و منبر رالب تصــمیمات جامیم در کهاســب (قالیباف،
41 :1321؛ قاسمزاده .)123 :1340 ،مردمی ودن حکمرانی دین میناسب کم مردم در تییین سرنوشب
خود و مدیریب سـیاسـی جامیم خود سـهیم اشـند .دموکراسـی عنوانی اسـب کم اندیشمندان رر ی ر
مردمی ودن حکمرانی نهادهاند (عا دیدرنم .)115 :1321 ،دموکراســی آزادی دون قید و ند اســب و
افراط در آزادی م همم شـئون زندگی سرایب می کند .جامیم دموکرات نیز ،ا وجود رواج آزادی و را ر،
جامیمای طبقاتی اسـب و عسب ایب امر آزادی یحدومرز اسـب (توکسینیا و شمسپویا .)15 :1325 ،در
ررب نآسـتین گام م سـوی دموکراسـی در نیمم اول سـده هفدهم رداشـتم شد .عقاید دموکراتیک و
جنبشهای آن از تهسیخات مهم ،و نم اصــسی ،انقساب انگسســتان ود .احکام نیانی کانکتیکب کم در 14
انویم  1636م وسـیسم شـهروندان هارتفورد و شهرهای مهاور آن تن یم شد ،نآستین «قانون اساسی
مکتوب دموکراســـی جدید» ود (هانتینگتون .)16 :1373 ،اســـاس حکومب مردم در عصـــر جدید م
گونمای جهانشــمول ا وهور دو تحول عمده در قرن ههدهم اســتوار گشــب .نآســب تصــویب قانون
اساسی دولب فدرال آمریکای شمالی در سال  1717و سپس انقساب کبیر فرانسم در سال  1712و صدور
اعسامیم حقون شـر و شـهروند ومتیاقب آن تصـویب قانون اساسی انقسا ی  1721در آن کشور .در واقر
انقساب کبیر فرانسـم ن ریم مردم سالاری را کم تا آن زمان جنبم آرمانی و فسسفی داشب در قالب حقوقی
شــکل داد (رفوری .)147 :1371 ،دموکراســی عبارت اســب از :آزادی ،مســاوات ،رادری ،ن ارت ماشر
شـهروندان ر امور سیاسی ،حکومب مسئول ،سیاسب عسنی و شرافتمندانم ،مشاوره آگاهانم و خردمندانم،
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قدرت و مشـــارکب مســـاوی و دیگر فضـــیسبهای مدنی (هانتینگتون .)12 :1373 ،از آنهایی کم در
جمهوریها ،حاکمیب را میمولات م مردم نســبب میدهند (آشــوری .)121 :1321 ،در عمل ،دموکراســی
یشـتر اصـسی در ن ر گرفتم میشـود کم متضمن رعایب عمومی و کنترل از جانب افرادی اسب کم ر
آنها حکمرانی میشود و ممکن اسب م شیوههای سیاسی گوناگون و شکلهای مآتسف حکومب یان
شــود (حاف نیا و کاویانیراد .)223 :1322 ،در واقر ،دموکراســی نوعی ر یم ســیاســی اســب کم قدرت
حکومب در دســب مردم اســب ،زیرا آنان مطور مســتقیم یا ریرمســـتقیم م دنبال انتآا ات عمومی
مســـئولان حکومب را انتآاب میکنند .نا راین در حکومب مردمســـالاری احزاب متیددی وجود دارد و
انتآا ات م صـورت آزاد صورت میگیرد .حکومب مردمسالاری ر حسب اینکم مردم نمایندگان خود را
انتآاب کنند یا نکنند میتوانند دموکراســی مســتقیم یا مبتنی ر ن ام نمایندگی اشــد .دموکراســی ر
اســاس تفکیک قوا (مقننم ،مهریم و قضــائیم) و احترام م آزادیهای نیادین پایمگذاری شــده اســب،
نا راین ر یم پارلمانی یا لیبرال نمیتواند همیشـم میادل دموکراسی اشد .نمایندگان میتوانند م دنبال
انتآا ات خاص کم در آن ح ر ی شــهروندان را طم مســتقیم ا پرداخب مالیات دارد ،انتآاب شــوند.
ننین انتآا اتی در یضی از کشورهای اروپایی همچون انگسستان و آلمان در طول قرن نوزدهم منداول
ود کم تا شرو جنگ ینالمسل اول ادامم داشب (رعیئی .)112 :1320 ،پیروان این دیدگاه میتقدند کم
قدرت از درون جامیم ناشـی می شود .این مکتب قدمب زیادی دارد و م صدها سال قبل از میساد مسیح
ر میگردد .قدیمیترین دموکراسیها در کشورهای هند ،نین و یونان م وجود آمده اسب .پژوهشگران،
دموکراســی هند و نین را قدیمیتر از دموکراســی یونان میدانند ،ولی م ن ر آنان یونانیها در میرفی
دموکراســی م ســایر جوامر پیشــدســتی کردهاند .تاریخ حکایب از آن دارد کم دموکراســی در شــکل
قدیمیاش ،استمرار پیدا نکرده اسب؛ مطوری کم تا قرن ههدهم م جز در کشورهای ایتالیا و سوئیس
در سـایر جوامر از ین رفتم ود .را ر شـواهد تاریآی دموکراسـی در کشــور انگسستان هم قبل از قرن
ههدهم شــکل گرفتم ود ،ولی نون پایم قانونی و رســمی نداشــب ،مورد تقسید ســایر مسل قرار نگرفب
(تهامی .)111 :1320 ،حکومب دموکراتیک اید دارای قانون اســـاســـی خاص خود اشـــد کم در آن
آزادیهای نیادین و تفکیک قوا تضــمین شــده و رئیس دولب ا ر یگیری همگانی انتآاب شــود .در
صــورتی کم گروهی از افراد جامیم یا اقسیخبهایی ح ر ی نداشــتم اشــند دموکراســی م مینای واقیی
صورت نمیپذیرد (رعیئی.)112 :1320 ،

حکمرانی

1

حکمرانی در لغب م مینای اداره و تن یم امور اســـب و م را طم میان شـــهروندان و حکومبکنندگان
اطسـان میشـــود ( .)Johnson, 1997:9حکمرانی در لغب م مینای حکومب ،فرمانروایی ،راهبری و
حکمرانی تیریف شــده اســب (ح شــناس و همکاران .)612 :1372 ،فرهنگ فارســی میین در تیریف
حکمران و حکمفرمـا وا گـان متردافی ن یر «حاکم ،والی ،فرمانروا ،حکمران» را آورده اســـب (میین،
 .)416 :1317م ن ر میرســد کم مفهوم حکمروایی در ز ان فارســی «حکم روا کردن» و یا «حکم روا
داشـتن» و مینای حکمرانی« ،حکم راندن» اسـب کم میادل آن در انگسیسی رولینگ 2می اشد (ویسی،
 .)102 :1322زارعی م نقل از مککیم و همکارانش مینویسد« :حکمرانی م روا ط ین دولب و جامیم
مدنی ،حکمرانان و حکمرانی شـوندگان ،حکومب و حکومب شـوندگان مر وط میشود» و تیریف انک
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جهـانی از حکمرانی را ننین یان میکند« :فرآیندها و نهادهایی کم از طری آن تصـــمیمات اتآا و اقتدار در
یک کشور اعمال میشود» .همچنین تیریف رنامم عمران سازمان مسل را اینگونم میآورد« :اعمال اقتدار اقتصادی،
سیاسی و اجرایی م من ور اداره امور یک جامیم در تمام سطوا حکمرانی شامل مکانیسمها ،فرآیندها و نهادهایی
اسب کم از طری آن شهروندان و گروهها منافرشان را منسهم و مشآص میکنند ،ا ووایفشان آشنا میشوند و
اختسافاتشــان را حل و فصــل میکنند» و در جایی دیگر ،تیریفی دیگر از همین ســازمان این ننین یان میکند:
«حکمرانی اعمال اقتدار اداری ،اقتصـادی ،سـیاسـی در راسـتای مدیریب امور کشور در تمام سطوا وده و ساز و
کارها ،فرآیندها و ماسـساتی را در ر میگیرد طری آنها شهروندان و گروههای جامیم منافر خود را م هم پیوند
زده ،حقون خود را پیگیری ،تیهدات خود را ادا و اختسافات خود را حل و فصـل نمایند» .تیریف صندون ینالمسسی
پول را نیز این طور کر میکنـد « :ا توجم م اهداف صـــندون ینالمسسی پول ،حکمرانی منحصـــر م جنبمهای
اقتصادی و  ...در دو زمینم هبود اداره منا ر عمومی ،حمایب از توسیم و حفاوب از شفافیب و اقتصاد پایدار و محیط
قانونمند اسب کم مساعدتکننده فیالیبهای آش خصوصی کاراسب» (زارعی.)252 -260 :1322 ،

حکمرانی خوب 1در غرب
تطوّری در سیر تفکّر حکمرانی خوب در غرب

از جمسـم دانشـــمنـدان و ن ریـمپردازان رر ی کم در خصـــوص حکمرانی ،حکمروایی و حکومبداری
ن ریمهای مآتسفی را رای نیل م جامیم خوب و کمال مطسوب جامیم از من ر خود ترســـیم نمودهاند،
عبارتند از سـقراط ،افساطون ،ارسـطو ،آگوستین ،توماس آکوئیناس ،ماکیاول ،ان ُدن ،توماس ها ز ،رنم
دکـارت ،جان لاک ،کانب ،ان اک روســـو ،ویسهم فردریش هگل ،جرمی نتام ،جان اســـتوات میل و
همچنین از جنگ جهانی دوم م ید ،سـازمانها و نهادهای ینالمسسی مستقر در ایالات متحده آمریکا و
اروپا ن یر سازمان مسل متحد ،انک جهانی ،صندون ینالمسسی پول ،رنامم عمران سازمان مسل و ریره
کـم از زوایای مآتسفی ا ا تنای ن رات خود ر اصـــالب انســـان در زمینم حکمرانی خوب ،ن ریمهای
گوناگونی را ارائم نمودهاند کم در جدول زیر م آشی از آنها اشاره خواهد شد.
جدول  :1سیر تاریآی تفکر حکمرانی خوب در ررب
مرجر

ن ام سیاسی حاکم

ن ریمپرداز

زمان یان

ن ریم
آزادی ،قرداداجتماعی ،رعایب

سقراط

دموکراسی

توسط امپراتوری
روم

آ ا کسیسا

پذیرش مسیحیب

یونان استان

و شکوفایی

دموکراسی

اندیشمندان و نآبگان سیاسی

عصر کساسیک

 462تا  322ن.م

مردم ،حاکمیب اریستوکراسی نم
مدینم فاعسم ،آرمانشهر،

افساطون

 427تا  347ن.م

ارسطو

 314تا  322ن.م

آگوستین قدیس

 354تا  430م

توماس آکوئیناس

 1225تا  1274م

نیکشهر ،جامیم کمال مطسوب
دستیا ی م خیر و فضیسب
ت مین منافر همم شهروندان
دستیا ی م صساا عمومی
جنگ دادگرانم یا عادلانم
رعایب عدالب
تقدم جامیم ر فرد
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زندگی اجتماعی عادلانم
آراز رنسانس

عصر رنسانس

درگیری فرقمای
مسیحیب
جدال پادشاه و
پارلمان
گسسب از کسیسا
آزادی در مقا ل
استبداد کسیسایی

نیکولو ماکیاول

 1462تا  1527م

ان ُدن

 1522تا  1526م

توماس ها ز

 1511تا  1671م

رنم دکارت

 1526تا  1650م

جان لاک

 1632تا  1704م

ارون دو منتسکیو

 1755تا  1162م

آزادی در دولبها
دولب قانونمند و حاکمیب مسی
آزادیهای فردی
تفکیک قدرت دین و سیاسب
قرداد اجتماعی
روشنگری سیاسی -اجتماعی
نیانگذار مکتب لیبرالیسم
تفکیک قوای سمگانم
نهادینمسازی تفکیک قوا و

مروج آزادی و

عصر شرو مکتب لیبرالیسم

استقسال
تقا ل دو مذهب
کاتولیک و
پروتستان

ن ارت
حداقل نمودن منافر شآصی

ان اک روسو

آزادی و آگاهی

 1712تا  1771م

ویسهم فردریش هگل  1770تا  1131م

قرداد اجتماعی
ت مین منافر عمومی
نیانگذار مکتب ایدهآلیسم
اخسان اجتماعی

مکتب اصالب فایده

جرمی نتام

 1741تا  1132م

اصالب سود و فایده

یا سودمندگرایی

استوارت میل

 1106تا  1173م

اصالب سود و فایده

ن ام رتن وودز،
ازسازی

انک جهانی

طرا مارشال

رتن وودز

ن ام جهانی

لیبرال دموکراسی

از ین رفتن ن ام

سازمانها و نهادهای ینالمسسی

ویرانیهای اروپا و

انک جهانی،
صندون ینالمسسی

از  1245تا 1210

دولب زرگ

م

موتور توسیم

از  1210تا 1220

کونکسازی دولب

م

ا سیاسب تیدیل ساختاری

پول
انک جهانی ،رنامم
عمران سازمان مسل،
صندون ینالمسسی
پول

اواخر دهم  20م
و ا تدای هزاره

حکمرانی خوب

سوم

ترسیم :نگارندگان
ویژگیها و مولفههای حکمرانی خوب در غرب
سقراط تشکیل دولب را ا رعایب مردم می داند و حقون و آزادی مردم را م رسمیخب شناختم اسب .وی
میتقد اســب افراد رای جامیم خس شــدهاند ،از این رو ،اید مطیر قانون و دســتورات جامیم و دولب آن
اشند ،هر نند کم دولب و راه آن خطا اشد (ن رپور ،)76 :1323 ،وی ا آزادی فرد مشروط ر اینکم م

الزام کشـــور یینی تیهـد و اطاعب از قوانین و دولب لطمم نزند ،مواف ود (پازارگاد .)14 :1341 ،او ر
ن ریـم را ری همـم شـــهروندان و انتآاب مقامهای حکومتی از راه ر یگیری حمسم کرد و اعسام کرد،
دولب اید در حاکمیخب اریسـتوکراتهای (نآبگان فیسسـوف) هوشمند اشد؛ زیرا عامم مردم از دانش م
دورند (عالم .)62 :1371 ،از سوی دیگر افساطون شاگرد سقراط در رسالم جمهور ،مهمترین شرط تحق
و م وجود آمدن دولب آرمانی و مدینم فاعــسم را نشــســتن فیسســوفان ر مســند قدرت یان میکند .از
دیـدگـاه وی حکومبها مطور کسی م دو دســـتم حکومبهای خوب و درســـب و حکومبهای َد یا
منحرف تقسیم میشوند .حکومبهای خوب یا درسب حکومبهایی هستند کم در آن فرمانروای عادل،
خردم ند و جامرِ تمام صفات و شرایط و در ر س آن قرار گرفتم اشد .این نو حکومب خود م دو دستم
حکومب مونارشـی ( 1هترین فرد) و حکومب اریســتوکراســی ( 2هترین افراد) تقســیم میشــوند (ن رپور،
 .)102 -110 :1323مونارشی ،حکومب سسطنتی و اریستوکراسی حکومب اشراف ،طبقم اشراف ،هترین
افراد یا کشــوری اســب کم دارای دولتی متشــکل از هترین و ز دهترین افراد جامیم می اشــد (آریانپور،
 .)1362مونــارشـــی ،حکومتی اســـب کـم در آن ،فرمـانروایی عـادل و خردمنـد ،حکمرانی میکنــد و
اریسـتوکراسـی م حکومتی اطسان میشود کم اعضای آن از ن ر عقل ،دانش ،فضیسب و تقوا از دیگران
رتر و الاتر وده و هترین افراد در آن حکومب میکنند (فاســتر .)202 -203 :1351 ،م زعم ارســطو،
مییار خوب یا د ودن دولب ســتم م آن اســب کم منافر شــهروندان را ت مین کند یا یک فرد یا گروه
اقسیخب و حتی اکثریب را .اگر دولب ت مینکننده منافر یک گروه خاص اشد ،فاسد ،منحرف یا َد اسب،
اما اگر دولب منافر همم شــهروندان را ت مین کند ،خوب ،درســب و طبییی اســب .از دیدگاه ارســطو،
حکومبهای خوب یا ســالم آن حکومبهایی هســتند کم در قانون اســاســی آنها مشــآص شــده کم
فرمانروایان اولات اید ا توجم م منافر عمومی ،فرمان رانند و شانیات ا توجم م ویژگیها و تواناییهایشان
انتآاب شـوند (ن رپور .)143 :1323 ،از ن ر آگوسـتین ،آن نیزی کم اع عـرورت تشکیل حکومب
میشـود ،گناهکار ودن انسان هاسب .وی میتقد اسب خداوند در آراز ،حکومتی را در ن ر نداشب و قرار
نبود کم هیچ انسـانی تا ر انسان دیگر شود .اما گناهکار ودن انسانها منهر م نا را ری و تا ییب انسان
از انسـان شـد (عالم .)222 :1371 ،او اعتقاد دارد کم خوب یا د ودن دولب سـتگی م هدف دوستی
مردم در جـامیـم دارد .دولـب خوب ـاید رای مردم عدالب را رقرار کند و عدالب فقط در کسام خداوند
یافب میشــود (ن رپور .)212 -213 :1323 ،آگوســتین میتقد ود امیدی م اجرای عدالب و تشــکیل
جامیم خوب در این جهان نیســب ،رعکس آکوئیناس عقیده داشــب عدالب را در همین جهان میتوان
رپا داشـب و جامیم سـیاسـی از شـرف فضـیسب ی هره نیسب ،کم البتم دیدگاه آکوئیناس ا ن ر اسسام
نزدیکتر اسـب (ن رپور .)220 :1323 ،همچنین ،روی سـآن ماکیاول ،شهریاران و فرمانروایان هستند
نم توده مردم؛ یینی او فقط رهبران سـیاسـی را از الزام همیشگیِ رعایب اخسان مُیاف میکند و م آنان
اندرز میدهد کم رای حف مصــسحب خود و کشــورشــان این قواعد را زیر پا گذارند ولی ارج و فایده
اخساقیات را رای عموم انکار نمیکند (ن رپور .)234 :1323 ،توماس مور پس از افساطون و آگوســـتین
یک جامیم آرمانی را ا عنوان یوتوپیا ا سـم شـاخصـم هماهنگی ،ایستایی و را ری ترسیم کرده اسب.
اهم نکاتی کم در این اره مطرا ساختم عبارتند از :نفی زندگی فردی ،ت کید ر مشارکب عمومی ،ارویج
امور دینی ،نفی مالکیب خصوصی ،لزوم قوانین محکم و قاطر ،سادگی در همم زمینمهای زندگی ،تکیم
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ر تیسیم و تر یب ،نفی ی ند و اری جنسـی ،همراهی دین و دولب ،عرورت زندگی خصوصی و عمومی
افراد ،طرد ارزشهای مبتنی ر زر و سیم ،تقسیم کار ر اساس مقتضیات عمسی ،طرد پول از صحنم جامیم م مثا م
ریشــم فقر ،مشــمار آمدن خانواده م عنوان پایم جامیم ،الزام همم م شــش ســاعب کار در روز و ( ...شــیرودی و
جهان ین .)40 :1323 ،الگوی آرمانشهر یوتوپیایی مور ،ترسیمی اسب انتزاعی کم ساخب هن و رؤیاهای وی کم
هیچگاه دان دسب نیافب.
ان ُدن نیز ،همچون فیسسوفان یونان استان عقیده داشب کم همم دولبها دو وویفم و م موریب اصسی ر عهده
دارند -1« :ت مین نیازهای مادی و جسمی مردم جامیم -2 ،ت مین فضایل اخساقی و عقسی» (شیرودی و جهان ین،
ُ .)46 :1323دن همواره ر این نکتم ت کید میورزید کم «تصـمیمات پادشـاه اید تا ر قانون الهی اشد» (عنایب،
 .)114 -121 :1314اما در عصر روشنگری یا روشناندیشی در دوره رنسانس و دوره اصساا دینی م یک اره ن ر
اندیشمندان رر ی از مباحثی کم همیشم یک طرف آن اعتقاد م خدا ود ،صرفات م سمب انسان گرایش و تمایل پیدا
کرد ،م گونمای کم این نرخش م هیچ نحوی ا قبل از این دوران قا ل قیاس نیسـب .در این عصر انسانگرایی،
آخرتگریزی ،عرفیسـازی دین ،شـآصیسازی دین ،گرایش م عقلخواهی صرف ،تهر مگرایی ،طبییبگرایی،
عسمگرایی ،قانونگرایی ،دنیایی شـدن صـرف سـیاسب و آزادی از ویژگیهایی ودند کم متفکران این عصر ر آن
اصرار میورزیدند و ر نهادینم شدن آن در جامیم و عدم نیاز م وحی و اتصال م دین مباهات میکردند.
جان لاک ا پیریزی دســتگاه فسســفی خاص خود و نیز نیانگذاری مکتب ســیاســی جدیدی ا عنوان
لیبرالیســـم نقش ی دیسی در تاریخ تمدن و فرهنگ مادیگرای جدید رر ی ایفا کرده اســـب .در واقر
لیبرالیسم شامل همم روشها ،نگرشها ،سیاسبها و ایدئولو یهایی اسب کم هدف عمده آنها فراهم
آوردن آزادی یشتر رای انسان اسب (شیرودی و جهان ین .)101 :1323 ،وی میتقد استهامیم سیاسی
ـاید تواند از زندگی ،آزادی ومالکیتی کم ا کار و زحمب فراهم شـــده محاف ب نماید و متهاوزین م
حقون افراد را کیفر دهـد ( یـات و همکـاران .)455 :1311 ،و این دو وویفـم از طری ایهاد نهادهای
قانونمند دولتی مانند نیروهای ن امی و انت امی امکانپذیر میگردد .وویفم رسیدگی م تآسفات و کیفر
دادن متهاوزین را م یک دسـتگاه دادگستر ،محل مینماید و قانونگذاری را پیش شرط تشکیل دولب
مدرن و پارلمان را عالیترین نهاد دولتی میرفی نموده و یشــترین نقش را در جامیم ســیاســی مطسوب
خود م آن واگذار می کند .ا این وجود ،ر عرورت استقسال و تفکیک این قوه از آش اجرایی حکومب
ت کید فراوانی دارد (جونز .)1370:254 ،نســآم لاک رای پایان دادن اوعــا د ســیاســی اجتماعی،
حکومب دموکراتیک اســب ،حکومتی کم ا خواســتمهای مردم گره میخورد .او ر خساف ها ز ،وعــر
طبییی را منتج م زایش حکومتی ریرمطسقم میکند .از مشآصمهای این حکومب ،تفکیک قوا و جدایی
دین از سیاسب اسب کم عمسات م هر دو هم پای ند نماند (شیرودی و جهان ین .)116 :1323 ،مونتسکیو
در کتاب رواالقوانین خود در خصــوص حکمرانی خوب ،پس از تقســیم قوای دولتی م ســم قوه مقننم،
مهریم و قضائیم؛ هترین راه حف آزادی مردم یک کشور را در این مس لم میداند کم قوانین و سازمان
و نهادهای حکومتی آن م گونمای ســازماندهی شــوند کم قوای گوناگون ر یکدیگر ن ارت داشــتم و
همدیگر را کنترل کنند .وی عقیده دارد :ننانچم هر یک از قوای حکومتی دو قوه دیگر را محدود نماید،
آزادی امکان تحق خواهد یافب (شـیرودی و جهان ین .)122 :1323 ،از سـوی دیگر ،موعو عدالب
در کانون اندیشمهای ان اک روسو قرار دارد مطوری کم م ن ر میرسد جامیم سیاسی ناشی از اراده
عمومی ،رای او سرنشمم قوانین و عدالب اسب (شیرودی و جهان ین .)142 :1323 ،روسو عقیده دارد
کم تمامی عدالبها از خداوند ناشـــی میشـــود .م عبارت دیگر خداوند م تنهایی ســـرنشـــمم همم

عدالبهاسـب ،اما اگر ما میتوانسـتیم عدالب را از ننین جایگاه سندی پذیرا شویم ،نیازی م حکومب و
قانون نداشـتیم (روسـو .)141 :1342 ،اما جرمی نتام آرازگر سـودگرایی یا اصـالب سـود اسب ،هرنند
ن ریم سـودگرایی ی سـا قم نبود ،اما در دستگاه فسسفی ناتم نمود تازهای یافب (شیرودی و جهان ین،
)164 :1323؛ زیرا لذخت و دوری از رنج ،اهدافی اســـب کم ارزش را م قانونگذار میفهماند ،از این رو،
میزان لـذخت و رنج ا زاری اســـب کـم وی ا آن ،قدرت قانون را محک میزند و قوخت و عـــیف آن را
درمییا د (کاپسســـتون ،)33 -41 :1370 ،م این ترتیب ،میتوان کارآمدی عمسکرد قانونگذار را مورد
ارزیا ی قرار داد و نتیهم گرفب کم سـیاسبهایی کم در جهب لذخت یا شون اجرا میشود ،خوب اسب و
سـیاسـبهایی کم موجب رنج یا افزایش تمایسات شـریرانم و شـیطانی گردد و انسان را از زندگی آرام و
خوش محروم کنـدَ ،د اســـب (راســـل .)1056 -1067 :1373 ،از طرف دیگر ،هگل نیانگذار مکتب
ایدهآلیسم ،دولب را محق کننده آزادی میداند .در نگاه وی دولب رآمده از روا حاکم ر جهان هستی
اسـب نم از آن جهب کم نماینده خواسـب همم اعضای جامیم اسب ،م عساوه ،اصل حیاتی دولب ،اخسان
اسـب و این اخسان اسـب کم افراد تحب حمایب دولب را رای انهام عمل ،ر میانگیزاند (اریکلیدمان،
 .)117 -201 :1311امروزه تفکخر رالب درحیطم حکومبداری ،حکمرانی مطسوب اسـب .این اندیشم کم
در دوره فرامدرن اداره امور کشــورها شــکل گرفتم م «حاکمیخب متکثخر»« ،حکومبمداری» و «اصــول
حکمرانی شــایســتم» ت کید میورزد کم همگی از مولفمهای دولبهای پســب مدرن اســب .حکمرانی
مطسوب ،م حکومب کردن مطس دولب نمیاندیشــد ،همچنین م صــرف حکمرانی هم توجم نمیکند؛
سکم م حکمران ا هنهارهای مثبب و ارزشـمندی اشاره میکند کم حاصل آن را نوعی حکومبمداری
میداند کم در نو شــایســتم خود محق شــده اســب .حکمرانی مطسوب ،فســاد را م کمترین میزان
میرسـاند ،مشکسات اقشار آسیبپذیر را در تصمیمگیریها لحاظ میکند .همچنین حکمرانی مطسوب م
نیازهای فیل و آینده جامیم اهمیب داده و آنها را مورد توجم قرار میدهد .دریافب صـــحیح حکمرانی
مطسوب مسـتسزم این اسـب کم اولات :مفهوم حاکمیخب در ستر این ایده تبیین شود؛ شانیات :شاخصمهای آن
مورد توجـم قرار گیرد (عبـاســـی و پتفـب .)41 -42 :1326 ،من ور از حکمرانی خوب «اعمال قدرت
اقتصـادی ،سـیاسـی و اداری ر اسـاس قانون ،پاسـآگویی و اشر آشـی» اسب (میدری و خیرخواهان،
 .)27 :1313ر اساس تیریف رنامم توسیم سازمان مسل ،گاورننس مطسوب در میان سایر الگوهای اداره
امور عمومی ،مشـارکتیتر ،شـفافتر ،و حسابپسدهتر اسب .این الگو ماشر و منصف و م دنبال ارتقای
حاکمیب قانون اسب .گاورننس مطسوب تضمین میکند کم اولویبهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ر
اسـاس رعـایب یا وفان گسـترده در جامیم ایهاد میشـود ،صـدای اقشـار مسـتضیف و آسیبپذیر در
تصــمیمگیریها لحاظ میشــود و ســهمی از منا ر م آنها اختصــاص داده میشــود ( Raco, 2009:

 .)623همچنین ر اسـاس گزارش سازمان مسل متحد ،ویژگیهای نیادی گاورننس مطسوب ،مشارکب،
قانونمندی ،شــفافیب ،مســئولیبپذیری ،محاســبمپذیری ،جهبگیری هماهنگ ،اشر آشــی و کارایی،
را ری و پاســآگویی اســب ( .)UNDP: 2004اتحادیم اروپا نیز در مقالم ســفید ،م عنوان ن امنامم
گاورننس ،پنج اصـــل زیر نایی گاورننس مطسوب را ،آزادی ،مشـــارکب ،حســـابپسدهی ،کارآمدی و
انسـهام می داند کم این موارد اید در همم سطوا دولب از سطح محسی تا جهانی م کار گرفتم شود .م
ن ر می رسد گاورننس مطسوب فقط مدیریب کارآمد منا ر مالی و اقتصادی یا ارائم خدمات عمومی ویژه
نیسـب؛ سکم مشـتمل ر یک اسـتراتژی اصـساحی وسییی را ی تقویب نهادهای جامیم مدنی اسب کم
حکومب را ازتر ،پاسآگوتر ،حسابپسدهتر و دموکراتیکتر میسازد (پورعزت .)212 :1317 ،همچنین

این اتحادیم حکمرانی مطسوب را ،مدیریب شــفاف و پاســآگو در یک کشــور ا هدف تضــمین توســیم
اقتصـــادی و اجتمـاعی عـادلـانـم و پایدار میداند .در تیریفی دیگر ،حکمرانی مطسوب شـــامل احترام
سـیاسـب مداران و نهادها م حقون شر و اصول دموکراسی و حاکمیخب قانون اسب .همچنین حکمرانی
خوب مطور خاص م موعــو مدیریب منا ر عمومی جهب ایهاد اقتصــادی پایدار و شــیوههای توزیر
عادلانم مر وط میشــود (نقیبیمنفرد .)110 -114 :1312 ،حکمرانی خوب را انک جهانی ا مولفمهایی
دیگر یان میکند کم عبارتند از -1 :ح اوهار ن ر و حســابپسدهی؛ -2پایداری ســیاســی و فقدان
خشـــونـب؛  -3اشر آشـــی دولــب؛  -4کیفیـب ن مدهی؛  -5حــاکمیـب قــانون؛  -6کنترل فســـاد
( .)Kaufmann et al, 2006م عبارت دیگر هر اندازه حاکمیب قانون یشــتر و دســتگاه قضــایی
کارآمدتر و عادلانمتر و میزان مشـارکب در یک کشـور یشـتر اشـد حکمرانی در آن کشـور هتر اسب.
میدری و خیرخواهان ویژگیهای حکمرانی خوب از دیدگاه انک جهانی را ر اسـاس شش شاخص زیر
تیریف میکنند -1 :ح اوهارن ر و پاسـآگویی؛  -2یشباتی سـیاسی و خشونب؛  -3اشر آشی دولب
(کارآمدی دولب در انهام ووایف محولم)؛  -4ار مالی مقررات (مقررات اعـــافی و هزینمهای آن)؛ -5
حاکمیب قانون و  -6فساد .در این تیریف هر اندازه ویژگیهای مثبب مانند حاکمیب قانون ،پاسآگوئی
و اشر آشی دولب در یک جامیم یشتر و فساد ،مقررات اعافی و یشباتی سیاسی و خشونب کمتر اشد
حکمرانی در آن جامیم رای نیل م توسیم اقتصادی مناسبتر خواهد ود (میدری و خیرخواهان:1313 ،
 .)251 -252کمیسـیون اقتصـادی و اجتماعی مسل متحد رای آسـیا و اقیانوسیم هشب ویژگی را رای
حکمرانی خوب ر شـــمرده کم عبارتند از :مشـــارکبمحوری ،وفانمحوری ،پاســـآگویی ،شـــفافیخب،
انیطافپذیری ،کارآمدی ،و اشرگذاری ،انصـــاف و حاکمیخب قانون (UNESCAP, 2004؛ عباســـی و
پتفب .)42 -50 :1326 ،دو ســاز و کار اصــسی پیشــنهادی انک جهانی رای هبود حکمرانی ،تقویب
رقا ب و پاسـآگویی اسـب کم کار رد آنها در حوزههای مآتسف سـیاسـی ،اقتصادی و اجتماعی دایره
سـیار گستردهای از سیاسبها ،از اصساا سیستم قضایی و آموزش و پرورش تا ن ام مناقصات دولتی را
منتج ســاختم اســب ( .)World Bank, 2003رنامم عمران ســازمان مسل حکمرانی خوب را مدیریب
امور عمومی ر اسـاس حاکمیب قانون ،دسـتگاه قضـ ایی کارآمد و عادلانم و مشارکب گسترده مردم در
فرآیند حکومبداری تیریف میکند (.)Johnson, 1997: 9
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شکل  :1ویژگیهای حکمرانی خوب از دیدگاه انسانمحور در دوران میاصر ،ترسیم :نگارندگان

حکمرانی متعالی 1در اسلام
تطوّری در سیر تفکّر حکمرانی متعالی در اسلام

دا نشــمندان مســسمان نیز ا اصــالب دادن م حاکمیب خداوند و در طول آن انبیا الهی و نیز در مذهب
شـییم اشنیعشری ائمم اطهار  12گانم و اعتقاد م حضور امام رائب و مدیریب ایشان ر اوعا مسسمین
و در ریبـب او حکومـب و امـامب نائبان خاص و عام آنها ا عنوان ولی فقیم ،ن ریمهایی را در مورد
حکمرانی متیالی از دیدگاه اسسام یان کردهاند کم رخی از این ن ریمها را از آرا فارا ی ،ماوردی ،وعسی
سـینا ،خواجم نصـیرالدین طوسی ،ا نخسدون ،عسامم مهسسی ،شیخ فضلالسم نوری ،امام
عسامم شهید مرتضی مطهری و امام خامنمای

(حف

خمینی(قدس سـره)،

م الم) در جدول زیر مرور مینمائیم.

جدول  :2سیر تاریآی تفکخر و متفکخران حکمرانی متیالی در اسسام
ن ام سیاسی حاکم

ن ریمپرداز

امامان شییم

ائمم اطهار

خسافب عباسیان

ا ونصر محمد فارا ی

خسافب عباسیان
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حاکمیب قوانین الهی

اعتدالورزی ،امنیب و عدالب

خسافب عباسیان،

ا وحامد محمد رزالی

 450تا 505

اصساا جامیم و افراد

سسطان سنهر

(سنی مذهب)

هـ  .ن

عدالب و مسالمب

خسافب عباسیان،

خواجم نصیرالدین
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سیاسب در نهارنوب دیانب
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1 Transcendent Governance
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شیرازی (مساصدرا)

هـ  .ن

و سیاسب جهب نیل م خیر حقیقی)
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صفویم
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 253تا 1030
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عسامم محمد اقر

 1037تا 1101

مهسسی
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فیض کاشانی

انقساب

 211تا 266
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شهید مطهری
امام

خامنمای(حف م السم)

قرن یازدهم هـ
.ن

لزوم استقرار حکومب عادل
عدالب و تقوا
عدالبورزی
عدالبورزی

 1272تا 1361

حکومب اسسامی

هـ .ش

(ولایب فقیم)

 1221تا 1352
هـ .ش
قرن میاصر

حکومب ایدئولو یک (ولایب حاکم)
حکمرانی متیالی اسسامی
(تمدن نوین اسسامی)

ترسیم :نگارندگان
ویژگیها و مولفههای حکمرانی متعالی در اسلام

ت سـیس حکومب اسـسامی در مدینم ،سـاختار جدیدی از ن ام سیاسی را پدید آورد کم پیش از آن وجود
نداشــب .رخی از ویژگیها و مشــآصــات این ن ام کم حداقل تا پایان حیات پیامبر و نیز در حکومب
کوتاه

عسی(عسیم الســـسام)

ادامم یافب (زرگرینژاد )33 -36 :1374 ،عبارت ود از :ســـیاســـبگذاری رای

استحکام پیوندها ین مسسمانان مهاجر و انصار ،تصمیمگیری در اره نحوه رخورد مسسمانان ا یهودیان،
تدوین استراتژی لازم رای رفر تهدیدهای قطیی مشرکین مکخم و گسترش اسسام در میان ساکنان یثرب
و اعراب پیرامون آن و مبارزه ا فقر و  . ...م این سـان ،اندیشـم جدیدی در ن ام ســیاسی پیدا شد کم
وحدت دین و سـیاسب ،طرا و اجرای اخوت ین مهاجر و انصار ،انیقاد پیمان همزیستی مسالمبآمیز ا
یهودیان (وحدت سیاسی) در درون مدینم ،از آن جمسم ود ( ناب ،)157 :1315 ،اما جنگهای پیش آمده
م وسـیسم مثس مشرکان مکخم ،یهودیان مدینم و دویان صحرانشین از سال اول ههرت م ید ،مانر از
توسیم و تحکیم ویژگیهای مذکور گردید (شیرودی .)22 :1323 ،در دوره خسفای سمگانم ،ن ام سیاسی
جدیدی شـکل گرفب کم ویژگیهای آن ا دوره رسـولالسم(صـسی السم عسیم و آلم) تفاوت های اساسی داشب .از
جمسم :کمتوجهی م ارزشهای دینی و عدم مکارگیری شـایستگان ،کنار نهادن تدریهی مردم از ایفای
نقش ماشر در سـرنوشـب سـیاسـی ،رتری آشـی م اعراب ر اسـاس نژاد نم تقوا ،استوار شدن قدرت
سیاسی ر توانمندیهای قبیسمای ،ت شیر گرایش و انگیزههای ریرالهی در کشورگشایی ،توجم م واهر و
نم اطن اسـسام ،کمشـدن پاســآگویی ن ام سـیاسـی ،رویآوری م ارزشهای جاهسی ،توســیم دوایر و
ماسسات دیوانی ،افزایش میل م اشرافیگری و تهملخواهی (شیرودی .)36 :1323 ،اما پس از رحسب
پیامبر

اکرم(صـسی السم عسیم و آلم)

و خسافب خسفای سـمگانم شـییم و سـنی اولین گروهها و جریانهای سـیاسی

شکل گرفتم کسی و اصسی در اسسام ودند کم از آنها فرقمها و نحسمهای متیددی منشیب شدند .شیییان

میتقـد ـم خسـافب و ولایب امیرالمومنین عسی ن
دوازده امام

میصــوم(عسیهم الســسام)

ا یطالب(عسیـم الســـسام)

عساوه ر فرقم امامیم کم میتقد م

وده و م اشنیعشــری میروف هســتند ،نحسمهای دیگری ن یر زیدیم و

اســماعیسیم از مهمترین آنها م شــمار میروند .از طرف دیگر ،اهل س ـنخب نیز م گروهها و جریانهای
متیددی مانند اشاعره ،میتزلم و خوارج و نیز مرجئم ،قدریم ،ازارقم و ا اعیم تقسیم شدند .تفاوت عمده و
مهم در نو حکمرانی دو گروه شـییم و اهل سـنخب اعتقاده اهل سنخب م وجود خسیفم و ت مین امنیب در
ر س شرایط و ووایف حمکرانی مطسوب وده اما شیییان میتقد م ولایب امام

میصوم(عسیهم السسام)

و نائبان

عام و خاص آنها تحب عنوان ولی فقیم می اشـــند و عادل ودن ولی فقیم و اجرای عدالب را در ر س
امور و ووایف حاکم م عنوان حکمرانی مطسوب میدانند .و اما شباهب اساسی و عمده ین شییم و اهل
سـنخب اعتقاد م وجود حاکم و حکومتی اسـب کم ا دین را طم دارد .اعتقاد م ساختار مناسب و کارگزار
دارای شــرایط مورد ن ر اســسام کم خروجی این دو اع کارکرد مطسوب گردد ،از عــروریات این نو
حکمرانی اسـب .لذا عناصـر اصـسی حکمرانی متیالی در ن ریمهای این دو فرقم اصــسی در اسسام شامل
سـاختار ،کارگزار و کارکرد اسـب کم دون ایهاد و اصساا دو عنصر اولی ،عنصر سوم ازخورد مناسب و
مطسوب را نآواهد داشــب .همچنین اید گفب ،از اواســط قرن ســوم م ید متفکخران و اندیشــمندان
اسـسامی پا م عرصـم سـیاسب و ن ریمپردازی در حوزه حکمرانی و نو حکومب داری گذاشتند .در این
ین اکثر آنها در حیطم شــرایط رئیس مدینم ،زمامدار ،خسیفم ،ولی فقیم و ووایف حاکم و جانشــینان او
ن رات خود را ارائم دادهاند .در این میان فارا ی ،وعسی ســینا و خواجم نصــیرالدین طوســی ،ا ن خسدون،
عسامم مهسسی و مساصدرا از مهمترین ومیروفترین ن ریمها را در عرصم حکمرانی متیالی یان کردهاند.
امیرالمومنین

عسی(عسیم السـسام)

در سـال  31ههری در مسهد کوفم آنگاه کم شیار خوارج «لا حکم الا لسم»

را شـنید در خطبم  40نهجالبسارم در خصوص عرورت حکومب میفرماید« :سآن حقخی اسب ،کم از آن
اراده اطل شـد آری درسـب اسـب ،فرماندی جز فرمان خدا نیسب ،ولی اینها میگویند زمامداری جز
رای خدا نیســب ،در حالی کم مردم م زمامداری نیک یا د ،نیازمندند ،تا مومنان در ســایم حکومب ،م
کار خود مشـغول و کافران هم هم هرهمند شـوند ،و مردم در اسـتقرار حکومب ،زندگی کنند ،م وسیسم
حکومـب ،یـبالمـال جمرآوری میگردد و ـم کمـک آن ا دشـــمنان میتوان مبارزه کرد (نفی تفکخر
آپولیتیسـم :لاقیدی و عدم شـرکب در مسـائل سیاسی) ،جادهها امن و امان و ح عییفان از نیرومندان
گرفتم میشود .نیکوکاران در رفاه و از دسب دکاران ،در امان می اشند .اما در حکومب پاکان ،پرهیزکار
م خو ی انهام وویفم میکند ،ولی در حکومب دکاران ،نااک از آن هرهمند میشود تا مدتش سرآید و
مرگ او فرا رسد (دشتی .)65 :1314 ،اما اهداف حکومب از نگاه

عسی(عسیم السسام)

در خطبم  131نهجالبسارم

تیریف شـده کم حضرتش در عرصم حکومب خود ،آن را عمسی نموده اسب -1 :احیا نشانمهای ح و
دین در جــامیــم؛  -2ایهــاد اصـــســاا و ایهــاد امنیــب رای مردم؛  -3اجرای قوانین و مقررات الهی
(سـسمانیکیاسری .)54 :1317 ،ایشان در خطبم  34نهجالبسارم پس از شکسب شورشیان خوارج در سال
 31ههری رای ســـیج کردن مردم جهب مبارزه ا شـــامیان در نآیسم کوفم ،در عبارتی دیگر در یان
حقون متقا ل رهبر و مردم ،ح مردم ر رهبر را ننین میفرماید« :ح شما ر من آن کم از خیرخواهی
شـما دری نورزم و یبالمال را میان شـما عادلانم تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا یسواد و نادان
نباشید و شما را تر یب کنم تا راه و رسم زندگی را دانید .و اما ح من ر شما این اسب کم م ییب ا
من وفادار اشــید ،و در آشــکار و نهان رایم خیرخواهی کنید ،هرگاه شــما را فراخواندم اجا ب نمایید و
هرگاه فرمان دادم ،اطاعب کنید (دشـتی .)52 :1314 ،رخی از ووایف حکومب و رهبر جامیم اسسامی از

دیـدگـاه

امیرالمومنین(عسیـم الســـسـام)

در نهجالبسـارم عبارتند از -1 :جمرآوری یبالمال؛  -2ت مین امنیب

واهری و مینوی جامیم؛  -3مبارزه ا دشــمنان خارجی و ارا ل و او اشــی کم ن م ،امنیب و آســایش
عمومی را ر هم میزنند؛  -4توجم م اموال عمومی و حف و حراســـب از آن؛  -5پرهیز از اســـراف و
حیف و میل یبالمال؛  -6احقان ح عییفان از نیرومندان؛  -7اقامم ح و قضاوت عادلانم؛  -1توجم
م دین و پاسداری از آن در را ر تحریف و تفسیر م ر ی و سسیقم شآصی؛  -2اصساا و اصسااطسبی م
مینای مبارزه ا شـیوههای نادرسـب حاکمیخب و وسم و تیدخی نسبب م مردم؛  -10همخوانی مقررات و
قوانین ـا دســـتورات الهی؛  -11خیرخواهی رهبری ن ـام دینی رای مردم؛  -12رعایب عدالب؛ -13
آموزش و پرورش فکر و روا جامیم و تر یب انسـانهای والا مقام (سـسمانیکیاسری.)56 -61 :1317 ،
شــیروانی در ترجمم رســالم حقون امام ســهاد(عسیم الســسام) در خصــوص ح ممسوک در یل حقون رعیب
می نویسد :و اما ح رعیختی کم م سبب مسکیخب زیردسب توسب ،آن اسب کم دانی او نیز آفریده همان
خدای توسـب و گوشب و خونِ تو را دارد ،و تو فقط مالک و اختیاردار او شده ای ،نم این کم گمان کنی
م جای خ دا تو خال او هسـتی ،و یا آن کم تو رایش گوش و نشم نهاده اشی ،و یا تو روزیرسان او
اشی ،سکم تنها خداوند اسب کم این همم را م کفایبِ خویش انهام داده ،و سپس او را یگار تو ساختم
و در خدمب تو قرار داده و تو را امین او قرار داده ،و او را م تو سـپرده اسب تا خدا را در مورد او رعایب
کنی ،و ا شیوهای خداپسندانم ا او رفتار کنی .پس اید از رذایی کم خود می خوری م او آورانی ،و از
لباســی کم خود میپوشــی م او پوشــانی ،و او را م کاری یش از توانش وادار نســازی ،و اگر او را
نآواستی خود را از مسئولیب الهی نسبب م او یرون آوری ،و ا دیگری عوعش کنی ،و آفریده خداوند
را شـکنهم نکنی (شــیروانی .)42 :1320 ،از ســوی دیگر ،فارا ی ســآن از لزوم ت ســیس مدینم فاعــسم
میکند و از عرورت تیاون و همکاری در آن یاد مینماید تا دین سان فضیسب تحق یا د و اهل مدینم
م هدف خویش کم سـیادت اسب دسب یاز ند .سیادت از ن ر فارا ی خیر مطس اسب و هر آنچم کم در
راه رسیدن م سیادت م دسب آید خیر اسب در حالی کم اهدافی نون شروت ،شهرت و لذت ،شر اسب،
زیرا انسان را از سیادت دور میکنند (فارا ی .)250 :1361 ،راهی کم فارا ی رای یرون رفب از وعییتی
م واهر ا شــکوه ولی از نگاه او نامطسوب ،پیش میکشــد ،مدینمای اســب ا هدف اســتقرار فضــیسب و
سـیادت ،از همین رو ،نامش را فاعسم مینهد و در تشریح عرورت فضیسب و سیادت و پیوند آن ا ن ام
هسـتی و ن ام سـیاسـی ننین میگوید« :هدف از آفرینش انسان رسیدن م سیادت نهایی اسب .شرط
نیل م سیادت ،شناخب آن اسب .انسان م تنهایی نمیتواند سیادت را شناسد سکم اید آن را از طری
راهنما شـناسد و از طری حکومب م آن دسب یا د» (شیرودی .)56 :1323 ،در واقر ،من ور فارا ی از
تمسـک م راهنما و ایهاد حکومب ،ا توجم م خفقان قرن سـوم و حکومب عباسیان ،گرایش وی
لزوم خ
م امامان شـییم و تمسـک م آنها م عنوان راهنما و رقراری حکومب صالح آنان جهب نیل م سیادت
در حکمرانی ا فضیسب و سیادت می اشد.
فـارا ی ویژگیهای حکمرانی متیالی و مطسوب را در نهارنوب ووایف حاکم یان میکند .وی ســـمب
رئیس مدینم را رای حاکم و حکمرانان یک جامیم رگزیده و هدف نهایی حکمرانی را نیل م ســـیادت
دانسـتم و حکمران دارای فضـایل اخساقی را فردی مناسب رای تصدخی این جایگاه میداند .وی در این
خصـوص میگوید « :یکی از ووایف حاکم در مدینم فاعـسم ،زدودن شـرخ از جامیم اسب؛ شرخی کم مانر
رسـیدن م خیر اعسی میشـود .حاکم همچنین وویفم دارد خیرات را رواج دهد تا سـیادت سهلالوصول
شــود .یینی رئیس مدینم کم آگاه م خیر و مصــسحب افراد جامیم اســب وویفم دارد افراد جامیم را م

سـیادت رهنمون شـود .رئیس مدینم کم قرار اسـب انسـانها را م سوی سیادت رهبری کند لازم اسب
خود از فضایل اخساقی اعسی رخوردار اشد .البتم مردم هم در نیل م سیادت ،صاحب نقشاند ولی ایفای
میســر نیســب .م دیگر یان ،مردم از طری رئیس مدینم ،ن م و
ننین نقشــی دون حاکم و حکومب خ
سـامان مییا ند و ووایف خود را از او میگیرند (فارا ی .)62 :1221 ،فارا ی رای رئیس مدینم دو دستم
صـفات را ر میشمارد :اول صفاتی اسب کم ر اشر ممارسب و تیسخم حاصل میشود و دوم صفات ناشی
از اســـتیـداد طبییی و رتری فطری رئیس مـدینم ر دیگران .در مهمو  ،رئیس مدینم اید دارای این
صـفات اشـد :صـحب دن ،سرعب انتقال هن ،حاف م قوی ،تیزهوشی ،خوش سآنی ،دانش دوستی،
حریص نبودن در م کول ،مشــروب و منکوا ،دوســبدار راســتی و اهل آن ،زرگواری و کرامب نفس،
دوسبداری عدالب ،ی ارزش ودن پول در نگاه وی ،قاطییب و شهاعب در تصمیمگیری ،راسبگویی
و راسـب روی ،والامنشـی ،دادگری ،دلیری و پرهیز از گناه .اما هر گاه فردی جامر این صفات در جامیم
پیدا نشـو د و دو فرد یا جمیی از افراد واجد صفات مذکور اشند ،آنان رهبران جامیم خواهند ود (فارا ی،
 .)161 -162 :1351م ن ر فارا ی ،جانشـین یا جانشینان رهبر جامیم عساوه ر صفات رهبر جامیم ،اید
دارای این صــفات نیز اشــند :خردمندی ،توانایی در وعــر قوانین جدید ،آگاهی و مکارگیری قوانین و
آداب رهبر قبسی ،مهارت در مکارگیری ســـساا و مهمات م هنگام جنگ ،صـــیرت و دوراندیشـــی در
مواجهم ا اوعـــا جامیم ،رخورداری از تهر م و داشـــتن یانی روشـــن و رســـا در تحریک مردم م
فرمان رداری از خود و قوانین جدید .وی ووایف رهبر و جانشین و یا جانشینان او را ننین یان میکند:
تیسیم و تر یب اهل مدینم؛ ارشاد و هدایب مردم؛ کنترل اخسان و ترویج ارزشها در جامیم؛ حف مصالح
ن ام؛ توزیر قدرت؛ تقســـیمکار اجتماعی؛ دفر شـــرارتها و آفات؛ ایهاد امنیب در جامیم؛ م ســـیادت
رســـاندن جامیم و افراد؛ ایهاد عدالب؛ جنگ و صـــسح ا دشـــمنان (فارا ی .)276 :1361 ،ماوردی از
اندیشمندان شافیی مذهب اهل سنخب ،در کتاب ادبالدین و الدنیا ،ن م اجتماعی وسیاسی را لازم دانسب
و منا ر آن را اینگونم ر شمرد -1 :دین استوار -2 ،سسطان مقتدر -3 ،عدالب -4 ،قانون -5 ،رفاه-6 ،
اُمید (شیرودی .)75- 76 :1323 ،از سوی دیگر ،ا ن سینا دیگر اندیشمند شییم در حوزه حکمرانی رای
حکومب ووایفی قائل اســب و اگر حکومب م این ووایف عمل نکند ،خودکامم و جائر اســب ،از جمسم
این ووایف عبارتند از :تشکیل سازمانها رای اداره امور مآتسف سیاسی و مالی؛ مکار واداشتن مردم و
جسوگیری از یکارگردی ومفبخواری آنها؛ جمرآوری از کارافتادگان و ســـرپرســـتی آنان؛ جسوگیری از
کارهای زیان ده اجتماعی؛ تهیم کالاهای مورد نیاز مردم؛ ممانیب از فریبکاری و ســوداگری ازرگانان؛
تشوی مردم م کمک و امداد م همنوعان؛ ت سیس سازمانهایی رای تیسیم و تر یب دینی مردم؛ تنبیم
کردن متآسفین از شــر و قانون؛ ســرکوب قیامکنندگان عسیم دولب ( وعسی ســینا40 :1221 ،؛ نیمم،
 .)155 :1367وی یکی از مهمترین صـفات رهبر سیاسی را عدالب میداند .عرورت عدالب رهبر م آن
اسـب کم :اگر فرمانروایی م عادل سـپرده شـود ،میتواند دیو و دَد را از درونش یرون راند ،و سپس م
آسانی می تواند کشور را آ اد کند و مردم را م نیکی ،هدایب و دولتی را م درستی رهبری نماید .وی در
ت کید ر عـرورت عدالب میگوید :فسسفم هر حکومتی همان فسسفم یثب انبیا  ،همانا اصساا مد خرانم و
سـیاسـب مدارانم دنیای مردم اسب کم تحق این هدف ز رگ ،دون عدالب و عادل ودن مدیر و رهبر
جامیم امکانپذیر نیسـب (شـیرودی .)12 :1323 ،وعسی در این اره اعـافم میکند :ایستگی مدیر این
اسـب کم سنخب و عدل در او جمر اشد .پس وویفم اوسب کم رعیب را نآسب م راه خدا نماید و آنان
را م عبادت رانگیزد و از شرشان ،دور سازد و ا نیروی عدل و داد ،ح ِ هر خداوندِ حقی را محفوظ دارد

( وعسی سـینا .)442 -455 :1376 ،خواجم نصـیرالدین طوسی دیگر اندیشمند شییی ووایف حاکم را م
دو دسـتم کسی و جزئی تقسـیم میکند .ووایف کسی حاکم عبارتند از -1 :عدالب -2 ،احسان -3 ،التزام
م قوانین( .خواجم نصـیرالدین طوسـی10 :1341 ،؛ خواجم نصـیرالدین طوسی .)305 :1364 ،خواجم ده
وویفم را از ووایف جزئی حاکم ر میشــمارد کم عبارتند از -1 :رقراری امنیب -2 ،نشــمپوشــی از
جاهطسبی -3 ،نشـمپوشـی از لذائذ شـهوی -4 ،توجم م فقرا و مستمندان -5 ،اتآا تدا یر اطساعاتی و
ســری -6 ،دقب در اخبار و گزارشــات رســیده -7 ،تشــوی و تنبیم کارگزاران و مردم -1 ،میاشــرت و
مشـاوره ا فضـسا و دانشـمندان -2 ،استمرار در تدا یر امور (دائمات در فکر تدا یر امور جامیم ودن)-10 ،
کاسـتن از کارهای شـآصی ،حتی کارهای عروری همچون :خوردن ،آشامیدن ،خوا یدن و میاشرت ا
اهل خانم م من ور خدمب یشتر م مردم (خواجم نصیرالدین طوسی .)305 :1335 ،همچنین در دیدگاه
ا ن خسـدون ،هر یـک از حکومـبهـای ر یم طبییی (حکومب پادشـــاهان) ،حکومب عقل (فرمانروایی
فساسـفم) ،حکومب دینی (حکومب خسفا ) ،دارای ووایف مشترکیاند .او رای یان ووایف حکومبها م
ناممای کم یکی از سرداران م مون عباسی م پسرش نوشب ،استناد میکند و ووایف حکومب را م این
شـرا ر میشمارد -1 :مراقبب از فقرا ،قر انیان سوانح ،یوگان ،ایتام و مسسمانان یمار؛  -2محاف ب از
جامیم در را ر دشـمنان؛  -3اجرای قوانین؛  -4پرهیز از اعمال خشونب نسبب م اشآاص و اموال؛ -5
هبود امنیب جادهها .عساوه ر آن ،تن یم و توســیم اقتصــاد را از ووایف مهم حکومب میداند .رخی از
ووایفی کم او در این اره ر عهده حکومب مینهد عبارتند از -1 :تضـــمین مییشـــب مردم؛  -2رقرار
کردن انصـــاف و عدالب در میامسات؛  -3جسوگیری از مصـــادره خودســـرانم اموال؛  -4ممانیب از کار
اجباری؛  -5اخذ مسـتمر مالیات؛  -6توسـیم وسـائل کسـب مییشـب؛  -7رفتار منصفانم ا شروتمندان؛
جهب شــکوفایی اقتصــادی جامیم و افزایش درآمد حکومب از محل مالیاتها؛  -1پایین نگاه داشــتن
مالیات کم موجب افزایش انگیزه فیالیبهای اقتصـــادی و ازدیاد درآمد مردم و حکومب میشـــود؛ -2
پرهیز حاکمان از تهارت شآصی ،نون شروت در ار ،دولبمردان و حاکم ،میتواند آنقدر وسیر اشد کم
دیگران را از میدان فیالیبهای اقتصـــادی خارج کند ( سک .)216 -220 :1315 ،اما در دوره حکومب
شییی صفویم عسامم محمد اقر مهسسی در رسالمای ا یان آداب سسوک حاکم ا رعیب و عهدنامم مالک
اشـتر و نیز نقل نامم امام

عسی(عسیم الســسام)

م عثمان ا ن حنیف (والی صــره) م حاکمان عــرورت رعایب

سـادهزیسـتی ،تقوای الهی و یاری مســتمندان را گوشـزد میکند .در نقل نامم امام

صــادن(عسیم السـسام)

م

عبـدالسـم نهاشـــی (والی اهواز) م کارگزاران رفتار عادلانم ،پرهیز از وسم ،دادخواهی م سومان ،دوری از
حیف و میل و اجتناب از زراندوزی را ت کید میورزد .ا نقل نصــایح مردی م منصــور دوانیقی ،از حاکم
میخواهد از آدمکشـــی ،وسم و جور پرهیزد و ا دانایان ،هادیان و عسمای دین مشـــورت نماید .از نگاه
عسامم مهسسی ،عدالبورزی مسوک و اُمرا از اع م مصالح ناس (مردم) اسب و ر آن ود کم اگر حاکمان
صالح اشند و م شایستگی رفتار نمایند و در رعایب حقون رعیب کوشند ،مردم م راه صساا میروند و
مسک پادشاه پاینده میماند (شیرودی .)152 :1323 ،آرای سیاسی شیخ فضلالسم نوری نیز در اب ن ام
حکومتی ر ســم محور قرار دارد -1 :اســتقسال هممجانبم -2 ،حکومب عدالب -3 ،حاکمیب اســسامیخب
(ا والحسنی .)41 -67 :1310 ،امام

خمینی(قدس سـره)

دلایسی را رای اشبات حکومب اسسامی و ولایب فقیم

در دو آش عقسی و نقسی یان میکنند « :م تحقی لزوم رقراری حکومب رای سط عدالب و تیسیم و
تر یب و رفر وسم و حف مرزها و منر از تهاوز اجانب از واعـــحترین داوریهای عقل اســـب» (امام
خمینی ،1365 ،ج  .)462 :1و سیاری از دلایل شرعی دیگر از جمسم امین و وارث ودن فقها رای انبیا

و

امامان(عسیهم السسام)

 ،شرط عدالب و فقاهب حکخام و ریره کم در این مهال نمیگنهد.

یکی از محوریترین اندیشـمهای سـیاسی امام خمینی(قدس سـره)  ،ح از عدالب اجتماعی اسب .عدالب
اجتماعی در اندیشـم امام ،دسـتیا ی همم قشـرهای مردم م حقون حقخم خویش ،ریشـمکن شدن وسم و
جور ،پایان زورگویی و سـتم ،تحق رفاه عمومی ،پرداخب حقون مســتمندان (امام خمینی ،1361 ،ج :5
 ،)272را ری شــآص اول ممسکب ا آخرین فرد ممکسب و مانند آن مینا میدهد (امام خمینی،1361 ،
ج  .)42 :2از این رو ،گســتره عدالب اجتماعی ،ســراســر کشــور ،همم ارگانهای حکومتی و تمامی آحاد
مسب را در ر میگیرد (امام خمینی ،1361 ،ج  .)105 :17شــرط تحق عدالب اجتماعی عمل م احکام
اسـسام اعم از حقوقی ،سـیاسی و مانند آن اسب (امام خمینی ،1365 ،ج  .)472 :2زیرا احکام اسسام تمام
تبییض ها را محکوم نموده و رای هیچ گروهی ،ویژگی خاصی قرار نداده اسب (امام خمینی ،1361 ،ج
 .)127 :10نا راین ،عدالب را نباید تنها یک حسـنم اخساقی قسمداد کرد ،یک اصل اجتماعی زرگ اسب
(شـیرودی .)121 :1323 ،از این رو ،میتوان گفب در آرا و اندیشـمهای دانشـمندان مسسمان و مویژه
عسمای اهل تشیخر ،عدالب دال مرکزی گفتمان حکمرانی متیالی از دیدگاه اسسام اسب.
شهید مطهری مقوخمات حکومب را کم هر حکومتی م آنها نیازمند اسب را م شرا زیر یان میکند-1 :
دفا از جامیم در را ر دشــمن -2 ،حف امنیب داخسی -3 ،وعــر قانون -4 ،قضــا و دادگســتری-5 ،
ارتباط ا واحدهای اجتماعی دیگر (امور خارجم) .اما تدریهات کم جامیمها تکامل پیدا کرده ،یک ســسســسم
کـارهای دیگر را هم حکومبها م عهده گرفتماند کم قبسات یا وجود نداشـــتم ،نون موعـــوعش وجود
نداشتم ،و یا اگر وجود داشتم ،مسی وده و مردم خودشان انهام میدادند .این امور مر وط م ت مین نیازها
و امکانات اجتماعی اســب و عبارتند از -1 :آموزش و پرورش -2 ،فرهنگ و هنر -3 ،مآا رات -4 ،راه،
 -5ازرگانی -6 ،صـــنایر -7 ،هداشـــب -1 ،کشـــاورزی (مطهری .)31 -47 :1326 ،همچنین امام
خامنمای(حف م الم)

در یانیم سیار مهم گام دوم انقساب عمن میرفی انقساب پُرشکوه مسخب ایران م عنوان

زرگترین و مردمیترین انقسـاب عصـــر جدید آن را تنها انقسا ی میداند کم یک نسخم پُرافتآار را دون
خیانب م آرمانهایش پشـــب ســـرنهاده و در را ر همم وســـوســـمهایی کم فیرقا ل مقاومب م ن ر
می رسـیدند ،از کرامب خود و اصـالب شـیارهایش صیانب کرده و اینک وارد دوخمین مرحسم خودسازی و
جامیمپردازی و تمدخنسـازی شده اسب .در ادامم یانات ایشان در دو آش م تشریح و تبیین این یانیم
میپردازند .در آش اول رکات زرگ انقساب اســسامی ن یر -1 :شبات و امنیب و حف تمامیخب ارعــی
ایران؛  -2موتور پیشـران کشـور در عرصـم عسم و فناوری و ایهاد زیرسـاخبهای حیاتی و اقتصادی و
عمرانی؛  -3م اوج رســانیدن مشــارکب مردمی و مســا قم خدمبرســانی -4 ،ارتقا شــگفبآور ینش
ســیاســی آحاد مردم؛  -5ســنگین کردن کفم عدالب در تقســیم امکانات عمومی کشــور؛  -6افزایش
نشمگیر مینویب و اخسان در فضای عمومی جامیم؛  -7ایستادگی روزافزون در را ر قُسدران و زورگویان
و مســتکبران جهان (امام خامنمای ،)1327 ،را یان نموده ســپس در آش دوم توصــیمهایی را رای
آرمان زرگ انقساب اســـسامی یینی نیل م تمدخن نوین اســـسامی و آمادگی رای طسو خورشـــید ولایب
ع می (ارواحنا فداه) م عنوان مطسوبترین حکمرانی شــکل گرفتم در طول تاریخ شــریب یان کردند،
این توصــیمها عبارتند از -1 :عسم و پژوهش؛  -2مینویخب و اخسان؛  -3اقتصــاد؛  -4عدالب و مبارزه ا
فسـاد؛  -5اسـتقسال و آزادی؛  -6عزخت مسخی ،روا ط خارجی ،مرز ندی ا دشمن؛  -7سبک زندگی (امام
خامنمای .)1327 ،ایشــان نهار نو وویفم رای حکومب اســسامی یان مینمایند :یک نو وویفم آنها
نسـبب م خودشـان و رسـیدگی آنها نسـبب م اخسان و رفتار و سـسوک فردی خودشان اسب کم این

وویفـم هم میادل ووایف اجتماعی ،میادل اســـتقرار عدالب و امنیب و تن یم امور اجتماعی مردم حائز
اهمیب اسـب .یک نو ووایفی کم مر وط م مینویات مردم اسـب؛ مثل رشد دادن اخسان مردم ،شکوفا
کردن اسـتیدادهای مردم ،رسـیدگی م تیسیم و تر یب مردم و از این قبیل .قسم سوم آن ،ووایفی اسب
کم مر وط م اداره امور جامیم اســـب ،مثل اســـتقرار عدالب اجتماعی ،اســـتقرار امنیب عمومی ،تن یم
ارگـان هـای لازم رای خدمات عمومی ،الا ردن درآمد عمومی و کیفیب و کمیخب آشـــیدن م تولید
عمومی و مسی در جامیم .و قسـم نهارم تن یم روا ط امب اسسام و جامیم اسسامی ا جهان .یینی تن یم
سیاسب خارجی و مسئسم جنگ و صسح و ایهاد روا ط سالم و حف قدرت و ش ن و حیثیب و آ روی ن ام
اســسامی و مسب اســسامی در جهان؛ نم در را طم ا مسبها و نم در را طم ا دولبها .و اگر آواهیم ما
امروز یک حکومب اسـسامی کامل داشـتم اشـیم و الگو و سـرمش رای دولبهای دیگر و کشورهای
دیگر شـویم ،ناگزیریم کم این خصـوصـیات را دانیم و شـناسیم و عمل کنیم (امام خامنمای:1321 ،
.)213

شکل  :2ویژگیهای حکمرانی متیالی از دیدگاه خدامحور ،ترسیم :نگارندگان
جدول  :3ویژگیها و مولفمهای حکمرانی متیالی در اسسام
ویژگیها و مولفمها
ایهاد وحدت ،همدلی و انسهام مسی ر مبنای استحکام ساخب درونی ن ام و تقویب شبات سیاسی
اجما درونی در را ر دشمنان جهب اتآا سیاسب خارجی
تدوین راهبرد مناسب جهب رفر تهدیدهای دشمنان خارجی و گسترش اسسام
تدوین استراتژی رای جنگ و صسح
مبارزه ا فقر و انوا فساد (اداری ،اقتصادی ،سیاسی ،عسمی ،فرهنگی ،اجتماعی و )...
عدالبورزی و را ری ین افراد و گروهها در جامیم ر مبنای مییارهای الهی
شفافیب هممجانبم (قانونگذاری ،مالی ،سیاسی ،قضایی و )...

پرهیز حـاکمـان از ســـسطمطسبی ،دنیازدگی ،لذتطسبی ،اشـــرافیگری ،تهمخلگرایی ،آزادی مطس ،
استحالم ارزشهای دینی ،تحزخبگرایی طبقمای و تیمی شکاف طبقاتی
انتصاب ولی و رهبر آینده توسط رهبر حاعر (منتصب از جانب خدا) یا خبرگان مسخب
کوتاه نمودن و یا حذف روکراسی و دیوانسالاری اداری در جامیم
اعتسا و اقامم ح  ،پرهیز از درورگویی و تقوا پیشگی
پرهیز از گرایش م نپ و راسب و استقامب در میانمروی (جاده مستقیم الهی)
کنترل اخسان و ترویج ارزشهای دینی در جامیم
توزیر قدرت و تقسیم کار اجتماعی
ت مین امنیب و ن م عمومی و مقا سم ا خشونبها و اخسالگری دشمنان داخسی
رناممریزی جهب ایفای نقش ماشر مردم در سرنوشب سیاسی
پاسآگویی حکمرانان در قبال ووایف و مسئولیبهای هدایب مینوی و مادی جامیم م سمب کمال
تطا قول و رفتار (تطا شیارهای اعسامی و رفتارهای اقدامی)
تیسیم و تر یب ،ارشاد ،هدایب و ن ارت ر مردم و جامیم در جهب نیل م سیادت راستین
ارتباط و تیامل یواسطم مردم و حکمرانان
عقل سسیم ،حسن تد یر ،حسن تصمیم و کسب فضایل اخساقی در حکمرانان
حمایب حکمرانان از اقشار فقیر و مستضیف مادی و مینوی در جامیم
وعر قوانین مورد نیاز ،حاکمیب قانون ،قضاوت و دادگری عادلانم
نهادینم کردن تیاون و همکاری ین مردم و مردم ا حکمرانان
ت مین رفاه عمومی و عروریات زندگی (خوراک ،پوشاک ،مسکن ،سسامتی و )...
کارآمدی و اشر آشـی قوانین ،تصـمیمها و فیالیبهای حکمرانان در جهب نیل م پیشرفب مادی و
مینوی همراه ا عدالب اجتماعی در سم حوزه قانونگذاری ،اجرا و قضا
ترسیم :نگارندگان
تجزیه و تحلیل یافتهها
همانطور کم میدانیم ،حکمرانی مطسوب حرکب از «وعـــییب نامطسوب» م «وعـــییب مطسوب» ر
اسـاس «راهبرد ترسیم الگوی حکمرانی مطسوب» می اشد (عا دیدرنم .)115 :1321 ،اما انسان یگانم
موجودی اسب کم القوه آفریده شده و خودش هم مسئولِ م فیسیب رساندن خودش اسب .ریشم حقون
م ارزشهای انسـانی رمیگردد .همم نیز اید در مسیر انسانیب قرار گیرد .اینهاسب کم میان سیادت
و کمال هم ایدفرن گذاشـب .البتم فساسفم اسسامی فرن نمیگذارند ،میگویند هر سیادتی کمال و اسب
و هر کمالی سـیادت .اما هر آسـایشـی سـیادت نیسب .وعسی و امثال او میگویند کم سیادت آن وقب
اسـب کم تمام استیدادهای انسان م کمال رسد؛ یینی سیادت از رسیدن انسان م کمال انتزا میشود
و نم اینکم سیادت از خوشیِ الفیل انتزا شود؛ این سیادت نیسب .ارسطو سیادت را م صورتی تیریف
کرده و افساطون م صـورت دیگر .افساطون تکیماش روی کمال وده نم روی سیادت ،و ارسطو تکیماش
روی سیادت وده نم روی کمال .وعسی و امثال او اساسات سیادت واقیی را ا کمال واقیی یکی دانستماند
و ســیادت را اســاس ـات ا کمال تیریف کردهاند (مطهری .)12 :1326 ،ر همین اســاس میتوان گفب از
دوران یونان استان و پس از وهور اسسام در طول  1400سال گذشتم کمال و سیادت انسانها و جامیم

انسانی از اهداف متیالی و مطسوب رای اکثر اندیشمندان ،حکمرانان و آحاد مردم در ادوار مآتسف تاریخ
وده اسب.
تشـکیل حکومب جمهوری اسـسامی و م هم ریآتن ن ام مستضیف و مستکبر ،یک تحول ع یمی ود
کم در این کشــور و میان این مسب پیش آمد و نمونم کونکی از آنچم در زمان ولیخ عصــر پیش خواهد
آمد ،در مقا ل نشـــمها قرار داد .ما میتوانیم جامیم دوران ولیخ عصـــر را از طن کنونی جامیم حدس
زنیم .همانطوری کم امروز ،حکومب ،حکومب ایدئولو ی اســسامی اســب ،حکومب مکتب اســب ،و در
ر س تشـکیسات ن ام انقسا ی جمهوری اسسامی ،رهبری قرار دارد کم مساک گزینش او عسم و تقوا اسب و
احکام و قوانینی کم در جامیم م سـمب عمل شدن آنها پیش میرویم ،احکام و قوانین اسسامی اسب و
همانطوری کم در جامیم امروزی ما یک طبقم مســـتکبر وجود ندارد و تفاوتها و تمایزهای اجتماعی،
مطسقات در جامیم ،مصـــورت قانونی خودنمایی نمیکند؛ همینطور در یک شـــکل کاملتر ،ا یک اداره
هتر ،ا یک قضـــاوت هممجانبمتر ،در یک دایره وســـیرتر ،در دوران حکومب مهدی

موعود(عج الـم فرجم)

جامیمای م وجود خواهد آمد کم محور حرکب در آن جامیم ،اسسام و احکام اسسامی اسب (امام خامنمای،
« .)277 :1321و لقد کتبنا فی الز ور من ید الذکر ان الارض یرشها عبادی الصــالحون» (انبیا ،)105 /
این همان روزگار اسـب؛ روزگاری کم ندگان صـالح خدا ،شـایستگان جامیم ،امور را م دسب میگیرند
(امام خامنمای .)277 :1321 ،اما در پیش فرضهای تحق حکمرانی اسـسامی مشـآص شد کم ولایب
اسـسامی حکومتی مبتنی ر قانون اسـب ،آن هم فقط قانون الهی کم رای اجرای احکام و سط عدالب
در سـراسـر جهان مقرر شـده اسـب .پس زمامدار این حکومب ناگزیر اید دو صـفب مهم را کم اساس
ولایب اله ی اسـب دارا اشد؛ و ممکن نیسب یک حکومب مبتنی ر قانون تحق یا د ،مگر آنکم رهبر و
زمامدار آن واجد این دو صـفب اشد -1 :عسم م قانون؛  -2عدالب (نصرتپناه و آشی.)126 :1327 ،
امام خمینی(قدس ســره) نیز در کتاب حکومب اســسامی (ولایب فقیم) مطور مفصــل در اره حکمرانی متیالی
صـحبب مینماید .ایشـان در خصـوص شـرایط زمامدار مینویسد« :شرایطی کم رای زمامدار عروری
اسـب ،مسـتقیمات ناشی از طبییب طرز حکومب اسسامی اسب .پس از شرایط عامم ،مثل عقل و تد یر ،دو
شــرط اســاســی وجود دارد کم عبارتند از :عسم م قانون و عدالب» (امام خمینی .)46 :1327 ،ر اســاس
ویژگیهایی کم از عسمای مسـسمان و م ویژه اهل تشـیخر یان گردید ن ریم سیاسی اکثر اندیشمندان ر
عـرورت تشکیل حکومب اسسامی ا دارا ودن رهبری ا صفات و ویژگیهایی در تراز این نو حکومب
و حکمرانانی در همان سـطح و یا در این مسیر می اشد .اما م طور آشکارا و واعحتر اندیشمندانی ن یر
امام

خمینی(قـدس ســـره)

 ،شـــهید مطهری و امام

خامنمای(حف م الم)

میتقدند کم تنها ولی فقیم ح رهبری

حکومب اســسامی را داشــتم و در کنار عقل و تد یر ،عسم م قانون (قوانین کسی شــرییب و قوانین جزئی
قرداد اجتماعی) و داشـتن عدالب از ویژگیهای عمده و اسـاسی ننین حکمرانی می اشد .در جدول زیر
ویژگیهـا ومولفمهای حکمرانی متیالی از دیدگاه اســـسام مســـتآرج از قرآن ،نهجالبسارم و ن ریمهای
سیاسی دانشمندان شییم جمر ندی شده اسب.

مقایسه تطبیقی مولفهها و شاخصهای حکمرانی متعالی در اسلام و حکمرانی خوب در غرب

جدول  :4مقایسم تطبیقی حکمرانی متیالی در اسسام و حکمرانی خوب در ررب

ترسیم :نگارندگان
نتیجهگیری

شاخصها

مولفمها

حکمرانی

حکمرانی

متیالی اسسام

خوب ررب

()1

()2
وکالب

ح الهی  -2ح طبییی ،طبقم رگزیده و عموم مردم

حاکمیب

ح حاکمیب

رفاه عالی

مینوی و مادی  -2صرفات مادی

هدف

رشد انسان و جامیم تیالی انسان
اسسامیخب

زیر نا

-

مبنای تدوین قوانین  -2عدم وجود

جمهوریب

رو نا

زیر نا

مردمسالاری دینی  -2دموکراسی

وعر قوانین

زیر نا

زیر نا

الهی (وحی) و مردمی (خرد جمیی)  -2مردمی(خرد جمیی)

عدالبمحوری

زیر نا

رو نا

الهی و مردمی  -2مردمی

آزادی

زیر نا

زیر نا

مشرو و مدنی (قانونی)  -2مدنی(قانونی)

مبارزه ا فساد

زیر نا

زیر نا

همم شئون  -2فساد اقتصادی

نفی سسطم

زیر نا

-

 -1اصل اساسی  -2فاقد موعو

مسئولیبپذیری

زیر نا

زیر نا

از جانب خدا و مردم  -2از جانب مردم

پاسآگوئی

زیر نا

زیر نا

م خدا و مردم  -2م مردم

تیاون و همکاری

زیر نا

-

 -1الهی ،قانونی و مردمی  -2فاقد موعو

حاکمیب ولی فقیم

زیر نا

-

 -1نقطم شقل حکمرانی  -2فاقد موعو

رئیس جمهور

رئیس قوه

زیر نا

مهری حکمرانی  -2حاکم اصسی

زیر نا

زیر نا

تحب حاکمیب ولی فقیم  -2تفکیک قوا

زیر نا

زیر نا

مقبولیب مردمی  -2مشروعیب مردمی

مشارکب مردم

زیر نا

زیر نا

اعطای مشروعیب و مقبولیب  -2اعطای مشروعیب

شفافیب

زیر نا

زیر نا

هممجانبم در کسیم م اهر  -2شفافیب اقتصادی

رشد

وسیسم

هدف

عدالب و پیشرفب  -2توسیم و توسیم پایدار

ن ارت

زیر نا

اصل

الهی و مردمی  -2مردمی

اشر آشی و کارآیی

زیر نا

زیر نا

الهی و مردمی  -2مردمی

دفا خارجی

زیر نا

زیر نا

الهی و مردمی  -2مردمی

مــ ــاهــر و امنیب داخسی

زیر نا

زیر نا

الهی و مردمی  -2مردمی

مـــقـــوخمـــات وعر قانون

زیر نا

زیر نا

قوانین کسی الهی و قوانین فرعی مدنی  -2کسیم قوانین مدنی

قضاوت

زیر نا

زیر نا

حاکم جنبم الهی  -2صرفات جنبم مردمی

امور خارجم

زیر نا

زیر نا

الهی و مردمی  -2صرفات مردمی

مبانی

اصول

اســـتــقســال قوای
سمگانم
اقـــتـــدار مـــســـی
حکومبداری

حکومب

(مشروعیب)

ولایب

شرا

حکمرانی م مینای اداره و تن یم امور جامیم م را طم میان مردم و حکمرانان مرتبط میشــود .در واقر،

فرآیندها و نهادها و کارگزارانی کم تصمیمات مقتضی را اتآا و اقتدار حاکمیتی را در یک کشور اعمال
میکننـد م نوعی حکمرانی انهام میدهند .م عبارت دیگر ،حکمرانی اعمال اقتدار اداری ،اقتصـــادی،
سیاسی در راستای مدیریب امور عمومی کشور در تمام مقیاسهای ینالمسسی ،منطقمای ،مسی ،ناحیمای
و محسی اســـب .این اقتدار جنبمهای مآتسفی دارد اما یش از ســـایر مقیاسها ،اقتدار مسی مورد ح
کشــورها و حکمرانیهاســب .اقتدار مسی نیز خود دو وجم دارد :اقتدار یرونی کم مر وط م مقیاسهای
فرامسی ن یر ینالمسسی و منطقمای اســـب و اقتدار درونی کم مر وط م مقیاسهای فرومسی ن یر مسی،
ناحیمای و محسی می اشد .م هر حال ،ن ریم و رویکرد حکمرانی در مکاتب ،اندیشمها و ایدئولو یهای
سـیاسی مآتسفی مورد ح و مداقخم قرار گرفتم و هر کدام ا اهداف ،من ورها و ویژگیها و مولفمهای
خاص خود م تشـریح و تبیین آن پرداختم اند .در این میان دو پارادایم و دیدگاه مهم در عصر کنونی در
تقـا ل ا یکدیگر و ا رویکردی متفاوت م امر حکمرانی ن ر دارند ،یکی مکتب دموکراســـی و دیگری
مکتب تئوکراســـی؛ رویکرد اول ا محوریب انســـان و دیدگاه دوم ا خدامحوری م تبیین مباح خود
میپردازند .مکتب انسـانمحور رر ی در قالب اندیشـم سیاسی دموکراسی ا هدف داشتن دنیایی خوب،
حکمرانی خوب را پیشـــنهاد میکند کم در نهایب فراهم کردن رفاه حداکثری در این دنیا ر افراد یک
جامیم هدف آن اسـب .اما در حکمرانی متیالی کم مدن ر اسسام می اشد ،خدا محور تمام مباح و رشد
و تیالی مادی و مینوی انسـان هدف اصسی در این نو حکمرانی اسب .ساختار مناسب ،کارگزار شایستم
و کارکرد مطسوب ســم عنصــر اســاســی و عمده این رویکرد وده ،کم ا دســب یافتن م آنها میتوان
حکمرانی مطسوب و متیالی را در جامیم پیاده کرد .در ننین نو حکمرانی ا تشکیل ساختارهای مناسب
ن یر رهبری در ر س قوای سمگانم و نیروهای مسسح رای تییین سیاسبها و خطمشی کسی حکمرانی،
قوه مقننـم جهب قانونگذاری و ن ارت ر حســـن اجرای آن ،قوه مهریم م من ور ایهاد ســـازمانها،
نهـادهـا ،وزارتخانمها و دیگر ازوهای اجرایی جهب خدمبرســـانی و ت مین رفاه عمومی و دیگر امور
جاری داخسی و خارجی کشـور ،قوه قضائیم م من ور پیشگیری از وقو جرائم و فساد و کنترل و مبارزه
ا آن ،نیروهای مسـسح م من ور ت مین امنیب و ن م داخسی و مقا سم ا دشمنان خارجی از ارکان اساسی
سـاختار حکمرانی متیالی در اســسام هسـتند .انتآاب کارگزاران اصــسح در انتآا ات مردمی ن یر گزینش
ریاسـب قوه مهریم ،نمایندگان مهسس ،نمایندگان خبرگان رهبری ،نمایندگان شـوراهای شهر و روستا،
نیز از ووایف مهمی اسـب کم در کنار مطالبمگری و ن ارت همگانی م عهده مردم جامیم گذاشتم و م
نوعی مشـارکب سـیاسی و مشورت در سرنوشب سیاسی حکمرانی را م نحوی م آنان سپرده اسب .در
صـورت رداشـتن صحیح دو گام قبسی یینی تشکیل ساختارهای مناسب و انتآاب کارگزاران شایستم ا
ویژگیهای عدالبورزی و را ری ین افراد و گروهها در جامیم ر مبنای مییارهای الهی؛ ایهاد وحدت،
همدلی و انسـهام مسی ر مبنای اسـتحکام سـاخب درونی ن ام و تقویب شبات سیاسی؛ مبارزه ا فقر و
انوا فسـاد (اداری ،اقتصادی ،سیاسی ،عسمی ،فرهنگی ،اجتماعی و )...؛ تدوین استراتژی رای جنگ و
صـسح؛ اجما درونی در را ر دشـمنان جهب اتآا سـیاسـب خارجی؛ تدوین راهبرد مناسب جهب رفر
تهدیدهای دشـمنان خارجی و گسترش اسسام؛ نهادینم کردن اخسان و مینویب در جامیم؛ رفر تبییض در
همم شئون جامیم؛ کنترل اخسان و ترویج ارزشهای دینی در جامیم؛ پرهیز از گرایش م نپ و راسب و
اسـتقامب در میانمروی (جاده مسـتقیم الهی)؛ وعـر قوانین متناسـب ا اوعـا کشور؛ حاکمیب قانون؛
کارآمدی و اشر آشــی قوانین ،تصــمیمها و فیالیبهای حکمرانان در جهب نیل م پیشــرفب مادی و
مینوی همراه ا عدالب اجتماعی در سم حوزه قانون گذاری ،اجرا و قضا؛ ت مین رفاه عمومی و عروریات

زندگی (خوراک ،پوشــاک ،مســکن ،ســسامتی و )...؛ نهادینم کردن تیاون و همکاری ین مردم و مردم ا
حکمرانان؛ رناممریزی جهب ایفای نقش ماشر مردم در سـرنوشـب سـیاسـی (مشارکب سیاسی مردم)؛
تقسـیم کار اجتماعی؛ حمایب از اقشـار فقیر و مستضیف؛ اعتسا و اقامم ح  ،پرهیز از درورگویی و تقوا
پیشـم کردن؛ پاســآگویی حکمرانان در قبال ووایف و مســئولیبهای هدایب مینوی و مادی جامیم م
سـمب کمال ،شفافیب هممجانبم (قانونگذاری ،مالی ،سیاسی ،قضایی و )...؛ تطا قول و رفتار (تطا
شیارهای اعسامی و رفتارهای اقدامی)؛ پرهیز حاکمان از سسطمطسبی ،دنیازدگی ،لذتطسبی ،اَشرافیگری،
تهمخلگرایی ،آزادی مطس  ،اِسـتحالم ارزشهای دینی ،تَحزخبگرایی طبقم ای و تیمی شکاف طبقاتی و
 ...آشی از ویژگیها و مولفمهای حکمرانی متیالی در اسسام اسب کم هر نند شباهبهایی واهری در
عناوین ا ویژگیهای حکمرانی خوب در آن دیده میشـــود ،لکن تفاوتهایی اســـاســـی ا مولفمهای
حکمرانی خوب در ررب دارد.

منابع


قرآن کریم ( ،)3131ترجمه :مهدی الهی قمشهای ،چاپ دوم ،پاییز ،قم :انتشرات خوشرو.



امام خمینی«ره» ،روحالله ( ،)3131ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی (تقریر بیانات امام خمینی «ره») ،چا
پ سی و یکم ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی «ره».



امام خمینی«ره» ،روحالله ( ،)3131ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی (تقریر بیانات امام خمینی«ره») ،تهران
 :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی«ره».



امام خمینی«ره» ،روحالله ( ،)3131کتاب البیع ،جلد  1و ،2تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.



امام خمینی«ره» ،روحالله ( ،)3133صحیفه نور ،جلد  5و  9و  11و  ،11تهران :مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.



امام خامنهای ،سیدعلی ( ،)3131شرحی بر بیانیه گام دوم انقلاب ،چاپ اول ،اسفند ،تهران :معاونت سیا
سی نمایندگی ولیفقیه در سپاه.



امام خامنهای ،سیدعلی ( ،)3133ولایت و حکومت ،مباحثی در مبانی حکومت الهی و شناخت چهره حاکمان و
کارگزاران اسلامی ،چاپ اول ،ویرایش دوم ،تیر ،تهران :انتشارات موسسه ایمان جهادی (صهبا).



آریانپور کاشانی ،عباس ( ،)3133فرهنگ انگلیس -فارسی ،تهران :امیرکبیر.



آشوری ،داریوش ( ،)3133دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی) ،چاپ بیست و یکم ،تهران :مروارید.



ابوالحسنی (منذر) ،علی ( ،)3131دیدهبان بیدار :دیدگاهها و مواضع سیاسی و فرهنگی شیخ فضلالله نوری ،تهران :عبرت.



ابوالحمد ،عبدالحمید ( ،)3111مبانی سیاست ،تهران :انتشارات قدس.



اریکلیدمان ،سون ( ،)3133تاریخ عقاید سیاسی از افلاطون تا هابرماس ،ترجمه :سعید مقدم ،تهران :اختران.



بلک ،آنتونی ( ،)3131تاریخ اندیشه سیاسی اسلام از عصر پیامبر تا امروز ،ترجمه :محمدحسین وقار،
تهران :انتشارات اطلاعات.



بلوم ،ویلیامتی ( ،)3111نظریههای نظام سیاسی ،ترجمه :احمد تدین ،جلد اول ،تهران :آران.



بناب ،علی ( ،)3131تحلیلی بر عملکرد یهود در عصر نبوی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره».



بوعلی سینا ( ،)3333اثباتالنبوه ،بیروت :دارالنشر.



بوعلی سینا ( ،)3113الاهیات من کتاب الشفاء ،قم :دفتر تبلیغات اسلامی.



بیات ،عبدالرسول و همکاران ( ،)3133فرهنگ واژهها ،قم :مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.



پازارگاد ،بهاءالدین ( ،)3133تاریخ فلسفه سیاسی ،تهران :زوار.



پورعزت ،علیاصغر ( ،)3131مبانی دانش اداره دولت و حکومت ،تهران :سمت.



توکلینیا ،جمیله و محمدکاظم شمسپویا ( ،)3131قدرت و حکمروایی شهری ،تهران :مرکز چاپ و انت
شارات دانشگاه شهید بهشتی.



تهامی ،سیدمجتبی ،)3131( ،امنیت ملی ،داکترین ،سیاستهای دفاعی و امنیتی ،جلد اول ،چاپ دوم ،ته
ران :سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران ،معاونت فرهنگی (نشر آجا).



جونز ،و.ت ( ،)3111خداوندان اندیشه سیاسی غرب ،جلد دوم ،ترجمه :علی رامین ،تهران :امیرکبیر.



حافظنیا ،محمدرضا و مراد کاویانیراد ،)3131( ،افقهای جدید در جغرافیای سیاسی ،چاپ چهارم ،زم
ستان ،تهران :سمت.



حقشناس ،علیمحمد و همکاران ( ،)3113فرهنگ معاصر هزاره ،تهران :انتشارات فرهنگ معاصر.



خواجه نصیرالدین طوسی ( ،)3111رساله امامت ،تهران :دانشگاه تهران.



خواجه نصیرالدین طوسی ( ،)3133رسم و آیین پادشاهان قدیم راجعبه مالیات و مصارف آن ،تهران :دانشگاه تهران.



خواجه نصیرالدین طوسی ( ،)3133اخلاق ناصری ،تهران :خوارزمی.



دشتی ،محمد ( ،)3133ترجمه نهجالبلاغه ،چاپ بیست و هفتم ،بهار ،قم :موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین(علیه السلام).



رضیئی ،سیدحامد ( ،)3131شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی ،چاپ دوم ،تابستان ،تهران :سمت.



راسل ،برتراند ( ،)3111تاریخ فلسفه غرب ،ترجمه :نجف دریابندری ،تهران :پرواز.



راش ،مایکل ( ،)3111جامعه و سیاست ،ترجمه :منوچهر صبوری ،چاپ اول ،تهران :سمت.



رحمتاللهی ،حسین ( ،)3133تحول قدرت :دولت و حاکمیت از سپیدهدمان تاریخ تا عصر جهانیشدن،
تهران :نشر میزان.



روسو ،ژان ژاک ( ،)3133امیل یا آموزش و پرورش ،ترجمه :منوچهر کیا ،تهران :دریا.



زارعی ،بهادر ( ،)3133حکومت محلی و توسعه ایران ،تهران :ستوس.



زرگرینژاد ،غلامحسین ( ،)3113رسائل مشروطیت ،تهران :کویر.



سلمانیکیاسری ،محمد ( ،)3131حکومت و رهبری از منظر نهجالبلاغه ،چاپ دوم ،تابستان ،قم :انتشار
ات مسجد مقدّس جمکران.



شریفیانثانی ،مریم ( ،)3131مشارکت شهروندی ،حکمروایی شهری و مدیریت شهری ،فصلنامه مدیری
ت شهری ،سال دوم ،شماره .3



شیروانی ،علی ( ،)3131ترجمه رساله حقوق امام سجاد(علیه السلام) ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات اندیشه مولانا.



شیرودی ،مرتضی ( ،)3131اندیشههای سیاسی در اسلام ،مجموعه کتابهای اندیشه و سیاست ( ،)3چاپ دو
م ،پاییز ،قم :پژوهشکده تحقیقات اسلامی ،انتشارات زمزم هدایت.



شیرودی ،مرتضی و اسماعیل جهانبین کیاده ( ،)3131اندیشههای سیاسی در غرب از اصلاح دینی تا قرن بی
ستم ،مجموعه کتابهای اندیشه و سیاست ( ،)1چاپ اول ،بهار ،قم :پژوهشکده تحقیقات اسلامی ،انتشارات زمزم هدایت.



عابدیدرچه ،محسن ( ،)3133تبیین مولفههای الگوی حکمرانی مطلوب اسلامی -ایرانی پیشرفت در نهادین
گی تمدن نوین اسلامی ،مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت :الگوی پیشرفت؛ پ
یشرانها ،چالشها و الزمات تحقق 11 ،و  11خردادماه ،تهران :دانشگاه تهران ،مرکز الگوی اسلامی ایرانی پی
شرفت ،ص .331



عالم ،عبدالرحمن ( ،)3133تاریخ فلسفه سیاسی غرب (عصر جدید و سده نوزدهم) ،چاپ هشتم ،تهران :مرکز

چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.


عالم ،عبدالرحمن ( ،)3113تاریخ فلسفه سیاسی غرب؛ از آغاز تا پایان سدههای میانه ،تهران :وزارت امور خارجه.



عباسی ،محمود و آرین پتفت ( ،)3133حقوق شهروندی؛ از حکمرانی مطلوب تا فرآیند اعمال اداری ،چ
اپ اول ،تابستان ،تهران :انتشارات حقوقی.



عمید ،حسن ( ،)3133فرهنگ فارسی عمید ،تهران :راه رشد .مجموعه الکترونیکی سیدی .3



عمیدزنجانی ،عباسعلی ( ،)3131مبانی اندیشه سیاسی اسلام ،چاپ نهم ،تهران :سازمان انتشارات پژوه
شگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.



عنایت ،حمید ( ،)3133بنیاد فلسفه سیاسی در غرب :از هراکلیت تا هابز ،تهران :انتشارات زمستان.



غفوری ،محمد ( ،)3113نظامهای حزبی و نظامهای انتخاباتی ،مجموعه مقالات تحزّب و توسعه سیاسی
 ،چاپ اول ،گردآورنده :دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت کشور ،تهران :انتشارات همشهری.



فارابی ،ابونصرمحمد ( ،)3113سیاست مدینه ،ترجمه :جعفر سبحانی ،تهران :انجمن فلسفه ایران.



فارابی ،ابونصرمحمد ( ،)3133اندیشههای اهل مدینه فاضله ،ترجمه :جعفر شهیدی ،تهران :طهوری.



فارابی ،ابونصرمحمد (3333م) ،الملّه و نصوص اخری ،ترجمه :محسن مهدی ،بیروت :دارالمشرق.



فاستر ،مایکل.ب ( ،)3113خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه :جواد شیخالاسلامی 1 ،ج ،ج  ،3تهران :امیرکبیر.



قادری ،حاتم ( ،)3133اندیشههای سیاسی در قرن بیستم ،چاپ شانزدهم ،زمستان ،تهران :سمت.



قاسمزاده ،قاسم ( ،)3131حقوق اساسی ،تهران :انتشارات ابنسینا.



قاضی ،ابوالفضل ( ،)3111حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،جلد اول ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.



قاضیزاده ،کاظم ( ،)3133جایگاه شورا در حکومت اسلامی ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی«ره».



قالیباف ،محمدباقر ( ،)3133حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران ،چاپ
ششم ،تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.



کاپلستون ،فردریک ( ،)3111تاریخ فلسفه :از بنتام تا راسل ،ترجمه :بهاءالدین خرمشاهی ،تهران :سروش.



کوهن ،کارل ( ،)3111دموکراسی ،ترجمه :فریبرز مجیدی ،تهران :خوارزمی.



مجتهدزاده ،پیروز ( ،)3131جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ،ویراست دوم ،چاپ ششم ،تابستان،
تهران :سمت.



مطهری ،مرتضی ( ،)3133مقدمهای بر حکومت اسلامی ،چاپ اول ،اردیبهشت تهران :انتشارات صدرا.



معین ،محمد ( ،)3131فرهنگ فارسی معین (یک جلدی) ،چاپ اول ،تهران :انتشارات فرهنگنما.



مکآیور ،ریمون ( ،)3133جامعه و حکومت ،ترجمه :ابراهیم علیکنی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.



میدری ،احمد و جعفر خیرخواهان ،)3131( ،حکمرانی خوب ،بنیان توسعه ،تهران :مرکز پژوهشهای م
جلس شورای اسلامی ،دفتر بررسیهای اقتصادی.



نصرتپناه ،محمدصادق و مسعود بخشی ( ،)3131الگوی جهانشمول حکمرانی اسلامی در اندیشه امام
خمینی «ره» با تکیه بر نظریه اعتباریات ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه امام صادق(علیه السلام).



نظرپور ،مهدی ( ،)3131اندیشههای سیاسی در غرب از یونان باستان تا رنسانس ،مجموعه کتابهای ا
ندیشه و سیاست ( ،)1چاپ اول ،بهار ،قم :پژوهشکده تحقیقات اسلامی ،انتشارات زمزم هدایت.



نعمه ،عبدالله ( ،)3131فلاسفه شیعه ،ترجمه :جعفر غضبان ،تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.



نقیبیمنفرد ،حسام ( ،)3133حکمرانی مطلوب در پرتو جهانیشدن حقوق بشر ،تهران :شهر دانش.



ویسی ،هادی ( ،)3131درآمدی بر دولت محلی ،چاپ اول ،تابستان ،تهران :سمت.

 چاپ دو، احمد شمسا: ترجمه، موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم،)3111(  ساموئل،هانتینگتون
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