
 
 

 

 

 

 

 

 ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوبتبیین مقایسه
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 چکیده

های اردیشییماداغ بربی و مسیی ماغ به بحم و مهایسییه در این پژوهش پس از بررسییی ریریه
رب و حکمراری متعالی در اسی ا  پرداخته دیید  تطبیهی پیراموغ دو روع حکمراری خوب در ب

و  آلاسیی د در دریای واوری و در ر ر از حکمراری ب د به حکمراری مط وب وه ویییعی  اید 
آرماری تمامی جوامع جهاری اسی   و ایاکه حکمراری باید از آغ چه دص  یا رروهی بادد و 

بادییید  بحم اسیییاسیییی محاف  های فردی و ایدئولوژیکی زمامدار یا حاوماغ چه باید ویژری
ها در مط وبی  آرها و وسب ریای  های عمد  حکمراریها و مولفهباددد ویژریحکمراری می

داری و رسییییدغ به ومال و سیییعادد افراد و جوامع ترین مباحم در حکوم مردمی از مهم
های یهای بربی ریز از عدال  و دیگر صفاد و ویژراسی د در این میاغ هر چاد بیشتر ریریه

حکمراری خوب وه مورد ریر اسی ا  ریز هس  صحب  وردرد  اما رویکرد اص ی آرها به سم  
محوری آرهاسیی د از سییوی ها بود  و این به دلی  ررایش ارسییاغومال مادی و دریوی ارسییاغ

ها و جوامع معرفی دیگر  اسیی ا  با رگردییی خدامحور  سییعادد اخروی را هد  خ ه  ارسییاغ
ها  جوامع و تشیییکی  ن اسیییاس  از آریایی وه هد  خ ه  دریا  ارسیییاغرمیایدد بر همیمی

های بهترین روع حکمراری برای اس   ل ا آدکار ددغ ویژریها ری  به سیعادد  ابدیحکوم 
 هایی یروری اس دمعرفی آرها و تبعی  مرد  از چاین حکوم 

  ها:کلید واژه

 ربحکمراری  حکمراری متعالی  حکمراری خوب  اس ا   ب
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 مقدمه

و  م کار گرفتن تد یر در کار کشـوردارری یا در مدیریب سیاسی اجتما  « تد یر»سـیاسـب  م مینی      

ــب. )مهتهدزاده،  ــب آن کم 21 -22: 1322اس ــب، دو دیدگاه وجود دارد: نآس ــیاس (. در اره مفهوم س

ا و یا زیر پا هقتل انسان ها،ها، هتک عفبپیمان ازی، نقضکاری، نیرنگسیاسب یینی: زورگویی، فریب

( و اســتآدام هر 264: 1344آیور، گذاشــتن هرگونم اصــول  شــری، عقاید مذهبی، اخسان انســانی )مک

( در دیدگاهی 23: 1370های ناپاک، نامشرو  و نامقدس )ا والحمد، یا ی  م هدفای  رای دسبوسـیسم

ندگان آن قرار دارد، سیاسب را  م سیاسب ؛ در دوره میاصر، در صدر ارائم ده«ره»دیگر کم امام خمینی 

( در این دیدگاه، 152 -160: 1327کنـد )امام خمینی، انبیـا  و اولیـای الهی و ریر از آن، تقســـیم می

(. ســیاســب  م مینی کارکرد 16: 1323)شــیرودی، « اصــساا امور دین و دنیای مردم»ســیاســب یینی: 

احزاب ســـیاســـی و تدا یری کم حکومب  م من ور حکومب یا دولب و مدیریب امور همگانی و فیالیب 

م گیرد کها و اصولی مورد  ررسی قرار میاداره امور کشـور اتخآا  کند، همواره  ر اسـاس سـسسسم دیدگاه

ولی نیز های اصتوان مهموعم آن را اندیشـم سیاسی نامید، ننان کم  ر  نیادهای فسسفی این دیدگاهمی

(.  م دیگر سآن،  ا کنار هم نهادن مفهوم اندیشم 32: 1323نهانی، شود )عمیدزفسسفم سیاسی گفتم می

های توان اندیشم سیاسی را یک ن ام فکری منسهم دانسب کم حول محور پدیدهو مینای سـیاسب می

ای از  اورهای ســیاسی توان آن را مهموعمیا د، یا میمرتبط  ا قدرت و سـیادت و مانند آن سـامان می

مستقیم  م دولب و اداره امور جامیم ارتباط دارد. این  اورها در یک ن ام و من ومم  طورتسقی کرد کم  م

 رند.  رخی نیز، اندیشـــم ســـر میخورند و در هماهنگی  ا هم،  مگیرنـد،  م همدیگر پیوند میقرار می

در اف و شود مسائسی کم در اطرسیاسی را تراوشات فکری  شر دانستم کم  م مسائل سیاسی میطوف می

ــیادت جریان دارند ) سوم،  ــی و ایدئولو ی 43: 1373ارتباط  ا قدرت و س ــیاس ــم س ــب  ا اندیش (. متناس

ســیاســی، نو  ن ام ســیاســی و توزیر قدرت در هر کشــوری مبتنی  ر  اورهای ایدئولو یکی و مسی آن 

 ت در هرجامیم  نا نهاده شـــده اســـب،  ر این اســـاس ا تنا الگوی حکمرانی یا حکمروائی و توزیر قدر

واند از تکشـوری متناسـب  ا ن ام سیاسی حاکم  ر آن کشور اسب. هر نند اصول کسی حاکم  ر آن می

 یک اندیشم، ایدئولو ی و قواعد صحیح و درسب سرنشمم  گیرد.

ــوی دیگر، وا ه  ــب کم در را طم  ا وا ه قدیمی « حکمرانی»از س مینا و مفهوم « دولب»وا ه جدیدی اس

ا فیالیب، شیوه عمل ی» م عنوان « حکمرانی»وا ه « هریتیج»رهنگ لغب آمریکایی روشـنی ندارد. در ف

یا  فیالیب»مینا شــده اســب. در فرهنگ لغب انگسیســی آکســفورد، حکمرانی « قدرت حکمراندن؛ دولب

ــتان؛ ن امی از قوانین و مقرراتروش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت  ر فیالیب ریف تی« های زیردس

سکم وجود ندارد  « حکمرانی»المسسی عسوم اجتماعی نم تنها تیریف وا ه المیارف  ینر دایرهشـده اسب. د

(. در یکی از 123: 1313ای درج نشـــده اســـب )میـدری و خیرخواهـان، در نمـایـم آن نیز ننین وا ه

ر واعمال قدرت سیاسی  م من ور اداره ام»های  انک جهانی در اره آفریقا، حکمرانی  م صـورت گزارش

حکمرانی را  م »(. همچنین  انک جهانی World Bank, 1989: 60مینا شــده اســب )« یک مسب

عنوان روشی کم  ر اساس آن قدرت  ر مدیریب اقتصادی یک کشور و منا ر اجتماعی آن  رای رسیدن 

ــیم اعمال می ــود م توس سوب دولب مط»کند، در حالی کم  وئینگر حکمرانی را  م عنوان تیریف می« ش

(. حکمرانی در لغب  م مینای اداره و تن یم امور اسب و Lateef, 1992: 295کند )تیریف می« امیمج

ـــود. از اواخر دهم کنندگان اطسان می م را طم میان شـــهروندان و حکومب المسسی م، نهادهای  ین20ش

ــب ــیاس ــندوس ــازمان مسل و تا حدودی ص ــادی همچون  انک جهانی،  رنامم عمران س ن گذاری اقتص



المسسی پول سـیاسـتی  م نام حکمرانی خوب را  م عنوان کسید میمای توسیم مطرا نمودند. موعو   ین

سالار مردم ایساز توسیمیافتن  م حکومتی اسب کم  تواند زمینممحوری حکمرانی خوب نگونگی دسب

ـــد )میدری و خیرخواهان،  آســـتین  ار (. وا ه حکمرانی خوب ن251 -252: 1313و  را ر خواهانم  اش

 م  ید استفاده  1210در اد یات اقتصادی  م کار گرفتم شد و از سال  1272توسـط ویسیام سون در سال 

تر شد. اما کار رد جهانی این وا ه  م گزارش سالانم  انک جهانی در های دیگر گستردهاین وا ه در حوزه

ر اقتصادی مورد  ررسی و ارزیا ی گردد کم این گزارش نیز حکمرانی خوب را از من  از می 1212سـال 

دریافب کم حکمرانی )شیوه مدیریب کشور یا را طم  1212قرار داده  ود.  انک جهانی در مطالیات سال 

آید. اما امروزه حکمرانی و حکمرانی کنندگان(، موعو  محوری توسیم  م شمار میشهروندان  ا حکومب

م شناسی سیاسی، امور دولتی و  م سیاسی، جامیمخوب مفاهیمی هسـتند کم در جغرافیای سـیاسی، عسو

ـــیم مطرا و  م کار گرفتم می ـــوند. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی اســـب کم  ا ویژه مدیریب توس ش

پذیری، پاســآگویی، شــفافیب، اشر آشــی و کارایی هایی مانند قانونمندی، مشــارکب، مســئولیبمولفم

ار گرفتم اســب. این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر های اخیر مورد توجم قرشــود کم در ســالتیریف می

مانند دموکراســی، جامیم متمدن، مشــارکب شــهروندان، حقون  شــر و توســیم اجتماعی و پایدار مینی 

غییرات ها  م دلیل تیا ند.  نا راین  ا توجم  م موعــوعیب یافتن این مفاهیم و عــرورت توجم  م آنمی

ــتمر جوامر و ارتباط آن ــطوا  مها  ا یکمس ــازی آن اهمیکارگیری و متولیان جاریدیگر، تییین س تی س

(. در ســم دهم اخیر در جهان شــاهد 37: 1310شانی، ؛ شــریفیان252: 1322قا ل توجم دارد )زارعی، 

ای در نحوه اداره کردن کشــور هســتیم کم ت کید  ر اجما  همم نیروهای درونی کشــور دگرگونی عمده

ــو ــارکب در اداره کش ــاز و کاری کم  تواند توانایی رای مش های  آش دولتی،  آش ها و ایدهر دارد. س

 ها درسازی و اجرای  رناممافزایی کند و در تییین هدف، تصمیمخصـوصـی و  آش جامیم مدنی را هم

 ر  نامیده شده اسب متکی« گاورننس»سـطح مسی و محسی مشـارکب فیال داشتم  اشد. این فرآیند کم 

پذیری، شفافیب، اشر آشی، کارآمدی، مشارکب و خودگردانی اسب. یی، مسئولیبدموکراسـی، پاسـآگو

این در حالی اسـب کم گاورننس محصـول یک فرآیند و کنش عناصـر مآتسف مشارکب  آش دولتی، 

افزایی نیروهای مثبب  رای اداره کردن  هتر امور جامیم در جامیم مدنی و  آش خصـــوصـــی  رای هم

 الاسب تا  ریزی از پایین  مم مبتنی  ر اصول دموکراتیک و مکانیزم  رناممقسمرو مشآصی از فضاسب ک

(. 21 -103: 1322مندی عمومی را فراهم کند )ویسی، رسانی و رعایبسـازی و حداکثر خدمات هترین تصـمیم

سام و سهای عمده  ین دو ن ریم حکمرانی متیالی از ن ر اها و تفاوتسـاال تحقی  این اسـب کم اسـاسـات اختساف

کدام  هایها مشتمل  ر آرا  و اندیشمحکمرانی خوب از دیدگاه ررب کدامند؟ و سیر تطوخر تاریآی هر گدام از ن ریم

 های هر دو نو  حکمرانی کدامند؟ ها و مولفم اشد؟ و اینکم شاخصهای سیاسی حاکم میمراجر و ن ام

وری و آزادی مطس  و هدف  ودن لذت مادی انسان و محاما مفروعـات این تحقی  ا تنا  حکمرانی خوب  ر انسان

ا ، ائمم های الهی رسیده از انبیا تنای حکمرانی متیالی اسسام  ر خدامحوری و نیل  م سیادت اخروی انسان  ا  رنامم

  اشد.اطهار و والیان و زمامداران فقیم در جامیم می

مرانی خوب ررب  راساس تاریخ، الگوی مطسوب رسد ن ریم حکهمچنین فرعـیم تحقی  این اسب کم،  م ن ر می

ـسام ارائم می دهد، تنها راه رســـیدن  م کمال مطسوب  رای حکمرانی نآواهد  ود و الگوی حکمرانی متیالی کم اســ

 جوامر خواهد  ود.

 



 روش تحقیق
ان نهای سیاسی دانشمندان رر ی و مسسمان از زمان یوها و اندیشممحققان  ا سیر و جُستاری در ن ریم

 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 

اج ها اســتآرها و مقالمبای شــامل کتاهای این اندیشــمندان را از منا ر کتا آانمحکمرانی  َد، اندیشــم

ا و آرا  هر هنموده و  م تهزیم و تحسیل آن پرداختم شـده اسـب. در گام  یدی  ا مقایسم تطبیقی اندیشم

 گیری منطقی و عقسایی صورت پذیرفتم اسب.دو دستم در خصوص حکمرانی نتیهم

 های تحقیقیافته
   2و حاکمیت 1حکومت

ــی میین حکومب این طور تی ــب: در فرهنگ فارس ــده اس فرمان دادن، امر کردن، فرمانروایی »ریف ش

(.حکومب 416: 1317)میین، « کردن، ســسطنب کردن، پادشــاهی کردن، داوری کردن، قضــاوت کردن

 م مفهوم امر، فرمان و دستور اسب.  ر این پایم، « حُکم»وا ه عر ی در ز ان فارسـی اسب کم ریشم آن 

روایی و داوری کردن اســب و در ، فرمان دادن، فرمانحکومب در حالب مصــدری  م مفهوم حکم دادن

ـــاهی و داوری اســـب )عمید، حـالب اســـمی  م مینای فرمان ـــتگاه 1312روایی، پادش (. حکومب دس

ای اسـب کم اعتبار و مشـروعیخب آن  ر مبنای ر ی مردم و قوانین الهی، اساسی، حقوقی، یافتمسـازمان

(. حکومب  ید عمودی سـاختار سـیاسی 113: 1320امی،مدنی، عرفی و سـنختی جوامر متخکی اسـب )ته

گیرد کم تشکیساتی قانونی اسب کم  ر  نیاد رعایب عمومی مردم در یک گروه انسانی مشآص پای می

زیکی گاه فیشـود.  م گفتم دیگر، سرزمین سیاسی )کشور( جسوهنهره افقی آن شـمرده می« سـرزمین»

(. هر نند تیدادی از نویسندگان 33: 1322)مهتهدزاده،  شوداسب کم  ُید عمودیش حکومب خوانده می

ــتم ــاحبننین اوهار داش ــتند، اکثریب افراد ص  ن ر ننیناند کم حکومب و دولب دو کسمم مترادف هس

توان ســازمانی از عقیده دارند کم حکومب یک وســیسم و ا زار عــروری دولب اســب و یا حکومب را می

سمب یینی قوه مهریم، قوه مقننم و قوه قضائیم  م اعافم تشکیسات طور عادی از سم قدولب نامید کم  م

(. انوا  گوناگونی از شکل و ساختار حکومب وجود دارد، 43: 1321اداری تشـکیل شـده اسب )قالیباف، 

صــرف وجود اطاعب از نیروی  رتر »طور کم لیکاک گفتم اســب  رای  م وجود آمدن حکومب: اما همان

بدادی یا ســتمگری حکومب  ا فراهم کردن این شــرایط، همان وعــییب های اســتکافی اســب. شــکل

ــی را  م وجود می ــیاس ــدس ــایب عمومی  رآمده  اش  ,Leacock)« آورد کم اگر اقتدار حکومب از رع

حکومب از دیدگاه سـاختار سـیاسی  ر دو گونم اسب: حکومب پادشاهی کم  ا ن ریم پاندز  (.14 :1924

تر اسب ( و قدیمیPounds & Ball, 1964: 24- 40هماهنگی دارد ) خودی  ودن آندر زمینم خود م

اش را در تاریخ  استان ایران جستهو کرد و حکومب جمهوری کم  ا ن ریم و  ی گمان  اید ریشم اصسی

از وا ه لاتینی « حاکمیب»(. وا ه Ratzel, 1969راتزل در زمینـم اندامی  ودن حکومب  را ر اســـب )

«Superanus»شود گفب (. می120: 1311السهی، ، گرفتم شـده اسب )رحمب« رتر اسـب»ای ،  م مین

م در عس« حاکمیب»وا ه در عسم اقتصاد سیاسی دارد دانش« ارزش»وا ه کم آن مینا و مفهومی کم دانش

: 1314اسب )عالم، سـیاسـب دارد و همیشـم نوعی قدرت یا اقتدار حکومتی یا قانونی از آن در  هن  وده 
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گذار و اجراکننده قانون اسب و  الاتر از آن قدرتی نیسب عبارت دیگر حاکمیب قدرتِ عالی دولب و قانون(.  م 153

(. یکی از شرایط احراز حاکمیخب مسی، آن اسب کم حکومب توانایی اعمال قدرت مشرو  را در 121: 1321)آشوری، 

ورها، رد و عمانب اجرایی لازم نیز  رای دستسراسر قسمرو داشتم  اشد؛  م نحوی کم ن ارت  ر تمامی امور صورت گی

یری از گقوانین و احکـام فراهم شـــود؛  ـم عبـارت دیگر حکومتی کم نتواند شبات، امنیب و ن م عمومی را  ا  هره

 ینی شــده  ر قرار کند و ا زار لازم را  رای اجرای تیهدها و احکام صــادره فراهم ســازد، در های قانونی پیشروش

درت ماشر اسـب. اسـتمرار ننین وعیی، اعمحسال حکومب را در پی خواهد داشب، هر نند هیئب حقیقب فاقد ق

حاکمم ان از طری  قانونی  م قدرت رسـیده  اشـند. ننین حکومتی در اشر عدم توانایی  رای رفر نیازها و مشکسات 

های گوناگون مر وط ن ن ریم(. در مهمو ، از میا120: 1320جامیم  ا  حران مشروعیخب مواجم خواهد شد )تهامی، 

ب های حاکمیشـود در مورد دو گروه اصسی از  اورهای مر وط  م ریشم حاکمیب  ح  کرد: ن ریم م حاکمیب، می

 (.110: 1325پویا، نیا و شمسهای حاکمیب مردم )توکسیالهی؛ ن ریم

 و حکومت الهی )خدامحوری( 1تئوکراسی

کم در آن رشــد عسوم تهر ی روی داد و این موعــو   اع   ایی اســبقرن هفده و ههده میسادی، دوره

گرایی کم روش آن، ت کید مفرط  ر تهر م  ود، اساسات  م نفی گرایی شد. این عسم روز روحیم افراطی عسم

سازی تصویر شد کم جهان را آفرید و آن را  م حال تد یر و حاکمیخب خدا انهامید و خدا  م سان، ساعب

عساوه، در دوره فون، ن ریم حکومب خدا )تئوکراسـی( مورد تشکیک جدی و عمی  خود رها سـاخب.  م

اجتماعی،  -ها، مشــروعیب حاکمیب سـیاســیهایی ارائم شـد کم در آنقرار گرفب و  م جای آن، ن ریم

موکول  ـم ر ی مردم گردید و حکومب از  الا  م پایین، جای خود را  م حکومب دموکراتیک )مردم( و از 

(. در ن ریم حاکمیب الهی، قدرت ناشــی از نیرویی 100: 1323 ین،  الا داد )شــیرودی و جهان پایین  م

ــئولان و مراتب پایین ــوی خداوند، طب  موازین و احکامی،  م مس ــب کم از س قال تر انتماورا الطبییم اس

ــی، می ــمس؛ توکسی230: 1370یا د )قاع دیان و کتب (. این دیدگاه  رمبنای ا110: 1325پویا، نیا و ش

مقدس آســمانی و دســتورهای دینی متخکی اســب. در مکاتب الهی، اعتقاد و  اور پیروان واقیی ادیان  ر 

ــ ت می ــب کم هر گونم قدرتی تنها از اراده خداوند نش ــب کم از هر عیبی مبرخا و از این اس گیرد و خداس

الآطا( و در دستگاه اوند )ممکنواهر و  اطن دو عالم آگاه اسـب. از دیدگاه توحیدی، انسـان آفریده خد

های  سـیار محدود اسـب.  م اعتقاد پیروان این دیدگاه، انسان ع یم آفرینش موجودی فناپذیر  ا آگاهی

تواند مســـیر رشـــد و تیالی را انتآاب کند، ولی هرگز قادر در عین حالی کم مآتار آفریده شـــده و می

اش گذاری  رای زندگی و سیادت دنیوی و اخروینونای از کمال  رسد کم واجد شرایط قانآواهد  ودجم

و جامیم  اشـد.  نا راین دیدگاه، انسـان شـایسـتگی لازم را  رای وعر قوانین ندارد،  سکم تمام قدرت و 

ــان، از  ین مردم  ــیخب خداوندی اســب کم پس از تیسخ  گرفتن اراده خداوند  ر خسقب انس حکومب از مش

یامبری مبیوث و  م پ  (عسیم و آلم )صسی السم)النبیین م زمین تا  یثب حضرت خاتم  )عسیم السسام( رگزیدگانی را از هبوط آدم

ها را  م آنان رسـالب داد تا مردم را  م یکتاپرستی و راه صحیح زندگی دعوت کرده، زمینم رستگاری آن

(. طرفداران این ن ریم مدعی هســتند کم تشـــکیل 117-111: 1320در دو جهان مهیخا کنند. )تهامی، 

شوند و از ی و اراده خداوندی  وده و متصدیان امور از طرف خداوند مبیوث میدولب ناشی از حکمب اله

کنند. این ن ریم در ممالک قدیم مانند مصر، نین، آشور، کسده جانب و  م نمایندگی او مردم را اداره می

خود در زمره خدایان اند و میمول  وده اسب. در آن دوران فرمانروایان ماهیب خدایی داشتمو حتی در یونان و روم نیز 

ـر و روم، فرعون وده ـسام(اند. پس از وهور حضرت مسیحدانستمها و امپراتوران را از خدایان میاند. مردم مص  ریم این ن )عسیم الس
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ـیحی تقویب شد. در حقیقب روحانیون مسیحی  رای پیغمبرانی کم فرستاده خداوند  ـیم یافب و از طرف روحانیون مس توس

ها  اید  ر مردم حکومب کنند و تیالیم دینی را در اجتما  اجرا نمایند و و میتقد  ودند کم آن هستند، ح  حاکمیب قائل شده

ـور را در دسب گیرند. رالب نویسندگان قرون وسطا مانند سنب  پس از پیغمبران، وویفم روحانیون اسـب کم اداره امور کش

ـتین، دولب را ناشی از خداوند دانستم و مدعی  ودند کم اداره   ممسکب  ایستی در دسب روحانیون و نمایندگان مذهبآگوس

ـیح  اشـد. شیخ سینا در قرن نهارم و پنهم ههری نیز  رای دولب منش  الهی قائل شده و از این ن ریم الرئیس ا وعسیمس

  (.21: 1321ننین نتیهم گرفتم اسب کم مقنن  اید از طرف خداوند مبیوث شود )قالیباف، 

 محوری(ی )انسانسالاریا مردم 1دموکراسی

ــب کم،  ا حرکتی از پایین  م  الا، از  ــرهای مردم اس در ن ریم حاکمیب مردم، قدرت  رآمده از درون قش

ـــود و تا ر س هرم صـــیود میقاعده هرم اجتماعی آراز می نیا و ؛ توکسی231: 1370کند )قاعـــی، ش

ــمس ــی از وا ه 110: 1325پویا، ش ــده کم خود ترکیبی از  یونانی گرفتم democratica(. دموکراس ش

demos  م مینی مردم و kratein  یینی حکومب کردن اسب.  م این ترتیب، دموکراسی یینی حکومب

ســازوکاری کم »نویســد: (. کارل کوهن در این  اره ننین می43: 1310کردن  م وســیسم مردم )قادری،

ــی گویند.  م  تواند  رآیند آرا  مردم  رای اداره امور عمومی یک جامیم را  م کر ــاند، دموکراس ــی  نش س

ـــاده ـــیسم مردم  رای مردمحکومب کردن  م»تر مینای دموکراســـی، عبارت س حکومب  ر پایم »، «وس

اســـب « حاکمیب خس »و « حکومب  ا حقون  را ری  رای همم»، «فرمانروایی اکثریب»، «رعـــایب

ستهو کرد، اما افساطون و ارسطو توان در یونان ج(. از ن ر تاریآی، دموکراسی را می22: 1373)کوهن، 

نداشتند پفریبی و شکل فاسد حکومب انبوه مردمی مین ر مسـاعدی نسبب  م آن نداشتند و آن را عوام

(. دموکراسـی لف ی اسـب یونانی و مینی آن حکومب مسـتقیم و  دون واسطم مردم 12: 1377)راش، 

 تساوی دانستم، میتقدند کم  رای تشآیص اسب.  رخی عسما، دموکراسی را ترکیبی از دو عنصر آزادی و

ــب )قالیباف،  ــمیمات جامیم در کهاس ــ  و منبر رالب تص حکومب دموکراتیک از ریر آن،  اید دید منش

(. مردمی  ودن حکمرانی  دین میناسب کم مردم در تییین سرنوشب 123: 1340زاده، ؛ قاسم41: 1321

 ر  راسـی عنوانی اسـب کم اندیشمندان رر یخود و مدیریب سـیاسـی جامیم خود سـهیم  اشـند. دموک

(. دموکراســی آزادی  دون قید و  ند اســب و 115: 1321درنم، اند )عا دیمردمی  ودن حکمرانی نهاده

کند. جامیم دموکرات نیز،  ا وجود رواج آزادی و  را ر، افراط در آزادی  م همم شـئون زندگی سرایب می

(. در 15: 1325پویا، نیا و شمسحدومرز اسـب )توکسیآزادی  ی ای طبقاتی اسـب و عسب ایب امرجامیم

ررب نآسـتین گام  م سـوی دموکراسـی در نیمم اول سـده هفدهم  رداشـتم شد. عقاید دموکراتیک و 

 14های آن از تهسیخات مهم، و نم اصــسی، انقساب انگسســتان  ود. احکام  نیانی کانکتیکب کم در جنبش

 قانون اساسی»وندان هارتفورد و شهرهای مهاور آن تن یم شد، نآستین  م وسـیسم شـهر 1636 انویم 

(. اســـاس حکومب مردم در عصـــر جدید  م 16: 1373 ود )هانتینگتون، « مکتوب دموکراســـی جدید

ای جهانشــمول  ا وهور دو تحول عمده در قرن ههدهم اســتوار گشــب. نآســب تصــویب قانون گونم

و صدور  1712و سپس انقساب کبیر فرانسم در سال  1717سال  اساسی دولب فدرال آمریکای شمالی در

در آن کشور. در واقر  1721اعسامیم حقون  شـر و شـهروند ومتیاقب آن تصـویب قانون اساسی انقسا ی 

سالاری را کم تا آن زمان جنبم آرمانی و فسسفی داشب در قالب حقوقی انقساب کبیر فرانسـم ن ریم مردم

(. دموکراســی عبارت اســب از: آزادی، مســاوات،  رادری، ن ارت ماشر 147 :1371شــکل داد )رفوری، 

شـهروندان  ر امور سیاسی، حکومب مسئول، سیاسب عسنی و شرافتمندانم، مشاوره آگاهانم و خردمندانم، 
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(. از آنهایی کم در 12: 1373های مدنی )هانتینگتون، قدرت و مشـــارکب مســـاوی و دیگر فضـــیسب

(. در عمل، دموکراســی 121: 1321دهند )آشــوری، ا میمولات  م مردم نســبب میها، حاکمیب رجمهوری

شـود کم متضمن رعایب عمومی و کنترل از جانب افرادی اسب کم  ر  یشـتر اصـسی در ن ر گرفتم می

 های مآتسف حکومب  یانهای سیاسی گوناگون و شکلشود و ممکن اسب  م شیوهها حکمرانی میآن

(. در واقر، دموکراســی نوعی ر یم ســیاســی اســب کم قدرت 223: 1322راد، ویانینیا و کاشــود )حاف 

طور مســتقیم یا ریرمســـتقیم  م دنبال انتآا ات عمومی حکومب در دســب مردم اســب، زیرا آنان  م

ســـالاری احزاب متیددی وجود دارد و کنند.  نا راین در حکومب مردممســـئولان حکومب را انتآاب می

کم مردم نمایندگان خود را سالاری  ر حسب اینگیرد. حکومب مردمت آزاد صورت میانتآا ات  م صـور

ــی  ر انتآاب کنند یا نکنند می ــد. دموکراس ــتقیم یا مبتنی  ر ن ام نمایندگی  اش توانند دموکراســی مس

ــائیم( و احترام  م آزادی ــاس تفکیک قوا )مقننم، مهریم و قض ــبهای  نیادین پایماس ــده اس ، گذاری ش

توانند  م دنبال تواند همیشـم میادل دموکراسی  اشد. نمایندگان مینا راین ر یم پارلمانی یا لیبرال نمی 

ــوند.  ــتقیم  ا پرداخب مالیات دارد، انتآاب ش ــهروندان را طم مس انتآا ات خاص کم در آن ح  ر ی ش

اول قرن نوزدهم مند ننین انتآا اتی در  یضی از کشورهای اروپایی همچون انگسستان و آلمان در طول

(. پیروان این دیدگاه میتقدند کم 112: 1320لمسل اول ادامم داشب )رعیئی، ا ود کم تا شرو  جنگ  ین

شود. این مکتب قدمب زیادی دارد و  م صدها سال قبل از میساد مسیح قدرت از درون جامیم ناشـی می

و یونان  م وجود آمده اسب. پژوهشگران،  ها در کشورهای هند، نینترین دموکراسیگردد. قدیمی ر می

ــی هند و نین را قدیمی ــی یونان میدموکراس فی ها در میردانند، ولی  م ن ر آنان یونانیتر از دموکراس

ــتی کرده ــدس ــایر جوامر پیش ــی  م س ــکل دموکراس ــی در ش اند. تاریخ حکایب از آن دارد کم دموکراس

کم تا قرن ههدهم  م جز در کشورهای ایتالیا و سوئیس  طوریاش، استمرار پیدا نکرده اسب؛  مقدیمی

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 

ـــاســـی خاص خود  اشـــد کم در آن (. حکومب دموک111: 1320)تهامی،  راتیک  اید دارای قانون اس

ــده و رئیس دولب  ا ر یآزادی ــود. در های  نیادین و تفکیک قوا تضــمین ش گیری همگانی انتآاب ش

هایی ح  ر ی نداشــتم  اشــند دموکراســی  م مینای واقیی صــورتی کم گروهی از افراد جامیم یا اقسیخب

 (.112: 1320پذیرد )رعیئی، صورت نمی

 1حکمرانی

کنندگان حکمرانی در لغب  م مینای اداره و تن یم امور اســـب و  م را طم میان شـــهروندان و حکومب

ـــود )اطسـان می (. حکمرانی در لغب  م مینای حکومب، فرمانروایی، راهبری و Johnson, 1997:9ش

ن در تیریف (. فرهنگ فارســی میی612: 1372شــناس و همکاران، حکمرانی تیریف شــده اســب )ح 

را آورده اســـب )میین، « حاکم، والی، فرمانروا، حکمران»حکمران و حکمفرمـا وا گـان متردافی ن یر 

حکم روا »و یا « حکم روا کردن»رســد کم مفهوم حکمروایی در ز ان فارســی (.  م ن ر می416: 1317

 اشد )ویسی، می 2اسـب کم میادل آن در انگسیسی رولینگ« حکم راندن»و مینای حکمرانی، « داشـتن

حکمرانی  م روا ط  ین دولب و جامیم »نویسد: کیم و همکارانش می(. زارعی  م نقل از مک102: 1322

 و تیریف  انک« شودمدنی، حکمرانان و حکمرانی شـوندگان، حکومب و حکومب شـوندگان مر وط می
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ری  آن تصـــمیمات اتآا  و اقتدار در فرآیندها و نهادهایی کم از ط»کند: ن میجهـانی از حکمرانی را ننین  یا

ی، اعمال اقتدار اقتصاد»آورد: همچنین تیریف  رنامم عمران سازمان مسل را اینگونم می«. شودیک کشور اعمال می

 ها، فرآیندها و نهادهاییسیاسی و اجرایی  م من ور اداره امور یک جامیم در تمام سطوا حکمرانی شامل مکانیسم

وند و ششان آشنا میکنند،  ا ووایفشان را منسهم و مشآص میها منافرشهروندان و گروهاسب کم از طری  آن 

کند: و در جایی دیگر، تیریفی دیگر از همین ســازمان این ننین  یان می« کنندشــان را حل و فصــل میاختسافات

مام سطوا  وده و ساز و حکمرانی اعمال اقتدار اداری، اقتصـادی، سـیاسـی در راسـتای مدیریب امور کشور در ت»

های جامیم منافر خود را  م هم پیوند ها شهروندان و گروهگیرد طری  آنکارها، فرآیندها و ماسـساتی را در  ر می

المسسی تیریف صندون  ین«. زده، حقون خود را پیگیری، تیهدات خود را ادا و اختسافات خود را حل و فصـل نمایند

های لمسسی پول، حکمرانی منحصـــر  م جنبما ا توجم  م اهداف صـــندون  ین»کنـد: پول را نیز این طور  کر می

اقتصادی و ... در دو زمینم  هبود اداره منا ر عمومی، حمایب از توسیم و حفاوب از شفافیب و اقتصاد پایدار و محیط 

  (.252 -260: 1322)زارعی، « های  آش خصوصی کاراسبکننده فیالیبقانونمند اسب کم مساعدت

 در غرب 1حکمرانی خوب

 تطوّری در سیر تفکّر حکمرانی خوب در غرب   

داری پردازان رر ی کم در خصـــوص حکمرانی، حکمروایی و حکومباز جمسـم دانشـــمنـدان و ن ریـم

ـــیم نمودهن ریم ، اندهای مآتسفی را  رای نیل  م جامیم خوب و کمال مطسوب جامیم از من ر خود ترس

رنم  ُ دن، توماس ها ز، ، افساطون، ارسـطو، آگوستین، توماس آکوئیناس، ماکیاول،  انعبارتند از سـقراط

ـــتوات میل و  ـــو، ویسهم فردریش هگل، جرمی  نتام، جان اس دکـارت، جان لاک، کانب،  ان  اک روس

المسسی مستقر در ایالات متحده آمریکا و ها و نهادهای  ینهمچنین از جنگ جهانی دوم  م  ید، سـازمان

المسسی پول،  رنامم عمران سازمان مسل و ریره اروپا  ن یر سازمان مسل متحد،  انک جهانی، صندون  ین

 هایکـم از زوایای مآتسفی  ا ا تنای ن رات خود  ر اصـــالب انســـان در زمینم حکمرانی خوب، ن ریم

 ها اشاره خواهد شد.اند کم در جدول زیر  م  آشی از آنگوناگونی را ارائم نموده

 : سیر تاریآی تفکر حکمرانی خوب در ررب1جدول 

 ن ریم زمان  یان پردازن ریم مرجر ن ام سیاسی حاکم

 عصر کساسیک

و شکوفایی 

ان دموکراسی
ست
  ا
ان
یون

 

ی
اس
سی
ن 
گا
آب
و ن
ن 
ندا
شم
دی
ان

 

 ن.م 322تا   462 سقراط

آزادی، قرداداجتماعی، رعایب 

مردم، حاکمیب اریستوکراسی نم 

 دموکراسی

 ن.م 347تا   427 ساطوناف

مدینم فاعسم، آرمانشهر، 

 شهر، جامیم کمال مطسوبنیک

 دستیا ی  م خیر و فضیسب

 ن.م 322تا  314 ارسطو
 ت مین منافر همم شهروندان

 دستیا ی  م صساا عمومی

پذیرش مسیحیب 

توسط امپراتوری 

سا روم
کسی
ا  
آ 

 

 م 430تا  354 آگوستین قدیس
 لانمجنگ دادگرانم یا عاد

 رعایب عدالب

 تقدم جامیم  ر فرد م 1274تا  1225 توماس آکوئیناس
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 زندگی اجتماعی عادلانم

 آراز رنسانس

س
سان
 رن
صر
ع

 

 هاآزادی در دولب م 1527تا  1462 نیکولو ماکیاول

ای درگیری فرقم

 مسیحیب
 م 1526تا  1522  ان  ُدن

 دولب قانونمند و حاکمیب مسی

 های فردیآزادی

دال پادشاه و ج

 پارلمان
 م 1671تا  1511 توماس ها ز

 تفکیک قدرت دین و سیاسب

 قرداد اجتماعی

 اجتماعی -روشنگری سیاسی م 1650تا  1526 رنم دکارت گسسب از کسیسا

آزادی در مقا ل 

 استبداد کسیسایی

سم
رالی
لیب
ب 
کت
  م
رو
 ش
صر
ع

 

 م 1704تا  1632 جان لاک
  نیانگذار مکتب لیبرالیسم

 گانمتفکیک قوای سم

مروج آزادی و 

 استقسال
 م 1162تا  1755  ارون دو منتسکیو

سازی تفکیک قوا و نهادینم

 ن ارت

 حداقل نمودن منافر شآصی

تقا ل دو مذهب 

کاتولیک و 

 پروتستان

 م 1771تا  1712  ان  اک روسو
 قرداد اجتماعی

 ت مین منافر عمومی

 م 1131تا  1770 گلویسهم فردریش ه آزادی و آگاهی
 آلیسم نیانگذار مکتب ایده

 اخسان اجتماعی

مکتب اصالب فایده 

 یا سودمندگرایی

 اصالب سود و فایده م 1132تا  1741 جرمی  نتام

 اصالب سود و فایده م 1173تا  1106 استوارت میل

ن ام  رتن وودز، 

 ازسازی 

های اروپا و ویرانی

 طرا مارشال

ی
اس
کر
مو
ل د
برا
لی

 

ان
زم
سا

ین
ی  
ها
هاد
و ن
ا  
ه

ی
مسس
ال

 

  انک جهانی
 1210تا  1245از 

 م

 دولب  زرگ

 موتور توسیم

از  ین رفتن ن ام 

  رتن وودز

 انک جهانی، 

 المسسیصندون  ین

 پول

 1220تا  1210از 

 م

 سازی دولبکونک

  ا سیاسب تیدیل ساختاری

 ن ام جهانی

 انک جهانی،  رنامم 

عمران سازمان مسل، 

 المسسیدون  ینصن

 پول

 م 20اواخر دهم 

و ا تدای هزاره 

 سوم

 حکمرانی خوب

 ترسیم: نگارندگان

 های حکمرانی خوب در غربها و مولفهویژگی

داند و حقون و آزادی مردم را  م رسمیخب شناختم اسب. وی سقراط تشکیل دولب را  ا رعایب مردم می

این رو،  اید مطیر قانون و دســتورات جامیم و دولب آن اند، از میتقد اســب افراد  رای جامیم خس  شــده

(، وی  ا آزادی فرد مشروط  ر اینکم  م 76: 1323 اشند، هر نند کم دولب و راه آن خطا  اشد )ن رپور، 



(. او  ر 14: 1341الزام کشـــور یینی تیهـد و اطاعب از قوانین و دولب لطمم نزند، مواف   ود )پازارگاد، 

گیری حمسم کرد و اعسام کرد، های حکومتی از راه ر یشـــهروندان و انتآاب مقامن ریـم  را ری همـم 

های )نآبگان فیسسـوف( هوشمند  اشد؛ زیرا عامم مردم از دانش  م دولب  اید در حاکمیخب اریسـتوکرات

ترین شرط تحق   (. از سوی دیگر افساطون شاگرد سقراط در رسالم جمهور، مهم62: 1371دورند )عالم، 

ند. از ک م وجود آمدن دولب آرمانی و مدینم فاعــسم را نشــســتن فیسســوفان  ر مســند قدرت  یان میو 

ـــتم حکومبها  مدیـدگـاه وی حکومب های  َد یا های خوب و درســـب و حکومبطور کسی  م دو دس

هایی هستند کم در آن فرمانروای عادل، های خوب یا درسب حکومبشوند. حکومبمنحرف تقسیم می

ند و جامرِ تمام صفات و شرایط و در ر س آن قرار گرفتم  اشد. این نو  حکومب خود  م دو دستم خردم

شــوند )ن رپور، ) هترین افراد( تقســیم می 2) هترین فرد( و حکومب اریســتوکراســی 1حکومب مونارشـی

ن ی(. مونارشی، حکومب سسطنتی و اریستوکراسی حکومب اشراف، طبقم اشراف،  هتر102 -110: 1323

پور،  اشــد )آریانترین افراد جامیم میافراد یا کشــوری اســب کم دارای دولتی متشــکل از  هترین و ز ده

ـــب کـم در آن، فرمـانروایی عـادل و خردمنـد، حکمرانی می1362 کنــد و (. مونــارشـــی، حکومتی اس

یگران د شود کم اعضای آن از ن ر عقل، دانش، فضیسب و تقوا ازاریسـتوکراسـی  م حکومتی اطسان می

(.  م زعم ارســطو، 202 -203: 1351کنند )فاســتر،  رتر و  الاتر  وده و  هترین افراد در آن حکومب می

مییار خوب یا  د  ودن دولب  ســتم  م آن اســب کم منافر شــهروندان را ت مین کند یا یک فرد یا گروه 

اسب،  اشد، فاسد، منحرف یا َ دکننده منافر  یک گروه خاص  اقسیخب و حتی اکثریب را. اگر دولب ت مین

ــطو،  ــب. از دیدگاه ارس ــب و طبییی اس ــهروندان را ت مین کند، خوب، درس اما اگر دولب منافر همم ش

ها مشــآص شــده کم هایی هســتند کم در قانون اســاســی آنهای خوب یا ســالم آن حکومبحکومب

شان هایاییها و توانانیات  ا توجم  م ویژگیفرمانروایان اولات  اید  ا توجم  م منافر عمومی، فرمان  رانند و ش

(. از ن ر آگوسـتین، آن نیزی کم  اع  عـرورت تشکیل حکومب 143: 1323انتآاب شـوند )ن رپور، 

هاسب. وی میتقد اسب خداوند در آراز، حکومتی را در ن ر نداشب و قرار کار  ودن انسانشـود، گناهمی

انسان  ها منهر  م نا را ری و تا ییبکار  ودن انسانود. اما گناهنبود کم هیچ انسـانی تا ر انسان دیگر ش

(. او اعتقاد دارد کم خوب یا  د  ودن دولب  سـتگی  م هدف دوستی 222: 1371از انسـان شـد )عالم،  

مردم در جـامیـم دارد. دولـب خوب  ـاید  رای مردم عدالب را  رقرار کند و عدالب فقط در کسام خداوند 

ــود )یافب می ــکیل 212 -213: 1323ن رپور، ش ــتین میتقد  ود امیدی  م اجرای عدالب و تش (. آگوس

توان جامیم خوب در این جهان نیســب،  رعکس آکوئیناس عقیده داشــب عدالب را در همین جهان می

 هره نیسب، کم البتم دیدگاه آکوئیناس  ا ن ر اسسام  رپا داشـب و جامیم سـیاسـی از شـرف فضـیسب  ی

(. همچنین، روی سـآن ماکیاول، شهریاران و فرمانروایان هستند 220: 1323ب )ن رپور، تر اسـنزدیک

 کند و  م آناننم توده مردم؛ یینی او فقط رهبران سـیاسـی را از الزام همیشگیِ رعایب اخسان ُمیاف می

ــان این قواعد را زیر پا  گذارند ولی ارج و فااندرز می ــورش  یدهدهد کم  رای حف  مصــسحب خود و کش

ـــتین 234: 1323کند )ن رپور، اخساقیات را  رای عموم انکار نمی (. توماس مور پس از افساطون و آگوس

یک جامیم آرمانی را  ا عنوان یوتوپیا  ا سـم شـاخصـم هماهنگی، ایستایی و  را ری ترسیم کرده اسب. 

ارویج  ر مشارکب عمومی،اهم نکاتی کم در این  اره مطرا ساختم عبارتند از: نفی زندگی فردی، ت کید  

کیم های زندگی، تامور دینی، نفی مالکیب خصوصی، لزوم قوانین محکم و قاطر، سادگی در همم زمینم
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عمومی  خصوصی و ند و  اری جنسـی، همراهی دین و دولب، عرورت زندگی  ر تیسیم و تر یب، نفی  ی

 قتضیات عمسی، طرد پول از صحنم جامیم  م مثا مهای مبتنی  ر زر و سیم، تقسیم کار  ر اساس مافراد، طرد ارزش

شــمار آمدن خانواده  م عنوان پایم جامیم، الزام همم  م شــش ســاعب کار در روز و ... )شــیرودی و ریشــم فقر،  م

(. الگوی آرمانشهر یوتوپیایی مور، ترسیمی اسب انتزاعی کم ساخب  هن و رؤیاهای وی کم 40: 1323 ین، جهان

 ب نیافب.هیچگاه  دان دس

ها دو وویفم و م موریب اصسی  ر عهده  ان  ُدن نیز، همچون فیسسوفان یونان  استان عقیده داشب کم همم دولب

 ین، )شیرودی و جهان« ت مین فضایل اخساقی و عقسی -2ت مین نیازهای مادی و جسمی مردم جامیم،  -1»دارند: 

)عنایب،  «تصـمیمات پادشـاه  اید تا ر قانون الهی  اشد»د کم ورزی(.  ُدن همواره  ر این نکتم ت کید می46: 1323

اندیشی در دوره رنسانس و دوره اصساا دینی  م یک  اره ن ر (. اما در عصر روشنگری یا روشن114 -121: 1314

 اندیشمندان رر ی از مباحثی کم همیشم یک طرف آن اعتقاد  م خدا  ود، صرفات  م سمب انسان گرایش و تمایل پیدا

گرایی، ای کم این نرخش  م هیچ نحوی  ا قبل از این دوران قا ل قیاس نیسـب. در این عصر انسانکرد،  م گونم

گرایی، گرایی، طبییبخواهی صرف، تهر مسازی دین، گرایش  م عقلسـازی دین، شـآصیگریزی، عرفیآخرت

آن  ایی  ودند کم متفکران این عصر  رهگرایی، دنیایی شـدن صـرف سـیاسب و آزادی از ویژگیگرایی، قانونعسم

 کردند.ورزیدند و  ر نهادینم شدن آن در جامیم و عدم نیاز  م وحی و اتصال  م دین مباهات میاصرار می

ــی جدیدی  ا عنوان جان لاک  ا پی ــیاس ــفی خاص خود و نیز  نیانگذاری مکتب س ــتگاه فسس ریزی دس

گرای جدید رر ی ایفا کرده اســـب. در واقر نگ مادی دیسی در تاریخ تمدن و فرهلیبرالیســـم نقش  ی

ها فراهم هایی اسب کم هدف عمده آنها و ایدئولو یها، سیاسبها، نگرشلیبرالیسم شامل همم روش

(. وی میتقد استهامیم سیاسی 101: 1323 ین، آوردن آزادی  یشتر  رای انسان اسب )شیرودی و جهان

لکیتی کم  ا کار و زحمب فراهم شـــده محاف ب نماید و متهاوزین  م  ـاید  تواند از زندگی، آزادی وما

(. و این دو وویفـم از طری  ایهاد نهادهای 455: 1311حقون افراد را کیفر دهـد ) یـات و همکـاران، 

یفر گردد. وویفم رسیدگی  م تآسفات و کپذیر میقانونمند دولتی مانند نیروهای ن امی و انت امی امکان

گذاری را پیش شرط تشکیل دولب نماید و قانونن را  م یک دسـتگاه دادگستر، محل میدادن متهاوزی

ــیاســی مطسوب مدرن و پارلمان را عالی ترین نهاد دولتی میرفی نموده و  یشــترین نقش را در جامیم س

کند.  ا این وجود،  ر عرورت استقسال و تفکیک این قوه از  آش اجرایی حکومب خود  م آن واگذار می

(. نســآم لاک  رای پایان دادن اوعــا   د ســیاســی اجتماعی، 1370:254ت کید فراوانی دارد )جونز، 

خورد. او  ر خساف ها ز، وعــر های مردم گره میحکومب دموکراتیک اســب، حکومتی کم  ا خواســتم

ی های این حکومب، تفکیک قوا و جدایکند. از مشآصمطبییی را منتج  م زایش حکومتی ریرمطسقم می

(. مونتسکیو 116: 1323 ین،  ند نماند )شیرودی و جهاندین از سیاسب اسب کم عمسات  م هر دو هم پای

القوانین خود در خصــوص حکمرانی خوب، پس از تقســیم قوای دولتی  م ســم قوه مقننم، در کتاب روا

ان م قوانین و سازمداند کمهریم و قضائیم؛  هترین راه حف  آزادی مردم یک کشور را در این مس لم می

ــتم و و نهادهای حکومتی آن  م گونم ــوند کم قوای گوناگون   ر یکدیگر ن ارت داش ــازماندهی ش ای س

همدیگر را کنترل کنند. وی عقیده دارد: ننانچم هر یک از قوای حکومتی دو قوه دیگر را محدود نماید، 

. از سـوی دیگر، موعو   عدالب (122: 1323 ین، آزادی امکان تحق  خواهد یافب )شـیرودی و جهان

رسد جامیم سیاسی ناشی از اراده طوری کم  م ن ر میهای  ان  اک روسو قرار دارد  مدر کانون اندیشم

(. روسو عقیده دارد 142: 1323 ین، عمومی،  رای او سرنشمم قوانین و عدالب اسب )شیرودی و جهان

ـــود.  م عها از خداوند ناشـــی میکم تمامی عدالب بارت دیگر خداوند  م تنهایی ســـرنشـــمم همم ش



توانسـتیم عدالب را از ننین جایگاه  سندی پذیرا شویم، نیازی  م حکومب و هاسـب، اما اگر ما میعدالب

(. اما جرمی  نتام آرازگر سـودگرایی یا اصـالب سـود اسب، هرنند 141: 1342قانون نداشـتیم )روسـو، 

 ین، هانای یافب )شیرودی و جدستگاه فسسفی  ناتم نمود تازه ن ریم سـودگرایی  ی سـا قم نبود، اما در

فهماند، از این رو، گذار می(؛ زیرا لذخت و دوری از رنج، اهدافی اســـب کم ارزش را  م قانون164: 1323

زند و قوخت و عـــیف آن را میزان لـذخت و رنج ا زاری اســـب کـم وی  ا آن، قدرت قانون را محک می

گذار را مورد توان کارآمدی عمسکرد قانون(،  م این ترتیب، می33 -41: 1370ن، یا د )کاپسســـتودرمی

شود، خوب اسب و هایی کم در جهب لذخت یا شون اجرا میارزیا ی قرار داد و نتیهم گرفب کم سـیاسب

گردد و انسان را از زندگی آرام و هایی کم موجب رنج یا افزایش تمایسات شـریرانم و شـیطانی سـیاسـب

(. از طرف دیگر، هگل  نیانگذار مکتب 1056 -1067: 1373ش محروم کنـد،  َد اســـب )راســـل، خو

داند. در نگاه وی دولب  رآمده از روا حاکم  ر جهان هستی آلیسم، دولب را محق  کننده آزادی میایده

سان اسـب نم از آن جهب کم نماینده خواسـب همم اعضای جامیم اسب،  م عساوه، اصل حیاتی دولب، اخ

، لیدمانانگیزاند )اریکاسـب و این اخسان اسـب کم افراد تحب حمایب دولب را  رای انهام عمل،  ر می

داری، حکمرانی مطسوب اسـب. این اندیشم کم (. امروزه تفکخر رالب درحیطم حکومب117 -201: 1311

اصــول »و « داریمحکومب»، «حاکمیخب متکثخر»در دوره فرامدرن اداره امور کشــورها شــکل گرفتم  م 

ــتم ــایس ــب. حکمرانی های دولبورزد کم همگی از مولفمت کید می« حکمرانی ش های پســب مدرن اس

ــرف حکمرانی هم توجم نمیمطسوب،  م حکومب کردن مطس  دولب نمی ــد، همچنین  م ص د؛ کناندیش

 مداریومبکند کم حاصل آن را نوعی حک سکم  م حکمران  ا هنهارهای مثبب و ارزشـمندی اشاره می

ــاد را  م کمترین میزان می ــب. حکمرانی مطسوب، فس ــده اس ــتم خود محق  ش ــایس داند کم در نو  ش

م کند. همچنین حکمرانی مطسوب  ها لحاظ میگیریپذیر را در تصمیمرسـاند، مشکسات اقشار آسیبمی

افب صـــحیح حکمرانی دهد. دریها را مورد توجم قرار مینیازهای فیل و آینده جامیم اهمیب داده و آن

های آن مطسوب مسـتسزم این اسـب کم اولات: مفهوم حاکمیخب در  ستر این ایده تبیین شود؛ شانیات: شاخصم

اعمال قدرت »(. من ور از حکمرانی خوب 41 -42: 1326مورد توجـم قرار گیرد )عبـاســـی و پتفـب، 

)میدری و خیرخواهان، اسب « اقتصـادی، سـیاسـی و اداری  ر اسـاس قانون، پاسـآگویی و اشر آشـی

(.  ر اساس تیریف  رنامم توسیم سازمان مسل، گاورننس مطسوب در میان سایر الگوهای اداره 27: 1313

تر اسب. این الگو ماشر و منصف و  م دنبال ارتقای دهپستر، و حسابتر، شـفافامور عمومی، مشـارکتی

ر های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  یبکند کم اولوحاکمیب قانون اسب. گاورننس مطسوب تضمین می

پذیر در شـود، صـدای اقشـار مسـتضیف و آسیباسـاس رعـایب یا وفان گسـترده در جامیم ایهاد می

 :Raco, 2009شــود )ها اختصــاص داده میشــود و ســهمی از منا ر  م آنها لحاظ میگیریتصــمیم

یادی گاورننس مطسوب، مشارکب، های  ن(. همچنین  ر اسـاس گزارش سازمان مسل متحد، ویژگی623

ــئولیب ــفافیب، مس ــبمقانونمندی، ش ــی و کارایی، پذیری، جهبپذیری، محاس گیری هماهنگ، اشر آش

ــب ) ــآگویی اس ــفید،  م عنوان ن ام (. اتحادیم اروپا نیز در مقالمUNDP: 2004 را ری و پاس نامم س

دهی، کارآمدی و پسب، حســـابگاورننس، پنج اصـــل زیر نایی گاورننس مطسوب را، آزادی، مشـــارک

داند کم این موارد  اید در همم سطوا دولب از سطح محسی تا جهانی  م کار گرفتم شود.  م انسـهام می

رسد گاورننس مطسوب فقط مدیریب کارآمد منا ر مالی و اقتصادی یا ارائم خدمات عمومی ویژه ن ر می

ی تقویب نهادهای جامیم مدنی اسب کم نیسـب؛  سکم مشـتمل  ر یک اسـتراتژی اصـساحی وسییی  را

(. همچنین 212: 1317سازد )پورعزت، تر میتر و دموکراتیکدهپسحکومب را  ازتر، پاسآگوتر، حساب



ویژگی های حکمرانی خوب 
از منظر انسان محوری

مشارکت محو
ری

شفافیت

مسئولیت پذی
ری و 
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وفاق محوری
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اثربخشی و 
کارایی

قانونمندی

این اتحادیم حکمرانی مطسوب را، مدیریب شــفاف و پاســآگو در یک کشــور  ا هدف تضــمین توســیم 

ـــامل احترام داند. در تیراقتصـــادی و اجتمـاعی عـادلـانـم و پایدار می یفی دیگر، حکمرانی مطسوب ش

مداران و نهادها  م حقون  شر و اصول دموکراسی و حاکمیخب قانون اسب. همچنین حکمرانی سـیاسـب

های توزیر طور خاص  م موعــو  مدیریب منا ر عمومی جهب ایهاد اقتصــادی پایدار و شــیوهخوب  م

هایی (. حکمرانی خوب را  انک جهانی  ا مولفم110 -114: 1312منفرد، شــود )نقیبیعادلانم مر وط می

ــاب -1کند کم عبارتند از: دیگر  یان می ــی و فقدان  -2دهی؛پسح  اوهار ن ر و حس ــیاس پایداری س

ـــاد  -6حــاکمیـب قــانون؛  -5دهی؛ کیفیـب ن م -4اشر آشـــی دولــب؛  -3خشـــونـب؛  کنترل فس

(Kaufmann et al, 2006م عبارت دیگر هر اندازه حاکمی  .) ب قانون  یشــتر و دســتگاه قضــایی

تر و میزان مشـارکب در یک کشـور  یشـتر  اشـد حکمرانی در آن کشـور  هتر اسب. کارآمدتر و عادلانم

های حکمرانی خوب از دیدگاه  انک جهانی را  ر اسـاس شش شاخص زیر میدری و خیرخواهان ویژگی

اشر آشی دولب  -3یاسی و خشونب؛ شباتی سـ ی -2ح  اوهارن ر و پاسـآگویی؛  -1کنند: تیریف می

 -5های آن(؛  ار مالی مقررات )مقررات اعـــافی و هزینم -4)کارآمدی دولب در انهام ووایف محولم(؛ 

های مثبب مانند حاکمیب قانون، پاسآگوئی فساد. در این تیریف هر اندازه ویژگی -6حاکمیب قانون و 

ر  اشد شباتی سیاسی و خشونب کمتات اعافی و  یو اشر آشی دولب در یک جامیم  یشتر و فساد، مقرر

: 1313تر خواهد  ود )میدری و خیرخواهان، حکمرانی در آن جامیم  رای نیل  م توسیم اقتصادی مناسب

(. کمیسـیون اقتصـادی و اجتماعی مسل متحد  رای آسـیا و اقیانوسیم هشب ویژگی را  رای 251 -252

محوری، پاســـآگویی، شـــفافیخب، محوری، وفانمشـــارکب حکمرانی خوب  ر شـــمرده کم عبارتند از:

؛ عباســـی و UNESCAP, 2004پذیری، کارآمدی، و اشرگذاری، انصـــاف و حاکمیخب قانون )انیطاف

ــنهادی  انک جهانی  رای  هبود حکمرانی، تقویب 42 -50: 1326پتفب،  ــسی پیش ــاز و کار اص (. دو س

های مآتسف سـیاسـی، اقتصادی و اجتماعی دایره ها در حوزهرقا ب و پاسـآگویی اسـب کم کار رد آن

ها، از اصساا سیستم قضایی و آموزش و پرورش تا ن ام مناقصات دولتی را ای از سیاسب سـیار گسترده

(.  رنامم عمران ســازمان مسل حکمرانی خوب را مدیریب World Bank, 2003منتج ســاختم اســب )

ایی کارآمد و عادلانم و مشارکب گسترده مردم در امور عمومی  ر اسـاس حاکمیب قانون، دسـتگاه قضـ

 (.Johnson, 1997: 9کند )داری تیریف میفرآیند حکومب
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 در اسلام 1حکمرانی متعالی

 تطوّری در سیر تفکّر حکمرانی متعالی در اسلام   

نشــمندان مســسمان نیز  ا اصــالب دادن  م حاکمیب خداوند و در طول آن انبیا  الهی و نیز در مذهب دا

گانم و اعتقاد  م حضور امام رائب و مدیریب ایشان  ر اوعا  مسسمین  12عشری ائمم اطهار شـییم اشنی

هایی را در مورد ها  ا عنوان ولی فقیم،  ن ریمو در ریبـب او حکومـب و امـامب نائبان خاص و عام آن

ی ها را از آرا  فارا ی، ماوردی،  وعساند کم  رخی از این ن ریمحکمرانی متیالی از دیدگاه اسسام  یان کرده

 ،(قدس سـره)السم نوری، امام خمینیخسدون، عسامم مهسسی، شیخ فضلسـینا، خواجم نصـیرالدین طوسی، ا ن

 نمائیم.ر مرور میدر جدول زی )حف م الم( ایعسامم شهید مرتضی مطهری و امام خامنم

 : سیر تاریآی تفکخر و متفکخران حکمرانی متیالی در اسسام2جدول 

 ن ریم زمان پردازن ریم ن ام سیاسی حاکم

 ائمم اطهار امامان شییم
هـ . ن تا  10

 کنون

ورزی، هدایب  م سمب سیادت، عدالب

داری، ت مین رفاه عمومی، امانب

 پذیریمسئولیب

 صر محمد فارا یا ون خسافب عباسیان
 331تا  251

 هـ . ن

 اسیپرداز سینآستین فیسسوف ن ریم

 مدینم فاعسم

 ماوردی خسافب عباسیان
 450تا  364

 هـ . ن
 ن ریم خسافب اهل سنب

 شیخ طوسی خسافب عباسیان
قرن نهارم هـ 

 . ن
 ت مین و حف  مصالح عمومی

 مسکویم خسافب عباسیان
قرن نهارم هـ 

 . ن
 حکومب کامسم

های مستقل ومبحک

)سامانیان، 

خوارزمشاهیان، زیاریان، 

  ویم(آل

  وعسی سینا
 421تا  370

 هـ . ن

 مدینم آرمانی: تقسیم کار اجتماعی

 تفاوت و تیاون در  ین مردم

 حاکمیب قوانین الهی

خسافب عباسیان، 

رزنویان، طاهریان و 

 های صسیبیجنگ

المسک خواجم ن ام

 طوسی

 )سنی مذهب(

هـ .  تا .... 526

 ن
 ورزی، امنیب و عدالباعتدال

خسافب عباسیان، 

 سسطان سنهر

 ا وحامد محمد رزالی

 )سنی مذهب(

 505تا  450

 هـ . ن

 اصساا جامیم و افراد

 عدالب و مسالمب

خسافب عباسیان، 

 اسماعیسیان و مغول

خواجم نصیرالدین 

 طوسی

 672تا  521

 هـ . ن

 سیاسب در نهارنوب دیانب

 ون و همکاری مردمعدالب الهی، تیا

- 
عبدالرحمن ا ن 

 خسدون

 101تا  732

 هـ . ن

نشینی، ن ریم تحول ) ادیم

 شهرنشینی، انحطاط(
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 صفویم
محمد ن ا راهیم 

 شیرازی )مساصدرا(

 250تا  110

 هـ . ن

مدینم فاعسم صدرایی )آمیآتگی دین 

 و سیاسب جهب نیل  م خیر حقیقی(

 شهید شانی عثمانی
 266تا  211

 هـ . ن
 لزوم استقرار حکومب عادل

 شیخ  هائی صفویم
 1030تا  253

 هـ . ن
 عدالب و تقوا

 صفویم
عسامم محمد اقر 

 مهسسی

 1101تا  1037

 هـ . ن
 ورزیعدالب

 فیض کاشانی 
قرن یازدهم هـ 

 . ن
 ورزیعدالب

 پهسوی

 

انقساب 

 اسسامی

 )قدس سره(امام خمینی
 1361تا  1272

 هـ .ش

 حکومب اسسامی

 )ولایب فقیم(

 شهید مطهری
 1352تا  1221

 هـ .ش
 حکومب ایدئولو یک )ولایب حاکم(

 رن میاصرق )حف م السم(ایامام خامنم انقساب اسسامی
 حکمرانی متیالی اسسامی

 )تمدن نوین اسسامی(

 ترسیم: نگارندگان

 های حکمرانی متعالی در اسلامها و مولفهویژگی

م سیاسی را پدید آورد کم پیش از آن وجود ت سـیس حکومب اسـسامی در مدینم، سـاختار جدیدی از ن ا

ــب.  رخی از ویژگی ــات این ن ام کم حداقل تا پایان حیات پیامبر و نیز در حکومب نداش ــآص ها و مش

گذاری  رای ( عبارت  ود از: ســـیاســـب33 -36: 1374نژاد، ادامم یافب )زرگری  الســـسام()عسیم کوتاه عسی

 گیری در اره نحوه  رخورد مسسمانان  ا یهودیان،ماستحکام پیوندها  ین مسسمانان مهاجر و انصار، تصمی

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 

ز  ا آمیرای اخوت  ین مهاجر و انصار، انیقاد پیمان همزیستی مسالمبوحدت دین و سـیاسب، طرا و اج

های پیش آمده (، اما جنگ157: 1315یهودیان )وحدت سیاسی( در درون مدینم، از آن جمسم  ود ) ناب، 

 م وسـیسم مثس  مشرکان مکخم، یهودیان مدینم و  دویان صحرانشین از سال اول ههرت  م  ید، مانر از 

گانم، ن ام سیاسی (. در دوره خسفای سم22: 1323های مذکور گردید )شیرودی، کیم ویژگیتوسیم و تح

های اساسی داشب. از تفاوت )صـسی السم عسیم و آلم(السمهای آن  ا دوره رسـولجدیدی شـکل گرفب کم ویژگی

کارگیری شـایستگان، کنار نهادن تدریهی مردم از ایفای های دینی و عدم  متوجهی  م ارزشجمسم: کم

 آشـی  م اعراب  ر اسـاس نژاد نم تقوا، استوار شدن قدرت در سـرنوشـب سـیاسـی،  رتری نقش ماشر

اهر و های ریرالهی در کشورگشایی، توجم  م وای، ت شیر گرایش و انگیزههای قبیسمسیاسی  ر توانمندی

های جاهسی، توســیم دوایر و آوری  م ارزششـدن پاســآگویی ن ام سـیاسـی، روینم  اطن اسـسام، کم

(. اما پس از رحسب 36: 1323خواهی )شیرودی، گری و تهملاسسات دیوانی، افزایش میل  م اشرافیم

یاسی های سـها و جریانگروه شـییم و سـنی اولین گانمو خسافب خسفای سـم )صـسی السم عسیم و آلم(پیامبر اکرم

ان های متیددی منشیب شدند. شیییها و نحسمها فرقمشکل گرفتم کسی و اصسی در اسسام  ودند کم از آن



م عساوه  ر فرقم امامیم کم میتقد   )عسیـم الســـسام(طالبمیتقـد  ـم خسـافب و ولایب امیرالمومنین عسی  ن ا ی

ــوم ــسام(دوازده امام میص ــتند، نحسماشنی  وده و  م )عسیهم الس ــری میروف هس های دیگری ن یر زیدیم و عش

های ها و جریانروند. از طرف دیگر، اهل ســنخب نیز  م گروهها  م شــمار میترین آناســماعیسیم از مهم

متیددی مانند اشاعره، میتزلم و خوارج و نیز مرجئم، قدریم، ازارقم و ا اعیم تقسیم شدند. تفاوت عمده و 

کمرانی دو گروه شـییم و اهل سـنخب اعتقاده اهل سنخب  م وجود خسیفم و ت مین امنیب در مهم در نو  ح

نائبان  و  )عسیهم السسام(ر س شرایط و ووایف حمکرانی مطسوب  وده اما شیییان میتقد  م ولایب امام میصوم

ـــند و عادل  ودن ولی فقیم و اجرای عدالب را در ر س عام و خاص آنها تحب عنوان ولی فقیم می  اش

دانند. و اما شباهب اساسی و عمده  ین شییم و اهل ر و ووایف حاکم  م عنوان حکمرانی مطسوب میامو

سـنخب اعتقاد  م وجود حاکم و حکومتی اسـب کم  ا دین را طم دارد. اعتقاد  م ساختار مناسب و کارگزار 

ــروری ــسام کم خروجی این دو  اع  کارکرد مطسوب گردد، از ع ــرایط مورد ن ر اس ات این نو  دارای ش

های این دو فرقم اصــسی در اسسام شامل حکمرانی اسـب. لذا عناصـر اصـسی حکمرانی متیالی در ن ریم

سـاختار، کارگزار و کارکرد اسـب کم  دون ایهاد و اصساا دو عنصر اولی، عنصر سوم  ازخورد مناسب و 

ــوم  م  ید متفکخ ــط قرن س ــب. همچنین  اید گفب،  از اواس ــمندان مطسوب را نآواهد داش ران و اندیش

داری گذاشتند. در این پردازی در حوزه حکمرانی و نو  حکومباسـسامی پا  م عرصـم سـیاسب و ن ریم

 ین اکثر آنها در حیطم شــرایط رئیس مدینم، زمامدار، خسیفم، ولی فقیم و ووایف حاکم و جانشــینان او 

ا و خواجم نصــیرالدین طوســی، ا ن خسدون، اند. در این میان فارا ی،  وعسی ســینن رات خود را ارائم داده

 اند.ها را در عرصم حکمرانی متیالی  یان کردهترین ن ریمترین ومیروفعسامم مهسسی و مساصدرا از مهم

« لا حکم الا لسم»ههری در مسهد کوفم آنگاه کم شیار خوارج  31در سـال   السـسام()عسیم امیرالمومنین عسی

سآن حقخی اسب، کم از آن »فرماید: عرورت حکومب می البسارم در خصوصنهج 40را شـنید در خطبم 

گویند زمامداری جز ها میاراده  اطل شـد  آری درسـب اسـب، فرماندی جز فرمان خدا نیسب، ولی این

 رای خدا نیســب، در حالی کم مردم  م زمامداری نیک یا  د، نیازمندند، تا مومنان در ســایم حکومب،  م 

مند شـوند، و مردم در اسـتقرار حکومب، زندگی کنند،  م وسیسم م  هرهکار خود مشـغول و کافران هم ه

توان مبارزه کرد )نفی تفکخر گردد و  ـم کمـک آن  ا دشـــمنان میآوری میالمـال جمرحکومـب،  یـب

ها امن و امان و ح  عییفان از نیرومندان آپولیتیسـم: لاقیدی و عدم شـرکب در مسـائل سیاسی(، جاده

 اشند. اما در حکومب پاکان، پرهیزکار وکاران در رفاه و از دسب  دکاران، در امان میشود. نیکگرفتم می

 شود تا مدتش سرآید ومند میکند، ولی در حکومب  دکاران، نااک از آن  هره م خو ی انهام وویفم می

سارم البنهج 131در خطبم   السسام()عسیم (. اما اهداف حکومب از نگاه عسی65: 1314مرگ او فرا رسد )دشتی، 

های ح  و احیا  نشانم -1تیریف شـده کم حضرتش در عرصم حکومب خود، آن را عمسی نموده اسب: 

اجرای قوانین و مقررات الهی  -3ایهــاد اصـــســاا و ایهــاد امنیــب  رای مردم؛  -2دین در جــامیــم؛ 

سال  البسارم پس از شکسب شورشیان خوارج درنهج 34(. ایشان در خطبم 54: 1317کیاسری، )سـسمانی

ههری  رای  ســـیج کردن مردم جهب مبارزه  ا شـــامیان در نآیسم کوفم، در عبارتی دیگر در  یان  31

ح  شما  ر من آن کم از خیرخواهی »فرماید: حقون متقا ل رهبر و مردم، ح  مردم  ر رهبر را ننین می

ان سواد و ناددهم تا  یالمال را میان شـما عادلانم تقسیم کنم و شما را آموزش شـما دری  نورزم و  یب

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 

ــما را فراخواندم اجا ب نمایید و  ــکار و نهان  رایم خیرخواهی کنید، هرگاه ش ــید، و در آش من وفادار  اش

(.  رخی از ووایف حکومب و رهبر جامیم اسسامی از 52: 1314هرگاه فرمان دادم، اطاعب کنید )دشـتی، 



ت مین امنیب  -2المال؛ آوری  یبجمر -1البسـارم عبارتند از: در نهج  الســـسـام()عسیـم دیـدگـاه امیرالمومنین

ــایش  -3واهری و مینوی جامیم؛  ــی کم ن م، امنیب و آس ــمنان خارجی و ارا ل و او اش مبارزه  ا دش

پرهیز از اســـراف و  -5اموال عمومی و حف  و حراســـب از آن؛  توجم  م -4زنند؛ عمومی را  ر هم می

توجم  -1اقامم ح  و قضاوت عادلانم؛  -7احقان ح  عییفان از نیرومندان؛  -6المال؛ حیف و میل  یب

طسبی  م اصساا و اصساا -2 م دین و پاسداری از آن در  را ر تحریف و تفسیر  م ر ی و سسیقم شآصی؛ 

خوانی مقررات و هم -10های نادرسـب حاکمیخب و وسم و تیدخی نسبب  م مردم؛ همینای مبارزه  ا شـیو

ـــتورات الهی؛   -13رعایب عدالب؛  -12خیرخواهی رهبری ن ـام دینی  رای مردم؛  -11قوانین  ـا دس

(. 56 -61: 1317کیاسری، های والا مقام )سـسمانیآموزش و پرورش فکر و روا جامیم و تر یب انسـان

در خصــوص ح  ممسوک در  یل حقون رعیب  الســسام()عسیم ترجمم رســالم حقون امام ســهادشــیروانی در 

نویسد: و اما ح  رعیختی کم  م سبب مسکیخب زیردسب توسب، آن اسب کم  دانی او نیز آفریده همان می

ای، نم این کم گمان کنی دار او شدهخدای توسـب و گوشب و خونِ تو را دارد، و تو فقط مالک و اختیار

و رسان ادا تو خال  او هسـتی، و یا آن کم تو  رایش گوش و نشم نهاده  اشی، و یا تو روزی م جای خ

 اشی،  سکم تنها خداوند اسب کم این همم را  م کفایبِ خویش انهام داده، و سپس او را  یگار تو ساختم 

دا را در مورد او رعایب و در خدمب تو قرار داده و تو را امین او قرار داده، و او را  م تو سـپرده اسب تا خ

، و از خوری  م او  آورانیای خداپسندانم  ا او رفتار کنی. پس  اید از رذایی کم خود میکنی، و  ا شیوه

ــی کم خود می ــانی، و او را  م کاری  یش از توانش وادار نســازی،  و اگر او را لباس ــی  م او  پوش پوش

رون آوری، و  ا دیگری عوعش کنی، و آفریده خداوند نآواستی خود را از مسئولیب الهی نسبب  م او  ی

(. از ســوی دیگر، فارا ی ســآن از لزوم ت ســیس مدینم فاعــسم 42: 1320را شـکنهم نکنی )شــیروانی، 

نماید تا  دین سان فضیسب تحق  یا د و اهل مدینم کند و از عرورت تیاون و همکاری در آن یاد میمی

ند. سیادت از ن ر فارا ی خیر مطس  اسب و هر آنچم کم در  م هدف خویش کم سـیادت اسب دسب یاز

راه رسیدن  م سیادت  م دسب آید خیر اسب در حالی کم اهدافی نون شروت، شهرت و لذت، شر اسب، 

(. راهی کم فارا ی  رای  یرون رفب از وعییتی 250: 1361کنند )فارا ی، زیرا انسان را از سیادت دور می

ای اســب  ا هدف اســتقرار فضــیسب و کشــد، مدینمز نگاه او نامطسوب، پیش می م واهر  ا شــکوه ولی ا

نهد و در تشریح عرورت فضیسب و سیادت و پیوند آن  ا ن ام سـیادت، از همین رو، نامش را فاعسم می

هدف از آفرینش انسان رسیدن  م سیادت نهایی اسب. شرط »گوید: هسـتی و ن ام سـیاسـی ننین می

  تواند سیادت را  شناسد  سکم  اید آن را از طریاخب آن اسب. انسان  م تنهایی نمینیل  م سیادت، شن

(. در واقر، من ور فارا ی از 56: 1323)شیرودی، « راهنما  شـناسد و از طری  حکومب  م آن دسب یا د

ک  م راهنما و ایهاد حکومب،  ا توجم  م خفقان قرن سـوم و حکومب عباسیان، گرایش وی  لزوم تمسـخ

 م امامان شـییم و تمسـک  م آنها  م عنوان راهنما و  رقراری حکومب صالح آنان جهب نیل  م سیادت 

  اشد.در حکمرانی  ا فضیسب و سیادت می

کند. وی ســـمب های حکمرانی متیالی و مطسوب را در نهارنوب ووایف حاکم  یان میفـارا ی ویژگی

رگزیده و هدف نهایی حکمرانی را نیل  م ســـیادت رئیس مدینم را  رای حاکم و حکمرانان یک جامیم  

 داند. وی در ایندانسـتم و حکمران دارای فضـایل اخساقی را فردی مناسب  رای تصدخی این جایگاه می

یکی از ووایف حاکم در مدینم فاعـسم، زدودن شـرخ از جامیم اسب؛ شرخی کم مانر »گوید: خصـوص می

الوصول وویفم دارد خیرات را رواج دهد تا سـیادت سهل شـود. حاکم همچنینرسـیدن  م خیر اعسی می

شــود. یینی رئیس مدینم کم آگاه  م خیر و مصــسحب افراد جامیم اســب وویفم دارد افراد جامیم را  م 



ها را  م سوی سیادت رهبری کند لازم اسب سـیادت رهنمون شـود. رئیس مدینم کم قرار اسـب انسـان

ایفای  اند ولیر  اشد. البتم مردم هم در نیل  م سیادت، صاحب نقشخود از فضایل اخساقی اعسی  رخوردا

ــب.  م دیگر  یان، مردم از طری  رئیس مدینم، ن م و  ر نیس ــخ ــی  دون حاکم و حکومب میس ننین نقش

(. فارا ی  رای رئیس مدینم دو دستم 62: 1221گیرند )فارا ی، یا ند و ووایف خود را از او میسـامان می

 شود و دوم صفات ناشیشمارد: اول صفاتی اسب کم  ر اشر ممارسب و تیسخم حاصل میصـفات را  ر می

ـــتیـداد طبییی و  رتری فطری رئیس مـدینم  ر دیگران. در مهمو ، رئیس مدینم  اید دارای این  از اس

سآنی، دانش دوستی،  صـفات  اشـد: صـحب  دن، سرعب انتقال  هن، حاف م قوی، تیزهوشی، خوش

ــب حریص نبودن در ــروب و منکوا، دوس ــتی و اهل آن،  زرگواری و کرامب نفس، م کول، مش دار راس

یی گوگیری، راسبداری عدالب،  ی ارزش  ودن پول در نگاه وی، قاطییب و شهاعب در تصمیمدوسب

روی، والامنشـی، دادگری، دلیری و پرهیز از گناه. اما هر گاه فردی جامر این صفات در جامیم و راسـب

د و دو فرد یا جمیی از افراد واجد صفات مذکور  اشند، آنان رهبران جامیم خواهند  ود )فارا ی، پیدا نشـو

(.  م ن ر فارا ی، جانشـین یا جانشینان رهبر جامیم عساوه  ر صفات رهبر جامیم،  اید 161 -162: 1351

ــند: خردمندی، توانایی در وعــر قوانین جدید، آگاهی و  م ن و کارگیری قوانیدارای این صــفات نیز  اش

کارگیری ســـساا و مهمات  م هنگام جنگ،  صـــیرت و دوراندیشـــی در آداب رهبر قبسی، مهارت در  م

ـــا در تحریک مردم  م  ـــتن  یانی روشـــن و رس مواجهم  ا اوعـــا  جامیم،  رخورداری از تهر م و داش

کند: او را ننین  یان می  رداری از خود و قوانین جدید. وی ووایف رهبر و جانشین و یا جانشینانفرمان

ها در جامیم؛ حف  مصالح تیسیم و تر یب اهل مدینم؛ ارشاد و هدایب مردم؛ کنترل اخسان و ترویج ارزش

ها و آفات؛ ایهاد امنیب در جامیم؛  م ســـیادت کار اجتماعی؛ دفر شـــرارتن ام؛ توزیر قدرت؛ تقســـیم

ـــاندن جامیم و افراد؛ ایهاد عدالب؛ جنگ و صـــسح  ا د (. ماوردی از 276: 1361شـــمنان )فارا ی، رس

الدین و الدنیا، ن م اجتماعی وسیاسی را لازم دانسب اندیشمندان شافیی مذهب اهل سنخب، در کتاب ادب

 -6رفاه،  -5قانون،  -4عدالب،  -3سسطان مقتدر،  -2دین استوار،  -1گونم  ر شمرد: و منا ر آن را این

ز سوی دیگر، ا ن سینا دیگر اندیشمند شییم در حوزه حکمرانی  رای (. ا75- 76: 1323اُمید )شیرودی، 

ــب، از جمسم  ــب و اگر حکومب  م این ووایف عمل نکند، خودکامم و جائر اس حکومب ووایفی قائل اس

ردم و کار واداشتن مها  رای اداره امور مآتسف سیاسی و مالی؛  ماین ووایف عبارتند از: تشکیل سازمان

ـــتی آنان؛ جسوگیری از خواری آنها؛ جمرارگردی ومفبجسوگیری از  یک ـــرپرس آوری از کارافتادگان و س

ــوداگری  ازرگانان؛ کارهای زیان ده اجتماعی؛ تهیم کالاهای مورد نیاز مردم؛ ممانیب از فریب کاری و س

بیم نهایی  رای تیسیم و تر یب دینی مردم؛ تتشوی  مردم  م کمک و امداد  م همنوعان؛ ت سیس سازمان

ــرکوب قیام ــر  و قانون؛ س ــینا،  کنندگان عسیم دولب ) وعسیکردن متآسفین از ش ؛ نیمم، 40: 1221س

داند. عرورت عدالب رهبر  م آن ترین صـفات رهبر سیاسی را عدالب می(. وی یکی از مهم155: 1367

رون راند، و سپس  م تواند دیو و دَد را از درونش  یاسـب کم: اگر فرمانروایی  م عادل سـپرده شـود، می

تواند کشور را آ اد کند و مردم را  م نیکی، هدایب و دولتی را  م درستی رهبری نماید. وی در آسانی می

گوید: فسسفم هر حکومتی همان فسسفم  یثب انبیا ، همانا اصساا مد خرانم و ت کید  ر عـرورت عدالب  می

رگ، دون عدالب و عادل  ودن مدیر و رهبر سـیاسـب مدارانم دنیای مردم اسب کم تحق  این هدف  ز

کند:  ایستگی مدیر این (.  وعسی در این  اره اعـافم می12: 1323پذیر نیسـب )شـیرودی، جامیم امکان

اسـب کم سنخب و عدل در او جمر  اشد. پس وویفم اوسب کم رعیب را نآسب  م راه خدا نماید و آنان 

زد و  ا نیروی عدل و داد، ح ِ هر خداوندِ حقی را محفوظ دارد را  م عبادت  رانگیزد و از شرشان، دور سا



(. خواجم نصـیرالدین طوسی دیگر اندیشمند شییی ووایف حاکم را  م 442 -455: 1376) وعسی سـینا، 

التزام  -3احسان،  -2عدالب،  -1کند. ووایف کسی حاکم عبارتند از: دو دسـتم کسی و جزئی تقسـیم می

(. خواجم ده 305: 1364؛ خواجم نصـیرالدین طوسی، 10: 1341رالدین طوسـی،  م قوانین. )خواجم نصـی

پوشــی از نشــم -2 رقراری امنیب،  -1شــمارد کم عبارتند از: وویفم را از ووایف جزئی حاکم  ر می

اتآا  تدا یر اطساعاتی و  -5توجم  م فقرا و مستمندان،  -4پوشـی از لذائذ شـهوی، نشـم -3طسبی، جاه

میاشــرت و  -1تشــوی  و تنبیم کارگزاران و مردم،  -7ب در اخبار و گزارشــات رســیده، دق -6ســری، 

 -10استمرار در تدا یر امور )دائمات در فکر تدا یر امور جامیم  ودن(،  -2مشـاوره  ا فضـسا و دانشـمندان، 

کاسـتن از کارهای شـآصی، حتی کارهای عروری همچون: خوردن، آشامیدن، خوا یدن و میاشرت  ا 

(. همچنین در دیدگاه 305: 1335هل خانم  م من ور خدمب  یشتر  م مردم )خواجم نصیرالدین طوسی، ا

ـــاهان(، حکومب عقل )فرمانروایی ا ن خسـدون، هر یـک از حکومـب هـای ر یم طبییی )حکومب پادش

 م ها اند. او  رای  یان ووایف حکومبفساسـفم(، حکومب دینی )حکومب خسفا (، دارای ووایف مشترکی

 کند و ووایف حکومب را  م اینای کم یکی از سرداران م مون عباسی  م پسرش نوشب، استناد مینامم

محاف ب از  -2مراقبب از فقرا، قر انیان سوانح،  یوگان، ایتام و مسسمانان  یمار؛  -1شمارد: شـرا  ر می

 -5بب  م اشآاص و اموال؛ پرهیز از اعمال خشونب نس -4اجرای قوانین؛  -3جامیم در  را ر دشـمنان؛ 

ــاد را از ووایف مهم حکومب می هبود امنیب جاده ــیم اقتص داند.  رخی از ها. عساوه  ر آن، تن یم و توس

 رقرار  -2تضـــمین مییشـــب مردم؛  -1نهد عبارتند از: ووایفی کم او در این  اره  ر عهده حکومب می

ـــرانم اموال؛ جسوگیری از مصـــاد -3کردن انصـــاف و عدالب در میامسات؛  ممانیب از کار  -4ره خودس

رفتار منصفانم  ا شروتمندان؛  -7توسـیم وسـائل کسـب مییشـب؛  -6اخذ مسـتمر مالیات؛  -5اجباری؛ 

ــادی جامیم و افزایش درآمد حکومب از محل مالیات ــکوفایی اقتص ــتن  -1ها؛ جهب ش پایین نگاه داش

ـــود؛ ازدیاد درآمد مردم و حکومب می های اقتصـــادی ومالیات کم موجب افزایش انگیزه فیالیب  -2ش

تواند آنقدر وسیر  اشد کم مردان و حاکم، میپرهیز حاکمان از تهارت شآصی، نون شروت در ار، دولب

(. اما در دوره حکومب 216 -220: 1315های اقتصـــادی خارج کند ) سک، دیگران را از میدان فیالیب

ای  ا  یان آداب سسوک حاکم  ا رعیب و عهدنامم مالک مشییی صفویم عسامم محمد اقر مهسسی در رسال

 م عثمان ا ن حنیف )والی  صــره(  م حاکمان عــرورت رعایب   الســسام()عسیم اشـتر و نیز نقل نامم امام عسی

م    السـسام()عسیم کند. در نقل نامم امام صــادنزیسـتی، تقوای الهی و یاری مســتمندان را گوشـزد میسـاده

ان رفتار عادلانم، پرهیز از وسم، دادخواهی م سومان، دوری از عبـدالسـم نهاشـــی )والی اهواز(  م کارگزار

ورزد.  ا نقل نصــایح مردی  م منصــور دوانیقی، از حاکم حیف و میل و اجتناب از زراندوزی را ت کید می

کشـــی، وسم و جور  پرهیزد و  ا دانایان، هادیان و عسمای دین مشـــورت نماید. از نگاه خواهد از آدممی

ورزی مسوک و اُمرا از اع م مصالح ناس )مردم( اسب و  ر آن  ود کم اگر حاکمان عدالب عسامم مهسسی،

روند و صالح  اشند و  م شایستگی رفتار نمایند و در رعایب حقون رعیب  کوشند، مردم  م راه صساا می

 اب ن ام السم نوری نیز در (. آرای سیاسی شیخ فضل152: 1323ماند )شیرودی، مسک پادشاه پاینده می

ــم محور قرار دارد:  ــتقسال همم -1حکومتی  ر س ــسامیخب  -3حکومب عدالب،  -2جانبم، اس حاکمیب اس

دلایسی را  رای اشبات حکومب اسسامی و ولایب فقیم   قدس سـره()(. امام خمینی41 -67: 1310)ا والحسنی، 

و تیسیم و  عدالب  م تحقی  لزوم  رقراری حکومب  رای  سط»کنند: در دو  آش عقسی و نقسی  یان می

)امام « های عقل اســـبترین داوریتر یب و رفر وسم و حف  مرزها و منر از تهاوز اجانب از واعـــح

(. و  سیاری از دلایل شرعی دیگر از جمسم امین و وارث  ودن فقها  رای انبیا  462: 1، ج 1365خمینی، 



 گنهد.ل نمی، شرط عدالب و فقاهب حکخام و ریره  کم در این مها  السسام( م)عسیهو امامان

،  ح  از عدالب اجتماعی اسب. عدالب  (قدس سـره)های سـیاسی امام خمینیترین اندیشـمیکی از محوری

کن شدن وسم و اجتماعی در اندیشـم امام، دسـتیا ی همم قشـرهای مردم  م حقون حقخم خویش، ریشـم

: 5، ج 1361جور، پایان زورگویی و سـتم، تحق  رفاه عمومی، پرداخب حقون مســتمندان )امام خمینی، 

ــآص اول ممسکب  ا آخرین فرد ممکسب و مانند آن مینا می272 ، 1361دهد )امام خمینی، (،  را ری ش

های حکومتی و تمامی آحاد (. از این رو، گســتره عدالب اجتماعی، ســراســر کشــور، همم ارگان42: 2ج 

تماعی عمل  م احکام (. شــرط تحق  عدالب اج105: 17، ج 1361گیرد )امام خمینی، مسب را در  ر می

(. زیرا احکام اسسام تمام 472: 2، ج 1365اسـسام اعم از حقوقی، سـیاسی و مانند آن اسب )امام خمینی، 

، ج 1361ها را محکوم نموده و  رای هیچ گروهی، ویژگی خاصی قرار نداده اسب )امام خمینی، تبییض

قسمداد کرد، یک اصل اجتماعی  زرگ اسب (.  نا راین، عدالب را نباید تنها یک حسـنم اخساقی 127: 10

ویژه های دانشـمندان مسسمان و  متوان گفب در آرا  و اندیشـم(. از این رو، می121: 1323)شـیرودی، 

 عسمای اهل تشیخر، عدالب دال مرکزی گفتمان حکمرانی متیالی از دیدگاه اسسام اسب.

 -1د: کنزمند اسب را  م شرا زیر  یان میشهید مطهری مقوخمات حکومب را کم هر حکومتی  م آنها نیا

ــمن،  ــر قانون،  -3حف  امنیب داخسی،  -2دفا  از جامیم در  را ر دش ــتری،  -4وع ــا و دادگس  -5قض

ها تکامل پیدا کرده، یک ســسســسم ارتباط  ا واحدهای اجتماعی دیگر )امور خارجم(. اما تدریهات کم جامیم

ـــتم، نون موعـــوعش وجود فتمها  م عهده گرکـارهای دیگر را هم حکومب اند کم قبسات یا وجود  نداش

دادند. این امور مر وط  م ت مین نیازها نداشتم، و یا اگر وجود داشتم، مسی  وده و مردم خودشان انهام می

راه،  -4مآا رات،  -3فرهنگ و هنر،  -2آموزش و پرورش،  -1و امکانات اجتماعی اســب و عبارتند از: 

(. همچنین امام 31 -47: 1326کشـــاورزی )مطهری،  -1 هداشـــب،  -7نایر، صـــ -6 ازرگانی،  -5

در  یانیم  سیار مهم گام دوم انقساب عمن میرفی انقساب پُرشکوه مسخب ایران  م عنوان    (حف م الم)ایخامنم

داند کم یک نسخم پُرافتآار را  دون ترین انقسـاب عصـــر جدید آن را تنها انقسا ی میترین و مردمی زرگ

ـــم م آرمانخیانب  ـــرنهاده و در  را ر همم وســـوس هایی کم فیرقا ل مقاومب  م ن ر هایش پشـــب س

رسـیدند، از کرامب خود و اصـالب شـیارهایش صیانب کرده و اینک وارد دوخمین مرحسم خودسازی و می

م یسـازی شده اسب. در ادامم  یانات ایشان در دو  آش  م تشریح و تبیین این  یانپردازی و تمدخنجامیم

ــسامی ن یر: می ــی  -1پردازند. در  آش اول  رکات  زرگ انقساب اس شبات و امنیب و حف  تمامیخب ارع

های حیاتی و اقتصادی و موتور پیشـران کشـور در عرصـم عسم و فناوری و ایهاد زیرسـاخب -2ایران؛ 

ر  ینش آوارتقا  شــگفب -4رســانی،  م اوج رســانیدن مشــارکب مردمی و مســا قم خدمب -3عمرانی؛ 

ــی آحاد مردم؛  ــیاس ــور؛  -5س ــیم امکانات عمومی کش ــنگین کردن کفم عدالب در تقس افزایش  -6س

ایستادگی روزافزون در  را ر قُسدران و زورگویان  -7نشمگیر مینویب و اخسان در فضای عمومی جامیم؛ 

ــتکبران جهان )امام خامنم ــیم1327ای، و مس ــپس در  آش دوم توص ی را  رای های(، را  یان نموده س

آرمان  زرگ انقساب اســـسامی یینی نیل  م تمدخن نوین اســـسامی و آمادگی  رای طسو  خورشـــید ولایب 

ترین حکمرانی شــکل گرفتم در طول تاریخ  شــریب  یان کردند، ع می )ارواحنا فداه(  م عنوان مطسوب

ــیم ــاد -3مینویخب و اخسان؛  -2عسم و پژوهش؛  -1ها عبارتند از: این توص عدالب و مبارزه  ا  -4؛ اقتص

سبک زندگی )امام  -7عزخت مسخی، روا ط خارجی، مرز ندی  ا دشمن؛  -6اسـتقسال و آزادی؛  -5فسـاد؛ 

ها نمایند: یک نو  وویفم آن(. ایشــان نهار نو  وویفم  رای حکومب اســسامی  یان می1327ای، خامنم

سـسوک فردی خودشان اسب کم این  ها نسـبب  م اخسان و رفتار ونسـبب  م خودشـان و رسـیدگی آن



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 

از این قبیل. قسم سوم آن، ووایفی اسب  کردن اسـتیدادهای مردم، رسـیدگی  م تیسیم و تر یب مردم و

کم مر وط  م اداره امور جامیم اســـب، مثل اســـتقرار عدالب اجتماعی، اســـتقرار امنیب عمومی، تن یم 

هـای لازم  رای خدمات عمومی،  الا  ردن درآمد عمومی و کیفیب و کمیخب  آشـــیدن  م تولید ارگـان

ط امب اسسام و جامیم اسسامی  ا جهان. یینی تن یم عمومی و مسی در جامیم. و قسـم نهارم تن یم روا 

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 

ها. و اگر  آواهیم ما ها و نم در را طم  ا دولباســسامی و مسب اســسامی در جهان؛ نم در را طم  ا مسب

های دیگر و کشورهای اشـتم  اشـیم و الگو و سـرمش   رای دولبامروز یک حکومب اسـسامی کامل د

: 1321، ایدیگر  شـویم، ناگزیریم کم این خصـوصـیات را  دانیم و  شـناسیم و عمل کنیم )امام خامنم

213.) 

 
 های حکمرانی متیالی از دیدگاه خدامحور، ترسیم: نگارندگانویژگی :2شکل 

 

 ی متیالی در اسسامهای حکمرانها و مولفم: ویژگی3جدول 

 هاها و مولفمویژگی

 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

 ی جنگ و صسحتدوین استراتژی  را

 مبارزه  ا فقر و انوا   فساد )اداری، اقتصادی، سیاسی، عسمی، فرهنگی، اجتماعی و ...(

 ها در جامیم  ر مبنای مییارهای الهیورزی و  را ری  ین افراد و گروهعدالب

 گذاری، مالی، سیاسی، قضایی و ...(جانبم )قانونشفافیب همم



ـــسطم ـــرافیازدگی، لذتطسبی، دنیپرهیز حـاکمـان از س گرایی، آزادی مطس ، گری، تهمخلطسبی، اش

 ای و تیمی  شکاف طبقاتیگرایی طبقمهای دینی، تحزخباستحالم ارزش

 انتصاب ولی و رهبر آینده توسط رهبر حاعر )منتصب از جانب خدا( یا خبرگان مسخب

 سالاری اداری در جامیمکوتاه نمودن و یا حذف  روکراسی و دیوان

 تسا  و اقامم ح ، پرهیز از درورگویی و تقوا پیشگیاع

 روی )جاده مستقیم الهی(پرهیز از گرایش  م نپ و راسب و استقامب در میانم

 های دینی در جامیمکنترل اخسان و ترویج ارزش

 توزیر قدرت و تقسیم کار اجتماعی

 منان داخسیگری دشلها و اخسات مین امنیب و ن م عمومی و مقا سم  ا خشونب

 ریزی جهب ایفای نقش ماشر مردم در سرنوشب سیاسی رنامم

 های هدایب مینوی و مادی جامیم  م سمب کمالپاسآگویی حکمرانان در قبال ووایف و مسئولیب

 تطا   قول و رفتار )تطا   شیارهای اعسامی و رفتارهای اقدامی(

 امیم در جهب نیل  م سیادت راستینتیسیم و تر یب، ارشاد، هدایب و ن ارت  ر مردم و ج

 واسطم مردم و حکمرانانارتباط و تیامل  ی

 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 ...(

های حکمرانان در جهب نیل  م پیشرفب مادی و ها و فیالیبکارآمدی و اشر آشـی قوانین، تصـمیم

 گذاری، اجرا و قضاونمینوی همراه  ا عدالب اجتماعی در سم حوزه قان

 ترسیم: نگارندگان

 ها تجزیه و تحلیل یافته

 ر « وعـــییب مطسوب» م « وعـــییب نامطسوب»دانیم، حکمرانی مطسوب حرکب از طور کم میهمان

(. اما انسان یگانم 115: 1321درنم،  اشد )عا دیمی« راهبرد ترسیم الگوی حکمرانی مطسوب»اسـاس 

یده شده و خودش هم مسئولِ  م فیسیب رساندن خودش اسب. ریشم حقون موجودی اسب کم  القوه آفر

گردد. همم نیز  اید در مسیر انسانیب قرار  گیرد. اینهاسب کم میان سیادت های انسـانی  رمی م ارزش

سب گویند هر سیادتی کمال و اگذارند، میو کمال هم  ایدفرن گذاشـب. البتم فساسفم اسسامی فرن نمی

گویند کم سیادت آن وقب سـیادت. اما هر آسـایشـی سـیادت نیسب.  وعسی و امثال او میو هر کمالی 

شود اسـب کم تمام استیدادهای انسان  م کمال  رسد؛ یینی سیادت از رسیدن انسان  م کمال انتزا  می

 فو نم اینکم سیادت از خوشیِ  الفیل انتزا   شود؛ این سیادت نیسب. ارسطو سیادت را  م صورتی تیری

اش اش روی کمال  وده نم روی سیادت، و ارسطو تکیمکرده و افساطون  م صـورت دیگر. افساطون تکیم

اند روی سیادت  وده نم روی کمال.  وعسی و امثال او اساسات سیادت واقیی را  ا کمال واقیی یکی دانستم

توان گفب از ســاس می(.  ر همین ا12: 1326اند )مطهری، و ســیادت را اســاســات  ا کمال تیریف کرده

ها و جامیم سال گذشتم کمال و سیادت انسان 1400دوران یونان  استان و پس از وهور اسسام در طول 



انسانی از اهداف متیالی و مطسوب  رای اکثر اندیشمندان، حکمرانان و آحاد مردم در ادوار مآتسف تاریخ 

  وده اسب.

ام مستضیف و مستکبر، یک تحول ع یمی  ود تشـکیل حکومب جمهوری اسـسامی و  م هم ریآتن ن 

ــر پیش خواهد  ــور و میان این مسب پیش آمد و نمونم کونکی از آنچم در زمان ولیخ عص کم در این کش

توانیم جامیم دوران ولیخ عصـــر را از  طن کنونی جامیم حدس ها قرار داد. ما میآمد، در مقا ل نشـــم

ایدئولو ی اســسامی اســب، حکومب مکتب اســب، و در طوری کم امروز، حکومب، حکومب  زنیم. همان

ر س تشـکیسات ن ام انقسا ی جمهوری اسسامی، رهبری قرار دارد کم مساک گزینش او عسم و تقوا اسب و 

رویم، احکام و قوانین اسسامی اسب و ها پیش میاحکام و قوانینی کم در جامیم  م سـمب عمل شدن آن

ها و تمایزهای اجتماعی، ک طبقم مســـتکبر وجود ندارد و تفاوتطوری کم در جامیم امروزی ما یهمان

تر،  ا یک اداره طور در یک شـــکل کاملکند؛ همینصـــورت قانونی خودنمایی نمیمطسقات در جامیم،  م

   (عج الـم فرجم)تر، در دوران حکومب مهدی موعودتر، در یک دایره وســـیرجانبم هتر،  ا یک قضـــاوت همم

ای، م محور حرکب در آن جامیم، اسسام و احکام اسسامی اسب )امام خامنمای  م وجود خواهد آمد کجامیم

(، 105)انبیا / « و لقد کتبنا فی الز ور من  ید الذکر ان الارض یرشها عبادی الصــالحون(. »277: 1321

د گیرناین همان روزگار اسـب؛ روزگاری کم  ندگان صـالح خدا، شـایستگان جامیم، امور را  م دسب می

های تحق  حکمرانی اسـسامی مشـآص شد کم ولایب (. اما در پیش فرض277: 1321ای، امنم)امام خ

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 

ی اسـب دارا  اشد؛ و ممکن نیسب یک حکومب مبتنی  ر قانون تحق  یا د، مگر آنکم رهبر و ولایب اله

(. 126: 1327پناه و  آشی، عدالب )نصرت -2عسم  م قانون؛  -1زمامدار آن واجد این دو صـفب  اشد: 

 طور مفصــل در اره حکمرانی متیالینیز در کتاب حکومب اســسامی )ولایب فقیم(  م (قدس ســره)امام خمینی

شرایطی کم  رای زمامدار عروری »نویسد: نماید. ایشـان در خصـوص شـرایط زمامدار میصـحبب می

اسـب، مسـتقیمات ناشی از طبییب طرز حکومب اسسامی اسب. پس از شرایط عامم، مثل عقل و تد یر، دو 

ســاس (.  ر ا46: 1327)امام خمینی، « شــرط اســاســی وجود دارد کم عبارتند از: عسم  م قانون و عدالب

هایی کم از عسمای مسـسمان و  م ویژه اهل تشـیخر  یان گردید ن ریم سیاسی اکثر اندیشمندان  ر ویژگی

 هایی در تراز این نو  حکومبعـرورت تشکیل حکومب اسسامی  ا دارا  ودن رهبری  ا صفات و ویژگی

ر تر اندیشمندانی ن یح اشد. اما  م طور آشکارا و واعو حکمرانانی در همان سـطح و یا در این مسیر می

میتقدند کم تنها ولی فقیم ح  رهبری  (حف م الم)ای، شـــهید مطهری و امام خامنم (قـدس ســـره)امام خمینی

ــرییب و قوانین جزئی  ــتم و در کنار عقل و تد یر، عسم  م قانون )قوانین کسی ش ــسامی را داش حکومب اس

 اشد. در جدول زیر نی میهای عمده و اسـاسی ننین حکمراقرداد اجتماعی( و داشـتن عدالب از ویژگی

ـــسام مســـتآرج از قرآن، نهجهـا ومولفمویژگی  هایالبسارم و ن ریمهای حکمرانی متیالی از دیدگاه اس

  ندی شده اسب.سیاسی دانشمندان شییم جمر
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 گیرینتیجه

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

 هاشاخص هامولفم

حکمرانی 

متیالی اسسام 

(1) 

حکمرانی 

خوب ررب 

(2) 

 شرا

 ح  طبییی، طبقم  رگزیده و عموم مردم -2ح  الهی  وکالب ولایب ح  حاکمیب حاکمیب

 دیصرفات ما -2مینوی و مادی  رفاه عالی تیالی انسان رشد انسان و جامیم هدف

 مبانی
 عدم وجود -2مبنای تدوین قوانین  - زیر نا اسسامیخب

 دموکراسی -2سالاری دینی مردم زیر نا رو نا جمهوریب

 اصول

 مردمی)خرد جمیی( -2الهی )وحی( و مردمی )خرد جمیی(  زیر نا زیر نا وعر قوانین

 مردمی -2الهی و مردمی  رو نا زیر نا محوریعدالب

 مدنی)قانونی( -2مشرو  و مدنی )قانونی(  یر ناز زیر نا آزادی

 فساد اقتصادی -2همم شئون  زیر نا زیر نا مبارزه  ا فساد

 فاقد موعو  -2اصل اساسی   -1 - زیر نا نفی سسطم

 از جانب مردم -2از جانب خدا و مردم  زیر نا زیر نا پذیریمسئولیب

 م مردم  -2 م خدا و مردم  زیر نا زیر نا پاسآگوئی

 فاقد موعو  -2الهی، قانونی و مردمی  -1 - زیر نا تیاون و همکاری

 داریحکومب

 فاقد موعو  -2نقطم شقل حکمرانی  -1 - زیر نا حاکمیب ولی فقیم

 حاکم اصسی -2مهری حکمرانی  زیر نا رئیس قوه رئیس جمهور

ــال قوای  ـــتــقس اس

 گانمسم
 تفکیک قوا -2تحب حاکمیب ولی فقیم  زیر نا زیر نا

ـســـی  اقـــتـــدار مــ

 )مشروعیب(
 مشروعیب مردمی -2مقبولیب مردمی  زیر نا زیر نا

 اعطای مشروعیب -2اعطای مشروعیب و مقبولیب  زیر نا زیر نا مشارکب مردم

 شفافیب اقتصادی -2جانبم در کسیم م اهر همم زیر نا زیر نا شفافیب

 وسیم پایدارتوسیم و ت -2عدالب و پیشرفب  هدف وسیسم رشد

 مردمی -2الهی و مردمی  اصل زیر نا ن ارت

 مردمی -2الهی و مردمی  زیر نا زیر نا اشر آشی و کارآیی

ــر و  ــاه ــ  م

مـــقـــوخمـــات 

 حکومب

 مردمی -2الهی و مردمی  زیر نا زیر نا دفا  خارجی

 مردمی -2الهی و مردمی  زیر نا زیر نا امنیب داخسی

 کسیم قوانین مدنی -2انین کسی الهی و قوانین فرعی مدنی قو زیر نا زیر نا وعر قانون

 صرفات جنبم مردمی -2حاکم جنبم الهی  زیر نا زیر نا قضاوت

 صرفات مردمی -2الهی و مردمی  زیر نا زیر نا امور خارجم



فرآیندها و نهادها و کارگزارانی کم تصمیمات مقتضی را اتآا  و اقتدار حاکمیتی را در یک کشور اعمال 

دهند.  م عبارت دیگر، حکمرانی اعمال اقتدار اداری، اقتصـــادی، کننـد  م نوعی حکمرانی انهام میمی

ای حیمای، مسی، ناالمسسی، منطقمهای  یندر تمام مقیاس سیاسی در راستای مدیریب امور عمومی کشور

ـــایر مقیاسو محسی اســـب. این اقتدار جنبم ها، اقتدار مسی مورد  ح  های مآتسفی دارد اما  یش از س

ی هاهاســب. اقتدار مسی نیز خود دو وجم دارد: اقتدار  یرونی کم مر وط  م مقیاسکشــورها و حکمرانی

مسی،  های فرومسی ن یرای اســـب و اقتدار درونی کم مر وط  م مقیاسسی و منطقمالمسفرامسی ن یر  ین

های ها و ایدئولو ی اشد.  م هر حال، ن ریم و رویکرد حکمرانی در مکاتب، اندیشمای و محسی میناحیم

ی هاها و مولفمسـیاسی مآتسفی مورد  ح  و مداقخم قرار گرفتم و هر کدام  ا اهداف، من ورها و ویژگی

اند. در این میان دو پارادایم و دیدگاه مهم در عصر کنونی در خاص خود  م تشـریح و تبیین آن پرداختم

تقـا ل  ا یکدیگر و  ا رویکردی متفاوت  م امر حکمرانی ن ر دارند، یکی مکتب دموکراســـی و دیگری 

تبیین مباح  خود مکتب تئوکراســـی؛ رویکرد اول  ا محوریب انســـان و دیدگاه دوم  ا خدامحوری  م 

محور رر ی در قالب اندیشـم سیاسی دموکراسی  ا هدف داشتن دنیایی خوب، پردازند. مکتب انسـانمی

کند کم در نهایب فراهم کردن رفاه حداکثری در این دنیا  ر افراد یک حکمرانی خوب را پیشـــنهاد می

، خدا محور تمام مباح  و رشد  اشدجامیم هدف آن اسـب. اما در حکمرانی متیالی کم مدن ر اسسام می

و تیالی مادی و مینوی انسـان هدف اصسی در این نو  حکمرانی اسب. ساختار مناسب، کارگزار شایستم 

 توانها میو کارکرد مطسوب ســم عنصــر اســاســی و عمده این رویکرد  وده، کم  ا دســب یافتن  م آن

نو  حکمرانی  ا تشکیل ساختارهای مناسب  حکمرانی مطسوب و متیالی را در جامیم پیاده کرد. در ننین

انی، مشی کسی حکمرها و خطگانم و نیروهای مسسح  رای تییین سیاسبن یر رهبری در ر س قوای سم

ـــازمانقوه مقننـم جهب قانون ها، گذاری و ن ارت  ر حســـن اجرای آن، قوه مهریم  م من ور ایهاد س

ـــانی و ت مین رفاه عمومی و دیگر امور جهب خدمب ها و دیگر  ازوهای اجراییخانمنهـادهـا، وزارت رس

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 

اســسام هسـتند. انتآاب کارگزاران اصــسح در انتآا ات مردمی ن یر گزینش سـاختار حکمرانی متیالی در 

ریاسـب قوه مهریم، نمایندگان مهسس، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان شـوراهای شهر و روستا، 

گری و ن ارت همگانی  م عهده مردم جامیم گذاشتم و  م نیز از ووایف مهمی اسـب کم در کنار مطالبم

اسی و مشورت در سرنوشب سیاسی حکمرانی را  م نحوی  م آنان سپرده اسب. در نوعی مشـارکب سـی

صـورت  رداشـتن صحیح دو گام قبسی یینی تشکیل ساختارهای مناسب و انتآاب کارگزاران شایستم  ا 

ها در جامیم  ر مبنای مییارهای الهی؛ ایهاد وحدت، ورزی و  را ری  ین افراد و گروههای عدالبویژگی

و انسـهام مسی  ر مبنای اسـتحکام سـاخب درونی ن ام و تقویب شبات سیاسی؛ مبارزه  ا فقر و همدلی 

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 

های دینی در جامیم؛ پرهیز از گرایش  م نپ و راسب و همم شئون جامیم؛ کنترل اخسان و ترویج ارزش

ون؛ میب قانروی )جاده مسـتقیم الهی(؛ وعـر قوانین متناسـب  ا اوعـا  کشور؛ حاکاسـتقامب در میانم

های حکمرانان در جهب نیل  م پیشــرفب مادی و ها و فیالیبکارآمدی و اشر آشــی قوانین، تصــمیم

گذاری، اجرا و قضا؛ ت مین رفاه عمومی و عروریات مینوی همراه  ا عدالب اجتماعی در سم حوزه قانون



ی  ین مردم و مردم  ا زندگی )خوراک، پوشــاک، مســکن، ســسامتی و ...(؛ نهادینم کردن تیاون و همکار

ریزی جهب ایفای نقش ماشر مردم در سـرنوشـب سـیاسـی )مشارکب سیاسی مردم(؛ حکمرانان؛  رنامم

تقسـیم کار اجتماعی؛ حمایب از اقشـار فقیر و مستضیف؛ اعتسا  و اقامم ح ، پرهیز از درورگویی و تقوا 

ایب مینوی و مادی جامیم  م های هدپیشـم کردن؛ پاســآگویی حکمرانان در قبال ووایف و مســئولیب

گذاری، مالی، سیاسی، قضایی و ...(؛ تطا   قول و رفتار )تطا   جانبم )قانونسـمب کمال، شفافیب همم

گری، طسبی، َاشرافیطسبی، دنیازدگی، لذتشیارهای اعسامی و رفتارهای اقدامی(؛ پرهیز حاکمان از سسطم

ای و تیمی  شکاف طبقاتی و گرایی طبقمدینی، تَحزخب هایگرایی، آزادی مطس ، اِسـتحالم ارزشتهمخل

هایی واهری در های حکمرانی متیالی در اسسام اسب کم هر نند شباهبها و مولفم...  آشی از ویژگی

های هایی اســـاســـی  ا مولفمشـــود، لکن تفاوتهای  حکمرانی خوب در آن دیده میعناوین  ا ویژگی

 حکمرانی خوب در ررب دارد.
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