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Abstract
The purpose of the present study is to review the attributes of good governance in the
System of Ommat (Community) and Imāmat (Leadership) from the view of Shahid
Beheshti. The method of study is descriptive-analytic and the results indicate that good
political system in Beheshti's view is based on the theory of Ommat-Imāmat so that there is
a mutual relation between people and Imām and it is defined with the originality of the
citizens' initial will. These two concepts have a bilateral relation and continue a
developmental coexistence and finally, the model of good governance is created. In fact,
the theory of Ommat-Imāmat is the basic foundation for the analysis of Dr. Beheshti's
governance components which is regarded favorable due to admission of humans' innate
rights such equality, freedom, and the rule of law as the most important attributes of
governance. Therefore, it is so important and necessary to shed light on this model in the
idea of Āyatollāh Beheshti: Firstly, it has a direct effect on the legitimacy and efficiency of
the Islamic government and secondly, it is a favorable and effective method to expand and
advertise the government model of the Islamic Republic because in the present time,
models free of these attributes do not have much influence on the publicity of Islam.
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شاخصههای حکمرانی خوب در نظام امت و امامت
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی شاخصههای حکمرانی خوب در نظام امّت و امامتتت از دیتتدگاه شتتبید ببشتتتی استتت .روش
پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که ابتنای نظام سیاسی مطلوب ببشتی بتتر نظریتته امتتت -امامتتت
است ،به شکلی که امت و امام دارای رابطهای متقابل و با اصالت ارادهی اولیهی شبروندان تعریف میشود .این دو مفبوم با
رابطهی دوسویه ،همزیستی استکمالی را طی میکنند و در نبایت الگوی حکمرانی خوب تولید میگردد .در واقت  ،تئتتوری
امت -امامت مبنای اصلیِ تحلیل مولفههای حکمرانی دکتر ببشتی است که در این نظریه ،با پذیرش حقوق ذاتی انسانها از
جمله برابری ،آزادی و قانونگرایی به عنوان مبمترین شاخصههای حکمرانی مطلوب محسوب میشود .بنابراین ضرورت و
اهمیت تبیین این الگو در اندیشه آیتاهلل ببشتی چنان است که اوالً در میزان مشتتروعیت و کارآمتتدی نظتتام استتالمی نقتتش
مستقیم دارد و در وهلهی بعد ،روشی مطلوب و مثمر برای بسط و تبلیغ مدل حاکمیتی جمبوری اسالمی است ،زیرا کتته در
دوران کنونی ،مدلهای خالی از این شاخصهها ،تاثیرات چندانی در تبلیغ دین اسالم ندارد.
کلیدواژهها :آیتاهلل ببشتی ،امّت ،امامت ،حکمرانی خوب.
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مقدمه
چگونگی فرایند حکومتکنندگی از قدیماالیام توسط اندیشمندان و صاحبنظران متعددی همچون افالطون و ارسطو مورد
توجه بوده است ،اینکه حاکم(ان) سیاسی چگونه عمل کنند ،دارای چه مشخصههایی باشند و چگونتته انتختتاب شتتوند ،از
جمله مسائلی است که در هر جامعه و هر دورهای دارای معیارها و شاخصتتههایی بتتوده استتت .در دوران معاصتتر و بعتتد از
جنگ جبانی دوم ،به منظور جلوگیری از جنگهای گسترده دیگر ،نبادهای بینالمللی مثل سازمان ملل ،صندوق بینالمللتتی
پول ،بانک جبانی و  ...برخی معیارها را برای یکدستی نظامهای سیاسی در پبنه جبانی اعالم و برای ارائه کمک و خدمات
مالی و سیاسی آنبا را پیششرط الزامی خود کردند؛ فارغ از اینکه این معیارها مبتنی بتتر فرهنتتگ ،باورهتتا و ستتنت سیاستتی
جوام غربی ابتنا یافتهاند و الگوهای نظری آنبا را ترویج میکنند ،اما از یک انستتجام و وحتتدت رویّته  ،در امتتر حکمرانتتی
پیشنباد میکنند .طبیعی است که این وحدت رویّه در کلیات بوده و امور جزئی سیاسی را عالیق و سنتهای سیاسی حاکم
در هر جامعه شکل میدهد.
با تأسیس نظام جمبوری اسالمی و اتکای آن به آموزههای دینی ،توجه به انگارهای سیاسی اسالم ،بتتیش از پتتیش در مرکتتز
ایدهپردازیهای اندیشمندان قرار گرفت .در این میان ،آیتاهلل ببشتی ضمن تحصتتیل در علتتوم دانشتتگاهی -حتتوزوی و بتتا
اعتقاد به رویکرد ایجابی به مسائل اجتماعی ،اقدام به تئوری پردازی پیرامون مسائل مستحدثه و کالن انقالب اسالمی نمود؛
در این راستا ،وی با ارائه ایده نظام امت و امامت ،درصدد بببود فرایند حکومتکنندگی و ارتقا کارآمد نمودن نبتتاد دولتتت،
در نظام سیاسی جمبوری اسالمی بود .در این ایده ،برخورداری امت از حقوق سیاسی – اجتماعی ،تاثیر بسزایی در اهتمتتام
کارگزاران ،در امر حکمرانی بر جای نباده ،بطوریکه حکمرانی ،به عنوان الزامی شرعی که وظیفتته بببتتود زیستتت متدنی را
عبدهدار است ،شمرده میشود .پذیرش چنین خوانشی از رابطه امت و امامت ،مطالعه و ترسیم مولفههای حکمرانی مطلوب
در نظرگاه سیاسی این فقیه نواندیش را ضروری می نماید .از این رو با بررسی نظریات سیاسی -اجتماعی آیتتت اهلل ببشتتتی
در بزنگاههای مختلف انقالب اسالمی ،میتوان مفتتاهیمی همچتتون قتتانون گرایتتی ،شتتفافیت ،عتتدالت ورزی ،اثربخشتتی و
پاسخگویی را از شاخصههای بنیادین حکمرانی مطلوب در نظام امت و امت نام برد.

پیشینه پژوهش
پژوهشهای مختلفی پیرامون حکمرانی خوب انجام گرفته است که هر یک زوایای متفاوتی از این مفبوم را متتورد تتتدقیق
قرار دادهاند .در ادامه به برخی از آنبا اشاره میشود .دباغ و نفتتری در مقالتته «تبیتتین ختتوبی در حکمرانتتی ختتوب» ()1388
معتقدند که خوبی در مکاتب مختلف اخالقی تعریتتف شتتده استتت و در ایتتن مقالتته ایتتن مفبتتوم از منظتتر اخالقگرایتتان و
واق گرایان تبیین شده است .حشمتزاده و همکارانش در مقاله«بررسی موان تحقق حکمرانی ختتوب در فرهنتتگ سیاستتی
ایران» (  )1396سعی کردهاند موان حکمرانی خوب را بررسی نماینتتد ،در ایتتن تحقیتتق وجتتود ختترده فرهنگهتتایی چتتون
استبداد ،قومیت و عشیرهگراییو قانونگریزی به عنوان موان حکمرانی مطلوب تلقتتی شتتده استتت .مبتتارو و پیونتتد نیتتز در
مقاله«نگاهی به شاخص حکمرانی خوب از منظر اسالم و تاثیر آن بر رشد اقتصادی» ( )1389مفتتاهیمی چتتون نبتتاد ،رشتتد
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درونزا و کنترل فساد را با الگوی حکمرانی اسالمی ارتباط دادهاند .همچنتتین ،علویتتان و زار پتتور در مقالتته «شتتاخصهای
حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی آیتاهلل جوادیآملی» ( )1396با استفاده از شاخصههای بانک جبتتانی در حکمرانتتی ،بتته
استناد به آراء آیتاهلل جوادی آملی ،به مولفههایی چون نظارت ،پاسخگویی و شفافیت توسط دولت اسالمی اشاره کردهانتتد.
جاسبی و نفری مقالهای با عنوان «طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستمهای باز» ( )1388نوشته و با در نظتتر
گرفتن ویژگیهای حکمرانی خوب ،کارایی و بقای هر سیستم و ارتباط این مفبوم در علتتم متتدیریت حکمرانتتی ختتوب را
تشریح کردهاند .این آثار و آثاری از این دست ،نشان میدهد که زمینه برای تتبّ حول آرای شبید ببشتی وجود دارد .بتترای
این منظور میبایست معیارهای حکمرانی را بازشناخت و با معیارهای مطلوب آیتاهلل ببشتی ستتنگ محتتک زد .ایتتن مقالتته
درصدد است این مبم را به سرانجام برساند .بنابراین ابتدا معیارهای حکمرانی خوب را شناسایی و احصا مینمائیم و سپس
حکمرانی خوب را تعریف میکنیم.

تعریف و ماهیت حکمرانی خوب
حکمرانی 1در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و از دهه  1980در اندیشههای چستر

بارنارد2

و با توجه بتته بررستتی

عملکرد نباد دولت ،مطرح گردید (میدری ،1383 ،ص .)32گوهر این مفبوم اصوال ناظر به چگونگی اداره حکومت دانستتته
میشود (گریفیتس ،1388 ،ص )445و شاید بتوان حکمرانی و عناصر سازندهی آن را ،از مبمتتترین موضتتوعات در حتتوزه
نظریهپردازی حقوقی و اندیشه سیاسی دانست که فارغ از نو ترتیبات مستقر در حکمرانی ،اصل وجتتود آن بتتدیبی و غیتتر
قابل انکار است (الگلین ،1388 ،ص .)45نکته قابل توجه این است کتته مفبتتوم حکمرانتتی ،وستتی تر از حکومتت3استتت و
همانند دیگر اصطالحات علوم سیاسی ،تعاریف متعددی دارد ،که اغلب به دو وجه ویژگی و فرایند آن اهتمام نظتتری شتتده
است .در وجه اول(ویژگی) ،وضعیت حکمرانی خوب ،مبم میباشد؛ گرچه در تعریف دوم ،به فرایند اِعمال حاکمیت توجه
میشود (میدری ،1383 ،ص .)32بنابراین مفبوم حکمرانی ضمن تفاوت معنایی از مفبوم حکومت ،در بردارنده دو قسمت
است ،قسمت اول ،به زمینهی اجتماعی آن و معطوف به مشارکت سه گانه جامعه (دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصتتی)
است و قسمت دوم ،به وجه سیاسی حکمرانتتی بتتا توجته بتته ماهیتتت دولتتت و مولفتته هتتای متتدیریتی آن ،اشتتاره میشتتود
(سلطانینژاد و گودرزی ،1396 ،ص.)84

1. Governace
2. Chester Barnard
3 . Governmen
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نظریات حکمرانی خوب
مفبوم حکمرانی ابتدا در ساحت اقتصادی آن ،مورد توجه سازمانهای جبانی قرار گرفت .در ادوار بعتتدی ستتاحت سیاستتی
آن با مولفههایی چون دموکراتیزه شدن سیاست و اقتصاد غیر دولتی معرفی شد .در حال حاضر ،نبادهایی همچتتون ستتازمان
ملل متحد با رویکردی انسانی و نرمافزاری به حکمرانی مینگرند کتته هتتدف آن بررستتی زنتتدگی شتتبروندان در جامعتتهی
برخوردار از حکومت خوب است .بانک جبانی ( )1992و اتحادیه اروپتتا ( ،)2002بتتر شاخصتتههای اقتصتادی و متتدیریتی
مفبوم حکمرانی تاکید نموده و بر مولفههایی چون رشد اقتصادی ،تخصیص عادالنه مناب و فسادزدایی اهتمتتام نمتتوده انتتد.
در منظر برخی (موسسه توسعه بینالملل ایاالت متحده آمریکا) ،حکمرانی با توسعه سیاسی ارتبتتاط داشتتته و بتتر جنبتتههای
الگوی دموکراسی چون انتخابات ،کثرت گرایی ،تمرکز ستیزی و جامعه مدنی تاکید نمودهاند؛ از سوی دیگر ،برنامه توستتعه
سازمان ملل ( ،)1997حکمرانی مطلوب را با دو غایت توسعه سیاستتی و اقتصتتادی تعریتتف نمودهاستتت .در ایتتن پیشتتنباد،
حکمرانی با عناصری نظیر پاسخگویی ،مسئولیتپذیری و حاکمیت قانون در دیدگاههای متتدیران جامعتته تعریتتف میشتتود.
بررسی نظریات نشاندهنده بررسی مفبوم حکمرانی با رویکردها و اهدافهای مختلفی است .بنابراین میتتتوان متتدعی شتتد
که الگوی جامعی از حکمرانی خوب که حاوی جنبههای کاملی از توسعه جوام باشد ،وجود ندارد و هر یتتک از نظریتتات
به ابعادی خاصی ،توجه نظری داشتهاند .اما در تحلیل کالن منتج از مطالعه نظریات متعدد می توان دو مفتتروا اساستتی را
ارائه نمود.
اولین مساله ،ناظر به نقش موجده حکمرانی در روابط متقابل دولت و جامعه مدنی است .مساله دوم ،معطوف به تفاوتهای
نظری حکمرانی و رابطه آن با ویژگیهای بومی و ایدئولوژی غالب جوام میباشد؛ به عبارتی مالو سنجش حکمرانتتی در
مدیریت عمومی جامعه ،مبتنی بر هنجارهای پذیرفته شدهی کشورهاست .بنابراین حکمرانی خوب مفبومی هنجتتاری استتت
که می بایست به اقتضای بستر آن تعریف شود (.)Landman,2003, p.67

زندگی و اندیشه سیاسی شهید بهشتی
آیتاهلل محمد ببشتی از متفکران اجتماعی و تاثیرگذار در دوران جمبوری اسالمی است .اولین اقدام شبید ببشتتتی (-1307
 )1360در اوان اولیه انقالب اسالمی ،تشکیل شورای انقالب به فرمان امام خمینی در آذر ماه  1357بود و ایشان در فرآینتتد
خطیر تدوین قانون اساسی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان ایفای نقش میکرد .پس از استعفای دولت موقت در ستتال
 ،1358مدتی به عنوان وزیر دادگستری و سپس ،از سوی امام خمینی به ریاست دیتتوان عتتالی کشتتور منصتتوب گردیتتد .بتته
صراحت میتوان ببشتی را ایدئولوگ در صحنههای سیاسی ،اجتماعی نظام نوپای سیاسی برشتتمرد .وی حتتزب جمبتتوری
اسالمی را با هدف تربیت و شناسایی نخبگان سیاستتی فرهنگتتی پایتته گتتذاری نمتتود .در منظتتر جام نگرانتته ببشتتتی ،نظتتام
جمبوری اسالمی مبانی فکری قابل توجبی داشت که از جبات متفاوتی قابل تحلیل استتت .ببشتتتی ستته مفبتتوم استتتقالل،
آزادی و جمبوری اسالمی را پایه و تعیینکننده سازه فکری نظام اسالمی میدانست و در عتتین اعتقتتاد بتته مفتتاهیمی چتتون
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حاکمیت دین در اجتما  ،ارزشمداری و والیت فقیه ،توجه خاصی به مفاهیم نوین همانند جمبوریت ،آزادی و دموکراسی
داشت .از اینرو میتوان ببشتی را مجتبدی نواندیش و مصلح ،در تاریخ انقالب اسالمی قلمداد نمود .ببشتی ،بنا به مبتتانی
فکری خود که ترکیبی از اسالمیت و جمبوریت است ،اهتمام توامان به این دو مفبوم بنیادین داشت .در این میتتان ،الگتتوی
حکمرانی ببشتی منبعث از مبانی فکری و ایده نظام امت و امامت است که میتوان آن را راهبردی بنیتتادین در دوران گتتذار
از نظام شاهنشاهی به نظام سیاسی جمبوری اسالمی محسوب نمود.

نظام امّت و امامت
در گام نخست الزم است به مبانی نظری اندیشه آیتاهلل ببشتی اشاره کنیم .دو مفبوم هستیشناسی و انسانشناسی ،همواره
به عنوان دو مبنای نظری در ساحت اندیشهورزی عالمان مسلمان اطالق می شود .به اقتفای چنین مبنایی ،آیتاهلل ببشتی ،به
عنوان فقیبی شیعی ،مفبوم توحید را به معنای اعتقاد جام به یگانگی ذات مقدس البی ،در ساحات وجتتود ،خلتتق و تتتدبیر
نظام هستی ،بر شمرده و با اشاره به اِعمال اراده خداوند در نظام هستی ،اراده انسان را در زیست فردی و جمعی ،ذیل اراده
البی ،میپندارد (ببشتی(1390،ج) .ص .)278در این دیدگاه ،انسان کنشگری فعال است کتته بتتا استتتعداد اندیشتته و تفکتتر،
دریافتهای حسیاش را مطالعه ،محاسبه و جم بندی میکند (ببشتی(1380،ج) ،ص .)13چنین انسانی همواره حقطلب و
کمالجو است ،وی با اتصاف به مفبوم حقطلبی ،گرایش به آرمانهای بزرگ و جبتتانی را در ختتود پدیتتد آورده و در پتتی
همسوئی با نظام هستی ،شایستگی مقام خلیفه البی خداوند متعال را اخذ می نماید.
پُر واضح است که آراء سیاسی آیتاهلل ببشتی همانند متفکران دیگر ،متاثر از نگرش انسانشناسی است و وی با طرح نظریه
نظام امت و امامت در پی ارائه خوانشی نوین از حکومت و حکمرانی در دوران معاصر میباشد .در این الگو امت ،مفبومی
کلی است که از عقاید مشترو دینی تشکیل می یابد ،فلذا با عناصر تشکیل دهنده امت در آموزههای متتدرن تمتتایز بتتدیبی
خواهد داشت .مراد از مفبوم امت ،جامعه انسانی دارای رهبری و اهداف مشترو است و بتتا مفبتتوم قرآنتتی نتتاس شتتباهتی
ندارد (ببشتی/1380،الف ،ص.)40
در این الگو ،مشارکت و نقش مردم در مناسبات قدرت جایگاه ویژهای دارد و از آنجتتائی کتته مستتئولیت متتال امتتت استتت
تاسیس حکومت باید با رأی عامه مردم صورت گیرد و دوام آن نیز بدون خواست مردم ممکن نیست و زمامدار صرفاً بایتتد
سِمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد (ببشتی(1380،الف) ،ص .)16در نتیجه میتتتوان متتدعی شتتد کتته در نظرگتتاه
شبید ببشتی ،گرچه حکومت باید متعبد به اسالم باشد؛ اما حدوث و بقای آن ،کامال مردمی استتت .پتتذیرش جایگتتاه مبتتم
امت در الگوی مذکور ،موجد شکلگیری ارتباط متقابل امت با امام و عاری از هر گونه تحمیل و اجبار می باشتتد (ببشتتتی،
(1390د) ،ص.)40

E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

شاخصههای حکمرانی خوب در آرای شهید بهشتی
با التفات به مباحث تحلیلی پیشگفته پیرامون مفبوم حکمرانی ،نظریات مبتنی بر رویکردهای غیتتر دینتتی ،گرچتته در برختتی
عناصر ،اشتراکاتی با الگوهای حکمرانی مطلوب در نظام دانائی اسالم دارد؛ اما الزاما نمیتواند چارچوب کتتاملی در تحلیتتل
حکمرانی مطلوب در نظرگاه اندیشمندان اسالمی باشد ،لذا برای فبم جام و اسالمی از شاخصههای حکمرانتتی ختتوب در
اندیشه آیتاهلل ببشتی میبایست به مبانی نظری و ایده نظام امت و امامت وی توجه کافی داشت .خاطرنشان بایتتد ستتاخت
که با توجه به مسائل پیشگفته ،مساله اصلی نوشته حاضر ،ناظر به اول حکمرانی که به همکاری سه بخشی اشتتاره میشتتد،
ارتباطی ندارد ،بلکه تبیین شاخصههای حکمرانیِ مرتبط با زمینه سیاسی و کارآمدی دولت ،با التفات به تئوری نظام امتتت و
امامت آیتاهلل ببشتی به عنوان موضو اصلی در نظر گرفته شده است.
در این بخش به بررسی موردی معیارهای ذکر شده در چارچوب نظری تحقیق با آرای شبید ببشتی میپردازیم .برای انجام
این مبم ،ابتدا تعریف هریک از معیارها را طرح کرده و سپس دیدگاه ببشتی را در آن خصوص بررسی خواهیم کرد.

حق اظهار نظر و پاسخگویی

1

در ذیل این معیار دو اصل اساسی مورد توجه هستند:
الف) وجود حس اثرگذاری مردم بر حاکمیت؛
ب) آزادی در کیفیت اثرگذاری است.
در ادامه هر یک از این موارد را مورد واکاوی قرار میدهیم:
الف :در این حالت از ضرورت تاثیرگذاری مردم بتتر عملکتترد دولتتت صتتحبت میشتتود ،تتتا شتتبروندان بتواننتتد دولتتت را
بازخواست کنند و در نبایت با ارائه آزادانه نظرات ،مناف شبروندان تتتامین گتتردد .البتتته الزمتته ایتتن امتتر ،مشتتارکت فعتتال
شبروندان در تصمیمات کالن میباشد .پذیرش چنین حقی پیامدهایی نظیر افزایش مشروعیت نظام ،اطاعت آزادانه افتتراد و
همهنجاری نظام سیاسی با حکومتشوندگان را در پتتی خواهتتد داشتتت (وبتتر ،1384 ،ص .)43حکمرانتتی مطلتتوب شتتبید
ببشتی ،به این فرایند توجه دارد و با تایید مشارکت فعال مردم ،انتخاب رهبر جامعه را منوط به حضور آگاهانه آنان میداند.
ب :در اندیشه سیاسی آیتاهلل ببشتی مفبوم آزادی ،جایگاه بیبدیلی به ختتود اختصتتاص داده استتت .وی ویژگتتی ختتاص
انسان را در آزادی فطری میداند که منجر به آزادگی انتخابهایش تتتا لحظتته متترگ میشتتود (ستترابندی ،1386 ،ص.)171
چنین حقی نباید توسط هیچکس حتی امام جامعه ،سلب شود ،گرچه غایتتت آن کمتتال انستتان و عبودیتتت استتت (ببشتتتی،
(1390ب) ،ص .)92نگرش ببشتی در تبیین آزادی در وهله نخست اهتمام به بُعد درونی آزادی است که البته به آزادیهای
بیرونی (اجتماعی) تسرّی مییابد و موجب تعیین حقوق سیاسی – اجتماعی آحاد امت میشود .شبید ببشتی درباره اهمیت
آزادی بیرونی معتقد است :هر فرد باید به آنچه در پیرامونش میگذرد ،با دقت بنگتترد و اگتتر چیتتزی بتته نظتترش میرستتد؛
- Voice and Accountability

E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

1

بگوید ،افشاگری کند ،تذکر بدهد و برای اجرا به مقامات مسئول اطال بدهد (هدایتنیا گنجتتی ،1388 ،ص .)86در چنتتین
نگرشی ،مطالبهگری عمومی ،کلید حل معضالت نظام سیاسی محسوب شده و منجر به محدودیت قتتدرت حکمرانتتان متتی
شود.
شبید ببشتی با اعتقاد به قاعده النصیحه الئمه المسلمین ،از وجوب «نصیحت ،تذکر و انتقتتاد» بتته ولتتی فقیتته (حتتاکم غیتتر
معصوم) سخن گفته و این را از مصادیق «تربیت اسالمی» و «جامعه رشد یافتتته» (ببشتتتی(1390،ج) ،ص )76برمیشتتمرد.
وی در اینباره معتقد است:هر کس به هر عنوان بخواهد جلوی انتقاد سازنده  ...را در این پدیده جمبوری استتالمی بگیتترد
از راه اسالم منحرف است و به عنوان مسلمان از او بیزارم (سرابندی ،1386 ،ص .)260از اینرو اقتدارگرایی و سلب آزادی
انتقاد از امام جامعه ،با توجیباتی نظیر وجود شرایط فوقالعاده کشور مصداق خروج از چتتارچوب اصتتول استتالمی قلمتتداد
میشود1.

عدالتورزی
شبید ببشتی مفبوم عدالت را از جنبههای مختلفی نظیر عدالت فقبی ،اخالقی ،فلسفی و اجتماعی بررسی نموده و عتتدالت
فراگیر در نظام امت-امامت از بزرگترین آرمانهای وی میباشد .وی عدالت را به مثابه سنگ زیرین روابط اجتمتتاعی ،روح
و محتوای نظام سیاسی معرفی مینماید .ببشتی در گام نخست عدل اخالقی را مبمترین وجه عدالتورزی معرفتتی نمتتوده
و اتصاف به عدالت فقبی و پرهیز از هرگونه تعتتدی را اولتتین شتترط کتتارگزاران در حکمرانتتی استتالمی میدانتتد (ببشتتتی،
(1390د) ،ص .)191خاطر نشان باید ساخت که در نظرگاه عدالتمحور ببشتی ،الزام رهبر جامعه به ملکه عدالت ضتترورت
بیشتری داشته و فقیه جام الشرایط میبایست به ویژگی صائنا لنفسبو غلبه بر امیال نفسانى خویش دست یافتهباشد (همتتان،
ص.)267
اندیشه اجتماعی شبید ببشتی به ساحت عدل اخالقی اکتفا ننموده و ضمن اعتقاد به عتتدالت اجتمتتاعی بتته عنتتوان یکتتی از
اهداف واالی دین ،رابطه مستقیمی میان دو مفبوم عدالت و دین برقرار مینماید .به عبارت دیگر وی حضور توامان دیتتن و
عدالت را امری اساسی دانسته تا آنجا که دین منبای عدالت اجتماعی را نشانه غیر حقیقی بودن ،دین می داند .بدین ترتیب
میتوان گفت که در بینش اسالمی و جام نگرانه ببشتی ،برخالف مدلهای غربی ،حکمرانی مطلوب ،صرفا ناظر به عتتدالت
کارکردی تبیین نمیشود؛ بلکه ضمن اهتمام به وجوه مختلف عدالت ،الزمه برقراری عدالت کارکردی ،برختتورداری حتتاکم
اسالمی از ملکه عدالت میباشد.
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حاکمیت قانون

1

حاکمیت قانون به میزان احترام عملی که دولتمردان و شبروندان جامعه برای نبادهایی که کارکردهای وض  ،اجرای قتتانون
و حل اختالف را دارند ،تعبیر میشود .مبنای عمل در حکومت اسالمی ،احکام و آموزههای اسالم است و هتتیچ کتتس حتتق
تغییر احکام و ارجحیت بر قانون البی را ندارد .از اینرو ،در استتالم حتتاکمی کتته صتتالحیتهای الزم ،از جملتته فقاهتتت و
عدالت ،را داراست ،فرا قانونی نیست و در چارچوب قوانین اسالم عمل خواهد نمود .شبید ببشتی اهمیت قانونمتتداری را
با مساله مدنیالطب بودن انسان و احتیاج دائمی او به زیست جمعی آغاز مینماید .لذا ،در اجتما متشکل از حضور یکایک
افراد ،مبمترین فضیلت ،قانون است که کارویژه مبم مصونیت جامعه از هرج و متترج را بتتر عبتتده دارد (ببشتتتی(1390،د)،
ص.)218
در نگاه شبید ببشتی ،امت در برابر اجرای قانون اسالم ،بالسویه هستند و حتی امام جامعه هیچ امتیاز خاصی در این زمینتته
نخواهد داشت .وی در پاسخ به دیدگاهی که معتقد به عدم احتیاج والیت به قانون اساسی بود ،آشکارا از ابتنای والیت فقیه
به قانون اساسی حمایت نمود (فیرحی ،1391،ص .)295شبید ببشتی ،با طرح بدی جامعه مستتلکی و تتترابط آن بتتا قتتانون،
میگوید:د ر جامعه مسلکى باید بگوییم کسانى باید به مقام رهبرى برسند و رهبران جامعه باشند که قبتتل از هتتر چیتتز همتته
ابتکارها و استعدادها و لیاقتهایشان در خدمت مسلکى قرار بگیرد (ببشتی(1390 ،د) ،ص .)191بر همین استتاس ،در ایتتام
تدوین قانون اساسی که انتقادها و مخالفتها با برخی از اصول آن ایراد گردید ،شبید ببشتی در پاسخ ،لحاظ دیکتاتوری را
در قانون اساسی رد میکند« :من تعجب مىکنم که چطور عدهاى اینطرف و آنطرف مىگویند از این قتتانون اساستتى بتتوى
دیکتاتورى مىآید ،آن هم دیکتاتورى آخوندها! صداى پاى فاشیسم نعلین مىآید! این یک توهین دوجانبه است :هم توهین
به روحانیت و هم توهین به ملت» (ببشتی(1380 ،الف) ،ص.)46
قانونگرایی در اندیشه ببشتی امری عام و همگانی است که در حوزههای مختلف حکمرانی شمولیت دارد .به طتتور مثتتال،
در جریان تصویب اصل  38قانون اساسی ،وی درخواست جواز شکنجههای خفیتتف بتترای کستب اقتترار از متبمتتان را بتته
صراحت انکار نمود و میگوید:توجه بفرمایید که مسأله ،راهِ چیزی باز شدن است .بتته محتتن اینکتته ،ایتتن راه بتتاز شتتد و
خواستند کسی را که متبم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزنند ،مطمئن باشید به داغ کتتردن همتته افتتراد منتبتتی
میشود .پس این راه را باید بست .یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعتته ستتالمتتتر
است (بینا ،1364 ،ص.)777
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اثربخشی دولت

1

حکمرانی خوب ،فنی است که کارآمدی دولت در انجام وظایفی همچون کیفیت نظام اداری ،صالحیت کتتارگزاران و عتتدم
تاثیرپذیری خدمات همگانی از مداخالت سیاسی را مبیا می نماید( .(Elsnhans, 2001, p.35چنین تعریفی ،منجتتر بتته
ایجاد تعامل دوسویه میان نیروهای اجتماعی و دولت میشود .بنابراین ،شناخت نقش و وظایف دولت به عنوان قدرت برتر
اجتما  ،ضروری به نظر میرسد.
الف :نقش دولت :نباد دولت به عنوان برترین نباد در نظام سیاسی ،در حوزه اقتصادی ،توان تقویت ظرفیتهتتای تتتوزیعی
مناب را از طریق افزایش مناب عمومی و گسترش نظام جام تامین اجتماعی بتته عبتتده دارد .همچنتتین در فرآینتتد سیاستتی،
پذیرش تکثر قدرتهای مختلف اجتماعی و توزی قدرت سیاسی را ممکن مینماید (جعفری و ذولفقاری ،1393 ،ص.)89
این مساله یکی از مطالبات اساسی شبید ببشتی در فرایند حکمرانی میباشد .وی توجه حکومت در حوزه سیاسی بتته نفتتی
توتالیتاریسم و دخالت در حوزه شخصی شبروندان جامعه را اصلی بنیادین و غیر قابل تغییر معرفی نمتتوده و معتقتتد استتت
که:هیچکس حتی رهبری یک جامعهی اسالمی حق ندارد ،در مساله عقیدتی کسی را دعوت یا وادار بتته پیتتروی از عقیتتدهی
خاصی نماید و یک فرد مسلمان نیز نباید به جوابی که رهبری در مساله اعتقادی بیان داشته است ترتیتتب اثتتر دهتتد و آن را
بپذیرد (ببشتی(1390 ،ج) ،ص.)67
بببود زندگی اقتصادی آحاد مردم از دیگر دغدغههای شبید ببشتی در حوزه اثر بخشی دولت است ،وی بر خالف برختتی
مکاتب کمونیستی ،در کنار سازمانهای تعاونی ،مالکیت خصوصی را در هر شکل (شکل فردی ،چه در شتتکل گروهتتی) را
پذیرفته و آن را دارای هیچ من اقتصادی موجبی نمیداند (ببشتی ،1362 ،ص .)76ایشان در واکنش به این نگرانتتی کتته بتتا
حذف ربا ،طرحهای بزرگ اقتصادی با مشکل تأمین مالی مواجه میشوند ،از کارگزاری دولتتت در اقتصتتاد دفتتا میکنتتد و
مینویسد:دولتهاى سالم و صالح مىتوانند خیلى ببتر از سرمایهداران خصوصى در راه صنای بزرگ یا طرحهاى آبیتتارى و
کشاورزى وسی  ،سرمایهگذارى کنند و چون دولت صالح نماینده و کارگزار ملت است ،این سرمایهگذارىها ختتواه نتتاخواه
در راه مصالح و مناف ملتها خواهد افتاد (ببشتی ،1387 ،ص .) 83با این حال ،گرایشات صرفاً سوسیالیستی را در اقتصتتاد
تجویز نمیکنند و با نفی مباشرت مستقیم دولت ،ظبور استعدادهاى اقتصتتادی را پیشتتنباد میدهتتد (همتتان ،ص .)20البتتته،
درصورت به خطر افتادن مناف شبروندان ،معتقد به مداخلهی دولت در مواردی نظیر قیمت گذاری اجناس میباشد.
شبید ببشتی ،به دلیل نگرش خاص اسالمی – شیعی خود ،نظام امت – امامتتت را جتتام و دربرگیرنتتده تمتتامی ستتطوح و
حوزههای زندگی اجتماعی میداند و به همین خاطر ،دولت را صرفاً محصور در امتتور سیاستتی ندانستتته و آن را مستتئول و
درگیر در حوزههای اقتصادی و فرهنگی میبیند.
ب :کیفیت مقررات :اخالق ،بنیاد نگرش آیتاهلل ببشتی در کیفیت بخشی در قوانین و حتی انتصاب نیروی انسانی است ،تتتا
جاییکه مخالفت خویش را با ورود افرادی القیتتد بتته مناصتتب اجرایتتی کشتتور را تصتتریح نمتتود .از منظتتر شتتبید ببشتتتی
عدالتورزی از مفاهیم مبم اخالقی است که پیشرفت هر جامعه در گرو آن استتت و ایتتن مفبتتوم در سیستتتم بوروکراستی
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اسالمی ،ضرورت تام دارد :در اسالم عدل داریم منحصر در شخص امام نیستتت  ...امتتا پتتس از شتتخص امتتام هتتم مطلتتب
همین طور است .در تمام مراحل رهبری و امامت و زعامت در احکام فقبی متتا ،یتتک شتترط بتته عنتتوان شتترط اصتتلی ذکتتر
میشود :عدالت ...ببترین تعبیر این است که بگویم نظام اسالمی باید پشت سر یکیک مقامات مسئول بتوانی نماز بختتوانی
(ببشتی(1390،ه) ،ص .)16پس میتوان نتیجه گرفت که مطالعات و دغدغههای شبید ببشتی منحصر در مباحتتث فکتتری و
حتی سیاسی نیست بلکه تدین امت ،وابسته به میزان رفاه شبروندان است.

مبارزه با فساد

1

فساد اداری به مجموعهی رفتارهای کارمندان بخش عمومی گفته میشود که در جبت تأمین مناف خود  ،هنجارهای قانونی
را نادیده میگیرند (هانتینگتون ،1385 ،ص .)90یکی از عناصر مبم حکمرانی خوب ،موضو عتتدم فستتاد اداری استتت .در
شرایطی که شیو فساد ،شبروندان به جای استفاده از نوآوریهای شخصی به دنبال راهکارهتتایی چتتون پرداختتت رشتتوه و
معامله با مقامات دولتتتی ،بتترای رانتتتخواری میباشتتند .عتتالوه بتتر ایتتن ،وجتتود فستتاد ،جتتذابیتهای اقتصتتادی را بتترای
سرمایهگذاران داخلی و خارجی کاهش داده و بنگاههای دولتی را به سمت فعالیتهای غیررستتمی کتته عمتتدتاً بتتا پرداختتت
کمتر مالیات به دولت همراه است ،سوق میدهد .وجود فساد درآمدهای مالیتتاتی دولتهتتا را کتتاهش داده و از ایتتن طریتتق
دولتها را در اجرای وظایف خود که همانا ارائه خدمات زیربنایی و کاالهای عمومی مؤثر در فراینتتد تولیتتد نتتاتوان ستتازد
(برادران شرکا و ملک الساداتی ،1378،ص.)66
ضرورت مبارزه با فساد در بیانات شبید ببشتی پر تکرار است و وی آسیبهای مختلف فستتاد را از دوران اولیتته پیتتروزی
نظام اسالمی متذکر شده و تسلط آن ،بر پیکر نیروی انسانی را موجب مرگ زودرس جامعه معرفی نمود .در منظتتر وی ،راه
حل فسادزدایی از عرصه اجتما وابسته به مبانی اندیشبای وی میباشد .از اینرو ،توصیه دائمی بتته خودستتازی و تبتتذیب
نفس نموده و میگوید:امیدوارم در جم ما کسى پیدا نشود که آنجا که پاى حق  ،ثروت و پول در میان مىآید ،جانب پتتول
و ثروت را بگیرد (ببشتی(1390،ب) ،ص .)91علیرغم توجه شبید ببشتی به تبذیب نَفس ،ایجتتاد مکانیستتمهای بیرونتتی و
مناسب برای کاهش فساد مبم به نظر میرسد .وی با استناد به آیه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بتتالمعروف و
ینبون عن المنکر (آل عمران ،)104،شناخت خوب و بدها ،این پسند و ناپسندها ،را برای هتتر انستتان ستتالم قابتتل شتتناخت
میداند و از آحاد جامعه تشویق خوبیها و مبارزه با منکرات را طلب میکند و در نبایت با رعایت این اصل فرد و جامعتته،
الگوی زیبایی از زندگی بشری را در سراسر جبان ارائه میکند (ببشتی(1380 ،ج) ،ص.)68
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امت  -امامت

نتیجهگیری
مفبوم حکمرانی به چگونگی روابط اجزای سیاسی جامعه (نبادها و سازمانها) و بخشهای غیرحکومتی (احزاب ،تشکلها
و  )...میپردازد .در مورد شاخصههای حکمرانی مطلوب میتوان گفت که هر نظام سیاسی که با سازوکارهای متقن حقوقی،
سیاسی تأسیس شود و در عینحال خود را در تمامی حوزههای عملکردی ،پاسخگو بدانتتد ،بتتههمان انتتدازه بتته حکمرانتتی
شایسته نزدیک خواهد شد؛ زیرا مناف شبروندان در چنین فرایندی تامین خواهد شد و مشروعیت و کارآیی حکومت تأمین
و تثبیت میشود .از اینرو ،رابطه علّی  -معلولی میان مفاهیمی چون مشارکت مردم و پاسخگو بودن نبادهتتا بتتا مشتتروعیت
نظام سیاسی وجود دارد.
در این پژوهش به برخی از مؤلفهها و عناصر حکمرانی خوب از دیدگاه آیتاهلل ببشتی پرداخته شتد ،و میتتتوان اذعتتان
نمود که بسیاری از الگوهای و نظریاتی که دارای خاستگاه غربی و غیراسالمی هستند و در محافل اندیشتتهورزی بتته عنتتوان
نظریهای نوین و بدی محسوب میشوند ،در مناب دینی اسالم به صورت کاملتر ارائه شده است؛ که با بررسی دقیق اندیشۀ
سیاسی متفکران انقالب اسالمی ،امکان خوانش بومی از نظریه حکمرانی خوب ،وجود دارد و با انطباق آن با مبانی سیاستتی
تشی  ،الگویی مطلوب در راستای پیشرفت همه جانبه ترسیم نمود .ابتنای نظام سیاسی مطلوب دکتر ببشتی بر نظریه امّت-
امامت است به شکلی که امت و امام دارای رابطهای متقابل و با اصالت ارادهی اولیهی شبروندان تعریتتف میشتتود .ایتتن دو
مفبوم با رابطهی دوسویه ،همزیستی استکمالی را طی میکنند و در نبایت الگوی حکمرانی خوب تولید میگردد .در واقت ،
تئوری امت -امامت مبنای اصلیِ تحلیل مولفههای حکمرانی دکتر ببشتی است که در این نظریه ،بتتا پتتذیرش حقتتوق ذاتتتی
E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

انسانها از جمله برابری ،آزادی و قانونگرایی به عنوان مبمترین شاخصههای حکمرانی مطلوب محسوب میشود .بنتتابراین
ضرورت و اهمیت تبیین این الگو در اندیشه آیتاهلل ببشتی چنتتان استتت کتته اوالً در میتتزان مشتتروعیت و کارآمتتدی نظتتام
اسالمی نقش مستقیم دارد و در وهلهی بعد ،روشی مطلوب و مثمر برای بسط و تبلیغ متتدل حتتاکمیتی جمبتتوری استتالمی
است ،زیرا که در دوران کنونی ،مدلهای خالی از این شاخصهها ،تاثیرات چندانی در تبلیغ دین اسالم ندارد.
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