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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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 1نظام امت و امامتدر خوب حکمرانی  هایشاخصه
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 چکیده
روش .  استتت از دیتتدگاه شتتبید ببشتتتی    ت و امامتتت نظام امّدر  خوب  حکمرانی    یاهشاخصهبررسی    هدف پژوهش حاضر

امامتتت  -امتتت  نظریتته  بتترببشتی نظام سیاسی مطلوب ابتنای  تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که    -پژوهش توصیفی

با  این دو مفبوم. شودمیریف عت شبروندان یاولیه  یارادهبا اصالت    ای متقابل وهرابطدارای  امت و امام    کهلی  به شک  ،است 

تئتتوری   در واقتت ،.  دگردمیتولید  حکمرانی خوب    در نبایت الگویکنند و  یطی م  ی دوسویه، همزیستی استکمالی رارابطه

ها از حقوق ذاتی انسان  با پذیرش،  بشتی است که در این نظریهنی دکتر بهای حکمرال مولفهامامت مبنای اصلیِ تحلی  -امت 

ضرورت و . بنابراین  شودمیهای حکمرانی مطلوب محسوب  ترین شاخصهگرایی به عنوان مبمآزادی و قانون  ،جمله برابری

ستتالمی نقتتش ی نظتتام اارآمتتدت و ک مشتتروعیمیزان  در    اوالً  چنان است کهاهلل ببشتی  لگو در اندیشه آیت این اتبیین  اهمیت  

در  کتته زیرا ،است و تبلیغ مدل حاکمیتی جمبوری اسالمی ط بسمطلوب و مثمر برای روشی  ی بعد،مستقیم دارد و در وهله

   ندارد.اسالم تبلیغ دین چندانی در  تتاثیراها،  از این شاخصه های خالیمدلدوران کنونی،  
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 مقدمه
مورد و ارسطو  مچون افالطون  هنظران متعددی  مندان و صاحب االیام توسط اندیشاز قدیم  کنندگیحکومت چگونگی فرایند  

از   ،گونتته انتختتاب شتتوندو چ  باشند    ییهادارای چه مشخصه  ،که حاکم)ان( سیاسی چگونه عمل کننداین  توجه بوده است،

بعتتد از معاصتتر و  هایی بتتوده استتت. در دوراندارای معیارها و شاخصتتهای دورههر جامعه و هر جمله مسائلی است که در 

المللتتی بینمثل سازمان ملل، صندوق    المللیهای گسترده دیگر، نبادهای بینمنظور جلوگیری از جنگ  به  گ جبانی دوم،جن

خدمات ی در پبنه جبانی اعالم و برای ارائه کمک و  های سیاسبرخی معیارها را برای یکدستی نظامبانی و ...  پول، بانک ج

ین معیارها مبتنی بتتر فرهنتتگ، باورهتتا و ستتنت سیاستتی که افارغ از این؛ لزامی خود کردندشرط امالی و سیاسی آنبا را پیش

حکمرانتتی  امتتردر ، ه اما از یک انستتجام و وحتتدت رویّتت کنند، ا ترویج میاند و الگوهای نظری آنبا رجوام  غربی ابتنا یافته

های سیاسی حاکم ق و سنت جزئی سیاسی را عالی  ر کلیات بوده و امورده  طبیعی است که این وحدت رویّد.  نکنپیشنباد می

 دهد.در هر جامعه شکل می

بتتیش از پتتیش در مرکتتز  توجه به انگارهای سیاسی اسالم،، های دینیهآموزه بو اتکای آن جمبوری اسالمی نظام    سیسأبا ت

بتتا حتتوزوی و    -دانشتتگاهی  تحصتتیل در علتتومضمن  اهلل ببشتی  آیت قرار گرفت. در این میان،  اندیشمندان  های  دازیرپایده

 ؛نمود  المیکالن انقالب اسمستحدثه و    پردازی پیرامون مسائل  وریتئ  اقدام به  ،ایجابی به مسائل اجتماعیرویکرد    اعتقاد به

 ،کارآمد نمودن نبتتاد دولتتت  و ارتقا نندگیک یند حکومت امت، درصدد بببود فرا، وی با ارائه ایده نظام امت و امدر این راستا

اهتمتتام اجتماعی، تاثیر بسزایی در    –از حقوق سیاسی  در این ایده، برخورداری امت    بود.  جمبوری اسالمی  سیاسینظام  در  

را دنی زیستتت متت بببتتود که وظیفتته حکمرانی، به عنوان الزامی شرعی  که  بطوری،  هبر جای نباد  یدر امر حکمران  کارگزاران،

های حکمرانی مطلوب مولفهه امت و امامت، مطالعه و ترسیم رابطاز    ی. پذیرش چنین خوانششودمیشمرده    دار است،عبده

آیتتت اهلل ببشتتتی  اجتماعی -سیاسی ررسی نظریاتاز این رو با برا ضروری می نماید. در نظرگاه سیاسی این فقیه نواندیش 

اثربخشتتی و   عتتدالت ورزی،چتتون قتتانون گرایتتی، شتتفافیت،  می همیمفتتاه  توان  میمختلف انقالب اسالمی،    هایدر بزنگاه

 حکمرانی مطلوب در نظام امت و امت نام برد. های بنیادین  شاخصهپاسخگویی را از 

 

 پیشینه پژوهش

متتورد تتتدقیق   ن مفبوم رااز ای  خوب انجام گرفته است که هر یک زوایای متفاوتی    حکمرانی  ونهای مختلفی پیرامپژوهش

 (1388)« تبیتتین ختتوبی در حکمرانتتی ختتوب»  مقالتتهدباغ و نفتتری در    .شودمیر ادامه به برخی از آنبا اشاره  داند.  قرار داده

گرایتتان و ایتتن مقالتته ایتتن مفبتتوم از منظتتر اخالق مختلف اخالقی تعریتتف شتتده استتت و در  معتقدند که خوبی در مکاتب 

یاستتی بررسی موان  تحقق حکمرانی ختتوب در فرهنتتگ س»مقالهزاده و همکارانش در  . حشمت ده است گرایان تبیین شواق 

هتتایی چتتون فرهنگ در ایتتن تحقیتتق وجتتود ختترده ان  حکمرانی خوب را بررسی نماینتتد،اند مو سعی کرده  (1396)  «  ایران

. مبتتارو و پیونتتد نیتتز در لقتتی شتتده استتت گریزی به عنوان موان  حکمرانی مطلوب تقانونو  گراییعشیرهو  قومیت  استبداد،  

مفتتاهیمی چتتون نبتتاد، رشتتد   (1389« )م و تاثیر آن بر رشد اقتصادینگاهی به شاخص حکمرانی خوب از منظر اسال»مقاله
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های »شتتاخصمقالتته پتتور در همچنتتین، علویتتان و زار . انددادهلگوی حکمرانی اسالمی ارتباط  کنترل فساد را با ا  زا ودرون

کمرانتتی، بتته بتتانی در حهای بانک جبا استفاده از شاخصه (1396)  «آملیاهلل جوادیه سیاسی آیت ب در اندیشحکمرانی خو 

 .انتتداشاره کردهمی  اسالدولت  توسط  گویی و شفافیت  هایی چون نظارت، پاسخمولفه  آملی، بهاهلل جوادی  آراء آیت   استناد به

با در نظتتر  و ( نوشته1388) «های بازانی خوب بر پایه نظریه سیستممرحکطراحی الگوی  »  ای با عنوانمقالهجاسبی و نفری  

را ، کارایی و بقای هر سیستم و ارتباط این مفبوم در علتتم متتدیریت حکمرانتتی ختتوب  ی حکمرانی خوباهگرفتن ویژگی

بتترای   رد.بشتی وجود داآرای شبید ب  دهد که زمینه برای تتبّ  حول، نشان میآثاری از این دست این آثار و    .اندتشریح کرده

ستتنگ محتتک زد. ایتتن مقالتته اهلل ببشتی ارهای مطلوب آیت بایست معیارهای حکمرانی را بازشناخت و با معیاین منظور می

پس سنمائیم و صا میهای حکمرانی خوب را شناسایی و احراست این مبم را به سرانجام برساند. بنابراین ابتدا معیا  صدددر

 کنیم.یف میحکمرانی خوب را تعر

 

 تعریف و ماهیت حکمرانی خوب
و با توجه  بتته بررستتی  2بارنارد چستر هایاندیشه در 1980است و از دهه  و تنظیم امورمعنای اداره به در لغت   1حکمرانی

ه ستتتدان حکومت اداره چگونگی این مفبوم اصوال ناظر به گوهر  (.32، ص1383دری، )می عملکرد نباد دولت، مطرح گردید

تتترین موضتتوعات در حتتوزه از مبم  ،آن را  یسازندهحکمرانی و عناصر  شاید بتوان  و      (445، ص1388،  )گریفیتس  شودمی

بتتدیبی و غیتتر اصل وجتتود آن    ،حکمرانیدر  نو  ترتیبات مستقر  فارغ از    کهازی حقوقی و اندیشه سیاسی دانست  پردنظریه

و   استتت 3ت تر از حکومتت وستتی ،  مفبتتوم حکمرانتتیین است کتته  ل توجه انکته قاب  (.45، ص1388،  الگلین)  قابل انکار است 

 شتتده نظتتری آن اهتمام فرایندو   ویژگیددی دارد، که اغلب به دو وجه  علوم سیاسی، تعاریف متع  همانند دیگر اصطالحات

توجه اکمیت عمال حدر تعریف دوم، به فرایند اِ  گرچه  ؛باشد(، وضعیت حکمرانی خوب، مبم میاست. در وجه اول)ویژگی

 در بردارنده دو قسمت از مفبوم حکومت،  انی ضمن تفاوت معناییحکمر بنابراین مفبوم(. 32، ص1383)میدری،  شودمی

بخش خصوصتتی(  و مدنی )دولت، جامعه جامعه مشارکت سه گانهبه  و معطوفآن  اجتماعی یزمینه اول، به قسمت ، است 

 شتتودمتتدیریتی آن، اشتتاره می مولفتته هتتایه بتته ماهیتتت دولتتت و سیاسی حکمرانتتی بتتا توجتت  وجهبه  دوم، قسمت  است و

 (. 84، ص9613گودرزی،   و نژاد)سلطانی
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 نظریات حکمرانی خوب 

جبانی قرار گرفت. در ادوار بعتتدی ستتاحت سیاستتی های مورد توجه سازمان ،مفبوم حکمرانی ابتدا در ساحت اقتصادی آن

نبادهایی همچتتون ستتازمان  ،اقتصاد غیر دولتی معرفی شد. در حال حاضردن سیاست و هایی چون دموکراتیزه شآن با مولفه

ی زنتتدگی شتتبروندان در جامعتتهبررستتی  نگرند کتته هتتدف آن  فزاری به حکمرانی میانرممتحد با رویکردی انسانی و  ملل  

ادی و متتدیریتی اقتصتت های  (، بتتر شاخصتته2002)  ( و اتحادیه اروپتتا1992ار از حکومت خوب است. بانک جبانی )برخورد

فسادزدایی اهتمتتام نمتتوده انتتد. تخصیص عادالنه مناب  و هایی چون رشد اقتصادی، مفبوم حکمرانی تاکید نموده و بر مولفه

های (، حکمرانی با توسعه سیاسی ارتبتتاط داشتتته و بتتر جنبتتهالملل ایاالت متحده آمریکا)موسسه توسعه بین  در منظر برخی

توستتعه   امهبرناز سوی دیگر،  ؛  اندتیزی و جامعه مدنی تاکید نمودهخابات، کثرت گرایی، تمرکز سالگوی دموکراسی چون انت

پیشتتنباد،  ایتتن در استتت.توسعه سیاستتی و اقتصتتادی تعریتتف نموده  ت غای(، حکمرانی مطلوب را با دو  1997)  سازمان ملل

شتتود. های متتدیران جامعتته تعریتتف میدگاهدر دیپذیری و حاکمیت قانون حکمرانی با عناصری نظیر پاسخگویی، مسئولیت 

تتتوان متتدعی شتتد های مختلفی است. بنابراین مینی با رویکردها و اهدافدهنده بررسی مفبوم حکمرابررسی نظریات نشان

های کاملی از توسعه جوام  باشد، وجود ندارد و هر یتتک از نظریتتات جنبهالگوی جامعی از حکمرانی خوب که حاوی    که

مفتتروا اساستتی را  دون  اند. اما در تحلیل کالن منتج از مطالعه نظریات متعدد می تواصی، توجه نظری داشتهبه ابعادی خا

  .ارائه نمود

های دوم، معطوف به تفاوت مسالهاست.  دنیجامعه م دولت وموجده حکمرانی در روابط متقابل   ناظر به نقش  ،ین مسالهاول

 ؛ به عبارتی مالو سنجش حکمرانتتی درباشدایدئولوژی غالب جوام  می  ومی وهای بنظری حکمرانی و رابطه آن با ویژگی

ت. بنابراین حکمرانی خوب مفبومی هنجتتاری استتت سکشورهای پذیرفته شده مبتنی بر هنجارهایجامعه،  می  مدیریت عمو 

  (.Landman,2003, p.67) تعریف شودآن   بستربه اقتضای    که می بایست 

 

 شتیبه  شهید  زندگی و اندیشه سیاسی
-1307) اولین اقدام شبید ببشتتتیاست.  اهلل محمد ببشتی از متفکران اجتماعی و تاثیرگذار در دوران جمبوری اسالمیآیت 

ینتتد آایشان در فرو    ودب  1357ماه    آذر  م خمینی دردر اوان اولیه انقالب اسالمی، تشکیل شورای انقالب به فرمان اما  (1360

کرد. پس از استعفای دولت موقت در ستتال قش میایب رئیس مجلس خبرگان ایفای نتدوین قانون اساسی به عنوان نخطیر  

. بتته به ریاست دیتتوان عتتالی کشتتور منصتتوب گردیتتد ام خمینیدتی به عنوان وزیر دادگستری و سپس، از سوی ام، م1358

حتتزب جمبتتوری وی  .  دنظام نوپای سیاسی برشتتمرهای سیاسی، اجتماعی  در صحنهایدئولوگ  ببشتی را    توان  میحت  صرا

نگرانتته ببشتتتی، نظتتام . در منظتتر جام اری نمتتوداسالمی را با هدف تربیت و شناسایی نخبگان سیاستتی فرهنگتتی پایتته گتتذ

 تی قابل تحلیل استتت. ببشتتتی ستته مفبتتوم استتتقالل،جمبوری اسالمی مبانی فکری قابل توجبی داشت که از جبات متفاو

دانست و در عتتین اعتقتتاد بتته مفتتاهیمی چتتون کننده سازه فکری نظام اسالمی میآزادی و جمبوری اسالمی را پایه و تعیین
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یت، آزادی و دموکراسی مداری و والیت فقیه، توجه خاصی به مفاهیم نوین همانند جمبورین در اجتما ، ارزشحاکمیت د

نی داد نمود. ببشتی، بنا به مبتتادر تاریخ انقالب اسالمی قلم  مجتبدی نواندیش و مصلح،  توان ببشتی رارو میاز این.  شت دا

در این میتتان، الگتتوی .  ام توامان به این دو مفبوم بنیادین داشت تماهفکری خود که ترکیبی از اسالمیت و جمبوریت است،  

توان آن را راهبردی بنیتتادین در دوران گتتذار است که می  ده نظام امت و امامت حکمرانی ببشتی منبعث از مبانی فکری و ای

 اهنشاهی به نظام سیاسی جمبوری اسالمی محسوب نمود.از نظام ش

 

 ت و امامتنظام امّ 
ره شناسی، همواشناسی و انسانهستیاهلل ببشتی اشاره کنیم. دو مفبوم  ست به مبانی نظری اندیشه آیت ست الزم ادر گام نخ

 هب اهلل ببشتی،نین مبنایی، آیت فای چه اقتی عالمان مسلمان اطالق می شود. بورزبه عنوان دو مبنای نظری در ساحت اندیشه

 خلتتق و تتتدبیر وجتتود،ساحات ذات مقدس البی، در  یگانگی به جام  اعتقاد معنای به را عنوان فقیبی شیعی، مفبوم توحید

 اراده  ذیل  ،زیست فردی و جمعی  دررا    انساناراده    وند در نظام هستی،عمال اراده خدااِبه    اشارهبا    و  شمرده  بر  نظام هستی،

 ،و تفکتتر اندیشتتهاستتتعداد  بتتا کتتهگری فعال است انسان کنش در این دیدگاه،(. 278. ص)ج(1390ببشتی،)  پنداردمی  البی،

طلب و همواره حق  یانسانچنین    .(13ص  ،)ج(1380،ببشتی)  کندمی  بندیجم   و  محاسبه  مطالعه،  را  اشیحس  هایدریافت 

 را در ختتود پدیتتد آورده و در پتتی  جبتتانی  و  بزرگ  هایآرمان  به  شگرای  طلبی،مفبوم حقوی با اتصاف به    ،جو است کمال

 . نماید می اخذ را متعال خداوند  البی خلیفه مقام  شایستگی ،هستی نظام با  همسوئی

شناسی است و وی با طرح نظریه متاثر از نگرش انسان  مانند متفکران دیگر،ه  اهلل ببشتیپُر واضح است که آراء سیاسی آیت 

مفبومی   ن الگو امت،باشد. در ایحکمرانی در دوران معاصر میمامت در پی ارائه خوانشی نوین از حکومت و  نظام امت و ا

های متتدرن تمتتایز بتتدیبی آموزهفلذا با عناصر تشکیل دهنده امت در   ،کلی  است که از عقاید مشترو دینی تشکیل می یابد

شتتباهتی   نتتاسری و اهداف مشترو است و بتتا مفبتتوم قرآنتتی  خواهد داشت. مراد از مفبوم امت، جامعه انسانی دارای رهب

  .(40، صالف/ 1380ببشتی،) ندارد

استتت   مستتئولیت متتال امتتت ای دارد و از آنجتتائی کتته  ، مشارکت و نقش مردم در مناسبات قدرت جایگاه ویژهالگو این  در  

بایتتد  زمامدار صرفاً و نیست  ممکن مردم ست خوا  دوننیز ب  آن  گیرد و دوام  صورت  مردم  عامه  یأباید با ر  حکومت   تاسیس

تتتوان متتدعی شتتد کتته در نظرگتتاه در نتیجه می(.  16، ص(الف)1380ببشتی،)  یردسِمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگ

پتتذیرش جایگتتاه مبتتم  .استتت مردمی   الامک   ی آن،اباشد؛ اما حدوث و بقبه اسالم  باید متعبد    حکومت   گرچهشبید ببشتی،  

ببشتتتی، ) باشتتدامام و عاری از هر گونه تحمیل و اجبار می    ابل امت باارتباط متقگیری  امت در الگوی مذکور، موجد شکل

 (.  40، ص)د(1390
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 بهشتیشهید  حکمرانی خوب در آرای های  شاخصه
در برختتی گرچتته دینتتی،  غیتتر رویکردهای بر ات مبتنیرینظ رانی،گفته پیرامون مفبوم حکمتحلیلی پیش مباحث  به التفات با

 در تحلیتتل کتتاملی چارچوب تواندالزاما نمیاما  ؛نظام دانائی اسالم دارد کمرانی مطلوب در، اشتراکاتی با الگوهای حعناصر

ختتوب در حکمرانتتی  هایو اسالمی از شاخصه جام  فبم برای لذا ،حکمرانی مطلوب در نظرگاه اندیشمندان اسالمی باشد

 نشان بایتتد ستتاخت رخاط .داشت  کافی ی توجهو ایده نظام امت و امامت و نظری مبانی بهبایست اهلل ببشتی میندیشه آیت ا

 ،شتتدناظر به اول حکمرانی که به همکاری سه بخشی اشتتاره می  ،گفته، مساله اصلی نوشته حاضرکه با توجه به مسائل پیش

 دولت، با التفات به تئوری نظام امتتت ومرتبط با زمینه سیاسی و کارآمدی    حکمرانیِی  هاشاخصهارتباطی ندارد، بلکه تبیین  

 اهلل ببشتی به عنوان موضو  اصلی در نظر گرفته شده است.امامت آیت 

. برای انجام پردازیمدر این بخش به بررسی موردی معیارهای ذکر شده در چارچوب نظری تحقیق با آرای شبید ببشتی می

 ی خواهیم کرد.ریف هریک از معیارها را طرح کرده و سپس دیدگاه ببشتی را در آن خصوص بررسابتدا تعین مبم، ا

 

 1حق اظهار نظر و پاسخگویی

 در ذیل این معیار دو اصل اساسی مورد توجه هستند:

 ؛جود حس اثرگذاری مردم بر حاکمیت الف( و 

 ب( آزادی در کیفیت اثرگذاری است.   

 دهیم: اکاوی قرار میا مورد وموارد ر  هر یک از ایندر ادامه 

را   تتتا شتتبروندان بتواننتتد دولتتت   ،شتتودمیصتتحبت    دولتتت   کتتردبتتر عمل  مردم  حالت از ضرورت تاثیرگذاریدر این  الف:  

 فعتتال  مشتتارکت ،  الزمتته ایتتن امتترمناف  شبروندان تتتامین گتتردد. البتتته    ،در نبایت با ارائه آزادانه نظراتو  کنند    بازخواست 

 و  افتتراد  هآزادان  اطاعت   نظام،  مشروعیت   چنین حقی پیامدهایی نظیر افزایش  پذیرش  باشد.می  کالن  تصمیماتشبروندان در  

مطلتتوب شتتبید کمرانتتی  ح  (.43، ص1384،  بتتر)و  را در پتتی خواهتتد داشتتت   شوندگانحکومت   با  سیاسی  نظام  هنجاریهم

 داند. منوط به حضور آگاهانه آنان میامعه را ب رهبر جبا تایید مشارکت فعال مردم، انتخابه این فرایند توجه دارد و   ببشتی،

ویژگتتی ختتاص وی  .  استتت   بدیلی به ختتود اختصتتاص دادهمفبوم آزادی، جایگاه بیتی  اهلل ببشآیت   در اندیشه سیاسیب:   

 .(171، ص1386 ،)ستترابندی شتتودمیهایش تتتا لحظتته متترگ انتخاب  که منجر به آزادگیداند  میرا در آزادی فطری    انسان

، )ببشتتتی عبودیتتت استتت انستتان و غایتتت آن کمتتال  گرچهشود، سلب حتی امام جامعه،  کسهیچتوسط  ی نبایدچنین حق

های آزادی  اهتمام به بُعد درونی آزادی است که البته به  نگرش ببشتی در تبیین آزادی در وهله نخست   (.92، ص)ب(1390

باره اهمیت شبید ببشتی در.  شودمیآحاد امت    یماعاجت  –سی  حقوق سیاتعیین  یابد و موجب  ی میتسرّ  اجتماعی()  بیرونی

 ؛رستتدمی نظتترش بتته  اگتتر چیتتزی  بنگتترد و  گذرد، با دقت می  در پیرامونش  آنچه  ر فرد باید بهه  :آزادی بیرونی معتقد است 
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در چنتتین   (.86، ص1388  یا گنجتتی،نهدایت )  بدهد  اطال   مسئول  مقامات  اجرا به  کند، تذکر بدهد و برای  بگوید، افشاگری

متتی   حکمرانتتانقتتدرت  محدودیت    و منجر به  سیاسی محسوب شده  نظامکلید حل معضالت    عمومی،  گریمطالبه  ،نگرشی

 .  شود

حتتاکم غیتتر ) بتته ولتتی فقیتته  «نصیحت، تذکر و انتقتتاد»  از وجوب  ،النصیحه الئمه المسلمینقاعده  شبید ببشتی با اعتقاد به   

 .شتتمردمیبر  (76، ص)ج(1390ببشتتتی،)  «جامعه رشد یافتتته»و     «تربیت اسالمی»و این را از مصادیق    تهسخن گف  معصوم(

را در این پدیده جمبوری استتالمی بگیتترد انتقاد سازنده ...  یهر کس به هر عنوان بخواهد جلو معتقد است:باره  این  در    وی

سلب آزادی گرایی و اقتدار رواین از. (260ص  ،1386  ،سرابندی)  یزارماز راه اسالم منحرف است و به عنوان مسلمان از او ب

قلمتتداد  خروج از چتتارچوب اصتتول استتالمیالعاده کشور مصداق  وجود شرایط فوقنظیر  توجیباتی    با  انتقاد از امام جامعه،

   1.شودمی

 

 ورزیعدالت
ه و عتتدالت مودهای مختلفی نظیر عدالت فقبی، اخالقی، فلسفی و اجتماعی بررسی ناز جنبهرا  شبید ببشتی مفبوم عدالت  

روح   ،ه مثابه سنگ زیرین روابط اجتمتتاعیوی عدالت را ب  باشد.های وی میمامت از بزرگترین آرمانا-فراگیر در نظام امت 

معرفتتی نمتتوده  ورزیببشتی در گام نخست عدل اخالقی را مبمترین وجه عدالت  نماید.  و محتوای نظام سیاسی معرفی می

)ببشتتتی،  دانتتدز هرگونه تعتتدی را اولتتین شتترط کتتارگزاران در حکمرانتتی استتالمی میو اتصاف به عدالت فقبی و پرهیز ا

محور ببشتی، الزام رهبر جامعه به ملکه عدالت ضتترورت . خاطر نشان باید ساخت که در نظرگاه عدالت (191ص  )د(،1390

همتتان، ) باشدخویش دست یافته نىنفسا و غلبه بر امیاللنفسب  صائنا  بایست به ویژگیالشرایط میبیشتری داشته و فقیه جام 

 (. 267ص

قی اکتفا ننموده و ضمن اعتقاد به عتتدالت اجتمتتاعی بتته عنتتوان یکتتی از عدل اخال  اندیشه اجتماعی شبید ببشتی به ساحت 

دیگر وی حضور توامان دیتتن و  نماید. به عبارتاهداف واالی دین، رابطه مستقیمی میان دو مفبوم عدالت و دین برقرار می

دین می داند. بدین ترتیب   ،نحقیقی بود  ت را امری اساسی دانسته تا آنجا که دین منبای عدالت اجتماعی را نشانه غیرعدال

های غربی، حکمرانی مطلوب، صرفا ناظر به عتتدالت نگرانه ببشتی، برخالف مدلتوان گفت که در بینش اسالمی و جام می

عدالت کارکردی، برختتورداری حتتاکم   الزمه برقراریجوه مختلف عدالت،  شود؛ بلکه ضمن اهتمام به وکارکردی تبیین نمی

 باشد. ملکه عدالت میاسالمی از 
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   1اکمیت قانونح
 قتتانون اجرای ،ض کارکردهای و  که  یینبادها  برای  جامعه  شبروندان  و  دانمردولت  که  عملی  احترام  میزان  بهقانون    حاکمیت  

حتتق  کتتس هتتیچ و است  اسالم هایو آموزه احکام اسالمی، حکومت در  نای عملمبشود.  ، تعبیر میرا دارند  اختالف  حل  و

از جملتته فقاهتتت و  ،های الزمصتتالحیت  کتته یحتتاکماستتالم  در ،رواز این .نداردرا  البی قانون بر احکام و ارجحیت تغییر 

متتداری را اهمیت قانون  عمل خواهد نمود. شبید ببشتی  اسالموانین  قچارچوب    درقانونی نیست و    فرا  ،را داراست   ،عدالت 

از حضور یکایک   متشکلر اجتما   د  ،. لذانمایدبه زیست جمعی آغاز میبودن انسان و احتیاج دائمی او  الطب   مدنی  با مساله

، )د(1390،ببشتتتی) را بتتر عبتتده داردهرج و متترج  است که کارویژه مبم مصونیت جامعه از    قانون،  ین فضیلت ترمبمافراد،  

 .(218ص

امتیاز خاصی در این زمینتته   عه هیچجامقانون اسالم، بالسویه هستند و حتی امام  ، امت در برابر اجرای  بید ببشتیدر نگاه ش 

فقیه ابتنای والیت  ازآشکارا بود،  قانون اساسیبه عدم احتیاج والیت به    معتقد  کهدیدگاهی  به  در پاسخ    یو  .نخواهد داشت 

و تتترابط آن بتتا قتتانون،  مستتلکیامعه  شبید ببشتی، با طرح بدی  ج.  (295، ص1391فیرحی،)  حمایت نمودن اساسی  قانو   هب

ر جامعه مسلکى باید بگوییم کسانى باید به مقام رهبرى برسند و رهبران جامعه باشند که قبتتل از هتتر چیتتز همتته دگوید:می

در ایتتام استتاس،    همین  بر(.  191، ص)د(1390ببشتی،  )  هایشان در خدمت مسلکى قرار بگیردابتکارها و استعدادها و لیاقت 

را دیکتاتوری    لحاظ  ،پاسخ  رید ببشتی دشب  ،دیگردایراد    ناز اصول آها با برخی  انتقادها و مخالفت   که  قانون اساسی  تدوین

قتتانون اساستتى بتتوى  گویند از اینطرف مىطرف و آناى اینکنم که چطور عدهتعجب مى  من»  کند:می  دردر قانون اساسی  

وجانبه است: هم توهین آید! این یک توهین دصداى پاى فاشیسم نعلین مى  هم دیکتاتورى آخوندها!  آن  آید،دیکتاتورى مى

 . (46، ص)الف(8013  ،ببشتی)  «به روحانیت و هم توهین به ملت 

به طتتور مثتتال،   شمولیت دارد.حکمرانی  مختلف  های  حوزه  امری عام و همگانی است که در  ببشتی  در اندیشهگرایی  قانون 

ب اقتترار از متبمتتان را بتته های خفیتتف بتترای کستت وی درخواست جواز شکنجه  ،اساسیقانون    38  جریان تصویب اصل  در

ایتتن راه بتتاز شتتد و  ،کتتهتوجه بفرمایید که مسأله، راهِ چیزی باز شدن است. بتته محتتن این:گویدصراحت انکار نمود و می

کتتردن همتته افتتراد منتبتتی   به داغ  به او بزنند، مطمئن باشید  ها باشد یک سیلیجرم  ترینبزرگ  خواستند کسی را که متبم به

تتتر بست. یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعتته ستتالم  باید  را  هرا  شود. پس اینمی

 (.  777، ص1364، نابی)  است 
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 1دولت  بخشیاثر 
عتتدم کتتارگزاران و    داری، صالحیت یت نظام افکی  نهمچو ی  ظایفدر انجام وکارآمدی دولت  است که    فنی  ،خوب  حکمرانی

تعریفی، منجتتر بتته چنین  .Elsnhans, 2001, p.35))را مبیا می نماید سیاسی مداخالتمگانی از خدمات ه تاثیرپذیری

برتر وظایف دولت به عنوان قدرت  نقش و  شناخت    ،شود. بنابراینمی  دولت   و  اجتماعی  نیروهای  میاندوسویه    تعامل  ایجاد

 رسد. ر میضروری به نظاجتما ،  

 تتتوزیعی  هتتایظرفیت   تقویت در حوزه اقتصادی، توان    رترین نباد در نظام سیاسی،نباد دولت به عنوان ب  الف: نقش دولت: 

سیاستتی،  رآینتتدچنتتین در فبتته عبتتده دارد. هم تامین اجتماعی جام  نظام گسترش  و  ومیمناب  عم  افزایشرا از طریق  مناب   

  (.89، ص1393ذولفقاری، جعفری و ) نمایدرا ممکن میسیاسی   قدرت  توزی  وعی  های مختلف اجتماقدرت کثرت پذیرش

نفتتی در حوزه سیاسی بتته ت  باشد. وی توجه حکوماین مساله یکی از مطالبات اساسی شبید ببشتی در فرایند حکمرانی می

معرفی نمتتوده و معتقتتد استتت  نیادین و غیر قابل تغییرو دخالت در حوزه شخصی شبروندان جامعه را اصلی ب  توتالیتاریسم

ی دعوت یا وادار بتته پیتتروی از عقیتتدهی را در مساله عقیدتی کس ،می حق نداردی اسالجامعهکس حتی رهبری یک هیچکه:

آن را  است ترتیتتب اثتتر دهتتد و خاصی نماید و یک فرد مسلمان نیز نباید به جوابی که رهبری در مساله اعتقادی بیان داشته

    (.67، ص)ج(1390،  )ببشتی بپذیرد

بر خالف برختتی   وی  شبید ببشتی در حوزه اثر بخشی دولت است،  هایدیگر دغدغه  آحاد مردم ازاقتصادی  بببود زندگی   

را   (شکل فردی، چه در شتتکل گروهتتی)  خصوصی را در هر شکلمالکیت  های تعاونی،  در کنار سازمان  ،مکاتب کمونیستی

به این نگرانتتی کتته بتتا  ایشان در واکنش .(76، ص1362)ببشتی،    داندمینموجبی  اقتصادی    ن هیچ مدارای    پذیرفته و آن را

کنتتد و تصتتاد دفتتا  میاز کارگزاری دولتتت در اقشوند،  های بزرگ اقتصادی با مشکل تأمین مالی مواجه میحذف ربا، طرح

هاى آبیتتارى و ر راه صنای  بزرگ یا طرحداران خصوصى دتوانند خیلى ببتر از سرمایههاى سالم و صالح مىدولت نویسد:می

ها ختتواه نتتاخواه گذارىاین سرمایه  ،گذارى کنند و چون دولت صالح نماینده و کارگزار ملت است کشاورزى وسی ، سرمایه

 را در اقتصتتاد سیالیستیسو  با این حال، گرایشات صرفاً  (.  83، ص1387)ببشتی،    ها خواهد افتاددر راه مصالح و مناف  ملت 

 ،البتتته(.  20صهمتتان،  )  دهتتداقتصتتادی را پیشتتنباد می  ىاستعدادها  ، ظبورمباشرت مستقیم دولت با نفی  کنند و  تجویز نمی

 باشد.  میقیمت گذاری اجناس   واردی نظیری دولت در ممداخلهمعتقد به   ،وندانرمناف  شبصورت به خطر افتادن در

امامتتت را جتتام  و دربرگیرنتتده تمتتامی ستتطوح و  –د، نظام امت شیعی خو  –می شبید ببشتی، به دلیل نگرش خاص اسال 

داند و به همین خاطر، دولت را صرفاً محصور در امتتور سیاستتی ندانستتته و آن را مستتئول و های زندگی اجتماعی میحوزه

 بیند.های اقتصادی و فرهنگی میدرگیر در حوزه

تتتا  ،است  انتصاب نیروی انسانی در کیفیت بخشی در قوانین و حتی  اهلل ببشتیآیت د نگرش  بنیا  ،اخالقب: کیفیت مقررات:  

از منظتتر شتتبید ببشتتتی .  مخالفت خویش را با ورود افرادی القیتتد بتته مناصتتب اجرایتتی کشتتور را تصتتریح نمتتودکه  جایی

ی در سیستتتم بوروکراستت   بتتومورزی از مفاهیم مبم اخالقی است که پیشرفت هر جامعه در گرو آن استتت و ایتتن مفعدالت 
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... امتتا پتتس از شتتخص امتتام هتتم مطلتتب   در شخص امام نیستتت   در اسالم عدل داریم منحصر  :، ضرورت تام دارداسالمی

طور است. در تمام مراحل رهبری و امامت و زعامت در احکام فقبی متتا، یتتک شتترط بتته عنتتوان شتترط اصتتلی ذکتتر همین

 مسئول بتوانی نماز بختتوانی  قاماتیک ماید پشت سر یکبگویم نظام اسالمی ب  : عدالت... ببترین تعبیر این است کهشودمی

های شبید ببشتی منحصر در مباحتتث فکتتری و نتیجه گرفت که مطالعات و دغدغه  توانمیپس    .(16، ص)ه(1390،ببشتی)

 است. فاه شبروندانتدین امت، وابسته به میزان رحتی سیاسی نیست بلکه 

 

     1مبارزه با فساد
هنجارهای قانونی   ،خود    مناف   تأمین  بت ج  در  کهشود  گفته می  عمومی  بخشرمندان  کا  رفتارهای  یعهمجمو   به  اداری  فساد

استتت. در اداری  فستتاد  موضو  عتتدم    ،حکمرانی خوب  عناصر مبمیکی از  (.  90، ص1385  ،گتوننیهانت)  گیرندرا نادیده می

پرداختتت رشتتوه و به دنبال راهکارهتتایی چتتون   های شخصینوآوریز  به جای استفاده ا  ، شبروندانفسادشیو   شرایطی که  

های اقتصتتادی را بتترای وجتتود فستتاد، جتتذابیت   ،ایتتن  عتتالوه بتتر  .باشتتندمی  خواریانتتت ر  بتترای  ت دولتتتی،مقاما  معامله با

پرداختتت  رستتمی کتته عمتتدتاً بتتاهای غیرهای دولتی را به سمت فعالیت داخلی و خارجی کاهش داده و بنگاهگذاران  سرمایه

را کتتاهش داده و از ایتتن طریتتق هتتا الیتتاتی دولت وجود فساد درآمدهای م  دهد.میت به دولت همراه است، سوق  کمتر مالیا

 در فراینتتد تولیتتد نتتاتوان ستتازد  ها را در اجرای وظایف خود که همانا ارائه خدمات زیربنایی و کاالهای عمومی مؤثردولت 

 .(66، ص1378،ملک الساداتیبرادران شرکا و )

های مختلف فستتاد را از دوران اولیتته پیتتروزی ید ببشتی پر تکرار است و وی آسیب فساد در بیانات شب  ضرورت مبارزه با 

 ، راهویدر منظتتر  .  متذکر شده و تسلط آن، بر پیکر نیروی انسانی را موجب مرگ زودرس جامعه معرفی نمودنظام اسالمی  

تبتتذیب   خودستتازی وتوصیه دائمی بتته    ،رواز اینباشد.  وی می  ایمبانی اندیشبحل فسادزدایی از عرصه اجتما  وابسته به  

جانب پتتول  ،آیدمىثروت و پول در میان  ،امیدوارم در جم  ما کسى پیدا نشود که آنجا که پاى حق گوید:نموده و میس  نف

بیرونتتی و های  مکانیستتمیجتتاد  ا  ،نَفس  به تبذیب   جه شبید ببشتیعلیرغم تو   .(91، ص)ب(1390،یببشت)  و ثروت را بگیرد

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بتتالمعروف و   هاستناد به آی  اب  ویرسد.  مبم به نظر میناسب برای کاهش فساد  م

شناخت خوب و بدها، این پسند و ناپسندها، را برای هتتر انستتان ستتالم قابتتل شتتناخت   ،(104،آل عمران)  ینبون عن المنکر

فرد و جامعتته،  عایت این اصلکند و در نبایت با رها و مبارزه با منکرات را طلب میخوبی  اد جامعه تشویقاز آحداند و  می

  (. 68)ج(، ص1380ببشتی،  ) کندالگوی زیبایی از زندگی بشری را در سراسر جبان ارائه می

 
1 Corruption control 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999


 
 

E-ISSN: 2783-4999 

http://journals.abru.ac.ir 

 

 
 

   
 

 گیریتیجهن
ها )احزاب، تشکل  حکومتیغیرهای  بخش  و  ها(زمان)نبادها و سا  سیاسی جامعه  اجزای  روابطچگونگی    به  حکمرانیمفبوم  

گفت که هر نظام سیاسی که با سازوکارهای متقن حقوقی،   توانمیهای حکمرانی مطلوب  شاخصهدر مورد  .  پردازدمی  .(..  و

بتته حکمرانتتی   انتتدازههمان  بتته  پاسخگو بدانتتد،  ،عملکردیهای  حوزهتمامی  در    حال خود رادر عین  سیس شود وأسیاسی ت

مین تأو مشروعیت و کارآیی حکومت  شدزیرا مناف  شبروندان در چنین فرایندی تامین خواهد   ؛واهد شدشایسته نزدیک خ

معلولی میان مفاهیمی چون مشارکت مردم و پاسخگو بودن نبادهتتا بتتا مشتتروعیت   -ی  رابطه علّ  ،رواز این  .شودمیتثبیت  و  

 نظام سیاسی وجود دارد.  

اذعتتان  تتتوان میو  د،شتت  پرداخته ببشتی اهللآیت  دیدگاه از خوب  حکمرانی  عناصر  و  هاهمؤلفبرخی از  پژوهش به    این  در   

ورزی بتته عنتتوان د و در محافل اندیشتتههستن اسالمیو غیر غربی دارای خاستگاه که از الگوهای و نظریاتی  بسیاریکه    نمود

 اندیشۀ بررسی دقیق باکه  ت؛شده استر ارائه ه صورت کاملدر مناب  دینی اسالم ب  ،شوندای نوین و بدی  محسوب مینظریه

 سیاستتی انطباق آن با مبانی  باوجود دارد و    خوب،  حکمرانی  نظریه  از  امکان خوانش بومی  اسالمی،الب  انقسیاسی متفکران  

 -ت امّ  نظریه    ربنظام سیاسی مطلوب دکتر ببشتی  ابتنای  .  در راستای پیشرفت همه جانبه ترسیم نمود  مطلوبالگویی    ،تشی 

ایتتن دو . شتتودمیتعریتتف  شبروندان یاولیه یارادها اصالت ب ای متقابل وهرابطدارای امت و امام  کهبه شکلی  امامت است  

 در واقتت ،. دگردمیتولید حکمرانی خوب  در نبایت الگویکنند و یطی م  ی دوسویه، همزیستی استکمالی رابا رابطه  مفبوم

حقتتوق ذاتتتی  شبتتا پتتذیر، های حکمرانی دکتر ببشتی است که در این نظریهل مولفهی اصلیِ تحلیامامت مبنا  -تئوری امت 

ت امام -امت   
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. بنتتابراین شودمیهای حکمرانی مطلوب محسوب ترین شاخصهگرایی به عنوان مبمآزادی و قانون ها از جمله برابری،انسان

ت و کارآمتتدی نظتتام مشتتروعیمیتتزان در  اوالً کتتهچنتتان استتت اهلل ببشتی  لگو در اندیشه آیت این اتبیین  ضرورت و اهمیت  

بسط و تبلیغ متتدل حتتاکمیتی جمبتتوری استتالمی مطلوب و مثمر برای  روشی    ی بعد،لهسالمی نقش مستقیم دارد و در وها

   ندارد.اسالم تبلیغ دین چندانی در   تتاثیراها،  از این شاخصه های خالیمدلدر دوران کنونی،   که زیرا  ،است 

 

 منابع 
 .کریم قرآن

 .1386، روزنه تبران:. زورمداری  ،مرج و هرج آزادی،

 ،48  شماره  ،راهبرد  .غربیجنوب  آسیای  توسعه  کلید  خوب  حکمرانی(.  1387)الساداتی، سعید  شرکا، حمیدرضا؛ ملکبرادران

 .384-359 ص

 .اسالمی  فرهنگ دفتر نشر تبران: .اسالمی اقتصاد(. 1362) ببشتی، محمد

 .ببشتى  شبید هاىاندیشه و آثار نشر بنیادتبران:  .اسالم  مالی قوانین و ربا  بانکداری،(. 1387) ببشتی، محمد

 .روزنه تبران:  .اساسی قانون  ظرین مبانی .(1380الف) ببشتی، محمد

 .روزنه تبران:. قرآن  دیدگاه از باطل و  حق. (1390)ب  ببشتی، محمد

  قابتتل دستتترس در: .در مجمخخع ومخخومی اتهادیخخج دان خخجویان م خخومان در اروپخخا سخخرارانی تتتا(.محمتتد )بی بشتتتی،ب

https://tahririeh.com 

 .بقعه  تبران: .نبایدها و  بایدها(. 1380 ج) ببشتی، محمد

 .بقعه تبران: اسالم. شااخت(. 1390 ج) ببشتی، محمد

 .بقعه تبران: .روحانیت رهبری والیت(. 1390 د) ببشتی، محمد

 ایران. دانشیاران تبران:. (2)گفتارها جاودانج تاریخ،(.  1390 ه) ببشتی، محمد

 ،3دوره ،سیاستتت جبتتانی  .یم پساواشتتنگتنیاو توسعه پایدار: پتتاراد  یت ملیامن.  (1393)، وحید  ذولفقاری  ؛اکبرعلی  جعفری،

 .65-94، ص 3شماره  

 مرکتتزتبتتران:  .به خختی ح یای مهمد  سید   دکتر  شهید   الل آیت  هایمصاحبج  و  هاسرارانی(.  1386)  سرابندی، محمدرضتتا

 .1ج  ،اسالمی انقالب  اسناد

، 41، شتتماره سیاستتت  .فناوری اطالعات و تحول در مفبوم حکمرانی ختتوب (.1396نژاد، احمد؛ گودرزی، سبیل )سلطانی 

 .79-97ص 

 .287-310 ، ص1  شماره  ،سیاست   .ببشتی شبید اندیشه در  حکومت  و . رهبری(1391)داود   فیرحی،

 .نی شر: نتبران .ترجمه علیرضا طیب  .و سیاست جهان المولدان اامج روابط بین. (1388)گریفیتس، مارتین 

 نی. تبران: نشر راسخ. محمد ترجمه  .ومومی  حقوق  مبانی(. 1388)الگلین، مارتین  

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999
https://tahririeh.com/


 
 

E-ISSN: 2783-4999 

http://journals.abru.ac.ir 

 

 
 

 .1364، اسالمی شورای مجلس  عمومی  روابط  و فرهنگی  امور  کل تبران: اداره  .اساسى قانون  کراتمذا  وحم ر

 ی.اسالم شورای مجلس هایپژوهش : مرکزتبران ج.توسع بایان خوب حکمرانی (.1383) احمد میدری،

 .سمت  :تبران .مصطفی عمادزاده  نژاد وترجمه عباس منوچبری، مبرداد ترابی .اقتصاد و جامعج(.  1384) سوبر، ماک 

 .علمن: تبرای.دگرگون دستروش جوامع در سیاسی سامان  .(1385)ساموئل گتون،نیانته

 .انون اندیشه جوانک  :برانت .های حقوقی شهید به تیاندی ج .(1388)  اهللنیا گنجی، فرجهدایت 

 

 

Elsenhans, H. (2001). The Political Economy of Good Governance. Journal of Perspective 

on Global Development and Technology, No. 2, P.56. 

Landman, T. (2003). Map Making and Analysis of the Main International Initiatives 

on Developing Indicators on Demo- cracy and Good Governance. University of Essex: 

Human Rights Center.  

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999

