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 چکيده
 بار  ناظرنظریات  تدم موفقی  و متعاقباای اخیر نر ناهخوب حکسرانی  یتنموز

و باناک جهاانی مطارح    اسی،یون حقوق بشار   نظیرالس  ی از روی نهاناای بیب ،نول 
را منو  باه  مذاور و تقق  امر  ناشتهاید أبر توانسند رازی نول  ت نموزتهرنیدم ایب 

 شادت طارح ایاب نیادهات نر مجاامع غربای رابب        ناندمناری میاتالح روش حکوم 
باه ننباال    ترنید بنگرندم ینر جوامع ارالمی با نیدترا ای امکان اجرایی شدن نن تدت

ااه   اناد مطرح نسونتمتعارضی  هوناهون و بعضاً نراینظران تاحب بررری ایب امر،
نمادت  نر ایب نوشتار تق  تنوان نیدهات مخالفان و موافقاان از ننهاا راخب باه میاان      

نیادهات  از نو  یکایچی ننها، و بررری انله نظریاتنوی،ندهان ضسب تبییب ایب  مار 
حکسرانای خاوب و    یتنماوز  تتقانناد نپذیرفته و بار ایاب ا  مخالفان را و مط    موافقان 

م نر ایاب  باشدبشری قابل بررری می ییک تجربه یاتول مطرح شدت نر نن به مثابه
اتال حااسیا     مانناد حکوم  و حکسرانای   خصوص مبانی ارالمی نر لقاظبا  رارتا

اتخااذ   ی حکسرانای ااه از قارنن و ران     و رایر اتول ناظر بر مقوله قوانیب ارالمی
نی مزباور قاب یا به تورت مشارو  و باا رتایا  مباا    ی مورن بقث وزتاند، نمشدت

 اجرایی خوااد ناش م

ناری، نولا ، جسهاوری   حکسرانی خاوب، روش حکوما   حکسرانی،  واژگان کلیدی:
ارالمیم
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 مقدمه

المللدي  از سوي نهادهاي بدين  1111اس  که در سال جديد مفهومي  1«حکمراني خوب»

بدر  کيدد  أتبدا   آمدوزه ياف . ايدن   توسعه ي  سازمان ملل بس  وحما يو در سايه همطرح شد

ي بده اداره  هدا هدا از طريد  آن  داري که دول معيارها و اصول حکوم ، توانمندسازي دول 

کده   آموزهاين  به بيان ديگر .گيردپردازند را در بر ميميتضمين حقوق بشر و امور عمومي 

از اجدراي مقدررات آن شدکل     صديان   و در جهد  « حقوق بشر» مفهوم کلي چهارچوبدر 

سدازي و ارتقداي   بده  يي اس  کهدنبال بايدها و نبايدهاي حکمراني به در عرصه ،گرفته اس 

کددارگزاران بحددث از اختيددارات حکومدد  و   در ايددن راسددتا کيفيدد  آن را تحقدد  بخشددد. 

نيدز  و  کدارگزاران حکدومتي  ، مشدارک  مدردم و حقدوق آندان، نظدارت مدردم بدر        حکومتي

با اين وصف از نظر ماهوي مفهدوم حکمراندي   » .يابدضرورت ميبه مردم  ايشانويي پاسخگ

 ،همان معيارهدا و ضدواب  و اسدتانداردهاي حقدوق بشدر اسد       داراي که  در عين اين ،خوب

هداي اجرايدي را نيدز در    هدا و مدديري   ها، فرايندها، سياسد  ها، روشاي از مکانيزممجموعه

)زارعدي،   .«لوازم اجرايي حقوق بشر در کشورهاي عضدو اسد   همان راستا در بردارد که از 

1331 :131) 

 3،پاسددخگويي 3مسددؤولي ، 2،و معيارهددايي چددون شددفافي  حکمرانددي خددوب از عناصددر

 commission on). تشدکيل شدده اسد     2پدذيري انعطداف و  3حاکميد  قدانون   2مشارک ،

Human Rights Resolution, 2000:64) هددا و اخصشدد مزبددور در همددان حددال اصددول

ي خدارجي و احدراز حکمراندي خدوب را     ، به اين معنا که جلوهمصادي  تحق  آن نيز هستند

1  .  Good Governance

2  .  Transparency

3  .  Responsibility

4  .  Accountability

5  .  Participation

6  .  The Rule of law

7  .  Responsiveness
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مجام،  مقتبس از آموزهاز آنجا که اين توان درقالب اين اصول مشاهده و شناسايي کرد. مي

 .محل اختالف نظر اس امکان اجرايي شدن آن در جوام، اسالمي  ،اس  يغرب

المللدي در تعدارض بدا مفداهيم     منبعث از اسناد بدين  ول حکمرانيِکيد دارند اصأمخالفان ت

ديگدر از   يبعضد  1دانندد. تحق  آن را نه مطلوب و نه ممکن مدي  منظرو از اين  هستنداسالمي 

 اصدول مدذکور  تحق   ،مخالفان ضمن اصال  دادن به اصول حکمراني خوب و ترجيح آنها

 دانندد. مهدوري اسدالمي ناسدازگار مدي    حاکميد  و سداختار ج   نداظر بدر  را با مفاهيم اسالمي 

 (133-1333:132)زارعي، 

 معتقدند ظرفي  الزم براي دستيابي به اين اصول در جوامد، اسدالمي و   يندر مقابل موافق

بدون در نظدر   ايشاندر واق، ( 213: 1331پور، . )قلياز جمله قانون اساسي ايران وجود دارد

اجرايي شدن اصول حکمراني خوب را  ،نيگرفتن مباني اسالمي در باب حکوم  و حکمرا

تحليدل ميدزان   دانند. در اين نوشدتار بده دنبدال    پذير ميد نظر طراحان امکانوربا همان مباني م

جمهوري اسالمي ايدران   مانند حکمراني خوب در جوام، اسالمي يآموزهتحق  سازگاري 

موجود در ايدن جوامد،    کارهايو  و نيز ساز ،حکوم  و حکمراني راج، به با مباني اسالميِ

 باشيم.مي

 

 شناسی. واژه1

منظدور از آن بده    ، بايدد ايدن مقالده   در« حکمراني خدوب »اصطالح  به لحا  بنيادي بودن

حکمراندي در متدون    يتعريفدي از واژه بايسد   مدي در ابتدا به اين منظور شود.  تبيينروشني 

 .ارائه نمودني آحقوقي و نيز از ديدگاه قر

                                 
 يمبدان : خدوب  يدر حکمراند  يي، نظدام پاسدخگو  1331 ،يياحمد طباطبدا  دير.ک: س، دگاهيد نياز ا شترياطالر ب يبرا. 1

 سدته يو دول  شا  يحاکم» شي، در: مجموعه مقاالت همارانيا يفرارو احتمالي مشکالت و موان، ها،چالش ،يارزش

 .111 :1331،«1313 رانير اد
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 حکمرانی. 1-1

آمدده   و نيز عمل و شدغل حکمراندي   مراني در لغ  به معناي حکوم  و فرمانرواييحک

معنداي هدداي     بده « Kubernan»يوناني  يالتين، حکمراني به واژه شناسيِاز نظر واژه .اس 

. اولين بار اين واژه توس  افالطون در رابطه با طراحدي نظدام   عائد اس کردن يا اداره کردن 

« Gubenare»لغد    يريشده  مذکور  . گفته شده اصطالح يونانيحکوم  استفاده شده اس

در قرون وسطي بوده که بدر همدان مفداهيم هدداي  کدردن، قانونگدذاري يدا رانددن داللد           

بده  « Governance» يبريتانيکدا معدادل واژه   المعارفهدايردر  (22: 1333 ،)هداوند کند.مي

امدا در فرهندا     آمدده اسد    «ردنالگوهاي فرمدانروايي و فراينددهاي حکومد  کد    »معناي 

 استعمال شده اس .« Government»حکوم   يآکسفورد مترادف با واژه

براي تبيين مفهوم اصطالحي اين واژه در متدون حقدوقي بايدد بده تعداريف ارائده شدده از        

 مراجعه کرد.« خوبحکمراني »مفهوم  به عنوان مبتکرالمللي هاي بينسوي سازمان

را به عنوان روشي که براساس آن قدرت بر مدديري  اقتصدادي    بانک جهاني حکمراني

کندد.  شدود تعريدف مدي   يک کشور و مناب، اجتماعي آن براي رسيدن به توسدعه اعمدال مدي   

(world Bank 1994: xiv) 

حکمراني را اعمال اختيار سياسي، اقتصادي و اداري بده منظدور    1برنامه توسعه ملل متحد

وکارهدا،   داندد. ايدن اعمدال حاکميد  شدامل سداز      سدطوح مدي  امور کشور در تمدام   ياداره

کنندد،  ها مناف، خود را تأمين مدي فرايندها و نهادهايي اس  که توس  آن شهروندان و گروه

 ,weist). آورندد مدي  نمايند و تعهدات خدود را بده اجدرا در   حقوق قانوني خود را مطالبه مي

2000: 797) 
 بل برداش  اس :با بررسي تعاريف ذکر شده دو نکته قا

حکمراني به چگونگي کاربرد قدرت و يا روش اعمال حاکمي  اطدالق شدده اسد .     .1

توان تبيين نمود، حکوم  در واق، ابزاري اس  کده  از اين نکته تفاوت آن با حکوم  را مي

 دهد اما حکمراني چگونگي کاربرد آن قدرت اس .قدرت را نشان مي

                                 
1  .  United Nation Development Program (UNDP) 
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 و گيدرد در بدر مدي   را نيدز  بلکه جامعه نيس دول  حکمراني فق  ناظر به حکوم  و  .2

 يتدوان گفد  جدوهره   مي بنابر اين .دول  يکي از بازيگران آن بلکه بازيگر اصلي آن اس 

حکمراني را تعامل يا رواب  اعتماد آميز بين دولد ، بخدش خصوصدي و در نهايد  جامعده      

شوند، تشدکيل  دول  مي بين مردم و يهاي مردم نهادي هستند که واسطهکه سازمان ،مدني

طور جداگانه بلکه بده  ه توان گف  بازيگران دولتي و غيردولتي نه بدهد. به طوري که ميمي

 يپردازندد و همگدي در عرصده   صورت ترکيبدي و همکداري گونده بده حدل مشدکالت مدي       

در قدرآن کدريم بدراي اشداره بده      (Jan, 2002:2) گيدري يدک کشدور سدهيم هسدتند.     تصميم

يیا دیاوبودب إِنَّدا جیعیلْنَداکی   »ي شريفه براي نمونه در آيه به کار رفته اس . «کمح»حکمراني لفظ 

 يشديوه  1،«اللَّددهِ  سیدبِيلِ  عین فَيبضِلَّکیضِ فَاح کُم بیي نَ النَّاسِ بِالْحی ِّ ویلَا تَتَّبِ،ِ الْهیویي فِي الْأَر  هخَلِيفَ

م بدا عددال    أمر به قضداوت تدو  اي از حکمراني اس  مطرح شده اس  و اقضاوت که شاخه

هداي قراندي حکمراندي بده عندوان روش اعمدال قددرت يدا حاکميد  بدا           در آموزه نمايد.مي

امام  و والي  گره خورده اس . در برخي آيات قرآن، جايگاه والي  که همدان   يلهأمس

در  2.مندان يافتده اسد    ؤسرپرستي سياسي و اجتماعي اس  اختصاص به خدا و رسدول او و م 

از حکومد  جددا نيسد  بلکده      يلهأامام  و واليد  از مسد   يلهأمس ي،قرآن نگرش، در واق

روح امام  و والي  همان حاکمي  بر نفوس و ابدان و هدداي  آندان بده صدراط     يک نظر 

: 1323مکدارم شديرازي و همکداران،   )  مستقيم و حرک  آنها به سوي کمال و سعادت اسد 

اي از ايدن مفهدوم متعدالي اسد      حکمراني که شاخهوالي  و  ،اما کيفي  اعمال امام  ،(12

ن کريم در آيه پنجداه  آقر.  ني تبيين شودآارچوب اهداف حاکمي  اسالمي و قرهبايد در چ

حاکمي  دين و قوانين الهي بر اجتمدار، اسدتقرار و امنيد  کامدل     ، نور مبارکه و پنجم سوره

پرسدتي را بده   ار شدرک و بد   پروردگار و بر چيده شدن آثد  يدر همه جا و عبادت خالصانه

بنابراين هدر گونده شديوه و روش حکمراندي       اهداف حکوم  اسالمي شمرده اس  يمنزله

                                 
 يکدن، و از هدوا   يمردم به حد  داور  انيپس در م م،يقرار داد نيخود[ در زم يندهيو ]نما فهيداوود! ما تو را خل يا. »1

 .23، سوره مبارکه ص، آيه شريفه «مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد يروينفس پ

 .22. ر.ک: سوره مبارکه مائده، آيه شريفه 2
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ضمن اين که قرآن کريم در آيات ديگدري تحقد     ،بايد به تحق  اين اهداف معطوف باشد

اي از حکمراندي  و حکوم  عادالنه را شديوه  ،يک هدف حکوم  الهي يعدال  را به مثابه

اي داود مدا تدو را خليفده بدر روي     » فرمايندد ميداود حضرت کرده اس  و خطاب به معرفي 

حکم بده حد ، نتيجده و     1«.و داوري کن زمين قرار داديم پس در ميان مردم به ح  حکوم 

جدا ايدن نيسد  کده     ن اس  که مراد از جعدل در ايدن  آيد ؤم بوده وفرر خالف  و حکوم  

نيتي را که خداوند بده  أباشد  بلکه مراد اين اس  که شني  و مقام خالف  به او داده شده أش

ده عطدا شد  قبدل از ايدن بده او     2«فَص لَ الْخِطَابِ وی هیآتَي نَاهب الْحِکْمی شَدید نَا مبلْکَهب وی وی»ي حکم آيه

وجدود   مرهون مذکور و به فعلي  رساندن مقام پيدايي پر واضح اس بود، به فعلي  برساند. 

 (112 -113: 1312طباطبايي،) .اس حکوم  و والي  

موضدور را در آيدات    ،بنابراين بايد براي تشخيص و تبيين مفهوم حکمراني و شراي  آن

 ي. آيات قرآن در اين حوزه ترسديم کنندده  کاويدوالي  و حکوم   يلهأمس رناظر ب يقرآن

وصدف  د. با اين نباشالهي مي يحکمراني در يک جامعه يخطوط کلي و راهنما براي شيوه

ندي ارايده شدده    آيا سياس  که مبتني بدر مبداني قر   حکوم  و ،برخي تعاريف ناظر به والي 

طدور کده    همدان  ندي باشدد.  آتواند بيانگر مفهوم حکمراني از ديددگاه اسدالمي و قر  اس  مي

هاي شيخ مفيدد در ايدن مدورد چندين     با استفاده از نوشته (33: 1333خالقي، )لفينؤبرخي از م

به کارگيري قدرت در جه  تدبير امور ديني و دنيوي  [حکمراني]که سياس اند بيان داشته

 ايشدان مردم، نظارت و والي  بر ابعاد مختلف زندگي سياسي و اجتماعي آنها و امدر ونهدي   

 (33: 1313شيخ مفيد، )مين خير و صالح دنيوي و اخروي آنان اس .أدر جه  ت

و حکمراني، منحصر به حاکمان نيسد    جامعه يني ادارهآدر ديدگاه قر نمايداضافه مي

وی »شدريفه   يکده آيده   چه ايدن  ،بلکه آحاد جامعه نيز ح  و تکليف مشارک  در آن را دارند

کده مسدلمانان    3«يید عبونَ إِلَي الْخَي رِ وی يیأْمبرُونَ بِالْمیع رُوفِ وی يینْهیو نَ عینِ الْمبنْکَر... هیلْتَکُنْ مِنْکُم  أُمَّ

                                 
 .23، سوره مبارکه ص، آيه شريفه ...« ضِ فَاح کُم بیي نَ النَّاسِ بِالْحی ِّيیا دیاوبودب إِنَّا جیعیلْنَاکی خَلِيفَه فِي الْأَر . »1

 .21. سوره مبارکه ص، آيه شريفه 2

 .113عمران، آيه شريفه . سوره مبارکه آل3
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از منکدر  نمدوده و  خوانند و امر به معدروف  اند که يکديگر را به نيکي فرا ميدرا جمعيتي مي

دارند  از اين رو در اسالم مسؤولي  افراد از مسدؤولي  کدارگزاران جددا نيسد .     برحذر مي

مردم نيز عضو همان جامعده هسدتند. نظدارت مدردم بدر       ،کنندها جامعه را اداره مياگر دول 

بيدد  در تعدداليم اسددالمي توصدديه شددده و در سدديره اهددل   کددارگزاران از امددوري اسدد  کدده 

)مجلسدي،   «.عدن رعيتده   ولؤکلکدم رار و کلکدم مسد   » کده  السالم وجود داشدته اسد   عليهم

1313 :33) 

 حکمرانی خوب. 1-2

برخدي بدر حسدب     شدده اسد .  هاي مختلفي تعريف به گونه «حکمراني خوب»ي آموزه

دسدتيابي بده آن،    يابدزار تحقد  و شديوه   اي براساس ها و عدهبراساس ويژگي بعضيهدف، 

اند. به عنوان نمونه بانک جهاني بدراي اولدين بدار در گزارشدي کده در      تعاريفي را ارائه کرده

ارائه خدمات عمومي کارآمد، نظام قابدل  ا ر خوبمنتشر کرد، حکمراني  ميالدي1131سال 

 (woods, 2000:824)اعتماد و نظام اداري پاسخگو تعريف نموده اس .

 يحکمراند »برنامه توسعه ملل متحد حکمراني خوب را اين گونده تعريدف کدرده اسد :     

 ،يمشدارک ، برابدر   ،يريپدذ   يمسؤول  ،يقانون، شفاف  يدر جه  حاکم يخوب کوشش

و  ياقتصداد  ،ياسد يدر اعمال اقتدار س کياستراتژ دگاهيو د ييپاسخگو ،ياثربخش ،ييکارآ

 (UNDP, 1997.)«اس  يادار

هداي سياسدي کده الزامدات     رژيدم »گري حکمراني خوب عبارت اس  از تعريف دي وف 

کند، به عنوان مثال نبود فساد، احترام به حقوق بشر، شدفافي  در  کيفي خاصي را تضمين مي

 .«سياسدي کده بايدد در مقابدل رأي دهنددگان پاسدخگو باشدد        يهاي دولتدي و اداره دستگاه

(Hams Otto, 2002:123) 

گيدري کدرد کده در    تدوان چندين نتيجده   ميخوب دد از حکمراني با دق  در تعاريف متع

صرفا  تأکيد بر افزايش اثر بخشي و کارآيي نيس  بلکده تضدمين قدانوني و     خوبحکمراني 

رو برخدي معتقدندد   از ايدن  (Kickert & Walter, 1997: 735مشروعي  نيز مطدرح اسد  )  

اندد کده گداه حکمراندي را بده      اي به يکديگر پيوندد خدورده  مشروعي  و حکمراني به اندازه
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)کدارير،   «مديري  قواعد بدازي بده منظدور افدزايش مشدروعي  در قلمدرو حکومد        »معناي 

 کنند.تعريف مي (13: 1333

آيد که اين اصطالح در شراي  و بسترهاي گوناگون، با اين وصف اين نتيجه حاصل مي

سياسدي و فلسدفي بايدد     اي بدا در نظدر گدرفتن مبداني    شود و در هر جامعهمتفاوت تعريف مي

 گردد. تعريف و اجرا

 

 ي موافقان و مخالفان. ادله2

اصطالح حکمراني خوب در بسدتر جوامد، غربدي ايدن سدئوال پديش        با توجه به خاستگاه

سازگاري دارد؟ محققدان اسدالمي    دينيدر جوام، اسالمي با مباني  آنآيد که آيا تحق  مي

 .که در سه دسته قابل طرح اس  اندال دادهؤهايي متفاوت به اين سپاسخ

 آنها ي. ديدگاه مخالفان و ادله2-1

المللي را در تعارض با مفاهيم اسدالمي  منبعث از اسناد بين خوبِبرخي اصول حکمراني 

)نقل از طبا طبايي،  دانندتحق  آن را نه مطلوب و نه ممکن مي منظرنمايند و از اين تلقي مي

 ي ديگري نيدز وجدود دارد مبندي بدر اينکده     انتقادي، نظريهارچوب هدر اين چ(. 111:  1331

اما تحق  آن با مفاهيم   دستاوردهاي ارزشمند بشري اس ز گرچه اصول حکمراني خوب اا

جمهدوري اسدالمي    سازگار نيس    لدذا در جوامد، اسدالمي مثدل    اسالمي راج، به حاکمي  

-132: 1333) زارعدي،   ، ساختار مناسب جه  اجرايي شدن اين اصدول وجدود نددارد   ايران

در واق، اين ديدگاه اصال  و ترجيح را به اين اصول داده و عدم تحقد  آن را ناشدي    (.133

 داند.از موان، ساختاري در جامعه اسالمي مي

و ماهي  اسدالمي نظدام سياسدي و     خوباصول حکمراني  ميانگروه اول از منتقدان که 

اند کده  اين تعارض چنين استدالل آورده ريرتقدر  ،بيننداصول حاکمي  اسالمي تعارض مي

جامعده بده ويدژه در بعدد      يدر الگوي حکمراني خوب در جوام، غربي، هدف اصلي توسعه

رو اجراي آن در جوامعي که در کنار رفاه و توسعه اجتماعي  اقتصادي و مادي اس   از اين

در واقد، حاکميد  را    و ،دند به بعد معنوي انسان و باالتر از آن خدا محوري توجه خاص دار

-ابزار و هدفي مياني براي رسيدن به هدف نهايي که همان سعادت ابددي انسدان اسد ، مدي    
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توسعه  يتواند کارآمد باشد و عمل به آن حاصلي جز ايجاد يک جامعهاين الگو نمي  دندان

گيري بکار اس  که حتيي در نظرگاه ايشان به ميزانکامال  مادي ندارد. آنان تعارض  ييافته

-براي نظريهرا هاي مبتني بر فرهنا مادي شکل گرفته اصطالحات و واژگاني که در نظريه

د  زيدرا  نحتي اگر آن اصطالحات با مفاهيم اسالمي مشدترک باشد   تابند،بر نميهاي اسالمي 

هدايي  با معيارهاي غربدي مطدرح شدده و داراي ابعداد مفهدومي و شداخص      به زعم ايشان آنها 

بندابراين بايدد بدا خلد        الهدي اسد    –هاي اسدالمي  از معيارها و شاخص که متفاوت ندسته

دسد  بده عندوان     ،مفاهيم جديد يا گرته برداري از مباني ارزشي، به روش معرفد  شناسدانه  

پردازي اسالمي زد و از تعابيري نظير دول  کريمه، حکمراني صدالحان و نظداير آنهدا بهدره     

ور از ادبيات جهاني آن را مورد بحث و بررسي قرار ده هاي آن را احصاء و بگرف  و مؤلفه

بدده نقددل از: آرندد  و   11:1313تدداش و واثدد ،  يني)حسدد د.داده و در جهددان گسددترش دا 

 (11:2113عمان،

برخي محققان مسلمان در ساير کشورهاي اسالمي نيز با اتخداذ چندين موضدعي اصدول و     

اندد. بدراي نمونده    ستجو نمودهمباني حکمراني مطلوب را در آيات قرآن و مفاهيم اسالمي ج

ي جددوهري در رويکددرد قرآنددي راجدد، بدده حکمرانددي خددوب را درک مفهددوم  بعضددي نقطدده

اندد. درايدن ديددگاه، مفداهيم     بيني اسالمي دانستهدر چهارچوب جهان "عدال "و  "امان "

 "شددريع "اي بددراي مفدداهيم کدداربردي حکمرانددي خددوب ماننددد   اماندد  و عدددال  زميندده 

ن هسدتند  درحدالي کده اماند  و عددال ، مبداني هسدتي شناسدي را مهيدادر قرآ "شوري"و

نمايندد.  ي اسدالمي فدراهم مدي   کنندد. شدريع  و شدورا سداز و کدار عملدي بدراي جامعده        مدي 

(Abdullah al-Ahsan & Young, 2008: 9-10)

ي رابطده و مسدؤولي  دراين ديدگاه امان ، تعهد انسان در مقابل خداوند و تعيين کننده

-Abdullah al)باشدد. ص در قبال خانواده، جامعه، کشدور، دولد  و کدل بشدري  مدي     اشخا

Ahsan & Young, 2008:14)

گيري حکمراندي مطلدوب را بدا الهدام از آيدات قدرآن پيرامدونبرخي ديگر محور شکل

دانند. به نظر ايشان حکمراني يک امر وابسدته بده   انبياء، جايگاه رهبري در جامعه اسالمي مي

مأموري  الهي اس  و شخصي  الهيِ رهبري، نقش اساسي در تحقد  حکمراندي    خواس  و
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خوب داشته و حتي بر ساختارها و نهادها نيز مقدم اس . استناد به سرگذش  رهبري انبيدايي  

السدالم( و فرمانددهيِ الهدي    نظير حضرت موسي، حضدرت داوود، حضدرت سدليمان )علديهم    

 ,Naqvi, et al )ي ايددن ديدددگاه اسدد .هالسددالم( پشددتوانماننددد حضددرت طددالوت )عليدده

2011:10987) 
پذيرش رويکرد استخراج اصول حکمراني ازمتون اسالمي کنيم بالمان، و قابدل دفدار از   

سوي هر محق  معتقد به مباني اسالمي اس ، لکن اين کده بدا طدرح هدر گونده اصدطالح يدا        

شود قابدل نقدد بدوده و     اي در متون اسالمي ندارد مخالف تأسيس حقوقي نوظهور که سابقه

شود امکان اجراي اين چنين اصولي را حتي در صورت عددم تعدارض بدا اصدول     موجب مي

 ومباني مسلم اسالمي مجاز دانسته نشود.

تدوان گفد    ولي به اجمال مدي  د آمد،منتخب خواه ينظريه ضمن تبيين نقد اين ديدگاه

مد، اسدالمي متفداوت از    و اصدول آن در جوا خدوب  اين که ماهي  حکمراني  تصدي ضمن 

-در جوام، اسالمي نمدي  اين اصولمان، اجراي ي چند جوام، غربي اس  اما اين امر به داليل

با توجه به هنجاري بودن اين اصطالح، اجراي آن در جوامد، گونداگون بدا    سو ، از يکشود

در نظر گرفتن مباني فلسفي و ارزشي آن جوام، و نيدز توجده بده بافد  فرهنگدي، سياسدي و       

همانندد اصدل   خدوب  اصول حکمراني    از سوي ديگرپذير اس اجتماعي آن جوام،، امکان

بدا اصدول    کده اگدر  انتخابات و وجود نهادهاي متعدد حکومتي از جمله تجارب بشري اس  

ماهوي و اساسي حاکميتي مانند حاکمي  قوانين اسالمي تعارض نداشته باشدد، پدذيرش آن   

به نقش تجدارب بشدري   در اصل دوم ي اسالمي ايران نيز منعي ندارد و قانون اساسي جمهور

 در تحق  اهداف نظام اسالمي اشاره نموده اس .

داده و معتقدد  خدوب  دوم از منتقدين که اصال  و ترجيح را به اصول حکمراني  يدسته

به عدم اجرايي شدن اين اصول در جوام، اسدالمي، مثدل جمهدوري اسدالمي ايدران هسدتند،       

 دانند.اسب در نظام سياسي را دليل اين امر ميفقدان ساختار من

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايدران در اصدول   » نويسديکي از طرفداران اين نظريه مي

ها و اصول حاکميتي و حکدومتي پرداختده اسد . آننده از     ها و آرمانمتعددي به بيان ارزش

هدا و اصدول جمهوريد     شود اين اس  کده هدم ارزش  اصول قانون اساسي ايران استنباط مي
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( در اين ديدگاه اصولي 132:1333)زارعي،«. اند و هم اصول مذهبي و اسالميمنعکس شده

ي حاکمي  اسالمي مورد استناد واق، شدده  مانند مصادي  زير به عنوان اصول منعکس کننده

 اند:

در  ، اسدالمي بدودن کليده قدوانين و مقدررات     در اصدل دوم  ايمان به اصول دين و مذهب

، واليد  فقيده عدادل و بدا تقدوا و      در اصل هشدتم  امر به معروف و نهي از منکر ،ل چهارماص

 نهداد ، يکصدد و دهدم  و  پنجاه و هفدتم و  ل پنجماصوموضور  هاي وياختيارات و صالحي 

 در اصول نود و يک تا نود و نه.شوراي نگهبان 

مهدوري اذعدان   هاي جهاي مردم ساالر و شاخصدر اين نظريه هم چنين به وجود ارزش

هداي واالي انسداني   کرامد  و ارزش  تدوان ندام بدرد:   شده اس . براي نمونه مصاديقي را مدي 

ندد  در بمحو هر گونده اسدتبداد، خودکدامگي و انحصدار طلبدي      دوم  اصل  د ششمبنموضور 

اصدل   هفدتم بندد  موضدور  هاي سياسي و اجتماعي در حددود قدانون   آزادي سوم اصل  ششم

اصدل  طدي  مدداران  گدذاران و سياسد   ي حتي در مقابل قانونممرد هايتضمين آزادي سوم 

مدردم در تعيدين سرنوشد  سياسدي، اقتصدادي، اجتمداعي و فرهنگدي         يمشارک  عامه نهم 

افراد اعم از زن و مرد و ايجداد   يتأمين حقوق همه جانبه سوم اصل  هشتم ازبند در خويش 

از  چهداردهم بندد  موضدور  رابدر قدانون   امني  قضايي عادالنه براي همه و تساوي عمدوم در ب 

جمهدور،  يسيد عمدومي از راه انتخابدات ر   يآرابدر  امور کشور بدا اتکداء    ياداره سوم اصل 

 ششدم  اصدل  در پرسدي  همده  طريد  هدا يدا از   نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها و نظاير اين

سدالمي و  امور کشور از طري  شوراها مانند مجلدس شدوراي ا   يگيري و ادارهارکان تصميم

حاکمي  انسان بر سرنوش   يکصد و ششم تا  و يکصد هفتم لاصودر قالب شوراهاي شهر 

و حقوق  پنجاه و ششماصل موضور غيرقابل سلب  اجتماعي خويش به عنوان يک ح  الهيِ

 (133-132: 1333 زارعي،)نوزده تا چهل و دوم. اصول طي مل  

هدا و اصدول منددرج در قدانون     رزشا از پدس از بيدان ايدن دو دسدته     صاحب اين ديدگاه

با يکديگر پرداخته اس  و از تدأثير مسدتقيم    مزبور اساسي به بررسي امکان سازگاري اصول

گيدري در  دهدي نظدام حکدومتي و فراينددهاي تصدميم     حاکميد  بدر سدازمان    اصول اسالميِ

ارچوب، نظدام سياسدي موجدود در    هد سياسي ايدران سدخن گفتده اسد  و در ايدن چ      يجامعه
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هاي رياستي، پارلماني و نيمه پارلماني مقايسه کرده اسد .  ري اسالمي ايران را با نظامجمهو

قددرت سياسدي،    دهديِ قدوا و سدازمان   تفکيکدر هر مورد به اين نتيجه رسيده اس  که  يو

ها در ساختار فعلي حکوم  با توجه به مباني حاکمي ، جمهوريد  و  اختيارات و صالحي 

مشکالت ساختاري و شدکلي   ايشاني صورت نگرفته اس . در واق، نظام سياس ساالريِمردم

بده  بيندد.  مدي  خوبنهادهاي حکومتي را مان، اصلي براي تحق  اصول حکمراني  يدر زمينه

ساختار قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران که مبتني بر نهادهاي متنور انتخدابي   باور ايشان

 زارعدي،  )نخواهد شدد.  خوباصول حکمراني  و غير انتخابي اس  منجر به پيدايش و تحق 

در واق، اين ديددگاه وجدود دوگدانگي در قدانون اساسدي را مدان، اصدلي         (133-212 :1333

داند و اين دوگانگي را به دليل تعدارض منداب، مشدروعي  نظدام     مي خوباجراي حکمراني 

تئوکراسي  اس . چرا که سي)الهي( و از جه  ديگر دموکرا سيدانسته که از سويي تئوکرا

بودن آن به سبب الهي بدودن مقدام واليد  فقيده و دموکراسدي بدودن آن بده سدبب مناصدب          

 (Hood, 1995: 21-30).انتخابي همنون مجلس و رياس  جمهوري اس 

 در نقد اين ديدگاه دو نکته قابل دق  اس :

وابسدته بده شدکل    تنهدا   خوبرسد در اين نگرش تحق  اصول حکمراني اوال ، به نظر مي

هاي سياسي الگوي واحددي وجدود   زيرا در حکوم  باشد که محل تأمل ميکوم  شده ح

برخدي، مددل    يرا وابسته به آن بدانيم بلکه به عقيدده  خوبندارد تا تحق  اصول حکمراني 

اي از تدوان دامنده  مديريتي منحصدر بده فدرد نيسد  بلکده مدي       يآموزهيک  خوبحکمراني 

مانند عوامدل  ، که متناسب با شراي  وضعي کشورهاالگوهاي حاکمي  خوب را تصور کرد 

حتدي برخدي در    (23: 1333هداوندد،  ) يابندد. و آداب و رسوم توسعه مي ،سياسي و فرهنگي

از ايدن جلدوتر رفتده و معتقدندد حاکميد        خدوب واحد بدراي حکمراندي    معيارعدم ثبات و 

بندابراين   Abrahamson, 2001: 586)-672(خوب تنها يک هوس مديريتي زودگذر اس .

بدا   ،ها و نيازهداي بدومي از جملده در ايدران    تواند متناسب با ويژگيمدل حاکمي  خوب مي

حاکمي  طراحي و به کار گرفته شدود کده در ديددگاه منتخدب بررسدي       محوري  اسالمي ِ

 گردد.مي
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قدانون اساسدي    يهداي متفداوت دربداره   رغدم وجدود اخدتالف نظرهدا و برداشد      بهثانيا ، 

مي ايران که برخدي آن را داراي تعدارض ذاتدي دانسدته و برخدي تنهدا اصدول        جمهوري اسال

کنند و قائل به مباني دموکراتيک آن نيستند، ايدن قدانون را   حکوم  اسالمي را استخراج مي

با الهام  (1: 1333)عليزاده ثاني و الواني،  توان داراي ظرفي  دموکراتيک بااليي دانس .مي

امور عمومي جامعه ايدران را در   يهاي مشارک  مردم در ادارهکلتوان شاز همين قانون مي

پنجداه و نهدم و يکصدد و    ، چهل و ششم، چهل و چهارم، چهل و سومابعاد اقتصادي ]اصول 

اداري ]اصدول   و[، سياسدي  بيس  و چهار و بيس  و ششم[، فرهنگي و اجتماعي ]اصول دهم

 ) بنددي نمدود.  [ دسدته و چهارم و يکصد شص ، پنجاه و نهم، بيستم، نوزده تا هشتم و، ششم

 (13-12: 1333پور، قلي

 ي آنان. ديدگاه موافقان و ادله2-2

نظدران  از صداحب  بسياريالمللي، حکمراني خوب از سوي نهادهاي بين يآموزهبا طرح 

اقددام  در سدطح ملدي    آنمدديري ، اقتصداد و حقدوق بده تدرويج       هداي و پژوهشگران حدوزه 

بده جداي تدأمالت     ايشدان  (1331مصدلح  نظدام،    صيمجم، تشخ رخانهياند. )رک: دبنموده

فلسفي و مبنايي در مورد اين نظريه، نگاهي کاربردي و عملياتي متناسب با شراي  کشور بده  

 اند.آن داشته

المللدي تحقد  آنهدا را در    ي اسدناد بدين  بر پايه خوببرخي ضمن تبيين اصول حکمراني 

 ايشان ياند و به عقيدهري اسالمي ايران تعقيب نمودهارچوب اصول قانون اساسي جمهوهچ

قلدي پدور،   ). ظرفي  الزم براي دستيابي به ايدن اصدول در قدانون اساسدي ايدران وجدود دارد      

211:1331-212) 

اغلب طرفداران اين ديدگاه از نقطه نظر علوم مديري  و اقتصاد بده موضدور حکمراندي    

ي يدک  ستن اصول حکمراني خدوب بده مثابده   اند. آنان ضمن مفروض دانتوجه نمودهخوب 

وکارهاي اجرايي تحق  آن  شمول به دنبال سازارچوب آرماني صحيح، مطلوب و جهانهچ

گدذاري نظدام نيدز تسدري     هستند. اين ديدگاه حتي در مراکدز و نهادهداي سياسد     کشوردر 
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از  «1313حاکميد  ودولد  شايسدته در ايدران     »داشته اس . براي نمونه برگدزاري همدايش   

 1شود.ارچوب تعريف ميهسوي دبيرخانه مجم، تشخيص مصلح  نظام در اين چ

پژوهشددي مرکددز پددژوهش مجلددس شددوراي اسددالمي در مددورد اصددول  –فعاليدد  علمددي 

 2 حکمراني مطلوب نمونه ديگر از اين دس  اقدامات اس .

هدايي  هدا و نقطده نظر  هاي مربوط بده ديددگاه موافد ، توصديه    با اين حال در آثار و نوشته

سدازي  راج، به ضرورت توجه به شراي  فرهنگي، سياسدي و اجتمداعي کشدور، بدراي زمينده     

   (112: 1332)شريف زاده و قلي پدور،   نيز مطرح شده اس  خوباجراي اصول حکمراني 

بده عندوان يدک پدارادايم      خدوب ها، پذيرش اصول حکمراندي  اما ويژگي اصلي اين ديدگاه

 يبدر پايده  خدوب و  تبيدين و معرفدي اصدول حکمراندي      مثب  و فقدان تالش جدي در جه 

مباني اسالمي به صورت مستقل اس . شايد بتوان گف  اين نگاه و برداشد  از آنجدا ناشدي    

کارگيري بهتدر قددرت بده منظدور اسدتفاده از      ه ان حکمراني را ابزاري براي بششود که ايمي

شدريف زاده و  ) دانندد. ي مدي احداکثر توان موجود در جامعه براي رسيدن به اهداف توسدعه 

هدا و اصدول   رسيدن به اين مقوله با اجرايي شددن مؤلفده   ايشانبه اعتقاد  (13: 1332، قلي پور

پذير اس . اين ديدگاه تا حدود زيادي نظر طراحان آن امکان دورحکمراني با همان مباني م

و حکمراندي  و منجدر بده ناديدده گدرفتن مبداني اسدالمي در بداب حکومد           بودهبينانه خوش

ابعداد و   يحاکميد  قدوانين اسدالم در همده     ،خواهد شد. روشن اس  در يک نظام اسدالمي 

ساختار حکومتي  کلمهم مشروعي  الهي حکوم  و حاکمان اموري هستند که بر  يمسأله

رو ديدگاه موافق  بدي قيدد و شدرط بدا اصدول       از اين .هاي حکمراني حاکمي  داردو شيوه

 باشد.نمي توجيهيکرد اسالمي قابل حکمراني مطلوب يک رو

 

                                 
در « 1313 رانيدر ا ستهيو دول  شا  يحاکم شيمجموعه مقاالت هما»ا عنوان ب ايدر مجموعه شيهما نيمقاالت ا. 1

 منتشر شده اس . 1331سال 

بده کوشدش    1333که در سدال   باشديم« توسعه انيخوب: بن يحکمران»ا نام ب ايمجموعه مي، تنظها يفعال نيحاصل ا. 2

منتشدر   ياسدالم  يمجلس شدورا  يهاو توس  مرکز پژوهش يگردآورخواهان  ريو دکتر جعفر خ يدريدکتر احمد م

 شده اس .
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 آن يو ادله ی[اسالم کرديخوب با رو یحکمران]منتخب  دگاهيد. 3

 يپيشدينه  فقددان پذيرش ديدگاه مخالف  مطل  و نفي اصول حکمراني خدوب بده دليدل    

 يعرصهدر ي امور نوپيدا همهاين تالي فاسد را دارد که  بودن اين آموزهوارداتي  واسالمي 

د شدد،  ند مشمول همين حکدم خواه  وده و تبعا بمستحدث حکوم  و شيوه حکومتي ساختار 

بينيم با تأييد و ابتکار عمل فقهاي بدزر  بده ويدژه امدام خميندي)ره(      در حالي که امروزه مي

هايي در باب حکمراني وارد قانون اساسدي جمهدوري اسدالمي ايدران و نظدام      ها و قالبشيوه

. بدراي نمونده اصدل انتخابدات و     انددر جوام، اسالمي نداشتهي ااسالمي شده اس  که پيشينه

ها، تأسيس مجلس قانونگذاري، تفکيک قوا و استقالل قدواي  گيريشرک  مردم در تصميم

. بده نظدر   اندد هستند که در نظام اسدالمي پذيرفتده شدده    يساختارهاي نوظهوراز گانه همه سه

مدادام کده بدا اصدول مسدلم       ،دنباشد يمد از جنس تجربه بشري  ي مزبور کهرسد ساختارهامي

قدانون   .منعدي نددارد   هدا د پدذيرش آن ناسالمي که پيش از اين اشاره شد تعارض نداشدته باشد  

-اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در اصل دوم، استفاده از تجدارب بشدري را يکدي از راه   

 هاي تحق  اهداف جمهوري اسالمي ايران ذکر نموده اس .

را يک مفهوم مطل  و آرماني دانسدته و سداختار    خوبل حکمراني اي که اصواما نظريه

جوام، اسالمي از جمله انتصابي بودن برخي نهادهاي قانوني در جمهوري اسدالمي را مدانعي   

ثاب   ينسخهشکل و ساختار حکوم  يک  زيرا  داند نيز مخدوش اس براي تحق  آن مي

هداي  و سداختار حکومد ، مددل    جوام، نيسد . از لحدا  شدکل تنظديم قددرت      يبراي همه

-متنوعي از پادشاهي گرفته تا جمهوري و از انتخاب مستقيم حاکمان تا غيرمسدتقيم در نظدام  

هاي سياسي جهان رايج اس  و حتي در کشورهاي غربي نيز با يک ساختار حکومتي واحد 

 رو به رو نيستيم.

پدذيرد و  مدي  را بدي قيدد و شدرط    خدوب بر اين اساس اين رويکرد که اصول حکمراندي  

مباني اسالمي به آن دارد براي جامعه اسدالمي نده    و بدون توجه بهصرفا  يک نگاه کاربردي 

و نه مفيد اس  چدون کده بده     ،کندممکن اس  زيرا با مباني حکومتي اسالم تعارض پيدا مي

 رسد و مورد استقبال قرار نخواهد گرف .پيش گفته به نتيجه نمي يِدليل ساختار
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بشدري بدا    ييک تجربده  يبه مثابه خوبخب اين اس  که اصول حکمراني رويکرد منت

اصدل حاکميد  قدوانين اسدالم، حاکميد  فقيده        نظيرحکوم   رناظر ب رعاي  مباني اسالميِ

جام، الشراي  در عصر غيب  به عنوان استمرار حاکمي  الهي قابل پذيرش اس . داليدل مدا   

 بر اتخاذ اين رويکرد به شرح ذيل اس :

اين ويژگدي   .پذير اس يک اصطالح هنجاري و انعطاف خوباصطالح حکمراني  اول.

شود تا بدا   عرضهکشورها  اخليالمللي به مديري  دشود که اين مفهوم از سطح بينسبب مي

خود از آن بهره ببرند. داليدل هنجداري بدودن ايدن      يتوجه به باف  فرهنگي و سياسي جامعه

 مفهوم عبارتند از:

 .هاي ارزشي، هنجاري و تجويزي هستندهمطلوب يا همه به نوعي گزار ندي مانفاوصاد 

داراي خاصي  هنجاري و ارزشدي هسدتند    مراني خوبها و اجزاء و ارکان حکد ويژگي

 اقتضاء و شراي  معنا شوند و معيارهاي ارزيابي آنها تعيين گردد  ربايس  بنا بکه مي

يک يا چندد هددف مطلدوب اسد  کده       اي براي دس  يافتن بهد حکمراني خوب وسيله

د، نشدو تعيين نتايج مطلوب شناخته مدي  يگيري حکمراني خوب به وسيلههاي اندازهشاخصه

-ها براي ارزيابي حکمراني مدورد اسدتفاده قدرار مدي    متفاوتي از ويژگي يدر نتيجه مجموعه

 د ند که بستگي به ماهي  نتايج مورد انتظار از حکمراني خوب دارنگير

 يشدود، براسداس ندور اداره   ه که براي ارزيابي و سدنجش حکمراندي انتخداب مدي    د آنن

چون اين مدوارد از کشدوري بده     ،هاي سياسي، اجتماعي کشورها اس ارچوبهعمومي و چ

هدا نمدود   ها در تعداد، نور، تفسير و تعريف ويژگدي کشور ديگر متفاوت اس ، اين اختالف

حکمراندي   يدر اين راستا بايد گف  اعمال شايسته (2-3: 1333)دباغ و نفري،  کند.پيدا مي

عمومي اس ، زيرا اگر بهتدرين قواعدد بدي ثبدات      يمنوط به تبيين و تداوم قواعد تدبير اداره

 د بود.ننخواهخوب به حکمراني  دهيِد، قادر به شکلنباش

. ايدن مشدروعي  و حقانيد     باشدد مدي  هدا ثبات قواعد، مشروعي  و حقاني  آن يالزمه

مباني فلسفي و بسترهاي سياسي، فرهنگدي و اجتمداعي    اعد در جوام، گوناگون با توجه بهِقو

خود منجر به تفاسير گونداگون از حکمراندي خدوب در     يو اين تفاوت به نوبه بودهمتفاوت 

 (122: 1331)علوي تبار، شود.جوام، مختلف مي
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از آن خداوندد اسد  و   در تعاليم ديني، حاکمي  مطل  و ذاتي بدر جهدان و انسدان    دوم. 

 مدأذون ح  حاکمي  ندارد مگر آن که از جاندب ايشدان،    ذات باري تعاليهيی کس غير از 

عقلي که مبتني بر بيدنش توحيددي و    يي زيادي بر اثبات اين امر وجود دارد. ادلهباشد. ادله

اسد  کده خداوندد متعدال خدال  جهدان آفدرينش و        ، متضمن آن اس  شناخ  جهان هستي

وجودات هستي اس  و تمدام خلقد  از او نظدام يافتده اسد . چندين نظدام توحيددي         م يهمه

او بده   جدز امور جهان به او اختصداص داشدته و هديی کدس      يکند والي  و ادارهايجاب مي

با اين وصف هرگونه تصرف در نظام هستي و امور آدميدان بايدد     نباشدشايسته حکم راندن 

باشد. حکوم  و حاکمي  سياسي نيز کده ندوعي تصدرف    او  يبه اذن الهي و مستند به اراده

ون ربوبي  الهي اس  هيی مبدأ و منشاء ديگدري جدز خداوندد را    ؤدر امور مخلوقات و از ش

آيات قرآن در اثبات ي نقلي نيز از جه  ادله (232-232: 1311)مصباح يزدي،  پذيرد.نمي

حکدم کدردن و حاکميد      حاکمي  مطل  الهي بسيار اس ، خداوند در قرآن تصدريح دارد 

هيی کس جز خداوند ولي امر مردم نيسد  و هرگدز کسدي را در    و  1مختص خودش اس  

 2.حکوم  به شريکي خود برنگزيند

 فرمودهشريع  را براي بشر معين  ،خداوند متعال از باب لطف براي تحق  اين حاکمي 

اعطاي اذن  و با اس  و براي جاري نمودن اهداف و اصول آن، ضمن تعيين شراي  و اصول

السدالم(  )عليه و مسؤولي  در قالب نص به برگزيدگان خويش و در عصر غيب  امام معصوم

تحق  حاکميد  خدويش را فدراهم نمدوده اسد . بندابراين در        يزمينه ،براي واجدان شراي 

و ثانيا  و بالعرض ح  کسداني اسد      س وند ااسالم ح  حاکمي  اوال  و بالذات از آن خدا

بندابراين مبداني حقانيد  و     فرمايندد. عطدا مدي  هاي حکوم  را به آندان  وند صالحي که خدا

فرمددان الهددي اسدد  و هددر حدداکميتي بدددون فرمددان او نامشددرور    مشددروعي  در حاکميدد ،

: نويسدد مدي صاحب جواهر در اين خصدوص   (23: 1323)مکارم شيرازي و همکاران، اس .

و  ،سد  ا آنهدا  متعلد  بده  و واليد  امدر    از عقل و نقل پيداس  منصب حاکمي  از آن آنها»

                                 
 .31. سوره مبارکه يوسف، آيه شريفه 1

 .23. سوره مبارکه کهف، آيه شريفه 2
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تواندد در  بنابراين کسي بدون اذن آنها نمدي  .اختيار مطل  در اين باب نيز به آنها بر مي گردد

. در همدين راسدتا اسد  کده     (122: 1113)نجفدي،  «.واليات داخل شود و متصدي امر گردد

هداي او  و ويژگدي  اند شخصي  رهبدر جامعده اسدالمي   برخي از محققان مسلمان اظهار داشته

نقش اساسي براي تضمين حکمراني خوب دارد. به نظر ايشان حاکمي  خوب نه وابسدته بده   

ي دمکراسددي اسدد  و ندده بدده مؤسسددات و نهادهدداي زيرسدداختي، بلکدده عامددل تعيددين کننددده  

هاي ضروري اين حکمراني مسدؤولي   حکمراني خوب، رهبري اس  که براي ايجاد سيستم

 (Naqvi, et al, 2011:10987 )دارد.

واجدد آثدار عملدي و     نبدوده و انتزاعدي و نظدري    يارجار حاکمي  به خداوند صرفا  امدر 

هداي مهدم   و قانونگذاري کده از جنبده  ، تشري   در اين راستااجرايي در اعمال حاکمي  اس 

ارچوب احکدام شدريع    هد در چ بايسد  ميکند و قوانين حاکمي  اس  منشاء الهي پيدا مي

اسدالمي نبايدد از ايدن مبنداي      يبنابراين در جامعده   ثاب  قرآن شکل بگيرداسالمي و احکام 

غربي محدود  قالببا همان  خوبو خود را در حصار اصول حکمراني  هاساسي غفل  نمود

گداهي   وارچوبي کده مبنداي فکدري ثدابتي در بداب سياسد  و حاکميد  نداشدته         هد چ  نمود

مدي  واردي حاکمي  دموکراتيک را بدر در م وداند ميهاي ديکتاتوري را مطلوب حکوم 

د. مبناي اخير که اکنون تفکر غالب در جوام، غربي اس  و با عنوان دموکراسي از آن نگزي

ل ارزشدي،  ئاعدم از مسدا   امدور  يشود، انسان را محور حيدات اجتمداعي و معيدار همده    ياد مي

هداي  رابدر ارزش هاي خاص انساني در بداند و در آن بر ارزش، اخالقي و سياسي مييحقوق

 يکند. در اين ديدگاه حکوم  نيز بدر محدور خواسد  و اراده   ديني و فوق مادي تأکيد مي

گيرد و اين خواس  و اراده شرط الزم و کدافي بدراي تأسديس حکومد  بده      مردم شکل مي

بخشدند  آيد. به بيان ديگر در اين نظريه، اين مردم هستند که قدرت را به حاکم مدي شمار مي

)مصدباح يدزدي و   آورد.، رأي مردم براي حاکم هم مقبولي  و هم مشدروعي  مدي  و در واق

چنين تفکري اين اس  که بشر در مقابل خدا نوعي اصدال  و   ينتيجه (111: 1333حسيني، 

 (32: 1323)نوروزي، گيرد.ها قرار مييابد و مرکز ثقل ارزشاستقالل مي
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م تواندايي او در تشدخيص بسدياري از    و عد 1پيامد اين تفکر به دليل ضعف معرف  انسان

. قرآن کريم به طدور  شودظاهر ميبند و باري و فساد در جوام، رواج بي در مفاسد و مصالح

هداي آندان   اگر نظام طبيعد  بدر طبد  خواسدته    »فرمايد: و مي داشتهصريح به اين رابطه اشاره 

همدين جهد  اسد  کده در     به  2«.گرف ها و زمين را فرا ميآسمان يشد فساد همهاداره مي

جهان بيني اسالمي بر نيازمندي انسان به مساعدت و ياري شريع  الهدي تأکيدد شدده اسد .     

ها حتدي در  عرصه يها رواب  فردي، اجتماعي خود را در همهکه توصيه شده انسانچنانهم

)بهروزي لدک،  گذاري، به لحا  معرفتي بر هداي  الهدي اسدتوار سدازند.   هاي سياس عرصه

1312 :31) 

ايدن   البته نبايد تصور نمود اسالم براي مردم هيی نقشدي در حکومد  قائدل نيسد  بلکده     

ي حکوم  و قدرت سياسي در هر عرصه و قلمرويي، براي ثبات و تداوم حاکميتمطلب که 

از امدور مسدلم و مدورد     د،رضاي  و مقبولي  عمومي مل  برخدوردار باشد   يبايد از پشتوانه

ها بر سرنوشد  خدويش تأکيدد بسديار     هاي اسالمي نيز بر نقش انسانهآموز ردو اس   تسالم

 توان به آياتي که مؤمنان و حاکم اسالمي را به مشدورت فدرا  در اين خصوص مي شده اس .

إِنَّ اللّهی الَ يبغَيِّرُ میا بِقَو مٍ حیتَّدى يبغَيِّدرُواْ میدا    » تعابيري قرآني نظيرمضمون  3خواند، اشاره نمود.مي

بر اين نکته که مردم بر سرنوش  خدويش حداکم هسدتند،     2«الَ إِکْرَاهی فِي الدِّينِ»و  3«فُسِهِم بِأَنْ

ايد  از  مسياسدي و ح  يدارند. عالوه بر اين در آياتي نيز بر حضور مدردم در صدحنه   دالل 

                                 
 .32. سوره مبارکه اسراء، آيه شريفه 1

 .21. سوره مبارکه مؤمنون، آيه شريفه 2

 .33. سوره مبارکه شوري، آيه شريفه 3

، در: سدوره  «دهندد  رييد مگر آنکه آنان آننده را در خودشدان اسد  تغ    دهدينم رييرا تغ يقوم یي  هخداوند سرنوش». 3

 .11مبارکه رعد، آيه شريفه 

 .223، در: سوره مبارکه بقره، آيه شريفه «س ين نيدر قبول د ياکراه». 2
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اتَّبیعیدکی مِدنَ   يیدا أَيههیدا النَّبِديه حیس دببکی اللّدهب وی میدنِ       »کده   اسالمي تأکيد شده اس  يرهبر جامعه

 1.«الْمبؤْمِنِينَ

اما با توجده بده    ،داندمي مؤثرهاي سياسي الزم و در صحنه را بنابراين اسالم حضور مردم

تدا:  )جدوادي آملي،بدي   گيردکه حاکمي  اسالمي، مشروعي  خود را از خداوند مي اين مبنا

يدا بده عبدارتي     مشدروعي  و  أنقدش مدردم تدأمين کنندده و منشد      (223: 1331  حقيق ،  313

ارچوب ديدن،  هد بلکه مردم با انتخاب ولي فقيه در چ باشد انشاء و جعل والي  نمي يوسيله

کنند. بدر ايدن اسداس حکومد  در اسدالم نده بده        حکوم  او را تحق  بخشيده و کارآمد مي

-دس  مردم شکل مي هب و رهنمود شرر يصرف گزينش مردم بلکه با اذن الهي و در سايه

)معرف ، وري که تحق  خارجي آن مندوط بده پدذيرش و مقبوليد  مدردم اسد .      به ط ،گيرد

1322 :11) 

و اصول آن در رويکرد اسالمي در پرتدو   خوبحکمراني سوم. نظر بر آننه بيان گرديد 

بشدري در ايدن    بسو و توجه به نقش مردم و تجدار مباني الهي حاکمي  و حکمراني از يک

مفداد اصدول حکمراندي خدوب بدا       يمقايسه ،ر اين امور. در کناباشدميزمينه از سوي ديگر 

برگرفتده از معدارف قدرآن     حکمرانديِ  رحکمراني و تبيين اصول مستقل ناظر ب اصول اسالميِ

منددرج در   خدوبِ ارچوب اصول حکمراني هدر اين چ باشد.مي حاضر مورد تأکيد رويکرد

قانون، شدفافي ، مسدؤولي    المللي و مطرح در جوام، غربي از قبيل اصل حاکمي  اسناد بين

و پاسخگويي و حتي مشارک  مردم در حکوم  به عنوان تجارب بشري نه تنها تعارضي بدا  

باشد  لکن حددود و قلمدرو اعمدال    سازگار نيز ميبا آن مباني اسالمي حاکمي  ندارد، بلکه 

نده در  بدراي نمو  .مبتني بر قرآن و سدن  باشدد   اين اصول بايد با رعاي  احکام مسلم اسالميِ

عمومي، ناديده  يراآاسالمي به اعتبار مشارک  مردم در حکوم  و به استناد  ييک جامعه

گرفتن و کنار گذاشتن قوانين اسالمي مجاز نيس  و به هديی وجده بدراي حکومد  مطلدوب      

ارچوب هد اين رو معتقديم مفهوم حکمراني خوب و اصول آن بايد در اين چ ز. انخواهد بود

                                 
، در: «کدن[  هيد ]فق  بر آندان تک  اس  يتو کاف  يحما يبرا کنند¬يم يرويکه از تو پ يخداوند و مؤمنان امبر،يپ يا». 1

 .33سوره مبارکه انفال، آيه شريفه 
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ضمن اين که در يک نظام اسالمي فارغ از اصدول   ،ي آن بررسي شودياتحليل و قابلي  اجر

منبعث از قرآن وجدود دارد کده    يالمللي، اصول مستقل و جداگانهمطرح شده در سطح بين

د. در نباشحکمراني مي يگيري حکوم  و شيوهبراي جه  اياصول راهنما و تعيين کننده

مبتندي بدر    يدک سدند حقدوقيِ    يمي بده مثابده  اس  که قانون اساسي جمهوري اسال راستااين 

مباني جهان بيني اسالمي مانند توحيدد، نبدوت    ،در اصل دوماکمي ، سن  در امر ح قرآن و

 1 کند.اي جمهوري اسالمي ايران ذکر ميو معاد را به عنوان اصول پايه

ايدن  در جوام، اسالمي اگدر بخدواهيم تعريفدي از     آموزهبا قبول امکان اجرايي شدن اين 

ضروري اس  که بدا لحدا  بسدترهاي توحيددي و      ،مفهوم در معناي اسالمي آن داشته باشيم

الگدوي  »اندد:  معنوي تعريف گردد  از ايندرو برخدي محققدان اسدالمي در تعريدف آن گفتده      

مطلوب حکمراني خوب اسالمي، مدلي اس  که مبتني بدر خددا محدوري و در نظدر گدرفتن      

و راهبردهاي مناسب براي تأمين سعادت دنيوي و اخدروي   ريزيهاي معنوي در برنامهارزش

حکمراندي خدوب فرايندد    »در تعريف ديگر آمده اس   ( 2: 1313)شاکري،  «باشدانسان مي

گيري توس  خداوند يا انبياء، اولياء و نايبان بر ح  آنان و اجراي آن بده منظدور نيدل    تصميم

 «.سدعادت و رسدتگاري اخدروي اسد     افراد و جامعه بده رفداه، آسدايش و تکامدل دنيدوي و      

 (22: 1312)حسيني تاش و واث ، 

 

                                 
 :  به مانيا هيبر پا اس  ينظام ،ياسالم يجمهور». 1

 در برابر امر او. ميتسل و لزوم ،او به ،يو تشر  يحاکم االاهلل( و اختصاص )الاله کتاي يخدا -

 .نينقوا انيدر ب آن ياديبن و نقش ياله يوح -

 خدا. يسو به انسان يتکامل ريدر س آن يسازنده معاد و نقش -

 .،يو تشر خدا در خلق  عدل -

 .اسالم انقالب در تداوم آن ياساس مستمر و نقش يو رهبر امام  -

 ياجتهداد مسدتمر فقهدا    .الدف  طريد  از  او در برابر خددا، کده    يولؤبا مس توام يو آزاد انسان يواال و ارزش کرام  -

 و تجدارب  و فندون  از علدوم  اسدتفاده  .ب ،نياجمعد  هميعلد  اهلل سدالم  نيمعصدوم  و سن  کتاب بر اساس  يجام، الشرا

قسد  و   ،يريپدذ  و سلطه يگر و سلطه يکش و ستم يستمگر هر گونه ينف .آنها، ج شبرديدر پ و تالش يبشر شرفتهيپ

 «..کند يم نيرا تأم يمل يو همبستگ يو فرهنگ يو اجتماع يو اقتصاد ياسيس قاللو است عدل
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 گيرينتيجه

توان چنين برداش  نمود که ماهي  حکمراندي خدوب و اصدول    در يک تحليل کلي مي

مندرج در آن در جوام، اسالمي متفاوت از جوام، غربي اس   اما با توجه به هنجاري بودن 

سياسدي   –نيدز سداختار فرهنگدي     فلسفي و ارزشي و توان اصول آن را با مبانيمي آموزهاين 

جوام، گوناگون تطبي  داد. از اين رو در جوام، اسالمي و از جمله جمهوري اسالمي ايدران  

خدوب  حکمراندي  ي اصول نظريه پذيرش که بر مشروعي  الهي حکوم  تاکيد شده اس ،

اکمي  قدوانين الهدي   با رعاي  ضواب  و قواعد اساسي مانند حبشري  يبه عنوان يک تجربه

و ضرورت رهبري اسدالمي و متناسدب بدا شدراي  فرهنگدي و اعتقدادي در نظدام اسدالمي بدا          

مفداد اصدول حکمراندي خدوب بدا اصدول        ي، ضمن ايدن کده مقايسده   محذوري مواجه نيس 

بايدد   يبر گرفتده از معدارف قرآند    حکمرانيِ راسالمي حکمراني و تبيين اصول مستقل ناظر ب

بدون هيی  خوبنگاه کاربردي صرف به اصول حکمراني  بنا بر اين، گيرد.مورد توجه قرار 

 ،آن گونه که طرفداران مطل  اين ديدگاه معتقدند ،مباني اسالمي بدون لحا قيد وشرطي و 

ديددگاه مخالفدان مطلد  کده بداب هدر        کده  چنان. باشدممکن نميجايز و در جوام، اسالمي 

واقد، شدود. بدا ايدن همده، تدرويج       مدورد پدذيرش   واند ت، نميبنددگونه مقايسه و بحث را مي

ي حکمراندي خدوب در جامعده اسدالمي بده دليدل سدوء برداشد  و تفسديرهاي          اصول نظريه

شوو و تببين و ترويج اصول مستقل حکمرانيِ مستخرج از قرآن و سدن   متفاوت توصيه نمي

 مورد تاکيد اس .
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