5931 فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال سوم – شماره سوم – پا یز

A Comparative Study on Fundation of Transparency
Principle in Sights of Islam and Good Governance
Theory
Mohsen Taheri

Received: 2016/07/02; Accepted: 2016/09/17

Mohamad Javad Arasta

Abstract
Transparency is a topic to reinforce the relations between the
governorship and people, a fundamental motion to improve the politics and
is one of the main component of good governance. From the different
principles of good governance, transparency is the main element to reach to
this theory that is planning and strengthening the rest of principles by itself.
transparency and awareness of people from what happens at the government
is not a topic just belongs to the modern communities , but also at the
religious reflection have been pointed to the sense and concept of
transparency and the Islamic leaderships traditions assisted to the element
and lack of curtain at their relations with the society. The principle of
transparency has the deep theoretical cover and basis and different schools, it
has different basis. At the same time that Islam emphasis on the principles of
transparency, it has the specific view about the elements that have
concordance with the theory of good governance at the different cases and
rarely has contradiction.
Key words: Principle of Transparency, Lack of Curtain, Freedom of
Information, Islam, Good Governance.
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چكيده
شفافیت ،مقولهای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان ،یک حرکت
اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد میشود و یکی از مؤلّفههای اساس ی حکمران ی
خوب به شمار میآید .از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب ،شفافیت را میتوان یک
رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینهس از و تقوی تکنن د
دیگر مؤلفهها نیز به شمار میآید .شفافیت و آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکوم ت
میگذرد ،موضوعی نیست ک ه ب ه جوام م درن ام روزی اختص ا یاب د بلک ه در
رویکرد دینی نیز به مفهوم و محتوای شفافیت اشار شد همچنانکه سنّت پیش وایان
اسالم مؤیّد اصل شفافیت و عدم احتجاب آنها در تعامل با جامعه است .اصل شفافیت
دارای پش توانه و مب انی تئوری ک عمیق ی ب ود و از منظ ر مکات ت مختل ف ،مب انی
گوناگونی برای آن در نظر گرفته شد است .اسالم در عین حال که به اص ل ش فافیت
تأکید دارد ،در خصو مبانی آن دیدگا مشخص ی دارد ک ه ای ن دی دگا در م وارد
متعددی با نظریه حکمرانی خوب مطابقت دارد و در پار ای از ابعاد نیز مغایرت دارد.
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مقدمه

شفافیت از جمل موضتوعا اساست در مباحت

الت ،حمومتتهتای مترد ستارر

اص،ح ادار عموم است ال در جهت تقوگت رابط حمومت با شهر ندا بت ماابت گتک
حرالت اساس در بهبود سیاسی ذاری قلمداد م شود؛ چ ا الت امتر ز بت ع توا گمت از

مؤلف های اساس حممران خوب محسوب مت هتردد .مترد چ انچت در جرگتا تصتمیم-
هیریها قرار هیرند میوج درسی نادرسی آنهتا خواه تد شتد نییجت اگتن امتر ام یتت
خاطری است ال ملت نسبت ب حمومت پیدا مت ال تد در جهتت استیمرار تقوگتت آ
ها بر خواه د داشت.
در اقع ب درسی ثابت شد است ال اشیباها حمومتها در فضای پ هتا التاری رخ
م ده د تدا م گاب د .از اگن ر ه ام مت تتوا از گتک حمومتت انیظتار داشتت در
رفیارهای خود خرد رزی پیش ال د ال بیتوا رفیتار آ را تحلیت ارزگتاب الترد آ را
ادار ساخت ال دربار ال شهای خود ب مرد توضیح دهد.
اصت شتتفافیت دارای پشتتیوان

در حقتتو

مبتتان ت ورگتک مخیلتتو عمیقت بتتود

ب یادگن بشر رگش دارد .امر ز اگن اص مورد اقبا ر ز افز نت در عتالم حقتو سیاستت
اقع شد از م ظر مماتب مخیلو درگت مبتان مخیلفت بترای آ مطترح مت هتردد.
ن ارند در اگن مقال سع دارد با ر گمرد توأما فقه حقوق ب بررس تطبیقت مبتان
ب یا های اص شفافیت در ر گمرد اس ،نظرگ حممران خوب بپردازد.
 .1نگاه تطبيقی به مفاهيم اصلی پژوهش

در اگن قسمت با رعاگت اخیصار م الوشیم ب م ظور ر د ب بح
مفهو شفافیت حممران خوب در ر گمرد اس،
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اصتل

متر ری بتر

حقو معاصر داشی باشیم.

 .1-1شفافيت

شفافیت اژ ای عرب از رگش «شفو» است (حیدری « .)133 : 0 1شفو» ختود بت



مع ای نازک ظرگو ر شن زر بود استت (آذرنتوش  .)110 : 130در زبتا رتتین

بررس نظار بر آنها م باشد( .سارگخان )91 : 19
شفافسازی اسیعار ای از گک الاربرد نسبیاً جدگد است ال طت دهت  994پدگتداری
چشم یری داشی است .شفافیت را م توا اگنهونت تعرگتو الترد « :ضتعیی الت در آ
دانش فعالیتهاگ ال مورد ع،ق عمو است آشمار شود؛ طوری ال اسیعداد بتالقو بترای
مس ولیت را آشمار سازد»)Sturges, 2007: 5( .
با جود اگن ال اصط،ح شفافیت اژ ای جدگد است اما با مفهوم ال از آ بیا شد
م توا برداشت الرد ال در آموز های دگن اس ،بت مفهتو محیتوای آ توجت شتد
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اصط،ح « »transparencyمعاد شفافیت در نظر هرفی شد استت استیعما شتفافیت در
مورد اط،عا داد ها ر گ ها بت مع تای آشتمار بتود در دستیر بتود آنهتا جهتت

س ّت نبوی سیر ائم اطهار (ع) نیز مؤگد اص شفاگت در تعام با جامع است.
از آموز های دگن مبین اس ،اص عد احیجاب زمامدارا از مرد گتک اصت قابت
برداشت است ال قرابت فرا ان ب شفافیت مصتطلح امتر زی دارد .احیجتاب در لغتت بت
مع ای در پترد رفتین در حجتاب شتد استت (معتین  .) 51 : 104در اصتط،ح فقهتای
اس،م حاجب ب الس هفی م شد ال در دادها مت اگستیاد بتا ال یتر ر د ختر
افراد مانع از اخ ،در نظم جلسا محاالم م شد (جعفتری ل تر دی  .)5 5 : 104در
اس ،حاجب داشین ب مع ای د ر بود از مرد فاصل هرفین از مرد ارتباط مستیقیم بتا
مرد نداشین در نییج بت اطت،ع بتود از مترد در مستائ مشم،تشتا استت (دلشتاد
تهران  .) 92 : 195احیجاب زمامدار مدگر ن ت ها ارتباط قلب با ا را سست مت ال تد
سبب د ری ی از مرد مشم،تشا م شود بلم آهاه رز برای ادار امور را نیتز از
ی سلب م نماگد( .ر.ک :دگ وری )30 : 0 3
از رسو خدا (ص) ر اگت شد است ال فرمود« :هر زمامداری الت درِ درهتا ختوگش
را بر ر ی اربتاب نیتاز حاجتت بب تدد خدا نتد رحمتت ختود را بتر ا در ه تا نیتاز
حاجیش بب دد (بوالیع ب تا .)25 :همچ ین در اگن خصتوص حضتر علت (ع) خطتاب بت
مالک اشیر فرمودند« :نباگسی احیجاب تو از مرد ب درازا بمشد ال پ ها شتد

الیتا از
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مرد نموداری از ت گخوئ

ناآهاه از مجتاری امتور استت .نهتا شتد از مترد ماگت

هسست برگد شد رشی اط،عا از در

جامع است» (صالح  : 0 0نام .)51

 .2-1حكمرانی خوب
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اللم «حممران » ترجم ی اژ ان لیس « »Governanceاست در دانش اژها بت
مع تتای حمومتتت فرمتتانر اگ راهبتتری حممرانت مت باشتتد (حت شت ا .)039 : 129
حممران فراگ دی است ال ب موجب آ نهادهای عموم امور عمتوم را ادار م تابع
را مدگرگت م نماگ د تحق حقو بشر را تضمین م ال د .حممران خوب اگن امتر را بت
نحوی فارغ از سوءاسیفاد فساد با توج شاگستی بت حاالمیتت قتانو ستاما مت دهتد.
(گزدان زنور  .)54 : 133ب دگ ر سخن حممران خوب چهارچوب استت الت بت مست ل
الیفیت حممران توج دارد ب دنبا ش ید صدای عام مرد در تصمیمهیریها خط-
مش هذاری بخش د لی است (نرهسیا  .)0 5 : 190از جملت مهتمتترگن شتاخ هتا
مؤلف های حممران ختوب  -الت متورد تأالیتد االاتر نظرگت پتردازا استت  -مت تتوا بت :

شفافیت مست ولیت پاستخ وگ مشتارالت حاالمیتت قتانو انعطتافپتذگری اجمتاع-
محوری اشار داشت .در اگن میا هم البی م توا مدع بود ال اص شتفافیت در مرالتز
مؤلف های زنجیر ار اگن ت وری قرار م هیرد ال خود زمی ساز تقوگتال د دگ ر ع اصر
نیز م باشد.
از دگد اس ،مفهو حممران خوب مؤلفت هتاگش باگتد بتا در نظتر هترفین بستیرهای
توحیدی مع وی تبیین هردد .طرح مسال «حسن الورگ » ال ب مع ای حممرانت شاگستی
خوب م باشد ب زما پیامبر االر (ص) گع ت بتیش از  044ستا پتیش برمت هتردد .در
ر اگی از پیامبر اس( ،ص) آمد است« :امامت رهبری شاگسی نیستت م تر بترای متردی
ال دارای س گژه باشتد :رع تقتواگ الت ا را از ارتمتاب ه اهتا بتاز دارد حلتم
بردباری ال ب سیل آ خشم خود را ال یر ال د؛ گک حممران شاگسی بر افراد تحتت
رگیش ب هون ای ال برای آنا همچو پدری مهربا باشد»( .اللی )042 : 0 9
در اگن ر اگت د تعبیر سزا ار دقت تأم استت؛ نخستت اگتن الت از جملت ظتاگو
رهبر حمومت اس،م را رفیار مشفقان پدران با مرد دانسی است .نمی د تعبیر «حسن
الورگ » است ال ب مع ای حممران شاگسی
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خوب مت باشتد .همتا طتور الت اشتار شتد

اصط،ح حممران خوب در سا های اخیر در مجامع حقوق مطرح شد در حال ال اگن
مفهو قر ها پیش مورد توج تأالید اس ،بود است (ارسطا  .)09 -03 : 191است ،در

عین حا ال حممران ختوب اصت شتفافیت را بت ع توا ارزش پذگرفیت استت امتا در
خصوص اصو مبان آنها دگدها مشخص دارد الت در مباحت
دقت تفصی بیشیری مورد بررس قرار خواهد هرفت.

آگ تد اگتن موضتوع بتا

م ظور متا از مبتان اصت شتفافیت در اگتن جستیار همتا درگت
حمومتها ب اص شفافیت در دگدها های مورد بحت

ب یتا هتای پاگب تدی

استت .بتا توجت بت جامعیتت دگتن

اس ،ن ارند سع دارد در اگن قسمت مبتان اصت شتفافیت را در آمتوز هتای است،م
االا ی ال ماش ال د:
 .1-2اقتضای ادله وجوب شورا و مشورت

شورا مشور از مهمترگن اصو مورد تأالید در سیاست اس،م است ال مت توانتد
ب ع وا مب اگ برای اص شفافیت محستوب هتردد .بت عبتار دگ تر تتر گج پاگب تدی
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 .2بررسی مبانی اصل شفافيت از دیدگاه اسالم



حمومت ب اص شفافیت خود م تواند زمی ت شتور مشتور بیشتیر را در جامعت فتراهم
آ رَد .اگن ح مرد است ال در تمام سیاستی ذاریهتا طترف مشتور قترار هیرنتد از
جهی اگن امر در رابط با د لیمردا گک تملیو ب شمار م آگد.
اص شورا از جمل اصو عق،گ مورد امضای شتارع مقتد

استت .قترآ الترگم بتر

اص شور مشور مسلمانا تأالید گم از خصلتهای بارز خاص جامع است،م را
عم تصمیم هیری بر اسا مشور در مدگرگت جامع معرف م ال تد (شتعبان : 120
 .) 02قرآ الرگم رسو ممر اس( ،ص) را ال عق الام هستی د بتا حت در ارتبتاط
بودند ب مشور با اصحاب فرما داد خطاب ب اگشا فرمود« :ب سبب رحمت الهى در
برابر مؤم ا نر مهربتا شتدو اهتر خشتن ست د بتودو از اطتراف تتو پراال تد
مىشدند .پس آنها را ببخش براو آنها آمرزش بطلب؛ در الارها با آنا مشتور التن»
(سور آ عمرا آگ  .) 59از آنجتا الت فعت امتر همانتا ظهتور در جتوب دارد امتر بت
مشور در آگ شرگف مذالور بدا مع است ال مشور با اصحاب بر شخ
اجب بود است (ارسطا .)0 : 19

پیتامبر (ص)

در آگ دگ ری ج دگ ر ترجما دگ ری از همین مع ا مقرر شد استت « :الستان
ال دعو پر ردهارشا را اجابت الرد نماز را بر پا م دارند امورشا بتا مشتور در
میا آنها انجا م هیرد از آنچ ب آنها ر زی داد اگم انفا م ال د» (سور شوری آگ
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 .)13در اگن آگ توصیو مؤم ا ب السان ال الار خود را با مشور ب انجا مت رستان د
نشان آ است ال افراد جامع اس،م از باب حمومت مرد بر مرد موظو بت مشتور
رایهیری هسی د( .ر.ک :جوادی آمل ) 09 : 103
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افز بر تأالیدی ال در آگا قرآ در خصوص شورا مشور شتد استت ر اگتات
ال در مورد مشور ارد شد است نیز بسیار زگاد بود ب حد تواتر م رسد (ابتن هشتا
043

 .)51 :تارگخ صدر اس ،موارد میعددی از مشور پیامبر االر (ص) با اصتحاب

خود در تصمیمهیریها را شاهد بود است ال از جمل م توا ب اگن موارد اشار داشتت:
 رسو خدا (ص) در غز بدر دربار اص ج گ تعیین مما نبرد نیز پیرامو مسائاسیرا ج گ با اصتحاب ختود مشتور الترد (ابتن هشتا 043

 - .) 04- 51 :1در

ج گ احزاب پیامبر (ص) برای مقابل سپا عظیم مشرالا الار را ب مشور هذاشت بتر
آ اسا تصمیم هرفت ( اقدی  -1 .)005 : 109در پیمارهای سپا اس ،بتا ب ت قرگظت
ب نظیر (گهودگا مدگ ) مشور صور هرفتت (ستیوط  -0 .)3 : 040در متاجرای
حدگبی نیز پس از آ ال مشرالا مانع ادام حرالت الار ا زگارت مسلمانا ب سوی ممت
شدند رسو خدا (ص) با گارا خود ب مشور نشسی د( .ح ب )1 3 : 0 0
نظر ب آ ال در اس ،ب مشور بستیار توجت تأالیتد شتد نباگتد مشتور را گتک
امری تشرگفات گا گک دسیور ب فاگد قلمداد الرد؛ بلم باگد جلو ای از تاثیرهتذاری آراء
نظرا مرد در تصمیمسازیهای حمومی قلمداد هردد تا مشور بیواند پیامدهای مفید
خود را ب م ص ظهور برساند .البی زمان اگن اص دستیور است،م مت توانتد آثتار مفیتد
خود را بر جای هذارد ال طرف مشور  -گع مرد  -آهاه رز را داشی باش د .تتا در
جامع شفافیت حاالم نباشد مرد نسبت ب امور مملمی از آهاه رز برخوردار نباش د
شتفافیت
نم توان د ب نحو احسن طرف مشور قرار هیرند .در نییج م تتوا مشتور
را رز

ملز گمدگ ر دانست هر الدا را مب اگ برای دگ ری ب حساب آ رد.

 .2-2حق آگاهی مردم از امور

ح ِ دانسین گم از حقو اساس انسا است اگتن فتر مهتم را در ختود دارد الت
آدمیا اساساً موجودات خترد رز دارای قتو دا ری قتادر بت تشتخی صت،ح ختوگش
هسی د .بر اگن اسا
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هر هون رفیار قیّممابان

مخف الاران ناف اگتن اصت ب یتادگن استت

(پدرا  .)32 : 13گم از مبان اص شفافیت را مت تتوا همانتا حت آهتاه
مرد دانست.

دانستین

قرآ الرگم آهاه بخش

تعلیم بشر توسط پیامبرا را هدف بعات انبیا ذالر مت ال تد:

«خدا ند بر مؤم ا نعمت بزره بخشید ه ام الت در میتا آنهتا پیتامبری از خودشتا
بران یخت تا آگا ا را بر آنها بخواند آنها را پاالیز ستازد الیتاب حممتت بیتاموزد

ال م تواند در مسیر هداگت تعلیم قرار هیرد .خدا ند انسا ها را ب آموخین علتم از انبیتا
حجتهای ا توصی م ال د م فرماگد« :ما پیش از تو جز مردان ال ب آنا

ح م -

الردگم نفرسیادگم؛ اهر نم دانید از آهاها بپرسید( ».سور انبیا آگ )2
در سیر نبوی نیز ب ح آهاه

دانسین مرد توجت شتد استت؛ در ر اگیت از پیتامبر

االر (ص) آمد است ال قی اگشا تصمیم هرفی د مم را ب قصد سرزمینهای تیر هتای
هواز ثقیو ترک ال د حمومت ادار شهر را ب «عیاب بن اسید» سپردند ال جتوان
بردبار خردم د بود بیش از بیست بهار از عمر ی ن ذشتی بتود (ستبحان -15 : 101
 .)12پیشبی م شد با جود برخ افراد مستن انیصتاب جتوا مزبتور بت ع توا حتاالم

ربرسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظرهی حکمرانی خوب

هرچ د پیش از آ در همراه آشماری بودند» (ستور آ عمترا آگت  .) 00بشتر بتد
آهاه تعلیم از سوی پر ردهار میعا درهیر جهالت است ت ها در ساگ آهتاه استت



جامع اس،م با انیقادهاگ ر بر شود لذا حسب نق آ حضر خطاب ب مرد مب تای
تصتتمیم ختتوگش را اطتت،عرستتان فرمودنتتد در مرقوم ت ای پتتس از بی تا تفتتوگض حمتتم
فرمانداری عیاب فضاگ ی را برشمرد تتا مترد بدان تد الت انیختاب ی در چهتارچوب
ضابط بر شاگسی ا مبی بود است( .مجلس ) 1 :25 041
در جایجای نهج الب،غ  -ب ع وا گک م ظوم اس،م  -بر ارائ اط،عتا حمتومی
ب مرد ح دانسین مرد اذعا شد است؛ بت صتورت الت فقتط استرار نظتام ام ییت
جامع است ال از اگن حیط اسیا ا شد است .در ر اگتت جتالب از حضتر امیتر (ع) نقت
شد « :آها باشید ال شما اگن ح را بر عهد من دارگد ال هیچ رازی را م ر در خصتوص
ج گ از شما پ ها ن ماگم هیچ امری را بد
ندهم» (صالح  : 0 0نام .)54

مشور با شما جز در احما شترع انجتا

در اس ،معیار ش اخت در همت قلمر هتا علتم گقتین استت غیتر آ گع ت همتا
احیما هیچگک قاب اعیماد نیست انسا را ب نیاز از ح نمت ال تد (طباطبتاگ
حد
 .) 0 : 120از اگن ر باگد بسیرهای رز برای اط،عرسان در جامع فتراهم تصتمیما
د لی در حوز های هوناهو ب صور شفاف در اخییار مرد قرار هیرد .در اگن صتور
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است ال تبعیت آهاهان

همرا با تعق مرد از حمومت الت متورد تأالیتد است ،استت

شم خواهد هرفت .ب ابراگن در آموز هتای دگ ت مترد باگتد آهتا از ر گتدادها باشت د
مطاب با گک قاعد فقه اذ در ش اذ در لواز مقتدما آ نیتز مت باشتد؛ از جملت
مقدما اص شفافیت ح دانسین آهاه مرد است.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 .3-2امر به معروف و نهی از منكر

امر ب معر ف نه از م مر از اجبات است ال در ردگو نماز حج جهاد استت
جاگ ا آ بر الس پوشید نیست .آگا میعدد قرآ احادگت فترا ا از ائمت معصتومین
نشان ر عظمت اهمیت اگن تملیو مهم دگ است.
در برخ از آگا قرآ بهیرگن امت السان معرف شد اند ال امر ب معتر ف نهت از
م مر م ال د (ستور آ عمترا آگت  ) 40در جتای دگ تر بت ع توا گمت از ا صتاف
موم ین بیا شد است (سور توب آگ  .)2اگن فرگض در ت ظتیم حیتا اجیمتاع مستلمین
نقش اساس دارد از اگن ر در قرآ با تاالید بر ر ابط میقابت فترد جامعت مستلمانا را
مس و پاک ن داشین جامع ای ال در آ زنده م ال د م دانتد بت هم تا دستیور
م دهد ال گمدگ ر را ب نیم دعو ال د از نادرسی م مر بر حذر دارنتد (ستور آ
عمرا آگ .) 40
امر ب معر ف نه از م مر در اندگش اس،م ربط بت مقتا

مرتبت اجیمتاع افتراد

ندارد در گک جامع اس،م تکتک افراد مس و پاکن داشین جامعت هستی د باگتد
مقدما آ را ب نحتو احستن در جامعت پیتاد ال تد؛ حضتر
بموش د اگن فرگض دگ
رسو (ص) در اگن خصوص م فرماگد« :الست الت امتر بت معتر ف نهت از م متر ال تد
 .)342 :اما عل (ع) نیتز در
جانشین خدا پیامبر در ر ی زمین است» (طبرس 041
اگن خصوص م فرماگد« :امر ب معر ف نه از م متر دعتو بت است ،استت» (حرانت
 .)0 1 : 190پس باگد حمومت با اگجاد زمی های اگن تملیو مقدّما دعو ب است،
اسیحما حمومت دگ را فراهم آ رَد.
رز ب ذالر است ال برای عم ب امر ب معر ف نه از م متر جتود چهتار شترط؛؛
نیتز
علم ب معر ف م مر جود زمی تأثیر ارتماب فع م متر اصترار بتر ادامت آ
فقدا مفسد ضر ری است (عامل
گع
11

0 0

 .)032 :1از میا اگن شترطهتا شترط ا

-

علم ب معر ف م مر  -نسبت ب ساگر شر ط از اهمیت گتژ ای برختوردار استت .از

اگن ر تملیو اجرای حمم ت ها بر الس سزا ار است ال هم از مفاد حمتم آهتا باشتد
هم مصدا خارج موضوع را بش اسد( .الاتوزگا ) 5 : 13
ب ابراگن حمومت باگد در هلت ا زمی ت آهتاه عمتو افتراد نستبت بت موضتوعا

اظهتارنظر قضتتا

صتتحیح راجتتع بت امتور عمتتوم جامعت

هم ان » م باشد .با اگن تأالیدا
اص شفافیت در ر گمرد دگ

توضیحا مشخ

در نییجت تحقت «نظتتار

م شتود الت گمت دگ تر از مبتان

را م توا در آموز ها تأالیدا مربوط ب امر بت معتر ف

نه از م مر جسیجو الرد.
 .4-2امانتبودنِ حكومت

در اندگش دگ حاالمیت مطل ذات از آ ِ خدا ند است .خدا ند در سور گوستو
م فرماگد« :حمم ت ها از آ خداست فرما داد ال غیر از ا را نپرستیید» (ستور گوستو

ربرسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظرهی حکمرانی خوب

مخیلو را فراهم آ رَد تا مرد بیوان د ب اگن تمیو دگ خود عم نماگ د .آنچ امر ز در
ادبیا حقوق سیاس مدگرگی «شفافیت» خواند م شتود همتا اممتا هرهونت نقتد



آگ  .)04آگ دگ ری همین مع ا را چ ین مقرر م دارد« :آنها هتیچ لت سرپرستی جتز ا
ندارند ا هیچالس را در حمومت خود شرالت نم دهد» (سور الهو آگت  .) 0برخت
مفسّرا اژ «حمم» را در اگن د آگ شرگف ب مع ای حممفرماگ دانستی انتد (طباطبتاگ
120

 .) 09 :در اگن آگا

خدا ند م فرماگد ال حاالمیت اصالیاً مختی

ختودش

است هیچ الس جز ا ل ّ مرد نیست لمتن خدا نتد بترای تحقت اگتن حاالمیتت حت
تعتالیم
حمومت الرد را ب افراد اجد شراگط خاص تفوگض نمود استت تتا دستیورا
الما بشرگت است را در جامع است،م اجترا ال تد .بتر
خاص ا ال در راسیای سعاد
اسا اگن دگدها حمومت در دست حممرا امانت اله استت زمامتدارا امانتتدار
جامع مردم هسی د ال قدر را ب دست آنهتا ستپرد انتد در نییجت مست و
حسن اسیفاد از اگن امانت هسی د.
در تفمر اس،م ن ا ب قدر از ج س گک ر گمترد ابتزاری استت قتدر

ضتامن
همانتا

سیل ای برای خدمت بیشیر ب مرد است .در اگن چارچوب فمری زمامتدارا مت پذگرنتد
ال عهد داریِ حمومت مرد گک تملیو ضر ری اجب همچو ساگر تمتالیو دگ ت
است ال خدا ند ب آ امر الرد است .در تفسیر المیزا ذگت آگت  59ستور نستاء از امتا
عل (ع) نق شد است« :بر اما است بر طب آنچ ال خدا ناز فرمود حمم ال د امتانی
11



ال ب ا سپرد ادا نماگد هرها چ ین ال د بر مرد است الت فرمتا ختدا را بشت ود ا را
اطاعت نماگد»( .صالح  : 0 0حممت ) 1
بر اگن رابط امان حمومت اس،م د اثر مهم میرتب خواهد بتود :نخستت؛ بت لحتا

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

آ ال حاالم اس،م خلیف خدا ند میعا پیتامبر (ص) جانشتی ا معصتو ا محستوب
م شود حمومت دگع ای اله نزد ا است حاالم ارث امانیدار محسوب م شتود
در صور زگر پا هذاشین حقو صاحبا اصل حمومتت معصتیت الترد

صت،حیت

مشر عیت خوگش را از دست خواهد داد .د اگن ال ؛ اهر قائت باشتیم الت اصت تصتدی
حمومت امانت جامع نزد حاالما است نییج تبع ِ چ ین امری اگتن استت الت اط،عتات
هم ال حمومت در راسیای عهد داری اگن امانت مس ولیت تحصتی مت نماگتد در زمتر
قلمر هما امانتت قلمتداد مت هتردد در صتور مطالبت صتاحب امانتت باگتد آ را در
راسیای مس ولیت خوگش در اخییار السان قرار دهد ال اگن مست ولیت را بتر هترد ا قترار
داد اند.
ب ابراگن با توج ب جاگ اه ال خدا ند میعا برای مرد در شم هیری حمومت دگ
حاالمیت ب آنها در گک حممران مطلوب اس،م اگن حت
قرار داد تعل اط،عا
برای مرد در نظر هرفی م شود ال بر جرگتا امتور نظتار داشتی باشت د از تصتمیما
حمومی مطلع هردند ال اگن امر در هر عملمرد شفاف قاب رؤگت زمامتدارا خواهتد
بود.
 .5-2نصيحت ائمه مسلمين

در دگدها اس،م گم از حقو میقاب د لت مرد نصیحت خیرخواه هم ا
برای د لیمردا چ در حضور چ در غیاب آنا  -ال صیح ف المشهد المغیب  -م -
باشد .سرچشم اگن ع وا برآمد از بیانا پیتامبر االتر (ص) استت الت در حجتة التوداع
ضمن سخ ران در مسجد الخیو آ را مطرح نمودند پس از آ در بیانتا برخت ائمت
اطهار (ع) ب ع وا گم از مس ولیتهای امت اس،م مورد تأالید قرار هرفت؛ تتا آنجاالت
ع،م مجلست در جوامتع ر اگت
محدّثا شیع همچو مرحو اللی محدث الاشان
فصل را ب اگن ع وا اخیصاص داد اند( .سر ش مح،ت ) 15 : 125
در قرآ الرگم اب،غ رسالت اله پیامبر (ص) همرا با نصیحت بیا شد استت (ستور
11

اعراف آگ  .)0مسأل «نصح ارئم » در آموز های اس،م از مهتمتترگن اجبتا عبتادی-
سیاس آحاد ملت است ال در دسیورا االید پیامبر اس( ،ص) ب آ تصرگح شد استت.

اگشا در اگن خصوص فرمود اند« :س خصلت است ال قلب هیچ مسلمان نباگد دربتار آ
همترا بتود بتا
خیانت ال د :خال الرد عم برای خدا نصیحت پیشتواگا مستلمانا
 .)00 :25در ال ،موری موّحدا عل (ع) نیز آمد
جماعت مسلمانا » (مجلس 041
« )0 9 :نص تیحت

تذالر اگن نمی در اگ جا رز استت الت حمومتت نیتز ختود باگتد زمی ت هتای شتموفاگ

نصیحت را در جامع فراهم نماگد زگرا ت ها در اگن صور است ال ناراسی ها نابسامان -
ها آشمار م شود راسی ها توانم دیهتا میتدا رشتد مت گاب تد (دلشتاد تهرانت

: 195

 .) 12رزم نصیحت شفافیت امور اط،عرسان حمومت نسبت ب مرد استت .ب تابراگن
در اقع نصیحت گک مقدم دارد ال همانا شفافیت اط،عرستان بت مترد استت اگتن
مقدم باگد توسط حمومت انجا شود تتا ذیالمقدمت را مترد بیوان تد بت ختوب بت انجتا
رسان د.
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استتت« :نص تیحت نییج ت محبتتت استتت» (نتتوری طبرس ت
)0 :
د سی ب بار م آ رد» (تمیم اآلمدی 0 4

043



 .6-2قاعده حفظ نظام

گم از احما مورد اتفا فقها جوب حفظ نظا است .م ظور از نظا در اگتن قاعتد
نظا ال ،اجیماع است ال ساگر خرد نظا های سیاست اقیصتادی فره ت تحتت آ
قرار م هیرند (ملک افضل

 .) 49 : 139مرحتو نتائی

از اگتن قاعتد بستیار نتا بترد

معیقد است« :در شرگعت مطهتر حفتظ بیضت است ،را از اهتمّ جمیتع تمتالیو ستلط ت
 .)04 :ع ،بر اگن
اس،می را از ظاگو ش و امامت مقرر فرمود اند» (نائی 0 0
موضوع در الیب فقه ب موضوعات از قبیت احیمتار عتد مشتر عیت احییتاط در جمیتع
تمالیو امار گد سو المسلمین الفاگت عدالت ظاهری شاهد غیر (سیف مازندران
 ) 0- 0 :ب «قاعد حفظ نظا » تمسک شد ؛ امری ال اگن نشتان ر اهمیتت اگتن
0 5
قاعد است آشمار م سازد اگن قاعد در زمر مسلما فقه است.
جوب حفتظ نظتا د ر ی گتک ستم بت شتمار
ب نظر م رسد م ع اخ ،در نظا
م ر ند ب اصط،ح اخی ،نظا ضد عمومیت؛ حفظ نظا است .از اگتن ر در فقت بارهتا
 .)5 :پیتامبر هرامت است( ،ص) در
اگن د در ال ار هم ذالر شد اند (اگر انت 040
مورد لز فرمانبرداری از حاالم اس،م با ع وا «نظتا ارست » ،گتاد الترد استت« :ستخن
الس ال خدا ند ا را امار داد است بش وگد از ا فرما برگد ال همانا ا نظا است،
است» (مجلس  .) 93 : 1 041در نهج الب،غ نیز در مقا ذالر حا ناالاین برختورد
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با اگشا آمد است« :خوار عهدشتمن بت جهتت نارضتاگی از حمومتت متن بت گمتدگ ر
پیوسی د من تا آنجاال برای حد جامع شما احسا خطر نمت م صتبر پیشت مت الت م
زگرا آنا اهر برای اجرای نظر ضعیو خود فرصت گاب د نظا مسلمانا را میزلز م ال د»

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

(صبح  : 0 0خطب  .) 09در اگن ر اگت مراد از نظا مستلمانا همتا نظتا اجیمتاع
است ال با تفرق فی ان یزی در مخاطر قرار م هیرد.
مطاب اگن قاعد حرمت اخ ،در نظا

جوب حفظ آ از نظر شرع محیر استت.

طب حمم عق نیز انجا آنچ موجب اخی ،نظا زندهان نوع بشر خواهد شد عق ،قبیح
است از اگن ر هر فعل ال حفظ نظا اس،م بر آ مبی

باشد رز خواهتد بتود .لتذا از

باب جوب مقدم اجب هرها حفظ نظا ال ،اجیماع

اجب باشد حفظ ستاگر امتور

ال خود مقدم حفظ نظا هسی د نیز اجب خواهد بود .ب تردگد گم از اصول ال مت -
تواند مقدم زمی نظار اسیحما تقوگت حفظ نظا را فتراهم آ رَد عمت بت اصت
شفافیت در عملمرد حمومی است .از اگن ر سیاسی ذاری تصمیمهیری زمامتدارا بتر
اسا اص شفافیت خود م تواند زمی حفظ نظا از آفتهای مخیلفت باشتد الت اللّیّتت
نظا را ب مخاطر

چالش تهدگد م افم د.

 .3مبانی اصل شفافيت از دیدگاه نظریه حكمرانی خوب

شفافیت گم از مؤلف های ب یادگن نظرگ حممران خوب است برای الارالردهتای آ
رز ضر ری م باشد .ش اخت دقی مبان اص شفافیت در ت وری حممران خوب مت -
تواند نقش بسزاگ در هسیرش تقوگت آ داشی باشد؛ امری ال در اگن قستمت ستع در
تبیین آ خواهیم داشت.
 .1-3دموکراسی

دموالراس گا مرد سارری مفهوم است ال ب فلسف سیاست مربوط مت شتود گتک
نظا حمومی طرح برای جامعت استت الت هتدف آ الامیتاب فتردی جمعت ِ تمتا
شهر ندا است ( اعظ  .) 03 : 123برخت میفمترا غربت دموالراست را بت صتور
گک رژگم گا نظا حمومی تعرگو الرد اند ال در آ حاالما در برابر اقتداما ختود در
حوز های عموم توسط شهر ندا عم م ال د ( .)Pierpaolo, 2005: 641امر ز بترای
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قوا اسیحما تحق هرچ بهیرِ دموالراس س شرط اصل رز است .اگتن شتراگط باگتد
ها ب ها محق شد ؛ چو بمان د دان های زنجیر ب گمدگ ر میص اند:

 -شرط ا

شراگط فمری دموالراس است تدارک اط،عا

گم از شر ط ا لی

آ است ال ب شتهر ندا اممتا مت دهتد بتر استا آنهتا هوشتیاران عمت ال تد .آزادی
اط،عا گک ح اساس بشر است ال ست گ ب تای دموالراست مشتارالت حممرانت

 -شرط د برای تحقت دموالراست

شتفافستازی حمومتت د لتت استت .قیت

تصمیما در پشت درهای بسی اتخاذ شود از مترد پ هتا بمانتد نییجت اگتن امتر تبتاه
مشارالت عموم شهر ندا است (ضمیری  .) 90 : 139بر اسا
در دسیر

آزادان ب اس اد مدارک د لت ب رسمیت ش اخی شد

توان د از عملمرد آ آها شد
(انصاری ) 13 : 130

اگن فراگ تد حت مترد

مرد ب آسان مت -

در تحق دموالراس ب صور آهاهان شترالت نماگ تد.

پاستخ وگ حمومتت
 -1شرط سو از شراگط تحقت مطلتوب دموالراست نظتار
است .ب یادیترگن اص در هر الشور دموالراتیک آ است ال شهر ندا بیوان د در مرحلت

ربرسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظرهی حکمرانی خوب

مطلوب است .ش استاگ اگتن حت اللیتدی بترای بهبتود ضتعیت جامعت از جملت تقوگتت
دموالراس الاهش اعما ضد نقیض د لت ضر ری است( .ضمیری ) 32 : 139



نظار بر رفیار د لت مامورا د لی بپردازنتد (نمتکد ستت تهرانت

آخر ب ارس
.)5 : 13
طب شر ط س هان فو الذالر گم از مبان حقوق عم ب اصت شتفافیت در ت توری
حممران خوب آموزهای مربوط ب دموالراس است .دموالراس از اجیماع نیر م هیترد
از اگن نظر پ ها الاری دشمن دموالراس است .شهر ندا ِ برختوردار از اصت شتفافیت
م توان د دربار زنده سیاس خود ب ارزگاب امور پرداخی ب هزگ شها انیختابهتای
بخردان تری دست گاب د .امر ز شفافیت گم از مؤلف های دموالراس دموالراس گمت
از مبان شم هیری نظرگ حممران ختوب استت .از اگتن م ظتر شتفافیت بت ختودی ختود
هدف نیست بلم ابزاری برای رسید ب دموالراس م باشد.
 .2-3اصل حاکميت قانون

نظرگ حاالمیت قانو ب ع وا گک اص حی ارزش سیاس حقوق در اال ش بت
حمومتهای فردی خودالام اسیبدادی ب م ظور جلتوهیری از سوءاستیفاد از قتدر
سیاس شم هرفت امر ز ب ع وا گک اص ب یتادگن الت ست گب تای ر ابتط د لتت
شهر ندا گم از مهمترگن مبتان ارالتا حممرانت ختوب محستوب مت شتود .اصت
حاالمیت قانو در پ آ است ال چ ون م تتوا حقتو آزادیهتای افتراد را تضتمین
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الرد بیان ر ترجیح نظم قانو بر سییز

الشممش در جامع مت باشتد( .لتورا : 135

)
هسی حاالمیت قتانو را مت تتوا میشتم از مؤلفت هتاگ همچتو نظتم محتد دگت

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

دانست بر اگن اسا حاالما سیاسیمدارا ب ع وا حافظتا خادمتا قتانو محستوب
م شوند ب صورت ال خود نیز مشمو قانو اند .میزا مشر عیت حمومت آنها بت میتزا
فراشخص

فاداری آنا ب معیارهای قانون

خردم دانت بستی

دارد؛ ب تابراگن تصتمیم-

هیری عم حمومت ب شیو ای عق،ن بر مب ای درگ قانون را م توا جتوهر مفهتو
حاالمیت قانو دانست( .مرالز مالمیری ) - 9 : 135
مفهو شفافیت ب طور ت تات
نقشها مس ولیتها مشتخ
پاسخ وگ امما پذگر نبود

بتا حاالمیتت قتانو در ارتبتاط استت .در فضتاگ الت

نباشتد اط،عتات در متورد فعالیتتهتا در دستیر نباشتد
حاالمیتت قتانو نیتز خدشت دار خواهتد شتد .خدشت ای الت

حاالمیت قتانو از فقتدا شتفافیت مت بی تد محتیط را بترای پاگمتا شتد حقتو مترد
سوءاسیفاد از قدر مهیا م ال د (ضمیری  .) 40 : 139شفافیت ب ع توا گمت از مهتم-
ترگن مؤلف های حممران خوب همیای جدگدی از اص قانون بود است تا حد زگادی
همارزش با آ است .حاالمیت قانو نیاز ب گک مب ای قانون را برای اقداما تر گج مت -
ال د شفافیت در پ عیا ر شن الرد اگن مبان است.
 .3-3حق مردم به آگاهی و دانستن

نخسیین ها برای برقراری ارتباط میا د لت شهر ندا آهاه مرد از ر ند جرگا
امور اقعیتهاست .شفافیت را م توا سیل مقدم ای بر ح آهاه عموم دانستت.
ح آهاه پیش از آ ال ب ع وا گک عام زگرب اگ در دموالراس خواند شود گمت
از حقو ب یادگن بشری است ال از ارتباط عمیق با الرامت ذاتت تمتا موجتودا انستان
برخوردار م باشد.
در گک جامع مرد سارر ال حمومت اط،عتا بت مترد تعلت دارد حاالمتا
مدگرا جامع ب طور مسیقیم گا غیرمسیقیم نماگ د الیت مترد هستی د (انصتاری : 130
 .) 01حماگت قانون از اگن ح ب طور فزاگ د ای زمی قوا دموالراس را فراهم م ال تد
الزا د لت ب انیشار اط،عا در بتاب عملمترد حمومتت مت توانتد باعت ارتقتا دانتش
16

عموم هردد مب اگ برای تصمیمهیری آهاهان خواهتد بتود (حبیبت  .)00 : 13نییجت
بدگه اگن ح آ است ال اهر مرد احسا نیاز ال د م توان د در مورد هر حادثت ای از

مس ور پرسش ال د .ب تعبیر دگ ر ح پرسش ری در نییج تملیتو حاالمتا مب ت بتر
پاسخ وگ رزم طبیع ح آهاه آنا است.
اخیفا تماگ صاحبم صبا ب پ ها الاری نییج ای جتز پتر رش زمی ت سوءاستیفاد از

بهر م دی از اط،عا انمار الرد

ضر ر شفافیت بخشید ب اقدما مقامتا عمتوم

را ب ع وا گک مؤلف ب یادگنِ حممران ِ خوب ب
آهاه شهر ندا زمی توسع ر زافز

رطت تردگتد افم َتد .ار نهتاد بت حت

شفافیت نهادها را فتراهم خواهتد آ رد چتالش-

های پیش ر ی حممران خوب را از میا خواهد برداشت.
 .4-3حق آزادی بيان

آزادی بیا ب مع ای اظهار مطلب نظر عقید احسا ب صور شفاه گا الیبت گتا
تصوگری گا ب هر طرگ دگ ر م باشد (مهرپتور  .) 04 : 133آنچت غالبتاً در تعرگتوهتای

ربرسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظرهی حکمرانی خوب

قدر سوءمدگرگت اسیبداد گا ب تعبیر دگ ر گتک حممرانت بتد را نخواهتد داشتت .بتر
اسا همین مبان است ال هیچ د لی در حتا حاضتر نمت توانتد رستماً حت مترد را در



ارائ شد از آزادی بیا ب آ تأالید مت شتود آزادی افتراد فقتدا متانع در بیتا اظهتار
اندگش است ال مممن است با ابزارهای مخیلف صور هیرد .اگن حت امتر ز در ردگتو
آزادیهای مدن سیاس نس ا حقتو بشتر بت شتمار مت ر د تعهتدا د لتتهتا
دربار اگن دسی از حقو از باب تعهدا ب نییج است.
در حال ال در قر هجتدهم متی،دی در بحت آزادی بیتا تأالیتد اصتل بتر شتخ
فرسی د میمرالز بود است از ا اخر قر بیسیم توجها بیشتیر معطتوف بت فترد گتا افتراد
هیرند شد .در اگن مرحل بسیاری از د لتهای دموالراتیک ب تتدرگج بت م ظتور هرچت
شفافتر الرد عملمرد خوگش خود را ملز الردند الت اط،عتا هونتاهون را از جملت

در زمی امور اداری گا مسائ مربوط ب م افع عموم در اخییار عمو قرار ده تد( .رضتاگ -
زاد ) 3 : 133
در گک حممران خوب آزادی بیا برای شهر ندا توسط قانو حاالمیت تأمین

تضمین م شود .آزادی بیا میم بر جرگا آزاد اط،عا ن گک متانع بلمت شترط بقتای
گک د لتت ختوب همچ تین رزمت توستع پاگتدار استت؛ از طرفت آزادی بیتا حتام
شفافیت زمامداری عادرن است تضمینال د اسیمرار حمومتها نیز م باشد .در گتک
حممران خوب دموالراتیک مذاالر آزاد نقد حمومت قدر پذگرفی مت شتود
معمور ب بهیرگن انیخاب خیم م شود احیما د ری از خطتا در آ بیشتیر استت .ت هتا در
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فضای نقد هفی و است ال شتفافیت حمومتتهتا شتم
اقیضائا الزام

قالتب مت هیترد امتر ز از

شر ط اساس رز برای تحق حممران خوب ب شمار م ر د.

 .5-3حق مشارکت در تعيين سرنوشت سياسی

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

حاالمیت مرد بر سرنوشت سیاس اجیماع خوگش در نظا های سیاس مرد ستارر
بتتا مشتتارالت آنتتا در همتت ش ت و حیتتا جمع ت م،زمتت دارد .گ تک حاالمیتتت ختتوب
دموالراتیک با دخالت مرد شتهر ندا در تعیتین مقامتا حمتومی در شتم هیتری
سیاستهای نظا حاالم تحق م گابد .ت ها با تحقت اگتن دخالتت نظتار از
تصمیما
سوی مرد است الت بت میتزا قابت تتوجه سیاستتهتا الارالردهتای نظتا در راستیای
تقاضاهای شهر ندا تد گن اجرا پاگش م هردد در نییج در رضاگت عموم مترد
نقش محوری اگفا م ال د( .حجاب ) 3 : 13
دگ تتری ح ت
ح ت مشتتارالت دارای د جتتزء ترالیب ت استتت؛ گم ت ح ت آهتتاه
اثرهذاری از طرگ داشین سهم در نظا تصمیمهیتری استت .مترد ستارری بتد آهتاه
نم تواند تضمینال د آگ د ای ر شتن باشتد (حبیبت  .)02 : 13مشتارالت داد عمتو
را حت هتای پیشت هادی
مرد در هل ا شام اگجتاد گتک طیتو ستیع از اط،عتا
موجود نسبت ب حالی است ال گک مرجع عموم ب ت هاگ تصمیمهیریها را انجا م -
دهد .ب ابراگن هرهون مشارالت سیاس بد

شتفافیت دسیرست بت اط،عتا مربتوط بت

حمومت ب مع است .از دگ ر سو مشارالت عمو مترد در پتذگرش قتوانین تصتمیما
خود م تواند الیفیت تصمیما اتخاذ شد را بهبود بخشتد .اگتن امتر ستطح دموالراست را
ارتقا م دهد نقش اهمیت جامع متدن
()Bojan, 2002: 504

اعیمتاد مترد بت نهادهتا را تقوگتت مت ال تد.

ب نظر برخ از اندگشم دا مهمیرگن عق،ن ترگن دلیت بترای شتفافیت آ استت الت
مشارالت فعا شهر ندا را در امور سیاس اجیماع تقوگت م ال د .اگن مب تای شتفافیت
بر نظرگ های دموالراس مشورت تمی دارد ال در آ معیقدند شتفافیت باگتد شتام طیتو
سیع از ستاز الارهتاگ باشتد الت مشتارالت شتهر ندا در سیاستت هتذارگها از طرگت
دسیرس موثر ب ر ندها برآگ دهای سیاست هذاری اظهار نظر در آنهتا را مممتن مت -
سازد (انصاری  .)15 : 132بدگه است ال نم توا دربار عملمرد حمومی الت در خفتا
الار م ال د قضا
18

الترد گتا بتد

دسیرست بت اط،عتا

در امتور عمتوم مشتارالت

داشت؛ از اگن ر جود شفافیت شرط رز برای حضتور فعتا مترد در ادار امتور الشتور
است.



نتيجه

 -بح

ارزگاب حممران خوب در اس ،فترع بتر اگتن مقولت شت اخت نظرگت جتامع

قرآ دربار حمومت است .مشر عیت جواز اجرای اصو مؤلف های نظرگت حممرانت
خوب در نظا اس،م بر پاگ اصو راه مای است،م در بتاب حمومتت از قترآ ست ّت
قاب اسی یا

توصیو تحلی است؛ هرچ د در اگن خصوص برخ تفا

ها نیتز جتود

دارد.
 مهمترگن نقط تماگز در د ر گمرد حقتو است،متفا
دگ

حممرانت ختوب الت باعت

ربرسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظرهی حکمرانی خوب

با توج ب مطالب مذالور در اگن جسیار در انیها نیاگج حاص از اگن بررس تطبیق در
د ر گمرد موصوف را اگنهون م توا دسی ب دی الرد:

در مبان اص شفافیت م هتردد همانتا تفتا در مب تای حمومتت استت .از م ظتر
حاالمیت مطل ذات بر جها انسا از آ خدا نتد استت حممرانت بت ع توا

ر ش إعمتتا قتتدر بتتا مستأل امامتتت رگتت پیونتتد ناهسستتی دارد؛ امتتا در ر گمتترد
حممران خوب مب ای حمومت صرفاً ب اراد خواست االارگت عددی مرد هر ختورد
است.
 -1مب ای اص شفافیت در تفمر دگ ب بح از م شأ مت،ک تعیتین ارزشهتا نیتز بتر
م هردد .در اس ،هم ارزشها ب هون ای طراح ت ظیم شد است ال در جهت نی ب
الما نهاگ انسا گع «قرب ال اهلل» تأثیرهذار باش د .در ر گمرد اس،م باگد مبان اصت
شفافیت بر اسا تعالیم آموز های اس،م باشتد در راستیای اهتداف نظتا دگ ت قترار
هیرد.

 -0در نظرگ حممران خوب سموررگسم ا مانیسم د ع صر اساس محستوب مت -
هردند .در حمومتهای سمورر مشر عیت حمومت هموار از آ ِ مرد است در گتک

نظا سیاس مبی بر ا مانیسم حممرانت صترفا نتاظر بت اهتداف نیازهتای متادی رفتا
انسان توسع است .از اگن ر نظرگ حممران خوب صرفا ب اموری تأالید مت ال تد الت
در پ افزاگش مشارالت مردم

اهداف انسا هراگان ی مادّی م باش د.
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 -0در ر گمرد اس،م

مطلوب خوببود ِ حمومتت فقتط بت توستع

رفتا متادی

محد د نشد است؛ بلم حمومت در اس ،ابزاری برای زمی سازی تسهی رشد مع توی
اخ،ق دگ مرد سعاد ابدی مادی است ال اگن موضوع باع تفتا در مبتان

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

ن رش ب موضوعا حمومی شد است.
 -2در تفمر اس،م ضمانتاجرای شفافیت ع ،بر قوانین مقررا موضوع م -
تعهد شرع گک فرد مسلما در قبا خدا نتد میعتا باشتد .است ،بتا

تواند جدا دگ

تمی بر آموز های حیان
در ن

بیر ن

محور قرار داد اخت،

صتداقت جمتع بتین مراقبتتهتای
تحق شتفافیت فتراهم

نظا ان یزش قویای را برای عد الیما حقاگ

آ رد است.
 -9در پاگا پیش هاد م شود اصو حممرانت ختوب تحتت ع توا حممرانت شاگستی
اس،م در جامع از جانب محققا مورد تبیتین تحلیت اقتع هتردد .اصتط،ح حممرانت
شاگسی دارای مب ا م شأ دگ است اگن ظرفیت را دارد ال با تمیت بتر معتارف دگ ت بت
نحو جامع الام تری مؤلف گک حممران مطلوب اس،م را مورد تأالید قرار دهد.
منابع
.

ابن هشا عبدالمالکبنهشا 043

السیر ال بوگ بت چتا بیتر

دار احیتاء

الیراث العرب .
.

ارسطا محمدجواد  191ش حممران شاگستی در عظتیمتترگن آگت قترآ فقت
حمومی

.1

پیشش .

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  19ش ن اه بت مبتان تحلیلت نظتا جمهتوری است،م
اگرا چ 1قم بوسیا الیاب.

.0

انصاری باقر  130ش مفهو مبان

.5

تتتتتتتتتتتتتتتت  123ش آزادی اط،عا

.0

اگر ان

عل

040

لواز آزادی اط،عا

نام مفید ش .0

چ تهرا دادهسیر.

حاشی مماسب ب چتا تهترا

زار فره تگ ارشتاد

اس،م .
11

.2

آذرنوش آذرتاش  130ش فره گ معاصر عرب  -فارس

ب چا تهرا ن .

.3

بوالیع محمدبنخلوبنحیا ب تا اخبار القضاء ب چا بیر

عا المیب.

پتتدرا ستتعید رحمتتان زاد دهمتتردی حمیدرضتتا  13ش شتتفافستتازی

.9

پاسخ وگ در نهادهای رسم
. 4

تمیم آمدی عبدالواحتدبنمحمتد 0 4
سیدمهدی رجائ

غتررالحمم دررالملتم تصتحیح

چ قم دارالمیاب ارس،م .

جعفری ل ر دی محمدجعفر  104ش دائرةالمعتارف علتو است،م

بت چتا

تهرا ه ج دانش.
.
. 1
. 0

جوادی آمل

عبداهلل  103ش رگت فقی ؛ رهبری در اس ،ب چا تهرا نشر

فره

.

حبیب

محمدحستن  13ش بررست حت آهتاه مترد بت ع توا گتک حت
ش .

اساس

حقو اساس

حجاب

حسن  13ش مشارالت سیاس

دگدها های امتا علت (ع) پیرامتو

ربرسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظرهی حکمرانی خوب

.

مجلس راهبرد ش.10



آ پژ هش ام انق،ب اس،م (دانش ا اصفها ) ش. 4 9
. 5

ابومحمدالحسنبنعل بنالحسینبنشعب 190

حرّان

تحوالعقتو عتن آ -

الرسو ب چا قم ممیبة بصیرت .
. 0

ح شا

عل محمد  129ش فره گ معاصر هزار بت چتا تهترا فره تگ

معاصر.
احمدبنمحمد 0 0

. 2

حب

. 3

حیدری سیدمحمد 0 1

مس د ب چا بیر

دار صادر مؤسس الرسال .

معجم الفعا المیدا ل

ب چا قم المرالتز العتالم

للدراسا ارس،می .
. 9

دلشاد تهران

مصطف

 195ش خ،ص سیر نبوی دفیر سو  :ستیر متدگرگی

چ 1تهرا درگا.
. 4

عیتو ارخبتار بیتر

دگ وری ابومحمد عبداهللبتنمستلمبتنقییبت 0 3

دار

المیاب العرب .
.

رضتتاگ زاد محمتتدجواد احمتتدی گحیتت
شهر ندا ب اس اد اط،عا د لی
علو سیاس

د 19ش.0

 133ش مبتتان حتت دسیرستت

فصل ام حقتو

مجلت دانشتمد حقتو
11



.

ستتارگخان

االرم ت ستتراب ر حاهلل  19ش الارالردهتتای پیش ت یران

عتتاد

شفافیت در سیاست ج اگ
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. 1

سبحان

. 0

سر ش مح،تت

مجل حقوق دادهسیری

 22ش .3

جعفر  101ش فر غ ابدگت ب چا قم نشر دانش اس،م .
محمتد  125ش نصتیحت ائمت مستلمین حمومتت است،م

ش .
. 5

سیف مازندران

عل االبر 0 5

مبان الفق الفعا ب چتا قتم موسست نشتر

اس،م .
. 0

سیوط

ج ،الدگن عبتدالرحمنبتن ابت بمتر 040

التدر الم اتور فت تفستیر

بالمأثور ب چا قم افست ممیب المرعش ال جف .
. 2

شعبان

قاسم  120ش حقتو اساست

ستاخیار حمومتت جمهتوری است،م

اگرا چ 1تهرا انیشارا اط،عا .
0 0

نهج الب،غ تصحیح فیض ارس ،چ قم دارالهجر .

. 3

صالح صبح

. 9

ضمیری عبدالحسین نصیری حامد رضتا  139ش حممرانت ختوب نقتش
شفافیت در تحق آ پژ هش ام ش .5

.14

سیدمحمدحستتین  120ش المیتتزا فتت تفستتیر القتترآ ترجمتت

طباطبتتاگ

سیدمحمدباقر موسوی همدان
.1

طبرس

عل بنحسن 041

چ 5قم دفیر انیشارا اس،م جامع مدرسین.
مجمع البیا ف تفسیر القرآ ب چتا قتم ممیبت

المرعش ال جف .
.1

عامل (محق ثان ) عل بنحسین 0 0

جتامع المقاصتد فت شترح القواعتد

چ قم موسس آ البیت (ع).
.11

الاتوزگا ناصر  1 3ش آزادی بیا امر ب معتر ف نهت از م متر در در:
آزادی بیا

.10

اللی ت

اندگش تهرا دانشمد حقو

محمتتدبنگعقتتوب 0 9

علو سیاس دانش ا تهرا  .چ .

ارصتتو متتن المتتاف

ب ت چتتا بیتتر

دار

الیعارگو للمطبوعا .
.15
11

لورا پش  135ش حاالمیت قانو در فرانس ترجمت احمتد مرالتز متالمیری
مجلس راهبرد ش .5

.10

مجلس (ع،م ) محمدباقر 041

دار احیتاء الیتراث

بحارارنوار چ بیر

العرب .
.12

مرالز مالمیری احمد  135ش حاالمیت قانو (مفتاهیم مبتان



برداشتتهتا)

چ تهرا مرالز پژ هشهای مجلس شورای اس،م .
.19

ممار شیرازی ناصر 0 0

انوار الفقاه چ قم مدرس ارما عل بتن ابت -

طالب(ع).
.04

ملتتک افضتتل اردالتتان
اس،م

.0

محستتن  139ش آثتتار قاعتتد حفتتظ نظتتا حمومتتت

ش.53

مهرپتور حستین  133ش حقتو بشتر راهمارهتای اجراگت آ چ تهترا
اط،عا .

.0

نتتائی

میتترزا محمدحستتین غتتر ی 0 0

تصحیح سیدجواد رع
.01

نرهستیا عبتا

ت بیت ارمت

ربرسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظرهی حکمرانی خوب

.13

معین محمد  104ش فره گ فارس معین چ 0تهرا امیر البیر.

ت زگت الملت تحقیت

ب چا قم دفیر تبلیغا اس،م حوز علمی .

هژبترافمن خت،ری حستن معی ت الربم تدی محمدرضتا

 190ش مطالع تأثیر رسان های اجیماع آن،گن بر شفافیت اعیماد عمتوم بتا
اثر میانج هری مشارالت عموم (مطالع موردی :دانشتجوگا دانشت ا تهترا )
مدگرگت د لی
.00

نمکد ست تهران
جهان

.05

د  2ش .1

جاگ ا اگرا رسان ش.51

نتتوری الطبرس ت
المسائ

حسن  13ش ح دسیرس ب اط،عتا  :ب یتا هتا ر نتد
حستتینبتتنمحمتتدتق

ط بیر

043

مستتیدرک الوستتائ

مستتی بط

مؤسس آ البیت إلحیاء الیراث.

احمد  123ش حمومت دگ

ب چا قم مرصاد.

.00

اعظ

.02

اقدی محمدبنعمر  109ش المغازی ترجم محمود مهد ی دامغان

ب چتا

تهرا مرالز نشر دانش اه .
.03

گزدان زنور هرمز  133ش بررس نقش شفافیت در تحق حممران مطلتوب
حقو عموم

ش .5

13
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