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  چکیده
 توجـه کـشورهای کـانون سـرعت بـه نظریـاتی اسـت کـه ازجملـهحکمرانی خـوب  

موضوعی که انطبـاق ، )تاریخچه( است  توسعه جهان قرار گرفتهدرحالپیشرفته و 
 بنـابراین، ؛)پیـشینه( اسـت نـشده اندیشمندان شیعی بررسـی اندیشۀ سیاسیآن با 

مـبهم بـاقی ،  جـوادی آملـی نیـزاللـه آیـت شۀهای حکمرانی خوب در اندی شاخص
هـای حکمرانـی خـوب در  شـاخص با این پرسش کهرو،  ازاین). مسئله( است مانده

، بـه اعتقـاد نویـسندگان. مـواجهیم) سـؤال ( جوادی آملی چیست؟اندیشۀ سیاسی
 شیعی پرداختن بـه نظریـات-ی آملی از ظرفیت دینی جوادالله آیت اندیشۀ سیاسی

  تحلیـل- توصـیفوۀایـن پـژوهش بـه شـی). فرضـیه ( برخوردار اسـت،روز سیاسی
 از نگـاه ) بـومی (های حکمرانـی خـوب دینـی  دستیابی به شاخصدرصدد) روش(

هـای حکمرانـی   شـاخصسـازی  امکان بـومی .)هدف ( جوادی آملی استالله آیت
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نظریـات  اینکه با اعتقاد به، دیگر بیان روست؛ به پیش ج مقالۀاز نتای، مدل غربی آن
نـشان ، شـود دینی و ذیل گفتمان والیـت فقیـه مطـرح مـی ایشان از موضعی درون

لـب واژگـان هـای  حکمرانـی خـوب بـه زبـانی متفـاوت و در قا  کـه مؤلفـهدهـد می
 ایشان اندیشۀ سیاسیدر ...  وازمنکر ، نهیمعروف  به، امراسالمی همچون مشورت

  .)یافته(بارزی دارد نمود 

  واژگان کلیدي
  اسالمو حکمرانی خوب، جوادی آملی، اندیشۀ سیاسی، پارادایم 

  مقدمه
 ثـراک در توسعه یگذار استیس هدف با بزرگ دولت کردیرو، دوم یجهان جنگ انیپا از پس

 یبازسـاز بـا زمـان هـم انیـجر نیـا. کـرد یمـ یتـاز کـهی ١٩٧٠ یانیپا یها دهه تا کشورها

ــ ــای  یویران ــگه ــرح   وجن ــال«ط ــا در 1»مارش ــود اروپ ــنب ــر رو، ؛ ازای ــصاددانان اکث  و اقت

 در یاسـیس امـور همچون را یاقتصاد امور که داشتند اعتقاد یبزرگ دولت به گذاران استیس

 درحـال یکـشورها .کند جبران را بازار های تشکس، قدرتمند یادنه ۀمنزل به و ردیبگ دست

 و مـشاوران ییراهنمـا براسـاس را بـزرگ دولـت کـردیرو، هـا اسـتدالل همـان با زین توسعه

 یهـا بنگـاه یریناپـذ انعطـاف و ییناکارا. گذاشتند اجرا به، غرب در 2»ینزیک« اقتصاددانان

 طرفدار انیجر سبب شد که، بودند یاسیسریغ و یاسیس یفشارها انواع معرض در که یدولت

 خواهـانبـود،  ١٩٨٠ ۀدهـ یابتدا در غالب انیجر که ککوچ دولت کردیرو و بازار اقتصاد

 اجمـاع هـای تاسـیس « ایـن جریـاندگاهیـد. دونشـ اقتـصاد در یدولتـ بخش سهم کاهش

                                                       
به دنبال ارائه .  دوم استی جنگ جهانکا بعد ازی امری اقتصادیها ن طرحیتر  از مهمیکی) Marshall Plan (»مارشال«طرح . ١

کا به ی امری و نظامی اقتصادیها  ک بر ارسال کمی مبن١٩٤٧ در سال »یریدربرگ«ن ترومن معروف به طرح یدکتر
ن یا. ی ارائه دادی اروپای نفوذ در کشورهای برایکا طرحیر امور خارجه امرید، جورج مارشال، وزی مورد تهدیکشورها

کن عمال گامیکرد، ل یح میازمند تصریهای ن کا را به حکومتی بالعوض امری و اقتصادی مالیها  کطرح، کم
ً

 برای ی
  .  بودیاسی و سپس سیاقتصادهای  یجاد وابستگیق ایها از طر اد دولتیاستثمار کشورها و انق

کند   استدالل میوی. نهادبنا را آن  جان مینارد کینز ،ای برپایۀ اقتصاد کالن است که اقتصاددان انگلیسی ه نظری»کینز«مکتب . ٢
 شود، بنابراین، از ومرج زیاد در کشور ایجاد هرج که تصمیمات بخش خصوصی گاه ممکن است موجب نتایج غیر کارا و

  .کند گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می سیاست



  ٣٩       جوادی آملیالله آیت اندیشۀ سیاسیهای حکمرانی خوب در  شاخص

 

 همچـون، ١٩٩٠ دهـه یانیـپا حـوادث،  امـا.شد دهینام 1»یساختار لیتعد« ای »یواشنگتن

 یحکمرانـ «اسـتیس، یشـورو و یشرق یاروپا یکشورها ناموفق ۀ، تجربایآس شرق بحران

 یدولتـ ازمنـدین را امـروز ۀجامعـ،  حکمرانـی خـوب.کرد مطرح توسعه یگشا راه را »خوب

 در، آزاد انتخـاب فراینـد بـا بتواننـد افـراد، مناسـب یبـسترساز بـا آن در که داند یم کارآمد

  . باشند داشته فعال مشارکت یاقتصاد و یجتماعا، یاسیس مختلف یها  هعرص

 یقانون یها ، چهارچوبکند جادیا یداریپا و ثبات دیبا جامعه در دولت، دیجد نقش در

 عـدالت و ثبات بازار در و وضع یخصوص و یعموم بخش  تیفعال یبرا اثربخش و مناسب

 و یبخـشاثر، یعمـوم خـدمات ۀارائـ در و یمنجـ نقـش یعمـوم مـصالح در، کنـد جادیا

  . باشد داشته ییگو پاسخ

  مبناي نظري پژوهش
 تعریف براساسمبنای نظری این پژوهش .  استشده  تعاریف متعددی 2از حکمرانی خوب

 بـر تقـدر آن براسـاس که است یروش خوب یحکمران ،در این تعریف. استبانک جهانی 

 و شـود  مـیعمـالا توسعه به دنیرس یبرا آن یاجتماع منابع و کشور کی یاقتصاد تیریمد

  : هاست   شامل این متغیر و شاخصیجهان کبان منظر از آنهای  ویژگی

                                                       
ت  در پاسخ به معضل رکود ١٩٧٠ ۀرویکردی است که در اواخر ده یا تعدیل ساختاری » اجماع واشنگتنی« رویکرد . ١

َ
ورمی و 

این نام ۀ وجه تسمی .کینزی ظاهر شد گیری ضد شدن فرایند انباشت سرمایه در اقتصادهای امریکا و انگلستان با جهت کند
 ۀکننده بست داری امریکا تدوین المللی پول، بانک جهانی و خزانه روست که سه نهاد مستقر در واشنگتن، صندوق بین ازآن

های که بر مبنای دیدگاهی نئولیبرالی به اقتصاد تنظیم شده  بودند؛ بست» های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری استسی«
  .کند سازی حداکثری دولت و آزادسازی حداکثری تجاری و مالی از طریق اجزای مختلف آن را دنبال می بود و کوچک

2. Good Governace. 
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  هاي آن از منظر بانک جهانی متغیرهاي حکمرانی خوب  و شاخص: 1جدول شماره 

  
 ها شـاخص ـرهایمتغ فیرد

 عزل و نظارت بر حکومت،   انتخابفرایند 1 ییگو پاسخحق اظهارنظر و 
 شونت و عدم خیاسیثبات س

 یاثربخش
 ها استی سين و اجرای تدويت دولت برایظرف 2

 ت مقـرراتیفیک

 ت قانونیحاکم
3 

 حاکم بر ياقدام مردم و حکومت بر نهادها
 مبارزه با فساد ی و اجتماعيتعامالت اقتصاد

kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 2010: 3) (  
  

 ،های آن در اندیشه جـوادی آملـی مؤلفههای حکمرانی و   شاخصازآنجاکه بررسی همۀ

پژوهـشی - علمـیۀفراتـر از یـک مقالـای  ه و مجال گـسترداستخود موضوع چندین مقاله 

     :کنیم ها را بررسی می آن ، چند شاخص از آن را برگزیده،طلبد می

  1 ییگو پاسخ و اظهارنظرحق . 1
 ئـتیه و دارانمزمـا نییتع در یشتریب نقش جامعه کی در مردم هرچه ،شاخص نیا براساس

 و باشـد شتریـب جامعه در ها انجمن و ها تشکل و احزاب  نقش و حضور، باشند داشته حاکمه

 یحکمرانـ، کننـد انیب را خود نظر و تیفعال آزادانه بتوانند مختلف افراد و یجمع یها رسانه

 و غیرانتفـاعیی هـا سـازمانبخـش خـصوصی و ، نهادهای دولتـی. وضع بهتری دارد خوب

 شـاخص نیـا ،اسـت معتقد یدیجمش . باشندگو ، پاسخان خودنفع ذی نیز باید به تیغیردول

 مـردم«: دهد  مینشان را خوب یحکمران به دنیرس  یبرا  مردم و دولت نیب تعامل ضرورت

                                                       
1. Voice and Accountability. 
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 و منتخـب مقامـات و یخودمختـار ویژه به موضوعات یتمام در  اظهارنظر و مشارکت حق

 کامـل یگـو پاسـخ دیـبا مسئوالن درمقابل و دارند  تمقاما عملکرد از انتقاد حق ،نیهمچن

کید. )Jamshidi&Safari, 2016: 644( »باشندشان اقدامات  اظهارنظر حق ن مقاله بیشتر بر مؤلفۀ ایتأ

   .است

  1 ی دولتاثربخشکارایی و  . 2
هـای  یمـش خـط و باشـد بهتر یشهروند و یعموم خدمات تیفیک هرچه ،شاخص نیا در

 یاسـیس نظـام تعهـد و شوند اجرا و وضع یاسیسهای  گرایش و ها جنجال از دور به یعموم

 اسـتفاده صـحیح از ۀ مفهوم کارآیی دربرگیرند.است بهتر تیوضع، باشد شتریبها   آندرقبال

 پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز هست و فقط به معنـای فنـی ۀ توسعبرایمنابع طبیعی 

  .کارآیی نیست

  2 حاکمیت قانون. 3
مغرضـانه اجـرا سـت کـه غیر اای طرفانـه های قانونی بی چهارچوبنی خوب نیازمند کمراح

 این امـر  وها حفظ گردد آن حقوق اقلیت رأس  باید حقوق بشر و درکه  آنخصوص ؛ بهشوند

  تخلف و جرم اگر .پذیر است امکانتنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پلیس سالم 

 وجـود دهنـده نـشان ،نباشـد یریـگ یپ قابل ییقضا محاکم و سیپل فیضع عملکرد سبب به

  .است کشور کی در فیضع یحکمران

   3مهار فساد. 4

 حـد چه تا یدولت و یعموم قدرت ، آن است که ازردیگ یم قرار نظر مد شاخص نیا در آنچه

  هـم .ردیـگ یمـ قـرار یخـصوص و یشخـص منافع تحقق خدمت در وشود  می استفاده سوء

 در دولـت و یاسـیس نظـام هرچـه .کالن و بزرگ یفسادها هم و کوچک و یجزئ یفسادها

                                                       
1. Efficiency and Effectivenes. 
2. Rule of Law. 
3. Control of Corruption. 
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 آن عکـس و فیضـع یحکمرانـ نـشان، باشد یخصوص منافع خدمت در و نخبگان ریتسخ

  .است خوب یحکمران از یباالتر رتبه انگریب

   جوادي آملیاهللا آیتاز منظر حکمرانی خوب  
 ،فساد مهار و قانون تیحاکم، تدول یاثربخشکارایی و اظهارنظر،  حق شاخص چهار اینک

 یبررسـ یجواد الله آیت اندیشۀ سیاسی در، است یابیارز برای مؤلفۀ چند شامل هرکدام که

  .شد خواهد

  اظهارنظرحق 
 و معروف امربهنظارت مردم و ، مشورت، یمردم ۀپشتوان و مردم حضور، مردم، رأی مشارکت

  .شوند می جوادی بررسی  شاخص در اندیشۀ در ارتباط با این کهاند واژگانی کلیدازمنکر نهی

 مـورد اتفـاق نظیـر کمی ها ارزشمشارکت یکی از  ،یجواد الله آیت منظومۀ فکری در. ١

 نظـام در اسـت وجمیع طوایف بشری و یکی از عوامل بسیار مهم پویایی و تحـرک جامعـه 

  .است ینید میتعال از برخاستهدارد که  مضاعف یارزش ینید

 تـرجیح و بپـسندد ایـستا و بـسته صورت به را جامعه که است یکس امروزه، کمتر
 شـمار بـه حـاکم هیئـت اوامـر بـستۀ دست و تسلیم جامعه، افرادی مردم که دهد

 عام پسند این از ها حکومت سران و مداران سیاست اتفاق به رو، قریب ازاین آیند؛
 را جامعـه افراد مسئولیت احساس و عمومی خود، مشارکت ادعای در و برده بهره

  ).١١٢:  الف١٣٨٧،  آمیجوادی(اند  دانسته اجتماعشدن  پویا و نشاط موجب

جوادی با انتقاد از نظر کـسانی کـه معتقدنـد در نظـام والیـت فقیـه جایگـاهی الله  آیت

  : نویسد  می،و نظر مردم وجود ندارد رأی مشخص برای

 آسـانی بـه ردممـ، دارد الفـراغ منطقـة نـام بـه بخشی که اسالم شریعت براساس
. کننـد ایفـا نقـش، شـود مـی اداره دیـن این براساس که حکومتی در توانند می

 التزام یا ممنوعیت، دین نقلی دالیل که است اموری همۀ شامل، مذکور منطقۀ



  ٤٣       جوادی آملیالله آیت اندیشۀ سیاسیهای حکمرانی خوب در  شاخص

 

 بـر تکیـه بـا آن براسـاس تواننـد مـی مـردم کـه است نکرده ارائه آن در را خاصی
 حکـومتی و دولتـی مسائل از بسیاری تعیین درآور  وثوق تجارب یا عقلی برهان
  .)١١٩ :جوادی آملی( بیافرینند نقش

از نوع تر   مشارکت نظارت مردم است که بسیار مترقی، اسالمیواژگانیکی دیگر از کلید 

 دمکراتیـک متقابل است و حتی با تـشکیل نهادهـای ، نظارتچراکه وظیفۀ ؛لیبرال آن است

دیگـر، هـم  عبـارت به شود؛ نمی طرفین برداشته از دوش... مثل احزاب و اصناف و مجلس و

ایشان نظارت مردمـی را بـه .  مدنیۀ مدنی بر دولت نظارت دارد و هم دولت بر جامعجامعۀ

  : دهد  در نظام جمهوری اسالمی نیز تسری میمسئوالنباالترین 

 »تحقیـق کمیـسیون« نـام بـه است داده تشکیل کمیسیونی، خبرگان مجلس
 مجلـس علنـی جلـسۀ در را کـارش جـۀنتی و دارد نظـارت رهبری عملکرد بر که

 توضـــیح رهبـــر از را الزم مطالـــب ...خبرگـــان. دهـــد مـــی گـــزارش خبرگـــان
 در، داد ارائـه ای کننـده قـانع جـواب، یجامعـۀ اسـالم والـی اگـر خواهنـد؛ می

 را او انعـزال، نداشـت ای کننـده قـانع جـواب اگر و ماند می باقی رهبری منصب
 نماینـد مـی معرفـی جمهـور بـه را دیگـری الـشرایط جامع فقیه و کنند می اعالم

  ). ٤٩٦:  و١٣٨٩ ،جوادی آملی(
 را بـزرگ ۀضیـفر نیـا شانیا.  استازمنکر نهی و معروف امربه مشارکت،  دیگر واژۀکلید 

 ، حـق مـردمتنهـا نهدینی و  فروعات و الهی احکام ترین اصلی و از یاسالم امت ازیامت عامل

هیچ سطحی از جامعـه  داند و در اجرای این وظیفه هیچ محدودیتی در  میبلکه تکلیف آنان

  . دشمر  هم مسئول میدرمقابلو حکومت قائل نیست و همه را 

 و معـروف امربـه گونـه چیهـ از ،اسـت ّولی فقیـه که ینید حکومت مقام نیباالتر
 شیبـ، دارد کـه یّتنزه و عدالت سبب به او هرچند ست؛ین مستثنا منکر از ینه
 معنـا بـدان نیـا امـا ،گذارد یم احترام یاله نیقوان به آنان از شیپ و گرانید از
 بـه دیـبا بلکه، داد تذکر او به دینبا، زد سر یو از ییخطا و اشتباه اگر که ستین

 اقـشار ۀهم و ستین خاص قشر به مربوط زین یو به تذکر حق و کرد یادآوری او
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 خـود سازنده انتقادات و نظرات از را شانیا دارند فهیوظ بلکه، دارند حق جامعه
  ).٢٢١:  الف١٣٨٧،جوادی آملی( کنند ّمطلع

 بـه صـورت ، جوادی ترقی مفهـومی داشـتهن گفت که  مفهوم مشارکت در اندیشۀتوا می

 مـشارکت درنتیجـه،؛ گرفتـه اسـت کـانون توجـههای عقل و دین  بر مبنای آموزهتری  گسترده

  .   حکمرانی خوب در نظر جوادی استهای مدار یکی از شاخص دینپایۀ خرد

آزادی احـزاب و ،  مباحث مربوط به آزادی بیـانمؤلفۀ،های این  یکی دیگر از شاخصه. ٢

  .های جمعی است آزادی رسانه

 انسان موجودی آزاد ،های ناب شیعی است  ایشان که منبعث از اندیشهاندیشۀ سیاسیدر 

آزادی .  نیـستغیرالهـیی اعم از الهی و مجبور به پذیرش هیچ حاکمیتاست کهآفریده شده 

بهترین نعمت خداوند و بعد از حق حیات معتبرترین حقی است کـه بـرای انـسان شـناخته 

، دهیعق یآزادمردم از . احدی غیر از خالق انسان حق محدودکردن آزادی او را ندارد. شود می

 آزادی. دنــبرخوردار یاجتمــاع و یاســیس، یاقتــصاد هــای تیــفعال، شــغل، مــسکن، انیــب

 بـر نظـارت حـق، سیاسی امور فرایند در مردم مشارکت، رأی حق و برگزیدن وشدن  انتخاب

 تـصمیمات در اظهـارنظر و تبعـیض یـا زشـت رفتارهـای از جلـوگیری و حاکمـان عملکرد

 بعثـت انبیـای ایـشان،در نظر . است اسالم در سیاسی آزادی مصادیق ، ازجملهمردان دولت

اقتصادی و سیاسی بوده اسـت و ،  فرهنگیهای ت از انواع اسارها نانساالهی با هدف نجات 

نیل انسان به کماالت  و رسیدن او بـه تعـالی نـاممکن خواهـد ، تا چنین اسارتی برقرار باشد

  ). ٢٣: همان( داند مینشدنی وی اصل دین را هم تحمیل . بود

ی حکمرانـی  معتقد است یکی از اصـول اساسـ، معاصر عربمتفکران از »مازن هاشم«

 ایشان با انتقاد .)Hashem, 2007: 63( است»  اجبار در امور مذهبیّرد«خوب از دیدگاه اسالمی 

، کراتیک که رهایی از حکم خدا و نوعی اسارت اسـتز آزادی کاذب رایج در کشورهای دما

 و یفطـرهـای  یداند کـه در نظـام اسـالمی بـا آزاد خدا میبند غیرآزادی از ، آزادی واقعی را

 وی. مخالفـت نخواهـد شـد، بخواهنـد نـدارانید کـه خداوند قانون و نید شدۀدییتأ ِیانسان



  ٤٥       جوادی آملیالله آیت اندیشۀ سیاسیهای حکمرانی خوب در  شاخص

 

 نظـارت بـر ، بلکـه بـاالتر از آن وظیفـۀ آزادندتنها نهها  احزاب و رسانه، معتقد است که افراد

 :  دارندبرعهدهحکومت را هم 
 از و باشـد متفـاوت توانـد مـی مختلـف اعصار در جامعه افراد نظارتی های شیوه
 هـای تصـور و َاشـکال بـه، مـردم شـفاهی تـذکرات یعنی، آن شکل ترین ساده
 و مطبوعــات، هــا انجمــن، اصــناف، احــزاب تأســیس ماننــد، امــروزی دۀپیچیــ
 در و اسـت ارزشـمند و مهـم راهکارهـا ایـن همه. یابد تغییر، عمومی های رسانه

رد دا سزاییبـ نقـش حکومـت سرنوشت در، درست شرایط از مندی بهره صورت
  ).٣١٧:  الف١٣٨٧ ،جوادی آملی(

 اعـم از آزادی تکـوینی و ،جوادی در دیگر آثار خـود بـا برشـمردن انـواع آزادیالله  آیت

وی معتقد اسـت . کند  عقل معرفی میهای فرمانآزادی را به معنای اطاعت از ، ...تشریعی و

ای نفـسانی اسـت و ه معنای اجرای احکام عقالنی و نه اعمال خواسته که آزادی در اسالم به

درنتیجـه مفهـوم آزادی در اندیـشۀ  حیوانی در اسارت است و آزاد نیست؛انسان مطیع غرایز 

ص حـق تـوان شـاخ مـی. کرد سطح مفهوم به آزادی عقالنی تعبیر ارتقایتوان با  را میایشان 

  :  زیر نشان دادنمودارجوادی به صورت الله  آیتهای آن را از نظر  مؤلفه و اظهارنظر

  

  

  ی دولتاثربخشکارایی و 
آن  بررسی که بهی دولت اثربخش کارآیی و نخستین مؤلفۀی به نفع کار و کسب گذار سیاست

 : پردازیم می
اسـت کـه بـر مفروضـات ای  نظریـه خـوب حکمرانی: گذاري به نفع کسب و کار       سیاست

  یداربرخـور را یاجتمـاع و یفـرد سعادت محور و اساس و اصلکاپیتالیسم استوار است و 
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 انباشت ثروت فردی و اجتمـاعی در آن بـه رو، ؛ ازاینداند یم ثروت ومایۀ سر از شتریب هرچه

 اقتـصادهـای  ویژگـی  جـوادی یکـی ازالله که به نظر آیت درحالی ؛شود رسمیت شناخته می

کید، اسالم  ثروت موجـب اسـراف انباشت پدیده. هاست سرمایه عادالنۀ و فراگیر توزیع بر تأ

هـای  یسـرگرم و گرایـی تجمـل، گرایی مصرف و سبب بروز کشور ملی های رمایهس و  نعمت

 را خـود تـالش همـه بایـد اسالمی  دولترو، ؛ ازاین کسب و کار استِو رکود بازار جاهالنه

. یابد راه کشور مختلف های بخش به ،انسان پیکر در جاری ِخون همانند ثروت تا گیرد کار به

 قـشری هـر از فـرد هـر کـه کند اتخاذ ییها روش و ها تسیاس دولت اسالمی موظف است،

 نـه ؛بکوشـد هـا ثـروت کارگیری به در جامعه و خود نفع به لیاقتش و استعداد اندازۀ به بتواند

 محرومیـت دیگران و گیرند دست به را کشور اقتصادی و مالی امور زمام، متمایز قشری کهآن

  ).همان( شود نصیبشان فقر و

مخالفـت  انسانجویی  ّحس منفعت های اشتراکی به دلیل سرکوب آموزهدر این دیدگاه با 

 هـیچ و بپردازنـد وقـت اسـرع در را کـارگران منافع و جرتأ موظفند، کار شود و صاحبان می

کیدنینگارند  و با  نادیده را حقی  بـه نـسبت فـردی هـر که معنا  بر مالکیت خصوصی بدینتأ

 اذن بـدون را آن در تصرف حق کس هیچ و است کمال، مردمدیگر  با قیاس در خود دسترنج

ی کـسب و کـار تـشویق انـداز راه اقتـصادی و هـای تمردم به انجام فعالی، ندارد او رضای و

 داشـتن برحـذرجامعـه  اعضای ۀهم دست در اموال یکی از نتایج پذیرفتن گردش. شوند می

های کسب و کار در  زمینهن رفت ازبینمردم از احتکار ثروت و اکتناز مال است که سبب فقر و 

 و سـتها انـسان مجمـوع نیـاز انـدازۀ بـه دنیا های مال  ایشان مجموعباوربه . شود جامعه می

 اسـت اسـالم در مـالی نظـام قـانون مخالف، خاص شخص یا گروه نزد آن احتکار و اکتناز

  ).همان(

 آنان بـرایبه  الگو سالمی موظف به تشویق مردم و ارائۀ کارگزاران نظام امعتقدند،ایشان 

 کـارگزاران. ی کسب و کار و گردش صحیح پولی و مالی در کـشور اسـالمی هـستندانداز راه

 با صـنعت نوح ، منیع قصرهای و بلند بناهای، معماری  الگوی صنعتسلیمان حضرت



  ٤٧       جوادی آملیالله آیت اندیشۀ سیاسیهای حکمرانی خوب در  شاخص

 

 زیردریـایی و و دریـایی ۀنقلیـ وسـایل هرگونـه پرداخت و ساخت برای الگویی سازی کشتی

 .است دفاعی وسایل هرگونه ساختن برای الگویی داوود بافی زره صنعت  و،هوایی و زمینی
 کار و تولید در اسـالم ، مسئلۀ جوادیاندیشۀ سیاسی در کانون توجهیکی دیگر از مسائل 

 در هـا انساندر این دیدگاه . ی استجامعۀ اسالم استقالل اقتصادی تأمینو نقش بارز آن در 

 صـورتی به مختلف های عرصه دربایستی  و همواره ایستند  نمیباز تالش و کار از زمانی هیچ

جدی
ّ

 جهـت از هـم، دینـی جامعـه، زحمـاتی و ها تالش چنین پرتو در تا بکوشند مستمر و 

  . شود نایل خود عالی اهداف به اجتماعی نظر از هم و یابد دست صالح به فردی

 سلمانمـ سعی میزان کنندۀ روشن خوبی به اکرم رسول حضرت نورانی بیان
 در هـم قیامـت و توسـت دسـت در نـشایی یا خوشه اگر ...است خود زندگی در

 طبـق. بمیـر و ِبکـار را نهال این، بمیری که نمانده چیزی و است برپایی آستانۀ
 بـه هرکـسی، یجامعـۀ اسـالم در و کنـد کار باید، دارد نفس تا انسان، بیان این

 ). ٢٢٧: همان(کند  کوشش و تالش باید، دارد که قابلیتی و استعداد تناسب

 طلـب روزی و اقتـصادی سالم فعالیت بهشتی های جامعۀ ویژگیدر این دیدگاه یکی از 

 نـه دارد کـوثری سـوی و سـمت سنگ عبادت خداوند اسـت و شود که هم معرفی می حالل

 نـه اسـت؛ بـستگان و خـانواده عفـاف و رفاه و اسالمی ّامت نیازهای رفع برای زیرا؛ تکاثری

ی به نفع گذار سیاستیی که اسالم برای ها روش ازجملهدر نظر ایشان . طلبی افزون و حرص

کید:  از است عبارتکرده،کسب و کار مقرر   بـر نظـارت کاالهـا؛ فروش بودن عادالنه بر تأ

 عالوه  به ،تجارت و اموال در شرکت به توصیه ربا؛ کردن حرام احتکار؛ از جلوگیری ها؛ قیمت

  . شود می اخذ بشری شۀاندی و علم از آنطبع  به و عقل از که نیز دیگری های شیوه

 هـای تمدار دارد و پیشرف  نگاهی غایت، دیدگاه اقتصادی اسالمدر شرح جوادیالله  آیت

شـمرد،  مـی مطلـوب ،ی اسـالمی باشـدهـا ارزشنیز اگر درجهت بسط و گسترش را مادی 

فـع کـسب و کـار از عنـوان گـذاری بـه ن سیاسـت عنـوان جـای بـه بهتر اسـت کـه  درنتیجه

 .در این مدل حکمرانی استفاده شود» ی برای تحقق اقتصاد کوثریگذار سیاست«
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 طبیعـی و حقیقی ازهایامتی که است ای طبقه بی جامعه، جوادیالله  آیتی در اندیشه اسالم

 مدینـه همچنـین، .غیرانـسانی موهـوم امتیـازات نـه اسـت، افـراد حقوق کمال  آنانسان در

فـارغ از  همـه واست  شده لحاظ آن در افراد عموم برای مساوی امکانات که است ای فاضله

حتی برخورد نامناسب اقتـصادی . اند مساوی المال بیت ، دربرابرگیری سیاسی هرگونه جهت

و بر رعایت عزت و احترام و عدم تضییع حقـوق است شده  دینی نفی های تو حقوقی با اقلی

کید مغایرت دینی ۀآنان به بهان   ).همان(شود   میتأ

 حتی ، در جنگ صفین ایشان با اشاره به منش سیاسی حضرت علیاندیشۀ سیاسیدر 

ی  در زمان جنـگ آشامیدنبرخورداری  دشمنان از امکاناتی همچون دسترسی راحت به آب 

شـود و ایـن نکتـه اوج شـاخص اسـتقالل خـدمات عمـومی از  شـناخته مـینیز به رسمیت 

فشارهای سیاسی در مکتـب اسـالم اسـت کـه در هـیچ مکتـب سیاسـی دیگـری مالحظـه 

 در جنـگ امیرمؤمنـانراشد ناجی که یکی از یاران  بن در ماجرای دیگری  خریت. شود نمی

 و کـردرانش حضرت را ترک  نفر از یاسی از فرمان آن حضرت سرپیچی و همراه ،صفین بود

 در پاسـخ یـاران خـود کـه خواسـتار امیرمؤمنـان. پرداختشان ای به تبلیغات منفی بر ضد 

 ،اتهام است چنـین کنـیم اگر ما با هرکسی که مورد«:  چنین فرمودند،دستگیری ایشان بودند

دانی کـنم و من این نیست که به مـردم حملـه و آنـان را زنـ رأی شود  و ها از آنان پر می زندان

  ؛ )٤٥٨:١٣٩٢، جوادی آملی( »ان بازگردند و به من تمایل یابند باطلشعقوبت دهم تا از عقیدۀ
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 و فـن بلکـه، نیـست علـم تنها، در این نگرش مدیریت. خیانت و ظلم استها  ضابطۀ آن بی

ــد را آن همگــان کــه اســت صخــا اســتعدادی ــه و ندارن ــامبر اکــرم دلیــل همــین ب  و پی

ایـن  در. نداشـت را آن توانـایی او چـون دادنـد؛ نمی مدیریتی کارهای ابوذر به ناامیرمؤمن

 مقدم،مکتب
ّ

- سیاسـی سـقوط علـل یکی از ،فرزانگان قراردادن مؤخر داشتن فرومایگان و 

 بـه کس هیچ و هستند مردم خادمان اسالم در کارگزاران همۀ. هاست جوامع و ملت اجتماعی

واجـد  همه باید . باشد داشته دیگران با متکبرانه عمل و مالکانه رفتار که دهد نمی اجازه خود
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، ّتعهـد و ّتخـصص داشـتن بـدون کـه ّتعهد باشند و خداوند از کـسی و دو ویژگی تخصص

تصدی
ّ

  . است اربیز ،دارد می اعالم را خود آمادگی و پیشنهاد را شغلی 

 اقتـصادی سود و جامعه نیاز، شغل انتخاب در شخص که شود می موجب، کار در ّتعهد

 خساراتی ولی ،دارد شخصی کالن درآمدهای که کاذبی های شغل از و بگیرد نظر در را عموم

دانـستن و پرهیـز کـردن از   امانت جامعـهرا  سمت.بپرهیزد، کند می وارد جامعه اقتصاد به را

 .کارکنـان دولـت اسـالمی اسـتهـای  ویژگی ازجمله ،رشوه و حرام انت و مالامخیانت در 

 و اداری نیـست مقـررات محور حول تنها، اسالمی نظام در ارباب رجوع و کارگزار بین رابطۀ

کـارگزاران حکومـت هـای  ویژگـیایـشان یکـی از . خداونـد اسـت با پیوند حفظ، آن انگیزه

 و نـداین دسته  فقط به دنبـال راحتـی و آسـایش خودکه  داند  میی نکردنچاپلوس اسالمی را

یکـی دیگـر از . دهنـد برای خدمت به مردم ندارنـد و حقـایق را وارونـه جلـوه مـیای  هانگیز

تـری نـسبت بـه  ن باید به مقدار بیشتر و افـزونپذیری است که در مسئوال  مسئولیتها ویژگی

 .مردم وجود داشته باشددیگر 
بـه چـشم  دوسـتی و محبـت ِهـایی از سیاسـت جوادی نشانه الله آیت اندیشۀ سیاسیدر 

بـه اعتقـاد ایـشان یکـی از . شـود های ارسطو یافت مـی  آن در اندیشههای خورد که نمونه می

 کـه است ای جامعه آن، جوامع ِبهترین.  مهربانی با مردم است،اوصاف حاکمان و کارگزاران

 قاضـی الفـت و مهـرورزی بـا که است ای محکمه آن، محاکم ِبهترین و شود اداره محبت با

 وتاقـس و انزجـار از ملـول و محبت از ُپر قلبش که است کسی قاضی ِبهترین باشد و همراه

  ).همان( مردم است قلب در نفوذ امور و تحکیممایۀ  ّمحبت چراکه ؛باشد

 ۀ بــاالتری از مــستحبات فــردی هــستند؛ خــدمات اجتمــاعی در مرتبــ،در ایــن دیــدگاه

کـه حـضرت ای  گونـه بـه ،یدگی به امور مردم مقدم بر اعمال مـستحب اسـت رس،یعبارت به

عطوفـت بـه کـار  با و کرد می رها را نماز مستحب، ندکرد  وقتی مردم به او مراجعه میعلی

توانمند  و امین کارگزارانی  نداشتن، حکومتمشکالت ایشان در دورۀیکی از .  رسید  میآنان

َسمت أبیه بن زیاد، بودند اشتر مالک ندمان فراوانی کارگزاران اگر. بود  افـرادی اگر .گرفت نمی ِ

  : نداشت شکایت چنین این حضرت، بودند علوی حکومت در ّمدبر و مدیر و شایسته
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 کجاسـت. داشـتند برمـی قـدم حـق راه در ...که ها همان من؟ برادران هستند کجا

 از آنـان مانند دکجاین و »ذوالشهادتین« کجاست و »تیهان ابن« کجاست ؟»ّعمار«

شـد؟  فرستاده ستمگران برای آنان سرهای و بستند پیمان جانبازی بر که برادرانشان

 به دعوت ...، بستند می کار به و کردند می تالوت را قرآن که ها همان. برادرانم بر آه

 پیـروی او از صـمیمانه و داشـتند اطمینـان خـود رهبـر بـه و پذیرفتنـد می را جهاد

   .)١٥٨:  و١٣٨٨، دی آملیجوا( کردند می

از » کیفیـت کارکنـان دولـت« شـاخص جـای بـهتـوان   می،شده  مباحث مطرحبه باتوجه

» سـاالری در توسـید مـسئولیت شایسته« یا »گیری کارکنان متخصص متعهدکار به«شاخص 

  .کرداستفاده 

  

  حاکمیت قانون
انون الهـی تقـدم  بر قـچیز هیچ و کس هیچ قانون اسالم است و ِحکومت، حکومت اسالمی

 ازجملـهعلمی و عملی های  ویژگیحاکم اسالمی نیز که انسانی آراسته به بسیاری از . ندارد

بـودن نافرمـانی  محـال. در ذیل قـانون اسـالم قـرار خواهـد گرفـت، فقاهت و عدالت است

وحتی بـه قیمـت ای  همورچ دهان ازجویی  پوست گرفتن  از قوانین الهی حتی باامیرمؤمنان

 جـامع در نظـر ایـشان فقیـه. گرایی در مکتـب اسـالم اسـت اوج قانونگانه،  های هفت اقلیم

 ؛کنـد  اعمـال اساسی قانون محدودۀ در را والیتش که است کرده ّتعهد مردم رهبری با ِشرایط

 امت رأی و پرسی همه از بعد و هپذیرفت ملت آحاد با همراه را اساسی قانون، رهبر خود چراکه

 محترم قانون دایرۀ در ها هم در این دیدگاه آزادی .است کرده تنفیذ و امضا را ممرد آرای، آن به

   .نیست آزاد »قانون «دربرابر ملتی لذا هیچ، آن از خارج و قانون دربرابر نه ،است
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 بـه راحتی به چنان تربیت شده بودند که ازمنکر نهی و معروف مربها ذاتی طبع، وظیفۀ بهاسالم 

و حـق خـود را مطالبـه کـرده از کارگزاران حکـومتی شـکایت ، حاکمان و کارگزاران اعتراض

بـه  اسـالم های صدر در یکی از جنگ  نزد پیامبرشکایت مردم از حضرت علی. کردند می

یکـی دیگـر از .  یکی از آن موارد است،ازهانم در توحید سورۀ قرائت بر ایشان دلیل مداومت

     : گوید وی نزد معاویه می.  همدانی استشکایت سودۀها  نمونه

 منـزل وارد وقتـی ...رفـتم و حرکـت کـردم خـودم قـوم از نماینـده عنوان به من
 بـه عطوفانـه و رئوفانـه نگـاه کی با و کرد رها را نماز او ...، شدم امیرالمؤمنین

 مـالی مـسائل در شـما کـارگزار، آری: کـردم عـرض داری؟ اریک آیا: فرمود من
 اصـل صـدق ...وقتـی. دارد مـی روا ستم ما بر و کند نمی رعایت را عدل و قسط

 و برداشـت آسمان به دست و کرده گریه طالب ابی بن علی، شد روشن گزارش
 را ظلـمهـا   آنبـه کـه نکـردم تربیـت چنـان را کارگزارانم من خدایا ...کرد عرض

 از پوسـتی قطعـهگـاه  آن، باشم کرده تجویز را خدا حق کتر یا، باشم داده جازها
 بـه من نامه که همین.. . «:فرمود مرقوم چنین این رقعه آن در و آورد در جیبش

 را موجـودی، امـین کیـ عنـوان بـه بایـد فقط و نداری کار حق ،رسید تو دست
 از را سـمت و پـست و یدبیا اوست دست در ابالغ که بعدی کارگزار تا کنی حفظ

  ). ٣٠٠:  هـ١٣٨٨، جوادی آملی(» بگیرد تحویل تو

شـد و نـوزادان   پایمـال مـیراحتی بهعصری که حق زنان  شود در  میروشن سخن این از

اسـالم چگونـه ، شـدند  مـیگـور بـه آمیز زنده  در اقدامی افتخارآندختر تا چند سال پیش از 

ود به شکایت و دادخواهی نـزد مایندگی از طرف قوم خ که یک زن به نکرد را تربیت ها انسان

ساخت  د و سبب عزل او را فراهم میکر  و از کارگزار ظالم او شکایت میرفت  وقت میخلیفۀ

 و با مهربـانی و عطوفـت بـه کـار او داد می اسالمی چگونه به دادخواست او اهمیت و خلیفۀ

 کـرده،درنـگ عـزل   ن خود را بی کارگزار خائ، و پس از کشف صحت ماجراکرد رسیدگی می

 ؛دهد فقط حاکمیت قانون الهی را مد نظر قرار می
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یکـی از وظـایف مهـم حکومـت اسـالمی  :کارایی نیروهاي امنیتی براي ایجاد امنیت     . 2

در . انـد کننـدۀ آن تأمین است که نیروهای امنیتی ومرج هرجحفظ امنیت عمومی و مبارزه با 

حیثیتی و آبرویـی و حـریم خـصوصی افـراد ، ه جانی و مالی وجو، امنیت در همۀاین دیدگاه

  .  آن  نقش دارندتأمین مردم نیز در تأمین شود و همۀ حکومت اسالمی ازسویبایستی 

فـضایل بـودن بـه صـفات و  نیروهـای امنیتـی آراسـتههـای  ویژگیدر این مکتب یکی از 

 ، نخواهد توانـستنباشدخود ، پلیس امنیت اخالقی  تا پلیسعبارت دیگر، به اخالقی است؛

 حقـوق اجـرای ضـامن هرگـز، اخالق ِفاقد ِپلیس«.تأمین کنددر همه جهات را امنیت مردم 

 سـرقت و هـوا تـاراج و هوس دستبرد از را خود دین گوهر حفظ توان کسی زیرا، بود نخواهد

 هرگـز، کنـد نمـی نگهـداری درون اهریمنان تهاجم از را خود قلب و، ندارد غضب و شهوت

  ). ٣٥٩: جوادی آملی(» ندارد را دیگران حقوق حفظ نتوا

جوادی در تفسیر آیات مربوط به فرماندهی طالوت درمیـان الله  آیتبخشی از نکاتی که 

در نظـر او . دهـد را شـرح مـی صفات نیروهـای نظـامی و امنیتـی ، کند ئیل ذکر میاسرا بنی

لط بـه علـوم روز امنیتـی و هـم  فضایل روحی و معنوی باید هم مسبر عالوهنیروهای امنیتی 

  .  محوله باشندهای تموریأ اجرای مبرایدارای توان جسمی 

َّان «نخست، : الزم یستگیشا و ّتعهد: باشد یژگیو سه یدارا دیبا لشکر فرمانده ِ
ُالله اصطفاه علیکم ََ َ ُ : جنـگ و ینظـام مـسائل بـه یکـاف یآگاه و ّتخصص؛ دوم، »َ

ِوزاده بسطة فی« ً َ َ ُ ِوزاده بـسطة فـی «: مناسـب یبـدن قـدرت و ییتوانـاسوم، ؛ »ِالعلم َ ً َ َ ُ َ

ِالعلم والجسم ِ ، بـود قرارگـاه در یکـش نقـشه و جنگ ۀادار ۀمسئل تنها اگر چون ».ِ
 خـط و نبـرد دانیـم در بخواهـد چنانچـه یول بود؛ یکاف یعلم تخصص و تعهد
 داشـته زیـن یجـسم تـوان دیـبا یعلمـ ّتخـصص و اصطفا بر افزون، برزمد مقدم
 اوصـاف نیـا همـه با اگر و کند تیهدا ها صحنه تمام در را لشکر بتواند تا باشد

 ). ٦٤٠:  ب١٣٨٧، جوادی آملی( کند یم تأمین را آن خداوند، باشد داشته یکمبود

اسـالمی  حکومـت پنـاه در ولـی، نپذیرفتـه را اسـالم اعتقادی اصول شهروندی که حتی

 ایشان معتقدند کـه در .کند  میّامنیت ساساح و بوده برخوردار خود خاص حقوق از، است
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 که تا وظیفه دارداست و حکومت  مند بهره اسالمی امنیت از حتی کافر هم حکومت اسالمی

  . امنیت او را فراهم نماید،  امنیت را برهم نزدهگاه آن

حتـی ها یا   آن امنیت برای شهروندان حکومت اسالمی بدون توجه به گرایش دینیتأمین

بـر اینکـه  ، عـالوه حاکمیت نظام اسالمی در شرایط خاصۀیت دشمنان در محدود امنتأمین

شاهد عزم اسالم  بر فراهم آوردن فـضای رشـد ، از امنیت متعالی در این نظام استای  هجلو

 سـت؛ اجبـار در ایـن حیطـه اگونـه  مردم و آزادی در پذیرش دین حق و نداشتن هـیچفکری

  اهـداف متعـالی اسـالم در جامعـه اسـت؛ الزم تحقق  امنیت یکی از شروطدیگر، عبارت به

کارایی نیروهای امنیتـی فاضـل « جوادی به توان گفت که این شاخص در اندیشۀ  میدرنتیجه

 .یابد تغییر می» در تحقق امنیت متعالی
باشـد  باید ای گونه بهنظام قضایی اسالم : اعتماد به نظام قضایی و استقالل نظام قضایی       . 3

 و دعاوی خود را با اعتماد بـه ،د و شهروندان آن از هر دین و مذهبی به آن اعتمادکه همه افرا

ی  یا تأثیرگـذارتعطیل قانون الهی گری در واسطه. ندگستری و عدالت محاکم آن مطرح کنداد

ه  باشـد کـای اندازه بهاعتماد به نظام قضایی اسالم باید . بر حکم دادگاه اسالمی  منتفی است

تردیـد ای  هدر اجرای حد قطع دست سارق بـر او لحظـ، دپیامبر هم دزدی کرحتی اگر دختر 

 دادخـواهی و رجـوع اسـالمی محکمـۀ به مسیحی یا یهودی فردی  اگر،در این دیدگاه. نشود

 میانشان عادالنه یا دهد؛ ارجاع خودشان محاکم به و نپذیرد را آنان داوری باید یا قاضی، کند

 حکـم الله ماانزل غیر نظام اسالمی به این معنا نیست که او بهاستقالل قاضی در . کند داوری

 یعنـی، قاضـی بیرونـی اسـتقالل. دارد بیرونـی و درونـی ُبعـد دو ایـن اسـتقالل. کند صادر

 مقاومتش خیزد و او برمی درونی  استقاللکه از  ها گروه و احزاب ،افراد درمقابل او ایستادگی

دیگـران  سفارش پذیر ازتأثیرقاضی نباید . دهد می اننش درون دشمن و نفس هوای دربرابر را

دلیـل  همین ، چشم طمع به اموال اغنیا و بهباشد... اهل کسب در آمد از طریق رشوه و، باشد

 ).همان( نیازمندان داشته باشد نسبت به فقرا وای  هرفتار دوگان
رای  ایـشان صـرف قـانون خـوب بـاندیـشۀ سیاسـیدر : هزینۀ داشتن جرم و جنایت    . 4

گاه باشد تا فکر اقدام به گناه و مجری قانون نیز باید توانمند،. تحکومت کافی نیس  عادل و آ
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از راهکارهای کاهش جرم و جنایت در . جرم و جنایت نیز در جامعه به کمترین میزان  برسد

 کـافران ۀجانبـ هجـوم همـه دربرابـربـشر  راسـتین  ارسال پیامبران به عنوان مـدافعان،جوامع

کیدانسانی و مدعیان دروغین حقوق بشر حیات با گر ستیزه هـای  ویژگـی بر آراستگی بـه ، تأ

 احکـام و جرایم و اجرای قاطعانۀ بازدارنده برای های مجازاتوضع همۀ مردم، اخالقی برای 

 قانونی مترقی همچـون ، برای نمونهاند؛  کسانی است که از قوانین تخطی کردهدربرابرقوانین 

یای مقتول و هم به سود جامعـه هم به سود اول، هم به سود مقتول،  قاتل هم به سود،قصاص

 قـصاص را او ْارتکـاب صـورت در کـه بدانـد اقدام بـه جنایـت از پیش قاتل اگر  زیرااست،

 بررسـی بـا نیـز عمـد قتل بهشدن  آلوده از پس. زند نمی قتل و جنایت به دست ،کرد خواهند

 مقتـول هـم .یابد می رهایی قیامت عذاب از ،کند توبه و شود راضی آن به اگر قصاص حکم

تشفی قصاص با مقتول نیز اولیای ماند و نمی مظلومیت در
ّ

 مردم گرفتن عبرت با و جویند می 

 شـود مـی گرفتـه جامعـه نیـز در ظالمانه کشی آدم و خونریزی جلو، قصاص از آنان هراس و

  ).همان(

ر نوعی پیـشگیری از جـرم و جنایـت در جوادی بالله  آیت که در اندیشه دریافتتوان  می

 بـرای هـم ، بعـدی بـر وضـع مجـازات آنمرحلـۀ اخالقـی و در فضایلمیان مردم با ترویج 

کیـد قـوانین ۀ بـر اجـرای قاطعانـ،  پیشین افاقـه نکـردمرحلۀ دو درصورتی کهپیشگیری و   تأ

 و سـپس  بهتر است که این شاخص به تالش برای پیشگیری از وقوع جرمدرنتیجه، شود؛ می

  . ن جرم برای مرتکب آن از طریق اجرای احکام تغییر یابدمند کرد هزینه
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  مهار فساد
 و بـر ایـن داننـد میهای بوروکراسی سنگین اداری  محققان غربی فساد را روغن چرخبرخی 

اما ایـن  ).٢٠٢ : ١٣٨٨مبارک و آذر پیوند، ( شود باورند که فساد باعث تسریع در رشد اقتصادی می

 بـا آن مخالفـت شـدت بـه و  در حکمرانـی خـوب نیـستاور عمومی اندیـشمندان غربـی ب

تعریفی است که سـازمان »  استفاده از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصیسوء«. شود می

جوادی نیز به فساد الله  آیتدر دیدگاه توحیدمدار .  از فساد ارائه داده استالملل بینشفافیت 

بررسـی  و علل و عوامل رخداد و راهکارهای کلی مقابلـه بـا آنشده ای پرداشته  هریشطور  به

 مـردم از پیـروی از  و نیستپذیرفتهای از عالم هستی  عرصهوجود فساد در هیچ .  شده است

 حتی در اموال نیز .اند  نهی شدهشدت بهدهند  رهبران فاسد که فساد را در جامعه گسترش می

 ،دیگـر عبـارت بـه ؛اسـت امـوال فـساد ربا حرمت ایه علتاز  ینباید  فساد رخ بدهد و یک

تـالش بـرای «جـوادی بـه الله  آیتتوان گفت که شاخص مهار فساد در حکمرانی خوب  می

  . کند تغییر می» کنی فساد در حکومت و جامعه ریشه

یکی . کردهای بروز فساد مبارزه  در دیدگاه ایشان باید با ریشه: کارهای مقابله با فسادراه

بروز فساد در میان مقامات رسمی حکـومتی بـه اسـتناد فرمـان حکـومتی حـضرت از علل 

  ، چراکـهبـرای هـر فـرد اسـتنکـردن ین و تعریـف کـار مـشخص تبی به مالک اشتر علی

کلی امور واگذاری
ّ

یکـی . شـد خواهـد اخالقی فساد و انحراف سبب ،شخص برای مبهم و 

هـای مختلـف انجـام و  ست که بـه بهانـه احکام اسالم ااجرا نکردندیگر از علل بروز فساد 

  ).همان( شود  گسترش فساد در سطح جامعه میساز زمینه

 باور به خداوند و احـساس حـضور ،از دیگر راهکارهای مقابله با فساد در تمامی سطوح

 روش بسیار قدرتمند اقرار اگر. انجامد  نظارت درونی مینوعی بهاو در غیب و نهان است که 

 نفـس هوای و شهوات با خلوت هنگام کس هیچ، نباشد او غیب جهان از رست و پروردگار به

راهکار دیگر مقابله با فساد در سطح . دارد باز گناه از را او تا نیست احدی مراقب گناه اراده و

راهکار .  گناه است و فساد های ریشه برکندن برای تالش و ازمنکر نهی و معروف امربهجامعه 

 برای احسن جدال و حکمت به دعوت، اندرز، موعظه. ن استا مفسدا، برخورد قاطع بدیگر
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 فساد زمین در که گروهی برای ویژه به نیست؛ مناسب ها موقعیت و موارد همۀ در و افراد ۀهم

 .اند خونریزی و غارت و قتل اهل و کنند می
ارگزاران کـ :رسمی مقامات درمیان فساد سوءِ استفاده نکردن از قدرت به نفع شخصی و عدم         . 1

جـوادی بـا اسـتناد بـه . حکومت اسالمی و منسوبان به آنان مانند دیگر افراد عادی جامعه نیستند

به ایـن  هم و گناهکارند زیرا هم؛ داند  میدوبرابر زنان پیامبر را  گناه  عذابقرآننص صریح آیات 

 مردم ایمانی و روحیهدارند  دینی پایگاه مردم نزد و است شریعت مقبول آنان رفتار و سخن دلیل که

دارد،  مضاعف نیز پاداش آنان نیک کار .کنند اعتبار می بی را ها ارزش و دین و کنند تضعیف می را

 .آن مایۀ آبروی و دین عملی ّمروج هم و اند مطیع هم چون
کیدگواه روشن ، زیستی حاکمان دستور اسالم به ساده  از قدرت سوء استفاده نکردن بر تأ

تـشویق .  خصی و یکـی از علـل مهـار فـساد در حکومـت اسـالمی اسـتبه سود منافع ش

، بلکـه بـرای دنیـوی تنعمـات کـردن فـراهم نه از باب نـاتوانی در، دنیوی لذایذ به رغبتی بی

  . استمسئوالنو بروز فساد در بین  طمع و  حرصجلوگیری از غلبۀ

 قدرت سـوء اسـتفاده  و دانه درشتها به فساد مبتال شوند و ازمسئوالن اگر ،در این مکتب

 جـارود منـذربن« با امیرمؤمنانبرخورد . شود برخورد میها   آنشکل باترین  به شدید، کنند

 در تـو کـه دادند خبر من به«: نوشت او برای ای نامه ایشان در .هاست از آنای  ه نمون»عبدی

 بـا را یایتدن. تهاینگذاش باقی چیزی آخرتت برای و کنی نمی فروگذار هوس و هوا از پیروی

. کنـی می برقرار دینت قطع قیمت به خویشاوندانت با را پیوندت و کنی می آباد آخرت ویرانی

 بهتر تو از، کفشت بند و ات خانواده) بارکش (شتر، باشد درست، رسیده من به تو از آنچه اگر

  ). ١٥٩: هـ١٣٨٩، جوادی آملی( »است

بدان توجـه و  ی غربِاست که اندیشمندان مباحثی ازجملهرشوه نیز  ...:پرداخت رشوه و  . 2

:  معتقـد اسـتمـورو ، مثـالطور به. اند کردهتی  ابراز ، نظریاخصوص ارتباط آن با اقتصاددر

 باعـث ایجـاد رونـدی ،دهنـد زمانی که افراد در ازای انجام کارهای اداری پیشنهاد پول می«

ای  هاقـدامات مفـسدان. فتـدا شوند که کارهای اداری تا زمان پرداخت رشوه به تعویق مـی می

 ولـی در ؛» کار اداری را برای افراد بگیرددادن اگرچه ممکن است جلوی تأخیر همچون رشوه
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  بــرای اقتــصاد کــشور و افــزایش هزینــۀمجمــوع ســبب پدیــد آمــدن بوروکراســی ســنگین

  .)Mauro,1995: 685(  تضعیف رشد اقتصادی خواهد شددرنهایتگذاری و  مایهسر

 را حقی تا دهد می حاکم و قاضی به انسان است که   رشوه مالی، جوادیهالل  آیتدر نظر

 تـصاحب و تـصرف باطـل بـه را دیگران مال ،وسیله بدین و دهد جلوه حق را باطلی و باطل

 معمـول ادب نیـز نـوعی ازحـد بیش قاضی و تحویل گرفتن ازحد بیشاحترام و تعظیم .  کند

 معنـوی تحریـف بـه ثروتمندان  از رشوه گرفتن ردربراب که یهودی عالمان فاسد. رشوه است

شدیدا مورد انتقاد  ،پرداختند می تورات
ً

  .  هستندایشان

شـود؛ چراکـه وی  برد و با امت اسـالمی بیگانـه مـی دهنده  حرمت جامعه را از بین می رشوه

بـه . درحقیقت قانع به سهم مالی خود در امت اسالمی نبوده، به اموال دیگران تجاوز کرده اسـت

زدن  شود و هم از طریق بـرهم این ترتیب، هم موجبات اخالل در نظام  اقتصادی جامعه فراهم می

وی کارگزاران نظـام اسـالمی را در بحـث . رود نظم اقتصادی جامعه، امنیت در جامعه از بین می

خواند و معتقد است که کارمنـدان حکومـت اسـالمی حـق  ِرشوه به دقت نظر و تیزهوشی فرا می

  . شک مصداق رشوه است گونه دریافتی به عنوان هدیه از مردم ندارند، چراکه بی هیچ

 کـه کنـد انتقاد میی الملل بینجوادی آملی به نهادهای  :عدم فساد در خدمات عمومی    . 3

نمونـه بـارز ایـن . شـوند هم در وضع قوانین و هم در اجرای آن بین کشورها تبعیض قائل می

همان قلدرهای جهـانی  یا کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم برای »حق وتو«تبعیض تجویز 

 بـه کـه وجود دارند شمول جهان یقواعد، یاسالم بشر حقوق دروی معتقد است که . است

 منـاطق و هـا انسان ۀهم ، دربارۀضیتبع بدون دیبا و ندارند اختصاصای  همنطق ای گروه چیه

  ).١٦: ١٣٨٩دی آملی، جوا( گردند ییاجرا ،شوند  که مصداق آن قوانین میجهان

 و کند معطوف خاص یا عده به تنها را خود توجه دینبا، حکومت کند که وی تصریح می

 هماننـد جامعـه مستمندان و محرومان. گرداند محروم خود تیعنا و توجه بذل از را گرانید

... و یاجتمـاع، یاقتـصاد، یفرهنگـ یهـا هعرص ۀهم در اسالم ۀعادالن حکومت در گرانید

، یاقتـصاد امـور در ویـژه ، بـهیا نـهیزم هر در مختلف یها ضیتبع و دارند کسانی یتیموقع

 آن از دیـبا یاسـالم حکومت در امر انیمتول که شود یم ثروت انباشت و ها تفاوت ساز نهیزم
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 امـوال توزیع عادالنۀ. است همۀ مردم امور سرپرست  حکومتکه نظر آن از، ورزند اجتناب

  .  وجودی تشکیل حکومت در نظام اسالمی استهای تز حکم خدمات عمومی اۀو ارائ

 جامعـه در هـا هیسـرما و ها ثروت متعادل عیتوز یبرا را خود یمساع ۀهم«مسئوالن باید 

 و اسـباب نگذارنـد و کننـد شـروع خـود از.. .رنـدیگ کـار بـه آن مانند و وام دادن صورت به

 عیـتوز در دیـبا آنـان. شود فراهم جامعه در خودشان دست به یمال اختالف رشد یها نهیزم

مل امکانات و ها هیسرما
ّ

 یاصـالح خواهنـد یم که یهنگام و نندیبب سانکی را اقشار ۀ، همی

 یهـا بهانـه بـه و باشـند داشـته هیسـو  کیـ وآمیز  ضیتبع نگاه دینبا، ورندوجودآ به جامعه در

مرفـه اقشار به را بهتر و تر مهم امکانات، مختلف
ّ

 خـود حـال بـه را حرومـانم و دهنـد ارائـه 

  ).٢٥٤:  الف١٣٨٧جوادی، (» واگذارند

تنهـا جـزو وظـایف حکومـت  خدمات عمومی بدون فساد و تبعیض از سوی حکومـت، نـه

 شیایـن و عبـادت در تنهـا مقـدس امـور. شـود اسالمی است، بلکه از امور مقدس قلمـداد مـی

 خـود ذهن در یبعض که است یزیچ آن از تقدس، فراتر مفهوم ۀگستر« نیست مساجد و ساهایکل

کامال را یویدن امور و کنند یم تصور
ً

مـثال دانند؛ یم جداها   آناز 
ً

 امکانـات هّیـثـروت، ته عیـتوز 

 اصـول تیـ، رعایخارج و یداخل تیامن درمان، حفظ و بهداشت خدمات ۀملت، ارائ یاقتصاد

 یقدسـ و ینید دتوان یم ی، همگ...و جامعه ستیز طیمح بیتخر از یریجلوگ و یطیمح ستیز

 و شـود انجـام شخص منافع بر یمل مصالح میتقد با و عادالنه، عاقالنه که صورت نیا به باشد؛

  ). ٩٩: ز١٣٨٨، جوادی آملی( »باشد یاله یرضا و قرب لیتحص یبرا یهمگ زین
  

  

  گیري نتیجه
اللـه  ه آیـتها و متغیرهای حکمرانی خوب از دیـدگا در این مقال فرصت آن  نبود که به همۀ مؤلفه

جوادی آملی  پرداخته شود، اما  در همین اندازه  نیـز روشـن اسـت  کـه بـسیاری از راهکارهـا و 
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گیرنـد و بـه عنـوان نظریـات بکـر سیاسـی عرضـه  الگوهایی که در توسعۀ غربی مد نظر قرار می

حکمرانی خوب که بـا تأکیـد بـر . تر عرضه شده است شوند در متون دینی ما به صورت کامل می

تعامل حکومت و مردم در ادارۀ جامعه و در تقابـل بـا دو رویکـرد ناکـام دولـت بـزرگ و دولـت 

  .ای را مطرح نکرده است کوچک تکوین یافت، برای متفکران مسلمان موضوع تازه

 اندیـشۀ سیاسـی کامـل در یت از آن دارد که با توجه و مداقـۀهای این پژوهش حکا  یافته

 تنهـا نـه ، یک قرائت اسالمی از نظریه حکمرانـی خـوب ارائۀ،اندیشمندان و بزرگان اسالمی

ان ایـن پـرداز  از سـوی نظریـهازآنجاکـهبلکه میسر و مطلوب اسـت و ، ممکن نیستناامری 

کیدپارادایم بر ارائه یک الگوی بومی هم  امری است که در خـود پـارادایم بـر آن ، شود  میتأ

نگـری و تیزبینـی در   که حتـی بـا ژرفنویسندگان مقاله معتقدند . صحه گذاشته شده است

 و با تطبیق شـرایط و اقتـضائات کردص این نظریات را نیز برطرف توان نقای متون اسالمی می

گونه کـه  همان. داشتزمانی و مکانی مدل جامعی برای حکمرانی را به عالم سیاست عرضه 

یی هـا ژگـیوی جوادی نیز واجـد چنـین ۀ حکمرانی خوب در اندیششدۀ های بررسی شاخص

مفهـوم آزادی بـه ،  دیـنهـای آمـوزهترقی مفهوم مشارکت به مشارکت بر مبنای عقل و . است

کید و همۀ ابعادآزادی عقالنی در  ی برای تعالی انـسانی ساز زمینه بر کسب و کار به عنوان تأ

و نه صرفا برای انباشت سر
ً

  .  هایی از سیر تکاملی مفاهیم در این نظریه است نمونهمایۀ 

  : ار زیر نشان دادکرد به صورت ، در این پژوهش انجام شدرا کهآنچه  توان می

  

  

  

  

  

  

  

  

  اظهار نظرحق

 حکمرانی خوب

یشه  کنی فساد ر

 حاکمیت قانون الهی کارآیی و اثربخشی دولت



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش٦٠

کیـدن کرد این پژوهش گام بسیار کوچکی در راستای اجرایی هرچند ات مقـام معظـم تأ

ولـی در حـد ، افـزاری اسـت ی جنبش نـرمانداز راهبر بومی کردن علوم انسانی و  رهبری مبنی

 سعی شد که به این پارادایم از منظر یـک اندیـشمند شـیعه کـه وسع و توان نگارندگان مقاله

های  ها و شاخص مؤلفه پرداخته شده و ،ه استکردعمری در منابع اصیل اسالمی ژرفکاوی 

 حکومـت همـۀ ابعـادهـای اسـالمی در  به این امید که در عمل به آمـوزه.  آن استخراج شود

  .  کمکی ناچیز باشد، هرچنداسالمی مقبول واقع گردد
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