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Abstract 
This project was aimed at estimating ratio associated with the theory of “ideal governing" 

alongside with the hidden capacity of Mohamad Hoseini Beheshti's political thoughts, 

besides estimating the possibility of “the idea of governing" as a practical approach which 

is compatible to Iranian community context. In this way, the theory of "nation and 
Imamate" from one side, and freedom factors, justice, organizational approach, besides 

some of Beheshti’s political thought were relied on. The main assumption of this research 

was that in political thoughts of Beheshti, the contributing factors to the theory of "the ideal 

governing" have an acceptable theoretical capacity to promote the idea of governing.  
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چکیده

سیاسی سیدمحمد حسینی بهشتی و نیز    ی اندیشه های نهفته با ظرفیت» حکمرانی خوب»   سنجی ایده هدف پژوهش حاضر نسبت
از » امت و امامت»  بر نظریه تحلیلی بوده و با تکیه  -حکمرانی در آراء و نظرات وی است. روش پژوهش توصیفی  سنجی طرح ایده امکان

تی از سوی دیگر سیاسی بهش  های اقتصادی در اندیشه  های آزادی، عدالت، نگرش تشکیالتی و برخی دیدگاه سو و بررسی مؤلفه  یک
ایران   عنوان رویکردی کارآمد، روزآمد و متناسب با بافتار و ساختار جامعه به» حکمرانی   ایده»تالش شد تا مقدمات نظری و مفهومی طرح 

و امامت  اصل امت  حکمرانی خوب بر پایه  های نظریه  سیاسی بهشتی مؤلفه  ارائه شود. این پژوهش بر این فرض استوار بود که در اندیشه
 حکمرانی فراهم کرده است.   های نظری و مفهومی مناسبی برای طرح ایده  ای مطرح شده که امکانات و ظرفیت  گونه به
 

 حکمرانی، سید محمدحسینی بهشتی.  امت و امامت، ایده  سیاسی، نظریه  حکمرانی خوب، اندیشه  نظریه هایکلیدی:واژه
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مقدمه

« حکمرانی از دیدگاه سید محمد حسینی بهشتی«  اسی را دربارهپژوهش پیش رو این پرسش اس

سیاسی بهشتی به تدارک مقدمات نظری   بر اندیشه توان با تکیه   کند که: چگونه می بندی می  صورت

حکمرانی پرداخت؟ برای بررسی پرسش اساسی این پژوهش و طراحی   و مفهومی طرح ایده

  به« امت و امامت»گیرد و اصل   بهشتی مورد ارزیابی قرار میهای سیاسی   ای مناسب، اندیشه  فرضیه

عنوان متغیر وابسته مورد استفاده خواهد بود.  به « حکمرانی  امکان طرح ایده»عنوان متغیر مستقل و 

عنوان رابط و واسط بین متغیر  سیاسی وی به   های مفهومی اندیشه  چنین امکانات و ظرفیت هم

گونه خواهد بود   پژوهش حاضر نیز بدین  ، تلقی شده است. بنابراین، فرضیهمذکور  مستقل و وابسته

اصل امت و امامت   حکمرانی خوب بر پایه  های نظریه  سیاسی بهشتی مؤلفه  که: در اندیشه

حکمرانی   های نظری و مفهومی مناسبی برای طرح ایده  ای مطرح شده که امکانات و ظرفیت  گونه به

 فراهم کرده است.

المللی با رصد  های مختلفی بیان شده و نهادهای بین  شاخص  حکمرانی خوب با ارائه  نظریه

اعطای کمک به   گیری درباره  های پیشنهادی در کشورهای گوناگون به تصمیم  اجرای بسته  نحوه

(. 4931ورزند )ر.ک.: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،   کشورهای هدف مبادرت می

میالدی بانک جهانی انعکاس یافت. در این  6002خوب در گزارش سال  حکمرانی های  صشاخ

، کیفیت 9، اثربخشی دولت6، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت4گزارش پاسخگویی و اظهارنظر

حکمرانی خوب   شاخص نظریه 2عنوان  به 2و کنترل فساد 5، حاکمیت قانون1قوانین و مقررات

اختصار در ذیل  ها به  (. این شاخصwww.worldbank.org/governance/WGIاند )  شناخته شده

 شوند: تعریف می

                                                        

1. Voice and Accountability 
2. Political Stability and Absence of Violence 

3. Government Effectiveness 
4. Regulatory Quality 
5. Rule of Law 
6. Control of Corruption 

http://www.worldbank.org/governance/WGI
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 . پاسخگویی و اظهارنظر1

 بانک جهانی این شاخص را به حسابرسی موثر از حکومت، تمرکززدایی و نقش

(. از دیدگاه برخی از Uddin & Ashrafun, 2007: P9) داند  های غیردولتی مرتبط می  سازمان

توان از ملزومات این شاخص دانست   های آزاد را می  متفکران، آزادی بیان، آزادی تجمع و رسانه

(Kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 2011: P3.) 

 . ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت2

دم وجود خشونت، وجود احزاب ترین سازوکارهای تحقق شاخص ثبات سیاسی و ع از مهم

ها را در قالب  هایی هستند که منافع و نظرات گوناگون را تجمیع کرده و آن  است. احزاب شبکه

 (.459: ص 4936کنند )قوام،  بندی می  ها و رویکردهای گوناگون مفصل  سیاست

 . اثربخشی دولت3

خدمات از فشارهای سیاسی شده کیفیت خدمات عمومی، میزان استقالل این  در تعاریف ارائه 

 (.Lee & Whitford, 2009: P12) ها مورد بررسی قرار گرفته است  و کیفیت تدوین سیاست

 . کیفیت قوانین و مقررات4

 فعالیت بخش   ها و مقرراتی که اجازه  توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست

 گیرد  شاخص قرار می ی آن را پیگیری کند، ذیل این را بدهد و ترویج و توسعه خصوصی

(Kaufmann; Kraay & Mastruzzi, 2011: P3.) 

 . حاکمیت قانون5

ی جرم و  چنین حوزه ها و هم  حاکمیت قانون به قوانین موجود در نهادهایی نظیر پلیس، دادگاه

های این شاخص اعتماد بخش خصوصی به نظام قضایی و   ترین نشانه گردد. از مهم جنایت باز می

ی حقوق خود و کارآیی نیروهای امنیتی در ایجاد امنیت برای شهروندان است  ن در مطالبهتوانایی آ

 (.55: ص 4935)مقدری، 

 . کنترل فساد 6

استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی و یا تصاحب و تسخیر دولت توسط 

 ی فساد است. بخش خصوصی در زمره
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 درآرایبهشتی«امتوامامت»

عنوان یکی از  های گوناگون نظام سیاسی در اسالم، رهبری و حکومت در جامعه به   در تبیین

  موضوعات اساسی مورد بحث قرار گرفته است. به اعتقاد یکی از نویسندگان، هیچ اندیشه

امامت و تداوم آن در دوران   گاه آن، نظریه  توان یافت که عزیمت  ای در ادبیات شیعه را نمی سیاسی

سیاسی بهشتی نیز   (. پس بدیهی خواهد بود که اندیشه919، ص6: ج4931)فیرحی، غیبت نباشد 

  ای طرح و آغاز شود. بهشتی در بحث از نوع نظام حاکم بر جامعه و پس از ارائه از چنین زاویه

های   ( در بیان411-435: ص4939دینی در باب ضرورت رهبری )بهشتی،  مباحث عقالنی و برون

کند و خاستگاه این نظام را همان  معرفی می« امت و امامت»نظر خود را با نام متعددی نظام مورد 

« امامت»و « امت»(. این نظام از دو عنصر 93: ص 4913داند )بهشتی،   الگوی آرمانی امامت می

ها را از سایر  هایی هستند که آن  بر ارتباط متقابل، هرکدام واجد ویژگی تشکیل شده است که عالوه

 دهد. ا تعابیر مشابه تمییز میمفاهیم ی

رسد بهشتی در کاربرد این تعبیر هدف   نظر می یکی از عناصر اصلی این نظریه، امت است. به

رهبری جامعه از این مفهوم بهره   دالیل خود درباره  خاصی را دنبال کرده است که بعدها در اقامه

دیگر، امت در نظام  عبارت  یری. به گ  جوید. از دیدگاه وی امت یک خاستگاه دارد و یک جهت  می

دنبال دارد. بهشتی با تفکیک  گیرد و سوگیری خاصی را نیز به  امت و امامت در شرایطی شکل می

گوید: اشتراک در  زند و می  در بیان خاستگاه امت، آن را با عقیده گره می« امت»و « ناس»میان 

(. بنابراین، این دیدگاه آشکارا اصالت 10ص دهد )همان:  اعتقاد به اسالم است که امت را شکل می

بر این هنگامی که  داند. عالوه  پذیرد و آن را عامل تمایز ناس و امت می  اشتراک در عقیده را می

مشترک   دهند، این عقیده  گروهی از افراد بر مبنای عقاید مشترک گرد هم آمده و امت را تشکیل می

سمت  گیری به   کند )همان(. بنابراین، امت پس از شکل یها را نیز ترسیم م خطوط کلی حرکت آن

 کند.  شده حرکت می اهداف منبعث از عقاید مشترک پذیرفته 

است. بهشتی با تفکیک دوران حضور و غیبت امام « امام»امت و امامت،   دومین جزء از نظریه

از  خدا، انتصاب از طرف داند: انتصاب  معصوم، حکومت در زمان غیبت را در سه شکل ممکن می
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ج: 4932از طرف مردم مسلمان )بهشتی،  انتخاب دیگر عبارتبه  یا پیغمبر، انتصاب جانب

ها   بیان دیگری از مفهوم امت بوده و حق انتخاب حاکم به آن« مردم مسلمان»(. عبارت 116ص

بودن آن   ترین ویژگی عنصر امام را انتخابی  که شاید بتوان برجسته سپرده شده است. تا جایی 

داند،   آگاهانه و آزادانه می« شدنی»که امت را  (. بهشتی عالوه بر این45: ص4913دانست )بهشتی، 

تابد. وی   گونه اجبار و تحمیلی را برنمی  کند و هیچ  تحقق امامت را نیز منوط به پذیرش مردم می

به سایر ارکان جامعه نیز  ساالرانه از رأس حکومت، چنین رویکردی را تبیین مردم  بر ارائه عالوه

یافتن حکومت در جامعه را منوط  تنها فعلیت  صراحت نه  (. بهشتی به 43دهد )همان: ص تسرّی می

گیرد  در نظر می« آرای عمومی»داند، بلکه شرط تمامیت و شأنیت والیت را نیز  به پذیرش مردم می

محیط   یحاتی دربارهتوض  (. وی پس از ارائه569، ص4)صورت مشروح مذاکرات مجلس: ج

های آن، تحقق چنین محیطی را با مختصات نظام   اجتماعی مورد نظر اسالم و بیان برخی ویژگی

به نفی  -عنوان ضرورت دستیابی به چنین محیطی   به -زند و با اشاره به تکثر   سیاسی گره می

 (.25-22: ص4913پردازد )بهشتی،  و مرکزگرایی می 4سانترالیسم

عبارت  ای است. به   گیری نظام امت و امامت، فرآیندی مرحله  از دیدگاه بهشتی، شکلبنابراین، 

دیگر، ابتدا باید گروهی از افراد براساس اصل وحدت در عقیده، امتی را تشکیل دهند و سپس  

های متقابل امت و امامت شکل   امامتی را آگاهانه و آزادانه انتخاب کنند و در این نقطه، مسئولیت

 -نظیر ملیت  -ی سیاسی وی، تشکیل امت برخالف برخی اجتماعات دیگر  گیرد. در اندیشه می

 (.106/ج: ص4932ارادی است )بهشتی، 

 

                                                        

1. Centralism 

نظام امت  امامت امت
 و امامت
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یسیاسیبهشتیحکمرانیدراندیشههایایدهمولفه

جامعه برای نیل به اهداف عالی مادی و معنوی باید از   در آرای بهشتی، فرآیند اصالح و اداره

(. پس نظام سیاسی پیش 16ص :4913اجرای نظام حکمرانی صحیح آغاز شود )بهشتی،  تدوین و

مسیرها از   ای باید برای چگونگی مدیریت جامعه برنامه داشته باشد و این یعنی همه  از هر مقوله

اساس، از دیدگاه بهشتی تحوالت و فرآیندهای گوناگون جامعه باید از  گذرد. بر این   حکمرانی می

است. سیدمحمد « سازی اسالمی  تمدن»نظام حکمرانی آغاز شود که یکی از این فرآیندها،  طراحی

نوگرایان دینی قلمداد کرد،   توان وی را در زمره عنوان یکی از متفکرانی که می  حسینی بهشتی به

ا تحقق آغاز ر  شود، نقطه  سازی اسالمی از کجا آغاز می  همواره در برابر این پرسش که فرآیند تمدن

دولت »که   حائز اهمیت این  ی درسی(. نکته : جزوه4935داند )میراحمدی،   دولت اسالمی می

از دیدگاه وی واجد دو بعد محتوا و ساختار است؛ محتوای این نظام حکمرانی برگرفته از « اسالمی

آمد و کارآمد های اجرایی آن برگرفته از نیازها و الزامات روز  مبانی اسالمی و ساختارها، و قالب

این مدیریت چیست؟ شکل  جامعه. شکل مدیریت خیزد؟  برمی چه امامت و امت این از»است: 

مختلف  با شرایط متناسب و مکان هر و در زمان هر است؛ در نشده پیشنهاد آن براى در اسالم خاصى

 (.19: ص4913)بهشتی، « داشته باشد مختلف شود اَشکال  می

حکمرانی را   های مفهومی ایده  تواند مقدمات و ظرفیت  امامت می ی امت و بنابراین، نظریه

  این مقدمات است. بدون تردید ترسیم کامل یک نظریه  تدارک ببیند و پژوهش حاضر درصدد ارائه

های بیشتری از   ورزی  های آن نیازمند تامالت و اندیشه  ی مولفه ی حکمرانی و ارائه جامع درباره

طرحی کلی از برخی   آید، ارائه  چه در ادامه می بود؛ در مجموع، آن جانب متفکران خواهد

ی حکمرانی خوب است.  های نظریه  های حکمرانی از دیدگاه بهشتی و تطبیق آن با مولفه  مولفه

بهشتی یا وجود برخی   معنای نفی سایر وجوه اندیشه رو به   بدون تردید پرداختن به عناصر پیش

 ی سیاسی وی نیست. اندیشه ها در  دیگر از مولفه

 آزادی

است. وی با عدم پذیرش « سازی  محیط»و « خودسازی»آزادی در دیدگاه بهشتی تلفیقی از 
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اجتماع   جانبه نام اجتماع، و اصالت قطعی و همه  اصالت قطعی فرد بدون در نظر گرفتن مفهومی به 

: 4934کند )بهشتی،  این دو تاکید می ی های فردی، بر تعامل سازنده  گرفتن حقوق و آزادی و نادیده 

بر ارتباط با شهروندان، وجهی  دهد که عالوه (. بهشتی بُعدی از آزادی را مورد توجه قرار می30ص

اجتماعی نیز دارد. براساس این دیدگاه، آزادی در انتخاب روش و مسیر زندگی از اقتضائات وجود 

ها و مسیرهای متفاوتی وجود داشته باشد تا فرد از   رو در جامعه نیز باید اندیشه  آدمی است؛ از این

 هایی است.  ها دست به گزینش بزند، زیرا ارزش انسان به چنین انتخاب میان آن

ای سامان دهد که   گونه در دیدگاه بهشتی اگرچه حکمرانی مطلوب باید نظام اجتماعی را به

گمراهی در   ن شکل بگیرند و زمینههای فردی و اجتماعی در آ  بسترهای مناسب برای رشد آگاهی

ی  هرگونه عقاید و افکار مخالف و زمینه  آن کاهش یابد، اما نظام اجتماعی مطلوب به صفر رساننده

ی تلویزیونی با نمایندگان برخی از احزاب سیاسی در سال  ها نیست. بهشتی در مناظره بروز آن

: 4934کند )بهشتی،   ای را رد می  رایانهسوگ  ی یک   صراحت چنین جامعه در اظهاراتی به  4920

( و در گفتارهای خود در جمع مسئوالن آموزش و پرورش نیز با تاکید بر وجه 459ص

کند و معلمان را از  گری انسان، مبنای تربیت اسالمی را اصل آزادی در انتخاب قلمداد می  انتخاب

 (.453ص :4930دارد )بهشتی،   های ابزارگونه برحذر می تربیت انسان

های مورد  موضوع حفظ کرامت و آزادی شهروندان در محاکم قضایی و انتظامی نیز از مقوله

های فراوانی از مباحث مجلس بررسی قانون اساسی  آزادی است. نمونه  توجه بهشتی در حوزه

قانون اساسی و رسیدگی علنی به  423شود. بهشتی در بحث از اصل  موید این نکته محسوب می

گونه محاکمات دفاع کرده و آن را مانع بروز   سیاسی و مطبوعاتی، از برگزاری علنی اینجرائم 

چنین در جریان  (. وی هم4230-4234، ص9داند )صورت مشروح مذاکرات مجلس: ج  استبداد می

با رویکردی نوگرایانه و در  -پردازد که به موضوع منع شکنجه می-قانون اساسی 93تصویب اصل 

دانستند،   ها که وجود برخی استثنائات در شکنجه را بدون اشکال می  خی دیدگاهمخالفت با بر

 ،4کند )همان: ج کارهای نامشروع برای تحقق برخی اهداف و مصالح را رد می استفاده از راه

 (.113ص 
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است. وی در « انتقادپذیری مسئوالن»ترین وجوه آزادی در دیدگاه بهشتی، لزوم  از مهم

دانشجویان مسلمان در اروپا، با برشمردن   خود در مجمع عمومی اتحادیه 4913سخنرانی سال 

عنوان یک اصل غیرقابل  برخی از اصول تشکیالتی از دیدگاه اسالم، آزادی انتقاد از رهبران را به

توان خللی به آن وارد ساخت )بهشتی،  دهد که در هیچ شرایطی نمی  تردید مورد اشاره قرار می

روابط میان مردم و حاکمان در جوامع رشدیافته و   (. بهشتی با مقایسه491-495الف: ص /4932

(. وی 616-619الف: ص /4930کند )بهشتی،  رشدنیافته بر لزوم انتقاد از مسئوالن جامعه تاکید می

ها   با پذیرش برخی مقررات در راهپیمایی 61در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره اصل 

ها فارغ از مداخالت  ها، معتقد بود باید این قبیل برنامه الت دولت در نظم آنو تجمعات و دخ

ای مانع از آن شوند )صورت مشروح   دولت در اصلِ برگزاری باشد و دولت نتواند با هر بهانه

قانون اساسی ابتدا به  62چنین در بحث از اصل  (. بهشتی هم140-149: ص4مذاکرات مجلس: ج

تجمعات و مباحث »و « تجمعات و مباحث فکری مخالف اسالم»ی  تفکیک دو مقوله

ی دوم،  نخست و ردّ مقوله  پردازد و با پذیرش مقوله می« ی اساس جمهوری اسالمی شکننده  درهم

 (.210کند )همان: ص از آزادی بیان در مسائل مخالف دیدگاه اسالم حمایت می

عدالت

دهد. ابتدا   ی اساسی را نشان می ت، دو نکتهی مفهوم عدال های بهشتی درباره  بررسی دیدگاه

که عدالت در نظام فکری وی اگرچه خاستگاه فکری و فلسفی دارد، اما وجه اجتماعی و نمود  این

دلیل بهشتی در اشارات گوناگون خود وجه  همین  عملی آن بسیار برجسته و حائز اهمیت است. به 

( و برقراری عدالت 59/ب: ص4930دهد )بهشتی،  اجتماعی عدالت را مورد تاکید فراوان قرار می

  دومی که در اندیشه  (. نکته101/ج: ص 4932داند )بهشتی،   اجتماعی را از اهداف اصلی اسالم می

کند و   مستقیمی است که وی میان عدل و دین برقرار می  ی عدالت وجود دارد، رابطه بهشتی درباره

دین یعنی عدل و عدل یعنی دین. هرجا دیدید »پردازد:   انگاری این دو می  حتی گاهی به یگانه

« گویند دین و اسالم هست و عدالت اجتماعی نیست، بدانید که آن دین و اسالم قالبی است  می

اهمیت عدالت در دیدگاه بهشتی   دهنده  (. عبارات فوق آشکارا نشان40/01/4935)در مکتب قرآن، 
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ی دین و عدل  همانی و تساوی دو مقوله  ه به اینرود ک است و این اهمیت تا جایی پیش می

بودن یک جامعه به میزان پایبندی آن به تحقق عدالت  دیگر، غلظت دینی  عبارت  انجامد. به   می

 اجتماعی بستگی دارد.

عنوان  بهشتی در نظر گرفتن آن به   مفهوم عدالت در اندیشه  یکی دیگر از ابعاد برجسته

هایی که فقدان آن باعث حذف   ترین صالحیت ن است. از مهمای برای حکمرانا  شاخصه

  شود، عدالت است. بنابراین، در اندیشه  ای از افراد می  های حکمرانی در فرد یا مجموعه  شایستگی

فرما باشد و این  آیند که روابط عادالنه بر آن حکم ای بیرون می  بهشتی امامان عادل از درون جامعه

رساندن حکمرانان عادل تالش کند. وی از چنین  برای ساختن و به قدرت جامعه است که باید 

پردازد و هویت نظام اسالمی را به مفهومی فراتر   می« امام عادل»و « امامت عدل»ای به تفکیک   زاویه

مورد نظر وی، عدالت   (. در جامعه449-463: ص4913زند )بهشتی،   از عدالت حاکمان گره می

بط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و حتی زیربنای روابط انسانی، عدل محتوای تمامی روا

مطلوب در آرای   ، دو بنیان جامعه«آزادی»توان در کنار   را می« عدالت»شود. با این نگاه،   دانسته می

دانند و   که برخی از مکاتب فلسفی، آزادی یا عدالت را مقدم بر دیگری می بهشتی دانست. در حالی

سیاسی بهشتی   شمارند، در اندیشه  ها برمی ها را تامین یکی از آن  اولیه و اصلی حکومت  وظیفه

سمت اهداف مادی و معنوی،  عدالت و آزادی همانند دو بالی هستند که برای سیر یک جامعه به 

ه شدن عدل الهی بر انسان نسبت ب زمینه بهشتی پس از تفکیک میان حاکم  اند. در همین   توامان الزم

: 4936کند )بهشتی،  سایر موجودات، در عباراتی بر توامانی عدالت و آزادی انسان تاکید می

 (.641ص

چنان برجسته است که بر دیدگاه وی   بر وجوه اخیر، عدالت اجتماعی از دیدگاه بهشتی آن عالوه

وری   هرهگذارد. وی عدل اقتصادی را ب  نیز اثر می -و از جمله موضوع ربا -در مسائل اقتصادی 

بردن از مواهب طبیعی  ها را در بهره   کند و انسان  ی نیازهای زندگی معنا می ی افراد از همه همه

  زمینه یکی از نویسندگان با بررسی دیدگاه بهشتی درباره (. در همین 919داند )همان: ص  برابر می

 کند. بر این  مشهودی اشاره میبه چنین اثرات « ربا  تعمیم یافته  نظریه»ربا و معرفی آن با عنوان 
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ها، بهشتی را به   ها و برخورداری  عنوان لزوم تناسب میان صالحیت اساس توجه به مفهوم عدالت به  

وگوی  )ر.ک به: گفت کند دهد و متوجه محتوای آن می  ی ربا سوق می سمت عبور از ظاهر مساله 

ربا را   ف بسیاری از اندیشمندان که مسئله(. بنابراین، برخال4935تیر  1شفقنا با فرشاد مؤمنی، 

کنند، بهشتی با تعمیم مفهوم ربا  صرفاً در ارتباط با مبادالت اقتصادی و نقش پول در آن ارزیابی می

 دارد.  های فاقد صالحیت، گام مهمی در تحقق مفهوم عدالت در جامعه برمی  به هرگونه اکتساب

تشکیالت

ن در ایران، اگرچه در آراء و نظریات برخی از سنجی تحقق آ موضوع تحزب و امکان

گذار آن مطرح شده است )برای اطالعات بیشتر  اندیشمندان معاصر انقالب اسالمی از جمله بنیان

لحاظ نظری  (، اما بهشتی یکی از معدود افرادی است که چه به 4932ر.ک.: احمدوند و خراسانی، 

معنای خاص آن در ادبیات سیاسی،  است. حزب به لحاظ عملی به این عرصه ورود کرده  و چه به 

است؛ ولی تشکیالت، تمام ابعاد سیاسی، « تشکّل»ی  تنها بخشی از نگرش عام بهشتی به مقوله

خود که  4920های سال   گیرد. بهشتی در یکی از سخنرانی  اجتماعی و فرهنگی حکمرانی را دربرمی

منتشر شد، در پاسخ به « وگوها، نوشتارها تحزب جمهوری اسالمی، گفتارها، گف»ی  در مجموعه

(. بر 413/ب: ص4930گوید )بهشتی،  ی معنای تشکل، از آرمان مشترک سخن می پرسشی درباره

اند، بلکه  گرفتن قدرت و مناصب دولتی و حکومتی مورد اشاره واقع نشده دست  اساس، به  این 

 شتی مطرح شده است. ترین هدف تشکّل از دیدگاه به به عنوان مهم« کادرسازی»

بهشتی را   ی تشکیالت در اندیشه ترتیب دو سطح از تشکیالت یا دو برداشت از مقوله این  به 

با رویکردی جامع، فراتر از موضوعات « تشکیالت»توان رهگیری کرد. در برداشت نخست،   می

ز تعصبات ی معضالت مردم، دوری ا است و توجه به خودسازی، دغدغه« امر سیاسی»مرتبط با 

باشد )همان:  های تشکیالت مطلوب می دست ویژگی کورکورانه در تشکیالت، و مواردی از این

توان  (. برداشت دومی از تشکّل را در دیدگاه بهشتی در نظام امت و امامت می640-641ص

ی سیاسی بهشتی  مشاهده و ادعا کرد که این برداشت، معنای اصلی و حقیقی تشکّل در اندیشه

ی تشکّل قائل بوده  در این برداشت، وی نسبتی میان نظام حکمرانی موردنظر خود و مقولهاست. 
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گیرد   شود. تشکّل در این حالت، درون نظام امت و امامت قرار می که دومی، درون اولی تعریف می

ی  توان به واژه و کارکرد صحیح آن منوط به وجود چنین نظامی است. چنین برداشتی را می

تر دانست. در این برداشت، تشکّل، ابزار حکمرانی بوده و در خدمت آن قرار   دیکنز« حزب»

داند )همان:   دلیل بهشتی چنین تشکّلی را در راستای نظام امت و امامت می همین  گیرد؛ به   می

ی آن با والیت در نظام امت و  ی حزب و رابطه (. بررسی آراء و نظرات بهشتی درباره699ص

دانست، بلکه نقش نظارتی و   کند که وی رهبری را نهاد اجرایی نمی  کته را روشن میامامت، این ن

 هدایت برای آن قائل بود.

بخشیدن به   ی آن با نهاد والیت، تحقق ی بهشتی در تشکیل حزب و رابطه زیربنای اندیشه

ه مصلحت اجرا را ب  دیگر، بهشتی گسترش نهاد والیت به حوزه عبارت  اهداف امامت است. به 

کرد. وی در   دانست و در روند تصویب قانون اساسی در برابر چنین دیدگاهی ایستادگی می  نمی

قانون اساسی که گرفتن یا دادن وام را به تصویب مجلس شورای اسالمی موکول  30بحث از اصل 

مخالفت بر مجلس، شورای رهبری نیز آن را تصویب کند،  کند، در مقابل این دیدگاه که عالوه  می

(. وی معتقد است که رهبر یا شورای 319، ص6کند )صورت مشروح مذاکرات مجلس: ج می

ها نیست. اما پرسش اینجاست   رهبری در نظام امت و امامت، نهاد یا سازمانی در کنار سایر سازمان

ها و اهداف امامت در نظام امت و امامت را چگونه  ریزی برای اجرای سیاست که خالء برنامه

های گوناگون تجهیز کرد؟ بهشتی   توان امت را برای پذیرش مسئولیت توان پر کرد؟ چگونه می  می

عنوان بازوی اجرایی والیت مطرح کرده و از ضرورت  هایی، حزب را به   در پاسخ به چنین پرسش

گوید و معتقد است چون اِعمال والیت به کادرسازی نیاز دارد، حزب چنین نقشی را   آن سخن می

 (.411/ب: ص 4930کند )بهشتی،  یفا میا

هایاقتصادیدیدگاه

های خود  داری و سوسیالیستی، اندیشه  های سرمایه  های نظام  بهشتی با بررسی برخی از ویژگی

های خود   ها، دیدگاه مرزبندی روشنی با آن  کند و با ارائه   ی سلبی و ایجابی مطرح می را از دو جنبه

  ی وی درباره های اقتصادی با اندیشه  ی مقوله ند. برخی از نظرات بهشتی دربارهدا  را بدیل سومی می
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ی  دلیل بهشتی در دیدگاه سلبی خود نسبت به اندیشه همین  ی فرد و اجتماع نسبت دارد. به  رابطه

 کند و از  از لیبرالیسم، به دو محدودیت برای آزادی فردی اشاره می 4لیبرالیسم، با تفکیک آنارشیسم

مرز تا د یک فرزند. ابتدا اعمال آزادى  ی رابطه فرد و اجتماع پلی می خود درباره  آن به طرح اندیشه

عدم تحدید آزادی دیگران، و دیگری اعمال آزادی تا مرز عدم آسیب به محیط اجتماعی )بهشتی، 

ا نیز های فردی، محیط اجتماعی ر  بر پذیرش آزادی (. بنابراین، بهشتی عالوه36-39: ص4934

توان زیربنای   داند که نباید مورد آسیب قرار گیرد؛ این استدالل را می  واجد هویت و اصالتی می

رسد هرگاه   نظر می ها بر مالکیت خصوصی ذکر کرد. به   ی وی در پذیرش برخی محدودیت اندیشه

 /4932بهشتی، آورد )  میان می  به -گذاری  از جمله نرخ - ها  وی سخنی از اعمال برخی محدودیت

 (، براساس چنین استداللی باشد.54-51ب: ص

دو، رأی به  بهشتی در بحث از اصالت فرد و اجتماع، با ردّ اصالت تام و تمام هر کدام از این 

بر آزادی اقتصادی  ها مبنی  (. اگر آرای لیبرال463الف: ص /4932دهد )بهشتی،  اصالت مختلط می

بر مالکیت دولتی به محدودیت  ها مبنی  آرای مارکسیستبه اصل آزادی و اصالت انسان، و 

ی بهشتی با عبور از این دو دیدگاه،  های فردی و اصالت اجتماع ارجاع داده شود، اندیشه  آزادی

رسد وی با پذیرش مالکیت خصوصی، آن را به مصالح   نظر می مدل خاصی را موردنظر دارد. به 

شدن هویتی مستقل برای  ی اجتماع و قائل  م آزادی به حوزهداند و کشاندن مفهو  اجتماع محدود می

دور از هدایت و نظارت دولت   شود تا وی نظام اقتصادی موردنظر خود را به  آن سبب می

 بندی نکند.  صورت

کند که تأمین  پردازی خود، رویکرد ایجابی خود را بیان می  بهشتی در بیان وجه دوم از نظریه

زعم وی، رشد بدون نظارت سرمایه در  (. به 615: ص4939ست )بهشتی، سرمایه از سوی دولت ا

شود تا بخش مهمی از  توجهی دولت به نقش هدایتی و نظارتی خود سبب می  جامعه و بی

ی  شهروندان در تأمین نیازهای اساسی ناتوان باشند. بنابراین، دولت موظف است تا اقتضائات اولیه

                                                        

1. anarchism 
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های   ای و کمک  های صدقه  د. اما راه تأمین چنین نیازهایی شیوهزندگی چنین افرادی را تأمین کن

اندازی   کردن امکانات و سرمایه برای راه  بالعوض دولت نیست، بلکه دولت باید از طریق فراهم

 مشاغل گوناگون، در این مسیر قدم بردارد.

نگاهیتطبیقیبهدورویکرد

حکمرانی مطرح   های بهشتی پیرامون مقوله دیدگاه نظریه امت، امامت و  چه درباره با توجه به آن

های آن دارای اشتراکات و افتراقاتی خواهد بود.   حکمرانی خوب و مولفه  شد، این رویکرد با نظریه

لیبرالیسم دارد،   هایی که با اندیشه دلیل قرابت حکمرانی خوب به   رسد که نظریه  نظر می بدیهی به 

گیرد و اگرچه   کند. این نظریه در سیر تکامل علم توسعه قرار می  الزامات خاصی را پیگیری می

واحدی برای تمامی کشورها عرضه نکرده و مختصات فرهنگی و اجتماعی   تالش دارد تا نسخه

هایی است  هر حال در برخی مسائل یا واجد و یا خالی از برخی گزاره ها را در نظر بگیرد، اما به  آن

اساس، بخش حاضر در نظر ندارد تا وارد  هشتی وجود دارد. بر این سیاسی ب  که در اندیشه

شناسانه،   هستی  های گسترده  اختالفات بنیادین میان آرای این دو نظریه شود، زیرا بحث

طلبد؛ اما متناسب با موضوع   سیاسی لیبرالیسم و اسالم می  شناسانه در اندیشه  شناسانه و روش  انسان

دو رویکرد وجود دارد و سایر   هایی که میان این  ترین تفاوت یکی از مهم رسد  اخیر به نظر می

 گیرد، تاکید بهشتی بر مفهوم امت است.  ها از آن نشأت می  تفاوت

تأسیس جمهوری اسالمی ایران را چنین پذیرشی از جانب  بهشتی زیربنای نخست نظام تازه 

شناخت پیش »بر اصل  دیدگاه بهشتی مبتنی (. حکمرانی در29-21: ص4913داند )بهشتی،   مردم می

انتخاب حاکمان را به   حکمرانی خوب در مقام نظر، نحوه  که نظریه است. در حالی« از پذیرش

سپارد و در مقام عمل نیز برای عنصر تبلیغات و مبارزات  آرای عمومی، بدون هیچ قید و شرطی می

امامت، شناخت آگاهانه را پیش از پذیرش امت و   سیاسی و حزبی نقش پررنگی قائل است، نظریه

 شناختن بفرمایید! است. دقت مشخص  رابطه ما، یک عصر در امامت امت و  رابطه»کند:   مطرح می

 (.10)همان: ص« نه تحمیل پذیرفتن، نه تعیین و آگاهانه و

قضایی و   حکمرانی خوب است که در حوزه  های نظریه یکی از شاخصه« حاکمیت قانون»
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آزادی و تفاوت آن با   شود. اگرچه باید پذیرفت دیدگاه خاص بهشتی درباره می تعریف میانتظا

ی لیبرالیسم الزاماتی را در چیستی و چگونگی قانون و حاکمیت آن در محاکم  آزادی در اندیشه

 ی لیبرالیسم به مرزبندی با آن کند و بهشتی با نفی برخی از وجوه اندیشه  قضایی و نظامی ایجاد می

سویی این شاخص با  توان از هم (؛ اما می35-446/الف: ص4936پردازد )ر.ک به: بهشتی،   می

 ها سخن گفت. ی سیاسی بهشتی در برخی مقوله اندیشه

شود. رویکرد   های بانک جهانی برای حکمرانی خوب دیده نمی شاخص  عدالت در مجموعه

به انتقاد از رویکردهای پیشین عزیمت خود از منظرهای متفاوتی   حکمرانی خوب در نقطه

دیگر، در خط  پردازد؛ در چنین نقدهایی جای مفهوم عدالت خالی است. از سوی   گرایانه می  توسعه

گیرد و در نهایت، در   گاه تبیین جامع و شاملی از عدالت صورت نمی  سیر این نظریه نیز هیچ

حکمرانی   شود. نظریه  صاص داده نمیای به عدالت اخت  های نظریه نیز مولفه  بندی شاخص  صورت

خوب اگرچه در مقایسه با نظریات پیشین توجه بیشتری به مفهوم عدالت اجتماعی و بازتوزیع 

های نظری و عملی به نظام فکری و فلسفی لیبرالیسم و   دلیل وابستگی ها دارد، اما به  منابع و فرصت

دهد.   اصول اساسی خود قرار نمی  مجموعه الزامات اقتصادی و اجتماعی آن، مفهوم عدالت را در

ی حکمرانی  رویکرد بهشتی نسبت به حکمرانی با نظریه  ترین وجوه ممیزه بنابراین، یکی از مهم

 خوب، پرداختن به مفهوم عدالت است.

سازی موردنظر بهشتی با هدایت و نظارت دولت شکل   در مباحث اقتصادی، خصوصی

اساس، در  حکمرانی خوب رهگیری کرد. بر این   آن را در نظریهتوان  گیرد. دیدگاهی که می می

ی دولت در اقتصاد  که رویکردهای دولت حداقلی بر برتری بازار بر دولت و عدم مداخله حالی

کردن نقش هدایتی و نظارتی دولت، از دخالت هدفمند  تاکید دارد، حکمرانی خوب با برجسته 

چه را که  دهد. پس آن  به برتری یکی بر دیگری نمیراند و حکم   دولت در اقتصاد سخن می

  داری و رویکرد آن به رابطه  ی بهشتی نسبت به نظام سرمایه عنوان وجه سلبی اندیشه توان به   می

ی حکمرانی خوب بر رویکرد دولت  دولت با بازار در نظر گرفت، اشتراکاتی با انتقادات نظریه

توان واجد رویکردی هدفمند به  ی سیاسی بهشتی را می شهطور کلی اندی حداقلی خواهد داشت. به
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ی  دخالت دولت در اقتصاد، و در این وجه در تطبیق با رویکرد حکمرانی خوب نسبت به رابطه

 دولت و بازار دانست.

های   ی دولت و بازار، دیدگاه غیر از قرابت کلی دو رویکرد در تحلیل رابطه  بر این به عالوه

  نظریه  گانه  های شش  ی شاخص از مجموعه« کنترل فساد»ابعادی از شاخص  اقتصادی بهشتی در

بانک جهانی برای مقابله با   های مورد اشاره  شود. یکی از سیاست  حکمرانی خوب نیز دیده می

های فساد تلقی   فساد، توزیع منابع از سوی دولت برای مبارزه با فقر است، زیرا فقر یکی از ریشه

(. دیدگاه بهشتی در الزام دولت برای جلوگیری از ایجاد شکاف Hunja, 2015: P1شود ) می

 توان با چنین نگاهی تطبیق داد.  اقتصادی در جامعه را می

با تمرکز بر « کیفیت قوانین و مقررات»ی حکمرانی خوب،  های نظریه  یکی دیگر از شاخص

نی خوب، تقریباً تنها حکمرا  شاخص نظریه 2تسهیل فعالیت بخش خصوصی است. از میان 

شود، همین شاخص کیفیت   ی مباحث اقتصادی مربوط می طور مستقیم به حوزه شاخصی که به

ی دولت و بازار در نظام  حکمرانی نسبت به رابطه  قوانین و مقررات است. انتقادات نظریه

مالکیت خصوصی  داری، اشتراکاتی با انتقادات بهشتی به این تئوری دارد. بهشتی اگرچه از  سرمایه

مستقیم تمامی   کننده  کند، اما صراحتاً با نوعی از اقتصاد که دولت تأمین  بدون ضابطه انتقاد می

دولتی که در   کند. تاکیدات صریح بهشتی در نفی اقتصاد تمام نیازهای شهروندان باشد، مخالفت می

سمت اقتصادی که  زوم حرکت به بر ل های اساسی انسان قرار دارد و تاکید وی مبنی  تضاد با آزادی

 در آن بخش خصوصی مورد تشویق و حمایت واقع شود، از اشتراک این دو رویکرد است.

ی اقتصادی را  البته بهشتی با پایبندی به سنت فکری و دینی، اهدافی فراتر از رشد و توسعه

انی، واجد ساحتی جه بر وجه این برای انسان متصور است، زیرا اساساً انسان موردنظر وی عالوه

جهانی وی درپی دارد. بنابراین، رویکرد   اخروی نیز است که قاعدتاً الزاماتی را در زندگی این

ایران   توان دارای همسانی بیشتری با بافتار جامعه  های اقتصادی آن را می  حکمرانی وی و مولفه

دلیل بسترهای فلسفی،   ی حکمرانی خوب به ی حکمرانی خوب دانست، زیرا نظریه نسبت به نظریه

عنوان نمونه، بهشتی در بیانی که موید همین نکته است، از ابعاد  فاقد چنین ابعادی است. به 
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 (.14: ص4913زند )بهشتی،   فراجسمانی انسان پلی به حکمرانی می

  نقطه 6حکمرانی خوب نیز دارای   در نظریه« ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت»شاخص 

عنوان  بهشتی کارکرد تصاحب قدرت به   که در اندیشه اه بهشتی است، نخست ایناختالف با دیدگ

امت و امامت و در   که وی حزب را ذیل نظریه حزب مطرح نیست، تفاوت دوم این  هدف اولیه

سازی مفهوم  کند. بنابراین، بهشتی به تکمیل و بومی  بخشی به اهداف امامت مطرح می  راستای تحقق

« گویی و اظهارنظر  پاسخ»های خود پرداخته است. شاخص  ت و حزب در اندیشهو کارکرد تشکیال

سیاسی بهشتی ارزیابی   در اندیشه« آزادی«  توان ذیل مولفه در رویکرد حکمرانی خوب را هم می

 کرد. 

نام دارد که به بعدی از حکمرانی « اثربخشی دولت»حکمرانی خوب،   دیگر شاخص نظریه

های سیاسی بهشتی،  نام برد. بررسی اندیشه« کارآمدی»ان از آن با عنوان تو  مربوط است که می

نگارنده را به وجهی از دیدگاه وی که در قرابت با این شاخص و مفاهیم آن باشد، رهنمون 

ای از مباحث شاخص اثربخشی دولت   گونه نشانه معنای نبود هیچ نساخت. بدیهی است که این به

توان   ای را نمی  در مجموع و متناسب با مطالعات نگارنده، چنین مقوله ی وی نیست، اما در اندیشه

تواند دالیل متعددی داشته باشد. ابتدا  های بهشتی واجد انسجام و تداوم دانست که می  در دیدگاه

ونیم پس از پیروزی انقالب اسالمی و تاسیس نظام جمهوری   که بهشتی تنها در حدود دو سال این

های   به شهادت رسید. در مدت مورد اشاره نیز الزامات تدوین قانون اساسی، جدالاسالمی ایران 

فکری و نظری در فضای ابتدای انقالب، ترسیم و تفهیم مبانی انقالب اسالمی و قانون اساسی و 

کرد تا وی بیشتر زمان خود را به مباحث تئوریک اختصاص داده  مواردی از این دست، ایجاب می

نظیر آزادی، ماهیت نظام امت، امامت و نقش مردم در آن، لزوم نگرش تشکیالتی،  و به موضوعاتی

بیان مبانی اقتصاد اسالمی وغیره بپردازد. بنابراین اشتغاالت فکری وی بیشتر معطوف به 

 پردازی بود.  نظریه

توان برای نبود بیان منسجمی از مفاهیم مرتبط با شاخص اثربخشی دولت   علت دیگری که می

تاسیس جمهوری اسالمی ایران در زمان حیات  بهشتی بیان کرد، این است که نظام تازه   اندیشه در
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ی استقرار قرار داشت. این واقعیت زمانی حائز اهمیت است که این نکته مورد  بهشتی در مرحله

ی حکمرانی  های نظریه  توجه قرار گیرد که اساساً شاخص اثربخشی دولت بیش از سایر شاخص

هایی نیاز دارد که باعث   ها مربوط است. تحقق این شاخص به زمینه  به دوران ثبات حکومتخوب 

رسد که   نظر می ی حکمرانی خوب باشد. پس بدیهی به های نظریه  شود تا متاخر بر سایر شاخص  می

شتر تاسیس، بی ی بهشتی با توجه به اهمیت استقرار و ثبات نظری و عملی نظام تازه  اساساً اندیشه

 های خود را معطوف به چنین هدفی کند.  اندیشه

گیرینتیجه

ها  های آن، اندیشه حکمرانی خوب و مولفه  نگاهی به نظریه پژوهش حاضر تالش کرد تا با نیم

گیری نظام  عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد در شکل و آرای سیدمحمد حسینی بهشتی را به 

اسی بررسی کند. این بررسی واجد نگاهی نوآورانه بود که آن، جمهوری اسالمی و تدوین قانون اس

ها  رسد اگرچه باید نظریه نظر می های وی است. به  عنوان مرکز ثقل اندیشه حکمرانی به   تحلیل ایده

حکمرانی و الزامات آن را مورد توجه قرار داد،   و رویکردهای نوین و مطرح در دنیا درباره

زمینه  تواند مفید واقع شود. در همین  متفکرانی نظیر بهشتی نیز میهای  ها و دیدگاه اندیشه

ها و عناصر  تر با ویژگی توان قابل تطبیق شده در نظام اندیشه وی را می  های مطرح مشخصه

  نوگرایانه  بر اندیشه ی ایران دانست. بهشتی با تکیه فرهنگی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی جامعه

ای  گونه های اقتصادی را به ادی، عدالت، توجه به تشکیالت و دیدگاههایی چون آز خود، مولفه

حکمرانی هستند.   توان با نگرشی جدید دریافت که همگی متعلق به ایده کند که می مطرح می

دهد؛  عنوان دو بال در کنار هم دارد و یکی را بر دیگری تفوق نمی ای که آزادی و عدالت را به ایده

بیند و نظام  های سیاسی می عنوان یک فرهنگ و الزامی فراتر از رقابت هتشکیالت و تحزب را ب

 کند. بندی می داری و سوسیالیسم صورت عنوان بدیلی برای سرمایه اقتصادی موردنظر خود را به
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