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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. 
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 ربرسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظرهی حکمرانی خوب
  طاهری محسن
  ارسطا محمدجواد

 چكيده 
حرکت  کی ،شهروندان با حکومت رابطه تیتقو جهت در که است یامقوله ،تیشفاف

 یحکمران   یاساس   یهافهلّؤاز م یکی و شودیقلمداد م یاستگذاریدر بهبود س یاساس
 کی توانیم را تیشفاف خوب، یحکمران مختلف عناصر انیم از. آیدمی به شمارخوب 
 کنن د  تی  تقو و س از نهیزم خود که گرفت نظر در یورتئ نیبه ا لیجهت ن نیادیرکن بن
 حکوم ت  در آنچه از مردم یعموم یآگاه و تیشفاف. دیآیم شمار به زین هالفهؤم دیگر

 در بلک ه  اب د  ی اختص ا   یروزام   م درن  جوام    ب ه  ک ه  ستین یموضوع گذرد،یم
 انیش وا یپ تسنّ که  همچنانشد  اشار  تیشفاف یمحتوا و مفهوم به زین ینید کردیرو

 تیاصل شفاف. و عدم احتجاب آنها در تعامل با جامعه است تیاصل شفاف دؤیّاسالم م
 یاز منظ  ر مکات  ت مختل  ف، مب  ان  وب  ود   یق  یعم کی  تئور یپش  توانه و مب  ان یدارا

 تیحال که به اص ل ش فاف   نیاسالم در ع. آن در نظر گرفته شد  است یراب گوناگونی
در م وارد   دگا ی  د نی  دارد ک ه ا  یمشخص   دگا یآن د یدارد، در خصو  مبان دیکأت

 .دارد رتیمغا زین ابعاد از یاخوب مطابقت دارد و در پار  یحکمران هیبا نظر یمتعدد
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 مقدمه
ستارر    مترد   یهتا در مباحت  الت،  حمومتت     اساست  موضتوعا   جمل  از  تیشفاف

 کگت    بت  ماابت   رابط  حمومت با شهر ندا  تگاست ال  در جهت تقو  اص،ح ادار  عموم
 از  مت گبت  ع توا     امتر ز   الت  ؛ چ ا شود قلمداد م یاسی ذاریدر بهبود س  حرالت اساس

-میتصتم  ا گت جر درچ انچت    مترد   .هتردد  مت  محسوبخوب   حممران  اساس یهالف ؤم
 تیت ام  امتر   نگت ا جت  ینی   شتد  خواه تد  آنهتا   نادرسی    درسی میوج  رند یه قرار هایریه

آ   تگت   در جهتت استیمرار   تقو   ال  تد  مت  دایپ حمومت ب  نسبت لتم ال  است یخاطر
 .ها  بر خواه د داشت

 رخ یالتار پ هتا   یفضا در هاحمومت اشیباها  ال  است شد  ثابت  درسی  ب   اقع در
 در داشتت  انیظتار  حمومتت  کگت  از تتوا   مت   ه  ام از اگن ر  .  دگاب م تدا     ده د م

 را آ    الترد  تحلیت    ارزگتاب    را آ  رفیتار  بیتوا  ال د ال   ش یپ یخود خرد رز یرفیارها
 .دهد حیتوض مرد   ب خود یهاال ش دربار  ال  ساخت  ادار

بتتود    در حقتتو    قتتیمخیلتتو   عم کگتتت ور  پشتتیوان    مبتتان یدارا تیشتتفاف اصتت 
 استت یحقتو    س  عتالم در   اص  مورد اقبا  ر ز افز نت  نگامر ز  ا. دارد ش گبشر ر نگادیب 

. هتردد  مت  مطترح آ   یبترا   مخیلفت   مبتان     گت مخیلو  در مماتبشد    از م ظر   اقع
  مبتان   قت یتطب  بررس ب      حقوق  ما  فقهأتو مردگدارد با ر   مقال  سع نگن ارند  در ا

 .بپردازدخوب   حممران  گنظراس،     مردگر  در تیشفاف اص  یهاا یب   
 

 پژوهش یاصل ميمفاه به یقيتطب نگاه .1

 بتر  یمتر ر    اصتل  بح  ب   ر د م ظور ب  الوشیمم  اخیصار تگرعا با  قسمت نگا در
 .میباش داشی  معاصر حقو اس،     مردگ خوب در ر    حممران تیفافمفهو  ش
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 تيشفاف .1-1

 بت   ختود   «شفو» .(133: 1 0   یدریح) است «شفو» ش گر از  عرب یا اژ   تیشفاف
  نیزبتا  رتت   در(. 110: 130 آذرنتوش   )  زر  بود  استت   ر شن و گظر نازک  یمع ا

در  تیشتفاف  استیعما    نظر هرفی  شد  استت   در تیشفاف معاد « transparency»اصط،ح 
 جهتت  آنهتا  بتود   دستیر   در   بتود   آشتمار  یمع تا  بت   ها گر    هاداد  اط،عا  مورد 
 (91:  19    خانگسار) .باشد م آنها بر نظار     بررس

پدگتداری   994  دهت    طت  ال  است دگجد نسبیاً الاربرد کگ از یااسیعار  ی سازشفاف
  آ  در الت    یی ضتع »: الترد  وگت تعر هونت  نگا توا  م را شفافیت. است  ی داش چشم یری

 یبترا  بتالقو   اسیعداد ال  یطور ؛شود آشمار است عمو  ع،ق  مورد ال  گ هاتیفعال دانش
 (Sturges, 2007: 5) .«سازد آشمار را تیمس ول
 شد  ا یب آ  از ال   مفهوم اب امااست   دگجد یا اژ  تیاصط،ح شفاف ال  نگا  جود با
   شتد   توجت   آ  یبت  مفهتو    محیتوا    اس،  نگد یهاآموز  در ال  الرد برداشت توا  م
 .در تعام  با جامع  است تگاص  شفا دؤگم زین( ع)ائم  اطهار  ر ی  س یت نبوس ّ

 قابت     گتک اصت   اس،   اص  عد  احیجاب زمامدارا  از مرد  نیمب نگد یهاآموز  از
در لغتت بت      احیجتاب . دارد یامتر ز  مصتطلح  تیشفاف ب   فرا ان قرابت ال  است برداشت

 یفقهتا  اصتط،ح  در(. 51 : 104  ن یمعت )در حجتاب شتد  استت       رفتین در پترد    یمع ا
 ختر       ر د ال یتر   بتا    ستیاد گا مت  دادها  در ال  شد م هفی   الس ب  حاجب   اس،م
در (. 5 5:  104   یل  تر د  یجعفتر ) شد م محاالم  جلسا  نظمدر  اخ،  از مانع افراد 
 بتا  میمستیق  ارتباط مرد   از هرفین فاصل  مرد   از  د ر بود یحاجب داشین ب  مع ا  اس، 
دلشتاد  ) استت  مشم،تشتا     مستائ   در مترد   از بتود   اطت،ع  بت  ج ینی در   نداشین مرد 
   ال تد  مت  سست ار ا  با  قلب ارتباط ت ها ن  رگمد   زمامدار احیجاب(. 92 : 195    تهران

 ازنیتز   را امور ادار  یبرا رز   آهاه بلم  شود  م مشم،تشا   از مرد   ی  یسبب د ر
 (30:  3 0   ی ورگد: ک.ر) .نماگد م سلب ی 

 شگدرهتا  ختو   درِ الت   یزمامدار هر»: شد  است ال  فرمود تگر ا( ص)رسو  خدا  از
   ازیت ت ختود را بتر ا  در ه  تا  ن     حاجتت بب تدد  خدا نتد  رحمت     ازیت اربتاب ن  یرا بر ر 

 بت   خطتاب ( ع)  حضتر  علت   خصتوص  نگا در نیهمچ (. 25: تا ب ع یبوال)حاجیش بب دد 
 از ا یت  ال شتد   پ ها  ال   بمشد درازا ب  مرد  از تو احیجاب  سیگنبا»: اشیر فرمودند مالک
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  گت ما   مترد  از شتد  نهتا  . استت  امتور  یمجتار  از  ناآهاه    خوئت گ از ینمودار مرد 
 (.51نام  : 0 0 صالح  ) «است جامع  در   از اط،عا  رشی  شد د گبر   هسست

 خوب یحكمران .1-2

 بت   دانش  اژها   در   ستا« Governance»  سی اژ  ان ل یترجم  « حممران» اللم 
(. 039: 129  شتت ا  حتت ) باشتتد متت  حممرانتت   یراهبتتر  گ فرمتتانر ا حمومتتت  یمع تتا

 م تابع    ادار  را  عمتوم  امور   عموم ینهادها  آ  موجب ب  ال  است ی دگفرا   حممران
 بت   را امتر  نگا خوب  حممران.  دال  م نیتضم را بشر حقو  تحق     دگنما م تگرگمد را
 .دهتد  مت  ستاما   قتانو   تیت حاالم بت   ستی  گشا توج  با    فساد   سوءاسیفاد  از فارغ ینحو
 مست ل   بت   الت   استت   چهارچوب خوب  حممران ر سخن ب  دگ . (54: 133 زنور    زدانگ)
-خط   هایریهمیتصم در مرد  عام  یصدا د یش  دنبا  ب    دارد توج   حممران تیفیال

   هتا شتاخ   نگتتر جملت  مهتم   از(. 5 0: 190  ا  ینرهس) است  د لی بخش یهذار مش
: بت   تتوا   مت  - استت  پتردازا   گت نظر االاتر  دیت الأت متورد  الت   - ختوب   حممران یهالف ؤم

-  اجمتاع  یرگپتذ انعطتاف   قتانو   تیت حاالم مشتارالت    گ پاستخ و  ت یمست ول  ت یشفاف

در مرالتز    تیال  اص  شتفاف  بود  مدع توا  م   هم البی ا یم نگا در. اشار  داشت یمحور
 ع اصر دگ ر ال  د تگتقو   ساز  یزم خود ال  ردیه قرار م یت ور نگا ر اریزنج یهالف ؤم
 .اشدب م زین

 یبستیرها  هترفین  نظتر  در بتا  دگت با شگهتا لفت  ؤم  خوب   مفهو  حممران اس،   دگد از
   ستی  گشا  حممرانت  یمع ا ب  ال  « گالور حسن» مسال  طرح. هردد نییتب یمع و   یدیتوح
در . هتردد  برمت  شیپت  ستا   044  از شیبت   ع ت گ  (ص) االر  امبریپ زما  ب  باشد م خوب
 یمترد  یبترا  م تر  ستت ین سی گشا یرهبر   امامت»: آمد  است( ص)  اس، امبریاز پ  یگر ا
   حلتم  دارد  بتاز  ه اهتا   ارتمتاب  از را ا  الت   گ تقتوا     رع: باشتد   ژهگ  س  یدارا ال 

 تحتت  افراد بر سی گشا  حممران کگ   ؛ال د ال یر  را خود خشم آ   ل ی س ب  ال  یبردبار
 (042: 9 0     یالل) .«باشد مهربا  یپدر همچو  آنا  یبرا ال  یاهون  ب  یش گ ر

 وگ ظتا جملت   از  الت   نگت نخستت ا  ؛م  استت أسزا ار دقت   ت رید  تعب  تگر ا نگا در
حسن » ریتعب  د   نمی . را رفیار مشفقان    پدران  با مرد  دانسی  است  رهبر حمومت اس،م

  الت  اشتار  شتد   طتور  همتا  . باشتد    خوب مت  سی گشا  حممران یاست ال  ب  مع ا « گالور
 نگال  ا  در حال  مطرح شد   در مجامع حقوق ریاخ یهاخوب در سا   اصط،ح حممران

در  است،  (. 09 -03: 191 ارسطا  ) است بود  اس،  دیالأتمورد توج     شیها پمفهو  قر 
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 در امتا استت    رفیت  گرا بت  ع توا  ارزش پذ   تیاصت  شتفاف    ختوب    حا  ال  حممران نیع
 بتا موضتوع   نگت ا  تد  گمباحت  آ  دردارد الت     مشخص دها گد آنها  بانم   اصو  خصوص
 .هرفت خواهد قرار  بررس مورد یشیریب  یتفص   دقت
 

 اسالم دگاهیاز د تيشفاف اصل یمبان یبررس .2

 یب تد گپا یهتا ا یت   ب   گت همتا  در   جستیار  نگت ا در تیشتفاف  اصت    مبتان  ازمتا   م ظور
 نگت د تیت جامع بت   توجت   بتا . استت  بحت   مورد یهادها گدر د تیها ب  اص  شفافحمومت
  است،م  یهتا آمتوز   در را تیشتفاف  اصت    مبتان   قسمت نگا در دارد  سع ن ارند   اس، 
 :دال  ال ماش   ی االا 

 ادله وجوب شورا و مشورت یاقتضا .2-1

 توانتد  مت  ال  است  اس،م استیس در د یالأت مورد اصو  نگترمهم از  مشور    شورا
 یب تد گپا   جگتتر     تر گد عبتار   بت  . هتردد  محستوب  تیشفاف اص  یبرا گ مب ا ع وا  ب 

 فتراهم  جامعت   در را شتیر یب مشتور     شتور   ت  یزم تواند م خود  تیشفاف اص  ب  حمومت
 از   رنتد یه قترار  مشتور   طترف  هتا یاستی ذار یس  تمام در ال  است مرد  ح  نگا. دآ رَ
 .دگآ م شمار ب  ویتمل کگ د لیمردا  با رابط  در امر نگا   جهی

 بتر  مگالتر  قترآ   .استت  مقتد   شتارع  یامضا مورد گ   عق،واص از جمل   شورا اص 
 را  بارز   خاص جامع  است،م  یهااز خصلت  مگ   دیالأت مسلمانا  مشور    شور اص 
: 120    شتعبان ) ال تد  م  معرف جامع  تگرگمد در مشور  اسا  بر یریه میتصم   عم 
در ارتبتاط      بتا  حت  هستی د  را ال  عق  الام  ( ص) اس،  ممر  رسو  مگقرآ  الر(. 02 
در   رحمت الهى سببب  »: دوفرم شا گ  ب  مشور  با اصحاب فرما  داد   خطاب ب  اندبود
مهربتا  شتدو   اهتر خشتن   ست  د  بتودو  از اطتراف تتو  پراال تد             نر   م ا ؤمبرابر 
 «رزش بطلب؛   در الارها  با آنا  مشتور  التن  پس آنها را ببخش   براو آنها آم. شدند مى
 بت   امتر  دارد   جتوب  در ظهتور  همانتا  امتر  فعت   الت   آنجتا  از(. 59   گسور  آ  عمرا   آ)

( ص) امبریت پ شخ  بر اصحاب با مشور  ال  مع است بدا  مذالور  ف گشر  گآ در مشور 
 (.  0:  19 ارسطا  ) است بود   اجب
  الستان   »: دگ ری از همین مع ا مقرر شد  استت  ی   ج  دگ ر   ترجما  رگد آگ  در
 در مشتور   بتا  امورشا    دارند م پا بر را نماز   الرد  اجابت را پر ردهارشا  دعو  ال 
  گآ  یسور  شور) «ال  د م انفا  م گاداد  یر ز آنها ب  آنچ  از   ردیه م انجا  آنها ا یم
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 رستان د   مت  انجا  ب  مشور  با را خود رالا ال   السان ب   ام ؤم ویتوص   گآ نگا در(. 13
   مشتور   بت   موظو مرد  بر مرد  حمومت باب از  اس،م جامع  افراد ال  است آ  نشان 
 (09 : 103    آمل یجواد: ک.ر) .هسی د یریهیرا

  اتگت ر ا استت   شتد   مشور    شورا خصوص در قرآ  ا گآ در ال  یدیالأت بر افز  
ابتن هشتا     ) رسد م تواتر حد ب    بود  ادگز اریبس زین است شد   ارد مشور  مورد در ال 

 اصتحاب  با( ص) االر  امبریپ مشور  از یمیعدد موارد اس،  صدر خگتار(. 51:     043 
: داشتت  اشار  موارد نگا ب  توا  م جمل  از ال   است بود  شاهد را هایریهمیتصم در خود
نیز پیرامو  مسائ     نبرد مما  نییتع ج گ  اص  دربار  بدر غز   در( ص) خدا رسو  - 
در  - (. 04 -51 : 1   043  هشتا    ابتن ) الترد  مشتور   ختود  اصتحاب  با ج گ را یاس

 بتر    هذاشت مشور  ب  را الار مشرالا  میعظ سپا  مقابل  یبرا( ص) امبریپج گ احزاب  
   ظت  گقر ب ت  ی سپا اس،  بتا مارهایپ در -1(. 005: 109   ی اقد) هرفت میتصم اسا  آ 
 یمتاجرا  در -0(.  3:  040    وطیست ) هرفتت  صور  مشور   (  گمد گا هودگ) رینظ ب 

 ممت   یسو ب  مسلمانا   ارتگز الار ا  حرالت ادام  مانع مشرالا  ال  آ  از پسنیز   یبگحد
 (3 1: 0 0 ح ب   ) . دنشسی مشور  ب  خود ارا گ با( ص) خدا رسو  شدند 

 کگت را  مشتور   دگت نبا شتد    دیت الأت   توجت   اریبست  مشور ب   اس،  درال   نظر ب  آ 
 ءآرا یرهتذار یتاث از یاجلو  دگبا بلم  الرد؛ قلمداد د گفا دسیور بگک  اگ   فاتگتشر امری
 دیمف مشور  بیواند پیامدهای تا هردد قلمداد  حمومی یهایسازمیتصم در مرد  نظرا   

 دیت مفآثتار   توانتد  مت   است،م  دستیور    اص  نگا  زمان البی . ب  م ص  ظهور برساند را خود
در  تتا . رز  را داشی  باش د  آهاه -مرد    ع گ -د ال  طرف مشور  هذار ر جایب راخود 

رز  برخوردار نباش د    از آهاه  مرد  نسبت ب  امور مملمی  حاالم نباشد  تیجامع  شفاف
 تیشتفاف    مشتور   تتوا   م  ج ینی در. رندیه قرار مشور  طرفب  نحو احسن  توان د نم
 .آ رد حساب ب  ی رگد گ  برایمب ا را الدا  هر   دانست  رگمدگ ملز     رز  را
 مردم از امور یحق آگاه .2-2

 الت   دارد ختود  در را مهتم  فتر   نگت ا   است انسا   اساس حقو  از  مگ  دانسین ح ِ
 شگختو  صت،ح   یتشتخ  بت   قتادر    یدا ر قتو   یدارا خترد رز    موجودات اساساً ا یآدم

 استت  نگادیت ب  اصت   نگت ا  ناف الاران   مخف   مابان میّق رفیار هون  هر  اسا  نگا بر. هسی د
  دانستین    آهتاه  حت   همانتا  تتوا   مت  را تیشفاف اص   مبان از  مگ(. 32:  13 پدرا   )

 .دانست مرد 
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: ال تد  مت  ذالر ایانب بعات هدف را امبرا یپ توسط بشر میتعل    بخش آهاه  مگالر قرآ 
 خودشتا   از یامبریت پ آنهتا   ا یت م در الت    ه  ام د یبخش  بزره نعمت م ا ؤم بر خدا ند»

 اموزد یت ب حممتت    الیتاب    ستازد  ز یپاال را آنها   بخواند آنها بر را ا  ا گآ تا ختیبران 
 بتد    بشتر (. 00   گت ستور  آ  عمترا   آ  ) «بودند یآشمار  همراه در آ  از شیپ هرچ د
 استت   آهتاه   گسا در ت ها   است جهالت هیردر  میعا  پر ردهار یسو از میتعل    آهاه
 ایت انب از علتم  آموخین ب  را هاانسا   خدا ند. ردیه قرار میتعل   تگهدا ریمس در تواند م ال 
- م   ح آنا  ب  ال   مردان جز تو از شیپ ما»: دگفرما م   ال د م  یتوص ا  یهاحجت  

 (2 گآ ا یسور  انب) «.دیبپرس آهاها  از دیدان اهر نم ؛مگنفرسیاد م گالرد
 امبریت پ از  یت گر ا در استت؛  شتد   توجت   مرد  دانسین    آهاه ح  ب  زین ینبو ر یس در
 یهتا ر یت یهانیسرزم قصد ب  را مم  هرفی د میتصم شا گا   قی ال  است آمد ( ص) االر 
  جتوان  ال   سپردند «دیاس بن عیاب» ب  را شهر ادار    حمومت ال  د  ترک ویثق   هواز 
- 15: 101    ستبحان ) بتود  ن ذشتی   ی  عمر از بهار ستیب از شیب   بود خردم د   بردبار
 حتاالم  ع توا   بت   مزبتور  جتوا   انیصتاب  مستن   افراد  برخ  جود با شد م   یبشیپ(.  12
 یمب تا   مرد   ب خطاب حضر  آ  نق   حسب لذا شود  ر بر  هاگ انیقاد با  اس،م جامع 
 حمتتم ضگتفتتو ا یتتب از پتتس یا  در مرقومتت  فرمودنتتد  رستتاناطتت،عرا  شگختتو میتصتتم

 چهتارچوب  در ی  انیختاب  الت   بدان تد  مترد   تتا  برشمرد  را ی   گفضا عیاب  یفرماندار
 (1  : 25   041    مجلس) .است بود   مبی  ا   سی گشا بر   ضابط 
  بر ارائ  اط،عتا  حمتومی   -  م ظوم  اس،م کگع وا   ب  -نهج الب،غ   یجایجا در
  یت ی  ام   الت  فقتط استرار نظتام      ح  دانسین مرد  اذعا  شد  است؛ بت  صتورت    ب  مرد  

نقت   ( ع) ریت از حضتر  ام   جتالب  تگت ر ا در. است شد  اسیا ا ط یح نگجامع  است ال  از ا
 خصتوص  در م ر را یازر چیه ال  دگدار من عهد  بر را ح  نگا شماال   دیآها  باش»: شد 
 انجتا    شترع  احما  در جز شما با مشور  بد   را یامر چیه   مگن ما پ ها  شما از ج گ
 (.54نام : 0 0 صالح  ) «ندهم
 همتا     ع ت گآ   ریت استت   غ  نیقت گعلتم    قلمر هتا   ش اخت در همت    معیار  اس،  در

  گ طباطبتا ) ال تد  نمت  ح  از ازین ب را انسا    ستین اعیماد قاب  گکچیهحد    احیما   
 ما ی  تصتم  فتراهم  جامع  در  رساناط،ع یبرا رز  یبسیرها دگبا ر  نگا از. (0  : 120 
 صتور   نگا در. ردیه قرار مرد  اریاخی در شفاف صور  ب  هوناهو  یهادر حوز   د لی
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 استت   است،   دیت الأت متورد  الت   حمومت  از مرد  تعق  با همرا    آهاهان  تیتبع ال  است
  باشت د   دادهاگت آهتا  از ر   دگت مترد  با     ت گد یهتا در آموز  نگب ابرا. شم  خواهد هرفت

 جملت   از ؛باشتد  مت  زیت ن آ  مقتدما     لواز  در  اذ  اذ  در ش   قاعد  فقه کگبا  مطاب 
 .است مرد   آهاه   دانسین ح  ت یشفاف اص  مقدما 

 از منكر یامر به معروف و نه .2-3

نماز   حج   جهاد استت     وگدر رد ال است   از م مر از  اجبات    نهب  معر ف  امر
 نیفترا ا  از ائمت  معصتوم     گت میعدد قرآ    احاد ا گآ. ستین د یپوش  الس بر آ   ا گجا

 .است   گد مهم ویتمل نگا تیاهم   عظمت نشان ر
 از  هت ن   معتر ف  ب  امر ال  اندشد   معرف  السان امت نگبهیر قرآ  ا گاز آ  برخ در
از ا صتاف    مت گبت  ع توا      تر گد ی  در جتا ( 40  گت ستور  آ  عمترا   آ  ) ال  د م م مر
 نیمستلم   اجیمتاع  ا یت ح میت ظت  در ض گفر نگا(.  2 گسور  توب   آ)شد  است  ا یب نیموم 
 را مستلمانا   جامعت      فترد  میقابت   ر ابط بر دیتاال با قرآ  در ر  نگا از دارد   اساس نقش
 دستیور  هم تا   بت     دانتد  م ال  د  م  زنده آ  در ال  یاجامع  داشین ن   پاک مس و 

ستور  آ   ) دارنتد  حذر بر م مر    نادرسی از   ال  د دعو   مین ب  را  رگمدگ ال  دهد م
 (.40  گعمرا   آ
افتراد    بت  مقتا    مرتبت  اجیمتاع      ربط  اس،م ش گاز م مر در اند  ب  معر ف   نه امر

گتد  داشین جامعت  هستی د   با  ن  تک افراد مس و  پاکتک   ع  اس،مجام کگندارد   در 
د؛ حضتر   ال  ت  اد یت ب  نحتو احستن در جامعت  پ   را   مقدما  آ     گد ض گفر نگا بموش د
از م متر ال تد     الت  امتر بت  معتر ف   نهت       الست »: دگفرما مخصوص  نگا در( ص)رسو  
 در زیت ن( ع)  عل اما (. 342:     041    طبرس) «است نیزم یدر ر  امبریخدا   پ نیجانش
   حرانت ) «استت  است،   بت   دعتو   م متر  از  نه   معر ف ب  امر»: دگفرما م خصوص نگا

   است،   ب  دعو  ما مقدّ و یتمل نگا یها  یزم جادگا با حمومت دگبا پس(. 1 0: 190 
 .دآ رَ فراهم را   گد حمومت اسیحما 
 شترط؛؛  چهتار   جتود  م متر   از  نه   معر ف ب  رام ب  عم  یبرا ال  است ذالر ب  رز 

  نیتز   آ   ادامت   بتر  اصترار    م متر  فع  ارتماب ر یثأت   یزم  جود م مر    معر ف ب  علم
 - ا   شترط  هتا  شترط  نگا ا یم از(. 032: 1   0 0    عامل) است یضر ر مفسد   فقدا 

از . استت  برختوردار  یاژ گت   تیاهم از شر ط رگسا ب  نسبت - م مر   معر ف ب  علم  ع گ
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   باشتد  آهتا   حمتم  مفاد از هم ال  است سزا ار  الس بر ت ها حمم یاجرا ویتمل اگن ر  
 (5 :  13  ا  گالاتوز) .بش اسد را موضوع  خارج مصدا  هم

 موضتوعا   بت   نستبت  افتراد  عمتو    آهتاه   ت  یزم ا    هلت   در دگبا حمومت  نگب ابرا
 در امر ز  آنچ .  دگنما عم  خود   گد ویتم نگا ب  یوان دب مرد  تا دآ رَ فراهمرا  مخیلو

نقتد    هرهونت   اممتا   همتا   شتود   م خواند  «تیشفاف»  یگرگمد    اسیس   حقوق ا یادب
 نظتتار » تحقتت   جتت یجامعتت    در نی  راجتتع بتت  امتور عمتتوم  حیاظهتارنظر   قضتتا   صتتح 

  از مبتان   تر گد  مت گالت    شتود  م مشخ  حا یتوض   دا یالأت نگا با. باشد م « هم ان
مربوط ب  امر بت  معتر ف    دا یالأ  ت هاآموز  در توا  را م   گد مردگر در  تیاص  شفاف

 .الرد جسیجواز م مر     نه
 حكومت بودنِامانت .2-4

 وستو گ سور  در خدا ند. است خدا ند آ ِ از   ذات   مطل  تیحاالم    گد ش گاند در
 وستو  گستور   ) «دینپرستی  را ا  از ریغ ال  داد  فرما  ست خدا آ  از ت ها حمم»: دگفرما م
 ا  جتز   سرپرستی      لت  چیهت  آنها»: داردآگ  دگ ری همین مع ا را چ ین مقرر م (. 04  گآ

  برخت (. 0   گت سور  الهو  آ) «دهد نم شرالت خود حمومت در را السچیه ا    ندارند
  گ طباطبتا ) انتد  دانستی  گ حممفرما ای مع ب   ف گشر  گآ د  نگا در را «حمم»  اژ   را مفسّ
مختی  ختودش    اصالیاً  تیال  حاالم دگفرما م خدا ند ا  گآ نگا در(. 09 :      120 

حت    ت یت حاالم نگت تحقت  ا  یلمتن خدا نتد بترا    ست یمرد  ن  ّالس جز ا   ل چیاست   ه
 مینمود  استت تتا دستیورا    تعتال     ضگخاص تفو طگحمومت الرد  را ب  افراد  اجد شرا

 بتر . ال  تد  اجترا   است،م  جامع  دررا  است تگسعاد    الما  بشر یخاص ا  ال  در راسیا
 دارامانتت   زمامتدارا     استت   اله امانت حممرا   دست در حمومت  دها گد نگا اسا 
 ضتامن    مست و    جت  ینی در   انتد ستپرد   آنهتا  دست ب  را قدر  ال  هسی د  مردم   جامع 
 . دهسی امانت نگا از اسیفاد  حسن
همانتا    قتدر     استت  یابتزار  از ج س گک ر گمترد   قدر  ب  ن ا    اس،م تفمر در
 رنتد گپذ مت  زمامتدارا   در اگن چارچوب فمری . است مرد  ب  شیریب خدمت یبرا یال ی س
   ت گد ویتمتال  رگسا همچو   اجب   یضر ر ویتمل کگ  مرد  حمومت یِدارعهد  ال 
 امتا   از  ستور  نستاء   59  گت آ  گت ذ زا یالم ریتفس در. است الرد  امر آ  ب  خدا ند ال  است
  امتانی    ال د حمم فرمود ناز  خدا ال  آنچ  طب  بر است اما  بر»: تاس شد  نق ( ع)  عل
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 را ا    بشت ود  را ختدا  فرمتا   الت   است مرد  بر ال د نیچ  هرها    دگنما ادا سپرد  ا  ب  ال 
 ( 1 حممت : 0 0 صالح  ) .«دگنما اطاعت
بت  لحتا     ؛نخستت : بتود  خواهد میرتب مهم اثر د    اس،م حمومت  رابط  امان نگا رب
 محستوب  ا  معصتو    ا یجانشت   ( ص) امبریت پ   میعا  خدا ند ف یخل  ال  حاالم اس،م آ 
   شتود  م محسوب ارث   امانیدار   نزد ا  است   حاالم  اله یاع گ د حمومتشود   م

   تیالترد    صت،ح   تیحمومتت  معصت    احبا  اصلپا هذاشین حقو  ص رگدر صور  ز
 یالت  اصت  تصتد    میباشت  قائت  اهر  ال ؛ نگد   ا. را از دست خواهد داد شگخو تیمشر ع

  اط،عتات  الت   استت  نگت ا یامر نیچ   ِتبع ج ی  نیاست حاالما حمومت  امانت جامع  نزد 
 زمتر   در دگت نما مت   یتحصت  ت یمس ول   امانت نگا یدار عهد  یراسیا در حمومت ال  هم

آ  را در  دگت هتردد   در صتور  مطالبت  صتاحب امانتت با      مت  قلمتداد  امانتت  هما قلمر  
 قترار  ا  هترد   بتر  را تیمست ول  نگا ال  دهد قرار  السان اریدر اخی شگخو تیمس ول یراسیا
 .اندداد 

   گد حمومت یریهشم  در مرد  یبرا میعا  خدا ند ال    اهگجابا توج  ب   نگب ابرا
 حت   نگا   اس،م مطلوب  حممران کگ در آنها  ب  تیحاالم   اط،عا  تعل    اد د قرار
 ما یتصتم  از   باشت د  داشتی   نظتار   امتور  ا گت جر بر ال  شود م هرفی  نظر در مرد  یبرا

 خواهتد  زمامتدارا   تؤگر قاب    شفاف عملمرد هر  در امر نگا ال  هردند مطلع  حمومی
 .بود

 نيائمه مسلم حتينص .2-5

 هم ا   رخواهیخ   حتینص  مرد    د لت میقاب  حقو  از  مگ   اس،م دها گد در
- م - بیالمغ   المشهد  ف ح ی صال - آنا  ابیغ در چ    حضور در چ   د لیمردا  یبرا

 التوداع  ةحجت  در الت   استت ( ص) االتر   امبریت پبرآمد  از بیانا    ع وا  نگا سرچشم . باشد
 ائمت  برخت    انتا  یب در  آ  از پس   نمودند مطرح را آ  ویالخ مسجد در  سخ ران ضمن
 آنجاالت   تتا  ؛هرفت قرار دیالأت مورد  اس،م امت یهاتیمس ول از  مگ ع وا  ب ( ع) اطهار
 گت   ر ا جوامتع  در  مجلست  ع،م      الاشان محدث    یالل مرحو  همچو  ع یش ثا محدّ
 (15 : 125    سر ش مح،ت) .اندداد  اخیصاص ع وا  نگا ب  را  فصل

ستور   ) استت  شد  ا یب حتینص با همرا ( ص) امبریپ  اله رسالت اب،غ  مگالر قرآ  در
 -یعبتاد   اجبتا   نگتتر مهتم  از  اس،م یهاآموز  در «ارئم  نصح» ل أمس(.  0 گاعراف  آ

. استت  شد  حگتصر آ  ب ( ص) اس،  امبریپ دیاال دسیورا  در ال  است ملت آحاد  اسیس
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 آ  دربتار   دگنبا  مسلمان چیه قلب ال  است خصلت س » :اندفرمود  خصوص نگا در شا گا
 بتا  بتود   همترا      مستلمانا   ا گشتوا یپ حتینص خدا  یبرا عم  الرد  خال : ال د انتیخ

 آمد  زین( ع)  عل حدا موّ یمور ال،  در(. 00: 25   041    مجلس) «مسلمانا  جماعت
 حتینصتت»  ( 9 0:      043    برستتط ینتتور) «استتت محبتتت جتت ینی  حتینصتت»: استتت
 ( 0:     4 0   یاآلمد  میتم) «آ رد م بار ب   د سی

 گ شتموفا  یهتا  ت  یزم دگت با ختود  زیت ن حمومتت  الت   استت  رز   جاگنمی  در ا نگا تذالر
- نابسامان   ها ناراسی ال  است صور  نگا در ت ها راگز د گنما فراهم جامع  در را حتینص
: 195    دلشتاد تهرانت  ) اب تد گ مت  رشتد  دا یت م هتا یتوانم د   ها اسیر   شود م آشمار ها

  نگب تابرا . استت  مرد  ب  نسبت حمومت  رساناط،ع   امور تیشفاف حت ینص رزم (. 12 
 نگت ا   استت  مترد   بت    رستان اط،ع   تیشفاف اهمان ال  دارد مقدم  کگ حتینص   اقع در

 انجتا   بت    ختوب  بت   بیوان تد  مترد   را المقدمت  یذ تتا  شود انجا  حمومت توسط دگبا مقدم 
 .رسان د

 قاعده حفظ نظام .2-6

 قاعتد    نگت ا در نظا  از م ظور. است نظا  حفظ  جوب فقها  اتفا  مورد احما  از  مگ
 آ  تحتت   فره  ت    یاقیصتاد    است یس یهانظا  خرد  رگسا ال  است  اجیماع ال،  نظا 
   بترد   نتا   اریبست  قاعتد   نگت ا از   ینتائ  مرحتو  (. 49 : 139    ملک افضل) رندیه م قرار
 ستلط ت    ویتمتال  عیت جم اهتمّ  از را است،   ضت  یب حفتظ  مطهتر    عتگشر در»: است معیقد
 نگا بر ع،  (. 04:     0 0     ینائ) «اندفرمود  مقرر امامت ش و    وگ ظا از را  یاس،م

 عیت جم در اطیت احی تیمشتر ع  عتد   احیمتار    یت قب از  موضوعات ب   فقه الیب در موضوع
   مازندران  فیس) ر یغ   شاهد یظاهر عدالت تگالفا ن یالمسلم سو    دگ امار  و یتمال
 نگت ا تیت اهم ن رنشتا  نگا ؛ امری ال تمسک شد  «قاعد  حفظ نظا »ب  ( 0 -0 :     5 0 
 .است  مسلما  فقه در زمر  سازد اگن قاعد  است   آشمار م قاعد  
 شتمار  بت   ستم   کگت  یر  د  نظتا    حفتظ   جوب   نظا  در اخ،  م ع رسد م نظر ب 

 بارهتا  فقت   در ر  نگت ا از .است نظا  حفظ مومیت؛ع ضد نظا   اخی،  اصط،ح ب    ر ند م
 در( ص) است،    هرامت  امبریت پ(.  5:     040    ر انت گا) اندشد  ذالر هم ال ار در د  نگا

 ستخن »: استت  الترد   ادگت  «ارست،   نظتا  » ع وا  با  اس،م حاالم از یفرمانبردار لز   مورد
 است،   نظا  ا  همانا ال  دگبر فرما  ا  از   دگبش و است  داد  امار  را ا  خدا ند ال   الس
  برختورد   نیدر مقا  ذالر حا  ناالا زیدر نهج الب،غ  ن(. 93 : 1    041    مجلس) «است
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  رگمتد گ بت   متن  حمومتت  از  یگنارضتا  جهتت  بت   عهدشتمن  خوار »: آمد  است شا گبا ا
 الت م   مت  شت  یپ صتبر  نمت م  خطر احسا  شما جامع   حد  یبرا آنجاال  تا من   وسی دیپ
 «ال  د م میزلز  را مسلمانا  نظا  اب د گ فرصت خود ویضع ظرن یاجرا یبرا اهر آنا  راگز
  یمتاع اج نظتا   همتا    مستلمانا   نظا  از مراد   تگر ا نگا در(. 09 خطب  : 0 0    صبح)

 .ردیه م قرار مخاطر  در یزیان فی     تفرق  با ال  است
. محیر  استت   حرمت اخ،  در نظا     جوب حفظ آ  از نظر شرع قاعد   نگا مطاب 

 حینوع بشر خواهد شد  عق، قب  انجا  آنچ  موجب اخی،  نظا  زندهان زیطب  حمم عق  ن
از  لتذا . بتود  خواهتد  رز  باشدمبی    آ بر  اس،م ال  حفظ نظا    ر  هر فعل نگاست   از ا

امتور   رگ اجب باشد  حفظ ستا   باب  جوب مقدم   اجب  هرها  حفظ نظا  ال،  اجیماع
- مت  ال   اصول از  مگ  دگترد ب.  اجب خواهد بود زیال  خود مقدم  حفظ نظا  هسی د  ن

 اصت   بت   عمت   د رَآ  فتراهم  را نظا  حفظ   تگتقو اسیحما   نظار     یزم   مقدم  تواند
زمامتدارا  بتر    یریهمیتصم   یاسی ذاریس  ر  نگا از. است  حمومی عملمرد در تیشفاف

 تیّت اللّ الت   باشتد   مخیلفت  یهاآفت از نظا  حفظ   یزم تواند مخود   تیاسا  اص  شفاف
 .افم  دب  مخاطر    چالش   تهدگد م  را نظا 
 

 خوب یانحكمر هینظر دگاهید از تيشفاف اصل یمبان .3

 آ  یالارالردهتا  یبرا   استخوب   حممران  گنظر نگادیب  یهالف ؤم از  مگ تیشفاف
- خوب مت   حممران یت ور در تیاص  شفاف  مبان  یدق ش اخت. باشد م یضر ر   رز 
در   ستع  قستمت  نگا در ال  یامر باشد؛ داشی  آ  تگتقو   هسیرش در گ بسزا نقش تواند
 .داشت میآ   خواه نییتب
 یدموکراس .3-1

 کگت    شتود  مت  مربوط استیس فلسف  ب  ال  است  مفهوم ی ساررمرد  اگ  دموالراس
 تمتا    ِجمعت    یفترد   ابیت الام  آ  هتدف  الت   استت  جامعت   یبرا  طرح    حمومی نظا 

 صتور   بت   را  دموالراست    غربت   امیفمتر   برخت (. 03 : 123     اعظ) است شهر ندا 
 در ختود  اقتداما   برابر در حاالما   آ  در ال  اندالرد  وگتعر  حمومی نظا  اگ مگرژ کگ

 یبترا  امر ز (. Pierpaolo, 2005: 641) ال  د م عم  شهر ندا  توسط  عموم یهاحوز 
 دگت با طگشترا  نگت ا. است رز   اصل شرط س   دموالراس بهیرِ هرچ  تحق    اسیحما  قوا  
 :ندامیص   رگمدگ ب  ریزنج یهادان  ؛ چو  بمان دشد  محق  ها ب ها 
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  یا ل شر ط از  مگ  اط،عا  تدارک   است  دموالراس یفمر طگشرا ا    شرط - 
 یآزاد. ال  تد  عمت   اران یهوشت  آنهتا  استا   بتر  دهتد  مت  اممتا   شتهر ندا   ب  ال  است آ 

  حممرانت    مشتارالت    دموالراست  یب تا  ست گ  ال  است بشر  اساس ح  کگ  اط،عا 
 تگت تقو جملت   از جامعت   تی ضتع  بهبتود  یبترا  ی دیت الل حت   نگت ا گ ش استا . است مطلوب
 (32 : 139   یریضم) .است یضر ر د لت  ضینق   ضد اعما  الاهش    دموالراس
   قیت . حمومتت   د لتت استت    یستاز شتفاف    دموالراست  تحقت   یبرا د   شرط - 
  تبتاه  امتر  نگت ا جت  ینی بمانتد   پ هتا   مترد   از   شود اتخاذ بسی  یدرها پشت در ما یتصم
حت  مترد      فراگ تد  نگا بر اسا (. 90 : 139   یریضم) است شهر ندا   عموم شارالتم

- مت   آسان ب  مرد   ش اخی  شد   تیمدارک د لت ب  رسم  اس اد  ب در دسیر  آزادان  
 . تد گنما شترالت  آهاهان  صور  ب   دموالراس تحق  در   شد  آها  آ  عملمرد از توان د

 (13 : 130   یانصار)
 حمومتت  گ پاستخ و    نظتار     دموالراست  مطلتوب  تحقت   طگشرا از و س شرط -1
 مرحلت   در بیوان د شهر ندا  ال  است آ  کیدموالرات الشور هر در اص  نگتریادیب . است
   د ستت تهرانت  نمتک ) بپردازنتد   د لی مامورا    د لت رفیار بر نظار      ارس ب  آخر
 13  :5 .) 

 یدر ت تور  تیعم  ب  اصت  شتفاف    حقوق  ز مبانا  مگ الذالر هان  فو طب  شر ط س 
 ردیت ه م ر ین اجیماع از  دموالراس. است  دموالراس ب  مربوط یهاخوب  آموز  حممران

 تیشتفاف  اصت   از برختوردار  شهر ندا ِ. است  دشمن دموالراس ی الارپ ها   نظر نگا از  
 یهتا انیختاب    ها شگهز  ب   پرداخی  امور  ابگارز ب  خود  اسیس  زنده دربار  توان د م

  مت گ    دموالراس  دموالراس یهالف ؤم از  مگ تیشفاف  امر ز . اب دگدست  یتربخردان 
 ختود  یختود  بت   تیشتفاف  م ظتر  نگت از ا. ختوب استت    حممران  گنظر یریهشم   از مبان
 .باشد م  ب  دموالراس د یرس یبرا یابزار بلم  ست ین هدف

 قانون تياصل حاکم .3-2

در  اال ش بت       حقوق  اسیارزش س  اص    حی کگقانو  ب  ع وا   تیحاالم  گنظر
استیفاد  از قتدر    ءاز سو یری  ب  م ظور جلتوه  یخودالام    اسیبداد  یفرد یهاحمومت

ر ابتط د لتت      یب تا الت  ست گ   نگادیت اص  ب  کگشم  هرفت   امر ز  ب  ع وا    اسیس
 اصت   .شتود  ختوب محستوب مت     حممرانت    ارالتا    مبتان  نگتراز مهم  مگ  شهر ندا  

 نیتضتم  را افتراد  یهتا یآزاد   حقتو   تتوا   م چ ون  ال  است آ   پ در قانو  تیحاالم
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: 135 لتورا    ) .باشتد  مت  جامع  در الشممش   ز یسی بر قانو    نظم حیترج ان ریب   الرد
   ) 

 تگ دمحتد    نظتم  همچتو   گ هتا لفت  ؤم از میشتم   تتوا   مت  را قتانو   تیحاالم هسی 
 محستوب  قتانو   خادمتا     حافظتا   ع وا  ب  اسیمدارا یس   حاالما  اسا  نگا بر دانست 

 زا یت م بت   آنها حمومت تیمشر ع زا یم. نداقانو  مشمو  زین خود ال   صورت ب  شوند  م
-میتصتم  نگب تابرا  دارد؛  بستی   خردم دانت      فراشخص   قانون یارهایمع ب  آنا  ی فادار

 مفهتو   جتوهر   توا  م را  قانون  گدر یمب ا بر  عق،ن یاو یش ب  متحمو عم    یریه
 (  -9 : 135   یریمرالز مالم) .دانست قانو  تیحاالم

 الت   گ فضتا  در. استت  ارتبتاط  در قتانو   تیت حاالم بتا   ت  تات    طور ب  تیشفاف مفهو 
 باشتد  ن دستیر   در هتا تیت فعال متورد  در  اط،عتات    نباشتد  مشتخ   هاتیمس ول   هانقش

 الت   یاخدشت  . شتد  خواهتد  دارخدشت   زیت ن قتانو   تیت حاالم   نبود  رگپذامما  گ پاسخ و
   مترد   حقتو   شتد   متا  گپا یبترا  را طیمحت   تد یب مت  تیشتفاف  فقتدا   از قتانو   تیحاالم
-مهتم  از  مت گ ع توا   ب  تیشفاف(. 40 : 139   یریضم) ال د م ایمه قدر  از اسیفاد ءسو

 یادگز حد تا   است بود   قانون اص  از یدگجد یهمیا وب خ  حممران یهالف ؤم نگتر
- مت  جگتر  اقداما  یبرا را  قانون یمب ا کگ ب  ازین قانو  تیحاالم. است آ  با ارزشهم
 .است  مبان نگا الرد  ر شن   ا یع  پ در  تیشفاف   ال د

 و دانستن یآگاهمردم به حق  .3-3

 ا گجر ر ند از مرد   آهاه شهر ندا     تد ل ا یم ارتباط یبرقرار یبرا ها  نینخسی
. دانستت   عموم  بر ح  آهاه یامقدم    ل ی س توا  م را تیشفاف. هاستتی اقع   امور
  مت گ شود  خواند   دموالراس در گ رب اگز عام  کگ ع وا  ب  ال  آ  از شیپ   آهاه ح 
  انستان  موجتودا   ا تمت   ذاتت  الرامت با  قیعم ارتباط از ال  است یبشر نگادیب  حقو  از

 .باشد م برخوردار
   حاالمتا     دارد تعلت   مترد   بت   اط،عتا     حمومت ال   ساررمرد  جامع  کگ در
: 130   یانصتار ) هستی د  مترد    یت  ال    د گنما میرمسیقیغ اگ میمسیق طور ب  جامع  را گمد
 ال تد  م فراهم را  دموالراس قوا    یزم یا د گفزا طور ب   ح  نگا از  قانون تگحما(. 01 
 دانتش  ارتقتا  باعت   توانتد  مت  حمومتت  عملمترد  بتاب  در اط،عا  انیشار ب  د لت الزا   

 جت  ینی(. 00:  13    بت یحب) بتود  خواهتد  آهاهان  یریهمیتصم یبرا گ مب ا   هردد  عموم
 از یاحادثت   هر مورد در توان د م ال  د  ازین احسا  مرد  اهر ال  است آ  ح  نگا  هگبد
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 بتر   مب ت  حاالمتا   ویت تمل ج ینی در   یپرسش ر ح   رگد ریتعب ب . ال  د پرسش  ور مس
 .است آنا   آهاه ح   عیطب رزم   گ پاسخ و
 از استیفاد  ءسو  ت  یزم پتر رش  جتز  یاج ینی یالارپ ها  ب  م صبا صاحب  گتما   اخیفا
 بتر . داشتت  واهتد نخ را بتد   حممرانت  کگت   ر گد ریتعب ب  اگ اسیبداد   تگرگمدءسو قدر  
 در را مترد   حت   رستماً  توانتد  نمت  حاضتر  حتا   در  د لی چیه ال  است  مبان نیهم اسا 
  عمتوم  مقامتا   اقدما  ب  د یبخش تیشفاف ضر ر    الرد  انمار اط،عا  از یم دبهر 
 حت   بت   نهتاد   ار . افم َتد  دگت ترد ب   رطت   خوب  ِحممران نِگادیب  لف ؤم کگ ع وا  ب  را

-چتالش    آ رد خواهتد  فتراهم  را نهادها تیشفاف ر زافز   توسع    یزم  ندا شهر  آهاه

 .خواهد برداشت ا یرا از م خوب  حممران یر  شیپ یها
 انيب یحق آزاد .3-4

 اگت   الیبت  اگ    احسا   ب  صور  شفاه د یاظهار مطلب  نظر  عق یمع ا ب  ا یب یآزاد
هتای  وگت در تعر آنچت  غالبتاً  (. 04 : 133 مهرپتور   ) باشد م  رگد  گب  هر طر اگ یرگتصو
 اظهتار    ا یت ب در متانع  فقتدا     افتراد  یآزاد شتود  مت  دیالأت ب  آ  ا یب یآزاد شد  ازارائ 
 وگت رد در امتر ز  حت    نگا. ردیه صور   مخیلف یابزارها با است مممن ال  است ش گاند
 هتا د لتت  عهتدا  ت   ر د مت  شتمار  بت   بشتر  حقتو   ا   نس     اسیس    مدن یهایآزاد
 .است ج ینی ب  تعهدا  باب از حقو  از دسی  نگا دربار 
 شتخ   بتر   اصتل  دیت الأت ا یت ب یآزاد بحت   درمتی،دی   هجتدهم  قر  در ال   حال در
افتراد   اگت معطتوف بت  فترد     شتیر یتوجها  ب سیم یقر  ب ا اخر از است  بود  میمرالز فرسی د 

 چت  بت  م ظتور هر   جگب  تتدر   کیدموالرات یهاد لت از یاریبس  مرحل  نگا در. شد رند یه
 جملت   از را  هونتاهون  اط،عتا   الت   الردند ملز  را خود ش گخو عملمرد الرد  ترشفاف
-گ رضتا ) .ده تد  قرار عمو  اریاخی در  عموم م افع ب  مربوط مسائ  اگ یادار امور   یزم در

 (3  : 133 زاد   
   نیمأت  تیحاالم   قانو  وسطت شهر ندا  یبرا ا یب یآزاد  خوب  حممران کگ در
 یمتانع  بلمت  شترط بقتا     کگن   اط،عا  آزاد ا گجر بر  میم ا یب یآزاد. شود م نیتضم
  حتام  ا یت ب یآزاد   از طرفت  ؛استت  دارگت رزمت  توستع  پا  همچ تین      د لتت ختوب  گک 
 کگت  در. باشد م زیها نال  د  اسیمرار حمومتنیعادرن  است   تضم ی  زمامدار تیشفاف

   شتود مت   رفی گپذ قدر     حمومت نقد   آزاد مذاالر   کیدموالرات   خوب  حممران
 درت هتا  . استت  شتیر یب آ  در خطتا  از ید ر  احیما   شود م خیم انیخاب نگبهیر ب  معمور
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  از امتر ز     ردیت ه مت  قالتب    شتم   هتا حمومتت  تیشتفاف  ال  است هفی و   نقد یفضا
 .در  م ب  شمار خوب  حممران رز  برای تحق    شر ط اساس   الزام اقیضائا 

 یاسيسرنوشت س نييحق مشارکت در تع .3-5

  ستارر مرد   اسیس یهانظا  در شگخو  اجیماع    اسیس سرنوشت بر مرد  تیحاالم
 ختتوب تیتتحاالم کگتت. دارد م،زمتت   جمعتت ا یتتح شتت و  همتت  در آنتتا  مشتتارالت بتتا

 یریت هشتم   در    حمتومی  مقامتا   نیتی تع در شتهر ندا     مرد  دخالت با  کیدموالرات
 از نظتار     دخالتت  نگت اتحقت    بات ها . ابدگ م تحق  حاالم نظا  یهااستیس   ما یتصم
 ینظتا  در راستیا   ی  الارالردهتا  هتا استت یس  قابت  تتوجه   زا یت م بت   الت   است مرد  یسو

 مترد    عموم تگرضا در  ج ینی در   هردد م   اجرا   پاگش نگشهر ندا  تد  یتقاضاها
 (3 :  13    حجاب) .ال د م فاگا یمحور نقش

 ی  حتت  تترگد     آهتتاه حتت    متتگ استتت؛  بتتیترال ءجتتز د  یدارا مشتتارالت حتت 
  آهتاه  بتد    یستارر مترد  . استت  یریت همیتصمدر نظا   داشین سهم طرگ  از یاثرهذار

 عمتو   داد  مشتارالت (. 02:  13    بت یحب) باشتد  ر شتن  یا د گآ ال  د نیتضم تواند نم
 یشت هاد یپ یهتا حت  را    اط،عتا   از عی ست  ویت ط کگت  جتاد گا شام   ا    هل  در  مرد 

- م انجا  را هایریهمیتصم گ ت ها ب   عموم مرجع کگ ال  است  حالی ب  نسبت موجود 
 بت   مربتوط  اط،عتا   بت    دسیرست    تیشتفاف بد     اسیهون  مشارالت سهر نگب ابرا. دهد

  ما یتصتم    نیقتوان  رشگپتذ  در مترد   عمو  مشارالت  ر سو دگ از. مع است ب حمومت
 را  دموالراست  ستطح  امتر   نگت ا. بخشتد  بهبود را شد  اتخاذ ما یتصم تیفیال تواند م خود
 .ال تد  مت  تگت تقو را نهادهتا  بت   مترد   اعیمتاد     متدن  جامع  تیاهم   نقش   دده م ارتقا
(Bojan, 2002: 504) 

 الت   استت  آ  تیشتفاف  یبترا   یت دل نگتر عق،ن   نگرمهمی شم دا گاند از  برخ نظر ب 
 تیشتفاف  یمب تا  نگا. ال د م تگتقو  اجیماع    اسیس امور در را شهر ندا  فعا  مشارالت

 ویت ط شتام   دگت با تیشتفاف  معیقدند آ  در ال  دارد  یتم  مشورت  دموالراس یها گنظر بر
  گت طر از هاگهتذار  استت یس در شتهر ندا   مشتارالت  الت   باشتد  گ الارهتا    ستاز  از  عی س

- مت  مممتن  را آنهتا  در نظر اظهار   یهذار استیس ی دهاگبرآ   ر ندها ب  موثر  دسیرس
 خفتا  در الت    حمومی عملمرد دربار  توا  نم ال  است  هگبد(. 15: 132   یانصار) سازد
 مشتارالت   عمتوم  امتور  در اط،عتا    بت    دسیرست بتد     اگت    الترد  قضا   ال د م الار
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حضتور فعتا  مترد  در ادار  امتور الشتور       یشرط رز  برا تیر   جود شفاف نگاز ا داشت؛
 .است
 

 جهينت
 در  قیتطب  بررس نگا از حاص  جگنیا  در انیها  جسیار نگتوج  ب  مطالب مذالور در ا با
 :الرد یب ددسی  توا  م هون نگا را موصوف مردگر  د 

جتامع    گت نظر قولت  شت اخت  م نگت در اس،   فترع بتر ا   خوب  حممران  ابگارز بح  - 
  حممرانت   گت نظر یهالف ؤم  اصو   ی  جواز اجرا تیمشر ع. حمومت است قرآ  دربار 

 تست ّ    قترآ   از  حمومتت  بتاب  در  است،م  یراه ما اصو   گپا بر  اس،م نظا  در خوب
  جتود  زیت ن هاتفا    برخ خصوص  نگا در هرچ د ؛است  یتحلاسی یا    توصیو    قاب 
 .دارد
 باعت   الت   ختوب   حممرانت     است،م  حقتو   مردگر در د   زگنقط  تما نگترمهم - 
از م ظتر  . استت حمومتت   یتفتا   در مب تا  همانتا   هتردد  م تیشفاف اص   مبان در تفا  

بت  ع توا      حممرانت   بر جها    انسا  از آ  خدا نتد استت     مطل    ذات تیحاالم    گد
 متتردگامتتا در ر  دارد؛  ناهسستتی  ونتتدیپ تگتتل  امامتتت    رأبتتا مستت  عمتتا  قتتدر إر ش 
مرد  هر  ختورد    یعدد تگب  اراد    خواست االار حمومت صرفاً یخوب مب ا  حممران
 .است
 بتر  زیت ن هتا ارزش نیتی تع مت،ک    أم ش از بح  ب    گد تفمر در تیشفاف اص  یمب ا -1
 ب   ین جهت در ال  است شد  میت ظ    طراح یاهون  ب  هاارزش هم   اس،  در. هردد م

 اصت    مبان دگبا  اس،م مردگر  در. باش د رهذاریثأت «اهلل  ال قرب»  ع گ انسا  گ نها الما 
 قترار    ت گد نظتا   اهتداف  یراستیا  در   باشتد   اس،م یهاآموز    میتعال اسا  بر تیشفاف
 .ردیه

- محستوب مت    د  ع صر اساس سمی  ا مان سمگخوب  سمورر  حممران  گنظر در -0
 کگت  درمرد  است    از آ ِ هموار حمومت  تیمشر ع  سمورر یهادر حمومت. هردند
 رفتا     یمتاد  یازهتا ین   اهتداف  بت   نتاظر  صترفا   حممرانت  سم یا مان بر  مبی   اسیس نظا 
الت    ال تد  مت  دیالأت یب  امور اخوب صرف  حممران  گنظر  ر  نگا از. است توسع     انسان
 .باش د م یمادّ یان گهراانسا  اهداف    ممشارالت مرد شگافزا  در پ
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 یحمومتت فقتط بت  توستع    رفتا  متاد       بود ِخوب   مطلوب   اس،م مردگر  در -0
  یرشد مع تو   ی  تسه یساز  یزم یبرا یمحد د نشد  است؛ بلم  حمومت در اس،  ابزار

  مبتان  در   تفتا  باع موضوع  نگا ال   است یماد   یسعاد  ابد  مرد     گ  د  اخ،ق
 .شد  است  حمومی موضوعا  ب  ن رش
- م موضوع   مقررا    نیقوان بر ع،    تیشفاف یاجراضمانت   اس،م تفمر در -2
 بتا  است،  . فرد مسلما  در قبا  خدا نتد میعتا  باشتد    کگ    تعهد شرع   گ جدا  د تواند
 یهتا مراقبتت  نیبت  جمتع    صتداقت    اخت،   داد  قرار محور    انی ح یهاآموز  بر  یتم
فتراهم   تیتحق  شتفاف     گحقا الیما  عد  یبرا را یایقو  زشیان  نظا    ر نیب    در ن

 .آ رد  است
 ستی  گشا  ختوب تحتت ع توا  حممرانت      اصو  حممرانت  شود م ش هادیپ پاگا   در -9
  اصتط،ح حممرانت  .  اقتع هتردد   تحلیت     نیتی مورد تب  ادر جامع  از جانب محقق  اس،م
بت      ت گبتر معتارف د    یت را دارد ال  با تم تیظرفاگن است      گد أمب ا   م ش یدارا  سی گشا

 .قرار دهد دیالأرا مورد ت  مطلوب اس،م  حممران کگلف  ؤم یترنحو جامع   الام 
 

 منابع

احیتاء   دار چتا  بیتر     بت   ال بوگ   السیر    043  هشا  بنعبدالمالک ا  هش ابن . 
 .العرب  الیراث

 فقت   قترآ     گت آ نگتتر میعظت  در ستی  گشا  حممران  ش191  محمدجواد  رسطا ا . 
 . ششیپ       حمومی

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

 . 0ش د یمف نام اط،عا    یآزاد لواز     مبان مفهو    ش130  باقر   یانصار .0

 .دادهسیر   تهرا   چ اط،عا   آزادی ش 123  تتتتتتتتتتتتتتتت  .5

 ارشتاد    فره تگ   زار  چتا  تهترا    ب  مماسب  حاشی    040  عل   اگر ان   .0

 .اس،م 

 .ن  چا  تهرا  ب  فارس   -عرب  معاصر فره گ  ش 130  آذرتاش  آذرنوش  .2

 .المیب عا  چا  بیر   ب  القضاء  اخبار تا ب  حیا  بنخلومحمدبن بوالیع  .3



ب
خو نی  ا حکمر نظرهی  م و 

سال گاه ا
ز دید

ت ا
فی شفا صل  نی ا مبا تطبیقی 

سی  ربر
 

 

 

11 

 

   یستتازشتتفاف  ش 13  درضتتا یحم  یزاد  دهمتترد   رحمتتان دیستتع پتتدرا   .9
 .10ش راهبرد    مجلس   رسم ینهادها در گ پاسخ و

 تصتحیح  دررالملتم     غتررالحمم    4 0  محمتد  عبدالواحتدبن  آمدی  تمیم  .4 

 .ارس،م  دارالمیاب   قم  چ رجائ   سیدمهدی
چتا   بت   است،م    علتو   المعتارف دائرة ش 104  دجعفر محم ل  ر دی  جعفری .  

 .دانش ه ج تهرا  
 نشر چا  تهرا  ب  اس،   در رهبری فقی ؛  رگت ش 103  عبداهلل  آمل   جوادی .  

 .فره   

حت    کگت  ع توا   بت   مترد    آهتاه  حت    بررست   ش 13 محمدحستن      بیحب .1 
 . ش   اساس حقو    اساس

 رامتو  یپ( ع)  علت  امتا   یهادها گد    اسیس مشارالت  ش 13 حسن     حجاب .0 
 .4  9ش  (اصفها دانش ا  )  اس،م انق،ب پژ هش ام  آ  

-آ  عتن  العقتو  تحو   190  شعب  بنالحسینبنعل بنابومحمدالحسن حرّان   .5 

 .بصیرت  ممیبة چا  قم الرسو   ب 
 ه تگ فر چتا  تهترا    بت   هزار   معاصر فره گ ش 129  محمد عل  ش ا  ح  .0 

 .معاصر

 .الرسال  مؤسس  صادر  دار چا  بیر   ب  مس د    0 0  محمد احمدبن ح ب   .2 

 العتالم   المرالتز  قم  چا المیدا ل   ب  الفعا  معجم   1 0  سیدمحمد  حیدری  .3 
 .ارس،می  للدراسا 

 متدگرگی    ستیر  : سو  دفیر نبوی  سیر  خ،ص  ش 195  مصطف   تهران   دلشاد .9 

 .گادر   تهرا  1چ

 دار بیتر     ارخبتار   عیتو     3 0  قییبت   بتن مستلم بتن عبداهلل ابومحمد دگ وری  .4 

 .العرب  المیاب

  حتت  دسیرستت   مبتتان  ش133   یتت حگ  یاحمتتد   محمتتدجواد زاد  گ رضتتا .  
   حقتو   دانشتمد   مجلت   حقتو    فصل ام    شهر ندا  ب  اس اد   اط،عا  د لی

 .0ش  19د   اسیعلو  س
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 ران یشتت یپ یالارالردهتتا  ش 19  اهلل ر ح ستتراب   االرمتت   عتتاد    خانگستتار .  

 . 3ش  22   یدادهسیر  حقوقمجل    گ ج ا استیس در تیشفاف

 .اس،م  دانش نشر چا  قم ب  ابدگت  فر غ  ش 101 جعفر   سبحان   .1 

   است،م  حمومتت  ن یمستلم  ائمت   حتینصت   ش125  محمتد     مح،تت  سر ش .0 
 . ش

 نشتر  موسست   چتا  قتم   ب  الفعا   الفق  مبان    5 0   االبرعل  مازندران   سیف  .5 
 .اس،م 

 تفستیر  فت   الم اتور  التدر    040  بمتر  ابت   بتن عبتدالرحمن  الدگنج،  سیوط   .0 

 .ال جف  المرعش  ممیب  افست قم  چا بالمأثور  ب 
 است،م   جمهتوری  حمومتت  ستاخیار    اساست   حقتو   ش 120  قاسم  شعبان   .2 

 .اط،عا  یشارا ان   تهرا  1چ اگرا  
 .دارالهجر    قم  چ ارس،   فیض تصحیح الب،غ   نهج   0 0  صبح   صالح  .3 

 نقتش    ختوب   حممرانت   ش139 حامد  رضتا    یری  نص نیعبدالحس  یریضم .9 
 . 5ش پژ هش ام   آ   تحق  در تیشفاف

 ترجمتت  القتترآ   تفستتیر فتت  المیتتزا  ش 120  سیدمحمدحستتین  طباطبتتاگ   .14

 .مدرسین جامع  اس،م  انیشارا  دفیر   قم 5چ همدان   وسویم سیدمحمدباقر

 ممیبت   چتا  قتم   ب  القرآ   تفسیر ف  البیا  مجمع   041  حسن بنعل  طبرس   . 1

 .ال جف  المرعش 

 القواعتد   شترح  فت   المقاصتد  جتامع    0 0  حسین بنعل   (ثان  محق ) عامل  . 1
 .(ع) البیتآ  موسس    قم  چ

: در در  م متر   از نهت     معتر ف  ب  امر بیا   آزادی ش 3 1  ناصر  الاتوزگا   .11
 . چ. تهرا  دانش ا  سیاس  علو    حقو  دانشمد  تهرا   اندگش     بیا  آزادی

 دار چتتا  بیتتر   بتت  المتتاف   متتن ارصتتو    9 0  گعقتتوب محمتتدبن اللی تت   .10
 .للمطبوعا  الیعارگو

  یریمتالم  مرالتز  احمتد   جمت تر فرانس   در قانو  تیحاالم  ش135 پش   لورا   .15

 . 5ش راهبرد    مجلس
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 الیتراث  احیتاء  دار   بیر    چ بحارارنوار    041  محمدباقر   (ع،م ) مجلس  .10
 .العرب 

  (هتا برداشتت    مبتان   مفتاهیم  ) قانو  حاالمیت ش 135  احمد  مالمیری  مرالز .12

 .اس،م  شورای مجلس هایپژ هش مرالز   تهرا   چ

 .البیر امیر   تهرا  0چ معین  فارس  فره گ ش 104  محمد  معین  .13

-ابت   بتن عل  ارما  مدرس    قم  چ الفقاه   انوار   0 0  ناصر  شیرازی  ممار  .19

 (.ع)طالب

 حمومتتتنظتتا    حفتتظ قاعتتد  آثتتار  ش139  محستتن    اردالتتان  افضتتل ملتتک .04

 .53ش   اس،م
 را    تهت  چ آ   اجراگت   راهمارهتای    بشتر  حقتو   ش 133  حستین   مهرپتور   . 0

 .اط،عا 
   تحقیتت  الملتت  ت زگتت    ارمتت ت بیتت    0 0  غتتر ی  محمدحستتین میتترزا نتتائی    . 0

 .علمی  حوز  اس،م  تبلیغا  دفیر قم  چا  رع   ب  سیدجواد تصحیح

محمدرضتا     یالربم تد    ت یحستن   مع   یخت،ر  هژبترافمن    عبتا   ا  ینرهست  .01
بتا      اعیماد عمتوم  تیر شفافب نگآن،  اجیماع یهارسان  ریثأت مطالع   ش190 

  (تهترا   دانشت ا   ا گدانشتجو : یموردمطالع  )  مشارالت عموم یهر انجیاثر م
 .1ش  2د   د لی تگرگمد

 ر نتد  هتا  ا یت ب : اط،عتا   ب   دسیرس ح   ش 13  حسن    تهران د ستنمک .00
 .51ش رسان   را  گا  ا گجا    جهان

 مستتی بط   الوستتائ  مستتیدرک   043  محمتتدتق  بتتنحستتین الطبرستت   نتتوری .05

 .الیراث إلحیاء البیت آ  مؤسس  بیر      المسائ   ط

 .مرصاد قم چا  ب     گد حمومتش  123  احمد     اعظ .00

چتا   ب  دامغان   محمود مهد ی ترجم  المغازی  ش 109  عمر محمدبن  اقدی  .02
 .دانش اه  نشر مرالز تهرا  

 مطلتوب   حممران  تحق  در فافیتش نقش بررس  ش 133  هرمز  زنور  گزدان  .03

 .5ش عموم   حقو 



ب
 و رغ

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه هم ژپو
فصلنا

  

 

 

14 

 

49. Bojan, Bugaric, (2002), Openness and Transparency in Public 
Administration: Chalenges for Public Law, Wisconsin International 
Law Jurnal, Vol. 22, No. 3. 

50. Pierpaolo Settembri, (2005), Transparency and The EU Legislator: 
Let He Who is Without Sin Cast the First Stone, JCMS, Vol. 43. 

51. Sturges, Paul, (2007), What is This Absence Called Transparency, 
Delivered at an ICIE Conference, Pretoria. 

 



 

 

 


