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بررسي و تبیین حكمراني شايسته در رويكرد حكمراني
نظام جمهوری اسالمي ايران
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**

***

دکتر سید مصطفي ابطحي  /1حسن آرايش  /2فرضعلي ساالری سردری

چکیده
حکومت به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای فراهم نمودن کمال انسانی در دین اسالم مییباشی
که بایستی ابعاد سیاسی و اجتماعی آن از منظر قرآنی بررسی گردد .تحلیلی از معنای دقیی حکمرانیی
در تعالیم اسالم ،شاخصهای قرآنی حکومت کردن مطلوب با مطالعه آیات قرآن کریم ،اهمیت ع الت به
عنوان یک رویکرد مهم در حکومت امروزه و همچنین پارادایم «حکمرانی خوب» به عنیوان ییک شییو
رایج و مسلّط برای ادار جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حکومت است .در این نوشیتار،
ابت ا «حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته» و شاخصهای آن با روش «توصییفی – تحلیلیی» بررسیی و
سپس «حکمرانی شایسته» و شاخصهای آن در انقیالب اسیالمی تيهییه و تحلییه شی ه و در نهاییت،
تع ادی از شاخص های حکمرانی شایسته از سیاختار نظیام جمهیوری اسیالمی اییران بیا شیاخصهیای
حکمرانی خوب از دی گاه دینی و اسالمی ،نهادهای بین المللی و ان یشمن ان مقایسه تطبیقیی گردیی ه
است .بررسی پنج شاخص اصلی و اساسی در حکمرانی که شاخصهای یکسانی میباش کیه بیر حسی
معنا و مبنا متفاوت میباش  .محتوای دی گاه های نظری حکمرانیی خیوب مبتنیی بیر انسیان محیوری،
دنیاگرایی و ماده گرایی است ،ولی حکمرانی شای سته مبتنی بر خ ا محوری است ،اگرچه به ماده و معنا
و دنیا و آخرت ی هر دو به صورت همهمان ی توجه دارد.
کلید واژهها
حکمرانی ،خوب ،حکمرانی شایسته ،جمهوری اسالمی ،انقالب اسالمی.

* استادیار علوم سیاسی ،واح علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
** دانشيوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
***
کارشناسی ارش جغرافیا و برنامه ریهی شهری دانشگاه زابه ،زابه ،ایران(.نویسن ه مسئول) fsalari64@gmail.com
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مقدمه
نیاز جامعه بشری به نظم اجتماعی و دستگاه حکومتی و ق رت سیاسی از عناصر ب یهی و
مسلم نهد محققان و متفکران است؛ شواه باستان شناسی گویای این میباش که جوامع بشری
هیچ گاه از نهاد حکومت و رهبری و م یریت سیاسی و اجتماعی خالی نبوده است .در زن گی
اجتماعی ،وجود قانون و ساختار نظامن که ح ود و اختیارات اجتماعی افراد را تعیین می کن ،
ام ری ضروری است و از طرفی قانون ب ون پشتوانه اجرایی بی تأثیر است .ازاین رو ،الزم است
فرد یا گروهی بر ت وین و یا اجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری ت ابیر و ابهارهای الزم،
زمینه اجرای آن را فراهم آورن .
با توجه به گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی ایران و با در نظر گرفتن
تمامی مشکالتی که در این دوران بر کشور ما تحمیه ش بحث کارآم ی در دو حالت خاص
(نظام جمهوری اسالمی) و عام (حکومت اسالمی) ،همواره دغ غه خاطر حاکمان و ان یشمن ان
سیاسی کشور و جهان اسالم بوده است ،آم ه است :مسئله توجیه حقانیت و مشروعیت در هر
نظام سیاسی در سایه کارآم ی آن که وابسته به ساختار حکومت میباش  ،یکی از مهمترین
عوامه تشویش خاطر نظریهپردازان نظام سیاسی و نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است.
اهمیت این بحث در این است که ساختار مبتنی بر مشروعیت و کارآم ی دو شرط اصلی بقای
هر حکومتی میباشن که بین آنها تعامه و ارتباطی دو سویه و مستقیم وجود دارد.
بحث مشروعیت دو موضوع متقابه را مورد توجه قرار میده  .یکی ت ارک ح حکومت
برای «حاکمان» و دیگر شناسایی و پذیرش این ح از سوی «حکومت شون گان» است .اولی،
الهام و دومی التهام سیاسی نامی ه میشود ،که پرسش در باب چرایی آن در مقوله مشروعیت
قرار میگیرد .مسئله مشروعیت با «حکمرانی مطلوب» رابطه مستقیم دارد .از آنيا که حوزه
سیاست و مسائه مربوط به آن در حال دگرگونی و گسترش بوده ،چگونگی حکومت کردن،
مطاب معیارهای حکومت مطلوب بیش از پیش اهمیت یافته و در حوزههای مختلف از جمله
قانونگذاری ،سیاستگذاری عمومی و علوم مرتبط با آن مورد توجه قرار میگیرد.
در مقاله حاضر با توجه به کاستی های نظری و عملکردی در حکمرانی خوب ،الگویی از
حکمرانی تحت عنوان حکمرانی شایسته ،که با افکار و ان یشههای مسلمانان ،کشورهای اسالمی
و نظام انقالب اسالمی سازگاری دارد ،پیشنهاد می شود .این نوع حکمرانی ،که در سیر عملی و

72

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسي و تبیین حكمراني شايسته در رويكرد حكمراني ...

نظری اسالمی مطرح است ،ماهیت و شاخص هایی دارد که برخی از آنها در این نوشتار بررسی
ش ه و در نهایت ،با حکمرانی خوب مورد مقایسه قرار گردی ه و از آن نتیيه گیری ش ه است.
نگاه ح اکثری به دین ،جامعیت و تأسیسی بودن دستورات دینی و توسعه قلمرو آن در
تمامی عرصه های زن گی فردی و اجتماعی ،تبیین جایگاه عقه و قلمرو آن در مبانی حکومتی،
انحصار حاکمیت و حکومت خ اون بر مردم ،تنفیذ و ابالغ احکام اولیای الهی از جان خ اون
به منظ ور حکمرانی بر مردم و گستر والیت و حاکمیت معصومین و اولویت حکومت فقیه در
عصر غیبت براساس ادله عقلی و نقلی پایههای ساختاری فلسفی ایياد حکومت و حکمرانی
نظام حمهوری اسالمی ایران میباش .
ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه از مسلمات عقه است و شرع اسالم بر آن اذعان
دارد .مبرهن است که وجود قانون و حاکم باطه از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است(نهج
البالغه ،خطبة .) 04اما آنچه نیازمن تأمه و دقت است ،آن است که داعیه داران انواع حکومت
ها در جهان ،م عی ان نوع حاکمیت آنان بهترین م ل حکومتی است و تمامی شاخص های
اصلی حاکمیت مترقی؛ اعم از آزادی ،امنیت ،رفاه و ع الت اجتماعی را داراست ،اما امروزه در
جهان مشاه ه می گردد ،ادعاهایی نظیر دمکراسی ،به فریبی برای استثمار جوامع و ملت ها
تب یه گشته و این سیستم های حکومتی ،تنها تأمین کنن منافع سرمایه داران و ثروتمن ان
جهان بوده و اصه حاکمیت عموم ِمردم ،افسانه ای بیش نیست(یاوری سرتختی و لیالی:4930 ،
.)14
نظام سیاسی دموکراسی را که سرمایه داران بنا کرده و امروزه به ج ّ مبلّغ آنن ؛ به گونه
ای که ثروتمن ان و سرمایه داران می توانن به راحتی به ق رتمن ان سیاسی تب یه شون  .این
واقعیت را می توان در مخارج و ههینه های گهاف پیکارهای انتخاباتی به روشنی جست وجو
کرد .در واقع در این گونه جوامع ،چرخه ق رت ی ثروت و ثروت ی ق رت ،ماهیت اصلی
دموکراسی ،انتخابات و رأی مردم را تشکیه میده  .دموکراسی جوامع غربی مالک ،حاکمیتِ
اکثریت است .آزادی نیه تا آنيا جایگاه و احترام دارد که مخه این سیستم حاکمیتی و نظام
سود و ثروت نباش  .عالوه بر آنکه این مسأله خود به تنهایی نمی توان شاخص حقانیتِ حاکمیت
ها باش  .امروزه شاه یم که دموکراسی موجود در جوامع غربی ،نه تنها حاکمیت اکثریت نیست،
بلکه حاکمیت اقلیتی است که ق ادرن با زر و تهویر و سیاست بازی و تبلیغات خاص ،افکار و
سالی مردم را به سمت خویش مایه گردانن (نوروزی.)440-424 :4934 ،
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قابه ذکر است در این نوشتار ،به جای عنوان حکمرانی خوب ،از حکمرانی شایسته استفاده
ش ه است؛ زیرا حکمرانی خوب در یک فرهنگ مادی شکه گرفته و رش نموده است و قطعاً با
فرهنگ اسالمی همخوانی ن ارد ،و فرضیة این نوشتار آن است که دو نوع حکمرانی خوب و
حکمرانی شایسته و شاخص های آنها از نظر مبانی فلسفی تفاوت های اساسی با هم دارن .
وقتی از نظر مبانی متفاوت باشن قهراً از نظر روبنا نیه متفاوت خواهن بود؛ اگرچه این شاخص
ها از حیث الفاظ یکی باشن  .با وجود این برخی محققان می گوین :
برای نظریه های اسالمی نبای از اصطالحات و واژگانی بهره گرفت که در نظریه های مبتنی
بر فرهنگ مادی مورد بحث قرار میگیرن  .حتی اگر برخی عبارات ،اصطالحات و واژاگان با
مفاهیم اسال می مشترک باش ؛ زیرا با برداشت ها و معیارهای فرهنگ غربی مطرح ش ه است و
دارای ابعاد مفهومی و شاخص هایی است که قطعاً متفاوت از معیارها و شاخص های فرهنگ
اسالمی یا الهی است (دبیرخانة ميمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسالمی:4933 ،
.)433
این محققان معتق ن :بای با خل مفهوم ج ی یا گرته برداری از مبانی ارزشی ،به روش
معرفت شناسانه ،دست به عنوان پردازی اسالمی زد و از تعابیری نظیر دولت کریمه ،حکمرانی
صالحان و نظایر آن بهره گرفت و مؤلّفه های آن را احصا و به دور از ادبیات جهانی ،آن را مورد
بحث و بررسی قرار داده و در جهان گسترش داد(آرنت و عمان.)44 :2443 ،
این نوشتار با توجه به این طرز تفکر ،عنوان حکمرانی شایسته را انتخاب نموده و آن را در
برابر حکمرانی خوب قرار داده است تا متمایه از یک یگر باشن  .حکمرانی شایسته ریشه در
اسالم و حکومت های پیامبر بهرگ آن ،حضرت محم صه اهلل علیه و آله و حضرت علی علیه
السالم دارد؛ یعنی هر حکومتی که واج شاخص های حکومت های حضرت محم صه اهلل علیه
و آله و حضرت علی علیه السالم و ائمه اطهار باش  ،حکمرانی شایسته تلقی می شود.
حکمرانی خوب ،واژهای است که حاکی از تغییر پارادایم نقش دولت و حکومتها میباش .
حکمرانی تنها در مورد دستگاهها یا بازیگران نیست بلکه از آن مهمتر در مورد کیفیت حکمرانی
است که توسط شاخصها و ابعادی آن را تشریح میکن  .حکمرانیخوب در واقع مشارکت
یکسان و برابر تمام شهرون ان در فرآین تصمیمگیری است .حکمرانیخوب یعنی شفافیت،
پاسخگویی ،ع الت و ارتقاء تساوی افراد در برابر قانون .لذا حکمرانیخوب باعث تأثیر افکار
عمومی بر اخذ تصمیمات میشود(مقیمی و اعالیی اردکانی.)443-443 :4933 ،
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بر طب این تعاریف از حکمرانیخوب میتوان دریافت که این مفهوم در واقع یک مفهوم
هنياری و ارزشی است .در واقع حکمرانیخوب با یک رویکرد هنياری و ارزشم ارانه به تعریف
رابطه دو سویه میان دولت و جامعه م نی میپردازد ،مفهوم ج ی ی از دولت را در نظر میگیرد
که به فرآین های نوین اداره امور عمومی اشاره دارد ،تغییراتی را در نقش و کارکرد دولت ایياد
میکن و روش ج ی ی را برای اداره هرچه بهتر جامعه ارائه میده  .حکمرانیخوب الگویی
برای اصالح بخش خصوصی ،تقویت جامعه م نی و تقویت مشارکت است.
دالیه هنياری بودن حکمرانی خوب در سه بُع قابه بررسی است .اول آنکه تفاوت میان
سیاقها و موقعیتها سب میشود تا ميموعهای از ویژگیهای متنوع در حکمرانیخوب مطرح
شود .در واقع برداشتهای مختلفی که از حکمرانیخوب وجود دارد محصول تاثیرگذاری
ای ئولوژیها و شرایط بومی است .ارزیابی و سنيش حکمرانیخوب بر اساس نوع اداره عمومی و
چارچوبهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها میتوان متفاوت باش  .دوم آنکه اجها و
ارکان تشکیهدهن ه حکمرانیخوب به عنوان شاخصهای این مفهوم بار هنياری دارن و می-
توان بنا به شرایط معنا و معیارهای ارزیابی آنها را تعیین نمود .و باالخره سوم اینکه
حکمرانیخوب وسیلهای برای دست یافتن به یک ه ف یا چن ه ف مطلوب است .در واقع
حکمرانی برای چه؟ پاسخ به این سؤال میتوان متفاوت باش به عنوان مثال حکمرانیخوب
برای کاهش فقر ،حکمرانیخوب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ،حکمرانیخوب برای ایياد
امنیت و ثباتسیاسی و غیره(سروش و نفری.)1-7 :4933 ،
از این تعاریف میتوان این نکات را دریافت که حکمرانیخوب الگویی برای توسعه هماهنگ
در حوزه های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی از طری تعامه میان سه نهاد دولت ،جامعه م نی و
بخش خصوصی (بازار) در راستای تصمیمسازی بهتر و نظارت بر اخذ و اجرای تصمیمات است.
همچنین این مفهوم هنياری و انعطافپذیر بنا به شرایط ،بومی و ای ئولوژیکی میتوان در
نظامهای سیاسی متفاوت مختلف باش  .همچنین حکمرانیخوب به عنوان یک فرآین مطرح
است که در دل این فرآین نهادهای دولت ،جامعه م نی و بخش خصوصی با هم رابطه دارن .
بر این اساس ،حکمرانی خوب و شاخص های آن ،که توسط نهادهای بین المللی تعریف و
تبیین ش ه است ،نمی توان الگو و برنامهای متعالی برای پیشرفت و توسعة جامعه بشری ،به
ویژه کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای اسالمی ،باش  .زیرا اوالً ،حکمرانی خوب و
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شاخص های آن مبتنی بر جهان بینی مادی(همان )447 ،است ،و ثانیاً ،حکمرانی خوب و
شاخص های آن در مقاطع مختلف تاریخی ،عامه بحران های مختلف سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی و نظامی در غرب و جهانی پیرامون بوده است(ناظمی اردکانی.)74 :4937 ،
کارآم ی امری نسبی است که هر ان ازه لوازم و زمینههای آن بیشتر فراهم شود .ارتقا و
افهایش آن نیه بیشتر خواه بود .از سوی دیگر نظام سیاسی همانن یک سیستم به گونهای
طراحی ش ه که ب ون هماهنگی دیگر اجها و عناصر آن و به خصوص فراهم بودن تحق
بسترهای مناس فرهنگی ،اعتقادی ،اخالقی و علمی نمیتوان محق شود .بنابراین در ارتقای
کارآم ی حکومت عال وه بر تکمیه و تکامه سازوکارها و فراین های موجود در آن به تالش و
ت بیر ميموعه ارکان ،نهادها و اقشار جامعه (ساختار نظامن ) نیه نیاز دارد.
گرچه جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهمترین تيربه حکومت الهی و اسالمی در قرن
حاضر شایسته افتخار و دارای برتریهای قاطع میباش  ،ولی این امر نبای مانع تحلیهها و ارائه
راهکارها شود .پیشنهادها در جهت کارآم تر نمودن و توانمن تر ساختن آن گردد .زیرا متناس
با اقتضائات و شرایط دنیای کنونی نیازها و انتظارات در حال دگرگونی و تغییر بوده و در نتیيه
همگام ش ن و تقویت پاسخگویی به تقاضاهای برآم ه از آن اجتنابناپذیر خواه بود.
در بحث کارآیی و کارآم ی از طرفی کار ویژهایی که جریان سیاسی جامعه را تضمین
میکنن خود سه نتیيه عم ه به بار میآورن که به ترتی عبارتن از :عمه تب یه ،تطبی و
تطاب که انيام موفقیتآمیه هر ک ام از این اعمال برکارآم ی نظام سیاسی تاثیر میگذارن .
حکمرانی شایسته در «قرآن کریم» با موضوع بررسی م ل م یریتی انبیاء و نگاه قرآنی به
مفهوم زمام اری و حکمرانی ،از قرآن کریم برای اداره جامعه است .مفاهیم «حکمرانی
شایسته»« ،انواع حکمرانی»« ،شاخصهای حکمرانی شایسته در دنیای نوین»« ،ارتباط
حکمرانی با سایر مفاهیم»« ،حاکمیت در قرآن کریم»« ،اه اف حکمرانی در قرآن»« ،نشانههای
حکمرانی شایسته در قرآن» و «پیامبران حکمران و حاکمان پیامبر در قرآن» گردآوری ش هان .
سؤال اساسی ،که این مقاله در پی پاسخ گویی به آن میباشیم این است که آیا میتوان با
توجه به سیر عملی و نظری حکومتی دینی و اسالمی ،الگویی از حکمرانی ارائه نمود که به
وسیلة آن بتوان جامعة اسالمی را اداره کرد؛ الگویی که متفاوت با الگوی حکمرانی خوب باش ؟
با توجه به این مسئله ،حکمرانی از بع محتوایی ی نه شکلی ی بررسی ش ه و شاخص های آن با
توجه به سیر عملی و نظری حکومت اسالمی ،بررسی گردی ه است .حکومتی که واج این
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شاخص ها باش  ،شایسته بوده ،و حکومتی که فاق آنها باش  ،غیرشایسته خواه بود .بنابراین،
در این نوشتار ،ابت ا حکمرانی خوب و شاخص های آن با رویکرد غربی تعریف و تبیین ش ه و
سپس حکمرانی شایسته و شاخص های آن از دی گاه اسالم معرفی گردی ه و در نهایت ،این دو
مقایسه و نتیيه گیری ش ه است.
حکمراني و حکمراني خوب
از نظر واژهشناسی ،حکمرانی به واژه یونانی  ،kubernanبه معنی ه ایت کردن یا اداره
کردن برمیگردد و افالطون از آن در رابطه با چگونگی طراحی نظام حکومت ( system of
 )ruleاستفاده کرده است .این اصطالح یونانی ریشه لغت  Gubenareدر التین قرون وسطی
بود که بر همان مفاهیم ه ایتکردن ،قانونگذاری ،حکمرواییکردن یا ران ن و راهبری داللت
میکن (بشیری و شقاقی شهری .)74 :4934 ،حکمرانی «عمه یا روش حکمران ن و همچنین
اداره یا وظیفه حکم ران ن است» .حکمران ن به معنی «حکم فرمایی یا کنترلکردن با استفاده
از اختیار و همچنین بودن در حکومت» است(ه اون  ،4930 ،ص .)12
از نظر برنامة توسعة مله متح  ،حکمرانی عبارت است از :اعمال اقت ار اداری ،سیاسی و
اقتصادی در ادار امور کشور در تمام سطوح (برنامه توسعة مله متح  .)1 :4337 ،از نظر
صن وق بین المللی پول ،حکمرانی عبارت است از :بهبود ادار منابع دولتی ،حمایت از توسعه و
نگه داری محیط قانونی و اقتصادی با ثبات که هادی فعالیت های کارام بخش خصوصی باش
(صن وق بین المللى پول .)0 :2441 ،حکمرانی یعنی شیوه م یریت و اداره یک کشور یا رابطه
شهرون ان با حکومتکنن گان موضوع کلی ی توسعه است(می ری.)37 :4930 ،
با توجه به تعاریف مهبور ،حکمرانی دارای مراحه ذیه است .4 :فراین انتخاب و جایگهینی
دولت ها؛  .2ظرفیت ت وین و اجرای خط مشی های مناس و ارائة خ مات دولتی؛ و  .9احترام
شهرون ان و تعامه اجتماعی و اقتصادی که میان نهادها حاکم است( Kaufmann,
.)2003:p5
حکمرانی خوب مفهوم ج ی ی است که با اعمال نفوذ از سوی برخی نهادهای ق رتمن
بینالمللی وارد ادبیات توسعه ش  .اولین مرجع معتبری که در این زمینه مباحثی را طرح نمود
بانک جهانی بود که در گهارشی که در سال  4333داشت این مفهوم را با عنوان ارائه خ مات
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عمومی کارآم  ،نظام قضایی قابه اعتماد و نظام اداری پاسخگو مورد تعریف قرار داد( World
.)Bank, 1989
در این دی گاه دولت و بازار هر دو نهادی اجتماعی محسوب میشون که دچار نارساییهایی
هستن که توسعه در گرو رفع نقایص و عیوب نهاد بازار و نهاد دولت است .مساله کمیت دولت
جای خود را به کیفیت دولت میده  .دولت نه ذاتاً مانع توسعه و نه عامه توسعه است ،بلکه
دولت توانمن در قال حکمرانیخوب کار توسعه را تسهیه میکن  .البته منظور از توسعه نیه
تغییر نمود و دیگر تنها بع اقتصادی ن اشت بلکه توسعه در صورتی تحق مییافت که اه اف
مردم ساالری ،برابری ،حفظ محیط زیست توأمان با رش اقتصادی باش (ه اون -72 :4930 ،
.)74
حکمرانیخوب ميموعهای از عواملی چون شفافیت ،حاکمیت قانون ،مشروعیت و شایستگی،
پاسخگویی و اجماع میباش (جاسبی و نفری .)37-33 :4933 ،از نظر برنامة توسعة مله متح
حکمرانی خوب عبارت است از :حاکمیت با ویژگی هایی همچون مشارکت جویی ،شفافیت،
پاسخ گویی ،اثربخشی ،رعایت برابری ،ارتقای حاکمیت قانون ،تعیین اولویت های اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی بر مبنای اجماع وسیع تر ،که در آن ن ای ضعیف ترین و آسی پذیرترین
افراد در اتخاذ تصمیمات و تخصیص منابع شنی ه شود(برنامة توسعة مله متح .)21 :4337 ،
از نظر بخش توسعة بین المللی ،حکمرانی خوب هفت شایستگی کلی ی دارد:
 .4دارای خط مشی مشارکتی؛
 .2رافع فقر و ثبات اقتصادی؛
 .9ميری خط مشی های پشتیبانی از فقرا؛
 .0تأمین کنن خ مات اساسی اثربخش به صورت عادالنه؛
 .1تأمین کنن امنیت و سالمت فردی؛
 .6م یریت پاسخ گویی راه کارهای امنیت ملی؛
 .7توسعه دهن دولت پاسخگو و امین(بخش توسعة بین المللی.)3 ،2444 ،
همان گونه که مالحظه می شود ،تعاریف برای حکمرانی خوب عم تاً ،یا به شاخص ها و ویژگی
هایی مانن پاسخ گویی ،شفافیت و مشارکت اشاره دارد و یا به آثار مترت بر این شاخص ها،
مانن توسعه ،امنیت ،رفع فقر و ثبات اقتصادی ،اما به عناصر و مؤلفه های حکمرانی خوب مانن
دولت ،بخش خصوصی و جامعة م نی که بسیار مهم هستن  ،نپرداخته است .با توجه به تعاریف
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مهبور و تعاریف مشابه دیگر ،حکمرانی خوب را می توان به این صورت تعریف نمود :نهادها
(دولت ،بخش خصوصی و جامعة م نی) ،فراین ها ،و روشهایی که مشخص می سازد :تصمیم
ها چگونه گرفته شون ؟ ق رت چگونه اعمال شود؟ و شهرون ان چگونه نظریات و خواستههای
خود را بیان دارن ؟(برنامة توسعة مله متح .)21 :4333 ،
مباني نظري و پیشینه تاریخي شکلگیري مفهوم حکمرانيخوب
حکمرانی خوب در ابت ا رویکرد اقتصادی داشت؛ یعنی ه ف از شکه گیری آن توسعة
اقتصادی بود (می ری و خیرخواهان .)26 :4939 ،سپس با توجه به اینکه دولت به عنوان یکی
از عناصر حکمرانی خوب ،در میان ميموعه عناصر آن ،بای قوی و با کیفیت ظاهر شود ،رویکرد
سیاسی نیه پی ا کرد.
پس از جنگ جهانی دوم ،کشورهای غربی در پی ترمیم خرابی ها و توسعة کشورهای
آسی دی ه از جنگ برآم ن  .در این زمینه ،سه رهیافت مطرح ش  :رهیافت دولت بهرگ،
رهیافت دولت کوچک ،و الگوی حکمرانی خوب .برای اعمال حکمرانی خوب ،نهادهای
بینالمللی شاخص هایی را مطرح کردن  .هر ان ازه کشوری به این شاخص ها نهدیک تر باش
توسعه یافته تر به حساب خواه آم  .حکمرانی خوب نقشة راهی است که کشورهای مسلّط
جهان و کشورهای غربی پیش روی کشورهای جهان سوم ترسیم کردهان و حرکت روی این
نقشه ،تأمین کنن ه منافع کشورهای مسلّط است(ناظمی اردکانی.)4937:74 ،
الف .دی گاه دولت بهرگ
پس از جنگ جهانی دوم و همچنین پس از بحران بهرگ اقتصادی دهة (4323می ری و
خیرخواهان ،)26 :4939 ،بیشتر نظریه پردازان و سیاست گذاران بر این باور بودن که تنها
عاملی که می توان از پس خرابی های جنگ و بحران و رکود اقتصادی برآم ه ،موج توسعة
اقتصادی شود ،دولت است .از اینرو ،دولت همچنانکه در بع ی سیاسی تقویت می شود ،در بع
اقتصادی نیه بای تقویت گردد و گسترش پی ا کن (.نادری قمی .)4934 ،این رهیافت از سال
 ، 4301یعنی پس از جنگ جهانی دوم ،شروع ش و تا اواخر دهة  4374ادامه داشت .الزم به
یاد آوری است که این رویکرد بر اساس راهنمایی مشاوران و اقتصادانان کینهی در غرب ،به اجرا
گذاشته ش (نادری قمی.)34 :4939 ،
ب .دی گاه دولت کوچک
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با گذشت قری سه دهه از عمر نظریة قبه ،ضعف و ناکارآم ی آن در صحنة اقتصادی
آشکار ش ه و جای خود را به مفهوم متفاوت دیگری داده است .به عبارت دیگر ،مفهوم دولت رفاه،
که تلویحاً مبین نقش جامع دولت (دولت بهرگ) در ادار امور و برنامه ریهی است و جایگهین
نقش اولیة گروه ها و مؤسسات اجتماعی و خصوصی گردی ه ،به ت ریج ،در حال محو ش ن است
و در بیشتر موارد ،مشاه ه می گردد که جای خود را به مفهومی متفاوت داده است(رهنورد،
 .)2 :4933از جمله ناکارآم ی ها و ضعف ها ،می توان به تراکم نیروی کار در بنگاه های دولتی و
نیه ایياد بازدهی نهولی این بنگاه ها اشاره کرد(نادری قمی .)4934 ،این عوامه موج ش
بیشتر آنها با زیان دهی مواجه شون  .ضعف و ناکارآم ی رهیافت دولت بهرگ راه را برای ظهور
رهیافت دوم ،که از آن با عناوین اقتصاد بازار ،مکت شیکاگو ،و نئولیبرالیسم ،اجماع واشنگتنی
یا تع یه ساختار یاد می شود ،هموار ساخت.
بر اساس این نظریه ،دولت بای کوچک شود و نقش آن در تولی ناخالص داخلی و اقتصاد
کاهش یاب  .بر مبنای این نظریه ،دولت بای در کارهای بازار کمتر وارد شود و بیشتر کارها را به
نیروهای بازار واگذار کن  .در چنین شرایطی ،دی گاه طرف داران اقتصاد بازار ،که خصوصی
سازی را یک غایت و کمال مطلوب می دانستن و خواهان کاهش سهم دولت در تولی ناخالص
داخلی بودن و به ق رت بازار ،انتخاب مردم ،کارآم ی رقابت ،و قیمت بازار اعتقاد داشتن و
معتق بودن که این شیوه می توان جای تخصیص دولتی منابع را بگیرن  ،حاکم گردی  .طب
این دی گاه ،بازارها بهترین نتایج را به بار می آورن و قیمتها بهترین تخصیص دهن منابع
هستن و هر گونه دخالت دولتی برای تغییر آنچه بازارها به وجود میآورن ض تولی ی شمرده
می شود .با توجه به این رویکرد ،نگاه به دولت به عنوان عامه توسعه ،به ج یترین مانع توسعه
تغییر یافت(دبیرخانه ميمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسالمی.)441 :4933 ،
ج .الگوی حکمرانی خوب
در اواخر دهة  4334رهیافت سومی ظهور و نمود پی ا نمود به نام رهیافت حکمرانی خوب.
این رهیافت بر دو رهیافت پیشین غلبه پی ا نمود .بر اساس این رهیاف ،دو رهیافت قبلی دارای
اشکاالت بودن  .مثالً ،رهیافت اول بر تراکم نیروی کار در دولت و بازدهی نهولی تکیه داشت.
همچنین وجود همهمان تورّم و بیکاری در اقتصاد به صورت عموم و در کشورهای غربی به
صورت خاص از پیام های اجرای آن بود .این اشکاالت زمینة شکه گیری رویکرد دوم ،یعنی
اقتصاد بازار و رویکرد دولت کوچک را فراهم نمود(صوفی ميی پور.)40-41 :4939 ،
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رهیافت دوم نیه دارای اشکالت متع دی بود .این اشکالت را پس از بحران شرق آسیا و
تيربة ناموف کشورهای اروپای شرقی و شوروی (ساب ) و بحران های متع د مالی در طول 21
سال ،بر سیاست های تع یه وارد نمودن و ضرورت اتخاذ اجماع پسا واشنگتنی را به عنوان یک
راهبرد ج ی  ،سیاست گذاری و مطرح کردن ؛(همان)46 ،؛ مثالً ،یکی از اشکاالت بازار آزاد،
حتی در رقابتی ترین اقتصادهای جهان مانن آمریکا ،این است که اگر این بازار آزاد توسط
دولت تنظیم نشود موج بحران و ورشکستگی اقتصادی خواه ش (می ری و خیرخواهان،
.)23 :4939
در این راهبرد ج ی  ،مسئلة ابعاد دولت ،یعنی کوچک سازی ،نقش محوری خود را به
توانمن سازی دولت داد(.صوفی ميی پور )42 :4939 ،توانمن سازی دولت تنها از طری
کوچک سازی تحق پی ا نمیکن  ،بلکه عالوه بر آن ،از طری شایسته ساالری ،تمرکهزدایی،
همکاری و نظارت نهادهای م نی و استان اردسازی نظامهای آماری ،پولی و بودجه ای تحق
پی ا می کن (می ری و خیرخواهان.)23 :4939 ،
بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس توانمن ی دولت تعریف نموده و دو راهبرد برای
توانمن سازی دولت ارائه داده است :یک تطبی ظرفیت ها با نقش های دولت ،دیگری افهایش
ظرفیت های دولت .منظور از راهبرد اول این است که دولت وظایف متع دی دارد و توانمن ی
های این نهاد مانن هر سازمان دیگری مح ود است و بنابراین ،بای ظرفیت های خود را به
وظایفی اختصاص ده که اولویت بیشتری دارن (همان .)269 ،البته این اولویت بن ی بای
توسط مردم انيام شود؛ زیرا اولویت از یک کشور تا کشور دیگر متفاوت است؛ مثالً ،در برخی از
کشورها اولویت اول حمایت از حقوق مالکیت ،در برخی دیگر ،اولویت اول توزیع عادالنة درآم ،
و در کشور سوم ،اولویت اول بازارسازی است .منظور از راهبرد دوم ،یعنی ،توانمن سازی دولت،
عبارت است از :اصالح نظام قضایی ،تمرکه زدایی ،مبارزه با فساد ،شفاف سازی نظام بودجه ای،
شایسته ساالری ،و پیوستن به نظامات بین المللی(همان) به صورت کلی ،نهادهای بین المللی
ازجمله بانک جهانی با توجه به تيربه ای که از کشورهای گوناگون به دست آورده بود ،از
سیاست رویکرد دوم ،یعنی دولت کوچک به رویکرد سوم ،یعنی حکمرانی خوب در مورد توسعة
اقتصادی روی آورد.
در واقع میتوان این ادعا را بیان نمود که نظریه حکمرانیخوب چرخشی از حکمرانی
دولتمحور به حکمرانی جامعه محور است .خالصه آنکه علت اصلی پی ایش حکمرانی خوب،
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توسعة اقتصادی بوده است .دربار توسعه ،سه رهیافت ،دولت بهرگ ،دولت کوچک و الگوی
حکمرانی خوب و جود داشته است .با توجه به اینکه از نظر کارشناسان نهادهای بین المللی ،دو
رهیافت اول دارای ضعف های بوده و کارایی الزم خود را از دست داده است ،آنان رهیافت
حکمرانی خوب را به عنوان بهترین عامه توسعه پذیرفته و آن را به کشورهای در حال توسعه
پیشنهاد نموده ان  .در واقع حکمرانیخوب الگویی نوین برای توسعه بود که به سرعت رو به
گسترش نهاد و سازمانها و نهادهای بینالمللی همچون بانک جهانی و سازمان مله و صن وق
بینالمله پول از آن حمایت کردن .
شای مهم ترین و بارزترین ان یشمن در این حوزه ارسطو باش  .ارسطو طی یک تقسیمبن ی
که از انواع نظام سیاسی داشت بر حس خوبی و ب ی شش نوع حکومت را به قرار زیر معرفی
میکن :
ج ول شماره  :4تقسیم بن ی ارسطو از نظامهای سیاسی بر حس خوبی و ب ی
تع اد حاکمان

نظام سیاسی خوب

نظام سیاسی ب

یک نفر

پادشاهی

تورانی

اقلیت حاکم

آریستوکراسی

الیگارشی

اکثریت حاکم

جمهوری

دموکراسی

منبع( :طاهری)30 :4931 ،

در نهد ارسطو معیار خوبی و ب ی یک حکومت در رعایت قانونمن ی و رعایت مصالح
عمومی بود نه مصالح فردی و گروهی (سردارنیا.)63 :4933 ،
برنامه توسعه سازمان مله متح  ،نیه یکی دیگر از سازمانهای بینالمللی است که نظریه
حکمرانیخوب را در برنامههای خود قرار داد و در این رابطه در بیش از  466کشور جهان به
مطالعه دست زد ،به نحوی که متخصصان این مرکه به کشورهای مختلف برای حه چالشهای
توسعه ملی و جهانی در راستای حکمرانیخوب کمک میکنن  .بر طب برنامههای حکمرانی
خوب اولویتهای این سازمان عبارتن از:
 -بهبود نهادهای حکمرانی که شامه دستگاههای قضایی ،حقوقی ،انتخاباتی و اجرایی است؛
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 بهبود م یریت بخش عمومی و خصوصی به گونهای که قابلیتهای بخش عمومی وخصوصی را ارتقاء و ساختارها و فرآین ها را اصالح کن ؛
 ع متمرکه و حاکمیت محلی از طری حمایت از حکومتهای محلی و توجه به بازیگرانرسمی و غیررسمی و نیه بازیگران محلی ،منطقهای و ملی (.)UNDP, 1994
به عبارتی دیگر دولت به تنهایی رکن توسعه و تصمیمسازی نبود بلکه در کنار دولت ما
شاه گسترش نقش و جایگاه جامعه م نی و بخش خصوصی و در که نقش مردم و گروههای
اجتماعی در رون حکومتداری هستیم.
در کنار این تيارب جهانی ان یشمن انی نیه اصول سیاستهای تع یه ساختاریکارایی و
اثربخشی م اخله حکومت و دولت در ابعاد گوناگون ،در واقع دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی
بای با ایياد نهادها و رویههای کارآم و توانمن و ایياد محیطی مناس و باثبات زمینههای
تحق توسعه را فراهم سازد .این رویکرد به عنوان بنیانی برای نظریه حکمرانیخوب مطرح ش
(مهرآرا و اس یان.)9 :4933 ،
شاخصهاي حکمراني شایسته
هر مفهومی شاخصهایی را در خود دارد که از طری آنها میتوان درک روشنتری از آن
به دست آورد .در ذیه مفهوم حکمرانیخوب شاخصهای متع د و فراوانی از سوی سازمانها،
نهادها و صاح نظران ارائه ش ه است که در اینيا به آنها توجه میشود.
شاخص عبارت است از ساز و کار مناس برای معرفی و سنيش یک پ ی ه(شریف زاده و
قلیپور .)4932 ،نهادهای بینالمللی و کارشناسان آنها برای حکمرانی خوب شاخص هایی ذکر
نمودن تا از این طری  ،کشورهای جهان را ارزیابی کنن که آیا حکمرانان کشورهای در حال
توسعه ،امور جامعه شان را بر اساس این الگو اداره می کنن یا خیر؟ اگر کشوری مطاب این
شاخ ص ها عمه کن مطاب این الگو موف بوده و در نتیيه ،از کمک ها و حمایت ها جهانی و
نهادهای بین المللی مانن بانک جهانی ،برنامة توسعة مله متح و صن وق بین المللی پول
برخوردار می شود .اما اگر مطاب این شاخص ها عمه نکن از این حمایت ها و کمک ها محروم
خواه ش  .شا خص های بسیاری به وسیلة نهادها و صاح نظران جهانی بیان ش ه که در
اینيا ،تنها به بیان شاخص هایی که توسط بانک جهانی ،تعیین ش ه ،بسن ه می شود.
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الف .پاسخ گویی و ح اظهارنظر
منظور از این شاخص آن است که آیا در جامعه ح اظهار نظر ،یعنی آزادی بیان از ناحیة
شهرون ان ،احهاب سیاسی ،تشکه ها ،انيمن ها ،ادیان و مذاه  ،رسانه های جمعی ،اقوام و
نژادها ،شهرون ان در انتخاب دولت و نظام سیاسی به صورت آزادانه مشارکت دارن  ،آیا تمام
گروه های دخیه در تصمیم گیری های دولتی ،نسبت به عملکردشان در برابر مردم پاسخگو
هستن  ،آیا افرا د و بنگاه های اقتصادی از تصمیمات دولتی ،که آنها را تحت تأثیر قرار می ده ،
به موقع و به طور کامه آگاه می شون ؟ به هر ان ازه که آزادی بیان توسط رسانه ها و نشریات و
افراد ،مشارکت شهرون ان در انتخاب دولت ،اطالع یافتن از تصمیمات تأثیرگذار و آمادگی دولت
مردان بر ای پاسخ گویی بیشتر باش  ،به همان ان ازه ،وضعیت بهتری از حکمرانی خوب در
کشور وجود خواه داشت.
2
ب .ثبات سیاسی و نبود خشونت
یکی از شاخص هایی که رش پای ار اقتصادی را امکان پذیر می کن  ،ثبات سیاسی و ع م
خشونت ،یعنی محیط پای ار و امن ،است .به عبارت دیگر ،ثبات سیاسی ،ازجمله ملهومات رش
باثبات اقتصادی است و ریشه در اصه ع الت و برابری دارد؛ یعنی در صورتی ثبات سیاسی
تحق پی ا می کن که ع الت اجتماعی و برابری در جامعه حاکم باش  .منظور از آن شاخص
این است که در کشور ،تضادهای فرهنگی و قومی کاهش یاب و اعتراضهای سیاسی و ناآرامی های
اجتماعی به ح اقه برس و برخوردهای اجتماعی از قبیه اعتراض ،اعتصاب ،ترور ،خشونت های
سیاسی و آشوب های خیابانی کاهش یاب و تغییر در ترکی ق رت سیاسی از طری اق امات
مسالمت آمیه و منطب بر قانون اساسی و نظام مردم ساالری  -نه از طری وراثت و کودتا -
امکان پذیر باش  .بر اساس این شاخص ،هر ق ر احتمال نبود ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر
باش نشان دهن حکمرانی ضعیف است و هر ق ر کشوری از ثبات بیشتری برخوردار باش  ،در
زمینة حکمرانی خوب امتیازی باالتری کس می کن (نادری قمی .)4934 ،همان گونه که
مالحظه می ش ود ،بر اساس این شاخص ،رابطة میان ثبات سیاسی و توسعة اقتصادی برقرار
است؛ یعنی هر ق ر ثبات سیاسی برقرار باش به همان ان ازه ،توسعة اقتصادی نیه برقرار خواه
ش .
1

. voice and accountability
. political stability and violence
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4

ج .اثربخشی دولت
منظور از اثربخشی دولت ،میهان استفاده از مهارت های فنی و کاری م یران و میهان
کارایی دیوان ساالری دولت است .به عبارت دیگر ،منظور از این شاخص آن است که دولت در
جمع آوری درآم های مالیاتی و سایر درآم های دولتی ،همچنین در اجرای نوآوری های سیاسی
ملّی ،ت وین به موقع بودجه های ساالنه ،نظارت بر فعالیت های اقتصادی ی اجتماعی ،ایياد
زیرساخت ه ای ملّی و حه مشکالت اقتصادی داخلی توانا باش  .همچنین به میهان توانایی دیوان
ساالری بر ارائة خ مات م نی ب ون تأثیرپذیرفتن از تغییرات سیاسی و جابه جایی های صورت
گرفته در ساخت ق رت سیاسی ،نیه به ان از توانمن ی دولت در رویارویی با بالیایی طبیعی،
م یریت ب هی های خارجی و در تمرکهزدایی از فعالیت های دولتی ،به همان ان ازه ،توسعة
اقتصادی و حکمرانی خوب تحق یافته است .همچنین وجود رقابت در بین کارکنان دولتی،
کیفیت م ارس عمومی ،و کارایی نیروی پلیس از زیرميموعه های شاخص اثربخشی دولت است.
به عبارت دیگر ،به هر ان ازه میان کارکنان دولتی رقابت وجود داشته باش و کیفیت م ارس
عمومی بهتر بوده ،کارایی پلیس باالتر باش  ،به همان ان ازه ،دولت اثربخش تر خواه بود.
خالصه آنکه منظور از این شاخص ،کیفیت خ مات عمومی و شهرون ی و همچنین کیفیت
ت وین و اجرای خط مشی های عمومی و دولتی و میهان تعه ی است که دولت در برابر این
سیاستها دارد.
هرچه کیفیت خ مات عمومی و شهرون ی بهتر باش و خط مشی های عمومی به دور از
جنيال ها و خط و ربط های سیاسی وضع و اجرا شون و تعه نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر
باش  ،بیانگر وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است(نادری قمی.)76 :4934 ،
2
د .کیفیت قوانین و مقررات
منظور از این شاخص توانمن ی دولت در ت وین و اجرای سیاست ها و قوانین و مقررات
است .اصوالً کیفیت قوانین و مقررات مصوّب به عنوان پایه های اصلی نهادهای رسمی ،نقش
مهمی در موفقیت توسعه و اصالحات اقتصادی و سیاسی دارد .هر ق ر قوانین و مقررات موجود
از کیفیت بهتری برخوردار باش حکمرانی وضعیت بهتری پی ا خواه کرد؛ مثالً ،بتوان قوانین
مورد نیاز در عرصة تياری را سازگار با قوانین کشورهای دیگر ت وین نمود و به آنها به طور
1

. government effectiveness
. regulatory burden

2
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ساده دست یافت و آنها را به صورت شفّاف و یکسان تفسیر و پیشبینی نمود .همچنین بتوان
قوانین و مقرراتی را دربار کار ،مالیات ،تيارت و بازرگانی ت وین نمود که با رش فعالیت های
اقتصادی سازگار باش و از تحمیه هرگونه ههینة اضافی جلوگیری کن  .به عبارت دیگر ،هر ق ر
دولت بتوان با ت وین سیاست ها و نظامهای گوناگون ،موجبات توسعة فعالیت های بخش
خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر ادار جامعه را فراهم آورد ،شاه سطح باالتری از حکمرانی
خوب خواهیم بود(همان).
4
ه  .حاکمیت قانون
منظور از این شاخص کیفیت اجرای قراردادها ،عملکرد پلیس و محاکم قضایی است .اگر
پس از انعقاد قراردادها ،پیمان ها و تعه ات ،اعم از دولتی یا خصوصی ،نتوان چن ان به اجرای
آنها امی داشت و همچنین اگر جرم و تخلّف به سب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی
قابه پی گیری نباش  ،نشان دهن وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است .به عبارت دیگر،
منظور از حاکمیت قانون در فراین حکمرانی ،این است که سیاست گذاران همانن شهرون ان،
در برابر قوانین یکسان تلقی شون و نسبت به عملکرد خود ،پاسخ گو باشن  .بر اساس این
شاخص ،رعایت اصول ع الت ،انصاف و استقالل در دستگاه قضایی و سرعت در اجرای مراحه
قضایی تأثیر زیادی بر تثبیت حاکمیت قانون دارد(دبیرخانة ميمع تشخیص مصلحت نظام و
دانشگاه آزاد اسالمی .)67 :4933 ،همچنین تأثیرگذاری دولت یا سایر افراد بر فراین قضاوت و
نحو تصمیم گیری در امر حاکمیت قانون مهم تلقی ش ه است.
2
و .مهار فساد
یکی از شاخص حکمرانی خوب از دی گاه بانک جهانی ،مهار فساد اداری است .عوامه بسیاری
بر این شاخص مؤثرن که برخی از آنها عبارتن از :میهان فساد در کشور ،گسترش روابط
خانوادگی ،استفاده از ق رت به نفع دوستان ،گسترش دیوان ساالری که زمینة بروز فساد را
فراهم می کن  ،میهان شیوع پرداخت غیرقانونی در بین افراد و شرکت های دولتی برای پیشبرد
کارها ،پرداخت هایی که برای اثرگذاری بر فراین قانون گذاری انيام میشود ،بی اعتمادی عمومی
به درست کاری مالی سیاست م اران ،پرداخت های که برای دستیابی به ميوزهای صادراتی و
وارداتی همچون فرار مالیاتی صوت می گیرد ،استفاده سیاست م اران از بودجة عمومی ،و در
1

. rule of law
. corruption

2
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نهایت ،پرداخت های غیرقانونی که توسط افراد بانفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر
بنگاه ها صورت می گیرد .اینها عوامه مهمی هستن که وضعیت شاخص کنترل فساد را تعیین
می کنن  .به عبارت دیگر ،وجود این عوامه نشان دهن حکمرانی ضعیف و فق ان آنها بیانگر
رتبة باالتری از حکمرانی خوب است.
به هر ان ازه حاکمیت احکام الهی و حاکمیت قانون ،پاسخ گویی در برابر مردم و قانون ،و
اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر ،و فساد ،مقررات اضافی ،بی ثباتی سیاسی و خشونت
کمتر باش  ،حکمرانی در آن جامعه برای نیه به پیشرفت و تکامه متعالی مناس تر است.
کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا ،شاخصهای حکمرانی خوب را موارد زیر معرفی میکن :
 )4مشارکت؛ میهان مشارکت تمام ذینفعان؛
 )2تساوی در برابر قانون؛ نظام قضایی مستقه و قوای انتظامی درستکار و سالم؛
 )9مسئولیتپذیری؛ وجود نهادهایی در راستای خ مت رسانی به شهرون ان؛
 )0کارایی و اثربخشی؛ برآوردن نیازهای جامعه؛
 )1پاسخگویی؛ پاسخگویی و قبول مسئولیت سازمانها ،بخشهای دولتی و بخشهای خصوصی
و نهادهای م نی در برابر ذینفعان (.)UNECE, 2008: 14
در کنار این سازمانها صاح نظران و ان یشمن انی نیه شاخصهایی را برای حکمرانیخوب
بیان نمودهان که در ذیه به اهم آنها اشاره میشود.
هاتر( )Hutherو شاه( )Shahشاخصهای مشارکت شهرون ان (،)citizen particpation
دولت محوری( ،)governement orientationتوسعه اجتماعی()social development
و م یریت اقتصادی( )economic managermentرا به عنوان شاخصههای شناسایی
حکمرانیخوب معرفی میکنن ( ،Huther and Shah, 2000به نقه از :شریف زاده و قلی
پور .)33 :4932 ،این محققان با ارائه ج ولی به بررسی دقی تر حکمرانیخوب و شاخصهای
آن میپردازن :
جدول شماره :2مقایسه شاخصهاي حکمرانيخوب و شاخص هاي اسالمي حکمراني شایسته
نام شاخص

شاخصهای جهء

مشارکت شهرون ان

 آزادی سیاسی -پای اری سیاسی

دولت محوری

 کارایی قضایی63

فصلنامه راهبرد سیاسي؛ سال دوم ،شماره  ،5تابستان  9312ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارایی اداری فساد پایینتوسعه اجتماعی

 توسعه انسانی -توزیع عادالنه

م یریت اقتصادی

 توجه به بیرون استقالل بانک مرکهی -برگشت سود نسبت به نرخ

منبع ،)Huther and shah, 2000( :به نقه از( :شریف زاده و قلی پور.)444 :4932 ،

با توجه به مطال فوق میتوان در یک حالت کلی ویژگیها و شاخصهای تشخیص دهن ه
یک حکمرانیخوب را موارد زیر دانست:
 پاسخگویی دولت ،جامعه م نی ،بخش خصوصی و شهرون ان در برابر رفتارها و تصمیماتخود بهعبارت ی پذیرش مسئولیت اق امات از سوی فعاالن اجتماعی و سیاسی در یک نظام
سیاسی به پویایی آن نظام میانيام و عکس آن تضعیفکنن ه نظام سیاسی خواه بود؛
 اثربخشی و کارایی دولت ،جامعه م نی و بخش خصوصی یعنی اینکه وظایف تقسیم ش ه بهنحو خوبی انيام شود و تعارضی میان کارکرد بخشهای مورد نظر پیش نیای ؛
 م یریت کارآم جامعه و نظام سیاسی در ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،انسانی وفرهنگی که این امر نیه بستگی فراوانی به هماهنگی میان نهادهای دولتی و غیردولتی دارد؛
 حاکمیت قانون و تساوی حقوق افراد بهدور از تبعیض بهعبارتی افراد فارغ از جایگاهی کهدارن در برابر حقوق و قانون جایگاه یکسانی داشته باشن نمود عینی این شاخص را میتوان
رعایت شایستهساالری به جای وابستهساالری در جامعه نامی ؛
 نظارت دو جانبه دولت و جامعه بر عملکردهای هم یگر تا از این طری کارکردهای نامناسمورد چالش قرار گیرد؛
 باز ش ن فضای سیاسی الزم برای فعالیت رسانههای گروهی و مطبوعات و فراهم ش ن فضایگردش آزاد اطالعات که می توان نقش موثری در تکامه افکار عمومی داشته باش و تقویت
افکار عمومی خود به شفافیت مسئوالن در تصمیمسازیها میانيام و آنان را پاسخگو میسازد؛
 مشارکت سیاسی ،اجتماعی آزاد و برابر برای همه گروههای سیاسی ،اجتماعی و انيمنهایم نی و همچنین شهرون ان .در واقع این امر پلی برای تعامه جامعه م نی و دولت است و اگر
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این امر به صورت مناس پیش رود پایهای برای مشروعیت نظام سیاسی حاکم به شمار میرود
و تضمین کنن ه سالمت کارکرد نظام سیاسی است؛
 کاهش و کنترل فساد که یکی از مهمترین شاخصهای خوب بودن یک حکمرانی به شمارمیرود .وجود فساد در دولت باعث اختالل کارکرد آن میشود و جامعه م نی را در برابر آن قرار
خواه داد و از این طری سالمت نظام زیر سؤال خواه رفت؛
 و نهایتاً شاخص ثباتسیاسی که نقش مهمی را در ایياد حکمرانیخوب دارد .در فضایبیثبات سیاسی هماهنگی الزم میان نهادهای سیاسی و اجتماعی شکه نخواه گرفت.
سه شاخص حاکمیت قانون ،ح اظهار نظر و پاسخگویی و اثربخشی دولت که سه شاخص
مشارکت سیاسی ،ثباتسیاسی و فساد سیاسی را شکه میده .
اولین مؤلفهی تعیینکنن ه در ثباتسیاسی ،نقش مردم در یک سیستم و نظام سیاسی
است .یعنی اگر مردم از یک نظام سیاسی پشتیبانی و حمایت کرده و آن را با همان مؤلفهها و
ارزش ها استمرار بخشن  ،آن نظام در علوم سیاسی از ثبات سیاسی برخوردار خواه بود .به
طوری که عامه مردم را از مهمترین عوامه ثباتسیاسی قلم اد میکنن  .بنابراین میتوان
ثبات سیاسی را به مشروعیت حکومت از طرف جامعه ارتباط داد .در خصوص شاخص فساد
سیاسی نیه بای گفت که در نظامی که فساد سیاسی رخ ده  ،میان دولت و ملت (جامعه)،
شکاف ایياد میشود که بی شک در مشروعیت و قوام حکومت ایياد اختالل میکن در نهایت
در خصوص اهمیت شاخص مشارکت سیاسی بای گفت که یک نظام سیاسی و دوام و بقای آن
با مشارکت افراد ،گروهها و نهادهای م نی معنا پی ا میکن و در صورت نادی ه گرفتن این
شاخص در یک نظام سیاسی زمینههای فروپاشی آن نظام فراهم میشود.
شاخص حاکمیت قانون
منظور از این اصه در حکمرانیخوب این میباش که میبایست یک رفتار برابر و و ب ون
تبعیض با همه آحاد مردم در مقابه قانون و حقوق صورت پذیرد و از حقوق بنیادین مردم بای
از طری تضمینهای قانون اساسی و م نی حمایت شود .از جمله مهمترین این حقوق
شهرون ان در قبال سوءاستفاده خودسرانه مقامات حکومتی از اختیارات و صالحیتهای خود و
اعمال غیرقانونی سازمانها و افراد میباش (زارعی .)432-469 :4939 ،از دی گاه صن وق
بینالمللی برای توسعه کشاورزی ( )IFADحاکمیت قانون مستلهم چارچوب قانونی منصفانه،
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باثبات و قابه پیشبینی ضروری اس ت به طوری که کس و کار و افراد ممکن باش و
فرصتهای اقتصادی و ارزیابی عمه در آنها ب ون ترس از م اخالت خودسرانه و مصادره انيام
گیرد .این امر مستلهم که قوانین شناخته ش ه ،توسط یک سیستم قضایی مستقه است.
()IFAD, 1999: 3
یک حکومت خوب نیازمن چارچوبهای قانونی قوی است تا بتوان بر اساس انصاف رفتار نمای
و از حقوق همه افراد محافظت نمای (شریف زاده و قلی پور ،4932 ،ص .)444شاخص
حاکمیت قانون برای خود مؤلفههایی دارد .از جمله این مؤلفهها میتوان به اعتماد مردم به
قوانین ،قابلیت پیشبینی دستگاه قضایی احتمال موفقیت در شکایت علیه دولت و گارگهاران آن
و نبود جرمهای سازمانیافته اشاره نمود (عیسی زاده و احم زاده ،4933 ،ص  .)40برای عملی
ش ن حاکمیت قانون وجود چارچوبهای قانونی قوی برای برخورد منصفانه و دستگاههای
قضایی و امنیتی قوی برای ضمانت اجرای قانون الزم است.
شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویي در حکومت دیني
پاسخگویی یکی از شروط اصلی در حکمرانیخوب است .این اصه به این معناست که نه
تنها نهادهای دولتی بلکه حتی بخش خصوصی و جامعه م نی نیه بای به عموم مردم و
ذینفعان پاسخگو باشن و مسئولیتپذیر باشن  .در یک حالت کلی یک نهاد یا سازمان به
کسانی پاسخگو خواه بود که تصمیمات و اق امات آن بر آنها تأثیر داشته باش (ه اون :4930 ،
 .)32بنابراین بر طب این اصه تصمیمگیرن گان نهادهای دولتی و غیردولتی نظیر جامعه م نی
الزم است تا نسبت به کارکردهای خود که در ارتباط با مسائه عمومی است به جامعه و شهرون ان
پاسخگو باشن .
دولت و نهادهای اجتماعی بای در قبال اق امات خود مسئولیتپذیر باشن که تحق این
امر مستلهم ع م تمرکه و پاسخگویی در سطح خرد در قبال مردم و قائه ش ن نقش موثر برای
سازمانهای غیردولتی است(قاسمی شاد .)74 :4933 ،در حکمرانی در واقع حکمرانان
امانت اران جامعه و مردمن و بنابراین هماره بای به آنان پاسخگو باشن  .پاسخگویی عالوه بر
اینکه وظیفه عقلی و منطقی امانت اران مردم است موج قوام و دوام سیاستها نیه میباش .
پاسخگویی سب ایياد نوعی اعتماد دوطرفه میان جامعه و دولت و سب همراهی اجتماع با
سیاستهای دولت میشود(جبلی.)4 :4933 ،
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این شاخص بیانگر مؤلفه هایی چون حقوق سیاسی افراد ،آزادی بیان و تيمعات سیاسی و
اجتماعی ،آزادی مطبوعات ،میهان نماین گی حکام طبقات اجتماعی ،فرآین های سیاسی در
برگهاری انتخابات و  ...میباش (مبارک و آذر پیون .)433 :4933 ،
بنابراین در کنار اینکه شهروان ان بای ح اظهار نظر داشته باشن دولتها نیه بای
پاسخگویی را در خود تقویت نماین  .اما تضمینهای این ح مردم در نظارت و پاسخگویی
دولت چگونه محق میشود؟ حکمرانیخوب وظیفه دارد تا راههای بازبینی و نظارت را از طری
نهادهای مردمی باز کن  .نظارت دموکراتیک و قوه قضائیه وابسته به آن میتوان نقش موثری
در برقراری این اصه خواه داشت .استقالل و استحکام قوه قضائیه و در کنار آن تقویت تشکه-
های مردمی و صنفی و احهاب سیاسی مستقه نقش موثری در این فرآین خواهن داشت.
شاخص اثربخشي حکمراني
شاخص کارایی و اثربخشی دولت در حکمرانیخوب به تواناییها و کارویژههای دولت در
قانونگذاری ،داوری دادگاهها ،تصمیمات م یریتی در ارتباط با حاکمیت قانون ،ع الت م یریتی
و قضایی مانن پاسخگویی و شفافیت اشاره دارد .عالوه بر آن ،این شاخص بی ارتباط با تهیه و
ت ارک خ مات عمومی و استقالل خ مات همگانی و صالحیت و شایستگی کارگهاران نمیباش
(مهرگان و دیگران .) 414 :4933 ،همچنین این اصه به معنای فرآین ها و نهادها است که
نیازهای جامعه را تأمین میکنن و کارآم ی به استفاده پای ار از منابع طبیعی به منظور
حفاظت از محیط زیست نیه معنا ش ه است(اسکاپ .)414-414 :4930 ،توانایی دولت در
قانونگذاری ،داوری دادگاهها ،تصمیمگیریهای م یریتی ،ع الت م یریتی و قضایی و تهیه و
ت ارک خ مات عمومی از مؤلفههای این شاخص محسوب میشون (مبارک و آذر پیون :4933 ،
.)434-432
بنابراین این شاخص اشاره به توانایی دولت در استفاده از منابع موجود مادی و معنوی
جامعه در راستای تقویت و ارتقاء یک نظام سیاسی دارد .کاهش اثربخشی دولت میتوان به
معنای تضعیف مشروعیت آن در جامعه باش .
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نقد و ارزیابي مباني نظري الگوي حکمراني خوب
همان گو نه که در مبانی نظری الگوی حکمرانی خوب مالحظه ش  ،ه ف اصلی در این الگو،
توسعه ،به ویژه توسعة اقتصادی و مادی است؛ یعنی از نظر نهادهای بین المللی و نظریه پردازان،
در حکمرانی خوب ،مهم این است که حکومت از نظر مادی توسعه پی ا کن  .از نظر آنان،
الگوی مهبور می توان ابهار خوبی برای این توسعه باش .
اما این الگو به عنوان ابهار توسعه ،چن مشکه اساسی دارد :اوالً ،حکمرانی خوب از نظر
هستی شناسی ،معتق به اصالت فرد در مقابه اصالت جامعه است؛ زیرا ریشه در لیبرالیسم دارد.
ثانیاً ،از نظر انسان شناسی ،معتق به اومانیسم است و همه چیه را در محور انسان  -نه خ ا -
ارزیابی می کن  .ثالثاً ،از نظر معرفت شناسی معتق به اصالت حواس است؛ یعنی آنچه از طری
حواس به دست آی و برای زن گی انسان مفی باش قابه شناخت است .بنابراین ،به دیگر
عوامه معرفت توجه ن ارد .رابعاً ،از نظر روش شناسی ،روش را منحصر به روش تيربی می دان
و روش وحیانی را ،که به تيربه در نمی آی  ،انکار میکن .
بر این اساس حکمرانی خوب اوالً ،به بع معنوی انسان توجه ن ارد .حتی حاضر است در
صورت نیاز ،اخالقیات و معنویات را ف ای توسعة مادی کن  .ثانیاً ،این الگو تنها به بع جسمانی
انسان بسن ه نموده ،به بع روحانی و متعالی انسان توجه ن ارد .به عبارت دیگر ،این الگو تنها
می توان یک جامعة توسعه یافتة کامالً مادی به ارمغان آورد .ثالثاً ،حکمرانی خوب مبتنی بر
لیبرالیسم و اومانیسم است .در لیبرالیسم ،آنچه مطرح نیست ،مب أ (خ اون ) و معاد و وحی
است ،یعنی در تفکر لیبرالیستى ،اعتقاد به خ ا موضوعیتى ن ارد(مصباح .)37 :4932 ،ب ین
روی ،آیت اهلل مصباح می فرمای :
تفکر حاکم بر غرب در حال حاضر ،تفکرى الحادى -لیبرالی ،یعنى منهاى دین است .در
چنین نگرشى ،جامعه ،سیاست ،انسان و تمام ارزش هایى که براى وى مطرح مى شود ،از خود
انسان نشئت گرفته است و آفرینن ارزش ها خود انسان است (اومانیسم) .بنابراین ،در این
نگرش ،جایى براى خ ا و آخرت منظور نش ه است(همان).
با توجه به این نق های اساسی که بر مبانی نظری حکمرانی خوب به عنوان الگوی حاکم بر
دنیای غرب ،وارد ش ه ،مقام معظّم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای می فرمای  :الگوی غرب
برای توسعه یک الگوی ناموف است؛ زیرا با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و ق رت،
ارزش های انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفته ان (ناظمی اردکانی .)76 :4937 ،ایشان
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به سب رویکرد ماد ی توسعه در الگوی غربی ،آن را برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه
کشورهای اسالمی ،مناس ن انسته ،می فرمای :
به نتیيه نرسی ن م ل توسعة غربی در نظام اسالمی ،ماهیت متفاوت مبانی دی گاه اسالمی
و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان در این پیشرفت است .در دی گاه غرب ،پیشرفت
مادی و محور آن سود مادی است .بنابراین ،در چنین دی گاهی ،اخالق و معنویت میتوان
قربانی پیشرفت مادی شود(همان).
بر عکس حکمرانی خوب ،حکمرانی شایسته (حکومت علوی) همیشه ارزشهای معنوی را
بر مصالح مادی مق ّم می دارد .امام علی علیه السالم در باب امامت و خالفت ،فرمودن  :اگر
پایههای دین را استوار نگه داری هیچ خسارت دنیوی به شما آسیبی نمیرسان ؛ ولی هرچه را
که از دنیا به دست آوری در صورتی که دینتان را از دست داده باشی  ،برایتان سودی ن ارد.
(نهج البالغه ،خ  )479ایشان به فرمان اران و عمّال حکومت خود میفرمودن  :مبادا برای اصالح
دنیای خویش ،دین خود را به نابودی کشان ه ،آخرتتان را تباه سازی (همان ،خ .)446
بر این اساس ،هر سیاستی که به آبادانی و بهبود معیشت دنیوی بینيام ولی به ارزشهای
معنوی ص مه وارد کن  ،از نگاه آن حضرت مردود است .البته چنانچه این ج ایی صورت گیرد و
مسائه معنوی قربانی مادیت شود ،باز هم مصالح دنیوی با شکست مواجه خواه ش و حتی
دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهن رسی ؛ زیرا حذف گرایشهای معنوی ،خسارتهای
دنیوی فراوانی برجای میگذارد و زن گی اجتماعی را با بحرانهای ج ی مواجه میکن (سروش
محلّاتی03 :4934 ،ی.)16
مقام معظّم رهبری با اعتقاد به برتری حکومت اسالمی(حکمرانی شایسته) بر حکمرانی
خوب می فرمای  :اسالم ،هم به توسعة مادی و اقتصادی توجه دارد و هم به بع معنوی و
متعالی انسان ،و هریک را ب ون دیگری ناقص و ناکارآم می دان  .ایشان می فرمای :در دی گاه
اسالم ،پیشرفت مادی ه ف نیست ،بلکه وسیلة رش و تعالی انسان است .در جهان بینی
اسالمی ،ثروت ،ق رت و علم وسیلة رش انسان و زمینه ساز برقراری ع الت ،حکومت ح ،
روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستن (ناظمی اردکانی.)4937 ،
ایشان بر این باور است که:
اختیار انسان برای پیمودن مسیر خود پرستی تا خ اپرستی ،به منظور رسی ن به رستگاری
در دی گاه اسالم ،و مذموم بودن دل بستگی به دنیا در این مسیر ،یک اصه است .در عین حال،
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اسالم از زاویة اجتماعی ،وظیفة انسان را م یریت دنیا و استفاده از استع ادهای فراوان طبیعی
برای آبادانی دنیا می دان  .الگوی پیشرفت مبتنی بر معنویت ،م ل مطلوب توسعه است(همان).
الگوي عملیاتي حکمراني شایسته در ساختار نظام جمهوري اسالمي
از آنجا که رش و کمال و سعادت در دی گاههای اعتقادی نظامهای سیاسی یکسان نیست؛
برخی آن را به رش و تعالی از طری ارزشهای الهی و برخی دیگر به بهره برداری از امکانات
مادی دنیا تعریف میکنن  .با این پیشفرض میتوان معنای عامی را برای حکمرانی و سیاست
در نظر گرفت و سپس بر اساس دی گاههای اعتقادی نظامهای سیاسی ،آن را به صورت خاص
معنا کرد.
حکمرانی د ر معنای عام خود ،ت بیر امور جامعه بر اساس قانون مشخص به رهبری افرادی
مشخص برای رسی ن به ه فی مشخص است .با توجه به این تعریف عام ،اگر محتوای قانون،
الهی باش یا بشری؛ قانون گذار ،خ ا باش یا انسان؛ ه ف ،قرب الهی باش یا سود و لذت؛
تعریف حکمرانی متفاوت خواه ش و لذا چن ین نوع حکمرانی خواهیم داشت که یکی از آنها
حکمرانی در اصطالح خاص اسالمی است؛
حکمرانی در اصطالح اسالمی به معنای م یریت صحیح و ت بیر امور جامعه برای اصالح
دنیا و آخرت مردم است که بر اساس قانون الهی و حاکمان ماذون از طرف خ ا برای رسی ن به
کمال نهایی انسان اعمال میشود .در این تعریف ،سیاست با والیت و امامت مترادف میباش .
در تعریف حکمرانی شایسته اسالمی ،بر خالف نگرش غربی و غیراسالمی آن ،بر عنصر
ه ایت ،اصالح و ارشاد جامعه در سایه ه ایتهای الهی تاکی میشود .لذا دانشمن ان اسالمی
در تعریف سیاست گفته ان  :سیاست ،یعنی اصالح و تربیت مردم از طری ارشاد و ه ایت کردن
آنها به سوی راهی که باعث سعادت دنیا و آخرت آنها میگردد.
الگوي ایراني اسالمي پیشرفت
در مباحث پیشین به تعریف مفهوم نظریه حکمرانیخوب ،و تمایهات آن با مفاهیم حاکمیت
و حکومت ،موضوع این نظریه ،پیشینه تاریخی شکهگیری آن و معرفی شاخصهای حکمرانی
خوب سپس به نق و مقایسه تطبیقی حکمرانی پرداختیم .اما در گفتار قص داریم تا با طرح
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مباحثی الگویی ،عملی از نظریه حکمرانیخوب ارائه دهیم .چنانچه گفته ش نظریه حکمرانی
خوب دارای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و تا ح ودی حقوقی است.
حکمرانی خوب به عنوان یک فرآین  ،رون ی در جهت توسعه سیاسی ،اجتماعی از طری
تعامه و هماهنگی و همکاری میان دو نهاد دولت و جامعه م نی است .در این راستا همکاری و
هماهنگی این دو نهاد میتوان باعث رش مشارکت سیاسی مثبت در جهت تقویت نظام
سیاسی ،کاهش فساد و کنترل آن و ایياد ثبات سیاسی در نظام سیاسی شود .بر طب این
تعریف میتوان گفت در صورت وجود فساد سیاسی ،بیثباتیسیاسی و مشارکت سیاسی منفی
حکمرانی ب در نظام سیاسی وجود دارد و این عاملی در جهت کاهش مشروعیت نظام و تضعیف
جایگاه آن است .دولت و جامعه م نی از عناصر مهم تشکیهدهن ه نظریه حکمرانیخوب هستن
که اشاره به نقش و جایگاه آنها و نحوه تعامه آنها در این نظریه ضروری است.
مباني و شاخصهاي حکمراني شایسته از دیدگاه دیني و اسالمي
دین اسالم در بردارن ه قوانین ومقرراتی واحکامی است که برای ه ایت بشر آم ه است
تاسعادت دنیا و آخرت اورا تضمین نمای اما همانط وری که گفته ش قانون به تنهای نمیتوان
این سعادت را نصی بشر نمای بلکه درصورتی میتوان کارساز واقع شود که جنبهای اجرای
پی ا نمای  .سازمانی که عه ه دار اجرای قوانین است همان دولت می باش .
در اسالم عالوه بر وضع قوانین برای سامان بخشی ن به زن گی اجتماعی انسان ،به جنبه
اجرای آن نیه توجه صورت گرفته و حکومت اسالمی به عنوان بازوی اجرای قوانین اسالمی از
ضروریات بشمار می رود.
سیره عملی پیامبر اسالم(ص) ،حضرت علی(ع) و امام حسن(ع) همه بر ضرورت حکومت
در اسالم تا کی داردن چون آنها حکومت تشکیه دادن وبه تشکیه حکومت سفارش می
نمودن چنانکه پیامبر اکرم در م ینه حکومت تشکیه داد ،امام علی(ع) وامام حسن(ع) نیه
ریاست حکومت در اسالم را به عه ه داشتن و ائمه دیگر نیه در صورتی که میتوانستن قطعا
این کار را می کردن همین طور بع از رحلت پیامبر ،خلفا نیه متص ی امور جامعه اسالمی
بودن و بر مسلمانان حکومت میکردن اینها همه ضرورت حکومت در اسالم را نشان میده
زیرا اگر حکومت ضرورتی ن اشت به طور قطع از سوی آنها اق امی در این زمینه صورت
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نمیگرفت وقتی که حکومت تشکیه دادهان معلوم میشود که حتماً این ضرورت را احساس
مینمودن .
پیامبر اسالم (ص) به عنوان اسوه و الگو در دوران حیات خود همهمان با فراهم ش ن
امکانات تشکیه حکومت ،اق ا به تشکیه آن کرد با امعان نطر در قرآن ودر رهنمود های پیامبر
در می یابیم که در زمان حیات پیامبر دو نوع سلطه یکی دینی و دیگری دنیوی نبوده است
بلکه یک سلطه واقت ار دینی ودنیوی بوده که در اختیار شخص پیامبر قرار داشته است و او
مرجع امور مادی و معنوی مسلمانان بوده است
الف .ضرورت حاکمیت و حکومت
ضرورت رهبری و حکومت تا ح ی است که هر گاه جامعه از داشتن دستگاه حکومتی صالح
محروم باش و بر سر دو راهی داشتن رهبر و حکومت ناصالح و یا بی قانون و هرج و مرج قرار
گیرد ،فرض نخست متعین و مرجح است؛ زیرا در جامعه بی قانون و فاق دستگاه ق رت
سیاسی ،قانون حتی به طور نسبی هم حکومت نکرده و هیچ حریمی حفظ نخواه ش  ،اما در
جامعه ای که قانون و حکومت برقرار است ،دست کم تا آن جا که مصالح حکومت ایياب می
کن  ،نظم و قانون برقرار خواه بود .لذا ،امیرالمؤمنین علی(ع) در رد نظریه خوارج مبنی بر
تخطئه حکمیت که به شعار قرآنی «ال حکم اال هلل» استناد می کردن  ،فرمودن :
شعاری است ح و سهاوار ،ولی از آن برداشتی ناصحیح می شود .درست است که حکم،
مخصوص خ اون است ،ولی اینان می گوین که رهبری و حکومت بر جامعه ،مخصوص او است؛
در حالی که مردم به فرمانروا و حاکم نیاز دارن ؛ خواه نیکوکار باش یا ب کار(نهج البالغه،
خطبه.)04
شیخ مفی درباره ضرورت تشکیه حکومت ،در بیان شرح وظایف حاکم اسالمی به این امر
مهم و کلی ی در مباحث ان یشه سیاسی اشاره کرده و اجرای ح ود الهی ضرورتی اساسی برای
تشکیه حکومت اسالمی می دان (یاوری سرتختی و لیالی .)16 :4930 ،اسالم با نظر به اهمیت
و تأثیری که در ه ایت انسانها و زمینه رش ارزش های افراد دارد ،م یریت و نظام خاصی را
برای آن ترسیم کرده است.بر اساس دی گاه عقی تی«شیعه» ،حاکمیت در اصه ،از آن خ است
و به عبارتی دیگر ،حاکمیت از شؤون ربوبیت الهی است .هیچ کس ح حکومت بر انسانی را
ن ارد ،مگر آنک ه خ ا به او اجازه ده .پیامبران و خاتم آنها رسول خ ا و اوصیای معصوم ایشان
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این وظیفه را بر عه ه دارن  .در عصر غیبت نیه فقهاء با اذن عام از طرف ائمه اطهار :اجازه
حکومت بر انسانها را دارن  .بنابراین ،ساختار کلی نظام سیاسی شیعه ،نظامی والیی و بر محور
امامت است(یاوری سرتختی و لیالی.)17 :4930 ،
سؤال اساسی این است که حکومت شایسته از دی گاه دینی و اسالمی به عنوان الگویی که
کاستی های حکمرانی خوب را ن ارد ،چیست؟ مبانی نظری حکمرانی شایسته چیست؟ و
شاخص های آن ک ام است؟
حکمرانی شایسته عبارت است از :فراین تصمیم گیری توسط خ اون یا انبیا ،اولیا ،و نایبان
بر ح آنان و اجرای آن به منظور نیه افراد و جامعه به رفاه ،آسایش و تکامه دنیوی و سعادت
و رستگاری اخروی.
حکمرانی شایسته از بُع هستی شناسی ،هستی حقیقی را از آن خ اون دانسته ،سایر
موجودات را تيلّیات او و نشئت گرفته از او می دان  .از بُع معرفتی ،معرفت را منحصر به حواس
ظاهری نمی دان  ،بلکه معرفت های عقالنی و وحیانی را نیه از منابع معرفت میدان  .از بُع
انسان شناسی ،انسان را دارای دو بع ی مادی و معنوی میدان و به همان ان ازه که برای بع
مادی اهمیت قایه است برای بع معنوی نیه اهمیت قایه می شود .از بُع روشی ،روش را
منحصر به تيربه نمی دان  ،بلکه روش وحیانی را نیه مهم تلقی می کن  .نگاه های متفاوت به
هستی ،انسان ،معرفت و روش ،موج شکه گیری حکومت و حکمرانی های متفاوت خواه
ش  .به عبارت دیگر ،در حکمرانی شایسته هر چن دنیا و زن گی در آن اهمیت بسیاری دارد ،اما
زن گی در آن ه ف نیست ،بلکه زن گی بستری است که انسان با استفاده از آن می توان به
سعادت اخروی دست یاب  .بنابراین ،حکمرانی شایسته مبتنی بر جهان بینی الهی است؛ یعنی
مب أ و معاد .حکومت با توجه به این تفکر ،اعمال ق رت می نمای ؛ یعنی حکمرانان بای
دستورات را از مب أ هستی بخش بگیرن و در جهت رفاه دنیوی و سعادت اخروی جامعة انسانی
به کار بن ن  .به بیان دیگر ،آنان بای از زن گی دنیوی به عنوان یک وسیله برای رسی ن به
کمال اخروی استفاده کنن  .با توجه به مبانی نظری ،گاهی حکمرانی شایسته با حکمرانی خوب
در برخی شاخص ها – مثالً ،پاسخ گویی  -اشتراک دارد ،ولی این شاخص ها از نظر محتوا
متفاوت است؛ زیرا مبانی نظری آنها تفاوت دارن .
برای حکومت شایستة دینی و اسالمی شاخص های بسیاری ذکر ش ه است که اگر این
شاخص ها در هر حکومتی باش  ،آن حکومت از نظر محتوا ،شایسته است و در اصطالح ،به آن
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حکمرانی شایسته گفته می شود .اما اگر این شاخص نباش آن حکومت غیرمطلوب و غیرشایسته
خواه بود .بنابراین ،منظور از حکمرانی شایسته آن نوع حکمرانی است که این محتوا و
مشخصه ها را داشته باش که به طور طبیعی متفاوت از شاخص های حکمرانی خوب از نظر
محتو ا خواه بود .درواقع ،وجه فارق میان حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته ،این شاخص
هاس ت .این دو نوع حکمرانی با این نوع شاخص ها ،که تفاوت های محتوایی ی نه لفظی ی دارن ،
تمایه پی ا می کنن .
در اسالم ،دو حکومت یا حکمرانی شایسته در دو دور زمانی عینیت خارجی پی ا نموده
است :یکی در دور پیغمبر اکرم صه اهلل علیه و آله و دیگری در دور امیرالمؤمنین علیه السالم
است .امام خمینی ره می فرمای  :حکومت رسول اهلل و حکومت امیرالمؤمنین حکومت قانون
است؛ یعنی قانون خ ا آنها را تعیین کرده است .آنها به حکم قانون واج االطاعة هستن  .پس
حکم از آنِ قانون خ است و قانون خ ا حکومت می کن (موسوی خمینی ،4964 ،ج .)244 :7
در این نوشتار ،از باب اختصار ،تنها به برخی از شاخص های حکومت علوی بسن ه می شود.
امام خمینی ره می فرمای  :برنامة حکومت را حضرت امیر علیه السالم معین کرده است که
بای چه جور حکومت باش  .بای ع لیهاش چه جور باش  ،و قضاوتش چه وضعی داشته باش
(همان).
مقام معظّم رهبری می فرمای  :امروز من و شما بای اسالم را بفهمیم ...یکی از شعبه ها و
شاخه هایی که ما از آن طری اسالم را می فهمیم و درک می کنیم شناخت چهر رهبران الهی
از جمله امیرالمؤمنین است ... ،و اسالم را از روی علی علیه السالم بشناسیم (ح پناه،
پژوهشهای اجتماعی)26 :؛ یعنی از طری شناخت شاخص های حکومت علوی ،شاخص های
حکومت اسالمی را بشناسیم.
همچنین رهبر معظّم انقالب اسالمی می فرمای  :اگر بخواهیم یک چهر روشن مشخص را،
که دارای همة ویژگی های حاکم اسالمی است ،معرفی کنیم با توجه به وضعیت زمان و تاریخ
زن گی علی علیه السالم ،بای چهر امیرالمؤمنین را معرفی کنیم(همان) ،علی بن ابی طال
علیه السالم تيسّم حاکم الهی و اسالمی است(همان).
بنابراین ،ش اخص هایی که در حکومت علوی ذکر ش ه ،در هر حکومتی موجود باش ،
حکومت شایستة اسالمی خواه بود .اما آنچه ضرورت دارد استخراج این شاخص هاست.
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در ادامه ،شاخص های حکمرانی شایسته با استفاده از دی گاه دینی و اسالمی بررسی می
شود .این شاخصها اگرچه به حس لفظ ،در حکمرانی خوب نیه وجود دارد؛ اما به حس معنا
و مبنا ،با آنها متفاوت است:
الف .پاسخ گویی
یکی از شاخص ها پاسخ گویی است .حکمرانی شایسته پاسخ گویی را همانن حکمرانی خوب
منحصر به پاسخ گویی اجتماعی نمی دان  ،بلکه پاسخ گویی را به عنوان یک تکلیف پیش از هر
چیه ،در برابر خواسته های خ اون  -تبارک و تعالی  -می دان ؛ زیرا در حکمرانی شایسته ،بای
همة حرف ها ،عمه ها ،برنامه ها ،موضع گیری ها ،جنگ ها ،صلح ها ،رابطه ها و قطع رابطه ها ،بر
مبنای رهنمود مکت و الهام گرفته از دین باش (نهج البالغه ،خ  .)426حکومت علوی به عنوان
یکی از مصادق بارز حکمرانی شایسته ،این گونه بود .امام خمینی(ره) در این باره میفرمای :
حضرت امیر تابع اسالم است .اسالم بگوی با مسلمین جنگ کن ،جنگ می کن ؛ بگوی با
کفّار جنگ کن ،جنگ می کن  .وقتی بنا باش یک طایفه ای از مسلمین ،اینها توطئه کردن
برای اینکه اسالمی که می خواه متولّ بشود این را از بین ببرن و یک دستة دیگر را هم اغفال
کردن دنبال این معنا ،تکلیف حضرت امیر علیه السالم است که شمشیر را بکش و در سه
جنگ با مسلمین ،کسانی که اظهار اسالم می کردن و فریاد اسالم می کشی ن و همه شان هم
از ص ّام مسل مان تر بودن  ،شمشیر بکش و در سه جنگ ،با مسلمانان جنگ بکن  ،برای اطاعت
امر خ ا و برای حفظ اساس اسالم(موسوی خمینی ،4964 ،ج .)496 :43
در جای دیگر می فرمای :
آنهایی که حضرت امیر را  -به خیال خودشان  -نصیحت می کردن که شما یک م تی
معاویه را بگذاری در حکو مت شما باش و بع که پایه حکومت شما قوی ش  ،آن وقت او را رد
می کنی  ،به هیچ یک از آن حرف ها اعتنا نکردن  ،و حيتشان هم این بود که یک نفر آدمی که
بر خالف موازین الهی رفتار می کن و ظلم را در بالد راه می ان ازد ،من حتی یک آن هم نمی
توانم که او را حاکمش قرار د هم ،بلکه اگر حاکمش قرار می دادن  ،این حيت می ش بر اینکه
می شود یک فاسقی هم از طرف ولی امر حاکم باش (همان ،ج .)433 :9
بنابراین ،از نظر ایشان ،پاسخ گویی ابت ا در برابر خ اون و دین الهی و سپس در برابر جامعه
و افراد آن مطرح است .پاسخ گویی به این معنا ،حکمرانی شایسته را از حکمرانی خوب متمایه
می کن ؛ زیرا حکمرانی خوب با توجه به مبانی اومانیستی که دارد ،پاسخ گویی را تنها در قبال
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جامعه و افراد آن ضروری می دان  ،اگرچه این پاسخ ها با مبانی ارزشی دینی سازگاری ن اشته
باشن .
نکتة بسیار مهم دیگر در سیر حکومت ی امام علی علیه السالم این است که امام وظیفة
پاسخ گویی را یک وظیفة عمومی می دان که شامه تمامی م یران در تمامی سطوح و حتی
شامه مقام امام معصوم نیه می شود؛ یعنی حتی خود را نیه به عنوان رأس هرم ق رت در
حکومت اسالمی ،مسئول و پاسخ گو می شمارد .علت پاسخ گویی در حکومت علوی ،نامة امام
به عب اهلل بن عبّاس ،کارگهار امام در بصره ،است که می فرمای  :ابوالعبّاس! خ ایت بیامرزاد .در
آنچه بر زبان و دست تو جاری می گردد ،خوب باش یا ب  ،کار را به م ارا کن ،که من و تو در
مسئولیت کاری که انيام می دهی شریکیم(نهج البالغه.)43 ،
شهی مطهری دربار پاسخ گویی اجتماعی می فرمای  :در منط این کتاب شریف (نهج
البالغه) ،امام و حکمران امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول (پاسخگو) در برابر آنهاست
(مطّهری ،سیری در نهج البالغه.)423 ،
ب .قانون م اری
یکی از شاخص های حکومت علوی قانون م اری یا حاکمیت قانون است .منظور از قانون
م اری ،اعمال قوانین الهی در همة عرصه ها و بر همة افراد است (نهج البالغه ،خ )32؛ زیرا اگر
قانون حاکم باش هیچ صاح حقی از تباه ش ن حقش نخواه ترسی  ،و هیچ زورمن ی در
سایة زر و زور خویش نخواه توانست از چنگ قانون بگریهد .احساس امنیت در جامعه ،از نشانه
های حاکمیت قانون است .حضرت امیر علیه السالم در برابر اصرار آنان که از او می خواستن
خالفت را بپذیرد ،بر این مسئله تأکی می کردن که حکومت او حکومتِ قانون است و به هیچ
توصیه ای ،درخواستی ،افهون خواهی و امتیازطلبی گوش نخواهن داد و آنچه را قانون خ است
عمه خواهن کرد ،هرچن برخی را خوشش نیای و رنيی ه شون (مح ثی.)274 :4973 ،
امام خمینی ره نیه دربار این شاخص می فرمای  :زمان امیرالمؤمنین هم قانون حکم می
کرد ،امیرالمؤمنین ميری بود .همه جا بای این طور باش که قانون حکم کن ؛ یعنی خ ا حکم
بکن  ،حکم خ ا(موسوی خمینی ،4964 ،ج  .)474 :44ایشان همچنین می فرمای :
در اسالم ،آن چیهی که حکومت میکن یک چیه است و آن قانون الهی است ،پیغمبر اکرم
صه اهلل علیه و آله هم به آن عمه میکرده است ،خلفای او هم به همان عمه میکردن  .حاال ما
موظفیم که به همان عمه کنیم؛ قانون حکومت کن  .شخص هیچ حکومتی ن ارد؛ آن شخص
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ولو رسول خ ا باش  ،ولو خلیفة رسول خ ا باش  .شخص مطرح نیست در اسالم .در اسالم،
قانون است؛ همه تابع قانونن (.همان ،ج.)23 :44
در جای دیگر می فرمای :
حکومت رسول اهلل و حکومت امیر المؤمنین حکومت قانون است؛ یعنی قانون خ ا آنها را
تعیین کرده است .آنها به حکم قانون ،واج االطاعة هستن  .پس حکم از آن قانون خ است ،و
قانون خ ا حکومت می کن (همان ،ج.)244 :7
تفاوت اساسی حکمرانی شایسته با حکمرانی خوب در مبانی قانون گذاری است که امام
علی علیه السالم قانون و قانون گذاری را منحصر به خ اون یا کسانی می دانن که از طرف
خ اون باشن (پیامبران و امامان علیهم السالم و ولی فقیه) ،و حکم رانان را تنها ميری آنها می
شمارن  .ازاین رو ،امام می فرماین  :بی گمان ،امام را مسئولیتی جه آنچه پروردگار بر دوشش
نهاده نیست :ابالغ و بیان پن  ،تالش در ارائة رهنمودها ،زن ه کردن و زن ه داشتن سنت ،اجرای
ح ود الهی بر کسانی که سهاوارش باشن  ،و دادن سهم های بیت المال به کسانی که اهه آن
هستن (نهج البالغه ،خ .)441
اما حکمرانی خوب قانون و قانون گذاری را منحصر به مردم یا نماین گان آنها ،ب ون توجه به
خ ا و اولیای خ ا می دان  .این نوع قانون که در حکمرانی خوب مشروعیت دارد ،در حکمرانی
شایسته مشروع نیست و نمی توان افراد جامعه را ملهم به اطاعت از آن نمود؛ زیرا در این زمینه،
همیشه این سؤال وجود خواه داشت که چرا ما به قوانینی که دیگران ت وین نموده ان گردن
نهیم؟ ولی این سؤال دربار قوانینی که منشأ الهی دارن  ،مطرح نیست؛ زیرا خ اون ی که انسان
را آفری و او را تربیت و م یریت می کن  ،این ح را نیه دارد که برای رفاه حال او در دنیا ،و
سعادت او در آخرت ،قوانینی متناس حال او وضع کرده ،آن را توسط افراد معین اجرا نمای .
ج .شفافیت
یکی از شاخص های حکومت علوی ،شفافیت است .منظور از شفافیت این است که اطالعات
الزم به آگاهی مردم رسان ه شود و آنان در جریان انيام کارها قرار بگیرن  .با توجه به این
شاخص ،برخی محققان می گوین :
سیاست امام علی علیه السال م اعالم برنامه ها و علنی ساختن تصمیماتش بود .هر تصمیمی
که گرفته می ش به مردم اطالع می داد ،به طوریکه اگر شخصی وارد جامعة اسالمی می ش ،
می توانست در ان ک م تی شیو حکومتی امام را درک کن  ،و با برقرار ساختن ارتباط میان
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اجها و چارچوب های آن ،به شکلی منطقی از حکومت دست یاب و مهم تر از آن ،به تطبی
میان واقعیت ها و آنچه به صورت تئوری و نظریه در مورد حکومت از سوی منابع دینی ارائه
ش ه است ،بپردازد(حسین زاده بحرینی.)46 :4939 ،
امام علی علیه السالم با توجه به این شاخص ،می فرماین :
ب انی  ،حقی که شما بر عه من داری این است که چیهی را از شما مخفی ن ارم ،جه
اسرار جنگ را ،و کاری را بی مشورت شما نکنم ،جه اجرای حکم خ ا .حقی را که از آن
شماست از موع خود به تأخیر نیفکنم ،و تا به انيامش نرسانم از پای ننشینم ،و ح شما را به
تساوی دهم(نهج البالغه ،خ .)14
همان گو نه که مالحظه می شود ،خ ا محوری در تعریف و تبیین شاخص شفافیت نیه نقش
دارد؛ یعنی در تبیین شفافیت امور حکومتی نیه اراده خ اون نقش اساسی دارد .آنچه را خ اون
دستور ده که به صورت شفاف ابالغ شود ،حکم رانان در حکمرانی شایسته وظیفه دارن ابالغ
کنن  ،و اگر ابالغ نکنن سرزنش می شون  .ازاین رو ،خ اون به پیغمبر صه اهلل علیه و آله
دستور می ده که حکمرانی حضرت علی علیه السالم را به مردم ابالغ کن ،و اگر ابالغ نکنی
رسالتت را به اتمام نرسان ه ای(مائ ه .)67 :شواه تاریخی نشان می ده که رسول خ ا صه
اهلل علیه و آله حضرت علی علیه السالم را به عنوان جانشین خود در امر حکومت ،در روز
هي هم ذی حيه در منطقة غ یر خم به صورت شفاف اعالم نمودن .
اما در حکمرانی خوب ب ون توجه به دستورات الهی ،حکم رانان وظیفه دارن جریان امور به
اطالع مردم برسانن  ،چه مرضی خ اون باش یا نباش  ،چه به مصلحت مردم باش یا نباش  .در
حکمرانی شایسته مصالح عمومی شرط اساسی در اجرای شاخص شفافیت است؛ مثالً ،در امور
نظامی ،به دلیه مسائه امنیتی ،لهومی ن ارد که تمام آنچه در ادار جامعه نقش دارد به مردم
گفته شود.
د .کارایی و اثربخشی
یکی از مشخصه های حکمرانی شایسته ،کارایی و اثربخشی است .حضرت علی علیه السالم
برای کارایی و اثربخشی حکمرانی شایسته سه معیار ذیه را ذکر نموده ان :
اول .امام به مالک اشتر دستور می دهن که مالیات را از مردم جمع آوری نموده ،از آن
برای آباد سازی شهرها استفاد کن (نهج البالغه)43 ،؛
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دوم .مالیات وقتی از مردم گرفته می شود که توسعه و آبادانی کشور امکان مالیات گیری را
فراهم ساخته باش هر حکومتی که از مردم در شرایطی مطالبه مالیات کن که از رون و
آبادانی در جامعه خبری نیست ،با این کار خود ،شهرها را ویران و مردم را نابود خواه کرد و
حکومتش چن ان دوام نخواه آورد(همان.)19 ،
سوم .از تمامی منابع به صورت عام و از منابع مالیاتی به صورت خاص استفاد بهینه نموده،
از اسراف و زیاده روی پرهیه کن  .امام علی علیه السالم می فرماین ( :در مکاتبات اداری که با
یک یگر داری ) نوک قلم هایتان را تیه کنی و فاصلة سطرها را کم نمایی ! از زیاده روی و اسراف
(حتی در اموری اینچنین) بپرهیهی تا مخارج اضافی بر بیت المال تحمیه نشود(نهج البالغه:
.)24
ه  .مبارزه با فساد
یکی از شاخص های حکمرانی شایسته ،مبارزه با فساد است .فساد یعنی :سوء استفاده از
ق رت یا اعتماد عمومی در جهت منافع شخصی .امام علی علیه السالم همیشه با این شیو عمه
کارگهاران ،که از موقعیت حکومتی خود سوء استفاده می نمودن  ،مبارزه کرده ،می فرمودن :
نبای در آنچه متعلّ به عموم مردم است  ،برای خود ح ویژه ای قایه باشی(همان .)24 ،یا
خطاب به والی بصره می فرم این  :به خ ا قسم ،اگر بفهمم در اموال مسلمانان خیانت کرده ای
چه کم و چه زیاد ،آنچنان بر تو سخت خواهم گرفت که ان ک مال و تنگ دست شوی و خوار و
پریشان حال گردی(همان .) 24 ،ایشان با توجه به این شاخص به عقیه ،برادرشان که بارها برای
کمک نهد ایشان رفت ،مساع ت الزم را نکردن  .اشراف کوفه هم به علت آنکه امام میان آنان و
عامّة مردم در پرداخت بیت المال تمایهی قایه نش ن  ،از حضرت کناره گیری کردن و
به معاویه روی آوردن  .تمامی اق امات امام علی علیه السالم در جهت مبارزه با فساد در حکومت
علوی به شمار می آی (آرایی ،مقیمی و اعالیی اردکانی .)03 :4933 ،امام علی علیه السالم آنچه
را خلیفة سوم تیول بعضی کرده بود ،به مسلمانان بازگردانی ن و فرمودن  :به خ ا ،اگر بیبنم که
به مهر زنان یا بهای کنیهکان رفته باش  ،آن را بازمی گردانم ،که در ع الت گشایش است ،و
آنکه ع الت را برنتاب  ،ستم را سخت تر می یاب (نهج البالغه.)03 ،
امام علی علیه السالم یکی از مهم ترین راه کارها برای مبارزه با فساد اداری را افهایش
حقوق و دست مهد دانسته ،می فرماین  :به کارمن ان خود برس و رزق و روزی آنان را فراوان
کن؛ چرا که آنان با گرفتن حقوق کافی ،در اصالح خود بهتر خواهن کوشی و از دستبرد به
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اموالی که در اختیارشان است ،خود داری خواهن نمود .در این صورت است که اگر از دستور تو
سرپیچی نموده ،در امانت خیانت کنن  ،تو پیشاپیش حيت را بر آنها تمام کرده ای(نهج البالغه،
نامه .)19
جدول ( :)1مقایسة تطبیقي رویکرد حکمراني شایسته و حکمراني خوب
ردیف

شاخص

حکمراني شایسته

حکمراني خوب

دولت ،نهادهای م نی و بخش خصوصی در
دولت ،نهادهای م نی و بخش خصوصی و آحاد
اجتماعی در برابر هم یگر و خ اون (سبحانی )4932 ،برابر هم یگر و ميموعاً در برابر شهرون ان

4

پاسخ گویی

2

پایبن ی به قوانین الهی و قوانین مصوب قوه مقننه که
قانون گرایی
مبتنی بر قوانین الهی است (مصباح.)13 :4932 ،

پایبن ی به قوانین مصوب قوه مقننه

آزادی جریان اطالعات که مبتنی بر راست گویی و
آزاد گذاشتن جریان اطالعات و قابلیت
ص اقت بوده ،و تضمین کنن رش و کمال انسان باش
دسترسی برای همه
(ناظمی اردکانی.)447 :4937 ،

9

شفافیت

0

استفاده از روش های نظارتی و بازرسی و حکم مبتنی
مبارزه با فساد
بر حالل و حرام (همان).

1

کارایی و
اثربخشی

استفاده از ظرفیت های مادی و معنوی به طور کامه

استفاده از روش های نظارتی و بازرسی
استفاده از ظرفیت های مادی به طور کامه

نتیجهگیري
دو نوع حکمرانی بررسی ش :
الف .حکمرانی خوب که مبتنی بر ماده گرایی ،دنیاگرایی و اومانیسم است .این نوع حکمرانی
اساساً به بع مادی امور جامعه را با محوریت انسان و با رویکرد این جهانی ،توجه می کن .
حکمرانی خوب عم تاً ا ز نظر شکلی ،از عناصر و مؤلفه هایی مانن دولت ،بخش خصوصی و
جامعة م نی تشکیه ش ه است .این ميموعه با هماهنگی یک یگر ،تصمیم می گیرن که ق رت
در دست چه کسی باش و چه گونه اعمال شود .حکمرانی خوب از نظر محتوا ،دارای مشخصه
های بسیاری است که مهم ترین آنها عبارت است از :پاسخ گویی ،ثبات سیاسی ،حاکمیت
قانون ،کیفیت قانون ،کارایی و اثربخشی ،مبارزه با فساد ،مشارکت ،اجتماع محوری ،شفافیت،
انصاف و ع الت ،مسئولیت پذیری و رقابت.
ب .حکمرانی شایسته که در واقع ،مص اق بارز و عینیت خارجی آن حکومت نبوی و علوی
است .با توجه به ان یشة حکومتی حضرت علی علیه السالم این شیو حکومتی بررسی ش .
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حکمرانی شایسته مبتنی بر خ ا محوری ی نه انسان محوری ی است و به بع روحانی انسان
عالوه بر بع مادی به صورت هماهنگ توجه دارد .همچین تنها به موضوعات این جهانی (ماده
گرایی و دنیاگرایی) توجه ن ارد ،بلکه به رفاه مشروع دنیایی و سعادت اخروی به صورت همهمان
توجه می کن .
حکومت از دی گاه اسالم ،یک شکه و یک محتوا دارد .در اسالم ،شکه حکومت به صورت
تفصیلی تعیین نش ه ،بلکه مطاب زمان و مکان ،به خود مردم واگذار ش ه است .اما از نظر
محتوا ،دارای مشخصه هایی است که اگر آن شاخصه ها موجود باش  ،حکومت شایسته است و
اگر نباش از حکمرانی شایسته خبری نیست .این شاخص ها نیه به صورت کلی به وسیلة
خ اون  ،و به صورت تفصیلی توسط انبیا و اولیا از جمله حضرت علی علیه السالم بیان گردی ه
است که برای همگان حيیت شرعی دارد .حکمرانی شایسته دارای شاخص های بسیاری است
که در این نوشتار ،تنها پاسخ گویی ،شفافیت ،قانون محوری ،مبارزه با فساد ،کارایی و اثربخشی
بررسی گردی .
در پایان ،ذکر این نکته ضروری است که حکمرانی شایسته و حکمرانی خوب در برخی
شاخص ها ،از حیث لفظ مانن پاسخ گویی ،کارایی و اثربخشی و امثال آن یکی باشن  ،اما مبانی
فلسفی این دو نوع حکمرانی متفاوت است؛ حکمرانی خوب مبتنی بر انسان محوری ،دنیاگرایی
و ماده گرایی است ،ولی حکمرانی شایسته مبتنی بر خ ا محوری است ،اگرچه به ماده و معنا و
دنیا و آخرت ی هر دو به صورت همهمان ی توجه دارد.
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