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چکيده
نموزتی حکسرانی خوب نر ناهاای اخیر و متعاقب تدم موفقی نظریات ناظر بار
نول  ،از روی نهاناای بیبالس ی نظیر اسی،یون حقوق بشار و باناک جهاانی مطارح
هرنیدم ایب نموزت بر توانسند رازی نول تأاید ناشته و تقق امر مذاور را منو باه
اتالح روش حکوم ناری میناندم طارح ایاب نیادهات نر مجاامع غربای رابب شادت
تدتای امکان اجرایی شدن نن را نر جوامع ارالمی با نیدتی ترنید بنگرندم باه ننباال
بررری ایب امر ،تاحبنظران نرای هوناهون و بعضاً متعارضی مطرح نسونتاناد ااه
نر ایب نوشتار تق تنوان نیدهات مخالفان و موافقاان از ننهاا راخب باه میاان نمادت
ار م نوی،ندهان ضسب تبییب ایب نظریات و بررری انلهی ننها ،ایچیک از نو نیادهات
موافقان مط و مخالفان را نپذیرفته و بار ایاب اتتقانناد نماوزتی حکسرانای خاوب و
اتول مطرح شدت نر نن به مثابهی یک تجربهی بشری قابل بررری میباشدم نر ایاب
رارتا با لقاظ مبانی ارالمی نر خصوص حکوم و حکسرانای مانناد اتال حااسیا
قوانیب ارالمی و رایر اتول ناظر بر مقولهی حکسرانای ااه از قارنن و ران اتخااذ
شدتاند ،نموزتی مورن بقث به تورت مشارو و باا رتایا مباانی مزباور قاب یا
اجرایی خوااد ناش م
واژگان کلیدی :حکسرانی ،حکسرانی خاوب ،روش حکوما ناری ،نولا  ،جسهاوری
ارالمیم

 .1استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشکده الهيات دانشگاه قم.
 .2استاديار گروه حقوق بينالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم.
 .3دانشجوي دکتري تفسير تطبيقي دانشگاه قم (نويسنده مسئول) ،رايانامهkordnejad@yahoo.comn. :
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مقدمه

«حکمراني خوب» 1مفهومي جديد اس
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مطرح شده و در سايهي حماي

که در سال  1111از سوي نهادهاي بدينالمللدي

سازمان ملل بس و توسعه ياف  .ايدن آمدوزه بدا تأکيدد بدر

توانمندسازي دول  ،معيارها و اصول حکوم داري که دول هدا از طريد آنهدا بده ادارهي
امور عمومي و تضمين حقوق بشر ميپردازند را در بر ميگيرد .به بيان ديگر اين آموزه کده
در چهارچوب مفهوم کلي «حقوق بشر» و در جهد

صديان

از اجدراي مقدررات آن شدکل

گرفته اس  ،در عرصهي حکمراني به دنبال بايدها و نبايدهايي اس که بدهسدازي و ارتقداي
کيفي د

آن را تحق د بخشددد .در ايددن راسددتا بحددث از اختيددارات حکوم د

حکومتي  ،مشدارک

و کددارگزاران

مدردم و حقدوق آندان ،نظدارت مدردم بدر کدارگزاران حکدومتي و نيدز

پاسخگويي ايشان به مردم ضرورت مييابد« .با اين وصف از نظر ماهوي مفهدوم حکمراندي
خوب ،در عين اين که داراي همان معيارهدا و ضدواب و اسدتانداردهاي حقدوق بشدر اسد ،
مجموعهاي از مکانيزمها ،روشها ،فرايندها ،سياسد هدا و مدديري هداي اجرايدي را نيدز در
همان راستا در بردارد که از لوازم اجرايي حقوق بشر در کشورهاي عضدو اسد »( .زارعدي،
)131 :1331
حکمرانددي خددوب از عناصددر و معيارهددايي چددون شددفافي  2،مسددؤولي  3،پاسددخگويي،
مشارک  2،حاکميد

3

قدانون 3و انعطدافپدذيري 2تشدکيل شدده اسد commission on ( .

 )Human Rights Resolution, 2000:64اصددول مزبددور در همددان حددال ش داخصهددا و
مصادي تحق آن نيز هستند ،به اين معنا که جلوهي خدارجي و احدراز حکمراندي خدوب را

152

Good Governance
Transparency
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The Rule of law
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3.
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5.
6.
7.

ميتوان درقالب اين اصول مشاهده و شناسايي کرد .از آنجا که اين آموزه مقتبس از مجام،
غربي اس  ،امکان اجرايي شدن آن در جوام ،اسالمي محل اختالف نظر اس .



مخالفان تأکيد دارند اصول حکمرانيِ منبعث از اسناد بدينالمللدي در تعدارض بدا مفداهيم
مخالفان ضمن اصال

دادن به اصول حکمراني خوب و ترجيح آنها ،تحق اصدول مدذکور

را با مفاهيم اسالمي نداظر بدر حاکميد

و سداختار جمهدوري اسدالمي ناسدازگار مديدانندد.

(زارعي)133-132:1333 ،
در مقابل موافقين معتقدند ظرفي الزم براي دستيابي به اين اصول در جوامد ،اسدالمي و
از جمله قانون اساسي ايران وجود دارد( .قليپور )213 :1331 ،در واق ،ايشان بدون در نظدر
گرفتن مباني اسالمي در باب حکوم

و حکمراني ،اجرايي شدن اصول حکمراني خوب را

با همان مباني مورد نظر طراحان امکانپذير ميدانند .در اين نوشدتار بده دنبدال تحليدل ميدزان

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

اسالمي هستند و از اين منظر تحق آن را نه مطلوب و نه ممکن مديدانندد 1.بعضدي ديگدر از

سازگاري تحق آموزهي حکمراني خوب در جوام ،اسالمي مانند جمهوري اسالمي ايدران
با مباني اسالميِ راج ،به حکوم

و حکمراني ،و نيز ساز و کارهاي موجود در ايدن جوامد،

ميباشيم.
 .1واژهشناسی

به لحا بنيادي بودن اصطالح «حکمراني خدوب» در ايدن مقالده ،بايدد منظدور از آن بده
روشني تبيين شود .به اين منظور در ابتدا مديبايسد

تعريفدي از واژهي حکمراندي در متدون

حقوقي و نيز از ديدگاه قرآني ارائه نمود.

 .1براي اطالر بيشتر از اين ديدگاه ،ر.ک :سيد احمد طباطبدايي ،1331 ،نظدام پاسدخگويي در حکمراندي خدوب :مبداني
ارزشي ،چالشها ،موان ،و مشکالت احتمالي فراروي ايران ،در :مجموعه مقاالت همايش «حاکمي و دول
در ايران .111 :1331،»1313

شايسدته
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 .1-1حکمرانی

حکمراني در لغ

به معناي حکوم

و فرمانروايي و نيز عمل و شدغل حکمراندي آمدده

اس  .از نظر واژهشناسيِ التين ،حکمراني به واژهي يوناني « »Kubernanبده معنداي هدداي
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

کردن يا اداره کردن عائد اس  .اولين بار اين واژه توس افالطون در رابطه با طراحدي نظدام
حکوم

استفاده شده اس  .گفته شده اصطالح يوناني مذکور ريشدهي لغد

در قرون وسطي بوده که بدر همدان مفداهيم هدداي

«»Gubenare

کدردن ،قانونگدذاري يدا رانددن داللد

ميکند( .هداوند )22 :1333 ،در دايرهالمعارف بريتانيکدا معدادل واژهي « »Governanceبده
معناي «الگوهاي فرمدانروايي و فراينددهاي حکومد
آکسفورد مترادف با واژهي حکوم

امدا در فرهندا

کدردن» آمدده اسد

« »Governmentاستعمال شده اس .

براي تبيين مفهوم اصطالحي اين واژه در متدون حقدوقي بايدد بده تعداريف ارائده شدده از
سوي سازمانهاي بينالمللي به عنوان مبتکر مفهوم «حکمراني خوب» مراجعه کرد.
بانک جهاني حکمراني را به عنوان روشي که براساس آن قدرت بر مدديري

اقتصدادي

يک کشور و مناب ،اجتماعي آن براي رسيدن به توسدعه اعمدال مديشدود تعريدف مديکندد.
()world Bank 1994: xiv
برنامه توسعه ملل متحد 1حکمراني را اعمال اختيار سياسي ،اقتصادي و اداري بده منظدور
ادارهي امور کشور در تمدام سدطوح مديداندد .ايدن اعمدال حاکميد
فرايندها و نهادهايي اس

شدامل سداز وکارهدا،

که توس آن شهروندان و گروهها مناف ،خود را تأمين مديکنندد،

حقوق قانوني خود را مطالبه مينمايند و تعهدات خدود را بده اجدرا در مديآورندد(weist, .
)2000: 797

با بررسي تعاريف ذکر شده دو نکته قابل برداش

اس :

 .1حکمراني به چگونگي کاربرد قدرت و يا روش اعمال حاکمي
از اين نکته تفاوت آن با حکوم

را ميتوان تبيين نمود ،حکوم

اطدالق شدده اسد .

در واق ،ابزاري اس

کده

قدرت را نشان ميدهد اما حکمراني چگونگي کاربرد آن قدرت اس .
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)1. United Nation Development Program (UNDP

 .2حکمراني فق ناظر به حکوم
دول

و دول

نيس

بلکه جامعه را نيدز در بدر مديگيدرد و

يکي از بازيگران آن بلکه بازيگر اصلي آن اس  .بنابر اين ميتدوان گفد جدوهرهي

حکمراني را تعامل يا رواب اعتماد آميز بين دولد  ،بخدش خصوصدي و در نهايد
ميدهد .به طوري که ميتوان گف

جامعده

ميشوند ،تشدکيل

بازيگران دولتي و غيردولتي نه به طور جداگانه بلکه بده

صورت ترکيبدي و همکداري گونده بده حدل مشدکالت مديپردازندد و همگدي در عرصدهي
تصميمگيدري يدک کشدور سدهيم هسدتند (Jan, 2002:2).در قدرآن کدريم بدراي اشداره بده
حکمراني لفظ «حکم» به کار رفته اس  .براي نمونه در آيهي شريفه «يیا دیاوبودب إِنَّدا جیعیلْنَداکی
خَلِيفَه فِي الْأَرضِ فَاحکُم بیينَ النَّاسِ بِالْحی ِّ ویلَا تَتَّبِ ِ،الْهیویي فَيبضِلَّکی عین سیدبِيلِ اللَّددهِ» 1،شديوهي
قضاوت که شاخهاي از حکمراني اس

مطرح شده اس

و امر به قضداوت تدوأم بدا عددال

مينمايد .در آموزه هداي قراندي حکمراندي بده عندوان روش اعمدال قددرت يدا حاکميد
مسألهي امام

و والي

گره خورده اس  .در برخي آيات قرآن ،جايگاه والي

سرپرستي سياسي و اجتماعي اس
يک نظر روح امام
مستقيم و حرک
 ،)12اما کيفي

و واليد از مسدألهي حکومد

همان حاکمي

جددا نيسد

بر نفوس و ابدان و هدداي

آنها به سوي کمال و سعادت اسد
اعمال امام  ،والي

که همدان

اختصاص به خدا و رسدول او و مؤمندان يافتده اسد  2.در

واق ،در نگرش قرآني ،مسألهي امام
و والي

بدا

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

مدني ،که سازمانهاي مردم نهادي هستند که واسطهي بين مردم و دول



بلکده از

آندان بده صدراط

(مکدارم شديرازي و همکداران:1323،

و حکمراني که شاخهاي از ايدن مفهدوم متعدالي اسد

بايد در چهارچوب اهداف حاکمي

اسالمي و قرآني تبيين شود  .قرآن کريم در آيه پنجداه

و پنجم سوره مبارکه نور ،حاکمي

کامدل

دين و قوانين الهي بر اجتمدار ،اسدتقرار و امنيد

در همه جا و عبادت خالصانهي پروردگار و بر چيده شدن آثدار شدرک و بد پرسدتي را بده
منزلهي اهداف حکوم

اسالمي شمرده اس

بنابراين هدر گونده شديوه و روش حکمراندي

« .1اي داوود! ما تو را خليفه و [نمايندهي خود] در زمين قرار داديم ،پس در ميان مردم به حد داوري کدن ،و از هدواي
نفس پيروي مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد» ،سوره مبارکه ص ،آيه شريفه .23
 .2ر.ک :سوره مبارکه مائده ،آيه شريفه .22
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بايد به تحق اين اهداف معطوف باشد ،ضمن اين که قرآن کريم در آيات ديگدري تحقد
را به مثابهي يک هدف حکوم

عدال

معرفي کرده اس

الهي ،و حکوم

و خطاب به حضرت داود ميفرمايندد «اي داود مدا تدو را خليفده بدر روي

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

زمين قرار داديم پس در ميان مردم به ح حکوم
فرر خالف
شأني

عادالنه را شديوهاي از حکمراندي

و حکوم

و مقام خالف

بوده و مؤيد آن اس

و داوري کن» 1.حکم بده حد  ،نتيجده و

که مراد از جعدل در ايدنجدا ايدن نيسد

به او داده شده باشد بلکه مراد اين اس

کده

که شأنيتي را که خداوند بده

حکم آيهي «وی شَدیدنَا مبلْکَهب وی آتَينَاهب الْحِکْمیهی وی فَصلَ الْخِطَابِ» 2قبدل از ايدن بده او عطدا شدده
بود ،به فعلي
حکوم

برساند .پر واضح اس

و والي

رساندن مقام مذکور مرهون وجدود

پيدايي و به فعلي

اس ( .طباطبايي)112 -113 :1312،

بنابراين بايد براي تشخيص و تبيين مفهوم حکمراني و شراي آن ،موضدور را در آيدات
قرآني ناظر بر مسألهي والي

و حکوم

کاويد .آيات قرآن در اين حوزه ترسديم کننددهي

خطوط کلي و راهنما براي شيوهي حکمراني در يک جامعهي الهي ميباشند .با اين وصدف
برخي تعاريف ناظر به والي  ،حکوم
اس

و يا سياس

که مبتني بدر مبداني قرآندي ارايده شدده

ميتواند بيانگر مفهوم حکمراني از ديددگاه اسدالمي و قرآندي باشدد .همدان طدور کده

برخي از مؤلفين(خالقي )33 :1333 ،با استفاده از نوشتههاي شيخ مفيدد در ايدن مدورد چندين
بيان داشتهاند که سياس [حکمراني] به کارگيري قدرت در جه
مردم ،نظارت و والي
در جه

تدبير امور ديني و دنيوي

بر ابعاد مختلف زندگي سياسي و اجتماعي آنها و امدر ونهدي ايشدان

تأمين خير و صالح دنيوي و اخروي آنان اس (.شيخ مفيد)33 :1313 ،

اضافه مينمايد در ديدگاه قرآني ادارهي جامعه و حکمراني ،منحصر به حاکمان نيسد
بلکه آحاد جامعه نيز ح و تکليف مشارک

در آن را دارند ،چه ايدن کده آيدهي شدريفه « یو

لْتَکُنْ مِنْکُم أُمَّهی يیدعبونَ إِلَي الْخَيرِ وی يیأْمبرُونَ بِالْمیعرُوفِ وی يینْهیونَ عینِ الْمبنْکَر 3»...کده مسدلمانان

« .1يیا دیاوبودب إِنَّا جیعیلْنَاکی خَلِيفَه فِي الْأَرضِ فَاحکُم بیينَ النَّاسِ بِالْحی ِّ  ،»...سوره مبارکه ص ،آيه شريفه .23
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 .2سوره مبارکه ص ،آيه شريفه .21
 .3سوره مبارکه آلعمران ،آيه شريفه .113

را جمعيتي ميداند که يکديگر را به نيکي فرا ميخوانند و امر به معدروف نمدوده و از منکدر
برحذر ميدارند از اين رو در اسالم مسؤولي

افراد از مسدؤولي

کدارگزاران جددا نيسد .



اگر دول ها جامعه را اداره ميکنند ،مردم نيز عضو همان جامعده هسدتند .نظدارت مدردم بدر
کددارگزاران از امددوري اسدد
عليهمالسالم وجود داشدته اسد

کده «کلکدم رار و کلکدم مسدؤول عدن رعيتده»( .مجلسدي،

)33 :1313
 .2-1حکمرانی خوب

آموزهي «حکمراني خوب» به گونههاي مختلفي تعريف شدده اسد  .برخدي بدر حسدب
هدف ،بعضي براساس ويژگيها و عدهاي براساس ابدزار تحقد و شديوهي دسدتيابي بده آن،
تعاريفي را ارائه کردهاند .به عنوان نمونه بانک جهاني بدراي اولدين بدار در گزارشدي کده در
سال 1131ميالدي منتشر کرد ،حکمراني خوب را ارائه خدمات عمومي کارآمد ،نظام قابدل

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

کدده در تعدداليم اسددالمي توصدديه شددده و در سدديره اهددلبيدد

اعتماد و نظام اداري پاسخگو تعريف نموده اس (woods, 2000:824).

برنامه توسعه ملل متحد حکمراني خوب را اين گونده تعريدف کدرده اسد « :حکمراندي
خوب کوششي در جه

حاکمي

قانون ،شفافي  ،مسؤولي

پدذيري ،مشدارک  ،برابدري،

کارآيي ،اثربخشي ،پاسخگويي و ديدگاه استراتژيک در اعمال اقتدار سياسدي ،اقتصدادي و
اداري اس »)UNDP, 1997(.
وف تعريف ديگري حکمراني خوب عبارت اس

از «رژيدمهداي سياسدي کده الزامدات

کيفي خاصي را تضمين ميکند ،به عنوان مثال نبود فساد ،احترام به حقوق بشر ،شدفافي

در

دستگاههاي دولتدي و ادارهي سياسدي کده بايدد در مقابدل رأي دهنددگان پاسدخگو باشدد».
)(Hams Otto, 2002:123
با دق

در تعاريف متعدد از حکمراني خوب ميتدوان چندين نتيجدهگيدري کدرد کده در

حکمراني خوب صرفا تأکيد بر افزايش اثر بخشي و کارآيي نيس

بلکده تضدمين قدانوني و

( )Kickert & Walter, 1997: 735از ايدنرو برخدي معتقدندد

مشروعي

نيز مطدرح اسد

مشروعي

و حکمراني به اندازهاي به يکديگر پيوندد خدوردهاندد کده گداه حکمراندي را بده
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معناي « مديري

قواعد بدازي بده منظدور افدزايش مشدروعي

در قلمدرو حکومد » (کدارير،

 )13 :1333تعريف ميکنند.
با اين وصف اين نتيجه حاصل ميآيد که اين اصطالح در شراي و بسترهاي گوناگون،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

متفاوت تعريف ميشود و در هر جامعهاي بدا در نظدر گدرفتن مبداني سياسدي و فلسدفي بايدد
تعريف و اجرا گردد.
 .2ادلهي موافقان و مخالفان

با توجه به خاستگاه اصطالح حکمراني خوب در بسدتر جوامد ،غربدي ايدن سدئوال پديش
ميآيد که آيا تحق آن در جوام ،اسالمي با مباني ديني سازگاري دارد؟ محققدان اسدالمي
پاسخهايي متفاوت به اين سؤال دادهاند که در سه دسته قابل طرح اس .
 .1-2ديدگاه مخالفان و ادلهي آنها

برخي اصول حکمراني خوبِ منبعث از اسناد بينالمللي را در تعارض با مفاهيم اسدالمي
تلقي مينمايند و از اين منظر تحق آن را نه مطلوب و نه ممکن ميدانند (نقل از طبا طبايي،
 .)111 : 1331در اين چهارچوب انتقادي ،نظريهي ديگري نيدز وجدود دارد مبندي بدر اينکده
اگرچه اصول حکمراني خوب از دستاوردهاي ارزشمند بشري اس
سازگار نيس

اسالمي راج ،به حاکمي
ايران ،ساختار مناسب جه

اما تحق آن با مفاهيم

لدذا در جوامد ،اسدالمي مثدل جمهدوري اسدالمي

اجرايي شدن اين اصدول وجدود نددارد ( زارعدي-132 :1333 ،

 .)133در واق ،اين ديدگاه اصال

و ترجيح را به اين اصول داده و عدم تحقد آن را ناشدي

از موان ،ساختاري در جامعه اسالمي ميداند.
گروه اول از منتقدان که ميان اصول حکمراني خوب و ماهي
اصول حاکمي

اسدالمي نظدام سياسدي و

اسالمي تعارض ميبينند ،در تقرير اين تعارض چنين استدالل آوردهاند کده

در الگوي حکمراني خوب در جوام ،غربي ،هدف اصلي توسعهي جامعده بده ويدژه در بعدد
اقتصادي و مادي اس

از اين رو اجراي آن در جوامعي که در کنار رفاه و توسعه اجتماعي

به بعد معنوي انسان و باالتر از آن خدا محوري توجه خاص دارندد ،و در واقد ،حاکميد را
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ابزار و هدفي مياني براي رسيدن به هدف نهايي که همان سعادت ابددي انسدان اسد  ،مدي-

دانند اين الگو نميتواند کارآمد باشد و عمل به آن حاصلي جز ايجاد يک جامعهي توسعه
يافتهي کامال مادي ندارد .آنان تعارض در نظرگاه ايشان به ميزاني اس

که حتي بکارگيري



اصطالحات و واژگاني که در نظريههاي مبتني بر فرهنا مادي شکل گرفته را براي نظريه-
به زعم ايشان آنها با معيارهاي غربدي مطدرح شدده و داراي ابعداد مفهدومي و شداخصهدايي
هستند که متفاوت از معيارها و شاخصهاي اسدالمي – الهدي اسد
مفاهيم جديد يا گرته برداري از مباني ارزشي ،به روش معرفد
پردازي اسالمي زد و از تعابيري نظير دول
گرف

بندابراين بايدد بدا خلد

شناسدانه ،دسد

بده عندوان

کريمه ،حکمراني صدالحان و نظداير آنهدا بهدره

و مؤلفههاي آن را احصاء و به دور از ادبيات جهاني آن را مورد بحث و بررسي قرار

داده و در جهددان گسددترش داد( .حسدديني تدداش و واثدد 11:1313،بدده نقددل از :آرندد

و

عمان)11:2113،

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

هاي اسالمي بر نميتابند ،حتي اگر آن اصطالحات با مفاهيم اسالمي مشدترک باشدند زيدرا

برخي محققان مسلمان در ساير کشورهاي اسالمي نيز با اتخداذ چندين موضدعي اصدول و
مباني حکمراني مطلوب را در آيات قرآن و مفاهيم اسالمي جستجو نمودهاندد .بدراي نمونده
بعضددي نقطددهي جددوهري در رويکددرد قرآنددي راجدد ،بدده حکمرانددي خددوب را درک مفهددوم
"امان " و "عدال " در چهارچوب جهانبيني اسالمي دانستهاندد .درايدن ديددگاه ،مفداهيم
امان د

و عدددال

زمينددهاي بددراي مفدداهيم کدداربردي حکمرانددي خددوب ماننددد "شددريع "

و"شوري" در قرآ ن هسدتند درحدالي کده اماند

و عددال  ،مبداني هسدتي شناسدي را مهيدا

مدي کنندد .شدريع و شدورا سداز و کدار عملدي بدراي جامعدهي اسدالمي فدراهم مدينمايندد.
()Abdullah al-Ahsan & Young, 2008: 9-10
دراين ديدگاه امان  ،تعهد انسان در مقابل خداوند و تعيين کنندهي رابطده و مسدؤولي
اشخاص در قبال خانواده ،جامعه ،کشدور ،دولد

و کدل بشدري

مديباشدد(Abdullah al-.

)Ahsan & Young, 2008:14

برخي ديگر محور شکل گيري حکمراندي مطلدوب را بدا الهدام از آيدات قدرآن پيرامدون
انبياء ،جايگاه رهبري در جامعه اسالمي ميدانند .به نظر ايشان حکمراني يک امر وابسدته بده
خواس

و مأموري

الهي اس

و شخصي

الهيِ رهبري ،نقش اساسي در تحقد حکمراندي
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خوب داشته و حتي بر ساختارها و نهادها نيز مقدم اس  .استناد به سرگذش

رهبري انبيدايي

نظير حضرت موسي ،حضدرت داوود ،حضدرت سدليمان (علديهمالسدالم) و فرمانددهيِ الهدي
ماننددد حضددرت طددالوت (عليددهالسددالم) پشددتوانهي ايددن ديدددگاه اس د ( Naqvi, et al, .

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

)2011:10987

پذيرش رويکرد استخراج اصول حکمراني ازمتون اسالمي کنيم بالمان ،و قابدل دفدار از
سوي هر محق معتقد به مباني اسالمي اس  ،لکن اين کده بدا طدرح هدر گونده اصدطالح يدا
تأسيس حقوقي نوظهور که سابقهاي در متون اسالمي ندارد مخالف

شود قابدل نقدد بدوده و

موجب ميشود امکان اجراي اين چنين اصولي را حتي در صورت عددم تعدارض بدا اصدول
ومباني مسلم اسالمي مجاز دانسته نشود.
نقد اين ديدگاه ضمن تبيين نظريهي منتخب خواهد آمد ،ولي به اجمال مديتدوان گفد
ضمن تصدي اين که ماهي
جوام ،غربي اس

حکمراني خدوب و اصدول آن در جوامد ،اسدالمي متفداوت از

اما اين امر به داليلي چند مان ،اجراي اين اصول در جوام ،اسالمي نمدي-

شود ،از يکسو با توجه به هنجاري بودن اين اصطالح ،اجراي آن در جوامد ،گونداگون بدا
در نظر گرفتن مباني فلسفي و ارزشي آن جوام ،و نيدز توجده بده بافد
اجتماعي آن جوام ،،امکانپذير اس

از سوي ديگر اصول حکمراني خدوب همانندد اصدل

انتخابات و وجود نهادهاي متعدد حکومتي از جمله تجارب بشري اس
ماهوي و اساسي حاکميتي مانند حاکمي

فرهنگدي ،سياسدي و
کده اگدر بدا اصدول

قوانين اسالمي تعارض نداشته باشدد ،پدذيرش آن

منعي ندارد و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در اصل دوم به نقش تجدارب بشدري
در تحق اهداف نظام اسالمي اشاره نموده اس .
دستهي دوم از منتقدين که اصال

و ترجيح را به اصول حکمراني خدوب داده و معتقدد

به عدم اجرايي شدن اين اصول در جوام ،اسدالمي ،مثدل جمهدوري اسدالمي ايدران هسدتند،
فقدان ساختار مناسب در نظام سياسي را دليل اين امر ميدانند.
يکي از طرفداران اين نظريه مينويسد «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايدران در اصدول
متعددي به بيان ارزشها و آرمانها و اصول حاکميتي و حکدومتي پرداختده اسد  .آننده از
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اصول قانون اساسي ايران استنباط ميشود اين اس

کده هدم ارزشهدا و اصدول جمهوريد

منعکس شدهاند و هم اصول مذهبي و اسالمي»( .زارعي )132:1333،در اين ديدگاه اصولي
مانند مصادي زير به عنوان اصول منعکس کنندهي حاکمي

اسالمي مورد استناد واق ،شدده



اند:
اصل چهارم ،امر به معروف و نهي از منکر در اصل هشدتم ،واليد

فقيده عدادل و بدا تقدوا و

اختيارات و صالحي هاي وي موضور اصول پنجم و پنجاه و هفدتم و يکصدد و دهدم ،نهداد
شوراي نگهبان در اصول نود و يک تا نود و نه.
در اين نظريه هم چنين به وجود ارزشهاي مردم ساالر و شاخصهاي جمهدوري اذعدان
شده اس  .براي نمونه مصاديقي را مديتدوان ندام بدرد :کرامد

و ارزشهداي واالي انسداني

موضور بند ششم اصل دوم محو هر گونده اسدتبداد ،خودکدامگي و انحصدار طلبدي در بندد
ششم اصل سوم آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حددود قدانون موضدور بندد هفدتم اصدل

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

ايمان به اصول دين و مذهب در اصدل دوم ،اسدالمي بدودن کليده قدوانين و مقدررات در

سوم تضمين آزاديهاي مردمي حتي در مقابل قانونگدذاران و سياسد مدداران طدي اصدل
نهم مشارک

عامهي مدردم در تعيدين سرنوشد

سياسدي ،اقتصدادي ،اجتمداعي و فرهنگدي

خويش در بند هشتم از اصل سوم تأمين حقوق همه جانبهي افراد اعم از زن و مرد و ايجداد
امني

قضايي عادالنه براي همه و تساوي عمدوم در برابدر قدانون موضدور بندد چهداردهم از

اصل سوم ادارهي امور کشور بدا اتکداء بدر آراي عمدومي از راه انتخابدات ريديسجمهدور،
نمايندگان مجلس ،اعضاي شوراها و نظاير اينهدا يدا از طريد همدهپرسدي در اصدل ششدم
ارکان تصميمگيري و ادارهي امور کشور از طري شوراها مانند مجلدس شدوراي اسدالمي و
شوراهاي شهر در قالب اصول هفتم و يکصد تا يکصد و ششم حاکمي

انسان بر سرنوش

اجتماعي خويش به عنوان يک ح الهيِ غيرقابل سلب موضور اصل پنجاه و ششم و حقوق
مل طي اصول نوزده تا چهل و دوم( .زارعي)133-132 :1333 ،
صاحب اين ديدگاه پدس از بيدان ايدن دو دسدته از ارزشهدا و اصدول منددرج در قدانون
اساسي به بررسي امکان سازگاري اصول مزبور با يکديگر پرداخته اس
اصول اسالميِ حاکميد

و از تدأثير مسدتقيم

بدر سدازماندهدي نظدام حکدومتي و فراينددهاي تصدميمگيدري در

جامعهي سياسي ايدران سدخن گفتده اسد

و در ايدن چهدارچوب ،نظدام سياسدي موجدود در

161



جمهوري اسالمي ايران را با نظامهاي رياستي ،پارلماني و نيمه پارلماني مقايسه کرده اسد .
وي در هر مورد به اين نتيجه رسيده اس

که تفکيک قدوا و سدازماندهديِ قددرت سياسدي،

اختيارات و صالحي ها در ساختار فعلي حکوم

با توجه به مباني حاکمي  ،جمهوريد

و

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مردمساالريِ نظام سياسي صورت نگرفته اس  .در واق ،ايشان مشکالت ساختاري و شدکلي
در زمينهي نهادهاي حکومتي را مان ،اصلي براي تحق اصول حکمراني خوب مديبيندد .بده
باور ايشان ساختار قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران که مبتني بر نهادهاي متنور انتخدابي
و غير انتخابي اس

منجر به پيدايش و تحق اصول حکمراني خوب نخواهد شدد (.زارعدي،

 )212-133 :1333در واق ،اين ديددگاه وجدود دوگدانگي در قدانون اساسدي را مدان ،اصدلي
اجراي حکمراني خوب ميداند و اين دوگانگي را به دليل تعدارض منداب ،مشدروعي
دانسته که از سويي تئوکراسي (الهي) و از جه

نظدام

ديگر دموکراسي اس  .چرا که تئوکراسي

بودن آن به سبب الهي بدودن مقدام واليد فقيده و دموکراسدي بدودن آن بده سدبب مناصدب
انتخابي همنون مجلس و رياس

جمهوري اس (Hood, 1995: 21-30).

در نقد اين ديدگاه دو نکته قابل دق

اس :

اوال ،به نظر ميرسد در اين نگرش تحق اصول حکمراني خوب تنهدا وابسدته بده شدکل
حکوم

شده که محل تأمل ميباشد زيرا در حکوم هاي سياسي الگوي واحددي وجدود

ندارد تا تحق اصول حکمراني خوب را وابسته به آن بدانيم بلکه به عقيددهي برخدي ،مددل
حکمراني خوب يک آموزهي مديريتي منحصدر بده فدرد نيسد
الگوهاي حاکمي

بلکده مديتدوان دامندهاي از

خوب را تصور کرد که متناسب با شراي وضعي کشورها ،مانند عوامدل

سياسي و فرهنگي ،و آداب و رسوم توسعه مييابندد( .هداوندد )23 :1333 ،حتدي برخدي در
عدم ثبات و معيار واحد بدراي حکمراندي خدوب از ايدن جلدوتر رفتده و معتقدندد حاکميد
خوب تنها يک هوس مديريتي زودگذر اس  (Abrahamson, 2001: 586-672).بندابراين
مدل حاکمي
محوري
ميگردد.
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خوب ميتواند متناسب با ويژگيها و نيازهداي بدومي از جملده در ايدران ،بدا

اسالمي ِ حاکمي

طراحي و به کار گرفته شدود کده در ديددگاه منتخدب بررسدي

ثانيا ،بهرغدم وجدود اخدتالف نظرهدا و برداشد هداي متفداوت دربدارهي قدانون اساسدي
جمهوري اسال مي ايران که برخدي آن را داراي تعدارض ذاتدي دانسدته و برخدي تنهدا اصدول
حکوم



اسالمي را استخراج ميکنند و قائل به مباني دموکراتيک آن نيستند ،ايدن قدانون را

از همين قانون ميتوان شکلهاي مشارک

مردم در ادارهي امور عمومي جامعه ايدران را در

ابعاد اقتصادي [اصول چهل و سوم ،چهل و چهارم ،چهل و ششم ،پنجداه و نهدم و يکصدد و
دهم] ،فرهنگي و اجتماعي [اصول بيس

و چهار و بيس

ششم ،تا هشتم و نوزده ،بيستم ،پنجاه و نهم ،شص

و ششم] ،سياسدي و اداري [اصدول

و چهارم و يکصد] دسدتهبنددي نمدود( .

قليپور)13-12 :1333 ،
 .2-2ديدگاه موافقان و ادلهي آنان

با طرح آموزهي حکمراني خوب از سوي نهادهاي بينالمللي ،بسياري از صداحبنظدران

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

ميتوان داراي ظرفي

دموکراتيک بااليي دانس ( .عليزاده ثاني و الواني )1 :1333 ،با الهام

و پژوهشگران حدوزههداي مدديري  ،اقتصداد و حقدوق بده تدرويج آن در سدطح ملدي اقددام
نمودهاند( .رک :دبيرخانه مجم ،تشخيص مصدلح

نظدام )1331 ،ايشدان بده جداي تدأمالت

فلسفي و مبنايي در مورد اين نظريه ،نگاهي کاربردي و عملياتي متناسب با شراي کشور بده
آن داشتهاند.
برخي ضمن تبيين اصول حکمراني خوب بر پايهي اسدناد بدينالمللدي تحقد آنهدا را در
چهارچوب اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تعقيب نمودهاند و به عقيدهي ايشان
ظرفي

الزم براي دستيابي به ايدن اصدول در قدانون اساسدي ايدران وجدود دارد( .قلدي پدور،

)212-211:1331
اغلب طرفداران اين ديدگاه از نقطه نظر علوم مديري

و اقتصاد بده موضدور حکمراندي

خوب توجه نمودهاند .آنان ضمن مفروض دانستن اصول حکمراني خدوب بده مثابدهي يدک
چهارچوب آرماني صحيح ،مطلوب و جهانشمول به دنبال ساز وکارهاي اجرايي تحق آن
در کشور هستند .اين ديدگاه حتي در مراکدز و نهادهداي سياسد گدذاري نظدام نيدز تسدري
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داشته اس  .براي نمونه برگدزاري همدايش «حاکميد
سوي دبيرخانه مجم ،تشخيص مصلح
فعاليد

ودولد

شايسدته در ايدران  »1313از

نظام در اين چهارچوب تعريف ميشود.

1

علمددي – پژوهشددي مرکددز پددژوهش مجلددس شددوراي اسددالمي در مددورد اصددول

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

حکمراني مطلوب نمونه ديگر از اين دس

اقدامات اس .

2

با اين حال در آثار و نوشتههاي مربوط بده ديددگاه موافد  ،توصديههدا و نقطده نظرهدايي
راج ،به ضرورت توجه به شراي فرهنگي ،سياسدي و اجتمداعي کشدور ،بدراي زميندهسدازي
اجراي اصول حکمراني خوب نيز مطرح شده اس

(شريف زاده و قلي پدور)112 :1332 ،

اما ويژگي اصلي اين ديدگاهها ،پذيرش اصول حکمراندي خدوب بده عندوان يدک پدارادايم
مثب

و فقدان تالش جدي در جه

تبيدين و معرفدي اصدول حکمراندي خدوب و بدر پايدهي

مباني اسالمي به صورت مستقل اس  .شايد بتوان گف

اين نگاه و برداشد

از آنجدا ناشدي

ميشود که ايشان حکمراني را ابزاري براي به کارگيري بهتدر قددرت بده منظدور اسدتفاده از
حداکثر توان موجود در جامعه براي رسيدن به اهداف توسدعهاي مديدانندد( .شدريف زاده و
قلي پور )13 :1332 ،به اعتقاد ايشان رسيدن به اين مقوله با اجرايي شددن مؤلفدههدا و اصدول
حکمراني با همان مباني مورد نظر طراحان آن امکانپذير اس  .اين ديدگاه تا حدود زيادي
خوشبينانه بوده و منجدر بده ناديدده گدرفتن مبداني اسدالمي در بداب حکومد و حکمراندي
خواهد شد .روشن اس
مسألهي مهم مشروعي

در يک نظام اسدالمي ،حاکميد
الهي حکوم

و شيوههاي حکمراني حاکمي

قدوانين اسدالم در همدهي ابعداد و

و حاکمان اموري هستند که بر کل ساختار حکومتي

دارد .از اين رو ديدگاه موافق

بدي قيدد و شدرط بدا اصدول

حکمراني مطلوب يک رويکرد اسالمي قابل توجيه نميباشد.

 .1مقاالت اين همايش در مجموعهاي با عنوان «مجموعه مقاالت همايش حاکمي

و دول

شايسته در ايران  »1313در

سال  1331منتشر شده اس .
 .2حاصل اين فعالي ها ،تنظيم مجموعهاي با نام «حکمراني خوب :بنيان توسعه» ميباشد که در سدال  1333بده کوشدش
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دکتر احمد ميدري و دکتر جعفر خير خواهان گردآوري و توس مرکز پژوهشهاي مجلس شدوراي اسدالمي منتشدر
شده اس .

 .3ديدگاه منتخب [حکمرانی خوب با رويکرد اسالمی] و ادلهي آن

پذيرش ديدگاه مخالف

مطل و نفي اصول حکمراني خدوب بده دليدل فقددان پيشدينهي



اسالمي و وارداتي بودن اين آموزه اين تالي فاسد را دارد که همهي امور نوپيدا در عرصهي
در حالي که امروزه ميبينيم با تأييد و ابتکار عمل فقهاي بدزر

بده ويدژه امدام خميندي(ره)

شيوهها و قالبهايي در باب حکمراني وارد قانون اساسدي جمهدوري اسدالمي ايدران و نظدام
اسالمي شده اس
شرک

که پيشينهاي در جوام ،اسالمي نداشتهاند .بدراي نمونده اصدل انتخابدات و

مردم در تصميمگيريها ،تأسيس مجلس قانونگذاري ،تفکيک قوا و استقالل قدواي

سهگانه همه از ساختارهاي نوظهوري هستند که در نظام اسدالمي پذيرفتده شددهاندد .بده نظدر
ميرسد ساختارهاي مزبور که از جنس تجربه بشري مديباشدند ،مدادام کده بدا اصدول مسدلم
اسالمي که پيش از اين اشاره شد تعارض نداشدته باشدند پدذيرش آنهدا منعدي نددارد .قدانون

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

ساختار حکوم

و شيوه حکومتي مستحدث بوده و تبعا مشمول همين حکدم خواهندد شدد،

اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در اصل دوم ،استفاده از تجدارب بشدري را يکدي از راه-
هاي تحق اهداف جمهوري اسالمي ايران ذکر نموده اس .
اما نظريهاي که اصول حکمراني خوب را يک مفهوم مطل و آرماني دانسدته و سداختار
جوام ،اسالمي از جمله انتصابي بودن برخي نهادهاي قانوني در جمهوري اسدالمي را مدانعي
براي تحق آن ميداند نيز مخدوش اس

زيرا شکل و ساختار حکوم

يک نسخهي ثاب

براي همهي جوام ،نيسد  .از لحدا شدکل تنظديم قددرت و سداختار حکومد  ،مددلهداي
متنوعي از پادشاهي گرفته تا جمهوري و از انتخاب مستقيم حاکمان تا غيرمسدتقيم در نظدام-
هاي سياسي جهان رايج اس

و حتي در کشورهاي غربي نيز با يک ساختار حکومتي واحد

رو به رو نيستيم.
بر اين اساس اين رويکرد که اصول حکمراندي خدوب را بدي قيدد و شدرط مديپدذيرد و
صرفا يک نگاه کاربردي و بدون توجه به مباني اسالمي به آن دارد براي جامعه اسدالمي نده
ممکن اس

زيرا با مباني حکومتي اسالم تعارض پيدا ميکند ،و نه مفيد اس

چدون کده بده

دليل ساختاريِ پيش گفته به نتيجه نميرسد و مورد استقبال قرار نخواهد گرف .
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رويکرد منتخب اين اس
رعاي

که اصول حکمراني خوب به مثابهي يک تجربدهي بشدري بدا

مباني اسالميِ ناظر بر حکوم

جام ،الشراي در عصر غيب

نظير اصدل حاکميد

به عنوان استمرار حاکمي

قدوانين اسدالم ،حاکميد

فقيده

الهي قابل پذيرش اس  .داليدل مدا

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

بر اتخاذ اين رويکرد به شرح ذيل اس :
اول .اصطالح حکمراني خوب يک اصطالح هنجاري و انعطافپذير اس  .اين ويژگدي
سبب ميشود که اين مفهوم از سطح بينالمللي به مديري
توجه به باف

داخلي کشورها عرضه شود تا بدا

فرهنگي و سياسي جامعهي خود از آن بهره ببرند .داليدل هنجداري بدودن ايدن

مفهوم عبارتند از:
د اوصافي مانند مطلوب يا همه به نوعي گزارههاي ارزشي ،هنجاري و تجويزي هستند.
د ويژگيها و اجزاء و ارکان حکمراني خوب داراي خاصي
که ميبايس

هنجاري و ارزشدي هسدتند

بنا بر اقتضاء و شراي معنا شوند و معيارهاي ارزيابي آنها تعيين گردد

د حکمراني خوب وسيلهاي براي دس

يافتن به يک يا چندد هددف مطلدوب اسد

کده

شاخصههاي اندازهگيري حکمراني خوب به وسيلهي تعيين نتايج مطلوب شناخته مديشدوند،
در نتيجه مجموعهي متفاوتي از ويژگيها براي ارزيابي حکمراني مدورد اسدتفاده قدرار مدي-
گيرند که بستگي به ماهي

نتايج مورد انتظار از حکمراني خوب دارند

د آننه که براي ارزيابي و سدنجش حکمراندي انتخداب مديشدود ،براسداس ندور ادارهي
عمومي و چهارچوبهاي سياسي ،اجتماعي کشورها اس  ،چون اين مدوارد از کشدوري بده
کشور ديگر متفاوت اس  ،اين اختالفها در تعداد ،نور ،تفسير و تعريف ويژگديهدا نمدود
پيدا ميکند( .دباغ و نفري )2-3 :1333 ،در اين راستا بايد گف

اعمال شايستهي حکمراندي

منوط به تبيين و تداوم قواعد تدبير ادارهي عمومي اس  ،زيرا اگر بهتدرين قواعدد بدي ثبدات
باشند ،قادر به شکلدهيِ به حکمراني خوب نخواهند بود.
الزمهي ثبات قواعد ،مشروعي

و حقاني

آنهدا مديباشدد .ايدن مشدروعي

و حقانيد

قواعد در جوام ،گوناگون با توجه بهِ مباني فلسفي و بسترهاي سياسي ،فرهنگدي و اجتمداعي
متفاوت بوده و اين تفاوت به نوبهي خود منجر به تفاسير گونداگون از حکمراندي خدوب در
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جوام ،مختلف ميشود(.علوي تبار)122 :1331 ،

دوم .در تعاليم ديني ،حاکمي

مطل و ذاتي بدر جهدان و انسدان از آن خداوندد اسد

هيی کس غير از ذات باري تعالي ح حاکمي

و

ندارد مگر آن که از جاندب ايشدان ،مدأذون



باشد .ادلهي زيادي بر اثبات اين امر وجود دارد .ادلهي عقلي که مبتني بر بيدنش توحيددي و
شناخ

همهي م وجودات هستي اس و تمدام خلقد از او نظدام يافتده اسد  .چندين نظدام توحيددي
ايجاب ميکند والي

و ادارهي امور جهان به او اختصداص داشدته و هديی کدس جدز او بده

حکم راندن شايسته نباشد با اين وصف هرگونه تصرف در نظام هستي و امور آدميدان بايدد
به اذن الهي و مستند به ارادهي او باشد .حکوم
الهي اس

در امور مخلوقات و از شؤون ربوبي

و حاکمي

هيی مبدأ و منشاء ديگدري جدز خداوندد را

نميپذيرد( .مصباح يزدي )232-232 :1311 ،از جه
حاکمي

ادلهي نقلي نيز آيات قرآن در اثبات

مطل الهي بسيار اس  ،خداوند در قرآن تصدريح دارد حکدم کدردن و حاکميد

مختص خودش اس
حکوم

سياسي نيز کده ندوعي تصدرف

 1و هيی کس جز خداوند ولي امر مردم نيسد

به شريکي خود برنگزيند.

و هرگدز کسدي را در

2

خداوند متعال از باب لطف براي تحق اين حاکمي  ،شريع
اس

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

جهان هستي اس  ،متضمن آن اسد

کده خداوندد متعدال خدال جهدان آفدرينش و

را براي بشر معين فرموده

و براي جاري نمودن اهداف و اصول آن ،ضمن تعيين شراي و اصول و با اعطاي اذن

و مسؤولي

در قالب نص به برگزيدگان خويش و در عصر غيب

براي واجدان شراي  ،زمينهي تحق حاکميد
اسالم ح حاکمي
مشددروعي

خدويش را فدراهم نمدوده اسد  .بندابراين در

اوال و بالذات از آن خداوند اس

که خداوند صالحي هاي حکوم

امام معصوم (عليهالسدالم)

و ثانيا و بالعرض ح کسداني اسد

را به آندان عطدا مديفرمايندد .بندابراين مبداني حقانيد

در حاکمي د  ،فرمددان الهددي اس د

و

و هددر حدداکميتي بدددون فرمددان او نامشددرور

اس (.مکارم شيرازي و همکاران )23 :1323 ،صاحب جواهر در اين خصدوص مدينويسدد:
«از عقل و نقل پيداس

منصب حاکمي

 .1سوره مبارکه يوسف ،آيه شريفه .31
 .2سوره مبارکه کهف ،آيه شريفه .23

از آن آنها و واليد

امدر متعلد بده آنهدا اسد  ،و
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اختيار مطل در اين باب نيز به آنها بر مي گردد .بنابراين کسي بدون اذن آنها نمديتواندد در
واليات داخل شود و متصدي امر گردد»(.نجفدي .)122 :1113 ،در همدين راسدتا اسد
برخي از محققان مسلمان اظهار داشتهاند شخصي

رهبدر جامعده اسدالمي و ويژگديهداي او

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نقش اساسي براي تضمين حکمراني خوب دارد .به نظر ايشان حاکمي
دمکراسددي اس د

کده

خوب نه وابسدته بده

و ندده بدده مؤسسددات و نهادهدداي زيرسدداختي ،بلکدده عامددل تعيددين کنندددهي

حکمراني خوب ،رهبري اس که براي ايجاد سيستمهاي ضروري اين حکمراني مسدؤولي
دارد( Naqvi, et al, 2011:10987).

ارجار حاکمي

به خداوند صرفا امدري انتزاعدي و نظدري نبدوده و واجدد آثدار عملدي و

اجرايي در اعمال حاکمي
حاکمي

اس

منشاء الهي پيدا ميکند و قوانين ميبايسد در چهدارچوب احکدام شدريع

اسالمي و احکام ثاب
اساسي غفل

اس

در اين راستا تشري ،و قانونگذاري کده از جنبدههداي مهدم

قرآن شکل بگيرد بنابراين در جامعدهي اسدالمي نبايدد از ايدن مبنداي

نموده و خود را در حصار اصول حکمراني خوب با همان قالب غربي محدود

نمود چهد ارچوبي کده مبنداي فکدري ثدابتي در بداب سياسد و حاکميد نداشدته و گداهي
حکوم هاي ديکتاتوري را مطلوب ميداند و در مواردي حاکمي
گزين د .مبناي اخير که اکنون تفکر غالب در جوام ،غربي اس

دموکراتيک را بدر مدي

و با عنوان دموکراسي از آن

ياد ميشود ،انسان را محور حيدات اجتمداعي و معيدار همدهي امدور اعدم از مسدائل ارزشدي،
حقوقي ،اخالقي و سياسي ميداند و در آن بر ارزشهاي خاص انساني در برابدر ارزشهداي
ديني و فوق مادي تأکيد ميکند .در اين ديدگاه حکوم
مردم شکل ميگيرد و اين خواس

نيز بدر محدور خواسد

و ارادهي

و اراده شرط الزم و کدافي بدراي تأسديس حکومد

بده

شمار ميآيد .به بيان ديگر در اين نظريه ،اين مردم هستند که قدرت را به حاکم مديبخشدند
و در واق ،رأي مردم براي حاکم هم مقبولي

و هم مشدروعي

حسيني )111 :1333 ،نتيجهي چنين تفکري اين اس

مديآورد(.مصدباح يدزدي و

که بشر در مقابل خدا نوعي اصدال

استقالل مييابد و مرکز ثقل ارزشها قرار ميگيرد(.نوروزي)32 :1323 ،
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و

پيامد اين تفکر به دليل ضعف معرف

انسان 1و عدم تواندايي او در تشدخيص بسدياري از

مفاسد و مصالح در رواج بيبند و باري و فساد در جوام ،ظاهر ميشود .قرآن کريم به طدور
صريح به اين رابطه اشاره داشته و ميفرمايد« :اگر نظام طبيعد

بدر طبد خواسدتههداي آندان

جهان بيني اسالمي بر نيازمندي انسان به مساعدت و ياري شريع

اسد

کده در

الهدي تأکيدد شدده اسد .

همچنانکه توصيه شده انسانها رواب فردي ،اجتماعي خود را در همهي عرصهها حتدي در
الهدي اسدتوار سدازند(.بهروزي لدک،

)31 :1312
البته نبايد تصور نمود اسالم براي مردم هيی نقشدي در حکومد
مطلب که حکوم

و قدرت سياسي در هر عرصه و قلمرويي ،براي ثبات و تداوم حاکميتي

بايد از پشتوانهي رضاي
تسالم اس

قائدل نيسد

بلکده ايدن

و مقبولي

عمومي مل

برخدوردار باشدد ،از امدور مسدلم و مدورد

و در آموزههاي اسالمي نيز بر نقش انسانها بر سرنوشد

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

اداره ميشد فساد همهي آسمانها و زمين را فرا ميگرف » 2.به همدين جهد

عرصههاي سياس گذاري ،به لحا معرفتي بر هداي



خدويش تأکيدد بسديار

شده اس  .در اين خصوص ميتوان به آياتي که مؤمنان و حاکم اسالمي را به مشدورت فدرا
ميخواند ،اشاره نمود 3.مضمون تعابيري قرآني نظير «إِنَّ اللّهی الَ يبغَيِّرُ میا بِقَومٍ حیتَّدى يبغَيِّدرُواْ میدا
بِأَنْفُسِهِم» 3و «الَ إِکْرَاهی فِي الدِّينِ» 2بر اين نکته که مردم بر سرنوش
دالل

خدويش حداکم هسدتند،

دارند .عالوه بر اين در آياتي نيز بر حضور مدردم در صدحنهي سياسدي و حمايد

از

 .1سوره مبارکه اسراء ،آيه شريفه .32
 .2سوره مبارکه مؤمنون ،آيه شريفه .21
 .3سوره مبارکه شوري ،آيه شريفه .33
« .3خداوند سرنوش

هيی قومي را تغيير نميدهد مگر آنکه آنان آننده را در خودشدان اسد تغييدر دهندد» ،در :سدوره

مبارکه رعد ،آيه شريفه .11
« .2اکراهي در قبول دين نيس » ،در :سوره مبارکه بقره ،آيه شريفه .223
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رهبر جامعهي اسالمي تأکيد شده اس
الْمبؤْمِنِينَ».

کده «يیدا أَيههیدا النَّبِديه حیسدببکی اللّدهب وی میدنِ اتَّبیعیدکی مِدنَ

1

بنابراين اسالم حضور مردم را در صحنههاي سياسي الزم و مؤثر ميداند ،اما با توجده بده
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

اسالمي ،مشروعي

اين مبنا که حاکمي

خود را از خداوند ميگيرد (جدوادي آملي،بديتدا:

 313حقيق  )223 :1331 ،نقدش مدردم تدأمين کنندده و منشدأ مشدروعي
وسيلهي انشاء و جعل والي
حکوم

و يدا بده عبدارتي

نميباشد بلکه مردم با انتخاب ولي فقيه در چهدارچوب ديدن،

او را تحق بخشيده و کارآمد مي کنند .بدر ايدن اسداس حکومد در اسدالم نده بده

صرف گزينش مردم بلکه با اذن الهي و در سايهي رهنمود شرر و به دس
گيرد ،به طوري که تحق خارجي آن مندوط بده پدذيرش و مقبوليد

مردم شکل مي-

مدردم اسد (.معرف ،

)11 :1322
سوم .نظر بر آننه بيان گرديد حکمراني خوب و اصول آن در رويکرد اسالمي در پرتدو
مباني الهي حاکمي

و حکمراني از يکسو و توجه به نقش مردم و تجدارب بشدري در ايدن

زمينه از سوي ديگر ميباشد .در کنار اين امور ،مقايسهي مفداد اصدول حکمراندي خدوب بدا
اصول اسالميِ حکمراني و تبيين اصول مستقل ناظر بر حکمرانديِ برگرفتده از معدارف قدرآن
مورد تأکيد رويکرد حاضر ميباشد .در اين چهارچوب اصول حکمراني خدوبِ منددرج در
اسناد بينالمللي و مطرح در جوام ،غربي از قبيل اصل حاکمي
و پاسخگويي و حتي مشارک

مردم در حکوم

قانون ،شدفافي  ،مسدؤولي

به عنوان تجارب بشري نه تنها تعارضي بدا

مباني اسالمي حاکمي

ندارد ،بلکه با آن سازگار نيز ميباشد لکن حددود و قلمدرو اعمدال

اين اصول بايد با رعاي

باشدد .بدراي نمونده در

احکام مسلم اسالميِ مبتني بر قرآن و سدن

يک جامعهي اسالمي به اعتبار مشارک

مردم در حکوم

گرفتن و کنار گذاشتن قوانين اسالمي مجاز نيس

و به استناد آراي عمومي ،ناديده

و به هديی وجده بدراي حکومد

مطلدوب

نخواهد بود .از اين رو معتقديم مفهوم حکمراني خوب و اصول آن بايد در اين چهدارچوب

171

« .1اي پيامبر ،خداوند و مؤمناني که از تو پيروي مي¬کنند براي حماي تو کافي اس
سوره مبارکه انفال ،آيه شريفه .33

[فق بر آندان تکيده کدن]» ،در:

اجرايي آن بررسي شود ،ضمن اين که در يک نظام اسالمي فارغ از اصدول

تحليل و قابلي

مطرح شده در سطح بين المللي ،اصول مستقل و جداگانهي منبعث از قرآن وجدود دارد کده
اصول راهنما و تعيين کنندهاي براي جه گيري حکوم



و شيوهي حکمراني ميباشند .در

قرآن و سن

در امر حاکمي  ،در اصل دوم ،مباني جهان بيني اسالمي مانند توحيدد ،نبدوت

و معاد را به عنوان اصول پايهاي جمهوري اسالمي ايران ذکر ميکند.

1

با قبول امکان اجرايي شدن اين آموزه در جوام ،اسالمي اگدر بخدواهيم تعريفدي از ايدن
مفهوم در معناي اسالمي آن داشته باشيم ،ضروري اس که بدا لحدا بسدترهاي توحيددي و
معنوي تعريف گردد از ايندرو برخدي محققدان اسدالمي در تعريدف آن گفتدهاندد« :الگدوي
مطلوب حکمراني خوب اسالمي ،مدلي اس که مبتني بدر خددا محدوري و در نظدر گدرفتن
ارزشهاي معنوي در برنامهريزي و راهبردهاي مناسب براي تأمين سعادت دنيوي و اخدروي
انسان ميباشد» (شاکري )2 :1313 ،در تعريف ديگر آمده اس

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

اين راستا اس

که قانون اساسي جمهوري اسالمي بده مثابدهي يدک سدند حقدوقيِ مبتندي بدر

«حکمراندي خدوب فرايندد

تصميم گيري توس خداوند يا انبياء ،اولياء و نايبان بر ح آنان و اجراي آن بده منظدور نيدل
افراد و جامعه بده رفداه ،آسدايش و تکامدل دنيدوي و سدعادت و رسدتگاري اخدروي اسد ».
(حسيني تاش و واث )22 :1312 ،

« .1جمهوري اسالمي ،نظامي اس بر پايه ايمان به:
 -خداي يکتا (الاله االاهلل) و اختصاص حاکمي

و تشري ،به او ،و لزوم تسليم در برابر امر او.

 وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. معاد و نقش سازندهي آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا. -عدل خدا در خلق

و تشري.،

 امام و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالم. -کرام

و ارزش واالي انسان و آزادي توام با مسؤولي

جام ،الشراي بر اساس کتاب و سن

او در برابر خددا ،کده از طريد الدف .اجتهداد مسدتمر فقهداي

معصدومين سدالم اهلل علديهم اجمعدين ،ب .اسدتفاده از علدوم و فندون و تجدارب

پيشرفته بشري و تالش در پيشبرد آنها ،ج .نفي هر گونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پدذيري ،قسد و
عدل و استقالل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي کند»..
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نتيجهگيري

نمود که ماهي

حکمراندي خدوب و اصدول

در يک تحليل کلي ميتوان چنين برداش

مندرج در آن در جوام ،اسالمي متفاوت از جوام ،غربي اس

اما با توجه به هنجاري بودن

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

اين آموزه ميتوان اصول آن را با مباني فلسفي و ارزشي و نيدز سداختار فرهنگدي – سياسدي
جوام ،گوناگون تطبي داد .از اين رو در جوام ،اسالمي و از جمله جمهوري اسالمي ايدران
که بر مشروعي

الهي حکوم

تاکيد شده اس  ،پذيرش اصول نظريهي حکمراندي خدوب

به عنوان يک تجربهي بشري با رعاي

ضواب و قواعد اساسي مانند حاکمي

قدوانين الهدي

و ضرورت رهبري اسدالمي و متناسدب بدا شدراي فرهنگدي و اعتقدادي در نظدام اسدالمي بدا
محذوري مواجه نيس  ،ضمن ايدن کده مقايسدهي مفداد اصدول حکمراندي خدوب بدا اصدول
اسالمي حکمراني و تبيين اصول مستقل ناظر بر حکمرانيِ بر گرفتده از معدارف قرآندي بايدد
مورد توجه قرار گيرد .بنا بر اين ،نگاه کاربردي صرف به اصول حکمراني خوب بدون هيی
قيد وشرطي و بدون لحا مباني اسالمي ،آن گونه که طرفداران مطل اين ديدگاه معتقدند،
در جوام ،اسالمي جايز و ممکن نميباشد .چنان کده ديددگاه مخالفدان مطلد کده بداب هدر
گونه مقايسه و بحث را ميبندد ،نميتواند مدورد پدذيرش واقد ،شدود .بدا ايدن همده ،تدرويج
اصول نظريه ي حکمراندي خدوب در جامعده اسدالمي بده دليدل سدوء برداشد

و تفسديرهاي

متفاوت توصيه نميشوو و تببين و ترويج اصول مستقل حکمرانيِ مستخرج از قرآن و سدن
مورد تاکيد اس .
منابع

قرآن کريم
 .1ابن طاووس ،علي بن موسي1322 ،ش ،کشف المحجه لثمره المهجده ،قدم ،بوسدتان
کتاب ،چ.2
 .2ارسطا ،محمدجواد1323 ،ش ،اهتمام بده آراي عمدومي و ديدد مدردم در نگداه امدام
علي(عليهالسالم) ،حکوم
172

اسالمي ،ش .12

 .3ايزدهي ،سيد سجاد1333 ،ش ،نظام سياسي مطلوب در انديشهي سياسي مدال احمدد
نراقي و محمد حسن نجفي ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمي ،بيچا.



 .3بهروزي لک ،غالمرضا ،اخالق سياستمداري1312 ،ش ،قدم ،نهداد نماينددگي مقدام
 .2جوادي آملي ،عبداهلل ،بيتا ،تفسير موضوعي قرآن :جامعه در قرآن ،بيچا ،ج.12
 .3حسيني تاش ،سيد علي و واث  ،قادر علدي1313 ،ش ،حکمراندي شايسدته بررسدي و
شاخصههاي اين دو از ديدگاه اميرالمؤمنين علي(عليهالسالم) ،اسالم و پژوهشهداي
مديريتي ،سال سوم ،ش.12
 .2حقيقد  ،صدادق1331 ،ش ،توزيد ،قددرت در انديشده سياسدي شديعه ،تهدران ،نشدر
هستي ،چ.1
 .3خالقي ،علي و همکاران1333 ،ش ،نظام سياسي در انديشه سياسي شيخ مفيدد ،سديد

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

معظم رهبري در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف ،چ.1

مرتضي و شيخ طوسي ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمي ،چ اول.
 .1دباغ ،سروش و نفدري ،نددا1333 ،ش ،تبيدين مفهدوم خدوبي در حکمراندي خدوب،
مديري

دولتي ،ش.3

 .11زارعي ،محمدحسين1333،ش ،حکمراني خوب ،حاکميد

و حکومد

در ايدران،

مجله تحقيقات حقوقي ،ش .31
 .11شاکري ،حميد1313 ،ش ،مطالعه تطبيقي مؤلفدههداي حکمراندي خدوب در انديشده
غرب و نهج البالغه ،اولين کنگره ملي تفکر و پژوهشهاي ديني ،قابل دسترسي در
پايگاه اينترنتي به نشانيhttp://s5.picofile.com :

 .12شريف زاده ،فتاح و قليپور ،رحم اهلل1332 ،ش ،حکمراني خوب و نقش دول ،
مديري

فرهنا سازماني ،ش.3

 .13شهرام نيا ،اميرمسعود ،تأثير جهاني شدن بر دموکراسي در ايران معاصدر ،پايدان نامده
دکتري ،دانشگاه تربي

مدرس .1333

 .13طباطبددايي ،سدديد احمددد1331 ،ش ،نظددام پاسددخگويي در حکمرانددي خددوب :مبدداني
ارزشي ،چالشها ،موان ،و مشکالت احتمالي فراروي ايدران ،در :مجموعده مقداالت
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همايش «حاکمي

و دول شايسته در ايران  ،»1313تهدران ،دانشدگاه آزاد اسدالمي

شهر ري ،چ.1
 .12طباطبددايي ،محمدحس دين1312 ،ق ،الميددزان ،قددم ،دفتددر انتشددارات اسددالمي جامعدده

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مدرسين حوزه علميه قم ،چ ،2ج.12
 .13علوي تبار ،عليرضا1331 ،ش ،حکمراني شايسته و قواعد فقه ،در :مجموعه مقاالت
همايش «حاکمي

و دول شايسته در ايران  ،»1313تهدران ،دانشدگاه آزاد اسدالمي

واحد شهر ري ،چ.1
 .12قلي پور ،رحم

اهلل1333 ،ش ،تحليل و امکان سنجي الگوي حکمراندي خدوب در

ايران با تأکيد بر نقش دول  ،دانش مديري  ،ش. 32
 .13مته کارير ،آنه1333 ،ش ،حاکمي  ،مترجم ابراهيم گلشن و علي آدوسدي ،تهدران،
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديري

و بر نامه ريزي ،بيچا.

 .11مجلسي ،محمدباقر1313 ،ق ،بحار االنوار ،بيروت ،دار احيا ء التراث العربي ،چ.2
 .21مصباح يزدي ،محمدتقي1311 ،ش ،نظريه سياسي اسالم ،قدم ،مؤسسده آموزشدي و
پژوهشي امام خميني ،چ ،3ج.1
 .21دددددددددددددددددددد ،و حسيني ،سيد ابراهيم حسيني1333 ،ش ،نقدش مدردم در حکومد
اسالمي :آراي يا نه ،مکاتبه و انديشه ،ش .33
 .22معرف  ،محمددهادي1322 ،ش ،واليد

فقيده ،قدم ،مؤسسده فرهنگدي و انتشداراتي

تمهيد ،چ.1
 .23مفيد ،محمد بدن نعمدان1313 ،ق ،مجموعده آثدار مفيدد ،المسدايل الجاروريده ،قدم،
کنگره جهاني هزاره شيخ مفيد ،بيچا.
 .23مکارم شيرازي ،ناصر و همکاران1323 ،ش ،پيام قرآن ،قم ،مدرسه االمام علدي بدن
ابيطالب(عليهالسالم) ،چ ،1ج.11
 .22نجفي ،محمدحسن ،جواهر الکالم1113 ،م ،بيروت ،داراحيداء التدراث العربدي ،چ،2
ج.22
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 مؤسسده آموزشدي و پژوهشدي، قم،  فلسفه سياس،ش1323 ، محمدجواد، نوروزي.23
.1 ج،3 چ،)امام خميني(ره

ام کان سنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان

، حقدوق اساسدي، توسعه و حقوق بشدر، حکمراني خوب،ش1333 ، مهدي، هداوند.22
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.3 ش
: در،شايسدته

گرايي در دول

جويي و شراک

، تهددران،»1313 شايسددته در ايددران

و دولد

 مشارک،ش1331 ، دددددددددددددددددددد.23
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