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چکيده
يكي از مهمترين نكاني كه ميبايست مورد مداقه و تدبير قرار گيرد ،شيوههاي حكمراني
دولتها و نحوه تاثير گذاري آن بر آحاد جامعه است .به طور كلي حكمرانان و خطمشي-
گذاران از ديدگاه هاي مختلفي از جمله اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و  ...به مسائل و
مشكالت عمومي نگريسته و درصدد حل آن بر ميآيند .در اين راستا ،نكته حائز اهميت
اين است كه نخبگان قدرت ،مسائل عمومي را از ديدگاه خود تعبير و تفسير نموده و در
نهايت آنها را به عنوان اولويت ها معرفي (يا به عبارت بهتر تلقين) نموده و در دستور كار
قرار مي دهند .يكي از مصاديق اين امر ،تئوري حكمراني خوب است .در اين ديدگاه ،از
زاويهاي خاص كه مد نظر تئوريپردازان آن است به مسائل پرداخته شده است و ابعادي
همچون ابعاد اجتماعي ،اخالقي و  ...مورد اهمال واقع شده است .پژوهش حاضر با بررسي
تطبيقي اين ديدگاه و مردم ساالري ديني به بيان ابعاد و مولفههاي مكمل حكمراني خوب
(يا به عبارت بهتر حكمراني متعالي يا مطلوب) ميپردازد .البته در طي اين مسير ،از
شاخصهاي موجود در سيره حكمراني اميرمومنان علي (ع) نيز بهره برده شده است .نتايج
بدست آمده ،سه بعد ديگر ،يعني اجتماعي ،اخالقي و مديريتي به عنوان شاخصهاي مكمل
به اين ديدگاه افزوده شده است كه هر يک از اين شاخصها داراي ابعاد فرعي نيز ميباشند.

واژگان کليدي :حكمراني خوب ،مردم ساالري ديني ،نهج البالغه.
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مقدمه
در حقيقت ،حكمراني واژه اي جديد نيست و در خالل بحث در زمينه سازمان اجتماعي شكل گرفته و نسبتاً در اين اواخر توسعه يافته
است .اين واژه درحاليكه به سرعت در واژگان معاصر انگليسي پيشرفت نموده است ،ولي بخوبي در بسياري از زبانها ترجمه نشده است .ريشه
اين واژه به قرن  11و  11بر ميگردد .بسياري از انديشمندان درمورد اين تعريف از حكمراني اتفاق نظر دارند كه حكمراني ،تصميمگيري
درمورد هدايت است .يكي از تعاريف مفيد درمورد حكمراني اين است كه حكمراني ،هنر هدايت نمودن جوامع و سازمانها است .1با اين حال،
براي برخي اين پرسش پيش مي آيد كه آيا اين فرمول بندي ،معناي ضمني هدايت از باال به پايين را دارد يا كنترلي كه بسيار قوي است؟ آيا
«هدايت نمودن »2واژه مناسب و بجايي است؟ واضح است كه حكمراني دربرگيرنده تعامل ميان ساختارها ،رويهها ،و سنتهايي است كه تعيين
ميكند چگونه قدرت اعمال ميگردد ،چگونه تصميم گرفته ميشود ،و چگونه شهروندان يا ساير ذينفعان اظهارات خود را بيان مينمايند.
اساساً حكمراني دربازه روابط و پاسخگويي است :چه كسي نفوذ دارد ،چه كسي تصميم ميگيرد ،و به چه ميزان تصميمگيران پاسخگو هستند.
اين مفهوم ممكن است به طور مفيدي در بسترهاي مختلف (از جمله جهاني ،ملي ،و محلي ،اجتماعي و نهادي) مورد استفاده قرار گيرد (پالمتر
و گراهام.)1111 ،3
حكمراني خوب ،واژهاي است كه در دهه  1111توسط بانک جهاني رواج يافت .منطق اين است كه همراه با حكمراني خوب  -يعني،
مبارزه نمودن با فساد مالي ،پارتي بازي ،بوروكراسي ،و سوء مديريت -و شفافيت ،پاسخگويي ،و رويههاي مناسب ميتوان به طور موثري جهت
دستيابي به اهداف كاهش فقر كمک نمود (ناندا.)2112 ،4
به زعم كافمن ،5حكمراني يعني اعمال قدرت از طريق نهادها و سنتهاي رسمي و غير رسمي به منظور ارائه كاالي عمومي .بنابراين
حكمراني عبارت است از )1 :فرآيند گزينش ،نظارت و جايگزيني حكومتها؛  )2ظرفيت تدوين و پيادهسازي خطمشيهاي مناسب و ارائه
خدمات عمومي؛  ) 3احترام قائل شدن براي شهروندان و قائل شدن شان و مقام براي نهادهاي حاكمي كه داراي تعامالت اجتماعي و اقتصادي
است (كافمن.)2113 ،2
به طور كلي ،حكمراني خوب از سوي نخبگان قدرت و با رويكردي مادي و اقتصادي ارائه شده است .به عبارت ديگر ،صندوق بين المللي
پول ،بانک جهاني ،سازمان تجارت جهاني و  ...حكمراني را درصوتي خوب و مطلوب ميدانند كه با رويكرد اقتصادي به مسائل بنگرد .مطابق با
مدل خطمشي گذاري نخبگان ،اين نخبگان هستند كه ترجيحات و اولويتها را تعيين و ديكته مينمايند ،مهم نوع مسائل از ديدگاه اين قشر
از جامعه است نه تودهها (داي .) 24 :1111 ،1در مقابل ،از ديدگاه رويكرد اسالمي ،در مردم ساالري ديني ،مردم نيز در اين فرايند دخيل بوده
و حق اظهار نظر دارند .به عبارت ديگر مسئله اصلي اين است كه با تک بعدي نگري به مسائل و آن هم توسط نخبگان نميتوان به طور جامع
و مطلوب مسائل را شناسايي و حل نمود .راهكار اين امر اهتمام بر ساير جنبهها و چند بعدي نگري است .بر اين اساس ،جهت رفع اين مسئله
و فايق آمدن بر تک بعدي نگري موجود در تئوري حكمراني خوب ،از ديدگاه مردم ساالري ديني و مباني ارزشي آن بهره برده شده است تا
بدين طريق نقصان اين تئوري حل شده و شاخصهاي مكمل ارائه گردد.

اهداف و پرسشهاي پژوهش
پژوهش حاضر درصدد است تا بر اساس انديشههاي اسالمي و سيره حكمراني امام علي (ع) ،خالءهاي موجود در تئوري حكمراني خوب
را شناسايي و جهت حل آن راهكار و شاخصهاي مكملي ارائه دهد.
سوال اصلي :آيا شاخصهاي حكمراني خوب ،جامع و مانع است؟ شاخصهاي مكمل اين رويكرد كدام است؟
سوال فرعي  :1شاخصهاي حكمراني خوب از منظر اجتماعي كدامند؟
سوال فرعي  :2شاخصهاي حكمراني خوب از منظر اخالقي كدامند؟
سوال فرعي  :1شاخصهاي حكمراني خوب از منظر مديريتي كدامند؟

1 . governance is the art of steering societies and organizations.
2 . Steering
3 . Plumptre, & Graham
4 . Nanda
5 . Kaufmann
6 . Kaufmann
7 . Dye
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ادبيات پژوهش
حکمرانی 8و حکومت
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حكمراني ،واژهاي است كه از حدود سال 1111از گمنامي به سوي كاربرد گسترده حركت نموده است .ديدگاههاي مختلفي در زمينه
تعريف حكمراني وجود دارد .گرايشي نه چندان معمول ،حكومت را مترادف «حكمراني» بكار برده است .با اين حال ،حكومت و حكمراني در
بسياري از موارد بجاي يكديگر بكار برده شدهاند.
يكسان دانستن حكمراني و حكومت ،روش كشف مشكل را محدود نموده و طيف استراتژيهايي كه ظاهراً جهت حل آن مشكل در
دسترس هستند را نيز مختل و غير قابل استفاده مي نمايد .به طور خالصه ،ابهام موجود در واژگان مرتبط با حكمراني ميتوانند پيامدهاي
عملي مهمي داشته باشند :اين امر نه تنها تعريف مشكل را تحت تاثير قرار ميدهد بلكه تحليل خطمشي درمورد نحوه حل آن مشكل را نيز
تحت تاثير قرار ميدهد.
زمانيكه حكومت ،به سازماني سواي از شهروندان ،بجاي يک فرآيند تبديل گردد ،نياز به حكمراني به عنوان مفهومي متمايز از حكومت
احساس و مبرهن ميشود .در آتن باستان ،كه به مهد دموكراسي مشهور بود ،گفته ميشد كه جهت مواجهه با دغدغههاي عمومي ،با شهروندان
در محيط بازا ر مالقات نماييد .حكومت در چنين ترتيباتي ،فرايندي ساده جهت مواجهه با مسئله است .با اين حال ،امروزه ،حكومت به ندرت
به عنوان يک فرآيند تعريف ميشود؛ درعوض ،امروزه حكومت به عنوان يک موسسه( 11يا مجموعهاي از موسسات) نگريسته ميشود ،يعني
يكي از عامالن 11يا بازيگران 12اجتماعي.
نه تنها زمانيكه فرم نهادي فرض ميشد ،بلكه زمانيكه نمايندگي 13ضروري ميشود نيز حكومت به عنوان موجوديتي مجزا نگريسته
ميشد .بدون نمايندگي ،حكومت« ،ما» است .در حقيقت ،در برخي از زبانهاي بومي ،مفهوم حكومت به معناي «شيوه زندگي ما» يا «زندگي
ما» ميباشد.
جهت درك ايده حكمراني ،بايد دانست كه درك عالقه به مسائل عمومي ،محدود به حكومت نميشود .ساير عوامل از قبيل رسانه ،و در
برخي از جوامع سازمانهاي مذهبي و نظامي و نيز سازمانهاي تجاري به مسائل عمومي عالقه مند بوده و آنها را به اشتراك ميگذارند و گاهي
اوق ات نيز نقشي در مورد خطاب قرار دادن اين مسائل ايفا مينمايند .به ليست ساير عوامل ميبايست بخش غير انتفاعي – گاهي به عنوان
جامعه مدني به آن اشاره ميشود -نمايندگيهاي داوطلبانه و سازمانهاي غير دولتي 14را نيز افزود (پالمتر و گراها.)1111 15

در چه نقاطی حکمرانی بوقوع میپيوندد« :مناطق» حکمرانی»12
در اصل ،مفهوم حكمراني ممكن است در هر عمل جمعي بكار گرفته شود .حكمراني درمورد جنبههاي استراتژي هدايت نمودن است:
به عبارتي تصميمات بزرگ درمورد مسير و نقشها .به عبارت ديگر ،حكمراني تنها درمورد جايي كه بايد رفت 11نيست ،بلكه درباره اين است
كه چه كسي ميبايست در تصميم گيري شركت نمايد ،و چه ظرفيتي بايد داشته باشد .سه حوزه يا منطقه وجود دارد كه با حكمراني مرتبط
است:
 .1حكمراني در «فضاي جهاني» ،يا حكمراني جهاني ،با مسائلي كه خارج از حوزه دولتهاست سر و كار دارد.
 .2حكمراني در «فضاي ملي» :يعني درون يک كشور .اين امر گاهي به عنوان حفاظت منحصر به فرد از دولت نگريسته ميشود ،كه
ممكن است چندين سطح داشته باشد :ملي ،استاني ،بومي ،11شهري يا محلي .11با اين حال ،بخصوص در سطح جامعه ،حكمراني با اين موضوع
مرتبط ميگردد كه چگونه ساير بازيگران (فعاالن) همانند سازمانهاي جامعه مدني ،ممكن است نقشي در تصميمگيري در زمينه دغدغه
عمومي ايفا نمايند .حكمراني بومي ،حوزه اي است كه پيچيدگي خاصي دارد ،چراكه اين نوع حكمراني «فضايي» جهت انواع جديد دولت در
حوزههاي قضايي ايجاد مينمايد كه تاكنون از طريق ساختارهاي دولت استاني و ملي بكار گرفته ميشد.
8

. Governance
. government
10 . institution
11 . actors
12 . players
13 . representation
)14 . non-governmental organizations (NGOs
15 . Plumptre, & Graham
16 . the ‘zones’ of governance
17 . where to go
18 . Aboriginal
19 . local
9
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حكمراني شركتي( 21حكمراني در فضاي «شركت») :كه در برگيرنده فعاليتهاي سازمانهايي است كه معموالً به هيئت مديره پاسخگو
هستند .چنين سازمانهايي مالكيت خصوصي داشته و به طور خصوصي عمل مينمايند ،همانند شركتهاي تجاري (پالمتر و گراها .)1111

اهميت حکمرانی :بستر و پيامدها
حكمراني با مسائلي از اين قبيل مرتبط است كه چگونه قدرت در ميان بخشهاي مختلف يا منافع مختلف در جامعه اعمال ميگردد
همانند آزاديهاي سنتي كه مي بايست از آن لذت برد ،تجارتي كه ممكن است بوقوع بپيوندد ،هنر و فرهنگي كه ممكن است شكوفا شود .به
عبارت ديگر ،حكمراني به خودي خود حائز اهميت است .حكمراني خوب ،حالت يا مدلي از حكمراني است كه منجر به تحقق نتايج اقتصادي
و اجتماعي مطلوب شهروندان ميگردد.
درحاليكه دولت نفوذ قابل توجهي در بسياري از موضوعات مرتبط با دغدغههاي عمومي دارد ،ولي دولت ،تنها يكي از بازيگران متعدد
در اين زمينه است .به موازات اينكه مسئله پيچيدهتر شده و محدوديتهاي دولت بيشتر ميگردد ،واضح است كه برنامههاي دولت از نقش
تعيين كننده منحصر به فرد شرايط اقتصادي و اجتماعي دور ميشود.
حكمراني ،فضاي فكري جديدي را گشوده است .حكمراني مفهومي است كه امكان مباحثه در زمينه نقش دولت در مواجهه با مسائل
عمومي و سهمي كه ساير بازيگران ممكن است ايفا نمايند ،ايجاد ميكند .حكمراني ،ذهن افراد را درمورد اين امكان كه گروهايي در جامعه به
غير از دولت (همانند اجتماعات ،يا بخ ش داوطلبانه) ممكن است نقش مهمي در مورد خطاب قرار دادن مشكل داشته باشند ،باز مينمايد
(پالمتر و گراها .)1111

پيشينه حکمرانی خوب
صندوق بين المللي پول ( )IMFو بانک جهاني از جايگاه ويژهاي در سياستهاي روابط اقتصادي در سطح جهان برخواردارند .هر دو
سازمان داراي اعضايي در سطح جهاني ميباشند و در قبال دولتها نيز در سراسر جهان پاسخگو هستند .در دهه  ،1111اين دو سازمان بر
آن شدند تا از استانداردهاي باالي مشروعيت ،نمايندگي و پاسخگويي جهت وام دادن به كشورها ،آنها را بر اساس موارد فوق ارزيابي نمايند.
اين استانداردها تحت عنوان «حكمراني خوب» معروف گرديد كه شامل شفافيت ،پاسخگويي ،اثربخشي ،بيطرفي ،مشاركت و مالكيت 21بود
(مقيمي و اعاليي 11 ،به نقل از نئوماير113 :2112 ،22؛ وود.)123 :2111 ،23

عوامل پيدایش تئوري حکمرانی خوب
 .1افزايش بحرانهاي مالي :از اواخر دهه  1111آزادسازي بازارهاي مالي در درون كشورها و بين كشورها آغاز شد .در كشورها تعيين
نرخ بهره و سهم بخشهاي اقتصادي كه پس از ركود بزرگ در دست دولتها بود ،به نظام بازار واگذاشته شد ...از سال 1111تا  1111به طور
متوسط هر ساله يک بحران بانكي و  2/2بحران ارزي در جهان رخ مي داد  . ...به عبارت ديگر آزادسازي مالي و مداخله كمتر دولت در نظام
پولي و ارزي از دهه  1111موجب گسترش شديد بحرانهاي مالي شد.
 .2تحول عملكرد اقتصاد جهاني :انتظار مي رفت كه كه با پذيرش الگوي دولت حداقل در اقتصاد جهاني ،عملكرد كشورها بهبود يابد.
مطالعات مختلف حكايت از عملكرد ضعيف اقتصاد جهاني در دوره  1111به بعد (كه الگوي سياستگذاري به سوي دولت حداقل تغيير يافت)
دارد .مقايسه اين دوره با دوره پس از جنگ جهاني دوم تا سال  1111ميتواند تاثير اين سياست بر اقتصاد جهاني را روشن سازد .نگاهي
اجمالي به وضعيت اقتصادي اين دو دوره نشان ميدهد كه عملكرد دوره دوم بدتر از دوره نخست بوده ،نرخ رشد اقتصادي در اكثر كشورهاي
جهان كاهش يافته و نابرابري افزايش يافته است.
 .3عملكرد اقتصادي كشورهاي در حال گذر :پس از فروپاشي بلوك شرق ،الگوي اقتصادي اين كشورها از برنامهريزي متمركز به اقتصاد
بازار تغيير يافت ...هر چند انتظار مي رفت گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار با مشكالتي روبرو باشد ،اما آنچه در حوزه اقتصاد در اين كشورها
به وقوع پيوست به معناي واقعي كلمه يک فاجعه اقتصادي بود (ميدري)15 ،
عالوه براين ،علت اصلي پيدايش«،حكمراني خوب» ،توسعۀ اقتصادي و مادي بوده است .در بارة توسعه ،سه رهيافت «دولت بزرگ»،
«دولت كوچک» ،و الگوي «حكمراني خوب» وجود داشته است .با توجه به اينكه از نظر كارشناسان نهادهاي بين المللي ،دو رهيافت اول داراي
20

. Corporate governance
. Ownership
22 . Neumayer
23 . Woods
21
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ضعفهايي بوده و كارايي الزم خود را ازدست داده است ،آنها رهيافت «حكمراني خوب» را به عنوان بهترين عامل توسعه پذيرفته و آن را به
كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد نمودهاند (حسيني تاش و واثق.)1313 ،

شاخصهاي حکمرانی خوب
از ديدگاه كافمن شاخصهاي حكمراني خوب عبارتست از:
 پاسخگویی و حق اظهار نظر(24ميزان مشاركت مردم در انتخاب نوع حكومت و دولت مورد نظرشان ،آزادي بيان ،آزادي انجمن-
هاي حقوقي و حقيقي و آزادي رسانهها)،


ثبات سياسی و دوري از خشونت(25ميزان تحت تاثير قرار گرفتن دولتها و حكومتها ناشي از خطرات خشونت آميز و غير
قانوني مثل تروريسم و غيره جهت براندازي و سرنگوني حكومت)،

 کيفيت ]تنظيم[ قوانين و مقررات(22ميزان توانايي دولت به تدوين و اجراي خطمشي و تنظيم آنها جهت حصول و بهبود
توسعه بخشهاي خصوصي)،
 اثربخشی دولت( 21ميزان كيفيت خدمات دولتي ،خدمات مدني و ميزان عدم وابستگي اين خدمات از فشارهاي سياسي ،كيفيت
تدوين و اجراي خطمشي و اعتبار التزام و تعهد دولت به اجراي اين سياستها و خطمشيها)،


حاکميت قانون(21ميزان برابري افراد ،نهادها و گروهها در برابر حاكميت قانون)،

 مهار فساد (ميزان اقدامات انجام گرفته از سوي دولت و تاثير آنها بر كاهش ميزان فساد اداري در سطح جامعه و سازمانهاي
دولتي)( .كافمن 31و همكاران.)4-1 :2111 ،
21

ویژگیهاي حکمرانی خوب
مشارکت :31تمامي زنان و مردان جامعه ميبايست نقشي (مستقيم يا غير مستقيم) در تصميمگيري داشته باشند .چنين مشاركت
گستردهاي بر مبناي آزادي بيان و اجتماعات و نيز ظرفيتهايي جهت مشاركت سازنده ايجاد ميگردد.
حاکميت قانون :32چارچوبهاي قانوني ميبايست منصفانه بوده و به طور بي طرفانه اجرا گردد ،بخصوص قوانين حقوق بشر.
شفافيت : 33شفافيت بر مبناي جريان آزاد اطالعات بنا شده است .فرآيندها ،نهادها و اطالعات ميبايست مستقيماً در دسترس افرادي
باشند كه به آنها نياز دارند ،و اطالعات كافي به منظور فهم و نظارتشان ارائه گردد.
پاسخدهی :34نهادها و فرآيندها بايد جهت خدمترساني به تمامي ذينفعان تالش نمايند.
اجماعگرایی :35حكمراني خوب ،ميانجي گر منافع مختلف به منظور حصول اجماع وسيعي است كه در آن بهترين منافع گروه ،و در
صورت امكان در سياستها و رويهها ،وجود داشته باشد.
یکسان نگري (32برابري) :تمامي مردان و زنان فرصتهايي جهت بهبود يا حفظ رفاه خود دارند.
اثربخشی و کارایی :37فرآيندها و نهادها ،نتايجي ايجاد مي نمايند كه منجر به تامين نيازها و در عين حال بهترين استفاده از منابع
ميگردد.

24

. Voice and Accountability
. Political Stability and Absence of Violence
26 . Regulatory Quality
27 . Government Effectiveness
28 . Rule of Law
29 . Control of Corruption
30 . Kaufmann
31 . Participation
32 . Rule of Law
33 . Transparency
34 . Responsiveness
35 . Consensus orientation
36 . Equity
37 . Effectiveness and efficiency
25
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پاسخگویی :38تصميمگيران در دولت ،سازمانهاي بخش خصوصي و جامعه مدني نسبت به عموم ،همچنين نسبت به ذينفعان پاسخگو
هستند .اين نوع از پاسخگويي بسته به نوع سازمانها و اينكه آيا تصميم داخلي است يا خارجي ،متفاوت است.
چشمانداز استراتژیك :39رهبران چشماندازي بلند -مدت و وسيعي در حكمراني خوب و توسعه انساني دارند ،همچنين درك اينكه
چه چيزي جهت چنين توسعهاي نياز است .همچنين ،درك پيچيدگيهاي اجتماعي و فرهنگي و تاريخي به نحوي كه در آن چشمانداز مذكور
قرار داشته باشد (پالمتر و گراها .)1111

اصول پنجگانه حکمرانی خوب
41

برنامه توسعه ملتهاي متحد ( )UNDPويژگيهاي مذكور حكمراني خوب را دسته بندي كرده و تحت عنوان اصول پنجگانه حكمراني
خوب معرفي نموده است .اصول پنجگانه حكمراني خوب از ديدگاه برنامه توسعه ملتهاي متحد ( )UNDPبه شرح ذيل ميباشد:
جدول  :1اصول پنجگانه حکمرانی خوب

ردیف
1
2

اصول پنجگانه حکمرانی خوب
مشروعيت و حق اظهار نظر
هدایت (مسير)
43

3

عملکرد

4

پاسخگویی

5

انصاف

45

42

41

شاخصها


مشاركت
اجماعگرايي



چشمانداز استراتژيک



پاسخدهي
اثربخشي و كارايي



شفافيت
پاسخگويي



حاكميت قانون
يكسان نگري (برابري)




44




شكل زير در واقع ابعاد تعريف شده براي حكمراني خوب از سوي مجامع و ديگر نهادهاي بينالمللي است .اين شكل نشان ميدهد كه
حكمراني خوب شامل دو بعد اصلي سياسي و اقتصادي است .بعد سياسي را ميتوان به چهار بخش :مشروعيت حكومت (دولت) ،پاسخگويي
دولت ،شايستگي دولت و تساوي دربرابر قانون (حقوق بشر) تقسيم كرد .بعد اقتصادي نيز شامل مديريت بخش دولتي ،پاسخگويي سازمان ،
تساوي دربرابر قانون (حقوق مالكيت و غيره) و شفافيت (شامل آزادي اطالعات) ميشود (مقيمي و اعاليي 121 :11 ،به نقل از پانياراتاباد،42
)4 ،2114

38

. Accountability
. Strategic vision
)40 . The United Nations Development Program (UNDP
41. Legitimacy and Voice.
42 . Direction
43 . Performance
44 . Accountability
45 . Fairness
46 . Punyaratabandlhu
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حکمرانی
Governance
حکمرانی خوب
Good
Governance

حکمرانی انسانی
Human Governance

حکمرانی دموکراتیک
Democratic Governance

بعد سیاسی

بعد اقتصادی

پاسخگویی
سازمان

مدیریت بخش
خصوصی

پاسخگویی
دولت

شفافیت

حاکمیت قانون

حاکمیت قانون
(حقوق بشر)

(آزادی
اطالعات)

(حقوق
مالکیت)

مشروعیت
دولت

شایستگی
دولت

نمودار  :1ابعاد مختلف حکمرانی

تعاریف حکمرانی و حکمرانی خوب
در جدول زير ،تعاريف مختلف حكمراني و حكمراني خوب بيان شده و وجه تمايز اين دو مفهوم مورد بررسي و مداقه قرار گرفته است
(گريندل.)2111 ،41
جدول  :2تعاریف حکمرانی و حکمرانی خوب

منبع

حکمرانی چيست؟

حکمرانی خوب چيست؟

بانك جهانی

فرآيند و نهادهايي كه از طريق آن تصميمات اتخاذ شده
و اختيار (قدرت) در كشوري اعمال ميگردد.

جامعيت و پاسخگويي مقرر در سه حوزه كليدي :گزينش،
پاسخگويي و جايگزيني مقامات (حق اظهارنظر و
پاسخگويي؛ ثبات و فقدان خشونت)؛ كارآمدي نهادها،
مقررات ،مديريت منابع (چارچوب منظم؛ اثربخشي دولت)؛
احترام قائل شدن براي نهادها ،قوانين و تعامالت ميان
بازيگران جامعه مدني ،كسب و كار و خطمشيها (كنترل
نمودن فساد؛ حاكميت قانون)

اعمال اختيار اداري ،سياسي و اقتصادي جهت مديريت
نمودن امور يک كشور در تمامي سطوح .اين امر
دربرگيرنده مكانيسمها ،فرآيندها و نهادهايي است كه از
طريق آن شهروندان و گروهها منافع خود را بخوبي بيان
مينمايند ،از حقوق قانوني خود بهرهمند ميشوند،
وظايف خود را انجام ميدهند ،و ميان اختالفات خود
ميانجيگري مينمايند.

مشاركت ،شفافيت  ...پاسخگويي  ...اثربخشي و برابري ...
ارتقاء حاكميت قوانين  ...تضمين مينمايد كه اولويتهاي
اقتصادي ،اجتماعي ،و سياسي مبتني بر اجماع وسيع در
جامعه بوده و اينكه اظهارنظرهاي فقيرترين و آسيب-
پذيرترين افراد در تصميمگيريها شنيده ميشود.

جهت اهداف  ،IMFمحدود بودن به جنبههاي اقتصادي
حكمراني  ...در دو حوزه :بهبود مديريت منابع عمومي ...؛

حصول اطمينان از حاكميت قانون ،بهبود كارايي و
پاسخگويي بخش دولتي و مبارزه با فساد.

48UNDP

)(1997

IMF
)(2005

. Grindle
. United Nations Development Program

47
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حمايت نمودن از توسعه و حفظ اقتصاد شفاف و پايدار و
محيط منظمي كه منجر به فعاليتهاي كارآمد بخش
خصوصي ميگردد ...

چگونه نهادها ،قوانين ،و سيستمهاي دولت -اجرايي،
مقننه ،قضايي و نظامي -در سطوح محلي و مركزي عمل
مينمايند و چگونه دولت با آحاد شهروندان ،جامعه مدني
و بخش خصوصي مرتبط ميگردد.

هفت قابليت كليدي حكمراني :اجراي سيستمهاي سياسي
كه فرصتهايي براي تمامي مردم مهيا مينمايد ...
تاثيرگذاري بر فعاليت و خطمشي دولت؛ فراهم نمودن
ثبات اقتصاد كالن  ...ترويج رشد و ارتقائي كه جهت
كاهش فقر ضروري است؛ پيادهسازي خطمشي حامي فقرا؛
تضمين مهياسازي جهاني و برابر خدمات مبنايي موثر؛
تضمين امنيت و ايمني شخصي...؛ مديريت نمودن ترتيبات
امنيت ملي همراه با پاسخگويي الزم ...؛ توسعه مديريت
پاسخگو و صادق.

USAID
)(2005

توانايي دولت در توسعه فرآيند مديريت دولتي كارآمد،
اثربخش و پاسخگويي كه مشاركت شهروندان قادر به
مشاركت در آن بوده و تقويت سيستم دموكراتيک دولت
بجاي تضعيف آن.

حكمراني دموكراتيک :شفافيت ،كثرتگرايي ،مشاركت
شهروندان در تصميمگيري ،نمايندگي ،و پاسخگويي؛ تمركز
خاص بر پنج حوزه :تقويت قانونگذار (مقننه)،تمركز زدايي
و حكمراني محلي دموكراتيک ،مبارزه با فساد ،روابط
نظامي -مدني ،51و بهبود اجراي خطمشي.

Hyden et
)al. (2004

فرمول بندي و نظارت بر قوانين رسمي و غيررسمي كه
حوزه عمومي را تنظيم مينمايد ،حوزهاي كه دولت و نيز
بخش اجتماعي و اقتصادي جهت اتخاذ تصميم بايكديگر
در تعاملند.

ميتوان همراه با پنج بعد (مشاركت ،انصاف ،شايستگي،
كارايي ،پاسخگويي ،و شفافيت) در هر يک از شش حوزه
(جامعه مدني ،جامعه سياسي ،دولت ،بوروكراسي ،جامعه
اقتصادي ،قضايي) سنجيده شود

Kaufmann
)(2003

اعمال اختيار از طريق نهادها و سنتهاي رسمي و غير
رسمي جهت كاالي عمومي ،بنابراين اين امر مشتمل بر:
 )1فرآيند گزينش ،نظارت ،و جايگزيني دولتهاست)2 ،
ظرفيت تدوين و اجراي خطمشيها و ارائه خدمات
عمومي )3 ،احترام قائل شدن شهروندان و دولت براي
نهادهايي كه تعامالت اجتماعي و اقتصادي ميان آنها را
تحت تاثير و كنترل خود دارند.

ميتوان از طريق شش بعد (حق اظهارنظر و پاسخگويي
بيروني؛ ثبات سياسي و فقدان خشونت ،جرم ،و تروريسم؛
اثربخشي دولت؛ فقدان مسئوليت نظارتي؛ حاكميت قانون،
كنترل نمودن فساد) سنجيده شود.

Hewitt de
Alcántara
)(1998

اعمال اختيار درون حوزه معين  ...مديريت كارآمد طيف
وسيعي از سازمانها و فعاليتها  ...به اجماع رسيدن ،يا
كسب موافقت يا رضايت الزم جهت انجام برنامه ،در
حوزهاي كه منافع بسيار مختلفي وجود دارد.

فرآيندهايي كه از طريق آن درك خالقتر و كمتر تكنيكي
اصالحات يكپارچه ميگردد ،گفتگوهاي بسيار درمورد
تغييرات نهادي و برنامهاي ،دغدغه بسيار درمورد جو
عمومي (دولت و جامعه مدني) و اينكه چگونه ميتوان آن
را تقويت نمود ،يكپارچگي زياد در خطمشي اقتصادي و
اصالحات نهادي ،اهتمام زياد بر عوامل ملي و بين المللي
كه دولت را تحت تاثير قرار ميدهد.

49

DFID

)(2001

بررسی و نقد دیدگاه حکمرانی خوب
همان گونه كه بيان گرديد خاستگاه و منشأ اصلي انديشۀ حكمراني خوب ،اقتصاد و توسعۀ اقتصادي است .اصل قضيه از آنجا شروع شد
كه سياستهاي توسعهاي بانک جهاني در برخي كشورها جواب نداد و با مشكل رو به رو شد و نظريه پردازان بانک جهاني ،براي حل مشكل،

. Department for International Development
. civil-military relations

49
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ايدة حكمراني خوب را طرح كردند .ازاين رو ،فلسفۀ كاپيتاليسم ،در پشت پردة اين نظريه كامالً هويداست و به روشني ميتوان ديد كه دغدغۀ
اصلي ،حل مشكل چرخۀ اقتصاد جهاني و دنياي سرمايه داري است .به عبارت ديگر ،انديشۀ حكمراني خوب بر مفروضات فلسفۀ كاپيتاليسم
استوار است و از اين رو ،تمام اشكاالتي كه بر فلسفۀ كاپيتاليسم وارد است به نوعي ميتوان بر اين نظريه وارد دانست .اشكال مهم و اساسي
كاپيتاليسم اين است كه اصل ،اساس و محور سعادت فردي و اجتماعي را برخورداري هرچه بيشتر از سرمايه و ثروت مي داند و ركن اساسي
جامعه را اقتصاد و ثروت هاي مادي تلقي ميكند .روح ايدة حكمراني خوب نيز اين است كه حكمراني آن گاه خوب است كه به استحكام و
تثبيت بنيان هاي اقتصادي و رفاه مادي جامعه بينجامد .اين تلقي ،به ويژه بر مبناي نگرش اسالمي ،داراي اشكاالت جدي و اساسي است.
اگر كشوري در همۀ شاخصهاي شش يا هشت گانۀ مذكور در حكمراني خوب امتياز كامل را كسب كند ،بدين معنا نخواهد بود كه
فضايل اخالقي رشد و توسعه يافته و افراد آن جامعه انسان هايي اخالقي اند .در اين نظريه حتي اگر شاخص هايي نظير حاكميت قانون و ميزان
فساد طرح شده ،براي اطمينان از امنيت سرمايۀ سرمايه داران است و نه به خاطر خود قانون يا فساد .به عبارت ديگر اگر بين اين دو متغير و
متغير اقتصاد رابطه اي وجود نداشت ،طرفداران حكمراني خوب به آن توجهي نميكردند .آرمان ما تحقق ارزش هاي اسالمي و جامعه اي
مبتني بر آن است .حكمراني نيز از منظر ما آنگاه خوب است كه به بسط و گسترش و تثبيت باورها و ارزش هاي اسالمي بينجامد و در آن
مسير حركت كند .از اين رو ،توسعه اي كه فقط به بهبود رفاه مادي و اقتصادي منجر شود مطلوب اسالم نيست .اين در حالي است كه
چارچوب حكمراني خوب ،در ارزيابي وضعيت حكمراني و رتبه بندي كشورها هيچ توجهي نسبت به دين و ارزش هاي ديني ندارد.
با تأمل در اين نظريه مي توان دريافت كه يكي از مباني آن ،پذيرش تفكر «اومانيسم» كه بيش از دو دهه است كه در غرب ترويج مي
شود ،امروزه در تمام زوايا و تا عمق فرهنگ غرب رخنه كرده و تمدن و فرهنگ غرب جديد مبتني بر آن شكل گرفته است .اومانيسم تفكري
است كه در يک جمله ،محور همۀ تحليل هاي خود را انسان قرار مي دهد و همه چيز را در خدمت انسان مي بيند و مي خواهد .اين در حالي
است كه بينش اسالمي خدامحور است و به دنبال انسان و جامعه اي است كه دل در گرو خداوند داشته و گوش به فرمان او باشد و همۀ ابعاد
زندگي اش را نه در راستاي ميل و خواست خود ،بلكه در مسير اراده و خواست خداي متعال سامان دهد.
از مباني ديگر حكمراني خوب« ،ليبراليسم» است .فلسفۀ ليبراليسم امروزه در فرهنگ غرب امري مسلّم و برگشت ناپذير تلقي مي شود
و جزو اصلي تر ين مؤلفه ها و پايه هاي تمدن و فرهنگ غرب جديد به حساب مي آيد .شاخص هاي ارائه شده بر اي حكمراني خوب نيز در
واقع با مفروض گرفتن اين فلسفه تدوين و ارائه شده است .اين در حالي است كه از منظر بينش و فرهنگ اسالمي اصول و مباني ليبراليسم
پذيرفته نيست و فلسفۀ ليبراليسم با نگرش و تفكر اسالمي تغايرها و تضادهاي جدي و اساسي دارد .براي مثال «اباحيگري» و «مدارا و تساهل»
از جملۀ مؤلفه هاي فلسفه ليبراليسم به شمار مي آيد« كه از ديدگاه اسالمي مردود و داراي اشكاالت اساسي است (نادري.)1311 ،

حکمرانی خوب (متعالی یا مطلوب) از دیدگاه اسالم
همانطور كه در قسمت قبل بيان شد ،ايدة اصلي حكمراني خوب اين است كه حكمراني آن گاه خوب است كه به استحكام و تثبيت
بنيان هاي اقتصادي و رفاه مادي جامعه بينجامد .حكمراني نيز از منظر اسالم آنگاه خوب است كه به بسط و گسترش و تثبيت باورها و ارزش
هاي اسالمي بينجامد و در آن مسير حركت كند .به عبارت ديگر ،متافيزيک حكمراني خوب تفاوتهاي بسياري با متافيزيک اسالمي داشته و
در نتيجه در مقام كاربرد نيز اين دو بينش تفاوتهايي دارند .عناصر اصلي متافيزيک حكمراني خوب به شرح ذيل ميباشد:
 .1حكمراني خوب از نظر هستي شناسي ،معتقد به «اصالت فرد» در مقابل اصالت جامعه است.
 .2از نظر انسانشناسي معتقد به «اومانيسم» است و همه چيز را در محور انسان (و نه خدا) ارزيابي ميكند.
 .3از نظر معرفت شناسي معتقد به «اصالت حواس» است.
 .4از نظر روششناسي ،روش را منحصر به روش تجربي ميداند و روش وحياني را انكار ميكند (حسيني تاش ،و واثق.)1313 ،
درنتيجه جهت بررسي حكمراني خوب از ديدگاه اسالم در وهله نخست ميبايست مشخص نمود كه متافيزيک اسالمي در اين باب حائز
چه شرايط و مفاهيمي است چراكه به طور كلي ميتوان بيان نمود كه متافيزيک ،شكل دهنده فرضيهها ،مفاهيم و در نهايت نحوه كاربرد است.

پيش فرضهاي اسالمی در حوزه حکمرانی
از منظر اسالم ،راه هاي كسب معرفت تنها منحصر به حواس ظاهري نيست بلكه بينش وحياني و عقل نيز از منابع معرفت محسوب
ميشود .از بعد انساني ،انسان داراي دو بعد مادي و معنوي است و همان اندازه كه براي بعد مادي اهميت قائل است ،براي بعد معنوي نيزقائل
است .از بعد روشي ،روش را منحصر به تجربه نميداند بلكه روش وحياني را نيز مهم تلقي ميكند (حسيني تاش و واثق .)1313 ،عالوه بر اين،
از نظر غايت ،هيچ كس بيهوده آفريده نشد ه است ،غايت انسان ،سعادتمندي است.همچنين ،تاكيد اين بينش بر جامعه است ،اين امر اشاره به
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اصالت جمع دربرابر فرد دارد .اما صرف تجمع يا كميت نفرات اصالتي ندارد ،بلكه وحدتبخشي افكار و انديشهها و تاليف قلوب مد نظر است
(درخشه و شجاعي)1314 ،
از سوي ديگر ،حاكم و ر هبر حكومت ديني ،در اثر علم و تقوا و عدالتي كه دارد ،به خدا و مردم جامعه خويش نزديک است .ازاينرو ،در
مقام نصرت و ياري مردم برميآيد و ميكوشد تا آنان را بهخدا نزديک سازد .همچنين ،زعامت و رياست او سبب نميشود كه از مردم فاصله
بگيرد .او مانند يک پدر مهربان ،براي مردم دلسوزي ميكند .پيامبر اكرم فرمود« :يا علي انا و انت ابوا هذه االمۀ؛ اي علي! من و تو ،دو پدر
اين امت هستيم».
ازاين رو ،بايد گفت هدف اساسي در حكومت واليي و امامت ،رساندن مردم به كمال نهايي و سعادت حقيقي يا همان قرب الي اهلل است.
بر اين اساس بايد رابطه متقابل ميان حكومت و مردم از نوع رابطه ميان پدر و فرزند باشد ،بهگونهايكه حاكم اسالمي امارت و فرمانروايي
خود را بر پايه محبت و قرب قرار دهد تا مردم بتوانند در سايه اين حكومت حق ،هم به رفاه و آسايش مادي و هم به كمال معنوي برسند و از
بدبختي و هالكت مادي و معنوي رهايي يابند .اگر حكومتي داراي اين انگيزه و هدف باشد ،حكومت صالح است و اگر هدف ،رياست و فرمانروايي
ظاهري باشد و انگيزه حاكم تنها به دست آوردن امتيازات مادي باشد ،اين حكومت ناصالح است و مورد امضاي خداوند متعال نخواهد بود .الزم
است حكومت الهي سعي كند تا ارتباط مردم را به خدا محكم كند و در گسترش فضايل اخالقي و برقراري احكام خدا كوتاهي نكند.
مؤمنان كساني هستد كه اگر به آنان قدرت در روي زمين بدهيم ،نماز را اقامه ميكنند و زكات ميدهند و امر به معروف و نهي از منكر
ميكنند و براي خداوند است پايان همه كارها.51
اين آيه ،هدف از قدرت و حكومت را برقراري احكام خدا مانند اقامه نماز ،اداي زكات ،گسترش كارهاي پسنديده و مبارزه با فساد معرفي
كرده است .ازاين رو ،بر حاكم اسالمي الزم است اين موضوع را در صدر همه برنامههايش قرار دهد و بر آن تأكيد ورزد .عالوه براين ،حكومت
در اين ديدگاه بهعنوان يک مسئوليت بزرگ در برابر خدا نسبت به خلق معرفي شده است (محامد.)1311 ،
حضرت علي (ع) انگيزه خود از پذيرش حكومت را چنين بيان مينمايد« :پروردگارا تو ميداني آنچه ما انجام داديم نه براي اين بود كه
ملک و سلطنتي بدست آوريم و نه براي اينكه از متاع پست دنيا چيزي تهيه نماييم ،بلكه بدان سبب بود كه نشانههاي از بين رفته دينت را
بازگردانيم و صلح و اصالح را در شهرهايت آشكار سازيم تا بندگان ستم ديدهات در ايمني قرار گيرند و قوانين و مقرراتي كه فراموش شده
است بار ديگر عملي گردد» .بنابراين اهدا ف تشكيل حكوكت اسالمي از ديدگاه امام علي (ع) عبارتند از گسترش معنويت ،ايجاد امنيت و
افزايش رفاه در جامعه (به خصوص احقاق حق افراد ستمديده) و حاكميت قوانين ]اسالمي[.
همچنين از اين منظر ،حكمران امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول دربرابر آنهاست .حكمراني و حكومت نيز وسيله و امانتي جهت
خدمت به خدا و بندگانش ميباشد (شاه آبادي و جامه بزرگي.)1312 ،
درنهايت نكته حائز اهميت اينكه ،براي نظريههاي اسالمي نبايد از اصطالحات و واژگاني بهره گرفت كه در نظريههاي مبتني بر فرهنگ
مادي مورد بحث قرار ميگيرند .حتي اگر برخي عبارات ،اصطالحات و واژگان با مفاهيم اسالمي مشترك باشند .زيرا با برداشتها و معيارهاي
فرهنگ غربي مطرح شده است و داراي ابعاد مفهومي و شاخصهايي است كه قطعاً متفاوت از معيارهاي و شاخصهاي فرهنگ اسالمي است
(دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام -به نقل از حسيني تاش و واثق.)1313 ،

نسبت دین و مردم ساالري
در اين قسمت برآنيم كه ابتدا بررسي نماييم كه آيا «مردم ساالري ديني» معنادار است يا نه .سپس ميتوان درمورد شرايط و ويژگيهاي
آن بحث نمود .از جمله مباحث مهم در فلسفه سياسي اسالم ،بررسي نسبت ميان اسالم و مردم ساالري است .شماري به ناسازگاري و شماري
به سازگاري اسالم و مردم ساالري نظر دارند.
گروه نخست كساني هستند كه دموكراسي را درخور جمع با دين نمي دانند ،چرا كه قرائت آنان از دموكراسي ودين ،قرائت ليبرالي و
غربي است .همچنين دين داراني كه در نگاه آنان ،دين با دموكراسي درخور جمع نيست .در قرائت اينان نيز جمع بين دين ومردم ساالري،
تحميلي و تصنعي و محقق ناشدني است.
گروه دوم ،يعني كساني كه به سازگاري مردم ساالري با اسالم باور دارند نيز ،از دو گروه زير تشكيل مي شوند:
 . 1كساني كه معتقدند مردم ساالري ديني بخشي از نظريه سياسي اسالم در باب حكومت را تشكيل مي دهد .از نگاه اينان ،مردم
ساالري در انديشه سياسي اسالم ،عنصري اصيل بوده و جزء جدايي ناپذير نظريه حكومت اسالمي به شمار مي آيد .و در صدر اسالم در تجربه
نبوي و علوي به كار گرفته شده است.
 . 51الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَۀُ الْأُمُورِ (حج.)41 :
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. 2كساني كه مردم ساالري را بيش تر روشي براي حكومت كردن مي دانند كه مخالفت و تضادي با انديشه سياسي اسالم ندارد و به
عنوان يک شيوه موّفق و مثبت ،درخور جذب ،هضم و تركيب و تطبيق با جوهره انديشه حكومت اسالمي است.
در اين نگرش ،نظام سياسي اسالم ،محتوايي است كه با ر وشهاي گوناگون قابل تحقق است ،از جمله اين روشها ،شيوه مردم ساالري
است.
ارزيابي اين جريان از مردم ساالري و دين ،متفاوت از جريان نخست است .اين جريان ،مردم ساالري و دموكراسي را صرفاً روشي براي
توزيع قدرت و شيوه اي كار آمد دراداره امور جامعه مي داند ،و دين را نيز امري شخصي و نسبي نمي داند ،بلكه به جامعيت دين باور دارد.
آنها معتقدند كه دموكراسي به عنوان يک روش مي تواند در يک چهار چوب خاصي محدود شود .يعني اصول و مباني خاصي را به عنوان امور
حق بپذيرد وآن گاه دموكراسي و مردم ساالري را در چهار چوب حفظ اين مباني و اصول به كار بندد .جمع بين دموكراسي و دين امكان پذير
است.
در چني ن تصويري از دموكراسي ،نخست آن كه ،نسبي گرايي و تكثر گرايي معرفتي به كنار نهاده شده است ،زيرا اعتقاد به حقانيت و
درستي چهارچوب وجود دارد.
دوم ،انتخاب گري افراد مطلق نيست ،بلكه مقيد است ،زيرا در چنين نگرشي به دموكراسي ،افراد نمي توانند چيزي را كه ناسازگار با آن
چار چوبها و اصول و مباني پذيرفته شده است ،انتخاب كنند.
دموكراسيهاي ليبرال ،براساس همين ارزيابي از دموكراسي شكل گرفته اند .ليبرالهاي نخستين ،در ابتداي طرح دموكراسي و اعتبار
انتخاب اكثريت ،چندان روي خوشي به آن نشان نميدادند .زيرا از اين مسأله هراس داشتند كه چه بسا رأي اكثريت به نابودي و حذف
ارزشهاي ليبرالي ،همانند احترام به مالكيت خصوصي و آزادي تجارت و بازار اقتصاد آزاد ،تسامح و تساهل و آزاديهاي مذهبي و آزادي انديشه
و بيان بينجامد .از اين روي ،مي خواستند كه دموكراسي را در چهارچوب اين ارزشها مهار كنند ،به گونه اي كه خواست اكثريت نتواند برخي
از اين اصول را كنار زند .بنا بر اين ،ميان اعتقاد به حقانيت ليبراليسم و درستي اصول و ارزشهاي آن ،با دموكراسي ناسازگاري نيست و مي
توان دموكراسي را به عنوان يک روش مقيد در چهارچوب اصول و ارزشهاي ليبرالي تصوركرد و از ليبرال دموكراسي سخن گفت .حال كه
چنين است چراما نتوانيم دموكراسي روشي را در چهارچوب اصول ومباني اسالمي محصور كنيم و بگوييم :بنا براين ،همان گونه كه ليبراليسم،
دموكراسي رادر چهارچوب خودش مهار مي كند ،اسالم نيزدموكراسي را در چهارچوب خود محصور مي كند .از اين روي مي توان گفت:
دموكراسي و اسالم هيچ گونه ناسازگاري با يكديگر ندارند (مزيناني.)1313 ،

مردم ساالري دینی
مردم ساالري ديني بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق شهروندان در حوزه سياست و اداره امور جامعه ،اصول و مباني ارزشي اسالم
را رعايت كند .به عبارت ديگر ،مردم ساالري ديني به مدلي از حكومت و نظام سياسي اطالق ميشود كه به تركيبي از حاكميت دين و حاكميت
مردم ،پاي بند است .به اين معني كه در عين پذيرش حق دخالت و مشاركت آحاد مردم در فرايند تصميم گيريهاي كالن سياسي  -اجتماعي
و توزيع قدرت ،اقتدار و مرجعيت دين را در شئون اجتماعي و سياسي جامعه ديني ،نه تنها به رسميت مي شناسدكه ضروري مي داند.
مقام معظم رهبري درباره اين روش حكومتي ميفرمايند » :مردم ساالري ديني ،داراي دو وجه است كه يک وجه آن نقش مردم در
تشكيل حكومت و انتخاب مسئوالن و وجه ديگر آن رسيدگي به مشكالت مردم است كه بر همين اساس ،مسئوالن بايد مشكالت مردم را به
طور جدي پي گيري و رسيدگي نمايند».
بر اين اساس» ،نظام مردم ساالرديني« ،تنها به آن معني نيست كه رأي و نظرمردم در حاكميت نقش دارد و مردم با حضور خود بر سر
صندوقهاي رأي ،در انتخاب مسؤوالن در سطوح گوناگون حاكميت و در قالب شوراها ي شهرو شهرستان و روستا و نظارت بر حكومت دخالت
مي كنند ،بلكه افزون بر آن ،در تالش پي گير نظام در خدمت گزاري به مردم نيز قابل رؤيت است .در اين تعريف از مردم ساالري ،مردم شأن
و منزلتي برتر از آن چه در دموكراسي غربي ديده شده ،مي يابند.
مقام معظم رهبري در تشريح مردم ساالري ديني مي گويد» :بنده اصرار دارم كه به جاي تعبير »دموكراسي« از «مردم ساالري ديني»
استفاده شود .تعبير دموكراسي ،يک تعبير غربي و وارداتي است ،تعبيري كه به صورت دقيق و همه جانبه ،جز با همان فرهنگ غلط و دور از
معنويت تطبيق نميكند و خودشان هم نشان دادهاند كه اين فرهنگ و اين خواسته عملي هم نيست .شما مشكالت دموكراسي را در دنيا مي
بينيد .ا ما در مردم ساالري ديني ،حاكميت دين خدا با آراءمردم ،با عقيده مردم ،با ايمان مردم با خواست مردم و با عواطف مردم پيوند مي
خورد».

پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع ،شماره  ، 21زمستان  ،2931ص 93-85
ISSN: 2588-2791

http://www.miej.ir

و نيز روشن ميكند كه» :مردم ساالري ديني  ،به معناي تركيب دين و مردم ساالري نيست ،بلكه يک حقيقت واحد در جوهره نظام
اسالمي است; چرا كه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند ،بدون مردم نمي شود .ضمن آن كه تحقق حكومت مردم ساالري واقعي هم
بدون دين امكان پذير نيست.
از سخنان امام خميني نيز بر مي آيد كه مردم ساالري ،امري بسيط است ،نه مركب از دو واژه :مردم ساالري و دين ،يعني در متن دين،
ساالر بودن مردم نهادينه شده است .امام خميني در مصاحبه با پرفسور حامد الگار ،انديشمند مسلمان آمريكايي ،در توضيح علت عدم استفاده
از واژه دموكراتيک در عنوان جمهوري اسالمي مي گويد » :براي اين كه اين اهانت به اسالم است ،مثل اين كه بگوييد :جمهوري اسالمي
عدالتي ،اين توهين به اسالم است ،براي اين كه عدالت متن اسالم است (مزيناني.)1313 ،
با توجه به آنچه گذشت ،مردمساالري مي بايست در متن حكمراني خوب قرار داشته باشد و به عبارت بهتر يكي از مولفههاي مهم
حكمراني خوب ،مردمساالري است .البته درصورتي مردم ساالري ديني در متن حكمراني خوب قرار خواهد گرفت كه حكمراني خوب به معني
واقعي كلمه مشتمل بر مردم و دين باشد و اشارهاي كوتاه و مجمل كفايت نميكند .پژوهش حاضر بر اين اعتقاد است كه با افزودن جنبههاي
مختلف (عالوه بر منظرهاي اقتصادي و سياسي) به حكمراني خوب ،درصورتيكه جنبههاي مذكور مباني مردمساالري ديني را احصا نمايند،
مي توان از حكمراني متعالي (مطلوب يا جامع) صحبت نمود .حكمراني خوب باعث ميشود كه صداي عامه مردم ،زمانيكه تصميمات اخذ و
منابع تخصيص مي يابد ،به گوش برسد .اين حكمراني است كه متعلق به مردم است و توسط مردم شكل ميگيرد (مقيمي و اعاليي 11 ،به
نقل از  .)UNDP, 2005b: 47-48گروه كاري موقت 52در بحث توسعه مشاركت و حكمراني خوب كه توسط كميته همكاري توسعه ()DAC
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( )OECDدر سال  1113تاييد گرديد ،اولين اصل خود را چنين عنوان نمود« :مردمساالري و حكمراني
خوب دو عامل اصلي و اساسي در توفيق اهداف توسعهاي در قرن  21ميباشد( ».مقيمي و اعاليي.)111 :11 ،

روششناسی پژوهش
برخالف اغلب پژوهشهاي انجام گرفته در اين حوزه ،كه براساس رويكرد و روش تجربي (اثباتگرايانه) اين موضوع را مورد بررسي قرار
داده اند ،پژوهش حاضر از روش كيفي انجام شده است .همچنين ،ماهيت پژوهش حاضر بنيادي است .جهت انجام اين پژوهش ،نظرات مختلف
انديشمندان مديريت ،نظرات انديشمندان اسالمي راجع به مردم ساالري ديني و در نهايت سيره حكمراني از ديدگاه امام علي (ع) مورد بررسي
و تبيين قرار گرفته است .براين اساس جهت بررسي متون مذكور از روش تحليل محتوا (كد گذاريها متناسب با ترجمه فارسي اين نامه در
كتاب « پيام امام اميرالمومنين (ع) ،شرح تازه و جامعي بر نهج البالغه از آيتا ...مكارم شيرازي» صورت پذيرفته است) استفاده شده است .به
عبارت ديگر ،جهت معرفي شاخصهاي مطلوب و جامع حكمراني خوب ،از يک سو تحليل و بررسي متون و نظريههاي دانشمندان مديريت ،و
از سوي ديگر ،جهت معرفي شاخصهاي مكمل از الگوي حكمراني معرفي شده در نهج البالغه استفاده شده است.

یافتههاي پژوهش
همانطور كه بيان شد ،شاخصهاي حكمراني خوب از زاويه خاص و محدود به مسائل مينگرد و درنتيجه جهت رشد و شكوفايي حكمراني
خوب به معناي واقعي كلمه ،مي بايست از تک بعدي نگري دوري جست و ساير ابعاد مناسب در اين حوزه را نيز قلمداد نمود .بر اين اساس،
در اين قسمت شاخصهايي بيان ميگردد كه مكمل شاخصهاي پيشين (البته اگر اين شاخصها را در راستاي پيش فرضهاي اسالمي بكار
گرفته شوند) ميباشند .شاخصهاي ذيل ،در بخش  1با توجه به سيره حكمراني در نامه  53نهج البالغه و در بخش  2با توجه به شاخصهاي
مردم ساالري ديني تبيين شده است:
بخش  :1سيره حكمراني در نامه  53نهج البالغه
الف :منظر اجتماعی
شاخصهاي موجود در اين زمينه عبارتند از:
عامگرایی در مقابل خواصگرایی ؛ يكي از ابعاد مهم از منظر اجتماعي ،اهتمام بر امور عموم مردم بجاي نزديكان است .منطق عدالت
بر اين مبناست كه خشنودي نزديكان بر نارضايتي عموم مردم ترجبح داده نشود .در حكومت اسالمي و مردم ساالري ديني توجه به اين امر
يكي از نشانههاي بر حق بودن و افزايش رضايت عمومي شهروندان است.
بايد كه محبوبترين كارها در نزد تو ،كارهايى باشد كه با ميانه روى سازگارتر بوده و با عدالت دمسازتر و خشنودى رعيت را در پى داشته
باشد زيرا خشم توده هاى مردم ،خشنودى نزديكان را زير پاى بسپرد و حال آنكه ،خشم نزديكان اگر توده هاى مردم از تو خشنود باشند،
. Ad Hoc working group
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ناچيز گردد  .خواص و نزديكان كسانى هستند كه به هنگام فراخى و آسايش بر دوش والى بارى گران اند و چون حادثه اى پيش آيد كمتر از
هر كس به ياريش برخيزند و خوش ندارند كه به انصاف در باره آنان قضاوت شود .اما ستون دين و انبوهى مسلمانان و ساز و برگ در برابر
دشمنان ،عامه مردم هستند ،پس ،بايد توجه تو به آنان بيشتر و ميل تو به ايشان افزونتر باشد (مكارم شيرازي.)1311 ،
اهتمام به طبقات مختلف اجتماع؛
يكسان نگريستن به تمامي آحاد جامعه منجر به تصميم گيري نامتناسب و غير واقعي خواهد شد .بر اين اساس ،حكمران اسالمي
مي بايست نقش هر يک از اقشار جامعه را در نظر گرفته و متناسب با آن دست به اقدامات مقتضي بزند .به عبارت ديگر ،يک بهترين تصميم
يا خط مشي براي تمامي طبقات جامعه وجود نخواهد داشت و به مقتضاي طبقات ،تصميمات نيز ميبايست متناسب و سازگار باشد.
اى مالک بدان مردم يک كشور از گروه هاى متعددى تشكيل يافتهاند كه هر يک جز به وسيله ديگرى اصالح و تكميل نمى شود و هيچ
كدام از ديگرى بى نياز نيست.
 لشگريان خداوند (كه امنيّت و نظم جامعه را تأمين و از آسيب دشمنان حفظ مى كنند).
 نويسندگان عمومى و خصوصى (كه برنامه آنها نگه داشتن حساب هاى مالى دولت ،تنظيم بودجه ،ثبت اسناد و تعليم و تربيت
مردم است).
 قضات عدل و دادگستر (كه به فصل خصومت و احقاق حقوق مى پردازند).
 عامالن انصاف و مدارا (و كارگزاران حكومت).
 اهل جزيه و خراج از غير مسلمانان هستند (و در برابر حفظ جان و مالشان به حكومت اسالمى مالياتى مى پردازند).
 كشاورزان (كه خراج كار بر روي زمين را مى پردازند).
 تاجران و صنعت گران.
 طبقه پايين اجتماع از نيازمندان و محرومان
خداوند براى هركدام از اين گروه ها سهمى مقرر داشته و در كتاب خود يا سنّت پيغمبر(صلى اهلل عليه وآله) وظيفه جداگانه اى تعيين
كرده كه به صورت عهدى از سوى او در نزد ما محفوظ است (مكارم شيرازي.)1311 ،
یاري طبقه محروم؛
يكي از نقاط افتراق حكمراني اسالمي و ساير حكمرانيها (بخصوص نظام سرمايهداري) ،اهتمام بر مسائل و مشكالت قشر محروم جامعه
است .در مردم ساالري ديني ،اصالت بر ثروتگرايي و نفع طلبي خالصه نمي شود بلكه ياري طبقه محروم و مستمند در اولويت قرار خواهد
گرفت .در بسياري از جوامع ،صرفاً منافع و مسائل اقشار توانمند جامعه تصميمگيري و خط مشي گذاري را تحت تاثير خود قرار ميدهد و اين
امر موجب تضييع حقوق ساير اقشار بخصوص قشر محروم ميگردد:
خدا را خدا را (در نظر داشته باش) درباره طبقه پايين اجتماع; همانها كه راه چاره اى (حتى براى معيشت ساده) ندارند .آن ها
مستمندان و نيازمندان و تهى دستان و از كار افتادگان هستند .هرگز غرور و سرمستى زمامدارى ،تو را به خود مشغول نسازد (و از رسيدگى
به كار آنها باز ندارد) زيرا هرگز به بهانه كارهاى فراوان و مهمى كه انجام مى دهى از ترك خدمات كوچک معذور نيستى( .با دقت) بررسى كن
و براى اين كار ،فرد (يا افراد) مورد اطمينانى را كه خداترس و متواضع باشند برگزين تا وضع آن ها را به تو گزارش دهند.سپس با اين گروه
آن گونه رفتار كن كه به هنگام مالقات پروردگار (در روز قيامت) عذرت پذيرفته باشد چرا كه از ميان رعايا ،اين گروه از همه به احقاق حق
نيازمندترند (مكارم شيرازي.)1311 ،
گفتمان عمومی و حق اظهار نظر؛
يكي از ابتداييترين و در عين حال مهمترين حقوق مردم در هر حكومتي ،ديدار با مسئولين و بيان مشكالت و معضالت زندگي اجتماعي
است .حكمراني كه در ميان مردم حاضر نشده و سخنان آنان را نشوند چگونه خواهد توانست اوالً مشكالت آنان را تشخيص دهد و ثانيا براي
آن چاره انديشي نمايد؟ حق اظهار نظر يكي از حقوق اوليه شهروندان در مردم ساالري ديني است كه از اين طريق ميتوانند نقطه نظرات خود
را به گوش كارگزاران عمومي برسانند .از داليل مشاركت عمومي ميتوان بدين موارد اشاره نمود :تقويت اثربخشي ،53حل تعارضات ،54افزايش

. enhance effectiveness
. resolve conflicts
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مسئوليت مالي ،55تقوست آگاهي ،دانش و درك عمومي ،تحقق الزامات سياسي و قانوني ،ايجاد /استحكام مشروعيت .52تحقق تقاضاي رو به
رشد مردم جهت مشاركت (اسميت.)2113 ،51
براى كسانى كه به تو نياز دارند وقتى مقرر كن كه شخصاً (و چهره به چهره) به نياز آنها رسيدگى كنى و مجلسى عمومى و همگانى
براى آنها تشكيل ده (و در آنجا بنشين و مشكالت آنها را حل كن) در آن مجلس براى خدايى كه تو را آفريده است تواضع كن و لشكريان و
معاونانت اعم از پاسداران و نيروى نظامي را از آنها دور ساز تا هر كس بخواهد بتواند با صراحت و بدون ترس و لكنت زبان ،سخن خود را با تو
بگويد زيرا من بارها از رسول خدا(صلى اهلل عليه وآله) اين سخن را شنيدم كه مى فرمود« :امتى كه در آن حق ضعيف از زورمند با صراحت
گرفته نشود هرگز روى قداست و پاكى را نخواهد ديد (و آرامش از آنها رخت بر مى بندد) .سپس خشونت و كندى و ناتوانى آنها را در سخن،
تحمل كن و هرگونه محدوديت و تنگخويى و استكبار در برابر آنها را از خود دور ساز (تا بتوانند حرف دل خود را بگويند) .سپس (آگاه باش)
بخشى از كارهاى توست كه بايد شخصاً به آنها بپردازى (و نبايد به ديگران واگذار كنى) از جمله ،پاسخ گفتن به كارگزاران حكومت است در
آنجا كه منشيان و دفترداران از پاسخ آن عاجزند و ديگر ،برآوردن نيازهاى مردم است در همان روز كه حاجات و نيازهاى آنها به تو گزارش
مى شود و معاونان تو در پاسخ به آن مشكل دارند( .به هوش باش) كار هر روز را در همان روز انجام بده (و به فردا ميفكن) زيرا هر روز كارى
مخصوص به خود دارد (مكارم شيرازي.)1311
ب) منظر اخالقی
كوپر 51بر اين عقيده بود كه اخالقيات ،علمي است كه ارائه دهنده اصول كلي حاكم بر رفتار انسان بوده و براي تمامي انسانها مناسب
است (شيران .)1-5 :1113 ،51همچنين ،اخالقيات به معناي هنجارهاي تسهيم شده توسط گروه بر مبناي تشخيص دوجانه و متقابل ميباشد.
بنابراين ،اخالقيات ،تبادلي است كه ضرورتاً دو طرفه ميباشد .واژه «اخالقيات» از « »Greek ethikosگرفته شده است (هازارد..)1114 ،21
فايده علم اخالق ،پاك ساختن نفس از صفات رذيله و آراستن آن به ملكات زيبا و جميله ميباشد كه از آن به تهذيب اخالق تعبير ميكنند و
ثمره تهذيب اخالق رسيدن به خير و سعادت جاودانه است (نيلي پور .)31 :1311 ،براين اساس ،يكي از ابعاد مهم در حكمراني ،اهتمام بر
21
اخالقيات است .دولتهايي كه از اين حيث ،اعتبار مناسبي كسب ننمايند به تدريج مشروعيت و مقبوليت خود را از دست خواهند داد .هانكوم
و همكاران ( )1111شايعترين مشكالت غير اخالقي بخش عمومي (دولتي) را به شرح ذيل برشمردند:
 رشوه ،انتصاب اقوام و نزديكان به مشاغل مهم اداري (تبارگماري )22و دزدي
 تضاد منافع
 سوء استفاده از دانش فردي كه به اطالعات محرمانه سازمان دسترسي دارد.
 استفاده و سوء استفاده از اطالعات محرمانه جهت مقاصد شخصي
 پاسخگويي و مسئوليتپذيري عمومي
 فساد
23
 نفوذ در گروههاي فشار و ذي نفع (پويو .)2115 ،
بنابراين ،مي توان بيان نمود كه توجه صرف بر بعد اقتصادي و مادي نشانگر خوب و مطلوب بودن حكمراني نيست بلكه ساير ابعاد مهم
از جمله اخالقيات نيز ميبايست مورد توجه قرار گيرد .شاخصهاي موجود در اين زمينه عبارتند از:
عيب پوشی؛ چرا در پيش فرضهاي اسالمي ما وزن اهميتي بسياري براي عيب پوشي قائل شدهاند؟ و چرا بايد آن را به عنوان يكي
از مهمترين اصول اخالقي ح كمراني دانست؟ سواالتي از اين قبيل حاكي از اهميت اين مفهوم در حفظ حرمت و شان متقابل شهروندان و به
تبع عدم گسست ريسمان همكاري و همياري آنان ميباشد .به عبارت ديگر ،مسلمانان تا وقتي با يكديگر متحد بوده ،همكاري داشته و تبادل
متقابل اجتماعي مينمايند كه نسبت به يكديگر حسن ظن داشته و اعتماد نمايند.
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. increase fiscal responsibility
. establish/solidify legitimacy
57 . Smith
58 . Cooper
59 . Sheeran
60 . Hazard
61 . Hanekom
62 . nepotism
63 . Puiu
56
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بايد دورترين رعايا نسبت به تو و مبغوض ترين آنها در نزد تو كسانى باشند كه بيشتر در جستجوى عيوب مردمند ،زيرا در (غالب) مردم
عيوبى وجود دارد (كه از نظرها پنهان است و) والى از همه سزاوارتر است كه آنها را بپوشاند ،بنابراين الزم است عيوبى را كه بر تو پنهان است
آشكار نسازى .وظيفه تو تنها اين است كه آنچه را بر تو ظاهر گشته اصالح كنى و آنچه از تو مخفى مانده خدا درباره آن داورى مى كند .آنچه
امام(عليه السالم) در اين بخش از سخنان خود بيان فرموده اشاره به اين حقيقت دارد كه باالخره غالب مردم داراى نقاط ضعفى هستند كه بر
ديگران پوشيده است .اگر اين نقاط ضعف آشكار گردد هم مردم به يكديگر بدبين مى شوند و هم والى به آنها بدبين مى گردد و اين بدبينى
كه در حديث پيامبر نيز به آن اشاره شد ،رشته اتحاد آنها را پاره مى كند و امكان همكارى صميمانه آنها را به يكديگر و همه را با والى سلب
مى نمايد .به همين دليل قرآن مجيد صريحا از تجسس و تفحص از عيوب پنهانى نهى كرده و مى فرمايد( :وَال تَجَسَّسوا(( .تفسير آيت ا ...مكارم
شيرازي)
حائزین مشورت ؛ يكي از نكات بسيار مهم در حكمراني ،مسئله مشورت و حائزين آن است .مشورت يعني يكارگيري خرد جمعي در
جهت حل مسائل و مشكالتي كه خرد فردي عاجز از حل آن است .براين اساس ،در چنين امر مهمي ميبايست اصول و شرايط خاصي تدبير
شده و رعايت گردد .به عبارت ديگر ،چنين امر مهمي كه قادر به حل مشكالت و مسائل اساسي است ،نميتواند جايگاه و منزلي براي تمامي
افراد باشد ،بلكه بايد صرفا افراد حائز شرايط اعم از بعد تخصص و خصايص اخالقي در آن مشاركت نمايند.
هرگز بخيل را در مشورت خود دخالت مده ،زيرا تو را از احسان و نيكى كردن منصرف مى سازد و از تهى دستى و فقر مى ترساند .و
نيز با شخص ترسو مشورت مكن كه روحيه تو را در انجام امور تضعيف مى كند .و از مشورت با افراد حريص برحذر باش كه حرص ورزيدن را
از طريق ستمگرى در نظرت زينت مى دهند .زيرا «بخل» و «ترس» و «حرص» ،تمايالت گوناگونى هستند كه جامع آنها «سوء ظن» به خداوند
است .امام(عليه السالم) در اين بخش از عهدنامه ب ه مسأله مشاوران والى و صفات و ويژگى هاى آنها مى پردازد و جالب اينكه از اصل لزوم
مشورت سخن نمى گويد ،زيرا آن را امر مسلّمى فرض كرده كه هر والى و زمامدار بايد مشاورانى براى مسائل مختلف سياسى و اقتصادى و
نظامى داشته باشد تا با استفاده از افكار آنها بهترين راه را براى پيشبرد اين امور برگزيند و از استبداد به رأى و تكيه بر افكار فردى بپرهيزد و
مصالح رعايا تا آنجا كه ممكن است رعايت شود .امام(عليه السالم) در واقع او را به سه اصل توصيه مى كند :سخاوت ،شجاعت و قناعت و توكل.
روشن است كه مشورت با فرد بخيل جلوى سخاوت را مى گيرد و با شخص ترسو پايه هاى شجاعت را سست مى كند و با حريص قناعت را
متزلزل مى سازد كه الزمه آن ستم كردن بر رعاياست (مكارم شيرازي.)1311 ،
ماليات اقتضایی و متناسب؛ يكي از مهمترين منابع درآمد دولتهاي امروزي ،ماليات است .ولي نكته حائز اهميت در اين زمينه اين
است كه اين امر نبايد به ابزاري جهت تحميل فشار به شهروندان تبديل شده و آنها را در مضيقه قرار دهد .به عبارت بهتر ،شهرونداني كه دچار
حوادث طبيعي قرار گرفته و توان حل مشكالت روتين خود نيستند چگونه ميتوانند ماليات پرداخت نمايند .بر اين اساس ،حمكراني اسالمي
مي بايست اصل ماليات اقتضايي را متناسب با شرايط و توان پرداخت شهروندان در نظر بگيرد.
مسأله خراج و ماليات را دقيقا زير نظر بگير ،به گونه اى كه صالح خراج دهندگان باشد ،زيرا بهبودى و صالحِ وضع خراج و بهبودى و
صالح حال خراج گزاران سبب بهبودى حال ديگران (و ساي ر قشرهاى جامعه اسالمى) مى شود .بنابراين اگر رعايا از سنگينى خراج و يا آفت
زدگى يا خشک شدن آب چشمه ها يا كمىِ باران و يا دگرگونى زمين بر اثر آب گرفتگى (و فساد بذرها) يا تشنگى شديد زراعت (و به دنبال
آن كمبود محصول) به تو شكايت كنند ،خراج آنها را به مقدارى كه اميد دارى كار آنها را اصالح كند و بهبود بخشد ،تخفيف ده .هرگز تخفيف
هزينه هايى كه به آنها مى دهى بر تو گران نيايد ،زيرا آن ذخيره اى خواهد بود كه از طريق عمران كشورت به تو باز مى گردانند و حكومت
تو را زينت مى بخشند .و بسيار مى شود كه در آينده براى تو گرفتار ى هايى پيش مى آيد كه اگر در دفع آن گرفتارى ها بر اين رعايا تكيه
كنى آنها با طيب خاطر آن را پذيرا مى شوند (و در حل مشكل به تو يارى مى دهند) (مكارم شيرازي.)1311 ،
عدالت رفتاري؛ يكي از نشانههاي مهم در مردم ساالري ديني ،ظهور عدل در جامعه است .حكمران اسالمي نبايد بخاطر تحقق منافع
مقربان خود ،منافع ساير اقشار جامعه را پايمال نمايد .رابطه نزديكان با حكمران هميشه سست و مبتني بر تداوم تامين منافع است و هيچگاه
به طور كامل راضي نمي شوند .پس بر حكمران اسالمي الزم است تا منافع كليه آحاد جامعه را در نظر بگيرد حتي اگر به ضرر كاخ نشينان
باشد.
براى زمامدار ،خاصان و صاحبان اسرار (و نزديكان و اطرافيانى) است كه خودخواه و برترى طلب اند و در داد و ستد با مردم عدالت و
انصاف را رعايت نمى كنند .ريشه ستمشان را با قطع وسائل آن بر كن و هرگز به هيچ يک از اطرافيان و هواداران خود زمينى از اراضى مسلمانان
را وا مگذار و نبايد آنها طمع كنند كه قراردادى به سود آنها منعقد سازى كه موجب ضرر بر همجواران آن زمين باشد .حق را درباره آنها كه
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صاحب حق اند رعايت كن ،چه از نزديكان تو باشد يا غير آنها و در اين باره شكيبا باش و به حساب خدا بگذار (و پاداش آن را از او بخواه)
هرچند اين كار موجب فشار بر خويشاوندان و ياران نزديک تو شود ،سنگينى اين كار را بپذير ،زيرا سرانجامش پسنديده است و هرگاه رعايا
نسبت به تو گمان بى عدالتى ببرند عذر خويش را آشكارا با آنان در ميان بگذار و با بيانِ عذر خويش گمان آنها را نسبت به خود (درباره آنچه
موجب بدبينى شده) اصالح كن ،زيرا اين امر از يک سو موجب تربيت اخالقى تو مى شود و از سوى ديگر ارفاق و مالطفتى است درباره رعيت
و سبب مى شود كه بيانِ عذر خود ،تو را به مقصودت كه وادار ساختن آنها به حق است برساند (مكارم شيرازي.)1311 ،
وفاي به عهد ؛ وفاي به عهد از منظر دروني موجب تحكيم حكمراني و اعتماد بيشتر شهروندان و از منظر بيروني موجب معتبر شدن و
اطمينان ساير ملل خواهد شد .اين امر بدان نكته اشاره دارد كه عهدها و توافقات بين المللي ميبايست از سوي حكمران اسالمي مورد احترام
قرار گرفته و به هيچ وجه نقض نگردد .البته پيش شرط اين امر ،هوشياري و فراست در زمان توافق است به طوريكه در آن مورد يا مواردي
ثبت نگردد كه حكومت از اجراي آن قاصر يا عاجز باشد .همچنين نبايد توافق به صورتي باشد كه صريحاً يا تلويحاً مورد برداشتها ي متفاوت
قرا گرفته يا از آن سوء استفاده گردد.
هرگز صلحى را كه از جانب دشمن پيشنهاد مى شود و رضاى خدا در آن است رد مكن ،چرا كه در صلح براى سپاهت آرامش (و سبب
تجديد قوا) و براى خودت مايه راحتى از همّ و غم ها و براى كشورت موجب امنيّت است; و اگر پيمانى ميان خود و دشمنت بستى يا لباس
امان بر او پوشاندى (و او را پناه دادى) به عهدت وفا كن و قرارداد خود را محترم بشمار و جان خويش را در برابر تعهداتت سپر قرار ده ،زيرا
هيچ يک از فرايض الهى همچون بزرگداشت «وفاى به عهد و پيمان» نيست و مردم جهان با تمام اختالفات و تشتت آرايى كه دارند نسبت به
آن اتفاق نظر دارند .عالوه بر اين ،هرگز پيمانى را كه در آن تعبيراتى است كه جاى اشكال (و سوء استفاده دشمن) در آن وجود دارد منعقد
مكن (و همان گونه كه نبايد عبارتى در عهدنامه باشد كه دشمن از آن سوء استفاده كند) تو نيز بعد از تأكيد و عبارات محكم عهدنامه ،تكيه
بر بعضى از تعبيرات سست و آسيب پذير براى شكستن پيمان منما (مكارم شيرازي.)1311 ،
اخالقيات حکمرانان ؛ عملكرد دولت همچون آينه تمام نمايي است كه تمامي شهروندان ميتوانند آن را مشاهده نموده و تعبير و
تفسير نمايند .بقاي حكومت در گرو رعايت اخالقيات و ارزش هاي مورد قبول عموم شهروندان است .به شاخص به اين امر توجه دارد كه
تخصص و كارداني به تنهايي نمي تواند موجبات موفقيت دولت را فراهم نمايد بلكه تعهد و اخالقمداري نيز ميبايست مورد اهتمام قرار گيرد.
حكمران اسالمي در مردم ساالري ديني ميبايست خود را آراسته به خصايل اخالقي نمايد.
از خودپسندى و تكيه بر نقاط قوت خويش و عالقه به مبالغه در ستايش (ستايش گويان) شديداً بپرهيز ،زيرا اين صفات از مطمئن ترين
فرصت هايي است تا كارهاى نيک نيكوكاران را محو و نابود كند.
از منّت بر رعيت به هنگام احسان ،شديداً دورى كن و (همچنين) از افزون شمردن كارهايى كه انجام داده اى خوددارى نما و نيز از
اينكه به آنها وعده دهى سپس تخلف كنى برحذر باش ،زيرا منّت گذاردن ،احسان را باطل مى سازد و بزرگ شمردن نعمت نور حق را مى برد
و خلف وعده موجب خشم خدا و خلق است; خداوند متعال مى فرمايد« :نزد خدا بسيار خشم آور است كه چيزى را بگوييد كه انجام نمى
دهيد»
از عجله در كارهايى كه وقتش نرسيده است جداً بپرهيز و از كوتاهى در آن كارها كه امكانات عمل آن فراهم شده خوددارى كن ،از
لجاج ت در امورى كه مبهم و مجهول است بپرهيز و (نيز) از سستى در انجام آن به هنگامى كه روشن شود برحذر باش( .آرى) هر امرى را در
جاى خويش و هر كارى را به موقع خود انجام ده.
از امتياز خواهى براى خود در آنچه مردم در آن مساوى اند جدّاً بپرهيز و از غفلت در انجام آنچه مربوط به توست و در برابر چشمان
مردم واضح و روشن است برحذر باش ،چرا كه به هر حال در برابر مردم نسبت به آن مسئولى و به زودى پرده از كارهايت كنار مى رود و انتقام
مظلوم از تو گرفته مى شود.
به هنگام خشم ،خويشتن دار باش و از تندى و تيزى خود ،و قدرت دست ،و خشونت ز بانت بكاه و براى پرهيز از اين امور از انجام
كارهاى شتاب زده و سخنان ناسنجيده و اقدام به مجازات ،برحذر باش تا خشم تو فرو نشيند و مالک خويشتن گردى و هرگز در اين زمينه
حاكم بر خود نخواهى شد مگر اينكه بسيار به ياد قيامت و بازگشت به سوى پرودگارت باشى (مكارم شيرازي.)1311 ،
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ج) منظر مدیریتی
شاخصهاي اين بعد عبارتند از:
شهروندگرایی؛ دنهارت بر اين عقيده است كه مسئوليت دولت ،ارتقاء شهروندگرايي ،گفتمان عمومي و منفعت عامه است (دنهارت و
دنهارت .)2111 ،24به عبارت ديگر ،وظيفه دولت صرفاً تحقق اهداف اقتصادي و مادي نيست بلكه متناسب با رشد سطح فهم و درك شهروندان،
مسئوليت دولت نيز تغيير خواهد نمود .در واقع اين شهروندان هستند كه عنان حكومت را بدست دولت منتخب ميسپارند و در عوض انتظار
دارند كه دولت نيز به تمامي منافع و ارزشهاي آنان توجه نمايد و صرفاً در پي تحقق اميال خود نباشد .عالوه بر اين ،متقابال شهروندان نيز
ميبايست بدانند كه ساخت بهتر كشور و جامعه ،نيازمند همكاري ،آرمانها و مشاركت آنهاست ،با اين تعريف ،دولت متعلق به آنها و پاسخگوي
آنهاست (دنهارت و دنهارت.)2111 ،
مهربانى به رعيت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز .چونان حيوانى درنده مباش كه خوردنشان را غنيمت
شمارى ،زيرا آنان دو گروهند يا همكيشان تو هستند يا همانندان تو در آفرينش .از آنها خطاها سر خواهد زد و علتهايى عارضشان خواهد شد
و ،بعمد يا خطا ،لغزشهايى كنند ،پس ،از عفو و بخشايش خويش نصيبشان ده ،همان گونه كه دوست دارى كه خداوند نيز از عفو و بخشايش
خود تو را نصيب دهد .زيرا تو برتر از آنها هستى و ،آنكه تو را بر آن سرزمين واليت داده ،برتر از توست و خداوند برتر از كسى است كه تو را
واليت داده است .ساختن كارشان را از تو خواسته و تو را به آنها آزموده است .امام(عليه السالم) اين نكته را يادآور مى شود كه هر كس بر
گروهى حكومت مى كند در حدّ خود تحت حكومت ديگرى قرار دارد (مكارم شيرازي.)1311 ،
خادميت؛
يكي از نكات مهم در خطمشي گذاري و تصميمگيري حكومتها توجه به منافع و ارزشهاي عامه مردم است .جميز بوكانان برنده
جايزه نوبل اقتصاد و پژوهشگر برجسته نظريه انتخاب عمومي مدرن ،معتقد است افراد به منظور تحقق سود شخصي خود در خطمشيگذاري
گرد هم ميآيند (داي .)1111 ،براين اساس ،آنها انگيزهاي جهت تحقق مصلحت عامه نداشته و صرفا در راستاي منافع شخصي خود حركت
ميكنند .از طرف ديگر ،تئوري خادميت 22و انگيزه خدمت عمومي 21درصدد تحقق ارزشها و منافع عمومي بوده و بر اين عقيدهاند كه كارگزاران
عمومي مي بايست خود را خام شهروندان دانشته و به آنها خدمت نمايند (پري و وايز ..)1111 ،21بنابراين ،وظيفه اصلي حكمران اسالمي در
مردم ساالري ديني ،خدمت به شهروندان بوده به طوري كه از هرگونه نخوت و تكبر بر حذر باشند.
اى مالک ،خود را براى جنگ با خدا بسيج مكن كه تو را در برابر خشم او توانى نيست و از عفو و بخشايش او هرگز بى نياز نخواهى بود.
هرگاه كسى را بخشودى ،از كرده خود پشيمان مشو و هرگاه كسى را عقوبت نمودى ،از كرده خود شادمان مباش .هرگز به خشمى ،كه از آنت
امكان رهايى هست ،مشتاب و مگوى كه مرا بر شما امير ساخته اند و بايد فرمان من اطاعت شود .زيرا ،چنين پندارى سبب فساد دل و سستى
دين و نزديک شدن دگرگوني ها در نعمتهاست .هرگاه ،از سلطه و قدرتى كه در آن هستى در تو نخوتى يا غرورى پديد آمد به عظمت ملک
خداوند بنگر كه برتر از توست و بر كارهايى تواناست كه تو را بر آنها توانايى نيست .اين نگريستن سركشى تو را تسكين مى دهد و تندى و
سرافرازى را فرو مى كاهد و خردى را كه از تو گريخته است به تو باز مى گرداند ..منظور از جنگ با خدا همان ظلم و ستم بر بندگانش و
تضييع حقوق آنهاست نه هرگونه معصيت و گناه (مكارم شيرازي.)1311 ،
حاكم جامعه اسالمي قبل از اينكه بر مردم سلطه سياسي داشته باشد ،سلطه عاطفي و روحي دارد  .حتي مي توان گفت اقتدار و سلطه
سياسي حاكم تا حدود زيادي وامدار اقتدار روحي و عاطفي اوست .اين شيوه موجب مي شود حاكم در دل مردم نفوذ كند .در تصوير حكومت
صدر اسالم و راز موفقيتهاي آن امام حكومت بر قلوب را مطرح »حكومت صدر اسالم حكومت بر قلوب بود« نمودند (حاجي احمدي.)1315 ،
25

طرز برخورد متناسب با عملکرد؛
عملكرد افراد مي بايست به عنوان معياري جهت مشخص نمودن نحوه تعامل و برخورد با آنها در نظر گرفته شود .تقويت مثبت رفتار
موجب تكرار و تقويت منفي نيز موجب عدم تكرار رفتار مي گردد .در نتيجه در حكمراني اسالمي نبايد تمامي شهروندان (از منظر عملكردي)
يكسان نگريسته شوند .به طور كلي ،شهروندان اخالقمند ميبايست در اولويت امور قرار گيرند.
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هرگز نبايد افراد نيكوكار و بدكار در نظرت يكسان باشند ،زيرا اين كار سبب مى شود نيكوكاران به نيكى ها بى رغبت شوند و بدكاران
به اعمال بد تشويق گردند .بنابراين هر يک از اينها را مطابق آنچه براى خود خواسته اند پاداش ده .بدان هيچ وسيله اى براى جلب اعتماد والى
به (وفادارىِ) رعيت بهتر از احسان به آنها و سبک كردن هزينه ها بر آنان و عدم اجبارشان به كارى كه وظيفه ندارند نيست ،بنابراين در اين
راه آن قدر بكوش تا به وفادارى رعايا درباره خود خوش بين شوى ،زيرا اين خوش بينى ،خستگى و رنج فراوانى را از تو دور مى سازد .آنچه
امام(عليه السالم) در اين دستور بيان كرده يكى از اصول مهم مديريت است; از مديريت خداوند و پيامبران بر جهان انسانيت گرفته تا مديريت
يک پدر در خانواده (مكارم شيرازي.)1311 ،
اصول گزینش کارگزاران و نحوه نظارت بر آنان؛
يكي از مشكالت حكومتهاي امروزي ،فاصله گرفتن از اصول شايستهساالري 21است .نتيجهي اين امر اين است كه گزينش كارگزاران
از طريق پارتي بازي ،رانت اطالعاتي و  ...صورت مي پذيرد .بديهي است در چنين شرايطي بدليل آنكه متخصصان و متبهران در حاشيه قرار
ميگيرند و افراد بدون تخصص لگام امور را در دست مي گيرند ،رهاوردي جز عدم حل مسائل عمومي و افزايش نارضايتي عمومي نخواهد
داشت .در چنين شرايطي است كه خال وجود نخبگان احساس مي گردد .از سوي ديگر ،پس از بكارگيري آنها ،نبايد آنان را به حال خود
واگذاشت .بلكه نظارت مستمر بر عملكرد آنها موجب اطمينان از صحت رفتارشان ميگردد.
در امور مربوط به كارگزارانت دقت كن و آنها را با آزمون و امتحان و نه از روى «تمايالت شخصى» و «استبداد و خودرأيى» به كار گير،
زيرا اين دو كانونى از شعب ظلم و خيانت اند ،از ميان آنها افرادى را برگزين كه داراى تجربه و پاكى روح باشند از خانواده هاى صالح و پيشگام
و باسابقه در اسالم ،زيرا اخالق آنها بهتر و خانواده آنان پاك تر و توجّه آنها به موارد طمع كمتر و در سنجش عواقب كارها بيناترند .آن گاه
روزى آنها را فراوان كن (و حقوق كافى به آنها بده) زيرا اين كار سبب تقويت آنها در اصالح خويشتن مى شود و ايشان را از خيانت در اموالى
كه زير نظرشان است بى نياز مى سازد و اضافه بر اين حجتى در برابر آنهاست ،اگر از دستورات تو سرپيچى كنند يا در امانت تو خيانت ورزند.
سپس با فرستادن مأموران مخفىِ راستگو و وفادار كارهاى آنان را تحت نظر بگير ،زيرا بازرسى مداومِ پنهانى سبب تشويق آنها به امانت دارى
و مدارا كردن به زيردستان و مراقبت از معاونان مى شود .و هرگاه يكى از آنها (از كارگزاران تو) دست به سوى خيانت دراز كند و مأموران
مخفى ات متفقاً نزد تو بر ضد او گزارش دهند ،به همين م قدار به عنوان گواه و شاهد قناعت كن و مجازاتِ بدنى را در حق او روا دار و به
مقدارى كه در كار خود خيانت كرده كيفر ده سپس (از نظر روانى نيز او را مجازات كن و) وى را در مقام خوارى بنشان و داغ خيانت را بر او
نه و قالده اتهام تهمت را به گردنش بيفكن (و او را چنان معرفى كن كه عبرت ديگران گردد) (مكارم شيرازي.)1311 ،
شفافيت و اطالع از امور مردم؛
پيتر سنگه ميگويد « اگر قورباغهاي را درون آب داغ قرار بدهيم بالفاصله از آن بيرون ميپرد اما اگر همين قورباغه را در آبي قرار داده
و آرام آرام آب را داغ كنيم قورباغه داغ شدن آب را حس نميكند و به آن واكنش نشان نميدهد تا زماني كه آب بسيار داغ شود اما ديگر دير
شده زيرا كه ديگر عضالتش توان جهيدن ندارد و او در آب پخته ميشود( .الواني .)321:1311،حكمراني و حكومت نيز اين چنين است اگر
آنها نيز هوشيار نباشند مشكالت و مسائل عمومي آرام آرام به روي هم جمع ميشود و ديگر قادر به رفع آنها نيستند .براين اساس ،حكمران
اسالمي ميبايست با حضور در جامعه از مشكالت واقعي زندگي روزمره مردم باخبر شود.
هيچ گاه خود را در زمانى طوالنى از رعايا پنهان مدار ،زيرا پنهان ماندن زمامداران از چشم رعايا موجب نوعى كم اطالعى نسبت به امور
(مردم و كشور) مى شود و آنها را از آنچه نسبت به آن پنهان مانده اند بى خبر مى سازد در نتيجه مسائل بزرگ نزد آنان كوچک و امور كوچک
در نظر آنها بزرگ مى شود ،كار خوب ،زشت جلوه مى كند و كار زشت ،خوب ،و حقّ و باطل با يكديگر آميخته مىشود) .وانگهى) تو از دو
حال خارج نيستى :يا مردى هستى كه آمادگى براى سخاوت و بذل و بخشش در راه حق دارى ،بنابراين دليلى ندارد كه خود را پنهان دارى و
از عطا كردن حقِ واجب خوددارى كنى ،و فعل كريمانه اى را كه بايد انجام دهى ترك نمايى ،يا مردى بخيل و تنگ نظر هستى در اين صورت
(هنگامى كه مردم تو را ببينند و اين صفت را در تو بشناسند) از بذل و بخشش تو مأيوس مى شوند و دست از تو برمى دارند .افزون بر اينها،
بسيارى از حوايج مردم نزد تو ،هزينه اى براى تو ندارد ،مانند شكايت از ستمى يا درخواست انصاف در داد و ستدى (مكارم شيرازي.)1311 ،
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بخش  :2شاخصها و معيارهاي مردمساالري دینی
ويژگيها و شاخصه هاي مردم ساالري مورد پذيرش و مطلوب  ،عبارت اند از:

 )1پذیرش دموکراسی در چهارچوب اسالم :از جمله مشخصه هاي محوري دموكراسي و مردم ساالري مطلوب ،ارتباط و پيوستگي
مردم ساالري با اسالم است .از نگاه امام اين امري بديهي و روشن است كه چون مردم ايران مسلمان اند ،همواره اسالم ،تنها مالك و ضابطه
نظام اجتماعي و تعيين كننده نوع نظام سياسي باشد .در واقع ،دموكراسي مطلوب ،مندرج در اسالم است و تنها در تحت لواي اسالم است كه
دموكراسي صحيح پياده مي شود.
حضرت امام ،ضمن منحصر ساختن دموكراسي صحيح به دموكراسي موجود در اسالم و بي نظير خواندن چنين نگرشي به دموكراسي مي
گويد» :ما به دنيا خواهيم فهماند كه معني دموكراسي چيست» .همچنين در بياني ديگر در اين باره مي گويد» :ما مي خواهيم اسالم و
حكومت اسالم را به نحوي كه شبيه صدر اسالم باشد اجرا كنيم تا غرب ،معني درست دموكراسي را به آن حدي كه هست بفهمد تا تفاوت
ميان دموكراسي موجود در اسالم و دموكراسي اصطالحي مورد ادعاي دولتها آشكار شود.فرق بنيادين دموكراسي كه امام آن را مطلوب مي
داند ،با دموكراسي غربي اين است كه دموكراسي مورد نظر امام ،با معيارها و قوانين اسالمي اداره مي شود.
 )2عدالت محوري  :عدالت ،نفي تبعيض و اهميت دادن به فقرا از ديگر ويژگيهاي دموكراسي و مردم ساالري مطلوب امام است .امام،
بارها در شرح دموكراسي واقعي و مورد قبول اسالم ،حكومت عادله اسالمي را مطرح كرد ،حكومتي كه همه افراد را به يک چشم مي بيند و
امتيازي بين آنان قائل نيست ،بلكه بنابر شايستگي و سزاواري كه هر كس دارد ،از امتيازها برخوردار مي شود .ما بايد روي ميزان عدل رفتار
كنيم .ما به آنها خواهيم فهماند كه معناي دموكراسي چيست ...دموكراسي اسالم صحيح است و ما اگر توفيق پيدا كرديم به شرق و غرب،
اثبات مي كنيم اين دموكراسي كه ما داريم دموكراسي است ،نه آن كه شما داريد و طرفدار سرمايه دارهاي بزرگ است .و نه اين كه اينها دارند
و طرفدارهاي ابرقدرتها هستند و همه مردم مارا در اختناق عظيم گذاشتند.
 )3ناسازگاري با استبداد  :از ويژگيهاي ديگر دموكراسي مطلوب امام ،ناسازگاري آن با استبداد است.

 )4تأمين و حفظ آزادي  :ديگر مشخصه دموكراسي مطلوب حضرت امام ،برآوردن آزادي انسانها و پاسداري از آن در برابر بازدارنده
هاي آزادي است .ايشان با اشاره به اين مطلب كه »هيچ كس مثل اسالم ،آزادي طلب نيست» به گونه روشن به دو نوع از آزادي موجود در
دموكراسي مطلوب خود اشاره مي كند:
الف .آزادي در مشاركت سياسي :امام ،آزادي مردم در انتخابات را از جمله مباني دموكراسي و مردم ساالري مي داند .
ب .آزادي بيان و عقيده« :در اسالم ،دموكراسي مندرج است و مردم در بيان عقايد آزادند.
 )5پيوند با استقالل  :در نگاه امام ،دموكراسي مالزم با مفهوم استقالل است و در كنار آن معني مي يابد» :نظام حكومتي ايران،
جمهوري اسالمي است كه حافظ استقالل و دموكراسي خواهد بود (مزيناني.)1313 ،
 )6نقش مردم در هدایت و نظارت بر حکومت :نظارت بر قدرت سياسي از موضوعات بسيار مهم در بررسي فلسفه سياسي است .
زيرا قدرت مهار نشده منشاء تباهي و فساد و زورمدا ري است در نتيجه در هر ساختار سياسي بايد به مسأله نظارت توجه خاص صورت گيرد.

امام خميني آگاهي مردم ،مشاركت و نظارت همگاني آنان را بر حكومت منتخب خودشان بزرگترين ضامن حفظ امنيت در جامعه مي دانستند.
ايشان معتقدند عدم نظارت مردم بر حكومت امكان تباهي در جريان حاكميت سياسي را افزايش مي دهد (حاجي احمدي.)1315 ،
 .1مشاركت مردمي
 .2قانون محوري و قانون مداري
 .3شايستهساالري
 .4ارتقاء آگاهي
 .5آزادي در انتخاب رهبر
 .2خدمتگزاري (خادميت)( ،در جامعه ديني ،حاكمان منتخب ،پاسخگوي مردم و خدمتگزار واقعي آنانند)
 .1نظارت (حضور مردم در صحنه سياست و نظارت بر كارگزاران)
 .1مشورت (مشورت حاكم با مردم)
 .1تامين عدالت اجتماعي (اجتناب از تبعيض و ايجاد امكانات عادالنه مادي و معنوي براي تمامي آحاد جامعه)
 .11رعايت كرامت انساني
 .11ظلم ستيزي
 .12اعتدالل اقتصادي
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 .13توسعه اجتماعي (اسحاقي)1314 ،
به طور كلي تمامي شاخصهاي بيان شده در جدول ذيل خالصه شده است.
جدول  :3مولفهها و شاخصهاي حکمرانی خوب

ردیف

منظر اقتصادي

منظر اجتماعی

منظر اخالقی

منظر مدیریتی

1

پاسخگويي و حق اظهار نظر

عامگرايي در مقابل خواصگرايي

عيب پوشي

شهروندگرايي

2

ثبات سياسي و نبود خشونت

اهتمام به طبقات مختلف اجتماع

حائزين مشورت

خادميت

3

كيفيت قوانين و مقررات

ياري طبقه محروم

ماليات اقتضايي و
متناسب

طرز برخورد متناسب با
عملكرد

4

اثربخشي دولت

گفتمان عمومي و حق اظهار نظر

عدالت رفتاري

اصول گزينش كارگزاران و
نحوه نظارت بر آنان

5

حاكميت قانون

نظارت مردم بر عملكرد حكومت

وفاي به عهد

شفافيت و اطالع از امور
مردم

6

مهار فساد

رعايت كرامت انساني

اخالقيات حكمرانان

پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع ،شماره  ، 21زمستان  ،2931ص 93-85
ISSN: 2588-2791

http://www.miej.ir

بحث و نتيجهگيري
مطابق با آنچه گذشت ،علت اصلي پيدايش«،حكمراني خوب» ،توسعۀ اقتصادي و مادي بوده است .كارشناسان نهادهاي بين المللي،
رهيافت «حكمراني خوب» را به عنوان بهترين عامل توسعه پذيرفته و آن را به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد نمودهاند (حسيني تاش و
واثق .)1313 ،حكمراني خوب ،واژهاي است كه در دهه  1111توسط بانک جهاني رواج يافت .منطق اين است كه ميتوان با حكمراني خوب
به مقاصدي از جمله مبارزه با فساد مالي ،پارتي بازي ،بوروكراسي ،و سوء مديريت -و شفافيت ،پاسخگويي ،دست يافت (ناندا .)2112 ،از
ديدگاه كافمن شاخصهاي حكمراني خوب عبارتست از :پاسخگويي و حق اظهار نظر ،11ثبات سياسي و نبود خشونت ،11كيفيت قوانين و
مقررات ،12اثربخشي دولت ،13حاكميت قانون ،14مهار فساد( 15كافمن و همكاران.)2111 ،
از سوي ديگر ،ا نتقاداتي بر اين ديدگاه بيان شده است از جمله معتقد بودن به اومانيسم ،ليبراليسم ،اصالت ماده و حواس ،و اصالت فرد.
اين مفاهيم شاكله متافيزيک حكمراني خوب از ديدگاه انديشمندان غربي را به تصوير ميكشد .رهاورد اين ديدگاه ،اهتمام صرف بر بعد مادي
انسان و به طور كلي تک بعدي نگري است .اين امر موجب مي شود كه انديشمندان از ساير ابعاد مهم و موثر بر انسان غافل مانده و صرفاً بر
ماديات توجه نمايند.
از منظر اسالم ،در زمينه راه هاي كسب معرفت عالوه بر حواس ظاهري ،بينش وحياني نيز از منابع معرفت محسوب شده ،از بعد انساني،
انسان داراي دو بعد مادي و معنوي است ،از بعد روشي ،روش را منحصر به تجربه نميداند بلكه روش وحياني را نيز مهم تلقي ميكند (حسيني
تاش و واثق ،) 1313 ،از نظر غايت ،هيچ كس بيهوده آفريده نشده است ،غايت انسان ،سعادتمندي است ،همچنين ،تاكيد اين بينش بر جامعه
است ،اين امر اشاره به اصالت جمع دربرابر فرد دارد (درخشه و شجاعي )1314 ،آرمان ما تحقق ارزش هاي اسالمي و جامعه اي مبتني بر آن
است .حكمراني نيز از منظر ما آنگاه خوب است كه به بسط و گسترش و تثبيت باورها و ارزش هاي اسالمي بينجامد و در آن مسير حركت
كند  .ازاين رو ،بايد گفت هدف اساسي در حكومت واليي و امامت ،رساندن مردم به كمال نهايي و سعادت حقيقي يا همان قرب الي اهلل است.
به عبارت ديگر ،حكومت الهي مي بايست سعي كند تا ارتباط مردم را با خدا محكم كند و در گسترش فضايل اخالقي و برقراري احكام خدا
كوتاهي نكند .عالوه براين ،حكومت در اين ديدگاه بهعنوان يک مسئوليت بزرگ در برابر خدا نسبت به خلق معرفي شده است .بنابراين اهداف
تشكيل حكوكت اسالمي از ديدگاه امام علي (ع) عبارتند از گسترش معنويت ،ايجاد امنيت و افزايش رفاه در جامعه (به خصوص احقاق حق
افراد ستمديده) و حاكميت قوانين ]اسالمي[.
درنهايت نكته حائز اهميت اينكه ،شاخصهاي حكمراني خوب به تنهايي نميتوانند موجبات رشد و شكوفايي حكمراني خوب به معناي
واقعي كلمه را فراهم نمايند ،بنابراين مي بايست از تک بعدي نگري دوري جست و ساير ابعاد مناسب در اين حوزه را نيز قلمداد نمود .بر اين
اساس ،سه بعد ديگر ،يعني اجتماعي ،اخالقي و مديريتي به عنوان شاخصهاي مكمل به اين ديدگاه افزوده شده است.
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