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*

نهادهای بینالمللی حکمرانی خوب را در پاسخ به اوضاع نااطللوب وواطاد در حاا
توسعه ارائه کردند .این الگو بیشتر بر طهندسی اوتماعی تکیه دارد تاا بار طهندسای نای.
الگوهای طهندسی اوتماعی بر رویکردهای شهروندطدار تأکید دارند و بخشی از حکمرانی
دولت و شهروندان از اهمیت برخوردار است و دولتها بازیگر اصلی بهشمار نمایآیناد
بلکه بازیگران طختلفی از ومله دولت و نهادهای طدنی و شهروندان ساهمی در حکمرانای
دارند .ازآنجاکه طراحان این الگو اورای آن را طتناسب با زطینهها و شرایط زیستبوم هار
یک از وواطد درحا گذار طیدانند ،این نوشتار با رویکردی بومگرایانه به دنباا ارزیاابی
این الگو با زیست بوم ایرانی ا ست .بناابراین باه دو ونباه توواه کارده اسات ،نخسات،
ونبههای رهنگ دینی که اساسیترین رکن هویت واطعه ایرانی است و دیگری ،ظر یات-
های طحیلی برای انلباق یا عدم انلباق این الگاو در ایاران .بررسایهاا نشاان طایدهاد
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را بر عهده شهروندان و به تعبیری واطعه طدنی طیگذارند .در الگوهای ودید نحوۀ تعاطا

شاخصها و ویژگیهای حکمرانی خوب در سلح کالن توسط آطوزههای دینی قاب استناد
است ،اطا این شاخصها به لحاظ طعنایی و انلباق با آطوزههای اسالطی تفاوتهایی دارند.
به لحاظ طحیلی نیز ظر یتهای قانونی این الگو را پشتیبانی طیکنند اطا طواند ساختاری و
کارکردی اورای آن در واطعه ایران را با طشک روبرو ساخته است.
کلید واژگان ،حکمرانی خوب ،دولت ،هویت ،زیستبوم.

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.
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مطالعات بیشماری از اواخر دهه هشتاد درباره عملکرد ضعيف کشورهايی که نتوانستند
به توسعه دست يابند ،صورت گرفت و روشن سااخت حکمرانای يام مسا له اساسای در
راهبرد توسعه اين دسته از کشورهاست .بدون ترديد جهانیشدن و نزديکای کشاورها باه
يکديگر و مقايسه آنها از حيث عقبماندگی و توسعهيافتگی از يم سو و دخالت و اعماا
نفوذ برخی نهادهای بينالمللی از سوی ديگر زمينۀ چنين مطالعاتی را فراهم ساخت.
اين مطالعات باهروشانی آشاکار سااخت در ساا هاای 2371بساياری از کشاورهای
درحا توسعه با تعاار هاای فزاينادهای ناشای از افازاين ناهنرااریهاای اجتمااعی و
بیقاعدگی سياسای ،ازديااد شاکا هاای درآمادی و فرهنگای ،گساترآ آلاودگیهاای
زيستمحيطی ،بحرانهای اقتصادی از جملاه در آمريکاای یتاين و درمرماو کااهن
کيفيت زندگی روبرو شدند .اتخاذ الگوهای ناپايدار توسعهای بر اثر ضعف يا عدم بهرهگيری
از انگارههای مشارکتی و سيستمهای مطلوب حکمرانی اين تعار ها را دو چندان کرد.
از اين پس توصيههای سياستی نهادهای بينالمللی به جای تأکيد بار کوچامساازی
ابعاد دولت ،توانمندسازی دولت را محور بهبود حکمرانی قرار دادند .از نظر آناان همنناان
کوچمسازی مفيد است؛ اما بايد در کنار مرموعه گستردهای از سياستها مطار شاود و
دولت وظايف متعدد خود را اولويتبندی کند .بانم جهانی راهبرد پيشنهادی خود را برای
توانمندساختن دولت به عنوان مس له کليدی توساعۀ اقتصاادی راهبارد دوبخشای نامياد.
نخستين عنصر اين راهبرد ،سازگاری نقنهای دولت با ظرفيتهاای آن مایباشاد .اگار
قابليتهای دولت پايين است ،چگونه میتواند در قضايا دخالت کند و اين نقن را در کرا
میتوان با دقت تعيين نمود .دومين عنصر اين راهبرد ،افزاين ظرفيتهای دولت از طريق
بازدميدن نيروی تازه در نهادهای عمومی است يعنی افازاين کاارکرد نهادهاای دولتای،
بهبود دستمزدها و انگيزهها و سرانرام وادارکردن دولات باه پاساخگويی بيشاتر در برابار
نيازهای مردم و نزديمترکاردن دولات و ماردم از طرياق مشاارکتهاای گساتردهتار و
تمرکززدايی .قاعده پيشنهادی اين بود که دولت وظايف متعددی دارد و توانمندیهای اين
نهاد مانند هر سازمان ديگری محدود است؛ بنابراين بايد ظرفيتهای خود را باه وظاايفی
اختصاص دهد که اولويت بيشتری دارند (.)The World Bank, 1997, p2-3
شواهد جهانی گويای آن است که يم حکومت توانمند با نهادهای دولتی شايساته و
شفا  ،پيوندی مستقيم با رشد درآمدها ،افزاين ثروت ملی و دستاوردهای اجتماعی دارد.

در کشورهايی که نهادهای دولتی کارآمد ،درستکار و مبتنی بر شايسته سایریاند ،قوانين
و مقررات ساده و روشناند ،حاکميت قانون بهگونهای منصفانه اعما میشود ،سياستها و
چارچوبهای قانونی در تصر گروههای ذینفاوذ نيسات ،جامعاه مادنی و رساانههاای
گروهی صدای مستقلی دارند کاه پاساخگويی دولاتهاا را ارتقاا مایدهناد؛ درآمادها و
سرمايهگذاریها و رشد افزاين میيابند و اميد باه زنادگی طاوینیتار پديادار مایشاود
).(Thomas, 2000, p136
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تعار های پينگفته پين روی جامعه ايرانی نيز قرار دارد .اما پرسن مهم اين است
که آيا الگوی حکمرانی خوب به عنوان توصيه نهادهای بينالمللی برای خروج از تعار ،
در جامعه ايران نيز کارايی دارد؟ با بهرهگيری از رويکرد بومشناسانه و با تکيه بر دو متغيار
اساسی در بومزيست ايران میکوشيم به پاسخ اين پرسن دست يابيم؛ فرهنگ دينی کاه
اساسیترين رکن هويت جامعه ايرانی است و ديگری ظرفيتهای سااختار سياسای بارای
انطباق يا عدم انطباق اين الگو در ايران .بررسیها نشان میدهد رويکرد باومشناساانه در
پی آن است چارچوبی برای فهم نسبت پديدهها و پوينهای سياسی جديد با محيطهاای
سياسی و اجتماعی محلی ارائه کند .انتظار میرود از اين رهگذر ،افق جديدی پديد آيد تاا
در پرتو آن آميزهای از شرايط جديد با محيط زيستبوم حاصل شود.
رهيافت بومشناسی شاخهای از محيطشناسی است که باه تعاامالت و مناسابات باين
انسان و زيستمحيط و شيوههای سازگاری باا آن مایپاردازد .در ايان شااخه از دانان،
زيستگاههای محيطی به مثابه متغيرهای مساتقلیاناد کاه بار شاکلگياری نظاامهاای
اجتماعی مشترک و ايراد خصيصههای فرهنگی يکسان و تعيين شيوه زندگی يم گروه و
جامعه يا منطقه مؤثرند .البته اين به مفهوم تبعيت مطلق نظاامهاای اجتمااعی از محايط
نيست؛ بلکه ميان آنها رابطه ديالکتيکی و عليت دو طرفه برقرار است.
تا پين از اين ،بومشناسی به معنای شناختِ زيستگاه بيشتر با جنبههای طبيعی
محيط پيرامون انسان سروکار داشت؛ اما کمکم به سويههای سياسی و اجتماعی و
اقتصادی و مهمتر از همه سويههای فرهنگی توجه کرد .در حا حاضر اين مفهوم تنها به
رابطه محيط طبيعی با هر يم از سويههای پينگفته و اندرکنن آنها نمینگرد؛ بلکه اکثر
محققان دانن بومی را متراد ترارب زيستۀ مردم محلی در زمينههای مختلف زندگی
میدانند و از آن به روشی برای درک جهان ياد کردهاند .درونمايههای زيستی بهويژه
زمينههای فرهنگی در تداوم حيات اجتماعی نقن محوری دارند .بومشناسان فرهنگی از
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ديرباز بر نقن فرهنگ در سازگاری انسان با محيط پيرامونی خود تأکيد داشتهاند .از سوی
ديگر درهمتنيدگی شرايط اجتماعی و اقتصادی جوامع با محيطهای بيرونی بهويژه در
فرايندِ جهانیشدن ما را وادار به ارزيابی نظاممند نهادهای سياسی مرتبط با تغييرات
فراملی میسازد .از اين منظر ضرورت مطالعه درباره الگوی حکمرانی خوب در زيستبوم
ايران آشکار میشود.
معيارهای نسبتسنری الگوی حکمرانی خوب با زيستبوم اياران در درون خاود ايان
الگو وجود دارد .اين نوشتار به برخی از آنها میپردازد .اين معيارها عباارتاناد از :سااختار
مشااارکتی ،پاسااخگويی ،عاادالت و فراگيااری ،کااارايی و اثااربخشاای ،اجمااا محااوری،
مس وليتپذيری ،پيروی از حاکميت قانون ،شفافيت .برخی معيارهای دينی نيز که اين الگو
و ساير رويکردهای غيرفضيلتمدار به آن بیتوجه بودهاند ،مورد بحث قرار میگيرد.
تحول جایگاه دولت در اداره عمومی
سال هفدهم /شماره شصتوششم /تابستان39

درباره جايگاه دولت در اداره امور عمومی در نيمه دوم قرن اخير بحثهای زياادی
درگرفت و الگوهای متفاوت و متعددی ارائه شد .در مرحلاۀ نخسات الگاوی سانتی اداره
عمومی که بر اهميت نقن دولت در عرصه اقتصاد و فرهنگ تأکيد داشت ،مورد اساتقبا
قرار گرفت .اين الگو حضور فعا و آگاهانه دولتها و گسترآ دامنه عمليات آنها را سبب
شد .اما دخالت بين از حد دولت با فساد و سوءاستفاده از موقعيتهای دولتی همراه گرديد.
بوروکراسیهای خشم و غيرمنعطف و در عين حا گسترده ساختارِ دولات را غيرکارآماد
ساخت .سرانرام در دهه هشتاد مقياس بخن دولتی با اين عقياده کاه دولاتهاا خيلای
بزرگاند و منابع کمياب را مصر میکنند ،مورد حمله قرار گرفت و به شايوههاای ماورد
استفادۀ دولت به ويژه بوروکراسی که تبديل به يم سازمان اجتمااعی غيارمردمای شاد و
بين از پين عامل تثبيتکننده وضع موجود و عدم اثربخشی بود ،انتقاد شد.
در مرحله دوم ،الگوی مدیریت دولتی نووی جاايگزين الگاوی سانتی اداره اماور
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عمومی شد .در دهه  2371دگرگونی گستردهای در قالب فکری(پارادايم) اداره امور عمومی
رخ داد و دولت بزرگ به سمت دولت کوچم و سرانرام به دولت کارساز و توانمناد تغييار
مسير داد .تا پين از اين دهه ،دولتها خود را مس و همه چيز میدانستند و همه اماور را
بر عهده داشتند و دولتهای بزرگ و نظام اداری فربه و بوروکراتيام شاکل گرفات .اماا
ناکارآمدی چنين وضعيتی سبب شد دولتها مس وليت خود را محادود ساازند و بخشای از
اداره امور را به عهده جامعه و بخنهای غيردولتای واگذارناد .ماديريت دولتای ناوين باا

دولتها در دوره مديريت نوين دولتی با کاهن اندازه و دامنه فعاليتهايشان به سمت
مديريتگرايی پين رفتند و از طريق واگذاری بخن قابال تاوجهی از اماور عماومی باه
بخن خصوصی ،نهتنها خود را از آماج انتقادات دور ساختند بلکه قابليتشاان نياز افازاين
يافت .بدين ترتيب در اين مرحله دولت کوچم شد و بخن خصوصی رونق يافت ،ارتباط
سياستمداران با مردم بيشتر شد و برخال مد سنتی که رابطه با رهبری سياسی محدود
و بر پايه فرمانده و فرمانبردار بود ،رابطۀ سيا تری با سياستمداران برقرار گرديد.
بیشم در اين دوره تغييرات شاگرفی در الگاوی اداره عماومی حاصال شاد؛ اماا باا
مشکالتی روبرو گشت .بخن خصوصی به منافع خود توجه میکرد و تا جايی به خادمات
در بخن عمومی همت میگمارد که براين منفعتی در برداشته باشد .از سوی ديگر دولت
نمیتوانست قدرتن را از تعقيب اهدا دولتی و اقتصادی که شامل تعهد به کاهن فقار،
ايراد فرصتهای برابر و فراهمآوردن خدمات شهری میباشد ،حذ کند .سياست دولتای
را نمیتوان بهطورکلی خصوصی ساخت .کاهنِ اختالفات بعدِ اساسی جنبه حکمرانی است
و موجب تالآهايی برای رفع تضادهای سياسی و اجتماعی میشود .فقط دولت میتواند
برابری فرصت ،مبارزه با نابرابریهای اجتماعی و حمايت از ضعيفان در زميناه ساالمت و

نسبت سنجی بوم شناسانه الگوی حکمرانی خوب

فرهنگ مديريت منرر به شکلگيری دولت کوچم شد و بر اصولی از قبيل خدمات کيفی
به شهروندان ،رقاباتگرايای ،بارونساااری ،مشاتریماداری ،تمرکززدايای ،باازارگرايی،
نتيرهمداری تأکيد کرد .از سوی ديگر رويکرد مشارکت در دولت نهتنها بخن خصوصی را
تقويت کرد ،بلکه جايگاه نهادهای مدنی را برجسته ساخت.
در پاسخ به ضرورتهای پين گفته تغييرات عميقی در بخن دولتی و مديريت آن باه
عمل آمده است .به دليل وجود تغييرات ايدئولوژيم ،نظری و جهاانی ،دولاتهاا احتماای
بزرگترين تحو قرن را در خدمات عمومی خودشان ايراد کردهاند .واقعا دو تغيير جدا از
هم به وقو پيوسته که ارتباطی هم بين آنها وجاود دارد :او بارای انتقاا فعالياتهاای
دولتی به بخن خصوصی يم روند «بازاریشدن» بخن دولتی به وجود آمده است .ايان
امر از طريق خصوصیکردن به شکلهای مختلف ،شامل به پيماندادن فعاليتها ،تحقاق
میيابد .دوم فاصلهگرفتن از بوروکراسی به عنوان يم اصل ساازماندهی در درون بخان
عمومی است .البته هر دو اين روندها به هام وابساتهاناد؛ يکای از دیيال باازاریکاردن
مفرو بودنِ شکست بوروکراسی و ديگری تأمين نيازها توسط بازار به عنوان جاايگزينی
برای بوروکراسی است (هیوز ،9831 ،ص.)83
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تحصيالت و مسکن را تضمين نمايد (عرفانیان خانزاده ،9813 ،ص.)635

در چنين شرايطی ،مرحله سوم يعنی الگوی حکمرانی خوب مطر میگردد .از اين
پس توصيههای سياستی نهادهای بينالمللی به جای تأکيد بر کوچمسازی ابعااد دولات،
توانمندسازی دولت را محور بهباود حکمرانای قارار دادناد .البتاه از نظار آناان همنناان
کوچمسازی مفيد است؛ اما بايد در کنار مرموعه گستردهای از سياستها مطار شاود و
دولت وظايف متعدد خود را اولويتبندی کند.
مفهوم حکمرانی خوب
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حکمرانی اصطالحی است که بر اعما قدرت در مرموعاهای از زميناههاای نهاادی
دیلت دارد و در آن مفاهيم هدايت ،کنتر و تنظيم فعاليتها در جهت مناافع ماردم ياا
همه شهروندان و رأیدهندگان و کارکنان مستتر است .در نظر دانشمندان علوم سياسای،
حکمرانی بر فراگرد مديريت سياسی اشاره دارد که مبانی هنراری اقتدار سياسی و سابم
هدايت امور عمومی و بهکارگيری منابع عمومی را در برمیگيرد .جالاب توجاه اسات کاه
مفهوم حکمرانی( (Governanceوسيعتر از حکومات ) )Governmentاسات .حکومات
بهطورمشخص با نقن مقامات سياسی در حفظ نظم اجتماعی در سرزمين معين و اعماا
قدرت اجرايی در محدوده آن سروکار دارد؛ درحالیکه در تعريف حکمرانای ساه اصاطال
مورد توجه صاحبنظران قرار مایگيارد :پاساخگويی و حساابپاسدهای ،مشاروعيت و
شفافيت (پورعزت ،9831 ،ص .)91-93بدين ترتيب حکمرانی خوب عالوه بار داراباودن
حکومت خوب ،نهادهای خارج از حکومت را نيز در حکمرانی مشارکت میدهد.
واژه حکمرانی خوب ابتدا در بعد اقتصادی در دستور کار مرامع بينالمللی قرارگرفت و
به عنوان پينشرط کممهای توسعه از جانب مؤسسات بينالمللی مالی به کشورهای در
حا توسعه و فقير مطر گرديد .بعدها در بعد سياسی نيز بهکار گرفته شد.
تا کنون تعريفهای متعددی از اين مفهوم شده اسات .در تعرياف اتحادياه اروپاا،
حکمروايی خوب به مديريت شفا و پاسخگو با هد نيل به توسعه اقتصادی و اجتماعی
عادینه و پايدارتعريف شده است .کميسيون جوامع اروپا تصريح میکند حکمروايی خاوب
متضمنِ اين موضو است که سياستمداران و سازمانها به حقوق بشر و اصو دموکراسی
و حاکميت قانون احترام بگذارند .چارليم معتقد است حکمروايای خاوب عباارت اسات از
«مديريت مؤثر اقدامات عماومی از طرياق ايرااد يام رژيام (مرموعاهای از قاوانين و
مقررات) که به عنوان نقطه آغاز جهت ارتقا و پيادهسازی ارزآهای اجتماعی ايرادشده از

طر تمتم افراد و گروههای اجتماعی پذيرفته شاده اسات» (اساماعيلزاده و همتای،
 ،2932ص .)211اين تعريف دربردارنده جنبه هنراری مفهوم حکمروايی و ماهيت رواباط
صاحبان قدرت و اقشار مختلف مردم میباشد .حکمرانی خوب دارای دو جنبو اتوت:
ساختاری و کارکردی.

نکته کليدی اين نظريه تعامل و همکاری ساه بخان دولتای ،خصوصای و نهادهاای
مدنی است که بر نظام شراکتی تأکيد دارد و از طريق دخالتدادن مردم در حکمرانی ابعادِ
حکمرانی را توسعه میدهد و امکان توزيع قادرت را فاراهم مایآورد و مشاتمل بار يام
استراتژی اصالحی وسيع برای تقويت نهادهای جامعه مدنی است .اين نو حکمرانای باه
کيفيت دخالت حکومت توجه دارد .بازار بدون مداخلۀ حکومت نهادی بیرحام و باهشادت
سودانگار است و تنها حکومت کارآمد است که میتواند آن را مهار کند .از طرفی حکومت
نيز عاری از اشتباه نيست و دچار فساد میشود و حتی در صدد باهحاداکثر رسااندن ساود
سياستمداران دولتی میشود و تنها از طريق جامعه مدنی قابل کنتر و مهار است.
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نخست :جنبه ساختاری که از نوعی حکمرانی سه وجهی سخن میگويد .اين ساه
وجه عبارت اند از :دولت ،بخن خصوصی (بازار) و نهادهای مدنی .در گزارآ سازمان ملل
در مورد توسعه اقتصادی تاجيکستان ،حکمرانی خوب عبارت است از نظاامی از ارزآهاا،
سياستها و نهادها که با آن جامعه و سياست و مسائل اجتماعی خود را از طرياق تعامال
سه بخن دولت ،خصوصی و مدنی مديريت میکند .در تعريف ديگاری حکمرانای خاوب
شامل سازو کارها ،فرايندها و نهادهايی است که به واساطه آنهاا شاهروندان ،گاروههاا و
نهادهای مدنی منافع خود را دنبا و حقوق قانونی خود را اجرا مایکنناد و تعهداتشاان را
برآورده میسازند و تفاوتشان را تعديل میکنند (قلیپور ،9838 ،ص.)35

حکمرانی خوب
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پس با توجه به مفاهيم و مباحث و ادبيات مطر دربارۀ حکمرانی خوب میتوان آن
را معطو به يافتن الگو و ترکيب جديدی از همکاری سه بخن دولت و جامعاه مادنی و
بخن خصوصی دانست .در اين الگو نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شاهروندی در
تقويت مشارکت مردمی به منظور اثرگذاری برسياستگذاریهای عمومی مطر اند و بخن
خصوصی عامل توليد در تقويت سرمايه گذاری در رشد توليد ناخالص ملی بارای افازاين
درآمد سرانه و پويايی اقتصاد و بازار و ايرااد رفااه نسابی اسات و دولات تساهيلکنناده
فعاليت های عمومی در فراهم سازی محيطی برای توسعه پايدار به منظور ثباات و توساعه
عدالت اجتماعی در جامعه .در نمودار زير نقنهای هر يم از اين سه بخن توضايح داده
شده است:
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مشروعیت بخشی
تأمین منابع
طرح نیازها و تقاضاها

شهروندان(جامعه
دولت

مدنی)
بازار (بخش
خصوصی)

ارائه دهنده خدمات تهیه
زیرساختهای اقتصادی
پاسخگویی
رهبری
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درواقع می توان گفت اگر پين از اين ،تعريف حکمرانی فقط به دولت مربوط بود و آن
را شامل میشد ،د ر کاربرد جديد عالوه بر دولت ،جامعه مدنی و بخن خصوصی را نيز در

بر می گيرد .حکمرانی خوب مفهوم جديدی است که از پيوند سياست و ادارهکردن جامعاه
به وجود آمده است .هد در حکمرانی ،افزاين کارآمادی نظاام سياسای در اداره جامعاه
است .موضو اصلی در علم سياست قدرت حکومت است؛ ولی در حکمرانی موضو ِ اصلی
بهتر ادارهکردن جامعه است با پشتوانه قدرت دولت .در حکمرانی خوب تواناايی دولاتهاا
برای اجرای سياست ها و نظارت بر آن اهميت دارد .در عين حا نقن و سهم هر يام از
بازيگران در حکمرانی خوب به شر زير است (منوریان ،9811 ،ص:)33
الف) دولت در تأمين بودجه عمومی و زيرساختهای اقتصاادی ،تادوين مقاررات،
ضوابط ،ارزآها ،دستورالعملها و خطمشیها و همننين مشخصسااختن ارزآهاای
ملی و تدوين و تشخيص ايدههای عزم و حمايت سياسی و تأمين امنيت نقن دارد.
ب) جامعه مدنی نيز بسيج و ترهيز منابع محلی ،تأمين شبکه غيررسمی ،سااختار

های کارآفرينی ،مديريت نتيرهمدار ،بازاريابی و تبليغ در مورد توليادات و فارآوردههاا،
اقدامات و اعتقادات مشتریمدارانه توجه دارد.
حکمرانی خوب که رويکرد غالب جامعه جهانی امروز است ،بر بسترسازی برای تقويت
نهادهای مدنی و آزادیهای اجتماعی تأکيد دارد .در عين حاا يام عامال بازدارناده در
همکاری سه بخن دولت ،خصوصی و مدنی وجود دارد و آن ناشی از نگاه سانتی دولات
می باشد که بايد آن را تغيير دهد .اين نگاه حاکی از نوعی انحصار سلطه و بی اعتمادی به
ساير بخنهای جامعه میباشد و دستکم شامل موارد زير است:
 حفظ عادت ايفای نقن راهبری و هدايت در همه فعاليتهای جامعه؛ اعتقاد به اينکه جامعه مدنی و بخن خصوصی فاقد ديدگاه کالن هستند؛ بیاعتمادی به نهادهای مدنی و بخن خصوصی.نکته ديگری که دارای اهميت است ،ابهام در سهم هر يم از ايان ساه بخان و
ايراد تعاد ميان آنهاست .به نظر میرسد مراد از تعاد  ،اعطای سهم مساوی برای آنهاا
در حکمرانی نيست ،بلکه اين امر بستگی به ظرفيت نظام سياسی و نظام اجتماعی در هار
کشوری دارد.
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ويژه و منعطف ،درک صحيح مسائل و موضوعات محلی ،تعهد احساسی و درونی مردم
و ديدگاه خودياری اجتماعی را برعهده دارد.
ج) بخن خصوصی به موضو پو و درآمد ،تسهيالت ،امکانات و مواد ،مهاارت-

31

دوم :جنبه کارکردی که به حداقل هشت کارويژه برای حکمرانی خوب اشاره دارد.
در گزارآ کميسيون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بارای آسايا و اقيانوسايه،

1

حکمرانی خوب دارای هشت ويژگی عمده است که عبارتاند از :مشارکت ،اجما محوری،
پاسخگويی ،شفافيت ،مس وليت پذيری ،اثربخشی و کارايی ،عدالت و فراگيری و پياروی از
حاکميت قانون .اين ويژگیها تضمين میکند که فساد به حداقل برسد ،نظر اقليتهاا باه
حساب بيايد و صدای اقشار آسيبپذير جامعه در تصميمگيریها شنيده شود ،همننين باه
نيازهای حا و آينده جامعه پاسخ داده شود.
پاسخگويی
شفافيت
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مس وليتپذي ری
عدالت و فراگيری

اجما محوری
مشارکت
کارویژههای
حکمرانی خوب

پيروی از حاکميت قانون
کارايی و اثربخشی

اين گزارآ درباره ويژگیهای حکمرانی خوب چنين میگويد:
 .1مشارکت :مشارکت مردان و زنان پايه و اساس حکمرانی خوب است .مشاارکت
ط مشارو ياا
می تواند باه صاورت مساتقيم ياا غيرمساتقيم و از طرياق نهادهاای واسا ِ
نمايندگیها باشد .نکته مهمی که هست مراد از دموکراسای نماينادگی الزاماا باه معناای
دخالت در تصميمگيری مربوط به آسيبهای اجتماعی نمیباشد ،بلکاه باه معناای وجاود
آزادی بيان و اجتماعات از يم سو و وجاود جامعاه مادنی ساازمانيافتاه از ساوی ديگار
میباشد.
 .2حاکميت قانون :حکمرانی خوب مستلزم يم چارچوب قانونی عادینه و اجارای
بیطرفانه آن است؛ همننين اين قانون بايد بهطورکامل حمايتکننده حقاوق هماه افاراد
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 .1این گزا رش در سه صفحه در پایگاه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد درج شده است.
http://www.unescap.org/resources/what-good-governance

بهويژه اقليتهای موجود باشد .اجرای بیطرفانه قانون نيازمند يم قوه قضائيه بیطر و
به دور از فساد است.
 .3شفافيت :شفافيت بدان معناست که تصميمات و اجرای آن با استفاده از قاوانين
و مقررات انرام گيرد؛ همننين امکان دسترسی به اطالعات بهصورتآزاداناه بارای هماه
کسانی که در معر اين تصميماتاند ،مقادور مایباشاد .معناای ديگار شافافيت ،بياان
اطالعات یزم و قابل فهم در قالب فرمهای مشخص و از طريق رسانههای عمومی است.
 .4مس وليت پذيری :حکمرانی خوب نيازمند آن است که نهادها و فراينادها بارای
دادنِ خدمات یزم به همه ذینفعان در يم بازه زمانی مناسب تالآ کنند.
 .5اجما محوری :بازيگران متعدد با نظرهای مختلف در يم جامعه وجاود دارناد.

حاصل کنند در آن سهمی دارند و از جريان اصلی جامعه حذ نشدهاند .اين امار مساتلزم
برخوردارشدن همه گروهها بهويژه قشر آسيبپذير از فرصتهای رشد و بهبود است.
 .7کارايی و اثربخشی :حکمرانی خوب بدين معناست که فرايندها و مؤسساتی که
تأمينکننده نيازهای مردماند ،بهترين اساتفاده را از مناابع در اختياار خاود ببرناد .مفهاوم
اثربخشی در حکمرانی خوب ،استفاده پايدار از منابع طبيعی است و حفظ محيط زيسات را
در بر میگيرد.
 .8پاسخگويی :پاسخگويی يم نيااز اصالی در حکمرانای خاوب اسات .ناهتنهاا
نهادهای دولتی بلکه بخن خصوصی و جامعه مدنی در قبا منافع مردم و ذینفعان خود
مس و اند .اما چه کسی پاسخگوی تصاميمات و اقادامات درونای و بيرونای ساازمان ياا
مؤسسه میباشد ،متفاوت است .بهطورکلی يم سازمان يا يم نهاد به کسانی پاسخگوست
که تصميمات يا اقداماتن بر آنها تأثيرگذار است .پاسخگويی بادون شافافيت و حاکميات
قانون قابل اجرا نمیباشد.
دولت در الگوی حکمرانی خاوب از مؤلفاههاای دموکراسای ،مشاارکت ،پاساخگويی،
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حکمرانی خوب مستلزم ميانریگری ميان ديدگاههای مختلف جامعاه بارای رسايدن باه
اجما گسترده به نفع کل جامعه و نحوه دستيابی به آن میباشد؛ همنناين نيازمناد يام
چشمانداز بلندمدت برای توسعه انسانی پايدار و چگونگی رسيدن به آن است و اين تنها از
طريق درک صحيح زمينههای تاريخی ،فرهنگی و اجتماعی يم جامعه به دست میآيد.
 .6عدالت و فراگيری :وجود يم جامعه بستگی به آن دارد که اعضاين اطميناان

38

عدالتمحوری و اثربخشی برخوردار است که هر يام باا تأکياد بار ارزآهاای بنياادين
کارويژههای ارزشمندی خواهند داشت؛ ضمن آنکه شرط دستيابی به کارويژههای هر يم
از مؤلفهها ايرادِ ساختارهای مناسب در درون دولت میباشد.
نسبتسنجی بومشناسانه الگوی حکمرانی خوب
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ساختار دولت در ايران پساانقالبی از الگوی دو وجهی دين و جمهوريت پيروی میکند.
اين الگو نهتنها توسط رهبران سياسی بلکه با صراحت در قانون اساسی مورد تأکياد قارار
گرفته است .در اصل چهارم قانون اساسی ،حاکميت در ساختار سياسی ايران از آنِ خداوند
است که از طريق وضع قوانين الهی و اسالمی اعما میشود .بدين ترتيب شرايط خااص
فرهنگی و اجتماعی ايران اسالمی ،اولين مفرو بومیسازی الگوی دولت در ايران بوده
است .قرارگرفتن در چنين زمينۀ فرهنگی ،نو ويژهای از دولت را ترسيم مایکناد کاه باا
ديگر الگوهای دولت تفاوت دارد.
از قضا مطر کنندگان الگوی حکمرانی خوب تصريح کردهاند کاربسات آن در جواماع
مختلف بايد با توجه به ويژگیهای فرهنگی و خصوصايات اجتمااعی جامعاه ماورد نظار
صااورت پااذيرد؛ باارای مثااا در کشااورهای منطقااه خاورميانااه و شااما آفريقااا اجاارای
دستورالعملهای اين نظريه نمیتواند بدون توجه به آموزهها و سنتها و نهادهای اسالمی
که نقن عمدهای در شکلدهی به بينن عمومی و رفتارهای اجتماعی و اقتصادی مردم و
دولتهای اين منطقه دارد ،صورت گيرد (حسینزاده بحرینی ،9838 ،ص.)139
بدين ترتيب الگوی حکمرانی خوب ادعای متفاوتی با ساير نظريههای رقيب خاود
دارد .شعار طراحان اين نظريه اين است که «قاعده واحد برای همه» وجود ندارد و شايوه
بهبود حکمرانی از جامعهای به جامعه ديگر متفاوت است .تنها قاعده عام نظريه حکمرانی
خوب بهکارگيری دو مکانيسم پاسخگويی و رقابت برای بهبود حکمرانی است؛ اماا ميازان
استفاده از اين دو قاعده و چگونگی اجارای آن تاابع شارايط هار جامعاهای اسات؛ ماثال
تمرکززدايی سازوکاری برای بهبود حکمرانی است که میتواند از طريق رقابت بيشتر ميان
مناطق و پاسخگويی مس وین محلی به بهبود حکمرانی بينرامد .نظريه حکمرانی خاوب
ضمن توصايه تمرکززدايای ،هايک شاکل خاصای از تمرکززدايای را پيشانهاد نمایکناد.
تمرکززدايی اشکا و درجات متفااوتی دارد (میدرر ،9836 ،،ص .)331بناابراين در ايان
نظريه توصيههای سياستی بسيار منعطف و ميزان و شکل سياستها نيز به شرايط داخلای
و طراحان بومی واگذار شده است.

با شرايط بومی ،امکان بهرهگيری از آن را در بهبود کيفيت دولتها بيشتر میسازد.
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همننين درباره جايگاه آزادی و مردمسایری نيز يم الگاوی واحاد باه هماه جواماع
پيشنهاد نمیشود .در مورد ارتباط ميان آزادی و رشد اقتصادی ،ديدگاههای متعددی وجود
دارد .اين ديدگاه بسيار رايج است که در مراحل اوليه گذار به سامت توساعه مياان آن دو،
ناسازگاری وجود دارد تا جايی که اقدامات سخت و جدی همنون انضباط شديد و مقاومت
در برابر گروههاای مخاالف و باه عباارتی وجاود دولات اقتادارگرا کاه گااهی از آن باه
«ديکتاتوری مصلح» ياد میشود ،ضروری است .اين مس له واقعيت دارد که موفقيت برخی
از کشورها از جمله ژاپن و چين توسط دولتهای آزادیخواه و مردمسایر بهدسات نياماد.
هيککس فراموآ نمیکند که توسعه اقتصادی چين در پرتو کشاتار بساياری در «ميادان
تيان من» حاصل شد .در مقابل کشورهايی مانند بوتسوانا ،کاستاريکا ،مالزی و ونازوئال در
شرايط نظامهای مردمسایر به رشد و رفاه اقتصادی دست يافتهاند .بناابراين هايک رابطاه
قطعیِ الزامی ميان وجود دولت مردمسایر و رشد اقتصادی وجاود نادارد؛ اگرچاه شارايط
دوران جديد بهگونهای است که رشد اقتصادی و اجتماعی مستلزم کاهن نقن دولات در
امور عمومی و دخالتدادن بخن خصوصی در اين عرصه میباشد .در عاين حاا نقان
رهبری دولت قابل انکار نيست.
در ضمن بحث از عدالت در همه جوامع ،خوب تلقی میشود؛ اما عدالت چيسات و بار
چه ارکانی استوار است ،مرموعهای از فهمها و ديدگاههای متفااوت را شاامل مایشاود.
عدالت نزد عدهای برابری و نزد ديگران رضايتمندی يا اعطای حق و نزد برخی عمال باه
تکليف يا معانی ديگر تعريف شده است .اين مس له درباره همه ويژگیهای حکمرانی خوب
صادق است.
در يم ارزيابی مایتاوان گفات تفاوت ميان ساياقهاا و موقعياتهاا سابب شاده تا
مرموعهای از ويژگیهای متنو در باب حکمرانی خوب مطر گردد .درواقااع جدا هايی
که دربارۀ شاخصهای حکمرانی خوب وجود دارد ،از نو ايدئولوژی بومی است .آننه برای
ارزيابی و سنرن حکمرانی انتخاب میشود ،بر اسااس نو اداره عمومی و چارچوبهاای
سياسی ،اجتماعی و فرهنگی کشورهاست .اين اختال هم در تعداد و هم در نو و هم در
تفسير و تعريف ويژگیها قابل مشاهده است .خصوصيات هنراری اين چارچوبها سابب
موقعيتی میشود که حتی ويژگیهاای مشاابه ،تفاساير متفااوت و متناوعی داشاته باشاد
(جاسبی و نفر ،9833 ،،ص .)31-33همين ظرفيت سازوارهشدن الگوی حکمرانی خاوب
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بدين ترتيب بايد اذعان داشت که حکمرانی خوب يم الگاوی ارزشای نيسات؛ بلکاه
بمثابه شيوه و روشی برای ايراد دولت مطلوب است و ويژگیها و سياستهايی را توصايه
میکند که مردمان جوامع مختلف بر پايه ارزآها و زمينههای محيطی متفاوتی که دارند
آنها را تفسير و معنا میکنند .نخستين اصل مورد تأکيد در حکمرانی خوب ،آن است که «
فقط عامه مردم میتوانند برای توسعه کشور خود ارائه طريق نمايند»؛ يعنی هايک برناماه
ازپيننوشتهشدهای برای توسعه مفيد نخواهد بود (پورعزت ،9831 ،ص.)333
البته اين انتقاد به طراحان و پيشنهادکنندگان الگوی حکمرانی خاوب همنناان بااقی
است که آنها در يم تناقض آشکار گزارآهای ارزيابانه خود از کشورها و جوامع مختلاف
را بدون توجه به شرايط بومی آنها و تنها در قالب روآهای کمّی ارائه میکنند.
نسبتسنجی آموزههای دینی و حکمرانی خوب
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از جمله انتقاداتی که به اين نظريه میتوان وارد نمود؛ مربوط به خاستگاه و منشأ اصلی
انديشه حکمرانی خوب است؛ چراکه مفهوم خوبی در اين نظريه بر پايه اخاالق سارمايه-
داری قرار دارد و برخال نگرآهای فضيلتمادار ،کساب ثاروتهاای ماادی را اسااس
سعادتورزی اجتماعی تلقی میکند .درمقابل حکمرانی در الگوی فضيلتمدار دينی ،اگرچه
به آبادانی اين دنيايی شهروندانن اهتمام دارد ،عمران دنيوی را اسباب سعادت آن دنيايی
قرار داده است .بدين ترتيب میتوان ميان الگوی حکمرانی خوب و الگوی دينی حکمرانی
نسبتِ عموم و خصوص من وجه قايل شد.
ممکن است گفته شود که در آموزههای دينی به ويژگیهای دولت مطلوب اشاره شده
است پس چه نيازی به الگوهايی همانند حکمرانی خوب میباشاد؟ در پاساخ باياد گفات
حکمرانی خوب تنها به دنبا تأسيس منظومهای است تا از طريق آن حکومت را توانمناد
سازد و مقايسه آن با دولت در نظام سياسی اسالم چندان صحيح بهنظر نمیرساد؛ چراکاه
اساسا حکمرانی خوب از يم نظام جامع حکمرانی سخن نمایگوياد و الگاوی اخالقای و
ايدئولوژيم ارائه نمیکند.
اين الگو با توجه به شرايط موجود در کشورها و ناکارآمدی دولتها در بهباود شارايط
زندگی و اولويتبخشيدن به برخی کارويژهها ،باه عناوان راهکاار خاروج از ناکارآمادی و
سامان بخشی به اداره عمومی ،ويژگیهايی را پيشنهاد میکناد کاه باياد در زميناههاای
بومگرايانه مورد توجه قرار گيرد .اهميت اين نظريه ،تأکياد بار مشاکالت کناونی جواماع
درحا توسعه میباشد؛ مثال فساد مس لۀ دامنگيار بساياری از کشورهاسات و مهامتارين

يکی اينکه بر نقن مشارکتی مردم در حکمرانی تأکيد دارد و ديگر اينکه الگوی مشارکت
را بر مبنای يم الگوی سه وجهی از حکومت و بخن خصوصی و نهادهای مدنی گذاشته
که هر کدام نقن و وظايفی بر عهده دارند .دربارۀ جنبه نخست در متون دينی نشانههاای
فراوانی وجود دارد که به آنها اشاره خواهد شد .اما جنبه دوم بهنظر مایرساد در نصاوص
کمتر مورد توجه بوده است .اين امور به طورمعمو در يم دوره تاريخی باه عناوان يام
ترربه بشری بروز و ظهور يافته است .بهرهگيری اماام خمينای از الگاوی جمهوريات
اينگونه است.
امام خمينی به عنوان يم عالم دينی با خوانشی که از دين داشت ،به تأسايس
حکومت اسالمی مبادرت ورزيد و برای مردم در تعيين سرنوشات کشاور و تعياين برخای
کارگزاران حکومت و نظارت بر مس وین و نهادهای حکومت و سرانرام دخالات در اماور
عمومی کشور جايگاه ويژهای قايل بود .وی معتقد است که « مملکت بايد با دسات خاود
مردم ،با دست خود اشخاص اداره شود .شهرها بايد به توسط خودتان اداره بشاود ،توساط
خودتان آباد بشود» (خمینی ،9836 ،ج ،91ص )881و «امروز مسا وليت باه عهاده ملات
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راهکار حل آن از طريق ايراد شفافيت و پاسخگويی است .اما درباره اينکه به چاه چيازی
فساد گفته میشود اختال نظر وجود دارد .بیترديد ،آنگونه که اشاره شد ،کاساتیهاای
اين نظريات بهويژه در جنبههای اخالقی و فضيلتمداری را بايد از طريق الگوهای دينای
جبران کرد.
در رويکرد ظرفيتشناسانه دين به نهادها و پديدهها و مصانوعات انساانی ياا مساائل
مستحدثه ،ممکن است که اين امور عينا يا با کمی تفاوت در متن آموزههای دينای يافات
شود که همان حکم اوليه بر آن صادق است .اما گاهی آن امور سابقهای در ديان نادارد و
اکنون بر ديان عرضاه شاده اسات .اينراسات کاه معرکاه آرا پدياد مایآياد و در بااب
نسبتسنری دين و حکمرانی خوب نيز چنين است .بنابراين قرائت ما از دين و پديدههای
مستحدثه ،میتواند نتايج متفاوتی در پی داشته باشد؛ بهگونهای که برخی قرائاتهاا ايان
پديدهها را برمیتابد و احکامی برای آنها صادر میکند و در ديگر قرائتها چنين نمیشاود
و آنها را امر دينی تلقی نمیکند و ظرفيتی در دين برايشان قايل نمیشود.
حکمرانی خوب به عنوان يم موضو مستحدثه از حيث ساختاری دو جنباه دارد:

است» ( همان ،ج  ،93ص)939؛ ازاينرو الگوی جمهوريت را به عنوان يم تررباه قابال
قبو بشری به کار گرفت.
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آننه در خصوص حکمرانی مشارکتی ظهور يافت ،تاالآ بارای تفکيام نقانهاا و
تقسيم وظايف و واگذاری برخی امور توسط حاکم به مردم است تا عالوه بار جلاوگيری از
تمرکز قدرت اداره عمومی بهبود بيشتری يابد .اين موضو مورد اهتمام آموزههاای دينای
نيز بوده است .در آيه «
» (حریر )36 :آشکارا اقامه قسط بر عهده ماردم گذاشاته شاده اسات .در تفساير
نمونه آمده که اين آيه از خودجوشی مردم میگويد؛ در اين آيه نمیفرمايد هد اين بوده
که انبيا انسانها را وادار به اقامه قسط کنند ،بلکه میگويد هد اين بوده که مردم مرری
قسط و عد باشند (مکارم شیراز ،9811 ،،ص .)813البته حااکم و ماردم توأماان اقاماه
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قسط را برعهده دارند؛ اما آيه بهروشنی از دولت هدايتگر سخن میگويد که مسير هدايت
را بر پايه بينات و کتاب و ميزان معين میکند و از مردم میخواهد خاود اماور را برعهاده
گيرند و از جمله عدالت را که اساس حکومت اسالمی است ،بار پاا دارناد .اطاالق کلماه
«بالقسط» گويای آن است که عدالت در همه امور سياسی و اجتماعی و اقتصادی را در بر
میگيرد.
مناسبات ميان حکومت و مردم و کيفيت آن در انديشاه حکاومتی اماام علای
مورد توجه بوده است .شهيد مطهری در کتاب سيری در نهجالبالغه مایگوياد« :يکای از
چيزهايی که رضايت عموم مردم بدان بستگی دارد ،اين است که حکومت با چاه ديادهای
به توده مردم و به خودآ نگاه میکند؛ با اين چشم که آنها برده و مملوک و خود مالم و
صاحب اختيار است؟ يا با اين چشم که آنها صاحب حقاند و او خود ،تنها وکيل و اماين و
نماينده است؟ در صورت او  ،هر خدمتی انرام دهد از نو تيماری است که مالام يام
حيوان برای حيوان خوين انرام دهد و در صورت دوم از نو خدمتی است که يم اماين
صالح انرام می دهد .اعترا حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نو عملی کاه
مشعر به نفی حق حاکميت آنها باشد ،از شرايط اوليه جلب رضاا و اطميناان آناان اسات»
(مطهر ،9813 ،،ص .)119از اين دو ا حکمران و مردم ا اگر بناست يکی بارای ديگاری
باشد ،اين حکمران است که برای توده محکوم است ،ناه تاوده محکاوم بارای حکماران
(همان ،ص.)111
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بارها از حقوق متقابلی که مردم و حاکماان نسابت باه يکاديگر

دارند ،ياد کرده است .در يکی از خطبههای نهجالابالغهه عاالوه بار بياان رابطاه ماردم و

حکومت به برخی کارويژههای آنان اشاره دارد« :ايها الناس انی لی عليکم حقا و لکم عَلَ َّ
ی
ی فالنصيحه لکام و تاوفير فِيا کم علايکم و تعلايمکم کايال ترهلاوا و
ق ف َأمَّا َح ُّقکُم َع َل َّ
َح ٌّ
تأديبکم کيما تعلموا» :ای مردم به درستی که مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقای.
حقی که شما بر من داريد اين است که خيرخواه شما باشام ،در راه افازونسااختن اماوا
(اسباب رفاه و آساين) شما همت گمارم ،در امر آموزآ شما بکوشام تاا از ورطاه جهال
رهايی يابيد و به شما آداب (زندگی فردی و سلوک اجتماعی) بياموزم تاا داناا و فرهيختاه
گرديد (نهجالبالغه ،9833 ،خطبه  ،81ص .)51
عالمه طباطبايی در تفسير المیزان از قو سيوطی شافعی در روايتی از امام

از

در نامه به مالم اشتر نيز از واگذاری امور به مردم چنين سخن میگويد:
امام
«چه بسا کارها پين آيد که اگر رفع مشکل را بر عهده آنها [مردم] گذاری ،بهخوشدلی به
انرامن رسانند؛ زيرا چون بالد آباد گردد ،هرچه بر عهده مردمن نهی انراام دهناد کاه
ويرانی زمين را تنگدستی مردم آن سبب شود .و مردم زمانی تنگدست گردناد کاه همات
واليان ،همه گردآوردن ما بود و به ماندن خود بر سر کار اطمينان نداشته باشند و از آننه
مايه عبرت است ،سود برنگيرند» (نهجالبالغه ،نامه  ،68ص.)195
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دو نو حق سخن میگويد« :حق علیایمام ان يحکم بما انز اهلل و ان ياؤدی ایماناه،
فاذا فعل ذلم فحق علی الناس ان يسمعوا له و ان يطيعوا و ان يريبوا اذا دعاوا» :حااکم
بايد بر اساس قوانين الهی حکمرانی و امانتی را که از جانب مردم بر عهاده گرفتاه پااس
دارد؛ يعنی مطابق عهدی که با مردم بسته است عمل کند و چون چنين کند مردم وظيفه
خواهند داشت که به سخنان او گوآ فرا دهند ،اطااعتن کنناد و وقتای آنهاا را بخواناد
دعوتن را اجابت کنند (طباطبایی9811 ،ق ،ص.)836

در اين نسبتسنری ،مستند سازی جنبههای کارکردی الگوی حکمرانی خاوب باا
آموزههای دينی به خوبی امکانپذير است .ويژگیهای کارکردی حکمرانی خوب باهطاور
درخورتوجهی از سوی آموزههای دينی پشتيبانی میشود .طراحان اين الگو از ويژگیهاای
کالنی برای بهبود حکمرانی سخن میگويند که تبديل آنها به خطمشیهای عماومی بار
عهده جوامع در حا تغيير قرار گرفته است .تفسير و معنابخشی هر يم از اين کارويژههاا
تابعی از ارزآهای بومی و زمينههای سياسی -اجتماعی اين جوامع میباشد .بدين ترتيب
در جامعه ايرانی که بر پايه ارزآهای دينی استوار است ،ظرفيتهای دينی امکانِ انطباق
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بيشتری با اين ويژگیها و ارزآهای متعلق به آن میيابند.
به مالم اشتر ،به اغلب اين کاارويژههاا اشااره شاده
در توصيههای اميرالمؤمنين
است؛ مثال دربارۀ پاسخگويی و شفافيت میتوان به روايات زير اشااره کارد« :و ان ظنات
الرعيه بم حيفا فاصحر لهم بعذرک و اعد عنم ظنونهم باصحارک» :اگر ماردم گماان
کردند که تو از مسير حق خارج شده و ظلمی به آنان روا داشتهای ،آشکارا با آناان ساخن
بگو؛ دیيل درستکاری خود را به ايشان عرضه کن و با آشکارشدن در ميانِ مردم آنان را
از بدگمانی برهان (نهجالبالغه ،9833 ،نامه  ،68ص.)195
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افرادی که با زبان عربی آشنا هستند ،میدانند که در اين جمله تنها به اين دستور کاه
«دولتمردان بايد مسائل خود را با مردم در ميان بگذارند» ،اکتفا نشده است .استفاده مکرر
از واژه «اصحار» که با واژه صحرا در زبان فارسی هم ريشاه اسات ،بادين معناسات کاه
حضور و پاسخگويی دولتمردان در مقابل مردم و افکار عمومی بايد کامال آشکار و شفا و
همگانی باشد ،بی هيک مانعی؛ همننان که در صحرا ميدان ديد باز است و هار چيازی را
میتوان آشکارا و بیمانع نظاره کرد (حسینزاده بحرینی ،9838 ،ص.)111
در روايت ديگری امام علی در نامهای به نظاميان چنين مینگارد :آگاه باشيد حاق
شما بر من اين است که جز اسرار جنگی هيک سرّی را از شما پنهان نسازم و در اموری که
پين میآيد ،جز حکم الهی ،کاری بدون مشورت شما انرام نادهم (نهدجالبالغده،9833 ،
نامۀ ،61ص.)111

شفافيت برای جلوگيری از سوءاستفاده از قدرت و جلوگيری از فسااد اهميات دارد؛
هماواره باه ماأموران دولات هشادار مایداد« :ايااک و
به همين دليل اميرالمؤمنين
ایست ثار بما الناس فيه اسوه» :نبايد در آننه متعلق به عموم مردم است بارای خاود حاق
ويژهای قايل باشی (همان ،نامه  ،68ص .)131ايشان در جای ديگری میفرمايد« :به خادا
قسم که اگر بفهمم در اموا مسلمانان خيانت کردهای ،چه کم و چه زياد ،آنچنان بر تاو
سخت خواهم گرفت که اندک ما و تنگدسات شاوی و خاوار و پريشاان حاا گاردی»
(همان ،نامۀ ،31ص.)865
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عدالت از جمله کارويژههای حکمرانی خوب است .شايد هيک مفهومی مانند عدالت در
دين اسالم مورد اهتمام نبوده است« .العد قوام الرعيه» :عاد نگهدارناده ملات اسات.
حضرت در جای ديگری میفرمايد« :خيرالملوک من امات الرور و احيی العد » :بهتارين

فرمانروا کسی است که ظلم را از بين ببرد و عد را زنده کناد» (آمدر9111 ،،هدد ،ج،9
ص .)869همننين میفرمايد« :ما عمرت البلدان بمثل العد »(همان ،ج ،3ص.)351

امام علی میفرمايد« :فضيله الرئاسه حسن السياسه» :فضل و برتری رياست به
سياسترانی نيکو است .در جای ديگری نيز اشاره دارد که «من حسنت سياسه دامت
رئاسته» :کسی که نيکو سياست ورزد ،رياستن پايدار است .بنابراين بر اساس مديريت
دينی ،نظام رهبری در مرتبه نخست بر اساس شايستگی رهبر و کارگزاران استوار است و
ساس دولت هدايتگر است نه مداخله جو .در اصل  111قانون اساسی جمهوری اسالمی
ايران ،ولی فقيه و رهبر به جای دخالت در اداره امور عمومی به تنظيم سياستهای کالن
نظام و حل معضالت نظام میپردازد و در امور جزئی تا زمانی که به مس له تبديل نشده
است ،ورود نمیيابد.

نسبت سنجی بوم شناسانه الگوی حکمرانی خوب

به رغم قابل دفا بودن ويژگیهای الگوی حکمرانی خوب از ساوی نصاوص دينای،
تفاوت برجستهای که وجود دارد مربوط به اهدا اين دو مایباشاد .حکمرانای خاوب بار
سعادت اين دنيايی تأکيد دارد و حکمرانان در پی آناند تا رضايت شهروندان خود را فراهم
سازند .اين امر گاهی به بهای نابودی حقوق شهروندان ساير جوامع انراميده اسات .حاا
آنکه منظر دينی ،فضيلتمدار است و اهدا دنيوی و اخروی را توأمان دنبا میکند .برای
رسيدن به کما و سعادت انسانی ،مؤمنان گاهی از اوقات ،رفاه و آسااين خاود را تارک
میکنند و به جای سود مادی به کسب منافع معنوی همت میگمارند و ايان دو فارق پيامادهای
بيشماری دارد که سبم زندگی و رفتار آدميان را در دو مسير مختلف قرار میدهد.
از طرفی در رويکرد دينی عالوه بر کارويژههای دولت توجه فراوانی باه ويژگایهاای
رهبری و کارگزاران شده است .نخست بايد گفت در منظار دينای ،اصاالت حکمرانای باه
آرمانها و اهدا عاليهای است که دين برای آن بيان کرده اسات .احياای ديان و اقاماه
حدود الهی ،ترويج شريعت و احکام و قوانين الهی و حمايت از بندگان مستضعف و مظلوم
و فراهمساختن زمينههای سعادت بشری از جمله اهادا دولات اساالمی اسات .از نظار
فارابی و بسياری از انديشمندان مسلمان ،مهمترين پينشرط حکمرانای مطلاوب ،وجاود
کارگزاران شايسته ،امانتدار و مس وليتشاناس و ساالمت رفتاار اسات؛ چراکاه بيشاترين
مس وليت جامعه بر عهده کارگزاران است (فارابی ،9851 ،ص.)936

نسبتسنجی الگوی حکمرانی خوب با زیستبوم ایران

يکی از محققان در تحقيق مبسوطی به امکانسنری الگوی حکمرانی خوب با تکيه بر 211

نقن دولت در ايران پرداخته است .قلی پور در اين تحقيق به شاکا مياان سااختارهای
قانونی و وضعيت موجود اشاره میکند .وی با استناد به قانون اساسی ،معتقد است بسياری
از متغيرهای اساسی حکمرانی خوب در متن قاانون گنراناده شاده اسات؛ اماا باه دليال
مشکالت ساختاری دولت در ايران امکان دستيابی به الگوی حکمرانی خوب که از آن باه
دولت تسهيلگر ياد میکند ،هنوز فراهم نشده است .قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
به رغم تأکيد بر ساختار بسيط و نيمهمتمرکز دولت در ايران بر تاأمين آزادیهاای مادنی،
سياسی و اقتصادی و نيز اعما مردمسایری تأکياد دارد؛ همنناين ساازوکارهايی بارای
تحقق مردم سایری ،مشارکت مدنی ،پاساخگويی ماديران و دولات باه ماردم و عادالت
اجتماعی پينبينی کرده است (قلی پور ،9838 ،ص.)13
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بنابراين از حيث ساختاری با مراجعه به قانون اساسی ،سازوکارهای مشارکت مردم
در ساختار حکمرانی بهخوبی قابل دريافت است .در مقدمهه ايان قاانون ذکار شاده اسات
«قانون اساسی زمينه چنين مشارکتی را در تماام مراحال تصاميمگياریهاای سياسای و
سرنوشتساز برای همه افراد اجتما فراهم میسازد تا در مسير تکاملِ انسان هار فاردی،
خود دستاندرکار و مس و رشد و ارتقا و رهبری گردد کاه ايان هماان تحقاق حکومات
مستضعفين در زمين خواهد بود» .از سوی ديگر انتخاب اعضای شوراهای شهر و روساتا،
نمايندگان مرلس ،رئيس قوه مرريه بهصورتمستقيم و انتخاب رهباری ،هي ات وزياران
بهصورتغيرمستقيم و توسط نمايندگان مردم در قانون اساسی پينبينای شاده اسات .در
فعاليتهای اقتصادی ،اصل  44قانون اساسی بر مشارکت مردم در فعاليتهای اقتصاادی
صحه گذاشته و اقتصاد ايران را به سه بخن دولتی ،خصوصی و تعاونی واگذار کرده است.
در جنبه کارکردی نيز سازوکارهای قانونی پينبينی شده اسات؛ بارای مثاا باه
کارويژه عدالت اشاره خواهد شد .در بندهای  9و  11اصل سوم قانون اساسی دولت موظف
به رفع تبعيضات ناروا و ايراد امکانات عادینه برای هماه ،در تماام زميناههاای ماادی و
معنوی و پیريزی اقتصاد صحيح و عادینه است .اصل بیستم قانون اساسای ،هماه افاراد
ملت اعم از زن و مرد را يکسان در حمايت قاانون قارار مایدهاد .اصهل بیسهت و ن هم
برخورداری از تأمین اجتماعی و اصل سیام آموزآ رايگان را حق همه شهروندان ايرانای
میداند و اصل بیست و هشتم دولت را موظف میکند که بارای افاراد امکاان اشاتغا و
شرايط مساوی برای احراز مشاغل فراهم نمايد.
در جدو زير به پاسخگويی ،يکی ديگر از جنبههای حکمرانی خوب در قانون اساسای
اشاره میشود.

مقام رهبری

رئیس جمهور

قوه مقننه

قوه مجریه

قوه قضائیه

پاساااخگو در
برابر خبرگان
1
(اصل .)222

پاسااااخگو در
براباار رهبااری
(اصل.)277

پاسااااخگو در
برابااار ماااردم
(اصل .)31

پاسااااخگو در
براباار مرلااس
(اصااال  73و
.)277

پاساااااخگو در
برابر رهبری در
تبعيااااااات از
سياسااتهااای
کلی نظام.

 پاسخگو در برابر طجلساز طریق:
 .2اجرای قانون؛
 .7پاسااخگويی بااه تحقيااق و
تفحص؛
 .9پاسااخگويی بااه تااذکر ،سااؤا
نمايندگان و استيضا (اصل )73؛
 .9اجرای دقيق قانون بودجه؛
 .1انرام بعضی امور زير نظار
مرلس.

 پاسخگو دربرابر طجلس از
طریق:
 .2اجرای قانون
 .7پاساااخگويی
باااه شاااکايات
مردماای از طاارز
کار قوه قضائيه؛
 .9تحقياااااق و
تفحص؛
_ پاسخگو در
برابر رهبری
_ پاسخگو در
براباااااااار
7
رئیسومهور.

پاسااااخگو در
برابا ار ملااات
(.)277

_ پاسخگویی به شکایات طردطی
از طرز کار قوه طجریه.

پاسخگويی نيروهای
نظامی و لشکری باه
مقام رهبری.
پاسخگويی شاورای
نگهبااان بااه مقااام
رهبری.
پاسخگويی صادا و
سااايما باااه مقاااام
رهبااری و مرلااس
(البتاااه در قاااانون
اساسااای تصاااريح
نشده است).
پاساااااااااخگويی
شااهرداریهااا بااه
شورای شهر.

شکلهای پاسخگویی قوای سه گانه در ایران (همان ،ص )69

نسبت سنجی بوم شناسانه الگوی حکمرانی خوب

 پاسخگو در برابار قاوهقضائیه از طریق:
 .2احقاااق حقااوق شااهروندان
(ديوان عدالت اداری و دادگااه
عمومی)؛
 .7اجرای صحيح و دقيق قاوانين
(سازمان بازرسی کل کشور)؛
 .9تخلف رئيس جمهور از وظايف
قانونی (ديوانهای کشور)؛
 .9بررسی دارايی رئيس جمهور،
وزرا و معاااونين رئاايسجمهااور
(پاسخگو به رئيس قوه قضائيه).
 پاسااخگو در براباار ط ااامرهبااااری در تبعیاااات از
سیاستهای کلی نظام.

پاسخگویی سایر
نهادهای عمومی

 .1البته تفسیر رایج از این اصل آن است که خبرگان ناظر بر بقای صفات رهبری از جمله عداالت
و مایر بودن هستنا ،نه آن که نسبت به تکتک عملکرد رهبری پرسشگری داشته باشنا.
 .2این نوع پاسخگویی اگرچه در قانون تصریح نشاه اما چنانچه رییسجمهور بده عندوان مسد و
اجرای قانون اساسی ،به قوۀ قضاییه تذکر دها برخی معتقانا که قوۀ قضداییه نیدب بایدا پاسدا مناسد
باها ،حا آنکه شورای نگهبان چنین تفسیری از قانون اساسی را نمیپذیرد.

218

اما به رغم پينبينی سازوکارهای فوق در قانون اساسی ،يافتههای قلیپور که با روآ
پيماين و نيز بررسی ساير تحقيقات حاصل شده است ،حاکی از ضاعف نسابی دولات در
سطح کارآمدی میباشاد؛ بناابراين ادعاا مایکناد کاه ساطح ماردمساایری ،مشاارکت،
پاسخگويی ،عدالت و اثربخشی در ساختار دولت ضعيف ارزيابی میشود (قلیپدور،9838 ،
ص .)11برخی دیيل اين وضعيت چنين است:
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 .2قانون اساسی به رغم توجه کافی به ويژگیهای الگوی حکمرانی خوب و داراباودن
متنی چندوجهی که حکايت از کوشن برای ترکيب مبانی و مناابع مختلاف مشاروعيت و
اقتدار سياسی دارد ،در اجرا با مشکالتی روبروست .دوگانگی ساختاری ناشای از وجاود دو
نظام رياستی و پارلمانی ،ناسازگاری اختيارات رئيس قوه مرريه با جايگاه حقوقی و سياسی
آن و وجود نهادها و مسيرهای موازی با عملکرد بعضا فراقانونی از جملاه ايان مشاکالت
است.
 .7رشد غيرطبيعی دولت که منرر به تصدیگری حداکثری آن شده اسات .دولات در
ايران بين دو نقن تصدیگری و هدايتگری قرار دارد؛ يعنی در برخی اماور آمراناه و در
برخی ديگر مشارکتی عمل میکند .اما دولت تا رسيدن باه نقان تفويضای فاصاله دارد.
ساختار متمرکز و متراکم دولت امکان اختيارات گسترده و مس وليت باای را باه نهادهاای
محلی نمیدهد.
 .9وضع قوانين ناسازگار ،گستردگی نظاام بوروکراتيام غيرمشاارکتجاو و نااتوان در
تحقق دولت کارآمد ،پراکندگی و تعدد دستگاهها و مراجع متولی امور عمومی کشور ،ضعف
ساختار و ظرفيتهای مديريتی کشور و وجود نظامهای متعدد تصميمگيار ،سالطه وسايع
دولت بر نظام توليد و توزيع ثروت از جمله مشکالت ساختاری دولت بهشمار میآيد.
 .9جامعه ايران و ساخت دولت در آن بسيار سياستزده است و هر حرکتی را با مقاصد
سياسی بررسی میکند .فرهنگ موجود دربردارنده پديدههای رفتاری همناون نابردبااری
سياسی ،عدم اطال شهروندان از حقوق خاود ،وجاود زميناههاای سياسای و اجتمااعی و
تاااريخی بازسااازی مناساابات اقتااداری ،فقاادان زمينااههااای فرهنگاای و ساانتهااای
دموکراسیخواهی بهويژه در ميان نخبگان غيرمعتقد به دموکراسای اسات .ايان وضاعيت
باعث اختالیت در مناسبات مردم و دولت شده است.

نتیجه

نسبت سنجی بوم شناسانه الگوی حکمرانی خوب

نسبتسنری فوق نشان از آن دارد که ظرفيتهای ايدئولوژيم و قانونی در اياران باه
ويژگیهای الگوی حکمرانی خوب توجه کافی داشتهاند؛ اما از يم سو مشکالت مفهومی
و از سوی ديگر ضعف ساختاری و کارکردی دولت در ايران زمينههای بروز و ظهاور ايان
الگو را ناهموار ساخته است.
در بررسی بومشناسانه الگوی حکمرانی خوب ،ابتدا زمينههای فرهنگای دينای جامعاه
ايرانی به توجه درآمد و اين الگو با مراجعه به متون دينی ارزيابی شد .در اين نسبتسنری،
ميان الگوی حکمرانی خوب و آموزههای دينی ،نسبت عموم وخصوص مان وجاه برقارار
است .نخست ،استلزام انطباق شاخصها و ويژگیهای حکمرانی خوب با آموزههای دينای
که اساسیترين رکن هويت جامعه ايرانی است ،قابل انکار نيست .بررسیها نشان میدهد
اين ويژگیها در سطح کالن توسط آموزههای دينی قابل استناد است؛ در عاين حاا باه
لحاظ معنايی و انطباق با آموزههای اسالمی تفاوتهايی دارند.
وجه مشارکتی حکمرانی خوب سازگاری زيادی با الگوهای حکمرانی در اسالم دارد؛ اما
آموزههای دينی جنبههاای شاکلی مشاارکت را باه عار عقاال واگاذار نماوده اسات و
بهطورعمده به وجوه اخالقای و فاضاله در مناسابات ماردم و حکمرانای پرداختاه اسات.
کارويژههای حکمرانی خوب نيز توسط آموزههای دينی پشتيبانی میشود؛ اما رهنمودهای
دينی مالحظاتی بدان میافزايد .بهطورکلی میتوان گفت اين الگو به مثابه روآ و شاکل
مطلوبی برای حکمرانی است که از طريق آموزههای دينی ،جنبههای تعالیبخن آن بيان
میشود.
در مرحله دوم نسبتسنری ،ظرفيتهای محيطی برای انطبااق الگاوی حکمرانای در
ايران بررسی شد .به لحاظ محيطی نيز ظرفيتهای قانونی ،اين الگو را پشتيبانی میکنند؛
اما موانع ساختاری اعم از ساختار سياسی ،حقاوقی و اجتمااعی عمليااتی کاردن آن را باا
مشکل روبرو ساخته است.
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کتابنامه
 قرآن کریم
 نهجالبالغه ،ترجمه جعفر شهیدی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1371 ،

 نهجالبالغه ،ترجمه محمد دشتی ،چ ،12قم :مؤسسه فرهنگهی تحیییهی امیرالمهؤمنین،
.1382
 آمدی ،عبدالواحد ،غررالحکم و دررالکلهم ،بیهروت ،مؤسسهه العلمهی للمطبوعهات،
1447هه .
 اسماعیلزاده ،حسن و مجتبی همتی «حکمروایی خوب ،راه چاره تحیق شهر خوب»،
اطالعات سیاسی -اقتصادی ،ش.1311 ،288

 پورعزت ،علی اصغر ،مبانی دانش اداره دولت و حکومت ،تهران :سمت.1387 ،

 جاسبی ،جواد و ندا نفری« ،طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستمهای
سال هفدهم /شماره شصتوششم /تابستان39

باز» ،فصلنامه علوم مدیریت ایران ،ش.1388 ،16

 حسینزاده بحرینی ،محمد« ،بررسی تطبییی نظریه حکمرانی خوب با آموزهها و سیره
حکومت امام علی

» در احمد میدری و جعفر خیرخواهان ،حکمرانی خوب بنیهان

توسعه ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.1383 ،

 خمینی ،روحاهلل ،وصیت نامه سیاسی -الههی امهام خمینهی
تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 ،چ ،3تههران :مؤسسهه

.1383 ،

 شریفزاده ،فتاح و رحمتاله قلیپور« ،حکمرانهی خهوب و نیهش دولهت» ،فرهنه
مدیریت ،س ،1ش.1382 ،4

 صحیفه امام خمینی

 ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1385 ،4

 طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسهیر الیهرآن ،ج ،3قهم :انتشهارات اسهماعیلیان،
1314ق.
 عرفانیان خانزاده ،حمید و مسعود طاهری لری ،تئوریهای اداره امور دولتی ،مشهد:
نشر سخن گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.1312 ،
 فارابی ،ابونصر محمدبنمحمد ،سیاسهالمدینه ،قم :بوستان کتاب.1361 ،

 قلیپور ،رحمتاهلل« ،تحلیل و امکانسنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تأکیهد
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بر نیش دولت در ایران» ،نشریه دانش مدیریت ،ش.1383 ،67

 مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار( ،کتاب سیری در نههجالبالغهه) ،ج ،16چ ،12تههران:
صدرا.1312 ،
 مکهارم شههیرازی ،ناصههر و همکههاران ،تفسههیر نمونههه ،ج ،23چ ،15تهههران :دارالکته
السالمیه.

 منوریان ،عباس« ،از دولت خوب تا حکومتداری خوب» ،فصلنامه فرآیند مدیریت و
توسعه (مدیریت دولتی) ،ش 48و .1371 ،41

 میدری ،احمد« ،میدمهای بر نظریه حکمرانی خوب» ،فصلنامه علمی -پژوهشی رفهاه
اجتماعی ،س ،6ش.1385 ،22

 هیوز ،آون ،مدیریت دولتهی نهوین ،ترجمهه مههدی الهوانی و دیگهران ،چ ،12تههران:
مروارید.1381 ،
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