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چکیده
حکمرانی خوب نخستینبار در اواخر دهه  1980توسط بانک جهانی مطرح شد .بانک جهاانی ساا ا آنکاه در
اجرای سیاستهای تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی در برخی کشورها ناموفق بود ،به ایان نتیهاه رساید کاه
چون دولتها در آن کشورها واجد شرایط ال م نیستند؛ نمیتوانند در اجرای توصیههای این بانک و آ ادکاردن
قیمتها موفق عمل کنند .این نخستین مرحله شکلگیری و سیادایی اندیشاه ححکمرانای خاوبس اسات .بایاد
خاطرنشان کرد که سارادایم حکمرانی خوب به سارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده اسات .همچناین در
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حکومتی است که بتواند مینهسا توسعهای عادالنه و مردمساالر را فراهم کند .دساتورا صارید دیان مباین
اسالم سدهها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب ،در قرآن ،روایا  ،سیره سیامبران و امامان سرداخته است .توجاه
به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه ،به دلیل عواملی ا جمله شکسات برناماههاای قبلای توساعه ،گساتر
توجه به نهادها در تحلیلهاا ی اقتصاادی ،اجتمااعی ،سیاسای ،آگااهی ا اهمیات عوامال سیاسای در توساعه
کشورها ،سی بردن اقتصاددانان به اشتباهبودن برخی مفروضهاای نئوکالسایکی و برخای عوامال دیگار مانناد
فروساشی کمونیسم بوده است .این اساتراتیی نیاب باه مانناد دیگار برناماههاای ساا مانهاای باینالمللای باا
کاستیهایی همراه بوده است ،بهطوری که نقدهای متعددی برای آن ارائه کردند .نوشته حاضر درصدد است باا
بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب و بیان نقدها و کاستیهای آن به ارائاه راهحال جاایگبین بارای ایان الگاو
بپردا د .راهحل جایگبین مقاله حاضر حکمرانی سایدار است .در این راستا سرسا اصالی مقالاه ایان اسات کاه
کاستیهای الگوهای حکمرانی خوب چیست و چه الگویی را میتوان جایگبین آن کارد؟ فرضایه مقالاه حاضار
این است که حکمرانی خوب بهعنوان روشی برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطارح گردیاد ،ولای
کشورهای مختلف برای اجرای آن با چال ها و کاستیهایی روبهرو شدهاند؛ ا جمله آنکه منشأ حکمرانی خوب
اقتصاد و توسعه اقتصادی است که حکمرانی سایدار را بهعنوان الگویی برای برونرفت ا کاستیهاای حکمرانای
خوب میتواند مطرح کرد که ا ترکیب سارادایم توسعه بهعنوان مغبافابار و حکمرانای خاوب باهعناوان راهکاار
عملیاتیسا ی حکمرانی ،این الگو شکل میگیارد .ایان سایوه بار اساار رو توصایفی -تحلیلای و رو
جمعآوری اطالعا و کتابخانهای است .چارچوب نوری سیوه حاضر هم بر اساار نوریاه حکمرانای خاوب
است
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جستارگشایی
اکثر دولتها به دنبال طراحی و اجرای برنامهها و سیاستهایی هستند که ا طریق آنها بتوانناد
کشور و مردم خود را به سیشرفت و توسعه بیشاتر برساانند و ساعاد و رفااه را بارای آناان باه
ارمغان آورند .به بیان دیگر ،انسانها در تعامل با یکدیگر همواره به دنبال تعالی باودهاناد کاه باا
اتکا به آن در کمال آرام  ،آساای

و امنیات باه سار برناد .باا بررسای تااریخ تمادن بشاری

درمییابیم که کوش ها یی در این مینه صور گرفته و البته بسیاری ا آنها نیب در رسیدن به
نتیهه ناکام مانده است .وییگی مهام دوران جدیاد در ارتبااا باا موضاوع حکمرانای ،سیادای
نهادهای بین المللی است که داعیه تصمیمگیری و حکمرانی جهاانی دارناد .در میناه مباحاث
مربوا به توسعه و سیشرفت نیب نهادهای مختلفی تأسیا شده و باا باهکاارگیری دانشامندان و
متخصصان مختلف و تحقیقا گسترده سعی شده نسخههایی عمومی در این مینه به کشاورها
ارائه کنند .ا آخرین این برنامهها و سیاستها میتوان ا سیاستهای موسوم باه دولات بابر ،
تعدیل حاجماع واشنگتنیس و کوچکسا ی دولت نام بارد؛ هرچناد کاه اجارای هار یاک ا ایان
سیاستها در عمل با موانع و مشکالتی همراه باود و نتوانسات انتواارا مهریاان را بارآورد .ا
اینرو ،صاحبنوران سیوسته به دنبال طرحها و راهحلهای جدیدی بودهاند که نقایص و مشکال
طرحها و راهحلهای سیشین را برطرف کند .حکمرانی خوب یکی ا آخرین طرحها و اندیشاههاا
است که بانک جهانی بر اجرای آن تأکید دارد .البته موفقیت حکمرانی خوب در تحقاق اهاداف
توسعه سایدار به دالیل مختلف با تردید مواجه شده است .باا توجاه باه کاساتیهاای حکمرانای
خوب ،جستهوی الگوی جدید ضرور مییابد .مقاله حاضر با بررسی نقدهای حکمرانای خاوب
درصدد معرفی جایگبین است .در این راستا سرس

اصلی ایان اسات کاه کاساتیهاای الگاوی

حکمرانی خوب چیست و چه الگویی را میتوان جایگبین آن کرد؟ عالوهبر ایان باه مؤلفاههاای
دیگری همچون دالیل سیدای

مفهوم حکمرانی خوب؛ دالیل برتری حکمرانی خوب بر نوریاا

رقیب ،شاخصهای حکمرانی خوب ،ابعاد و الگوهای حکمرانی جایگبین و مباحثی ا ایاندسات
نیب سرداخته خواهد شد .فرضیه مقاله حاضر بدین شرح است که حکمرانی خوب بهعنوان روشی
برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطرح گردید ،ولی کشورهای مختلف بارای اجارای
آن با چال ها و کاستیهایی روبرو شدهاند ا جمله آنکه منشأ حکمرانی خوب اقتصااد و توساعه
اقتصادی است که حکمرانی سایدار بهعنوان الگویی برای برونرفت ا کاستیهای حکمرانی خوب
میتواند مطرح شود که ا ترکیب سارادایم توسعه بهعناوان مغبافابار توساعه و حکمرانای خاوب
بهعنوان راهکار عملیاتیسا ی حکمرانی ،این الگو شکل میگیرد .رو

این سایوه

بار اساار
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جمعآوری اطالعا کتابخانهای است .چارچوب نواری هام بار

اسار نوریه حکمرانی خوب طراحی شده است.

 .1حکمرانی خوب در یک نگاه
واژه حکمرانی خوب 1ابتدا در بعد اقتصادی در دستور کار مهاامع باینالمللاای قاارار گرفات و
بهعنوان سی شرا کمکهای توسعه ا جانب مؤسسا بینالمللی به کشورهای در حال توسعه
و فقیر مطرح و بعدها بعد سیاسی نیب به آن افبوده شد .تعاریف دهههای اخیر حکمرانای خاوب
شامل دموکراتیبهکاردن سیاسات حشاامل انتخاباا  ،ساساخگاویی و حقاو بشارس و آ ادساا ی
اقتصادی بوده است .اکنون رویکردها و نگاه تا ه مهامع جهانی و سا مانهای باینالمللای مانناد
سا مان ملل متحد ،رویکردی انسانی و نرمافباری است .هدف برنامه توسعه ملل متحد ا تعریف
و تعیین وییگیهای حکمرانی این است که مردم در جامعهای با حکومت خوب ندگی کنند .در
مورد حکمرانی خوب ،تعاریف مختلفی ارائه شده است .با دقت در آنها میتوان دریافت کاه روح
کلی حاکم بر همه آنها چندان تفاوتی نمیکند ،اگرچه به هر حاال ایان تعااریف کاموبای

باا

یکدیگر اختالفاتی دارند .برخی ا سا مانهای جهانی و سایوه هاای علمای باا هادف توساعه
اقتصادی به حکمرانی نگریستهاند .برای مثال باناک جهاانی ح1992س ،اتحادیاه اروساا ح2002س و
برنامه جامع کاه

فقر و استراتیی رشد در ویتنام ح2002س ،بر جنبههای اقتصادی و مادیریتی

حکمرانی ا قبیل تخصیص کارامد منابع ،رفع فقر ،رشد اقتصادی ،ایهاد اداره امور دولتی کاارا و
اثربخ

و ریشهکنی فساد تأکید کردهاند حجاسبی و نفاری87 :1388 ،س .برخای دیگار آن را باا

هدف توسعه سیاسی تعریف نمودهاند .ا نگاه آنها جنبههای متنوع دموکراسی مانناد انتخاباا ،
سیستم نمایندگی ،کثر گرایی ،مشارکت شهروندان در تصامیمگیاری ،عادم تمرکاب سیاسای،
آ ادیهای مدنی ،مشروعیت دولت و ارتقای سطد جامعاه مادنی ا اهمیات ویایهای برخاوردار
است .بهطور مثال ،مؤسسه توسعه بینالملل ایاال متحد آمریکا ح1998س و دانشاگاه تکنولاوژی
سیدنی ،حکمرانی خوب را ا دیدگاه سیاسی مورد بررسی قرار دادهاند .درواقع میتوان گفت اگر
سی

ا این ،تعریف حکمرانی فقط به دولت مربوا و آن را شامل میشد ،در کاربرد جدید ،ایان

واژه فقط شامل با یگران و نهادهای دولت نمیشود ،بلکه عالوهبر دولت ،جامعاه مادنی و بخا
خصوصی را نیب در برمیگیرد حنقیبیمنفرد101 :1389 ،س .بنابراین ،با توجه به مفاهیم و مباحث
و ادبیا طرحشده درباره حکمرانی خاوب ،مایتاوان آن را معطاوف باه یاافتن الگاو و ترکیاب
جدیدی ا همکاری سه بخ

دولت ،جامعه مدنی و بخ

خصوصی دانسات حضامیری:1388 ،

29س .در یک تحلیل کلی میتوان ا این مطالعا چند نکتاه اساسای را دریافات؛ نخسات آنکاه
1. Good Governance
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حکمرانی خوب بهعنوان به وجود آورنده روابط متقابل ،حمایتکنناده و همکاراناه باین دولات،
جامعه مدنی و بخ

خصوصی معرفی شده است .ماهیات رواباط باین ایان ساه گاروه فعاال و

ضرور سا وکارهای قدرتمند برای تسهیل تعامل بین آنها جب مفروضا مهام و اساسای تلقای
میشود .دوم ،حکمرانی خوب بهعنوان مفهومی وییگیهای مشارکت ،شفافیت در تصمیمساا ی،
ساسخگویی ،حاکمیت قانون ،توانایی سی بینی آیناده ،اعماال دموکراتیاک و آ ادیهاای مادنی
تعریف شده است .سوم ،تفااو میاان سایا هاا و موقعیاتهاا سابب شاده تاا مهموعاهای ا
وییگیهای متنوع در باب حکمرانی خوب مطرح گردد حجاسابی و نفاری89 :1388 ،س .درواقاع،
جدالهایی که درباره شاخصهای حکمرانی خوب وجود دارد ،ا ناوع ایادئولوژی -باومی اسات.
آنچااه باارای ار یااابی و ساانه

حکمراناای انتخاااب ماایشااود باار اسااار نااوع اداره عمااومی و

چارچوبهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها است .این اختالف هم در تعداد و نوع و هام
در تفسیر و تعریف وییگیها قابل مشاهده است .خصوصیا هنهااری ایان چاارچوبهاا سابب
موقعیتی میشود که حتی وییگیهای مشابه ،تفاسیر متفاو و متنوعی داشته باشند .ا آنها که
نوریه حکمرانی خوب ا تا هترین مباحث توسعه و علوم سیاسای در جهاان کناونی اسات ،لاذا
درک عمیق و گسترده ا عوامل و مؤلفهها و وییگیهای آن بسیار مهم محسوب میشود .ماا در
سیوه

حاضر به دنبال مینههای سیدایی حکمرانی خوب ،تعریف این واژه و بررسی مؤلفههاای

آن هستیم و همچنین در سی نقد و بررسی این الگو ،به الگوی جدید حکمرانای سایادار خاواهیم
سرداخت.

 .2تاریخچه حکمرانی خوب
 .1-2در غرب
آنچه امرو حکمرانی خوب نامیده میشاود ،ساابقه طاوالنی در تااریخ اندیشاه بشار دارد و باه
صور های گوناگون در آثار فیلسوفان و اندیشمندان مطرح شده است .در اندیشههاای سیاسای
کالسیک همواره نوم سیاسی مطلوب حول محور حکمرانی خوب یا چاه کسای بایاد حکومات
کند؟ تعریف میشد ،اما در سیاست جدید آنچه حائب اهمیت است؛ ناظر بر چگونگی تنویم امور

سیاسی است یا به بیان سادهتر چگونگی حکمرانی میباشد کاه اهمیات یافتاه اسات .آبروجیاو
لورتبانی ،نقا ایتالیایی قرن چهارم میالدی ،نقاشی معروف خود را که بیانگر حکمرانی خوب و
حکمرانی بد است ،در شهر سانیای ایتالیا به تصویر کشاید .ایان نگااره در قسامتی کاه بیاانگر
حکمرانی خوب است ،عدالت و انصااف را بار ساریر قادر نشاان مایدهاد و نمایاانگر و نمااد
بخشندگی ،اعتدال ،خرد ،ایمان ،امید ،احسان ،قدر و صلد است .نتیهه این حکمرانی ،شاهری
یبا بود حهداوند52 :1384 ،س .ا عصر رنسانا ایتالیایی و ایدههاای آن کاه بگاذریم حکمرانای
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خوب در ابتدا رویکردی اقتصادی داشت ،یعنی هدف ا شاکلگیاری آن توساعه اقتصاادی باود
حمیدری و خیرخواهان26 :1383 ،س .سپا با توجه به اینکاه دولات باهعناوان یکای ا عناصار
حکمرانی خوب ،در میان مهموعه عناصر آن ،قوی و با کیفیت ظاهر شود ،رویکرد سیاسای نیاب
سیدا کرد .در مینه توسعه اقتصادی ،سه دیدگاه درباره دولت وجود دارد :دیدگاه دولات بابر ،
دیدگاه دولت کوچک و الگوی حکمرانی خوب .در ادامه هر یک ا این دیدگاهها بررسی میشود.
 .1-1-2دولت بزرگ (توسعه دولتمحور) 1970

دوره نخست سیاستگذاری توسعه اقتصادی ا سایان جنگ جهانی دوم شروع میشود و تا اواخر
دهه  1970ادامه مییابد .این دوره مقارن با با سا ی ویرانیهای جنگ در اروسا و طرح مارشاال
بود و ا طرفی تهربه بحران ببر

 1929را نیب سشات سار داشات .لاذا اکثار نوریاهساردا ان و

سیاستگذاران اعتقاد به دولت ببرگی داشتند که مام امور را در دسات بگیارد و شارکتهاای
دولتی بهمثابه قهرمانان ملی تصور میشدند .ا اینرو ،دولت هم چنانکه در بعد سیاسای تقویات
میشد ،در بعد اقتصادی نیب باید تقویت میگردید و گستر

سیدا میکرد حنادری قمای:1390 ،

9س .در کشورهای در حال توسعه نیب استدالل بر ایان باود کاه چاون بخا

خصوصای تاوان و

سرمایه مورد نیا برای بسیج توسعه را ندارد ،سا دولت ا طریق شرکتهای دولتی ،مناابع ال م
را تههیب میکند .نوریا اقتصااد کنیابی نیاب دولات را عامال تصاحیدکنناده شکسات باا ار
میدانستند که با طرحهای عمرانی دولتی و صرفههای مقیار حاصل شده ا آن ،فرایند توساعه
را تسریع میبخشید .این دوره تا اواخر دهه هفتاد ادامه یافات حمیادری و خیرخواهاان:1383 ،
27س.
 .2-1-2دیدگاه دولت کوچک

با گذشت نبدیک به سه دهه ا عمر نوریاه قبال ،ضاعف و ناکارامادی آن در صاحنه اقتصاادی
آشکار شده و جای خود را به مفهوم متفاو دیگری داد؛ به عبار دیگر ،مفهوم دولت رفااه کاه
تلویحا مبین نق

جامع دولت حدولت ببر س در اداره امور و برنامهریبی است و جایگبین نقا

اولیه گروههای مؤسسا اجتماعی و خصوصی گردیده ،بهتدریج ،در حاال محاوشادن باود و در
بیشتر موارد ،مشاهده میشد که جای خاود را باه مفهاومی متفااو داد حرهناورد2 :1388 ،س.
ا جمله ناکارامدیها و ضعفها ،میتوان به تراکم نیروی کار در بنگااههاای دولتای و نیاب ایهااد
با دهی نبولی این بنگاهها اشاره کرد حناادری قمای74 :1390 ،س .در ایان شارایط شارکتهاا و
نهادهای دولتی در عمل نشان دادند کاه کاارایی و انعطاافساذیری ال م را نداشاته ،در معارض
فشارهای سیاسی و تورم نیروی کار قرار دارند و اکثریت آنها یانده هساتند؛ بناابراین ضاعف و
ناکارامدی رهیافت دولت ببر

راه را برای ظهور رهیافت دوم که ا آن با عناوین اقتصااد باا ار،
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مکتب شیکاگو ،نئولیبرالیسم ،اجماع واشنگتنی یا تعدیل ساختار یاد میشود ،هموار سااخت .در
رویکرد مکتب شیکاگو که در ابتدای دهه  1990به اجماع واشنگتنی معروف شد ،باور به قادر
با ارها و انتخاب مردم بود و کارامدی رقابت و قیمتهای با ار ،جای تخصایص دولتای مناابع را
میگرفت .بر اسار این نوریه ،دولت باید کوچک شود و نق
اقتصاد کاه

آن در تولیاد ناخاالص داخلای و

یابد .بر مبنای این نوریه ،دولت باید در کارهای باا ار کمتار وارد شاود و بیشاتر

کارها را به نیروهای با ار واگذار کند .در چنین شارایطی ،دیادگاه طرفاداران اقتصااد باا ار کاه
خصوصیسا ی را یک غایت و کمال مطلوب میدانستند حدبیرخانه مهماع تشاخیص مصالحت
نوام و دانشگاه آ اد اسالمی115 :1389 ،س.
 .3-1-2الگوي حکمرانی خوب

در اواخر دهه  1990رهیافت سومی به نام رهیافت حکمرانی خوب ظهور کرد .این رهیافات بار
دو رهیافت سیشین غلبه سیدا کرد .این رهیافت معتقد است که دو رهیافت قبلی دارای اشکاالتی
هستند .برای مثال رهیافت نخست بر تراکم نیروی کار در دولت و با دهی نبولای تکیاه داشات
حصوفی مهیدسور14 :1383 ،س و رهیافت دوم نیب دارای اشکال با ار آ اد ،حتای در رقاابتیتارین
اقتصادهای جهان مانند آمریکا است .به بیان دیگر اگر این با ار آ اد توسط دولت تنوایم نشاود
موجب بحران و ورشکستگی اقتصادی خواهد شد حمیدری و خیرخواهان29 :1383 ،س.
بنا به مطالب ذکرشده اگر شعار دوره نخسات را دولات موتاور توساعه و دوره دوم را دولات
کوچک بدانیم ،شعار دوره سوم حکمرانی خوب اسات .در ایان دوره دولات و باا ار هار دو نهااد
اجتماعی هستند که ا نقایص و کاستیهای مختلف رنج میبرند و توسعه در گرو رفع نقاایص و
عیوب نهاد با ار و نهاد دولت است .کلید توسعه در فراهمساختن شرایط و نهادهاایی اسات کاه
دولت ا عهده انهام وظایف حاکمیتی و سشتیبانی خود برآید و بتواناد میناهساا رشاد باا ار و
هدایت آن به نفع عامه مردم باشد .درواقع در دوره سوم ماهیت مسائله تغییار یافتاه اسات .در
دورههای سیشین مسئله ابعاد دولت حببرگی و کوچکی آنس مطرح بود ،اماا در ایان دوره مسائله
کمیت دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داده است .عادممداخلاه دولات یاا مداخلاه
دولت ضعیف و ناکاراماد راهگشاا نخواهاد باود؛ یارا دخالات دولات ضاعیف و باد در اقتصااد،
مهموعهای ا بحرانها و عدم مداخله آنهم بحرانهای دیگری را به وجود مایآورد حمیادری و
خیرخواهان28 :1383 ،س .در ایان راهبارد جدیاد ،مسائله ابعااد دولات ،یعنای کوچاکساا ی
نق محوری خود را به توانمندیسا ی دولت داد حصوفی مهیادسور12 :1383 ،س .توانمندساا ی
دولاات تنهااا ا طریااق کوچااکسااا ی تحقیااق سیاادا نماایکنااد ،بلکااه عااالوهباار آن ،ا طریااق
شایستهساالری ،تمرکب دایی ،همکاری و نواار نهادهاای مادنی و استانداردساا ی نواامهاای
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آماری ،سولی و بودجهای تحقق سیدا میکند حمیدری و خیرخواهان29 :1383 ،س .باناک جهاانی،
حکمرانی خوب را بر اسار توانمندی دولت تعریف کرده و دو راهبرد برای توانمندسا ی دولات
ارائه داده است؛ یکی تطبیق ظرفیتها با نق های دولت و دیگری افبای

ظرفیتهاای دولات.

منوور ا راهبرد نخست این است که دولت وظایف متعاددی دارد و توانمنادیهاای ایان نهااد
مانند هر سا مان دیگری محدود است؛ بنابراین باید ظرفیتهای خود را باه وظاایفی اختصاا
دهد که اولویت بیشتری دارند حمیدری و خیرخواهان263 :1383 ،س .البته این اولویتبندی باید
توسط مردم انهام شود؛ یرا اولویت ا یک کشور تا کشور دیگر متفااو اسات .بارای مثاال در
برخی ا کشورها ،اولویت نخست حمایت ا حقو مالکیت ،در برخی دیگر اولویت نخست تو یع
عادالنه درآمد و در کشور سوم ،با ارساا ی اسات .منواور ا راهبارد دوم ،یعنای توانمندساا ی
دولت ،عبار ا «اصالح نوام قضایی ،تمرکب دایی ،مبار ه با فساد ،شفافسا ی نوام بودجاهای،
شایستهساالری و سیوستن به نوامهای بینالمللی» است حمیدری و خیرخواهان263 :1383 ،س و
بهصور کلی ،نهادهای بینالمللی ا جمله بانک جهانی با توجه باه تهرباهای کاه ا کشاورهای
گوناگون به دست آورده بود ،ا سیاست رویکرد دوم ،یعنی دولت کوچک به رویکرد سوم ،یعنای
حکمرانی خوب در مورد توسعه اقتصادی روی آورد .خالصه آنکه علت اصلی سیدای

حکمرانای

خوب ،توسعه اقتصادی بوده است .درباره توسعه ،سه رهیافات دولات بابر  ،دولات کوچاک و
الگوی حکمرانی خوب وجاود داشاته اسات .باا توجاه باه اینکاه ا نوار کارشناساان نهادهاای
بینالمللی ،دو رهیافت نخست دارای ضعفهایی بوده و کارایی ال م خود را ا دسات داده اسات.
آنان رهیافت حکمرانی خوب را بهعنوان بهترین عامال توساعه سذیرفتاه و آن را باه کشاورهای
درحالتوسعه سیشنهاد کردهاند.
 .2-2در اسالم
 .1-2-2بررسی مؤلفههاي حکمرانی خوب در اسالم

موضوع محوری حکمرانی خوب ،چگونگی دستیافتن به حکومتی است کاه بتواناد میناهساا
توسعهای عادالنه و مردمساالر باشد .در فرهنگ دینی اسالم بارها به مؤلفههای حکمرانی خاوب
اشاره شده است .دستورا صرید دین مبین اسالم در سالها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب،
در قرآن ،روایا و سیره سیامبران و امامان سرداخته است و بعد ا گذشت قرنهاا فلسافه غارب
بهتا گی آن را بهعنوان دستاورد بشاری و سیا نیاا توساعه هاامهجانبااه ارائاه کارده اسات.
بی توجهی به این منابع که همان حلقه مفقوده حکمرانی خوب در جوامع اسالمی است ،بی
سی

مشهود است.

ا
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همچنین باید خاطرنشان کرد که مؤلفههای امرو ی حکمرانی خوب تا حد یادی به لحاا
ماهوی در ارتباا با مؤلفههای ذکرشده در قرآن ،سیره سیامبر و نهجالبالغه امام علای حعس اسات.
در ادامه به بررسی مؤلفههای حکمرانی خوب ا منور قرآن ،سیره سیامبر ح س و اماامعلای حعس
میسردا یم.
 .2-2-2مروري بر مؤلفههاي قرآنی حکمرانی خوب

دین اسالم بهعنوان خاتم ادیان ،کاملترین دین الهی و ساسخگوی نیا های بشر اعام ا فاردی و
اجتماعی است که در مسیر سااختن یاک نادگی ساعادتمند دنیاوی و اخاروی قارار دارد .در
قرآنکریم کمال دین اسالم و ساسخگویی آن به تمام نیا های انسان با صراحت بیان شده اسات،
چنانکه در آیه «...الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اإلسالم دینا»...
حمائده3 ،س .اصطالح حکمرانی خوب طی سالیان اخیار در مهاامع سیاسای مطارح شاده اسات؛
درحالیکه این مفهوم قرنها سی

مورد توجاه و تأکیاد اساالم قارار داشاته و جالابتار اینکاه

مؤلفهها ی حکمرانی خوب باا دقات و گساتردگی بیشاتری در اسااالم مطاارح شااده اساات.
محورهای یر ا مهمترین وییگیهای گبین

انبیا و رسالت ایشان است که مایتاوان آنهاا را ا

مهمترین مؤلفههای حکمرانی خوب ا منور قرآن در طول تاریخ دانست.
 .1-2-2-2تعلیم و تزکیه الهی مردم

ا نور قرآن اصلیترین هدف حکمرانی خوب ،تعلیم و تبکیه نفور ماردم اسات .در ایان راساتا
قرآن در سوره آل عمران میفرماید :لقدْ منَّ اللََّّه على الْْمؤمنین إِذْ بعث فیهِمْ رسوال مَّنْ أنفساهِمْ
یتْْلو علیْهِمْ آیاته ویبکََّّیهِمْ ویعلََّّمهم الْْکتاب والْْحکْْمه همانا خداوند بر مؤمنین منت گذاشت که ا
بین آنها رسولی برگبید تا آیات

را برای ایشان تالو نمود و آنها را ساکیبه کرد و به آنها کتااب

و حکمت تعلیم دهد حآلعمران164 ،س ،البته بین اقسام تعلیم و تربیت ،آنچه اصالت دارد همان
تربیت و تهذیب نفور است .در آمو ههای دینی ،تعلیم بهترین کمک بارای سااکساا ی عقال،
معرفی شده است .اعون االشیاء علی تبکیه العقل التعلیم؛ آمو

و تعلیم بهتارین کماک بارای

ساکسا ی عقل است .تعلیم و تربیت در یک حکمرانی خوب شامل همه انواع تعلیم و تربیتهاا،
مانند تعلیم و تربیت عقالنی ،اخالقی ،عاطفی ،سیاسی و غیره خواهد بود.
 .2-2-2-2علم و تقوي از ویژگیهاي حکمرانان

یکی ا وییگیهای مشترک انبیا ،برتری آنها به سبب وجود فضائل علمی و عملی در میان مردم
بوده است .چنانچه خداوند میفرماید ...« :واذْْکرْ عبادنا إبْْراهیم وإِسْْاحق ویعْْقاوب أوْْلای الْْأیْْادی
الدَّارِ و إنهم عندنا لمان المصاطفین االخیاار» حساوره
والْْأ ْبْصارِ /إِِنََّّا أخْْلصْْناهم بِِخالصهٍ ذ ْکْرى َّ

،
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45-47س و به حضر موسی حعس نیب میفرماید« :قاال یاا موسای انای اصاطفیتک علایالناار
حاعراف144 ،س خداوند فرمود :ای موسی من تو را بار ماردم برگبیادیم» .لاذا حکماران در یاک
حکمرانی خوب باید ا نور علم و تقوی نسبت به مردم برتری و برجستگی داشته باشد.
 .3-2-2-2همنژادي و همکیشی حکمرانان با مردم زمان

یکی ا شاخصه های الهی برای گبین

انبیا این بوده که رسوالن هار قاومی ا باین خاود آنهاا

برگبیده میشده است ،بنابراین همسانی در ملیت ،دیان و آیاین باین حکماران و ماردم تحات
حاکمیت یکی ا شاخصههای مطلوب در حکمرانی خوب است .چناانچاه خداوناد مایفرمایاد:
«لقدْ منَّ اللََّّه على الْْمؤمنین إِذْ بعث فیهِمْ رسوال مَّنْ أنفسهِمْ؛ حبه یقین خادا بار مؤمناان منات
نهاد ]که[ سیامبری ا خودشان در میان آنان برانگیخت» حآلعمران164 ،س.
 .4-2-2-2همزبانی و همفرهنگی حکمرانان با مردم

یکی دیگر ا شاخصه های حکمرانی خوب این است که حکمران با مردم تحات حکمرانای خاود
بان و فرهنگ واحدی داشته باشند ،چنانچه خداوند میفرمایاد « :و ماا أرسالنا مان رساول إال
بِلسااان قومه؛ و ما هیچ رسولی را جب به بان قوم

نفرستادیم» حابراهیم4 ،س.

 .5-2-2-2تحقق قسط و عدالت بر اساس معیارهاي الهی و وحیانی

یکی ا اصلیترین مؤلفههاای قرآنای در یاک حکمرانای خاوب و ایادهال ایان اسات کاه هماه
معیارهای تقنین ،قضاو و اجرا با دالیل روشن و بین و بر اسار کتاب آسامانی و میابانهاای
الهی استوار باشد تا قسط و عدالت در بین مردم برسا شود .بهیقین ما فرستادگان خود را باا لقادْ
أ ْرْس ْلْنا رسلنا بِِالْْب َّیَِّنا وأنبلْْنا معهم الْْکتاب والْْمیابان لیقاوم النََّّاار بِِالْْقسْْاط؛ دالیلای روشان حا
منطق و معهبهس فرستادیم و با آنها کتاب حآسمانیس و وسیله سنه

حمعانی و شناسایی حاق ا

باطل و و ن اشیای خارجیس فرو فرستادیم تا مردم حدر ندگی دنیاس به قساط و عادل برخیبناد
ححدید25 ،س.
 .6-2-2-2خداترسی و شجاعت

یکی دیگر ا عالمتها و مؤلفهها ی حکمرانی الهای و خاوب ایان اسات کاه حاکمیات در هماه
شئونا حکمرانی خود خداترر باشد؛ چرا که خشیت الهی در حکمرانای سابب مایشاود کاه
شهاعت در برابر غیرخدا در این حکومت ظهور و تهلی نماید .خداوند نشانه کسانی کاه مبلغاان
راستین رسالت اویند را چنین معرفی میکند« :الََّّذین یبلََّّغون رِِسالا اللََّّه ویخْْشوْْنه ولا یخْْشوْْن
الله وکفى بِاللَّه حسیبا؛ هماان کساانی کاه رساالتهاا و سیاامهاای خادا را حباه ماردمس
أحدا إِلَّا َّ
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میرسانند و ا او میترسند و ا احدی جب او نمیترسند و خدا در حسابرسی حباطن و عملهاای
خارج آنهاس کافی است» حاحباب39 ،س.
 .7-2-2-2اخالص و عدم چشمداشت از مردم

اخال

و توقع نداشتن ا مردم یکی ا مشخصههای دیگر حکمرانای خاوب اسات .مسائوالن و

کارگباران در چنین حکومتی کار را برای خدا انهام میدهند و ا مردم انتوار ندارند .قرآن کریم
جْر إِنْ أج ْر ِِی إ ِِلََّّاا علاى ربَِّ الْْعاالمین؛  ...و بار ایان حرساالتس
میفرماید« :و ما أسْْألکمْ علیْْه منْ أ ْ
اجری ا شما طلب نمیکنم اجر من جب بر عهده سروردگار جهانیان نیست» حشعرا164 ،س.
 .8-2-2-2توحیدمداري و دعوت به توحید

در یک حکمرانی خوب آنچه در رأر هرم قدر قرار میگیرد ،دعو به توحید و اجتناب ا هر
بت و طاغوتی است که مردم را ا یکتابینی و یکتاسرستی دور میکند .خداوند میفرمایاد« :و ماا
أرْْسلْْنا من قبْْلک من رََّّسول إِِلََّّا نوحی ِإِلیْْه أنََّّه لا إِِله إِِلََّّا أنا فاعْْبدونِ؛  ...و سی

ا تو هیچ رساولی

را نفرستادیم مگر آنکه به او وحی میکردیم که معبودی جب من نیست سا حتنهاس مرا سرست
کنید» حانبیاء25 ،س.
 .9-2-2-2تقويمداري و توصیه به تقوي

تحلیل محتوایی دعو انبیا در قرآن نشان میدهد که در دعو انبیا توصیه باه تقاوا و ماذمت
بیتقوایی در رتبه نخست قرارگرفته است ،چنانچه در خطاب نوح ،هود ،صاالد ،لاوا ،شاعیب و
دیگران به قومشان تعبیر «فاتقوا اهلل و أطیعون» مشااهده مایشاود .حاقماداری در قضااو و
شئونا قضایی یکی دیگر ا شاخصههای حکمرانی خوب است .قارآن در ایانبااره مایفرمایاد:
«فبعث اللََّّه النَّبِیََِّّین مبشَّرِِین و منذرِِین وأنبل معهم الْْکتاب بِِالْْحقَِّ لیحْْکم ب ْیْن النََّّارِ فیما اختلفوا
فیه؛ سا خداوند برانگیخت انبیایی بشار دهنده و انذارکننده و با آنان کتااب را باه حاق ناا ل
فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختالف کردهاند ،حکم کنند» حبقره213 ،س.
 .10-2-2-2تحقیقمحوري و خرافهستیزي

یکی ا شاخصههای حکمرانی خوب احیای روحیه تحقیق ،علمگرایی و ستیب با جهال ،خرافاه و
بدعتها و سنتهای جاهالنه است .چنانچه در دعو انبیا ،مبار ه با تقلید کورکورانه ا اجاداد و
آبا مشاهده میشود .در آیاتی نویر سوره خرف آیا  23و  24و سوره بقاره آیاه  170باه ایان
موضوع اشاره شده است.
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 .11-2-2-2حمایت از مستضعفان

حمایت ا مستضعفان بهوییه مؤمنان مستضعف ،یکی دیگر ا اصلیترین شاخصههای حکمرانای
خوب است .چنانچه خداوند در اینباره به سیامبر مایفرمایاد« :وال تط ْْارد ال ََّّاذین یادْْعون ربََّّهام
جْهه؛ کسانی را که صبد و شام سروردگار خود را میخوانناد و جاب ذا
بِِالْْغدوةِ والْْعشیَِّ یرِِیدون و ْ
ساک او نوری ندارند ،هرگب ا خود دور مکن» حانعام52 ،س .قرآنمحوری «إِِنََّّا أنْْبلْْنا إِِل ْیْک الْْکتااب
بِِالْْحقَِّ لتحْْکم بیْْن النََّّارِ» حالنساء105 ،س .مردمسااالری؛ حاقمادار «ولاو ِ اتََّّباع الْْحاقَّ أهْْاواءهمْ
لفسد

السََّّماوا والْْأرْْض»...حمؤمنون71 ،س .مشارکتسذیری « ...وشاوِِرهم فیاألمرِِ »...حآلعمران،

ضَّواْ
حْمة َّمَّن اللََّّه لنت لهمْ ولوْ کنت فوََّّا غلیظ الْْقلْبِ النف َّ
159س .مردمداری و مردمدوستی «فبِِما ر ْ
منْ حوْْلک» حآل عمران159 ،س.
 .12-2-2-2اقامه احکام و احیا حدود الهی
«الََّّذین إِِن مکَّنََّّااهم فای األرضِ أقااموا الصََّّاالهًْ وآتاوا البََّّکااهًْ »...ححاج41 ،س .در قارآن عادالت ا
مهمترین شاخصههای حکمرانی محسوب میشاود .یاکی ا محوریترین آیاتی که نشاندهناده
اهمیت عدالت در بحث حکمرانی است ،آیه کریمه «اذا حکمتم بین النار ان تحکموا بالعادل»
حالنساء58 ،س میباشد .در این آیه ،عدالت به عنوان یکی ا اصلیترین مباحاث حکمرانای میاان
مردم معرفی شده است .ا سوی دیگر تعبیر عهد در قرآن در بسیاری ا تفاسیر و روایا به عهد
امامت و حاکمیت تفسیر شده است و عدالت شرا ال م برای آن به شمار آمده است .با توجه به
مفهوم مخالف آیه «ال ینال عهدیِ الوََّّالمین؛ عهد من به ظالمان نمیرسد» حبقره124 ،س ،چناین
برداشت می شود که عهد امامت و والیت که حکمرانای ا شائونا آن اسات ،مناوا باه احارا
عدالت است و کمترین بیعدالتی و ظلمی سبب میشود که این شأن و منصاب منتفای گاردد.
بنابراین شاخصه عدالت در حکمرانی اصالیتارین شاخصاه و شارا ال م و کاافی آن محساوب
میشود.
 .3-2بررسی مؤلفههاي حکمرانی خوب در حکومت پیامبر اکرم (ص)
حکومت سیامبر نمونه کامل حکومت دینی و حکمرانی خاوب باا مؤلفاههاای اساالمی باود کاه
مهمترین مؤلفههای آن عبارتند ا :
حق اظهارنظر و پاسخگویی .در مان صدر اسالم ،اداره سیاست عمومی با رهبری و نوار
کامل سیامبر اکرم ح س بوده که خطمشیها ،تصمیمگیریها و برنامهریبیها ا سوی حضر و با
مشور با ببرگان صحابه صور میگرفت حابوعبید383-385 :1388 ،س .سیامبر اکرم در مدیناه
چهارده تن ا ببرگان صحابه خود را اعم ا مهااجرین و انصاار در کمیتاهای متشاکل کارده باود.
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حضر ا اعضای کمیته سی گفته برای مشاور و ماذاکره در اماور حکومات و مساائل جااری
مسلمانان بهره میگرفت .هر یک ا اعضا افرادی را در اختیار داشتند که بهوسیله آنها ا اوضااع و
مسائل مسلمانان دیگر خباردار مایشادند و باه ایان وسایله ضامن کماک باه سیاامبر ح س در
مشور های حضر با آنان ،در رفع مخاصمهها و حلوفصل دعواها بین مسلمانان اقدام میکردناد
حکتابی58 :1386 ،س.
کنترل فساد .جلوگیری ا برخی منکرا که جنبه اقتصادی دارد و در سطد جامعاه شایوع
مییابد ،بدون استفاده ا قدر قانونی ممکن نیست؛ بهطور مثال ،مقابلاه باا احتکاار ،ربااخواری،
معاملههای باطل و حرام ،مانند خریدوفرو

شراب ،گوشت خوک و غیره ا توان تاکتاک افاراد

جامعه بیرون است؛ بنابراین بر اسار این قواعد شرعی ،اقتصااد درکشاورهای اساالمی نیاا باه
ناظرهایی دارد که بر روند فعالیتهای اقتصادی نواار داشاته باشاند .باه هماین علات سیاامبر
اکرمح س فردی را بهعنوان عامل خود و ناظر بر با ار مکه تعیین کردند .همچنین با توجه به اینکه
اصلیترین هدفی که سیامبر برای آن برانگیختهشده ،تربیت و هدایت انسان و رسانیدن وی به قرب
الهی است ،بنابراین با تقویت ار

های معنوی افراد و با کنترل افرادی که وظیفه اجرایی ا طرف

دولت دارند ،ا فساد جلوگیری میشود حکتابی258 :1386 ،س.
ثبات سیاسی .حفظ امنیت اجتماعی و سیاسی ،بدون آمادگی نوامی و قادر با دارنادگی
ممکن نیست .تردیدی نیست که جهاد چه بهصور ابتدایی که در صادر اساالم بارای دعاو باه
اسالم انهام میشد و چه بهصور جهاد دفاعی که در تمام مانها اتفا افتااده ،نیا مناد دخالات
دولت است .سیامبر اکرم بی

ا هر امر دیگری ،به تقویت مهاهدان در راه اساالم اهمیات مایداد.

تقسیم چهار سنهم غنائم بین شرکتکنندگان در جهااد ،مایاه تشاویق و تقویات مهاهادان باود.
مصرف بخشی ا مالیا هایی که در اختیار حضر بود ،مانند اموال بنینضیر ،برای خرید سالح و
مرکب مورد نیا در جنگها ،در همان هنگامیکه برخی ا مسلمانان دچار تنگدستی بودند ،نشانه
اهمیت جهاد بود حمالک65 :1382 ،س.
ا سوی دیگر در صدر اسالم ،اعراب بهمنوور به دست آوردن منابع و ثرو یکدیگر به جنگ و
خونریبی میسرداختند و اختالف قبیلهای و نیادی در میان اعراب شایع بود .اسالم باا نفای تماام
تبعیضهای نیادی ،قومی ،بانی و غیره ،مسلمانان را برادر یکادیگر دانساته و تفااو افاراد را در
میبان تقوای آنها میداند .ا اینرو ،سیامبر اکرم با برقراری حکومات اساالمی باه مباار ه باا ایان
اختالفها سرداخت و ثبا سیاسی را برقرار ساخت ححسنی66 :1376 ،س.
حاکمیت قانون .یکی دیگر ا وظایف دولت اسالمی ،تأمین امنیت اقتصادی در سطد جامعه
است .مفهوم امنیت ،مصونیت ا تعرض و تصرف اجباری بدون رضاایت اسات و دربااره افاراد باه
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معنای آن است که هرار و بیمی درباره حقو و آ ادیهای مشروع خود نداشاته باشاند .سیاامبر
اکرم در کنار وظایف خود ،به رفع اختالف و دعواهای مردم سرداخته و میان آنها قضاو میکردند.
همچنین حضر در سال فتد مکه ،افرادی را برای قضاو بین مردم به یمن فرساتاد و نیاب اماام
علی حعس و محمدبنمسلمه را برای اقامه حدود االهی بهسوی اقاوامی اعابام کارد حمالاک:1382 ،
69س.
کیفیت بوروکراسی .در صدر اسالم برای این منوور ا دو راهکار استفاده میشد:
الفس تصحید کارکرد با ار :به معنای لحا کردن مهموعهای ا شراها در خریدار و فروشنده
دو کاالی مبادله شده با هم و نیب رعایت احکام خیاراتی که در اثر عیب ،غبن و غیره سدیاد
میآمد .سیامبر اکرم برای تصحید روند مبادلهها در با ار مسلمانان فرماود :اول یاادگیری
احکام دین ،آنگاه خریدوفرو

حغفاری57 :1386 ،س.

بس تسهیل سا وکار با ار :سیامبر اکرم تمایل نداشتند با ایهااد محادودیتهاای مصانوعی و
فعالیت واسطهها باعث افبای

قیمتها و در رنج قرار گارفتن مسالمانان شاود حمالاک،

63 :1382س
اجماعمحوري .با آغا دولت رسول خدا ح س در مدیناه ،وفاا اجتمااعی باهعناوان یاک
سا وکار مهم ا سوی ایشان مطرح شد .با درنگ در حیا سیاسی آن حضار ساا ا تشاکیل
حکومت اسالمی و ساماندهی به ساختار دولت ،نمونههای فراوانی ا وفا اجتمااعی را مایتاوان
یافت که در جهت یکدلی و سا گاری مسلمانان شکل گرفت؛ همچون سااختن مساهد ،سیماان
عمومی میان مسلمانان ،یهودیان و مشرکان یثارب؛ همدلی باا قبایال عارب و قارارداد بارادری
وفا اجتماعی در دولت کریمه سیامبراعوم ح س بر چاند اصل راهبردی و بدون تغییار اساتوار
بود که عبار است ا :
 -ایمان به خدای یکتا و اعتقاد به آمو ههای دینی و قو بخشیدن به گرای

توحیدی کاه

سیامبر ح س آن را مهمترین رکن وفا و اتحاد میدانست.
 سیامبراعوم ح س بهترین و استوارترین راستی را تنهاا درگاروه مؤمناان مایدانسات و بااچنین دیدگاهی وفا را در محدوده آنان تلقی میکرد .این اصل در سال نهام ههاری و در
اوج اقتدار دولت اسالمی و با الهام آیه« :انََّّما المؤمنون اخوهًْ »....ححهرا 10،س ،نهادینه شاد؛
آیهای که تمامی مؤمنان را با یکدیگر برادر میداند.
 سا گاری با غیرمسلمانان بهعنوان یک تاکتیک و در جهات سیشابرد مناافع اساالم وجاودداشته است و چنین وفاقی عاری ا امتیا دهی یکسویه بوده و برتری اسالم و مسلمانان در
آن لحا شده است حمصباحیبدی143-144 :1377 ،س.
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 .4-2بررسی مؤلفههاي حکمرانی خوب در حکومت امام علی (ع)
شاخصهای این نوع حکمرانی در سیره عملی و نوری حضر علی حعس نیاب سدیادار اسات کاه
عبارتند ا  :قانونمندی و ظلمستیبی .حضر همگان را بهوییه کارگباران حکومتی را به رعایات
حقو مردم دعو میکرد ،چنانکه به مالک اشتر میفرماید« :باید محبوبتارین اماور نابد تاو
میانهترین آنان در حق باشد» حدشتی405 :1385 ،س .در خطبه متقاین یکای ا اوصااف انساان
سرهیبکار چنین بیان می شود« :به باطل نمیگرایند و ا حق خارج نمیشوند» حدشاتی:1385 ،
289س .در کالم دیگری بر انسان یاریگر حق ،رحمت میفرستد« :خدا رحمت کند کسای را کاه
حقی را دید سا بر آن یاری کرد یا جوری را دید سا آن را رد کارد و یااریگر حاق باود بارای
صاااحب » حدشااتی305 :1385 ،س .امیرالمااؤمنین حعس قااانون و حااقمااداری را مااال م یکاادیگر
میدانند و معتقدند که مصلحتگرایی ممکن است باعث انحاراف ا عادالت و دیان شاود.
پاسخ گویی و مسئولیتپذیري .ساسخگویی یک امر حیاتی برای ایهاد حکمرانی خوب در
نور امام علی حعس است .چنانچه امیرالمؤمنین حعس میفرمایند« :هرگب گمان مبرید که مطلاب و
سخن حقی حانتقادکردن ا ایشانس که به من میگویید برایم سنگین باشد و ا آن ناراحت شاوم
و گمان مدارید که من در فکر ببر

جلوه دادن خویشم؛ یرا کسی که شنیدن و عرضاه حاق و

عدالت بر او دشوار باشد ،عمل به آن بارای

دشاوارتر خواهاد باود؛ بناابراین ا گفاتن حاق یاا

مشور به عدل با من خودداری مکنید؛ یرا مان شخصا خوی

را مافااو آنکاه اشاتباه کانم

نمیدانم و ا آن درکارهایم ایمان نیستم ،مگر اینکه خداوند مرا حفاظ کناد» حدشاتی:1385 ،
317س.
عدالتخواهی .عدالت و حقمحوری یا ظلمساتیبی درواقاع دو عنصار مهام افتخااربخ
حکومت علوی و شاخصه بسیار مهم امام علی حعس چه در ساحت نوری بهوییه در نهجالبالغاه و
چه در ساحت عملی آن حضر و امامان معصوم حعس بوده است .هماین وییگای منحصاربهفارد
امامعلیح عس است که ایشان را تا به امرو شهره همه آفا و اعصارکرده است و تعداد قابلتوجهی
ا نویسندگان مسیحی ا ایشان به ببرگای تماام یااد کاردهاناد .امیرالماؤمنین حعس خطااب باه
کارگباران میفرمایند« :عدالت را گستر

بده و ا بیعدالتی و ستمکاری بپرهیب که بیعادالتی

و ستم مردم را به آوارگی میکشاند و همچنین به مبار ه با شمشیر میانهامد» حدشتی:1385 ،
531س ،ایشان در نامهای به مالک میفرمایند« :بهترین چیبی که کارگباران را شادمان میکناد،
اجرای عدالت و برسایی آن در شهرها و آشکارساختن دوستی مردم است و دوستی مردم آشاکار
نمیشود ،مگر موقعی که دلهایشان ا کینه و خشم خالی شود و دلسو نمیمانناد مگار وقتای
که مامداران خوی

را برای کارهای خود نگه دارند و ادامه حکومت آنان را سنگین نشامارند و
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نخواهند که هرچه ودتر این حکومت تمام شود؛ بنابراین آر وهای مردم را برآورده کن و آنها را
بهخوبی یاد کن و تال

و همت اشخاصی که مورد امتحاان قارار گرفتاهاناد و ساختیهاایی را

متحمل شدهاند ،یادآوری نما؛ یرا که یادآوری کارهای نیک نیکوکاران ،انسان شاهاع را متهایج
میکند و به تال

وادار مینماید» حدشتی409 :1385 ،س.

نظارت و کنترلپذذیري .یکای ا رو هاایی کاه امیرالماؤمنین حعس بارای ساساخ گاویی
کارگباران خود در سی

گرفت ،فعالکردن یک نواار نوااممناد بار ارکاان حکومات و اقادام

قاطعانه علیه کارگباران ناقض قانون و عدالت و اموال عمومی باود .ایشاان در ناماهای باه مالاک
میفرمایند ...« :سپا رفتار کارگباران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاسیشاه بار آناان
بگمار که مراقبت و با رسی سنهانی تو ا کار آنان سبب امانتداری و مهربانی باا رعیات خواهاد
بود .ا همکاران نبدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی ا آنان دسات بااه خیانات د و گابار
جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد ،به همین مقدار گواهی قنااعت کرده و او را باا تا یاناه
کیفر کن و آنچه ا اماوال کاه در اختیاار دارد ا او باا سااا گیار ،سپااا او را خااوار دار و
خیانتکار بشمار و طو بدنامی به گردن

بیفکن» حدشتی411 :1385 ،س.

مبارزه با تمامی ظواهر فساد .عدم سوءاستفاده ا قدر عمومی و مبار ه قاطع باا تماامی
ظواهر فساد ا مؤلفههای حکمرانی خوب شمرده میشاود؛ فسااد یعنای سوءاساتفاده ا قادر
عمومی یا حکومت در جهت منافع فردی ،گروهی یا طبقاتی.
امیرالمؤمنین حعس معتقدند که وقتی منابع جامعه در اختیاار کاارگباران و دولتماردان قارار
میگیرد ،این خطر وجود دارد که آنان برای استفادههای شخصی ،گروهی و غیرمشروع ا مناابع
عمومی وسوساه شاوند حکردبچاه و دیگاران753 :1391 ،س ،ایشاان در بسایاری ا خطباههاا و
نامههایشان خطاب به حاکمان بر مسئله مقابله با فساد و عادم سوءاساتفاده ا اماوال عماومی و
برخورد قاطع با افراد فاسد بسیار تأکید میکنند« .نبایستی در آنچه متعلق به مردم اسات بارای
خود حقی قائل شوی» حدشتی421 :1385 ،س .در جای دیگر خطاب به یکی ا کاارگباران خاود
میفرمایند« :همانا من ،بهراستی به خدا سوگند میخورم ،اگر به من گبار

کنند که در اماوال

عمومی خیانت کردی ،کم یا یاد ،چنان بر تو سخت گیرم که کمبهره شاده و در هبیناه عیاال،
درمانده و خوار و سرگردان شوی» حدشتی357 :1385 ،س.
مشارکتپذیري .امیرالمؤمنین حعس بههیچعنوان درصدد تحمیل حکومات خاود بار ماردم
برنیامد؛ حتی مانی که ا سوی مردم برای حکومت ماورد استقبال قرار گرفت .ایشان فرمودناد:
«مرا واگذارید و دیگری را به دست آرید ...بدانید اگر من درخواست شما را سذیرا باشام ،باا شاما
آنگونه که خود میدانم رفتار خواهم کرد و به حرف مالمتگرها و ایان و آن گو

نمیدهام و
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اگر دست ا من بردارید من همانند یکی ا شما خواهم باود .در میان کسانی که والیت اماور را
بدو میسپارید من شنواتر و فرمانبردارتر میباشم .من اگر و یر شما باشام بهتار اسات ا آنکاه
امیر شما باشم» حدشتی123 :1385 ،س.
ایشان یکی ا عوامل اساسی سذیر

حکومت را حضور و مشارکت مردم میداند حکردبچاه و

دیگران748 :1391 ،س .امیرالمؤمنین حعس خطاب به مالک میفرمایند« :آداب سسندیدهای را کاه
ببرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسالم با آن سیوند خورده و رعیت با آن اصالح شادند،
بر هم مبن؛ و آدابی که به سنتهای خوب گذشته یان وارد میکند سدید نیاور که سادا

بارای

آورنده سنت و کیفر آن برای تو باشد که آنها را درهم شکستی .با دانشمندان ،فراوان گفتگو کن
و با حکیمان فراوان بحث کن که مایه آبادانی و اصالح شهرها و برقراری نوم و قانونی است کاه
درگذشته نیب وجود داشت» حدشتی407 :1385 ،س.
اثربخشی و کارامدي دولت .امیرالماؤمنین حعس در خطباهای کارامادی نواام سیاسای را
درگرو چهار عامل .1 :اتحاد و وحد کلمه؛  .2اطاعت ا رهبری جامعاه؛  .3تاال

حکومات در

امر عمران و آبادی کشور؛  .4تعهد نسبت به ادای اماناتهاا و انهاام مسائولیتهاای اجتمااعی
میداند حدشتی49 :1385 ،س .همچنین ،ایشان در نامهای به مالک ،چهار مورد مهم برای کاارایی
و اثربخشی حکومت بیان میکند :الفس جمعآوری مالیا آن دیار؛ بس مبار ه با دشمنان اعام ا
داخلی و خارجی؛ جس کوش

مستمر در اصاالح اماور شاهروندان؛ دس آباادکردن شاهر حدشاتی،

403 :1385س .امیرالمؤمنین حعس ا جمله مؤلفههای ال م و ضروری دیگر برای اثربخشی و کارایی
حکومت در نهجالبالغاه عبارتناد ا  :تاأمین امنیات فراگیار ،نگار

ویایه باه رشاد و بالنادگی

شهروندان به لحا مادی و معنوی و همچنین تأمین رفاه عمومی .ایشان اخذ مالیا را مشروا
به رعایت عدالت و میانهروی و مصرفکردن آن برای آبادانی و عمران جامعه مایداناد و در ایان
مینه میفرمایند« :ای مالک باید بی

ا آنکه به جمعآوری مالیاا بیندیشای در فکار آباادی

مین با ؛ یرا مالیا جب ا طریق آبادی مین به دست نیاید و هرکا بدون آبادکردن ماین
مالیا طلب کند ،شهرها را ویران و بندگان را هالک سا د و حکومت

جب اندک ماانی سایادار

نخواهد ماند» حدشتی413 :1385 ،س.
شفافیت .یکی ا وجوه و عناصر حکمرانی در نهجالبالغاه و چاه در سااحت عمال و سایره
امامعلی حعس موضوع شافافیت و حاقماداری در بیاان و عملکارد کاارگباران حکاومتی اسات و
سی تر ،نوار سذیری توضید داده شد که سشتوانه مهم برای شفافیت و عدم سنهانکاری اسات.
امامعلی حعس میفرمایند « :آگاه باشید حق شما بر من این است که جب اسرار جنگی ،هیچ ساری
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میآید ،جب حکم الهی کااری بادون مشاور شاما

انهام ندهم» حدشتی401 :1385 ،س.

 .3مقایسه نظریه حکمرانی خوب با الگوهاي رقیب
همانطور که گفته شد میتوان نوریههای توسعه اقتصادی را به لحا نگاه آنها به دولت به ساه
دوره تقسیم کرد .تفکر غالب در دوره نخست ،دولات بابر

و در دوره دوم دولات حاداقل و در

دوره سوم ،حکمرانی خوب است .مقایسه تفاو ها و تشاابها ایان ساه دوره مایتواناد تصاویر
روشنتری ا نوریه حکمرانی خوب و اهمیت آن ارائه دهد:
الفس دوره دوم و سوم برخالف دوره نخست ،اعتقااد باه برتاری باا ار بار دیگار شایوههاای
تخصص منابع دارد؛ اما در دوره سوم برتری با ار مشروا به وجود دست هدایتگر دولت اسات.
در این دوره اقتصاد با ار برتر ا اقتصاد دولتی است ،اما بارخالف دوره دوم تحقاق اقتصااد باا ار
منوا به مهموعهای ا نهادها است که بهصور خودجو

باه وجاود نمایآیناد و دولات بایاد

نهادهای ال م برای کارکرد با ار را به وجود بیاورد حمیدری268 :1385 ،س.
بس در دوره نخست ،هر گاه احسار میشد واگذاری امور به نهاد با ار نتاایج مطلاوب را باه
بار نمایآورد ،دولات بایاد جانشاین باا ار شاود و در دوره دوم تخصایص ا طریاق نواام باا ار
بهطورکلی بهتر ا تخصیص منابع توسط دولت است ،اما در دوره سوم ا صدور حکم جاایگبینی
این نهاد بهجای آن نهاد حدولت بهجای با ار یا با ار بهجای دولاتس خاودداری مایشاود .در هار
مورد خا

باید ضعف با ار با ضعف دولت مقایسه شده و مهموعهای ا سیاستها برای جباران

ضعفهای با ار و دولت طراحی گردد حدباغ و نفری7 :1388 ،س.
جس در دوره نخست ،دولت عامل توسعه و در دوره دوم ،مانع توساعه محساوب مایشاد .در
دوره سوم دولت ذاتا نه مانع توسعه و نه عامل آن است .تاریخ توساعه نشاان مایدهاد رفتاار و
ماهیت دولتها بسیار متفاو بوده است و کلید توسعه اقتصادی تغییر رفتار دولات باهگوناهای
است که به حکمرانی خوب منتهی میشود حمیدری268 :1385 ،س.
دس در دوره نخست ،گستر

مالکیت و شارکتهاای دولتای ،سیاساتی مهام بارای جباران

عقبماندگیها محسوب میشد .در دوره دوم واگذاری شرکتهای دولتی بارای بهباود عملکارد
اقتصادی یک ضرور تلقی میگردید و در دوره سوم خصوصیسا ی بهصور مشروا سذیرفتاه
میشود .خصوصیسا ی شرکتهای دولتی در شرایط انحصاری میتواناد عملکارد شارکتهاا و
مهموعه اقتصاد را بدتر سا د و ایهاد رقابت مقدم بر خصوصیسا ی است و دولت میتواند برای
کاه

مشکال ناشی ا خصوصیسا ی ،ابتدا با تسهیل شرایط ورود بخ

خصوصای و بهباود
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محیط کسبوکار رقابات را افابای

داده و ساپا مالکیات شارکتهاای دولتای را باه بخا

خصوصی منتقل سا د حر می و صدیقی4 :1391 ،س.
هس برخالف دوره دوم ،طرفداران نوریه حکمرانی خوب بار سیامادهای ناامطلوب آ ادساا ی
مالی تأ کید دارند و شرا آ ادسا ی مالی موفق را قدر دولات در نواار بار مؤسساا ماالی
خصوصی میدانند .اگر دولتی فاقاد قادر تنوایمگاری باشاد ،آ ادساا ی ماالی باه بحاران و
ورشکستگی اقتصادی میانهامد حمیدری269 :1385 ،س.
وس در دوره سوم مهموعهای ا سیاستهاا بارای توانمندساا ی دولات سیشانهاد مایشاود.
کوچکساا ی دولات در برخای ا ماوارد یکای ا شایوههاای توانمندساا ی دولات اسات ،اماا
کوچکسا ی ،شایسته ساالری ،تمرکب دایی ،همکاری و نوار نهادهای مدنی و استانداردساا ی
نوامهای آماری ،سولی و بودجهای مهمترین راهکارهای توانمندسا ی دولت هستند.
س اگر خصوصیسا ی به دلیل فقدان رقابت یا ناتوانی دولت در تنوایم باا ار غیررقاابتی باه
نتایج نامطلوب بیانهامد ،دولت باید با بهکارگیری سیاستهاای مختلاف ،عملکارد شارکتهاای
دولتی را بهبود بخشد .در دوره سوم ا این مسئله؛ یعنی چگونگی بهباود عملکارد شارکتهاای
دولتی ،غفلت میشد و در دوره دوم یکی ا مسائل اصلی سیاستگذاری بهحساب میآمد.
حس در دوره سوم تنها هدف ،دستیابی به رشد اقتصاادی نیسات؛ توساعه سایادار در صاورتی
تحقق مییابد که مردمساالری ،برابری و حفظ محیط یست بهصاور هام ماان دنباال شاوند.
هرچند در کوتاهمد میتوان با تحمیل دیکتاتوری ،تشدید نابرابریها و تخریب محایط یسات،
رشد کمی اقتصادی را تسریع کرد ،اما کیفیت رشد قطعا تنبل مییابد؛ بهطوری که در بلندمد
چنین رشدی تداوم نخواهد یافت حدبااغ و نفاری8 :1388 ،س .ا اواساط دهاه  1990نارضاایتی
نسبت به الگوی دولت حداقل شاکل گرفات .بحارانهاای ماالی دهاه  1980و  1990عملکارد
اقتصادی کشورهای بلوک شر  ،مینه الگوی حکمرانی خوب را فراهم ساخت .این الگو راهکاار
توسعه را نه دولت ببر

و نه دولت حداقل ،بلکه دولت خوب میداند؛ بهعبار دیگر ،مداخله کم

یا یاد دولت مشکل توسعه را حل نمیکند ،بلکه کیفیت دولت مسئله اصلی است.

 .4تعریف حکمرانی خوب
حکمرانی ،مفهوم تا های نیست .این مفهوم قدمتی به درا ای تمدن بشر دارد .ا نور واژهشناسی،
حکمرانی به واژه یونانی  KUBERNANبه معنای هدایت یا ادارهکاردن برمایگاردد کاه توساط
افالطون در ارتباا با نحوه طراحی نوام حکومتی مورد استفاده قرار گرفته است .حکمرانای کاه
ا واژه انگلیسی  Govermenceاقتبار شده ،به معنای حکومت ،فرمانروایی ،راهبری و حکمرانای
تعریف شده است .گفتن این مطلب حائب اهمیت است کاه دربااره واژه حکمرانای اخاتالفنوار
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بسیاری در میان اندیشمندان وجود دارد حنقیبی مفارد111 :1398 ،س .اساتیریتن باا بیاان ایان
نکته که واژه حکمرانی ارتباا واضحی با کلمه حکومت ندارد ،آن را واژهای جدید مایداناد .وی
بیان کرد که ایان واژه در فرهناگ لغات هاریتیج «کان  ،فرایناد یاا قادر اداره و حاکمیات
حکومت» و در فرهنگ لغت آکسفورد «کن

یا شیوه حکمرانیکردن ،اعمال کنترل یا اقتدار بر

کن های یردستان ،نوام مقررا » ترجمه شده و اندیشمندان مختلف نیاب تعااریف گونااگونی
درباره آن مطرح کردهاند که به اعتقاد وی ،کمیسیون حکمرانی جهانی ،بهترین تعریاف را بیاان
کرده است« :حکمرانی مهموعهای ا رو های گوناگون افاراد و نهادهاای عماومی و خصوصای
است که امور مشترکشان را اداره میکند .حکمرانی فراینادی سیوساته اسات کاه ا طریاق آن،
منافع متضاد یا متنوع تطبیق مییابد و کن های همکارانه انهام میشود .حکمرانای ،نهادهاای
رسمی و نوامها یی است کاه بارای اعماال تعهادا  ،قادر یافتاه اسات .همچناین تمهیادا
غیررسمی را شامل میشود که افراد و نهادها درباره آن توافق کردهاناد یاا درک مایکنناد کاه
وجود آنها به نفعشان است» ).(Streeten, 1996: 28
در میان تعاریف درباره حکمرانی ،تعریف کافمن و همکاران
هستند و شاخصهایی را نیب بر اسار آن ،برای سنه

که ا کارشناسان بانک جهانی

حکمرانی بیان کردهاناد ،حاائب اهمیات

است؛ یرا در بسیاری ا سیوه های کمی ا شاخصهای آنها استفاده میشود .آنها حکمرانی را
سنتها و نهادهایی تعریف کردهاند که بر اسار آن ،اقتدار در یک کشور اعماال مایشاود .ایان
مهموعه عبار ا است1 :س فرایندی که بر اسار آن حاکمان انتخاب میشوند ،بر آنهاا نواار
میگردد و تغییر میکنند؛ 2س ظرفیت حکومت برای اینکه سیاساتهاای درسات را باهگوناهای
کارامد تدوین و اجرا کند؛ 3س احترام شهروندان و مردم باه نهادهاایی کاه تعاامال اقتصاادی و
اجتماعی میان آنا را اداره میکند

)(Kaufmann, Kraay & Lobaton, 1991: 1

اسام اوغلااو ح2008س معتقااد اساات کااه در مباحاث رشااد و توسااعه ،واژه حکمراناای بیااانگر
مهموعااهای ا نهادهااا اساات .بااه اعتقاااد وی ،حکمراناای ،نهادهااای سیاساای جامعااه حفراینااد
تصمیمگیری جمعی و کنترل سیاستمداران ،گروههای ذینفاع قدرتمناد سیاسای و اقتصاادیس،
ظرفیت دولت حقابلیت دولت در تأمین کاالهای عمومی در بخ های مختلاف کشاورس و تنوایم
نهادهای اقتصادی حچگونگی دخالت دولت در تشویق یا عدم تشاویق فعالیاتهاای اقتصاادی ا
طریق کنشگران مختلفس را شامل میشود .با توجه به این موضوع ،اوغلاو معتقاد اسات ارتبااا
میان حکمرانی و رشد ،بحث نهادها در معنای وسایع آن و رشاد اقتصاادی اسات
)1

(Acemoglu,

 .2008:چیبا معتقد است فارغ ا موضوع تدبیر امور شرکتی ،واژه حکمرانی برای بحث دربااره

دو موضوع مرتبط استفاده میشود .نخست ،همه جنبههای شایوه اداره یاک ملات کاه نهادهاا،

 74ا بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی سایدار
سیاستها ،قوانین ،مقررا  ،فرایندها و سا وکارهای نوارتی را شامل میشود و دیگری ،مهموعه
فرهنگ و ایدئولوژی مرتبط با حکمرانی ،یعنی ار

ها ،فرهنگ ،سنتها و ایدئولوژیهاایی کاه

در حو ه حکمرانی وجود دارد ) .(Chibba, 2009: 79بالند ،موانی و رابینسون ح2010س در مقالهای
با عنوان «حکمرانی و توسعه» ضمن مرور تعاریف گوناگون بیان کردهاند که هدف آنها ا کاربرد
واژه حکمرانی ،دو چیب است .نخست ،تفسیری وسیع ا سیوندهای میان نهادهای سیاسی جامعه
که نهتنها قانون اساسی و نوام انتخاباتی ،بلکه دیگر عوامل تأثیرگذار بر قادر سیاسای افاراد و
گروهها  ،مانند توانایی حل مشکال کن

جمعی ،استفاده ا ارتباطا و حتی سالح گرم را نیاب

شامل میشود .دوم اینکه ،حکمرانی بیانگر اجرای تصمیمهای جمعی نیب است که ظرفیت دولت
و توانایی دولت به اجرای منسهم و کارامد سیاستها و میابان و اثار فسااد را شاامل مایشاود

) .(Baland et al, 2010: 9-10نورث و همکاران

بهجای واژه حکمرانای ،ا اصاطالح سااختارهای

حکمرانی استفاده میکنند و معتقد هستند که این ساختار را میتاوان باا توجاه باه سیچیادگی
سا مانی کشورها توصیف کرد و این سیچیدگی ،خود بیانگر تفاو میبان توساعه کشاورها اسات
) .(North et al, 2009 b: 270همچنین برای حکمرانی خوب تعاریف گوناگونی ارائه شده است کاه
برخالف واژه حکمرانی ،روح حاکم بر همه آنها تفاو چندانی با هم ندارد .به عبار دیگار ،هار
کدام ا تعاریفی که ا این مفهوم بیان شده ،بعد یا ابعاد خاصی ا آن را مورد توجاه خاود قارار
داده و بر مبنای آن به تعریف این مفهوم سرداختهاند .بر اساار تعریاف برناماه عماران ساا مان
ملل ،حکمرانی خوب عبار ا «مدیریت امور عمومی بر اسار حاکمیت قانون ،دستگاه قضاایی
کارامد و عادالنه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومتداری» است .به عباار دیگار هار
اندا ه حاکمیت قانون بیشتر و دستگاه قضایی کارامدتر ،عادالناهتار و میابان مشاارکت در یاک
کشور بیشتر باشد ،حکمرانی در آن کشاور خاوبتار اسات حمیادری258 :1383 ،س .در تعریاف
دیگری ا یونسکو در سال  2002حکمرانی خوب باه معناای ساا وکارها ،فراینادها و نهادهاایی
است که بهواسطه آنها شهروندان ،گروهها و نهادهای مدنی ،منافع مدنی خود را دنبال میکنناد،
حقو قانونی خود را به اجرا درمیآورند و تعهدا خود را برآورده مایساا ند حمیادری:1383 ،
259س .بنابر تعاریفی که ا حکمرانی خوب شده است ،موضوع محوری حکمرانی خوب چگاونگی
دستیابی به حکومتی است که بتواند مینهسا توسعه اقتصادی مردمساالر و برابرخواهانه باشاد.

بر اسار سندی که در سال  2006ا سوی بانک جهانی و توساط کاافمن ،کارای و ماساترا ی
ارائه شد ،حکمرانی خاوب دارای شا

شااخص اسات کاه عبارتناد ا 1 :س ساساخگاویی و حاق

اظهارنور؛ 2س ثبا سیاسای و نباود خشاونت؛ 3س اثربخشای حکومات؛ 4س کیفیات قاوانین؛ 5س
حاکمیت قانون و 6س کنترل فساد حکافمن و دیگران 17 :1999س.
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نگاره شماره ( -)1تعاریف حکمرانی خوب
بیانکننده تعریف

تعریف حکمرانی خوب

بانک جهانی

جامعیت و ساسخگویی تحققیافته در سه بخ مهم :انتخابا  ،ساسخگویی و تعویض
حاکمان حاظهارنور و ساسخگویی ،سایداری و فقدان خشونتس ،کارامدی نهادها ،مقررا ،
مدیریت منابع حچارچوب نومدهنده :کارامدی حکومتس ،احترام به نهادها ،قوانین و
تعامال میان کنشگران در جوامع مدنی ،تهار و سیاست حکنترل فساد ،برابری حقوقیس

برنامه عمران
سا مان ملل

حکمرانی خوب عبار است ا « :قاعدهمندی ،شفافیت ...ساسخگویی ...کارامدی و انصاف...
ترویج برابری حقوقی ...تضمین اینکه اولویتها ی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،بر اسار
اجماع جمعی است و اظهارنورهای فقرا و افراد آسیبسذیر در تصمیمگیری درباره
اختصا منابع توسعه ،مورد توجه قرار میگیرد».

صندو بینالمللی سول

تضمین برابری حقوقی ،بهبود کارامدی و ساسخگویی بخ

عمومی و کاه

فساد

کافمن

در ش جنبه میتوان آن را سنهید حاظهارنور و ساسخگویی ،ثبا سیاسی و فقدان
خشونت ،جرم و آدمکشی ،کارامدی حکومت ،فقدان تحمیلهای قانونی ،برابری حقوقی و
کنترل فسادس

هایدن و همکاران

در سنج جنبه حمشارکت ،انصاف ،شایستگی ،کارامدی ،ساسخگویی و شفافیتس میتوان
حکمرانی خوب را در ش حو ه حجامعه مدنی ،جامعه سیاسی ،حکومت ،بوروکراسی،
جامعه اقتصادی و قوه قضائیهس سنهید.

دیکست ح2009س

حکمرانی خوب برای تضمین سه سی نیا اساسی با ار اقتصادی ححفاظت ا حقو
مالکیت ،اجرای قراردادها و کن جمعیس ال م است  ...اقتصاد حکمرانی خوب ،ا همه
فرایندهای اسمیتی حمایت میکند که بر اسار آن ،افراد در امور مختلف متخصص
میشوند و با یکدیگر بهمنوور دستیابی به نهایت توان اقتصادی جامعه مبادله میکنند.

گریندل 2010

حکمرانی خوب در اکثر موارد بیانگر فهرستی ا خصوصیا سسندیده است که حکومت
باید داشته باشد .حکمرانی خوب ،بیانگر نگرانیهای هنهاری درباره اموری است که دولت
باید انهام دهد ،مانند کاه فقر ،حفظ ثبا سیاسی یا عرضه خدما سایهای.

حسنج تعریف نخست را گریندل در سال  2007استخراج کرده استس

 .5شاخصهاي حکمرانی خوب
شاخص عبار ا «سا وکار مناسب برای معرفی و سانه

یاک سدیاده» اسات حشاریف اده و

قلیسور16 :1382 ،س .نهادهای بینالمللی و کارشناسان آنها برای حکمرانی خوب شااخصهاایی
ذکر کردهاند تا ا ایان راه  ،کشاورهای جهاان را ار یاابی کنناد کاه آیاا حکمراناان کشاورهای
درحالتوسعه ،امور جامعه خود را بر اسار این الگو اداره میکنند یا خیر؟ اگر کشاوری مطاابق
این شاخصها عمل کند مطابق این الگو موفق بوده و درنتیهه ،ا کمکها و حمایتهای جهانی
و نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی ،برنامه توسعه ملل متحاد و صاندو باینالمللای ساول
برخوردار میشود؛ اما اگر مطابق این شاخصها عمل نکند ا این حمایتها و کماکهاا محاروم

 76ا بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی سایدار
شد .شاخصهای بسیاری بهوسیله نهادها و صاحبنوران جهانی بیان شده که در اینها ،تنها باه
بیان شاخصهایی که توسط بانک جهانی ،تعیینشده ،بسنده میشود.
بانک جهانی برای آنکه مشخص کند در کدام کشور حکمرانی مالک عمل قارار مایگیارد و
کدام کشور ا آن استفاده نمیکند ،برخی شاخصها را ذکر کرده است .بار اساار ساندی کاه
بانک جهانی در سال  2006توسط کافمن ،کری و ماسترا ی منتشر کرد ،حکمرانی خوب دارای
ش

شاخص ساسخگویی ،ثبا سیاسی ،اثربخشی دولت ،کیفیات قاوانین و مقاررا  ،حاکمیات

قانون و کنترل فساد است حآرنت و عمان11 :2008 ،س .بر اسار اعاالم باناک جهاانی هار قادر
کشوری به این شاخصها نبدیک تر باشد ،آن کشور ا نرخ رشد اقتصادی باالتری برخوردار بوده،
رشد بخ

خصوصی مؤثرتری خواهد داشت .بهعکا ،هر قدر کشوری باا ایان شااخص فاصاله

داشته باشد به همان اندا ه رشد اقتصادی کاه

خواهد داشت.

الف) پاسخگویی و حق اظهارنظر .منوور ا این شاخص آن است که آیا در جامعاه حاق
اظهارنور ،یعنی آ ادی بیان ا ناحیه شهروندان ،احباب سیاسی ،تشکلهاا ،انهمانهاا ،ادیاان و
مذاهب ،رسانههای جمعی ،اقوام و نیادها وجود دارد؟ آیاا شاهروندان در انتخااب دولات و نواام
سیاسی بهصور آ ادانه مشارکت دارند؟ آیا تمام گروههای دخیل در تصمیمگیریهاای دولتای،
نسبت به عملکردشان در برابر مردم ساسخگاو هساتند؟ باه هار انادا ه کاه آ ادی بیاان توساط
رسانهها ،نشریا و افاراد ،مشاارکت شاهروندان در انتخااب دولات ،اطاالعیاافتن ا تصامیما
تأثیرگذار و آمادگی دولتمردان برای ساسخگویی بیشتر باشد ،به همان اندا ه ،وضعیت بهتاری ا
حکمرانی خوب وجود خواهد داشت حضمیری36 :1388 ،س.
ب) ثبات سیاسی 2و نبود خشونت .یکی ا شاخصهاایی کاه رشاد سایادار اقتصاادی را
امکانسذیر میکند ،ثبا سیاسی و عدم خشونت ،یعنی محایط سایادار و امان اسات .باهعباار
دیگر ،ثبا سیاسی ،ا جمله ملبوما رشد با ثبا اقتصاادی اسات و ریشاه در اصال عادالت و
برابری دارد؛ یعنی در صورتی ثبا سیاسی تحقق سیدا میکند که عدالت اجتماعی و براباری در
جامعه حاکم باشد .منوور ا آن شاخص ،این است کاه در کشاور ،تضاادهای فرهنگای و قاومی
کاه

یابد و اعتراضهای سیاسی و نااآرامیهاای اجتمااعی باه حاداقل برساد و برخوردهاای

اجتماعی ا قبیل اعتراض ،اعتصاب ،ترور ،خشونتهای سیاسی و آشاوبهاای خیاباانی کااه
یابد و تغییر در ترکیب قدر سیاسی ا طریق اقداما مسالمتآمیب و منطبق بر قانون اساسای
و نوام مردمساالری -نه ا طریق وراثت و کودتا -امکانسذیر باشد .بر اساار ایان شااخص ،هار
قدر احتمال نبود ثبا سیاسی در یک کشور بیشتر باشد ،نشاندهنده حکمرانی ضعیف اسات و
2. Political Stability
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هر قدر کشوری ا ثبا بیشتری برخوردار باشد ،در میناه حکمرانای خاوب امتیاا ی بااالتری
کسب میکند» حنادریقمی78 :1390،س.
ج) اثربخشی حکومت 3.منوور ا اثربخشی حکومت ،میبان استفاده ا مهار های فنای و
کاری مدیران و میبان کارایی دیوانساالری دولت است .بهعبار دیگر ،منوور ا این شاخص آن
است که دولت در جمع آوری درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولتی ،همچناین در اجارای
نوآوریهای سیاسی ملی ،تدوین بهموقع بودجههای ساالنه ،نوار بار فعالیاتهاای اقتصاادی-
اجتماعی ،ایهاد یرساختهای ملی و حل مشکال اقتصادی داخلی توانا باشد .همچنین وجاود
رقابت در بین کارکنان دولتی ،کیفیت مدارر عمومی و کارایی نیروی سلیا ا یرمهموعههای
شاخص اثربخشی دولت است .به عبار دیگر ،هرچه کیفیت خدما عمومی و شاهروندی بهتار
باشد و خطمشیهای عمومی به دور ا جنهالهای سیاسای وضاع و اجارا شاوند و تعهاد نواام
سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد ،بیانگر وضعیت بهتری در حکمرانی خوب اسات حناادریقمای،
76 :1390س.
د) کیفیت مقررات تنظیمی 4.منوور ا این شاخص ،توانمندی دولت در تادوین و اجارای
سیاستها و قوانین و مقررا است .اصوال کیفیت قوانین و مقررا مصوب باهعناوان سایاههاای
اصلی نهادهای رسمی ،نق

مهمی در موفقیت توسعه و اصالحا اقتصادی و سیاسی دارد .هار

قدر قوانین و مقررا موجود ا کیفیت بهتری برخوردار باشد ،حکمرانای وضاعیت بهتاری سیادا
خواهد کرد؛ برای مثال ،بتوان قوانین مورد نیا در عرصه تهاری را سا گار با قاوانین کشاورهای
دیگر تدوین نمود و به آنها بهطور ساده دست یافت و آنها را بهصور شفاف و یکساان تفسایر و
سی بینی کرد .به عبار دیگر ،هر قدر دولت بتواند با تدوین سیاستها و نواامهاای گونااگون،
موجبا توسعه فعالیتها ی بخ

خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه را فراهم آورد،

شاهد سطد باالتری ا حکمرانی خوب خواهیم بود.
ه) حاکمیت قانون 5.منوور ا این شااخص کیفیات اجارای قراردادهاا ،عملکارد سلایا و
محاکم قضایی است .اگر سا ا انعقاد قراردادها ،سیمانها و تعهدا  ،اعم ا دولتی یاا خصوصای،
نتوان چندان به اجرای آنها امید داشت و همچنین اگر جرم و تخلف به سابب عملکارد ضاعیف
سلیا و محاکم قضایی قابل سیگیری نباشد ،نشاندهنده وجود حکمرانی ضعیف در یاک کشاور
است .بهعبار دیگر ،منوور ا حاکمیت قانون در فرایند حکمرانی ،این است که سیاستگاذاران
همانند شهروندان ،در برابر قوانین یکسان تلقی شوند و نسبت به عملکرد خود ساسخگاو باشاند.
3. Government Effectiveness
4. Regulatory Quality
5. Ruie of Law
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بر اسار این شاخص ،رعایت اصول عدالت ،انصاف و استقالل در دساتگاه قضاایی و سارعت در
اجرای مراحل قضایی تأثیر یادی بر تثبیت حاکمیت قاانون دارد حدبیرخاناه مهماع تشاخیص
مصلحت نوام و دانشگاه آ اد اسالمی67 :1389 ،س.
و) مبارزه با فساد 6.یکی ا شاخص حکمرانی خوب ا دیدگاه بانک جهانی مبار ه با فسااد
اداری است .عوامل بسیاری بر این شاخص مؤثرند که برخی ا آنها عبارتناد ا  :میابان فسااد در
کشور ،گستر

روابط خانوادگی ،استفاده ا قدر به نفع دوستان ،گستر

دیوانسااالری کاه

مینه برو فساد را فراهم میکند ،میبان شیوع سرداخت غیرقانونی در بین افاراد و شارکتهاای
دولتی برای سیشبرد کارها ،سرداختهایی کاه بارای اثرگاذاری بار فرایناد قاانونگاذاری انهاام
میشود ،بی اعتمادی عمومی به درستکاری مالی سیاستمداران ،سرداختهایی که برای دساتیابی
به مهو های صادراتی و وارداتی همچون فرار مالیاتی صور میگیرد ،استفاده سیاساتمداران ا
بودجه عمومی و درنهایت ،سرداختهای غیرقانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصاارا
در جهت یان سایر بنگاهها صور میگیرد .اینها عوامل مهمی هساتند کاه وضاعیت شااخص
کنترل فساد را تعیین میکنند .به عبار دیگر ،وجود این عوامل نشاندهنده حکمرانی ضاعیف
و فقدان آنها بیانگر رتبه باالتری ا حکمرانی خوب است.
خالصه آنکه ا نور بانک جهانی به هر اندا ه حاکمیت قانون ،ساسخگویی و اثربخشای دولات
در یک جامعه بیشتر و فساد ،مقررا اضافی ،بیثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد ،حکمرانای
در آن جامعه برای نیل به توسعه اقتصادی مناسبتر است حآرنت و عمان11 :2008 ،س.

 .6نقد و بررسی حکمرانی خوب
سا ا مرور و معرفی اجمالی اندیشه حکمرانی خوب ،در این بخ

به برخی تأمال دربااره آن

اشاره میکنیم:
 .1حکمرانی خوب بهعنوان روشی برای دساتیابی باه توساعه سایادار ماورد توجاه صاندو
بینالمللی سول و سا مان تهار جهانی بوده است .باور بر این است کاه «حکمرانای خاوب
موجب توسعه سایدار میشود»

)2003

 ،(Chibambo,ولی آیا حکمرانی خوب در تحقق اهاداف

توسعه و دستیابی به توسعه سایدار موفق عمل کرده است یاا ناه؟ روی و تیسادل در مقالاه
خود با عنوان «حکمرانی خوب و توسعه سایادار» بیاان مایکنناد کاه حکمرانای خاوب باه
ساختارهای نهادی و منابع اقتصادی قابل دسترر بستگی دارد .در برخی موارد ساختارهای
دولتی متمرکب ،کارامدی ال م را ندارناد و در ماواردی سااختارهای غیرمتمرکاب نامناساب و
ناکافی هستند؛ بنابراین در برخی موارد حکمرانی خوب ا طریاق رویکردهاای مشاارکتی و
6. Control of Corruption
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عدم تمرکب به دست میآید و در مواردی دیگر باهوسایله سااختار دولتای متمرکاب حاصال
میشود؛ بنابراین ساختار جهانشمولی وجود ندارد که در همه موقعیتها کاربرد داشته باشد
)1998

 .(Roy,چانگ ا جمله دالیل عملینشدن و ناموفق باودن حکمرانای خاوب را تقادم و

تأ خر استفاده ا این نوریه در دو گروه کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافتاه تلقای کارده و
معتقد است که حدود  150تا  200سال طاول کشاید تاا غارب باه بساتری بارای تحقاق
حکمرانی تبدیل شود .در حالی که آنها انتوار دارند کشورهای در حال توسعه بدون سیمودن
این مسیر راهبرد حکمرانی خوب را اجرا کنند ،غافل ا اینکه بارای مثاال بریتانیاا در ساال
 1850شبیه وضعیت امرو هناد و وضاعیت ایتالیاا در ساال  1875شابیه وضاعیت امارو
ساکستان بود .درنتیهه انتوار موفقیت حکمرانی خوب در این کشاورها انتوااری غیرواقعای
است .د لیل دیگر اینکه بسترهای نهادی این کشورها با استاندارد جهانی فاصله یادی دارد و
مناسبت نبدیکی با حکمرانی خوب ندارد .درنتیهه حکمرانی خوب که بارای ایهااد توساعه
سایدار طراحی و ارائه شده بود ،در عمل بهعنوان روشی برای دستیابی باه جامعاه سایادار باا
مشکالتی مواجه است .بنابراین نمیتوان بهصراحت گفت که حکمرانی خوب موجب توساعه
سایدار میشود؛ یرا باوجود اینکه حکمرانی خوب در سطد گستردهای به بحث گذاشته شده
است ،ولی به دلیل نبود انعطافسذیری کافی در سیاستهای خود برای تحقق توسعه سایدار،
تغییر در من

دولتها و جوامع ایهاد نکارده اسات« .آنچاه موجاب شکسات برناماههاای

توسعهای در کشورهای در حال توسعه شده است ،اجرای بد این اساتراتییهاا باوده اسات.
استراتیی حکمرانی خوب در مبانی نوری و در حو ه عمل مشکلی نداشته است ،طوری کاه
تهربه بسیاری ا کشورهایی که حکمرانی خوب را اجرا کردهاناد گاواهی ایان ادعاا اسات»
حخلیلی6 :1390،س.
 .2همانگونه که مالحوه شد خاستگاه و منشأ اصالی اندیشاه حکمرانای خاوب ،اقتصااد و
توسعه اقتصادی است .اصل قضیه ا آنها شروع شد که سیاستهای توسعهای بانک جهاانی
در برخی کشورها جواب نداد و با مشکل روبهرو شد و نوریهسردا ان بانک جهانی ،برای حال
مشکل ،ایده حکمرانی خوب را طرح کردند .ا اینرو ،فلسفه کاسیتالیسم ،در سشت سرده ایان
نوریه کامال هویداست و بهروشنی میتوان دید که دغدغه اصلی ،حل مشکل چرخه اقتصااد
جهانی و دنیای سرمایهداری است .بهعبار دیگار ،اندیشاه حکمرانای خاوب بار مفروضاا
فلسفه کاسیتالیسم استوار است و ا اینرو ،تمام اشاکاالتی کاه بار فلسافه کاسیتالیسام وارد
است ،بهنوعی می توان بر این نوریه وارد دانست .اشکال مهم و اساسی کاسیتالیسم این است
که اصل و اسار و محور سعاد فردی و اجتماعی را برخورداری هرچه بیشتر ا سارمایه و
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ثرو میداند و رکن اساسی جامعه را اقتصاد و ثرو های ماادی تلقای مایکناد .روح ایاده
حکمرانی خوب نیب این است که حکمرانی آنگااه خاوب اسات کاه باه اساتحکام و تثبیات
بنیانهای اقتصادی و رفاه مادی جامعه بینهامد .این تلقی ،بهوییه بر مبنای نگر

اساالمی،

دارای اشکاال جدی و اساسی است حنادریقمی85 :1390،س.
 .3با تأمل در این نوریه میتوان دریافات کاه یکای ا مباانی آن ،ساذیر
حاومانیسمس است .تفکر انسانمحور که بی

انساانمحاوری

ا دو سده است که در غارب تارویج مایشاود،

امرو ه در تمام وایا و تا عمق فرهنگ غرب رخناه کارده و تمادن و فرهناگ غارب جدیاد
مبتنی بر آن شکل گرفته است .انسانمحوری تفکری است که در یاک جملاه ،محاور هماه
تحلیلهای خود را انسان قرار میدهد و همهچیب را در خدمت انسان میبیند و مایخواهاد.
این در حالی است که بین

اسالمی خدامحور است و به دنبال انسان و جامعهای است کاه

دل در گرو خداوند داشته و گو بهفرمان او باشد و همه ابعاد نادگیا

را ناه در راساتای

میاال و خواساات خااود ،بلکااه در مساایر اراده و خواساات خاادای متعااال سااامان دهااد
حنادریقمی86 :1390،س.
 .4ا مبانی دیگر نوریه حکمر انای خاوب ،لیبرالیسام اسات .فلسافه لیبرالیسام امارو ه در
فرهنگ غرب امری مسلم و برگشتناسذیر تلقای مایشاود و جابء اصالیتارین مؤلفاههاا و
سایههای تمدن و فرهنگ غرب جدید بهحساب میآید .شاخصهای ارائهشده برای حکمرانی
خوب نیب درواقع با مفروضگرفتن این فلسفه تدوین و ارائه شده است .ایان در حاالی اسات
که ا منور بین

و فرهنگ اسالمی اصاول و مباانی لیبرالیسام سذیرفتاه نیسات و فلسافه

لیبرالیسم با نگر

و تفکر اسالمی تغایرها و تضاادهای جادی و اساسای دارد .بارای مثاال،

اباحهگری ،مدارا و تساهل ا جمله مؤلفههای فلسفه لیبرالیسم به شمار میآید که ا دیادگاه
اسالمی مردود و دارای اشکاال اساسی است.

 .7ارائه الگوي حکمرانی پایدار

7

طی سالیان متمادی آ مونوخطا درباره شیوههای حکمرانی ،اغلب سارادایمهای حکمرانی منهار
به ناسایداری شدهاند؛ ا جمله رشدمحوری ،دولت رفاه ،دولتهای سوسیالیستی ،دولت مادیریتی،
دولت کوچک ،دولت سیمانکار ،دولت قدرتمند ،دولت نوار کننده و غیاره .تقریباا همگای ایان
الگوها نوامهایی بودند که ا جانب نهادهای بینالمللی بارای کشاورهای درحاالتوساعه تهاویب
میشدند ،ولی در عمل اغلب به دلیل فراهم نبودن شرایط مینهای و عدم نگاه جامع به محایط
محکومبه شکست یا منهر به ناسایداری شدهاند حاباراهیمساور و خلیلای7 :1390،س .چاال هاای
7. Sustainability Governance
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ناشی ا این سارادایمها منهر به ظهور سارادایمهای جایگبین با محوریت سایاداری شاد؛ بناابراین
الگوی حکمرانی سایدار مورد توجه قرار گرفت .همراهشدن حکمرانی با توسعه سایدار و سایداری بر
این واقعیت صحه میگذارد که فعالیتهای هر دو بخ

دولتی و خصوصای نیا مناد باا نگری و

اصالح است .این مفهوم بهاندا ه توسعه سایدار تکاملنیافتاه اسات و توساعه سایادار نیاب بااوجود
ابهاماتی که دارد اکنون بهعنوان یک هنهار سذیرفته شده در خطمشایگاذاریهاا ماورد توجاه
است .حکمرانی سایدار به معنی ایهاد تناسب بین سه بخ

اجتماعی یعنی بخا هاای دولتای،

خصوصی و نهادهای مدنی است .با مبانی فکری و فلسفی انساانشاناختی و توساعه سایادار کاه
مبتنی بر سارادایم تفسیرگراست ،سارادایمهای سایداری محوری و سارادایم مدیریت توساعه سایادار
که ا اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ ،آمو

 ،محیط یست ،اخال  ،عدالت و  ...میکند تا در تعامل با

هم و با احترام به مختصا و فرهنگهای ملل مختلف به ندگی بشری معنای انسانی بخشاند،
ا یکسو؛ در کنار حکمرانی خوب بهعنوان راهبردی برای تحقاق آرماانهاای توساعه سایادار ا
سوی دیگر ،ظهور یافت .این سارادایمها امرو ه تفکر حاکم بر حکمرانی هساتند و تحقاق توساعه
سایدار در سایه عملیکردن این سارادایمها است؛ بنابراین استفاده ا ساارادایم سایاداری باهعناوان
مغبافبار و استفاده ا مبانی حکمرانی خوب بهعنوان نرمافبار و رویکرد اجرا میتواند کارسا باشد
حنقیبی منفرد141 :1398 ،س .باا توجاه باه ترکیاب دو عباار حکمرانای و سایاداری مایتاوان
حکمرانی سایدار را اینگونه تعریف کرد :حکمرانی به معنی تو یع قدر بین بخ های مختلاف
اجتماعی و دخالت دادن آنها در سیاستگذاریهای اجتماعی اسات ،ایان بخا هاا عبارتناد ا :
بخ

دولتی ،خصوصی و نهادهای مدنی و سایداری به معنی توسعه متوا ن و متناسب در چهاار

بعد است ،این چهاربعد عبارتند ا  :بعد اقتصادی ،بعد اجتماعی ،بعد اکولاوژیکی و بعاد سیاسای
حابراهیمسور و خلیلی10 :1390 ،س .درنتیهه حکمرانی مبتنی بر سایداری تحقق تناسب توأم باین
بخ ها و ابعاد سهگانه است .در اثر این تناسب در نهادها و بخ های مذکور نسبت به اجرایای
نمودن تصمیما تعهد به وجود میآید و در همه ابعاد ،توسعه متناسب و سایدار ایهاد میشود.
 .1-7مشخصههاي حکمرانی پایدار
 -1حکمرانی سایدار مبتنی بر سادارایمهای سایداری محوری و مدیریت توسعه سایدار است.
 -2کلیمنب در طبقهبندی خود ا حکمرانی ،حکمرانای سایادار را فراتار ا حکمرانای خاوب
تعریف و تلقی میکند.
 -3در حکمرانی سایدار توسعه سدیده چندبعدی تلقی میشاود کاه ماردم تعریافکنناده آن
هستند.
 -4شاخص موفقیت در حکمرانی سایدار ،توجه به سایداری است.
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 -5در حکمرانی سایدار انسان هدف و اصل است ،مسئولیت جمعی مورد تأکید اسات .مناابع
طبیعی بستر حیا و توسعه است.
 -6ساسخگویی همهجانبه نسبت به جوامع محلی و بینالمللی محور تأکید حکمرانای سایادار
است.
 -7در حکمرانی سایدار نق

دولت ایهاد چارچوبهای قانونی ،تواناسا ی ،مشو همکاریها

و فعالیتهای مردم و نهادهای مردمی است.
 -8در حکمرانی سایدار سرمایه در ابعاد مختلف سرمایه اقتصادی ،سرمایه سیاسای ،سارمایه
اکولوژیکی مطرح است.
 .2-7شاخصهاي حکمرانی پایدار
بر اسار الگوی استومنب سه بعد برای حکمرانی سایدار وجود دارد :سرمایه اجتماعی ،محیطای و
اقتصادی .هر حو ه ا سرمایه ،تعدادی مؤلفه عام دارد ،کیفیت ندگی حسرمایههاای اجتمااعیس،
کیفیت محیطی حسرمایه اکولوژیکیس یا حیاا اقتصاادی حسارمایه اقتصاادیس
برای مطلوبیت بیشتر الگو ،میتوان مؤلفههای عام را به مؤلفههای خاا

)2000

.(Wiener,

و جبئایتاری تبادیل

کرد .در این الگو هر مؤلفه ا چهار منور بررسی میشود :کمیت ،کیفیات ،کاارکرد و قلمارو آن.
برای مثال اگر مؤ لفه آمو
کمی آن میتواند تو یع آمو

را در یک مطالعه تحقیقی ،در سطد ملای در نوار بگیریاد؛ جنباه
در بین جمعیت و تعداد سال آماو

باشاد ،جنباه کیفای آن

کارایی سیستم آمو شی ،جنبه کارکردی آن چگونگی آمادهکاردن افاراد بارای کساب درآماد و
عنصر قلمرو آن منطقه جغرافیایی آمو

و سطد مناطق جغرافیایی ماورد نیاا بارای مقاصاد

آمو شی را شامل مایشاود ح اهادی7 :1376 ،س .همچناین باه بااور کلیمناب ح2003س عملکارد
سیستم حکومتداری را میتوان بهصور یک مکعب در ساه بعاد ارائاه کارد1 :س شافافیت؛ 2س
مشارکت عمومی و 3س ظرفیت محیط طبیعی .شافافیت را مایتاوان بار اساار ادراک افاراد ا
ارتباطا مبتنی بر اعتماد ار یابی کرد ،مشارکت عمومی را میتوان ا طریاق رضاایت و میابان
دخالت مردم در تصمیمگیریها ار یابی کرد و محیط طبیعی را میتوان با سا وکارهای کنترلای
برنامههای بخ

عمومی ار یابی نمود؛ بنابراین شاخص حکمرانای سایادار عباار اسات ا  :ساه

محور «محیط طبیعی» کمی « +شفافیت /با بودن» کیفی« +مشارکت مردمای» کمای /کیفای
).(Clemens, 2003
بنابراین برای تحقق حکمرانی سایدار توجه به این سه شااخص ضاروری اسات .کلیمناب باه
انسهام ضعیف ،انسهام قابل قبول و انسهام قوی بین این شاخصهاا اشااره مایکناد و معتقاد
است که حکمرانی سایدار نیا مند انسهام قوی بین ساه شااخص مشاارکت مردمای ،شافافیت و

سال بیستوششم  /شماره هشتادوسنهم  /مستان 1396

83

ظرفیت محیط طبیعی است .انسهام ضعیف ،حکمرانی ناسایدار و انسهام قوی ،حکمرانای سایادار
را به دنبال دارد )ابراهیمسور و خلیلی9 :1390،س.

فرجام
همانطور که اشاره شد الگوهای مختلفی که ا سوی سا مانهای بینالمللی برای طیف وسیعی
ا کشورها تهویب میشوند ،اغلب به دلیل عدم همخوانی با شارایط باومی ،تااریخی ،فرهنگای و
غیره محکومبه شکست بوده و منهر به ناسایداری میشوند .بر این اسار ضرور دارد هر ملتای
با توجه به شرایط خود اقدام به تدوین رو

حکمرانی و توسعه نماید؛ بنابراین در این مقالاه باا

نقد حکمرانی خوب ،حکمرانی سایادار را باهعناوان راه بارونرفات ا چرخاه توساعهنیاافتگی و
رشدمحور که تعادل اکوسیستم را به هم ده و آثار یستمحیطی متعددی به جا گذاشته است،
سیشنهاد کردیم؛ یرا بسیاری ا استراتییهای توسعه که تاکنون اتخاذ شدهاند در عمل نتاایهی
معکور داشته است ،ا اینرو ،این الگو با سوشا

کاساتیهاای الگاوهاای قبلای راهحال را در

برقراری تناسب بین بخ های مختلف جامعه دنبال میکند .اجماع بر این بود که توسعه سایادار
در گرو استقرار حکمرانی خوب عملی شود ،ولی نقدهای ارائهشده در نوشته حاضر نمونههایی ا
کاستیهای حکمرانی خوب را بیان کرد؛ بنابراین حکمرانی سایادار باهعناوان راهبارد جاایگبین
مینههای توسعه متوا ن را برای جوامع فراهم میکند .به باور وینر ح2000س توسعه سایادار بایاد
ا راه حکمرانی سایدار دنبال شود و تیسدل و روی ح2003س معتقدند که توساعه سایادار مساتلبم
نهادینهکردن اصول سایدار است .الگوی استومنب که به مرحله تقویت در سه حو ه سارمایههاای
اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیکی و در الگوی دیگر که به انسهام باال در شااخصهاای شافافیت،
مشارکت عمومی و ظرفیت محیط طبیعی تأکید میکند ،الگاوهاایی هساتند کاه بارای گاذر ا
حکمرانی ناسایدار به حکمرانی سایدار محسوب میشوند و در این مقاله بهتفصیل به آنها سرداختاه
شد؛ بنابراین استفاده ا سارادایم سایداری بهعنوان مغبافبار و استفاده ا مباانی حکمرانای خاوب
بهعنوان نرمافبار و رویکرد اجرا الگویی بود که توسط این مقاله سیشنهاد شد .در انتها خاطرنشان
میشود که توسعه متوا ن مستلبم حکمرانی سایدار است.
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