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چکیده
که در داخل  که پیرامون حکومت مطرح شده، موضوع حکمرانی شایسته است  یکی از موضوعات جدیدی 

یادی پیرامون حکمرانی شایسـته انجام شـده  کشـور نیـز مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت؛ اما علـی رغم این   که مباحث ز

گر چه بسـیاری از مفاهیم، یـا عناصر و تعریف آن مدت   ها اسـت در  اسـت، ایـن اصطـالح هنـوز محـل نـزاع اسـت و ا

ادبیات دموکراتیک ارائه می شـود؛ اما اجماع جامع و دقیق از آن وجود ندارد. مؤسسـات و سـازمان   های بین المللی، 

هرکدام حکمرانی شایسـته را براسـاس عالیق و حوزه تمرکز ویژه خود تعریف می کنند. تعریف گسـترده  حکمرانی 

شایسـته، مسـتلزم عملکـرد و رفتـار خـوب از سـوی مقامـات سیاسـی، اقتصـادی و مدیریتـی در یـک کشـور اسـت و 

فقط با دولت تعریف نمی شود؛ بلکه بخش خصوصی و جامعه مدنی را نیز شامل می شود. 

کارآمدتریـن مدل هـا و روش هـای مدیریتـی و حکومتـی اسـت؛ امـا  بـا توجـه بـه این   کـه قـرآن شـامل عالی تریـن و 

تحلیـل معنـای حکمرانـی شایسـته بـر اسـاس مولفه   هـای قرآنـی، کم   تـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. نوشـتار حاضـر 

سعی نموده تا پس از تعریف حکمرانی شایسته، مولفه   های قرآنی آن را تبیین نموده و مورد بررسی قرار دهد. 
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بند اول
تحلیل معنای حکمرانی شایسته

کـه ترجمـه »good governance« اسـت، امـروزه بـه عنـوان یکـی از  مفهـوم حکمرانـی شایسـته 
موضوعـات حـوزه حقـوق عمومـی، شـاخصه   های مطلـوب یک حکمرانـی مورد بحث و بررسـی قرار 
می   دهد. حکومت به معنای انتزاعی آن عبارت است از: فرمان   روایی اداره امور و تدبیر و سیاست 

کارها است. )صانعی دره بیدی،۱۳66، ۳22(  در 
که مرکب از واژه »حکم« و »ران« و به انضمام نشانه»یاء« است، نوعی معنای   تعبیر حکمرانی 

مصدری را افاده می   نماید. 
»حکـم« بـه عقیـده لغت   دانـان بـه معنـای »منـع« اسـت و »حکمـران« را از آن جهـت »حکمـران« 
کـه بـار معنایـی  کـه از »ظلـم«، ممانعـت می نمایـد. بـا ایـن تمهیـد، می تـوان مدعـی شـد  نامیده   انـد 
عدالت، در داللت های لفظی واژه »حکمرانی« مستور است. تلفیق مفهومی واژه »ران« با »حکم«، 
کم و حکم خود نشان داده و مفید این معنی است  نوعی رابطه شبیه رابطه راکب و مرکوب را بین حا

که بخواهد سوق می دهد.  که حکمران بر حکم خود نوعی »استیالء« داشته و آن را به هر جهتی 
نشـانه »یاء« نیز نوعی معنای مصدری را به این تعبیر اعطا می نماید. در مجموع، این انضمام 

عالوه بر »صدور حکم«، نوعی قاطعیت در » اعمال حکم« را نیز نشان می دهد. 
واژه »شایسته« نیز تعبیری وضعی و خارج از ذات »حکمرانی« است و در دایره واژگان شیرین 
و اصیـل زبـان فارسـی بـه معنـای »پسـندیده و الیـق و سـزاوار« اسـت. تعبیـر »صـالح الـُواله«؛ یعنـی 

کار برده شده است.  که در آموزه های دینی به  شایستگی حکمرانان، 
 بصـالح الـواله« )نهـج البالغـه، 

ّ
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در این   بـاره فرموده   انـد: »و ال یصلـح الرعّیـه اال

خطبه 2۱6( ؛ یعنی صالحیت و شایستگی مردم، منوط به شایستگی حکمرانان است. 

بند دوم
مروری بر شاخصه   های قرآنی حکمرانی شایسته

با یک نگاه جامع می   توان شاخصه   های وجودی انبیاء و رسالت ایشان را به مثابه، شاخصه   های 
مشترک تحقق حکمرانی   های شایسته در طول تاریخ، تلقی نمود. 
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که می   توان آن   ها  گزینش انبیاء و رسـالت ایشـان اسـت،  محورهای زیر از مهم   ترین ویژگی   های 
را از شاخصه   های مهم حکمرانی شایسته از منظر قرآن دانست. 

1. تعلیم و تزکیه الهی مردم

از نظر قرآن، اصلی   ترین هدف حکمرانی شایسته، تعلیم و تزکیه نفوس مردم است. 
یِهْم  ُیَزّکِ َو آَیاِتِه  ْیِهْم 

َ
َعل و 

ُ
َیْتل نُفِسِهْم 

َ
أ ْن  ّمِ  

ً
َرُسوال ِفیِهْم  َبَعَث  ِإْذ  ُمؤِمِنیَن 

ْ
ال ی 

َ
َعل اهَّلُل  َمّنَ  َقْد 

َ
»ل

ِحْکَمَة« )آل عمران/164( 
ْ
ِکَتاَب َوال

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
ُیَعل َو

یعنی: »همانا خداوند بر مومنین منت گذاشت که از بین آنها رسولی برگزید تا آیاتش را برای 

کتاب و حکمت تعلیم دهد«.  کیزه نمود و به آن   ها  ایشان تالوت نمود، و آن   ها را پا

البته بین اقسـام تعلیم و تربیت، آن   چه اصالت دارد، همان تربیت و تهذیب نفوس اسـت. در 
کمک برای پا   ک   سازی عقل، معرفی شده است:  آموزه   های دینی تعلیم، بهترین 

»اعون االشیاء علی تزکیه العقل التعلیم« )االعلمی،1407، 202( 

ک   سازی عقل است«.  کمک برای پا یعنی: »آموزش و تعلیم، بهترین 

تعلیـم و تربیـت در یـک حکمرانـی شایسـته، شـامل همـه انـواع تعلیـم و تربیت ها، نظیـر تعلیم و 
تربیت عقالنی و اخالقی و عاطفی و سیاسی و... خواهد بود. 

گی   های حکمرانان 2. علم و تقوی از ویژ

یکـی از ویژگی   هـای مشـترک انبیـا، برگزیدگـی آن   هـا در بیـن مـردم، بـه سـبب فضائـل علمـی و 
عملی در ایشـان اسـت. چنان   چه خداوند می   فرماید: »... . َو اْذُکْر ِعَباَدَنا إْبَراِهیَم َو ِإْسـَحاَق َو َیْعُقوَب 
ُمْصَطَفْیـَن االخیـار« 

ْ
ِمـَن ال

َ
ُهـْم ِعنَدَنـا ل

ّ
ِإَن اِر/ َو

ّ
ْصَناُهـم ِبَخاِلَصـٍة ِذْکـَرى الـَد

َ
ْخل

َ
ـا أ

ّ
ْبَصـاِر/ ِإَن

َ ْ
ْیـِدی َو ال

َ ْ
ْوِلـی ال

ُ
أ

)ص/47-45( 

و به حضرت موسی؟ع؟ نیز می   فرماید: »قال یا موسی، انی اصطفیتک علی الناس«؛ )اعراف،۱44( 
یعنی: »خداوند فرمود ای موسی! من، تو را بر مردم برگزیدیم«؛ 

لـذا حکمـران، در یـک حکمرانـی شایسـته، بایـد از نظـر علـم و تقـوی نسـبت بـه مـردم، برتـری و 
برجستگی داشته باشد. 
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3. هم نژادی و هم   کیشی حکمرانان با مردم زمان

کـه رسـوالن هـر قومـی، از بیـن خـود  گزینـش انبیـاء، ایـن بـوده  یکـی از شـاخصه   های الهـی بـرای 
آن   ها برگزیده می   شده است؛ بنابراین همسانی در ملیت، دین و آئین، بین حکمران و مردم تحت 

کمیت، یکی از شاخصه   های مطلوب در حکمرانی شایسته است.  حا
نُفِسـِهْم«؛ )آل 

َ
ْن أ  ِمّ

ً
ُمؤِمِنیـَن ِإْذ َبَعَث ِفیِهْم َرُسـوال

ْ
ـی ال

َ
َقـْد َمـَنّ اهَّلُل َعل

َ
چنان   چـه خداونـد می   فرمایـد: »ل

عمـران/۱64( یعنـی: »بـه یقیـن خـدا بـر مؤمنـان منـت نهـاد ]کـه[ پیامبرى از خودشـان در میـان آنان 
برانگیخت«. 

4. هم   زبانی و هم   فرهنگی حکمرانان با مردم

یکی دیگر از شاخصه   های حکمرانی شایسته این است که حکمران، با مردم تحت حکمرانی 
 
َّ
ُسـوٍل ِإال َنا ِمن َرّ

ْ
ْرَسـل

َ
خود، زبان و فرهنگ واحدی داشـته باشـند. چنان   چه خداوند می   فرماید: »َوَما أ

ِبِلَساِن َقْوِمِه«؛ )ابراهیم/4( یعنی: »و ما هیچ رسولی را، جز به زبان قومش نفرستادیم«. 

5. تحقق قسط و عدالت بر اساس معیارهای بّین و وحیانی

یکی از اصلی   ترین شاخصه   های قرآنی در یک حکمرانی مطلوب و ایده   ال این است که، همه 
کتاب آسمانی و میزان   های  معیارهای تقنیین، قضاوت و اجراء، با دالیل روشن و بّین و بر اساس 

گردد:  الهی استوار باشد، تا قسط و عدالت در بین مردم برپا 
ِقْسـِط«؛ )حدیـد/2۵( 

ْ
ـاُس ِبال ِمیـَزاَن ِلَیُقـوَم الَنّ

ْ
ِکَتـاَب َوال

ْ
َنـا َمَعُهـُم ال

ْ
نَزل

َ
َنـاِت َوأ َبِیّ

ْ
َنا ِبال

َ
َنا ُرُسـل

ْ
ْرَسـل

َ
َقـْد أ

َ
»ل

یعنی: »به یقین ما فرستادگان خود را با دالیلی روشن )از منطق و معجزه(، فرستادیم و با آنها کتاب 
)آسمانی( و وسیله سنجش )معانی و شناسایی حق از باطل و وزن اشیاء خارجی( فرو فرستادیم، 

تا مردم )در زندگی دنیا( به قسط و عدل برخیزند«. 

6. خداترسی و شجاعت

کمیت، در همه  که حا یکی از عالمت   ها و شاخصه   های حکمرانی الهی و شایسته این است 
شـئونات حکمرانـی خـود، خداتـرس باشـد؛ چـرا که خشـیت الهی در حکمرانی سـبب می   شـود که 
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شجاعت در برابر غیر خدا، در این حکومت ظهور و تجلی نماید. 
یند را چنین معرفی می   نماید:  که مبلغین راستین رسالت او کسانی  چنان   چه خداوند، نشانه 
 اهَّلَلَّ َوَکَفـی ِبـاهَّلَلِّ َحِسـیًبا«؛ )احـزاب/۳۹( 

َّ
َحـًدا ِإال

َ
 َیْخَشـْوَن أ

َ
َیْخَشـْوَنُه َوال ِت اهَّلَلِّ َو

َ
ُغـوَن ِرَسـاال

ّ
ِذیـَن ُیَبِل

َّ
»ال

که رسـالت ها و پیام هاى خدا را )به مردم( می رسـانند و از او می ترسـند و از  کسـانی  یعنی: »همان 
کافی است«.  احدى جز او نمی ترسند، و خدا در حسابرسی )باطن و عمل هاى خارج آنها( 

7. اخالص و عدم چشم داشت از مردم

اسـت.  شایسـته  حکمرانـی  دیگـر  مشـخصه   های  از  یکـی  مـردم،  از  نداشـتن  توقـع  و  اخـالص 
کار را برای خدا انجام می   دهند و از مردم انتظار ندارند.  کارگزاران در چنین حکومتی  مسئولین و 
ِمیَن«؛ )شعرا/۱64( یعنی: »و بر این ]رسالت[ 

َ
َعال

ْ
ی َرِبّ ال

َ
 َعل

َّ
ْجِرَی ِإال

َ
ْجٍر ِإْن أ

َ
ْیِه ِمْن أ

َ
ُکْم َعل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
»َوَما أ

اجرى از شما طلب نمی کنم، اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست«. 

8. توحید مداری و دعوت به توحید

کـه در رأس هـرم قـدرت قـرار می   گیـرد، دعـوت بـه توحیـد و  در یـک حکمرانـی شایسـته، آن چـه 
که مردم را از یکتا بینی و یکتا پرستی دور می   نماید.  اجتناب از هر بت و طاغوتی است 

اْعُبـُدوِن«؛ 
َ
َنـا ف

َ
 أ

َّ
ـَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ـُه ال

ّ
َن

َ
ْیـِه أ

َ
 ُنوِحـی ِإل

َّ
ُسـوٍل ِإال َنا ِمـن َقْبِلـَک ِمـن َرّ

ْ
ْرَسـل

َ
خداونـد می   فرمایـد: »َوَمـا أ

کـه  )انبیـاء/2۵( یعنـی: »و پیـش از تـو هیـچ رسـولی را نفرسـتادیم؛ مگـر آن   کـه بـه او وحـی می کردیـم 
کنید«.  معبودى جز من نیست؛ پس )تنها( مرا پرستش 

9. تقوی   مداری و توصیه به تقوی

کـه در دعوت انبیاء، توصیـه به تقوی و  تحلیـل محتوایـی دعـوت انبیـاء در قـرآن نشـان می   دهد 
گرفته است؛ چنان   چه در خطاب نوح و هود و صالح و لوط  مذّمت بی   تقوایی در رتبه نخست قرار 

ِطیُعوِن...« مشاهده می   شود. 
َ
ُقوا اهَّلَلَّ َو أ

ّ
اَت

َ
ِطیُعوِن ... . ف

َ
ُقوا اهَّلَلَّ َو أ

ّ
اَت

َ
و شعیب و... به قوم   شان تعبیر »ف
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10. حق   مداری در قضاوت

حق   مداری در شئونات قضائی، یکی دیگر از شاخصه   های حکمرانی شایسته است. 
َحـِقّ 

ْ
ِکتـاَب ِبال

ْ
 َمَعُهـُم ال

َ
ْنـَزل

َ
یـَن َو أ ـریَن َو ُمْنِذر یـَن ُمَبِشّ ِبِیّ َبَعـَث اهَّلَلُّ الَنّ

َ
قـرآن در این   بـاره می   فرمایـد: »ف

ُفـوا فیـِه...«؛ )بقـره/ 2۱۳( یعنـی: »پـس خداونـد، برانگیخـت انبیائـی 
َ
ـاِس فیَمـا اْخَتل ِلَیْحُکـَم َبْیـَن الَنّ

بشـارت دهنـده و انـذار کننـده و بـا آنـان کتـاب را بـه حـق نـازل فرمود، تا طبـق آن در میان مـردم و در 
کنند«.  کرده اند، حکم  آنچه اختالف 

11. تحقیق محوری و خرافه ستیزی

یکـی از شـاخصه   های حکمرانـی شایسـته، احیـاء روحیـه تحقیـق و علم گرایی و سـتیز با جهل، 
خرافه و بدعت   ها و سنت   های جاهالنه است. 

کورکورانه از اجداد و آباء مشاهده می   شود.  چنان   چه در دعوت انبیاء، مبارزه با تقلید 
در آیاتـی نظیـر سـوره زخـرف، آیـات 2۳ و 24 و سـوره بقـره آیه۱70 و... به این موضوع اشـاره شـده 

است. 

12. حمایت از مستضعفین

حمایـت از مسـتضعفین بـه ویـژه مؤمنیـن مسـتضعف، یکی دیگـر از اصلی ترین شـاخصه   های 
حکمرانی شایسته است. 

چنان   چه خداوند به پیامبرش در این   باره می   فرماید: 
که  یُدوَن َوْجَهُه«؛ )انعام/۵2( یعنی: »کسـانی را  َعِشـّی ُیِر

ْ
َغَدوِة َو ال

ْ
ُهم ِبال َبّ ِذیَن َیْدُعوَن َر

َّ
 َتْطُرِد ال

َ
»َو ال

ک او نظرى ندارند، هرگز از خود دور مکن«.  صبح و شام پروردگار خود را می خوانند و جز ذات پا

شاخصه   های حکمرانی شایسته قرآنی از نگاهی دیگر

در یک جمع بندی و نگاه دیگر می   توان موارد زیر را از شاخصه   های حکمرانی شایسته در قرآن 
برشمرد: 

ْرِض«. )ص/ آیه26( 
َ ْ
َک َخِلیَفًة ِفی ال َنا

ْ
ا َجَعل

ّ
۱. توحید   محوری: »َیا َداُووُد ِإَن
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اِس«. )نساء/۱0۵(  َحِقّ ِلَتْحُکَم َبْیَن الَنّ
ْ
ِکَتاَب ِبال

ْ
ْیَک ال

َ
َنا ِإل

ْ
نَزل

َ
ا أ

ّ
2. قرآن   محوری: »اَن

ْمِر ِمْنُکْم...«. )النساء/ آیه ۵۹( 
َ ْ
وِلی ال

ُ
 َوأ

َ
ُسول ِطیُعوا الَرّ

َ
ِطیُعوا اهَّلَلَّ َوأ

َ
۳. والیت   محوری: »أ

ْرُض...«. )مؤمنون/ 
َ ْ
ـَماَواُت َوال َفَسـَدِت الَسّ

َ
ْهَواَءُهـْم ل

َ
 أ

ّ
َحـُق

ْ
َبـَع ال

ّ
4. مردم   سـاالری حق   مـدار: »و لـو اَت

آیه 7۱( 
ْمِر...«. )آل عمران آیه۱۵۹( 

َ ْ
۵. مشارکت   پذیری: »... . . َو شاِوْرُهْم ِفی ال

 ِمْن 
ْ
وا

ّ
نَفُض

َ
ِب ال

ْ
َقل

ْ
ا َغِلیَظ ال

ّ
ًظ

َ
ُکنَت ف ْو 

َ
ُهْم َول

َ
َن اهَّلِل ِلنَت ل ِبَما َرْحَمٍة ِمّ

َ
6. مردمداری و مردم   دوستی: »ف

َحْوِلَک«. )آل عمران/ آیه ١٥٩( 

اِلِمیَن...«. )بقره/ آیه۱24( 
ّ

 َعْهِدی الَظ
ُ

 َیَنال
َ
7. عدالت   گرایی: »... ال

َکاَة... .  َة َوآَتُوا الَزّ
َ

ـال َقاُموا الَصّ
َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهْم ِفی ال َنّ

ّ
َک ِذیـَن ِإن َمّ

َّ
8. اقامـه احـکام و احیـاء حـدود الهـی: »ال

«. )حج/آیه4۱( 

عملکردهای حکمرانی شایسته

در قرآن شـاخصه   های دیگری نیز برای حکمرانی ذکر شـده اسـت. این شـاخصه   ها نه به عنوان 
شـاخصه ذاتـی حکمرانـی؛ بلکـه بـه عنـوان افعـال و عملکردهـای یـک حکمرانـی شایسـته تلقـی 

که به برخی از آن ها اشاره می   شود:  می شود، 

1. مقامه نماز و میتای زکات
ذیـَن إْن َمّکناُهْم ِفـی الرِض اقاُموا الصلوه و آُتوا الزکوه«؛ یعنی: 

َّ
ل
َ
خداونـد در آیـه شـریفه می   فرمایـد: »ا

که به آن ها در زمین تمکن می دهیم، نماز را به پا داشته و زکوه می پردازند«.  که هنگامی  »کسانی 
حکمرانـی یکـی از مصادیـق تمکـن یافتـن در زمیـن اسـت و در یـک حکمرانـی شایسـته، اقامـه 

که باید به اجرا درآید.  نماز و ایتای زکات از مهم   ترین عملکردهای حکومتی است، 

2. ممر به معروف و نهی مز منکر
این دو عنوان از دیگر عملکردهایی است که یک حکمرانی عادالنه، که در ادامه خط اعتدال 

انبیاء حرکت می   کند، باید به انجام برساند: 
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ُمنَکِر«؛ یعنی: »شـما بهترین امتی 
ْ
َمْعـُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن ِبال

ْ
ـاِس َتأ ْخِرَجـْت ِللَنّ

ُ
ـٍة أ َمّ

ُ
»ُکنُتـْم َخْیـُر أ

ید«.  که در بین مردم برانگیخته می   شوید، تا به امر به معروف و نهی از منکر بپرداز هستید 

3. تعظیم شعائر ملهی
یکـی از شـاخصه   های حکمرانـی شایسـته از منظـر قـرآن کریـم، تعظیـم شـعائر الهـی اسـت. قرآن 
وِب«؛ یعنی: »هر کس شـعائر الهی را 

ُ
ُقل

ْ
هـا ِمْن َتْقَوى ال

ّ
ِإَن

َ
ـْم َشـعاِئَر اهَّلَلِّ ف در این   بـاره می   فرمایـد: »َو َمـْن ُیَعِظّ

تعظیم نماید، این از نشانه های تقوای دل هاست«. 
تقوای حکومتی، مقتضی بزرگداشت شعائر الهیه در نمادها و نمودهای اجتماعی است. 

با جسـتجو در روایات نیز می   توان شـاخصه   های حکمرانی شایسـته را اسـتقراء نمود. مهم   ترین 
که فلسـفه قیام عاشـورا و انگیزه تشـکیل حکومت را  این شـاخصه   ها در حدیث مشـهور حسـینی، 

تبیین می   کند، مشاهده می گردد. 
َمعاِلَم ِمْن ِدیِنَک«. )نهج البالغه/کالم۱۳۱( 

ْ
الف. اقامه معالم و شعائر دین الهی: »َو لِکْن ِلَنُرّدَ ال

ْصالَح ِفی ِبالِدَک«. )نهج البالغه/کالم۱۳۱(  ِ
ْ

ب. ایجاد صالح و رفع فساد در اقالیم: »َو ُنْظِهَر ال
)نهـج البالغـه/ ِمـْن ِعبـاِدَک«.  وُمـوَن 

ُ
َمْظل

ْ
ال َیاْءَمـَن 

َ
»ف ج. رفـع ظلـم و ایجـاد امنیـت بـرای عبـاد: 

کالم۱۳۱( 

4. مقامه حدود معطله ملهی
ُة ِمْن ُحُدوِدَک«. )نهج البالغه/کالم۱۳۱( 

َ
ل ُمَعّطَ

ْ
»َو ُتقاَم ال

بند سوم
عدالت به مثابه روح ساری در شاخصه های حکمرانی شایسته قرآنی

مشـارکت   پذیری،  نظارت   پذیـری،  حق   مـدار،  مردم   سـاالری  والیت   محـوری،  »توحید   محـوری، 
کـه بـه  پویایـی، انعطـاف در عیـن ثبـات و شایسته      سـاالری« برخـی دیگـر از شـاخصه   هایی هسـتند 
عنوان محورها و جلوه   های حکمرانی شایسته محسوب می   شوند و همه به نوعی از اقسام عدالت 
محسوب می گردند. عدالت نه به عنوان قسیم این شاخصه   ها؛ بلکه به مثابه روح ساری در کالبد 
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همـه آن   هـا بـه حسـاب می   آید. هیچ   یک از این اقسـام، بدون عدالت معنا پیـدا نمی   کند. به عنوان 
گـر عدالت   محور و حق   مدار نباشـد  کـه کامـال یک شـاخصه حکومتی اسـت، ا مثـال، مردم   سـاالری 
بـه عنـوان یـک شـاخصه در حکمرانـی شایسـته تلقـی نمی   گـردد. مردم   سـاالری در صورتـی نشـانه 

که حق   مدار باشد.  شایستگی حکومت است، 
رِض« تبعیت کنی، آن   ها با اهواء خودشـان 

َ
کثـر »َمن ِفـی اال گـر از ا کـه قـرآن می   فرمایـد، ا هنگامـی 

کثریـت نیسـت؛ بلکـه دیـن بـرای بـه  تـو را بـه ضاللـت می   برنـد؛ یعنـی مـدار حـق، صـد درصـد مـدار ا
گر رای  کرده اسـت؛ بنابراین ا رسـمیت شـناختن عرف و رای مردم، مدارها و سیسـتم   هایی تنظیم 
کثریت مردم بر آن قرار گرفت که اموال آن   ها در غیر موضوع ما امر اهلل مصروف گردد، این امر خروج  ا

از عدالت است. در حدیث عنوان بصری آمده است: 
»ان تری مالک مال اهَّلل تضعها حیث ما امر اهَّلل«؛ یعنی: »شـما باید مال خودت را مال خدا بدانی 

که خداوند امر می فرماید آن را قرار دهی«.  و هر جا 
تمـام  در  بایـد  اسـت،  تکوینـی  عدالـت  بـا  منطبـق  کـه  تشـریعی،  عدالـت  مقتضـای  بنابرایـن 

شاخصه   ها و نمادها و نمودهای یک حکمرانی شایسته مورد توجه قرار بگیرد. 
در اقامه نماز و ایتاء زکات، در امر به معروف و نهی از منکر، در تعظیم شعائر الهی، در حمایت 
از مسـتضعفین، در طاغوت   سـتیزی، در عـدم توقـع اجـر از مـردم و در همـه مـوارد دیگری که می   توان 
آن را از عناویـن شـاخص اصلـی، یـا فرعـی حکمرانـی شایسـته تلقـی نمـود، روح عدالـت جـاری و 
گـر بنـا باشـد بـا یـک مفهـوم، حقیقـت  کـه ا سـاری اسـت و مدعـای اصلـی ایـن مقالـه نیـز ایـن اسـت 

کرد، آن مفهوم، مفهوم عدالت است.  حکمرانی شایسته را تعیین 

1. دلیل قرآنی اهمیت شاخصه عدالت

در قـرآن نیـز شـاخصه عدالـت، از مهم   تریـن شـاخصه   های حکمرانـی محسـوب می شـود. یکـی 
کـه نشـان   دهنده اهمیـت عدالـت در بحـث حکمرانی اسـت، آیـه کریمه »اذا  از محوری   تریـن آیاتـی 

حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل« می باشد. 

در ایـن آیـه، عدالـت بـه عنوان یکی از اصلی   ترین مباحث حکمرانی میان مردم معرفی گردیده 
کمیت  است. از سوی دیگر تعبیر عهد در قرآن در بسیاری از تفاسیر و روایات به عهد امامت و حا
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گردیده است و عدالت شرط الزم برای آن، به شماره آمده است. با توجه به مفهوم مخالف  تفسیر 
اِلِمیَن«؛ یعنی: »عهد من به ظالمین نمی رسد«، 

ّ
 َعْهِدی الَظ

ُ
 َیَنال

َ
آیه »ال

چنین برداشـت می شـود که عهد امامت و والیت که حکمرانی از شـئونات آن اسـت، منوط به 
که این شـأن و منصب منتفی  کم   ترین بی   عدالتی و ظلمی سـبب می شـود  احراز عدالت اسـت و 

گردد. 
بنابراین شاخصه عدالت در حکمرانی، اصلی   ترین شاخصه و شرط الزم و کافی آن محسوب 

می شود. 
با این چشم انداز، مفاهیم آیات قرآن و حدود الهی، در حیطه اجتماعی و حکومتی، به عنوان 
مصادیق عدالت   ورزی و احیای نسـخه   نامه عدالت تشـریعی محسـوب می شـوند. به عنوان مثال: 
ُهْم« عمل می شـود، مصداق»وضع الشـیء 

َ
ْمَوال

َ
َیَتاَمی أ

ْ
وقتی در یک حکمرانی شایسـته به آیه »َوآُتوا ال

فـی موضعـه« بـوده و جلـوه   ای از جلوه   های عدالت ورزی اسـت و یا آن که، وقتی حکمرانی شایسـته 

َباِطِل«، باز هم نوعی عدالت    ورزی 
ْ
ُکْم َبْیَنُکْم ِبال

َ
ْمَوال

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ُکل

ْ
 َتأ

َ
که »ال ضامن این آیه شریفه قرار می گیرد 

و »وضع الشیء فی موضعه« می باشد. 
وقتـی حـدود الهـی جـاری می   شـود، بـاز هـم نوعـی از »وضـع الشـیء فـی موضعـه« می باشـد و بـه 
همیـن ترتیـب انجـام امـور تقنینـی و قضایـی و اجرایـی و والیـی، از جلوه   های عدالت   ورزی اسـت؛ 
زیـرا تحقـق شـریعت در عرصـه اجتمـاع بـه منزلـه و مثابه، اقامه عدالت تشـریعِی منطبـق با عدالت 

تکوینی در ساختار اجتماع است. 

2. عدالت به مثابه پارادایم حکمرانی شایسته

»پارادایم«، عبارت از پیش فرضی است که نه تنها به عنوان مبنا و پیش انگاره؛ بلکه به عنوان 
که همه مسـائل و شـاخه   ها و  یک بسـتر وسـیع برای یک دسـتگاه تفکر محسـوب می   شـود. بسـتری 

گستره آن قرار می   گیرد.  سرشاخه   های تفکر سیستمی آن دستگاه فکری، در دامنه و 
که »عدالت« در بحث حکمرانی شایسته، به مثابه یک پارادایم است.  به نظر می   رسد 

یـخ علـم راه یافـت، توانسـت ایـن  کـه توسـط »کوهـن« بـه فضـای تار مفهوم»پارادایـم« از آن زمـان 
گردیـده اسـت،  یـِخ یـک علـم وارد  کـه هـر وقـت، پارادایـم جدیـدی در تار حقیقـت را آشـکار سـازد 
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اساسی   ترین تحول بنیادین در دستگاه فکری آن علم رخ داده است. 
یـخ علـم فیزیـک،  کشـف و ورود پارادایـم »نسـبیِت اینشـتین«، در تار بـه عنـوان مثـال: هنـگام 
تحولی بنیادین به وجود آمد و فضای فیزیک »نیوتنی«، به فضای فیزیک»اینشتینی« مبدل گردید 

و مفهوم »کوانتوم« نیز، دستگاه نسبیت فیزیک انشتین را دچار تحولی بنیادین نمود. 
ما در دسـتگاه فکری فیزیک اینشـتین، هیچ مسـاله و سـر شـاخه اصلی و یا فرعی را نمی بینیم 
کـه مـا در  کـه بـا مفهـوم پارادایـم »نسـبیت« بازخوانـی نشـود، بـه همیـن نسـبت می   تـوان ادعـا نمـود 
دسـتگاه تفکر و سیسـتم بینشـی و نگرشـِی مبحث حکمرانی شایسـته، عدالت را به منزله و مثابه 

یک »پارادایم« تلقی می نماییم. 
ادعای وجهه پارادایمی عدالت، نسبت به مفهوم حکمرانی شایسته، به منزله نظریه   ای است 
یک  در  را  آن  و  گذاشته  تاثیر  مبحث  این  به  مربوط  فروع  و  اصول  تمام  بر  می   تواند  آن  اثبات  که 
احصاء  را  حکومت  اصلی  شئونات  نخست  بنابراین  نماید؛  بازخوانی  منسجم  فکری  دستگاه 

نموده و آن   گاه، وجهه پارادایمی عدالت را در آن شئون بازخوانی می   نمائیم. 

3. وجهه پارادایمی عدالت نسبت به شئونات حکمرانی شایسته

عدالـت در کتـب لغـت، بـه معنـای قـرار دادن هـر چیـز در جای خـود و معامله برابر، بـا افراد برابر 
و معامله نابرابر، با افراد نابرابر اسـت. در بازخوانی مفهوم عدالت، تعبیر »وضع الشـیء فی موضعه« 
تعریف بسـیار شایسـته   ای اسـت. علی    بن    ابیطالب؟ع؟، درباره عدل می فرماید: »العدل یضع االمور 

که هر چیزی را به جای خود می   نشاند«.  مواضعها«؛ یعنی: »عدل، امری است 

هرچنـد عـدل یـک مفهـوم ارزشـی اسـت؛ ولـی اعتبـاری نیسـت؛ بلکـه از متـن هسـتی و تکویـن 
گسـتره مفهومـی و وسـعت معنایـی عدالـت، بـه خوبـی می تـوان بـر ایـن  انتـزاع می شـود. بـا توجـه بـه 
که همه شاخصه   های حکمرانی شایسته باید تحت عنوان حکمرانی عادالنه  کرد  مدعا استدالل 
منـدرج باشـند؛ زیـرا بـا تحقـق مفهـوم عدالت اسـت که هر کسـی به حق مسـلم خود دسـت می یابد 
کـه بایـد قـرار گیـرد، مسـتقر می شـود و بـا یک حکمرانی شایسـته اسـت، که  و هـر حقـی در آن جایـی 
که در حیطه  حق هر ذی حقی به او اعطاء می گردد. به تعبیر دیگر، وظیفه یک حکمران آن اسـت 

حکمرانی خود، »وضع الشیء فی موضعه« را متحقق سازد. 
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این »پارادایم« تمامی جزئیات و فروعاِت شـاخصه   های مسـاله حکمرانی شایسـته را بازخوانی 
می نماید. 

معیار موازین و مفتاح المفاتیح و باب االبواِب فهم حکمرانی شایسـته، فهم مفهوم »عدالت« 
است. 

گونـه شایسـتگی  بـا هـر  پارادایمـی عدالـت، در سـاحت مفهومـی حکمرانـی شایسـته،  وجهـه 
سـازگاری دارد. شایسـتگی در هـر عرصـه و سـاحتی، معیارهـا و ضوابطـی دارد و ضوابـط اصلـی 

کماالت ثانویه آن هماهنگ و متناسب است.  کماالت اولیه و  شایستگی هر امری، با 
که بتوان آن را در همه  چنان   چه بیان شد، وقتی یک مفهوم به مثابه یک پارادایم تلقی می   شود 
شئونات حکمرانی ضرب نمود؛ بنابراین عدالت، نه فقط به عنوان یک شاخصه برجسته در یک 
علم؛ بلکه به عنوان مفهومی )که بدون آن هیچ مساله   ای از مسائل آن حوزه معنادار نخواهد بود(، 
که بیان شد در بازخوانی حکمرانی عادالنه، با توجه به  گیرد؛ زیرا همان   گونه  باید مورد مالحظه قرار 
گستره معنای »وضع الشیء فی موضعه«، می   توان گفت: »حکمرانی عادالنه همه شئونات مربوط 

به هر امری را در جایگاه مناسب و الیق خود قرار می دهد«. 
عالمه »جوادی آملی« می فرماید: 

فکر  بعضی  می شود،  بیان  موضعه  فی  الشیء  وضع  مفهوم  عدالت،  تعریف  در  »وقتی 

کلی دارای  یرا وقتی  کلی است و ابهام دارد؛ اما این   گونه نیست؛ ز که این تعریف  می کنند 

که ما از عدالت یک  کنید. هنگامی  کلیت آن وارد  که شما بتوانید خدشه بر  ابهام است، 

کنار مفهوم حکمرانی  یم و آن را در یک ساخت ترکیبی، در  مفهوم وصفی عادالنه را می ساز

هر  نه  است،  حکمرانی  شئون  به  مربوط  عدالت  از  ما  مراد  که  می دهد  نشان  یم،  می گذار

موضعه  فی  الشیء  وضع  نوعی  نیز،  آفرینش  در  خداوند  تکوینی  عدالت  گرنه  و  عدالتی. 

شئونات  از  یک  هر  در  شایستگی  ولی  ندارد؛  حکمرانی  شئونات  به  ربطی  ولی  می   باشد؛ 

حکمرانی، منوط به تحقق عدالت، به معنای وضع الشی فی موضعه می باشد. «
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بند چهارم
شئونات اصلی حکمرانی

کـه در رأس هـرم حکمرانـی  عالمـه »جـوادی آملـی« در بحـث والیـت فقیـه، بـه عنـوان مقامـی 
شایسته قرار می گیرد، چهار محور اصلی را مطرح می فرمایند: 

۱. شأن حفظ 
2. شأن افتاء 

۳. شأن قضاوت 
4. شأن والء و اجرا

هر یک از این شئون دارای اقتضائاتی است. 

1. شأن حفظ

در ایـن شـأن از شـئونات حکمرانـی، حکومـت دینـی بایـد بـه امـور مربـوط بـه حفـظ شـریعت و 
سـنن و قوانیـن الهـی بپـردازد. بـه ایـن معنا که بایـد با تحریف   ها و بدعت   ها مبارزه نموده و با اقسـام 
تهاجمـات فرهنگـی مقابلـه نمایـد و از جریاناتـی کـه در صـدد محـو سـنن و قوانین الهی می   باشـند، 
جلوگیری نماید و از سوی دیگر، تمهیداتی برای حفظ زیرساخت ها و پاسداری از قلمرو شریعت 
کـه در راسـتای تحفیـظ و تحکیـم قوانیـن اسـت، بـه  و قوانیـن آن درنظـر بگیـرد و تمامـی وظایفـی را 

انجام برساند. 

2. شأن افتاء

کـه بتوانـد، بـه راه حـل مسـائل جدیـد در حـوزه شـریعت  یکـی از شـئونات حکمرانـی ایـن اسـت 
دسـت یابـد و بـا توجـه بـه مقتضیـات زمـان و مـکان، درباره امور متفـاوت فتوا صادر نمایـد. در مقام 
افتاء، حکمران بیش از هر چیز باید مسائل فقه اجتماعی و فقه حکومت و فتاوای مربوط به مسائل 

مستحدثه را بیان نماید. 
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3. شأن قضاوت

قضـاوت و دادگـری در رفـع تخاصمـات و اجـرای قانـون در حـوزه حقـوق خـدا و مـردم، از دیگـر 
شـئون مهـم حکمرانـی اسـت و محکمه   هـای عدلیـه و دادگاه   هـای اسـالمی، در ایـن رابطـه به ایفای 

نقش می پردازند. 

4. شأن والء و اجراء

حکمرانـی در اجـرای قوانیـن و تحقـق حقـوق، عـالوه بـر حفـظ و افتـاء، در ایـن زمینـه نیـز وظیفـه 
کـه در راس هرم حکمرانی شایسـته قرار گرفته  خطیـری دارد. مسـئولیت اجـرا بـر عهـده فردی اسـت 
ی از طریـق قـوه مجریـه و تنفیـذ امـر والء در مجاری و مدارها و سیسـتم   های تمدنی در این  اسـت. و
رابطـه، بـه انجـام وظیفـه خود همت می   گمـارد. حقوق و قوانین جدید باید در تار و پود و بافت   های 
نهادهـای کوچـک و بـزرگ اجتماعـی، تحت اسـتیالی والیـت امِر حکمرانی شایسـته، تنفیذ و اجرا 

گردند. 

بند پنجم
بازخوانی پارادایم عدالت در شئونات چهارگانه حکمرانی

ی عدالت ورزی اسـت. این امر  در هـر یـک از شـئونات چهارگانـه حکمرانـی، شایسـتگی مسـاو
در تبـادر نخسـتین، امـری سـهل بـه نظـر می   رسـد؛ ولـی با دقت بیشـتر روشـن می   شـود که ایـن چنین 
نیسـت. ذیـال بـه عنـوان نمونـه، برخـی از مصادیـق حفـظ و افتـاء و قضـاوت و اجـرا را در تطابـق بـا 

پارادایم عدالت بازخوانی می کنیم: 

الف. بازخوانی پارادایم عدالت، در شأن حفظ احکام الهی: 

تفریطـی  و  افراطـی  کـه در هیاهـوی جریان   هـای  ایـن اسـت  از نمونه   هـای عدالـت   ورزی  یکـی 
گاهـی سـویه   های جریان   هـای اجتماعـی و  فرهنگـی، از خـط اعتـدال سـنن الهـی محافظـت شـود. 
کـه در رأس  کمـی  کتـاب شـریعت جهـت می   گیـرد و حا سیاسـی بـه سـوی امحـای برخـی از سـطور 
کـه  حکومـت اسـت، بایـد مدارهـا و سیسـتم   های اجتماعـی و فرهنگـی را بـه نحـوی تنظیـم نمایـد 
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جایـگاه رکیـن سـنت   های الهـی و حکـم الهـی محفوظ بماند و با افراط و تفریط   هایی که زمینه سـاز 
کریم در این زمینه می   فرماید:  بدعت و تحریف می شود، مبارزه نماید. قرآن 

َواِضِعِه« َکِلَم َعن َمّ
ْ
وَن ال

ُ
ف »ُیَحِرّ

کلمـات و سـنن الهـی را از مواضـع خـود منحـرف می نمودنـد و  کاهنـان،  عـده   ای از رهبانـان و 
کنـون، همـواره در جوامـع و ادیـان الهـی ادامـه داشـته  ایـن خـط تحریـف از طلیعـه نبـوت آدم تـا هـم ا
اسـت. چنان   چـه مشـاهده می شـود، قـرآن از تحریـف، بـه عنـوان نوعـی انحـراف و خـروج کلمـات از 
گسـتره مفهومی خود عبارت از »وضع الشـیء فی موضعه«  مواضع اصلی یاد می   کند و عدالت در 
می   باشـد؛ بنابرایـن امحـای تحریـف عبـارت اسـت از: »وضع کالم الهی در مواضـع اصلی خود، که 

نمونه   ای از عدالت ورزی است«. 

ب. بازخوانی پارادایم عدالت، در شأن افتاء

چنان   چه بیان شـد یکی از شـئونات حکمرانی شایسـته، افتای مناسـب در مسـائل مسـتحدثه 
و صـدور احـکام حکومتـی مطابـق مصالـح عارضـه اسـت. هنـگام ظهـور مقتضیـات نویـن، گاهـی 
موضـوع حکـم تغییـر می   کنـد و تغییـر حکـم بـه تبـع تغییـر موضـوع، نوعـی عدالـت اسـت. رعایـت 
کنـون همـه فقهـا  مصلحـت و توجـه بـه دو عنصـر زمـان و مـکان، پدیـده تـازه   ای نیسـت و از دیربـاز تا
بـر مصلحـت محـوری، در مقـام جعـل حکـم اتفـاق نظـر داشـته   اند. وقتی حکمـران در فرآینـد افتاء، 
کـه ناظـر بـه  کاربسـت قواعـد اهـم و مهـم، توجـه بـه قاعـده عسـر و حـرج و سـایر قواعـد فقهیـه   ای  بـه 
سـنجش بسـترها و موقعیت   هـای خـاص موضـوع و حکـم می   باشـند، توجـه می   کنـد، در مقـام افتاء 
خود، عادالنه عمل می   نماید؛ زیرا مقدم ننمودن مهم بر اهم و عدم انتفای حکمی که مستلزم عسر 
و حرج شـده اسـت، از مصادیق ظلم تلقی می   گردد و عدم تبیین احکام متناسـب و مناسـب نیز، 
نوعـی ظلـم بـه شـمار می   آیـد؛ بنابرایـن اسـتفتاء در مسـائل مسـتحدثه، نوعی اسـتنطاق شـان افتاء، 

برای صدور احکام عادالنه است. 
در توقیع شریف امام عصر ؟جع؟، در پاسخ به »اسحاق بن یعقوب« آمده است: 

اّما الَحوادث الواِقَعه، فارِجعوا فیها ِالی ُرواِة احادیُثنا«؛ 
َ
»ف

که تعبیر حوادث واقعه، بهترین معادل حوادث مستحدثه است که در موقعیت   ها و بسترهای 
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خاصی از زمان و مکان به وجود می   آید. 
مهم   ترین روایتی که در باب شرایط مفتی به آن استناد می   گردد، مقبوله »عمربن حنظله« است 
کـه بایـد بـا توجـه بـه آن افتـاء عادالنـه صـورت  کـه در آن۱۳ شـرط ذکـر شـده اسـت. یکـی از شـرایطی 
گیرد، علم به زمان و مکان اسـت و به تعبیر دیگر، علم به موضوع حکم، زیرا بدون علم به موضوع 

حکم، نمی توان »وضع الشیء فی موضعه« نمود. 
امام رضا؟ع؟ می   فرماید: 

ها ِلَما ِفیِه ِمَن الَصالِح 
َ
َم اهَّلُل ِفی َوقِت الَحاَجه ل  َبعَض َما َحّرَ

َ
َحّل

َ
ی َقد ا

َ
»ُثَمّ َرایَناُه َتَباَرک َو َتَعال

ِفی َذِلک الَوقت«

کرده  کرد، آن چه را حرام  یعنی: »سپس دیدیم خداوند باری تعالی در وقت احتیاج حالل 

که در آن وقت بوده است«.  بود، به سبب مصلحتی 

امروزه معضالت جوامع انسـانی در سیسـتم   های درهم تنیده و شـبکه  های پیچیده اجتماعی 
نیازمند افتای مناسب می   باشند. 

تشـخیص مصـداق »قاعـده الضـرر«، »قاعـده نفـی عسـر و حـرج«، »اولویـت تقـدم اهـم بـر مهـم« 
در مقام تزاحم، »قاعده الضرورات تبیح المحذورات«، »اسـتصحاب شـرایع سـابقه«، »اصل عمل 
بـه بنـای عقـال«، » اصـل عـدم تسـلط و اسـتیالی افـراد بـر یکدیگـر«، »قاعده عـدل«، »قاعـده االلتزام 
که می تواند  بالشی التزام بلوازمه«، »قاعده آزادی تصرف در اموال« و بسیاری دیگر از قواعد فقهیه، 
مبنـای قوانیـن حقوقـی شـوند، بایـد بـر اسـاس توجه بـه مواضع و مصالـح صورت گیـرد و ادعای این 
گونه  که، رصد مفترسـانه این مواضع و اصطیاد هوشـمندانه و همه جانبه   نگر این  مقاله این اسـت 

مصالح، نوعی عدالت است. 

ج. بازخوانی مفهوم عدالت در شان قضاوت

مفهـوم عدالـت در قضـا کامـال روشـن اسـت. موازنه و مناسـبت و هم خوانی، بیـن نظام پاداش و 
جزاء و عمل حسن و قبیح و همچنین اعمال معامله منصفانه در مقام رفع مخاصمه، از مهم   ترین 

مقتضیات یک قضاوت عادالنه است. 
از  آن،  اجـرای  ضمانـت  و  عادالنـه  احـکام  صـدور  بـرای  زمینه   سـازی  عـادل،  قضـات  تعییـن 
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شئونات حکمرانی شایسته در مصدر حکمرانی، در مسند قضاء است. 
کـه در بسـیاری از کشـورهای دنیـا نظیـر،  در بحـث قضـاوت، وجـوب عدالـت آن   قـدر نمـود دارد 
کشـور خودمـان نمـاد عدالـت، بـه صـورت آرم قضـاوت و بـا تصویـر ترازویـی بـا کفه   هایی برابر ترسـیم 
می شود. در احکام قضائی، دین مبین اسالم، حتی هنگام قضاوت، نگاه برابر طرفین دعوا را الزم 
کـه بیـن افـراد، در مقـام اعمال حکم قضایـی به صورت نابرابـر رفتار کند،  شـمرده اسـت. حکومتـی 

حکمرانی شایسته نخواهد بود. 
کشـور  کـم  کـه حا یکـی از زیباتریـن نمودهـا و نمادهـای عدالـت در حکومـت علـوی ایـن اسـت 
کنـار یـک یهـودی در محکمـه عـدل  اسـالمی؛ یعنـی علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ در مقـام قضـاوت در 

حکومتی حاضر می شود و به سبب عدم احراز امارات ظاهری، محکوم می گردد. 

د. بازخوانی مفهوم عدالت، در شأن اجرا

نـه تنهـا در وضـع حکـم؛ بلکـه در اجـرای حکم نیز باید عادالنه رفتار نمود. یکی از شـئون اصلی 
ی اجرایی یک حکمرانی شایسـته، باید  حکومت دینی، شـأن اجراسـت. قوه مجریه به عنوان بازو
در اجـرای مقـررات و قوانیـن حکومتـی بـه شایسـتگی عمـل نمایـد و هـر امـری را در جـای مناسـب و 

ویژه خود قرار دهد. 
عدالت، همان اطاعت از حکم خدا و نقطه مقابل ظلم است و عدالت در اجرا نیز به معنای 
وضـع هـر چیـزی در موضـع خـود خواهـد بـود. علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ نیـز در مقـام اجـرای عدالـت در 

اجرا، خطاب به یکی از فرستادگان خود می فرماید: 
»در کارها پیش از وقت آن شتاب مکن و در صورت امکان سست مگیر و در چیزی که مبهم 

که چیزی واضح است، ضعف نشان مده و هر چیزی را در  است لجاجت مکن و هنگامی 

کاری را به موقع اقدام نما. « جای خود بگذار و هر 

گر فتوایی عادالنه باشد؛ ولی به موقع اجرا  که حتی ا دقت در این   گونه مضامین نشان می   دهد 
گردید.  نشود، شئونات مربوط به شایستگی و صالحیت مخدوش خواهد 
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بند ششم
عدالت به مثابه پارادایم حقوق و حکمرانی به مثابه ضامن اعطای حقوق

در حکمرانی شایسته بیش از هر چیز، احقاق حقوق و ضمانت اعطای آن مطرح است. توجه 
کـه عدالـت در مبحـث حقـوق، بـه مثابـه یـک پارادایـم  گسـتره مفهومـی عدالـت نشـان می   دهـد  بـه 
اسـت؛ زیـرا عدالـت بـه معنـی اعطـای حـّق هر صاحب حقی به اوسـت، و عدالت بـه این معنی در 

مقابل ظلم قرار دارد. 
شهید »مطهری« معتقد است: 

گر عدل به معنی توازن و تناسب باشد، رعایت حقوق افراد و اعطا کردن حق هر ذی حقی  »ا

به او، عدل نامیده می   شود و ظلم هم عبارت است از: پایمال کردن حقوق و تجاوز و تصرف 

در حقوق دیگران«

وقتـی تعریـف فالسـفه حقـوق از عدالـت »اعطـاء کل ذی حـق حقـه« اسـت، پیونـد عمیـق بیـن 
عدالـت و حـق، روشـن می   شـود؛ بنابرایـن چـه بسـا بتـوان عدالـت را بـه عنـوان پارادایـم علـم حقـوق 
کلـی و جزئـی علـم حقـوق، بـدون ضـرب در مفهـوم  کـرد؛ زیـرا هیـچ مسـاله   ای از مسـائل  محسـوب 
عدالت جایگاه خود را نمی   یابد و عدالت به عنوان بستر و دستگاه تفکر علم حقوق تلقی می   شود. 
بـا ایـن چشـم انـداز، عدالـت بـا سـعه مفهومـی خـود، بـه عنـوان پارادایـم علـم حقـوق قـرار خواهد 

که:  گرفت و یادآور این حدیث شریف علوی خواهد بود 
»العدل اوسع االشیاء بالتواصف«

یعنی: »عدالت در هنگام توصیف، وسیع ترین اشیاء می   باشد«. 

بنابراین با توجه به وسعت مفهوم عدالت می توان وجه پارادایمی آن را در حقوق ثابت دانست 
کـه فلسـفه وجـودی حکمرانـی شایسـته، احیـا و اجـرای آن اسـت؛  و حقـوق همـان چیـزی اسـت 
بنابراین فلسفه وجودی یک حکمرانی شایسته چیزی جز اجرای عدالت و احقاق حقوق نیست. 
که از دایره حق یا تکلیف خارج باشد.  ما در فقه به عنوان زیرساخت حقوق چیزی نمی   بینیم 
عدالـت تشـریعی در همـه شـاخه   ها و مسـائل علـم فقـه نیـز جـاری اسـت و از آن   جـا تمامـی بسـتر و 

گستره حقوق را نیز سیراب می نماید. 
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بند هفتم
عدالت به عنوان پارادایم اخالق و حکمرانی به مثابه ضامن اجرای اخالق

کـه ضمانـت  در یـک حکمرانـی شایسـته نـه تنهـا حقـوق مبتنـی بـر فقـه، در دایـره بایسـته هایی 
کـه  اجرایـی قانونـی دارنـد، بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد؛ بلکـه بایـد اخـالق در دایـره شایسـته   هایی 

ضمانت قانونی نیز ندارند، مورد توجه قرار بگیرد. 
کـه  کشـیده شـده اسـت، سـبب می شـود  بیـن اخـالق و حقـوق  کـه  البتـه متأسـفانه دیـواری 
»اخـالق« در جوامـع، معزول   تـر و مهجورتـر شـود؛ ولـی یـک حکمرانی شایسـته در امتـداد خط بعثت 
انبیـاء، بایـد بـا هـدف احیـای مکارم اخالق به تشـکیل حکومت بپردازد و در همه شـئون حکومتی 
بایـد اخـالق مـورد توجـه قرار بگیرد. در یک حکمرانی شایسـته عدالت بـه مثابه، پارادایم اخالق نیز 
کانونی اخالق را تشکیل می دهد و می   تواند به مثابه پارادایم  تلقی می گردد. بحث عدالت، هسته 

آن محسوب شود. 
کـه بـه سـبب آن از افـراط و  عدالـت ملکـه   ای اسـت حاصـل از، حکمـت و عفـت و شـجاعت 
کثر علمای اخالق، عدالت در مدیریت قوای  تفریط در قوای شهویه و غضبیه جلوگیری می شود. ا

نفس را، محور تحقق اخالق تلقی نموده   اند. 
در اخـالق شـخصی و فـردی، اخـالق اجتماعـی و اخـالق سیاسـی، تحقـق عدالـت، هسـته 
کانونـی تحقـق اخـالق اسـت؛ البتـه در ایـن مقاله به جهت ضیـق مقام نمی   توان بر وجهـه پارادایمی 

مفهوم عدالت نسبت به اخالق، استدالل نمود. 
کمیـت حکومـت یـک ایده   آل  در جامعـه بشـری تحقـق ملکـه عدالـت، در همـه افـراد تحـت حا
اسـت و عدالـت اخالقـی و احیـای بایدهـا و نبایدهـای اخالقی از مهم   ترین وظایـف یک حکمرانی 
گـر بنـا باشـد اندیشـمندان و تئوری پـردازان سیاسـی، شایسـتگی یـک  شایسـته محسـوب می   شـود. ا
حکمرانـی را، بـا میـزان توجـه و احیـای اخـالق در جامعـه معنـی نماینـد، بـاز هـم بـا پارادایـم عدالت 
که به جامعه   ای اهداء می شـود، احیای  در اخالق مواجه خواهند شـد. باالترین موهبت و نعمتی 
عدالـت حقوقـی و اخالقـی در آن اسـت. تحقـق عدالـت اخالقـی در یک حکمرانی شایسـته به این 
معنـی اسـت کـه بایدهـا و نبایدهـای اخالقـی مـورد توجـه قـرار گرفته و مـکارم اخالق بـه منصه ظهور 

رسند. 
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گـر هـدف بعثـت انبیـاء احیـاء مـکارم اخـالق باشـد و هـدف تشـکیل حکومـت شایسـته نیـز  ا
احیاء فلسفه بعثت انبیاء باشد، شئونات اخالقِی حکمرانی شایسته، از اهمیت واالیی برخوردار 

خواهند شد، چنان   چه در حدیث نبوب آمده است: 
»انما بعثت التمم مکارم االخالق، صالح االخالق، حسن االخالق«. )ابن سعد، 1374 

، 1، 92 و 93( 

یـک حکمرانـی شایسـته، هـم در فرآینـد تکّون و توسـعه و هم در احکام و اجـرای آن اخالق مدار 
است و این اخالق مداری را می   توان در سه محور زیر تفصیل داد: 

کسب اخالِق قدرت و شکل دهی و ساختار پردازی اخالقی آن.   .۱
2. وضع حقوق و تکالیف اخالقی در مواضع اصلی. 

۳. مدیریت اخالقی عرصه   های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و جنگ و صلح. 
کسـب قـدرت، مطابـق عدالـت و اخـالق انسـانی عمـل  در حکمرانـی شایسـته هـم، در نحـوه 
برقـراری و تشـکیل حکومـت اسـتفاده نمی   شـود و هـم در  ابـزار» زر و زور و تزویـر« در  از  می   شـود و 
سـاختار   پردازی قـدرت، مشـارکت عمومـی و وضـع عادالنـه و اعطـای قـدرت بـه مسـئوالن، مطابـق 
کسـب قدرت سیاسـی،  اسـتحقاق و شایسـتگی به انجام می   رسـد. سـیره محمدبن   عبداهلل؟ص؟ در 
که درتمامی نظام تحت سیطره یک حکمرانی شایسته، اخالق  نشان صدقی بر این مدعی است1 

و عدالت تسری دارد. 
ْیُکْم 

َ
 َعل

ُ
ُسـول ـاِس، َو َیُکـوَن الَرّ ـی الَنّ

َ
 ِلَتُکوُنـوا ُشـَهداَء َعل

ً
ـًة َوَسـطا َمّ

ُ
ُکـْم أ نا

ْ
آیـه شـریفه »... َو َکذِلـَک َجَعل

«. )بقره/۱4۳( 
ً
َشِهیدا

کـه در یـک  اشـاره لطیفـی بـه مسـئله اعتـدال و عدالـت اخالقـی دارد و نشـان   دهنده ایـن اسـت 
حکمرانـی شایسـته، امـورات جامعـه اسـالمی از مواضـع اصلـی و جایگاه   های واقعی خـود، به ورطه 

افراط و تفریط نمی   لغزد و در یک حد وسط معتدل قرار می   گیرد. 

یخ یعقوبی ج۱، صص۱۳۹0- ۳۹۹ ، ابن هشام، سیره نبویه ج2، صص48-40 ک تار ۱ . . ر. 
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بند هشتم
تحلیل گستره مفهوم عدالت در زبان قرآن

کـه از آغـاز، جهت   گیـری بحـث بـه سـمت تبییِن حکمرانِی شایسـتِه قرآنی بود و سـپس  از آن   جـا 
وجهـه پارادایمـی عدالـت در ایـن حکمرانـی تبییـن گردیـد، مناسـب اسـت با تحلیل گسـتره مفهوم 

کید شود.  عدالت در زبان قرآن نیز بر این حقیقت تا
گسـتره مفهومـی عدالـت در قـرآن، مبنایـی بهتـر از قاعـده »وضـع الفـاظ بـرای روح  بـرای رصـد 

معانی« وجود ندارد. 
کـه ایـن قاعـده  کـه از طرفـداران جـدی ایـن نظریه   انـد، معتقدنـد  حضـرت امـام خمینـی؟هر؟، 
»رمـز الرمـوز«، »بـاب االبـواب« و »مفتـاح المفاتیح« فهم اسـرار و معارف قرآن کریم اسـت. 1 )موسـوی 

خمینی،۱۳76، ۵2( 
نـوری، حکیـم  مـال علـی  کاشـانی،  ابـن عربـی، محمـود شبسـتری، مالصـدرا، فیـض  غزالـی، 
سـبزواری، عالمـه طباطبایـی و عالمـه جـوادی آملـی برخـی از طرفـداران ایـن نظریه   انـد. مطابـق ایـن 
نظریـه، الفـاظ بـرای روح معنـا وضـع شـده اسـت و مفهـوم و معنـای الفـاظ در هـر نشـئه   ای مناسـب 

همان نشئه    است و نشئات وجود، همانند بواطن قرآن متعددند. 
عدالت نیز مانند سـایر واژه   ها، برای روح عدالت وضع شـده اسـت و وقتی خداوند می   فرماید: 
ُمْنَکِر...« مراد از عدل، گستره 

ْ
َفْحشاِء َو ال

ْ
ُقْربی  َو َیْنهی  َعِن ال

ْ
ْحساِن َو ِإیتاِء ِذی ال ِ

ْ
َعْدِل َو ال

ْ
ُمُر ِبال

ْ
 اهَّلَلَّ َیأ

ّ
»ِإَن

که در حدیث علی بن ابیطالب؟ع؟ اوسـع اشـیاء و مفاهیم نامیده شـده و  مفهومی وسـیعی اسـت 
مطابـق مقتضـای مفهـوم وسـیع عـدل، هـم رعایـت حـق یک مورچه کوچـک و هم رعایـت و احقاق 

یک مسئله اساسی در مهم   ترین بنیاد یک نظام، عدالت محسوب می   شود. 
دامنه مفهومی عدالت شامل: عدالت حقوقی، عدالت اخالقی، عدالت اقتصادی، عدالت 
کالن فـردی و اجتماعـی  سیاسـی، عدالـت اجتماعـی و... عدالـت در همـه عرصه   هـای خـرد و 

خواهد شد. 
مطابق قاعده، وضع الفاظ برای روح معنا، عدالت نه تنها شامل مفاهیم بسیار در ساحت   های 

۱ . . مصباح الهدایه الی الوالیه و الخالفه، روح اهلل الموسوی الخمینی، مصباح ۵2
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عرضـی؛ بلکـه شـامل مفهـوم »وضـع شـیء در مواضـع خـود« در عوالـم طولـی هـم خواهـد بـود و همـه 
گردید.  کلیات موارد اخالقی و حقوقی را شامل خواهد  جزئیات و 

بند نهم
موجبات تحقق عدالت در قلمرو حکمرانی شایسته

پـس از آنکـه جایـگاه عظیـم و وجـه پارادایمـی عدالت در حکمرانی شایسـته تبیین گردید، باید 
که موجبات تحقق چنین عدالتی چیست؟ به این نکته توجه نمود 

با تحلیل مؤلفه های مفهوم عام عدالت؛ یعنی »وضع الشـدءفی موضعه« می توان اصلی ترین 
موجبات تحقق این امر را شناسایی نمود؛ زیرا برای آن که امورات در جایگاه های حقیقی و اصیل 

گیرند، بنا بر تحلیل عقلی باید این دو علت اعدادی محقق شوند:  خود قرار 
۱. علم به جایگاه ها و مواضع اشیاء و امورات
2. قدرت بر قرار دادن امور در مواضع حقیقی

در این جا، برای هر یک از این دو بعد اصلی، تبیینی اجمالی ارائه می شود. 

الف. علم به جایگاه ها و مواضع امور

از آن جا که مبنای اصلی اندیشه حکمرانی شایسته، تحقق عدالت همه جانبه در همه ارکان 
کمیتی باید در مرحله نخسـت  جامعه، حتی جزئی ترین امورات اسـت؛ لذا برای تحقق چنین حا
گاهـی ای در دو  کـه چنیـن آ گـردد. از آن جـا  گاهـی نسـبت بـه مواضـع و جایگاه هـای امـور حاصـل  آ
حیطـه علـوم ظاهـری و علـوم باطنـی محقـق می شـود؛ لـذا شایسـتگی حکمرانـی، منـوط بـه ارزش 
گـذاری و اهمیـت دادن بـه تخصص هـا و علومـی اسـت که در سـایه سـار آن جایگاه هـای حقیقی و 

گردد.  مواضع امور تبیین 
که از  کمه یک حکمرانی شایسته امری است  لزوم نهادینه سازی علم و حکمت، در ارکان حا
کید و توسـعه بوده و ادیان الهی  یخ تمدن، همواره مورد تأ یخ فلسـفه و تار نخسـتین طلیعه های تار
و قـرآن حکیـم نیـز بـر آن اصـرار نموده اند. به عنوان مثال، افالطون فرمانروایی و حکومت را شایسـته 
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بـودن فضیلـت  گاهـی و دارا  را، آ نیـز شـرط یـک حکمـران  حکمـاء و فیلسـوفان دانسـته1و ارسـطو 
حکمت می داند. 2

کمیت، بهـره مندی  صـدرای شـیرازی نیـز ضمـن بـر شـمردن صفـات و کماالتـی بـرای ارکان حا
کمیـت بـر می شـمارد. )مـال صـدرای  از مراتـب بـاالی عقـل و ارتبـاط بـا عقـل بالفعـل را از لـوازم حا

شیرازی،۱۳62، ۵6۳( 
کـم مدینـه قـرار دارد،  کـه در رأس آن حا نجـم الدیـن رازی همـواره یکـی از وظایـف اصلـی دولـت را 
تکریـم علمـاء معرفـی می کنـد. )اختـر شـهر،۱۳87، 7۵( در اندیشـه سیاسـی فارابـی نیـز حضـور علم و 

کمیت توصیه شده است.3 حکمت، در رأس هرم حا
تمامـی ادیـان الهـی نیـز در اندیشـه سیاسـی خـود بـه علم و حکمـت اهمیت مـی داده اند. توجه 
عقل در هندسـه معرفت دینی، به ویژه دین اسـالم، نشـان دهنده اهمیت و در جایگاه رفیع توجه 
گاهـی از  بـه تخصص هـا و علـوم و فنـون مهـارت هـا، از جایـگاه رکینـی برخوردارنـد؛ ولـی علـم و آ
ک آشـکار می شـوند. 4[  معـارف دینـی ]کـه همـان نوامیـس ثابت الهی اند، که توسـط انسـان هایی پا
کـه بایـد در کانـون مرکـزی حکمرانی شایسـته  از بـارز تریـن مصادیـق علـوم و حکمت هایـی هسـتند 

نهادینه شده باشد. 
حضرت مهدی ؟جع؟ که در اندیشه آرمانی شیعه، بهترین حکمران شایسته است از باالترین 
علـم بـه مواضـع اشـیاء برخـوردار اسـت و او » خـازن کل علـم« و گنجینه دار تمامی علوم می باشـد. 

)قمی،۱۳70، ۹62( 

ب. قدرت بر قرار دادن امور در مواضع حقیقی

کـه  یکـی از شـئونات اصلـی حکمرانـی شایسـته ]بـه مقتضـای عادالنـه بـودن آن[، ایـن اسـت 
قدرت، بر جعل امورات را در مواضع حقیقی و اصیل داشته باشد. 

ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج2، ص4۹ ۱. ر. 
یت، تهران ک: افالطون، رضا، مشایخی، جمهور 2. ر. 

کرمانی، اصول و مبادی فلسفه سیاسی فارابی، تهران، دانشگاه الزهراء،۱۳68 ک: فرناز ناظرزاده  ۳. ر. 
ک: عبداهلل جوادی آملی ، شریعت در آینه معرفت، قم، اسراء،۱۳8۱، ص۵68 4. ر. 
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چنـان چـه بیـان شـد مـراد از وضـع امـور در مواضـع اصلـی؛ یعنـی وضـع و قـرار دادن آن هـا در 
جایگاه هـای اصیـل و تکوینـی و تشـریعی ای کـه مطابـق بـا مصالـح ذاتیـه آن هـا می باشـد؛ بنابـر این 
در یـک حکـم رانـی شایسـته، اوال: بایـد امـوری که از جایگاه اصلی خود خارج شـده اند، به جایگاه 
حقیقـی خـود بازگردنـد؛ ثانیـا: امـوری که در جایـگاه اصلی خود قرار گرفته انـد، در آن مواضع حفظ 

شوند. 
یکرد سیاسی، می توان این امور را به محور های زیر تقسیم نمود:  در یک تقسیم بندی با رو

۱. وضع امور تقنینی در مواضع حقیقی؛ 
2. وضع امور قضایی در مواضع حقیقی؛ 
۳. وضع امور اجرایی در مواضع حقیقی. 

از چشـم انـداز دیگـر، وقتـی مسـئله قـدرت و توانایـی وضـع امـور در مواضـع، مـورد تحلیـل قـرار 
می گیرد، دو سویه اصلی را می توان از آن ها انتزاع نمود: 

الف- قدرت درونی و روحی بر وضع امور در مواضع؛ 
ب- قدرت بیرونی و خارجی بر وضع امور در مواضع. 

کـرد که یـک حکمرانی شایسـته، باید  پـس در تبییـن دو سـویه اخیـر بایـد بـه ایـن حقیقـت توجه 
بـه لحـاظ درونـی و اخالقـی از حـد نصابـی از تقوی و انگیزش برخوردار باشـد، که برای وضع امور در 
کنـد و اصلـی تریـن رکـن انگیـزش آن، دارا بـودن حـد نصـاب خاصـی از ایمـان  مواضـع آن هـا تـالش 
یت  اسـت. دو عنصـر شـناختی و عملـی ایمـان و اخـالق قدسـی کـه در احکمـران شایسـته بـا محور
کی و تحریکی او را از مرحله تمایل و تصمیم سازی  اعتدال صفات نفسانی وجود دارد، قوای ادرا
گـر در  گیـری، بـه سـوی تحقـق آرمانـی »وضـع امـور در مواضـع حقیقـی« پیـش بـرد. ا و اراده و تصمیـم 
ارکان حکمرانی شایسته، آفات و موانع نفسانی وجود داشته باشد، مسئله وضع امور در مواضع با 

اختالل مواجه می شود. 
کشـمکش های درونـی بیـن فرعـون و موسـای نفـس و تسـویل و تزییـن و نمود هـا و جلوه هـای 
کمیـت ایجـاد اخـالال  کـه در عنصـر قـدرت در حا مختلـف نفسـانی، از مهـم تریـن مسـائلی اسـت 
کلیـات و  می نمایـد. قـدرت بیرونـی و فراهـم بـودن زمینه هـای خارجـی، بـرای اسـتیالء عدالـت در 
گر به هر دلیلی این  جزئیات امور نیز، از دیگر شـروط الزم تحقق حکمرانی بالفعل شایسـته اسـت. ا
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ضعف در ارکان حکومتی نفوذ کند، به همان میزان فرآیند برگرداندن یا نگه داشتن امور در مواضع 
حقیقی دچار اختالل می شود. 

کید شده است؛ زیرا در هر  کمیت تأ یخ سیاسی همواره به لزوم چنین قدرتی در حا در طول تار
کمیت  حکومتی قدرت، هسـته مرکزی آن محسـوب می شـود و بدون وجود چنین قدرتی، نهاد حا
کند و نیز نمی تواند امور را در جایگاه های خود مستقر نماید.  هرگز نمی تواند استقرار مطلوبی پیدا 

کمیتی از دو جهت نیازمند برخورداری از قدرت است:  هر حا
۱. پیاده ساختن آرمان های خویش )یعنی عدالت( ؛ 

2. جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز متجاوزان. )نوایی،۱۳8۱، 242( 
می دانـد.  کمیـت  حا قـدرت  شـاخصه های  از  یکـی  را  مـردم  بـودن  مطیـع  افالطـون 

)افالطون،۱۳۵۳،۱۱ و۱2( 
توجـه بـه جزئیـاِت وظایـف حکومتـی نظیـر، دفـاع از مرز هـا و نظـارت بـر معامالت که در اندیشـه 
کیـد قـرار گرفته اسـت، می تواند اهمیت نقش قـدرت بر وضع  سیاسـی بسـیاری از متفکـران مـورد تأ

امور خود، در استقرار حکمرانی شایسته را نشان دهد. 
که بتواند  کمیتی  فارابی قدرت را به معنای نوعی تمکن و تحفظ دانسته و معتقد است که حا
ی این  اراده خود را در جامعه متحقق سازد و آن را استمرار بخشد، دارای قدرت سیاسی است. و

قدرت را مقوله ای ذات تشکیک و ذو مراتب قلمداد می نماید. 1

کتاب،۱۳80، ص۱87-۱8۵ ک: محسن مهاجر نیا، اندیشه سیاسی فارابی ، قم، بوستان  ۱. ر. 
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