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 فن حكمراني 

 )فن توسعه انساني(

 

 

 دهيچك

حلي براي مسئله دشوار حكمراني ني طراحي شد و درصدد است راهاين پژوهش با محوريت فن حكمرا

پيدا كند. در فهم و ايجاد اين مسئله از امكانات عقل سياستي و فني براي تأمين هدف فن حكمراني 

كمك گرفته شده است. در اين پژوهش تالش شده فن حكمراني در زواياي مختلف بررسي شود تا 

 د. در اين نگاه چند سياست اصلي مد نظر بوده است.نيازهاي اين هدف بزرگ تأمين شو

در اين  1در اين پژوهش گفته شد انسان موضوع اصلي حكمراني و حكمراني سراسر فن است.

بخش انسان سياسي همراه با ذهن سياستي و فني مورد توجه بوده و همزمان از سه عقل سياسي، 

قانون سياسي استفاده شده است. با اين فرض مثابه سياستي و فني براي فهم و طرح فن حكمراني به

براي انسان سياسي، قانون سياسي وضع شده و اين قانون در حاكميت سياسي اصالت يافته است. بر 

شود مقصود قانون فني است كه با اجراي فني آن اين اساس زماني كه از فن حكمراني سخن گفته مي

هاست. در اين ها و فن قانونراني در عمل فن سياستاصل فن حكم يابد. با اينفن حكمراني تحقق مي

آيند تا ها برميگري سياستصورت مجريان با اشراف بر اين فنون و اصول فني درصدد راهبري و تنظيم

 جانبه انساني قرار دهند.كشور را در مسير توسعه پايدار همه

 

 مقدمه

مراني امروز را در زواياي مختلف توجيه هاي بزرگ حكها و بحرانصورت بديعي چالشفن حكمراني به

هاي حكمراني جديد، فاقد منطق و دهد مدلكند. اين فن در ابعاد وسيعي نشان ميمنطقي مي

عقالنيت اصيل هستند. در اين فن، انسان حق حيات ويژه در سازمان حكمراني دارد و ديگر مسائل 

 متفرع آن خواهند بود.

شكل اساسي حكمراني امروز چيست؟ حكمراني امروز در شود كه مبا وجود اين پرسيده مي

گذشته مانده و در پهناي جامعه كنوني حاضر نشده و شگفت اينكه از انسان سياسيِ جديد نااميد شده 

است. با اين حكمراني انسان كه موضوع اصلي است فراموش شده و در نتيجه موضوع ديگري برجايش 

 نشسته است.
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انساني است. با اين نگاه، نوع حاكميت وضعيت حكمراني را شكل  حكمراني از نشانه حاكميت

 شوند.ها كه در قانون ساكن شده شناخته ميها با منطق حاكميتدهد و حكمرانيمي

حاكميت از مفاهيم نخستين بشر است كه در اين قلمرو كمتر كاوش واقعي صورت گرفته است. 

شود كه تاكنون در فرآيند اهيم نخستين محسوب ميدليل ساده بودن از مفاين مفهوم از حاكميت به

 انديشيدن قرار نگرفته است.

در اين وضعيت پذيرش چند مفهوم اوليه در تفكر نخستين كه در آن تعريف جامع و مانع صورت 

اي ضروري و الزم است. با اين اصل ديگر مفاهيم اساسي تعريف شده و روشن و گويا نگيرد، انديشه

 ين خصوص الزم است به دو مفهوم بنيادين توجه شود:خواهند شد. در ا

فلسفي است. اين مفهوم در تصور اوليه روشن فرض شده  -اي منطقيحاكميت در آغاز گزاره الف(

 بود كه تاكنون چنين نيازي احساس نشده است.رو ازاين و در آن اثباتي صورت نگرفته است. شايد

شود. ذهن در دستگاه ذهني و فكري بشر مربوط ميچون حاكميت به ساختار و ماهيت وچند ب(

 بخشد.كند و به آن هويت معنايي مياين نگاه چگونگي قانون را طبق مناسبات انساني تعيين مي

اي از شود. اين فن از طريق شبكهفن حكمراني متعاقب حاكميتِ قانون سياسي پديدار مي

وجود به هايِ خصوصي فعال و منسجمو شركت ارتباطات ميان سياستمدارانِ فناور، شهروندان دانا

كننده خواهند بود و در عنوان اصلي تعيينهاي بنيادين حكومتي بهآيد. با پديداري اين فن سياستمي

 آيند.حساب ميشمار ماهيت اصيلِ اين حكمراني به

ي شود. اگر انساني فاقد فرهنگ حكومتقدرتمند مي حكومتيفن حكمراني با تقويت فرهنگِ 

شود فرهنگ حكومتي گيرد. با وجود اين پرسيده ميباشد، تاريخ و فرهنگ كشورش را ناديده مي

قانون حكومتي دارد. اين فرهنگ اكنون بر مبتني چيست؟ فرهنگ حكومتي، ساختار و ماهيتي

 بيمار شده و بيماري تا مغز استخوانش نفوذ كرده است.

وندان اصل است. اين اصلِ بنيادين با فرهنگ در حكمراني تناسب باورها و افهام ميان شهر

كند. با چنين فرضي در حكمراني، آيد و با همين فرهنگ توسعه پيدا ميميوجود به حكمراني

كسي كه ميان باورها و افهامش تناسبي نباشد، از چارچوب منطق فكر سياستي و حكومتي فرو 

م حكومتي باشند تا ميزان فهم وجودي حدود افهابر مبتني افتاده است. در اين فرآيند باورها بايد

 كند.باورها را تعيين 

شود كه انسان مسئله اصلي حكمراني است. اين سياستِ اصيل مسئله با اين فرض دانسته مي

اصلي حكمراني براي انسان سياسي در جامعه سياسي است. اكنون اين مسئله ازسويي دچار 

خ گرديده و در نتيجه انسان سياسي در چهارسوي فرسايش مضاعف شده و ديگر سوي به كلي مس

 حكمراني تنها مانده است.
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در اين پژوهش ايده فن حكمراني در سه سطح قانونگذاري و قانون، مجريان فنيِ قانون و 

داوري به قانون معطوف بوده است. هدف اين پژوهش نشان دادن چگونگي بهترين حكمراني در هر 

دنبال تقويت تفكر حكمراني براساس عقلِ سياسي رو به هش پيشحال پژو سه سطح است. با اين

 با رويكرد انديشه، ايده و تفكر حكمراني است.

 

 فصل اول ـ فن انسان سياسي

 سرآغاز

انسان آغازي در راه شدن است. او آمد تا زيستن و رفتن را تجربه كند و با خرد، حس و تفكر از خود 

 طرح وجودي برجاي گذارد. 

ر طبيعت وجودي آزاد آفريده شد و با قانون بشري به زنجير كشيده شده است. يعني انسان د

آنچه كه از انسان سياسي برده ساخته، محصول قوانين وضعي خودش بوده است. در اين صورت قانون 

 هاي وجود انساني قرار نگيرد.بايد انساني، اخالقي و فني وضع و نوشته شود تا در تعارض با شاخص

حال انسان زماني در امتداد تاريخ به بند كشيده شد كه اراده آزاد از او ستانده شده است.  با اين

شود. انسان براي ترين حيات انساني است كه اغلب دانسته يا نادانسته به بند گرفته مياين اراده اصلي

اصل بنيادين تداوم حيات خود بايد متناسب با مناسبات انساني زندگي كند و قانونش نيز طبق اين 

 وضع، نوشته و اجرايي شود.

در نظام سياسي و جامعه بنيادين هر انساني زنداني افكار، احساسات و توهمات خود است. در اين 

كند و خود را در گرداب زشت و زيبا نيندازد و ها حركت صورت انساني آزاد است كه در فراسوي اراده

 قانوني توجه كند و سرخوش به سياست خوب نباشد. به سياست فني در جامعه بنيادين با سازوكار

 انسان سياسي 

انسان سياسي با مسئله و ماهيت سياست و زندگي سياسي پيوند  1انسان سياسي چگونه انساني است؟

واقعي دارد. با اين فرض كسي كه سياستي نداشته باشد، دليلي براي حيات سياسي او وجود ندارد. پس 

كنند و او را در ها ميزان انسان بودن را تعيين مينسان است و سياستهايش اانسان با سياست

 دهند.مناسبات انساني قرار مي

انسان سياسي موضوع اصلي فن حكمراني در جامعه سياسي است. اين اصلِ بنيادين اصول 

 متفاوت ديگري را مانند جامعه سياسي، قانون سياسي، نظم سياسي، امنيت سياسي، مالكيت اقتصادي

 و فرهنگي را در فضاي آزادِ سياسي به همراه دارد.
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 فن نفوس انساني

شود نفوس انساني چه معنايي دارند؟ نفوس انساني روح حاكم بر انسان در فن حكمراني پرسيده مي

سياسي است. در وجود انسان مسئله حيات نفساني اصالت دارد كه آن ناشي از امر الهي است و بايد 

 قعيتي اصيل پاس داشته شود.عنوان وامقامش به

شود. اين فن با هدف توسعه كار گرفته ميفن حكمراني براي سالمت نفسانيِ انسان سياسي به

 كند.گيرد و نقش اصلي خود را ايفا ميانساني در مسير توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي قرار مي

 تدبير نفوس

كردنِ نافع در ارتقاي نديشيدن در نفوس و مديريتمعناي اتدبير نفوس به چه معناست؟ تدبير نفوس به

 آن است. اين انديشه ناگزير بايد با تدبير و مديريت نافع صورت گيرد. با اين نگاه تدبير نفوس زماني

 آيد كه كاري نافع باشد و نافع بودن مقياس تعييني براي تدبير نفوسِ سليم است.ميوجود به

در تدبير نفوس انسان اصولي مانند: تدبير ذهن، تدبير خرد، گيرد؟ تدبير نفوس چگونه صورت مي

تدبير احساس و تدبير تفكر وجود دارد. اگر تعاملي بين تدبيرهاي انساني صورت نگيرد ممكن است 

 تدبير نفوس انساني در چرخه حكمراني واقع شود كه اساساً فني نباشد.

آيد. اين دست مييم با عقل سليم بهآيد؟ تدبير نفوس سلدست ميتدبير نفوس سليم چگونه به

 ها معيار اصلي در تدبير نفوسِ سليم است.عقل بنا بر واقعيت

با اين حال در فن حكمراني چرخش  حاكميت انساني اصل است. اين حاكميت با تدبير نفوس 

د. پس گرايي به اصالت قانون نظر دارشود. با اين فرض در حاكميت انساني مسئله قانونسليم ميسر مي

شود كه قانون فني حق حاكميت اصلي را گرايي سخن گفته ميدر حاكميت انساني زماني از قانون

 برعهده داشته باشد.

 

 فصل دوم ـ فن جامعه سياسي

يابد كه جامعه سياسي نماد اصلي انسان سياسي است. اين جامعه در هر وضعي با قانوني سامان مي

 ممكن است فني يا غيرفني باشد.

سازي نوع ها در فرآيند جامعهشود. اين سياستهاي قانوني تنظيم ميعه سياسي با سياستجام

 سازند.هاي متناسب با خود را در جوامع بشري ميسياست

عنوان يك واقعيت ماهيت وجودي خود را از گرايي است. دولت بهجامعه سياسي بنيادي از دولت

 كند.ياسي و رفتارهاي سياسي خود را توجيه ميو با اين فرض حيات س 1گيردجامعه سياسي مي
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هاي سياسي است. در اين جامعه بنيادين انسان جامعه سياسي حدفاصل حكومت سياسي و نظام

كلي مسخ شود و درهرحال نوع قانون ممكن است در موقعيت فرهنگي و تمدني قرار گيرد و شايد به

 زند.چنين واقعيتي را رقم مي

 سياستِ جامعه سياسي

انسان امروز در جامعه سياسي در وضعي از سياست واقع شده كه براي خودش بيگانه است. او سمبل 

خود در چرخش حكمراني است. اين انسان در فضاي حكمراني از خودش بيگانه شده و در انسان بي

 جامعه سياسي تنها مانده است.

گويد انسان بيگانه، ين فرض ميدر سياست امروز انسان ناديده مانده و در نتيجه گم شده است. ا

 هاي بيگانه خودش است.محصول سياست

شود كه چرا در اين سياست نيرنگ و دروغ سياسي حيات ويژه يافته است. با اين نگاه، پرسيده مي

فقر شرم و حياي سياسي در جامعه سياسي امروز به سياست دروغ، يك  دروغ حيات يافته است؟

شود خود، جامعه و ملت يك سياست خوب تلقي ميكنون دروغ گفتن بها ،موقعيت سياستي داده است

 هاي مخرب ديگر در سازمانِ مصطلح حكمراني خوب است.كه خود بنيان پديداري همه سياست

 قانونِ جامعه سياسي

گيري بر جامعه سياسي دارد و كسي برتر از اين قانون نيست و همه در قانون سياسي روند همه

گير نشود يا كساني برتر از قانون تلقي كنند. اگر قانون همهانوني بايد از آن پيروي چهارسوي منطق ق

 افتد و نقش فرعي ايفا خواهد كرد.شوند، قانون فني از كاركرد واقعي خود مي

بنيادي است و جامعه بنيادين با قانون سياسي شناخته  ر جامعه سياسي نقش قانون اساسي ود

كند. با اين اصل اگر قانوني اين نقش را برعهده آفريني ميقط قانون نقششود. در اين جامعه فمي

 قانوني يكسان است.نگيرد، در منطق عمل با بي

 اصول جامعه سياسي

 در جامعه سياسي سه اصل بنيادين وجود دارد: 

ر كند در تعارض با قصد و اراده آزادِ انساني قراگرايي كه حكومت را ملزم مياصلِ آزادي اول،

 گري شود.صورت پنهانگيري استبداد پنهان بهنگيرد تا موجب شكل

گرايي بنا به مناسبات انساني است كه موجب به رسميت شناختنِ حق برابر و اصلِ تساوي دوم،

 شود.يكسان و منصفانه براي انسان سياسي مي

 ست.طرفي در تصميمات سياسي، اجرايي و فني برپايه قانون سياسي ااصلِ بي سوم،
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 جامعه فرهنگي

آمدن قانون مدني در جامعه سياسي است. اين فرهنگ و وجود به فرهنگ و تمدن بشري نتيجه منطقيِ

تمدن با اصول بنيادين قانون، نظم و امنيت سياسي در جامعه انساني پديدار شده است. شايد راز اينكه 

 ون سياسي و منطق مدني بوده است.رنگ شدند ناشي از فقر قانفرهنگ و تمدن بشري در دوره جديد بي

انداز ويژه يافته است. اين فقر ناشي از زوال اكنون فقر فرهنگي و تمدني در حكمراني جديد چشم

تفكر و خردمندي در سراي حكمراني است. با اين وصف ما با هر تحولي در جامعه سياسي به ايده 

 اقعي ساخته شود.فرهنگي و تمدني نياز داريم تا اين جامعه اصيل به شكل و

 جامعه تنهايي 

در جامعه سياسي واقعيت تنهايي هر انساني به اندازه جامعيت و نفوذ وجودش سايه گسترده است. اين 

لحاظ صورت وجودي واحد و بهها متفاوت است. انسان بهاصلِ بنيادين با اصل تنهايي در ميان انسان

 واقعيت سخت جا مانده و سرگردان شده است.سياسي بودن اجتماعي است. او اكنون ميان اين دو 

ترين ترين انسان است. او ترسوانسان سياسي اگر خرد سياسي را در سياست حاضر نبيند، ترسو

اراده و طوري كه در دوره جديد ترس از او وجودي بيترسد. بهانساني است كه از توهم ترس هم مي

 تهي از ذهن و مغز ساخته است.

ناشي از دو تنهايي ناشناخته است. يكي تنهايي وجودي و ديگر تنهايي  ترسِ انسان سياسي

اجتماعي است. تنهايي نخست واقعيتي اصيل، پايدار و جاودان است كه هركس با آن تمايز وجودي از 

 يابد. تنهايي دوم تابع روابط و توافق دوگانه، چندگانه و نيز اجتماعات متنوع بشري است.ديگري مي

 فن سياستي

سان سياسي در جامعه سياسي به فن سياستي، تقنيني و اجرايي نيازمند است. اين فنون زيرساخت ان

شوند تا انسان خودش را در جامعه انساني پيدا قانون سياسي براي نظم و امنيت انساني محسوب مي

 كند و از خودش بيگانه نشود.

ون در عرصه حكمراني محسوب فن سياستي اساس توسعه انساني است. اين فن زيرساخت تمامي فن

 شود. اگر سياستي فني نباشد، چيزي از پديده حكمراني با تفكر، علم و فن پيوندي نخواهد داشت.مي

 

 فصل سوم ـ فن عقل

 عقل سليم

 هاي عقل سليم است.انگيزد. اين عقل از نشانهعقلِ فني سازه فكري دارد و ذهن را به تفكر برمي

عقل سليم چيست؟ عقل سليم سراسر ناب و از سرچشمه حقيقت  شودبا اين حال پرسيده مي
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وجود دارد و نشانگر سالمت  1رود و در آن يكتوييشمار مياست. اين عقل، جوهر ديگر عقول بشري به

 عقالني و نفساني بشر است.

يافته است. اين عقل درصدد توسعه انسان برگونه عقل سليم نمادي از عقل طبيعي برگونه توسعه

 عي با مناسبات انساني است.طبي

عقل سليم از نشانه سرشت انساني است. انسان با اين عقل انسان است و آن هويت انسان بودن را 

 2كند. به گفته حضرت علي )ع(: انسان عقل خودش است، يا عقل دليل انسان بودن است.تعيين مي

 كوير عقل سليم

رش است. در اين دوره بشر از سرشت عقل سليم اكنون در جامعه انساني كوير عقل سليم درحال گست

كار فاصله گرفته و احساس عقلي بر منطق عقلي او چيره شده است. در نتيجه عقل در توسعه انساني به

 ينده يافته است.آگرفته نشده و كوير عقل در فرآيند توسعه سياستي گسترش فز

رنگ شد و از فعاليت خالق سياسي بيبا اين حال زماني كه عقل سليم از دستور تفكر افتاد، عقل 

 شود.بازمانده است. اين واقعيت عقل سياسي را در روندي قرار داده كه همچنان بر دامنه كويرش افزوده مي

 عقل سياسي

عقل سياسي راهنماي انسان سياسي در جامعه سياسي است. اين عقل در جهان امروز در آستانه 

 فتد، نشانگر سقوط انسان سياسي است.اق بيتعطيل شدن است. چنين سقوطي اگر اتفا

شود. هاي نظم جهاني تأمين ميعقل سياسي با نظم و امنيت سياسي مساوي است و با آن بنيان

 گر است و با سلطه و سيطره سياسي پيوندي ندارد.عقل سياسي بيش از هر چيز ديگر واقعيتي تنظيم

كند؛ يعني بر جوامع انساني حكمراني ميعقل سياسي بر جامعه سياسي سيطره دارد و اين عقل 

 آمد.وجود به عقل سرچشمه جامعه سياسي و حيات اجتماعي است كه بر پايه نظم و امنيت سياسي

نيافتگي مرده است. شود و در زمان توسعهكار گرفته ميعقل سياسي براي توسعه انسان سياسي به

 كند.نده توسعه پيدا ميپژوهي آياين عقل فقط با رونق خردِ تاريخي در روند

 خرد در سياست

دهد شود كه عناصر بنيادين حكمراني را در موقعيت خردي قرار ميسيطره خرد در سياست موجب مي

تا خردمحورانه حق حيات پيدا كنند. با اين حال خرد بايد از امكان احساس و تخيل استفاده كند تا 

 فاده قرار گيرند.ها در جوانب مختلف حكمراني مورد استهمه ظرفيت

روند. اين هوش با اين دو شمار ميخرد و تخيل دو ركن اساسي هوش واقعي در حوزه انساني به

 پردازد.هاي اصيل انساني ميابزار واقعي به تفكر در سياست

                                                 
 دارد.ميگانگي را از ميان برنمادي از وحدت ناب است كه فرض چند .1

 .230غررالحكم، حديث  2.
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اي قابل پذيرش است. اين اصل در سياست جريان خرد سياسي در اعماق حكمراني ايده و انديشه

 ياسي بايد در چرخش حكمراني حاضر باشد و نقش بنيادين خود را ايفا كند.گويد كه خرد سمي

هاي كند و آن دو مسئوليتمحورانه عمل ميهاي اصيل اخالقبر اين اساس خرد در طرح سياست

كار كند و بهيكساني را برعهده دارند. با اين فرض خرد اخالقي در سياست بنيادين موفق عمل مي

 آيد.يت عمل ميانسان سياسي در وضع

 تجمع خرد در سياست

معناي حضور خرد در سياست و جريان منطق خرد سياسي با الگوي قانون فني سازي خرد بهاجماع

 مدت در عرصه حكمراني است.اندازي بلنداست. با اين فرض توسعه انساني مستلزم چشم

ني است. با اين خرد تجمع خرد سياسيِ فني برآيندي از اصل ميانجيگري بر پايه منطق همگا

ها، خير، مصالح و منافع ملي براي همه شهروندان اصلي قابل فهم و دستيابي خواهد پديداري ارزش

 شود.هاي حكمراني سست ميبود. اگر اين تجمع خردي در جامعه بنيادين صورت نگيرد، بنيان

 يافتهخرد توسعه

كند. با اعمال اين شيوه يافتگي ملزم ميبه توسعه يافته روند جامعه انساني رادر جهان امروز خردِ توسعه

 شود.يافتگي نيز امري ممكن ميهرجا خرد سياسي حاضر باشد، توسعه

نيافتگي رخ داده است. جالب اينكه جامعه اكنون كه خرد در سياست پنهان شده، توسعه

در عمل ما را از  نويسي را طراحي كرده كهيافته، پيشيافته با منطق خردِ سياسي توسعهتوسعه

روند آيا ممكن است ما روزي در شمار جامعه  دارد. با اينكارگيري خرد اصيل سياسي باز ميبه

گيري كارگيري آن اساس شكليافته قرار گيريم؟ در اين فرض خرد سياسي و ندانستن روش بهتوسعه

وجه در هيچضر شود بهكه فرصت ندهيم خرد در سياست حانيافته است. ما تا زمانيجامعه توسعه

گيريم و همچنان ميان فن حكمراني و حكمرانيِ خوبِ لبيراليسمِ موقعيت توسعه انساني قرار نمي

 مانيم.سوسياليزه شده سرگردان مي

 اصالت خرد سياسي

كند. اين حكمراني با يابد و با تفكر مدني شكل معقول پيدا ميفن حكمراني با خرد سياسي سامان مي

رو تعليم اينهايش در جامعه سياسي برپا خواهد شد. ازشود و بنيانسان سياسي طراحي ميمحوريت ان

كردن عقل حكومتي در چهارسوي كارگيري خرد سياسي در چرخه حكمراني و نيز فنيفن سياسي و به

 قانون فني امري الزم است.

 در اينجا سه واقعيت پنهان نهفته است:

 سياست حكمراني، الف(
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 ياسي،خرد س ب(

 تعليم هريك براي انسان سياسي براي فني شدن. ج(

با اين فرض چنانچه هريك از اين واقعيات نباشند، اتفاق غيرتكنيكي در سياست حكمراني رخ 

 و قرين است. نيافتگي مساويه حكمراني و توسعهدهد كه با فاجعمي

 خرد در سياست فني

ي و تعيين حدود و دايره حكمراني آن است. معناي سنجش توان خرد انسانخرد در سياست فني به

هاي اصيل است. اگر خرد در چرخش كارگيري خرد در روندهاي سياستخرد در سياست مساوي با به

 سياستي يا ناچيزي سياست يكسان است.سياست حاضر نباشد و كاركردي نداشته باشد با بي

ناداني است. در اين فنِ اصيل،  خردي همه ظرفيتدر فن سياسي خرد تمامي امكان دانايي و بي

گيرد كه خرد سياسي با همه امكانش اصالت دارد و زماني حكمراني توانا در جامعه انساني شكل مي

 آفريني كند.خرد سياسي در آن حاضر باشد و نقش

 عقل دولت

اين  كنندفصل نميوهاي امروز ساختار و ماهيت غيرخردي دارند و امور خود را با مغزها حلدولت

حتي با به سر عقل آمدن و به دنبال مغزها رفتن بر مغزها فرمان دهند و الزم است از نبايد ها دولت

هاي ذهني نشوند. دولت عقل بايد در تئوري و عمل مغزها فرمان گيرند تا دچار تخيالت و آشفتگي

يافته كه اي ساماننهگوها و الزامات تفكر فني طراحي شود؛ زيرا وضع كنوني جهان بهمثابه شاخصبه

 گوي نيازهاي انسان است. فقط مديريت تكنيكي در فن حكمراني پاسخ

در دولت عقل چنانچه توانايي علم و تكنيك در فنون حكمراني ناديده گرفته شود، حكمراني 

شود. ضمن اينكه عاليق قدسي بشر انگيزي و توهمات بيهوده و نيز آزمون و خطا بنياد ميبرشانه خيال

هاي حكمراني بايد جدي گرفت و با تمامي وجود فرمان قلب را شنيد و با اخالق الهي و ا در اليهر

معنويت قدسي سازمان حكمراني را مديريت كرد و دانست كه اين دو اصل بنيادين در نظام انساني 

 مالزم يكديگر در پديداري و پايداري هستند.

پرهيز كرده و خرد سياسي را در  نده و آزمون و خطامنطق دولت عقل بايد از كارهاي پراك با اين

هاي حكمراني حاضر و ناظر كند تا دولت عقل شكل گيرد. اگر دولتي با اين اصل قوامِ وجودي همه اليه

 نيابد، ساختاري وارونه خواهد داشت و به كار حكمراني نخواهد آمد.

ياموزد و با اصول خردمندي در دولت عقل بايد از تجارب بشري درس تدبير و حكمتِ حكمراني ب

فرآيند مغزي متمركز شود. اين دولت هم بايد مغزشناسي انجام دهد، هم در راهبري آن مؤثر باشد و 

 پذير براي استفاده عقالني از مغز ارائه دهد.هم سازوكار دفاع

بود. با اين فرض سازمان دولت عقل بنياد مغزي دارد و فن حكمراني آن نيز سراسر مغزي خواهد 
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كارگيري و هدفگذاري مغز است. شود و نگهداري آن درگرو بهدر اين صورت حكومت با مغز ساخته مي

با اين فرض دولتي كه چند ميليون مغز نونهال در اختيار دارد يا از چند ده ميليون مغز برخوردار است، 

كار صورت نگيرد و بهاگر در مغزها تدبيري  تدبيرش را در فن حكمراني بايد مشاهده كند. عصاره

حكمراني در عرصه سياست و كشورداري نيايند، شايد نشان از حكمراني خوب باشد، اما فن حكمراني 

ما به فن سياست و حكمراني سخت كه  درحالي گنجد.بر پايه سياست فني نيست و در اين دايره نمي

 ستفاده كند.نيازمنديم تا دولت عقل همزمان از علم و تكنيك در روند حكمراني ا

ها، امكانات و عاليق انساني اين مغزها را بشناسد و آنها را با اصل راهبري دولت عقل بايد ظرفيت

ها برگزيند و با چنين قابليتي آنان را در در مسير واقعي قرار دهد. البته بايد معلماني با اين ويژگي

 حكمراني و شهروندي آماده شوند.ها تعليم دهند تا براي اداره فرداي سازمان مدارس و دانشگاه

افكنده كه گويي كويرش كارگيري آن سايهاكنون در مدارس كشور فقري از خرد سياسي و به

 درحال گسترده شدن است. اكنون پديداري موج باسوادي و فقر معلم و استاد دانا در مدارس،

اساً از باسوادان هيچ كار اكنون در موقعيتي قرار داريم كه اسدانشگاه و حوزه فراگير شده و ما 

صورت خدمات حال وجودشان در مراكز آموزش و پژوهش كشور به شود. با اينمفيدي ارائه نمي

 آموزشي و پژوهشي هرچند الزم است، اما مفيد و اثربخش نيست.

دولت عقل بايد توجه كند كه اين مغزها نونهالند و اگر به كژي راست شوند، در همان 

الزم است دولت عقل مغزها را چنان تعليم دهد كه در آينده به كمك رو ازاين .مانندسوگيري مي

 اداره كشور برآيند و كشور را براساس منطق ذهن و مغز و با الگوي فني اداره كنند.

شود. با وجود اين آيا ما اين مغزها را براي يك چنين دولت آينده با همين مغزها ساخته مي

 آورديم؟ وجود به آيا در مدارس، دانشگاه و حوزه چنين قابليتي را ايم؟كار بزرگ ملي تعليم داده

 در دولت عقل ما با سه پرسش بنيادين مواجه هستيم:

 لحاظ حكمراني در كجاييم؟ما به  .1

 رويم؟ دانيم به كجا ميآيا مي  .2

 در اين صورت از كجا بايد آغاز كنيم؟  .3

سي تدبير مغز نونهاالن كشور را برعهده گيرد. دولت عقل در هر سال بايد با مهارت و هوش سيا

اين دولت بايد با به سر عقل آمدنِ سياسي، هدايت و مديريت مغزي بر مغزها داشته باشد و استفاده 

هاي جانبي در آن عرصه حاضر نباشند. با اين رويكرد دولت خرد بنا مغزي از آنها كند و ديگر انگيزه

كند تا آنان را با باسواد و داناكردن در خدمت سازمان حكمراني قرار  ها با اين مغزها كاردارد كه سال

 هاي كنوني آمادگي انجام چنين كار بزرگي را دارند؟دهد. نكته اين است آيا دولت

هايي كه دارند براي سامان دادن به چنين كار بنياديني موفق هاي كنوني با ظرفيتآيا دولت
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ها نياز به بازسازي، نوسازي و خودسازيِ فني وجود دارد؟ ما دولت خواهند بود؟ آيا در فرآيند و منطق

 آفريني كنيم؟ توانيم در روند آينده فن حكمراني قرار گيريم و نقشدرحال حاضر با چه سياستي مي

كار اساسي دولت امروز معطوف با اين منطق  1ست.دولت عقل دولتي با مديريت مغزهاي اصيل ا

مغزهاي سيال و منعطف است. در اين صورت دولت براي هدايت و مديريت به هدايت و مديريت اين 

 اين مغزها الزم است چند كار بنيادين انجام دهد.

دولت عقل بايد در اداره مديريت مغزها با منطق عقالني تئوري براي عملي حكمراني داشته   .1

كشور استفاده كند. در اين  ده ميليوني هاي مغزي چندتواند از ظرفيتباشد و بينديشد كه چگونه مي

كارگيري فنيِ و استفاده نافع از آنها در امر دولت داشتنِ مغز به تنهايي كافي نيست و اصل دانستن و به

 حكمراني است.

ميليون مغز شناور، فعال و قابل استفاده دارد.  80و به روايت ديگر13كشور ايران به روايتي  .2

تواند از اين مغزها در سطوح مختلف فن حكمراني استفاده مي دولت بايد به راستي بينديشد كه چگونه

حال داشتنِ روش و  كند؛ زيرا هيچ مغزي در هر سطحي كه باشد نبايد عاري از استفاده باشد. با اين

كردن از مغزهاي كشور امري الزم و ضروري است كه دولت خرد بايد از اين هنرِ فن درست استفاده

 غزها را بيهوده مصرف نكند.فني برخوردار باشد تا م

كارگيري خرد و اداره مناسب از مغزها است. دولت عقل بايد بداند كه فن حكمراني امروز فن به  .3

 اگر دولتي در اين انديشه ناموفق باشد، در عمل كار نافعي براي كشورداري انجام نداده است.

با اين اصل كشورها  ها، مهارت و مديريت اداره مغزهاست.فن حكمراني در چرخش دولت  .4

تر خواهد بود كه از مغزها بيشتر تناسب موفقصورت دولتي به شوند و در اينبراساس مغزها اداره مي

شود كه اساساً چه چيزي يافتگي و نيافتگي روشن مياستفاده كرده باشد. با اين اصل زيرساخت توسعه

 كنند.آفريني ميي نقشهاي بنيادين در سازمان حكمراناصل و تا چه اندازه سياست

هاي ها را بايد با سياستها در امر استفاده از مغزها كوشا باشد. رسانهدولت عقل بايد از رسانه  .5

اصيل از وضعيت انفعالي بيرون آورد و در موقعيت فعال قرار داد تا بخش ديگري از خرد انساني در اين 

 اليه فراموش نشود.

هاي دولتِ خرد سياسي در امر استفاده از مغزهاي اصيل فعاليت بايد پيگير ايدولتِ عقل رسانه  .6

باشد. اين دولت بايد حد و حدود استفاده و سازوكارهاي آن را در دستور كار خرد قرار دهد و نقاط 

 هاي حكمراني ممكن شود. قوت و ضعف آن را بيان كند تا كشف و فهم واقعيت

خاطر باشد و گمان نكند كه كار از كار نااميد يا آسودهدولت عقل نبايد در امر استفاده از مغزها   .7

كار گيرد و فرآيند حكمراني ها را بهكارگيري عقلِ خودبنياد بايد ديگر عقلگذشته است. اين دولت با به

                                                 
در گرداب به هم فشرده است كه با دغدغه توسعه انساني هليتئول در قبال مسئو.مغز اصيل، مغزي سراسر فني و مس 1

 سرگرداني گرفتار نشده است.
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ها خواهد بود. پس زماني ها از موانع اصلي خوابگردي دولتحال بيدارگردي رسانه را توسعه دهد. با اين

ها خوابِ خوابند و طرح دولت فني بر پايه قانون فني ا به خواب عميق فرو روند، دولتهكه رسانه

 انگيز خواهد بود.داستاني غم

 وضعيت كنوني مغزها

كننده و در يافته كه نگراناي سامانگونهها از ذهن و مغز بهوضعيت كنوني روند ذهني و استفاده دولت

انگيزي و مروز بيش از آنكه با مغزها سروكار داشته باشند با خيالهاي اكننده است. دولتمواردي نااميد

كنند و گويا هنوز چنين ضرورتي در فن حكمراني فكربرانگيز وپنجه نرم مياحساساتِ مفرط خام دست

 برانگيز نشده است.و شايد احساس

از به خودسازي ها در سطوح مختلف نيهاي امروز از دولت عقل فاصله بسيار دارند. اين دولتدولت

منطق دولت امروز زماني دولت عقل خواهد بود كه فني  دارند تا به دولت خرد نزديك شوند. با اين

 آيد و خرد در سياست حاضر شود و فرمانروايي كند. وجود به باشد تا قابليت دولت خرد در آن

 روش استفاده مغزها

ر روش عقالني بوده و تمام زواياي آن مانند روز بها در استفاده از مغزها بايد مبتنيروش اقدام دولت

تفكر سياستي به تئوري بر عالوه هاي امروزهاي شبگردي فاصله بگيرند. دولتروشن باشد و از انگيزه

شود. بر اين اساس پذيري تقويت قدرت دفاع منطق و اقدام نياز دارند و اقدام آنها نيز بايد از مجراي

روزي با آن فاصله دارند. با هاي امخواهد كه دولتهاي خود را ميرها و روشاستفاده از مغزها، سازوكا

وجود اين شايد علل پيشامد فقر كنوني در حكمراني ناشي از فقر اين دو سياستِ بنيادينِ روشي و 

بايد در اين دو سياست فراموش شده بازاحيايي منطقي صورت گيرد تا نخست  سازوكاري بوده است كه

كارگيري خرد در سياست و جريان موج مغزي در حكمراني آيد و متعاقب آن بهوجود هب دولت عقل

 مناسبت واقعي پيدا كند.

گويي، عقل بايد برنامه اقدام براي استفاده و مديريت از مغزها داشته باشد و از كلي دولت

در الزم است با مقت شعارزدگي و روشنفكر مسلكي بپرهيزد كه آفت سازمان حكمراني است. اين دولت

هاي عقالني مديريت، تنظيم و هدايت تئوري مغزي از مغزي وارد مغز ديگر شود و مغزها را با سياست

 المللي برنامه جامع مغزي داشته باشد.كند و از مغزها فرمان بگيرد و براي چنين كار بزرگ ملي و بين

 وزارت ذهن و مغز

اي به برنامهرو ازاين تدبير و مديريت كالن مغزي دارد. دولت عقل نياز به سامان دادن مغزهاي ملي در

رويه در هاي اصيل نياز دارد تا به وحدتجامعِ مشترك نيازمند است. در اين برنامه به تجمع سياست

 استفاده از ذهن و مغز دست يابد.
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وان وزارت اي با عنگري ناگزير از سامانهدهد كه دولت عقل براي تنظيماين اصل بنيادين نشان مي

آموزش و پرورش، علم و فناوري، بهداشت و »ذهن و مغز است در اين وزارت بزرگ سه وزارت كنوني

بايد با سياست و مديريت واحدي اداره شوند تا استفاده از مغزها در دولت عقل به شكل عيني « درمان

 ميسر شود.

موزشي، پژوهشي و هاي آگري سياستبا اين وصف وزارت ذهن و مغز بايد با اصل تنظيم

گري حداقل سياستگذاري آينده علم، فناوري و بهداشت و درمان را برعهده گيرد. اگر اين اتفاق تصدي

بزرگ در سامانه مغزها رخ دهد، دولت عقل يا حكومت عقل براساس جريان عقل در سياست آموزشي، 

نا، توانا، قدرتمند، كارآمد گيرد و در نتيجه دولت داپژوهشي، علمي و فني در مقياس منطقي شكل مي

 شود.و اثربخش ايجاد مي

 مفهوم سياست

 در فن سياست چند مفهوم بنيادين وجود دارد:

سياست يك طرح كلي با هدف كلي و با يكسري اصول و قواعد منطقيِ روشن است. با اين اصل  .1

 سياست با مقررات دولتي كه ناظر به يك وضعيت معين است، تفاوت واقعي دارد.

انديشي و فن كشورداري است. در اين معنا سياست فن حكمراني ست طرحي از تدبير، دورسيا .2

كند. البته سياست درصورتي گيري ميدر جامعه سياسي است كه درباره مسائل ناهمگن كشور تصميم

 اثربخش خواهد بود كه به قانون سياسي تبديل شود.

 اسي در اداره امور كشور است. با اينسياست در موقعيتِ عمل مجموعه تدابير عقالني و احس .3

 گيرد.شود در شمار سياست واقعي قرار ميوصف هر چيزي كه به تعيينِ حكمراني دولت مربوط 

كار سياست در نگاه برتر نشاني از يك فن كشورداري است و به بياني قدرت تفكر سياسي در به .4

 روند توسعه كشور حاضر و ناظر است.بردنش براي نظم اجتماعي است. در اين سياست چرخش خرد در 

 سياست چيست؟

گيرد. اين موضوع سياست يك پديده اجتماعي است كه موضوع اصلي تفكر در فرآيند حكمراني قرار مي

 اكنون در چرخش سياستِ اصيل از فرآيند تفكر افتاده و به فراموشي سپرده شده است.

اجتماعي و  هاي سياسي،يه فعاليتسياست انساني برگونه مناسبات شهروندي است و بر پا

 كند.شود. اين سياست بنيان شهروندي را در مناسبات انسان سياسي دنبال مياقتصادي بنا مي

كارگيري خرد در سياست و اعمال قدرتي از قانون سياستي در سياست به مفهوم عميق كلمه به

سياسي در سياستي حاضر نباشد، كند. اگر خرد جامعه بنيادين است كه در جوامع انساني نفوذ مي

 نشيند.هاي واقعي ميتوهمات بيهوده برجاي سياست

در چهارسوي سياست انساني اصل حاضر شدن خرد سياسي در قلمرو آن است. با اين وصف در 
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شود و هرگونه اميدي هاي اصيل ميحكمراني اميد بيهوده داشتن موجب مرگ تدريجي سياست

 قانوني، اجرايي و داوري است. معطوف به خرد سياسي، منطق 

 اصيل سياست

سياست اصيل سياست انسان مدارانه است. در اين سياست راهبردي انسان اصل است و ديگر اصول  

 آيند.متفرع آن به حساب مي

يافته دروغ به يك اصلِ كلي در فرآيند سياسي تبديل شده در جامعه سياسي امروز پديده سازمان

ها و قوانين اساسي را دستخوش فرسايش كرده است. اكنون وضع يتِ سياستاست. اين پديده، ماه

يافته كه موقعيتِ وجودي سياست اصيل مخدوش شده و كوير راستي سياست در اي سازمانگونهبه

 1آستانه زوال است.

يافتنِ دروغ بزرگ شده است. اين هاي اصيل جريان سوادِ سياسي موجب سازماندر سياست

هاي انساني در عرصه اجتماع سياسي دور كرده و در نتيجه در همه سطوح را از واقعيتواقعيت ذهن 

 بينانه شده است.يندي غير واقعآفر

داني به ما كمك در سياست اصيل ما نه به سواد، كه به دانايي نيازمند هستيم. اين سياست

 زندگي كنيم.گونه واقعي بينديشيم و به شكل واقعي كند كه در جامعه انساني بهمي

دنبال كار گرفتنِ خرد در فن سياست ناب است. اين فن سياستي بهسياست اصيل براي به

مهندسي كردن فن حكمراني در كشور است. با اين فرض فن حكمراني فقط با سياست اصيل، قانون 

 كند.گيرد و توسعه پيدا ميفني، مجريان فني و داوران فني شكل مي

 چرخش سياست انساني

ها با اوست به احتمالي دچار يقيني در اشتباه كند همه حقسياست انساني كسي كه احساس ميدر 

سراسر واقعيتي اشتباه است. شايد چاره مشكل تفكر در كه  درحالي آوري دارد،شده است. او باور يقين

هاي اصيل است تا با چرخش خودسازيِ سياستمدار بازطراحي در سياست انساني اعماق سياست

 صورت گيرد.

اكنون زندگي در چرخش سياست انساني چنان رونق يافته كه خرد و فكر سياسي 

هاي خود و جامعه خودش است. اند. يعني چگونگي حيات هر انساني محصول سياستساخته

سازي دارند و برگي از انسان ها در جامعه انساني ساختار و ماهيت انسانبا اين فرض سياست

 ند.شوواقعي محسوب مي

 

                                                 
 مراجعه كنيد. «حكومت قانون»براي توضيح بيشتر به كتاب . 1
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 اصل موضوعي سياست

در سياست انساني اصل موضوعي اصالت دارد كه از چند اصل ديگر استنتاج شده و به آن قضيه 

كند هاي بنيادين موضوعيت پيدا ميشود. با اين اصل اولويت سياسي در روند سياستسياسي گفته مي

 دهد.و ضرورت خود را نشان مي

اي دغدغه تحول دهد. اگر در جامعهسياسي را تغيير مياولويت سياسي در جامعه بنيادين هويت 

يافتگي هايي خواهد بود تا بتواند گامي در توسعهاي وجود داشته باشد، ناگزير از تغيير اولويتتوسعه

 كننده در توسعه انساني برعهده خواهند داشت.ها نقش تعيينبردارد. با اين تصور اولويت

 انديشه سياسي 

شود. با اين شي از امر سياسي است. اين اصل از طريق فرآيند انديشيدن قابل فهم ميانديشه سياسي نا

شود كه آدمي در آن انديشيده باشد و با اين فرض اصلِ فرض انديشه سياسي به ميزاني دانسته مي

 كند.انديشيدن حدود انديشه را تعيين مي

اول و دشمني سياست دوم  اي از طرح دوستي سياستدر امر سياستي فراهم آوردن مجموعه

است. با اين فرض صلح سياستي سوم و جنگ نيز سياستي چهارم در امر سياسي و سياستي تلقي 

 شوند.شوند. اين چند سياست از مسائل اساسي انديشه سياسيِ روزگار ما محسوب ميمي

بين انديشه انديشه سياسي به ساختاري از انديشه اجتماعي توجه دارد. در اين ساختار همگرايي 

 كنند.سياسي و انديشه اجتماعي وجود دارد و آنها به توسعه يكديگر كمك مي

شوند. اين در انديشيدنِ سياسي وجود انديشه سياست اصل اول است و اين دو همزمان ديده مي

حال اگر يكي كند. با اين اند كه حضور يكي وجود ديگري را ايجاب ميدو اصل در امتداد هم واقع شده

 هاي بنيادين نباشند، نشان از نبودن ديگري است.از اين سياست

 تفكر سياسي

شكل گرفتن است. اين سياست چنان فرسوده و حال در انگيزيدر تفكر سياسي امروز كوير حيرت

 هاي عميقِ مغزي است.رمق شده كه فاقد هرگونه خرد سياسي، منطق سياستي و پويشبي

سكوت نشانه خالقيت تفكر است. اين اصل در دوره جديد در چرخش سياست مسئله پديداري 

 رنگ شده و شايد هم به كلي فراموش شده است؛ زيرا سكوت نيمي از راهِ حقيقت نارفته است.كم

سخن سياسي نشانه ميزان سكوت، تفكر سياسي و چگونگي حاضر شدن خرد در سياست است. 

سياسي و نيز جريان خرد در سياست نيازمند  امروزه انسان سياسي بيش از هر چيز به سكوت و تفكر

 آيد.وجود به است تا با اين سياست احيايي در روند تفكر انساني براي توسعه پايدارش

ها را درست شناخت و دانست كه احساس دوري ممكن است ذهن را از در سياست بايد موقعيت

اشد و با زبان سياست از منطق سياسي ها بايد گويا بدارد. ذهن در روند سياستفهم سياست اصيل باز 
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دار باشند تا در ها بايد برنامهسخن بگويد و روي يك سياست يا سناريوي خاص پافشاري نكند. سياست

 ها اصالحات بنيادين صورت گيرد.صورت ناتواني آنها جابجا شوند و در برنامه

ست، اصيل ذهن بايد ها و مناسبات انساني متمركز شود. در سياسياست بايد روي واقعيت

تفاهم ها داشته و به شكل روشن از آن سخن بگويد تا دچار سوءها و انديشهاطالعات واقعي از موقعيت

 نشود كه در نتيجه مفاهيم وارونه از آن پديدار شود.

بايد همه تفكر باشد، در وضعيت كنوني مرجع فكرگذاري براي آن وجود كه  حاليدر سياست

هاي بدون پشتوانه فكر در جامعه سياسي خود نشانگر فقر ضر سامان يافتنِ سياستحاحال در ندارد.

 انسانِ خردمند و دانايِ اصيل است.

ها پديده سياست يك تفكر اصيل و پايدار در جامعه انساني است، اما امروزه در اغلب حكومت

ها و بين سياست است. در سياست امروز نوعي جابجايي ها نشستهدروغ و نيرنگ برجاي سياست

جايي احساس با خرد ها شكل گرفته و رهزن اذهان باسوادان شده است. اين واقعيت ناشي از جابهدروغ

 بوده و در نتيجه روند تفكر را در سياست اصيل دستخوش فرسايش كرده است.

 قدرت سياسي

ياست رقابت بر سر شود. در سسياست به فهم قدرت، كاربرد قدرت و به پيكار بر سر قدرت مربوط مي

گيرد تا با اصل و اعمال كيفيت قدرت چرخه توزيع، نظارت، كنترل و تعديل قدرت سياسي شكل مي

 قدرت صورت گيرد.

قدرت سياسي طرحي از رابطه انسانيِ برابر و نابرابر است. با چنين منطقي سياست در عمل فن 

 كارگيري قدرت سياسي در كشورداري است.مناسب به

ياسي همزمان سه اصل تفكر، زور و باور وجود دارند. در اين ميان تفكر اساس قدرت در قدرت س

 كنند.آفريني ميشوند و نقشسياسي است كه زور و باور متعاقب آن ايجاد مي

كند. اين قدرت در فن انساني در جامعه انساني اعمال حاكميت قانوني ميبراساس  قدرت سياسي

 كنند.همه شهروندان بر پايه نظم اجتماعي و امنيت انساني از آن اطاعت مي فرمانروايي بدون معارض است و

قانون منطقي و تفكر اجرايي قانون است. در اين فرآيند بر مبتني قدرت سياسي در سازمان دولت

به تفكر اجرايي قانون ن فني و منطقي نياز دارد و عالوه حاكمِ كارآمد براي كارآمدي حكمراني به قانو

 يز نيازمند است.فني ن

 شفافيت سياست

در سياست دو اصل بنيادينِ شفافيت فني سياست و اطالعات فنيِ سياسي اصالت دارند. اگر شفافيت فني 

فرض ما  اين گيرد. باها پيشرفتي صورت نميزيريها و برنامهاطالعات در سياست نباشد، در سياستگذاري

 هاي اصيل نيازمنديم.سياستبراساس  ريت كالن كشورها در مديها و برنامهثبات سياستگذاريبه
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معناي برخورداري از انديشه و اطالعات سياسي آمدن اصلِ سياست بهوجود به در سازمان سياسي

گونه انديشه سياسي به تنهايي در چرخش سياست كافي نيست، سياست هم است. با اين اصل همان

 برخورداري از اطالعات روشن نيازمند است.هاي مختلف به تفكر و انديشيدن و در موقعيت

ها هاي مرده يا فرسوده كنوني در جهان نيازمنديم. اين سياستبا اين فرض ما به بازسازي سياست

به گذشته طراحي شده سياستي در چهارسوي سياست اصيل هستند. پس سياست امروز رونمادي از بي

جه روندگرايي آينده از دستور خرد و تفكر اصيل يا خرد در فرآيند وضعي آن حاضر نبوده و در نتي

 افتاده است.

 كنندهسياستِ تعيين

ها در كشورداري كننده شكل، مقاصد و چگونگي فعاليت دولتعنوان يك واقعيت تعيينسياست به

پايه معه سياسي براي اعمال حكمراني براست. در اين فرض سياست يك فعاليت فكري در جا

 گري است.تنظيم

ت در موقعيت عمل سازه اصلي براي سامان دادن و تدبيركردن امور كشور است. اگر اين سياس

 كلي نقش بر ديوار خواهند بود.سازه نامطمئن باشد، امور حكمراني به

حال در سياست گاهي ايندهند. باكنند و هم جامعه را تغيير ميها هم خود تغيير ميسياست

دهد. در اين صورت گيرد كه سرنوشت ديگران را تغيير ميعيت ميمثابه يك واقسياستمدار تصميمي به

هاي سياستي بايد سياسي و معطوف به خرد و تفكر باشند تا به همه جامعه سود برسانند. يعني تصميم

هاي ها بايد باري از دوش شهروندان بردارند نه اينكه باري بر دوش آنان بگذارند كه سياستسياست

 ستند.كنوني از نوع دوم ه

كند. با اين منطق، سياست نه تنها با اخالق سياست بخشي از اخالق پايدار انساني را تعيين مي

 رود، هرچند سياست امروز از روند اخالق سياسي جدا شده است.شمار ميمنافاتي ندارد كه بخشي از آن به

 سياست دانايي و ناداني

ناميده شده و در آن خرد حاضر نبوده همه  سياست سراسر دانايي است. در اين صورت آنچه سياست

 حاصل سرمايه باسوادي و ناداني است. با اين فرض خرد سياست را به دو نوع دانايي و ناداني دانسته است. 

تر باشد كه سياست به دو نوع باسوادي و دانايي است. سياست اول شايد امروزه اين اصل مفهومي

 ناظر است.شكلي و دوم به واقعيت سياست انساني 

انساني كه باسوادِ سياسي باشد، سبك مغز است و با آن عمق سياست و قدرت سياسي و سياست 

فهمد. در اين ميان فقط داناي سياست، صاحب خردِ سياسي، انديشه سياسي و ايده حكمراني را نمي

سواد كه هسياسي از چنين امكاني برخوردار است. بنابراين جامعه سياسي براي توسعه انساني نه ب

 داناييِ سياست نيازمند است.به
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 حكمراني سياست

يابد. در اين شوند كه با آن فن حكمراني اصالت ميهاي فني موجب بهبود روند حكمراني ميسياست

 كننده جامعه سياسي است.سياست، قانون سياسي حق حيات ويژه دارد و راهبر و تنظيم

آمدن فن وجود به غاز تغيير حكمراني خوب وبا وجود اين درك درست يك سياست فني سرآ

هاي بنيادين در تعارض يكديگر نيستند و قابل جمع حكمراني است. اين دو حكمراني براساس سياست

يافته براي دستانه جامعه توسعههاي پيشنويسخواهند بود، هرچند در دوره كنوني بنيادهايش با پيش

 نيافته مخدوش شده است.جامعه توسعه

 ت سياسيثبا

گيرند. در فن حكمراني ثبات سياسي و اخالقي بر پايه اصول انساني و نيز منابع ملي صورت مي

اگر در حكومتي اين دو اصل ناديده گرفته شوند، نشان از فقر قانون فني، مجريان فني و داوران 

 فنيِ قانون فني است.

اي اصيل و فن حكمراني باشد. در هنيافته در فقر سياستنيافتگي جامعه توسعهشايد راز توسعه

نفع افراد خاص تغيير يابد و در سرعت بهاين جامعه ثبات سياست امري الزم است و مقررات نبايد به

 نتيجه جامعه بيمار شود و از توسعه بازماند.

 سياست آينده

روند ساخته عنوان يك واقعيت وجود ندارد و در سياست آينده سياست است. با اين اصل سياست آينده به

 نگر آن را ساخته باشيم.شود كه ما با خرد و تفكر آيندهشدن است. اين سياست به ميزاني ساخته مي

ها هاي سياسي هستند. در آينده روند سياستهاي آينده بخشي از سياستِ در راه واقعيتسياست

 ماند.ايدار ميكند، اما سياست در موقعيت سياست بوده و عناصر بنيادينش پهرچند تغيير مي

پژوهي آينده نيازمند است. اين سياست به هر مطالعه از آينده مربوط سياست آينده به سياست

پژوهِ آينده با روندپژوهي آينده پژوهي از آينده نيازمند است؛ زيرا سياستشود و به يك مطالعه روندنمي

 نباشد.دهد تا بيگانه و وانهاده از آينده هاي آينده شكل ميبه سياست

 

 فصل چهارم ـ فن سياستگذاري

 انديشه سياستگذاري 

هاي سياستگذاري در نگاه عمومي نه فرآيند ادراكي و شناختي كه امري سياستي است و در آن تحليل

 سازي متفاوت است.اصيل سياستي فرايندهايي مربوط به هم دارند. اين اصل بنيادين با اصل سياست

انديشه سياسي است. سياستگذار با تفكر در انديشه سياسي به  در سياستگذاري اصل اول وجود
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انديشه و براساس  سازيحال امر سياسي سياست نيست و سياستكند. با اين سازي اقدام ميسياست

 ايده سياسيِ سياست است.

ساز توانا، سياستگذار كارآزموده، فرآيند سياستگذاري، ما در فرآيند سياستگذاري به يك سياست

هاي علم و فناوري با نيازهاي تار سياستگذاري، پيوند سياستگذاري با علم و فناوري، ارتباط سياستساخ

عمومي كشور در توسعه انساني، اقتصادي، صنعتي و كشاورزي سخت نيازمنديم. اين لوازم سياستي 

ل مشكل كنند، اما خود سياست نيستند. به هر حاسازي به سياستمدار كمك ميهرچند در امر سياست

 جامعه امروز اين است كه اين تفاوت فهم نشده و در نتيجه مغالطه اصل و فرع رخ داده است.

 سياستگذاري در حكمراني

فن حكمراني الگوي مناسب براي سياستگذاري در برابر حكمراني خوب است. اين فن در عمل كانون 

 فرهنگي است. ها و افزايش رقابت در حوزه سياسي، اقتصادي، علمي واصلي سياست

فن حكمراني براساس منطق سياستي براي اعمال سياستگذاريِ روشنگرانه در كشور طراحي شده 

 است. در اين فن چند سياستگذاري بنيادين الزم است:

كردن راهي از سياست براي رفتن در سراي واقعيات معناي نشانهسياستگذاري قانوني كه به  .1

هاي اساسي با منطق آور است كه تفاوتك سياست اجراييِ الزامانساني است. قانون سياسي در عمل ي

 شود.سياست دارد. منطق سياست به ماهيت قانون توجه دارد و هر قانوني با همين منطق شناخته مي

در سياستگذاري امروز ضروري است فضايي براي حركتِ عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي   .2

ن شناكردن پيدا كنند و از اين طريق امكان توسعه پايدار انساني ايجاد شود تا با فرصت شناگري امكا

 فراهم شود.

گيريِ سياستگذاري فرهنگي، سبك زندگي عقالني و بومي موجب تبادل در فن حكمراني، شكل .3

شود. اكنون نه از سياستگذاري بنيادينِ فرهنگي هاي بنيادينِ فرهنگي در عرصه جهاني ميسياست

نه تاكنون سبكي براي زندگي عقالني طراحي شده و نه چيزي از هويت بومي  اطالعي در دست است و

دانيم و به گفته رويم كه آغاز و انجام آن را نمينگاه  ما به راهي مي برجاي مانده است. با اين

 رويم.مي 1سهروردي به ناكجاآبادي

شوند تا هريك در يدر فن حكمراني دو اصل سياستگذاريِ آموزش و بازار كار همزمان ديده م  .4

ها و هاي اساسي بين نيازها، سياستگذاريراهي متفاوت با ديگري به پيش يا پس نروند. اكنون تعارض

 در همين نكته نهفته است. 2آموزش انساني وجود دارد و شايد راز بيمار بودن فرهنگِ آموزش

موزش موجب سازي اصل است. اين آدر حكمراني آموزش و روش سياستگذاري براي سياست

گيرد. در اين شود و از فرآيند آزمون و خطا فاصله ميتسريع و تعميق تصميمات سياستي در كشور مي
                                                 

 است.« ي الحقيقه العشقف»از يحيي سهروردي در كتاب  آباداصطالح ناكجاد. 1

 18هاي بنيادين فكر، صيونس ادياني، قانون 2.
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 خصوص به چند آموزش اساسي بايد توجه كرد: 

 طراحي فلسفه حكمراني براساس مناسبات انسانيِ آموزش، الف(

 اعي آموزش،مثابه يك واقعيت اجتمطراحي سياستگذاري بنيادين در روندها به ب(

 1طراحي سياستگذاري تطبيقي با توجه به تجارب آموزش جهاني. ج(

 

 فصل پنجم ـ فن سياستمداري

 سياستمدار امروز

هاي كشورداري باشد. با سياستي، فني و هوشيار در واقعيت ،دانا ،سياستمدار امروز بايد انساني فكور

كه سياستمدار بايد به آنها توجه كند.  اين فرض زيركي، كياست و منطقي بودن از ديگر اموري است

 شايد برترين نكته در سياستي بودن ذهن، مغز، انديشه، ايده، باور و عملِ سياستمداري است.

سياستمدار امروز در وضعي واقع شده كه از ماهيت سياست و وجود خودش بيگانه است. او در اين 

حال چگونه ممكن است چنين  ا اينخود يا خودِ فراموش شده است. بروزگار سمبل انسان بي

 دهنده خودهاي ديگر در حوزه انساني باشد.سياستمداري نجات

كردن را درست آموخته ما در جهان جديد به سياستمدار بزرگي نيازمنديم كه چگونه حكومت

شناسي با شناس باشد و براساس سياستشناس و جامعهقانون ،شناسباشد. او همزمان بايد انسان

 داني حكومت كند.نقانو

 نياز سياستمدار

جاي ترويج سياستمدار امروز به مشاور دانا، توانا و همياري با كياست نيازمند است. اگر سياستمداري به

سازد از نشانه ناداني عمق سياست يا برخورداري از سوادِ عاميانه است. سياستمدار دوستي دشمن مي

 گيرد.من را در دايره دوستي به شكل سرگردان به بازي ميسازد و دشدانا با سياست معقول دوست مي

ها و شكوه آن چيزي سوادي و باسوادي سرگردانند و از دانايي سياستسياستمداران اغلب ميان بي

 كنند.سياست هستند و فقط از اين عنوان استفاده ميدانند. با اين فرض سياستمداران امروز بينمي

شود كه هاي بزرگ بشري در جامعه امروز محسوب ميترين رنجاز اساسي فقر سياستمداريكه  درحالي

تاكنون خوشي در برابرش طراحي نشده است. انسان امروز تاكنون با رنج سياسي بيش از خوشي آن 

 ها به خوشي وجود دارد.و در جامعه جديد به سختي اميد نجات از رنجِ سياست سروكار داشته

 

                                                 
هاي بنيادين هاي حكومتي و قانونپژوهش»هاي در كتاب« زش بيمار استفرهنگِ آمو»براي آگاهي بيشتر به يادداشت  1.

 مراجعه كنيد.« فكر
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 سياستمداران باسواد

دانند و ستمداران باسواد نه انديشه سياستي در سر دارند و نه سياستي را در امر كشورداري ميسيا

ميرانند. اين سياستمدار ممكن است با اغلب در تصورات بيهوده سرگردانند و همواره زمان را مي

مر سازي حركت كند كه اين اسازي در روند سياستي در مسير دشمنجاي دوستنادانستن سياست به

 براي سياستمدار دانا امري ممنوع است.

سازي است. سازي در هر وضعيت ممنوع و اصل بر روند دوستدر سياست بنيادين، پديده دشمن

ها ها مواجه شد و فرصت داد كه سياستجاي كشمكش با سياستمدارها بايد با سياستوصف بهبا اين 

طره يابند و به توسعه انساني بپردازند و جز اين با هم پيكار كنند و تواناترها بر جامعه انساني سي

 زدن بر سر هيچ است. چانه

هاي دانند در اليهجاي باسوادي بايد دانا باشد. او بايد آنچه را كه مردم نميسياستمدار واقعي به

نياد مختلف آن بداند. با اين فرض حاكم نبايد زماني دانا شود كه همه دانا شدند و اين روند از دانايي ب

افتد و مشروعيت لحاظ خردمندي و دانايي ميپسندي بهكند و حكومت از مردمحكمراني را سست مي

 دهد.خود را به لحاظ خرد سياسي از دست مي

 سياستمدار دانا

سياستمدار بايد دانا و توانا در انديشه، تفكر و امر سياستمداري باشد تا دستيابي به اعماق سياست 

كند. به گفته فارابي ين سياست توجيهي براي معادله فضيلت، خير و سعادت پيدا ميممكن شود. او با ا

 1حاكم هم بايد هنر حكمراني بداند و هم با دغدغه اصلي رابطه سياست و سعادت را كشف و فهم كند.

 سياستمدار دانا چه چيزهايي را در فن حكمراني بايد بداند؟

انا به محتواي قانون سياسي در فن حكمراني باشد. او بر سواد عمومي بايد دسياستمدار عالوه  .1

 شناس باشد و هم فن اجرايي قانون را بداند تا دولت دانايي تشكيل شود.هم بايد قانون

بخش در سازمان حكمراني سياستمدار در جامعه سياسي بايد كانون تفكر خالق و اميد نجات  .2

يد ساز نااميدي بنوازد و بايد چشمه اميد ملت در جامعه حال دولت دانا در امر حكمراني نباباشد. با اين 

 انساني باشد.

هاي پيچيده و دشوار سياستمدار بايد ذهني سيال، منعطف و سيّاس داشته باشد تا دچار فريب  .3

 ها فاصله نگيرد و در نتيجه گمان بيهوده در سر نپروراند.نشود و از واقعيت

همزمان استفاده كند و بداند كه ناديدن هريك موجب  سياستمدار بايد از امكانات ذهن و مغز  .4

جز شود. اگر سياستمداري فاقد هريك از اين امكانات باشد، او بهبه فراموشي سپردن ديگري مي

 سياستمداري ممكن است هر چيز ديگر باشد.

                                                 
 97ابونصرفارابي، تحصيل السعاده، ص. 1
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سياستمدار بايد پيش از هر گفتاري نخست بينديشد و افكارش را به شكل روشمند در ذهن   .5

ها مواجه شود و امكان اصالح و بازسازي آن ها بخواند تا با حداقل اشتباهبنويسد و از روي نوشتهخالق 

 وجود داشته باشد.

هاي خود شناس داشته باشد و به اصالح اشتباهسنج و اشتباهسياستمدار بايد ذهني نكته  .6

كارش قرار نگيرد، خوداصالحي شناسي در دستور بپردازد تا به خودسازيِ سياسي اقدام كند. اگر اشتباه

 گيرد.اصالحي در دستور كارش قرار نميو در نتيجه جامعه

سياستمدار بايد در كشورداري انساني فكور، فناور، سياسي، سياستي و منطقي باشد و تقنيني  .7

 تصميم بگيرد، اقدام كند و احساس نمايد كه در قبال تمامي تصميمات خود مسئول است.

ها را به آينده دور و نزديك بدوزد تا ذهن و مغزش نگر داشته و افقفكر آيندهسياستمدار بايد   .8

گرايي گرفتار نشود و در موقعيت حال فرو نرود در روند آينده قرار گيرند و در گرداب سنگينِ گذشته

 كه در آينده بر بيهودگيش سوگوار شود.

ر منطقي در وجودش فرو ببرد سياستمدار بايد خشم سياسي را با محاسبات خرد سياسي و تفك  .9

و دوستي را بر دشمني ترجيح دهد. او بايد بداند كه خشم پايان تفكر، خردمندي و منطق است و هر 

 پذيري قرار گيرد.بر منطق اصيل باشد تا در موقعيت دفاعتصميم او بايد مبتني

ي كند تا سنج باشد و از قانون زمان پيروشناس و زمانسياستمدار بايد انساني زمان  .10

شود كه دچار خميدگي مناسبات انساني را بر وفق مقتضيات زماني دنبال نمايد. اين ويژگي موجب مي

 ذهن و مغز نشود و در فضاي باز و گشوده حركت كند.

سياستمدار بايد ارتباط صميمي با مردم داشته و با ذهن سياستي تصميمات و اقدامات   .11

شود و او پسنديِ سياستمدار ميام دهد. اين شيوه موجب مردمفراگيرِ سياسي براي انسان سياسي انج

 مثابه خرد و انصاف بگيرد تا منافع همه مردم تأمين شود.تواند تصميمي بهمي

سياستمدار بايد سفر سياسي و سياستي در پهناي جهان داشته و از قانون و منطقِ ذهن  .12

شود و با برخورداري هوش سياستمدار مي سياسي و سياستيِ برخوردار باشد. اين ويژگي موجب تقويت

 گيرد.واقعيت اجتماعي و سياسي ميبراساس  بيني فراخ، تصميماتياز جهان

سياستمدار بايد كشور خود را با همه ابعاد دور و نزديكش بشناسد و دانا به منافع و مصالح  .13

 و سياستي برخوردار باشد. عمومي جامعه انساني بوده و از قدرت سياسي همراه با ايده و انديشه سياسي

سياستمدار بايد ممارست ذهني و مغزي در عرصه سياسي و سياستيِ گذشته، حال و آينده  .14

 حاصل بپرهيزد.هاي بيهاي آينده قرار گيرد و از تعارضجهان داشته باشد تا بتواند در روند سياست

و به شكل واقعي با پذيري دنبال كند هاي اصيل را با اصل رقابتسياستمدار بايد سياست .15

 هاي بنيادين مواجه شود تا ذهن سياستي خالق او توسعه پيدا كند.سياست
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سياستمدار بايد با زبان و منطقِ سياست زمانش آشنا بوده و بر تفكر سياسي مسلط سيطره  .16

 شود.داشته باشد. اگر اين ويژگي در ميان نباشد، او در امر سياسي و سياستي نابينا مي

بايد ذهنِ اصيل، خالق و منطقي داشته باشد. اين ويژگي از او انساني ممتاز در سياستمدار  .17

 سازد تا گامي فراتر از رقبا در امر كشورداري بردارد.امر سياستي مي

هاي زمان را دنبال مثابه واقعيتپذير داشته و مديريتي بههاي برنامهسياستمدار بايد سياست .18

هاي انساني به ديشيدن براساس منطق سنخيت و با امكان و ظرفيتكند. اين انديشه برتر را براي ان

 شكل واقعي انجام دهد تا از واقعيات و مناسبات انساني دور نشود.

سياستمدار بايد حداقل يك ايده، يك انديشه و از يك فرهنگ بزرگ انساني برخوردار باشد  .19

 برگونه فرهنگ و تمدن انساني بسازد. ايتا به ذهنِ خالق فرهنگي و تمدني دست يابد و بتواند جامعه

ه باشد تا المللي سرنخي از سياست بنيادين داشتسياستمدار بايد در مذاكرات ملي و بين .20

خوان نويسي انجام دهد. او بايد نمادي از انسان ذهنطبق انديشه سياستي با رويكرد خرد سياسي مشق

ي رقيب ديكته كند. اين امر فقط با خوانشِ هايش را براشناسيِ سياسي سياستباشد و با منطق روان

 شود.هاي اصيل ممكن ميهاي ذهن رقيب در سياستزمينهپس

سياستمدار بايد از هوش ذهني، عاطفي، سياسي و اجتماعي مفيد برخوردار باشد و از هوش  .21

ر مصنوعي در امر و انديشه سياسي و سياستي استفاده كند. او همزمان بايد هر دو هوش را در ام

گيرد تا بر توانايي خود بيفزايد و بداند كه هوش مصنوعي انسان ساخته است و كاركشورداري به

 خطرش بيش از هوش واقعي نخواهد بود.

سياستمدار بايد ذهنِ كياستي داشته و در هر شرايطي انسان باهوش، زيرك و مؤدب باشد و  .22

ها سرگردان شود و ر گرداب سياستدر گفتار و نوشتار از زبان غيرسياستي استفاده نكند تا د

 مشروعيت سياستمداري خود را از دست بدهد.

سياستمدار بايد با در پيش گرفتنِ راه سكوت سرآغازي براي حاضر شدنِ خردش در سياست  .23

كند كه همه از خرد سياسي برگونه باشد. او با اين ويژگي ممتاز سرمشقي را براي شهروندان تعيين مي

 كارگيري خرد را در سياست بياموزند.كنند و پيش از آن روش به خرد سليم استفاده

منطقي مخاطبان كمك  -سياستمدار بايد در سياست سخني را بگويد كه به اقناع عقالني .24

لحاظ اجتماعي تابع تر استفاده شود تا سخنانش بهكند و براي اين امر الزم است از آمار و ارقام بيش

 منطقي روشن باشد.

نما، شاداب، مؤدب و مانند طبيعت زيبا، با طراوت و با محبت بايد انساني خوشسياستمدار  .25

باشد و خشم در سيمايش ديده نشود و رحمت از وجودش سرازير شود. او بايد نيك بياموزد كه حتي 

صورت لزوم دشمنان خود را بخنداند و براي سامان دادن چنين  براي دشمن خود هم بخندد و در

 ت شادان نيازمند است.استراتژي به حكم
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مدار بوده و فرآيند اخالقي در حيات سياستمدار بايد در حيات مدني و مواضع سياسي اخالق .26

 سياسي او نمود ممتاز داشته باشد. او بايد سمبل انسان اخالقي بر پايه منطق و اخالق انساني باشد.

د تا هميشه در روند سياستمدار بايد به يك نظام فكريِ منسجم و منطقي پيوند داشته باش .27

اصالح سياسي و بازسازي فكر سياستي قرار گيرد. او بايد بداند كه به خودسازي سياسي و سياستي 

 براي خوداصالحي بيش از ديگران نيازمند است.

ها داشته و پاسخگوي منطق پذير در قبال مسئوليتسياستمدار بايد ذهني سيال و مسؤليت .28

 عملِ سياسي باشد.سياسي و قدرت سياسي در فرآيند 

سياستمدار بايد پيش از هر چيز بداند كه انسان سياسي، سياستي و قانوني است. اين فهمِ  .29

انگيزد كه جامعه سياسي، قانون سياسي، نظم سياسي و امنيت سياسي را با عميق خردش را برمي

 جامعيت آن درك كند و درصدد تعميم آن به جامعه بنيادين انساني برآيد.

ر بايد فهمِ حاكميت و حكمراني را همراه با فهم قانون سياسي در موقعيت عمل سياستمدا .30

هايش پژوهي در سياستمداري قرار گيرد. با اين فرض سياستمدار با سياستقرار دهد تا با روند سياست

 شود.شناخته مي

سياستمدار بايد آشناترين فرد به قدرت سكوت و منطق خموشي باشد. شايد شرط اصلي  .31

حال او بايد تمايز اين دو تمداري در فهم اين دو واقعيت از قدرت سياسي نهفته است. درعينسياس

 قدرت را بشناسد تا دچار مغالطه نشود كه رهزن خرد سياسي و فهم اصيل شود.

سياستمدار بايد از فن سياسي، سياستي و اجرايي برخوردار باشد. او بايد افق تصميماتش  .32

گيري عقاليي مهارت داشته باشد و در فهم و طرح مسائل كالن و در تصميم ها باشدمثابه واقعيتبه

 هاي تحليلي و منطقيِ بزرگ برخوردار باشد.  حكومتي از ظرفيت

سياستمدار بايد انساني شاداب باشد تا سياست شادان را در جامعه سياسي ترويج دهد و از  .33

مثابه تجربيات تاريخي صف سياستمدار بايد بهمند شود. با اين وهاي شادانِ تاريخ بشري بهرهسياست

 لحاظ حكمت شادي فني عمل كند.در عرصه حكمراني سراسر شادان بوده و به

سياستمدار بايد درعين سخن به راست گفتن با سياست تدبيري همه راست را بگويد. اگر  .34

ن اصل هدفمند دهند و اياين راست دروغ باشد، مردم در جامعه سياسي دروغ گفتن را ترويج مي

 كند.عنوان يك سياست كلي در جامعه حق حيات پيدا ميخواهد شد و در نتيجه دروغ به

سياستمدار بايد هدف حاكمان گذشته، حال و آينده را بشناسد و بداند كه كسب قدرت همه  .35

كند تا قدرت فهمد كه قانون فني چنين هدفي را تعديل ميهدف نيست. او با درك سياست فني مي

 سياستي عرصه شهروندي را نسوزاند.اسي با بيسي

سياستمدار بايد بداند براي حكمراني فني برترين سياستمدار دانا و توانا الزم است. با اين  .36
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نگر و منطقي باشد. اين فرض برترين حاكم از نظر خرد انساني است كه سراسر دانا، فني، جامع

آورد و با شكل دادن هيئتِ دولت تكنيكي ردهم مياي از فناورترين مجريان را گسياستمدار مجموعه

آيد. با اين وصف سياستمداران قانوني هم بايد فناورِ قانوني درصدد عملياتي كردن حاكميت قانون برمي

شناس، هم فن اجرايي قانون را بدانند، هم عامل به قانون فني بوده و هم از باشند، هم قانون

 شدت فاصله بگيرند.بهآور است سرايي كه اغلب ماللسخن

ها، قوانين و مقررات باشد تا سياستمدار بايد در فن حكمراني دانا و توانا به سياست .37

پذيري پيشه كند. او بايد با منطق خرد سياسي همراه با تعهد انساني به شكل واقعي نمادي از مسئوليت

 دنبال داشته باشد.آورد كه اميد و تحسين شهروندان را بهوجود به توسعه پايدار انساني

سياستمدار بايد در فن حكمراني انساني عميق، تودار، خيرانديش و با پيشينه رخشان و  .38

شود و ها باشد، موجب فسادانگيزي جامعه حكمراني ميدرخشان باشد. اگر سياستمداري نادانِ سياست

 دهد.مي برد و رنج و بدبختي را گسترشدر نتيجه خير، خوشي و روشنايي را از ميان مي

هاي دانا، توانا، فني، با ظرفيت، با شهامت و سياستمداران در فن حكمراني بايد از انسان .39

 ها اقدام مسؤالنه انجام دهند.اخالقي باشند تا متناسب با مسئوليت

پذير و هوشيار داشته باشد تا بتواند از مشاوران سياستمدار بايد ذهني دقيق، عميق، مسؤليت .40

رنگ باشد يا ني در فن حكمراني استفاده فني كند و چنان نباشد كه مشاور پذيريش بيتوانا و ف دانا،

صورت تفنني تلقي شود. اگر سياستمداري از مشاور دانا و فني استفاده نكند، در سياستمداري او بايد به

 ترديد كرد كه شايد اساساً جابجايي در سياستمداري رخ داده است.

 

 فصل ششم ـ فن شهرداري

 ن شهريف

فن شهري در حوزه انساني نمادي از فن شهرداري است. با اين اصل فن شهرداري با توجه به دانش 

آيد. اين شهر نه عنوان سرمايه فكري بشر به حساب ميهاي اجتماعي بهارتباطي همراه با زيرساخت

 هوشمند مصنوعي كه سراسر واقعي است.

شوند. اگر در مديريت شهري كار گرفته ميان بهدر فن شهرداري دو هوش واقعي و مصنوعي همزم

 رسد.امروز به يك هوش بسنده شود، فرآيند ساخت، نوسازي و مديريت شهري به ناكجاآباد مي

كارگيري هوش مصنوعي مانند هوش واقعي يك اصلِ ضروري است. اكنون هوش در شهر امروز به

كند، هم درصدد اجراي قانون بر ع ميمصنوعي مانند هوش واقعي هم براي شهر انساني قانون وض

 آفرين است.آيد و هم نگاهي به فن داوري دارد و در هر عرصه فن حكمراني نقشمي
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  شهر انساني

شهري است. در اين شهر انسان سياسي اصالت  در شهر انساني پديده شهرداري سازوكاري براي انسان

 ها معطوف به وجودش است.دارد و همه تالش

 به چهار بخش تقسيم شده است: انسان شهر

يافته كه اي سامانگونهشهر سنگي كه مدل شهر امروزي است. در اين شهر وضع انساني به الف(

 شهري نبوده است. شهر موضوعيت پيدا كرده و گويي آن براي انسان

ان، ، خيابشهر سنگي نماد شهر كنوني بشر است. در اين شهر فرآيند شهري مانند ساختمان، اتوبان

شوند. اين شهر درباره حقيقت و واقعيت انسان ها موضوع اساسي شهر محسوب ميو پارك هاكوچه

سكوت كرده و به همين دليل انسان در شهر واقع شده و بدون آنكه شهري شده باشد. با اين نگاه شهر 

 نشده است.شهري ديده امروز هرچند مانند سنگ سفت و سخت شده، اما در آن شاخص انساني و انسان

شهر آرماني كه ماهيت ذهني براي انسان امروز دارد. انسان ازآنجاكه چنين واقعيتي را در  ب(

اي داند، در ذهن خود مدل اسطورهبيند و دستيابي به آن را دشوار يا ناممكن ميجامعه خودش نمي

 كند.اي از آن ياد ميسازد و به شكل افسانهمي

شروع شده 1شهر افالطونهني برجاي مانده است. اين شهر با آرمانشهر آرماني هنوز در موقعيت ذ

تر شده است. اين دو شهر مفهومي3اندو يا كساني كه از روزگاران آينده سخن گفته 2مورو با تامس

شهر كنند. چون آرماناما كمك زيادي به انسان سياسي در شهر سياسي نميهرچند مورد نياز انسانند، 

دازي درباره يك نظم سياسي و اجتماعي است كه با واقعيات و مناسبات انساني فاصله پرنوعي از خيال

 بسيار دارد.

شهر انساني يك نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي به هم وابسته است كه شالوده آن براي  ج(

 هاي كالن حكمراني مقاصد انساني را در جوانبمقاصد انساني طراحي شده است. اين شهر در سياست

 مختلف هدفگذاري كرده است.

جاي شهري بينجامد و انسان در عمل بهشهري به دو بخش است: يكي فني كه به انسانفن انسان

در شهر بودن شهري شدن را تجربه كند. ديگر فني كه به ساختار و سكونتكده انسان شهري توجه دارد 

 بندي و مديريت شود.و بايد برگونه تكنيكي صورت

شهري شهر است. در اين شهر انسان موضوع اصلي و انسانمادي از واقعيت انسانشهر انساني ن

شود و هويت و جاي در شهر بودن شهري ميشود. يعني در اين شهر، انسان بهسراسر فن تلقي مي

 كند.موقعيت جمعي و مدني پيدا مي

                                                 
 289افالطون، جمهور، ص. 1

 122شهر، صتامس مور، آرمان 2.

 59شهر، صآرمان فردريك اوويون،. 3
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سقوط است. امروزه اكنون پيش از تولد و استقرار در سكونتكده شهر در آستانه شهر انساني هم

و اين واقعيت تلخ همه مشكل انسان  اي شده كه ويران شهرها برجاي شهر انساني نشستهگونهوضع به

شهر در دستور قرار گرفته كه فارابي از آن به جاي انسانشهر بهبا اين فرض ويران 1امروز شده است.

  2مدينه فاسد ياد كرده است.

وي اصطالح  3به قلم گيدس ابداع گرديده است.« ر تحولشهرها د»شهر جهاني در كتاب  د(

گرفته كه آن را سكونتگاه كارند نيويورك، لندن و توكيو بهشهر را براي شهرهاي جهاني مانجهان

تأمين سرمايه، توليد پساصنعتي، مديريت خدمات تخصصي و پيشرفته و نوآوري براي خدمات 

 ت.عمومي دانسته كه طرح جديدي از شهر سنگي اس

المللي، تمركز هاي متعددي مانند تمركز قدرت سياسي، ملي و بينشهرهاي جهاني نقش

هاي اقتصادي، المللي و فعاليتكار ملي، بينوهاي مرتبط با حكومت، تمركز تجارت و كسبسازمان

ركز مرتبط، تمتمركز انباشت كاالها براي كشور و ديگر كشورها، تمركز بانكداري، بيمه و خدمات مالي 

آوري و رفته پزشكي، حقوق تعليمات عالي و كاربرد دانش علمي در فناوري، تمركز جمعخدمات پيش

هاي جمعيت با تمركز مصرف كاالهاي لوكس براي اقليت و اشاعه اطالعات از طريق انتشارات و رسانه

 توليد انبوهي از كاالها براي اكثريت را برعهده دارند.

 حكمراني شهري

ها و نهادهاي گيرد كه فقط شامل سازماندر گستره وسيعي مورد استفاده قرار مي حكمراني شهري

هاي صنفي و مدني، مشاركت هاي غيردولتي، اتحاديهشود و به طيف وسيعي از سازمانحكومتي نمي

فرض توافق در فن حكمراني شرط اساسي براي  گيرد. با اينهاي خصوصي و عمومي را دربرميبخش

 ر انساني در سكونتكده شهري است. توسعه پايدا

ها و فرآيندهاي كند و به تمركز بر مكانيزمحكمراني شهري به صرف مديريت شهري بسنده نمي

سازي آن تمايل دارد. با اين اصل فن شهري براي حكمرانيِ سياست سازماني، مديريت شهري و پياده

 قانوني و فني در اداره كردن شهر انساني است.

كننده در حكمروايي شهري دارد. در اداره امور شهر چرخش قانون نقش تعيين 4ونحاكميت قان

 فني با مديران فناورانه براي اجراي قانون سياسي اصلِ الزم است.

شود كه همراه با مهر، محبت و احسان گسترده است. در فن حكمراني، خدمات شهري براساس فني ارائه مي

 گيرد تا انسان موضوع اصلي شهرانساني شود.فرآيند شهري صورت مي اين خدمات در انسان شهرها براساس

                                                 
 269هاي بنيادين فكر، صهمان، قانون 1.

 25ي، السياسه المدنيه، صابونصر فاراب 2.

 35گيدس، شهرها در تحول، ص. 3
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 نظام شهروندي

در نظام حكمراني پديده شهروندي اصالت دارد. در اين نظام سياسي كسي شهروند است كه حق 

شود. حيات سياسي داشته باشد. يعني حق حيات شهروندي موجب برخورداري از حق رأي مي

حال شهروند كسي است كه رأي و  كند. با ايند خودش تعيين مياين حق را نه قانون كه فر

 حق رأي داشته باشد و رأي داشتن مالك اصلي براي شهروندي در حوزه انسان شهري است.

 شهر هوشمند

شود. اين شهر نمادي از شهر هاي هوشمندانه و تفكر خالق مديريت ميشهر هوشمند براساس سيستم

محور، محور، رفاهيمحور، تجاريشهر با فنوني مانند داناييكه  رحاليد واقعي در انسان شهر است.

 محور بنا شده است.محور و امنيتنظم

اندازها، ها، چشمشهر هوشمند سند راهبردي براي فن حكمراني است. در اين شهر سياست

 شوند.هاي واقعي تبيين ميها بر پايه اهداف و آرمانها، طرح و برنامهمأموريت

ها در هاي كاهش مصرف منابع، بهبود استفاده از ظرفيتِ زيرساختر هوشمند داراي مزيتشه

هاي برابر، فراهم بهبود شرايط اجتماعي و كيفيت زندگي، تقويت رقابت تجاري و ايجاد فرصت

 آوردن كيفيت خدمات شهري و بهبود كيفيت زندگي براي افزايش مشاركت انساني است.

عه هوشمندي در نهاد حكمراني است. اين شهر مصداقي از يك شهر هوشمند مبناي توس

حال قدرت هوشمند در شهر شكلي از توانايي براي تأثيرگذاري و  حكمراني هوشمندِ فني است. با اين

 نفوذ بر ديگران است.

 گيرد:محور صورت مي چگونگي تعامل دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي در در چند

 ول و فنون شهرداري،فن شهري و سيطره بر اص .1

 هاي شهر هوشمند به لحاظ چيرگي هوش،زيرساخت .2

 گيري از هوش مصنوعي،شهردار هوشمند با بهره .3

 شهر و فضاي هوشمند واقعي، .4

 محيط هوشمند انساني، .5

 ارتباطات و مفاهمه هوشمند، .6

 سياست هوشمند عقالني، .7

 توسعه اقتصاد هوشمند انساني، .8

 زندگي هوشمند براساس انسان شهري. .9
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 فن شهرداري 

هاي هوشمند است. اين فن بدون هوش واقعي مثابه يك واقعيت فن سياستفن شهرداري هوشمند به

 افتد و همزمان از هر دو هوش برخوردار است.كارگيري هوش مصنوعي از كارآيي ميو به

زيست  فن حكمراني به حكمراني هوشمند در پرتو مردم هوشمند، سياست هوشمند، محيط

، اقتصاد هوشمند و زندگي و مرگ هوشمند پيوند خورده است. در اين فن انسان اصالت دارد و هوشمند

 مدارانه است.سراسر واقعيتي انسان

حكمراني هوشمند شامل مشاركت سياسي فعال، ارائه خدمات شهروندي و نيز استفاده هوشمند 

تضاد و متفاوت شهري است. در شود. اين حكمراني درصدد همسوسازي منافع ماز دولت الكترونيك مي

سياسي در سازمان  اي از انساناين حكمراني تعامل و مفاهمه سياستي و قانوني وجود دارد كه مجموعه

 دولتي، جامعه مدني و بخش خصوصي در آن حاضر است.

 

 فصل هفتم ـ فن انتخابات

 فرآيند انتخابات

شود. اين رويكرد بيش از آنكه پرسي بنا ميهانتخابات رويكردي از حكمراني شناور است كه با اصل هم

 بندي واقعيت يافته است. به ماهيت حاكميت توجه كند برگونه شكلي و صورت

پرسي و همه سازي پديده حكمراني است. با انتخابات اصل همهانتخابات سازوكار اوليه براي مشروع

افتد. ي و مقبوليت عمومي فرو نميشود و چيزي از دستور خرد سياسچيزِ حاكميت و حكمراني بنا مي

 .انتخابات سازوكارهاي متفاوت دارد كه در اينجا بخش تكنيكي آن مورد توجه قرار گرفته است

شود كه هريك مزايا و معايبي براي خود انتخابات با سه مدل محلي، استاني و كشوري برگزار مي

 ود:شدارند. با اين فرض انتخابات به سه شكل متفاوت طراحي مي

 انتخابات عمومي و محلي كه به انتخابات كنوني كشور ناظر است. الف(

 شكل گرفتن است،حال در انتخابات تخصصي به شكل استاني كه ضرورت آن احساس شده و ب(

 اي جديد و در راه است.انتخابات فني برگونه كميسيوني كه ايده ج(

و متعاقب آن كشوري تبديل شود. در انتخابات براي كارآمدي بايد از محلي به شكل استاني 

شود. با اين اصل انتخابات ها از محلي به استاني و در نتيجه كشوري تبديل مياين انتخابات دغدغه

صورت فني بايد برگزار شود. در آغاز الزم است مجلس و كاركردش مجلس از شكل عمومي به

صصي و مشخص بدانند و اين صورت تختعريف شود و همه مردم مأموريت هر كميسيوني را به

 و حوزه به شكل واقعي تدريس شود. انديشه بزرگ براي انديشيدن در مدارس، دانشگاه
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 انتخابات فني

نظام انتخابات تخصصي است. در اين نظام هر شهروندي بر مبتني انتخابات فني ساختار تكنيكي دارد و

ص و تجربه است. با اين فرض هر يك از فن، تخصاي از كشورداري صاحبِ صورت يك اصل در حوزهبه

 شهروندان در اين نظام حكمراني نقش تعييني خود را در انتخابات برعهده دارند.

بر اصل دانايي و فني باشند و در اين رابطه سواد در نظام فنيِ انتخابات همه فرآيندها بايد مبتني

ر چرخش انتخابات فريب بايد جرم حال د دانشگاهي و حوزوي نقش فرعي را برعهده گيرند. با اين

 ها جايگزين اين واقعيت اجتماعي دردناك شوند.تلقي شود و از گردونه انتخابات بيرون رود و سياست

دهد كه رأي داشته باشد و كسي كه فاقد رأي باشد، دليلي در نظام فني انتخابات انساني بايد رأي 

ركت در انتخابات رأي داشتن شرط الزم است و اين هايش را عرضه كند. يعني براي شندارد كه نداشته

 كننده هويت افراد در مشاركت انتخاباتي است.واقعيت تعيين

اي از قانونگذاري و سياستگذاري در نظام فنيِ انتخابات كساني بايد رأي دهند كه حداقل در زمينه

سالگي تعويض شوند 20ها در داشته باشند. براي اين امر ناگزير بايد شناسنامه« فن، تجربه يا تخصص»

كننده در چگونگي رأي دادن تا وضعيت فن، تجربه و تخصص هركس در آن نوشته شود و همان تعيين

 گذارد.ملي صحه ميصورت به و انتخاب نماينده باشد. اين اصل بر ضرورت نظام انتخابات كميسيوني

 انتخابات كميسيوني

يوني برگزار شود. با اين فرض هركس براساس فن، تخصص اصل كميسبر مبتني انتخابات تكنيكي بايد

دهد تا انتخاب شهروند همراه با انتخابات ها رأي مياي كه دارد به يكي از نامزدهاي كميسيونو تجربه

 تخصصي صورت گيرد. 

در اين فرآيند نامزدهاي انتخاباتي نيز بايد صاحب فن باشند و متناسب با فن تقنيني كه دارند در 

دست آوردن اعتماد مردم باشند. با اين ها درصدد بهيون خاص نامزد شوند و از طريق سياستكميس

فرض هر نامزدي بايد داليل اقناعي براي نامزدي و منتخب شدن در كميسيون مربوطه داشته باشد تا 

كميسيون مردم رغبت كنند به او رأي دهند، يعني منطق تقنيني نامزد انتخابي بايد براي انتخاب او در 

 كننده باشد.خاص تعيين

 انتخاب قانونگذاران 

كنند. آنان مردم با اصل دانايي و منطق سياستيِ خود قانونگذاران تكنيكي را در امر تقنيني انتخاب مي

توان انجام داد و اصل برگزاري انتخابات دانند كه با انتخاب قانونگذاران كار بزرگي نميحال مي در عين

ين وضعيت هم انتخابات فني، هم قانونگذاران فني، هم قانونگذاري فني و هم قانون بايد فني است. در ا

 منطق حكمراني موضوعيت پيدا كند.براساس  سراسر تكنيكي باشند تا فن حكمراني

با اين حال انتخاب قانونگذاران بايد تابع منطقي خالق باشد. اگر از كسي پرسيده شود كه چرا اين 
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كننده داشته باشد. اگر دليلي نباشد، انتخابي ونگذاري انتخاب كرديد، بايد داليل مجابفرد را براي قان

 زيرا دليل انتخابي توجيه مستدل براي انتخاب كردن است. ،هم نبايد وجود داشته باشد

 فن حكمراني انتخابات

گيرند. در رد توجه قرار ميدر فن حكمراني مسائلي مانند نظام انتخابات، كيفيت نمايندگي، كيفيت قانونگذاري مو

مند در دستور مطالعه هاي نظام پارلماني، نظام رياستي و آينده نظام سياسي برگونه روشاين حكمراني مدل

فرض ثبات حاكميت فني و تعامالت فني در فرآيند قانونگذاري و حاكميت  سياستي قرار خواهند گرفت. با اين

 ل نباشد هر اتفاقي در فرآيند حكمراني ممكن است رخ دهد.قانونِ فني اصلي الزم است. اگر اين اص

آيند. اگر مردم فني نباشند، در انتخاب دچار اشتباه در فن انتخاباتي، مردم اصلِ اول به حساب مي

شناسان بر كرسي قانونگذاري، اجرايي جاي قانونجاي دانايان يا حقوقدانان را بهشوند و باسوادان را بهمي

آيند و آنان حساب ميشانند. پس مردم سرآغاز فن حكمراني در نظام انتخابات تكنيكي بهنو داوري مي

 كننده در سازمان دولت عقل برعهده دارند و در هر حال مردم بايد جدي گرفته شوند.نقش تعيين

 قدرت انتخابِ انساني

وجود به اراده آزادانتخاب يك اصل بزرگ انساني در چرخش حكمراني است. اين اصل با قصد منطقي و 

گزيند بايد تابع منطقي باشد. اين منطقِ آيد. در اين صورت كسي كه در انتخابش سياستي را برميمي

 گزيند و ديگر سوي تابع منطقِ سياست نامزد است.انتخاب را از يكسو خود بر مي

ن قدرت از ترين قدرت انساني در جامعه سياسي است. ايها اساسيانتخاب فني براساس واقعيت

شود. شايد به همين دليل بود كه كمتر كسي تاكنون ديده شده كه هاي برتر انساني محسوب مينشانه

 به اين سطح از قدرت انساني دست يافته باشد.

 مشاركت فني

صورت مستقيم يا به شكل بناي فن حكمراني است. اين مشاركتِ فني بهفن مشاركت تخصصي سنگ

حال داشتن دانشِ مشاركت فني براي شهروندان در نظام  د بود. با ايننمايندگي و قانوني خواه

 انتخابات تكنيكي اصلِ الزم است.

گيري كالن حكومتي اصلي الزم است. اين در فن حكمراني مشاركت فني مردم در تصميم

 گيرد. در اين موقعيت شهروندان با اصل آگاهي از چندوچونمشاركت فني در روند انتخاب صورت مي

پرسي ملي در سطوح مختلف كنند و به همهگيري با رويكرد جمعي اقدام ميسازي به تصميمتصميم

 دهند.حكمراني پاسخ روشن مي

مشاركتِ فني مردم نه سوادمحور كه براساس اصول دانايي و منطق عقل سياسي است. در اين مشاركت، سواد 

سازي و اند. با اين فرض مشاركت در نظام تصميمشدهمتداول دانشگاهي و حوزوي در مرحله دوم مشاركت واقع 

 شوند.دهي ميگيري يك كشور اصل است كه جامعه مدني و بخش خصوصي با آن سازمانتصميم
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 انتخاب عقاليي

در انتخابات تخصصي اصلِ نخست شكل دادن به الگوي انتخاب عقاليي است. در اين انتخابات خرد سياسي 

 محور شكل گيرد.آيد تا بنيادي از انتخابات داناييوجود به ر فرآيندشبايد حاضر شود و شفافيت د

بر مجمع عقالي شهروندي است. در اين فرآيند شهروندان خردمند هم بايد انتخاب عقاليي مبتني

هايش را باز و بسته ومهرهروند انتخابات را دنبال كنند، هم نامزد انتخابات را به شكل يك واقعيت پيچ

 1شاهده نمايند كه آيا براي قانونگذاري توانايي الزم را دارند؟كنند تا م

سازي برابر براي رأي دادن در انتخاب عقاليي دو اصل افزايش آگاهي شهروندان و فراهم آوردن فرصت

اصل است. اگر مردم از پديده انتخابات و روند انتخاباتي و كاركرد منتخب در آينده آگاهي مفيد نداشته 

 فرصت پاياپاي در انتخابات برخوردار نباشند، هر اتفاقي ممكن است در اين فرآيند رخ دهد. باشند يا از

در هر حال شهروند بايد تفكر انتخاباتي و سياست انتخاب داشته باشد. او با تفكر سياستي، سياست 

نامزدها كه  دهد. با اين وصف در انتخابات نهكند و به سياست ديگر پاسخ منفي مينامزدي را انتخاب مي

ها را انتخاب كنند تا يكي بر ديگري چيره شود و مردم نه نامزدها كه سياستها با هم رقابت ميسياست

 كند.كنند و در نتيجه چگونگي اجراي سياستِ قانوني و داوري آن را نقد و اصالح مي

 

 فصل هشتم ـ فن قانونگذاري

 قانونگذار

هاي معطوف به آن قانونگذار به تفكر ست. با اين خرد و سياستتقنيني ا قانونگذار نماد خردِ سياسي و

داند كه قانونگذار بيش از هر چيز بايد نماد خرد كند. با اين فرض او ميوضعي قانونگذاري اقدام مي

كند و توهمات خود قانوني باشد. اگر او بهره ناچيزي از اين خرد داشته باشد، در عمل قانوني وضع نمي

 نشاند.ر قانوني ميرا برجاي تفك

شناسد شود. او انسان زمانش را ميشناسي شناخته ميشناسي و قانونقانونگذار با دو ويژگي انسان

داند و براساس كند. ضمن اينكه فن قانونگذاري را در ابعاد كالن ميو متناسب با آن قانون وضع مي

 .مناسبات انساني و مقتضيات زماني قانون سياسي وضع خواهد كرد

شناسي و شناسي، قانونكند. او سمبل انسانقانونگذار در يك جمله كسي است كه قانون وضع مي

ها ميزان، وزن قانونگذاري و قانون را در ابعاد شناسِي در حوزه انسان سياسي است. اين نشانهجامعه

 كند.مختلف تعيين مي

 

                                                 
 مراجعه نماييد. «هاي عقالني در انتخاباتكاوش»براي توضيح بيشتر به  1.
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 مسئوليت قانونگذار

كند كه دولت قانون است. او چنان قانون را طراحي مي مسئوليت قانونگذار كشف، طرح، فهم و وضع

ها با خواهد تا در موقع تعارضفني آن را اجراي فنيِ كند. با اين فرض قانون فني، داور تكنيكي مي

 تطبيق مقررات حقوقي بازخواست قانوني انجام ندهد و فقط قانون حاكم باشد.

بر فني بودن ساني مرتبط باشد، اين قانون عالوهمسئوليت قانونگذار وضع قانوني است كه با شأن ان

 بايد اخالقي باشد و هويت انساني در آن لحاظ شود.

مثابه خرد وضع شود. اين وضع قانونگذار بايد خرد قانوني را در وضع قانون تعميم دهد تا قانوني به

 اصل بنيادينِ قانونگذار است تا در مدار وضع قانون قرار گيرد.

د منطقي براي قانونگذاري داشته باشد. اگر شهروندي بپرسد كه چرا اين قانون وضع شده، قانونگذار باي

 قانونگذاري باشد. تواند منطق توجيهي براي اقدامكننده وضعي داشته باشد. اين دليل ميدليل مجاب

 دو پرسش قانونگذاري

 دنبال پاسخ گفتن به دو پرسش بنيادين باشد:قانونگذار بايد به

كند و ختار حكومت چگونه است؟ ساختار و ماهيت حكومت را قانون اساسي تعيين ميسا الف(

شود و قانون بايد متناسب با قانون اساسي و حكومت تعييني اين قانون حكومت طبق آن ساخته مي

 وضع شود.

هاي اجتماعي اي مناسب است؟ قانونگذار با فهم واقعيتچه ساختاري از حكومت براي چه جامعه ب(

اي وضع كند، با اين حال قانون نبايد با حكومت و جامعه داند كه چه قانوني را براي چه جامعهيم

حكومتي تعارض داشته باشد. از اين رو تعليم مباني و اصول حكومت و شيوه حكمراني براي شهروندان 

 ها را به حداقل ممكن برساند.يابد تا تعارضضرورت مي

 قانونگذار اجتماعي

بايد از واقعيت اجتماعي براساس منطق اجتماعي پيروي كند تا منطق قانونگذاري و قانون  قانونگذار

بر واقعيات و مناسبات انساني باشد. او بايد بداند كه واقعيت اجتماعي امري سيال و فني مبتني

 صورت سيال و منعطف وضع شود.اي درگذر است. با اين اصل قانون بايد بهانديشه

از آنكه به منطق قانوني حساس باشد بايد به تأثيرات واقعيات اجتماعي در فرآيند قانونگذار بيش 

گرايي آن متفاوت گراييِ قانون با اصل واقعگيري منطقحال شكلگيري حساس باشد. بااينتصميم

 اند.است. اين دو اصل فني دو دستاورد متفاوت را به همراه دارند كه اغلب ناشناخته مانده
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 ونگذاريروند قان

انونگذاري و قانون حق ويژه در آينده قروندشناسي اصل بنيادين در امر قانونگذاري است. اين اصل به

حيات ويژه دارد. با اين وصف قانونگذار بايد روند قانونگذاريِ قانون انساني را بشناسد و در اين امر 

 انگاري پيشه كند و در توهمات بيهوده سرگردان نشود.واقع

اري در تصور نخست وجود ندارد و فقط روند سياستي و قانونگذاري وجود دارد. قانونگذار قانونگذ

گري نهد تا با اصل تنظيمرو ميهايي براي روند سياستي پيشمشي كند و خطدرواقع قانون وضع نمي

 به تسهيل امر حكمراني كمك كند.

 سه اصل قانونگذاري

 د:در قانونگذاري سه اصل بنيادين وجود دار

 هاي بنيادين، وضع قانون سياسي براساس سياست الف(

 اجراي قانون با رويكرد تكنيكي، ب(

 ارزيابي قانون به شكل هوشِ فناورانه. ج(

شوند. با اين اصول اين اصول بيانگر مراحل و اقدامات جاري قانونگذاري و قانون محسوب مي

 دنبال داشته باشد.ند تا حسرتي را در آينده بهماشود و چيزي ناديده نميفرآيند قانونگذاري كامل مي

 مجلس انديشه

هاي سياستي براي سياستگذاري نياز دارد. اگر اين اصلِ مجلس امروز بيش از هر چيز ديگر به انديشه

گرايانه به سياستگذاري جاي وضع سياستگذاري آيندهمهم در قانونگذاري ناديده گرفته شود، مجلس به

شود كه در آن وضعيت بود و نبودش نگري دور ميآورد و به كلي از منطق آيندهميگرايي روي گذشته

 يكسان است.

هاي بنيادين در عمل شود. اين سياستهاي اصيل قانوني شناخته ميمجلس تقنيني با سياست

ها نباشند، تقنيني در كار نخواهد بود تا وجود كنند. اگر اين سياستماهيت مجلس را تعيين مي

 س تقنيني ضرورت داشته باشد.مجل

 ايده قانونگذاري

شود. با اين فرض نوع انديشه قانونگذار با انديشه و ايده جامع قانونگذاري براي وضع قانون شناخته مي

 كند.و ايده در عمل عمق، ماهيت و سطح قانونگذاري را تعيين مي

ن انديشه واقعي ذهنِ قانونگذار را ايده قانونگذاري در وضع قانون به انديشه قانوني نياز دارد. اي

حال قانونگذارِ فني در  كند تا قانوني طبق مناسبات انساني وضع شود. با اينمتوجه امر قانونگذاري مي

 كند.عمل قانون تكنيكي را در شرايط عمومي وضع مي
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ند. در اين صورت قانونگذاران در وضع قانون ملزم به رونوشت برداشتن از طبيعت كيهاني نيست

آيند كه طبيعت ذهن را متناسب ميفيت قانوني به شكل برتر درصدد برقانونگذاران با الگو قرار دادن كي

با جامعه سياسي براي وضع قانون پويا سازند. يعني قانون طبيعت الگوي مناسبي براي كيفيت تنظيمي 

 قانون سياسي است.

 قانونگذار سياستي

ها در هاي اساسي با هم دارند. اين تفاوتبا اصل سياستگذاري تفاوت دو اصلِ بنيادين قانون و قانونگذاري

اند. با اين وصف هريك حدود و مرز مشخص تعييني خود را ها به نحوي نشان يافتهچرخه قانون و سياست

 نگري فاقد هرگونه مصداق، مرز و حدود معين هستنددليل كليها بهگذاريمشيخطكه  درحالي دارند،

كنند. در وضع اين صورت مفاهمه برابر با هم مشاركت مياران در وضع قوانين سياستي بهقانونگذ

قانون هيچ ذهن و سياستي به تنهايي كافي نيست و در انديشه سياستي استفاده از ظرفيت مشاركتي 

شود كه قانون از خرد جمعي تغذيه شود و در نتيجه با كشور امري الزم است. اين اصل موجب مي

 تري وضع شودتفكر برتر و جامع قدرت

 مجلس فني

آيد. اين مجلس قوانيني را ميوجود به مجلس فني براساس انتخابات فني، انتخاب فني و نامزد فني

كند كه پشتوانه تفكر و منطق داشته باشد. با اين فرض مجلس فني براساس چرخش خرد در وضع مي

 آمده است.وجود به سياستِ تقنيني

كارگيري خرد تقنيني از دو اصل كز تجمع فناورانِ قانونگذاري است. اين مجموعه با بهمجلس فني مر

كند. يكي منطق قانونگذاري و ديگر منطق قانون يا قانون منطقي است. تلفيق اين دو كليدي پيروي مي

 يد.آميوجود به شود و در نتيجه مجلس فنيگيري قانونگذار توانا و موفق مياصل اساسي موجب شكل

آيد. قانونگذار با وجود به گيرد كه مجلس فني براساس انتخابات فنيفن قانوني زماني شكل مي

كند و درصدد نظارت فني از چگونگي اجراي قانون بر اين اصل بنيادين اقدام به وضع قانون فني مي

 آيد.مي وجودبه آيد. اين فنِ تقنيني درگرو قانون فني است كه آن نيز از فن قانونگذاريمي

 برانگيز براي انديشيدن وجود دارد:در مجلس فني چند نكته اساسي و تأمل

 هاي قانوني،گري سياستگري و هدايتمجلس فني با رويكرد تنظيم  .1

 شناسي،فن قانونگذاري براساس اصول و فنون قانونگذاري با الگوي انسان  .2

 احياي روش، روند و منطق قانونگذاري و قانون.  .3

 ي براساس ساختار و ماهيت سياسي،قانون فن  .4

 نظارت فنيِ قانون فني با توجه به مناسبات و مقتضيات انساني،  .5

 كشف چگونگي نظارت قانون در جوانب مختلف حكمراني.  .6
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در فن قانونگذاري الزم است نمايندگان ملت هريك از اين اصول بنيادين را بدانند تا به صرف 

 ود و مجلس به روز حق حيات تقنيني پيدا كند.سواد عمومي در امر تقنيني بسنده نش

 فن قانونگذاري

فن قانونگذاري به منطق قانونگذاري نيازمند است. قانونگذار در وضع قانون بايد تابع منطق فني باشد تا 

در برابر پرسش فني كه چرا اين قانون وضع شده و قانون ديگري جايگزين آن نشده، پاسخ 

 كننده داشته باشد.مجاب

پاسخگويي هريك از  شود كهقانونگذاري به سازمان قانونگذاري، اجرايي و داوري مربوط مي فن

ها نشانه كارآمدي فن حكمراني بر پايه قانونِ فني است. در اين فن، قانونگذار بايد قانوني اين سازمان

 مثابه واقعيت وضع كند تا مناسبات انسان سياسي در جامعه سياسي لحاظ شود.به

شود آيا فن قانونگذاري براي وضع قانون كافي است؟ پاسخ اوليه اين است د اين پرسيده ميبا وجو

كه منطق قانون براي اين مقصود كافي است. قانونگذار بايد از دو منطق واقعي در وضع قانون پيروي 

 كند؛ يكي منطق قانونگذاري و ديگر منطق قانون است.

هاي قانونگذاري ممكن شود. اين تا انديشيدن در انديشهكنند اين دو اصل به قانونگذار كمك مي

گيرد. با اين فرض قانون اساسي براي هاي قانونگذاري در سايه قانون اساسي صورت ميانديشيدن با انديشه

 كار بستن خواهد بود.اي در چرخه قانونگذاري قابل انديشيدن و بهكند كه چه انديشهقانونگذار تعيين مي

دنبال منطق تقنيني صدد فن قانونگذاريِ كارآمد است. او با اصل قانونگذاري بهقانونگذار در

رود. قانونگذار به شكل فن قانوني براي مجريان كارآزموده حكومتي، سياستِ فني تعيين، تنظيم و مي

 كنند.بيني كرده و آنان طبق قانون فني اعمال حكمراني ميپيش

 هوش قانونگذاري

نخستين براي امر قانونگذاري است. اين هوش از منطق خرد تقنيني پيروي هوش قانونگذاري اصل 

 كشد.كند، يعني منطق قانوني عمق و سطح هوش قانونگذاري را به تصوير ميمي

 اين اصل بنيادين سه پرسش ديگر را در حوزه حكمراني برانگيخته است: 

هوش مصنوعي  وضع كند؟جاي هوش واقعي قانون تواند بهآيا هوش مصنوعي مي پرسش اول،

اما هوش  ،در دايره فعاليت هوش طبيعي واقع شده و طبق اين اصل وضع قانون اوليه خواهد داشت

هاي هوش جاي هوش واقعي قانون وضع كند. چون اين هوش امكانات و قابليتتواند بهمصنوعي نمي

هاي هوش مصنوعي را دارد ابليتهوش واقعي هم امكانات و هم قكه  درحالي واقعي را در اختيار ندارد،

تواند برايش قانون وضع كند. اگر فن قانونگذاري در فرآيند حكمراني اعمال نشود، ممكن و بنابراين مي

حال فن قانونگذاري در  است هوش مصنوعي بتواند جايگزين مناسبي براي هوش واقعي باشد. با اين

 آيد.ميوجود هب حكمراني امري فني است كه متعاقب شهروندانِ فني
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تواند مانند هوش واقعي سياستمدار باشد؟ سياستمداري از آيا هوش مصنوعي مي پرسش دوم،

تواند آيد. اين هوش نميهوش مصنوعي ساخته نيست، اما به كمك توسعه روند سياستمداري مي

چند فرض هوش مصنوعي هر سرچشمه باشد، اما ممكن است در موقعيت ورچشمه قرار گيرد. با اين

هر حال سياستمداري نماد هوش تواند به كمك سياستمداري بيايد. به شود، اما ميسياستمدار نمي

 گيرد.واقعي است و هوش مصنوعي در خدمت اين نماد قرار مي

تواند قاضي باشد و داوري كند؟ هوش مصنوعي براي آيا هوش مصنوعي ميپرسش سوم، 

اين هوش فاقد اين اصل بنيادين كه  درحالي ز دارد،كردن به ذهن خالق و خودبنياد نياداوري

تواند به كمك داوري بيايد. است. بنابراين هوش مصنوعي از قابليت داوري برخوردار نيست، اما مي

تفكر است حقوق  عرفي حكومت كند، هوش مصنوعي بر مبتني جاي قانون وضعي كههاگر ب

 ميتواند قاضي باشد و داوري كند.

ها چنانچه به هوش مصنوعي كند. اين دادههاي تقنيني قانون وضع مياساس دادههوش واقعي بر

تر از هوش واقعي قانون وضع مراتب موفقسپرده شوند، آيا با اصل حسابگري دقيق ممكن است به

تواند بهتر از هوش واقعي قانون وضع اگر در قانون مانند حقوق تفكر نباشد، هوش مصنوعي مي كنند؟

 قانون سراسر تفكر و فراهم آمده از خرد و تفكر جمعي است.كه  اليدرح كند،

كند: يكي قانونگذاري با هوش واقعي و قانونگذار همزمان از دو هوش براي وضع قانون استفاده مي

كارگيري همزمان هوش مصنوعي در وضع قانون است. با اين اصل در اين دوره از قانونگذاري ديگر به

 يك به تنهايي براي نيازهاي انسان امروز پاسخگو نيستند.الزمند و هيچانساني هر دو هوش 

 قانونگذاران آينده 

كنند تا در حوزه انساني كوتاهي صورت هاي آينده را وضع و تبيين ميقانونگذاران آينده سياست

ير تقنيني ها قانونگذاران را در مسنگرفته باشد. در اينجا رابطه دو جانبه وجود دارد. ازسويي سياست

حال ما همزمان به  سازند. با اينهاي تقنيني را ميدهند و ديگر سوي قانونگذاران سياستقرار مي

 ها سخت نيازمنديم.قانونگذاران و سياستگذاران آينده براي بهبود روند آينده

ار ندارد تا قانونگذاران آينده با قانونگذاران امروز متفاوتند. انسان آينده در فضاي انسان امروز قر

كند كه چه قانونگذاري باشد و قانون و منطق قانوني امروز را بپذيرد. بنابراين انسان آينده تعيين مي

 چه قانوني را وضع كند.

كند. هرحال انسان آينده چگونگي قانون آينده و در نتيجه قانونگذار آينده را تعيين ميبه

ار و قانون آينده بايد فني باشد و از منطق ازآنجاكه انسان آينده فني است ناگزير قانونگذ

 قانونگذاري و قانون پيروي كند.
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 فصل نهم ـ فن قانون

 مفهوم قانون 

سازي و انديشيدن مشابه است. اين انديشيدن از قانون چيست؟ قانون يك انديشه طبيعي براي ايده

 نهد.امعه سياسي به آن گردن ميسازد و با باورپذيري جانديشه قانون به شكل واقعي امر قانوني را مي

قانون نه مانند حقوق تابع عرف، عادت، رسوم و آداب و سنن اجتماعي كه اصول و مقررات زندگي 

پرسي يا نمايندگان ملت براي بر پايه تفكر مدني است. اين اصولِ قانوني از جانب مردم براساس همه

طبق آن سازمان كشورداري را در مسير  شوند تا دولت مدنيگذاريِ عمومي دولت وضع ميمشي خط

 توسعه واقعي قرار دهد.

قانون قواعد كلي است كه از تصميمات عمومي ناشي شده است. اين قوانين با مقررات ديگري 

 شوند.هايي توجيه اجرايي ميها و تبصرهكنند و با دستورالعملوضع تعييني پيدا مي

آور است. اگر قانوني سياسي از طريق قواعد الزام قانون سرمشق، راهنما و مديريت رفتار انسان

 شود.ماند و از درون تهي ميآور نباشد، از كاركرد اصلي خود باز ميبراي جامعه انساني الزام

در اين صورت قانون براي مقياس رفتار انساني در حوزه عمومي اصل است. با اين فرض قانون 

چه كسي انسان است و چه ديگر انسان نيست. با اين  كند كهمقياس انساني نيست و آن تعيين نمي

 كردن رفتار انساني در جامعه سياسي است.حال قانون مقياسي براي رسم

عنوان يك اصل بنيادين حكمتي سراسر انساني است. با اين مفهوم، قانون موهبتي مفهوم قانون به

 فراهم آمده است. از حكمت سياسي است. پس قانون حكمت بشري است كه از عقل سياسي

 ويژگي قانون

كننده روابط اجتماعي، سياسي، آور، تنظيمعنوان يك واقعيت كلي فرآيند عمومي، الزامقانون به

اقتصادي برگونه منصفانه و عادالنه است. اين قانون از طريق سازوكارهاي فنيِ دولت، جامعه مدني و 

نما هستند و قانون وزه انسان سياسي قانوندر ح ها هر يكشود. اين ويژگيجرايي ميبخش خصوصي ا

 شود.ها شناخته ميسياسي با اين سياست

گرايي پيروي ريزي باشد و از منطق عقلقانون بايد در مقررات وضعي، صريح و واضح براي برنامه

 كند، يعني قانون سياسي بايد به محك خرد سياسي سنجيده و آزموده شود.

د و به زبان ساده و قانوني نوشته شود و از ادبيات پيچيده حقوق قانون بايد ساده و صميمي باش

 قانوني است.فاصله بگيرد. با اين فرض اساساً نانوشته بودن قانون شكلي از بازگشت به بي

قانون بايد منطقي از قابليت عمل داشته تا افراد را ملزم به كارهاي ناشدني نكند. با اين فرض 

سازي در ها با قابليت پيادهحال با ثبات باشد تا در تعارضو درعين قانون بايد تابع زمان بوده
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 موقعيت پيروي شدن قرار گيرد.

 با اين حال در قانون چند ويژگي اساسي وجود دارد:

 واقعيت كلي قانون براساس انسان سياسي،  .1

 آور بودن مواد قانوني براي شهروندان،الزام  .2

 و ملت،كننده روابط سياسي ميان دولت تنظيم  .3

 عادالنه و منصفانه بودن قانون بر پايه عدالت اجتماعي،  .4

 ريزي،صريح و واضح بودن براي برنامه  .5

 پيروي كردن از منطق عقل سياسي. .6

بنابراين قوانين سياستي هم بايد شفاف باشند و هم با اصل شفافيت گسترده شوند تا منافع 

 انون در تعارض با شهروندان قرار نگيرد.شود كه قانساني را تعيين كنند. اين ويژگي موجب مي

 نقش قانون 

گري بناي فن حكمراني است. اگر در حكمراني قانون فني حاضر نباشد، ياغيقانون تكنيكي سنگ

 نشيند.برجاي فن حكمراني مي

قانون ابزاري براي ساخت، نوسازي، بهبود و اصالح نظام حكمراني در جامعه سياسي است؛ 

سازد و هم راهبر سازمان حكمراني است. در اين صورت حكمراني راني را ميزيرا قانون هم حكم

 شود كه قانون ساخته است.چنان ساخته مي

قانون سرورِ خردمندان، شهروندان و شهرياران در جامعه سياسي است. اين قانون سيمايي از تفكر 

شود ي به نمايش گذاشته ميبنيادين در حوزه عمومي است. در اين قانون انسان در پهناي دولت سياس

 شود.شهري پديدار ميشهر در چهارسوي انسانو با آن انسان

سازد. اين قانون با هدف عنوان اصلي بنيادين دولت و جامعه سياسي را ميبا اين فرض قانون به

ي، هدفگذاري قانون براي ارتقاي نظم سياسنظم، صلح پايدار و امنيت انساني ايجاد شده است. در اين 

 شود.گرفته ميكارامنيت انساني و توسعه پايدار انساني به

 موضوع قانون

فنر آن انسان سياسي موضوع اصلي قانون سياسي است و دو اصل عدالت و اعمال شيوه منصفانه شاه

تواند قانون وضع كند؟ كسي توانايي شود كه چه كسي ميشوند. با اين فرض پرسيده ميمحسوب مي

شناسِ سياسي باشد و جامعه سياسي را بشناسد. او بايد درك روشني از دارد كه انسانوضع قانون را 

 عدالت اجتماعي داشته و بداند كه شيوه منصفانه زيستن، فكركردن و عمل كردن چيست.

قانون بايد در چارچوب نيازها و مقتضيات انساني و مناسبات انسان سياسي حركت كند. اگر 

ها بود و نبودشان يكسان است. انسان سياسي درونش ر بخشاين بخش ديده نشود، ديگ
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، انسان فرهنگي و انسان اجتماعي حق اي از انسان فناوري، انسان علمي، انسان اقتصاديمجموعه

 آيند.حيات دارند كه به كمك طرح موضوع اصلي قانون مي

 انواع قانون

تجميع اين سه بخش است  قانون بر سه بخش طبيعي، وضعي و تحققي است. قانون اساسي كه

زيرساخت همه قوانين وضعي كشور است. قانون وضعي متأثر از قوانين طبيعي و در امتدادش واقع 

كار گرفتن و ديگر سوي هايي است كه از يكسو قابل بهشده است. قوانين تحققي شامل مجموعه

 كار گرفته شده هستند.هايي از آن بهپاره

اصول قانوني ساختار كه  درحالي شود.رمنطقي تقسيم ميقانون به دو بخش منطقي و غي

هاي پذيرفته شده هستند. اين اصول نقطه آغاز فرضمنطقيِ بدون اثبات دارند و فقط پيش

 هاي غيرواقعي هستند.شوند و غيرمنطقي اساساً بيانگر استنتاجهاي قانوني محسوب ميفعاليت

ها و وعه قواعدي كه چگونگي رفتار انسانقانون در نگاه جامع به دو معناست. يكي مجم

كنند و ديگري به قواعد رفتاري خاص و مشخص مناسبات انساني را در جامعه سياسي مشخص مي

 شوند؛ مانند قانون مدني، قانون نظام وظيفه عمومي و قانون مجازات.مربوط مي

 اصول قانوني

قانوني نياز دارد. اصول قانوني واقعيت رسم وانسان در طرح اصول قانوني به نقطه آغاز و نيز خط

 شوند.ها با آنها اثبات چنين قابليتي وجود دارد كه ديگر گزارهكه  درحالي ناپذيري دارند،اثبات

 شود:به چند اصل اوليه در اين خصوص اشاره ميرو ازاين

 ز بهقانون بايد با موضوعيت انسان سياسي شكل گيرد و شفاف و روشن باشد و در آن نيا  .1

 تفسيري احساس نشود تا كاركرد حقوقي پيدا كند.

 قانون بايد كلي و فراگير باشد و جامعيت انساني در آن ديده شود.  .2

 اي داشته و از منطق خرد سياسي پيروي كند.قانون بايد منطق توجيهي و توسعه  .3

مان كشور قانون بايد جامع، منطقي و فني باشد و با تكنيك فكري و علمي براي اداره ساز  .4

 كارگرفته شود.به

 كننده امور يك ملت باشد و نقش سياستي ايفا كند.قانون بايد راهبر و تنظيم  .5

 قانون بايد نماد رحمت باشد و در آن خشم به حداقل ممكن برسد.  .6

قانون بايد در حيات بشري براي شهروندان مسئله دشوار آغاز و انجام هستي را توجيه   .7

 ستي وانهاده و نااميد نباشد.كند و آدمي در كيهان ه

قانون نمادي از واقعيت انسان است كه بايد در سرچشمه حيات هستي قرار گيرد تا   .8

 هاي آفرينش نوشته شود.متناسب با سرمشق
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 مقياس قانون 

اجتماعي شود. با اين اصل قانون ابزاري براي توجيه و تعديل قدرت سياسي، قانون براي انسان وضع مي

گري را هاي تقنيني نقش تنظيمسياستبراساس  در حوزه عمومي است. در اين نگاه قانونو اقتصادي 

 در ساختار حكمراني برعهده دارد.

قانون براي بهزيستن انسان سياسي است. در اين بهزيستي تأمين نظم، امنيت، صلح، عدالت و 

 هاي انساني اصلِ پايدار است.ارزش

مناسب جامعه سياسي است. انسان سياسي در هر حال  گيريقانون نخستين ابزار براي شكل

 كند.سازد، اما قانون مسئله روشمند كردن و منصفانه شدن آن را عملياتي ميجامعه سياسي را مي

قانون براي انسان سياسي در جامعه سياسي است؛ يعني قانون براي انسان سياسي مصرف دارد و 

 گري است.صلِ تنظيممقياسي براي تنظيم رفتار انساني براساس ا

شود. با اين فرض قانون براي تعميق عنوان يك اصل بنيادين براي انسان آزاد وضع ميقانون به

آزادي و اراده آزاد انسان است و چنانچه قانوني او را به بند گيرد در حقيقت نقض غرض رخ داده و با 

 حال بازنگري در قانون اصلي الزم خواهد بود.اين 

 ن انديشه قانو

ها نياز دارد. در اين فرض قانون قانون در آغاز يك انديشه و ايده سيال است كه به انديشيدنِ در انديشه

 مثابه يك انديشه غير از قانون برپايه يك واقعيت اجتماعي است. به

 شود و قانون نمادي از تفكر يك نسل است.، از تفكر تغذيه ميقانون اول

شود. در نام حقوق ناميده ميو سنن اجتماعي است كه امروزه به تابع شرايط، آداب قانون دوم،

 توانند قانونگذار يا قاضي باشند.حقوق تفكر اصيل وجود ندارد و به همين دليل حقوقدانان نمي

در اين فرض قانون سراسر تفكر و حقوق تابع سنن اجتماعي است. در قانون تفكر وجود دارد، اما 

 اكم است.در حقوق فقط ادراك ساده ح

مثابه يك واقعيت امري غيرتوهمي است. در قانون ذهن و منطق قانوني وجود دارد كه آن قانون به

اين واقعيت در حقوق به كه  درحالي دارد.آفريني باز ميچرخش توهم را در دايره وجودي خود از نقش

 كلي رنگ باخته است.

 ايده قانون

آمد كه متأثر وجود به اييادين است. با اين اصل هر قانوني از ايدهسازي بنايده قانون سازوكاري براي قانون

از انديشه قانوني است. در اين فرض ايده قانون درصدد است با اصل هدايت و مديريتِ رفتارها به نحوي 

 رفتار خاصي را تجويز كند كه در حوزه عمومي ممكن است اطاعت شده يا نافرماني از آن صورت گيرد.

تدريج كند كه در آن بهدر فن حكمراني به شكلي ايده انديشكده قانون را تقويت مي ايده قانون
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شوند. شايد امروز طرح انديشكده قانون به همين دليلِ هايش توضيح داده ميها و شاخصاصول، مؤلفه

 روشن ضرورت يافته است.

هاي كشورداري است؛ ناپذير برشانه پژوهشدر فن قانوني وجود انديشكده قانون ضرورتي اجتناب

زيرا پژوهشِ صرف قانون مستلزم انديشه قانوني نيست و با آن حتي يك سياست قانوني اصيل هم وضع 

شود. با اين اصل مجلس قانونگذاري يك مجموعه سياستي براي سياستگذاري تقنيني است كه نمي

هاي قانونِ فني لت سياستكند. در اين نگاه نمايندگان ملت براي دوگذاري ميمشيبراي دولت خط

 ها الزم است پشتوانه فكري، پژوهشي، فني و منطقي داشته باشند.كنند كه اين سياستوضع مي

 تفكر قانون

قانون فراهم آمده از تفكر خالق انساني است و بايد از وجودش بر پايه منطق قانوني دفاع كند. حقوق 

آن وجود ندارد. با اين فرض حقوق برخالف قانون  ازآنجاكه تابع سنن اجتماعي است چنان انتظاري از

 با ادراك عمومي همراه است و در آن تفكر اصيل و منطقي وجود ندارد.

حقوق شايد نقدناپذير رو ازاين قانون برخالف حقوق سراسر به تفكر خالق پيچيده شده است.

 وانايي و كارآيي خود دفاع كند.پذيري و نقدپذيري قرار دارد و بايد از تباشد، اما قانون در چرخه فهم

ها قوانين انساني ناشي از تفكر اصيل در فرآيند قوانين طبيعي هستند. در اين صورت همه انسان

به طبيعت كيهاني تعلق دارند، هرچند قوانين تفكر منطقي در عمل نمادي از خواصِ ذهن انساني 

منطق قانوني خود را دارد كه براساس به مناسبات انساني  روند. پس قانون انسان بناشمار ميبه

 هاي قوانين طبيعي نوشته شده است.سرچشمه

 قانون هوش مصنوعي 

هوش مصنوعي حدفاصل ماشين مكانيكي و هوش واقعي است. اين هوش در امتداد هوش واقعي قرار 

 تر است.مراتب قويفرض هر دو هوش كاركرد واقعي دارند و هوش واقعي به دارد. با اين

پذيري دارد و هم در يك مقياس منطقي كند، هم قابليت قانونمصنوعي هم قانون وضع مي هوش

شوند، ها از عناصر تعييني هوش مصنوعي محسوب ميكند. اين ويژگياز فرآيند قانوني عبور نمي

 هرچند ممكن است عبور از قانون اتفاق بيفتد.

كند. اين هوش از يكسو به وضع ضع ميها قانون وهوش مصنوعي مانند هوش واقعي براساس داده

قانون از جانب هوش واقعي نيازمند است تا در فراسوي قانون و معادالت انساني حركت نكند و در 

تواند براي انسان ها در مقياس منطقي ميتعارض با امر انساني قرار نگيرد. ازسوي ديگر براساس داده

 قانون وضع كند.

هم براي آينده به قانونگذاري نياز دارد. اين هوش هم قانونگذار هوش مصنوعي هم براي امروز و 

 كند.است و هم از منطق هوش واقعي پيروي مي
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قانونگذاران واقعي و مصنوعي بايد سراسر رو ازاين هوش واقعي و مصنوعي به قانون فني نياز دارند.

فن اجرايي به اجراي قانون  شناس بوده و براساسفني و تكنيكي عمل كنند و مجريان نيز بايد قانون

 فني اقدام نمايند.

خوانيِ انسان سياسي و هر دو هوش در وضع قانون فني به دو اصل بنيادين نياز دارند. يكي ذهن

شناسيِ سياسي در حوزه حكمراني است. هرچند امروزه هر دو هوش از ديگر جدي گرفتن نقش روان

 شود.يدستور خرد افتادند و حداقل توجهي به آنها نم

عنوان يك اصل جدي نيست و شود خطر هوش واقعي و مصنوعي بهحال چنانچه گفته ميبااين

قانون عمل بر مبتني نياز به تدبير فني براساس عقل فني دارد. در اين صورت چنانچه اين دو هوش

دو  پذيريگرايي و قانوننكنند ممكن است براي حيات انساني خطري بزرگ محسوب شوند. پس قانون

آيند و در اين ميان شايد خطر هوش واقعي اصل كليدي براي هوش واقعي و مصنوعي به حساب مي

 تر از هوش مصنوعي باشد.مراتب بيشبه

جاي هوش واقعي قانون وضع كند. اين هوش عنوان يك اصل بههوش مصنوعي ممكن است به

. پس اين هوش بايد از دستور فني تواند در سازمان شهري و نظارت دولتي نقش برجسته ايفا كندمي

 اطاعت كند كه با مناسبات و مقتضيات انساني سازگار است.

هوش مصنوعي براي انسان ساخته شده تا كارهاي دشوار او را انجام دهد. با اين فرض قانونگذاري 

را  تواند امكانات هوش مصنوعيترين كارهاي دشوار بشري است، انسان در اين امر مهم مياز اساسي

 مند شود.هاي آن بهرهكارگيرد و قانون وضع كند و در اجراي قانون و نظارت قانون نيز از قابليتبه

 قانون ذهني

اي از قانون سيطره ذهني بر ذهن ديگر يا اذهاني بر اذهان ديگر است. اين قانون فراهم آمده از مجموعه

شود. پس قانون در حقيقت نظامي مي شده است كه ازسوي قدرت سياسي مقتدر اعمال قوانين تعيين

 يافته در جامعه انساني است.از قواعد ضروري و سيطره

اي از سياهچاله دولت است. اگر قانون فني نباشد، دولت همه چيز را قانون در نگاه برتر سفيدچاله

ت اصلي الزم در عنوان سفيدچاله دولحال قانون بهگرداند. با اين برد و چيزي را باز نميدر خود فرو مي

 سازمان حكمراني است.

تواند به سفيدچاله قانون در فرآيند حكمراني گشاينده پهناي سفيدچاله است. انسان تا جايي مي

دولت اميد داشته باشد كه از مدار سياهچاله بيرون آمده و رفتارش با مقياس سفيدچاله قانوني 

 سنجيده شود.

 مسئله دشوار قانوني

ترين مسئله دشوار قانون است. اين مسئله به سختي فهمِ انسان قانوني از اساسي كشف هويت انساني و
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 رود.گيرد و اغلب در چرخش و فرآيند قانوني تحليل ميدر دستور تفكر قرار مي

شود. هاي دشوار قانوني محسوب ميدر فرآيند قانون، بنيان آگاهي و گواهيِ قانون از ديگر مسئله

درست انديشيدنِ و ساخت مفاهيم بنيادين ناظر است. اين اصلِ مفهومي ممكن  آگاهي از قانون به اصل

تصور گواهي قانون  است به شكل تعريف تمام و ناتمام يا برگونه رسمي تمام و ناتمام باشد. با اين

شود كه قضاياي حملي، شرطي و برهاني در آن كردن قضاياي قانوني مربوط ميدرست به شناسايي

 شوند.ميگرفته كاربه

 قانون كنوني 

تر تابع شرايط اجتماعي، مناسبات اخالقي و حقوقي كند و بيشقانون كنوني از منطق قانون پيروي نمي

گيري منطق قانون براساس مناسبات انساني اصل اول است. اين منطق اصيل شكلكه  درحالي است.

 دهد.جتماعي شكل ميمناسبات انساني را در پرتو شرايط و واقعيات ابراساس  تصميمي

قانون امروز بيش از اينكه قانوني باشد، ساختار و ماهيت حقوقي دارد و فاقد هرگونه تفكر روشمند 

است. اين قانون از منطق قانون فاصله گرفته و در نتيجه تفكر در آن رو به مرگ رفته است. با اين 

شناسان بزرگ باشند و بدانند كه از قانونشناسان و وصف واضعان، مجريان و داوران قانون بايد از انسان

 حقوقدانان هيچ كاري در اداره امور كشور ساخته نيست.

 قانون عقالني

بر ها در جامعه سياسي است. اين ويژگي عموميقانون طرحي از يك واقعيت عقالني براي همه انسان

 پايه طبيعي بنياد قانون را با اقبال عمومي مواجه كرده است.

كند ني جرياني از عقالني شدنِ زندگي اجتماعي و سياسي است. اين قانون تالش ميقانون عقال

كه جريان عقالني شدن را در فرآيند زندگي بشر عملياتي كند تا زندگي انسان تابع خرد، تفكر و منطق 

 اصيل باشد.

ده و شود و با همين منطق اجرايي شجمعي وضع ميصورت به كارگرفتن عقل سياسيقانون با به

گيرد، يعني در هر حال حاضر شدن خرد مدني در سياستِ به همين شيوه دادگري در آن صورت مي

 قانوني اصالت دارد.

محورانه دارد و با همين كند. اين قانون شاخصِ انسانمثابه عقل منافع انساني را دنبال ميقانون به

 كند.مي گيرد و با اين رويكرد فعال توسعه انساني پيدامنطق شكل مي

شوند كه در فرآيند سياسي حال قوانين به چرخش نياز و مناسبات زماني انسان مربوط مي با اين

كنند. در اين صورت هر قانون عقالني برانگيز بوده و در مواردي منافع متضادي را دنبال ميمناقشه

 محصول زمانش در فرآيندهاي تاريخي بوده است.
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 منطق قانوني

ها شود كه چه كرده و چه چيزي را بر واقعيتبراساس منطق قانوني توضيح داده مي ماهيت هر قانوني

فرض كسي قانوني را شناخته كه  كند. منطق قانون درواقع جوهر وجودي قانون است. با ايناعمال مي

 منطق وجودي آن را دانسته است. زيرا اين دو اصل مالزم وجودي يكديگر هستند.

هايي كند. اين منطق طرحي وجود دارد كه آن جهان قانون را منعكس ميدر منطق قانون قابليت

 انگار از مقاصد قانونگذاران است.واقع

كند و در مرزي مشخص براي هاي معتبر را از نامعتبرِ قانوني تبيين ميمنطق قانون استدالل

قانوني بنيان منطقي هاي دهد. منطق قانون براساس واقعيتحل منطقي ارائه ميمعادالت قانوني راه

تواند سراسر فراهم آمده از قانون طبيعت باشد. پس هيچ دارد. با اين نگاه هيچ قانون منطقي نمي

 منطقي از قانون نمادي از قانون طبيعت برگونه تمام نيست و بر وجودش منطق انساني حاكم است.

ذهن در اين منطق با  منطق قانون غير از قانون منطق بوده و منطقي از قانونِ طبيعت است.

شود. با اين وصف منطق قانون نه با زبان حقوقي كه در هايي از استدالل طبيعي مواجه ميمحدوديت

 شود. پس منطق قانوني ابزار برهاني و اثباتي براي قانون انساني است.زبان قانوني منعكس مي

كند ق احتماالت پيروي ميبر منطق احتماالت است. اين قانون بشري از منطمنطق قانوني مبتني

 و ثبات قانوني آن فرضي ناپايدار است.

 ها و مشكالت معيني سروكار دارد.كند كه ذهن با چه پرسشاي را ترسيم ميمنطق قانون دامنه

حل انساني راه يرو آيد كه با قوانين وضعي براي مشكالت پيشمنطق قانون درصدد بر ميرو ازاين

 هاي روشن پاسخ قانوني دهد.شمنطقي پيدا كند و به پرس

گويد كه روش درست انديشيدن در انديشه قانوني چيست و براساس چه منطق قانون به ما مي

اصول منطقي تعريف و استدالل درست انجام شده است. منطق قانون واقعيتِ فرازباني است و در زبان 

 يابد.برتر قانون انعكاس مي

شود. اين منطق ن است كه كاربردش در زبان طبيعي ديده مياي از سنخ قانومنطق قانون انديشه

سازوكاري براي كشف انديشه قانونيِ درست از انديشه نادرست است. البته اين منطق لوازمي از انتقال 

 انديشه درست را با منطق زبان برعهده دارد.

كند و سنجي ميهمنطق قانون در عمل جريان انديشه و موقعيت قانوني را در سطوح متفاوت اشتبا

دهد تا از بيراهه رفتن بازماند. منطق قانون معيار سنجش قانوني آن را در چارچوب منطقي ارائه مي

است تا آن را از غيرقانون متمايز سازد. شايد امروز كه تلفيقي بين قانون و حقوق ايجاد شده ناشي از 

 فقر منطق قانون و حقوق بوده است.
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 منطق تفكر قانوني

شود و هم واقعيت محتمل طبيعت قانون هم در فرآيند تفكر از اصول قوانين صدق محسوب ميمنطق 

گويد و به شكل واقعي از فرآيند كند. اين منطق با اصل تفكر خالق سخن ميانساني را منعكس مي

 گيرد.ادراك حقوقي فاصله مي

ترسيمي از قوانين طبيعت است. آيد كه قانونِ منطق در حقيقت از روندهاي تفكر قانوني به حساب مي

 كشد.صورت تفكر حسي به تصوير ميشود و كاربرد خود را بهاين قانون از طريق ادراك حسي توجيه مي

پذيري اصالح توانند براساس فهممنطق قانون با اصل تفكر خالق نشان داده كه قوانين بشري مي

ي در جهان از بازنگري خرد و تفكر مصون يا به كنار گذاشته شوند. با اين فرض هيچ واقعيت قانون

 شوند.ها براساس اصل تفكر و منطق احتمال توجيه مينيست و همه واقعيت

منطق قانون براساس زيرساخت فكري كاربرد تعييني در حوزه قانوني دارد. اين منطق خاصيت 

به قوانين طبيعت تواند متفاوتي با منطق طبيعت دارد. در نتيجه منطق قانون در حوزه محدود نمي

 آيد.تحويل برده شود و در دايره كلي تفكر به كمك منطق وضعي قانون مي

هماني كاربردي ندارد. با دهد كه در منطق قانون اصل اينتفكر قانوني راه و رسمي را نشان مي

 هاياين فرض منطق قانون در شرايط نخستينِ قوانين طبيعت واقع شده و بيش از هر چيز با مجموعه

 شود كه فرآيندي سراسر عقالني و فكري در چارچوب حكمراني است.استداللي توجيه مي

 ثبات قانوني

است. با اين  گ و ناامني و برقراري صلح پايدارنظمي، جنتعيين و ثبات قانوني براي جلوگيري از بي

ت. بشر بايد اصل قانون در نگاه برتر موهبتي مطلوب نيست و بشر با اضطرار به آن گردن نهاده اس

زندگي كند و زندگي طبيعت قانوني خود را دارد و حيات سياسي بايد با حداقل قانونِ ممكن بنياد يابد. 

كند كه قانون سياسي با چنين اصلي بشر به قانون تنظيمي نياز دارد و ضرورت اجتماعي ايجاب مي

 رسيد. وضع شود. اين ضرورت با حداقل وضع و با حداكثر تفكر به نتيجه خواهد

شهري است. اين قانون به مثابه يك واقعيت اصلي ثابت و يكنواخت براي انسان در حوزه انسان

شود. با اين اصل قانون ثابت و يكنواخت كه سراسر در تحول اصل به عناصر بنيادين قانون مربوط مي

 اي مخرب ناممكن است.اي و ايدهباشد، انديشه

ل بنيادين در هر حال بايد نوشته شود و نانوشته عنوان يك اصدر اين صورت قانون به

افتد. قانون نانوشته هاي حقوقي به دام ميبودنش متأثر از يك امر عمومي است كه در چاله

فاقد زبان قانوني است و قانون بايد به زبان قانوني نوشته شود و نوشتن قانون به زبان حقوق 

 اشتباهي در اشتباه بزرگتر است.
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 نونيفن پژوهش قا

نكته اين است آيا براي قانون صرف پشتوانه پژوهشي كافي است؟ پشتوانه پژوهشي در امر تقنين 

رسد. اكنون اين مسئوليت را برخي مراكز پژوهشي نظر ميهرچند اصلي الزم است، اما اساساً ناكافي به

انديشه سياسي و  هايكشور تا حدودي برعهده دارند، اما آنچه از دستور سياستگذاري افتاده بنيان

 سياستي در مغز كشور است.

پژوهش تقنيني به ايده، انديشه و انديشكده قانون نياز دارد. اين بر عالوه مجلس قانونگذاري

ويژه كميسيون هوش مصنوعي انديشكده بازوي نيرومند فكري و سياستي براي سياستگذار تقنيني و به

 ي سياستي و فكري در حوزه كالن حكمراني برخوردار شوند.هاها از قابليتو آينده است تا لوايح و طرح

 گرايي قانونشكل

گرايي قانون امروز مانند حقوق روندي از يك حقيقت رو به مرگ است. شايد سيطره ارباب حقوق شكل

 بر قانون مانع روند تفكرگرايي در قانون شده و در نتيجه خرد در سياست ناديده گرفته شده است.

انون با حقوق يكي شده و گويي در تراز واحدي قرار دارند. اين واقعيت بر واقعيت امروزه شكل ق

قانون كه  درحالي شود،تلخ ديگري صحه گذاشته كه قانون مانند حقوق بدون پشتوانه تفكر وضع مي

 سراسر تفكري خالق است.

ب يك قانون شود. يعني يك ملت مخاطقانون برخالف حقوق نه براي فرد كه براي ملتي وضع مي

 1است، زيرا قانون درصدد فراهم كردن نظم، امنيت و صلح جاودان يك ملت است.

 قانون ملت 

 قانون ملت محصولِ تجلي دو اصل بنيادين است: 

قانون تجلي اراده ملت بوده و درصدد شكل دادن به تجميع خرد سياسي است. در اين  الف(

 جه تفكر و اراده آزاد است. گيرد كه نتيساالري آزاد شكل ميفرآيند مردم

شود و آن با نمايندگي ملت كه محتواي وضعي قانون با سياستگذاري خاص تعيين مي ب(

 ساالري ريشه دارد.اي در مردمواسطه

پرسي است. اين اراده در عين كلي بودن در سطوح قانون ملت نشانگر اراده يك ملت با اصل همه

گيرد و بايد منصفانه و عادالنه نون همه شهروندان را در بر ميشود. يعني اجراي قافردي اجرايي مي

 اعمال شود.

گسيخته است. اين قانون براي  هاي سياسيِ از همدر اين صورت قانون يك ملت حلقه وصل نظام

آمده و درصدد گسستن آن نيست. با اين فرض اگر قانوني وجود به هاي نظام حكمرانيمهرهوپيوند پيچ

                                                 
حال كاركرد قانوني  هر هرچند حقوق امروز با وضع گرايش حقوق عمومي تالش كرده از اين پارادكس بيرون آيد، اما در. 1

جاي اوليه خود بازگشت كند تا ماهيت حقوقي آن محفوظ بماند تا گفته نشود كه حقوق از مدارش عبور كرده بهندارد و بايد 
 است. يافتهو كاركرد غيرحقوقي 
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نظام شهروندي و برابري در جامعه سياسي نيامده باشد، بنيادي غيرانساني دارد و نافرماني  براي تقويت

 مراتب سزاوارتر است.از آن به

 قانون اساسي 

قانون اساسي همه وجود قانون ملي يك كشور است. اين قانون عناصر بنيادين نظام سياسي و حكمراني 

 شوند.ين واقعيت سنجيده ميدهد و همه قوانين و مقررات طبق ارا شكل مي

قانون اساسي براي ايجاد ساختار حاكميت، حكومت و حكمراني است. اين قانون روش توزيع 

 كند تا تعديلي در قدرت سياسي صورت گيرد.قدرت را در سطوح متفاوت تعيين مي

اكم گرايي بر دولت حقانون اساسي مقياس عملِ دولت در فن حكمراني است. اگر قانون و قانون

شود و به كسي پاسخگو نخواهد بود و ضمن اينكه معياري براي وزن كردنش نباشد، دولت سركش مي

 وجود نخواهد داشت.

قانون اساسي معيار سنجش دولت قانون است. اين قانون از يكسو معيار سنجش دولت و 

مقياس قانون شود. پس قانون اساسي ديگرسوي هر قانوني نيز با محتواي قانون اساسي سنجيده مي

 عادي و دولت قانون در امر حكمراني است.

دنبال خير عمومي باشند. در اين قانونِ قانون اساسي و ديگر قوانين بايد فني و عادالنه بوده و به

شود تا تعارضي پيش نيايد و عدالت اصيل حق طبيعي هركس برگونه منصفانه و عادالنه تعيين مي

 برقرار شود.

 قانون سياسي 

طبيعي است كه از قانون  -شود. اين قانون عنصر عقالنين سياسي براساس قانون طبيعي نوشته ميقانو

 كند.طبيعت پيروي مي

كند. در اين صورت قانون سياسي در عمل چگونگي منطق طبيعي و كشفي انسان را منعكس مي

انون منطقي دارد شود. اين منطق نشان از قمنطق قانون بخشي از قوانين طبيعت انساني محسوب مي

 شود.كه چنين قانوني در زواياي مختلف طبيعت انساني را شامل مي

قانون سياسي نه ناشي از اراده حاكمان، مردم و نخبگان كه برآمده از حق طبيعيِ انسان سياسي 

حال قانون سياسي نشانه تعميق  سنجش خرد سياسي است. با اينبر مبتني در جامعه سياسي و نيز

 تمدن بشري در حوزه عمومي است.فرهنگ و 

بناي حيات سياسي و اجتماعي است و هر حياتي در كيهان با قانوني تعيين قانون سياسي سنگ

شده است. اين اصل چنان فراگير است كه بنيان حيات انساني زيرساخت قانوني دارد. قانون بايد 

اصل صرف وضعي بودن قانون  خرد و آگاهي باشد. با اينبر مبتني براساس منطقي سنجيده شود و

 شود تا مردم با قانوني اراده آزاد خود را از دست بدهند و به بند گرفته شوند.تلقي نمي
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 قانون عمومي 

صورت عمومي اعالم شود و هم چيزي در سيستم سياسي از آن قانون هم بايد عمومي باشد، هم به

انوني را در اختيار همه قرار ندهد، خود صورت شفاف اطالعاتِ قپنهان نباشد. اگر مجري قانون به

 شود.تر در سازمان حكمراني ميفسادي است كه موجب فسادانگيزي بيش

قانون عمومي براي اداره حوزه عمومي است. اين قانون ازآنجاكه كاركرد عمومي دارد بايد اعالم 

قي رخ ندهد كسي با اطاعت ها رفتارهاي خود را با آن ميزان كنند. اگر چنين اتفاعمومي شود تا انسان

 شود.نكردن قانون بازخواست نمي

 قانون اجتماعي

هاي سياسي براي تشكيل يك قانون سازه محكمي براي نظم و امنيت اجتماعي است. با اين اصل نظام

نظام حكومتيِ پايدار و حفاظت از آن بايد نظام قانوني توانا، كارآمد و فني داشته باشند تا نظم، امنيت 

 اعي و صلح واقعي را تأمين كنند.اجتم

همه بايد مدافع رو ازاين قانون براي نظم، امنيت و خير مشترك انساني در حوزه عمومي است.

 قانون اجتماعي باشند و از منطق آن پيروي كنند تا خير عمومي محفوظ بماند.

 قدرت قانوني

عنوان يك واقعيت طرحي از ياسي بهقدرت قانون ناشي از اراده مردم سياسي است. با اين اصل قانون س

 اراده خردِ سياسي براي مردمان سياسي است.

آيد. با اين منطق انسان سياسي سازي بر ميانسان با اصلِ قانوني و قدرت سياسي درصدد دولت

عامل اصلي تشكيل دولت در يك كشور است. بنابراين قدرت سياسي از طريق عاملِ انسان سياسي 

 شود.راي تشكيل سازمان دولت سياسي ميموجب وضع قانون ب

 تفسير قانون 

معناي كشف و فهمِ تفسير قانون نشانگر فضاي وضعيِ منطق و ماهيت قانون است. تفسير قانون به

 منطق قانون است. در اين تفسير كشف و فهم قصد قانونگذار اصلِ اساسي است.

كه با آن قصدِ اصلي قانونگذاران دانسته  هاي قانون اصلِ برتر استزمينهدر تفسير قانون فهمِ پس

 شود.شود. در اين فرض قانون با كشف مقاصد قانونگذاران توصيف ميمي

تفسير قانون درگرو كشف منطق هنريِ قانون است. اين منطق چنانچه گويا نباشد، در ابهام 

 افتد.رود و از كاركرد قانون ميبيشتري فرو مي

وجودي قانون است. با اين منطق قانون تصويري جامع از تفسير قانون نشانگر جامعيتِ 
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 1حكومت قانون است.

 تفسير قانون نمادي از نشانگرهاي قانون است؛ زيرا قانون در اصل بنياد غيرتفسيري دارد. با اين

كار انسان امروز و وصف اگر قانوني به تفسير قانوني نياز داشته باشد، مصرف تاريخي خواهد داشت و به

 آيد.نمي فردا

 فن قانوني

فن قانوني نشانگر قانون فني براي سازمان حكمراني است. اگر قانونگذار فني نباشد، طرح قانون فني 

 تصور بيهوده و يا ناشي از توهمات عاميانه است.

حال فن قانوني مستلزم چارچوبي از قانون منصفانه و عادالنه است تا در آن حق بنيادينِ  با اين

شود. اين فن با چنين ويژگي اطاعت از آن الزم است و جز اين فراموشي قانون بهتر و ل انساني اعما

 سزاوارتر است.

قانون فني اصلِ اول براي سامان دادنِ حكمراني فني است. اين قانون از منطق قانوني و نيز قانون 

بايد عناصر كند. با اين اصل صرف وضعي بودن قانون كافي نيست و در قانون منطقي پيروي مي

بنيادينيِ نهاده شوند كه بتوانند از خودشان دفاع كنند و در نتيجه حق حيات خود را حفظ نمايند. اين 

 فن راه ورودي به فن اجرايي و داوريِ فني قانون است.

صورت طبيعي با شود. اين قانون بهكار گرفته ميقانون فني ساختار و ماهيت فني دارد و فني به

رآمديِ كند تا با بازخواست فني از چگونگي اجراي قانون، راه دشوار كابندي پيدا ميتاجراي فني صور

 حكمراني سامان يابد.

 قانون عادالنه

قانون وضعي بايد عادالنه و منصفانه باشد تا منطق توجيهي براي پذيرش آن وجود داشته باشد. اين 

با اين وصف عدالت طبيعي و قانوني مالزم گيرد. قانون با همراهي قانون طبيعي در اين وضع قرار مي

 يكديگر در پديداري و برقراري هستند.

عدالت وجودي به دو نوع طبيعي و قانوني است. عدالت قانوني به ميزاني واقعي خواهد بود كه با 

 عدالت طبيعي سازگار باشد، زيرا عدالت قانوني در امتداد عدالت طبيعي و سرشتي قرار دارد.

 وناطاعت از قان

چرا بشر ملزم به اطاعت از قانون است؟ بشر ملزم به اطاعتِ مشروط از قانون وضعي است. اين اطاعت 

فرض التزام به رعايت قانوني  عدالت پايدار باشد تا در آن توسعه انساني ديده شود. با اينبر مبتني بايد

 اصلِ ضروري و عادالنه در حوزه عمومي است.

                                                 
 231همان، حكومت قانون، ص 1.
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عادت انساني در گذر زمان است. با اين فرض هر قانوني در آغاز با  اطاعت از قانون وضعي تابع

 پسند شده است.هايي همراه بوده و به مرور مقبوليت عمومي پيدا كرده و مردممخالفت

حال الزام به اطاعت از قانوني مناسب است كه منافع شهروندان در آن تأمين شود و در  با اين

لحاظ شكلي و ماهوي بايد عادالنه و منصفانه باشد، زيرا ين اصل قانون بهتعارض با منافع ملي نباشد. با ا

 شهري دارد.كننده است و مصرف ويرانقانوني كه عادالنه نباشد، ويران

حال كسي كه قانوني را پذيرفته ناگزير بايد التزام نامشروط به آن داشته باشد و هر اتفاقي در عين 

. اين اصل با نقد قانوني و اصالح بنيادين آن منافات ندارد و براساس بايد به پيش از پذيرش معطوف شود

تر فهمي قرار دارند. با اين فرض نقد پذيري و بيشپذيري همه قوانين بشري در موقعيت فهماصل فهم

 قانون براي از مشروعيت انداختنِ قانون غيرمشروع است تا اطاعت نكردن توجيه موجه پيدا كند.

 

 حاكميت فصل دهم ـ فن

 معناي حاكميت

 اي كسر ناشدهناپذير از حكمراني و سازهمعناي جامعيت قدرت سياسي و واحدي جداييحاكميت به

است. اين جامعيتِ قانوني نشان از تعميق ماهيت قانون و دشواري قانونگذاري و جريان آن در حوزه 

 عمومي است.

كميت را نماد فرمانروايي و فرمانبرداري حاكميت مغز فرمانروايي و جوهر حكمراني است. برخي حا

حاكميت از يكسو بنا دارد كه  1دانسته كه حاكميت عامل همبستگي و اتحاد و يكپارچگي جامعه است.

كند و ديگر سوي ساختار و ماهيتي سراسر قلبي است كه حيات سياسي به آنها كشوري را اداره مي

فني باشد چنين اصلي درست خواهد بود و جز اين بستگي دارد. با اين فرض حاكميت اگر طبق قانون 

 نشاني از بيراهه رفتن در عرصه حكمراني است.

 حاكميت قانون

معناي سيطره قانونِ خرد سياسي در اداره امور كشور است. اين قانون ماهيت فكري حاكميت قانون به

 دارد و خرد سياسي اين قانون را بنيان نهاده است.

حكمراني كردن براي مردم است. در اين حكمراني انسان در دستور اول  معنايحاكميت قانون به

 حاكميت قرار دارد و همه چيز براي او ترسيم شده است.

حاكميت قانون تصويري از قانون فنيِ عادالنه و منصفانه است. بر اين اساس صرف قانوني بودن 

منطقي شهروندان را مجاب به كافي نيست و اصل عادالنه و منصفانه بودن قانون است. اين اصل 
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 دارد.گريزي باز ميكند و از قانونپذيري ميقانون

شود. اين قانون تابع منطق قانونگذاري و منطق در حاكميت قانون، اصالت به قانون فني داده مي

قانوني است. با اين فرض هم قانونگذار بايد منطق وضعي براي قانون داشته باشد و هم قانون الزم است 

 ها با قانون سياسي همراه شود.ابع منطقي روشن بوده تا بتواند از خودش دفاع كند تا با حداقل تعارضت

موجب آن تصميمات حكومتي براساس اصول پايدارِ قانون حاكميت قانون چيزي است كه به

 دهند و سنگِ محك حاكميتهاي حاكميت انساني را شكل ميشود. اين اصول بنياناساسي گرفته مي

 آيند.قانون به حساب مي

كند تا حكمراني برپايه حداقل حاكميت قانون از قانون سياسي، اجتماعي و اقتصادي حمايت مي

ها شكل گيرد. با اين فرض اساس حاكميت نه سلطه كه سيطره معقول بر پايه تصديگريِ سياست

 گري است.هاي تصديگري و تنظيمسياست

تماعي و امنيت انساني است. در اين حاكميت چرخه قدرت حاكميت قانون براي نظم سياسي، اج

 كند تا حيات سياسي از نظم و امنيت سياسي برخوردار شود.قانوني مردم را به اطاعت از قانون ملزم مي

گيرد. در اين حاكميت اصل انسان سياسي حاكميت قانون با محوريت قانون انساني صورت مي

بسا وضع وضعي آن يكسان است و چهل نباشد، وضع قانون با بياست و اگر در قانونگذاري انسان اص

 تر خواهد بود.قانون خطرش به مراتب بيش

حاكميت قانون براي تنظيم روابط دولت و مردم و نيز مردم با دولت از طريق فرآيندهاي قانوني 

ها و نشاند و اگر فني نباشد، ممكن است تعارضاست. اين حاكميت هركس را در جاي خود مي

 آيد.وجود به هاثباتيبي

حال فراتر از آن قدرتي وجود ندارد و  حاكميت قانون طرحي از قدرت برتر سياسي است. با اين

 كند.هاي ديگر خودنمايي مياي را دارد كه برتر از همه ارادهاين حاكميت امكان اعمال اراده

 ويژگي حاكميت

و متكي به خرد سياسي است. اين حاكميت از  حاكميت قانون يك واحد سياسي چابك، قدرتمند

 كند و خردمندي تأكيدي بر تفكر اصيل و عقالنيت سياسي است.منطق حاكميت پيروي مي

كند. با اين در اين حاكميت، خرد سياسي حاضر و ناظر است و خرد در پهناي آن فرمانروايي مي

 است. رويكرد در حاكميت قانون نوعي از قدرت سياسي پنهانگر نهفته

 در حاكميت چند ويژگي بنيادين وجود دارد:

 اختيار وضع قانون براي حاكميت قانون سياسي،  الف(

 اصالح قوانين حاكميتي براساس منطق قانونگذاري و قانون،ب( 

 برخورداري از قدرت قانونيِ برتر حاكميت، ج(
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 استقالل سياسي و قانوني حاكميت.د( 

 حاكميت قدرت

گيرد. اين حاكميت براساس قانون با پديداري قدرت برتر سياسي شكل ميحاكميت قانون سياسي 

 يابد.آيد و توسعه ميميوجود به سياسي

شود كه يكي اين اصل بر تفكيك قدرت سياسي تأكيد دارد، زيرا تفكيك قدرت سياسي موجب مي

 ر مقام داوري بپردازد.قانون وضع كند، ديگري اقدام به اجراي آن نمايد و سومي به تفسير منطق قانون د

با اين فرض قانون زيرساختِ اصلي حاكميت براي اعمال حكمراني است. در اين قانون حكمراني 

شود و قانون چگونگي حكمراني و حاكم و نيز اداره كشور را متناسب با قانون سياسي شناخته مي

 كند.تعيين مي

 حدود حاكميت

ويژه قانون فني حدود قدرت سياسي و نفوذ انون و بهق كند؟چه چيزي حدود حاكميت را تعيين مي

 كند.هاي مختلف تعيين ميحاكميت را در اليه

سرعت بر جامعه انساني سلطه حاكميت اگر تابع حدود تعيينيِ حاكميت قانون نباشد، به

گسترد. اين شيوه ممكن است به استبداد مدرن حاكميت منجر شود و در نتيجه انسان دچار بردگي مي

 قدرت سياسي شود.

 تحول حاكميت

ما در دوره جديد به تحول بنيادين در چرخش فن حاكميت، حكمراني، حكومت، دولت، عدالت، آزادي، 

انجامد و او حق مدني و سياسي نيازمنديم. اين تحول به تحوالت بنيادين انساني در حوزه حكمراني مي

 رود.با چشمان گشوده در فرآيند حكمراني به پيش مي

شود كه انسان دستخوش تحول حول حاكميت سازه فني و قانوني دارد. اين تحول موجب ميت

 هاي قانوني به كمال حكمراني دست يابد.اساسي شده و در امواج سياست

 اطاعت از حاكميت

كند كه اطاعت از آن منطقي و حاكميت قانون مستلزم اطاعت از آن است. منطق حاكميت ايجاب مي

د. اگر اين حاكميت از منطق قانون پيروي نكند، اطاعت از آن توجيهي ندارد، زيرا كننده باشمجاب

 منطقِ حاكميت قانون شرط اساسي در اطاعت از حاكميت قانون است.

فرمان حاكميت به مثابه قانون سياست قانوني براي  توان فرمان حاكميت را اطاعت نكرد؟آيا مي

روندان را تأمين نكند، شهروندان ملزمند كه در برابر حاكميت اطاعت كردن است. اگر قانوني منافع شه

 نافرماني به قانون كنند.
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با اين فرض اطاعت از حاكميت مشروط به تأمين منافع انساني است. اگر منافع انساني در توسعه 

انساني براساس منطق حاكميت تأمين نشود، دليلي براي اطاعت كردن وجود ندارد. پس اطاعت كردن 

 خواهد و اين توجيه در نهاد قانون بايد ديده شود.قانون و سر باز زدن از قانون توجيه منطقي مياز 

 حق حاكميت

حق حاكميت سراسر انساني است. اين حق با حق قانوني پيوند خورده است. يعني اين دو حق با 

 شود.حق سرشتي همگرايي دارند و در اين خصوص تعارضي ديده نمي

آيد. با وجود ميقانون سياسي است كه از طريق خرد سياسي بهبر مبتني حق حاكميت قانون

 و بايد در برابرش پاسخگو باشد. اين وصف هر منتخب ملت در برابر ملت خودش مسئول است

 انواع حاكميت

اي حاكميت به دو نوع دولت و حاكميت در دولت است. حاكميت اول ساختار بروني دارد و دوم سازه

حال حاكميت نخست نشانه تمايز و استقالل و وابسته نبودن در ارتباط با ديگر باايندروني است. 

 هاي درون يك كشور است.كشورهاست. حاكميت دوم نشان برتري قدرت دولت با ديگر قدرت

 در نگاه ديگر حاكميت به چند بخش تقسيم شده است: 

لي برآمده از هستي جاودان شموگرايي و جهانحاكميت بر پايه مطلقگرايي، حاكميت مطلق

پاره يا كسر شده وجود ندارد و چنين فرضي با عقالنيت حاكميت است. با اين فرض حاكميت پاره

ناسازگار است. با اين اصل حاكميت وحدتي به هم پيوسته است. يعني حاكميت قابل تفويض يا انتقال 

 به ديگري نيست و ثبات حاكميت اصلي پايدار است.

حاكميت طبيعي ريشه انساني دارد و انسان سياسي موضوع اصلي آن است. در ، حاكميت طبيعي

كننده برعهده دارد تا با چنين قدرتي چرخه حقانيت خود را اين حاكميت، خرد سياسي نقش تعيين

محوري دارد، در اين حاكميت با اصالت انسان، به مشروعيت بخشد. حاكميت طبيعي ساختار انسان

 شوند.تنوع در پيرامونش طرح ميشكلي ديگر مسائل م

حاكميت عقالني نشانه فرهنگِ فني و تمدن فني شده است. در اين حاكميت خرد  حاكميت عقالني،

 در سياست حاضر است. اگر خرد به هر دليلي حاضر نباشد، حاكميت عقالني اساساً فرضي بيهوده است.

پيچيده شده است. اين حاكميت در حاكميت قانوني به سيطره و نظارت قانوني حاكميت قانوني، 

اندازد و تفاوت بنيادين اين دو مناسبات انساني و مقتضيات اجتماعي، انسان قانوني را از دستور مي

شود. اين اصل دهد. در حاكميت قانوني به اصالت قانون براي انسان توجه ميخوبي نشان مياصل را به

 سي است.دهد كه حقوق فرع الزم در حاكميت سيانشان مي

حاكميت قانون انساني شرط الزم براي اجراي عدالت انساني در نظام حاكميت عدالت انساني، 
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 حكمراني است. در اين نظام سياسي پاسخ دادن به نيازهاي انسان مدني اصل اول است.

شود كه عدالت انساني را تأمين كند. با اين اصل عدالت حاكميت قانون در صورتي پذيرفته مي

 روح حاكميت قانون است. شايد همه حاكميت براي تحقق اصل عدالت انساني است. انساني

ترين واحد سياسي هر كشور است. در اين حاكميت فراگير حاكميت ملي اساسيحاكميت ملي، 

در  كند.آيد و انسان سياسي حق حيات پيدا ميوجود ميچرخشي در جامعه سياسي بنيادين به

لي حاكميت است. اگر ملت در اين فرآيند ناديده گرفته شود، حاكميت حاكميت ملي، ملت موضوع اص

 قانون امري بيهوده خواهد بود.

 المللي با پديدار شدنش نوعي محدوديت براي حاكميت مليحاكميت بينالمللي، حاكميت بين

را با آن  ها خودها قرار دارد و ديگر حاكميتآورد. اين حاكميت در فراسوي تمامي حاكميتميوجود به

ها ها بنياد حاكميتها نباشند، تعارضشدن چنانچه سازگاردهند. يعني در يك فرآيند جهانيتطبيق مي

  شود.ريزند و در نتيجه انسان سياسي نابود ميرا فرو مي

حاكميت قانون سرچشمه همه قدرت سياسي است. اين قدرت يا حاكميت قدرت سياسي، 

راسوي آن واقع شده است. با اين اصل حاكمان همواره به پشتوانه اين دو ناشي از طبيعت قانوني يا در ف

 بخشند. حاكميتِ قانوني قدرت سياسي خود را در كشورداري مشروعيت مي

ترين اقتدار سياسي در جامعه بنيادين است. اگر حاكميت سياسي برترين قدرت و نيز مناسب

تلخ دارد كه هم جامعه بنيادين وجود ندارد و هم  جامعه سياسي فاقد حاكميت باشد، نشان از واقعيتي

 قدرت و اقتدار الزم سياسي در آن از ميان رفته است.

گيرد. اين قدرت حقِ قدرت حاكميت در جامعه سياسي براساس مناسبات انسان سياسي شكل مي

 ها در چرخش حكمراني است.به رسميت شناخته شده براي تمامي ملت

ترين قدرت نهايي براي انسان سياسي است. در اين ياسي اساسيحاكميت سحاكميت سياسي، 

 رسد.آيد و انسان سياسي به تكامل ميميوجود به حاكميتِ اصيل جامعه سياسي برتر

حاكميت سياسي عاملِ وحدت انسان سياسي در جامعه سياسي است. اين حاكميت از طريق 

 يافته است.پذيري توسعهبا اصل قانون ويژهآمده و با همين قانون و بهوجود به دولت سياسي

اي فراگير و هم انديشيدني جاودان است. در اين حاكميت انسان موضوع حاكميت سياسي هم انديشه

 اصلي انديشه واقع شده و طبق آن انديشيدن در ساختار و ماهيت اين موضوع صورت گرفته است.

المللي طراحي اي و بينالل ملي، منطقهحاكميت خارجي با محوريت استقحاكميت خارجي، 

المللي يا حق صلح و جنگ شود. در اين حاكميتِ قانوني بر ضرورت حق برابر، حق رأي مساويِ بينمي

شود. از نگاه موازي و نيز حق آزادي با اراده آزاد در انتخاب روابط مدني يا بر روابط نداشتن تأكيد مي
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المللي است، هرچند در اين واقعيت جابجايي از نوع قانون بيننه حقوقي كه 1ديگر حاكميت وستفالي

 .رخ داده است

ساز در جامعه آفرين و امنيتاي نظمحاكميت فني براساس قانون فني پديدهحاكميت فني، 

خواهد تا امكان اجرايي آن را داشته باشد. حاكميت فني شكلي سياسي است. اين قانون مجري فني مي

اي از سياستمداران، تكنيكي بر پايه قانون فني است. در اين حكومت مجموعه از حكمرانيِ حكومت

 ها بايد از اين اصل ممتاز انساني پيروي كنند. نهادها و سازمان

 يافته ودر حاكميت فني قدرت اقتصادي از نظام اقتصادي قدرتمند، توسعهحاكميت اقتصادي، 

كند. در اين كل طبيعي اهداف اقتصادي خود را دنبال مينگر به شانديشه اقتصادي ملل و جهانبر مبتني

 حاكميت چگونگي فن اقتصادي اصالت دارد و مجريان اقتصادي بايد اين تكنيك را بدانند و فناور باشند.

تواند آن را شود و حكومت نميكار گرفته ميحاكميت اقتصادي براي بسط و توسعه حكمراني به

ع كند. اين حاكميت واحدي به هم پيوسته است و پراكندگي دشمن ميان كارگزاران تقسيم يا توزي

 ويژه حاكميت اقتصادي است.اصلي حاكميت و به

نظم، امنيت و توسعه به معيارهاي اخالقي نيز توجه بر عالوه حاكميت قانونحاكميت اخالقي، 

ز آن وجود ندارد. شود و توجيه منطقي براي اطاعت ادارد. اگر قانون اخالقي نباشد، قانون مسخ مي

حال  كند. با ايندليل اخالقي بودن چگونگي اخالق انساني را همراهي ميضمن اينكه پديده قانون به

 در حاكميت قانوني اخالق انساني اصالت دارد.

پذيري در ميان شهروندان يك جامعه اصل قانونبر مبتني حاكميت قانونپذيري، حاكميت قانون

ناگزير بايد ضمانت فني و مسئوليت اخالقي براي اجراي آن وجود داشته  سياسي است. اين حاكميت

 باشد تا قانوني دستخوش فرسايش نشده و متروك نشود.

حاكميت قانون شكلي از رعايت اصلِ قانونيت است. اين اصل به شيوه حاكميت اصلِ قانونيت، 

 شود.گير به شكل متفاوت اعمال ميبرابر و همگاني و در سطوحي همه

حاكميت قانون در عمل ابزار ارتباطي دولت و شهروندان در تمامي حاكميت قانون ارتباطي، 

انجامد و به حوزه كشورداري است. اين حاكميت به تعميقِ تعامل مردم و دولت و دولت با مردم مي

 كند.توسعه كشورداري و در نتيجه انساني كمك مي

 پايدار براساس اراده آزاد وجود دارد: در حاكميت انساني چند آزاديحاكميت انساني، 

تواند حق زندگي، نظم و امنيت فردي را از او آزادي حياتِ جسم و روان كه كسي نمي الف(

 بستاند و آن در فراسوي حاكميت قانون واقع شده است.

                                                 
1  . Westphalian Sovereignty 
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انديشي كه حق بنيادين انسان است. در اين آزادي كرامت و آزادي انتخابِ انديشه براي آزاد ب(

 پردازد.شود و او در اين راه به كشف و شناسايي واقعيت وجودي خود ميصيت انساني شكوفا ميشخ

 آزادي گفتار كه درصدد افشاي ايده، انديشه و باورِ پايدار از نوع نوشته و نانوشته است. ج(

هاي مهم و اساسي بشري آزادي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از ديگر آزادي د(

 شوند.مي محسوب

فن حاكميت قانون براي تعيين ميزان سياسي و وزن قوانين در جامعه فن حاكميت قانون، 

دهد كه قوانين جامعه سياسي تا چه اندازه واقعي و منطقي هستند. سياسي است. اين فن نشان مي

اي داخلي و كند. با اين فن كيفيت قراردادهفهم اين شاخص ميزان اعتماد مردم را به قوانين تقويت مي

 گيرد.نظر قرار مي المللي و ميزان احتمال جرم، خيانت و خشونت مدبين

در فن حكمراني، پديدار شدنِ حاكميت قانونِ فني اصل اول است. با اين اصل حاكمان فني بدون 

 كنند.برخورداري از قانون فني با هيچ برابري مي

بر مبتني اين حاكميت همه امور كشورفن حاكميت قانون بر همه امور كشور سيطره دارد. در 

اصلِ قانوني است. يعني شهروندان، شهرياران و مديران همه تابع قانونند و كسي در فراسوي قانون 

نيست. با اين اصل حاكميت فنيِ قانون با اصول حقِ محوري براي شهروندان است و بايد تابع اين حق 

 بنيادين باشد.

 

 فصل يازدهم ـ فن حكومت

معناي فرمانروايي و حكمراني در جامعه سياسي است. اين مفهوم از حكومت براي انسان به حكومت

 سياسي و شهروند سياسي موضوعيت دارد.

ها و تصميمات مقامات اجرايي يك نظام سياسي است. حكومت عبارت از مجموعه سياست

امعه سياسي دفاع كرده و حكومت براساس قانون در برابر تهاجم داخلي و خارجي از انسان سياسي و ج

كند و در نتيجه در جامعه سياسي نظم و نيازهاي مادي، معنوي و خدمات جامعه انساني را تأمين مي

 كند.امنيت سياسي و اجتماعي را برقرار مي

 حكومت قانون

حكمراني به چگونگي كاربرد كه  درحالي حكومت قانوني به ابزار قدرت سياسي و فن قانون توجه دارد،

دهد انون چشم دوخته است. قانون ساختار حكومت، ماهيت حكومت و ابزار قدرت سياسي را شكل ميق

 شود.هاي سياست اصيل ساخته ميو با آن بنيان

هاي قانونيِ دولت است. با اين منطق درواقع حكومت قانون ابزار مناسبي براي اعمال سياست
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 مومي وجود دارد.حكومت وجود ندارد و فقط حكومتي قانون در حوزه ع

 فن حكومتي 

قانون نيست. با اين براساس  فن حكومتي متأثر از فن قانوني است، زيرا حكومت چيزي جز حكمراني

 شود كه قانون طراحي كرده است. اصل حكومت چنان ساخته مي

شود. با اين نگاه توجه به فن فن حكومتي چيزي است كه بنيان كشورداري براساس آن ساخته مي

گويي به چرخه مديريتِ ها و فن پاسخها، فن اجراي سياستسازي، فن تحليل سياستتسياس

 شوند.ها از ديگر مسائل اساسي فكربرانگيز در فن حكمراني محسوب ميسياست

ها ذهن را در سراي هاي تقنيني معطوف است. اين قصدها و ارادهفن حكومت به قصدها و اراده

 برند تا ساكن نشود.ه پيش ميمندي بها با اصل روشواقعيت

خوانند و نشان هاي آزاد تقنيني ذهن را به سمت مقاصد هدفي ميبا اين فرض كشف اين اراده

 دهند كه با اين برداشت در فن حكمراني چند اراده متفاوت وجود دارد:مي

اكميت دهد. در اين وضع حاراده معطوف به قدرت سياسي كه اقتدار حكمراني را سامان مي الف(

 شود.گيرد و طبق آن بنيادي مستحكم برپا ميفراگير و ناگسسته شكل مي

پسندي قرار اراده معطوف به خرد سياسي كه در اين وضعيت خردمندي مبناي مردم ب(

كند و آنان را به سمت پسندي حكومت ميگيرد. با اين توصيف خرد سياسي در چهارسوي مردممي

 خواند.عال ميعقل مدني و عقالنيت سياسيِ ف

آيد. اين اراده ميوجود به اراده معطوف به فكر كه از تجميع اراده، قدرت و خرد سياسي ج(

 شود.گيرد و تحت فرمانش واقع نميهرچند محصول دو اراده پيشين است، اما در سراي ذهن شكل مي

 زبان حكومتي

  يافته است:فن حكومتي براساس سه اراده گفته شده با سه زبان حكومتي سامان

 زبان قدرت سياسي كه ترسيمي از اقتدار سياسي در فن حكومتي است. ول،ا

 كند.زبان خرد سياسي كه با قدرت سياسي مقاصد هدفي را دنبال مي دوم،

هاي ها و مفاهيم بنيادين حكمراني در اليهايدهها، انديشهزبان فكر سياسي كه با آن  سوم،

 شوند.گذاري ميمختلف نشانه

هاي قدرت، خرد و فكر سياسي الزم است، پديداري اينكه ارادهبر عالوه فن حكومتي از يكسو در

هاي قدرت، خرد و فكر سياسي نيز امري بايسته خواهد بود. ازسوي ديگر ميان آنها مالزمه منطقي زبان

 افتد.صورت طبيعي از دستور ميوجود دارد كه اگر يكي نباشد، ديگري نيز به
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 مت انواع حكو

 براساس تجارب بشري تاكنون سه دوره متفاوت حكومتي سپري شده است:

كند. اين حكومت فردي كه بنياد پادشاهي دارد و پادشاه به ميل و رأي خود اعمال قدرت مي الف(

ترين شكل حكمراني است. مشكل اصلي چنين حكومتي اين است كه در آن اراده آزاد رو حكومت كهن

 يجه بنياد خرد سياسي را در سازمان حكومت سست كرده است.به مرگ رفته و در نت

حكومت فردي به سه شكل موروثي، انتخابي و مشروطه است. در هريك از حكومت فردي اراده 

 آزاد از ميان رفته و تنهايي وجود انساني از دستور تفكر افتاده است.

مدني و بخش خصوصي شود و در نتيجه جامعه حكومت فردي موجب افزايش قدرت پادشاه مي

فرض كشوري كه دغدغه كنترل شهروندان را دارد، نقش قدرت  دهند. با اينقدرت خود را از دست مي

 شود.سازي ميآمدن تفكر حكومتي برگونه سيستموجود به دهد و مانعپادشاه را افزايش مي

كه  درحالي آورد،ميوجود به ثباتيدر اين صورت متكي بودن به پادشاهان در جامعه سياسي بي

گيري و ساز هستند. با اين وصف انسان امروز با تصميمها براي شهروندان ثباتقانون، مقررات و سيستم

ها افزوده و ها دامن زده و همچنان بر ابهام گذشته در سياستگذاريثباتيسازي فردي بر بيتصميم

 رفت از اين روند نگشوده است.تاكنون فضايي براي برون

كومت اشرافي شكل برتري از حكومت طبقاتي است. اين گروه شامل اندكي از تبار و شرافت اجتماعي ح ب(

ها در جامعه حكومتي نقش اصلي دارند. در اين حكومت چرخش شود كه در اداره و تدوين سياستمي

 وند.شثروت و اقليت نخبه اجتماعي نقش حكومتي دارند و ديگر شهروندان به كلي ناديده گرفته مي

حكومت جمهوري در مقابل پادشاهي و نخبگي واقع شده است. اين حكومت شامل جمهوري ج( 

 شود كه تا به امروز نيز اقبال عمومي خود را حفظ كرده است.رياستي و پارلماني مي

ها نقش اساسي دارند. در مشيدر حكومت دمكراسي شهروندان در انتخاب حاكمان و تدوين خط

مانند كه  درحالي كند،آفريني ميپرسي يا نمايندگي ملت نقشمردم يا براساس همهاين حكومت اراده 

 زنند.حكومت نخبگي تعدادي از نخبگان بر كرسي قدرت تكيه مي

لحاظ تمركز قدرت به دو بخش خواهد بود: يكي اعمال قدرت ها بهدر نگاه ديگر تقسيم حكومت

 هاست.ايالت متمركز و ديگر تقسيم قدرت بين دولت مركزي و

 تشكيل حكومت فني

حكومت فني سراسر به انديشه فني پيچيده شده است. اين حكومت با طراحي مدل منطقي تشكيل 

گيرد و بر قوامِ عناصر وجودي ناپذيري در حكومت شكل ميشود. با اين اصل جرياني از شكستمي

 افزايد.حكومت مي

فن حكمراني و به تعبيري  حكومت چيست؟شود كه برترين ساختار در اين صورت پرسيده مي
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شود و ها بنا ميتكنيك حكومتي برترين مدل از حكمراني ممكن است. اين حكمراني برشانه واقعيت

 كند.انسان سياسي در آن حق حيات پيدا مي

اي با اين فرض در حكومت فني رفتارهاي منطقي بر جامعه سياسي حاكم است، زيرا اعمال شيوه

 پذير باشد. كومت فني به رفتاري پسنديده منجر نخواهد شد كه دفاعجز اين از ح

هاي منطقي وجود دارد. اين حكومت با تحليل حلدر حكومت فني براي مشكالت كشور راه

دنبال سازماني از عدالت انساني است. اين كند و بهفصل ميومنطقي مسائل اساسي كشور را حل

 كند.به پايداري و جاودانگي حكومت بشري كمك ميجويي براساس عدالت اجتماعي چاره

هدف از تشكيل حكومت براي برپايي عدالت اجتماعي و توسعه انساني است. مردم براي اينكه به 

اين واقعيت دست يابند ناگزير از قانون مدني خواهند بود تا نظم و امنيت اجتماعي و سياسي براي 

 ر توسعه انساني قرار گيرد.آسايش انساني برقرار شود و انسان در مسي

با اين اصل نكته مهم در حكومت جريان حاكميت قانون است. قانون اگر ساختار و ماهيت عادالنه 

اي از حكومت عادالنه خواهد بود داشته باشد ممكن است حكومت به هدف خود دست يابد. يعني شيوه

صورت فردي، اقليتي هايي ديگر را بهانكه قانون عادالنه حكومت كند. اين قانون سيطره انساني بر انس

 دهد.پذيري با رويكرد عقالني ميتابد و اصل را به فرآيند همه قانوني و قانونيا اكثريتي برنمي

 رابطه مردم و حكومت

پذيريم و ديگر رابطه مردم و حكومت دوجانبه است. از يكسو ما به فرمان حكومت نظم قانوني را مي

كند و چرخد. در هر حال قانون مراوده ميان دولت و ملت را تعيين ميا ميسوي حكومت به فرمان م

 كسي در فراسوي قانون حق حيات ندارد تا فرمان در فراسوي قانون دهد.

سازند و حكومت براي مردم است. با اين فرض عنوان يك اصل بنيادين حكومت را ميمردم به

 كند تا تعارضي پيش نيايد.قانون چگونگي تعامل حكومت و مردم را تعيين مي

 

 آرامش ملي

وجود به حكومت براي آرامش ملت ايجاد شده است. اين آرامش را قانون فني و حكمراني تكنيكي

آورد. با اين اصل ملتي كه دانش و تفكري براي حكمراني نداشته باشد، آرامش، نظم، امنيت و مي

 ادت دست نخواهد يافت.آسايشي نخواهد داشت و در نتيجه به فضيلت، خير و سع

ملت براي دستيابي به آرامش به ابزار قانون و حكومت نياز دارد كه فكر و دانش حكومتي چنين 

 يابد.نقشي را برعهده دارند. اگر ملتي فاقد اين توانمندي باشد، در نتيجه به آرامش ملي دست نمي

 حكومت تنظيمي

جاي سلطه سياسي و قانوني وجود ندارد و بهحكومت تنظيمي ساختار سياستي دارد. در اين حكومت 
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 كند. ها فقط قانون سياسي جامعه را راهبري ميانسان

حكومت تنظيمي درصدد توجيه روابط ميان قدرت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. 

اين پويشِ سياستي براي جريان يافتنِ حكمراني در حوزه ملي است. در اين حكومت، دولت يكي از 

ازيگران مانند جامعه مدني و بخش خصوصي است، يعني همه اين مجموعه به نحوي بايد فني باشند ب

 فني پاسخگو باشند.صورت به تا قانون فني قابليت اجرايي پيدا كند و

 حكومت مشروع 

اين حاكميت بر مبتني آيد و همه تصميمات عمومي آنميوجود به حكومت مشروع با حاكميت قانون

 كند.آفرين اصلي است و قانون حدود مشروعيت را ترسيم مياين حكومت پديده قانون نقشاست. در 

با اين فرض حكومت تابع مشروعيتِ انسان سياسي، انسان الهي و انسان منطقي براساس قدرت 

دهد و اين قدرت با اصل ها را شكل ميقانوني است، يعني قدرت قانوني و اجراي منطقي آن مشروعيت

 يابد.مقبوليت عمومي مي مشروعيت

 حكومت فني

قانون فني از تدابير منطقي حاكم فني است. در اين حكمراني منابع ملي براي براساس  حكومت فني

شود. در حكومت فني هم توسعه پايدار انساني براساس سهم برابر و با الگوي منطق خردي انجام مي

باطات و مقررات در آن باز و گسترده باشند. اين ساختار حكمراني بايد فني باشد و هم اطالعات و ارت

شود كه قانون به شكل فناورانه وضع شده و اصول بنيادينش در قانون فني اعمال ويژگي موجب مي

 شود و حكومت از دايره اين قانون بيرون نرود.

 

 فصل دوازدهم ـ فن دولت

 دولت چيست

در هر جامعه سياسي با عناصري مانند دولت يك سازمان سياسي، سياستي و تنظيمي است. دولت 

 سرزمين، جمعيت، حاكميت، حكومت و قانون تشكيل شده است.

دولت يك سازمان سياسي روشمند براساس قانون اساسي است. اين قانون مغز سازمان دولت 

 يافته و درحال گسترش است.مدني است و دولت با آن تشكيل شده، سازمان

هايش قانون اساسي گيري و فعاليتك ملت است. دولت با شكلدولت نمادي از قانون سياسي ي

كشد و نماد واقعي يك ملت است. با اين فرض هر ملتي با دولت و قانون يك ملت را به تصوير مي

 شود.اساسي خودش شناخته مي

در اين صورت دولت نه همه حكمراني كه يكي از بازيگران اصلي آن است. بازيگران حكمراني در 
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ختلف حكومتي متفاوتند. براي مثال حكمراني در حوزه روستايي يا شهري، دولتي و غيردولتي سطوح م

 انگاري اساساً اشتباه است.هاي اساسي با هم دارند كه يكسانتفاوت

 چگونگي ايجاد دولت

ها را ايجاد و هاي خود نوع دولتها با سياستآيند و حكومتها به باال ميها برشانه حكومتدولت

ها سازي دارند و دولتهاي مختلفِ سياستي قابليت دولتها در موقعيتكنند، يعني سياستيين ميتع

 ها هستند.ها ساخته سياستشوند. بنابراين دولتها ساخته ميمتناسب با سياست

شوند. با هاي بنيادين و اجراي قوانين وضعي شناخته ميها براساس سياستدر اين صورت دولت

توانند در قبال كار سياستي كه انجام دادند، حرف بزنند و جز اين سكوت ها فقط ميلتاين منطق دو

 براي آنها سزاوارتر است.

 موضوع دولت 

لحاظ ساختاري و دولت موضوع اصلي قانون اساسي است و اين قانون چنين و چنان بودن دولت را به

اند تا قانوني، اجرايي و داوري نوشتهنويسِ كند. مردم با اين اصل بنيادين پيشماهوي تعيين مي

 سرمشق كاري دولت در امر كشورداري باشند.

از نگاه ديگر انسان موضوع اصلي دولت است، چون انسان سياسي موضوع اصلي سازمان حكمراني 

است. با اين منطق، انسان هم موضوع دولت و هم موضوع حكمراني و هم هر قانون سياسي براي او 

 طراحي شده است.

 سه دولت

هاي حكمراني جديد محسوب شده، نامتقارن و متراكم از نشانهدر جامعه انساني سه دولت مسخ

ها در عمل با استفاده از روابط پيچيده كنوني چنين ارتباط سخت و دشواري را شوند. اين حكمرانيمي

 آوردند.در شمار ماهيت و مسئوليت دولت به حساب 

آمد سراسر ساختار سياستي و تنظيمي دارد و براي راهبري كالن درحالي كه دولت توانا و كار

كند. اين دولت با حداقل حضور در فرآيند سياست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ حكمراني فعاليت مي

اي با جامعه ها در اعمال حكمراني است كه اعمال آن در جامعهشود و اصل كانون سياستشناخته مي

 ديگر متفاوت است.

كننده برعهده دارند و حق حيات دولت محسوب ها نقش تعيينصل در دولت سياستبا اين ا

شوند. در اين صورت زماني كه در سازمان دولت،سياست اصيلي وجود نداشته باشد، در عمل مي

سياستي در راه نيست تا سياستي در كار باشد و دولت نيز به كلي از كارآيي، كارآمدي و اثربخشي 

 رگونه مشروعيت و منطق سياسي خواهد بود.افتد و فاقد همي
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 دولتِ مجري

بر عالوه دولت، مجري اصليِ به نمايش گذاشتن حاكميت قانون در جامعه سياسي است. با اين منطق

شوند و به تناسب دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي نيز در حوزه خود مجري قانون محسوب مي

 هاي خود باشند.ا فعاليتبايد پاسخگوي امر قانوني در حوزه مرتبط ب

با چنين فرضي حاكميت دولت براساس قانون اساسي يك اصلِ پايدار است. حاكميت دولت با 

گيرد. دولت در اين حداقل تصديگري از نوع سياستي است كه با محوريت قانون سياسي صورت مي

، فرهنگ و جامعه كند و كار را در چرخش سياست، اقتصادگري ميگري و تنظيمموقعيت فقط هدايت

 سپارد.به جامعه مدني و بخش خصوصي مي

هاي بنيادين است. اين گري براساس سياستگري و هدايتبا اين فرض حاكميت دولت از نوع تنظيم

 نماست و از مقبوليت عمومي نيز برخوردار است.حاكميت در عين كوچك بودن بسيار چابك و خوش

 دولت بزرگ 

دهد. با اين فرض كشد و كشور را به سرگرداني سوق ميرا به بند مي دولت بزرگ سياستمدار فني

گري و نما باشد و فقط نقش خود را برعهده گيرد و درصدد تنظيمدولت بايد فني، چابك و خوش

هاي كالن ملي باشد تا از هرگونه اقدامي كه فاقد اصول و منطق فني باشد گري بر پايه سياستهدايت

 يد.با هوشمندي دوري جو

هاي جاي اداره كردن كشور درصدد اداره امور خود است و كاري به نيازها و خواستهدولت بزرگ به

مردم ندارد. اين دولت چنان در سازمان خود پيچيده شده كه فرصت انديشيدن به امور مردم و كشور 

هاي اس سياستگر كشور براسكننده و هدايتدولت در فن حكمراني فقط تسهيلكه  درحالي را ندارد.

 بنيادينِ قانوني است.

كننده فن حكمراني در نهادها، جامعه مدني و بخش خصوصي باشد با اين اصل دولت بايد تسهيل

گري عمل كند از مدار فن حكمراني بيرون گرايي بيرون آيد. اگر دولتي در فراسوي تنظيمو از تمركز

 ز دست داده است.رفته و مشروعيت خود را با فقر كارآمدي و اثربخشي ا

 در فن حكمراني دولت

كند. با اين اصل در ها نقش مختلف آنها را تعيين ميدر فن حكمراني رويكردهاي متفاوت دولت

 ها چند رويكرد متفاوت قابل فهم است:دولت

مثابه نظم و امنيت سياسي در حوزه ملي، گيري دولت بهرويكرد امنيتي كه موجب شكل الف(

 المللي شده است.ناي و بيمنطقه

رويكرد توسعه اقتصادي كه با محوريت دولت رفاه درصدد ايجاد رفاه اجتماعي، امنيت سرمايه  ب(

 اجتماعي و نيز افزايش درآمد سرانه مردم است.
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ساالري شده و در سه رويكرد توسعه سياسي كه موجب تقويت و نهادينه شدنِ دولت مردم ج(

 پردازد.سياسي به فعاليت پايدار ميحوزه سياسي، اجتماعي و اقتصاد 

 دولت فني

فن قانون است. با چنين بر مبتني ايدولت فني نشان از اين واقعيت بزرگ دارد كه حكمراني پديده

 آيند.ها سراسر اعتباري و غير واقعي به حساب ميها براساس واقعيتمنطقي ديگر حكمراني

آزاد، مشاركت فني، پاسخگويي طبق اصول دانايي، هايي مانند ترويج اراده دولت فني با مؤلفه

محوري، كارآمدي و نيز با رويكرد مشروعيت فني براساس قانون فني شناخته انصاف پيشرو، عدالت

 شود.مي

 دولت

 بخش خصوصي    جامعه مدني

 

در اينجا دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي همزمان فعالند. با اين اصل بنيادين فن حكمراني و 

شود و جامعه مدني و بخش خصوصي نيز بايد طبق قانون فني عمل ياستي فقط به دولت مربوط نميس

كند و طبق آن نظارت خود را اعمال خواهد هاي بنيادين را تعيين ميكنند، هرچند دولت فني سياست

در كرد. در اين صورت فنيِ شدن دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي اصلي پايدار و غيرقابل انكار 

 جامعه بنيادين است.

 اخالت دولتي در حوزه عمومي بكاهدتواند از مدفني بودن دولت در نظام حكمراني از يكسو مي

سازي پديده سياست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ و رسانه لزوماً ازسوي ديگر اساساً دولتي يا خصوصي

 هده شده است.نشانه خالقيت نيست و در هريك تاكنون خالقيتي مانند سوئد و چين مشا

 هاي دولت فنيمؤلفه

 در دولت فني چند مؤلفه اساسي وجود دارد:

 حاكميتِ فني قانون براساس قانون فني، .1

 تنظيم و تداوم امنيت انسان سياسي، .2

 ثبات سياسي و سياستي پايدار در كشور، .3

 مديران و كارشناسان متخصص در تمامي حوزه تخصصي دولت، .4

 حور در قبال چگونگي اجراي قانون،مپذيري كارشناسانِ فنمسئوليت .5

 ها.محور در حوزه فعاليتپرسش و پاسخ تخصص .6

آفريدنِ كيفي در حوزه عمومي است. اين دولت با تعيين اهداف و دولت فني نمادي از تحول

مداري و يكپارچگي شناخته پذيري، برنامهاي و با اصل مسئوليتسازمان دادن به نيروي انسانيِ حرفه
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مثابه محورانه بهلت فني با رويكرد فناورانه رضايت شهروندان را با حاكميت قانون اخالقشود. دومي

ها، اثربخشي و رسيدگي به مشكل شهروندان را كند تا موجبات بهبود فعاليتقانون فني تأمين مي

 فراهم كند.

رود. مار ميشبا اين حال دولت فني يك سازمان قانوني است و قانوني بودن اصلِ نخست در آن به

اين دولت نماد تعييني قانون اساسي است. اگر در كشوري دولت قانوني حاكم نباشد، درواقع دولتي 

 وجود ندارد تا از چگونگي آن گفتگو شود.

 فن حكمراني دولت

شود. اين حكمراني دولت با منطق حكمراني كه قانون اساسي و عادي كشور تعيين كرده شناخته مي

هاي مختلف اجتماعي پيروي كند و در شمار حقوق ممكن است با فروكاهي از رويهسراسر فني است و 

توانند جامعيت انساني را در حكمراني ها اغلب تابع ساليق انساني هستند و نميقرار گيرد. اين رويه

 گيرد.ببينند و در نتيجه حكومتي برخالف نيازها، مقتضيات و مناسبات انساني شكل 

دنبال ايجاد تعامل سياسي با دولت، جامعه مدني و بخش س قانون اساسي بهفن حكمراني براسا

هاي جانبه انساني براساس مشاركت فعال براي تسهيل فعاليتخصوصي است. اين فن درصدد توسعه همه

 شود:وصف فن حكمراني در چند زاويه متفاوت ديده مي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. با اين

ولت فني سراسر تابع اصول مشاركتي، اراده آزاد و تصميمات سياسي و سياستي ددولت مشاركتي، 

گري حق حيات ويژه دارند. پس در اين است. در اين دولت الگوي مشاركتي و مشورتي در روش تنظيم

صورت ارتباطات باز و منعطف صورت حكمراني دو اصل تفويض اختيار و انتخاب قدرت سياسي به

 گيرد.مي

ها به ساختار در دولت فني مشاركت منصفانه و عادالنه و دسترسي داشتنِ اقليتانه، دولت منصف

محوري اصل است. اين دولت نمادي از به قدرت و برابري حق شهروندي و نيز مديريت متكي بر عدالت

گيري نظام قانونمندِ منعطف براي تحقق عدالت اجتماعي در قدرت رسيدن فناوران حكومتي و شكل

 سياسي است.جامعه 

دولت فني سراسر فسادسوز است. اين دولت با اصالت قانون و مشاركت ملي دولت مهار فساد، 

تر آن را مهار شود و در صورت پديداري سادهكمتر دستخوش فساد سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي

شود يا ه ميكند و در اين صورت متوجكند. اين دولت با الگوي تكنيكي، قانون فني را اجرايي ميمي

 لنگد يا اجراي فني صورت نگرفته تا به اصالح و بازسازي قانون اقدام شود.قانون مي

هاي مهم در قدرت مسئله فنِ مهار فساد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از ديگر شاخص 

فن آيند تا منافع ملي به نفع منافع شخصي سوء استفاده نشود. اين حساب ميعمومي و دولتي به

دهد تا با استراتژي فنِ قانوني مهار فساد در هاي كوچك و بزرگ را همزمان مورد توجه قرار ميفساد
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صورت شكلي در حكمراني نظام سياسي را تسخير كند و در خدمت منافع ملي قرار دهد. اين نكته به

 1خوب مورد توجه قرار گرفته است.

تضيات زماني پاسخگوي شيوه كشورداري دولت فني براساس مناسبات و مقدولت پاسخگويي، 

براي شهروندان براساس قانون فني است. اين دولت درصدد است نشان دهد همراه شدنِ مسئوليت 

سياسي با قدرت سياسي و پديداري توازن قدرت با مسئوليت براي پاسخگو بودن اصل است. اين 

تقويت سرمايه اجتماعي شده است ويژگي موجب نظارت صاحبان قدرت و افزايش اعتماد عمومي و نيز 

كه با اعمال اصل حسابرسي زمينه كاهش فسادانگيزي در حكمراني و تأمين منافع مردم را در جامعه 

 كند.سياسي فراهم مي

دنبال اعمال قانون هاست، اما بهتر از دولتتر و فراخفن حاكميت هرچند بزرگحاكميت دولت، 

حاكميت فن بر مبتني دولت در اعماق حكمراني قرار دارد و المللي است.فني در سطوح ملي و بين

 كند.قانوني عمل مي

شود. در گيري دولت نامتقارن ميدولت تهي شده از فن حكمراني موجب شكلدولت نامتقارن، 

كشد و بدون آنكه اين دولت تغيير ناهمگن قدرت سياسي در هر بخش آن از زواياي مختلف سر بر مي

 كنيكي براي آن وجود داشته باشد.توجيه منطقي و ت

هاي دولت فني تأكيدي به بازطراحي سازمان دولت در اليه جريان در حاكميت قانون، دولت فني

سازي قوانين مختلف حكومتي است. در اين بازطراحي تعيين چارچوب، رصد تحوالت حكمراني، شفاف

تيجه پايش و نظارت اجرايي قانون و گذاري و طراحي فنيِ اجراي قوانين و در نو مقررات، مقررات

 چگونگي اجراي آن اصالت دارد.

هاي مختلف انساني با سياستگذاري پايدار اعمال حداقل جاي مداخله در حوزهدولت فني به 

دنبال اجراي قانون فني است تا قانون فني دهد. اين دولت با چنين راهبردي بهقدرت سياسي انجام مي

 كننده برعهده داشته باشد.نسازي نقش تعييدر قدرت

اي كه قانون اساسي تعيين كرده برگونه ها را متناسب با مسئوليت ويژهدولت فني وزارتخانه

آورد تا قانون فني را براساس دهد. اين دولت افراد فناور حكومتي را گردهم ميتخصصي تشكيل مي

 ساختار فني در سازمان حكمراني اجرايي كنند.

اي از كيفيت حاكميت قانونِ فني و ميزان پايداري نِ اثربخشي دولت نشانهفدولت اثربخشي، 

ها، حال كيفيت وضع سياست قانون در فشارهاي سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي است. با اين

هاي دهند و از نشانهها را نشان ميهاي عمومي ميزان كارآمدي سياستمشيها و اجراي خطبرنامه

 شوند.فني محسوب ميكارآمدي دولتِ 

                                                 
1  .  What is Good governanance, un escap , internet site, 2004 
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 فصل سيزدهم ـ فن توسعه

 سه دوره توسعه

هاي توسعه گيري دورهبشر سه دوره توسعه را با سه نوع سياستگذاري متفاوت تجربه كرده است. شكل

 نه تابع هدفگذاري كه برآمده از ضرورت ِ اجتماعات انساني بوده است.

شود. اين وچك و دولت خوب ميسه دوره سياستگذاري توسعه شامل دولت بزرگ، دولت ك

اند. حال با توجه به عدم توفيق در ها تجارب ناموفقي بودند و در عمل كارآيي الزم را نداشتهدوره

 چرخش توسعه در دوره كنوني بر وجود فن حكمراني ضرورت بخشيده است.

 نيافته جامعه توسعه

ت. در اين جامعه خرد فرمانروايي نكرده و در نيافته امروز فاقد اراده آزاد در فن توسعه اسجامعه توسعه

گيرند بدون كار مييافته بهنتيجه برخي از اين كشورها خرد را به شكل سرگردان براي جامعه توسعه

 اينكه براي خودشان نافع باشد.

نيافته كشوري است كه از عقل خود براي توسعه انساني استفاده نكرده و هميشه با كشور توسعه

يافته بوده است. نويس كشورهاي توسعهياهو سروكار داشته يا اينكه اغلب در انتظار پيشجنجال و ه

لحاظ ذهني و مغزي سست بنياد است. اگر بناست در سازمان حكمراني اتفاق نيافته بهكشور توسعه

بزرگي رخ دهد الزم است در اين دو بخش اساسي بازسازي و اصالح اساسي صورت گيرد تا بستري 

 يافتگي در جامعه انساني فراهم شود.توسعهبراي 

نيافته واقعيتي متوهم در سازمان حكمراني است. اين جامعه در اعماق باسوادي جامعه توسعه

 نيافتگي جامعه سياسي در ابعاد مختلف شده است.توهم دانايي دارد و همين اصل رمز توسعه

 ضد توسعه

جهت ضدتوسعه اي بيوجود دارد. با اين فرض جامعهنيافته در نهادش عوامل ضدتوسعه جامعه توسعه

شود و بايد به عوامل ضدتوسعه يك جامعه در فرآيند توسعه توجه شود و تا زماني كه اين عوامل از نمي

 رسد.ميان برداشته نشوند، جامعه به توسعه پايدار نمي

ن شيوه اكنون چنان اي واقع شده است. اينيافته همه امكانش در مدار غيرتوسعهجامعه توسعه

است. يعني نيافته به كانون ضدتوسعه در جهان امروز تبديل شده گسترش يافته كه جامعه توسعه

كه به  محور تبديل نشدههايش براي توسعه، نه تنها به جامعه توسعهنيافته همه تالشجامعه توسعه

 ته است.ضدتوسعه روي آورده و در نتيجه در راه ناشناخته شتابان گام برداش

 محورجامعه توسعه

ها كه روند ها و منطق عمل نياز عقالني دارد نه افراد و سيستممحور كشور به سيستمدر جامعه توسعه
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جاي رضايت پادشاهان كوچك و بزرگ به عمل طبق رويه، كنند. جامعه كنوني بهتوسعه را هدايت مي

 يازمند است.نامه، قانون و چارچوب منطقي براي توسعه پايدار نآئين

مدار است. در اين جامعه قانون سياسي حق حيات دارد و حتي جامعه در راه توسعه سراسر قانون

 دهند.رويه و سنن حقوقي كارآيي خود را از دست مي

هاست. اين كشور براي سازي شده در همه عرصهيافته كشوري سيستمبا اين حال كشور توسعه

هاي ضدتوسعه را بشناسد تا در دامشان گرفتار نشود. اين شناخت يافتن بايد فرآيندها و روشتوسعه

كند كه راه توسعه از بيراهه تفكيك شود و در نتيجه انديشه توسعه انساني براساس انديشيدن كمك مي

 در فرآيند توسعه قرار گيرد.

 توسعه حاكميت قانون

عه به فرآيندي از توسعه سياسي، حاكميت قانون در روند توسعه اصل اول توسعه انساني است. اين توس

 جانبه در كشور ايجاد شود.شود تا توسعه همهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منجر مي

شود كه حاكميت قانونِ فني با كارآمدي خود توسعه انساني زماني در جامعه انساني ايجاد مي

نساني را از فساد سياسي، اثربخشي دولت را تضمين كند. اين دولت با اصل پاسخگويي در عمل جامعه ا

دارد و با توسعه اقتصادِ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باز داشته و مقررات اضافي را از ميان برمي

ها را در جامعه بنيادين به حداقل ممكن ها و خشونتثباتيسياسي، فرهنگي و اجتماعي چرخش بي

 رساند.مي

 مدارتوسعه انصاف

نساني است. در اين توسعه انسان در مركز توسعه واقع شده و هرگونه مدار يك واقعيت اتوسعه انصاف

 شود.اي براي پايداري وجودش طراحي ميتوسعه

مدار باشد و براي همه قوانين انصافبر مبتني اصل جامعه سياسي در راه توسعه بايد با اين

عمال اين اصل بنيادين در ن از آن سود ببرند. اشهروندان برگونه دائمي اعمال شوند تا همه ذينفعا

 شود.زواياي مختلف موجب اميد و قوام ذهني در راه توسعه پايدار انساني مي

 چند توسعه حكمراني

 جامعه انساني تاكنون چند توسعه متفاوت را تجربه كرده است: 

 آمد. دوره دولت بزرگ كه پديده دولت عامل توسعه انساني به حساب مي الف(

 شد. كه سازمان دولت اساساً مانع توسعه محسوب مي دوره دولت حداقل ب(

دوره حكمراني خوب كه نهاد دولت به تقويت بخش خصوصي و تا حدودي بهبود محيط  ج(

 داريِ سوسياليزه شده پرداخته است. وكار با تركيبي از سرمايهكسب
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فني با اصل  دوره فن حكمراني كه در آغاز پديداري آن هستيم. اين دولت به ايجاد رقابت د(

بخشد. در اين دوره هاي پايدار انساني تسريع ميتگري به سياستسهيل شرايط فني و با الگوي تنظيم

از حكمراني با اصل و منطق قانون اساسي و قانون عادي به بهبود ساختار و ماهيت دولت فني، جامعه 

 شود.حكمراني توجه ميمحور براي كاهش مشكالت مدنيِ فني و بخش خصوصيِ فني با اصل دانايي

 توسعه پايدار

ها مانند توسعه سياسي، در فن حكمراني، پديده توسعه هدف اصلي دولت فني است و ديگر توسعه

در دولت كه  درحالي اند.توسعه اقتصادي، توسعه فرهنگي و توسعه اجتماعي در امتداد آن واقع شده

گردانده و فقط به توسعه اقتصادي، اجتماعي بزرگ، دولت حداقل و دولت خوب از توسعه انساني روي 

 پاره بسنده شده است.و سياسيِ پاره

با اين فرض توسعه پايدار دو مفهوم متفاوت دارد. يكي توسعه بر پايه توسعه انساني و ديگر توسعه ابزار 

 است.حيات انساني است. در توسعه نخست انسان اصالت دارد و در توسعه دوم ابزارساالري رونق يافته 

 چند توسعه حكومتي

 فن حكمراني بيانگر چند توسعه بنيادين در چهارسوي حكومتي است:

 جانبه و پايدار انساني در سازمان حكمراني،توسعه همه الف(

 توسعه خرد سياسي بر پايه انديشه و انديشيدنِ بنيادين،ب( 

 توسعه سياسي براساس حاضر بودن خرد در عرصه سياست، ج(

 اد ملي با انديشه و تفكر خالق اقتصاد پايدار ملي،توسعه اقتص د(

 توسعه فرهنگي و اجتماعي با رويكرد جامعه مدني و بخش خصوصي. ه(

 حكمراني براي توسعه

فن حكمراني ابزار قدرت قانوني براي توسعه پايدار انساني است. در اين ميان فن حكمراني به تعامل با 

ازد تا همه شهروندان در چارچوب منطقِ فني براي پرددولت، جامعه مدني و بخش خصوصي مي

 فصل تعارضات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي برپايه تعامالت منطقي فعاليت كنند.وحل

ساالر دنبال دستيابي به مدلي از كشورداريِ فنفن حكمراني با توسعه پايدار انساني و اجتماعي به

جانبه انساني مسئله آورد تا با منطق توسعه همهراهم ميحكومتي است. اين اصل بستري موزون را ف

فقر اقتصادي، علمي و فرهنگي در جامعه انساني كاهش يابد و حكومت با اين مدل حكمراني به 

 مشروعيت سياسي دست يابد.

 توسعه انساني

در توسعه انساني واقعيت انسان موضوع اصلي توسعه است. در اين عرصه هر چيزي ممكن است در 

www.ipwna.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________________________  

 

 

70 

شود و با روندي از توسعه باشد، اما توسعه انساني نيست. توسعه انساني با شاخص انساني طراحي مي

 گيرد.اصول انساني گشوده شده و با فنون انساني در دايره فنون توسعه پايدار قرار مي

فن حكمراني الگويي مناسب براي توسعه پايدار انساني در تعامل عملي با سه بخش سازمان 

جامعه مدني و بخش خصوصي است. با اين اصل فن حكمراني با راهبرد توسعه انساني در حوزه  دولتي،

گيرد تا انسان به سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماعات انساني در انديشه كشورداري مورد توجه قرار مي

 نظم، امنيت، رفاه، آسايش، فضيلت، خير و سعادت انساني دست يابد.

 

 اوريفصل چهاردهم ـ فن د

 سازمان داوري

سازمان داوري امري متفاوت با سازمان حقوقي است. سازمان حقوقي چيزي است كه امروزه در هر 

داند كه تابع رويه، آداب و سنن اجتماعي است. سازمان كشوري وجود دارد و داور به روش حقوقي مي

 كنند. باان ملت وضع ميه نمايندگداوري معطوف به قانون اساسي و يا قانون عادي يك كشور است ك

 فرض در حقوق ادراك ساده حاكم است و قانون سراسر به تفكر و خالقيت انساني پيوند دارد. اين

جاي اسناد بهوسازمان داوري سراسر بايد فني باشد. كارگزاران، داوران، دادياران و دفاتر ثبت

شناسان شناسي بنياد يابد و قانونقانونبر مبتني دان باشند. اين سازمان بايدداني همه بايد قانونحقوق

داني باشند، در ها فاقد اصل قانونآيند. اگر دادگران در دادگستريتوانا درصدد دادگستري و دادگري بر

شرط هرگونه دادگري و حاضر شدن خرد قانوني داني پيشآنجا به چه كاري مشغولند. با اين اصل قانون

 در چرخه دادگستري است.

 ت داوري الزاما

حال نهادهاي داوري در امر قانوني كند. با اينآفريني ميسازمان داوري الزاماتي دارد كه با آن نقش

 شود:براي تقويت سازه خود بايد الزاماتي را بپذيرد. در اين خصوص به چند نكته اوليه اشاره مي

هاي مختلف را در اليهشناس باشد و تفاوت حق، قانون و حقوق سازمان داوري بايد قانون الف(

پايان در هاي بيبشناسد. اگر اين فهم عمومي نباشد، تعارضات حق، حقوق و قانون موجب كشمكش

 دهند.شود و در نتيجه هريك كارآيي خود را از دست مياين عرصه مي

سازمان داوري بايد مستقل از سازمان قانونگذاري و اجرايي باشد تا از سياست خاصي در  ب(

 مداري در آن جريان يابد.زده شود تا اصلِ قانونقانون جانبداري نكند. اين نهاد نبايد سياستاعمال 

سازمان داوري بايد مدافع اصل عدالت طبيعي باشد و همراه با انصاف، رويه دادرسي را كه  ج(

ت فصل مناقشاوكند رعايت كند و ملزم به قاعده انصاف و عدالت قانوني در حلقانون تعيين مي
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 طرفانه جامعه حكومتي باشد.بي

سازمان داوري بايد از قانون وضعي نمايندگان ملت در امر قانوني پيروي كند. اين قانون در  د(

كه با قانون طبيعي سازگار باشد قابل اطاعت است. با اين نگاه در اجراي منصفانه و عادالنه صورتي

باشد و تعارضات را به حداقل ممكن برساند و قوانين و مقررات درصدد يكپارچه كردن تماميت كشور 

 سرخوش به منطق حقوق عاميانه نشود.

در سازمان داوري همه مردم بايد حق دسترسي به تمامي سطوح دادرسي در كشور را داشته  ه(

باشند و اطالعاتي از دايره شفافيت بيرون نرود. اگر اطالعاتي از قانون براي شهروندان شفاف نباشد، 

 اوري بيراهه رفته باشد قابل رصد و بررسي نخواهد بود.چنانچه د

 داوران فنيِ قانون

داوران فنيِ قانون مرحله پاياني اين فرآيند فني در چرخش حكمراني قرار دارند. اگر داوران حكمرانيِ 

 ماند. داوران فني قانون غير از داوران خصوصيقانون فني نباشند، پروژه فن حكمراني ناتمام برجاي مي

 هاي بنيادين وجود دارد. هستند و اساساً بين قانون و حقوق و حتي حق اصيل تفاوت

گيرد. در اين وضعيت داوران حقوق كه بر پايه فن قانوني صورت ميبراساس  با اين اصل داوري نه

حقوق تابع كه  درحالي كند،فني بايد بدانند كه قانون از منطق، خرد سياسي و تفكر اصيل پيروي مي

با اين فرض قاضي نه حقوقدان   داب و سنن اجتماعي است و فقط ادراك حداقلي بر آن حاكم است.آ

 كه بايد قانوندان باشد.

 

 فصل پانزدهم ـ فن كشورداري

 سازمان كشورداري

آيد. سازمان حكمراني به فن كشورداري نيازمند است. اگر فن حكمراني نباشد، قانون فني به كاري نمي

سوادِ قانوني، دانا به انديشه و ايده بر عالوه مراني همه بايد براي كاري كه انتخاب شدنددر سازمان حك

داند كه كشورداري شكل گيرد. اگر كسي ايده و انديشه قانوني را نشناسد، او نميقانوني باشند تا فن 

 ن شكل گرفته است.سازيِ بنياديپژوهي و قانونستاني، قانونچگونه فرآيند قانوني براساس اصول قانون

قانوني يكسان است. در در سازمان حكمراني چنانچه حاكميت قانون نباشد، وجود قانون با بي

اي و كند كه كشور چگونه بايد اداره شود و تعامالت ملي، منطقهسازمان حكمراني قانون تعيين مي

ود ندارد. اگر كساني درصددند المللي چگونه بايد باشند. اگر قانوني نباشد، چيزي براي حكمراني وجبين

 دانند.كه حقوق را جايگزين قانون كنند، آنان از سهم ناچيز حقوق در اداره امور كشور چيزي نمي
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 عناصر كشورداري

فن حكمراني براي شكل دادن اداره تعاملي كشور است. اين اصل براساس مفاهمه تعاملي حكومت در 

 1گيرد.فن حكمراني صورت مي

ني جريان فن تدبير قانوني همراه با خرد سياسي، مديريت سيال و منعطف از عناصر در فن حكمرا

حال فن حكمراني رويكرد تدبيري و تكنيكي در اداره امور  شوند. با ايناصلي كشورداري محسوب مي

گرايي در حكومت تأكيدي است كه همه بايد فناور باشند و كسي كه تكنيكي در كشور دارد. اين فن

 كشور نداند، نبايد در چرخش مديريت حكمراني قرار گيرد.اداره 

در فن حكمراني چرخه سياستگذاري تقنيني براي شكل دادن تعاملي در اداره امور كشور است. 

 شود كه موجب تسهيل امر كشورداري خواهد شد.در اين سياستگذاري قانون تعاملي وضع مي

منظور بهبود زندگي است. اين فن حكومتي بهفن حكمراني براي سازمان دادن به ساختار نظام 

شود. اين فن از طريق قانون ها به ساختار نظام حكمراني همراه با قانون فني مربوط ميبراساس واقعيت

ها و كردن نظام حكمراني است و هركس بايد متناسب با تواناييدنبال تكنيكيآيد و بهميوجود به فني

 ر امور كشورداري بپذيرد تا در قبال مسئوليتي معين مسئول باشد.تخصصي كه دارد، مسئوليتي را د

 كيفيت كشورداري

فن حكمراني نشانگر اين واقعيت بزرگ است كه ما در كيفيت كشورداري به يك تصميم بزرگ 

نيازمنديم. اين تصميم به سه تصميم پايدار در فن نظام قانوني، فن نظام اجرايي و فن نظام داوري 

 ست.پيچيده شده ا

در فن كشورداري كيفيت نظم سياسي براي انسان سياسي اصل است. اين اصل را قانون شكل 

 كند.دهد و حد و حدودش را مشخص ميمي

كند و قانون ميزان فن حكمراني نشانه كيفيت حكمراني است. اين كيفيت را قانون تعيين مي

 شود.سنجش كيفيت حكمراني محسوب مي

اس قانون فني شاخص ديگري براي توانمندي دولت در فرآيند فن كيفيت نظم سياسي براس

ها و نيز مقررات و نظاماتي است كه موجب كشورداري است. اين فن نشانه وضع و اجراي سياست

هاي بخش خصوصي و اثرگذاري آن در اداره جامعه سياسي و سازمان گسترش نفوذ و دامنه فعاليت

 شود.كشورداري مي

حال سه تقويت شود. باايناي حكومتي فقط با فن حكمراني ميسر ميبا اين فرض تقويت قو

مجالس قانونگذاري، سازمان دولتي و سازمان داوري فقط با فن حكمراني و از طريق منطق قانون و 

                                                 
شماره  هاي مجلس شوراي اسالمي،اي در فن حكمراني، مركز پژوهشهاي مفاهمهيونس ادياني، ايده سياست. 1

 .1394، 14611مسلسل، 
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جانبه انساني اصالت دارد شود. به هر حال قانون در فن حكمراني و توسعه همهقانون منطقي ممكن مي

 كند.ا تعيين ميو چگونگي حكمراني ر

 چيستي فن حكمراني 

فن حكمراني براي درست اداره كردن امور كشور است. در اين مدل همه مديران مسئوليتي را 

پذيرند كه توانايي و تخصص انجامش را دارند. اين مسئول چنانچه پيچي از حكمراني شُل يا سِفت مي

 كند.ميموقع رفع اشكال شناسد و بهشود، با هوشمندي آن را مي

 فن كنترل و نظارت

قانون فني هستند و بر مبتني در فن حكمراني دو اصل كنترل و نظارت سازه فني دارند. اين دو اصل

 كند.قانون چگونگي كنترل و نظارت حكمراني را مشخص مي

اين ويژگي موجب كاهش ستم، فقر، نااميدي و افزايش برقراري عدالت اجتماعي، احياي انصاف 

زيست، بهبود بهداشت انساني و از ميان برداشتن گرسنگي در سازمان حكمراني اظت محيطعمومي، حف

شود. در اين حكومت حق انساني با رويكرد قانون سياسي اصالت دارد تا قانوني متناسب با آن مي

شود. با اين حكومت آزادي اساسي شهروندان در پرتو حمايت از حريم خصوصي و نيز اهداف طراحي 

 شود.انساني تأمين ميحيات 

 مجريان فنيِ قانون

هاي شناس و هم فن اجرايي قانون را در حوزهشناس باشند، هم قانونمجريان فنيِ قانون بايد هم انسان

مختلف بدانند. اگر مجريان قانون فني نباشند، اعمال قانوني در حوزه اجتماعي با قانون انساني ارتباطي 

هاي مختلف دولت ريشه گيرد و متعاقب آن فساد در اليهنوني شكل ميندارد و در نتيجه تعارضات قا

 شود.گستراند و جامعه فاسد ميتدريج سيطره ميدواند و بهمي

ها انجام سازد و همه امور كشور براساس مهارتمجري فني براساس قانون فني كشور تكنيكي مي

 فني نباشند، فرض كشور فني تصور بيهوده است.ها ها و سازمانشود. اگر مجريان كشور در وزارتخانهمي

نگاه كشوري فني خواهد بود كه فقط با قانون فني و مجريان و داوران فني اداره شود. در  با اين

شود و در قبال كار گرفته ميشود و براي انجام همان كار بهاين كشور هركس براي كاري تربيت مي

شود. اگر ل مسئوليتي مشخص فرد مسئول تعريف ميچنين مسئوليتي مسئول است. يعني در قبا

مسئوليتي در كار نباشد، انتصاب مسئول براي چيست؟ پس ما براي اداره فني كشور و براي كارآمد 

كردن حكمراني بايد قانونگذاران، مجريان قانون و داوران فنيِ قانون داشته باشيم تا حكومت فني 

 ياسي شود.موجب ارتقاي توسعه انساني در جامعه س
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 فصل شانزدهم ـ فن حكمراني خوب

 پيدايش حكمراني خوب

بوده كه با مدل تلفيقي امروزي  2و افالطون در جمهور،1حكمراني خوب دغدغه سقراط در اُپولوژي،

شود، متفاوت است. اين دو دغدغه سازه فني دارند و با آنچه كه امروزه از آن به حكمراني خوب ياد مي

 د. در اين حكمراني دانايان حاكم هستند تا حكمراني با سازوكار تكنيكي اعمال شود.تفاوت اساسي دارن

پيدايش حكمراني خوب در جامعه جديد سمبلي از حكمراني باسوادان است. اين حكمراني 

نيافته باسواد است. شايد به همين دليل نتوانسته يافته دانا براي جوامع توسعهنويسِ جامعه توسعهپيش

جانبه در سازمان حكمراني را برانگيخته انايان را با خود همراه كند و در نتيجه تعارضات همهاقبال د

است. با اين اصل ممكن است اين راست دروغ نباشد كه سياستمداران و مديران ارشد و ميانه حكومتي 

 شوند.هميشه در ميان نادانان و باسوادان انتخاب مي

يافته ليبرال طراحي شده و ديگر سو با اصول پايدار سعهحكمراني خوب از يكسو در جامعه تو

سوسياليسم سازگار است. يعني مدل ليبراليسمي است كه در آن با هوشمندي روند سوسياليسم سايه 

يافته با شود كه هميشه فاصله جامعه توسعهانداخته و سوسياليزه شده است. اين سياست موجب مي

 يافته ناممكن شود.عبور از جامعه توسعه نيافته برجاي ماند وجامعه توسعه

 حكمراني خوب

با  1980حكمراني خوب رويكردي از توسعه اقتصادي است كه در گزارشي از بانك جهاني در دهه 

 3زدايي و ديگر اصالحات سياستي مورد توجه قرار گرفته است.سازي، مقرراتمحوريت خصوصي

گيري از بانك جهاني براي شرط وامه و نيز پيشيافتحكمراني خوب طرح اصالحاتي جامعه توسعه

نيافته يافته سازوكاري را طراحي كرده كه جامعه توسعهنيافته است. جامعه توسعهكشورهاي توسعه

 يافته چيره شود.رو نشود كه بر توسعه حال چنان پيش گامي به پيش بردارد و در عين

يافته براي جامعه درحال توسعه و رو به هسازانِ جامعه توسعنويس سياستحكمراني خوب، پيش

يافته را تهديد وجه منافع اقتصادي، سياسي و قانوني جامعه توسعههيچنويس بهمرگ است. اين پيش

يافته هميشه آيد. با اين فرض جامعه توسعهيافته ميكند و فقط به كمك رشد جامعه توسعهنمي

 نيافته خواهد بود.مانده و توسعهره عقبنيافته هموايافته است و جامعه توسعهتوسعه

شهرهاي پراكنده است. در اين حكمراني به توسعه حكمراني خوب تلفيقي از آرمانشهرها و ويران
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 شود، اما توسعه انساني به كلي از دستور خرد سياسي و تفكر سياستي افتاده است.متنوع توجه مي

نوشد و نه ماند كه نه خود از آن آب مياي را ميحكمراني خوب مانند سنگي بر روي چشمه

دنبال اين واقعيت است كه سنگ ها از آن بنوشند. فن حكمراني بهدهد كه ديگر حكمرانيفرصت مي

آيد كه وجود به حكمراني خوب را از روي چشمه بردارد تا هم خود از آن آبي بنوشد و هم امكاني

 ديگران از آن بنوشند.

 تفكر در حكمراني خوب

بست ويران است و در آن حداقل تفكر هم اني خوب مانند دولت بزرگ در جامعه حكمراني از پايحكمر

شوند و از موانع جانبه محسوب مييافتن همهاي براي توسعهشود. اين دو دولت ويرانهديده نمي

ر تفكر روند. در اين حكمراني، منطق حاكميتِ قانون وجود ندارد تا نشانگشمار مييافتگي بهتوسعه

 حكمراني باشد.

كننده در حكمراني خوب از ادراك ساده در امر حكومتي برخوردار است. اين ادراك نقش تعيين

 مند است.برانگيز بوده و از احساس ادراكي بهرهروند حكمراني ندارد، اما همواره احساس

 حكمراني آرماني

اقتصادي، سياسي و اجتماعي است. در  نيافتني براي تأمين توسعه پايدارحكمراني خوب، آرماني دست

 بينانه پيوند خورده است.بسا غير واقعهاي حكمراني وارونه و چهاين آرمان نقش

آليستي و سوسياليستي دارد و براي كارآمدي توسعه انساني ناكارآمد حكمراني خوب بنيان ايده

ر به توسعه اقتصادي با رويكرد تاست. در اين حكمراني، انسان در مناسبات حكومتي ديده نشده و بيش

 انسان سنگي ناظر بوده است.

تصور حكمراني خوب نوعي خوابگردي در عرصه تفكر سياستي و منطق حكمراني است. اين  با اين

 هاي زبان سرگردان شده است.كند و در بازيحكمراني منطق تفكر را تقويت نمي

 

 كشمكش حكمراني

عيار و پايدار است. حكمراني و حكمراني خوب يك واقعيت تمامجانبه ميان فن حكمراني كشمكش همه

فن حكمراني براي كه  درحالي نيافته است.نويسِ سياستي ناشناخته براي جوامع توسعهخوب يك پيش

 اي خواهد بود كه دغدغه توسعه فني در امر كشورداري را داشته باشند.جامعه

است. اين كشمكش هم واقعي است و هم كشمكش حكمراني با هدفگذاري خاصي طراحي شده 

 رويكرد عقالني و منطقي دارد.
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 مدافعان حكمراني خوب

دنبال ترويج باورهاي سوسياليزه شده حكمراني در جامعه ليبرال هستند. مدافعان حكمراني خوب به

كه آينده اين مدافعان نبايد با اعمال قدرت دولتي، سازه اوليه فن حكمراني را در هم بشكنند و بدانند 

 حكمراني سراسر فن حكمراني خواهد بود.

شايد راز عدم توفيق بشر امروز در چهارسوي حكمراني ناشي از اين واقعيت تلخ باشد كه اغلب 

اند و در نتيجه همچنان بر گستره ها با فرض حكمراني خوب از اصل فن حكمراني فاصله گرفتهحكمراني

جاي فرض حال الزم است يكبار ديگر به روزگار فن حكمراني به اين اند. باگونه افزودهاين بيماري طاعون

 حكمراني خوب باز گرديم و كشور را براساس فن حكمراني با منطق قانون فني اداره كنيم.

 فاجعه حكمراني خوب

اي شود. اين حكمراني انديشهامروزه بسنده كردن به حكمراني خوب يك فاجعه انساني محسوب مي

اي دنبال فن حكمراني رفت كه اكنون انديشهدر آن تفكري صورت نگرفته و بايد به نسبي است كه

نادانسته و نينديشيده است. اين حكمراني ناظر به سه فرآيند فني در انديشه قانونگذاري، اجراي فني و 

 داوري فني است.

 الگوي پيشنهادي 

منطق انتخاب  ي خوب است. با اينجاي حكمرانالگوي پيشنهادي من به دولت امروز فن حكمراني به

هاي بنيادين در هر وضعي بايد به بهبود دولت و فن حكمراني منجر شود و دولت فني و الگوي سياست

 آيد تا به تقويت توسعه انساني بينجامد.وجود به قانوني

 

 فصل هفدهم ـ فن حكمراني

 حكمراني چيست

كنند. حاكمان در چارچوب آنها كشور را اداره مياي از قوانين فني است كه حكمراني اعمال مجموعه

سازي قدرت قانوني را در نهادهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي برگونه يعني حاكمان با روش پياده

 كنند.حداقل تصديگري و طبق مناسبات كشور در تمامي سطوح اجرايي مي

د كه ناگزير اعمال برخي از اي از نظم، امنيت، تصميمات سازماني وجود داردر حكمراني مجموعه

گيرد. در حكمراني پديده قانون سياسي اصل اول است و ها براساس اصول قانوني صورت ميمحدوديت

 آيند.هر چيز ديگر متفرع آن به حساب مي

اي از انسان سياسي، جامعه سياسي، قانونگذاران سياسي، مجريان در سازمان حكمراني مجموعه

كنند. با اين فرض قانون سياسي جود دارند كه همه از قانون اساسي پيروي ميسياسي و داوران سياسي و
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 كنند.شود كه در چارچوبي روشمند زندگي ميهاي انساني شامل ميها را در تمامي دورههمه انسان

با وجود اين،حكمراني از يكسو فراهم آمده از عناصر بنيادين قانوني است و ديگر سوي يك فن 

يافته و نشان داده كه رود. اين فن متعاقب تجارب بشري سامانشمار ميحوزه عمومي بهعيار در تمام

ايده آزمون و خطا در كشورداري يك تلقي عاميانه است؛ زيرا ايده آزمون و خطا محصول خوابگردي 

 هاي بزرگ، حداقل و حكمراني خوب كنوني كاربرد دارد.ذهن است و در چهارسوي حاكميتِ دولت

از تجارب بشري ندارند تا سازمان حكمراني را  اي به استفادهد نشان داده كه حاكمان عالقهاين رون

بر وفق فن حكمراني سامان دهند. با وجود اين اگر پذيرفته شود كه حكمراني يك فن است، ديگر اداره 

رد در امور كشور متفاوت خواهد شد و هركس در سازمان مديريت حكمراني متناسب با تكنيكي كه دا

اگر در اين سازمان مديران در جاي  جاي خود قرار خواهد گرفت كه توانايي اداره آن را داشته باشد.

خود قرار نگيرند، روابط بر ضوابط قانون فني چيره شده كه نشان از تكنيكي نشدن حكمراني است، 

ق آسيا وجود اما كشورهايي در شر ،هرچند نمادي از حكمراني خوب يا دولت حداقل امروزي باشد

 اند.فراتر از دولت حداقل عمل كرده 1993دارند كه براساس نظر بانك جهاني سال

شود حكمراني چيست؟ حكمراني اعمال قانون اساسي و قوانين وضعي در اين صورت پرسيده مي

 معطوف به قانون اساسي است. با اين فرض در حكمراني اعمال قانون حكومتي اصل اول است.

اي از قانون سياسي براي مديريت بر تمامي مناسبات كشور در حكمراني مجموعه در اين صورت

گري براساس گيري، تصديگري و تنظيمالمللي با هدف تصميماي و بينهمه سطوح ملي، منطقه

 كنند.سازوكارها، فرآيندها و نهادهايي است كه شهروندان آن را از حاكمان مطالبه مي

خود به مالك اشتر بود « سياستنامه»ها و مام علي )ع( در سياستنامهاين نكته سخت مورد توجه ا

تر به دو نكته اشاره كرده است. يكي به فرماندار قبل مصر نوشت من شما را دوست دارم و به كه پيش

كنم كه فرستم كه توانايي اداره آن را داريد. ديگر كسي را براي فرمانداري مصر منصوب ميشهري مي

 1ره آن را دارد. تأكيد امام بر توانايي همراه با دانايي و فن بوده است.توانايي ادا

اصل آنچه  تابد. با ايننمياست و زشت و زيبا يا خوب و بد برحكمراني يك واقعيتِ سراسر فني 

 شود، محصول ادبيات عرفي در گفتار عاميانه است.كه در اين خصوص گفته مي

قابل كه  درحالي تي قابل دست يافتن است. اين فنفن حكمراني، واقعيتي است كه به سخ

رسد، اشراف يافتن به گستره و اعماق آن طرحي از يك آرمان بزرگ انساني است. نظر ميدستيابي به

هاي انساني است. با اين ها و آرماندنبال توسعه انسانيِ پايدار در چارچوب واقعيتاين حكمراني به

ساالر است. در اين حكمراني خرد در سياست حاضر شده و فن فرض فن حكمراني سازماني سراسر

 نقش سياستي خود را ايفا كرده است.

                                                 
 .53. نهج البالغه، نامه 1
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شود كه گروهي به يك تصميم سياستي با شامل فرآيندي از قدرت سياسي مي 1حكمراني عمومي

اصل همبستگي در فرآيند براساس  رسند. با اين وصف چنين تصميميمحوريت خرد سياسي مي

 شود.يز بر پايه يك سياست منطقي اجرايي مياجتماعي و ن

 در حكمراني چند معناي متفاوت و همسو وجود دارد:

صورت رسمي و معناي وضع قواعد سياسي، اعمال قدرت قانوني و داوري بهحكمراني به  .1

 غيررسمي است.

مراني قدرت سياسي، اقتصادي و اداري است. در حكبر مبتني حكمراني نشانگر اعمالي از قانونِ  .2

ها، فرآيندها و نهادهايي وجود دارند كه شهروندان نهادهاي مدني و بخش خصوصي منافع خود مكانيزم

گيري و اجرايي براي تصميمات حال حكمراني فرآيندي از تصميم كنند. با اينرا با آن تعيين مي

 محورانه است.سياستي برگونه فن

فرض دولت فني شرط پديداري فن حكمراني فن حكمراني نمادي از دولت فني است. با اين   .3

معناي دولتِ فني شده براساس قانون است و مالزمه منطقي ميان آنها وجود دارد. پس فن حكمراني به

 فني است.

حكمراني فني در عمل نوعي از حكمراني ممتاز انساني است كه در آن ثبات سياسي، حاكميت   .4

 داري دولت ديده شده است.ربخشي و برنامهقانوني، كيفيت نظم سياسي، امنيت سياسي، اث

وجود هاست كه از ايده فن حكمراني بهها و برنامهفن حكمراني در اداره كشورداري فنِ سياست  .5

ها همزمان الزمند و ناديدن هريك مساوي با نديدن فن ها و انديشهآمده است. در اين فن ايده

 حكمراني است.

هاي برابرِ سياسي، اجتماعي و صاف مفهومي برخوردار از فرصتمثابه عدالت و انفن حكمراني به  .6

 اقتصادي است.

اعمال قانون سياسي، اقتصادي و سازماني بر مبتني فن حكمراني به مفهومي اشاره دارد كه  .7

المللي است. اين حكمراني سازه اي و بينبراي اداره يك كشور در تمامي سطوح محلي، ملي، منطقه

 شود.ير و مديريت تكنيكي اداره ميفني دارد و با تدب

 سير تحول حكمراني

سير تحول حكمراني عبارتند از دولت حداكثر، دولت حداقل و دولت خوب است. دولت فني پس از 

 ناپذير شده است.تجارب سه دولت پيشين در جامعه امروز واقعيتي اجتناب

 رآيند توسعه اقتصادي بوده است.از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شد كه در پي تسريع ف دوره اول،

به قدرت بخشيدن بخش خصوصي و انتخاب مردم براساس رقابت شكل گرفته كه در  دوره دوم،
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 اين مرحله كميتِ دولت جايگزين كيفيت آن شده است.

نويس بانك جهاني براي رشد توسعه اقتصادي كشورهاي درحال توسعه با پيش دوره سوم،

 يافته است.سامان 

حال پديداري فن حكمراني نتيجه منطقي سه دوره پيشينِ حكمراني است. بااين ارم،دوره چه

 هاي مختلف بوده است.هاي حكمراني در دورهنشان از ناكارآمدي ديگر مدل

 ريشه فن حكمراني

اين فن بيانگر شكلي از حكومت تكنيكي است كه در آن  1فن حكمراني ريشه در افكار افالطون دارد.

شود. در اين حكومت اميد، اعتدال، احسان، قدرت بر اف در پرتو قدرت سياسي نمايان ميعدالت و انص

 پايه خرد سياسي اصالت دارد.

در پيدايش فن حكمراني چند عاملِ فني از نوع سياسي، اقتصادي و قانوني نقش مؤثر و 

عيار است. واقعيت تمام توجه به فن حكمراني در امر كشورداري يك اند. با وجود اينكننده داشتهتعيين

 بازگشت به فن حكمراني يك ضرورت انساني در تاريخ كنوني بشر است.در اين صورت 

 موضوع حكمراني

چه چيزي موضوع حكمراني است؟ تدبير انساني براي انسان موضوع اصلي حاكميتِ قانون فني در 

يت و حكومتي در ميان حكمراني است. اگر در حاكميت قانون حكمراني براي انسان نباشد، حاكم

 نخواهد بود تا از چگونگي آن سخن گفته شود.

در نگاهي حاكميت قانون با حاكميت حقوق متفاوت است. حاكميت قانون چيزي است كه 

سنن بر مبتني حاكميت حقوقي كهكه  درحالي شود،موجب آن تصميمات حكومتي گرفته ميبه

خرد جمعي و بر مبتني وسيله قانون كهر حاكميت بهتصواجتماعي است مصرف اخالقي دارد. با اين 

گيرد. بنابراين موضوع حكمراني نه حاكميت حقوق كه حاكميت قانون تفكر خالق است صورت مي

 2است. برخي خواسته يا ناخواسته درصدد برآمدند كه روند حقوق حاكميت را توسعه دهند.

حكمراني و حكمراني سراسر فن است. شود كه انسان موضوع اصلي در فن حكمراني مالحظه مي

گيري مقامات حكومتي بايد به انسان سياسي معطوف سازي و تصميمدر اين حكمراني هرگونه تصميم

انسان موضوع اصلي  محوري است. با اين اصلدنبال توسعه حق بنيادين بر پايه انسانباشد. اين فن به

 .حكمراني و حكمراني سراسر تدبيرِ نفوس انساني است

در فن حكمراني انسان سياسي موضوع اصلي دولت و جامعه سياسي است. اگر انسان در سازمان 

حكمراني حق حياتي نداشته باشد، در اين سازمان انجام هر كاري ممكن است. مانند آنچه كه امروزه 

                                                 
 .374 افالطون، جمهور، ص 1.

 53اي بر علم حقوق، صناصر كاتوزيان، مقدمه. 2
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در جوامع بشري رخ داده كه در آن خرد سياسي حاضر نشده است. در اين جوامع از همه چيز سخن 

 شود و فقط واقعيت انساني فراموش و گم شده است.گفته مي

در فن حكمراني موضوعاتي مانند: انسان سياسي، انسان قانوني، انسان اقتصادي، انسان اخالقي و 

در پرتوش عقل سياسي، عقل مدني، جامعه سياسي، قانون سياسي، نظم سياسي، امنيت سياسي، خير 

شوند. سازي و انديشيدن محسوب ميهاي بنيادين براي ايدهشهسياسي و سعادت سياسي در شمار اندي

با نگاهي ديگر موضوعاتي مانند فهم حاكميتِ شناور، مديريتِ سيال و منعطف حكومتي و انصاف 

 روند.شمار ميهاي فكربرانگيز كليدي بهحكمراني از ديگر مسئله

همه مورد توجه قرار گيرند.  با اين تلقي در فن حكمراني الزم است دو موضوع اساسي بيش از

يكي انسان سياسي كه موضوع اصلي حكمراني است و ديگر عقل سياسي و فني كه به فن حكمراني 

هاي مختلف حكومتي از ها در اليهپردازد. با اين برداشت مديريت فن حكمراني و تنظيم سياستمي

 اند.فراموش شده شوند كه اكنون سختديگر مسائل فكربرانگيز اين روزگار محسوب مي

 سه ركن حكمراني

 حكمراني سه ركن قانوني، اجرايي و داوري دارد:

 رود.كار ميها بهگذاري و تنظيم سياستومشيركن قانوني براي خط

هاي اقتصادي، سياسي، شود كه فعاليتهاي اصيل مربوط ميركن اجرايي به فرآيندها و سياست

 دهد.تأثير قرار مي كشورهاي ديگر و رقباي داخلي تحت اجتماعي و فرهنگي يك كشور را در خصوص

ها گيريكند كه تصميمها در ساختار سازماني توجه ميركن داوري به تنظيم فرآيندها و سياست

 در راهبري حكومت تا چه اندازه درست بوده است.

 تدبير حكمراني

 در تدبير حكمراني چند پرسش كليدي وجود دارد:

بير حكمراني است؟ انسان سياسي موضوع اصلي تدبير حكمراني است. چه چيزي موضوع تد  .1

در تدبير حكمراني انسان در مركز توجه قرار دارد و هرگونه تدبيري از او و در خدمت وجودش واقع 

 شده است.

تدبير سياسي چيست؟ تدبير سياسي نوعي خردمندي همراه با انديشيدنِ منطقي است. در   .2

 اي انديشيدن وجود دارد و هم هرگونه تدبير كردن براي آن است.اين تدبير هم موضوعي بر

مثابه فن حكمراني است. اين حكمراني ممكن تدبير حكمراني چيست؟ تدبير حكمراني به  .3

روايت عرفي صورت گيرد. در اين ميان آنچه كه موجب براساس  است برپايه تدبير و فن باشد و شايد

ي عرفي معطوف بوده و در آن عقل سليم اثرگذار نبوده است. با هازوال كنوني كشورها شده به روايت

مثابه تدبير و فنِ قانون سياسي باشد، نشاني از خرد سياسي و اين فرض چنانچه امر حكمراني به
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 عقالنيت فني و پايه خواهد بود.

تدبير حكمراني براي چيست؟ تدبير حكمراني براي انسان سياسي است. با اين اصل همه   .4

اند. پس تدبير حكمراني نه براي حكمراني كه براي ها براي تدبير نفوس انساني طراحي شدهنيحكمرا

 موضوع آن است.

تدبير حكمراني براي كيست؟ تدبير حكمراني براي كسي است كه تدبيرش براي او صورت   .5

ست كه گيرد. در اين صورت حكمراني براي حكمراني موضوعيت ندارد و در آن اصل انسان سياسي امي

 شوند.ها براي وجودش بر پا ميهمه حكمراني

 حاكميت فن حكمراني 

حاكميت فن حكمراني نشانگر حاكميت منطق و برتري شيوه و منطق خردگرايي است. در اين 

 گيرد.كار ميحاكميت تفكر اصيل وجود دارد و ذهن و مغز را همزمان به

هبود توسعه انساني است. اين فن شيوه حاكميت فن حكمراني، تدبيري نو از كشورداري براي ب

دهد كه به توسعه پايدار انساني استفاده از قدرت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را ارائه مي

 بينجامد.

 سطوح حكمراني

 شود.حكمراني سطوح مختلفي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي

محور بستگي دارد و اساساً ارتباطي دحكمراني عمومي به يك تصميم جمعي و سياستِ فراين اول،

 با ماهيت تقابلي و رقابتي ندارد.

كه مكانيزم واقعي است. اين حكمراني كنترل عمومي را در  1گريحكمراني تنظيم دوم،

 هاي خصوصي نيز ناظر باشند. كند و ممكن است اين مجموعه به بخشهاي دولتي فراهم ميمجموعه

ري ممكن است مداخالت حاكميتي در فرآيند قانون سياسي و گدولت از يكسو با اصل تنظيم

گري ممكن است مكانيزمي براي ايجاد كنترل عمومي بر ديگر تنظيم سوياقتصادي انجام دهد. از

بخش خدمات دولتي و غيردولتي براي تأمين منافع ملي از طريق اعمال استانداردهاي تخصصي باشد. 

ي پراكندگي نهادهاي سياسي نظر دارد. اين مدل از حكمراني جاحكمراني تنظيمي به همگرايي به

بيش از آنكه بر ارائه خدمات تمركز كند به تنظيم روابط در نهادهاي سياسي براي رويارويي با 

 كند.ها استفاده ميها و بحرانثباتيها، بيپيچيدگي

حال  است. با اينبرخالف فن حكمراني نتيجه منطقيِ ذهن و فكر خميده  2حكمراني خوب سوم،

جاي فن حكمراني هستم كه در نتيجه ممكن است من سخت نگران ترويج الگوي حكمراني خوب به
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 شود.گاه واقعي اين اصل بنيادين از دايره حكمراني بيرون رود و حكمراني در عمل فاقد تكيه

زمان آيد. با اين فرض ساميوجود به متعاقب حكمراني عمومي 1حكمراني خصوصي چهارم،

حكمراني عمومي به بهبودِ كيفيت كه  درحالي حكمرانيِ خصوصي وضع مشخص در دايره محدود دارد،

 شود و حكمراني خصوصي در برابر آن واقع شده است.زندگي توجه دارد و از طريق دولت طراحي مي

كه شامل نهادهاي رسمي و غيررسمي، فرايندها، ارتباطات و 2حكمراني جهاني پنجم،

 ها و حق قانوني تعيين شده است.رهايي ميان چند دولت با مسئوليتسازوكا

كه با دو دغدغه اعتماد عمومي به سازمان و دوام داشتن ضرورت  3حكمراني غيرانتفاعي ششم،

 يافته است.

حكمراني سازماني بنياد مشاركتي دارد. اين حكمراني با قرادادهاي شفاف و روشنگرانه،  هفتم،

 نظارت و نيز كنترل جريان اطالعات شناخته شده است.برقراري مصالحه و 

به تنوع ساختارهاي قدرت سياسي اشاره دارد و با يكديگر  4سطحيحكمراني چند هشتم،

 صورت پاياپاي در تعامل منطقي هستند.به

به اراده آزاد شهروندان تمركز دارد. تأكيد اين مدل از حكمراني بر  5حكمراني مشاركتي نهم،

م شهروندان در تصميمات عمومي و نيز در مسائل كالن سياسي براساس اصل انتخاب و نقش مستقي

 نظارت عمومي است.

بر تعامالت رسمي و غيررسمي دولت يا بخش خصوصي توجه دارد.  6حكمراني مشترك دهم،

هدف اين حكمراني توسعه براي همكاري در جهت اثربخشي اين حكمراني با سياستگذاري در مديريت 

ها و انجمن توسعه ها، رهبري سياستاست. اين حكمراني سه ركن پشتيبانيِ سياست عمومي

 كند.ها تالش ميها و پاسخحلها دارد كه براي دستيابي به راهها براي كشف و فهم واقعيتسياست

در فراسوي حكمراني واقع شده و فرآيند كل حكمراني را با اصول اخالقي  7فراحكمراني يازدهم،

كند. اين حكمراني نقش هدايتي برعهده دارد و دولت در اين فرآيند دهد و تبيين ميشكل مي

 هاي كلي و قوانين اصيلِ سياستي است.گر سياستكند و فقط تنظيمآفريني ويژه نمينقش

هاست كه در سه بخش سازمان ها و برنامهها، قانونفن حكمراني سازماني از سياست دوازدهم،

ن معناي حاكميت فنيِ قانوشود. فن حكمراني بهني و بخش خصوصي تدبير ميدولتي، جامعه مد
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سياسي و اقتصاد سياسي در سازمان كشورداري است. در اين حكومت راهكارها، فرآيندها و نهادها براي 

شود. اين كنند. با اين فرض فن حكمراني فقط به دولت مربوط نميتأمين منافع شهروندان فعاليت مي

دين شامل سازمان دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي است تا به تعيين و تحليل رابطه اصل بنيا

دولت، جامعه مدني و بازار بپردازد. در اين عرصه ما به كارشناساني در اداره امور كشور نيازمند هستيم 

آور كه سراسر فني باشند و كسي بدون دانايي و تخصص مسئوليتي را برعهده نگيرد كه در نتيجه فساد

 درحالي باشد. اگر چنين اتفاقي رخ دهد، فردي كه مسئوليتي را پذيرفته يا كسي به او مسئوليتي داده

 كلي بيرون روند.مسئول نبوده بايد مجرم تلقي شوند و از دايره حكمراني بهكه 

 فن حكمراني در سطح ملي

ي به تقويت حكمراني براي گيرد كه با هدف توسعه پايدار انسانفن حكمراني در سطح ملي صورت مي

كند. فن حكمراني اگر در دايره محلي گرفتار شود، از شاخص فني و تعميق انسان سياسي كمك مي

 تكنيكي بودن عبور كرده است.

در فن حكمراني دو رويكرد متفاوت وجود دارد: يكي دغدغه ملي كه تفكر ملي دارد و ديگر در 

 رسند.نظر ميبراي جامعه بشري مفيد به فراسوي آن طراحي شده است. هر دو رويكرد

 چهار دوره حكمراني

 بشر تاكنون سه دوره از حكمراني را تجربه كرده است:

 تركيبي سراسر آزمون و خطا بوده است )محصولي از خوابگردي و بيدارگرديِ دولت بزرگ(. دوره اول،

 شراف حداقلي دولت( .براساس تركيبي از باسوادي و دانايي است )نتيجه منطقي ا دوره دوم،

نيافته است )طراحي يافته براي جامعه توسعهنويس جامعه توسعهحكمراني خوب يا پيش ره سوم،دو

 نيافته در امتدادش باشد( .تري در توسعه بيابد و توسعهيافته شتاب بيشسياستي كه جامعه توسعه

سياسي و مدني با رويكرد لحاظ حكمراني به سر عقل آمده و از يك عقل بشر به دوره چهارم،

 فني سخن گفته است )پديداري فن حكمراني براساس قانون فني(.

 شمول فن حكمراني 

شود. در اين نظام حكومتي هركس بايد فن حكمراني سه عرصه تقنيني، اجرايي و داوري را شامل مي

ورت نگيرد، پديداري فن مسئوليت مربوط به خود را بداند و اگر اعمال فني در ارتباط با قانون فني ص

لحاظ شود و بايد بهفساد يا اشتباه امري ساده است. در اينجا كسي كه مديريت فني نداند شناخته مي

 حكمراني مجرم تلقي شده و از دايره حكمراني با منطق داوري بيرون رود.

هاست. اين فن در هر عرصه نقش اصل فن حكمراني در جامعه سياسي فن مسئوليت با اين

ها ئوليتي ويژه خود را دارد كه بايد تناسبي ميان مسئوليت و مسئول وجود داشته باشد. مسئوليتمس
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 مسئول نيز بايد فني و براساس قانون سياسي باشد.رو ازاين طبق قانون فني ناگزير فني هستند و

 انواع حكمراني

المللي، حكمراني مراني بينتوان به حكدر ادبيات حكمراني امروز چند نوع حكمراني وجود دارد كه مي

 حكمراني ملي و محلي اشاره كرد. 1شركتي،

افزاري شود. فن سختافزاري تقسيم ميافزاري و نرماز نگاه ديگر فن حكمراني به دو بخش سخت

ها فن قانون، منطقِ قانون و اجراي فني و افزاري بنا به واقعيتبه سازه كشورداري ارتباط دارد و نرم

 است. منطقي قانون

 هدفِ فن حكمراني

وجود آوردن توسعه انسانيِ پايدار است. اين توسعه در سه سطح در فن حكمراني، هدف اصلي به

 سياسي، اقتصادي و در نتيجه سازماني مالحظه شده است.

با اين وصف هدف اصلي فن حكمراني ايجاد توسعه پايدار انساني است كه در آن همزمان توسعه 

كننده برعهده شود. در اين هدف بزرگ انسان سياسي نقش تعيينعلمي ديده ميسياسي، اقتصادي و 

 دارد و هدفگذاري اين فن براي او است. 

شود. با اين فرض كار گرفته ميدر اين صورت فن حكمراني خود هدف نيست و آن براي هدفي به

 ت.فن حكمراني سازوكار اصولي براي انسان و اداره بهتر سازمان كشورداري اس

 توهم تدبير حكمراني

ترين رنج بشر توهم تدبير، مديريت و دانايي است. شايد اصالت سواد حكمراني در حكمراني امروز بزرگ

وجود آورده است. اكنون عبور از اين دايره سخت اي را بهكنندهو غلبه آن بر دانايي چنين حالت ويران

 دشوار و در مواردي ناممكن است.

ناديده گرفته شده و فن حكمراني از دستور خرد و تفكر افتاده است. شايد  در اين توهم انسان

 كارگيري سواد و ناديدن دانايي بر اين توهم دامن زده و آن را در چرخش غيرفني قرار داده است.به

با اين فرض بدترين دوره حكمراني در جامعه انساني حكومت باسوادان بر دانايان است. اين اتفاق 

 جامعه انساني در سطوح متفاوت رخ داده است.اكنون در 

تر شدن است. درحال حاضر چنان گسترده شده كه كسي از اين حكمراني اكنون درحال فراخ

وصف راه اند با اين تأثيرات آن مصون نمانده و گويي همه در دايره حكمراني توهمي واقع شده

 باسوادي است.رفت از اين توهم جايگزيني تدبير دانايي بر توهم برون
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 استقالل فن حكمراني

 مانده يا عقب نويس بانك جهاني براي كشورهاي عقبفن حكمراني برخالف حكمراني خوب كه با پيش

اي در كشورهاست كه شود؛ زيرا حكمراني خوب ناظر به توسعهداشته شده طراحي شده، مربوط نمينگه

 ماند.نيافته مينيافته همچنان توسعهو كشورهاي توسعه كنديافته را تأمين ميفقط منافع كشورهاي توسعه

مثابه قانون استقالل حكمراني درگرو فن حكمراني با رويكرد منطق قانوني است. اگر حكومت به

فني شكل نگيرد، استقالل فن حكمراني مناسبتي نخواهد داشت. با اين فرض استقالل حكمراني برپايه 

 گيرد.فن حكمراني صورت مي

 دگي فن حكمرانيپيچي

فن حكمراني سراسر ساده است. اين فن نه پيچيده كه جامعه سياسي سراسر پيچيده است. با اين 

 هاي جامعه سياسي است.وصف فن حكمراني براي گشودن پيچيدگي

هاي پيچيده در سازمان اجتماعات انساني است. اين فن تنها به فن حكمراني براي درك واقعيت

قدرت نيز توجه دارد. با اين منطق كساني كنندگان پردازد، بلكه به اعمالسياسي نميچگونگي اعمال قدرت 

شوند، كنند يا داوران قانوني در چرخه اجرايي محسوب ميكنند يا قانون را اجرايي ميكه قانون وضع مي

 اشد.ها بصورت فني با منطق فنيِ قانون عمل كنند و داناي مسئوليدر قبال مسئوليتهمه بايد به

 ساختار فن حكمراني

هاي جامعه سياسي دارد. اين فن درصدد توجيه روابط معقول ميان فن حكمراني نگاه ساختاري به بخش

 هاي بنيادين يك جامعه سياسي است.گيرانِ جامعه سياسي و توجه به ارزشسياستمداران و تصميم

هاي با اين فرض شبكه فن حكمراني به منطق حكمراني براساس منطق ساختاري پيوسته است.

كردن مسائل كالن حكومتي در جوامع مدرن محسوب حلي براي هماهنگحكمراني در عمل راه

 شوند.مي

 سازه فن حكمراني

رود. اگر فن شمار ميافزاري حكومت بهافزاري و نرممثابه قانون فني سازه سختفن حكمراني به

كمراني وجود ندارد و فقط اعمال قدرت سياسيِ مثابه قانون سياسي نباشد، در عمل ححكمراني به

 تعديل نشده وجود دارد كه در فرآيند حكومتي چرخش زور حاكم است.

ترين واقعيت سياسي سازه حكمراني ممكن است راست يا ناراست باشد. با اين احتمال راست

ياسي ممكن است در سازه حكمراني سراسر ناراست باشد. پس در سازه سياست حكومتي ثبات س

 اي بيفتد.همراه يا واقعيت سياسي وجود ندارد و در هر مقطع ممكن است هر اتفاق غيرمترقبه
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 منطق حكمراني

گويد كه حكمراني نبايد در منطق حكمراني سازوكاري براي تأمين منافع ملي است. اين منطق مي

 آن فعاليت نمايد. بسا بايد آن را تأمين كند و در سير تداومتعارض با منافع ملي باشد و چه

منطق حكمراني نشانه عقالنيت اصيل در فرآيند حكمراني است. اين اصل مدعي است حكمراني 

 بايد منطق داشته باشد كه آن نشانگر حق حيات حكمرانيِ پايدار است.

شوند كه خرد گذاري ميعقالنيت حكمراني نشانه منطق حكمراني است. اين دو نشانه زماني عالئم

 آفريني كند.حكمراني حاضر باشد و نقشسياسي در 

شود با استدالل ديگر هاي حكمراني با زبان استداللي متقاعد ميبا اين وصف كسي كه در واقعيت

ها رود. پس در هر حال اصل داشتنِ منطق حكمراني است و استداللاز گردونه حكمراني بيرون مي

 آيند.ميوجود به متفرع آنند و متعاقب آن

 فن حكمراني اصالتِ 

در فن حكمراني اصلِ حق مساوي براي همه شهروندان به شكل انصاف، عدالت و برابري جاري است. 

شود و كسي برتر از قانونِ فني در اين حكومت حقِ مساوي همه شهروندان به رسميت شناخته مي

 نيست تا چنان تصوري قابل گفتگو باشد.

يابند. اين مشروعيت خود را براساس مشروعيت ميدر فن حكمراني دو اصلِ مشاركت و عقالنيت 

ها و مقبوليت اجتماعي همراه با كارآمدي و اثربخشي دولت در زواياي پذيريِ فعاليتقانون فني، رقابت

 دهد.مختلف نشان مي

فن حكمراني در جريان آگاهي فراگير اصالت دارد. در اين عرصه از شهروندان دانا و آزادي سخن 

گيري و اجرايي پردازند و هوشمندانه در نظام تصميمها به نقد آنها ميه با فهم سياستشود كگفته مي

 شوند.كشور مؤثر واقع مي

 شود: با اين فرض اصول بنياديني براي فن حكمراني طراحي شده كه به بخشي از آنها اشاره مي

 اصل انسان سياسي در نظام حكمراني،   .1

 ات انساني، اصل جامعه سياسي در روند اجتماع  .2

 اصل حق، قانون و حقوق سياسي،   .3

 اصل مشاركت و نظم سياسي،   .4

 اصل عقالنيتِ ثبات سياسي،   .5

 اصل كيفي شدن قانون و مقررات اجتماعي و اقتصادي،   .6

 اصل حاكميت قانون در اداره امور كشور،  .7

 اصل اثربخشي و كارآمدي دولت،   .8
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 اصل توزيع منصفانه منابع ملي،   .9

 تصادي و اجتماعيِ پايدار، اصل توسعه اق  .10

 اصل عادالنه و منصفانه بودن حكمراني،   .11

 اصل امنيت پايدار انساني،   .12

 اصل مسئوليت و پاسخگويي پايدار،   .13

 پذيريِ هوشمندانه، اصل رقابت و انعطاف  .14

 اصل حكمراني مشاركتي برگونه مديريت روشنگرانه.  .15

 ارد:در چرخش حكمرانيِ فني چند اصول پايدار فني وجود د

 اصل مشاركت فني در نظام سياسي، 

 اصل حاكميتِ قانون فني در سازمان حكمراني، 

 اصل فنِ قانون منطقي براساس خرد سياسي، 

 اصل آگاهيِ فني از چگونگي تصميمات حكومتي، 

 هاي پايدار و ناپايدار انساني، اصل منطق داشتنِ سياست

 اصل پاسخگو بودن مجريان قانون فني، 

 گذاران و مدافعان فنيِ قانون حكومتي، اصل قانون

 كردن فن وفاق ملي در عرصه عمومي، اصل فراهم

 اصل رسميت دادن به حق مساوي از منابع ملي، 

 اصل اثربخشي و كارايي حكومت در چرخه حكمراني،

 هاي بنيادين حكومتي.پذيري در قبال فن سياستاصل مسئوليت

 شاخص فن حكمراني 

 د شاخص كلي است:فن حكمراني حاوي چن

 تر به فن انتخابات، فن انتخاب و نامزد فني و در نتيجه منتخب فني نياز دارد،فن قانونگذاري )پيش الف(

 منطق قانون و قانون منطقي و فني )قانون بايد منطق وجودي براي خود داشته باشد(، ب(

بداند و نماد يك مجريان فنيِ قانون )مجري قانون همزمان بايد فن اجرايي قانون را  ج(

 شناسِ دانا، توانا و برتر باشد(،قانون

شناسي، قانون فني را به شكل فن قانوني اعمال داوران فنيِ قانون )داوران بايد با اصل قانون د(

 هاي عرفي حقوق نيفتند كه راه بازگشتي وجود ندارد( .كنند و در دام رويه

 فراحكمراني

گري است اين حكمراني با انديشه و تفكر بر پايه اصل خود تنظيم گيريفراحكمراني فرآيندي از تصميم
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  1كند.مراتبي دنبال مي گري كرده و اصل محدودسازي را بدون كنترل سلسلهاصيل تسهيل

شود. اين اصل فرآيند گنجد و با منطق حكمراني توجيه نميفراحكمراني در دايره حكمراني نمي

 تابع قانون فني است.كه  درحالي ،آوردميوجود به حكمرانيِ فني را

 هافن حكمرانيِ سياست

ها در نهادهاي انساني است. جامعه سياسي با اين فن ها و ارزشسياستبر مبتني فن حكمراني

سياست، اقتصاد و مسائل اساسي اجتماعي خود را در سه بخش دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي 

 كند.تدبير مي

يادين در عرصه عمومي نياز دارد، يعني فن حكمراني به تقويت هاي بناين فن به سياست

 هاي بنيادينِ رقابت سياسي، اقتصادي و پاسخگويي براساس اصالت قانونِ فني وابستگي دارد.سياست

با اين وصف فن حكمراني در نهادش چند توسعه سياستيِ سيال و منعطف دارد. اين توسعه 

 كند.مياه با فن سياستي و قانوني در امر حكمراني تعيين ها را همرميزان، شكل و غناي سياست

 بر اين اساس در فن حكمراني چند سياست پايدارِ فني وجود دارد:

 تخصص همگاني در دستيابي به رأي دادن و انتخاب فناور حكمراني، اول:

 كردن قوانين و مقررات و همراه با كاهش پيچيدگي و اصالت سادگي،فني دوم:

 ي مدل مشورتي و سازوكار گسترش تفكر جانبي دولت،طراح سوم:

 هاي جامعه مدني،ترويج تفكر بنيادين و احياي سازمان چهارم:

 وضع قانون يكسان در ارائه خدمات عمومي براي شهروندان همسان، پنجم:

 هاي ذهني، مغزي و فكري.به پيش و بازسازي محروميتدستانه روهاي پيشطراحي سياست ششم:

 حكمراني فني بهبود

اي با جامعه ديگر متفاوت است. در اين ميان ها شيوه بهبود حكمراني فني در جامعهطبق اين سياست

صورت قانون فني در كارگيري فن حكمراني است تا اصل پاسخگويي را بهترين اصل، رونق و بهساده

 سازمان حكمراني عملياتي سازد.

بخشند و بر اقتدار گري ميامنيتي براساس تنظيم ها به فن حكمراني قدرت، نظماين سياست

وجود به افزايند. با اين فرض در فن حكمراني قدرت سياسي، سياستي و امنيتيسازمان حكمراني مي

آورد كه از قدرت انديشه سياسي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي در سطح ملي و جهاني براي مي

 سازي افكار عمومي برخوردار است.اقناع

                                                 
1  .  Bortel 8, Mullins, 1998: 210 
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 نگِ فن حكمراني  فره

درنگ هاست. اين فن بيفن حكمراني نتيجه منطقي فرهنگ و تمدن بشري در چرخش حكومت

 ضرورت نيافته و محصول تفكر فرهنگي و تمدني بشر در حوزه حكمراني است

در فن حكمراني، پديده فرهنگ و تمدن نتيجه خالقيت ذهن و مغز بشر هستند. با اين فرض 

كند و در نتيجه موجب رشد تفكر و پديداري فرهنگ و ذهن و مغز كمك ميقانون فني به تقويت 

 شود.تمدن بشري در اعماق حكمراني مي

 شود. با اينگري نگريسته ميدر فن حكمراني به فرهنگ رسانه و فضاي مجازي با الگوي تنظيم

ي اطالعات توسعه فناوري و بر پايه شبكه ملبراساس  تصور در آن سبك زندگي در فضاي مجازي

 شود.طراحي مي

در اين صورت فن حكمراني نگاه عقالني به فناوري اطالعات دارد و آن را بخشي از نماد فرهنگي و 

داند. يعني فن حكمراني نگاه منطقي به فناوري اطالعات و ارتباطات با تمدني در سازمان حكمراني مي

ملي دارد. اين فن در روندهايش به قوانين  انداز و برنامه توسعههاي جهاني، چشمالگوي توسعه شاخص

 هاي حكمراني را به حداقل ممكن برساند.كند تا تعارضباالدستي توجه مي

زيست و منابع ملي همراه با منافع ملي بايد در دستور نخست كاري در فن حكمراني فرهنگِ محيط

پژوهي برگونه اني به آيندهقرار گيرند كه در زندگي انسان امروز نقش حياتي دارند. در اين حكمر

ويژه زيستيِ به شكل شهري و غيرشهري بههاي محيطزيست و كنترل بحرانسياستگذاري در بخش محيط

گيرد تا چيزي از دستور خرد در عرصه ها و درياها در سطوح مختلف مورد توجه قرار ميجنگل، پارك

 اي تبديل شده است.يت علمي و فناوري به ويرانهزندگي نيفتد، هرچند امروزه با فقر تدبير انساني و مدير

 شود: هاي متفاوتي دانسته ميحاكميت فن حكمراني با روش

فن حكمراني براي اعمال اصل حاكميتِ قانون فني، اراده آزادِ انسان سياسي، مشاركت سياسي،   .1

 سخگو بودنِ مستمر است.اعمال اصل مدارا، شفافيت در تصميم و عمل، كارآمدي و مؤثر بودن و در نتيجه پا

فن حكمراني براي اعمال حاكميت قانون با اصل شفافيت اطالعات و پاسخگويي در يك كشور   .2

و با هدف تأمين توسعه انساني در راه توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي براساس الگوي عادالنه، 

 منصفانه و پايدار انساني است.

ومي و توسعه پايدار انساني به شكل يك واقعيت فن حكمراني با حكومت قانون، مشاركت عم  .3

 شود.فهم و مفهوم مي

فن حكمراني بايد براساس حاضر شدن خرد در سياست و حاكميت قانون برپايه اصلِ   .4

 خردمندي استوار باشد تا از منطق قانون پيروي كند.

در  مداري است.گيري شهرونددر فن حكمراني اصل اول جريان اعمال قانون براي شكل  .5
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شهري اصالت دارد. اكنون اين واقعيت با دو اصلِ در شهر بودن و شدن و انسانحكمراني دو اصلِ شهري

 آمده است.وجود به شهر سنگي جابجا شده و در نتيجه انسان سنگي

فن حكمراني براساس قانون فني، طرحي روشمند براي تغيير و تدبير حكمراني است كه در آن   .6

امنيت داشته باشد تا سياست، اقتصاد و اجتماعات انساني سيال و منعطف  سازمان حكومتي نظم و

 آيد.وجود به حركت كند و در نهادش فرهنگ و تمدن انساني

حكمراني فني با قوانين فنيِ حاكم بر يك كشور مساوي است. اگر قانون فني باشد، يا اجرايي   .7

مجري فني نياز دارد و اگر مجري فني نباشد، شود و يا فني اجرايي خواهد شد. يعني قانون فني به نمي

 اندازد.بر كشور فقر كارآمدي و مشروعيت حكمراني سايه مي

در فن حكمراني جريان عدالت و اعمال قانون سياسي مقياس اصلي حكومت در سنجش قانون   .8

 فني است.

صورت طبيعي شاخص شود كه بهدر فن حكمراني از عدالت فنيِ قانون سخن گفته مي  .9

شود. در اين حكمراني هدف اجراي فنيِ قانون است. گيري آن در توسعه جامعه انساني احساس ميمهه

منطق فن حكمراني  اين حكمراني به ميزاني تواناست كه قانون توانا، جامع، فني و منصفانه باشد. با اين

 روي و بر پايه خرد سياسي است.سراسر منصفانه، ميانه

كمراني نيازمند است. با اين فرض منشور حكمراني به شيوه فن حكمراني به منشور ح  .10

ها، شود. در اين منشور اهداف، سياستحكمراني ناظر است و به مقاصد و اراده آزاد حكمراني مربوط مي

 و قوانين معطوف به آن تعيين شده است.

 فن قانون اساسي

ن و نويسندگان قانون بايد قانون اساسي نخست بايد فني وضع و نوشته شود. با اين وصف واضعا

دانان براي اين مهم ناكافي هستند و در حد شناس باشند و حقوقشناس و قانونشناس، جامعهانسان

 لزوم بايد از آنان استفاده شود.

يابد. در اين فن حكمراني با قانون اساسيِ فني كه نشاني از منشور حكمراني است مناسبت مي

اني مالزم يكديگرند و قانون اساسيِ فني كه براي توسعه و تعميق فرض فن حكمراني و منشور حكمر

 شود.كار گرفته ميكشورداري طراحي شده، براي آن به

شود. فن حكمراني براساس قانون اساسي بر پايه عدالت اجتماعي و انصاف شهروندي طراحي مي

نوع استبداد و ديكتاتوري را  شود و هيچدليل اصالت خرد سياسي در مقياس انساني ايجاد مياين فن به

 شود.تابد و موجب خودپسندي و فخرفروشي در جامعه انساني نميبر نمي

شوند. با اين وصف در اين در فن حكمراني همه نوع قدرت در پرتو قانون اساسيِ فني تعديل مي

يا موجبات  ها فسادانگيز شودحكمراني كسي سيطره بر ديگري ندارد تا با استفاده انساني از انسان
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 فسادي را در جامعه سياسي برانگيزد و مانع توسعه انساني شود.

 اثربخشي فن حكمراني 

شود و با رويكرد منطق قانون براي توانمندسازي دولت، جامعه فن حكمراني با قانون فني اثربخش مي

، نشانگر شود. اگر در حكمراني اين توازن منطقي حفظ نشودكار گرفته ميمدني و بخش خصوصي به

 لحاظ تكنيكي است.منطق بودن حكمراني بهفني نبودن قانون يا بي

در فن حكمراني تعادل ساختاري براساس فن قانوني براي اصالت اثربخشي وجود دارد. اگر اين فن 

افتد و ريزد و در نتيجه از اثربخشي ميدر چرخه حكمراني نباشد، تعادل ساختاري دولت فرو مي

 .شودناكارآمد مي

فن حكمراني از يكسو به افزايش اثربخشي و كارآيي تقنيني نظر دارد و ديگر سو تضمينِ قانوني 

براي مشروعيت وجود حكمراني است. اين فن همزمان دو كاركرد متفاوت دارد كه به تجميع اثربخشي 

 و مشروعيت سياسي انجاميده است.

 فن حكمراني دولت

ي بنيادين، رونق هماهنگي و شكل دادن با اصول سازدر فن حكمراني نقش دولت به سياست

گيرد و به تنظيم و گري معطوف است. در اين عرصه دولت به كلي از تصديگري جامع فاصله ميتنظيم

 پردازد.تسهيل روابط تعاملي با رويكرد فني و تكنيكي مي

صدد محور است. با اين اصل جامعه مدني و بخش خصوصي دردر حكمراني سراسر فن دولت

 تسهيل امر حكمراني هستند تا به تقويت اين دو بخش بپردازند.

با اين فرض فن حكمراني تجميع دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي است. اين فن براي كشورداري 

 شوند.كند تا در آن جامعه مدني و بخش خصوصي نيز ديده در فرآيندي چندجانبه عمل مي

ني براساس اصول نمايندگي و مشاركتي اصالت دارد تا راه آمدن دولت فوجود به در فن حكمراني

ها گشوده شود. حكمراني فني معادله رفتار دولت با مردم و مردم با هاي پايدار براي ديگر بخشفعاليت

 كند.دولت را طبق قانون فني توجيه مي

رداري سازي فن دولت و بهبود حكمراني و فرآيند كشودر اين صورت فن حكمراني براي كيفي

 انجامد.آيد كه به توسعه انساني ميميوجود به است. با فن حكمراني منطق و معقوليتي

 

 بهبود حكمراني
 داور فني قانون مجري فني فن قانونگذاري

 داوري فني قانون فن اجرايي قانون قانون فني

 برخورداري فني از قانوني فني بودن مجريان قانون منطق قانونگذاري

 مجهز شدن به قانونِ فني فراگيري دانش فني منطق قانون
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 چند مؤلفه فن حكمراني

 براي بهبود فن حكمراني چند مؤلفه اساسي وجود دارد:

 توازن قدرت ملي و نظارت براساس قانون فني،  .1

 هاي پايدار فني،رقابت گسترده و پاياپاي با الگوي سياست  .2

 گرايي براساس منطق قانوني،تدابير عمل  .3

 ودن نهادهاي سياسي طبق قانون سياستي،پاسخگو ب  .4

 هاي بنيادين در چارچوب قانون اساسي.گرايي دولت براساس سياستتنظيم  .5

 

 سازي در فن حكمرانينماد

 دولت عقل           

 

 

 بخش خصوصي   جامعه مدني 

 

 چند رهيافت حكمراني

 رد:در حكمراني چند رهيافت واقعي براي دستيابي به دولت فني وجود دا

شود. اين جاي بازار عامل توسعه دانسته ميسازي دولت بهگرايي كه با بزرگدولت رهيافت اول،

 دولت سمبل دولت بزرگ و اعمال قدرت سياسي از باال به پايين است.

كردن دولت اقدام دولت اساساً مانع توسعه شناخته شده و براي توسعه پايدار به كوچك رهيافت دوم،

 بَر بودن براي توسعه فرآيندي ناكارآمد شده است.دليل هزينهفرض دولت حداقل نيز بهكردند. با اين 

هاي بازار و دولت برآمده و با دولت حداقل حكمراني خوب كه در پي رفع كاستي رهيافت سوم،

درصدد توانمندسازي حكمراني خوب است. اين دولت مقارن با بازسازيِ دولت حداقل و احياي جامعه 

 يافته رشد كرده است.نويس جامعه توسعهبخش خصوصي ايجاد شده و با پيشمدني و 

هاي دولت فني كه ناشي از انديشه بنيادين براي بازسازي همراه با رهيافت رهيافت چهارم،

پيشينِ توسعه است. در اين دولت ساختار و ماهيت دولت همه برگونه فني است و كسي كه فن 

داوري با شيوه تقنيني را ندانسته باشد، نه تنها نقش گسترده و  سياستگذاري و فن اجرايي و فن

 بنيادين در چرخش توسعه انساني ايفا نخواهد كرد كه به كلي از دايره حكمراني حذف خواهد شد.

 فن حكمراني آموزش

فناوري آموزش و همراه با فرهنگ ايجادي آن است. اين سياستگذاري از بر مبتني فن حكمراني آموزش
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 دنبال نداشته نباشد.ش بايد همسوي با فرهنگ فناوري باشد تا نتايج غيرمنتظره بهآموز

ها در عرصه عمومي است. اين فناوري فناوري حكمرانيِ آموزش، سرمشقي براي ديگر حكمراني

آيند تا با حداقل كار تعميق اين حكمراني بنيادين ميها بههاست و ديگر حكمرانيپايه تمامي حكمراني

 ها همراه شود.ها و اشتباهيكاست

الگوي فناورانه است و در آن دانايي و فن بر مبتني در فن حكمراني طرح و تحول بنيادينِ آموزش

بَر در جامعه فاق بزرگ كاري دشوار و هزينهشود. اين اتها ميآموزش جايگزين سوادِ كنوني در دانشگاه

 از بحران حكمراني امروزِ آموزش وجود ندارد.رفت اي جز اين براي برونانساني است، اما چاره

هاي علم و آموزشِ علمي در كشور رخ داده تر اين است كه چرا ناكارآمدي سياستنكته مهم

ترين موضوع تفكر در هاي علم و فناوري يكي از اساسياست؟ كشف علل ناكارآمديِ سياست

هاي خود هاي كنوني سياستيتواقعبراساس  سازي و سياستگذاري جديد است. اين كشففرآيند

 دهد.اي را در ابعادي توضيح ميخواهد و هر انديشه و ايدهرا مي

آمدنِ وجود به شود. در اين فنبنيان آزموده ميهاي دانشاين ناكارآمدي با فقر فن شركت

 بنيان اصلي الزم است. يعنيهاي دانشسياستگذاري فناوري و توسعه صنعتي براي حمايت از شركت

 گيرند.هاي راهبردي و امنيت ملي در سطوح مختلف مورد توجه قرار ميدر آن فناوري

آمدن پديده صنعت است. در اين فن پديده صنعت و وجود به نكته ديگر جريان فن حكمراني و

شود. با كار گرفته مياي به هم پيوسته براي نوآوري در انديشه صنعتي بهصورت زنجيرهتجارت مدرن به

شود تا چرخه صنعت با فرهنگ صنعتي در كشور حاضر فن همزمان به علم و تكنولوژي توجه مياين 

 شود نه آنكه با رويكرد مونتاژ فقط مصرف صنعتي در دستور كار قرار گيرد.

 فن توسعه حكمراني 

يافته دنبال جامعه توسعهاين فن به 1فن حكمراني در فراسوي فرادستي و فرودستي واقع شده است.

نساني است كه در آن همزمان توسعه سياسي براساس انسان سياسي، توسعه اقتصادي با رويكرد انسان ا

اقتصادي، توسعه فني به شيوه انسان فني و توسعه فرهنگي و اجتماعي با الگوي انسان فرهنگي و 

 آيد.وجود به اجتماعي

جاي ويژه دارد. با اين اصل به ايِ پايدار حق حياتريزي براي توسعه منطقهدر فن حكمراني برنامه

ها بايد شيوه سازگاري را در دستور گذاشت تا به توسعه پايدار انساني كمك كند و انسان را در تعارض

 روند توسعه آينده قرار دهد.

دنبال اولويت اين اولويت در فن حكمراني با چند توسعه ملي همراه شده است. فن حكمراني به

 شود:ها در چند بخش مالحظه مياين اولويت توسعه ملي و جهاني است.

                                                 
 تر يا انسان دارا و ندار معنايي ندارد و فقط انسان موضوع اصلي توسعه حكمراني است.در اينجا انسان برتر يا فرو. 1
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 اي از قانونگذاري، اجرايي و داوري،نهادهاي حكمراني در مجموعه  .1

هاي بخش عمومي و خصوصي و نيز اصالح بنيادين ساختارها و مديريت و ارتقاي قابليت  .2

 فرآيندهاي حكمراني،

رسمي و غيررسمي با  صورتاي و ملي بهتمركززدايي و حمايت از حاكميت محلي، منطقه  .3

 محوريت قانون فني،

گيري بنيادين و اجراي سازي كالن، تصميمآفريدنِ نهادهاي مدني و غيردولتي در تصميمنقش  .4

 تصميمات حكومتي برتر،

 ها در عرصه عمومي.ها و تعارضثباتيها، بيحكمراني پايدار در شرايط دشوارِ بحران  .5

 فن حكمراني ِاقتصاد ملي

ني چرخه ايده اقتصاد ملي ناشي از چهار اصل بنيادين است كه به كمك انسان اقتصادي در فن حكمرا

 آيند.مي

 هاي اقتصاد ملي است،احياي تفكر اقتصادي همراه با ايده و انديشه الف(

 شود.كار در جامعه اقتصادي ميوتوليد مولد كه موجب بهبود كسب ب(

فروشي نفت و معادن كه به كمك ياسي و نيز خاماحياي صادرات مولد و حذف رانت اقتصاد س ج(

 شود.آيد و موجب تقويت غرور ملي در جامعه انساني ميتوليد اقتصاد پويا مي

هاي كشور كه براي بهبود روند كارخانهواردات مولد تكنولوژي يا واردات مواد اوليه د(

 ناپذير است. اجتناب

 صه اقتصادي توجه شود: با اين تلقي بايد به چهار نكته اساسي در عر

 هاي اقتصادي،تفكر مولد در انديشه اول(

 جاي انباشت سرمايه ناشي از رانت،سرمايه مولد به دوم(

 آور در جامعه اقتصادي،رمايه زيانجاي انباشت ساصلِ مفيد بودن سرمايه به سوم(

 كار براساس منطق صادرات و واردات حداقل.وبهبود كسب چهارم(

پردازد. ريزي با الگوي اقتصاد انرژي و صنعت به فعاليت ميني سياستگذاري و برنامهدر فن حكمرا

شود و در آن كمتر خرد اقتصادي حاضر ريزي ديده ميدر اين دوره اغلب فقر سياستگذاري و برنامه

 شده است.

طق را عنوان يك اصل بنيادين بايد منطق واقعي داشته باشد. اين مناصل اقتصاد ملي بهبا اين 

دليل انگيزند كه انتظار داشتن از آنها بهآورند كه امروزه چنان اسفوجود به هاي اقتصاد بايددانشكده

جاي حال امروزه انديشكده اقتصادي به لوحانه است. با اينفقر تفكر و منطق اقتصادي تصوري ساده

 دانشكده اقتصادي ضرورت يافته است.
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 فراگيري فن حكمراني

شود و آن شامل سازمان حكومتي، جامعه مدني و به حكومت خاصِ دولت مربوط نميفن حكمراني 

 بخش خصوصي است.

شود. در اين حكمراني اراده كلي و روح آزاد انسان حاكم است كه قوام انديشه قانوني محسوب مي

وجود به فرض جامعه قانوني بر ديگر جوامع انساني سيطره دارد تا خللي در يكپارچگي حاكميت با اين

 آيد.وجود به پاره و كسر شدهنيايد و در نتيجه حاكميت پاره

پاره و سازماني كسر شده است. در اين حكمراني انسان جامع با اين وصف حكمراني امروز پاره

گري وقوع نيافته است. با اين ناديده گرفته شده و در نتيجه فراگيري حكمراني سياسي با اصل تنظيم

 نگري است.گرايي از نوع جامعراني امروز فاقد منطق واقعاصل تعامالت حكم

رو تعليم حكمرانيِ فني يك اصل اساسي در سازمان حكمراني است. در اين تعليم هم الزم از اين

است حاكمان در سياست، مردم در جامعه مدني و بخش خصوصي به آگاهي روشن دست پيدا كنند تا 

 وهمي از مفهوم و كاركرد حاكميت نداشته باشند.با توهمي انتخاب نكنند و يا تصور ت

 گيري حكمراني و تصميم

گيرد. اين قانون هرچه گيري است كه براساس قانون سياستي انجام ميحكمراني فرآيندي از تصميم

 فني باشد، حكمراني از آن به تناسب تكنيكي خواهد بود. 

سازي كننده در تصميماني نقش تعيينهاي فرهنگي و منافع انسدر حكمراني عاليق انساني ارزش

گويند كه چه سياستي اقدامي و چه گيري به شكل منطق سياستي دارند. يعني آنها به ما ميو تصميم

 ديگر اعالمي خواهند بود.

گيران حكومتي بايد براساس اصل پاسخگوييِ فني دانا به منافع ملي، سازماني و سهامداران تصميم

گيران دولتي، خصوصي و مدني در قبال مردم مسئولند و بايد همه تصميم خود باشند و بدانند كه

 پاسخگوي مسائل عمومي و سازماني خود باشند. اگر با اين اصل تصميمات سياستي در جامعه سياسي

زيرا كساني كه منافع ملي،  ،فن قانوني نباشد، امكان پاسخگوييِ فني كاري ناممكن استبر مبتني

شناسند، چگونه ممكن است تصميم مناسب سياستي براي آنان ان خود را نميسازماني و سهامدار

 بگيرند و در قبال آن پاسخگو باشند.

 تصميمات حكمراني بايد به شيوه عقالني گرفته شود. اين تصميمات هم بايد به شيوه فني و هم

 فريني كند.آقانون فني باشد تا خرد سياسي در تصميمات حكمراني حاضر شده و نقشبر مبتني

 گيري وجود دارد:با توجه به اين واقعيت در فن حكمراني چند ركن تصميم

 محور و روگرداني از سوادگرايي،گيري از نوع داناييتصميم اول،

 گيري براساس تجارب گذشته انساني،تصميم دوم،
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 گيري برپايه خرد سياسي با منطق جمعي.تصميم سوم،

چيز نيست و همه تصميمات انساني براساس ناچيز يا بي در اين صورت كسي در فن حكمراني

چيز تلقي شود و نابرابري اوج اصل انصاف و عدالت فني يكسانند. اگر در حكمراني انسان ناچيز يا بي

گيرد و تمامي اصول دولت بزرگ، دولت حداقل يا حكمراني خوب اعمال شود، باز هم توسعه انساني 

فن حكمراني و برپايه قانون بر مبتني گيرد كهانساني زماني صورت ميصورت نگرفته است. زيرا توسعه 

 فني و عقالني باشد.

با اين برداشت فن حكمراني سراسر معطوف به تصميم سياسي و عملِ سياسي است. در اين 

محوري تربيت كنند كه ناظر به مسئوليت فنبراساس  مثابه عمل وها بايد انساني بهصورت دانشگاه

 د و جز اين بيهوده گستردن واقعيات انساني در مناسبات انساني است.خاص باش

 ايحكمراني شبكه

كند. اين فن با رويكرد اي بودن سازمان حكمراني به نحوي مفهوم فن حكمراني را توجيه ميشبكه

 اي از حكمراني همراه شده است.قانون فني با شبكه

ه تغيير در شيوه حكمراني از دولت بزرگ، دولت اي از قانون فني نشانفن حكمراني برگونه شبكه

 حداقل و دولت خوب به دولت فني است. در اين حكومت، قانون فني و شبكه فنيِ قانون اصالت دارد.

اي است كه پذيري و آزاد بودن افراد يكي از مشكالت حكمراني شبكهدر فن حكمراني مشاركت

حكمراني فني با كه  درحالي شود،رد ناديده گرفته مينياز به تقويت مفهومي دارد. در اين حكمراني ف

دنبال حكمراني همراه است. در اين حكمراني همه طبق اصول بنيادين حفظ هويت مشاركتي به

 هاي حكمراني حاكم است.انسانيت و قانون انساني برابرند و اين اصل در همه عرصه

 حكمراني هوشمند

رچه حكمراني از طريق قانونگذاري همراه است. اين حكمراني معناي مديريت يكپاحكمراني هوشمند به

پرسي با قانون هوشمند، حاكميت قانونيِ هوشمند، انتخابات هوشمند، مشاركت هوشمند و نيز همه

 كند.گيرد و توسعه پيدا ميهوشمند شكل مي

يد از فن حكمراني يك نظام سياستي فعال است كه سراسر بايد هوشمند باشد. اين نظام هم با

كار گيرد تا به ارتقاي هوش واقعي استفاده كند و هم هوش مصنوعي را در مديريت راهبردي شهر به

 حكمروايي كشور كمك كند.

در فن حكمراني مسئله هوش مصنوعي ممكن است انسان سياسي آينده را به چالش بكشد. اگر 

د در گرداب هوش مصنوعي فرو هوش واقعي وجود نداشته باشد، شايبر مبتني هايدر حاكميت سياست

 رود و راه بازگشتي هم نداشته باشد.

بندي واقعيت است و چيزي از اعماق و منطق سازي در حكمراني براي صورتاصل شبيه با اين
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كند، اما در دايره و گويد. اين اصل هرچند تا حدودي به تقويت فن حكمراني كمك ميحكمراني نمي

 .مدار اين فن واقع نشده است

 انديشه حكمراني

ترين اصلِ انديشيدن در حكمراني سازي و تفكر بنيادين از اساسيانتخاب انديشه حكمراني براي ايده

آيد كه موجب ميوجود به است. با اين اصل در انديشه حكمراني چرخشي از انديشيدن پايدار

 شود.گيري فرهنگِ حكمراني ميشكل

تابد و اصلي براي مانند محبت، زشت و زيبا بر نميرو در حكمراني انديشه سياسي از اين

جاي فني نگريستنِ نيافته درگرو همين اصل بوده كه بهانديشيدن است. شايد راز كشورهاي توسعه

 اند.حكمراني به خوب و بد آن توجه كرده

در اين صورت آزادي انديشيدن برخالف آزادي انديشه، قدرت برتري در سازمان حكمراني است. 

 شود و در اعماق وجودي انسان حيات و نفوذ جاودان دارد.ن اصلِ ممتاز انساني از كسي گرفته نمياي

 قدرت فن حكمراني 

افزاري تقسيم شده كه همزمان منافع افزاري و نرمدر فن حكمراني قدرت سياسي به دو صورت سخت

قدرت به اقتدار جامعه سياسي  كند. اينالمللي دنبال مياي و جهاني را در منازعات بينملي، منطقه

 شود.كند و موجب ارتقاي حيات سياسي انسان ميكمك مي

فن حكمراني با اصالت قدرت سياسي درصدد شكل دادن به وفاق عمومي يك ملت است. در اين 

گيري قوام انساني حكمراني اصلِ همگرايي در مسير حركت به توسعه پايدار قرار دارد تا موجبات شكل

 معه سياسي فراهم كند.را در جا

فن حكمراني در جامعه سياسي در برابر حكمراني نامطلوب قرار دارد. اين فن چنانچه قدرت 

گيري حكومت قانوني رغم اصالت دغدغه توسعه پايدار انسان ممكن است شكلسياسي نداشته باشد، به

فني بايد با قدرت و  در حوزه عمومي همراه با رشد اقتصادي از دستور خرد و تفكر بيفتد. دولت

مديريت تنظيمي در اقتصاد ملي براي فراهم آوردن زمينه تحوالت بنيادين، روابط آزاد با حق 

 شهروندي و فراهم كردن مشاركت عمومي در اداره امور كشور فعاليت كند.

با اين اصل مهار قدرت سياسي در سازمان حكمراني درگرو تفكيك اقتدار حكومتي براساس قواي 

كند تا حدودش با كاركردها تي و نهادهاي حكومتي است. اين تفكيك را قانون فني تعيين ميحكوم

 تعيين شوند و انسان در مسير توسعه انساني قرار گيرد. 
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 فن حكمراني قانون 

شود. اين قانون با فن حكمراني نوعي از قانون سياستي است كه با حكمراني كردن فهم و مفهوم مي

تابع آداب و سنن اجتماعي است تفاوت اساسي دارد. قانون سياستي ناشي از حاضر  حقوق متداول كه

حقوق متداول از چنين منطقي كه  درحالي تفكر خالق انساني است،بر مبتني شدن خرد در سياست و

 كند و به آداب و سنن اجتماعي دلبسته است.پيروي نمي

خرد سياسي و تفكر جمعي حكومت  ساالري است. در اين فنفن حكمراني نمادي از مردم

آيد. در اين صورت قانون ميوجود به ساالري فقط در نظام قانونيكنند. يعني حكمراني از نوع مردممي

سياسي نشان اوليه براي زندگي مدني است. با اين وصف انسان سياسي با قانون سياسي در جامعه 

 كند.سياسي حق حيات حكمراني پيدا مي

منافع برابر انساني براساس رويكرد خردجمعي است. در اين فن همه شهروندان  در فن حكمراني

شود كه همه مردم ها در منافع ملي سهم برابر دارند. اين امر در صورتي ميسر ميبه تناسب فعاليت

كارگيري خرد و تفكر در انديشه هاي برابر برخوردار باشند و در استفاده و بهجامعه سياسي از فرصت

 اني مساوي باشند.حكمر

هاي برابر يكسانند و نقش يكساني را در هاي سياسي در همه جا براي انساندر اين صورت قانون

محورانه دارند و هاي اصيل ساختار انسانكنند. پس اين سياستسطوح مختلف جامعه انساني ايفا مي

 كاركرد انساني خواهند داشت.

ر انساني پيوند داشته باشد، سراسر آميخته به سكوت با اين برداشت كه حكمراني با خرد و تفك

است. يعني در حكمراني پديده سكوت براي انسان امري اصيل است. با اين اصل كسي كه با لبخندي 

 فهمد، نشان از اين واقعيت بزرگ دارد كه انساني فهيم، دانا و با محبت است.سكوت حكمراني را مي

اي خموش تبديل مروز همسخني با فن حكمراني به افسانهنكته برتر اين است چرا در جامعه ا

شدن در كشد و روح سياسي و شهريشده است؟ در جهان امروز هركس در فضاي خودش نفس مي

دهد و راه رنگ شده است. در اين جامعه هر انساني كار خودش را انجام ميانسان سياسي امروز كم

ها انديشيجامعه سياسي و حكمراني به رغم سياست رود و سازمان دولت سياسي مانندخودش را مي

 درحال فرو ريختن، فرسودن و مسخ شدن است.

 حقيقت حكمراني

خرد حكمراني فراهم آمده از خرد سياسي است. با اين اصل واقعيت قانونِ حكمراني ناشي از خرد 

 سياسي بنا به منطق جمعي است.

 ت. بشر در فرآيند حكمراني با اين واقعيتحقيقت حكمراني در واقعيت جهاني گسترده شده اس

 كند.فصل ميواصيل سروكار دارد و امور خود را با چنين منطقي حل
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كند. يعني ما حقيقت بندي پيدا ميها صورتبا اين فرض حقيقتِ حكمراني فني براساس واقعيت

ها اساس واقعيتشناسيم. با اين نگاه حكمراني فني برحكمراني را براساس واقعيت حكمراني مي

 يافته كه تلفيقي از سياست بنيادين، عدالت اجتماعي و حكمتِ منصفانه است.شكل

حكمراني با الگوي حقيقت اصيل واقعيتي ناچيز است. در اين حكمراني جريان حاكميت قانونِ 

 فني اصل اول است.

د. با اين فرض در حكمراني اگر واقعيت قانوني منطق نداشته باشد، واقعيت ناچيزي خواهد بو

گويد و اگر قانوني اين منطق را داشته باشد چيزي از واقعيت قانون منطقِ قانون از چيزي سخن مي

كند تا طبيعت قانون واقعيتي را توصيف گويد. پس منطق سياسي واقعيت قانون سياسي را رسم ميمي

 .كند و بنابراين واقعيت قانون نه تحليلي كه فرآيندي تركيبي خواهد بود

 حكمراني جهاني 

جهاني شدن حكمراني يك پديده انساني است كه خاستگاه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارد. 

 آيد.وجود به اين پديده به قانوني متناسب با مقتضيات و مناسبات خود نيازمند است تا انسان جهاني

با اين برداشت در رويكرد انسان گرايي است. گرايي تأكيدي بر روند جامعهدر حكمراني اصلِ جهان

رويند و چيزي از سياست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه از سياسي همه چيزها در اجتماعات انساني مي

 دايره انساني بيرون نخواهد بود.

محيطي در حكمراني جهاني تصويري از مديريت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيست

ترين موضوع در فن حكمرانيِ جهاني در تاريخ كنوني بشر از اساسيحكومت قانوني است. با اين نگاه 

 شدن است.روند جهاني

شود. اين فن شدنِ قانون ممكن مي شدن فقط با فن جهانيدر حكمراني مسئله دشوار جهاني

 شود.شدن اجرايي ميدرگرو فنِ قانون جهاني است كه با سازوكارهاي روند جهاني

سازيِ شدن است. با اين وصف جهانيراني جهاني در فرآيند جهانيفن حكمراني نوعي از حكم

هاي سياسي، جامعه جهاني درگرو فن حكمرانيِ جهاني است. اين موضوع در سير تاريخي جنبه

 گيرد.اقتصادي و اجتماعي دارد كه با محوريت قانون فني در فرآيند اجراي تكنيكي قرار مي

اسي، قدرت اقتصادي و قدرت امنيتي وجود دارد. در در حكمراني جهاني سه مؤلفه قدرت سي

جمعي هاي ارتباطالمللي و نيز رسانهگانه به سه ابزار سازماني، نهاد بيناعمال اين حاكميت سه

هاي حكمراني اقتدار الزم را در عرصه كنند كه مؤلفهنياز است. اين ابزار به شكل واقعي كمك مي

 عمومي پيدا كنند.

مثابه يك واقعيت دو مفهوم متفاوت دارد: يكي شهرهاي مولد جهاني اني بهجهاني شدن حكمر

شهر است كه تجسم دقيق شدن در انسانشوند. ديگر شهريشدن محسوب مياي از جهانيكه اليه
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شدن در سازمان شهري شدن است. با اين وصف هريك از اين دو جهانيو عميقي از فضاي شهري

كارگيري آنها هنر حكمروايي را ري الزاماتي را به همراه دارند كه بهبر پايه توسعه و مشاركت شه

 دهد.متفاوت از ديگري نشان مي

 آينده حكمراني

تواند انجام دهد؟ آينده حكمراني براساس آينده انسان امروز براي آينده حكمراني چه كاري مي

دارد و فقط روندهاي آينده ساخته شدن است. با اين اصل آينده حكمراني وجود نحال در هاسياست

 شود.وجود دارند كه با آن آينده بشري فهم و مفهوم مي

نگري وضع شود تا بر پابه روندها و در اين صورت قانون حكمراني بايد با اصول آينده

نگري طراحي و وضع هاي آيندهها به آينده معطوف باشد. اگر قانون سياسي با شاخصواقعيت

شود و در نتيجه جامعه سياسي را از درون تهي مراني به گذشته مينشود، موجب بازگشت حك

 كند و كاركرد غيرحكمراني خواهد داشت.مي

 

 فصل هجدهم ـ اصول حكمراني

 شود:در اين بخش به تعدادي از اصول حكمراني اشاره مي

 در قانون حكمراني چند انديشه برتر براي انديشيدنِ خالق وجود دارد.  .1

 كند و هويت و منطق سياستي مستقل دارد.اي را رسم ميسياسي اصلِ ويژههر قانون  اول،

 نهايت رسم خط قانوني وجود ندارد و هر قانوني به موضوع خاص خود اشاره دارد.در هر قانون بي دوم،

 توان شعاع يك دايره حكمراني را رسم كرد.عنوان مركز و يك پاره قانوني ميبا يك قانون به سوم،

 مه زواياي قانون طبيعي با يكديگر قابل انطباق در سازمان حكمراني هستند.ه چهارم،

ازاي هر قانون بنيادين فقط يك اصل قانوني وجود دارد، هرچند ممكن است قوانين به پنجم،

 كار تعميق حكمراني بيايند.موازي يكديگر را توجيه كنند و به

. اگر خرد سياسي در حكمراني حاضر كارگيري خرد سياسي اصل بنيادي استدر حكمراني به  .2

كار گرفتنِ ذهن، مغز و خرد حال ملتي كه شيوه درست به نباشد، همه چيز يكسان خواهد بود. با اين

جاي كار گرفته و بهخود را نداند و نتواند از امكان و ظرفيت آنها استفاده كند، چشم خودش را به

تلويزيون دوخته و از منطق خرد سياسي و تفكر عقالني خواندنِ فكر، چشم خود را به سيماي سوادها و 

 مانده است.باز

صورت تواند بهگويد كه حكومت با پيروي كردن از قانون فني مياصل حاكميت فنيِ قانون مي  .3

 منصفانه و عادالنه و درست عمل كند و منافع شهروندان را تأمين نمايد و در خدمت منافع ملي باشد.
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منطق قانونگذاري و قانون است و اين دو اصل در پديداري و پايداري بر بتنيم اصل قانونگذاري  .4

شود. اگر اين اصل ترين اصلِ حكمراني به رويكرد قانونگذاري مربوط ميمالزم يكديگرند. شايد اساسي

صورت سازه تنظيمي نباشد، چرخش اعمال قانون حكمراني يا واگذاري قدرت سياسي براي انسان به

 ننده خواهد بود.كسرگردان

: يكي قانونمنديِ سياسي و ديگر مشروعيتِ سياسي در حكمراني دو اصل كليدي وجود دارد  .5

براساس منطقِ مشاركت عمومي است. با اين تلقي وجود هريك براي اثربخشي و كارآمدي دولت 

 عنوان يك واقعيت اجتماعي و سياسي الزم است.به

مراتب برتر از انقالب در قانون حكمراني است. انقالب اصلِ بنيادين اصالح قانون سياسي به  .6

جاييدر شود و با اصول و منطق اصالح سازگاري ندارد و راه بهحكمراني موجب ويرانگري قانون مي

 برد.سازمان حكمراني نمي

ن برگونه عادالنه رفتار شود تا طرفي در وضع و نظارت قانون بايد براي همه ذينفعابا اصلِ بي  .7

ي در حق قانوني كسي صورت نگيرد. نظارت بايد در چارچوب رعايت اصول بنيادين قانوني و اجحاف

 اخالقي باشد و در تحت نظارت يكسان قانون اساسي قرار گيرد.

پرسي و هاي كالن حكمراني به دو صورت همهاصل مشاركت فنيِ شهروندان در تصميم  .8

تري براساس اصل اقعي و كاركرد مناسبپرسي هرچند بنياد ونمايندگي خواهد بود. اصل همه

 ناپذير است.مشروعيت حكمراني خواهد داشت، اما در روزگار ما اصل نمايندگي امري اجتناب

روي با وضع قانون عادالنه به نحو مقتضي نظم منصفانه را با اصلِ اجراي عادالنه در اصل ميانه  .9

 كند.ميان مردمان برقرار مي

گويد كه حكومت بايد در چارچوب نهادها و فرآيندها به همه مي پذيريِ فنياصل مسئوليت  .10

شود كه نهادها با ن در فرصتي برابر و مقتضي خدمات واقعي ارائه دهد. اين امر زماني ممكن ميذينفعا

 گرايي نيازها و انتظارات عمومي را كشف و فهم كنند و نسبت به آن حساس و مسئول باشند.منطق فنيِ

نيِ اطالعات كه ناظر به واگذاشتن و قابل دسترس بودن فرآيند اطالعاتِ قانوني اصل شفافيت ف  .11

اند. در اينجا دو نكته اصولي وجود دارد: يكي شفافيت براي همه كساني است كه در تصميم واقع شده

 فن حكمراني و دانايي هستند.بر مبتني اطالعاتِ قانوني و ديگر قابل دسترس بودن آن است كه هر دو

گري بايد منابع و قدرت سياسي را براي انجام مسئوليت ملي در اختيار گيرد و صل تنظيما  .12

نيز دانا و توانا به فنون اجراي قانون فني باشد تا اين اصل در نظام حكمراني به شكل واقعي تحقق يابد 

 هاي پايدار در دستور دولت قرار گيرد.سياستبراساس  جاي تصديگري فرآيند تنظيميو به
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 فصل نوزدهم ـ فنون حكمراني

فن حكمراني سراسر فراهم آمده از تفكر بنيادين است. اين فن متعاقب تفكر ناب و دانشِ اصيل 

فرض تفكر حكمراني هم علم  آيد. با اينميوجود به حكمراني براساس موضوع و مسائل حكمراني

شود. در راساس دانش حكمراني ميگيري فنون حكمراني بآورد و هم موجب شكلوجود ميحكومتي به

اين صورت چرخش عمليات حكمراني نه با تفكر و نه با علم كه فقط با فن حكمراني برگونه تكنيكي 

 شود:شود. در اينجا به مواردي از فنون در حوزه حكمراني اشاره ميممكن مي

بانك جهاني نويس حكمراني خوب از ناحيه در حكمراني امروز فن حكمراني با فراگيري پيش .1

گم شده است. اين فقر نشان از فقر قانونگذار فني و قانون فني دارد. در نتيجه اين فقر عمومي نشان 

 داده كه مردم براي انتخاب قانونگذار فني تعليم نديدند كه چنين انتخابي صورت گرفته است.

شود و در يها است. اعمال اين فن فقط در فن حكمراني ممكن مفن حكمراني فني از ممكن  .2

 حكمراني خوب كاربردي ندارد.

فن حكمراني براي حاكميت فنيِ قانون است. در اين حكمراني تعادل ساختاري ميان   .3

 شود.هاي مختلف جامعه سياسي برقرار ميبخش

هاي در فن حكمراني هيچ ايده همگاني كه بتواند فرآيندي را ترسيم كند كه همه سياست  .4

ود ندارد. با اين فرض بايد از يك ايده كلي در فرآيند حكمراني نااميد شد و حكمراني را تحليل كند، وج

كار گرفت تا منافع مردم در هاي حكمراني انديشيد و آنها را بههاي متناظر و شناور در انديشهبه ايده

 حكمراني تأمين شود.

به منطق  محور نباشند بناگيرد. اگر حاكمان فنفن حكمراني در معبد انساني صورت مي  .5

كنند و در سازند و با مقررات نامناسب در زندگي مردم دخالت ميكوروش، كار روزمره را دشوار مي

 1دهند.شهرها اندوه و غم را گسترش مي

دليل ترس از دولت بزرگ، دولت حداقل يا فن حكمراني حقِ پايدار انساني است كه نبايد به  .6

ا امروز بيش از هر زمان ديگر به قانون فني براي اعمال فن اصل م دولت خوب دور انداخته شود. با اين

 حكمراني نيازمنديم.

آيد. اين مدلِ شهري با دست ميشهري است كه با شهري شدن بهدنبال انسانفن حكمراني به  .7

معناي برخورداري از خرد سياسي و زيستن به شيوه جمعي در شهر بودن متفاوت است. شهري بودن به

اند. كنند و فقط در شهر حاضر شدهها در شهر جمعي زندگي نميامروزه شهريكه  درحالي است،

بايد كه  درحالي بنابراين ممكن است انسان در روستا زندگي كند و شهري باشد و در شهر زندگي كند،

شد بايست فكربرانگيز ميشهري باشد، شهري نيست و شگفت اينكه چنين واقعيت تلخي كه مي
                                                 

 .5كوروش، منشور، ص . 1
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 انگيز نشده است.تاكنون فكربر

فن سالمت حكمراني به طرح تحول بنيادين در عرصه سالمت نيازمند است. در اين فن به   .8

هاي شود تا حمايتشناسيِ اجتماعي و توسعه پايدار توجه ميسياستگذاري جمعيت با رويكرد آسيب

 اجتماعي از سالمت انساني روشمند شوند.

 د:در فن حكمراني سه اصل بنيادين وجود دار  .9

هايِ بنيادين گيري براي سياستاصل سياسي و سياستي )اصل سياستي فرآيندي از تصميم الف(

 تقنيني است(،

 شود(،گذاري مربوط ميمشي اصل سازماني و اداري )اين اصل به سيستم اجرايي و خط ب(

دولت كمك نمايي اي چابك به نوسازي و خوشاي، )اصل اقتصادي و بودجهاصل اقتصادي و بودجه ج(

 كند(.مي

كردن بنياد و چرخه حكمراني است كه محيط سياسي و قانوني با فن حكمراني درصدد فني  .10

تعامل سياسي و اجتماعي را براي مشاركت فني در حوزه اقتصادِ سياسي و سياستِ فرهنگي و 

 اجتماعي تسهيل كند.

رويي بر ن اصل منطق گشادهها در شرايط برابر قرار دارند. با ايدر فن حكمراني همه انسان  .11

هاي انساني و اخالقي همراه با اصالت وجودي براساس وجود انساني حاكم است. در اين نظر ارزش

 كنند.گسترند و موجبات توسعه انساني را فراهم ميمنشور حكمراني سيطره مي

 ند،ها يكساندر فن حكمراني اصلِ توازن زيستي حاكم است. در اين حكمراني همه انسان  .12

 كنند.كارگيري منطق خرد و حس ناهمسان زندگي ميبا بهكه  درحالي

سازي در در فن حكمراني اصلِ ساده سخن گفتن براي ساده زيستن است و چرخه پيمان  .13

قانون اساسي و منشور انساني خواهند بر مبتني هاآن برگونه فني اصالت دارد. در اين حكومت پيمان

 نها حاكم است.بود كه دغدغه انساني بر آ

يك واقعيت اصيل، براساس  فن حكمراني در دوره جديد يك واقعيت اصيل است. اين فن  .14

 مفهومي ساده و پيچيده است.

شود، يعني واقعيات و مناسبات انساني اساس ها سنجيده ميفن حكمراني براساس واقعيت  .15

 روند. شمار ميسنجش فن حكمراني به

براي اجرايي كردن قانون اساسيِ فني است. اگر تعارضي  هافن حكمراني براساس واقعيت  .16

آيد كه امروزه در جامعه انساني شاهد ميوجود به آيد، چيزيوجود به بين فن حكمراني و قانون اساسي

آن هستيم. ما در جامعه امروز همزمان به قانون اساسيِ فني، قانون فني و حكمرانيِ سراسر فني 

 دست آمده وضع كنوني انسان امروز در حوزه حكمراني خواهد بود.بهنيازمنديم و جز اين نتيجه 
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هاي نوآورانه كند. اين فن بر اهداف عيني و ظرفيتفن حكمراني اهداف عيني را دنبال مي  .17

گيري شبكه فناورانه حكمراني فراهم شود. اين امرِ تمركز كرده تا وابستگي متقابل در ايجاد شكل

منظور كاهش هزينه اي اثربخش از طريق فراهم كردن منابع مناسب بههدفي موجب تسهيل دستاورده

 حكمراني براي توانمندسازي دولت و حمايت نوآورانه از بازيگران و نهادهاي حكمراني است. 

منطق سياسي و عقالنيت مدني است. اين فن از عقل مدني پيروي بر مبتني فن حكمراني  .18

 دهد.را شكل و گسترش ميكند و عقل سياسي روند اين حاكميت مي

رسد. اين فن با سازه قانونِ فني در فن حكمراني قانون در تعامالت سياسي به فروش نمي  .19

 شود كه ناگزير فناوران قانوني را به همراه خواهد داشت.ساخته مي

المللي فن حكمراني به تعامالت جهان چندقطبي چشم دوخته است. با اين فرض قوانين بين  .20

اين واقعيت اصيل شكل گيرد تا دستخوش نفوذ بر مبتني اشند و حكمراني جهاني نيز بايدبايد فني ب

 عاليق و قدرت اقتصادي، سياسي و اجتماعي نشود.

كارگيري خرد در سياست است. اين اصل در فرآيند سياسي و روند فن حكمراني اساس به  .21

 توسعه كشورداري قرار دارد.

سي حكومت در علمي اداره كردن كشور است. اين مدل از فن حكمراني نشانه عقالنيتِ سيا  .22

 محور است.اداره كشور سراسر فني و برنامه

كند. اين هوش برگي از هوش واقعي است فن حكمراني از قانون هوشمند واقعي پيروي مي  .23

ي اكند. با اين فرض استفاده از هوش مصنوعي در فرآيند حكمراني انديشهو نقشي براساس آن ايفا مي

 سازي بنيادين است.ممكن و برتر در ايده

ها خود گيرد. در اين فن شبكهاي اعمال قانون صورت ميدر فن حكمراني با تدبير شبكه  .24

 گر هستند و به الزامات جمعي اشاره دارند.تنظيم

انداز ابزاري، تعاملي و نهادي وجود دارد كه هريك با نقشي در فن حكمراني سه چشم  .25

 شوند.مي متفاوت شناخته

گذارند. در اين انداز ابزاري، افراد در شبكه اين حكمراني بر رفتار ديگران اثر ميدر چشم الف(

صورت واقعي نقش كننده ارتباطي بهكننده و هدايتصورت تنظيمميان دولت يك بازيگر كانوني و به

 كند.بنيادين سياستي ايفا مي

انداز در يك وابستگي ري برعهده دارد. اين چشمانداز تعاملي عمل جمعي نقش محودر چشمب( 

كار گرفتن راهبردي است تا بر دهد و هر بازيگر درصدد بهمتقابل اساس تعامالت حكمراني را شكل مي

گيرد. در سازي با استفاده از منطق موقعيت و عقالنيت صورت ميعمل جمعي اثر بگذارد و اين ائتالف

كننده و ميانجي را برعهده خواهد داشت تا امور نيني نقش تسهيلهاي تقاينجا حاكم براساس سياست
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 فصل شود.وتر حلحكمراني ساده

عنوان يك كل اشاره انداز ياد شده و بر تحليل حكمراني بهانداز نهادي برشانه دو چشمچشمج( 

 دنبالاكم بهشود و حهاي ساختاري، تعاملي و تقسيم منابع توجه ميانداز به جنبهدارد. در اين چشم

هاي ها و سياستآوردن شرايط بهتري براي حل مسائل بنيادين حكمراني برپايه سياستگذاريوجود به

 بنيادين است.

فن مسئوليت انساني يكي از برترين ملزومات فن حكمراني است كه به نهادهاي حكومتي،   .26

و شفافيت اجراي قوانين و جامعه مدني و بخش خصوصي نظر دارد. اين فن به دو فن حكمراني قانون 

 مقررات قانوني پيوسته است.

گير اصالت دارد. اين اصل نه ساز و تصميمپذيري برگونه فني در نهادهاي تصميممسئوليت  .27

ها و تمايالت فني افراد معطوف است كه همه بايد براساس قانون يك واقعيت اخالقي كه به خواسته

 هاي محوله را درست انجام دهند.فني در جاي خود قرار گيرند تا مسئوليت

گيري چرخه عدالت بنيادين و منصفانه است. اين فن به بهبود و روي درصدد همهفن ميانه  .28

كند تا دستيابي به فضيلت، خير و سعادت انساني فراهم شود. در فن حفظ شرايط زندگي كمك مي

مند شوند تا كسي از نون فني بهرههاي برابر در منابع ملي طبق قاانصاف و عدالت همه بايد از فرصت

 فرصت رشد و توسعه پايدار انساني باز نماند.

شود كه در چارچوب ن مربوط ميفن پاسخگويي به فرآيندها و نهادها و نيز به همه ذينفعا  .29

 كنند تا به شكل گسترده منافع جمعي در كشور تأمين شود.زماني تالش مي

فاده از منابع ذهني و مغزي و نيز طبيعي و حفظ فن كارآيي و اثربخشي با بهترين است  .30

 زيست مربوط است.محيط

شود. اين فن با فن دانايي از فن شفافيت به تصميمات و اجراي قانون و مقررات مربوط مي  .31

 يابد.قانون انتخابات و جريان دانشِ اطالعات و قانون سياسي مناسبت مي

عاتِ قانوني در تصميم و عمل وجود دارد تا مثابه شفافيت اطالدر فن حكمراني، تدبيري به  .32

 منافع همه شهروندان در مقررات وضعي دولت تأمين شود.

هاي گري و حكومت حداقل براساس سياستفن حكمراني براي بازگشت به اصل تنظيم  .33

بنيادين است. دولت حداقل مانند بنگاه معامالت، بيمارستان و قبرستان است كه در صورت نياز فقط 

 شود.اعمال سياستگذاري در نظم عمومي و امنيتي به آن مراجعه مي براي

فن كارآيي و اثربخشي كه حكومت نيازمند فرآيندها و نهادهايي معطوف به عمل است تا   .34

نيازهاي جامعه سياسي را با استفاده از منابعِ در دسترس تأمين كند. دولت بايد با استفاده پايدار از منابع 

 نيايد.وجود به زيست حفظ شود و خللي در آنازوكاري باشد كه با آن تداوم حيات محيطدنبال سطبيعي به
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 فصل بيستم ـ اصولِ فن تنظيم حكمراني

 شود:موجب آن تسهيل امور حكمراني بهتر ميسر ميگري رعايت اصولي الزم است كه بهدر فن تنظيم

گويد كه ني است. اين فن ميتناسب قانونِ فني در جامعه انسابر مبتني گريفن تنظيم  .1

پذيري بايد فني باشند و همراه آن مقاصد و اهداف واقعي را دنبال تصميمات سياستي در عين ريسك

گري بايد متناسب و سازگار با اهداف اصيل انساني باشد. از يكسو در كنند. با اين فرض اصلِ تنظيم

گري اعمال شود. از سوي التزام به اصل تنظيماقداماتي كه رعايت آن براي ذينفعان الزم است بايد با 

گري با مسائل مربوط به خود هم بايد با ريسك احتمالي همراه شود و هم ديگر شكل و محتواي تنظيم

 با مسائل خاص منطقي تناسب عقالني داشته باشد.

و قانون سياسي كاركردهاي متفاوتي دارد كه يكي از آنها تنظيم روابط دوجانبه ميان دولت   .2

آورد. وجود به مردم و مردم با يكديگر است. قانون بايد امكان مفاهمه سياستي برپايه منطق سياسي را

 صورت شناور عمل خواهد كرد.كند و در سطوح متفاوت بهاين امكان كاركرد قانونِ فني را سيال مي

از منطق  گري جريان قانونمندي اصلِ اول است. در اين فن همه مقررات بايددر فن تنظيم  .3

قانون پيروي كنند و در تعارض با قانون اساسي و عادي نباشند. در اين فن تمامي تصميمات قانوني 

بايد در منطق قانوني تأييد شوند و حاكميت قانونِ فني در آن اعمال گردد. در اين حكمراني مناصب 

دولت بايد از وزراي محور باشد و سياسي و برخورداري از قدرت سياسي و مسئوليت سياسي بايد فن

 فني، مشاوران فني و معاونين فني در سطوح مختلف استفاده كند.

 

 گرينماد تنظيم

 شفافيت قانون قانون فني ثبات سياستي قانون

 روشن بودن جامعيت قانون گريفن تنظيم وحدت رويه قانون

 كارآمدي قانون اثربخشي قانون منطق قانون

 

لت دارد و چرخش سواد در اين فرآيند فاقد كاربرد منطقي است. با گري فن دانايي اصادر تنظيم  .4

هاي اهداف، تبيين اصل شناسايي مشكالت حكومتي در فرآيند قانون، شناسايي دستيابي به روش اين

اي هاي سياسي، اقتصادي، انتخاب گزينههاي پيشرو، تحليل بنيادين منافع ملي، فهم زبان ملي، هزينهگزينه

گري براي اعمال نظارت سازي گزينه انتخابي و توسعه روند تنظيممنسجم منطقي براي پياده طرح واحد،

 شوند.دقيق و ارزيابي عملكرد حكمراني از موارد بنيادين در حوزه حكمراني محسوب مي

در تنظيم حكمراني تبيين نقش دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي همراه با ارزيابي و   .5

ر تنظيم سياستگذاريِ انديشه سياسي اصلي الزم است. با اين فرض دولت بازطراحي ساختارها د
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ها را در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ و كننده است و فعاليتگر و هدايتسياسي فقط تنظيم

 سپارد.اجتماعات انساني به بخش خصوصي و جامعه مدني مي

در حوزه عمومي نيازمند ها گري سياستبشر براساس تجربيات حكمراني به فرآيند تنظيم  .6

 است. اين تجربه در گذر تاريخ بشري براي تداوم و تعميق حكمراني رخ داده است.

گري نقش اساسي در چرخش حكمراني دارد. اگر قانون يا مجريان قانون قانون فني در تنظيم  .7

 گري هر اتفاقي ممكن است رخ دهد.فني نباشند، در فرآيند تنظيم

مثابه قانون فني وجود نداشته باشد، حكمراني ها چنانچه حكمراني بهگري سياستدر تنظيم  .8

هاي گري براساس سياستشود. با اين وصف فن حكمراني اصل نخست در تنظيمبدون وزن مي

 حكمراني است.

شدت ها بهها و قوانين وجود داشته باشد و از تعارضگري بايد ثبات سياستدر فن تنظيم  .9

ها تعارضي طق قوانين بايد اصل همپوشاني را رعايت كنند و در پذيرش مسئوليتپرهيز شود. با اين من

 پيش نيايد تا خود از موانع اصلي توسعه پايدار انساني شود.

گري بايد براساس اقدامات قانوني در فرآيند اجرايي قرار گيرند. اين قوانين تصميمات تنظيم  .10

 سازند.و اقدامات اجرايي ممكن مي با اصل شناوري امكان تجديد نظر را در تصميمات

گري قوانين بايد در دسترس همه مردم و قابل درك باشند تا تعارضي با اساس فن تنظيمبر  .11

ن در مشاركت تنظيمي مشخص پذيري پيش نيايد. در اين فرآيند ابزارها بايد براي ذينفعاروند قانون

يد با ديگر قوانين سازگار باشند و به زبان روشن باشند و ابهامي بر آنها سايه نيندازد. قوانين وضعي با

گيري در حكمراني بر پايه حال هرگونه تصميمگفته يا نوشته شوند تا اطاعت از آنها افزايش يابد. بااين

 گري بايد شفاف، روشن و منطقي باشد.اصل تنظيم

ني قانون در گري با توجه به اصول تنظيمي پايدار حكمراني به كمك تعميق حكمرافن تنظيم  .12

هاي توسعه فنون، دولت را از دخالت در عرصه فعاليتبر مبتني آيند. اين اصولِجامعه سياسي مي

 شود.دارند و فرصت زندگي و تالش برابر به همه شهروندان داده ميانساني باز مي

ي گري شفافيتِ مقررات اطالعات اصلِ الزم است و تصميمات و اقدامات اجرايدر اصول تنظيم  .13

گري به شكلي مشاوره عمومي را در بر بايد براي همه گويا و روشن باشند. در اين فرآيند توسعه تنظيم

 پردازد.گيرد و به تعميق آن ميمي

اي در اداره امور كشور است. اين گري و برقراري ارتباطات شبكهفن حكمراني درصدد تنظيم  .14

كند و ر فقط مجموعه نظام حكمراني را راهبري ميهاي پايداجاي دخالت فراگير براساس سياستفن به

 سپارد.كار كشور را به مردم مي

شود. اين گيرانه در كشور ميتنظيم حكمراني موجب اصالحات ضروري و بازسازي پيش   .15

 دستانه با رويكرد عقل سياسي است.سياست پيشبر مبتني اصل
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پردازد. دولت با كرد مجريان قانون مياي به ارزيابي عملها با شاخص دورهگري سياستتنظيم  .16

ها و قوانين و نيز با اين راهبردِ فني به اصالحات و بازسازي ضروري در گري سياستاصل تنظيم

 كند.سازمان حكمراني اقدام مي

ها پديداري كارآمدي حكومت اصل است. اين اصل با نظارت  گري سياستدر شيوه تنظيم   .17

يابد و اثربخشي را ترسيم ها در عرصه حكمراني امكانِ وجود ميسازي مسئوليتجامع و يكپارچه

 كند.مي

ها فن كارآيي قوانين اصالت دارد تا از منافع و مزاياي آن اطمينان گري سياستدر تنظيم  .18

 آوردن انگيزه عميق انساني است تا فرار از قانون فني شكل نگيرد.وجود به دست آيد. در اين فن اصلبه

گذاري توسعه انساني، سياسي، گرايانه در سرمايهگر به همكاري تنظيمتنظيمهاي سياست  .19

 اقتصادي و اجتماعي توجه دارند.

پذيري و عنوان يك واقعيت براي ارتقاي شفافيت، مسئوليتگري بهحكمراني تنظيم  .20

 كند.سازي براساس تجربيات حكومتي تمركز ميگفتمان

 شود. ت نظام فني و بهبودي در شفافيت حكمراني ميگري موجب تقويتنظيم تجربه برنامه  .21

گري ناگزير قوانين ملي و قانون قوانين ملي باشد. اين تنظيمبر مبتني گري ملي بايدتنظيم   .22

اساسي الزم دارد تا زمينه دسترسي اين قوانين براي همه شهروندان فراهم شود. اين اصل موجب 

 شود.در عرصه عمومي ميها و تصميمات اصولي جريان برابري فرصت

 طرفانه باشد تا از تعارض منافع جلوگيري كند.نظارت بيبر مبتني گري بايدتصميمات تنظيم  .23

و بر پايه شواهد انساني، تاريخي، اخالقي و خرد سياسي در همه اين تصميمات تنظيمي بايد مشروع 

 سطوح باشد.

طرفي خرد سياسي به شكل بيها در فرايند حكمراني حاضر شدن گري سياستدر تنظيم  .24

اصل اول است. در اين حكمراني جريان مقررات و تصميمات نظارتي براي رعايت انصاف و جلوگيري از 

 تعارض با منافع ملي خواهد بود.

گري يك ضرورت ملي در فن كشورداري است. اين ها براي تنظيممجمع نظارت سياست  .25

 گيرد. گري شكل ميضرورت براساس فن تنظيم

گري بايد مجمعي خردپيشه، انديشمند و فناور باشد و راهبري و نظارت مجمع تنظيم  .26

تنظيمي يكسان گري براساس قانون فني ناديده گرفته شود با بيتكنيكي انجام دهد. اگر فن تنظيم

 هاي ملي است.گري براي كيفيت سامان دادن تنظيم سياستحال مجمع نظارت بر تنظيم است. با اين

پذيري در سياستگذاري تمركز يافته است. در گري با رويكرد نوآوري و رقابتمتنظي  .27

گري بر پايه انجامد. اين تنظيمگري چرخش نوآوري اصل است كه به گسترش پديده نوآوري ميتنظيم
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 پذير است.آمدن روندي از نوآوريِ رقابتوجود به خرد سياسي و تفكر استراتژيكي براي

رود؛ يعني كار ميربخشي در اهداف سياسي از پيش تعيين شده بهگري براي اثتنظيم  .28

گري عمومي در جامعه سياسي اش به هدايتگر دخالتي در چرخش حكمراني ندارد و دغدغهتنظيم

عمل بر مبتني هاي بنيادين معطوف شده است. با اين حال دولت سياستي هم سياستبراساس سياست

 آيد.ت درصدد تنظيم امور ملي كشور بر ميكند و هم با اين سياسرا وضع مي

 

 گيرينتيجه

فن حكمراني در سازمان دولتِ فني ساختار سه ضلعي دارد كه تجميع آنها ممكن است اين هدف 

 بزرگ ملي را تأمين كنند.

شود. در ضلعي كه به تمركز حكمراني معطوف است و به فرآيند قانون و قانونگذاري مربوط مي الف(

كننده و منتخب همگي بايد فناور و تكنيكي باشند و فني عمل كنند ميع انتخابات، انتخاباين بخش تج

 تا هريك با داشتن منطقي به منطق وضعي، كارآمدي و اثربخشي در سازمان كشورداري كمك كنند.

ها، ضلع ديگر به سازمان اجرايي كشور مرتبط است كه مجموعه سازمان دولت، وزارتخانه ب(

ها و نهادهاي مرتبط همه از يكسو بايد قانون فني مربوط به حوزه خود را بشناسند و سازمان ها،معاونت

 ازسوي ديگر با فناور بودن تكنيكي عمل كنند تا فن حكمراني در اين دايره تحقق يابد.

ضلع سوم در خصوص سازمان داوري است. در اين حوزه همه دادگران و دادگسترها در  ج(

شناسي بايد قانون فني را بشناسند كه داوري فني به قانونِ فني انجام قجاي حقوههاي مختلف باليه

دهند تا داوري پشتوانه تفكر مدني داشته باشد. با اين فرض فن حكمراني به فرآيند فنيِ حاكميت 

يابد شود كه زيرساخت سياستي و قانوني دارد. بنابراين فن حكمراني زماني تحقق ميقانون مربوط مي

  كه قانون فني در هر سه ضلع كارآمدي و اثربخشي خود را ترسيم كند.

نكته بعدي دولت يكي از چند بازيگران در فن حكمراني است كه نقش مهم و تأثيرگذار در تنظيم 

منطق نهادهاي خصوصي و مدني در استقرار، تسهيل و تسريع امر  هاي قانوني دارد. با اينسياست

 مؤثري داشته باشند. توانند نقشحكمراني مي

هاي تفكر و هوش مصنوعي در امر كارگيري كانونپژوهي همراه با بهدر اين صورت روند آينده

هاي فكري كنند. اين بنيانقانونگذاري، اجرايي و داوري نقش مؤثري در فرآيند فن حكمراني ايفا مي

 كنند. ها حركت مينويسنحوي در ارتقاي فن حكمراني مؤثرند و در فراسوي پيشهريك به

هوش مصنوعي  هاي تفكر و نيزي همراه با كانونپژوهيِ فكر تقنينبراي فن حكمراني مدل آينده

هاي فني با الگوهاي شود. با اين تصور تنظيم سياستاصلِ برتر در سازمان فن حكمراني تلقي مي

 آيد.ميوجود هب شود و در نتيجه دولت كارآمد و مشروع سياسيتر ميسر ميامروزي ساده
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به هر حال سياستمدار در فن حكمراني ناگزير بايد يك مجموعه سياستي از پديده حكمراني در اختيار 

 د:شواي به توسعه انساني بيانديشد. اين مجموعه از چند زاويه نگريسته ميداشته باشد تا با چنين انديشه

 است. قانون فنيبراساس  فن حكمراني در حقيقت فن اداره كشور .1

در فن حكمراني سياستمدار با انسان سياسي در جامعه سياسي سروكار دارد كه ناگزير به يك  .2

 شهري نيازمند است. شدن در انسان چارچوبي از شهري

لي دانا و تكنيكي بايد آن را مديريت ئوليتي است كه مسئودر كشور فني هر چيزي تابع مس .3

 پاسخگو باشد. ليت پذيرفته شدهئوكند و در قبال مس

ي ببيند تا ناخواسته در تانسان سياسي بايد تعليم سياس ناگزير گيري فن حكمرانيشكل براي .4

شدن همراه با شهروندي در ليت سياسي، مسئله شهريمسئوقرار نگيرد. در اين تعليم بايد  آنبرابر 

 شهر انساني مورد توجه قرار گيرد.

در  تا گزينند كه دانا به امور كشورداري باشدميرا بر كسيدر انتخابات تخصصي  ،مردم دانا .5

  .كندتخصصي عمل  طورهو داوري قانون ب وضع، اجرا

د كه از منطق قانون و نكنمنطق قانونگذاري، قانون فني وضع ميبراساس  منتخبان ملت .6

تا تلفيقي بين كند قانونگذاري پيروي خواهند كرد. با اين فرض مجري فني قانون، تكنيكي اجرايي مي

 منطق قانون و منطق اجرايي برقرار شود.

كند و حقوق نقش پيراموني در اداره امور كشور دارد. كشور را با قانون فني اداره مي ،دولت فني .7

تواند قانون وضع كند و نه درصدد با اين فرض داور قانون بايد قانوندان باشد و با حقوقداني نه مي

 ري كند.اجرايش برآيد و نه داو

داند كه يكي از چند كند و ميدولت به عنوان يك اصل منطقي سياست قانوني را اجرايي مي .8

هاي بنيادين در اداره امور سياستبراساس  بازيگران در فن حكمراني است. با اين حال دولت نقش تنظيمي

 قانون سياسي است.اس براس كشور دارد و كار او نه مداخله كه راهبري و هدايت عمومي جامعه انساني
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 15653 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 (فن توسعه انساني)فن حكمراني عنوان گزارش: 

 

 

 بنيادين حكومتي )گروه بنيادين حكومتي(مطالعات  :نام دفتر

 يونس اديانيسيد ن:يه و تدويته

 ــــــــــ :يناظر علم

 رياست مركز: يمتقاض

 ـــــــ: يتخصص راستاريو

 ـــــــ :يراستار ادبيو

 

 

 :يديكل يهاواژه

 دولت عقل  .9 فن  .1

 داوري  .10 تكنيك .2

 سياستمدار .11 تخصصي .3

 سياستگذار .12 قانون .4

 سياست .13 قانونگذاري .5

 گريتنظيم .14 حاكميت .6

 راهبري .15 حكمراني .7

  حكومت .8

 

 

 6/10/1396 خ انتشار:يتار
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