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Abstract  

By developing the concept of victim; Divides 

victimology into a criminal case that only 

considers victims of criminal offenses and 

general victimology that deals with all victims 

(victims) such as victims of accidents, victims 

of society, victims of government and related 

institutions. Here, in line with this division, we 

seek to discuss the political and social victims of 

the political decisions of political rulers. And the 

documents are: based on the capacity to address 

the current situation, the socio-political crime 

resulting from the decisions of political leaders 

from the jurisprudential point of view and the 

teachings of restorative justice can be observed 

and compensated or not? It seems that with 

regard to issues such as "the existence of a 

conflict of interest in philosophy, the emergence 

of real victims, immediate and sometimes 

unsystematic political decisions, the lack of real 

meritocracy in some political leaders, the need 

to reconsider some corrupt rails, Expert and 

intellectual theories due to political bias, lack of 

good governance components of political 

managers, etc. 
Keywords: Restorative Justice, Islamic 
Jurisprudence, Sociological, Political, Social.  

  چکیده

که فقط  يفریرا به ک یشناس دهید بزه؛ دهید با توسعه مفهوم بزه
 یشناس دهید را مدنظر قرار دارد و بزه يفریک میجرا دگانید بزه

 دگانید مانند بزه) دگانید بیآس( دیدگان بزه یکه به تمام یعموم

وابسته  يدولت و نهادها دیدگان بزه، جامعه دگانید بزه، حوادث
این جا در راستاي این تقسیم بندي در . کرده است میتقس پردازد یم

سیاسی و اجتماعی ناشی از  دیدگان بزهپی این مسئله هستیم که 
تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار 

 قیاز طر یلیتحل- یفیبا روش توص سوالی که در پی آن هستیم. دهیم
بر ؛ ي این استادو اسناي  مطالب به صورت کتابخانه يگردآور
 یاسیس نگا دیده بزه ي رسیدگی به وضع موجودها تیظرفاساس 
و  یاز منظر فقه یاسیرهبران س ماتیاز تصم یناش یاجتماع
 ایقابل رصد و جبران خسارت هستند  یمیعدالت ترم يها آموزه

وجود تعارض «با توجه به مسائلی همچون  رسد یمبه نظر  ر؟یخ
و  یآن ماتیتصم، یقیحق انیقربان منافع فلسفه به وجود آمدن

 یدر برخ یواقع يساالر ستهیعدم شا، یاسیس یگاه کیستماتیسریغ
مفسده  يها يگذار لیر ینظر در برخدیتجد لزوم، یاسیس رانیمد
 يریجبهه گ لیدله ب يفکر و یکارشناس اتیعدم توجه به نظر، زیانگ
» ... و یاسیس رانیخوب مد یحکمران يها لفهعدم وجود مؤ، یاسیس

از نظر قاعده فقهی الضرر و الاضرار این بحث قابل رصد و پیگیري 
  .و حکومت اسالمی است دیده بزهاز سوي 

، شناختی جامعه، فقه اسالمی، عدالت ترمیمی: واژگان کلیدي
  . اجتماعی، سیاسی
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 مقدمه

مسائل مربوط به . شناسی است اي از جرم شناسی از مباحث مطرح شده در حقوق جزا و شاخه دیده بزه

، شناختی و اخالقی او روان، شناختی هاي زیست ویژگی، دیده شخصیت بزه: توان به دیده را می بزه

انویه در اثر تحول و شناسی ث دیده بزه. هاي اجتماعی فرهنگی او و روابط او با مجرم اشاره کرد مشخصه

دیده با ارائه  بهتر ساختن سرنوشت بزه، شناسی اولیه به وجود آمده است که دغدغه آن دیده توسعه بزه

دیده در حقوق کیفري با  بزه. باشد هاي وي می معنوي و جبران خسارت، هاي مادي حمایت، کمک

ته و در متون فقهی نیز به زیان دیده از علیه و یا شاکی مورد توجه قانونگذار قرار گرفعناوینی چون مجنی

شناسی  دیده بزه؛ دیده از طرف دیگر بعدها با توسعه مفهوم بزه. شود علیه اطالق می مجنی، طور کلی به، جرم

شناسی عمومی که به تمامی  دیده دیدگان جرایم کیفري را مدنظر قرار دارد و بزه را به کیفري که فقط بزه

دولت و نهادهاي  دیدگان بزه، دیدگان جامعه بزه، دیدگان حوادث مانند بزه) آسیب دیدگان( دیدگان بزه

در این جا در راستاي این تقسیم بندي در پی این مسئله هستیم که به . پردازد تقسیم کرده است وابسته می

سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی بپردازیم که به نوعی با  دیدگان بزه

هاي فقهی و عدالت  زنند که بر اساس ظرفیت یمات محیرالعقول اقدامات بحث برانگیزي را رقم میتصم

سوالی که در این پژوهش دنبال یافتیم و در پی . ترمیمی به این مسائل پاسخ مستند و مستدلی را ارائه دهیم

ناشی از تصمیمات  گاه سیاسی اجتماعی دیده بزهعلی االصول ؛ پاسخی براي آن هستیم این مسئله است

هاي عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ با در  رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه



  65  یاسیس حکمرانان اهداف و اتیتصم »یاجتماع یاسیس دگانید بزه« به شناختی جامعه ینگاه  

 

نظر گرفتن این مسائل مختلف پاسخ مثبت است چنین ظرفیتی وجود دارد که در ادامه مستند و مستدل به 

و اي  ردآوري مطالب به صورت کتابخانهتحلیلی از طریق گ- با روش توصیفی. اثبات آن خواهیم پرداخت

  .اسنادي سعی در شرح و تفسیر موضوع حاضر داریم

  رهیافت نظري پژوهش - 1

1مطالعه در مورد تئوري آشوب
از » ادوارد لورنز«توسط دانشمندي به نام  1965در حقیقت از سال  

، رفتاري، ریاضی، بیاین نظریه سپس در حیطه تمام علوم و مباحث تجر. مطالعات هواشناسی شروع شد

، مکانیک، نجوم، مدیریتی و اجتماعی وارد شده و اساس تغییرات بنیادي در علوم به ویژه هواشناسی

هاي  سامانه، تئوري آشوب. اقتصاد و مدیریت را فراهم آورده استشناسی،  زیست، ریاضی، فیزیک

، تپش قلب انسان، ن مایعاتجریا، جمعیت حیوانات، اي مانند اتمسفر زمین دینامیکی بسیار پیچیده

 در هر«دهد و انگاره اصلی و کلیدي آن این است که  را مورد بررسی قرار می... وشناسی  فرآیندهاي زمین

اي که در  پدیده، به این معنا که نباید نظم را تنها در یک مقیاس جستجو کرد. »نظمی نهفته است، نظمی بی

پایا و تر، کامالً  بزرگرسد چه بسا در مقیاس  بینی به نظر می تصادفی و غیرقابل پیش، کامالً مقیاس محلی

 این تئوري به طور اخص ادعا دارد که هیچ چیز در این جهان تصادفی نیست و. قابل پیش بینی باشد

2نظمی و غیرقابل پیش بینی بی
. بودن ظاهري امور حاصل و نتیجه طبیعی تفکر قطعی گرا و اثباتی ماست 

. توان پارادایمی جدید دانست که کاربردهاي زیادي براي هر علمی در پی داشته است تئوري آشوب را می

3رفتار هرج و مرج
 ).)Ivancevic and others,2008 هاي طبیعی وجود دارد در بسیاري از سیستم 

4
  

5، هاي تصمیمات آنی اگر بخواهیم ویژگی
6شعاري، غیرکارشناسی 

احساسی و سیاسی را در قالب ، 

نظمی و تالطم  بی، نایقینی، عدم قطعیت، پیچیدگی: مورد شرح و تفسیر قرار دهیم باید گفت نظریه آشوب

                                                      
1- Chaos Theor 
2- Irregularity and Unpredictability 

3- Chaotic Behavior 

  نابع ذیل: شود نگاه کنید به م جهت مطالعه بیشتر دراین خصوص توصیه می -4

Bishop, Robert, 2017, Chaos, in Zalta, Edward N. (ed.) , The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, Metaphysics Research Lab, Stanford University.  
Lorenz, Edward N, 1963, Deterministic non-periodic flow, Journal of the Atmospheric 
Sciences. 20 (2). Bibcode: 1963JAtS... 20.. 130L. doi: 10. 1175/1520.  
5- Instant Decisions 

6- Non-Expert Decisions and Slogans 
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 نظریه آشوب یا. هایی است که امروزه محل توجه و عنایت بسیار قرار گرفته است هاي پدیده از ویژگی

7نظریه نظم غایی، نظمی یا به عبارتی بی
دهد و با در  اري میهاي پیچیده ی ما را در بررسی و مطالعه سامانه، 

  .آورد براي مسائل امروز فراهم میاي  واقع بینانه حل ، راهبا هم، نظر داشتن اصول قطعیت و احتمال

در دنیاي : به شرح زیر است، گذارد آشوب بر تصمیم گیري برجاي می ۀاي که نظری ات عمدهتأثیر

تصمیم گیري کوتاه مدت و ، دمدتامروزي باید به جاي تمرکز بر تصمیم گیري بلن ۀمتالطم و آشوب زد

اقتضایی و انعطاف پذیر به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم ریزي  برنامه؛ انعطاف پذیر را مدنظر قرار داد

باید به رویکردهاي شهودي و ابتکاري نسبت به تصمیم ؛ گیري هر سازمان باید اهمیت زیادي به خود گیرد

8گیري عقالیی
هاي موقتی از اهمیت بیشتري برخوردار  اد ساختارها و نظامایج؛ اهمیت بیشتري داده شود 

ها و معیارهاي جدید و متناسب با جهان پر از  ها براي جذب ارزش هاي سازمان اصالح فرهنگ؛ شود

توان از طریق  این رفتار را می. نظمی دنبال نظم بود بی باید درون آشوب و؛ آشوب باید مدنظر قرار گیرد

9هاي تحلیلی یا از طریق تکنیک، ل ریاضی آشفتهتجزیه و تحلیل یک مد
هاي  مانند نمودارهاي عود و نقشه 

  .پوانکاره مطالعه کرد

توان مدعی شد در  به عنوان مثال می ).Bishop,2017( هاي مختلف کاربرد دارد نظریه آشوب در رشته

توان از آن بهره  می... است وسی، اقتصاد، مهندسی، علوم کامپیوتر، علوم محیطیشناسی،  علومی مانند جامعه

10گرفت
 )Weinberger,2019.( 11تئوري آشوب

نظم بوده و  بی ها داراي حالتی مدعی نیست که سازمان 

آید واقعاً در سطح  آشوب زده به نظر می، بلکه ادعا دارد که آن چه در یک سطح، خارج از کنترل هستند

راه براي غلبه بر مسائل موقتی و سیارگونه در سطوح  و بهترین؛ باالتر داراي وزن و قافیه یا الگومند است

اختیار عمل واگذار شود که هر آن چه در ، ترین افراد به عمل تر سازمان آن است که به نزدیک پایین

. کند تغییر چیزي است که زندگی را جذاب می، به هر حال. انجام دهند، بینند شرایط خاص ضروري می

                                                      
از منظر ایدئولوژیکی در نظام سیاسی اگر بخواهیم این نظریه را تشزیح کنیم چنین باید گفت: جهـان نمایـانگر یـک     -7

ناظم عاقلی نشات گرفته باشد. به عبارت دیگـر جهـان خلقـت و بسـیاري از      نظم غایی است. در نتیجه این نظم باید از
  رسند و بهترین احتمال توجیه این مجموعه، فرض وجود خداست.   اي طراحی شده به نظر می اجزاء آن مجموعه

8- Rational Decision Making 

9- Analytical Techniques 

  نیز کاربرد داشته است مراجعه شود به:   19در خصوص کوید  براي مطالعه تکمیلی در خصوص این رویکرد که -10

Piotrowski, Chris. Covid-19 Pandemic and Chaos Theory: Applications based on a 
Bibliometric Analysis. researchgate. net.  
11- Chaos Theory 
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این ، در عین حال. و امري است اجتناب ناپذیر؛ سازد ا ضروري میچیزي است که تفکر و اندیشه ر

12توانایی انسانی براي مدیریت تغییر، واقعیت
آشوب راهی است براي برخورد با  ۀنظری. گیرد را نادیده نمی 

این عبارت . شود آشوب نامی است که اغلب به یک دینامیک غیرخطی اطالق می. ها است این پویایی

13ار پیچیدهبراي توضیح رفت
رفتار آشوبی . رود رفتار به کار می خطی و خوش، هاي اصطالحاً ساده سیستم 

نویز خارجی  تأثیررسد و مشابه رفتار سیستمی است که شدیداً تحت  نامنظم و اغلب تصادفی به نظر می

 بینی در یک سیستم رفتار طوالنی مدت غیرقابل پیش، تعریف ریاضی آشوب. تصادفی قرار گرفته است

  ).شود اي شناخته می به نام اثر پروانه(معموالً  دینامیکی قطعی به دلیل حساسیت به شرایط اولیه است

  سیاسی- اجتماعی دیده بزهشناسی  مفهوم - 2

، روابط بین قربانیان و مجرمان، ات روانی بر قربانیانتأثیراز جمله ، مطالعه بزه دیدگی استشناسی  دیده بزه

مشاغل ، ها ها و نهادهاي اجتماعی مانند رسانه گروه. ارتباطات بین قربانیان و سایرین تعامالت بین قربانیان و

قربانی جرم فردي قابل شناسایی است که به طور شناسی  در جرم). Karmen: 2003( هاي اجتماعی و جنبش

، با این حال. یا از سوي حاکمیت از طرف کل جامعه، فردي و مستقیم توسط مرتکب آسیب دیده است

ممکن است به وضوح قابل شناسایی که  مانند قربانیان جرایم یقه سفید، ممکن است همیشه این طور نباشد

قربانیان جرایم یقه سفید اغلب با ساختار اجتماعی . یا ارتباط مستقیم با جنایت علیه یک فرد خاص نباشند

  .شوند این مفهوم از موقعیت خود به عنوان قربانی محروم می

قربانی جرم و عامل آن را در کنار هم قرار ، معتقد است که مکان و زمینه جرم14طیتئوري محی

 در این خصوص وجود دارد که نوعاً به سزاگرا بودن شهروندان و کنترل کیفیت زندگیاي  نظریه. دهد می

ان هستند که مردم آنچه را که سزاوارشاند  این باور بر این: به نوعی اشاره دارد که در آن آمده استها  آن

نظریه پردازي » ملوین لرنر«اولین بار توسط که  هستند، آورند و سزاوار آن چیزي هستند که به دست می

تغییرناپذیر و که  ها به علل گرایشی به جاي علل موقعیتی نسبت دادن ناکامی ).Miller,1977,1030( شد

                                                      
12- Change Management 
13- Complex Behavior 

  شناسی به منابع ذیل رجوع شود:   خصوص تأثیر محیط بر بزه دیده جهت مطالعه تکمیلی در -14

Donovan, G. H. ; Prestemon, J. P, 2010, The Effect of Trees on Crime in Portland, 
Oregon, Environment and Behavior.  
Messenger, Stephen, 2010, Big Trees May Make Communities Safer, Says Study, 
Archived from the original on July 25.  
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، ست و کنترل زندگی خود را در دست داریمنیاز ما به این باور را که دنیا منصفانه ا، غیرقابل کنترل هستند

ما براي دیدن دنیایی عادالنه انگیزه داریم زیرا این امر تهدیدات درك شده ما را کاهش . کند برآورده می

  ).Burger,1981,496( دهد می

تواند در قالب  رسیم که می البته با توجه به تفاسیر ذیل به یک مفهوم نوین در پژوهش می

اجتماعی است که در -سیاسی دیده بزهاین همان مفهوم . مورد بحث و بررسی قرار گیردی شناس دیده بزه

حکمرانی بد به نوعی مورد تعرض قرار هاي  همؤلفبر  تأکیدنتیجه تصمیمات و اقدامات دولتمردان که با 

لمباشره باشد یا با، تواند از نوع مجرمانه باشد یا غیرمجرمانه البته تعرضی که در اینجا است می. اند گرفته

اجتماعی ناشی از - سیاسی دیده بزهالبته نکته جالبی که اینجاست این است که در مقوله . غیرمستقیم

دولت و حاکمیت است که باید توجه بیشتري به ، عملکرد دولت متهم و مجرمی که در مظان اتهام است

  .گانش داشته باشد دیده بزه

  دن قربانیان حقیقیوجود تعارض منافع فلسفه به وجود آم - 3

15تضاد منافع
مالی یا غیر آن است ، وضعیتی است که در آن یک شخص یا سازمان درگیر منافع چندگانه 

هایی مربوط  این به موقعیت، به طور معمول. تواند شامل کار علیه دیگري باشد و خدمت به یک منفعت می

16شود که در آن منافع شخصی می
گیري به  اي که براي تصمیم وظیفه یک فرد یا سازمان ممکن است بر 

وظیفه یا هدفی است که با یک نقش یا ، تعهد» منافع«. منفی بگذارد تأثیرنفع شخص ثالث بر عهده دارد 

زمانی رخ » تعارض منافع«، طبق تعریف ).Komesaroff,2019,574( عملکرد اجتماعی خاص مرتبط است

17در معرض دو منفعت همزیستییک فرد ، گیري خاص دهد که در یک زمینه تصمیم می
قرار گیرد که  

چنین موضوعی از این جهت اهمیت دارد که تحت چنین شرایطی . در تضاد مستقیم با یکدیگر هستند

اي به خطر بیفتد که بر یکپارچگی یا قابلیت اطمینان  تواند مختل شود یا به گونه گیري می فرآیند تصمیم

از شرایط است که این خطر اي  تضاد منافع مجموعه«: د این استیک تعریف پرکاربر. بگذارد تأثیرنتایج 

یک  تأثیریا اقدامات مربوط به یک منفعت اولیه به طور ناروا تحت اي  کند که قضاوت حرفه را ایجاد می

18منفعت ثانویه
  ).Field and other,2009( »قرار گیرد 

                                                      
15- COI 
16- Personal Interests 

17- The Benefit of Coexistence 

18- Secondary Benefit 
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آن منافع شخصی یک فرد با منافع  شود که در به وضعیتی اطالق میمعموالً تضاد منافع در تجارت 

تضاد منافع زمانی به . شده است در تضاد استگذاري  مدیون کارفرما یا شرکتی که در آن سرمایهاي  حرفه

آید که یک شخص منافع شخصی را به جاي وظایف سازمانی که در آن ذینفع است انتخاب  وجود می

تواند به  این امر زمانی می. کند سوءاستفاده میکند یا به نحوي از موقعیت خود براي منافع شخصی  می

19متعارض باشد که منافع سیاستمدارانکامالً عنوان یک رویکرد 
به عنوان منافع اولی اولویت بر خدمت به  

گردد بر اساس  قطعاً تصمیماتی که از سوي آنان اتخاذ می: در این صورت باید گفت. مردم داشته باشد

این در حالی . باشدها  آن ه این که هدف خدمت به مردم در راستاي منافعاولویت مربوطه خواهد بود ن

20است که قوانین تعارض منافع در کشورهاي مختلف
طوري طراحی شده است که بر اساس قانون مردم  

این همان . باید در اولویت اصلی دولت و حاکمیت باشند نه به عنوان قربانیان حقیقی تضاد و تعارض منافع

شود و این جا الزم و ضروري است  ها تعبیر می که به تعارض منفعت سیاسیون و وابستگان بدانامري است 

اجراي صحیح قانون ضمن مدیریت این تعارض منافع مردم از حالت  تر مهمکه با قانونگذاري و از آن 

21قرباینان اصلی حقیقی
التبه . شندتعارض منافع بیرون بیایند و به عنوان اولویت اصلی براي حاکمیت با 

  .شود اولویت عملی باشد چرا که اولویت شعاري همیشه بوده و خواهد بود می تأکید

  غیرسیستماتیک و گاهی سیاسی، تصمیمات آنی - 4

، ها نه تنها در سطح ایران بلکه تمام دنیا به عنوان یک معضل سیاسی امروزه یکی از مسائلی که در حاکمیت

22است تصمیمات سیاسیو حتی اجتماعی مطرح  شناختی جامعه
23کالنی است که در سطح کالن سیاسی 

 

گردد که به نوعی تمامی جامعه را با توجه به جایگاه  به صورت آنی و گهگاه غیرسیستماتیک اتخاذ می

آثار و تبعات سوئی را به دنبال دارد که در ایران نیز شواهد بسیاري ، کند دولت و حاکمیت درگیر خود می

ارد که نمونه خلق الساعه و بسیار جنجالی آن در خصوص قضیه بنزین در آبان ماه در این خصوص وجود د

این جا صحبت ما در خصوص اصل تصمیم موصوف نیست . بود که توسط دولت وقت اجرا گردید 1398

                                                      
19- The Interests of Politicians 

20- Conflict of Interest in Different Countries 

21- The Real Victims 

22- Political Decisions 

23- Macro-Political Level 
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24بیشتر در خصوص نحوه اجراي آن است
که حتی بیشتر مسئولین امر نیز به نحویی تلویحاً بدین قضیه  

رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس با ارائه آماري از خسارات جانی و : اعتراف کردند

 497: ذوالنور اعالم کرد. نفر اعالم کرد 230هاي این حوادث را  تعداد کشته، 1398مالی حوادث آبان 

خودرو مردم آسیب جدي دیدند و  422، مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدي قرار گرفت

خودرو و موتور نیروهاي امنیتی و انتظامی  569خودرو دولتی و عمومی آسیب دیدند و به  230، دسوختن

وي همچنین . مرکز سوخت تخریب شد 123، ، بانک یا تخریب شد یا آتش زدند 991. آسیب زدند

25هاي مستقیم مسلحانه هفت درصد در درگیري: اظهارکرد
صد با نیروهاي انتظامی جان باختند و شانزه در 

جان خود را ، هاي سرد و گرم بودند در حمله به مراکز نظامی و انتظامی در حالی که مجهز به انواع سالح

ها و  بانک، ها پمپ بنزین، ها سی و یک درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه. از دست دادند

امنیت و نظم که شامل کننده  تأمیناند و بیست درصد از جان باختگان در قالب نیروهاي  مساجد جان باخته

. اند و بیست و شش در درصد اعتراضات حضور داشتند شوند بوده بسیج و نیروهاي مردمی می
26

  

درباره احتمال افزایش قیمت  1398مهر  22این در حالی است که رئیس جمهور سابق نیز در 

هاي  ره مسائل سوخت و حاملدربا. دنبال گرانی ناگهانی بنزین نیستیم«: هاي انرژي و سوخت گفت حامل

                                                      
بود که خبر افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سراسـر کشـور پیچیـد و بسـیاري از مـردم       1398آبان ماه  24شب جمعه  نیمه -24
ها تازه متوجه شدند کـه قیمـت بنـزین بـه      بنزین رسانی و اع�م رسمی دولت وقت با حضور در پمپ زده ایران قبل از اط�ع بهت

هاي اقتصادي کشـور، ایـن    جه به اهمیت قیمت بنزین در سبد خانوار و تأثیر آن بر سایر شاخصناگهان سه برابر شده است. با تو
تصمیمِ ناگهانی آغازگر اعتراضات در برخی نقاط نقاط کشور، به خصوص حاشیه شهرها بود. بایـد توجـه داشـت کـه مـاجراي      

قابل بررسی اسـت کـه در هـر دو    » مال افزایش قیمتشیوه اجرا و اع«و » تصمیم افزایش قیمت بنزین«از دو جنبه  1398آبان ماه 
بعد اشتباهات فاحشی صورت گرفت. البته دولت وقت به صراحت توپ را به زمین جلسه سران قوا انداخت کـه بعـدها توسـط    

او� اصل تصمیم در خصوص گرانـی بنـزین،   «ستاد مردمی آن زمان حجه ا�س�م و الملسمین رئیسی بدین کیفیت تکذیب شد: 
ان و نحوه اجراي آن در دولت اتخاذ شده است و این موضوع برخ�ف ادعـاي مطـرح شـده در اط�عیـه دولـت در یکـی از       زم

کـرد   ثانیـا صـرفاً نحـوه هزینـه    ». تصـویب «شود و نه از جنبه  مطرح می» رسانی اط�ع«جلسات هماهنگی سران قوا صرفاً از جنبه 
دسترسـی بـه   ». شود نه زمان و چگونگی اجـراي آن  شوراي سران تصویب میدرآمدهاي ناشی از افزایش قیمت بنزین در جلسه 

  http: //fna. ir/4wm5yاصل خبر نگاه کنید به: 

25- Direct Armed Conflicts 

  جهت دسترسی به اصل خبر نگاه کنید به:   -26

https: //www. isna. ir/news/99031207389/ 
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این تعارضات » . رو هستیم مسیري عادالنه و مناسب نیست و نیازمند فکر است انرژي آنچه امروز با آن روبه

در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که طرح  1398آذر  5وزیر وقت کشور در  در صورتی است که

چند ماه «تصریح داشتند . ستور کار قرار گرفته بوددر د 1398افزایش قیمت بنزین از چند ماه قبل از آبان 

توسط یک . پیش قرار بود این طرح را در یک شب جمعه اجرا کنیم که موضوع روز چهارشنبه لو رفت

هاي  خبرگزاري به نقل از یکی از مسئوالن این خبر در کشور پخش و صف چند کیلومتري در جایگاه

وزیر وقت نفت در حاشیه آئین گشایش رسمی ، ن زنگنهبیژ 1398شهریور ماه  31. سوخت ایجاد شد

وزیر نفت درباره تصمیم ، رساند درباره قیمت بنزین به آگاهی می، سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست

هنوز «: هاي انرژي به وزارت نفت اظهار کرد شوراي عالی هماهنگی اقتصادي درباره افزایش قیمت حامل

27. »تصمیمی نهایی نشده است
. عا شد مصوبه و تصمیم سران قوا استاد 

هاي  همؤلفحال اگر بخواهیم  28

تواند به صورت مخفیانه و خلق  و غیرو را لحاظ کنیم این کار با کدام عقل سلیم در این سطح می امنیتی

بلکه باعث بروز جرائم فراوانی ، نه تنها محاسبات در این خصوص اشتباه بوده است. الساعه صورت گیرد

  .نت داخلی ایران شدعلیه امی

 
یکی دیگر از تصمیمات که موجب بزه دیدگی اجتماعی ناشی از اقدامات دولت نسبت به بسیاري از مردم شد 

؛ مسئله بورس بود که به اعتقاد کارشناسان امر ریزش بورس نتیجه اقدامات ناسنجیده دولت دوازدهم بوده است
29

اي ناخواسته که با وضع و لغو قوانین درست و اشتباه توسط پر بود از سورپرایزه 1399به عنوان مثال سال  

                                                      
27- http: //fna. ir/4wm5y 

28- khabaronline. ir/news/132368 www. eghtesadonline. com/n/2hFN 

در دولـت  » همتـی «سازي ریزش بـورس بـا تصـمیمات اشـتباه      عضو سابق شوراي عالی بورس تشریح کرد: زمینه -29
    irna. ir/xjHggZدوازدهم. قابل دسترسی در: 
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توانست با تمرکز بر مالیات و درآمدهایی که  دولتی که می. نهادهاي مرتبط و نامرتبط با بازار سرمایه همراه بود

در حیطه مسئولیت و حق خودش بود از بازار پررونق بورس استفاده کند به سهم خودش قانع نشد و با 

شاهد تقابل وزرا بر سر  1399در سال . منفی گذاشت تأثیرمستقیم و غیرمستقیم بر بازار سهام  هاي دخالت

سهام دارا و پاالیش بودیم و از طرفی اظهارنظرهاي غیرکارشناسانه در ، هاي مختلف از جمله سهام عدالت سهم

. ر بازار سهام برجاي گذاشترابطه با نحوه تزریق سرمایه و نحوه حمایت دولت از بازار سرمایه اثر مخربی ب

بازار ، هاي مختلف ها و تعرفه برق و خوراك پاالیشی، هاي دستوري مختلف از جمله فوالد همچنین نرخ گذاري

. دار کرد سرمایه را خدشه
30

نابجا هاي  ي بر این سیاسیتتأییدباالخره اعتراف وزیر اقتصاد دولت دوازدهم مهر  

در : ها سکوت گفت ودجه از مداخله در بورس! فرهاد دژپسند پس از ماهاعتراف دولت به جبران کسري ب: بود

هاي  ایم جبران کسري منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاري سهام شرکت توانسته، شش ماه گذشته

31دولتی جبران کنیم
بیش از : باالخره نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار گفت. 

در ادامه دستکاري دولت در وي . هزار و پانصد میلیارد تومان از سرمایه مردم در بورس ذوب و نابود شد یک

هاي  اند به بورس و ورود شرکت هایی که همه مراحل را طی کرده عدم اجازه ورود شرکت، شاخص بورس

اش دویست  ل سرمایهشرکتی که ک: کاغذي به بورس را از دالیل تقاضاي تحقیق و تفحص عنوان کرد و گفت

میلیارد تومان بود را طی سه ماه آن را وارد بورس کردند که تمام مراحل را طی نکرده و نهایتاً بخشی از سرمایه 

اند در حالی که این شرکت  این شرکت دویست میلیارد تومانی را به سه هزار و دویست میلیارد تومان فروخته

. حتی دفتر مرکزي ندارد
32

  

در . یت واکسن کرونا بود که مستقیماً با سالمت مردم در دوران کرونا ارتباط داشتبحث بعدي مدیر

سخنگوي ، طور نمونه علی ربیعی به؛ دولت دوازدهم علت عدم واردات فراگیر واکسن چنین مطرح شد

ین در مورد انتقال پول بنابر قوان: دولت درباره چرایی خرید و واردات ناکافی واکسن کرونا مدعی شده بود

طور  به؛ رو بودیم چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه FATFتحریم و قواعد 

آثار خود را نشان خواهد داد!! به یکباره واردات واکسن با توجه به آمار وارادتی و  FATFکلی نپیوستن به 

33هم مانع نبودو امثال FATFبینید رشد کرد  رسمی کمرگ ایران که در نمودار ذیل می
  :اهللا اعلم، 

                                                      
30- poolnews. ir/001SXM 

31- snn. ir/003gwr 
32- https: //www. eghtesadonline. com/n/2tUR 

33- https: //www. tasnimnews. com/fa/news/1400/06/22/2570921 
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34هایی در سطح مدیریت آن هم مدیریت کالن سیاسی چنین تصمیم گیري

هاي  همؤلفو دولتی یک سري  

انه در تصمیمات جاریه در آن زمان برخی دیگر از اوقات شاهد چنین تأسفعلمی و منطقی دارد که م

هاي مدیران در تمامی  ره اصلی فعالیتتصمیم گیري به عنوان جوه. تدبیري در شعار صرف تدبیر نبودیم

مدیران سبک تصمیم گیري خود را با توجه به عوامل . از اهمیت به سزایی برخوردار استها  آن وظایف

هاي تصمیم گیري  دهند بین سبک نتایج نشان می، کنند سازمانی و محیطی انتخاب می، مختلف فردي

35عقالیی
تصمیم گیري عقالیی و سبک تصمیم گیري اجتنابی بین سبک ، و شهودي رابطه معنی دار منفی 

همچنین . و بین سبک تصمیم گیري شهودي و سبک تصمیم گیري آنی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد

هاي تصمیم گیري وابستگی و آنی در این بررسی  بین سبک تصمیم گیري اجتنابی و هر یک از سبک

اي  هاي رویه برداشت، ارائه دالیل). 123، 1387، طهرانی هادي زاده و( دست آمدرابطه معنی دار منفی به 

، از حاکمیت قانون استاي  الزمه برداشت رویه، ارائه دالیل. کند می تأییدو ماهوي از حاکمیت قانون را 

پذیر و منسجم انجام و با دالیل  بینی روشی پیش زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت به

36ارائه دالیل از برداشت ماهوي حاکمیت قانون، ینهمچن. موجه شود
هدف اصلی . کند حمایت می 

موجب ، گیران به بیان دالیل الزام تصمیم. هاي ماهوي حاکمیت قانون تضمین نتایج عادالنه است برداشت

هاي نظري در خصوص حاکمیت قانون  همچنین چهارچوب. شود می تضمین رفتار عادالنه با شهروندان

منظور تحقق ارزیابی بافتمند از حاکمیت قانون  توجه بیشتري به الزام به ارائه دالیل به، به قبل باید نسبت

  ).65، 1397، خسروي رضایی و( داشته باشند

  

                                                      
34- Macro-Political Management 
35- Rational Decision Making 

36- Rule of Law 
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  عدم شایسته ساالري واقعی در برخی مدیران سیاسی - 5

تخب از مردم که داراي گروهی من دهند این باور یا تصور است که افرادي که نخبگان را تشکیل میگرایی  نخبه

احتمال بیشتري دارد که ، هاي خاص یا تجربه هستند مهارت، شهرت، قدرت، ثروت، هوش باال، کیفیت ذاتی

تواند در  بنابراین سزاوار نفوذ یا اقتدار بیشتر از دیگران است می. براي جامعه به عنوان یک جامعه سازنده باشند

ممکن است براي توصیف وضعیتی استفاده شود که در آن رایی گ اصطالح نخبه. قالب حاکمیت متبلور شود

، هاي اساسی این نظریه متمرکز بودن قدرت از ویژگی. قدرت در دستان تعداد محدودي از مردم متمرکز است

37یکپارچه بودن نخبگان
38متنوع بودن و ناتوانی غیرنخبگان، 

ها و  یکپارچه شدن منافع نخبگان به دلیل پیشینه، 

39ي مشتركها موقعیت
  ).Shannon,2011( اشاره کرد، قدرتکننده  و مشخصه تعیین 

40نظریه کثرت گرایی
کند  می تأکیدسنتی که بر این نکته ، مخالف است) بیش از یک سیستم قدرت( 

41ها و منافع اجتماعی که چگونه گروه
هاي قدرتمندتر  عمده بر اشکال مختلف نمایندگی در مجموعه 

نیازهاي جمعی است کمک کننده  که منعکساي  به نتایج سیاسی شایستهکه  گذارند می تأثیرحاکمان 

42هاي دمکراتیک امروزه در سیستم. کند می
در نتیجه راي مستقیم این نخبگان در قالب انتخابات آزاد  

اصلی شایسته ساالري رعایت هاي  همؤلفالبته امروزه ). Gilens and others: 2014,564( شوند انتخاب می

دموکراسی به . نامیده شده است» خودکامگی«صرفاً نامیم  د آنچه را که امروزه نظریه نخبگان میگرد نمی

خواند فاسد  می» الیگارشی«به چیزي که او ) استبداد( شودو حکومت نخبگان تبدیل می» حکومت اوباش«

  ).Polybius,1979) شود می

  عدم شایسته ساالري از منظر قرآن و سنت - 1- 5

43سازي تربیت افراد شایسته تنها یک بخش از فرآیند تمدن البته آموزش و
و اجتماع سالم را تشکیل  

احراز شایستگی براي هر مسئولیتی و نصب ، تر است و اساسی تر مهمزیرا بخش دیگر که بسیار ؛ دهد می

زیرا حتی اگر شایستگان و افراد داراي صالحیت با تعلیم و ؛ شایستگان در جایگاه خاص خودشان است

                                                      
37- Elite Integration 

38- Disability of non-Elites 

39- Common Positions 

40- Pluralism 

41- Social Benefits 

42- Democratic Systems 

43- The Process of Civilization 
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بلکه افرادي دیگر در جایگاه ایشان قرار ، اما در جایگاه خودشان قرار نگیرند، پرورش یافته باشند، تربیت

44، رسد در عمل این جامعه نه تنها به پیشرفت نمی، گیرند که شایستگی آن منصب و مسئولیت را ندارند
 

چهار عامل باعث : فرماید می) ع( زیرا امیرمومنان علی؛ آورد بلکه یکی از علل و عوامل سقوط را فراهم می

سرگرم شدن به فروع و مسائل ، ضایع کردن اصول و مسائل راهبردي: شود ها می شکست دولت

کنار گذاردن ، هاي پست و ناشایسته ساالري به کار گماردن آدم، اهمیت اهمیت یا کم دار و بی غیراولویت

45ساالري شایستههاي فاضل و ترك  انسان
  ).342، ق1014، تمیمی آمدي( 

هاي خاصی برخوردار  شایستگان و صالحان کسانی هستند که از ویژگی، هاي قرآن کریم از نظر آموزه

توان  ها که صالحان از آن برخوردار هستند نمی زیرا در یک نظام اسالمی بدون وجود این صالحیت؛ باشند

46امید داشت که نظام سیاسی موفق
 متعال در قرآن کریم به خداوند. و کارآمدي وجود داشته باشد 

47صراحت حکومت مصلح جهانی
و به : فرماید کند و می و آخرالزمانی را متصف به حکومت صالحان می 

 برند تحقیق در زبور پس از ذکر یعنی تورات نوشتیم که زمین را بندگان صالح و شایسته ما به ارث می

پس خداوند متعال اول ؛ همان کتاب تورات است باید یادآور شد که مراد از ذکر در آیه). 105آیه ، انبیاء(

دهد که وراثت  کریم به این نکته توجه می در کتاب تورات و سپس در کتاب زبور و در نهایت در قرآن

هایی را دارند که در بخش  زمین و حکومت و حاکمیت آن متعلق به صالحان است که چنین شاخص

  ).138، بی تا، زمخشري( و) 610، 1995، طبرسی( شود میاشاره  ها بعدي بدان

داشتن تخصص در زمینه ، هاي صاحب منصبان شایسته در نظام اسالمی از دیگر شاخص: تخصص

حق ندارد در جایگاه و منصب قرار ، طوري که اگر کسی صاحب تخصص نباشد به، ها است مسئولیت

، یوسف( راي آن باشدبایست دا این همان علم مدیریت اقتصادي و مانند آن است که شخص می. گیرد

وجود افراد ناصالح . مقبولیت سیاسی در گرو کارآمدي نظام سیاسی است: فقدان مقبولیت سیاسی). 55آیه 

شود تا نظام اسالمی مقبولیت خود را به سبب  در مناصب به معناي ناکارآمدي آن نظام است و موجب می

  ).41آیه ، حج( دناکارآمدي و عدم تحقق فلسفه وجود نظام سیاسی از دست بده

                                                      
  نگاه کنید به مقاله تحلیلی به قلم مسعود خرسندي با موضوع؛ شایسته سا�ري و شرایط آن از نظر قرآن دسترسی در:   -44

https: //kayhan. ir/fa/news/176010 

ضییعِ ا�ُصولِ و ال -45 عٍ: تَ رب دبارِ الدّولِ بِاَ ی ا لَ لُّ عتَدس ی  . راذلِ و تأخیر ا�َفاضلِ سّک بِالفُرُوعِ و َتقدیمِ ا�َ م   تَّ

46- Successful Political System 

47- World Peaceful Government 
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  اسالمیشناسی  هاي مفسده انگیز از منظر جرم تجدیدنظر در برخی ریل گذاري - 2- 5

، گیرد هایی که صورت می یکی از مباحث اختالفی که از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است در گزینش

الك عمل باشد یا حداقل در برهه معاصر بعد از انقالب اسالمی این مسئله است که آیا باید اصل تعهد م

هاي مختلف که غالباً در دو طیف فکري  با بررسی دیدگاه. اصل تخصص فرد براي گزینش موردنظر باشد

گروهی از منظر نگاه ایدئولوژیک و انقالبی به تعهد اعتقاد دارند معتقدند که ؛ قابل بحث و بررسی است

) دیدگاه مصلحت گرایی( آید تخصص نیز به دنبال آن می
48

دیگر در نقطه مقابل تخصص را مورد برخی . 

این امر به . شناسند هاي تکنوکرات نوعاً دین گریز می اغلب این افراد را بیشتر با دیدگاه؛ دهند بحث قرار می

  ).1، 1400، موسوي فرد( استمثابه رویکردي است که امتحان پس داده 

. خطاستدهد که آزموده را آزمودن  تجربیات عقلی ما را بدین نکته سوق می
49
هاي آزمایش  در رویه 

. باشد بلکه مفسده انگیز نیز می، پس داده کاربردي تعهد صرف یا تعهد مصلحت گرا نه تنها پاسخگو نیست

تواند  توان گفت متخصص واقعی دلسوز می هاي موجود و تعریف مصادیق می پس با در نظر گرفتن حداقل

صلحت گرایانه که بعداً تخصص شکلی را نیز به دنبال دارد تعهد را به دنبال داشته باشد در حالی که تعهد م

هاي ناب اسالمی نه تنها خدمت نیست بلکه به نوعی خیانت  در نهایت مفسده انگیز و بر اساس آموزه

50شود هرچند که متعهد واقعی و نخبه ماهیتی کمال مطلوب نظام سیاسی محسوب می
و حکومتی اسالمی  

هایی تعریف شده بوده  اصلی فساد و جرائم در تمامی ابعاد آن استراتژي هاي امروزه یکی از ریشه. است

احتمالی آن شناسی  هاي الزم براي آسیب نشده است یا پیش بینیگذاري  است که در ابتدا یا صحیح ریل

هایی که هیچ گونه ضابطه دقیق مبتنی بر شایسته ساالري پشت  به عنوان شاهد مثال تعهدگرایی. نشده است

  .وده استآن نب

در حوزه جرم شناشی اسالمی بخواهیم به قضیه ورود کنیم حاصل تحقیقات شناسی  اگر از باب آسیب

51مغفول ماندن تخصص حرفه اي: این پژوهش به شرح ذیل است
زیر سایه تعهد مصلحت گرایانه از منظر  

52؛ راتخانه نشینی و منزوي کردن متخصصین واقعی به اسم عدم تعهد ظاهري و تکنوک؛ دینی
شکل  

                                                      
48- The View of Expediency 

49- It is a Mistake to Test the Tried 

50- The Desired Perfection of the Political System 
51- Neglecting Professional Expertise 

52- Technocrat 
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53؛ چاپلوسی، مقدس مآبی، گیري تعهدگرایی مبتنی بر ظاهرسازي
54هاي صوري شکل گیري تخصص 

و  

هاي علمی جهت  و تقلبگرایی  رواج مدرك کاغذي بر پایه تعهد ظاهري بدون پشتوانه علمی واقعی

55مدیریت اتوبوسی با تعهد ظاهري؛ احراز مناصب
ساد فراگیر و جرائم نتیجتاً ف؛ به اسم مردم و به کام خود 

شاهد گسترش روز به روز فساد در جامعه هستیم که بعد از ، نشدهشناسی  هاي آسیب در نتیجه استراتژي

کند که باعث بدبینی مردم  شود و بروز ظهور پیدا می دوران مدیریت و یا حین مدیریت جرائمی کشف می

) ع( امیرالمومنین، عنوان یک امانت است این در حالی است که در دین مسئولیت به. شود به اصل دین می

حکومتی که در دست توست شکار «: نویسد در نهج البالغه خطاب به اشعث بن قیس حاکم آذربایجان می

بلکه امانتی است بر گردن تو و باید به فرمان آن کس که فرادست ، و طعمه نیست که به چنگت افتاده باشد

تو را نرسد که به استبداد و دلخواه خود در میان . نگاهبان آن باشیبا پاس داري و  حق آن امانت را، توست

در پایان بحث باید بگوئیم توجه به ودیعه الهی در گزینش ). نامه سوم، 1385، رضی( »کنیمردم رفتار 

56مفسده انگیزهاي  همؤلفگزینش این افراد بر اساس ظاهر مبتنی بر ، افراد در مناصب
که صحبت شد  

نه تنها مورد پذیرش دین نیست بلکه در تضاد با مبانی دینی است و نتایج عکس در ، پذیرد می صورت

  ).18، 1400، موسوي فرد( جامعه خواهد داشت

  عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکري به دلیل جبهه گیري سیاسی - 6

. نیاز دارداي  هي و تصمیم گیري در سطوح مختلف به سازماندهی ویژگذار سیاستفرآیند ، در دنیاي امروز

ها و  روزافزون توسعه از عواملی هستند که ضرورت تدوین سریع سیاست تحوالت سریع جهانی و ابعاد

هاي نو و  بدون استفاده وسیع از ایده امري که بدون؛ کنند الگوهاي تصمیم گیري را مشخص می

سرعت تغییرات . دباش میسر نمی، مستندسازي و جمع بندي تجارب و نظرات خبرگان و افراد خالق

ها از  موجب شده که در اغلب موارد سازمان، محیطی و به وجود آمدن نیازهاي مقطعی در عصر جدید

سرمایه ، بنیادي فکريگذاري  توجهی به سرمایه پیشینیان مصرف کنند و به دلیل بی هاي فکري اندوخته

براي نمونه . گردد گی میگذشته ناخواسته در سطح وسیعی به مصرف رسیده و سازمان درگیر روزمر

برداري  چیزي جز کپی... درمانی و، بهداشتی، پژوهشی، آموزشیسازي  توان تصدیق نمود در سیستم می

                                                      
53- Flattery 

54- Formation of Formal Specialties 

55- Bus Management with Apparent Commitment 
56- Corrupting Components 
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  .شود نیز آن موضع فکري و پشتوانه فلسفی دیده نمیها  آن هاي اجرایی نیست و در عرصه

57اتاق فکر راهبردي عقالنی
رسد  به نظر می. است براي تقویت نهادهاي فکرسازي و ایده پردازي 

زدگی در مراکز  زدگی و عوام ترجمه، زدگی هاي مخرب سیاست استراتژي اتاق فکر در مواجهه با ذهنیت

البته . هدایت کند، تواند جامعه را به سمت نوآوري و تصمیم گیري خالق می، دانشگاهی و پژوهشگاهی

شدند و در واقع  تأسیسن قدرت و دانش با هدف ایجاد پلی میا) کانون اندیشه یا تفکر( هاي فکر اتاق

علم و دانش براي خدمت به قدرت و ، ایده، ساختارهاي مناسبی براي به کارگیري فکر، هاي تفکر کانون

پس از جنگ جهانی دوم و در پاسخ به افزایش فشارهاي . دیپلماسی و در نتیجه امنیت یک کشور هستند

، سیاستمداران؛ هاي فکر ایجاد شد که در این دوره اقموج دیگري از گسترش ات، یالملل بینداخلی و 

مزایاي وجود مؤسسات تحقیقاتی مستقلی ، همانند کسانی که نوعی رویکرد بشردوستانه به مسائل داشتند

هاي زمانی و مسئولیت  که توانایی پرداختن به تحقیقات استراتژیک بلندمدت را داشته و فاقد محدودیت

  ).49، 1384، آبلسون( رسمیت شناختندند را به روزمره مقامات حکومتی بود

58بودند که در کل فرآیند تصمیم سازياي  نهادهاي پشت پرده، هاي تفکر در واقع کانون
و تصمیم  

زمان ، ها و راهکارها زمان خلق گزینه، در حین مواجهه، قبل از وقوع مسئله( گیري مدیران و رهبران

). 19، 1384، فتخاريا( نمودند میآنان را همراهی )، با پیامدهاها و بعد از آن در برخورد  تصمیم گیري

، هاي فکر متنوع یکی از ضروریات ساختاري است که با تقویت رویکرد جمع اندیشی لزوم توجه به اتاق
59

اما با وجود مزایاي ؛ شود می، ان از روزمرگی در تصمیم گیريگذار سیاستباعث خروج مدیران و  

باید توجه داشت که اتاق فکر نهایتاً یک اتاق است و مانند ؛ شود اتاق فکر شمرده میبسیار زیادي که براي 

عدم استقالل در تصمیم گیري به دلیل . کنند آن را تهدید می، هر اتاق دیگري خطراتی مانند زلزله

60مالحظات سیاسی
61، و اعمال قدرت مدیران 

ورود به کارهاي اجرایی و غفلت از نقش مسئله یابی و  

انگیزگی  بی درگیرشدن در ارزیابی کلیه اقدامات روزمره بدنه اجرایی و نهایتاً، شنهاددهندگی تغییراتپی

هستند که عملکرد اتاق اي  از مخاطرات عمده، افراد متخصص به همکاري با اتاق فکر و ناقص اندیشی

اره امور سازمان همت با تکیه بر دانش خود به ادصرفاً اگر مدیران در گذشته . کنند فکر را تهدید می

                                                      
57- Rational Strategic Thinking Room 

58- Decision Making Process 

59- Strengthen the Holistic Approach 

60- Political Considerations 

61- Exercise the Power of Managers 
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تهدیدها و نقاط قوت و ، ها ضمن شناسایی فرصت، اینک با بهره گیري از تفکر جمعی، گماشتند می

62ضعف
63خطاپذیري عملکرد، 

آنچه به نام اتاق فکر یا . توانند به حداقل ممکن کاهش دهند خود را می 

سابقه دیرینه در ، ل در کشور ماکانون تفکر مدنظر است با وجود نو پا بودن آن در حوزه مصداق و عم

. باشد که اشاره دارد سنت و اقوال گذشته دارد و سند آن نیز این حدیث نبوي می
64

  

  هاي حکمرانی خوب مدیران سیاسی عدم وجود مؤلفه - 7

هاي سیاسی ناکارآمد با اقتصادها و  به عنوان مدلی براي مقایسه اقتصادها یا بدنه» حکمرانی خوب«مفهوم 

ها و نهادهاي حاکم براي پاسخگویی به  این مفهوم بر مسئولیت دولت. شود سیاسی قابل دوام ظاهر می هاي بدنه

از آن جا که کشورهایی که اغلب به عنوان . هاي منتخب در جامعه متمرکز است ها در مقابل گروه نیازهاي توده

، اند وپا و آمریکا متمرکز شدهکشورهاي لیبرال دموکراتیک هستند که در ار، شوند توصیف می» ترین موفق«

حکمرانی «اغلب معناي . سنجند ها می استانداردهاي حکمرانی خوب اغلب سایر نهادهاي دولتی را با این دولت

» حکمرانی خوب«کنند که با دستور کار سازمان منطبق است و  اي از الزامات متمرکز می را بر مجموعه» خوب

  ).Poluha,2002( ختلف استهاي م متضمن چیزهاي مختلفی در زمینه

). Rose and others,2018,5( حکمرانی بد است، به عنوان یک مفهوم، نقطه مقابل حکمرانی خوب

قوانینی در تالش براي . هاي شرکتی بین بازیگران متفاوت است معناي حکمرانی خوب در رابطه با بخش

). Eaton and others,2007,66( گذاري بر حکمرانی خوب در امور شرکت وضع شده استتأثیر

یافتن یک تعریف ، حکمرانی خوب در چهارچوب کشورها یک اصطالح گسترده است و از این نظر

در خصوص حکمرانی ها  در برخی دیگر از نظریه پردازي). Fukuyama,2013( منحصر به فرد دشوار است

از آن جایی که . ایج استراه دیگر براي اندیشیدن به حکمرانی خوب از طریق نت: خوب چنین آمده است

هیچ راه بهتري براي ، دهند کاالهاي عمومی براي شهروندان خود را انجام می تأمینها اهدافی مانند  دولت

65تفکر در مورد حکمرانی خوب
همان چیزي است دقیقاً که  وجود ندارد جز از طریق موارد قابل تحویل 

، حفاظت از اموال، اجراي قراردادها، آب، زشآمو، بهداشت، مانند امنیت، اند که شهروندان خواسته

                                                      
62- Weakness 

63- Performance Error 

. ساعتی اندیشه کردن، بهتر از یک سال عبادت است  -64 ن عبادةِ سنإلٍ إلٍ خَیرٌ مکرَةُ ساع رسولُ اللّه ِ صلی اهللا علیه و آله: ف
  ). 71/326/20(بحار األنوار، 

65- Good Ruling 
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  ).Rotberg,2014,511( در راي دادن و دریافت دستمزد عادالنها  آن حفاظت از محیط زیست و توانایی

 »یالملل بیناعتماد اجتماعی و نابرابري در دیدگاه ، فساد: کیفیت دولت«با عنوان » روتشتاین«در کتاب 

ها  اساساً زمانی است که بوروکراتکه  داند طرفی مرتبط می م بینویسنده حکمرانی خوب را با مفهو

با او در » الوسون«تفاوت . دهند شان بر اساس منافع عمومی انجام می جاي منافع شخصی وظایف خود را به

گیرد که به  طرفانه قانون عوامل مهمی مانند لیبرالیسم اقتصادي را نادیده می این است که این کاربرد بی

66رتباط آن با رشد اقتصادي اهمیت دارددلیل ا
 )Rothstein,2011 .(هاي بسیاري  این امر در ایران با چالش

باشد به  در برخورد آن با فرهنگ سیاسی حاکم می، چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران؛ روبروست

از تحقق  هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع مؤلفه، طوري که در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب

باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده و ، شوند و براي رفع این موانع ها می آن شاخص

و  حشمت زاده( اقداماتی عملی در راستاي اصالح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد

  ).1، 1396، همکاران

هاي سیاسی ایجاد شده  ان از جانب نظامترین مشکل و مانع دستیابی به حکمرانی خوب در ایر عمده

توزیع قدرت را تهدید قلمداد کرده و ، هاي سیاسی چه پیش و چه پس از انقالب همواره نظام. است

عزیمت به سوي توسعه پایدار و رعایت . اند هاي مدنی را محدود کرده آزادي فعالیت احزاب و تشکل

 باشد ادین دستیابی به حکمرانی خوب در ایران میزمینه ساز بنی، حقوق شهروندمداري و قانون مداري

، پاسخگو، اجماع گرا، مفهوم مدرن حکمرانی خوب مشارکتی). 123، 1398، سیف الهی و دیگران(

در کل به حقوق بشر ، کند عادالنه و فراگیر است و از حاکمیت قانون پیروي می، و کارآمد ، مؤثرشفاف

  ).Deepali and others,2009,1109( احترام بگذارد

  لزوم جبران ضرر بر اساس قواعد فقهی - 8

» ضرار«ولی ، هاي وارد بر دیگران است شامل کلیه خسارت» ضرر«دهد که  در منابع فقهی نشان میسیري 

تنها مربوط به مواردي است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعی به دیگري زیان وارد سازد 

این » الضرر«معناي حدیث . شود تعبیر می» سوءاستفاده از حق«مواردي به که در اصطالح امروزي از چنین 

                                                      
 هاي حکمرانی خوب از نظر این افراد به منبع ذیل رجوع گردد:   هاي مؤلفه جهت مطالعه تفاوت -66

Lawson, Robert (2012). "Book Review of Bo Rothstein: The quality of government: 
corruption, social trust, and inequality in international perspective". Public Choice. 150 (3–4): 



  81  یاسیس حکمرانان اهداف و اتیتصم »یاجتماع یاسیس دگانید بزه« به شناختی جامعه ینگاه  

 

67ولی عدم مشروعیت ضرر، است که ضرر در اسالم مشروعیت ندارد
هم شامل مرحله قانونگذاري ، 

یکی از مصادیق قاعده الضرر و ؛ شود شود و هم مرحله اجراي قانون و دیگر مراحل را نیز شامل می می

کند این است که انسان الزم نیست به خود ضرر بزند و  ه حدیث در متن به آن اشاره میمعنایی ک؛ الاضرار

حدیث بیانگر حاکمیت اسالم در قوانین و احکام اخالقی و تعامل بین مردم . آزار دیگران بر او جایز نیست

رر ضرر ناشی از ض، ضرر حرام و رفع ضرر واجب است، است که دفع ضرر در انواع و مظاهر آن است

. به هر حال پیامبر صلی اهللا علیه و آله ضرر و زیان را به ناحق تکذیب کرده است. ممنوع است
68

  

رسد که مفاد قاعده الضرر و حدیث معروف الضرر و الضرار آن است که ضرر در اسالم  به نظر می

ا شامل مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت مطلق بوده و مرحله تشریع و اجراي قواعد و قوانین ر

داند و در مرحله  به عبارت دیگر پیامبر صلی اهللا علیه وآله ضرر را در مرحله تشریع منتفی می. گردد می

به تعبیر . مورد امضاي شارع نخواهد بود، روابط بین افراد اجتماع نیز اگر کسی به دیگري ضرري وارد کرد

نافیه است نه ناهیه و ثانیاً اختصاص به ضرر در جمله الضرر و الضرار » ال«اوالً کلمه : یکی از حقوقدانان

شخصی ندارد بلکه نسبت به ضرر نوعی عام و شامل بر نفی ضرر عمومی و نوعی است و در احکام اولیه 

69اسالم
به طور کلی این اصل یعنی عدم زیان عامه رعایت گردیده و همچنین نیز در روابط اجتماعی مردم  

70هر گونه اقدام زیانکارانه
در هر حال فقهاي اسالم در مراتب مختلف ، باشد مضاي شرع مقدس نمیمورد ا 

  .اند به قاعده الضرر استناد کرده

توان به عنوان نتیجه این بخش ذکر کرد این است که حکومت اسالمی نوعاً موظف  پس چیزي که می

نماید که در است هر نوع ضرري که قابل جبران باشد را بر اساس این قاعده عام الشمول فقهی جبران 

از طرفی اکثر فقهاي امامیه بدون آن که بحث مستقلی را به این مقوله : شده است تأکیددکترین نیز 

هاي فقهی مختلفی متعرض مسئله  اي کلی در این باره بنا نهند به مناسبت در بحث اختصاص دهند و قاعده

بسیاري از حقوقدانان ایرانی ، در مقابل؛ اند خسارات قابل جبران شده و در هر مقام مباحثی را مطرح نموده

هاي حقوقی استفاده  از روش نوینی در بحث، که علیرغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها

به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی ، به شیوه حقوقدانان فرانسوي، کنند می
                                                      
67- Lack of Legitimacy 

 جهت دسترسی به اصل شرح تفسیر فوق نگاه کنید به:   -68

https: //islamic-content. com/hadeeth/754 

69- The Basic Rules of Islam 

70- Any Harmful Action 
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نگهداري ( اند ر و بیان مسائل پیرامون آن اشتغال ورزیدهپرداخته و ذیل فصل ارکان مسئولیت به مبحث ضر

  ).429، 1399، و مشایخ گندس کالیی

شود و در بسیاري از مسائل اقتصادي و  یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می

می این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسال. قاعده الضرر است، تواند کارساز باشد می، اجتماعی

اصلی که بنیادي محکم براي پیشگیري از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس ؛ دانست

بر اساس این ). 127، 1398، زاده و همکاران حسن( استمبنایی قوي براي تصویب قوانین موضوعه 

و زیان مادي رویکرد فقهی هرگونه ضرر و زیان ناشی از اهداف و تصمیمات سیاسی کالن که باعث ضرر 

و معنوي در قربانیان آن شود از منظر دین مبین اسالم قابل رصد و پیگیري و احقاق حق از سوي قربانی و 

  .حکومت اسالمی خواهد بود

  هاي عدالت ترمیمی لزوم جبران بر اساس قواعد آموزه - 9

دارند درباره اند فرصت  عدالتی قرار گرفته بی یک تأثیرروندي که در آن همه ذینفعانی که تحت 

عدالت . ها چه باید کرد عدالتی بحث کرده و تصمیم بگیرند که براي رفع آسیب بی برها  تأثیر آنچگونگی 

توان  از این رو می. عدالت باید التیام یابد، زند ترمیمی این ایده را دارد که چون برخی اقدامات آسیب می

. اند باید در این روند اساسی باشد آسیب رسانده اند و کسانی که گفت که گفتگو با کسانی که صدمه دیده

ها  این حاکیمت، اگرچه ممکن است حقوقدانان در تسهیل روند عدالت ترمیمی نقش ثانوي داشته باشند

یک جنبش اجتماعی . هستند که باید مسئولیت بهبودي دردهاي ناشی از اقدامات خود را به عهده بگیرند

حل مسئله و نقض حقوق ، یکردهاي مسالمت آمیز براي آسیب رساندنرو به رشد براي نهادینه کردن رو

71قانونی و انسانی
عدالت ترمیمی به دنبال ایجاد مشارکت براي برقراري مجدد مسئولیت متقابل در . است 

72رویکردهاي ترمیمی. هاي سازنده به تخلفات در جوامع ما است قبال پاسخ
از طریق فرآیندهایی که ایمنی  

. فرد خاطی و جامعه هستند، به دنبال رویکرد متعادل به نیازهاي قربانی، کند ا حفظ میو عزت همه ر
73

  

ها در  ها و حاکمیت البته آنچه که در این جا باید تفکیکی برخورد کرد این مسئله است که دولت

وند که ش برخی از مواقع واقعاً مرتکب جرائم مختلف در حق مردم عادي به عنوان قربانیان حقیقی خود می

                                                      
71- Violation of Legal and Human Rights 
72- Restorative Approaches 

 واتسون از دانشگاه سافولک عدالت ترمیمی نظریات وي قابل دسترس در: -ات کارولین بویزنگاه کنید به نظری -73

https: //www. suffolk. edu/academics/faculty/b/o/carolyn-boyes-watson# 



  83  یاسیس حکمرانان اهداف و اتیتصم »یاجتماع یاسیس دگانید بزه« به شناختی جامعه ینگاه  

 

اگر هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در نوع خود مرتکب شود قطعاً و یقیناً از سوي دستگاه عدالت 

توان با قرباینان بر  واقعی می دیده بزهاینجاست که به عنوان ، کیفري مورد بازخواست قرار خواهد گرفت

ع این اقدامات مجرمانه ولی برخی از مواق، هاي جبرانی آن برخورد نمود اساس عدالت ترمیمی و روش

این جا هم همانطوري که در بخش فقهی مورد بحث و ، اگر هم باشد این جا بالمباشره نیست، نیست

توان ادعا داشت عدالت ترمیمی  پس می، بررسی قرار گرفت حکومت اسالمی موظف است پاسخگو باشد

بانی در هر سطحی باشد ادبیات توجیه البته قر، اجتماعی و سیاسی کاربرد دارد دیدگان بزهدر این جا براي 

شود عدالت ترمیمی را به عنوان بابی از ابواب مسئولیت مدنی قلمداد  حتی می، کند گر آن تفاوت نمی

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت : نمود که در برخی نظریات نیز به صورت ضمنی بدان اشاره شده است

دولت و کارمندان دولت نیز ، و ترمیم زیان وارده باشدهاي مادي و معنوي زیان دیده  مدنی جبران خسارت

ممکن است اعطاي حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب . از این قاعده مستثنی نخواهد ماند

، آیا در صورت امکان. ایجاد برخی خسارات مادي یا معنوي به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود

وارد ها  آن چه بر واجب است؟ یا این که آن، رضایت از آنان جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب

). 69، 1391، بهادري جهرمیرستمی و ( شده به هدر رفته و الزم نیست جبران شود؟
74

  

  نتیجه

بهتر ، شناسی اولیه به وجود آمده است که دغدغه آن دیده شناسی ثانویه در اثر تحول و توسعه بزه دیده بزه

در . باشد هاي وي می معنوي و جبران خسارت، هاي مادي حمایت، با ارائه کمک دیده ساختن سرنوشت بزه

بعدها با توسعه مفهوم . شود علیه اطالق می مجنی، طور کلی به، متون فقهی نیز به زیان دیده از جرم

دیدگان جرایم کیفري را مدنظر قرار دارد و  شناسی را به کیفري که فقط بزه دیده بزه؛ دیده بزه

دیدگان  بزه، دیدگان حوادث مانند بزه) آسیب دیدگان( دیدگان بزهشناسی عمومی که به تمامی  دهدی بزه

- سیاسی دیدگان بزهاین جا به . پردازد تقسیم کرده است دولت و نهادهاي وابسته می دیدگان بزه، جامعه

  .رسیم اجتماعی ناشی از تصمیمات حکمرانان سیاسی می

سیاسی را در قالب نظریه ، احساسی، شعاري، و غیرکارشناسی ات آنیهاي تصمیم اگر بخواهیم ویژگی

نظمی و تالطم از  بی، نایقینی، عدم قطعیت، پیچیدگی: آشوب مورد شرح و تفسیر قرار دهیم باید گفت
                                                      

نظر به این که ایشان در زمان تقریر این مقاله سخنگوي دولت و همچنین دبیر هیئت دولت سیزدهم است انشاهللا به  -74
  مراتب موصوف صرفاً گوشه چشمی باشد.  
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 نظریه آشوب یا. هایی است که امروزه محل توجه و عنایت بسیار قرار گرفته است هاي پدیده ویژگی

این . دهد هاي پیچیده یاري می ما را در بررسی و مطالعه سامانه، نظریه نظم غایی، تینظمی یا به عبار بی

بر  تأکیداجتماعی است که در نتیجه تصمیمات و اقدامات دولتمردان با - سیاسی دیده بزههمان مفهوم 

واند از نوع ت البته تعرضی که در اینجا است می. اند حکمرانی بد به نوعی مورد تعرض قرار گرفتههاي  همؤلف

  .بالمباشره باشد یا غیرمستقیم، مجرمانه باشد یا غیرمجرمانه

اجتماعی ناشی از عملکرد دولت متهم و - سیاسی دیده بزهالبته نکته جالب این است که در مقوله 

گانش داشته  دیده بزهمجرمی که در مظان اتهام است دولت و حاکمیت است که باید توجه بیشتري به 

وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان «است من جمله  مؤثرتعددي در این امر عوامل م. باشد

عدم شایسته ساالري واقعی در برخی مدیران ، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاها سیاسی، حقیقی

عدم توجه به نظریات کارشناسی و ، هاي مفسده انگیز لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاري، سیاسی

که براي  »... هاي حکمرانی خوب مدیران سیاسی و عدم وجود مؤلفه، به دلیل جبهه گیري سیاسیفکري 

اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از - گاه سیاسی دیده بزهپاسخ بدین سوال که علی االصول 

که با  هاي عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ پاسخ این است منظر فقهی و آموزه

رسد بر  به نظر می، عمومیشناسی  دیده بزهتوجه به رویکردهاي جبرانی عدالت ترمیمی در حوزه توسعه 

اساس قاعده الضرر هرگونه ضرر و زیان ناشی از اهداف و تصمیمات سیاسی کالن که باعث ضرر و زیان 

  .ري و احقاق حق خواهد بودپیگی، مادي و معنوي در قربانیان آن شود از منظر دین مبین اسالم قابل رصد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .افته استاعتبار مالی نگارش ی تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  قرآن کریمـ 

  فارسی
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