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  دهيچک
تـوان ادعـا کـرد هرچنـد غالـب یاست کـه مـ یدر حقوق عموم رحمهم مط يهااز رشته یکی »یقیتطب یحقوق اساس«

است، اما امروزه مباحـث  فرانسه بودهکا، انگلستان و یآمر ةاالت متحدیمطالعات آن منحصر به چند کشور خاص همچون ا
 ۀد در عرصـیـجد یاسـیس يهـاچراکه با قدرت گرفتن و مطرح شـدن نظـام ؛ندیبیخود م يد را فرارویجد يهاآن حوزه

را منحصر به چنـد کشـور و نظـام خـاص دانسـت.  یاسیسـ  یحقوق يهات نظامیتوان مرجعیگر نمی، دیمعادالت جهان
ق در یـتطب يهـاگر، شـاخصیست. به عبارت دیمحض ن یحقوق ، صرفاًیقیتطب یحقوق اساسد در مطالعات یکرد جدیرو

رنـد. یگیز مالك عمل قـرار مـین یفراحقوق يهاشاخص ،دیاند و در مطالعات جدافتهیر ییتغ يادیبه صورت بن ،طول زمان
از ، برخـی ن نوشتاریکه در ااست  گشوده شده یقیتطب یمطالعات حقوق اساس ةدر حوز يدیجد يهان اساس، عرصهیبر ا

  شود.یل میو تحل یجامع بررس ياساس الگوهاآنها بر

  .متوازن توسعه ،داریظهور، توسعه پا، نوییدستورگرا ،، نظامیاساس ،حقوق ها:هکلیدواژ
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  مقدمه
ارتبـاط بـا آن سـایر  سـبببهترین رشتۀ حقوق عمومی است و نیز رو که اصلیآنحقوق اساسی از

هاي علم حقوق، اهمیت فراوان دارد. از سوي دیگر، در حـال حاضـر، مطالعـات تطبیقـی در شاخه
خور توجه اسـت. در مطالعـات حقـوق اساسـی بـا رویکـرد تطبیقـی، هاي علمی نیز امري دررشته

واقع، هنگـام تطبیـق الگوهاي متفاوتی وجود دارد که با گذشت زمان، تغییر و تحول یافته است. در
کشورها، پژوهشگر نیازمند مبنا یا الگویی است تا عمل تطبیـق را براسـاس آن الگـو حقوق اساسی 

)، 18قبـل از قـرن (انجام دهد. در همین زمینه، از زمان پیدایش حقوق اساسی در مفهوم ابتدایی آن 
الگوهاي گوناگونی مطرح شده و مبناي عمل قرار گرفته است. الگوهاي قدیمی بیشـتر بـه مفـاهیم 

کشور و نیز -عوامل ساختی دولت عنوانبهقوق اساسی مانند توجه به سرزمین و جمعیت بنیادین ح
هاي حاصـل (داشتن قانون اساسی)، توجه دارند. اما مطالعات اخیر و تجربـه» دستورگرایی«نهضت 

م حقوق اساسی در یـک کشـور، لزومـاً ها و اصول مسلّدهد که وجود شاخصاز کشورها نشان می
میـان  سـبببه، ویژهبـههاي اقتصادي، اجتماعی و مانند آن نیسـت. ت در تمام زمینهبه معناي موفقی

هاي اقتصـاد، فرهنـگ و توسـعه، طـرح اي بودن حقوق عمومی و ارتباط گستردة آن با عرصهرشته
  الگوهاي جدید و تبیین آنها امري گریزناپذیر است.

 پـردازد و توجـهیم یدر حقوق اساس یقیتطب ۀمطالع يالگوها یخیر تطور تاریس ین مقاله به بررسیا
چهـار  ذیـلن اسـاس، مطالـب یـدارد. بر ا یقیتطب ینوظهور در حقوق اساس يهابه طرح عرصه ياژهیو

و  ،18مطـرح در قـرن  يالگوهاسپس م. یپردازیم یسنت يالگو یبه بررسابتدا  :خواهد شدعنوان مطرح 
نوظهـور در حقـوق  يهـاعرصـهاز ز یـن ،انیـخواهد شد. در پان ییتب 20مرسوم در قرن  يالگوادامه، در 

  شود.یشاهد مثال اشاره م عنوانبهن یو به کشور چ دگردیبحث م یقیتطب یاساس

  ينيو سرزم يياي: عامل جغرافيقيتطب يدر مطالعات حقوق اساس يسنت يالگوها .اول
هاد حقوق اساسـی، قـدمتی طـوالنی حقوق اساسی تطبیقی در مفهوم ابتدایی خود، یعنی مقایسه بین دو ن

یافته نبود، اما بـذر اصـلی دارد. اگرچه شاید مطالعات صورت گرفته در گذشته، به شکل امروزي سازمان
  :کندهاي سیاسی را به سه دسته تقسیم میرژیمارسطو  مطالعات کنونی ریشه در همان ادوار گذشته دارد.

  در اختیار یک نفر است.روایی هایی که در آن قدرت فرمانالف. رژیم
  روایی در ید اختیار گروه معدودي است.هایی که قدرت فرمانب. رژیم
  گیرد.روایی توسط همۀ مردم صورت میهایی که فرمانج. رژیم
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ی داران است. ولی این متفکـر عـالوه بـر ضـابطۀ کمّـبندي، ضابطه مبتنی بر تعداد زماماین تقسیم در
گیـرد و در خصـوص هـر سـه دسـتۀ بندي، از معیار کیفی نیز بهره مییممزبور، براي مشخص کردن تقس

شود یـا بـه سـود برد. معیار کیفی این است که آیا قدرت به سود همگان به کار برده میمذکور به کار می
هـاي رژیـم هـا را نیـز در تعیـین گونـهدار؟ بنابراین، بر مبناي ضابطۀ دوم، غایت و هدف حکومـتزمام

  ).103، ص 1384پناهی، د (قاضی شریعتدهدخالت می
هاي سیاسـی، براي مطالعۀ تطبیقی رژیم ارسطوشود که با توجه به این موضوع، آشکار می
هـا را است و بر این مبنا، انواع گونـاگونی از حکومـت ضابطه و معیاري خاص مشخص کرده

  کند.شناسایی می
وجوي بهترین سازمان جامعۀ سیاسـی جست، که هدفش سیاستدر مقدمۀ کتاب دوم از  ارسطو

انـد، ضـروري دانسـته و تأکیـد هایی را که به تدبیر و سیاست شهرت یافتـهاست، بررسی حکومت
 اند، اگرچه وجـود خـارجی نیافتـهنظران پیشنهاد کردههایی را که صاحبکرده است: حتی حکومت

 ارسـطوشـود، گونه که مشاهده می). همان1، ص 1350باشند باید بررسی و مطالعه کرد (بوشهري، 
کند و صـرفاً بـه مطالعـات در بینش تطبیقی خود، حتی به مطالعاتی که جنبۀ نظري دارند توجه می

  .پردازدگرا نمیعمل
 یاسـت. بـه هـر حـال، گـاه ییایـ، عامـل جغرافیقیتطب یار حاکم در بدو مطالعات حقوق اساسیمع

ند انتخـاب و اشـده ک منطقه واقـعیگرند و در یکدیمجاور ا یک ینزد ییایکه به لحاظ جغراف ییکشورها
ن یـیتع یعنـی ،ک منطقـهیـشـود. در بـاب حـدود یق مـیـسـه و تطبیگر مقایکـدیآنها با  یحقوق اساس

ق وجـود دارد. از جملـه یـعمتاً نسب يند، مسائل حل نشده و اختالف نظرهاشومی یکه بررس ییکشورها
ان یـبه مقصود خواهد بـود کـه م یواف یآن هنگام ين است که اجراآگرفته شده کار ن ایکه به  ییرادهایا

باشد تا با توجه بـه جهـات  هم وجود داشته یتشابه و وجوه اشتراک ،هیهمسا يکشورها یاسیس يهانظام
نکـه بـه لحـاظ آبـه فـرض رو، . ازایـنسر شـودیممکن و م یقیقات تطبیتحق ،مزبور و موارد افتراق آنها

ق حقـوق یـان آنها موجود باشـد، تطبیم یمشابهت ی،و فرهنگ یخین تاریمواز یتو ح ییایت جغرافیموقع
  ).9و8، ص 1350، ينخواهد داشت (بوشهر یر چندانیثأا تهآن یاساس

هـا از شباهت یوجود سطح قرار داردت یاول اهم ۀآنچه در درج ی،قیتطب یدر مطالعات حقوق اساس
ق را ممکـن سـاخت. توجـه بـه یبتوان عمل تطب ،آنها ياست تا بر مبنا یحقوق يهاان نظامیها مو تفاوت

رش یدارد. پـذ ییایـجغراف ۀباشد، جنبـ یش از آنکه حقوقیب یقیتطب ین الگو در مطالعات حقوق اساسیا
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 ةدر دو قـار ین دو نظـام حقـوقیسـه بـیجه را به بار خواهد آورد کـه مقاین نتین الگو اید و شرط ایقیب
از  یسـو، بخـش مهمـکیـاز  ـم یدانـیکـه مـچنـان که ـحالیدر ،ممکن خواهد شدریغ يامر اوت،متف

اختصـاص  »یژرمنـ- یروم«و  »کامن ال« یعنی ،بزرگ یبه دو نظام حقوق یقیتطب یمطالعات حقوق اساس
قـرار اوتی در نقاط متف ییایک از دو نظام مذکور به لحاظ جغرافیرو هر یپ يرغم آنکه کشورهایدارد، عل

 عنوانبـهکا، فرانسه و انگلسـتان یآمر ةاالت متحدیمانند ا ییحقوق کشورها یگر، بررسید ي. از سودارند
بـه دنبـال  ،نجـایکشورها مطرح است. البته در ا بیشتر يبرا ی،قیتطب یآمال در مطالعات حقوق اساس ۀقبل
ان نقـاط یـو ب یخیتارر تطور یس شود صرفاًیان میم و آنچه بیستیک از الگوها نیا اثبات صحت هر ی ینف

  است. یمطالعات يک از الگوهایت هر ضعف و قوّ

  ساالري)(دارا بودن قانون اساسي و توجه به مفاهيم دموکراسي و مردم ييار دستورگرايمع. دوم
بـا  »ییدسـتورگرا«ر فرانسـه، نهضـت یز انقالب کبیو ن کایاستقالل آمر از وقوع انقالب پسو  18از قرن 

توجـه قـرار مرکـز در  یقـیتطب یمهم و قاطع در مطالعات حقوق اساسـ يک الگوی عنوانبهقدرت تمام 
 یکـه بـه شـکل اصـل فتت گر، چنان قوّیث شکلیاز ح ویژهبه ،مدون ین اساسیش به قوانی. گرافتگر

ک یـتفک«ن اصـل را بـه تقـدس اصـل ید بتوان تقدس اید. شامدرآ یر در حقوق عمومیناپذم و انکارمسلّ
  ه کرد.یتشب »قوا

. فـتکـا شـکل گریآمر یاسـیگذاران نظام سانیو بن جان الكات یبا نظر »ییگرادستور«نهضت  ةدیا
بـه  یت آن بسـتگیمحدود است و اقتـدار و مشـروع یاز لحاظ قانوندولت قدرت  :ده معتقد استین ایا

 تنهانـهکنـد کـه یمـ االت را بـه ذهـن متبـادرؤاز س یده انبوهین ایدارد. ا یقانون يهاتیت محدودیرعا
تـوان دولـت را از یکنـد. چگونـه مـیز به خود جذب میرا ن یفلسف یبلکه مشتاقان مبان ،مشتاقان حقوق

عالوه بـر توجـه  کنند، معموالًیاد می یان از قانون اساسدانحقوقکه  یمحدود کرد؟! هنگام یلحاظ قانون
ن یـایشـتر د دارنـد. بیـکأز تیـقابل توجـه بـر دولـت ن يهاتیبر وجود محدود ،گانهسه يک قوایبه تفک

 يان، آزادیـب يدر برابـر دولـت، حـق آزاد یشهروندان از حقوق مدن يها در قالب برخوردارتیمحدود
 ).2014است (استفورد،  یقانون يتشکل و برابر

ون نزد غیر اهل فن، جدا نکردن مفهوم مادي (مـاهوي) قـان ویژهبههاي معمول، یکی از انحراف
اساسی از مفهوم شکلی آن است. بسیاري از مردم با توجه انحصاري بودن متـون مـدون و شـکلی، 
گمان دارند که قانون اساسی و ظهور مفهوم و معناي آن، ثمرة تحوالت قرن جدید است و جوامـع 
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کشورهاي گوناگون قبل از قرن هجدهم واقعـاً صـاحب قـانون -هاي باستانی یا دولتسیاسی دوره
هاي اخیر رخ داده و بیشتر کشورهاي جهان به که نهضت دستورگرایی در سدهچرا؛ اندنبوده اساسی

که واقعیت ایـن نیسـت؛ حالیاند. درتدوین قوانین اساسی خود برآمده درصدددنبال چنین جنبشی 
یعنی در حقیقت، ارمغان قرن هجدهم به بعد ابـداع و خلـق مفهـوم نیسـت، بلکـه تغییـر و تبـدیل 

هاي تشکیل جوامع از حیث و دگرگونی در نتایج و ظهور آن است. با عطف توجه به ریشهصورت 
بندي انسانی به محض خـروج از مراحـل توان ادعا کرد: هرگونه گروهشناختی، میتاریخی و جامعه

بدوي و مقدماتی و تبدیل خصلت زودگذر به حالت مداوم و مستمر، لزوماً صاحب ترکیبـی ممتـاز 
بندي مشخص، نظام ساختاري متمایز از سایر جوامع و درنهایت، قـانون اساسـی استخوانو متمایز، 

  ).31، ص 1371، پناهیشریعتاست (قاضی 
کـه از ايگونـهبه. ددابه حرکت رو بـه رشـد خـود ادامـه  »ییدستورگرا«ز نهضت ین 20در قرن  یحت

رات ییـتغ ي،الدیمـ 1990 ۀل دهـشـود. در طـویاد مـیـمهـم  يامر عنوانبه »ییدستورگرا«شدن  یجهان
 ةدهنـدد نشـانیـن جدیند. قـوانشـد ين بازنگرین قوانیکشورها رخ داد و ا ین اساسیدر قوان ياگسترده

 20 دوم قـرن ۀمـیاسـت. در ن يسـم اقتصـادیبرالیحقوق بشر و نئول يهامی، پارادایدموکراس ینفوذ جهان
ب یس و تصـوینوشیپ یۀدند و به تهیبه استقالل رس ی،غرب يهاکشور تحت استعمار دولت 91کم دست

  .)71، ص 2003، گوپرداختند ( ین اساسیقوان
شـود، اگرچـه الگـوي بررسـی قـانون اساسـی و توجـه بـه نهضـت گونه که مشاهده مـیهمان

در قرن هجدهم مطرح شد، اما این توجه بیش از آنکـه مـاهوي باشـد، صـرفاً جنبـۀ » دستورگرایی«
ا بودن قانون اساسی چنان اهمیتی یافت که معیاري براي تشخیص سره از ناسـره شکلی داشت. دار

و خوب از بد گردید. قانون اساسـی در آن زمـان، بـه معنـاي سـند برتـري بـود کـه در آن، شـکل 
هاي بنیادین، تفکیک قوا و نحوة تعامل بین حکومت و شـهروندان تبیـین حکومت، حقوق و آزادي

، این ایراد را به همراه داشت کـه بعـد مـاهوي قـوانین اساسـی نادیـده شد. توجه به بعد شکلیمی
هاي لیبرالی وجود برابري صـرفاً حقـوقی و مـنعکس در شد. به همین سبب، منتقدان نظامگرفته می

دانند. محتوا میارزش و بیاي بیهاي سیاسی و اجتماعی، پوستهمتن قانون را بدون توجه به برابري
به یکباره در مرکز مباحـث حقـوقی قـرار گیـرد وضـعیت » دستورگرایی«نهضت آنچه سبب شد تا 

بود و به این سـبب، بـا ظهـور مفـاهیم جدیـد، ایـن مفـاهیم بـه  18هاي قرن پیش از وقوع انقالب
  یک الگو مطرح شد. عنوانبهصورت آرمانی مقدس درآمد و 
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ق داشت. ارکان مهم و از روشی پیروي کرد که یکسره جنبۀ تطبی منتسکیودر قرن هجدهم، 
هاي فردي و راه حراست آنها از ابـداعات ایـن حیاتی در تکوین حقوق اساسی، از قبیل آزادي

متعـرض آن شـده  جـان الكفیلسوف فرانسوي نبود، بلکه نویسندگان معاصر وي و از جملـه 
ی بودند؛ اما روشی که در عرضۀ مطالب و تجزیه و تحلیل و اثبات آنها در پیش گرفـت تـازگ

در فصل سوم از کتاب اول، منظور خـود از اصـول مزبـور را چنـین تشـریح  منتسکیوداشت. 
  :کندمی

ي قوانین هر کشور با طبیعت و همچنین شکل حکومت آن بستگی دارد؛ با اوضاع و احوال جوّ
یابـد و قواعـدش و اقلیمی و با مختصات خاك و با عادات و رسوم آن. هر ملتی در آنها جهاتی می

تطبیق قوانین و ظواهر آنها جاي خود را به مقایسۀ مبانی و  سازد. با این وصف،ر آنها استوار میرا ب
  ).10، ص 1350شود (بوشهري، دهد و راهی تازه در این فن گشوده میاصول می

به معناي حکومـت اکثریـت بـر » دموکراسی«در خصوص دموکراسی نیز وضعیت چنین است. 
اندیشد و درسـت تصـمیم مواجه است که آیا اکثریت همیشه درست میاقلیت، خود با این چالش 

  گیرد؟!می
اند. بـراي مثـال، در هـاي خاصـی داشـتههـاي گونـاگون، ویژگیها در دورهچند دموکراسـیهر

ي و قضـایی مشـارکت داشـتند؛ قـدرت گـذارقانوندموکراسی باستان، شهروندان مستقیماً در امور 
شهروندان بود؛ شهروند بودن محدود به تعداد اندکی از افراد بود، ولی بـا حکومت در دست مجمع 

ها در وضوح آن را در همۀ دموکراسیتوان بهوجود این، باید از جوهر دموکراسی سخن گفت که می
ها و اسـاس ایـدئولوژيخالص، پذیرش نشده و بر طوربهاي طول تاریخ یافت، اگرچه در هیچ دوره

  .)105، ص 1390ها و تغییراتی داشته است (قربانی، یتددوباورهاي حاکم، مح
به هر حال، در آن زمان، توجه به دموکراسی و قانون اساسی در جنبۀ شکلی خود، رنگ و 

شک، تمام مشتاقان آزادي را بـه سـوي خـود جـذب لعابی بسیار حقوقی و جذاب یافت و بی
ان قـرار دانحقوقباطن امر، در مرکز دید کرد. در این دوره، توجه به ظاهر به جاي توجه به می

به حـدي بـود » دستورگرایی«واقع، شدت جنبش گرفت. این موضوع، خود محل نقد است. در
هاي متمادي، معیار اصلی تطبیق قرار گرفت. البته به هیج وجه نافی مزایاي قانون که براي سال

ت که توجه به ایـن بعـد، غفلـت از اي که باید به آن توجه کرد این اساساسی نیستیم، اما نکته
 .محتوا را به همراه داشت
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  خوب يرانمحک .سوم
مطـرح شـد.  »یبانـک جهـان«توسط  يالدیم 1990 ۀاست که در ده یاتیاز نظر یکی »خوب یرانحکم«
ت یـامور از مطلوب ۀهم ،است که در آن یجاد حکومتیبه دنبال ا ـداستیکه از نام آن پهمچنان ـهین نظریا

 ی،رانـتحقـق خـوب بـودن حکـم يامور مهم است و برا یآن بر بعض ید اصلیکأبرخوردار باشد. البته ت
  کند.ین مییرا تب ییهاشاخص

ـان آن دهـه، » دولت حداقل«میالدي نارضایتی نسبت به رویکرد  1990از اواسط دهۀ  شکل گرفت و از پای
به تـدوین و تـرویج نظریـۀ » دولت حداقل«ی مروج المللاستقبال شد. محافل بین» رانی خوبحکم«از رویکرد 

ـازمان ملـل متحـد«و » المللی پولصندوق بین«، »بانک جهانی«پرداختند. » رانی خوبحکم« هاي از دریچـه» س
المللی پـول سیاسـتی سازمان ملل متحد و تا حدي صندوق بین» برنامۀ عمران«گوناگون به این نظریه پرداختند. 

ـاختن عنوانبه» نی خوبراحکم« عنوانبهرا  ـاس تعریـف د. برکلید معماي توسعه مطرح س » برنامـۀ عمـران«اس
ـانون، دسـتگاه » رانی خوبحکم«سازمان ملل  ـاس حاکمیـت ق عبارت است از: مـدیریت امـور عمـومی براس

قـدر حاکیمـت هر داري. به عبارت دیگر،و عادالنه، و مشارکت گستردة مردم در فرایند حکومت کارامدقضایی 
رانـی در تر و میزان مشارکت در یک کشور بیشـتر باشـد حکمتر و عادالنهکارامدقانون بیشتر و دستگاه قضایی 

  کند:اساس شش ویژگی تعریف میرا بر »رانی خوبحکم«آن کشور بهتر است. بانک جهانی 
  یی؛گوپاسخصدا و . 1
  ؛و خشونت یاسیس یثباتیب. 2
  )؛ف محولهیدولت در انجام وظا يدکارام( دولت یاثربخش. 3
  ؛مقررات یبار مال. 4
  ؛آن يهانهیو هز یمقررات اضاف. 5
  ت قانون و فساد.یحاکم. 6

دولـت در  یو اثربخشـ ییگوپاسـخت قـانون، یمثبت مانند حاکم يهایژگیوقدر هر، فین تعریدر ا
در آن  یرانـو خشـونت کمتـر باشـد حکـم ی،اسیس یثباتیب ی،و فساد، مقررات اضاف ،شتریک جامعه بی

  .)270، ص 1385، يدریتر خواهد بود (ممناسب ياقتصاد ۀل به توسعین يجامعه برا
براي تمام کشورها در همۀ مراحل توسـعه، اهمیـت بسـیاري دارد. رویکـرد » رانی خوبحکم«

هـاي یت حسـابها، یعنی شفافهاي نظارتی دولتتأکید بر جنبه» رانی خوبحکم«مهم در بررسی 
المللـی پـول دولتی، اثربخشی مدیریت منابع عمومی، ثبات، و شفافیت اقتصادي است. صندوق بین
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نظـام سیاسـی بـه بسـط نظریـۀ » ییگوپاسـخ«در بخش دولتی، و » شفافیت«با طرح مفاهیمی مانند 
المللـی پـول بـر کـاهش تـورم، پرداخت. تمرکز اصـلی اقـدامات صـندوق بـین» رانی خوبحکم«

تجارت، اصالحات مربوط به بازار کار و حمایت از رشد اقتصادي پایـدار اسـت. اعالمیـۀ اعضـاي 
سـپتامبر  29در نشست کمیتـۀ موقـت، در  »رشد جهانی پایدار«المللی پول در موضوع صندوق بین

هـا و ابعـاد، شـامل تضـمین در تمام زمینه» رانی خوبحکم«پذیرفته شد. این سند بر وجود  1996
یی بخش عمـومی و مقابلـه بـا فسـاد تأکیـد دارد. تحقـق ایـن گوپاسخي و کارامدت قانون، حاکمی

دهندة نقـش مهـم مـدیران ها وجود نظام اقتصادي صحیح را به دنبال دارد. این سند نشـانشاخص
و کارایی و رشد اقتصادي اسـت. توجـه بـه ایـن امـر اهمیـت » رانی خوبحکم«اجرایی در تحقق 
بر ثبات اقتصادي در بعـد کـالن، و رشـد پایـدار مـؤثر » رانی خوبحکم«بوط به دارد که مسائل مر

  ).1، ص 1997است (برومن، 
، چهار عنصر محـوري نقـش دارد: قـانونی بـودن امـور، شـفافیت، »رانی خوبحکم«در تحقق 

وري. در حال حاضر، دانشمندان اذعـان دارنـد کـه هاي دموکراسی، و کارایی یا بهرهوجود شاخص
سـو، شـود. از یکورد این عناصر با یکدیگر در برخـی شـرایط، منجـر بـه نـوعی تنـاقض مـیبرخ

 عنوانبـهها شاخصی مانند اثربخشی و کارایی مربوط به نتایج اعمال حکومت است و این شـاخص
ها هـا، بیمارسـتاني منجر به ایجاد راهکارامدهستۀ اصلی مشروعیت حکومت بر مردم مطرح است. 

فقـط بـا » رانـی خـوبحکم«شود. از سوي دیگر، ارزیابی تحقـق ا کیفیت مطلوب میو کاالهایی ب
شود، بلکه کیفیت فرایندها نیز اهمیت دارد. تمرکز بیش از حد بر نتـایج، ي محقق نمیکارامدوجود 

دهد. بیشترین تفاسیر از حکومـت خـوب یی را افزایش میگوپاسخخطر غفلت از سایر ابعاد، مانند 
  وري مانند شفافیت و برابري قانونی است.ی بر امنمبت

خـوزه ر پرتغـال، یـوزنخست 2011مارس  29در  :شودیان میها بن شاخصیک نمونه از تعارض بی
ه اروپـا را رد کـرد. هشـت روز یاتحاد یاستفاده از وجوه کمکزمینۀ عات مطرح در یشدت شابه ،سکرات

 ،زمینـۀن یـکـرد. در ا یاروپـا درخواسـت کمـک مـال یـۀپـول و اتحاد یالمللنیبعد، پرتغال از صندوق ب
ن یـانـد. بـا وجـود ادر مقابل هم قرار گرفته یو اثربخش یصداقت در برابر افکار عموم یعنی ،دوشاخص
 ،کشـورش یت از منـافع مـالیحما يکه او براچرا ؛بود یر پرتغال کار درستیوزد دروغ نخستیتضاد، شا
در  »ج اخـالق و صـداقتیتـرو یدفتـر ملـ«ر یکه توسط مد ،پژوهشک ی يهاافتهین کار زد. یدست به ا
ت در امـور یبـه حـداکثر صـداقت و شـفاف یابیدهد که دسـتیهلند صورت گرفت، نشان م یبخش دولت
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د: صـداقت یـگویجالب مـ یدر اعتراف یران عمومیاز مد یکیشود. یم ییمنجر به کاهش کارا یحکومت
  ).12، ص2014هستم (گِرف و پاناکار، نجام کارها که مجبور به اچرا ؛است 7، 10من از 

 یـۀاسـت. نظر یفراحقـوق يادیـتـا حـد ز »خـوب یرانحکم«ار یشود، معیگونه که مشاهده مهمان
معاصـر،  يایـدر ارتباط اسـت. در دن یشناست و جامعهیریبا علوم اقتصاد، حقوق، مد »خوب یرانحکم«

ی ش از پژوهشـیب يارشتهانیک پژوهش میارزش  ،واقعو درافته ی یت فراوانیاهم يارشتهانیمطالعات م
واجـد  یقـاتین تحقیز چنـیـن یحقوق اساسـ ویژهبهخاص است. امروزه در علم حقوق و  ۀک رشتیدر 

افـراد جامعـه  یزندگ يهاجنبه ۀکه در هم یو حقوق اساس یحقوق عموم ۀنیدر زم ویژهبهاست، ارزش 
نخواهـد  ییگـر، راه بـه جـایو بدون توجه به علوم د یحقوق صرفاًگر مطالعات ی، ددرواقعحضور دارد. 

ده بـه یـن ایـآن، ا یحقـوقو توجه به ابعاد بـرون »خوب یرانحکم«ن است که با طرح مفهوم ینچنیبرد. ا
  د.یآیدرم یق در حقوق اساسیتطب ياز الگوها یکیصورت 

  ن)يکشور چ يدار (بررسيپا ةتوسع يالگو .چهارم
بـه  یکیدهد با گذر زمان و نزدینشان م یقیتطب یمطالعه در حقوق اساس يدر الگوهار تحول یس یبررس

ن، یماننـد چـ ییحاصل از کشورها ۀابند. در زمان حاضر، تجربییم یفراحقوق ۀدوران معاصر، الگوها جنب
گـر یابعاد د دراما  ،فاصله دارند یم دموکراسن کشورها با اصول مسلّیآنکه ابا دهد یژاپن و آلمان نشان م

ماننـد  یید تا چند دهـه قبـل، کشـورهایدارند. شا یگاه مناسبیدار جایپا ۀمانند اقتصاد، رشد علم و توسع
امـا صـرف وجـود  ،مطـرح بودنـد یمطالعات ين الگوهایو بهتر یمهد دموکراس عنوانبهکا و فرانسه یآمر

از مشـکالت بـاز  یگرهـ ،ک جامعـهیـ يهـاتیـر واقعیبدون توجه بـه سـا یم حقوق اساساصول مسلّ
م کـه بـا کسـب نمـرات بـاال در یهسـت ییشـرفت کشـورهایشـاهد رشـد و پ ،کند. در حال حاضـرینم

ن کشـورها و یـتجربـه ا ۀن، مطالعیدارند. بنابرا یمناسب يو اقتصاد یت حقوقیوضعتوسعه،  يهاشاخص
مطالعـه در  :د بتوان گفتی، شازمینهن ید باشد. در ایز مفیها نر ملتیسا يتواند برایاند، ممودهیکه پ یراه

و  یدر مطالعـات حقـوق عمـوم ییایـاما ضـرورت پو است، یشکنسنت ين کشورها تا حدیت ایوضع
کا، فرانسـه و یآمر یکند. از نظام حقوقیه مین موضوع را توجیا ی،قیکرد تطبیبا رو یحقوق اساس ویژهبه

همـه تکـرار  :د بتـوان گفـتیو شـااست  اریبس در این زمینهگفته شده و مطالب سخن انگلستان فراوان 
در  یشـکند و سـنتیـاما مطالعـات جد، میستین الگوها نیا یا نفیمکررات است. البته ما به دنبال اثبات 

  :دشویم ینمونه بررس عنوانبهن یکشور چ، ن قسمتیدر ا م.یریپذیرا م یحقوق عموم
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کشـور حـاکم اسـت کـه چنـدین بـار در آن بر ایـن  1982دسامبر  4در حال حاضر، قانون اساسی 
اسـت. در همـۀ ایـن قـوانین، نفـوذ رژیـم  1999آوریـل  5نظر شده که آخرین آن به تاریخ تجدید

شوروي (سابق) مشهود است. قانون اساسی کنونی شامل سه فصل دربارة اصـول بنیـادي در زمینـۀ 
حقـوق و وظـایف اساسـی هـا و دادسـتانی خلـق و هاي محلی، دادگاهسیاست و اقتصاد، حکومت

لنینیسـم را بـا  ـ شهروندان است. نویسندگان قانون اساسی مزبور بر ایـن باورنـد کـه مارکسیسـم
انـد. در قـانون تکمیل کرده و آن را بـا تحـوالت و مقتضـیات زمـان تطبیـق داده مائوافکار انقالبی 

بـه » دموکراتیـک خلـق«جاي خـود را بـه دیکتـاتوري » پرولتاریا«اساسی جدید، نظریۀ دیکتاتوري 
گوید: جمهوري خلـق چـین چین می 1982رهبري طبقۀ کارگر داده است. اصل اول قانون اساسی 

کشوري است سوسیالیست که تحت نظام دیکتاتوري دموکراتیک خلق بـه رهبـري طبقـۀ کـارگر و 
ــین کــارگران و کشــاورزان اداره می نظــام اساســی » سوسیالیســتی«شــود. نظــام براســاس اتحــاد ب

  ).170، ص 1384مهوري خلق چین است (طباطبایی موتمنی، ج
ن کشـور اشـاره یـبودن نظام ا یستیالیسوس هب، ن به صراحتیچ یان شد، در قانون اساسیبنابر آنچه ب

  است. جاد کردهین کشور ایه ایرا عل یموج ياقتصاد يهانهین کشور در زمیت ایاست. موفق شده
شود. علت آن ایـن اسـت گرایی و توسعه شناخته مییک مشکل در جنبش قانون عنوانبهچین 

وجود داشتن نظام حقوقی ضـعیف، چـین رشـد اقتصـادي پایـداري دارد و تـاکنون در برابـر  که با
موج سوم دموکراسی مقاومت کرده است. در حال حاضر، چین به دنبـال طـی کـردن راهـی اسـت 

کـه بـه ثبـات اقتصـادي، حاکمیـت  انـد. کشـورهاییکه سایر کشورهاي آسیاي شرقی آن را پیموده
هاي بنیادین مبتنی بر دموکراسی، امـا نـه لزومـاً دموکراسـی لیبـرال دسـت قانون و حقوق و آزادي

گیـرد کـه چگونـه چـین بـدون وجـود اصـل اند. مشکل براي برخی از این واقعیت نشئت مییافته
گـر، مشـکل صـرفاً حاکمیت قانون به رشد اقتصادي پایـدار دسـت یافتـه اسـت؟ بـراي برخـی دی

که چین کماکان به صورت رسمی دولتی سوسیالیستی اسـت. پـنج کشـور دیگـر سیاسی است؛ چرا
در حوزة آسیاي شرقی، یعنی سنگاپور، ژاپن، هنگ کنگ، تایوان، و کـرة جنـوبی از نظـر شـاخص 

شـده توسـط بانـک جهـانی، در چـارك بـاال قـرار دارنـد. غیـر از کشـورهاي حاکمیت قانون، ارائه
مریکاي شمالی و اروپاي غربی، استرالیا و نیوزلند، کشور گویـان از آمریکـاي التـین، اسـلوونی از آ

خیـز در چـارك بـاال قـرار دارنـد. اي کوچک و نفـتشرق اروپا و تعداد کمی از کشورهاي جزیره
ی تمامی این کشورها درآمد متوسط رو به باال یا درآمد باال دارند. این موضوع مؤیـد شـواهد تجربـ
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اساس آن، حاکمیت قانون و توسـعۀ اقتصـادي ارتبـاط نزدیکـی بـا یکـدیگر دارنـد. بـا است که بر
اي هاي نظري دربارة ارتباط بـین حاکمیـت قـانون و توسـعۀ اقتصـادي، بـاز هـم عـدهوجود بحث

معتقدند: حاکمیت قانون هرچند الزم است، اما به هیچ وجه، براي توسـعۀ اقتصـادي پایـدار کـافی 
  شود:گوي کشور چین شامل رعایت این اصول مینیست. ال

  ؛توسعه یۀدر طول مراحل اول یاسیو س یحقوق مدن يبه جا يد بر رشد اقتصادیکأت ـ
 ،ت شود. در طـول زمـانید تقویز باین یانسان یۀد ثروت، منابع و سرمایبا رشد اقتصاد و تول زمانهم ـ

  شود.یتر و مستقل مياتر، حرفهکارامد ینظام حقوق
درآمـد بـه  يدن به سطح باالیتا زمان رسی، حزب ییگرادر مفهوم انتخابات آزاد و کثرت یدموکراس ـ
  افتد.یق میتعو

شـود و شـامل یآغـاز مـ ياستبداد ةو توجه به آن به شکل محدود در دور یت قانون اساسیمحور ـ
 یمـدن ۀجامعـ ۀو توسـع یاجتمـاع يهـاجاد سـازمانیت نهادها، ای، تقویقانون اساس يهنجارها ۀتوسع

افتن یـت یغرب مطرح اسـت. رسـم یدموکراس ـبرال ینسبت به ل یاسیس يریگبا جهت اًلباکه غشود می
بـه شـکل  یاسـیو س یو توجه به حقـوق مـدن یزندگ يش سطح استانداردهای، افزاياقتصاد يهايآزاد

  رد.یگین دوره صورت میدر ا ،محدود
ت شـناخته یبـه رسـم ،کامـل طوربـهشـهروندان  یاسیو س ی، حقوق مدنیپس از تحقق دموکراس ـ

  گرا هستند.جمع ،سمیبرالین حقوق بر خالف لیاما ا .شودیم
اگر کشور چین یک مشکل نباشد، الگویی مناسب براي کشورهاي در حال توسعه است (پیـرن 

  ).194ـ193، ص 2006بوم، 
و عمـل بـر  یسـتیالیسوس یاسـیام ساز نظـ يبرخورداروجود  بان یان شد، کشور چیگونه که بهمان

ک الگـو را دارد. یـل به یتبد ییکه توانا ییتا جا ،است دهیرس ییهاشرفتیبه پ ی،خالف اصول دموکراس
 ین بـه صـرف توسـعه تـوجهین است که کشور چـایمت است، یز اهین حایکشور چبارة که در يانکته
  است. »داریپا ۀتوسع«ن به دنبال تحقق آن است، تحقق مفهوم یچ رابلکه آنچه  ،ندارد

آن معطـوف بـود،  ياقتصـاد يهاشتر به جنبهیب »توسعه« ۀ، توجه به مقوليالدیم1960 ۀاز ده پیشتا 
ن یـدر ا ییهـاتالش ،تدریجبهو  شودتأکید میز یآن ن یطیمح ـ ستیز يهابر جنبه، ن دهه به بعدیاز ا اما
را بـا عنـوان  یونیسـیسـازمان ملـل متحـد، کم یمجمع عموم 1983. در سال است هنه صورت گرفتیزم
ل داد. یتشـکگونـاگون  ينفـر از کشـورها 22متشـکل از  »سـت و توسـعهیط زیمحـ یون جهـانیسیکم«
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بـه شـرح  ،دیدار مطرح گردیپا ۀط توسعیشرا عنوانبهو  درشناسایی کون یسیکماین که  ین مسائلیترمهم
  .يشهر يها، صنعت و چالشيانرژیی؛ ت غذایامن؛ توسعهت و یجمع است: ذیل

ون مـذکور یسـیدگاه کمیـدار از دیـپا ۀبـر توسـع یمبتنـ يهااستیس گیريپیمزبور، اساس موارد بر
  خواهد بود: ذیلت موارد یمتضمن رعا

  باشد. يریگمیند تصمایثر شهروندان در فرؤکه متضمن مشارکت م یاسیم سنظاک یوجود . 1
 ۀاز توسـع یناشـ يهـاحـل تـنش بـرايثر ؤمـ يهـاکارراه ۀکه قادر به ارائـ يم اقتصادنظایک وجود  .2

  ناهماهنگ و ناموزون باشد.
هاي اجرایـی خـود باشـد . وجود یک نظام اداري منعطف که قـادر بـه اصـالح سـاختار و شـیوه3

  ).45ص ، 1380(اصالنی، 
کـل رین و دبیچـ یو اجتمـاع يمعاون کـل امـور اقتصـاد ،شازوکانگتوجه به سخنان زمینه، ن یدر ا

ن یـا یاصـل ۀجالب اسـت. برنامـ 2012در سال  »داریپا ۀتوسع«در موضوع  ،کنفرانس سازمان ملل متحد
 يبـرا ویژهبـه ،جاد اشـتغالیو ا یاجتماع يهاتیحما ي، ارتقايو ثبات اقتصاد ییایکنفرانس توجه به پو

گر رشـد یکـدید در کنـار یـدار بایـپا ۀتوسع یطیمح ـ ستیو ز یاجتماع، ياست. ارکان اقتصاد ،جوانان
از امـور مهـم و  یمناسب و منسجم در تمام سطوح اسـت. فهرسـت يهااستیاتخاذ س ،گرید ۀکنند. برنام

  ن امور عبارتند از:یاست. ا هشد ییت شناسایبااولو
  ؛یت اجتماعیج حمایجاد مشاغل سبز و ترویق ایفقر از طر امبارزه ب ـ
  ي؛و کشاورز ییت غذایبهبود امن ـ
  ؛ت آبیریمد ـ
  ؛ریدپذیتجد يهاياز جمله انرژ ي،به انرژ یدسترس ـ
  ؛داریپا یفراهم کردن اسکان انسان ـ
 .هاانوسیت اقیریمد ـ

(un.org.China Sustainable Development Forum Under-Secretary-General Wu Hongbo - United 
Nations Department of Economic and Social Affairs 

ت برخوردار اسـت. آنچنـان یابعاد توسعه از اهم ۀتوجه به هم ،داریپا ۀتوسع يهاشاخص یدر بررس
بـه بـار نخواهـد  یجـه مناسـبینت ،ر ابعادیبا غفلت از سا یتوجه صرف به بعد حقوق ،شودیکه مشاهده م

  د حرکت کنند.یگر بایکدیابعاد در کنار  ۀم همیاما معتقد ،میستین یحقوق ۀجنب یآورد. البته ما به دنبال نف
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  گيريجهينت
اي اهمیت بسزایی یافته است. ارزش ایـن مطالعـات در حقـوق رشتهکنونی، مطالعات میاندر جهان 

حقـوق اساسـی در ارتبـاط و پیونـد  ویژهبـهاساسی تطبیقی نیز انکارناپذیر است. حقوق عمومی و 
هاي گوناگون اجتماع و زندگی افراد جامعه قرار دارد. بـه ایـن سـبب، مطالعـات تنگاتنگ با عرصه

پردازي و طرح مباحث علمـی مفیـد تطبیقی با رویکرد حقوقی صرف، اگرچه شاید از دیدگاه نظریه
اهـد بـود. بنـابراین، نگـاهی بـه گشـاي مشـکالت نخورسد در مقام عمـل، گرهباشد، اما به نظر می

یـک  عنوانبـهتوانـد هـاي آن کشـورها میوضعیت کشورهاي نوظهور و پیشرفته و مطالعۀ تجربـه
الگوي جدید در حقوق اساسی تطبیقی مطـرح شـود. توجـه بـه ایـن الگـو تـا حـد زیـادي جنبـۀ 

ور و محـدود شکنی دارد، اما زمان آن رسیده است تا حقوق عمومی خود را از مرزهاي محصسنت
برهاند و از مطالعات جدید نهراسد. البته باید توجه داشت به ایـن رویکـرد در سـایر کشـورها نیـز 
توجه و امعان نظر شده است. اما در حقوق داخلی ما، طرح این مباحث صورتی نوین دارد. به نظـر 

ی مـؤثر یافتگکاوش و تحقیق در این زمینـه در بهبـود حقـوق داخلـی و وضـعیت توسـعه رسدمی
هاي جدید، توجه بـه ابعـادي ماننـد محـیط زیسـت، امنیـت خواهد بود. نکتۀ مهم در الگوي کشور

، دیگـر صـرف وجـود درواقعناپذیر و مدیریت منابع آبی است. غذایی، تأکید بر حفظ منابع تجدید
 ۀعگرایی حزبی وافی به مقصود نیست. اگـر بـه دنبـال توسـحاکمیت قانون، انتخابات آزاد و کثرت

بر ایـن، موضـوعاتی کـه مطـرح  ها توجه کنیم. عالوهجانبه هستیم، باید به همۀ عرصهپایدار و همه
  ز هستد.ینده نیآ يهانسل هاي مهمی برايشده، دغدغه
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