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 2/5/1393ـ پذیرش:  28/12/1392دریافت: 

  دهكيچ
یک شیوة رایج و مسلّط براي ادارة جامعه در سطح جهـان بـوده و متفـاوت از دولـت و » حکمرانی خوب«امروزه پارادایم 

و سـپس  بررسـی »تحلیلی – توصیفی« روش هاي آن باو شاخص» خوب حکمرانی«بتدا حکومت است. در این نوشتار، ا
 تجزیــه و تحلیــل شــده و در نهایــت، تعــدادي از هاي آن از دیــدگاه حضــرت علـیو شــاخص» شایســته حکمرانـی«

المللـی و خـوب از دیـدگاه نهادهـاي بین حکمرانـیهاي شایسته از دیدگاه آن حضرت با شاخص حکمرانیهاي شاخص
  اندیشمندان غرب مقایسه گردیده است.

  .، علی، خوب، شایسته، شاخصحکمرانی ها:واژهکلید
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  مقدمه
ده از یـدبیآسـ يشـورهاک ۀهـا و توسـعیم خرابیترم یدر پ یغرب يشورهاک ،دوم یپس از جنگ جهان

و  ک،وچـکافـت دولـت یافت دولت بزرگ، رهیشد: رهافت مطرح یسه رهدر این زمینه، جنگ برآمدند. 
را مطـرح  ییهاشـاخص یالمللـنیبـ يخـوب، نهادهـا حکمرانیاعمال  ي. برا»خوب حکمرانی« يالگو
  حساب خواهد آمد.تر به یافتهتوسعه تر باشدنزدیک هان شاخصیاکشوري به دند. هر اندازه کر

 يروشیپـ یغربـ يشـورهاکجهـان و ط مسـلّ يشـورهاکه کـاسـت  ینقشۀ راه »خوب حکمرانی«
ط مسـلّ يشـورهاکننـده منـافع کنین نقشـه، تأمیـا يت روکاند و حرردهکم یجهان سوم ترس يشورهاک

ه توسـط کـ ،آن يهاخـوب و شـاخص حکمرانین اساس، یبرا). 107، ص1387ناظمی اردکانی، است (
 ۀشرفت و توسـعیپ يبرا یمتعال ايبرنامهتواند الگو و ی، نماست ن شدهییف و تبیتعر یالمللنیب ينهادها

 ،را اوالًیـز .باشـد ی،اسـالم يشـورهاکن یدر حـال توسـعه و همچنـ يشـورهاکژه یـوهبـ ي،جامعه بشر
 ،اًیـو ثان اسـت،) 107 (همـان، ص »يمـاد ینیبجهـان«بـر  یآن مبتنـ يهاو شـاخص »خوب حکمرانی«
، یاسـیمختلـف س يهـاعامـل بحران، یخیآن در مقاطع مختلـف تـار يهاخوب و شاخص حکمرانی«

  (همان). رامون بوده استیپ یدر غرب و جهان یو نظام يو اقتصاد ی، فرهنگیاجتماع
 حکمرانـیخوب، الگـویی از  حکمرانیدر  يردکو عمل ينظر يهایاستکن نوشتار، با توجه به یدر ا

 يسـازگار یاسـالم ياشـورهکمسـلمانان و  يهاشـهیار و اندکه با افک، »ستهیشا حکمرانی«تحت عنوان 
، اسـت، مطـرح یحضـرت علـ يو نظـر یرة عملیه در سک ،حکمرانین نوع یشود. ایشنهاد میدارد، پ

 حکمرانـی«بـا  ،تیـه و در نهاشـد ین نوشـتار بررسـیاز آنها در ا یه برخک دارد ییهات و شاخصیماه
  .ه استشد يریگجهیو از آن نت دیدهسه قرار گریمورد مقا »خوب

استفاده شـده » ستهیشا حکمرانی«، از »خوب حکمرانی«عنوان جاي ، بهن نوشتاریدر ا استقابل ذکر 
بـا فرهنـگ قطعـاً ل گرفته و رشد نموده است و کش يفرهنگ ماد یکدر  »خوب حکمرانی« است؛ زیرا

رانـی جکم«و  »خـوب حکمرانـی«ه دو نـوع کـاسـت نوشتار آن ن یا یۀفرضو  ،ندارد یهمخوان یاسالم
 یاز نظـر مبـان یدارنـد. وقتـبا هـم  یاساس يهاتفاوت یفلسف یاز نظر مباني آنها هاو شاخص »ستهیشا

 یکـیث الفـاظ یـها از حن شـاخصیـز متفاوت خواهند بود؛ اگرچـه ایاز نظر روبنا ن متفاوت باشند قهراً
  ند:یگویمحققان م ین برخیاوجود باشند. با 

بـر فرهنـگ  یمبتنـ يهاهیـه در نظرکبهره گرفت  یواژگاند از اصطالحات و ینبا یاسالم يهاهینظر يبرا
 كمشتر یم اسالمیعبارات، اصطالحات و واژاگان با مفاه یاگر برخ یرند. حتیگیمورد بحث قرار م يماد

 ییهاو شاخص یابعاد مفهوم يمطرح شده است و دارا یفرهنگ غرب يارهایها و معرا با برداشتیباشد؛ ز
دبیرخانۀ مجمع تشخیص » (است یا الهی یفرهنگ اسالم يهاارها و شاخصیمتفاوت از مع ه قطعاًکاست 

  .)199، ص1389، یدانشگاه آزاد اسالممصلحت نظام و 



  ٩  هاي اين دو از ديدگاه اميرالمؤمنين علياني شايسته بررسي و شاخصحكمراني خوب و ارائه حكمر

  :ن محققان معتقدندیا
دسـت بـه  ،شناسـانهبـه روش معرفـت ی،ارزشـ یاز مبـان يبردارگرتـه ایـد یـد با خلق مفهـوم جدیبا
ر آن بهره گرفـت یو نظا »صالحان حکمرانی«، »مهیرکدولت «ر ینظ يریتعاب زد و از» یاسالم يپردازعنوان«

داده و در جهـان  قـرار یآن را مورد بحث و بررسـ ی،ات جهانیدور از ادبه آن را احصا و ب يهافهو مؤلّ
  ).11، ص2008(آرنت و عمان،  گسترش داد.

را انتخـاب نمـوده و آن را در برابـر » سـتهیشا حکمرانـی«ر، عنـوان کـن طرز تفین نوشتار با توجه به ایا
شـروع بـه حسـاب  یـکن نوشـتار یگر باشند. البته ایدیکز از یقرار داده است تا متما» خوب حکمرانی«

شـه در یسـته ریشا حکمرانـی ،ار شـوند. درواقـعکگر دست به ید محققان دیبا ،ل آنیمکت يد و برایآمی
ه کـ یومتکهر ح یعنیدارد؛  یحضرت عل و ، حضرت محمدآنامبر بزرگ یپ يهاومتکح واسالم 

 یتلقـ» سـتهیشا حکمرانی«باشد،  یو حضرت عل محمد حضرت يهاومتکح يهاواجد شاخص
  شود.یبحث م یحضرت عل یومتکح يهاتنها از شاخص ،ن نوشتاریشود. در ایم

  لهئان مسيب
رة یتـوان بـا توجـه بـه سـیا میه آکن است یا بوده،به آن  گوییپاسخ ین نوشتار در پیه اک ی،سؤال اساس

 ۀلۀ آن بتـوان جامعـیه به وسـکارائه نمود  حکمرانیاز  یی، الگویحضرت عل یومتکح يو نظر یعمل
له، ئن مسـیـباشـد؟ بـا توجـه بـه ا »خـوب حکمرانی« يا الگوبمتفاوت که  ییالگو ؛ردکرا اداره  یاسالم

 يو نظـر یرة عملـیبا توجه به س آن يهاه و شاخصشد یبررس ی ـلکنه ش یی ـاز بعد محتوا حکمرانی
ها باشـد، ن شـاخصیـه واجـد شـاخص اکـ یومتک. حیده استگرد ی، بررسیحضرت عل یومتکح
ابتـدا  ،ن نوشـتاریـا ن، دریسـته خواهـد بـود. بنـابرایشایرباشـد، غآنها  ه فاقدحکومتی کو  ،سته بودهیشا
 »سـتهیشا حکمرانی«ن شده و سپس ییف و تبیتعر یرد غربیکآن با رو يهاو شاخص »خوب حکمرانی«

 يریگجـهیسـه و نتین دو مقایا ،تیدر نهامعرفی گردیده و  یدگاه حضرت علیآن از د يهاو شاخص
  .ه استشد

  حكمراني
عبارت است از: فرایند و نهادهایی که از طریق آنهـا تصـمیمات اخـذ و » حکمرانی«از نظر بانک جهانی، 

). از نظر برنامـۀ توسـعۀ ملـل متحـد، 3، ص1999(بانک جهانی، شود اختیارات در یک کشور اعمال می
عبارت است از: اعمال اقتدار اداري، سیاسی و اقتصادي در ادارة امور کشور در تمام سـطوح » حکمرانی«

عبارت است از: بهبود » حکمرانی«المللی پول، ). از نظر صندوق بین5، ص1997(برنامه توسعۀ ملل متحد، 
هـاي داري محیط قانونی و اقتصادي با ثبات که هـادي فعالیتی، حمایت از توسعه و نگهادارة منابع دولت
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عبارت » حکمرانی«، کافمن). از نظر 4، ص2005، صندوق بین المللى پولکارامد بخش خصوصی باشد (
  است از: اعمال اقتدار از طریق نهادها و سنن رسمی و غیررسمی براي مصلحت عامّه.

. فراینـد انتخـاب و جـایگزینی 1داراي مراحـل ذیـل اسـت:  حکمرانـیمزبـور،  با توجه به تعاریف
. احتـرام 3هاي مناسـب و ارائـۀ خـدمات دولتـی؛ و مشـی. ظرفیـت تـدوین و اجـراي خـط2ها؛ دولت

  .)5، ص2003شهروندان و تعامل اجتماعی و اقتصادي که میان نهادها حاکم است (کافمن، 
وجـود دارد و در تعریـف اول، » اعمال اقتدار«بیشتر این تعاریف، شود، در گونه که مالحظه میهمان

وجـود دارد. در » هـاي اداري، سیاسـی و اقتصـاديحوزه«ذکر شده است. در تعریف دوم، » فرایند«کلمه 
آمـده » رسـمیغیرنهادهـاي رسـمی و « کـافمنذکر شده و در تعریـف » بخش خصوصی«تعریف سوم، 

عبـارت اسـت از: » حکمرانـی«توان گفـت: ر این تعاریف ذکر شده، میاست. با توجه به معیارهایی که د
طریـق نهادهـاي رسـمی (دولـت) و  هـاي اداري، سیاسـی و اقتصـادي ازفرایند اعمال اقتـدار در حوزه«

  »رسمی (بخش خصوصی) براي ادارة جامعه.غیر

  خوب حكمراني
هایی همچون میت با ویژگیعبارت است از: حاک» خوب حکمرانی«از نظر برنامۀ توسعۀ ملل متحد 

گویی، اثربخشی، رعایت برابري، ارتقاي حاکمیـت قـانون، و تعیـین جویی، شفافیت، پاسخمشارکت
ترین و تر، که در آن نـداي ضـعیفهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی بر مبناي اجماع وسیعاولویت
 ،برنامۀ توسعۀ ملـل متحـدپذیرترین افراد در اتخاذ تصمیمات و تخصیص منابع شنیده شود (آسیب
  ).25، ص1997

ــی«از نظــر ادارة انکشــافی ایــاالت متحــدة آمریکــا،  عبــارت اســت از: حاکمیــت » خــوب حکمران
ها، نماینـدگی از مـردم، و گیريدهنـدة شـهروندان در تصـمیمگرا، مشـارکتدموکراتیک، شـفاف، جمـع

داري حاکمیـت محلـی و دموکراتیـک، گـذاري، غیرمتمرکـز و اگویی که بر پنج مبناي تحکیم قانونپاسخ
 االتیـا(ادارة توسـعۀ  مشـی تمرکـز داردلشکري، و بهبود اجراي خطـ ضد فساد، داراي روابط کشوري 

  .)1 ص، 1997، کایآمر ةمتحد
  هفت شایستگی کلیدي دارد:» خوب حکمرانی«المللی، از نظر بخش توسعۀ بین

  مشی مشارکتی؛. داراي خط1
  اقتصادي؛. رافع فقر و ثبات 2
  هاي پشتیبانی از فقرا؛مشی. مجري خط3
  صورت عادالنه؛کنندة خدمات اساسی اثربخش به. تأمین4
  کنندة امنیت و سالمتی فردي؛. تأمین5
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  کارهاي امنیت ملی؛گویی راه. مدیریت پاسخ6
  ).9، ص2001ی، المللنیب ۀبخش توسع( دهندة دولت پاسخگو و امین. توسعه7

گویی عبارت است از: حاکمیتی که بر مبناي ابعاد گونـاگون (پاسـخ» خوب حکمرانی«، کافمناز نظر 
کاري و تروریـزم، اثربخشـی دولـت، نفعان، ثبات سیاسـی و فقـدان خشـونت و تبـهخارجی و نداي ذي

  .)5، ص2003فقدان تحمیل قوانین، حاکمیت قانون، کنترل فساد قابل سنجش است (کافمن، 
ها و عمـدتاً، یـا بـه شـاخص» خوب حکمرانی«شود، تعاریف مزبور براي می گونه که مالحظههمان

ها، گویی، شفافیت و مشارکت اشاره دارد و یا به آثـار مترتـب بـر ایـن شـاخصپاسخ«هایی مانند ویژگی
خوب ماننـد دولـت،  حکمرانیهاي مانند توسعه، امنیت، رفع فقر و ثبات اقتصادي، اما به عناصر و مؤلفه

صی و جامعۀ مدنی که بسیار مهم هستند، نپرداختـه اسـت. بـا توجـه بـه تعـاریف مزبـور و بخش خصو
نهادها (دولـت، بخـش «توان به این صورت تعریف نمود: را می» خوب حکمرانی«تعاریف مشابه دیگر، 

ها چگونه گرفته شـوند؟ سازد: تصمیمهایی که مشخص میخصوصی و جامعۀ مدنی)، فرایندها، و روش
هاي خـود را بیـان دارنـد؟ (برنامـۀ ونه اعمال شود؟ و شهروندان چگونه نظریـات و خواسـتهقدرت چگ

  )25،ص 1999 ،توسعۀ ملل متحد

  خوب حكمرانيمباني نظري 
 گیري آن توسـعۀ اقتصـادي بـودخوب در ابتدا رویکرد اقتصادي داشت؛ یعنی هدف از شـکل حکمرانی

 حکمرانـیعنوان یکی از عناصـر به اینکه دولت به سپس با توجه). 26، ص1383(میدري و خیرخواهان، 
خوب، در میان مجموعه عناصر آن، باید قوي و با کیفیت ظاهر شود، رویکرد سیاسی نیـز پیـدا کـرد. در 
زمینۀ توسعۀ اقتصادي، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه دولت بـزرگ، دیـدگاه دولـت کوچـک و الگـوي 

  شود:میها بررسی خوب. اینک هریک از این دیدگاه حکمرانی

  الف. ديدگاه دولت بزرگ
خواهـان، (میـدري و خیر1929صـادي دهـۀ پس از جنگ جهانی دوم و همچنین پس از بحران بزرگ اقت

توانـد از گذاران بر این باور بودند که تنهـا عـاملی کـه میپردازان و سیاست)، بیشتر نظریه26، ص 1383
برآمده، موجب توسعۀ اقتصـادي شـود، دولـت اسـت.  هاي جنگ و بحران و رکود اقتصاديپس خرابی

شود، در بعد اقتصادي نیـز بایـد تقویـت گـردد و رو، دولت همچنانکه در بعدي سیاسی تقویت میازاین
، یعنـی پـس از جنـگ جهـانی دوم، 1945این رهیافت از سـال ). 1390گسترش پیدا کند. (نادري قمی، 

آوري است که این رویکرد بر اسـاس راهنمـایی الزم به یاد ادامه داشت. 1970شروع شد و تا اواخر دهۀ 
  ).80، ص 1383مشاوران و اقتصادانان کینزي در غرب، به اجرا گذاشته شد (نادري قمی، 
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  ب. ديدگاه دولت كوچك
با گذشت قریب سه دهه از عمر نظریۀ قبل، ضعف و ناکارآمدي آن در صحنۀ اقتصـادي آشـکار شـده و 

، که تلویحـاً مبـین »دولت رفاه«عبارت دیگر، مفهوم متفاوت دیگري داده است. بهجاي خود را به مفهوم 
هـا و ریزي اسـت و جـایگزین نقـش اولیـۀ گروهنقش جامع دولت (دولت بزرگ) در ادارة امور و برنامه

مؤسسات اجتماعی و خصوصی گردیده، به تدریج، در حال محو شدن است و در بیشتر موارد، مشـاهده 
ها از جملـه ناکارآمـدي). 2، ص1388ت داده است (رهنـورد، جاي خود را به مفهومی متفاو گردد کهمی

ها اشـاره هاي دولتی و نیز ایجاد بازدهی نزولی این بنگاهتوان به تراکم نیروي کار در بنگاهها، میو ضعف
عف و دهی مواجـه شـوند. ضـبـا زیـانآنهـا  این عوامل موجـب شـد بیشـتر). 1390کرد (نادري قمی، 

، »اقتصـاد بـازار«راه را براي ظهور رهیافت دوم، کـه از آن بـا عنـاوین » دولت بزرگ«ناکارآمدي رهیافت 
  شود، هموار ساخت.یاد می» تعدیل ساختار«یا » اجماع واشنگتنی«، »نئولیبرالیسم«، و »مکتب شیکاگو«

لی و اقتصـاد کـاهش بر اساس این نظریه، دولت باید کوچک شود و نقش آن در تولید ناخالص داخ
یابد. بر مبناي این نظریه، دولت باید در کارهاي بازار کمتر وارد شود و بیشتر کارها را بـه نیروهـاي بـازار 

سـازي را یـک غایـت و داران اقتصـاد بـازار، کـه خصوصیواگذار کند. در چنین شرایطی، دیدگاه طرف
ناخـالص داخلـی بودنـد و بـه قـدرت  دانستند و خواهان کاهش سهم دولت در تولیدکمال مطلوب می

توانـد بازار، انتخاب مردم، کارآمدي رقابت، و قیمت بازار اعتقاد داشتند و معتقد بودند که ایـن شـیوه می
جاي تخصیص دولتی منابع را بگیرند، حـاکم گردیـد. طبـق ایـن دیـدگاه، بازارهـا بهتـرین نتـایج را بـه 

نچـه گونه دخالت دولتی براي تغییـر آة منابع هستند و هرها بهترین تخصیص دهندآورند و قیمتمی بار
عنـوان شود. با توجه به این رویکرد، نگاه بـه دولـت بـهتولیدي شمرده میآورند ضدبازارها به وجود می

(دبیرخانـه مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام و » ترین مانع توسـعه تغییـر یافـتي، به جدعامل توسعه
  ).115، ص1389 اسالمی، آزاد دانشگاه

  خوب حكمرانيج. الگوي 
ایـن ». خـوب حکمرانـی«رهیافت سومی ظهور و نمود پیدا نمود بـه نـام رهیافـت  1990در اواخر دهۀ 

رهیافت بر دو رهیافت پیشین غلبه پیدا نمود. بر اساس این رهیـاف، دو رهیافـت قبلـی داراي اشـکاالت 
 پور،مجیـد زدهی نزولی تکیه داشت. (صـوفیبودند. مثالً، رهیافت اول بر تراکم نیروي کار در دولت و با

عمـوم و در کشـورهاي صـورت به ) همچنین وجود همزمان تـورّم و بیکـاري در اقتصـاد14، ص1383
گیري رویکـرد دوم، یعنـی خاص از پیامدهاي اجراي آن بود. این اشکاالت زمینۀ شـکلصورت به غربی

  .)15همان، ص (را فراهم نمود » دولت کوچک«و رویکرد » اقتصاد بازار«
» بانـک جهـانی«رهیافت دوم نیز داراي اشکالت متعددي بود. این اشـکاالت، از سـوي کارشناسـان 
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اند. ، اقتصاد نهـادگرا، مطـرح شـدهناگالس نورث، و »بانک جهانی«، معاون سابق جوزف استیگلیتزمانند 
رقی و شـوروي (سـابق) و موفق کشورهاي اروپاي شاین اشکالت را پس از بحران شرق آسیا و تجربۀ نا

هاي تعدیل وارد نمودنـد و ضـرورت اتخـاذ اجمـاع سال، بر سیاست 25هاي متعدد مالی در طول بحران
مثالً، یکـی )؛ 16 ، صهمانگذاري و مطرح کردند؛ (یک راهبرد جدید، سیاستعنوان به واشنگتنی راپسا

مانند آمریکا، این است کـه اگـر ایـن بـازار  ترین اقتصادهاي جهاناز اشکاالت بازار آزاد، حتی در رقابتی
(میــدري و  آزاد توســط دولــت تنظــیم نشــود موجــب بحــران و ورشکســتگی اقتصــادي خواهــد شــد

رحم و ویرانگـر بازار بدون مداخلۀ دولت، نهـادي بـی«، استریتنیا به گفتۀ . )29، ص 1383خیرخواهان، 
  .)38، صهمان( »خواهد شد

، نقــش محــوري خــود را بــه »ســازيکوچک«بعــاد دولــت، یعنــی ا ۀدر ایــن راهبــرد جدیــد، مســئل
ــت« ــدپور، » توانمندســازي دول ــق ) توانمند12، ص1383داد. (صــوفی مجی ــا از طری ســازي دولــت تنه

سـاالري، تمرکززدایـی، همکـاري و کند، بلکه عالوه بر آن، از طریق شایستهسازي تحقق پیدا نمیکوچک
کند.(میـدري و اي تحقق پیدا میهاي آماري، پولی و بودجهنظام نظارت نهادهاي مدنی و استانداردسازي

  )29، ص1383خیرخواهان، 
را بر اساس توانمندي دولت تعریف نموده و دو راهبـرد بـراي » خوب حکمرانی«بانک جهانی 

هـاي دولـت، دیگـري افـزایش هـا بـا نقشتوانمندسازي دولت ارائه داده است: یک تطبیق ظرفیت
ــت.ظرفیت ــاي دول ــه  ه ــن اســت ک ــرد اول ای ــددي دارد و «منظــور از راهب ــایف متع ــت وظ دول

هـاي خـود را هاي این نهاد مانند هر سازمان دیگري محدود است و بنابراین، باید ظرفیتتوانمندي
بنـدي بایـد ) البته این اولویت263(همان، ص» به وظایفی اختصاص دهد که اولویت بیشتري دارند.

برخی از «ا اولویت از یک کشور تا کشور دیگر متفاوت است؛ مثالً، در توسط مردم انجام شود؛ زیر
کشورها اولویت اول حمایت از حقوق مالکیت، در برخی دیگر، اولویت اول توزیع عادالنۀ درآمـد، 

توانمندسـازي «منظـور از راهبـرد دوم، یعنـی، » و در کشور سوم، اولویـت اول بازارسـازي اسـت.
سـازي نظـام زدایـی، مبـارزه بـا فسـاد، شفافالح نظام قضایی، تمرکزاص«، عبارت است از: »دولت
صـورت کلـی، نهادهـاي (همـان) به» المللـیساالري، و پیوستن بـه نظامـات بیناي، شایستهبودجه

اي که از کشـورهاي گونـاگون بـه دسـت آورده با توجه به تجربه» بانک جهانی«المللی ازجمله بین
در » خـوب حکمرانـی«به رویکرد سوم، یعنـی » دولت کوچک«یعنی بود، از سیاست رویکرد دوم، 

  مورد توسعۀ اقتصادي روي آورد.
، توسعۀ اقتصادي بـوده اسـت. در بـارة توسـعه، »خوب حکمرانی«خالصه آنکه علت اصلی پیدایش 

وجود داشته است. با توجه بـه » خوب حکمرانی«و الگوي » دولت کوچک«، »دولت بزرگ«سه رهیافت، 
هاي بوده و کـارایی الزم خـود المللی، دو رهیافت اول داراي ضعفز نظر کارشناسان نهادهاي بیناینکه ا
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عنوان بهترین عامـل توسـعه پذیرفتـه و آن را را به» خوب حکمرانی«را از دست داده است، آنان رهیافت 
  اند.به کشورهاي در حال توسعه پیشنهاد نموده

  »خوب مرانيحك«نقد و ارزيابي مباني نظري الگوي 
مالحظه شد، هدف اصلی در این الگـو، توسـعه، » خوب حکمرانی«گونه که در مبانی نظري الگوي همان

 حکمرانـی«پردازان، در المللـی و نظریـهویژه توسعۀ اقتصادي و مادي است؛ یعنی از نظر نهادهـاي بینبه
توانـد ابـزار ن، الگوي مزبـور می، مهم این است که دولت از نظر مادي توسعه پیدا کند. از نظر آنا»خوب

  خوبی براي این توسعه باشد.
خــوب از نظــر  حکمرانــیابــزار توســعه، چنــد مشــکل اساســی دارد: اوالً، عنوان بــه امــا ایــن الگــو

در مقابل اصالت جامعه است؛ زیرا ریشه در لیبرالیسم دارد. ثانیـاً، از » اصالت فرد«شناسی، معتقد به هستی
کنـد. ارزیـابی می - نه خدا  - است و همه چیز را در محور انسان » اومانیسم«تقد به شناسی، معنظر انسان

است؛ یعنی آنچه از طریق حواس به دسـت آیـد و » اصالت حواس«شناسی معتقد به ثالثاً، از نظر معرفت
، از براي زندگی انسان مفید باشد قابل شناخت است. بنابراین، به دیگر عوامل معرفت توجه نـدارد. رابعـاً

آیـد، نمیداند و روش وحیانی را، که به تجربه درشناسی، روش را منحصر به روش تجربی مینظر روش
  کند.انکار می
خوب اوالً، به بعد معنوي انسان توجه نـدارد. حتـی حاضـر اسـت در صـورت  حکمرانیروي بدین

تنها به بعـد جسـمانی انسـان بسـنده نیاز، اخالقیات و معنویات را فداي توسعۀ مادي کند. ثانیاً، این الگو 
توانـد یـک جامعـۀ دیگر، این الگو تنهـا میعبارت به نموده، به بعد روحانی و متعالی انسان توجه ندارد.

اسـت. در » اومانیسم«و » لیبرالیسم«خوب مبتنی بر  حکمرانییافتۀ کامالً مادي به ارمغان آورد. ثالثاً، توسعه
در تفکر لیبرالیستى، اعتقـاد بـه «بدأ (خداوند) و معاد و وحی است، یعنی لیبرالیسم، آنچه مطرح نیست، م

  فرماید:میاهللا مصباح آیتروي، بدین). 87، ص1382(مصباح، » خدا موضوعیتى ندارد
ـین نگرشـى،  - تفکر حاکم بر غرب در حال حاضر، تفکرى الحادى  لیبرالی، یعنى منهاى دین است. در چن

شود، از خود انسان نشئت گرفته است و هایى که براى وى مطرح مىتمام ارزشجامعه، سیاست، انسان و 
ها خود انسان است (اومانیسم). بنابراین، در این نگرش، جایى براى خدا و آخـرت منظـور آفرینندة ارزش

  .)87، ص1382، (مصباح نشده است
الگـوي حـاکم بـر دنیـاي عنوان بـه »خـوب حکمرانی«با توجه به این نقدهاي اساسی که بر مبانی نظري 

الگـوي غـرب بـراي توسـعه «فرماید: می اياهللا خامنهحضرت آیتغرب، وارد شده، مقام معظّم رهبري 
هـاي انسـانی کشورهاي غربی به ثروت و قدرت، ارزشدستیابی  یک الگوي ناموفق است؛ زیرا با وجود
ایشان به سبب رویکرد مـادي ). 76، ص1387نی، (ناظمی اردکا »اندو معنویت در این جوامع از بین رفته
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کشـورهاي اسـالمی، مناسـب ویژه بـه توسعه در الگوي غربی، آن را براي کشورهاي در حـال توسـعه و
  فرماید:ندانسته، می

به نتیجه نرسیدن مدل توسعۀ غربی در نظام اسالمی، ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسـالمی و 
انسان در این پیشرفت است. در دیـدگاه غـرب، پیشـرفت غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه 

توانـد مادي و محور آن سود مادي است. بنابراین، در چنین دیدگاهی، اخالق و معنویـت می
  قربانی پیشرفت مادي شود (همان).

هـاي معنـوي را بـر (حکومـت علـوي) همیشـه ارزش» شایسـته حکمرانـی«، »خوب حکمرانی«بعکس 
اگـر «در یـک سـخنرانی در بـاب امامـت و خالفـت، فرمودنـد:  ارد. امام علیدمصالح مادي مقدّم می

ه را کـه از رسـاند؛ ولـی هرچـهاي دین را استوار نگه دارید هیچ خسارت دنیوي به شما آسیبی نمـیپایه
، خ البالغـهنهج» (که دینتان را از دست داده باشـید، برایتـان سـودي نـدارد.دنیا به دست آورید درصورتی

مبادا براي اصـالح دنیـاي خـویش، دیـن «فرمودند: داران و عمّال حکومت خود مییشان به فرمان) ا173
  .)106، ح همان» (خود را به نابودي کشانده، آخرتتان را تباه سازید

هـاي بر این اساس، هر سیاستی که به آبادانی و بهبود معیشت دنیـوي بینجامـد ولـی بـه ارزش
آن حضرت مردود است. البته چنانچه این جدایی صـورت گیـرد و  معنوي صدمه وارد کند، از نگاه

مسائل معنوي قربانی مادیت شود، باز هم مصالح دنیوي بـا شکسـت مواجـه خواهـد شـد و حتـی 
هـاي هـاي معنـوي، خسـارتدنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش

کنـد (سـروش هاي جدید مواجه میعی را با بحرانگذارد و زندگی اجتمادنیوي فراوانی برجاي می
 ).56ـ48، ص 1380محلّاتی، 

» خـوب حکمرانـی«شایسـته) بـر  حکمرانیمقام معظّم رهبري با اعتقاد به برتري حکومت اسالمی (
بعـد معنـوي و متعـالی انسـان، و  فرماید: اسالم، هم به توسعۀ مادي و اقتصادي توجه دارد و هـم بـهمی
  فرماید:داند. ایشان مییگري ناقص و ناکارآمد مییک را بدون دهر

ـیلۀ رشـد و تعـالی انسـان اسـت. در جهـان بینی در دیدگاه اسالم، پیشرفت مادي هدف نیست، بلکه وس
ساز برقـراري عـدالت، حکومـت حـق، روابـط اسالمی، ثروت، قدرت و علم وسیلۀ رشد انسان و زمینه

  .)1387می اردکانی، انسانی در جامعه و دنیاي آباد هستند (ناظ
  ایشان بر این باور است که:

پرستی تا خداپرستی، به منظور رسیدن به رستگاري در دیدگاه اسالم، اختیار انسان براي پیمودن مسیر خود
بستگی به دنیا در این مسیر، یک اصل است. در عین حال، اسـالم از زاویـۀ اجتمـاعی، و مذموم بودن دل

دانـد. الگـوي یا و استفاده از استعدادهاي فراوان طبیعی براي آبـادانی دنیـا میوظیفۀ انسان را مدیریت دن
  .)همان( پیشرفت مبتنی بر معنویت، مدل مطلوب توسعه است
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  خوب حكمرانيهاي شاخص
پـور، زاده و قلی(شریف» سازوکار مناسب براي معرفی و سنجش یک پدیده.«عبارت است از » شاخص«

هایی ذکر نمودند تا از ایـن شاخص» خوب حکمرانی«براي آنها  و کارشناسان المللی) نهادهاي بین1382
شـان را رانان کشورهاي در حال توسعه، امـور جامعهطریق، کشورهاي جهان را ارزیابی کنند که آیا حکم

ها عمل کنـد مطـابق ایـن الگـو کنند یا خیر؟ اگر کشوري مطابق این شاخصبر اساس این الگو اداره می
برنامـۀ «، »بانک جهانی«المللی مانند ها جهانی و نهادهاي بینها و حمایتبوده و در نتیجه، از کمکموفق 

ها عمـل شود. اما اگـر مطـابق ایـن شـاخصبرخوردار می» المللی پولصندوق بین«و » توسعۀ ملل متحد
هـا و هاي بسـیاري بـه وسـیلۀ نهادهـا محـروم خواهـد شـد. شـاخصهـا و کمکنکند از ایـن حمایت

، تعیـین »بانـک جهـانی«هایی که توسـط نظران جهانی بیان شده که در اینجا، تنها به بیان شاخصصاحب
  شود.شده، بسنده می

گیـرد و کـدام مالك عمل قرار می» حکمرانی«براي آنکه مشخص کند در کدام کشور » بانک جهانی«
بر اساس سندي کـه بانـک جهـانی در ها را ذکر نموده است. کند برخی شاخصکشور از آن استفاده نمی

داراي شـش شـاخص اسـت: » خوب حکمرانی«انتشار داد،  ماسترازيو  کري، کافمنتوسط  2006سال 
 گویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقـررات، حاکمیـت قـانون، و کنتـرل فسـادپاسخ

ها در کشـوري بـه ایـن شـاخص، هـر قـ»بانک جهانی«بر اساس اعالم ). 11، ص2008(آرنت و عمان، 
تر باشد، آن کشور از نرخ رشد اقتصادي باالتري برخوردار بوده، رشد بخش خصوصی مـؤثرتري نزدیک

یابـد خواهد داشت. همچنین میـزان مـرگ و میـر در آن کـاهش و ورود سـرمایۀ خـارجی افـزایش می
د بـه همـان انـدازه رشـد بعکس، هر قدر کشوري با این شاخص فاصـله داشـته باشـ). 1383(پورآقایی، 

» بانـک جهـانی«هایی کـه هاي مزبور در زمینۀ شاخصکاهش خواهد داشت. با توجه به دیدگاه اقتصادي
بانـک «ها از نظـر ها دارد، در ادامـه، هریـک از ایـن شـاخصذکر کرده است و اهمیتی که این شـاخص

  شود.بررسی می» جهانی

 نظرگويي و حق اظهارالف. پاسخ
از ناحیـۀ شـهروندان، » آزادي بیـان«نظر، یعنی آن است که آیا در جامعه حق اظهارن شاخص منظور از ای

هاي جمعی، اقوام و نژادهـا وجـود دارد؟ آیـا ها، ادیان و مذاهب، رسانهها، انجمناحزاب سیاسی، تشکل
ي دخیـل هـاآزادانه مشارکت دارند؟ آیا تمام گروهصورت به شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی

هـاي هاي دولتی، نسبت به عملکردشان در برابر مردم پاسخگو هستند؟ آیا افـراد و بانگاهگیريدر تصمیم
شـوند؟ طور کامل آگـاه میدهد، به موقع و بهرا تحت تأثیر قرار میآنها  اقتصادي از تصمیمات دولتی، که

مشـارکت شـهروندان در انتخـاب دولـت، ها و نشریات و افراد، به هر اندازه که آزادي بیان توسط رسانه



  ١٧  هاي اين دو از ديدگاه اميرالمؤمنين علياني شايسته بررسي و شاخصحكمراني خوب و ارائه حكمر

گویی بیشتر باشد، به همـان انـدازه، مردان براي پاسخاطالع یافتن از تصمیمات تأثیرگذار و آمادگی دولت
  خوب در کشور وجود خواهد داشت. حکمرانیوضعیت بهتري از 

 ب. ثبات سياسي و نبود خشونت
کند، ثبات سیاسی و عدم خشـونت، ذیر میپهایی که رشد پایدار اقتصادي را امکانیکی از شاخص

، ازجملـه ملزومـات رشـد باثبـات »ثبات سیاسـی«عبارت دیگر، یعنی محیط پایدار و امن، است. به
اقتصادي است و ریشه در اصل عدالت و برابري دارد؛ یعنی در صورتی ثبات سیاسـی تحقـق پیـدا 

نظور از آن شاخص این اسـت کـه در کند که عدالت اجتماعی و برابري در جامعه حاکم باشد. ممی
هـاي اجتمـاعی بـه هاي سیاسی و ناآرامیکشور، تضادهاي فرهنگی و قومی کاهش یابد و اعتراض

هاي سیاسـی و حداقل برسد و برخوردهاي اجتماعی از قبیل اعتراض، اعتصـاب، تـرور، خشـونت
آمیز و قدامات مسالمتهاي خیابانی کاهش یابد، و تغییر در ترکیب قدرت سیاسی از طریق اآشوب

بـر «باشـد. پـذیر امکان -تا نه از طریق وراثت و کود -ساالري منطبق بر قانون اساسی و نظام مردم
دهندة اساس این شاخص، هر قدر احتمال نبود ثبـات سیاسـی در یـک کشـور بیشـتر باشـد نشـان

 حکمرانـیزمینـۀ ضعیف است و هر قدر کشوري از ثبات بیشتري برخـوردار باشـد، در  حکمرانی
شـود، بـر گونـه کـه مالحظـه می). همان1390(نادري قمـی، » کندخوب امتیازي باالتري کسب می

اساس این شاخص، رابطۀ میان ثبات سیاسی و توسعۀ اقتصادي برقرار است؛ یعنی هـر قـدر ثبـات 
  سیاسی برقرار باشد به همان اندازه، توسعۀ اقتصادي نیز برقرار خواهد شد.

 ي دولتج. اثربخش
ساالري هاي فنی و کاري مدیران و میزان کارایی دیوان، میزان استفاده از مهارت»اثربخشی دولت«منظور از 

آوري درآمدهاي مالیاتی و عبارت دیگر، منظور از این شاخص آن است که دولت در جمعدولت است. به
هاي سـاالنه، وین به موقع بودجههاي سیاسی ملّی، تدسایر درآمدهاي دولتی، همچنین در اجراي نوآوري

هاي ملّی و حل مشکالت اقتصادي داخلـی هاي اقتصادي ـ اجتماعی، ایجاد زیرساختنظارت بر فعالیت
ساالري بر ارائۀ خدمات مدنی بدون تأثیرپـذیرفتن از تغییـرات توانا باشد. همچنین به میزان توانایی دیوان

قدرت سیاسـی، نیـز بـه انـدازة توانمنـدي دولـت در  گرفته در ساختهاي صورتجاییسیاسی و جابه
هاي دولتی، به همان هاي خارجی و در تمرکززدایی از فعالیترویارویی با بالیایی طبیعی، مدیریت بدهی

خوب تحقق یافته است. همچنین وجود رقابت در بین کارکنان دولتی،  حکمرانیاندازه، توسعۀ اقتصادي و 
اسـت. » اثربخشـی دولـت«هاي شـاخص ی نیروي پلیس از زیرمجموعـهکیفیت مدارس عمومی، و کارای

عبارت دیگر، به هر اندازه میان کارکنان دولتی رقابت وجود داشته باشد و کیفیت مدارس عمومی بهتـر به
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تر خواهد بود. خالصه آنکه منظـور از ایـن بوده، کارایی پلیس باالتر باشد، به همان اندازه، دولت اثربخش
هاي عمومی و مشیت خدمات عمومی و شهروندي و همچنین کیفیت تدوین و اجراي خطشاخص، کیفی

  ها دارد.دولتی و میزان تعهدي است که دولت در برابر این سیاست
ها و خـط هاي عمومی به دور از جنجالمشیچه کیفیت خدمات عمومی و شهروندي بهتر باشد و خطهر

بیشتر باشد، بیانگر وضعیت بهتـري آنها  نظام سیاسی در قبال هاي سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهدو ربط
  .)76، ص1390(نادري قمی، » خوب است حکمرانیدر 

 د. كيفيت قوانين و مقررات
ها و قـوانین و مقـررات اسـت. منظور از این شاخص توانمندي دولت در تدوین و اجراي سیاست

اي اصلی نهادهـاي رسـمی، نقـش مهمـی در هعنوان پایهاصوالً کیفیت قوانین و مقررات مصوّب به
موفقیت توسعه و اصالحات اقتصادي و سیاسی دارد. هر قدر قوانین و مقررات موجـود از کیفیـت 

وضعیت بهتري پیدا خواهد کرد؛ مثالً، بتـوان قـوانین موردنیـاز در  حکمرانیبهتري برخوردار باشد 
طور ساده دسـت یافـت مود و به آنها بهعرصۀ تجاري را سازگار با قوانین کشورهاي دیگر تدوین ن

صورت شفّاف و یکسان تفسیر و پیشبینی نمـود. همچنـین بتـوان قـوانین و مقرراتـی را و آنها را به
هاي اقتصادي سازگار باشـد دربارة کار، مالیات، تجارت و بازرگانی تدوین نمود که با رشد فعالیت

عبارت دیگر، هر قدر دولت بتوانـد بـا تـدوین و از تحمیل هرگونه هزینۀ اضافی جلوگیري کند. به
هاي بخش خصوصی و اثرگذاري بیشتر آن هاي گوناگون، موجبات توسعۀ فعالیتها و نظامسیاست

  خوب خواهیم بود (همان). حکمرانیبر ادارة جامعه را فراهم آورد، شاهد سطح باالتري از 

 . حاكميت قانون ه
منظور از این شاخص کیفیت اجراي قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی است. اگـر پـس از 

ها و تعهدات، اعم از دولتی یا خصوصی، نتوان چندان بـه اجـراي آنهـا امیـد انعقاد قراردادها، پیمان
گیري داشت و همچنین اگر جرم و تخلّف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی

عبارت دیگـر، منظـور از ضـعیف در یـک کشـور اسـت. بـه حکمرانـیدهندة وجـود اشد، نشـاننب
گذاران هماننـد شـهروندان، در برابـر ، این است کـه سیاسـتحکمرانیدر فرایند » حاکمیت قانون«

گو باشند. بر اساس این شاخص، رعایت قوانین یکسان تلقی شوند و نسبت به عملکرد خود، پاسخ
صاف و استقالل در دستگاه قضـایی و سـرعت در اجـراي مراحـل قضـایی تـأثیر اصول عدالت، ان

زیادي بر تثبیت حاکمیت قانون دارد (دبیرخانۀ مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام و دانشـگاه آزاد 



  ١٩  هاي اين دو از ديدگاه اميرالمؤمنين علياني شايسته بررسي و شاخصحكمراني خوب و ارائه حكمر

). همچنین تأثیرگذاري دولت یـا سـایر افـراد بـر فراینـد قضـاوت و نحـوة 67، ص1389اسالمی، 
  هم تلقی شده است.گیري در امر حاکمیت قانون متصمیم

 و. مهار فساد
، مهار فساد اداري است. عوامل بسـیاري بـر »بانک جهانی«از دیدگاه » خوب حکمرانی«یکی از شاخص 

عبارتنـد از: میـزان فسـاد در کشـور، گسـترش روابـط خـانوادگی، آنها  این شاخص مؤثرند که برخی از
ان کنـد، میـززمینـۀ بـروز فسـاد را فـراهم میساالري که استفاده از قدرت به نفع دوستان، گسترش دیوان

هـایی کـه بـراي هاي دولتی براي پیشبرد کارها، پرداختقانونی در بین افراد و شرکتشیوع پرداخت غیر
مداران، کاري مـالی سیاسـتاعتمادي عمومی به درستشود، بیگذاري انجام میاثرگذاري بر فرایند قانون

گیـرد، زهاي صادراتی و وارداتی همچون فـرار مالیـاتی صـوت میودستیابی به مج هاي که برايپرداخت
هاي غیرقانونی که توسـط افـراد بـانفوذ و مداران از بودجۀ عمومی، و در نهایت، پرداختاستفادة سیاست

ها عوامل مهمی هستند که وضـعیت نگیرد. ایها صورت میهمچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاه
ضـعیف و  حکمرانیدهندة دیگر، وجود این عوامل نشانعبارت به کنند.تعیین میشاخص کنترل فساد را 

  خوب است. حکمرانیبیانگر رتبۀ باالتري از آنها  فقدان
گویی، و اثربخشی دولت ، به هر اندازه حاکمیت قانون، پاسخ»بانک جهانی«خالصه آنکه از نظر 

در  حکمرانیسیاسی و خشونت کمتر باشد،  ثباتیدر یک جامعه بیشتر، و فساد، مقررات اضافی، بی
بانـک «هاي گونه که ذکر شد، شاخصتر است. همانآن جامعه براي نیل به توسعۀ اقتصادي مناسب

هاي بزرگ جهان و دیـدگاه بـیش از سـی متخصـص در چکیدة تحقیقات پیمایشی شرکت» جهانی
سـت کشـور جهـان اعتبـار دارد تا به امروز، در میان بیش از دوی 1996سطح جهان است و از سال 

  ).11، ص2008(آرنت و عمان، 

  از ديدگاه حضرت علي» شايسته حكمراني«مباني 
عنوان الگـویی کـه بـه از دیـدگاه حضـرت علـی» حکومت شایسـته«سؤال اساسی این است که 

چیسـت؟ و » شایسـته حکمرانـی«را ندارد، چیسـت؟ مبـانی نظـري » خوب حکمرانی«هاي کاستی
  هاي آن کدام است؟شاخص

گیري توسط خداوند یا انبیا، اولیا، و نایبان بر عبارت است از: فرایند تصمیم» شایسته حکمرانی«
منظور نیل افراد و جامعه به رفـاه، آسـایش و تکامـل دنیـوي و سـعادت و حق آنان و اجراي آن به

  رستگاري اخروي.
شناسی، هستی حقیقی را از آن خداوند دانسته، سـایر موجـودات را یاز بعد هست» شایسته حکمرانی«
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دانـد، داند. از بعد معرفتی، معرفت را منحصر به حـواس ظـاهري نمیتجلّیات او و نشئت گرفته از او می
شناسـی، انسـان را دانـد. از بعـد انسانرا نیز از منابع معرفـت می» وحیانی«و » عقالنی«هاي بلکه معرفت

داند و به همان اندازه که براي بعد مادي اهمیت قایل است بـراي بعـد بعدي مادي و معنوي می داراي دو
دانـد، بلکـه روش شـود. از بعـد روشـی، روش را منحصـر بـه تجربـه نمیمعنوي نیز اهمیـت قایـل می

هـاي متفـاوت بـه هسـتی، انسـان، معرفـت و روش، موجـب کنـد. نگاهرا نیز مهـم تلقـی می» وحیانی«
» شایسـته حکمرانـی«دیگـر، در عبارت بـه هاي متفـاوت خواهـد شـد.حکمرانییري حکومت و گشکل

چند دنیا و زندگی در آن اهمیت بسیاري دارد، اما زندگی در آن هدف نیسـت، بلکـه زنـدگی بسـتري هر
» شایسـته حکمرانـی«تواند به سعادت اخـروي دسـت یابـد. بنـابراین، است که انسان با استفاده از آن می

نمایـد؛ بینی الهی است؛ یعنی مبدأ و معاد. حکومت با توجه به این تفکر، اعمال قـدرت میبتنی بر جهانم
بخش بگیرند و در جهت رفاه دنیوي و سـعادت اخـروي رانان باید دستورات را از مبدأ هستییعنی حکم

یک وسیله بـراي رسـیدن بـه ن عنوابه جامعۀ انسانی به کار بندند. به بیان دیگر، آنان باید از زندگی دنیوي
در » خـوب حکمرانـی«بـا » شایسته حکمرانی«کمال اخروي استفاده کنند. با توجه به مبانی نظري، گاهی 

ها از نظر محتـوا متفـاوت اسـت؛ اشتراك دارد، ولی این شاخص - گویی مثالً، پاسخ –ها برخی شاخص
  تفاوت دارند.آنها  زیرا مبانی نظري

  از ديدگاه حضرت علي» ايستهش حكمراني«هاي شاخص
ها در هاي بسیاري ذکر شده است که اگـر ایـن شـاخصشاخص براي حکومت شایستۀ حضرت علی

» شایسـته حکمرانـی«هر حکومتی باشد، آن حکومت از نظر محتوا، شایسته است و در اصطالح، بـه آن 
خواهـد بـود. بنـابراین،  شود. اما اگر این شاخص نباشد آن حکومت غیرمطلـوب و غیرشایسـتهگفته می

ها را داشـته باشـد کـه است که ایـن محتـوا و مشخصـه حکمرانیآن نوع » شایسته حکمرانی«منظور از 
واقـع، وجـه فـارق از نظر محتوا خواهد بود. در »خوب حکمرانی«هاي طور طبیعی متفاوت از شاخصبه

بـا ایـن نـوع  حکمرانـیهاست. این دو نـوع ، این شاخص»شایسته حکمرانی«و » خوب حکمرانی«میان 
  کنند.ـ دارند، تمایز پیدا مینه لفظی  ـهاي محتوایی ها، که تفاوتشاخص

شایسته در دو دورة زمانی عینیت خارجی پیدا نموده است:  حکمرانیدر اسالم، دو حکومت یا 
فرمایـد: می اسـت. امـام خمینـی نینو دیگري در دورة امیرالمـؤم یکی در دورة پیغمبر اکرم

اهللا و حکومت امیرالمؤمنین حکومت قانون است؛ یعنی قانون خـدا آنهـا را تعیـین حکومت رسول«
هستند. پس حکم از آنِ قانون خداست و قانون خـدا  االطاعۀواجبکرده است. آنها به حکم قانون 

ن نوشتار، از باب اختصـار، تنهـا ). در ای201، ص 7(موسوي خمینی، صحیفه، ج » کندحکومت می
  شود.هاي حکومت علوي بسنده میبه برخی از شاخص
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معـین کـرده اسـت کـه بایـد چـه جـور  برنامۀ حکومت را حضرت امیر«فرماید: می امام خمینی
  .)همان» (اش چه جور باشد، و قضاوتش چه وضعی داشته باشدحکومت باشد. باید عدلیه
هایی ها و شـاخه... یکی از شعبهو شما باید اسالم را بفهمیم امروز من«د: فرمایمقام معظّم رهبري می

کنیم شناخت چهرة رهبران الهـی از جملـه امیرالمـؤمنین فهمیم و درك میکه ما از آن طریق اسالم را می
یعنـی از طریـق )؛ 26هاي اجتمـاعی، صپژوهشپناه، (حق »بشناسیم است، ... و اسالم را از روي علی

  هاي حکومت اسالمی را بشناسیم.هاي حکومت علوي، شاخصشاخص شناخت
اگر بخواهیم یـک چهـرة روشـن مشـخص را، کـه «فرماید: همچنین رهبر معظّم انقالب اسالمی می

هاي حاکم اسالمی است، معرفی کنیم با توجـه بـه وضـعیت زمـان و تـاریخ زنـدگی داراي همۀ ویژگی
م حـاکم الهـی و  طالـببـن ابـیعلـی«)، همان( »را معرفی کنیم، باید چهرة امیرالمؤمنین علی ّ تجسـ

  .)همان» (اسالمی است
هایی که در حکومت علوي ذکر شده، در هـر حکـومتی موجـود باشـد، حکومـت بنابراین، شاخص

اهللا آیـترو، هاسـت. ازایـنشایستۀ اسالمی خواهد بود. اما آنچه ضـرورت دارد اسـتخراج ایـن شاخص
را شناسـایى و بررسـى کننـد و حاصـل آن  هـاى حکومـت علـىکسـانى ویژگى«یـد: فرمامیمصباح 
  .)69، ص 1382، (مصباح» صورت مقاالت یا بحث و تحقیق به جامعه ارائه کنندها را بهبررسى

شود. ایـن بررسی می با استفاده از دیدگاه حضرت علی» شایسته حکمرانی«هاي در ادامه، شاخص
معنا و مبنـا، بـا آنهـا نیز وجود دارد؛ اما به حسب » خوب حکمرانی«لفظ، در ها اگرچه به حسب شاخص

  متفاوت است:

  گوييالف. پاسخ
خوب منحصـر  حکمرانیرا همانند » گوییپاسخ«شایسته  حکمرانیگویی است. ها پاسخیکی از شاخص

ر چیـز، در برابـر یـک تکلیـف پـیش از هـعنوان به گویی راداند، بلکه پاسخگویی اجتماعی نمیبه پاسخ
هـا، هـا، عملشایسته، باید همۀ حرف حکمرانیداند؛ زیرا در می - تبارك و تعالی  - هاي خداوند خواسته

ها، بـر مبنـاي رهنمـود مکتـب و الهـام ها و قطـع رابطـهها، رابطهها، صلحها، جنگگیريها، موضعبرنامه
 حکمرانـییکـی از مصـادق بـارز عنوان بـه حکومـت علـوي). 126 خ ،البالغـهنهجگرفته از دین باشد (

  فرماید:باره میدر این گونه بود. امام خمینیشایسته، این
کند؛ بگوید با کفّار جنگ کـن، حضرت امیر تابع اسالم است. اسالم بگوید با مسلمین جنگ کن، جنگ می

خواهـد اینکه اسالمی که میها توطئه کردند براي ناي از مسلمین، ایکند. وقتی بنا باشد یک طایفهجنگ می
متولّد بشود این را از بین ببرند و یک دستۀ دیگر را هم اغفال کردند دنبـال ایـن معنـا، تکلیـف حضـرت 

کردنـد و فریـاد است که شمشیر را بکشد و در سه جنگ با مسلمین، کسانی که اظهـار اسـالم می امیر
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ند، شمشیر بکشد و در سـه جنـگ، بـا مسـلمانان تر بودشان هم از صدّام مسلمانکشیدند و همهاسالم می
  .)136، ص 19ج  ،صحیفه(موسوي خمینی،  جنگ بکند، براي اطاعت امر خدا و براي حفظ اساس اسالم

  فرماید:در جاي دیگر می
کردند که شما یک مدتی معاویه را بگذاریـد نصیحت می - به خیال خودشان  - آنهایی که حضرت امیر را 

یـک از آن کنید، به هیچد و بعد که پایه حکومت شما قوي شد، آن وقت او را رد میدر حکومت شما باش
کنـد و ها اعتنا نکردند، و حجتشان هم این بود که یک نفر آدمی که بر خالف موازین الهی رفتار میحرف

گـر توانم کـه او را حـاکمش قـرار دهـم، بلکـه ااندازد، من حتی یک آن هم نمیظلم را در بالد راه می
 شود یک فاسقی هم از طرف ولی امر حـاکم باشـدشد بر اینکه میدادند، این حجت میحاکمش قرار می

  .)198، ص 3ج همان، (
گویی ابتدا در برابر خداوند و دین الهی و سپس در برابر جامعه و بنابراین، از نظر ایشان، پاسخ

» خـوب حکمرانـی«را از » ایسـتهش حکمرانی«به این معنا، » گوییپاسخ«افراد آن مطرح است. 
گویی را تنها در خوب با توجه به مبانی اومانیستی که دارد، پاسخ حکمرانیکند؛ زیرا متمایز می

ها با مبانی ارزشـی دینـی سـازگاري داند، اگرچه این پاسخقبال جامعه و افراد آن ضروري می
  نداشته باشند.

گویی را یک وظیفۀ این است که امام وظیفۀ پاسخ نکتۀ بسیار مهم دیگر در سیرة حکومتی امام علی
شود؛ یعنی داند که شامل تمامی مدیران در تمامی سطوح و حتی شامل مقام امام معصوم نیز میعمومی می

شـمارد. علـت گو میعنوان رأس هرم قدرت در حکومت اسـالمی، مسـئول و پاسـخحتی خود را نیز به
فرمایـد: ، کارگزار امام در بصره، است کـه میبن عبّاسعبداهللام به گویی در حکومت علوي، نامۀ اماپاسخ

گردد، خوب باشد یا بد، کار را به مدارا ابوالعبّاس! خدایت بیامرزاد. در آنچه بر زبان و دست تو جاري می«
  ).18البالغه، ن (نهج» دهی شریکیمکن، که من و تو در مسئولیت کاري که انجام می

امـام  البالغـه)،(نهجدر منطق این کتاب شریف «فرماید: گویی اجتماعی میپاسخ بارةدر شهید مطهري
سـیري در (مطّهـري، » و حکمران امین و پاسبان حقوق مـردم و مسـئول (پاسـخگو) در برابـر آنهاسـت

  .)128، صالبالغهنهج

  مداريب. قانون
، »مـداريقانون«منظـور از است. » حاکمیت قانون«یا » مداريقانون«هاي حکومت علوي یکی از شاخص

زیـرا اگـر قـانون حـاکم )؛ 92، خ البالغـهنهج( ها و بر همۀ افراد اسـتاعمال قوانین الهی در همۀ عرصه
باشد هیچ صاحب حقی از تباه شدن حقش نخواهد ترسید، و هیچ زورمندي در سایۀ زر و زور خـویش 

هاي حاکمیـت قـانون اسـت. ، از نشانهنخواهد توانست از چنگ قانون بگریزد. احساس امنیت در جامعه
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کردنـد خواستند خالفت را بپذیرد، بر این مسئله تأکید میدر برابر اصرار آنان که از او می حضرت امیر
خواهی و امتیـازطلبی گـوش اي، درخواستی، افزونکه حکومت او حکومتِ قانون است و به هیچ توصیه

اهند کـرد، هرچنـد برخـی را خوشـش نیایـد و رنجیـده نخواهند داد و آنچه را قانون خداست عمل خو
  .)270، ص1379شوند (محدثی، 
کـرد، زمـان امیرالمـؤمنین هـم قـانون حکـم می«فرمایـد: نیز دربارة ایـن شـاخص می امام خمینی

طور باشد که قانون حکم کند؛ یعنـی خـدا حکـم بکنـد، حکـم جا باید اینامیرالمؤمنین مجري بود. همه
  فرماید:ایشان همچنین می). 171 ، ص11 ج ،صحیفه ،ینی(موسوي خم» خدا

هـم بـه آن  کند یک چیز است و آن قانون الهی است، پیغمبر اکرمدر اسالم، آن چیزي که حکومت می
کردند. حاال ما موظفیم که به همان عمل کنیم؛ قـانون کرده است، خلفاي او هم به همان عمل میعمل می

ندارد؛ آن شخص ولو رسول خدا باشد، ولو خلیفۀ رسول خدا باشـد.  حکومت کند. شخص هیچ حکومتی
  )29، ص 10جهمان، » (شخص مطرح نیست در اسالم. در اسالم، قانون است؛ همه تابع قانونند.

  فرماید:در جاي دیگر می
ـین کـرده آنهـا  المؤمنین حکومت قانون است؛ یعنی قانون خـداحکومت رسول اهللا و حکومت امیر را تعی

هستند. پس حکم از آن قانون خداست، و قانون خـدا حکومـت  االطاعۀواجبآنها به حکم قانون،  .است
  .)201 ، ص7، جهمان» (کندمی

 گـذاري اسـت کـه امـام علـیدر مبانی قانون» خوب حکمرانی«با » شایسته حکمرانی«تفاوت اساسی 
باشـند (پیـامبران و دانند کـه از طـرف خداونـد گذاري را منحصر به خداوند یا کسانی میقانون و قانون

گمـان، بی«فرماینـد: رو، امـام میشمارند. ازایـنمیآنها  رانان را تنها مجريو ولی فقیه)، و حکم امامان
یان پند، تالش در ارائـۀ رهنمودهـا، امام را مسئولیتی جز آنچه پروردگار بر دوشش نهاده نیست: ابالغ و ب

هاي زنده کردن و زنده داشتن سنت، اجراي حدود الهی بر کسـانی کـه سـزاوارش باشـند، و دادن سـهم
  .)105 ، خالبالغهنهج» (المال به کسانی که اهل آن هستندبیت

توجه بـه خـدا  گذاري را منحصر به مردم یا نمایندگان آنها، بدونقانون و قانون» خوب حکمرانی«اما 
» شایسـته حکمرانـی«مشـروعیت دارد، در » خوب حکمرانی«داند. این نوع قانون که در می و اولیاي خدا

توان افراد جامعه را ملزم به اطاعت از آن نمـود؛ زیـرا در ایـن زمینـه، همیشـه ایـن مشروع نیست و نمی
اند گردن نهیم؟ ولی ایـن سـؤال دهسؤال وجود خواهد داشت که چرا ما به قوانینی که دیگران تدوین نمو

دربارة قوانینی که منشأ الهی دارند، مطرح نیست؛ زیـرا خداونـدي کـه انسـان را آفریـد و او را تربیـت و 
کند، این حق را نیز دارد که براي رفـاه حـال او در دنیـا، و سـعادت او در آخـرت، قـوانینی مدیریت می

  معین اجرا نماید.متناسب حال او وضع کرده، آن را توسط افراد 
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  شفافيتج. 
این است کـه اطالعـات الزم » شفافیت«است. منظور از » شفافیت«هاي حکومت علوي، یکی از شاخص

به آگاهی مردم رسانده شود و آنان در جریان انجام کارها قرار بگیرند. با توجه بـه ایـن شـاخص، برخـی 
  گویند:محققان می

شد به مـردم نی ساختن تصمیماتش بود. هر تصمیمی که گرفته میها و علاعالم برنامه سیاست امام علی
ـیوة شـد، میکه اگر شخصی وارد جامعۀ اسـالمی میطوریداد، بهاطالع می توانسـت در انـدك مـدتی ش

هاي آن، به شکلی منطقـی از حکومتی امام را درك کند، و با برقرار ساختن ارتباط میان اجزا و چارچوب
تئـوري و نظریـه در مـورد صورت به ها و آنچهتر از آن، به تطبیق میان واقعیتحکومت دست یابد و مهم

  .)16 ، ص1383زاده بحرینی، حکومت از سوي منابع دینی ارائه شده است، بپردازد (حسین
  فرمایند:با توجه به این شاخص، می امام علی

خفی ندارم، جز اسرار جنـگ را، و بدانید، حقی که شما بر عهدة من دارید این است که چیزي را از شما م
. حقی را که از آن شماست از موعد خود بـه تـأخیر امشورت شما نکنم، جز اجراي حکم خدکاري را بی

  .)50، خ البالغهنهجنیفکنم، و تا به انجامش نرسانم از پاي ننشینم، و حق شما را به تساوي دهم (
نیـز نقـش دارد؛ » شـفافیت«ف و تبیـین شـاخص در تعری» محوريخدا«شود، گونه که مالحظه میهمان

یعنی در تبیین شفافیت امور حکومتی نیز اراده خداوند نقش اساسی دارد. آنچه را خداونـد دسـتور دهـد 
وظیفه دارند ابالغ کننـد، و اگـر ابـالغ » شایسته حکمرانی«رانان در شفاف ابالغ شود، حکمصورت به که

را  حضـرت علـی حکمرانیدهد که دستور می وند به پیغمبررو، خداشوند. ازایننکنند سرزنش می
شـواهد تـاریخی نشـان ). 67(مائـده:  ايبه مردم ابالغ کن، و اگر ابالغ نکنی رسالتت را به اتمام نرسانده

جانشین خـود در امـر حکومـت، در روز هجـدهم عنوان به را حضرت علی دهد که رسول خدامی
  شفاف اعالم نمودند.صورت به حجه در منطقۀ غدیر خمذي

رانـان وظیفـه دارنـد جریـان امـور بـه بدون توجه به دستورات الهی، حکم» خوب حکمرانی«اما در 
اطالع مردم برسانند، چه مرضی خداوند باشد یـا نباشـد، چـه بـه مصـلحت مـردم باشـد یـا نباشـد. در 

مصالح عمومی شرط اساسـی در اجـراي شـاخص شـفافیت اسـت؛ مـثالً، در امـور » شایسته حکمرانی«
  نظامی، به دلیل مسائل امنیتی، لزومی ندارد که تمام آنچه در ادارة جامعه نقش دارد به مردم گفته شود.

  د. كارايي و اثربخشي
بـراي کـارایی و  است. حضـرت علـی» کارایی و اثربخشی«، »شایسته حکمرانی«هاي یکی از مشخصه

  اند:ه سه معیار ذیل را ذکر نمودهشایست حکمرانیاثربخشی 
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سـازي آوري نموده، از آن براي آباددهند که مالیات را از مردم جمعدستور می مالک اشتراول. امام به 
  ؛)18 ، صالباغهنهج( شهرها استفاد کند

گیري را فـراهم ی کشـور امکـان مالیـاتشود که توسعه و آبـاداندوم. مالیات وقتی از مردم گرفته می
هر حکومتی که از مـردم در شـرایطی مطالبـه مالیـات کنـد کـه از رونـق و «). 53همان، ن ( ساخته باشد

آبادانی در جامعه خبري نیست، بـا ایـن کـار خـود، شـهرها را ویـران و مـردم را نـابود خواهـد کـرد و 
  همان).( »حکومتش چندان دوام نخواهد آورد

خـاص اسـتفادة بهینـه نمـوده، از صـورت به عام و از منـابع مالیـاتیصورت به تمامی منابعسوم. از 
در مکاتبات اداري که با یکـدیگر داریـد) نـوك «(فرمایند: می امام علی. روي پرهیز کنداسراف و زیاده

روي و اسـراف (حتـی در امـوري اینچنـین) هایتان را تیز کنید و فاصلۀ سطرها را کم نمایید! از زیادهقلم
  .)20 ، صالبالغهنهج» (المال تحمیل نشودبپرهیزید تا مخارج اضافی بر بیت

  . مبارزه با فساد ه
از قـدرت یـا اسـتفاده سوء یعنی:» فساد«است. » فساد«، مبارزه با »شایسته حکمرانی« هايیکی از شاخص

همیشه با این شیوة عمل کارگزاران، کـه از موقعیـت  اعتماد عمومی در جهت منافع شخصی. امام علی
دم نباید در آنچـه متعلّـق بـه عمـوم مـر«فرمودند: نمودند، مبارزه کرده، میمیاستفاده سوء حکومتی خود

بـه خـدا «فرماینـد: یا خطاب به والی بصره می. )21، صهمان» (اي قایل باشیاست، براي خود حق ویژه
اي چه کم و چه زیـاد، آنچنـان بـر تـو سـخت خـواهم قسم، اگر بفهمم در اموال مسلمانان خیانت کرده

ن بـا توجـه ایشا). 21 ، صهمان» (دست شوي و خوار و پریشان حال گردياندك مال و تنگ گرفت که
، برادرشان که بارها بـراي کمـک نـزد ایشـان رفـت، مسـاعدت الزم را نکردنـد. عقیلبه این شاخص به 

المال تمایزي قایـل نشـدند، از اشراف کوفه هم به علت آنکه امام میان آنان و عامّۀ مردم در پرداخت بیت
در جهـت مبـارزه بـا  علـی روي آوردند. تمامی اقـدامات امـام معاویهگیري کردند و به حضرت کناره

آنچـه را خلیفـۀ سـوم تیـول  امام علی). 49، ص1388آید (آرایی، شمار میفساد در حکومت علوي به
به خدا، اگر بیبنم که به مهر زنان یا بهـاي کنیزکـان «بعضی کرده بود، به مسلمانان بازگردانیدند و فرمودند: 

 ترایش است، و آنکه عدالت را برنتابـد، سـتم را سـختگردانم، که در عدالت گشرفته باشد، آن را بازمی
  ).48البالغه، ص (نهج» یابدیم

مزد کارها بـراي مبـارزه بـا فسـاد اداري را افـزایش حقـوق و دسـتترین راهیکی از مهم امام علی
تن کـه آنـان بـا گـرفبه کارمندان خود برس و رزق و روزي آنان را فراوان کـن؛ چرا«فرمایند: دانسته، می

حقوق کافی، در اصالح خود بهتر خواهنـد کوشـید و از دسـتبرد بـه امـوالی کـه در اختیارشـان اسـت، 
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داري خواهند نمود. در این صورت است که اگر از دستور تـو سـرپیچی نمـوده، در امانـت خیانـت خود
  .)53، نامه البالغهنهج» (ايتمام کردهآنها  کنند، تو پیشاپیش حجت را بر

  »خوب حکمرانی«و » شایسته حکمرانی«مقایسۀ ): 1جدول (
 شایسته حکمرانی خوب حکمرانی شاخص ردیف

دولت، نهادهاي مدنی و بخش خصوصی در  گوییپاسخ 1

 برابر همدیگر و مجموعاً در برابر شهروندان 

دولت، نهادهاي مدنی و بخش خصوصی و آحاد 

 /)1382(سبحانی،  اجتماعی در برابر همدیگر و خداوند

پایبندي به قوانین الهی و قوانین مصوب قوه مقننه که  پایبندي به قوانین مصوب قوه مقننه گراییقانون 2

 .)58ص ، 1382، (مصباح مبتنی بر قوانین الهی است

آزاد گذاشتن جریان اطالعات و قابلیت  شفافیت 3

 دسترسی براي همه

گویی و آزادي جریان اطالعات که مبتنی بر راست

 کنندة رشد و کمال انسان باشده، و تضمینصداقت بود

 .)117، ص1387(ناظمی اردکانی، 

هاي نظارتی و بازرسی و حکم مبتنی استفاده از روش هاي نظارتی و بازرسیاستفاده از روش مبارزه با فساد 4

 )همانبر حالل و حرام (

 طور کاملهاي مادي و معنوي بهاز ظرفیتاستفاده  طور کاملهاي مادي بهاستفاده از ظرفیت کارایی و اثربخشی 5

  

  گيرينتيجه
  بررسی شد: حکمرانیدو نوع 

 حکمرانـیگرایی، دنیـاگرایی و اومانیسـم اسـت. ایـن نـوع که مبتنی بر ماده» خوب حکمرانی«الف. 
 حکمرانـی«کنـد. جهـانی، توجـه میاساساً به بعد مادي امور جامعه را با محوریت انسان و با رویکرد این

مـدنی  ۀهایی ماننـد دولـت، بخـش خصوصـی و جامعـعمدتاً از نظر شکلی، از عناصر و مؤلفـه» خوب
گیرند که قدرت در دسـت چـه کسـی تشکیل شده است. این مجموعه با هماهنگی یکدیگر، تصمیم می

هاي بسـیاري اسـت کـه از نظر محتـوا، داراي مشخصـه» خوب حکمرانی«باشد و چه گونه اعمال شود. 
گویی، ثبـات سیاسـی، حاکمیـت قـانون، کیفیـت قـانون، کـارایی و عبارت است از: پاسـخآنها  نتریمهم

پذیري و لیتئومحوري، شـفافیت، انصـاف و عـدالت، مسـاثربخشی، مبارزه با فساد، مشـارکت، اجتمـاع
  رقابت.

واقع، مصداق بـارز و عینیـت خـارجی آن حکومـت نبـوي و علـوي که در» شایسته حکمرانی«ب. 
» شایسـته حکمرانـی«این شیوة حکومتی بررسی شد.  ا توجه به اندیشۀ حکومتی حضرت علیب. است
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صـورت به است و به بعد روحانی انسان عالوه بـر بعـد مـاديـ  محورينه انسانـ  محوريمبتنی بر خدا
که بـه گرایی و دنیاگرایی) توجه ندارد، بلجهانی (مادههماهنگ توجه دارد. همچین تنها به موضوعات این

  کند.همزمان توجه میصورت به رفاه مشروع دنیایی و سعادت اخروي
صـورت به حکومت از دیدگاه اسالم، یـک شـکل و یـک محتـوا دارد. در اسـالم، شـکل حکومـت

تفصیلی تعیین نشده، بلکه مطابق زمان و مکان، به خود مردم واگذار شده است. اما از نظـر محتـوا، داراي 
 حکمرانـیها موجود باشد، حکومت شایسته است و اگر نباشد از ر آن شاخصههایی است که اگمشخصه

توسـط تفصـیلی صورت به کلی به وسیلۀ خداوند، وصورت بهها نیز شایسته خبري نیست. این شاخص
 حکمرانـی«بیان گردیده است که براي همگان حجیـت شـرعی دارد.  جمله حضرت علیانبیا و اولیا از

محوري، گویی، شـفافیت، قـانونهاي بسیاري است که در این نوشتار، تنها پاسـخداراي شاخص» شایسته
  مبارزه با فساد، کارایی و اثربخشی بررسی گردید.
در برخـی » خـوب حکمرانـی«و » شایسـته حکمرانـی«در پایان، ذکر این نکته ضـروري اسـت کـه 

ن یکی باشند، امـا مبـانی فلسـفی گویی، کارایی و اثربخشی و امثال آها، از حیث لفظ مانند پاسخشاخص
گرایی محوري، دنیـاگرایی و مـادهمبتنی بر انسان» خوب حکمرانی«متفاوت است؛  حکمرانیاین دو نوع 
هـر ـ  خـرتآمحوري است، اگرچه به ماده و معنا و دنیا و مبتنی بر خدا» شایسته حکمرانی«است، ولی 

  توجه دارد.ـ  همزمانصورت به دو
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