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چکيده
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و شاخصهاي آن در نهج البالغه با رويکرد نظري  -روشي زمينه گراييي
يا اجتماع گرايي هستند .به دو دليل ،ايين رويکيرد در بيين رويکردهياي
نظري -روشي در داخل پارادايم تفسيري انتخاب شد .1 :برخالف آنهيا،
اين رويکرد قائل به تعدد گفتماني و مباني متغير در معرفت شناسي نيست
 .2مفروضات اين رويکرد مبني بر خوانش «متن» مرتبط با «بستر يا زمينه»
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معنايي ،ارزشي و فرهنگي در اجتماع يا جامعهاي مشخص ،با موضوع اين
نوشتار ،مناسبتر به نظر ميرسند .لذا موضوع حکمراني خيوب در نهيج
البالغه در قالب يک الگوي کامالً مطلوب فرا زماني و فرا مکاني در بستر
يک جامعه توحيدي اسيالمي و پيذيرش مشيرو و وضيعيتمنيد تميا
شاخصهاي امروزين اين مفهو در انديشه سياسيي غيرب ترسييم شيده
است.
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واژههاي کليدي :نهج البالغه ،حکمراني خوب ،زمينهگرايي ،اجتماع گرايي.
 .1مقدمه
يکي از موضوعات مهمي که از دهه  5281به اين سـو در مؤسسـات پووهشـي و
آکادميک علوم انساني به خصوص در رشته هـا علـوم سياسـي و اجتمـاعي ،اقتصـاد،
مديريت و حقوق عمومي مطرح شده ،موضوع «حکمراني خوب» است .در صـورتيکـه
اعمال حاکميت بر مبنا ويوگي ها مهمي همچون :مشـارکت دادن مـردم و نهادهـا
مدني در تصميم ساز ها ،حاکميت قـانون ،التـمام حکومـت و شـهروندان بـه قـانون و
باورها مدني ،پاسخگويي ،فساد ستيم  ،ايجاد فرصتها برابر ،عدم تبعيض و ماننـد
آن باشد از آن ميتوان به «حکمراني خـوب» يـاد کـرد در جهـت عکـا ،اگـر اعمـال
حاکميت بر مبنا ويوگيهايي همچون :قانون گريم  ،خودسر حکومت ،عدم تعامـ
حکومت و مردم ،فساد و ناکارآمد باشد از آن بايستي به عنـوان « حکمرانـي بـد» يـاد
کرد.
گرچه در جهان امروز و عصر گسـترش مـردم سـا ر هـا ،حکمرانـي خـوب بـا
مولفه ها ياد شده به مثابه مشي حکومتي مطلـوب پذيرفتـه شـده اسـت امـا اتخـا و
پذيرش اين مفاهيم و مولفهها با خاستگاه عمدتاً غربي در يک جامعه اسالمي ،نميتواند
به صورت مطلق باشـد ،بلکـه بايسـتي بـه صـورت مشـروط و «وضـعيتمند» يعنـي در
سازگار با اصول و مفروضات ثابت هستي شناختي يا جهانبيني و نيم معرفت شناختي
اسالم باشد.
نکته شايان کر آن است که از نيمه دوم سده بيستم بـه ايـن سـو در خـود غـرب
مکاتبي مانند پست مدرنيسم ،زمينه گرايي و نوساز جديد در جهت نقد پارادايم جهان
گرا و سکو ر مدرنيته و نوساز شک گرفته و حکمراني خوب از منظـر ليبراليسـتي را
با چالش روبرو ساختند .در اين ارتباط ميتوان به ظهور و گسترش جنبشها اسـالمي
در خاورميانه و شمال آفريقا ،هويت گرايي و ناسيوناليسم فرهنگي در جهان و مقاومت-
ها عليه پروژه جهاني ساز نوليبراليسم اقتصاد و سياسي اشاره کرد.
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 .9پرسش تحقيق
با اتخا رويکرد نظر و روشي زمينه گرايي يا اجتمـاع گرايـي ،چـه نسـبتي بـين
شاخص ها و نوع تلقي از حکمراني خـوب در انديشـه سياسـي غـرب و نهـج البالغـه
وجود دارد؟
 .1فرضيههاي تحقيق
الف) حکمراني خوب در نهج البالغه به صورت يک مدل کامالً مطلـوب در بسـتر
يک جامعه توحيد اسالمي بر ورا تقسيم بند ها دوگانـه امـروز از جامعـه بـه
دوشک مدرن و سنتي يا پيشامدرن طرح شده است در حاليکه مدل غربـي و امـروز
آن مبتني بر انديشه ها و مفروضات اومانيستي سکو ر طرح شده است.
ب) در نهج البالغه ،مولفهها حکمراني خوب گرچه به لحاظ شـکلي و اسـمي و
تا حد محتوايي با شاخصها امروزين حکمراني خوب ماننـد قـانون گرايـي ،فسـاد
ستيم  ،عدم تبعيض ،پاسخگويي ،جلب مشارکت مردم و مانند آن اشـترا دارنـد ،امـا
به دلي تفاوتها هستي شناختي و ماهو بين جهان بيني اسالم و جهان بينـي سـکو ر
و انسان محورانه غرب ،تأييد شاخصها امروزين ،کامالً مشروط و در يـ حاکميـت
الهي و اسالم قرار ميگيرد ،لذا مردم سا ر ديني ميتواند برآيند از حکمراني خـوب
ترسيم شده در نهج البالغه باشد.
ج) گرچه در حکمراني خوب اسالمي در نهـج البالغـه اهميـت توسـعه و آبـاداني
ماد و کيفيت زندگي ناديده گرفته نشده است ،اما با اتکا بـه المامـات و مبـاني هسـتي
شناختي اسالمي ،جهت و اهداف حکمراني در نهج البالغـه در يـ اهـداف اخالقـي-
معنو  ،تکاملي و غير سود محورانه فرد و گروهي و در شک امت محـور اسـالمي -
ديني نگريسته شده است .غايت حکومت همانا تحقق حاکميت الهي و اصـول معنـو ،
اخالقي و متعالي اسالمي در جهان است.
د) علي (ع) با نگاه فرا زماني و فرا مکـاني و بـه صـورت کـامالً آينـده محورانـه،
المامات امروزين در ارتباط با حکمراني همچون :دوسويگي روابـ مـردم و حکومـت،
مشارکت مردم و گروهها ،پاسخگويي و نظارت پذير حکومت را در مـدل حکمرانـي
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خوب اسالمي گنجانده است.
 .4پيشينه و ضرورت انجا تحقيق
در ارتباط با مقوله حکومت در نهج البالغـه ،کتـابهـا و مقـا ت فراوانـي نوشـته
شده اند اما پيرامون موضوع حکمراني خوب در نهج البالغه ،تعداد مقـا ت محـدود و
کم هستند که برا جلوگير از اطاله کالم به مهمترين آنها اشاره ميشود.
محمد سروش در مقالها با عنوان «اهداف و آرمانها حکومت در نهج البالغه»
که در مجموعه مقا ت دانشنامه امام علي (ع) در سال  5181انتشار يافته است موضوع
اهداف حکومت از ديدگاه حضرت علي (ع) را بدون نگاه مقايسه ا با جايگـاه و نـوع
تلقي از اين مفهوم در انديشه سياسي غرب تشريح کرده است .بهرام اخوان کـاظمي نيـم
در مقالها با عنوان «آرمان ها حکومـت از ديـدگاه امـام علـي (ع)» همـين رويکـرد
تشريحي و غير مقايسها نويسنده قبلي را داشته است.
حميد کردبچه و همکارانش در مقالها با عنوان «توسعه نظريه حکمراني خوب بـا
استفاده از نهج البالغه» منتشر شده در مجموعه مقا ت همايش نهج البالغـه در همـدان
در سال  ،5125به طور خاص موضوع حکمراني خوب در نهج البالغه را مورد مطالعـه
قرار داده اند اما از رويکرد روشي نگارندگان زمينهگرايي استفاده نکردهاند.
ابوالفض شاه آبـاد و آمنـه جامعـه بمرگـي نيـم در مقالـها بـا عنـوان « نظريـه
حکمراني خوب از ديدگاه نهج البالغه» در فصلنامه پووهشنامه نهج البالغه منتشـر شـده
در تابستان  5129نيم همانند دو نويسـنده قبلـي عمـدتاً بـا رويکـرد توصـيفي بـه ايـن
موضوع پرداخته اند و از رويکرد روشي زمينه گرا يا اجتماع گرايي استفاده نکردهاند.
نگارندگان اين مقاله بر اين باورند کـه صـرف وجـود مقـا ت در ارتبـاط بـا يـک
موضوع ،رفع تکليف از پووهشگران ديگر نميکند نکته شايان کـر ديگـر آن کـه يـک
موضوع را ميتوان از منظرها يا رويکردها نظر و روشي گونـاگون مـورد تحقيـق و
بررسي قرار داد .بنابراين ،انجام اين تحقيق به د يلي همچون :نگاه به موضوع حکمراني
خوب در نهج البالغه از منظر رويکرد روشي  -نظر زمينه گرا و مقايسـه بـين الگـو
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غربي و اسالمي حکمراني خوب ضرور به نظر رسيد.
 .5چارچوب نظري اجمالي
 .5.1معرفي اجمالي نظريه و رويکرد روشي زمينه گرا
در اين تحقيق ،از رويکرد روشي و نظر زمينه گرا يا اجتماع گرايي استفاده شـده
است .اين رويکرد در ي «پارادايم تفسير » در کنار نظريه هايي همچـون :هرمنوتيـک
روشي ،وجودگرايان ،پست مدرن ها ،سازه انگاران ومانند آن قرار ميگيرد .پارادايم يـاد
شده و نيم رويکرد روشي  -نظر زمينه گرا در تعارض و چالش با پارادايم اثباتگرا
مدرنيسم يا «بنياد گرايـي روشـي» قـرار دارنـد و مفروضـات مهـم بنيـادگرايي روشـي
همچون :اصول عام و جهان شمول مبتني بر عقالنيت بشر و سکو ر ،کالن روايتهـا و
جداساز واقعيتها از ارزشها را به چالش طلبيدهاند.
در اين رويکرد ،انسان به عنوان موجود اجتماعي و متعلـق بـه اجتمـاع يـا جامعـه
فرهنگي و عقيدتي خاصي تلقي ميشـود و هويـت او در ارتبـاط بـا تعـامالت ،جامعـه
پذير  ،شک گير شخصيت ،فرهنگ پذير و نظام معنايي و ارزشي مرتب با اجتمـاع
عقيدتي ،فرهنگي و ارزشي مشخصي بررسي ميشود .لذا اين تلقي از اجتمـاع مشـخص
در تعارض با اصول عام و کـالن روايـتهـا بنيادگرايـان روشـي يـا مدرنيسـتهـا
عق گرا سکو ر و بي اعتقاد به ظرف مکاني و زماني قرار ميگيرد .در ايـن رويکـرد،
نوع تلقي ،برداشت هـا وتفسـير از رفتارهـا ،باورهـا و عملکردهـا افـراد ،گـروههـا و
حکومت تابع مستقيمي از اجتماع مشخص مرتب با بستر ارزشي ،جهـانبينـي و هسـتي
شناختي خاصي است(.براتعلي پور)75 :5181 ،
بنيادگرايان روشي (مدرنيست ها) به کشف اصول عقالني در رفتارها باور دارنـد و
پست مدرنها قائ به ابداع اخالق و گفتمانها هستند اما زمينه گرايـان قائـ بـه تفسـير
قواعد اخالقي و رفتار در بستر اجتماع يا جامعه عقيدتي و فرهنگي مشخص هسـتند.
از ديد مايک والمر (احتما ً نخستين فيلسوف زمينه گـرا) اخـالق و ارزشـها کـه تبيـين
کننده رفتارها هستند وابسته به اجتمـاع ارزشـي و فرهنگـي مشخصـي هسـتند .در نـمد
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چارلم تيلور ،هويت ابعاد گوناگون ديني ،تاريخي و ملي دارد و انسـانها هميشـه هويـت
خود را در تعامالت و رواب در نظام معنايي و ارزشي در اجتماع يا جامعه مشخصي به
دست آورده و تحکيم ميبخشند.
نکته اساسي در تفکر انديشمندان زمينه گرا يا اجتماع گرا آن است که در عين نقد
بنيانها مدرنيته و فردگرايي آن ،در تالشند که خـود را از سـياليت غيرقابـ دسـترس
معرفتي برحذر دارند .به عبارت ديگر بر خالف پست مدرن ها ،آنها قائـ بـه نسـبي-
گرايي افراطي و تعدد افراطي گفتمـاني نيسـتند و دچـار ت ييـر و تعـدد در بنيـان هـا
معرفت شناختي نشدهاند و معتقد به اصـول ثابـت مبتنـي بـر نظـام معنـايي ،عقيـدتي و
فرهنگ جامعه يا اجتماع مشخص هستند .اين برداشت برا جوامع اسالمي کـه ديـن و
نظام معنايي و ارزشي آنها را دين اسالم تشکي ميدهد ميتواند مناسب باشد .البته اين
به معنا ناديده گرفتن تفاوتها فرهنگي و رسوم در بين جوامع اسـالمي يـا ت ييـر و
تحو ت و دگرديسيها ارزشي در اين جوامع نيست( .علو پور)59-99 :5188 ،
بر طبق اين روش ،جستجو و بررسي مؤلفهها حکمرانـي مطلـوب يـا خـوب در
نهج البالغه در چارچوب زمينه گرايي بر اساس خوانش متن نهج البالغه در بستر جامعه
ديني و توحيد قاب طرح است و تشابه در شاخصها حکمراني و برخي تشـابه هـا
در محتوا و تلقي از آنها نبايستي باعث شوند که تفاوتها ماهو و هسـتي شـناختي
در طــرح الگــو حکمران ـي و تفــاوت نــوع تلق ـي از شــاخصهــا آن در اســالم و
سکو ريسم را ناديده بگيريم.
 .5.2مفهو و شاخص هاي حکمراني خوب در تاريخ انديشه هاي سياسي غرب

در تاريخ انديشه سياسي غرب ،ارسطو نخستين کسي بود کـه اصـطالح «حکومـت
خوب» را در مقاب اصطالح «حکومت بد» با محوريت معيار فساد ناپذير و پا بنـد
حکومت وحکمرانان به مصالح جمعي در مقاب مصالح فرد و گروهـي بـه کـار بـرد.
ارسطو هدف راستين حکومت و سياسـت را در تحقـق بخشـيدن بـه زنـدگي خـوب و
بهميستي شهروندان در جامعه مدني و شهر ميدانست .البته اين مؤلفه هـر از چنـدگاه
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با همين محتوا در کالم انديشمندان و فيلسوفان ايده-آليست به کار برده مـيشـد بـرا
مثال ،جان

معتقد بود هدف حکومت خوب تـامين «خيـر عمـومي» بـرا مـردم و

شهروندان است .از ديد هولمندورف سه هدف اساسي حکومت عبارتنـد از )5 :توسـعه
قدرت ملي  )9حفظ آزاد فرد شهروندان  )1پيشبرد توسعه اجتماعي و رفاه عمومي.
در نمد برخي هدف اوليه و بي واسطه حکومتها عبارت از حفظ صلح ،نظم ،امنيـت و
عدالت در ميان شهروندان و توجه به تأمين رفـاه عمـومي بـود ( .عـالم-911 :5171،
 )912يا ميتوان به اهداف ديگر حکومت در نمد انديشمندان سياسـي اشـاره کـرد کـه
عبارتند از .5 :رضايت افراد و گروهها و پاسخگويي به مطالبات آنها  .9رشـد و تعـالي
وجداني و اخالقي جامعه  .1تحقق بيشترين رفاه برا حداکثر شهروندان يا همـه آنهـا
 .1ترقي و اعتال شخصيت افراد و تامين حقوق فرد و جمعي شهروندان  .1حمايت
از منافع و امنيت جاني اشخاص و گروه ها و ايجاد تعادل بين آنهـا( .ولسـن:5291 ،
)512-515
اما در دو دهه اخير ،استفاده از مفهوم حکمراني خوب در محاف علمي و آکادميک
رواج يافت ،در اين ارتباط ،بانک جهاني پيشگام بود .بانک جهاني به صـورت محـدود،
اين مفهوم را در ارتباط با سياستها تعدي ساختار با مولفههـايي همچـون :کـاهش
مداخله و تصد گر حکومت در عرصه اقتصـاد  ،اسـتفاده از بخـش خصوصـي در
ارائه خدمات شهر و عمومي ،شـفافيت در عرصـه اقتصـاد و بهينـه کـردن قـانون و
نظارت در رقابتها اقتصاد  ،کاهش يارانههـا عمـومي غيـر ضـرور و همگرايـي
فماينده در عرصه اقتصاد به کار برد(.ناجم و هترينگتون )9 :9111 ،پـا از چنـد ،
کاربرد اين مفهوم در برداشت صرفاً اقتصاد محدود نماند و به عرصـههـا سياسـي و
فرهنگي -اجتماعي گسترش يافت .
در مجموع ،حکمراني خوب را ميتوان چنـين تعريـف کـرد ،اعمـال حاکميـت و
مديريت بر مبنا شاخصهايي همچون :قانونمند  ،کارآمد  ،خدمات رساني به هنگام
در ابعاد گوناگون ،پاسـخگويي ،مسـئوليت پـذير  ،شـفافيت پـذير  ،فسـاد ناپـذير ،
نظارت پذير  ،اهتمام دولت نسبت به عدالت گستر  ،امنيت گستر  ،توزيع عاد نـه و
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منطقي کا ها و خدمات ،خدمات رساني به هنگام به شهروندان ،افـمايش ظرفيـتهـا
مشارکت پذير و رايمني در حکومت ،رفع تبعيض ها در ابعاد گوناگون ،نهادينه ساز
آزاد ها قانونمند و حقوق شهروند و مانند آن( .جوهانسـن و مـاينرز)9 :9111 ،
البته برخي نيم حکمراني خوب را با ديـد هنجـار بـه معنـي «مـديريت کارآمـد امـور
عمومي از طريق ايجاد يک حکومـت و قواعـد مشـروع و قـانوني در راسـتا پيشـبرد
ارزش ها اجتماعي افراد و گروهها» تعريف ميکنند( .پالمبتر)1 :5222 ،
بدين ترتيب حکمراني موضوعي است که ناظر بر نحوه تعام دولتها با نهادهـا
مدني و شهروندان و نحوه اتخا تصـميمات اسـت و فراينـد اسـت کـه از آن طريـق
جوامع و نهادها تصميمات خود را اتخا و به واسطه آن مشخص ميکنند که چه کساني
در اين فرايند درگير و چگونه وظيفه خود را به انجـام برسانند(.شـريفيان ثـاني:5181 ،
)17
 .6تحليل و برداشتي زمينهگرا از حکومت و حکمراني در نهج البالغه
 .6.1اهداف و ضرورت تشکيل حکومت و تفاوت هاي ماهوي حکمراني در نهج البالغيه
و دموکراسي هاي سکوالر

مولفهها حکمراني خوب در اسالم و نهج البالغه بـا مولفـههـا ايـن مفهـوم در
انديشه سياسي غرب به لحاظ صور اشترا وجود دارد ولي به لحـاظ مـاهو دارا
تفاوتهايي هستند که در جدول ي طرح ميشوند.
جدول( : )5مولفه ها حکمراني خوب در انديشه غرب و حکمراني خوب در نهج البالغه
مولفه ها

حکمراني خوب در انديشه غرب

قانون گرايي

پايبندي به قراردادهاي اجتماعي

شفافيت

قابل دسترس بودن اطالعات و

اطالعات
مبارزه با فساد

آزادي جريان آن
مبارزه با فساد از طريق ساز و
کارهاي نظارتي

حکمراني خوب در نهج البالغه
پايبندي و اعتقاد به قوانين الهي و قراردادهاي
اجتماعي
سيال و آزاد بودن اطالعات که تممين کننده
کمال انساني است
مبارزه با فساد براساس شريعت توسط ساز و
کارهاي هاي نظارتي
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برابري در مقابل قانون و برابري

بستر سازي و ايجاد فرصت هاي برابر سياسي،

تساوي و
برابري

از حيث حقوق شهروندي ،فرصت ها و

اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي براي تمامي شهروندان

شهروندان

...

در چارچوب شرع مقدس اسال

مشارکت شهروندان در تعيين
مشارکت

سرنوشت خود از طريق انتخابات و

سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش حاکم ساخته

تلقي از حاکميت مرد به عنوان يک

است؛ لذا مشارکت مرد و گفتمان جمهوريت در ذيل

اصل غيرقابل تغيير

حاکميت الهي قرار مي گيرد

پاسخگويي متقابل دولت،
پاسخگويي

کارايي و
اثربخشي
ارزش ها
مشروعيت
حکومت

حاکميت از آن خداست و هم و انسان را بر

پاسخگويي متقابل دولت ،نهادهاي مدني،

نهادهاي مدني ،شهروندان و بخش

شهروندان و بخش خصوصي در مقابل يکديگر و در

خصوصي در مقابل يکديگر

مقابل خداوند.

استفاده از تمامي ظرفيت هاي
مادي و مديريتي براي خدمات رساني
به هنگا به مرد
ارزش هاي مادي و تالش براي
تعالي زندگي دنيوي

استفاده از ظرفيت هاي مادي و معنوي به طور
کامل
تالش همزمان براي تعالي زندگي دنيوي و
سعادت اخروي
مشروعيت الهي براي ثبوت حکومت و

عقالني – قانوني و مردمي

مشروعيت مردمي براي تحقق و اجرايي شدن
حکومت

نگرش اميرالمومنين(ع) به حکومت مبتني بر جامعه يا اجتماع دينـي و عقيـدتي بـا
هستي شناسي و معرفت شناسي خاص خود و متمايم از مفروضات اومانيسـتي سـکو ر
است .در هستي شناسي و جهان بيني اسالم و نهج البالغـه ،حاکميـت الهـي بـه عنـوان
حاکميت ايده آل و تنها شک مقبول حاکميت است و حکومت به عنوان ابـمار بـرا
عينيت بخشيدن به حاکميت الهي تلقي شده است .از زاويه هستي شناختي و بـا نگـاهي
هنجار – اخالقي ،قدرت سياسي و قدرت به عنوان ابمار تلقي ميشود نـه هـدف ،لـذا
خروجي قدرت مهم است که آيا اصول و هنجارها بنيادين اسالم را اجرا مـيکنـد يـا
نه؟ در همين راستا با جهتگير اخالقي و هنجار  ،ايشان هدف از بـه دسـت گـرفتن
حکومت را گرفتن حق مظلومين از ظالمين و ستمگران ميداند .در همين راسـتا ايشـان
ميفرمايند « :آگاه باشيد! سوگند به آنکه دانه را شکافت و انسان را بيافريد ،اگـر حضـور
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حاضران نبود و حجّت با وجود ياوران تمام نمىشد و (اگر نبود) پيمانى که خداونـد از
عالمان گرفته که بر سيرى ستمگران و گرسـنگى مظلومـان ،بـى قـرار باشـند ،هـر آينـه
ريسمان حکومت را بر پشتش رها مـى کـردم و آخـرش را بـا کاسـهى اولـش سـيراب
ميساختم و مىديديد که دنياى شـما نـمد مـن ،از آبي بينـى باـم مـادهاى بـى ارزشتـر
است(.نهج البالغه.)15 :5181 ،
همچنين در جا ديگـر اميرالمـومنين(ع) هـدف از حکومـت را عبـارت از ايجـاد
امنيت ،تقويت رفاه عمومي ،احقاق حق مظلومين ،تحقق عدالت در جامعـه و حاکميـت
قانون معرفي ميکند .در همين ارتباط در يکـي از سخنانشـان در کوفـه کـه بـه «خطبـه
منبريه» هم معروف است ،از جملـه اهـداف عاليـه حکومـت اسالمي(فلسـفه حکومـت
اسالمي) را چنين بيان ميکنند« :خدايا تو مى دانى که جنگ و درگيرى ما براى به دست
آوردن قدرت ،حکومت ،دنيا و ثروت نبود ،بلکه مى خواستيم نشانه هاى حق و دين تو
را به جايگاه خويش باز گردانيم و در سرزمينهاى تو اصالح را ظاهر کنـيم تـا بنـدگان
ستمديدهات در امن و امان زندگى کنند و قوانين و مقررات فراموش شده تو بـار ديگـر
اجراء گردد(».همان.)571 :
همچنين در نامه اميرالمومنين(ع) به مالک اشـتر -کـه بـه « منشـورنامه حکومـت»
معروف است -بخش عمدها از مولفه ها حکمراني خوب برشمرده شـده اسـت .آن
حضرت در جا ديگر در باب ضرورت حکمراني و مميت حکمراني خوب و مضرات
حکمراني بد ميفرمايند« :حکمران دادگر از باران پيوسته که همه چيم را بارور مـيکنـد
بهتر است و حيوان درنده وحشي از حاکم ستمکار بهتر است و حـاکم بيـدادگر از نبـود
حاکم و حکومت و ادامه هرج و مرج بهتر است(».قضاعي 95 :5115،دلشـاد:5177،
)78-72
همچنين اميرالمومنين(ع) در کوفه طي يک سـخنراني اهـداف و آرمـانهـا خـود
برا به دست گرفتن حکومت را اين گونه تشريح ميکنند :بارالها! تو آگاهي کـه هـدف
ما از قيام ،عشق به قدرت و دستيابي به فموني متاع دنيا نيست و تنها بدان منظور اسـت
که نشانهها دين تو را به جايي که بود بازگردانيم و در سـرزمينهـايي کـه متعلـق بـه
توست اصالح و آباداني را رواج دهيم ،به نحو که بندگان تـو کـه پـيش از ايـن سـتم
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ديدهاند ،احساس امنيت کنند و قوانين مورد نظر تو که اجرا آنها به دسـت فراموشـي
سپرده شده است در جامعه حاکم گردند(.نهج البالغه.)571 :5181 ،
دو نکته از اين خطبه قاب برداشت است :يکي اينکه هـدف حاکمـان فاسـد از بـه
دست گـرفتن رياسـت همانـا کاميـابي ،برتـر طلبـي ،اشـباع غريـمه و لـذت پرسـتي
است(.اخوان )1 :5172 ،در جهان بيني حضرت امير(ع) اين اهـداف ،در زمـره اهـداف
پست شمرده شده و مقام ها دنيـو اعتبـار تلقـي شـده و فاقـد ارزش هسـتند .در
ادبيات غرب ،حکمراني مطلوب و خوب همان همکار عمومي ،توسعه پايدار انسـاني،
به حداکثر رساندن رضايت و اعتماد شهروندان ،رفع نيازها اساسي آنها و حمايـت از
حقوق و آزاد ها عمومي است(،کافمن )1 :9111 ،اما در جهان بيني اسالمي و نهـج
البالغه در عين حالي که اين مؤلفه ها و اهداف ناديده گرفته نشدهاند ،بلکه خود فلسـفه
وجود حکومت و اهداف متعاليه آن در چارچوب اسالم و برا عينيـت بخشـيدن بـه
اصول اسالمي ،بسيار مهم و جوهر تلقي شده است .لذا اهداف و مولفه ها ياد شـده
در ي اين اص جوهر قرار ميگيرند ،جنبه ثانو به خود ميگيرند و اعتبار خـود را
از تلقي ياد شده هستي شناختي و معرفت شـناختي از حکومـت و حاکميـت در اسـالم
به دست ميآورند.
 .6.2تعامل و حقوق متقابل حکومت و مرد

به دلي تحو ت و پيچيدهتر شدن جامعه شهر و بحرانهـا نوظهـور در جامعـه
شهر  ،ديگر روش ها يک سويه و منسوخ حکومت قاب قبول نيستند و کفايت نمـي
کنند ،لذا تعام و رابطه دو سويه حکومت و مردم در مديريت جامعه و تصـميم سـاز
ضرورت دارد .نکته شايان کر آن است که در اسالم ،رابطه متقاب حکومت و مـردم در
ي موضوع هستي شناختي حکومت و فلسفه تشکي آن و حاکميت الهـي قـرار مـي-
گيرد .حکومت اسالمي بر مبنا مشروعيت الهي به عنوان اصليترين و جـوهر تـرين
شک مشروعيت اسـت البتـه مشـروعيت مردمـي حکومـت بـا محوريـت مشـارکت و
پاسخگويي به مردم و گروهها ناديده گرفته نشده است با اين تفاوت کـه رابطـه ايـن دو
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نوع مشروعيت از نوع طولي است نه مواز و هـم عـرض .بنـابراين هـر دو مقولـه در
چارچوب هستي شناسي زمينه گرا از جامعه اسالمي قاب تحلي هسـتند امـا در هسـتي
شناسي اومانيستي سکو ر ،بعد الهي حکومت مورد بـيتـوجهي قـرار گرفتـه و اهـداف
متعالي معنو و تکاملي به نفع اهداف دنيو و بشر مورد بي توجهي قرار گرفتهاند.
در انديشه اميرالمومنين(ع) تأکيد زياد بر کيفيت رابطـه حکومـت بـا شـهروندان
شده است ،ايشان جوهر ترين مفهوم دموکراسـيهـا امـروز را مـورد غفلـت قـرار
نميدهد و بر اين مفهوم حتي به مراتب بيشتر از دموکراسيها سکو ر تأکيـد کـرده و
حکمرانان را به رعايت حقوق شهروند توصيه و ملمم ميسازد.
در ارتباط با حقوق مردم به يکي از کارگماران خـود چنـين مـيفرماينـد« :دوسـت
داشتنيترين چيمها در نمد تو در حق ميانـه تـرين و در عـدل فراگيرتـرين و در جلـب
رضايت مند مردم گستردهترين باشـد کـه همانـا خشـم عمـومي مـردم ،رضـايتمند
خواص (نمديکان) را از بين ميبرد اما خشم خـواص را رضـايتمند همگـان بـي اثـر
ميکند .خواص جامعه همواره بار سنگيني را بـر حکومـت تحميـ مـيکننـد .زيـرا در
روزگار سختي يار شان کمتر و در اجرا عدالت از همـه ناراضـي تـر و در خواسـته
هايشان پافشارتر و در عطا و بخششها کم سپاستر و به هنگـام منـع خواسـتههـا ديـر
عذرپذيرتر و در برابر مشکالت کم استقامتتر هستند .در صورتيکه ستونهـا اسـتوار
دين و اجتماعات پرشور مسلمين و نيروها

خيره دفاعي ،عموم مردم هستند ،پا بـه

آنها گرايش داشته بـاش و اشـتياق تـو بـا آنـان باشـد( ».نهـج البالغـه)111 :5181 ،
حضرت امير(ع) در اين فرمايش بسيار زيبا ،مفهوم محـور مـردم و مـردم دار را بـه
عنوان پيش شرط مهم مشروعيت بخشي و رضـايت عمـومي از حکومـت و نيـم جـمء
فلسفه و اهداف حکومت و حکمراني مطرح ميکند.
اميرالمومنين(ع) در باب حقوق متقاب حکومت و مردم ميفرمايند« :اى مـردم! مـرا
بر شما و شما را بر من حقى است .اما حق شما بر من آن است که از خير خـواهىشـما
دريغ نورزم و بيت المال شما را در راه شما صرف کنم ،شما را تعليم دهم تا از جهـ و
نادانى نجات يابيد و تربيتتان کنم تا فرا گيريد اما حق من بر شما اين است که در بيعت
خويش با من وفادار باشيد و در آشکارا و نهان خيرخواهى را از دست ندهيد .هر وقـت
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شما را بخوانم اجابت نمائيد و هرگاه فرمان دادم اطاعت کنيد( ».همان)95 :
اميرالمومنين(ع) در اين فرمايش خود به چهارحق اساسي و کليـد (حق مـردم بـر
حاکم) تصريح ميکند که عبارتند از .5 :خيرخواهي حـاکم نسـبت بـه مـردم  .9تنظـيم
مساي اقتصاد  .1تعليم و آموزش عمومي  .1تربيت و پرورش مردم .ايشان سـه حـق
اساسي حاکم بر مردم بيان مـيکننـد ،کـه عبارتنـد از  .5 :وفـا بـه عهـد يـا بيعـت .9
خيرخواهي مردم و اقشار گوناگون نسبت به حاکم اسالمي ،خيرخواهي حقي اسـت کـه
هم مردم نسبت به حاکم دارند و هم حاکم نسبت به مردم .1 .اجابت از دعـوت حـاکم
متدين ،صادق و متعهد به اسالم و اطاعت از اوامر او که امروزه به عنوان عـدم نافرمـاني
مدني از حکومت مشروع ،قانوني و کارآمد تلقي ميشود.
همچنين اميرالمومنين(ع) در جايي ديگر در باب حقوق متقاب و آثار اجرا يا عـدم
اجرا آن ميفرمايند:
«خداوند به خاطر حکمرانى من بر شما براى من بر شما حقى قـرار داده و شـما را
نيم بر من حقّى است .حق در عرصه وصـف ،وسـيعتـرين اشـياء و در مرحلـه انصـاف
تنگترين چيمهاست ...خداوند از حقوق خود حقوقى را بر بعضي مردم نسبت به بعض
ديگر واجب گرداند و آن حقوق را در جهات و حا ت برابر با هم قرار داد و بعضـى را
در برابر بعضى ديگر واجب نمود و بعضى واجب نگردد مگـر بـه انجـام حقـى کـه در
برابر آن است .بمرگترين چيمى که از اين حقوق واجب فرمود حقّ حاکم بـر رعيـت و
حقّ رعيت بر حاکم است ،اين فريضهاى است که خداونـد بـراى هـر يـک نسـبت بـه
ديگرى واجب نموده و اين حقوق را موجب برقرارى الفت و ارجمنـدى دينشـان قـرار
داد .رعيت اصالح نشود مگر به صـالح حاکمـان و حاکمـان اصـالح نگردنـد مگـر بـه
استقامت رعيت .پا زمانى که رعيت حقّ والى را ادا کـرد و والـى هـم حـق رعيـت را
رعايت نمود حق ميان ايشان ارجمند گردد و راههاى دين بر پا شود ،نشانههاى عـدالت
برقرار شود ،سنّتها در مجراى خود روان شود ،زمان آراسته و شايسته گـردد ،بـه دوام
دولت اميد رود و مطامع دشمنان به يأس مبدل گردد .ولى اگر رعيـت بـر والـى غالـب
شود يا والى بر رعيت ستم کند ،اختالف کلمه پيدا شود و نشانههاى ستم آشکار گـردد،
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افساد و اختالل در دين زياد شود ،راههاى روشن سـنتهـا رهـا گـردد ،از روى هـواى
نفا عم شود ،اجراى احکام رو به تعطيلى رود ،بيمارى روانها زياد شود ،در آن وقت
مردم از تعطي حقّ عظيم نترسند و بر انجام گرفتن باط بمرگ وحشـت نکننـد .بـه آن
هنگام است که نيکوکاران خوار و بدکاران عميم شوند و کيفر خداوند نمد بندگان بمرگ
گردد( ».نهج البالغه.)151 :5181 ،
 .7مولفه هاي حکمراني خوب در نهج البالغه
درگفتار پيش ،تفاوتها ماهو در ارتباط با ماهيت و نوع حکمراني در اسالم بـا
تمرکم بر نهج البالغه با دموکراسي ها سـکو ر و نيـم يـک شـاخص مهـم حکمرانـي
خوب يعني رابطه تعاملي حکومت و مردم طرح شدند ،حال در اين قسـمت ،مهمتـرين
شاخص ها ديگر ،به اجمال طرح ميشوند .با اتخا رويکرد نظر  -روشي زمينه گرا
يکي از فرضيه ها تحقيق آن بود که در شرع مقدس اسالم و نهج البالغه ،مولفـه هـا
تشکي دهنده حکمراني خوب به صورت مشروط و در صورت سازگار با جهان بيني
و هستي شناسي اسالم قاب قبول خواهند بود.
 .7.1قانون گرايي ،حق محوري و ظلم ستيزي
قانونمند و حاکميت قانون ،جوهره و روح حکمراني خـوب اسـت و بـدون آن،
حکمراني کالبـد بـي روح ،فاقـد پاسـخگويي و کارآمـد خواهـد بـود .قانونمنـد ،
مفهومي است که همه حکومتها و مديران از خودکامهترين تا دموکراتيترينهـا بـه آن
استناد ميجويند .اما اين مفهوم ،متأسفانه ملعبه دست عوامفريبان و قدرت جويـان فاقـد
عواطف انساني شده است ،آنان بـا ظـاهر قـانونگـرا ،اهـداف تنـگ نظرانـه فـرد و
گروهي خود را با زد و بندها ،توجيهها ظاهراً منطقي و تفسيرها تنگنظرانه در پـا
نقاب قانونگرايي پنهان ميسازند(.سردارنيا)591 :5125،
برخي بر اين باورند که قانونمنـد بسـتگي بـه ميـمان اعتبـار و ارزشـي دارد کـه
شهروندان و حکمرانان برا سازمانها ،نهادها وضع و اجـرا قـانون و حـ و فصـ
اختالفــات قائ ـ هستند(.فابريســيوس )9 :5228 ،هــر چــه مي ـمان اعتمــاد و بــاور بــه
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مشروعيت حاکمان و سالمت قانونگذاران و حکمرانان بيشـتر باشـد ،آنگـاه تمايـ بـه
قانونمند در بين مردم ،گروه ها و نهادها مدني نيم بيشـتر مـيشـود( .بـارو:5222 ،
)51
اگر اميرالمومنين(ع) وجود حکومت جائر را بر نبود حکومت و نبود قانون تـرجيح
ميدهد ،بر لموم حکومت و قانونمند در بستر يک جامعه توحيد و ديني نيـم تأکيـد
ميکند .البته بدون ترديد ،ايشان قانون و محتوا آن در شک سکو ر را نميپذيرد و از
اين حيث در يک جامعه ديني نبايد تصميمات و قوانين با اسالم و قرآن کريم ناسـازگار
باشند .ايشان معتقدند که غايت دينـي حکومـت مـيطلبـد کـه قـوانين و حقـوق بـرا
شهروندان و دولت بايستي به نحو باشد که زمينه تحقق احکام الهـي را بگسـترد و بـا
رعايت اين حقوق ،نه حکمي تعطي گردد ،نه فساد در دين پديد آيـد و نـه سـنتي از
سنت ها الهي بر زمين بماند(.سروش )19 :5181،البته با کمي تأم متوجه ميشـويم
که در نهـج البالغـه ،در بسـتر جامعـه اسـالمي ،تعـارض بـين سـنت و قـانون وجـود
ندارد.يعني از يک سو ،محتوا قانون نمـيتوانـد در تعـارض بـا کتـاب خـدا و سـنت
پيامبر(ص) باشد از سو ديگر ،کسب رضايت عمومي مردم ايجاب ميکند کـه قـانون
با توجه به خردورز  ،مشورت ،عدالت و انصاف وضع شود .مضافاً اينکه قرآن و سنت
پيامبر(ص) و نهج البالغه سرشار از توصيه و تاکيد به حکمرانان و مـردم بـرا عـدالت
ورز  ،تامين امنيت ،قانونمند  ،مبارزه با فساد و مانند آن است( .سردارنيا)11 :5129،
حضرت علي(ع) در اجرا قانون بـه عنـوان شاخصـه و جـوهره مهـم حکمرانـي
خوب بر برابر همه در مقاب قانون و عدم نقض آن تاکيد و تصريح داشت .در همـين
ارتباط خطاب به مالک اشتر ميفرمايند« :هميشه حق را گرچه بـر نمديـک و دور باشـد
اجرا کن و اعمال خود را به حساب خداوند بگـذار ،گرچـه اجـرا حـق بـه تـو زيـان
برساند و هميشه به عاقبت حـق بينـديش(».لنکرانـي )587 :5171،حضـرت علـي (ع)
همگان به ويوه کارگماران خويش را به رعايت حقوق مردم دعوت ميکرد .چنانکـه بـه
مالک اشتر ميفرمايد« :بايد محبوبترين امور نمد تو ميانه ترين آنان در حق باشد( ».نهـج
البالغه)111 :5181 ،
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اميرالمومنين(ع) قانون و حق مـدار را مـالزم يکـديگر مـيدانـد و معتقدنـد کـه
مصلحت گرايي ممکن است باعث انحراف از عدالت و دين شود .ايشان در خطبه 951
چنين ميفرمايند« :به خدا سوگند ،اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمانهـا اسـت بـه
من دهند تا خدا را نافرماني کنم در اينکه پوست جويي را از موريانه ا به ناروا بگيـرم،
هرگــم چنـين نخــواهم کــرد( ».مانــدگار  .)91 :5185،همچنـين اميرالمــومنين(ع) در
راستا قانونمندار و حق طلبي در نامه معروف خود به مالک اشتر ميفرمايند« :حق و
قانون را درباره کسي که زم اسـت اجـرا کـن ،بـدون توجـه بـه اينکـه آن شـخص از
نمديکانت به شمار ميآيد(».نهج البالغه.)157 :5181 ،
در جا ديگر اميرالمومنين(ع) در تأکيد بر عدالت و ظلم ستيم مـيفرماينـد« :بـه
خدا سوگند! آنچه از عطاياى عثمان و آنچه بيهوده از بيت المال مسـلمين بـه ايـن و آن
بخشيده ،اگر بيابم به صاحبش باز مىگردانم ،چه مهريه زنان شده باشد ،يا کنيمانى را بـا
آن خريده باشند ،زيرا عدالت گشايش مىآورد و آن کا که عـدالت بـر او گـران آيـد،
تحم ظلم و ستم بر او گرانتر خواهد بود( .» .همان)12 :
 .7.2عدالت ورزي کارگزاران
عدالت از جمله موضوعاتي است که از ديرباز دغدغـه بشـر ،انديشـمندان و اديـان
الهي بوده است .پا از حاکميت قانون ،عدالت واژه يا مفهـوم بسـيار مهـم و در واقـع،
جوهره ديگر حکمراني خوب محسوب ميشود .عدالت عام قوام بخش و مشـروعيت
بخش به حکمراني و حکومت ،عام مهم در استمرار همبستگي بين جامعه و حکومـت
و استحکام بخش به جامعه است .قانون مند و عدالت دو ستون بسيار مهم برا حفظ
خيمه نظام سياسي و جامعه هستند.
عدالت و حق محور يا ظلم ستيم دو مورد از مهمترين عناصر حکومت علـو
و امامان معصوم (ع) هستند همين ويوگي منحصر به فرد در علي (ع) بود که ايشـان را
تا به امروز شهره همه آفاق و اعصار کرده است لذا تعداد قابـ تـوجهي از نويسـندگان
مسيحي از ايشان به بمرگي تمام ياد کردهاند.
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از ديد اميرالمومنين(ع) ،عدالت الفبا اصالح در جامعه است .زيرا ضعف هـا ،بـي
نظميها و ناکارآمد ها همگي ناشي از خـروج امـور از حـد و انـدازه طبيعـي خـود
هستند .عدالت باعث تعادل در جامعه بين اقشار گوناگون ميشـود و همچنـين معيـار
برا تدبير عمومي مردم است( .نهج البالغه )197 :5181،در نگـرش ايشـان ،يکـي از
جنبه ها

مهم عدالت ،جبران ظلم و بي عدالتي اعمال شده بر افراد و تعيين موقعيـت

اشخاص بر اساس تالش و کوشش آنها است ،در اين راستا ميفرمايند « :تالش و رنج
هر يک از آنها را شناسايي کن و هرگم تالش و زحمات کسي را بـه حسـاب ديگـر
مگذار(».همان)155 :
اميرالمومنين(ع) در نامها به مالک ميفرمايند« :بهتـرين چيـم کـه کـارگماران را
شادمان ميکند اجرا عدالت ،برپايي آن در شهرها و آشکار ساختن دوستي مردم اسـت
و دوستي مردم آشکار نميشود مگر موقعي که دل هايشان از کينه و خشم خالي شـود
و دلسوز نميمانند مگر وقتي که زمامداران خويش را برا کارها خود نگـاه دارنـد و
ادامه حکومت آنان را سنگين نشمارند و نخواهند که هر چه زودتر اين حکومـت تمـام
شود .بنابراين آرزوها مردم را برآورده کن ،آنها را به خوبي ياد کن و تالش و همـت
اشخاصي که مورد امتحان قرار گرفته اند و سختي هايي را متحم شده اند را يـادآور
نما .زيرا که يادآور کارها

نيک نيکوکاران ،انسان شجاع را تهييج ميکند و به تالش

وادار مينمايد(.همان)112 :
 .7.7پاسخگويي و مسئوليت پذيري در مقابل مرد

پاسخگويي يک امر حياتي برا حکمراني خـوب اسـت ،البتـه پاسـخگويي بـدون
وجود شفافيت و قانونمند قاب اجرا نيسـت .ايـن مولفـه در کنـار مولفـه هـا ديگـر
حکمراني ،عنصر مهم مشروعيت بخش بـه حکومـت و مشـوق همکـار و مشـارکت
مردم و گروه ها با حکومت است .در انديشه حکومتي حضرت امير(ع) پاسـخگويي بـه
مثابه ضرورت و يک شاخص جاويدان و هميشگي بـرا ايجـاد و اسـتمرار حکمرانـي
مطلوب است به گونه ا که نبود آن را منشا تباهي حکومت مـيدانـد .پاسـخگويي در
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نهج البالغه به دو صورت بيان ميشود :نخست ،پاسخگويي کارگماران در برابر خداوند
دوم پاسخگويي آنها در قبال مردم.
اميرالمومنين(ع) ميفرمايند « :هرگم گمان مبريد کـه مطلـب و سـخن حقي(انتقـاد
کردن از ايشان) که به من ميگوييد برايم سنگين باشد و از آن ناراحـت شـوم و گمـان
مداريد که من در فکر بمرگ جلوه دادن خويشم زيرا کسي که شنيدن و عرضـه حـق و
عدالت بر او دشوار باشد ،عم به آن برايش دشوارتر خواهد بود .بنابراين از گفتن حـق
و يا مشورت به عدل با من خوددار مکنيد زيرا من شخصـاً خـويش را مـافوق آنکـه
اشتباه کنم نميدانم و از آن در کارهايم ايمن نيستم ،مگر اينکه خداوند مرا حفـظ کنـد».
(همان)157 :
در نگرش اميرالمومنين(ع) ،آگاهي از امور کشور حق مـردم اسـت و تنـوير افکـار
عمومي و پاسخ به پرسش ها و شبهات مردم وظيفه حاکم شمرده ميشود .حکومت هـا
هميشه در معرض انواع شايعات و اتهامات قرار دارند ،اين آفت در حکومت ها ديني
به تهديد اص حکومت و خدشه دار کردن قداست دين ميانجامـد ،لـذا آگـاه سـاختن
مردم ميتواند کمک بمرگي به از ميان بردن اين خطـر ايفـا کنـد .حضـرت اميـر(ع) در
همين راستا به مالک اشتر ميفرمايند « :هرگـاه مـردم تصـور کردنـد کـه تـو از راه حـق
منحرف شده و ظلمي به آنان روا کردها  ،آشکارا با آنان سـخن بگـو ،عـذر خـويش را
درباره آنچه که باعث بدبيني شده با آنان در ميان گذار و با آشکار شدن در ميـان مـردم،
آنان را از بدگماني برهان(».نهج البالغه .)157 :5181
همچنين اميرالمومنين(ع) برا مردم ،حق پرسـش ازحکومـت و کـارگماران را بـه
رسميت ميشناسد و در همين راستا در بخشي از نامه خود بـه مالـک مـيفرماينـد...« :
براى کسانى که به تو نياز دارند ،زمانى معين کن که در آن فارغ از هـر کـارى بـه آنـان
بپردازى .براى ديدار با ايشان به مجلا عام بنشين ،مجلسـى کـه همگـان در آن حاضـر
توانند شد  ...در برابرشان فروتنى نمايى و بفرماى تا سپاهيان ،ياران ،نگهبانان و پاسپانان
به يک سو شوند تا سخنگويشان بىهراس و بىلکنت زبان سخن خويش بگويد که مـن
از رسول اهلل (ص) بارها شنيدم که مـىگفـت :پـا و آراسـته نيسـت امتـى کـه در آن،
زيردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوى دست بستاند .پـا تحمـ نمـاى
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درشتگويى يا عجم آنها را در سخن گفتن .تنگ حوصـلگى و خودپسـندى را از خـود
دور ساز تا خداوند درهاى رحمتش را به روى تو بگشـايد و ثـواب طـاعتش را بـه تـو
عنايت فرمايد .اگر چيمى مىبخشى ،چنان بخش که گويى تو را گوارا افتاده است و اگر
منع مىکنى ،بايد که منع تو با مهربانى و پوزش خواهى همراه بود( ».همان.)151 :
 .7.4نظارت پذيري حکومت و کارگزاران حکومتي
يکي از شاخصها دموکراسي و حکمراني خوب ،سـطح بـا

نظـارت پـذير

است و بين نظارت پذير و اصالح ،پويايي و کارآمـد هـر سيسـتم ارتبـاط و پيونـد
مســتقيمي وجــود دارد .ايجــاد ،نهادينــه ســاز و اســتمرار سيســتم تــوازن و کنتــرل از
شاخص ها مهم حکمراني خوب است .در دنيا پيچيده امروز ،هيچ نظامي نميتوانـد
بيتوجه به نظارت باشد اما سطح نظارت پذير از نظامي به نظام ديگر متفـاوت اسـت
هرچه نظارت پذير بيشتر باشد ،اصالحات و رفع خطاهـا بيشـتر مـيشـود و سيسـتم
ميتواند مقتدرانه و با کارآمد و پاسخگويي بيشتر به پيش رود.
يکي از روشهايي که اميرالمومنين(ع) برا پاسخگويي کارگماران خـود در پـيش
گرفت ،فعال کردن يک نظارت سيستماتيک بر ارکـان حکومـت و اقـدام قاطعانـه عليـه
کارگماران نـاقض قـانون ،عـدالت و امـوال عمـومي بـود .ايشـان در نامـها بـه مالـک
ميفرمايند ...« :سپا رفتار کارگماران را بررسى کن و خبررسانان راستگو و وفا پيشه بر
آنان بگمار که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان سبب امانـتدارى و مهربـانى بـا
رعيت خواهد بود .از همکاران نمديکت سخت مراقبت کن و اگر يکى از آنان دست بـه
خيانت زد و گمارش خبررسانان تو هم آن خيانت را تأييد کرد به همين مقـدار گـواهى
قناعت کرده او را با تازيانه کيفر کن و آنچه از اموال کـه در اختيـار دارد از او بـاز پـا
گيــر ،ســپا او را خــوار دار ،خيانتکــار بشــمار و طــوق بــد نــامى بــه گــردنش
بيفکن(».همان)155:
 .7.5مبارزه و اقدا قاطعانه و مستمر عليه فساد
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عدم سوء استفاده از قـدرت عمـومي و مبـارزه قـاطع بـا تمـامي ظـواهر فسـاد از
مؤلفهها حکمراني خوب شمرده ميشود .فساد يعني سوء استفاده از قدرت عمومي يا
حکومت در جهت منافع فرد  ،گروهي يا طبقاتي است .فساد سـتيم و اهتمـام بسـيار
جد به حفظ بيت المال و اموال عمومي چه در ساحت نظر و بيـان و چـه در سـاحت
عم  ،يکي ديگر از ويوگيها بسيار شاخص علي (ع) است که او را شهره همه آفـاق
و اعصار کرده است .فساد باعـث تخريـب حکومـت ،بـي اعتمـاد سياسـي و بحـران
مشروعيت ،شکاف و جـدايي مـردم و جامعـه از دولـت و ضـعف و بـي انسـجامي يـا
واگرايي شديد در جامعه ميشود .در سـاحت هسـتي شـناختي و فلسـفي ،ديـن اسـالم
سالمت اخالقي و دور از فساد و فسق را از ويوگي ها و المامات مهم برا حکمرانان
ميداند.
اميرالمومنين(ع) معتقدند که وقتي منابع جامعه در اختيار کـارگماران و دولتمـردان
قرار ميگيرد ،اين خطر وجود دارد که آنان برا استفادهها شخصـي ،گروهـي و غيـر
مشروع از منابع عمومي وسوسه شوند(.کردبچه ،ميرزايي و مفتون )711 :5125،ايشـان
در بسيار از خطبهها و نامههايشان خطاب به حاکمان بر مسئله مقابلـه بـا فسـاد ،عـدم
سوء استفاده از اموال عمـومي و برخـورد قـاطع بـا افـراد فاسـد بسـيار تأکيـد داشـتند:
«نبايستي در آنچه متعلق به مردم است برا خود حقي قائ شو (».همان )195 :از ديد
ايشان « ،زمامداران ،امين خدا در زمين ،برپا دارنده عدالت در جامعه و عام جلـوگير
از فساد در ميان مردم هستند(».تميمي آمد  )919 :5117،در جـا ديگـر خطـاب بـه
يکي از کارگماران خود ميفرمايند « :همانا من ،به راستي به خدا سوگند ميخـورم اگـر
به من گمارش کنند که در اموال عمومي خيانت کرد  ،کم يا زياد ،چنان بر تـو سـخت
گيرم که کم بهره شده و در همينه عيال ،درمانده و خوار و سرگردان شو (».نهج البالغه
.)117 :5181 ،
 .7.6شايسته ساالري
شايسته سا ر يکي از شاخصها حکمراني خـوب اسـت ،اسـتمرار حکمرانـي
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مستلمم کارآمد و خدمات رساني به هنگام و مطلوب است و اين امر حاص نميشـود
مگر به شايسته سا ر  .يکي از مؤلفه ها حکمراني خـوب از منظـر اميرالمـومنين(ع)
انتخاب فرد شايسته برا هر پست اسـت .در نامـه شـماره 11خطـاب بـه مالـک اشـتر
ميفرمايند « :برا مشاغ بسيار مهم از سپاهيان و لشکريان خود کسي را انتخـاب کـن
که در برابر سختي ها و پيش آمدها تلخ و ناگوار ،استوار باشد و مصيبت ها بـمرگ
و را از پا ننشاند ،ايشان شخصي باشد که زمان ناتواني و ضعف ديگران ،بر او ضـعف
و ناتواني غالب نشود و بر اثر بيتفاوتي ديگـران ،بـيتفـاوت نگـردد( ».نهـج البالغـه ،
)112 :5181
حضرت امير(ع) در نامه خود به مالک اشتر ميفرمايند :کارگماران خـود را پـا از
آزمايش و امتحان به کار بگمار و از بين آنها افراد که با تجربهتر و پا تـر و پيشـگام
تر در اسالمند ،گمينش کن( ».همان )155 :يا در کالم ديگر به مالـک مـيفرماينـد« :در
کار کارگمارانت بنگر و پا از آزمايش به کارشان برگمار و به سبب دوسـتى بـا آنهـا،
بىمشورت ديگران به کارشان مگمار ،زيرا به رأى خود کار کردن و از ديگران مشـورت
نخواستن گونهاى از ستم و خيانت است .کارگماران شايسته را در ميان گروهـى بجـوى
که اه تجربت و حيا هستند و از خاندانهاى صالح ،آنها که در اسالم سابقهاى ديـرين
دارند .اينان به اخالق شايستهترند و آبرويشان محفوظتر است و از طمـع کـارى بيشـتر
رو گرداناند و در عواقب کارها بيشتر مينگرنـد( ».همـان )155 :يـا در جـا ديگـر
علي(ع) ميفرمايند :در انتخاب کارکنـان و کارگمارانـت ،شـفاعت و وسـاطت کسـي را
مپذير مگر شفاعت در مورد شايستگي و امانتدار آنها(.شما الدين)115 :5171،
 .7.7مشارکت
حکمراني خوب مستلمم مشارکت فراگير و حضور نماينده همه گروه ها در فراينـد
تصــميمســاز و تصــميم گيريهــا و نيـم مســتلمم پاســخگويي ،ســالمت و شــفافيت در
تصميمات ،کنشها و دنبال کردن اهداف مشتر است .اميرالمومنين(ع) بـه هـيچ عنـوان
درصدد تحمي حکومت خود بر مردم بر نيامد حتـي زمـاني کـه از سـو مـردم بـرا
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حکومت مورد استقبال قرار گرفت ايشان فرمودند « :مرا واگذاريد و ديگر را به دست
آريد  ...بدانيد اگر من درخواست شما را پذيرا باشم با شما آن گونه کـه خـود مـىدانـم
رفتار خواهم کرد و به حرف مالمت گرها و اين و آن گوش نمىدهم و اگر دست از من
برداريد من همانند يکى از شما خواهم بود .در ميـان کسـانى کـه و يـت امـور را بـدو
مىسپاريد من شنواتر و فرمانبردارتر مىباشم .من اگر وزير شما باشم بهتر است از آنکـه
امير شما باشم( ».نهج البالغه.)591 :5181 ،
در نگرش اميرالمومنين(ع) ،مشارکت شـهروندان دارا مفهـوم عميقـي بـود کـه
بيانگر مبنا نظر اعتقاد امام به لموم برخـوردار حکومـت از پشـتوانه مردمـي بـود.
ايشان حضور و مشارکت مردم را يکـي از عوامـ اساسـي در پـذيرش حکومـت مـي-
دانست(.کردبچه ،ميرزايي و مفتون .)718 :5125،اميرالمومنين(ع) خطاب به مالک مي-
فرمايند « :آداب پسنديده اى را که بمرگان اين امت به آن عم کردند و ملت اسـالم بـا
آن پيوند خورده و رعيت با آن اصالح شدند را بر هم ممن و آدابى که به سنتهاى خوب
گذشته زيان وارد مى کند پديد نياور ،که پاداش براى آورنده سنت و کيفر آن بـراى تـو
باشد که آن ها را درهم شکستى .با دانشمندان ،فراوان گفتگو کن و بـا حکيمـان فـراوان
بحث کن که مايه آبادانى و اصالح شهرها و برقرارى نظم و قانونى است که در گذشـته
نيم وجود داشت( ».نهج البالغه.)117 :5181 ،
 .7.8کارآمدي و اثربخشي
حکمراني خوب ،مشروط به خروجي خـوب و مسـتمر بـرا مـردم يـا کارآمـد
است .در حکمراني خوب ،هدف حکومت بـه حـداکثر رسـاندن رفـاه عمـومي ،جلـب
رضايت ماد و معنو شهروندان و حمايت از حقـوق بنيـادين شـهروندان اسـت .هـر
حکومتي که موفق به تحقق اين اهداف شود آن حکومت کارا و اثربخش تلقـي خواهـد
شد .کارايي و اثربخشي بـه توانـايي حکومـت در قانونگـذار  ،قضـاوت و تصـميمات
مديريتي در باب عدالت و قانونمند متکي است ،عالوه براين چگونگي ارائه خـدمات
عمومي به همگان ،نشان دهنده صالحيت و شايستگي کـارگماران اسـت( .آسـموگلو و
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ديگران)91 :9111 ،
اميرالمومنين(ع) در خطبها کارآمد نظام سياسي را در گرو چهار عام ميدانـد:
 .5اتحاد و وحدت کلمه .9 .اطاعـت از رهبـر جامعـه .1 .تـالش حکومـت در امـر
عمران و آباد کشور .1 .تعهد نسبت به ادا امانتها و انجام مسئوليتها اجتمـاعي.
(نهج البالغه )12 :5181 ،همچنين ،ايشان در نامها به مالک ،چهار مـورد مهـم بـرا
کارامد و اثربخشي حکومت بيان ميکند :الف) جمع آور ماليات آن ديار ب) مبارزه
با دشمنان اعم از داخلي و خارجي ج) کوشش مسـتمر در اصـالح امـور شـهروندان د)
آباد کردن شهر( .همان )111 :از جمله مولفه ها

زم و ضرور ديگر برا اثربخشي

و کارايي حکومت در نهج البالغه عبارتند از :تامين امنيت فراگير ،نگرش ويوه بـه رشـد
و بالندگي شهروندان به لحاظ ماد و معنو و همچنين تامين رفاه عمومي.
 .7.7شفافيت
حکمراني خوب در صورتي تحقق مييابد که کليه تصـميمات و اقـدامات مـديران
رده با و رده مياني و پايين از شفافيت بـا يي برخـوردار باشـد و از هرگونـه ابهـام و
پنهانکار به دور باشد .يکي از وجوه و عناصـر حکمرانـي در نهـج البالغـه ،موضـوع
شفافيت و حق مدار در بيان و عملکـرد کـارگماران حکـومتي اسـت .علـي (ع) مـي-
فرمايند « :هرگاه مردم تصور کردند که تو از راه حق منحرف شده و ظلمي بـه آنـان روا
کردها آشکارا با آنان سخن بگو ،عذر خويش را درباره آنچه که باعث بدبيني شـده بـا
آنان در ميان گذار و با آشکار شدن در ميان مـردم ،آنـان را از بـدگماني برهـان( ».نهـج
البالغه )157 :5181 ،
 .7.17تأمين امنيت

امنيت يکي از مهمترين نيازها و ضرورتها برا جامعه بشـر اسـت ،بـه مفهـوم
ديگر ،مهمترين وظيفه هـر حکومـت و مهمتـرين انتظـار مـردم و جامعـه از حکومـت،
برقرار امنيت است به شرطي که امنيـت بـه صـورت فراگيـر ،مسـتمر ،برابـر و بـدون
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تبعيض حاص شود و امنيت ضعفا و فرودستان نيم پا به پا امنيت اغنياء تـأمين شـود.
اهميت اين عنصر نمد اميرالمومنين(ع) چنان با است که وجود قوانين بد و ناکارآمـد و
حکومت جور را بر نبود آن اولويت ميدهـد( .سـردارنيا )11 :5129،اميرالمـومنين(ع)
صرفاً به امنيت جاني و سياسي نپرداخته بلکه امنيت در تمامي ابعاد را طرح کرده اسـت
که مهمترين آنها عبارتند از .5 :تأکيد بر امنيت اقتصاد صاحبان صنايع و تجار(همـان:
 .9 )195تأکيد بر امنيت قضايي به عنوان محـافظي بـرا ديگـر ابعـاد امنيـت (همـان:
 .1 )111اهتمام به امور ارتش و سپاهيان به عنوان حافظان امنيت مردم و جامعـه(همان:
 .1 .)112نفي روحيه خودکامگي و استبداد که مانع ثبـات و امنيـت مـيشـود( .همـان:
( )111ماندگار  )11 :5185 ،بدين ترتيب در نهج البالغـه امنيـت مبتنـي بـر نظـم و
قوانين الهي همواره مد نظر اميرالمومنين(ع) بوده است.
 .8نتيجهگيري
اين تحقيق ،با عنايت به المام اتخـا رويکـرد بـومي گرايانـه اسـالمي و علمـي در
انجام پووهشها و آموزش در ايران و نيم با عنايت بـه المامهـا و بايسـتههـا بـرا ارائـه
راهبردها ضرور برا تحقق حکمراني خوب در ايران تـأليف شـده اسـت .امـروزه
حکومتها با چالشها جد مواجه شدهاند لذا عبور از بحرانها و چالشهـا نيازمنـد
تمهيدات نظر  ،پووهشها و اقدامات جد برا تحقق و استمرار بخشيدن به حکمراني
خوب با شاخصها ياد شده است.
در اين تحقيق نگارندگان تالش کردند کـه در چـارچوب يـک رويکـرد روشـي و
نظر زمينه گرا در بستر جهـان بينـي اسـالمي و بـا تمرکـم بـر نهـج البالغـه ،ماهيـت
حکمراني و شاخصها آن در نهج البالغه و تفاوتها آن با نوع و ماهيت حکمرانـي
در نظام ها مردم سا ر سکو ر را تحلي کنند .حکومت برا امام علي (ع) نه به مثابه
هدف بلکه به عنوان ابمار در خدمت ارتقا اخالقي و معنـو جامعـه ،اجـرا شـرع
مقدس اسالم و نيم در جهت رفع نيازها مردم و برقرار امنيـت و آبـاداني در جامعـه
اسالمي محسوب ميشود .ديدگاه ما در اين نوشتار بر اين بود که گرچـه بـين شـاخص
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ها اين مفهوم در نهج البالغه و انديشه سياسي غرب ،به لحاظ شکلي و در موارد به
لحاظ محتوايي اشترا و شباهت وجود دارد اما نگاه امام علي (ع) به مقوله حکومـت و
حکمراني به لحاظ ماهو متفاوت بـود .نگـاه امـام علـي (ع) بـه مقولـه حکمرانـي در
چارچوب جهانبيني اسالمي و به صورت فرا زماني ،فرامکاني ،اخالقي ،معنو و تعالي
بخش به جامعه بود.
درونمايه مؤلفهها حکمراني خوب اسالمي از يک ترکيب دوگانه تشکي شده اسـت.
که در درجه نخست آن شک معنو و توحيد و در درجه بعد اهميت ،سطح ماد
و دنيو قرار دارد .در حاليکه درونمايه مولفهها حکمرانـي خـوب مطـرح شـده در
غرب نشأت گرفته از اومانيسم و انسان محور به جـا خـدامحور و اولويـتهـا
عمدتاً عيني و کمتر تکام جويانه است.
منابع
الف .فارسي
اخوان کاظمي ،بهرام(« .)5172آرمان ها حکومت از ديدگاه امام علي(ع)» ،حکوميت
اسالمي ،سال سوم ،شماره .57پاييم.
براتعلي پـور ،مهـد (« .)5181نوفضـيلت گرايـي سياسـي و هويـت هـا جمـاعتي»،
فصلنامه مطالعات ملي ،سال ششم ،شماره اول ،تابستان.
نهييج البالغييه( .)5181ترجمــه محمــد دشــتي ،قــم :موسســه فرهنگــي تحقيقــاتي
اميرالمومنين(ع).
دلشاد تهراني ،مصطفي( .)5179سيره نبوي .دفتر اول ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات.
سردارنيا ،خلي اله( « .)5125شـاخص هـا حکمرانـي خـوب شـهر در چـارچوب
نظريه سيستمي» .در همايش مجموعه مقاالت حکمروايي خيوب شيهري ،جلـد
اول ،تهران :انتشارات صدرا.
سردارنيا ،خلي اله(« .)5129شاخص ها و نسبت مشروعيت مردمي و دينـي حکومـت
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در نهج البالغه» .فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه ،سال اول ،شماره ،5بهار.
ســروش ،محمــد( « .)5181اهــداف و آرمــان هــا حکومــت» ،در مجموعــه مقــا ت
دانشنامه اما علي(ع) (به کوشـش علـي اکبـر دلشـاد) تهـران :انتشـارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي.
شريفيان ثـاني ،مـريم( « .)5181مشـارکت شـهروند  ،حکمرانـي شـهر و مـديريت
شهر » .فصلنامه مديريت شهري ،شماره  ، 8زمستان.
عالم ،عبدالرحمن( .)5171بنياد هاي علم سياست .تهران :نشر ني.
علو پور ،سيد محسن(« .)5188بحران اخالق مدرن و چرخش ارسطويي مکينتـاير».
معرفت اخالقي .سال اول ،شماره اول ،زمستان.
کردبچـه ،حميـد و فرامــرز ميرزايــي و زهــرا عبــاد مفتــون (« .)5125توســعه نظريـه
حکمراني خوب با استفاده از نهج البالغه» ،مجموعه مقاالت همايش نهج البالغه.
همدان :انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.
لنکراني ،محمدفاض ( .)5171آيين کشورداري از ديدگاه اما علي(ع) .قم :دفتر نشـر
فرهنگ اسالمي.
ماندگار  ،محمدمهد (.)5185خط و مشي هاي سياسي نهج البالغه .قـم :انتشـارات
بوستان کتاب.
ب .عربي:
تميمي آمد  ،عبدالواحد( .)5117شير غيررالحکم و دررالکليم ،جليد ،6بيـروت:
موسسه ا علمي للمطبوعات بيروت.
شما الدين ،محمدمهد ( .)5155نظا الحکم و االداره فيي االسيال  .چـاپ سـوم،
بيروت :موسسه ا علمي للمطبوعات بيروت.
قضاعي ،ابوعبداهلل بن سالمه ( .)5151دستور معالم الحکيم و مياثور مکيار الشييم.
چاپ اول ،بيروت :دارالکتب العربي.

تبيين حکمراني خوب در نهج البالغه با رويکرد روشي زمينه گرا
11

: التين.ج
Acemoglu.D, Johnson.S, Robinson.J, Thaicharoen.Y. (2003).
“Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises
and Growth”, Journal of Monetary Economics, Vol.50.
Barro, R.J. (1999). “Determinants of Democracy”, Journal of Political
Economy, Vol.107.No.6.
Fabricius, Michael. (1998). “The Impact of security on Bank Deposits
and Investment”, IMF, Working Paper.

Johnson, Ronald w. & Henry Minis (2000), Approaches to Promoting
Good Governance, Near East Bureau, Democratic Institution
Support Project.
Kaufman, Daniel. (2003).Rethinking Governance,World bank.
Najem, Pierre &Martin Hetherington.(2003). Good Governance in the
Middle East Oil Monarchies, London, Rutledge Curzon
Publication.
Plumptre, Tim & John Graham. (1999). Governance & Good
Governance, Institute on Governance, December.
UNDP.(2000). Characteristics of Good governance, The Urban
Governance initiative TUGi.
Wolson, F.G. (1936). The Elements of Modern Poletics, New York,
Mcgraw Hill.

