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مرتبط با انديشككده هكاي :عكدالت -امكور
اجتماعي ،جمعيت و نيروي انساني – خانواده -
امنيت

کمرانی خوب ،رهيافتی برای پيشرفت و توسعه در اندیشه و سيره امام علی(ع)
م رداد اتمی ،1سجاد عمرانی

2

چکيده
مفهوم حکمرانی خوب قدمتی به اندازه تاریخ اندیشه سیاسی دارد .حکومت خوب احکمرانی خوب) همواره دقدقه
مصمحان و اندیشمندان در ورصه وم و نظر بوده و خواهد بود .این مفهوم همواره در طول حیات بشر باز نمایی و باز
تعری

شده است .حکمرانی خوب در سه دههی اخیر کانون توجه بسیاری از محاف بینالمممی شد.این مفهوم در سال

 0313توسط بان

جهانی به ونوان ی

مشتم بر تاریخ روایات و تجربه ای از ی

طرح کام برای توسعه و کشورداری مطرح شد .از طرفی در متون دینی ما که
حکومت اسالمی گزار

شده تحت رهبری امام ومی اع) در قرن هفت میالدی

شک گرفته ،بر آن شدی که این شاخصها در آموزهها و آیین حکومت داری امام ومیاع) را با شاخصهای حکمرانی
خوباآزادی شهروندان ،پاسخگویی دولت ،حاکمیت قانون ،کارآمدی و اثر بخشی ،رضایت ومومی ،کنترل فساد) بررسی
کنی  .به نظر میرسد با توجه به گیشت  07قرن از حکومت داری امام ومیاع) ،این آموزهها همجنان با شاخصهای
مطرح شده در حکمرانی خوب در قرن بیست روایی و پایایی دارد .این پژوهش به رو

تحمیمی -تطبیقی و اسنادی

سازمان یافته است.
واژگان کليدی :کمرانی خوب ،کومت اسالمی ،آموزههای امام علی(ع) ،شاخصهای کمرانی خوب،
پيشرفت.
 -1مقدمه
اهمیت جد ی نهادهای ومومی و حکمرانی خوب برای رسیدن به توسعه و کاهش فقر ،در دهه  31میالدی به اوج خود
رسید .دقیقا همان طور که در دههی 11تشخیص داده شد پروژههای سرمایه گیاری در محیط سیاسی اختالل زا نتایج
رضایت بخشی حاص نمیکنند ،در دههی  31نیز آشکار شد که نه سیاستهای خوب و نه سرمایه گیاری خوب در
محیطی با نهادهای بد و حکمرانی ضعی

ظاهر نگشته و پایدار نیستندا میدری و خیرخواهان .)070 :0717،حکمرانی

0

 کارشناس ارشدوموم سیاسی دانشگاه مازندران mehrdad.h6737@yahoo.com0
 -کارشناس ارشدوموم اجتماوی دانشگاه مازندران
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خوب از جممه مباحگ تازهایست که در دو دهه اخیر توجه محاف وممی بینالمممی جهان را به خود معطو

نموده

است .محققان حکمرانی خوب را با رویکردها ،لیبرالیستی و سوسیالیستی  ،ابعاد سیاسی ،اقتصادی و انسانی و اهدا
توسعه اقتصادی ،توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی گوناگون تعری

نمودهاندادباغ و نفری071 ،؛  .)7در دوران پس

از جنگ سرد ،بحگ دموکراتیزاسیون با بحگ امنیت و توسعه همراه شد .در ی

فرآیند واری از تضاد ،مسئمه و وقب

نشینی" ،حکمرانی خوب "0به تصویب رسید و به ونوان چارچوبی به اقتباس از سازمان مم متحد سازماندهی و وممیاتی
شد) .(zanotti, 0111: 060براساس تعری

بان

جهانی در سال  0313حکمرانی خوب شام تاکید بر گثرت کرایی

سیاسی ،پاسخگویی و حاکمیت قانون تعری میشود ).(kiely, 0331: 61
مدیریت وم و هنر و برنامه ریزی ،هماهنگ کردن ،رهبری و نظارت بر فعالیتهای گوناگون به منطور دستیابی به هدفی
مشخص است .این وم و هنر در سیره نبوی و ائمه هدی اع) در متعالیترین شکمش تجمی یافته که مدیریت الهی و بر
مب نای شناخت حقیقت وجود انسان است .این مدیریت ،مدیریتی است که با حکومت بر قمبها محقق میشود و هد آن
شکوفا نمودن تمامی استعدادهای انسان در جهت رشد و کمال و وارد کردن او در نور به اذن خداوند است
امشتاقی .)07 :0711،یکی از الگوهای بسیار مناسب که میتواند در جهت اثبات این ادوا ،توجه شود سیره امام ومیاع)
در دوران زمامداری است که از باب سنت و مدیریت معقول ،میتواند مالحضه شود .حضرت ومی اع) در سیره سیاسی
خود به خوبی بیان نموده اند که یکی از ووام فروپاشی نظام سیاسی ،ناکارآمدی نظام سیاسی و زوال ودل است که به
طور کمی در سایه مدیریت ناصالح و ناسال  ،حاص میگردد .از نظر مال ومی اع) وجود فساد مالی ،تبعیضها و بیودالتی-
ها باوگ می شود تا مردم که همه دلخوشی و امید خود را معطو به اجرای ودالت در جامعه و تامین زندگی راحت کرده-
اند ،با دیدن این مناظر به تدریج ناامید شده و از نظام سیاسی خود ادبار نماینداامامزاده و صفری.)00-07 :0711 ،
 -2پيشينه پژوهش
 اصرر مبارک و زیبا آذر پیوند در مقاهای با ونوان « نگاهی به شاخصهای حکمرانی خوب از منظر اسالم و تاثیر آن بررشد اقتصادی» ،آنها ضمن مقایسه نظامهای اقتصادی اسالمی و لیبرال ،هد انها در جهت رشد و توسعه را تبیین کرده-
اند .مفرو

آنها تاثیر و رابطه معنا دار میان محیط نهادی و رشد اقتصادی است .وام نهادی چون نهادهای حاکمیتی ا

حق اظهار نظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،کنترل فساد ،کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که به صورت
جداگانه در کشورهای اسالمیا ایران ،ترکیه ،مصر و اندونزی) بررسی شده است .نتیجه کاهش اثر گیاری نهادها در این
کشورها به نسبت سایر کشورهای جهان استا.)0711
سید احمد امام زاده و فاطمه صفری در مقالهای تحت این ونوان «امام ومی و کارگزاران» به ضرورت و دوام نظام سیاسیبرای پیشبرد اهدا حکومت اسالمی و به سعادت رساندن بشر اشاره میکند .آنها ضرورت دوام نظام اسالمی را به حضور
کارگزاران شایسته می داند که اماماع) در طول زمامداری خود همواره بر انتخاب کارگزاران به پایگاه اجتماوی ،اقتصادی،
دینی ،اخالقی همچنین به صالحیتهای وممی -تخصصی و دینی و اخالقی توجه ویژه داردا.)0711
-زینب مشتاقی در مقالهای تحت ونوان « خصوصیات ی

مدیر ،یق و شایسته از دیدگاه اسالم» ویژگیهای مدیران ،یق

را برمیشمارد -0 :داشتن ایمان و ارتباط با خداوند -0داشتن مهر و وطوفت نسبت به مردم  -7داشتن سعه صدر -0

- good governance
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داشتن صبر و شکیبایی در برخورد با مسائ  -1داشتن لیاقت در انجام کارها  -6ریاست طمب و خودکامه نبودن  -3ودم
فساد  -1شور و مشورت با افراد صالح و شایسته ا.)0711
 موسی دانش در مقالهای «سیاست و حکومت در نهجالبالغه» ویژگیهای سیاست و حکومت از نظر اسالم و اندیشههایامام ومیاع) را بررسی می کند .او در تعری

سیاست از دیدگاه امام ومیاع) آن را تربیت درست و اداره جامعه براساس

اصول مکتبی و انسانی میداند .و سیاست را به انواع  -0سیاست اجتماویا روایت تقوا ،روایت ودالت اجتماوی)-0
سیاست اقتصادیا توسعه اقتصادی ،رشد فرهنگی همراه با توسعه اقتصادی)  -7سیاست قضایی ا ارج نهان به قضاوت،
دقت در گزینش قضات)  -0سیاست نظامی تقسی بندی می کند .او در ادامه به ضرورت حکومت از نظر وقمی و شروی و
بر ارز

حکومت در نهج البالغه و اموری همچون مسئولیت حاکمان ،سمسمه مراتب حاکمان و رابطه حکومت با مردم می-

پردازدا.)0733
 -3کمرانی خوب
اصطالح حکمرانی خوب نمادی از ترییر پارادای در نقش دولت است .بنا بر گزار
که در آن قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماوی ی
شناسایی شده حکومت توسط بان

بان

جهانی حکومت ،شیوهای است

کشور برای توسعه اومال میشود .بر این اساس ،ابعاد کمیدی

جهانی به شرح زیر میباشد -:مدیریت بخش ومومی – پاسخگویی – چارچوب قانونی

برای توسعه – شفافیت ) .(abdollatif,0117:6حکمرانی خوب در میان سایرچیزهای دیگر مث  ،مشارکت ،شفافیت و
یا پاسخگویی ،موثر و منصفانه و ترویج حاکمیت قانون است .این تضمین میکند که اولویتهای سیاسی ،اجتماوی و
اقتصادی بر اجماع گسترده در جامعه که براساس آن صدای فقیرترین و آسیب پییرترین ها درتصمی گیری بیش از
خود ،حکومت برای توسعه پایدار ،ویژگی-

تخصیص منابع شنیده میشود .برنامه توسعه سازمان مم ا )undpدر گزار

های زیر به ونوان شاخصهای حکمرانی خوب اذوان میکند -0 .مشارکت  -0حاکمیت قانون  -7شفافیت  -0پاسخگویی
 -1رضایت ومومی  -6برابری  -3اثر بخشی و بهرهوری  -1دید استراتژی

) .(pillay,0110 :00پس از پایان جنگ

جهانی دوم ،رویکرد دولت بزرگ به منزله رویکرد مسمط ،با هد سیاستگیاری توسعه در اکثر کشورها تا دهه ،دهههای
پایانی  ،0331یکه تازی میکرد .این سیاست از ی

طر همزمان با باسازی خرابیهی جنگ در اروپا بود از طر دیگر

تجربه بحران بزرگ  0303را پشت سر داشت .کشورهای در حال توسعه نیز با الگو برداری از کشورهای توسعه یافته و با
همان استد،لهای موجود و ناتوانی و ضع

بخش خصوصی در بسیج سرمایه ،رویکرد دولت بزرگ را براساس راهنمایی

مشاوران و اقتصاددانان کینزی در غرب به اجرا درآمد .این به ونوان اولین دوره سیاستگیاری توسعه اقتصادی تا 0331
ادامه داشت .اما ودم کارایی و انعطا ناپییری بنگاههای دولتی و بازده نزولی رویکرد دولت بزرگ از میانه دهه  0331رو
به افول گیاشت .وجود همزمان تورم ورکود0در اقتصادهای غربی خاصه امریکا ،مجالی برای طرفداران رویکرد دولت
کوچ

بود .این جریان به ونوان جریان غالب در  0311خصوصیسازی را کمال مطموب برای توسعه میدانست .اوای

دهه  ،0331با فروپاشی شوروی این جریان در شرق اروپا و سایر کشورهای آفریقایی،امریکای ،تین و آسیای جنوب شرق
پیاده شد.اصوفیمجیدپور0717،؛  .)00دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار -که با کم

بان

جهانی و صندوق بینالمممی پول،

سیاستهای توسعه ای را به اکثر کشور کشورهای جهان تجویز میکردند -تحت ونوان سیاستهای اجماع واشنگتنی0و یا
سیاستهای تعدی ساختاری نامیده شد .اما حواد ،پایانی دهه  ،0331همچون بحران شرق آسیا ،تجربه کشورهای
1

- stagflation

-washington consensus
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اروپای شرقی و شوروی سابق طی

جهانی را به انتقاد از سیاستهای تعدی انداخت .جوز

وسیعی از کارشناسان بان

استیگمیتز سیاست اجماع واشنگتنی 0را نقد کرد و ضرورت اتخاذ اجماع پسا واشنگتنی را به ونوان راهبرد جدید
سیاستگیاری مطرح ساختا میدری0710،؛ .)0مقبولیت نسبی این انتقادها و پییر
تعدی ساختاری ،نهادهای بینالمممی پولی و مالی مانند بان

دیدگاههای رقیب سیاستهای

جهانی ،برنامه ومران سازمان مم و تا حدودی صندق بین-
0

المممی پول را واداشت تا سیاست «حکمرانی خوب» را به ونوان راهح معمای توسعه مطرح کنند  .در این سیاست جدید
مسئمه ابعاد دولتاکوچ

سازی) ،نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داده استاصوفی مجید پور0717،؛.)00

 -4اسالم و نظریه کمرانی خوب
هد از این پژوهش بررسی و مقایسه شاخصهای حکمرانی خوب در اندیشه و سیره امام ومیاع) است .آیا شاخصهای
حکمرانی خوب با آموزههای اسالمی انطباق دارد یا خیر؟
 -0-0رابطه میان حکومت و مردم
در نظریه حکمرانی خوب بر رابطه صحیح میان شهروندان و حکومتکنندگان تعری و تاکید میشود .حکمرانی خوب به
نوع رابطه مردم و حکومت بستگی دارد .در اندیشه امام ومیاع) تاکید زیادی در این جنبه از حکمرانی ،یعنی چگونگی
رابطه مردم و حکومت به چش میخورد .شهید مطهری در کتاب سیری در نهج البالغه این موضوع را چنین بیان میکند.
« یکی از چیزهایی که رضایت وموم به آن بستکی دارد ،این است که حکومت با چه دیدی به توده مردم و خود
می کند؟ با این چش که ،آنها برده و ممموک و خود صاحب اختیار و مال

است؟ و یا با این چش که آنها صاحب حق و

او ،خود وکی و امین و نماینده است؟ در صورت اول ،هر خدمتی کهع انجام دهد از نوع تیمار است که مال
بر حیوان خویش انجام می دهد .و در صورت دوم ،از نوع خدمتی است که ی

نگاه

ی

حیوان

امین صالح انجام میدهد .اوترا حکومت

به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع وممی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد ،از شرایط اولیه جمب رضا و
اطمینان آنان است .از این دو - ،حکمران و مردم – اگر بناست یکی بر دیگری باشد این حکمران است که بر توده محکوم
است نه توده محکوم بر حکمران ا مطهری .)60 :0760 ،بر همین اساس امام اع) در دستورالعم حکومتی که به مال
اشتر داده است ،از او میخواهدتا رابطه خود را با مردم اینگونه سامان دهد :قمب خود را از مهربانی و دوستی و لط
نسبت به مردم آکنده ساز و همچون حیوان درنده ای نبا

که برای خوردن آنان چنگ و دندان تیز کرده استا نهج

البالغه ،نامه  .)010 :17یا اماماع) به فرماندار خود توصیه میکند که رضایت ومومی چیزی نیست که حکومت حق
نادیده گرفتن آن را داشته باشد و بتواند بر سر آن معاممه کند :محبوب ترین کارها نزد تو کارهایی باشد که رضایت و
خشنودی وموم مردم را به همراه داشته باشد اگر وموم مردم ناراضی باشند ،رضایت ودهای قمی اکه اطرافیان و دوستان
تو هستند و آنگاه راضی خواهند شد ،که بیش از حق خود ،دریافت کنند) ،فایدهای به حال تو نخواهد داشت ،اما اگر وموم
مردم راضی باشند ،نارضایتی آن گروه اندک قاب چش پوشی خواهد بودا نهج البالغه ،نامه .)010 :17
0-0برخورداری حکومت از پشتوانه مردمی
ادبیات اندیشه سیاسی در اسالم درباره نقش مردم در مشروویت و اقتدار سیاسی به دو طی

تقسی میشون؛ -0ودم

ابتنای مشروویت دولت بر رای مردم ا نظریه مشروویت الهی)  -0ابتنای مشروویت دولت بر رای مردما نظریه مشروویت
-post Washington consenus
-good governance
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مردمی) .در تاریخ اسالم جه در زمان پیامبر اسالم اگ) و امام ومی اع) توامان دو مشروویت را داشتهاند .امام ومیاع)
می فرماید پیامبر به من فرمودند؛ ای فرزند ابیطالب ،زمامداری این امت با توست پس اگر تورا با وافیت به امارت نشاندند و
با طیب خاطر به حکومت تو تن دادند ،حکومتشان را در دست گیرا میدری 0717،؛ .)030یا تاکید امام در زمان بعیت با
مردم در مسجدبه صورت آشکار و با تاکید بر رضایت ومومی .امام ومیاع) میفرماید؛ در مسجد بعیت خواهی کرد و نباید
بعیت با من پنهانی و بدون رضایت و خواست مسممانان صورت گیردا تاریخ طبری به نق از منتظری؛ .)110از نکات
جالبی از سیره حکومتی امام ومی اع) نق شده که هنگامی تعیین حاکم ی از سوی خود بر یکی از شهرها به آن حاک
می فرمود :هنگامی که به آن شهر رسیدی مردم را در میدان شهر جمع کن و نامه من را بر آنان بخوان و سپس از مردم
بخواه که راجع به و،یت تو رای بدهند .اگر احیانا با تو مخال

بودنند برگرد تا حاک دیگری را بر آنان تعیین

کن اشیرازی .)10: 0010،بنابراین می توان نتیجه گرفت که مبانی مبانی نظری و تجربه وممی حکومت اسالمی در صدر
اسالم موید این نکته است که مردم که مردم در تشکی حکومت نقش تعیین کننده دارند .طبعا هرگاه حکومتی در اص
تشکی خود ،به رای مردم وابسته باشد در بقا و ادامه حاکمیتش موثر است.
 -7-0حاکمیت قانون
حکمرانی خوب ،نیازمند چارچوب واد،نهای از قوانین است که در برگیرندهی حمایت کام از حقوق افرادابه ویژه اقمیت-
ها) در جامعه بوده و به صورت شایستهای اجرا شود، .زم به ذکر است که اجرای واد،نهی قوانین ،مستمزم وجود نظام
قضایی مس تق و ی

بازوی اجرایی فساد ناپییر برای این نظام استاصباغ کرمانی و باسخا .)0 :0713 ،حاکمیت قانون در

جامعهی ظهور پیدا میکند که در آن مجمووه ای شناخته شده از حقوق و حدود برای تمام آحاد مردم جامعه او از
دولتمردان و مردم وادی در جامعه به رسمیت شناخته شده باشد .در اندیشه سیاسی اسالمی حاکمیت قانون و حقوق
متقاب از قدمتی به اندازه ومر مفهوم حکومت اسالمی دارد و مفاهیمی همچون « حقوق مردم» « ،حدود حکومت» و
حقوق متقاب حاک و مردم با آن همراه بوده است.
اماماع) میفرماید :مردم بهدرستی که مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی .حقی که شما بر من دارید اینست
که خیرخواه شما باش در راه افزون ساختن اموال ااسباب رفاه و آسایش) شما همت گمارم و در امر آموز

شما بکوش

تا از ورطه جه رهایی یمبید و به شما آداب ا زندگی فردی و سموک اجتماوی ) بیاموزم تا دانا و فرهیخته گردیدو اما حق
من بر شما اینست که بر بعیتی که با من بستهاید وفادار بمانید ،در حضور من و در پشت سر ،خیرخواه من باشد و
نصیحت کنید ،آنگاه که شما را بخوان  ،اجابت کنیدو چون دستوری به شما ده  ،اطاوت نماییدا نهجالبالغه ،خطبه :70
 .)61امام در خطبه  006نهج البالغه به صراحت از حقوق متقاب سخن میگویند و ی

سویه بودن حق را نفی میکند:

خداوند سبحان برای من بر شما به جهت زمامداری و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من ،حقی تعیین
فرموده است  ....حق به نفع هیچ کس به جریان نمیافتد مگر اینکه بر ومیه او نیز جاری شود .و بر ومیه هیچ کس جاری
نمیشود مگر اینکه به نفع او نیز جریان یابدا نهجالبالغه ،خطبه .)700 :006همچنین اماماع) در نامهای به اشعگ بن
قیس فرماندار خود در آذربایجان نوشتهاند :همانا مقام فرمانداری چونان طمعهای برای تو نیست بمکه امانتی است که آن
را بروهده گرفته ای .تو موظفی که از مافوق خود اطاوت کنی .حق نداری نسبت به مردم خودسرانه وم کنی و بدون
پشتوانه و مجوز به کاری اقدام نماییا یعنی نباید کاری کاری کنی که حق انجام آن را نداری).انهجالبالغه ،نامه .)700 :1
 -0-0شفافیت ،پاسخگویی ،مشورت طمبی
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پاسخگویی نهادها ،سازمان ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اوضای خود و ارباب رجوع ،از جممه
وواممی است که به استوار شدن پایههای حکمرانی خوب در ی

جامعه منجر میشوداصباغ کرمانی و باسخا.)1 :0713،

امام ومیاع) موکدا از مردم میخواست که از بیان نقطه نظرها خود به وی کوتاهی نکنند .گمان مبرید که اگر سخن حقی
به من بگویید ،بر من گران خواهد آمد و تحم نخواه کرد ....پس از این که آنچه را حق میدانید با من در میان بگیارید
یا منصفانه مشورت دهید ،خودداری نکنید؛ که من نه برتر از آن که خطا کن و نه در کار خویش از خطا ایمن ا نهج-
البالغه ،خطبه  .)706 :006امام در نامه ای به مال

اشتر برای فرمانداری مصر در مورد استفاده از وق جمعی از طریق

گفتگو با اصحاب نظر و نیز درباره انتخاب وزیران و همکاران میفرماید :با دانشمندان و اصحاب فکر درباره راههای انجام
بهتر امور حوزه حکمرانی خود ف راوان بحگ و کفتگو کن .از میان آنان ،افرادی را که در گفتن سخنان حق – هرچند تمخ و
ناگوار – به تو از همه صریحتر هستند ،برگزینانهجالبالغه ،نامه  .)016 :17اگر مردم گمان کردند که تو از مسیر حق
خارج شدی و ظممی به آنها روا داشتهای ،آشکارا با آنان سخن بگو ،د،ی درستکاری خود را به ایشان ورضه کن و با
آشکار شدن در میان مردم ،آنان را از بدگمانی برهاناهمان .)006:امام اع) میفرمایند :حق شما بر من اینست که جز
اسرار جنگی ،هیچ سری را از شما پنهان نسازم و در اموری که پیش میآید ،جز حک الهی ،کاری بدون مشورت شما
انجام نده انهجالبالغه ،نامه  .)011 :11یا در نامه  01میفرماید :ابوالعباس خدایت بیامرزد .در آن چه بر زبان و دست تو
جاری می گردد ،خوب باشد یا بد ،کار به مدارا کن که من و تو در مسئولیت کاری که انجام میدهی شریکی ا نهجالبالغه،
نامه .)710 :01
 - 1-0کارایی و اثر بخشی
کارآیی و اثر بخشی دولت با سیاست گیاری و اجرا به وسیمه دولت برای حمایت نظام بازار مورد توجه واقع شده ،همچنین
به توانایی دولت در قانون گیاری ،داوری دادگاهها ،تصمی های مدیریتی درباره حاکمیت قانون ،ودالت مدیریتی و قضایی
مانند پاسخگویی و شفافیت اشاره میکند .افزون برآن کیفیت تهیه و تدارک خدمات ومومی و استقالل خدمات همگانی
از فشارهای سیاسی و صالحیت و شایستگی کارگزاران را بیان میکندامبارک و آذر پیوند .)030 :0711 ،همانطور که
گفتی یکی از شاخصهای حکمرانی خوب کارآیی و اثر بخشی دولت در جهت تامین نیازهای ومومی جامعه و استفاده
بهینه از منابع مادی و انسانی است .در بحگ کارآیی و اثر بخشی دو بحگ مطرح میشود :یکی فرآیندها و نهادهای مورد
نیاز جامعه و دیگری سازماندهی آن برای تامین نیازهای جامعه .امام ومیاع) در نامه  17به مال

اشتر میفرمایند:

مالیات آن دیار را دریافت کن ،با دشمنان ا داخمی و خارجی) که امنیت مردم را به مخاطره میاندازند مقابمه کن ،در
اصالح امور مردم بکو

و آباد سازی شهرها را سر لوحه کار خویش قرار دهانهجالبالغه ،نامه  .)010 :17همچنین می-

فرمایند :بیش از آنکه به فکر گرفتن مالیات مردم باشی در اندیشه آبادانی با

چرا که در وصول مالیات توفیقی حاص

نخواهد شد مگر پس از آن که رونق و آبادانی فراگیر شده باشدا همان .)000 :یا در نامه  17میفرماید  :ویرانی زمین به
خاطر تنگدستی اه آن است ،و تنگدستی مردم بواسطه این است که حکمرانان به دلی اینکه به تداوم حکومت خود
اطمینان ندارند ،همه همتشان را صر جمعآوری و گرفتن اموال مردم میکنند .و میفرماید امور یتیمان ،خردسا،ن و
پیران سالخورده را که دستشان از همه جا کوتاه است پیوسته رسیدگی کنا نهجالبالغه ،نامه .)000 -000 :17
 - 6-0فساد
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فساد؛ استفاده از قدرت و امکانات ومومی در جهت منافع شخصی.در این تعری
حاکمیت قانون ،پاسخگویی واثربخشی دولت در ی

هر اندازه ویژگی های مثبت مانند

جامعه ب یشتر باشد و فساد ،مقررات اضافی و بی ثباتی سیاسی

وخشونت کمتر باشد ،حکمرانی در آن جامعه برای نی به توسعه مناسبتر استا کمیجانی و سالطین .)1 :0731 ،نشانه
حکمرانی خوب ودم سو استفاده از قدرت ومومی و نبود فساد است .صندوق بینالمممی پولا ،)0110فساد را چنین
تعری کرده است « :فساد ،تعری محدوتر حکمرانی بد است یعنی سو استفاده از قدرت یا اوتماد ومومی در جهت منافع
خصوصی .محیط با حکمرانی بد ،انگیزهها و فرصتهای بیشتری برای فساد فراه میسازد»ا میدری .)116 :0717 ،در
ادبیات دینی واژهای وجود دارد به نام « استئثار» .استئثار به معنی به خود اختصاگ دادن چیزی است که دیگران نیز در
ان حقوقی دارند .امام ومیاع) به این نکته توجه داشته است که وقتی منابع جامعه در اختیار کارگزاران و دولتمردان قرار
می گیرد ،ای خطر وجود دارد که همواره برای استفاده شخصی و گروهی و غیر مشروع از منابع ومومی وسوسه شوند .در
نامه  17میفرمایند :نباید در آنچه متعمق به وموم مردم است برای خود حق ویژهای قائ باشیانهجالبالغه ،نامه :17
 .)001امام به یکی از ریشههای مه فساد در میان ماموران دولت اشاره میکند و راهکار پیشگیری از آن را به وی تعمی
می دهد :به کارمندان خود برس و رزق روزی آنان را فراوان کن چرا که آنان با گرفتن حقوق کافی در اصالح خود بهتر
خواهند کوشید و از دستبرد زدن به اموالی که در اختیار آنهاست خوداری خواهند نمود .در این صورت است که اگر از
دستور تو سرپیچی نموده و در امانت خیانت کنند تو پیشاپیش حجت را بر آنان تمام کردهای و میتوانی مجازاتشان کنیا
نهجالبالغه ،نامه  .)001 :17یا در جایی دیگر میفرمایند :مه ترین دلی برای شادمانی حاکمان باید این باشد که ودالت
را در جامعه فراگیرد و مردم را به خود والقه مند ببیند .دوستی و محبت مردم نسبت به دولتمردان ،تنها زمانی آشکار
می شود که آنها در درون خود احساس آرامش کنندا یعنی از حسن نیت و حسن وممکرد دولتمردان مطمئن باشندا
همان ،نامه .)011 :17
 - 3-0ودالت
ودالت محوری ترین اص در اندیشه حکومت اماماع) است .از دیدگاه امام اع) ودالت وام پایایی ممت ،ثبات دولتها و
زمینه ساز آبادانی شهرها ست .از آنجایی که دستگاه قضایی در گستر

ودالت در جامعه نقش محوری دارد امام به این

مقوله توجه زیادی مبیول دانسته است و ،زمه کا رآمدی دستگاه قضایی را در جهت ودالت شایسته سا،ری کارگزاران
می داند .کسی که برای تصدی منسب قضا برگزین که در نظر تو فاض ترین مردم باشد .اموری که بر وی ورضه میشود
او را در تنگنا قرار ندهدا از ظرفیت با،ی برخوردار باشد) .رفتار طرفین دووا او را به لجبازی و صدور حک غیر قانونی
وادار نکند رفتار قاضی مبتنی بر قانون باشد نه بر امیال شخصی .اگر حک اشتباهی صادر کرد بر اشتباه خود اصرار نورزد.
در مقاب تطمیعها و تهدیدها مقاوم و خویشتندار باشداهمان ،نامه  .)001 ،17مردی نزد خمیفه دوم از امام ومیاع) اقامه
دووا کرد .خمی فه به امام گفت یا اباالحسن بر خیز و دوشادو

مدوی بنشین امام نشست و هر دو ادله خود را ارائه

کردنند .سپس امام پس از اتمام جمسه خشمگین شد.خمیفه دلی خش اماماع) را پرسید امام پاسخ داد .تو مرا نزد مدوی
با کنیه خطاب کردی گفتی ا یا ابوالحسن) در صورتی که حق این بود که مرا با نام صدا میزدی و امتیازی بین من و او
قائ نمیشدیامیدری و خیرخواهان0717،؛ .)100
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 -5نتيجهگيری
طرح نظریه «حکمرانی خوب » و توجه روزافزون که در سالهای اخیر به مقو،تی از قبی ماهیت حکومت و چگونگی
رابطه حکومت و مردم ،توجه شده است .پیامد سرخوردگی از مجمووه نظریات توسعه و تعدی ساختاری بود .مجمووه از
نظریات ا مکتب فرنکفورت و نظریه کنش ارتباطی فرانکفورت و دموکراسی مشورتی ،نظریه ودالت جان راولز) باوگ
شک گیری این نظریه شد .برنامه توسعه سازمان مم ا )undpدر گزار

خود ،حکومت برای توسعه پایدار ،ویژگیهای

زیر به ونوان شاخصهای حکمرانی خوب اذوان میکند -0 .مشارکت  -0حاکمیت قانون  -7شفافیت  -0پاسخگویی -1
رضایت ومومی  -6برابری  -3اثر بخشی و بهرهوری  -1دید استراتژی  .نظریه حکمرانی ،که به لحاظ تبار شناسی باید در
ذی مکتب نهادگرایی جدید طبقه بندی میشود که ت کیه اصمی آن بر نوع رابطه حکومت و مردم متمرکز است .مطالعه
تطبیقی اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امام ومی اع) و ادبیات نظریه حکمرانی خوب ،در شاخصهای ذکر شده در با،
حاکی از شباهت وجیب این مقایسه است.
دولتی که اداره امور کشور را در دست دارد باید از پشتوانه انتخاب و اوتماد مردمی برخوردار باشد ،دولت حق نظارت
ومومی را به رسمیت بشناسد ،فرآیند قانونگیاری و نیز وممکرد دولت از شفافیت قاب قبولی برخوردار باشد ،اص شایسته
سا،ری در انتخاب کارگزاران ،خدمات ومومی مورد نیاز جامعه به صورت مطموبی توسط دولت تامین شود ،دستگاه قضائی
از کارآمدی مطموبی برخوردار بوده و بتواند زمینههای برقراری ودالت و انصا

را در جامعه فراه و نهادینه سازد .بی

طر  ،کارآمدی و شفافیت در دستگاه قضایی و فرآیندها حکمفرما باشد و فساد جامعه کنترل شده باشد .بنابرین با توجه
به فاصمه زمانی  00قرن از حکمرانی امام ومیاع) تا مطرح شدن نظریه حکمرانی خوب توسط بان

جهانی ،قرابت و

نزدیکی وجیبی وجود دارد.
 -6منابع
منابع فارسی:
 .0امام ومیاع)؛ ن جالبالغه ،0710،مترج  :محمد دشتی ،موسسه فرهنگی تحقیقی امیرالمومنین،چاپ دوازده
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