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 چکیده:
ها و الگوهای غالب در عرصه اداره و راهبری جوامع مدرن حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از نظریهامروزه،  

ها و جوامع مطرح و در کانون توجه فزاینده اندیشمندان و فعاالن توسعه و همچنین دستورکار ویژه دولت
های اسالمی بر موزههای نظری و عملی حکمرانی مطلوب به آجهانی قرار گرفته است. با این وجود، ریشه

گردد و در سپهر حکمرانی علوی به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ حکمرانی بشری مورد تبلور قرار می
راه مرجع، البالغه )منشور حکمرانی علوی( به عنوان یک سند و نقشهنهج  53گیرد. در این راستا، نامه  می

 کشد.مرانی به تصویر میحک های نظری و عملی حضرت علی )ع( را در ساحتآموزه
پارادایم مدیریتیازاین     و ارکان این  تا اصول  گردیده است  سیاستی در -روی، در پژوهش حاضر تالش 

گیرد. بدینپرتوی آموزه ، با بهرههای علوی مورد بازخوانی قرار  استقرایی و -گیری از روش قیاسیمنظور
مولفه-توصیفی بازخوانی  به  متحلیلی  حکمرانی  میهای  پرداخته  این طلوب  از  یک  هر  سپس  و  شود 

میمولفه قرار  تطبیق  و  بررسی  مورد  علوی  حکمرانی  منشور   به  استناد  با  یافتهها  پژوهش گیرد.  های 
که نه تنها مولفه های حکمرانی علوی مورد معرفی و های حکمرانی مطلوب در آموزهحکایت از آن دارد 

گرفته است بلکه این آموزه کید قرار  مکانی، الزامات و -مدارانه و ماهیت فرازمانیگیری آیندهها با جهتتا
 دهد.   اقتضائات امروزین حکمرانی مطلوب جوامع مدرن را نیز مورد ترسیم و ارائه قرار می

گان کلیدی:   حکمرانی مطلوب، منشور حکمرانی علوی، اصول، ارکان، نشانگرها  واژ
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 . مقدمه 1

شکل زمان  تمدناز  سالهای  گیری  طول  در  و  انساننخستین  متمادی،  یکدیگر  های  با  تعامل  در  ها 
از منافع توسعه و پیشرفت همواره در جستجوی تعالی بوده کنند و  کمال امنیت و رفاه زندگی  اند تا در 

وجود و بر اساس تجارب متنوع بشری، این آرمان عمومی جزء در سایه دستیابی به مند گردند. بااینبهره 
نمیتریمطلوب محقق  و  نگردیده  میسر  انسانی  جوامع  راهبری  و  اداره  شیوه  ازاینن  روی، گردد. 
مقبول مشروع و  اساسی ترین  دغدغه  و  اصلی  مسئله  همواره  بشری  جوامع  راهبری  و  اداره  شیوه  ترین 
ان پردازهای مدیریتی و سیاستی بوده است و در تفکرات هر یک از اندیشمندان و نظریهها و نظریهاندیشه

گردیده است.    به شکلی متبادر و متبلور 
، حکمرانی مطلوب به عنوان نظریه و پارادایمی نوین در اداره و راهبری در این راستا و در سال      های اخیر

کانون توجه فزاینده اندیشمندان و فعاالن توسعه و همچنین دستورکار ویژه دولت ها و جوامع جوامع در 
است.   گرفته  قرار  که   جهانی  است  نهفته  محوری  مسئله  این  در  مطلوب  حکمرانی  ضرورت  و  اهمیت 

دهد، بلکه با حرکت های حکمرانی نه تنها نسل معاصر را تحت تاثیر قرار میموفقیت  ها و یا  عدمموفقیت
نسل زمان،  گذر  در  تحتمواج  نیز  را  آینده  میهای  قرار  محدودیت الشعاع  یا  و  توسعه  به  منجر  و  دهد 

آینده میآزادی،   در  آنها  انتخاب  و  اینرفاه  از  ارتقای   گردد.  و  مطلوبیت حکمرانی متضمن حفظ  روی، 
های های معاصر و آینده و همچنین ظرفیت سطح رفاه، آزادی، انتخاب، بهروزی و زندگی مطلوب نسل 

 باشد. بخش و پایدارساز حیات انسانی در سطح جوامع بشری می تداوم
مقبو       و  گیری  فرا مفهوم با  توسعه«،  در  مطلوب  حکمرانی  محوریت،  حتی  و  »اهمیت،  فزاینده  لیت 

از مولفه کانون مجموعه متنوعی  به  مطلوب  گی حکمرانی  ویژ و  که جوامع ها  گشت  مطلوب مبدل  های 
پذیرسازی آنها برآمدند. حکمرانی مطلوب از رهیافت پژوهشگران به شیوه سرتاسر جهان در صدد تحقق

بعاد نهادی توسعه، از رهگذر فعاالن به شیوه پردازش مسائل حساس سیاسی مانند هدایت توجهات به ا
شکل عوامل  به  توجهات  افزایش  شیوه  به  حامیان  دیدگاه  از  و  رهبری،  و  گشت.  فساد  مبدل  دهنده 

عمال به نوشداروی مسائل و   -با تورم مفهومی به عنوان نقطه نهایی و آرمانی توسعه-حکمرانی مطلوب
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موج سالمشکالت  در  مطلوب،  حکمرانی  گردید.  تبدیل  از ود  مفهومی  پیوسته  توسعه  با   ، اخیر های 

گردیده است)اهمیت فزاینده  (. Grindle,2017:17-18تری نیز برخوردار 
کاربرد فزایندهبر این اساس، حکمرانی مطلوب در سال        ای در ادبیات توسعه و همچنین های اخیر از 

المللی برخوردار گردیده است و به عنوان یک رویکرد و نگرش نوین در عرصه هدایت، راهبری و اسناد بین
گرچه دیرزمانی نمی  مرانی مطلوب به عنوان گذرد که حکاداره جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است. ا

مدیریتی جدید  پارادایم  خود -یک  پیرامون  را  متعددی  مباحث  کنون  تا  است،  شده  مطرح  سیاستی 
از  یکی  به  و  واداشته  عرصه  این  در  فعالیت  و  تحقیق  به  را  متنوعی  فعاالن  و  اندیشمندان  و  برانگیخته 

لتی مبدل گشته است. با این وجود، ترین مفاهیم در علوم اجتماعی و بویژه مدیریت دوترین و جذابمهم 
های دینی بر های نظری و عملی آن به آموزهرود و ریشهای نوین به شمار نمیحکمرانی مطلوب مقوله

گردد و در سپهر حکمرانی علوی به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ حکمرانی بشری مورد تبلور قرار می
 گیرد.  می
نهج      راستا،  این  ادر  میالبالغه  شمار  به  مستندی  و  موثق  منابع  جمله  چکیدهز  که  مراتب رود  از  ای 

و  حکومت  موضوع  جمله  از  مختلف  ساحات  در  )ع(  علی  امام  عملی  سیره  و  نظری  اندیشه  متعالی 
کم مصر مندرج در   .کشدحکمرانی را به تصویر می حکم انتصاب مالک اشتر نخعی به سمت والی و حا

«، »عهدنامه مالکالبالغه  نهج   53نامه شماره   «، »سیاستکه به »عهدنامه امیر نامه علوی«، »فرمان  اشتر
از مهم  ترین منابع دینی و اسناد راهبردی در ساحت حکومتی« و »منشور حکمرانی« نیز معروف است 

با نگاه فرازمانی و فرامکانی و شمار میداری بهحکومت رود. در این منشورنامه، امیرالمومنین علی )ع( 
آیندهرویک آینده مورد رد  را در تاریخ حال و  ، تمامی حکمرانان و شهروندان  از مالک اشتر فراتر  محورانه، 

های حکمرانی ناظر بر هدایت و راهبری جوامع انسانی به سوی تعالی و دهد و بایستگیخطاب قرار می
   دهد.سعادت را مورد ترسیم و تصریح قرار می

ت ازاین      حاضر  پژوهش  در  مدیریتیروی،  الگوی  این  ارکان  و  اصول  تا  است  گردیده  در -الش  سیاستی 
گیرد. بدینپرتوی آموزه ، با بهرههای علوی مورد بازخوانی قرار  استقرایی و -گیری از روش قیاسیمنظور

مولفه-توصیفی بازخوانی  به  میتحلیلی  پرداخته  مطلوب  حکمرانی  این های  از  یک  هر  سپس  و  شود 
 گیرد. ها و  منشور حکمرانی علوی مورد بررسی و تطبیق قرار میبه آموزه ها با ارجاعمولفه
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ای در هحکمرانی مطلوب به عنوان پارادایمی نوین در ساحت اداره و راهبری جوامع بشری از اهمیت ویژ 
بین مجامع  دامیان  مطالعاتی  توجه  مرکز  در  و  گردیده  برخوردار  علمی  محافل  و  و نش المللی  گران 

فعالیت توجه،  و  اهمیت  این  راستای  در  است.  گرفته  قرار  در پژوهشگران  نیز  متعددی  مطالعاتی  های 
کشور در این حوزه به ویژه با تمرکز بر مبانی و آموزه گرفته است داخل  های دینی و علوی مورد انجام قرار 

 گیرد.    قرار می که در ادامه بخشی از این مطالعات مربوط به دهه اخیر مورد اشاره
البالغه« ای تحت عنوان »نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج( در مقاله1392بزرگی )آبادی و جامهشاه     

نهج در  )ع(  علی  امام  دیدگاه  با  آن  مقایسه  و  خوب  حکمرانی  نظریه  بررسی  میبه  و البالغه  پردازند 
امام علی)ع( درباره ح گیری مینتیجه که دیدگاه  با نظریه حکمرانی خوب کنند  تنها منافاتی  نه  کمرانی 

 باشد.تر می تر و جامعندارد بلکه در بسیاری از موارد از آن کامل
    ( کری  و شا رویکرد ای تحت عنوان »تبیین حکمرانی خوب در نهج ( در مقاله1393سردارنیا  با  البالغه 

زمینه  شاخصروشی  و  خوب  حکمرانی  بررسی  و  تحلیل  به  نهج   هایگرا«  در  و  آن  پرداخته  البالغه 
البالغه در قالب یک الگوی کاماًل مطلوب فرازمانی کنند که موضوع حکمرانی خوب در نهجگیری مینتیجه

وضعیت  و  مشروط  پذیرش  و  اسالمی  توحیدی  جامعه  یک  بستر  در  فرامکانی  شاخصو  تمام  های مند 
 . امروزین این مفهوم در اندیشه سیاسی غرب ترسیم شده است

ای تحت عنوان »طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک ( در مقاله1394یوسفی و بابایی )     
از عهدنامه  با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی« به طراحی مدل حکمرانی خوب  آن  اشتر و مقایسه 

گیرند و نتیجه میپردازند  های حکمرانی خوب مورد نظر بانک جهانی میمالک اشتر و مقایسه آن با مولفه
جهانی  بانک  خوب  حکمرانی  نظریه  با  مشترکی  عناصر  از  خوب  حکمرانی  درباره  )ع(  علی  امام  دیدگاه 

های رسیدن دهند؛ با این وجود، روشباشد و حقیقت واحدی از حکمرانی خوب را ارائه میبرخوردار می 
 فاوت است. های ساختاری هر زمان متبه حکمرانی خوب در دو دوره به علت تفاوت

مرزبان)     و  مقاله1395عیوضی  در  مولفه(  »بررسی  عنوان  تحت  امام ای  منظر  از  خوب  حکمرانی  های 
اسالمی و دستیابی به -خمینی)ره(« به منظور بررسی حکمرانی خوب در آراء سیاسی اندیشمندان ایرانی

نیانگذار نظام های حضرت امام خمینی)ره( به عنوان طراح و برویکردی موثر در این موضوع بر اندیشه
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های حکمرانی خوب در ترین مولفهکنند مهمگیری مینمایند و نتیجهجمهوری اسالمی ایران تمرکز می 

کمیت قانون، مشارکت اندیشه امام خمینی)ره( با الهام از آموزه های قران و سنت حکومت نبوی شامل حا
 گردد.  دم می جویی، اعتمادسازی و پاسخگویی حکومت به مطالبات مرمردم، عدالت

مقاله1396زاد)مرشدی      در  نوین (  تمدن  در  مطلوب  حکمرانی  و  خوب  »حکمرانی  عنوان  تحت  ای 
اسالمی« به بررسی میزان سازگاری این ایده با شیوه حکمرانی موجود در نظام جمهوری اسالمی و اندیشه 

کمکوالیت فقیه می بخشی به نظریه در انسجام  کننده این ایدههای تکمیلها و ارزشپردازد و سپس 
می قرار  لحاظ  مورد  را  اسالمی  نوین  تمدن  تحقق  و  فقیه  نتیجهوالیت  نگارنده  نهایت،  در  گیری دهد. 

های نظام جمهوری کند مفاهیم و اجزای مندرج در نظریه حکمرانی خوب، تضاد و تعارضی با ارزشمی
کارآمدتاسالمی ندارد و می گرفت.  ر و سالمتوان از آن برای ایجاد نظامی   تر بهره 

      ( ای تحت عنوان »سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی)ع(: ( در مقاله1396بامری و همکاران 
البالغه به تبیین موضوع های نهجالبالغه« با تفسیر نامههای نهجمندی در نامهمطالعه موردی حکومت

کنند که شیوه حکمرانی امام )ع( از فنون،  تیجه گیری میمندی از زاویه امام علی )ع( پرداخته و نحکومت
که از آن مینهادها و رویه گرفت.  توان به عنوان حکومتهایی برخوردار است   مندی بهره 

     ( با مالک ( در مقاله1398بهادری  ای تحت عنوان »تحلیل مضمون عهدنامه امیرالمومنین علی )ع( 
« به بررسی مضامین عهدنامه می تربیتی امیر مومنان )ع( متشکل از سه -پردازد و الگوی حکومتیاشتر

کارگزاران را مورد احصاء و تبیین، و در نهایت ، تدابیر و راهکارهای تحقق  کم با خدا، مردم و  بعد رابطه حا
 دهد. ها را مورد استخراج و ارائه قرار میاین بایستگی

ن » اصول حکمرانی مطلوب در منشور مالک اشتر ای تحت عنوا( در مقاله2016جمشیدی و صفری )    
)مقایسه تطبیقی نشانگرهای حکمرانی مطلوب از منظر بانک جهانی با ابعاد دنیوی حکمرانی علوی(« 

کنند گیری میبه بررسی اصول حکمرانی مطلوب از منظر امام علی )ع( و بانک جهانی پرداخته و نتیجه
مولفه از  فراتر  علوی  حکمرانی  اهداف ها اصول  اخروی،  و  دنیوی  ابعاد  لحاظ  با  مطلوب،  حکمرانی  ی 

 دهد.  متعالی انسانی را نیز مورد لحاظ و ترسیم قرار می 
البالغه« ای تحت عنوان »حکمرانی مطلوب در بافت نهج ( نیز در مقاله2017توکلی سادات و همکاران )     

نهج محتوایی  تحلیل  مولفهبا  بررسی  به  حکمرالبالغه   )ع(  های  علی  حضرت  منظر  از  مطلوب  انی 
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خودمراقبتی، می مشارکت،  برابری،  ظلم،  عدم  و  عدالت  قانون،  کمیت  حا نشانگر  یازده  و  پردازند 

فقیر زمینه اقشار  زندگی  تامین  پویا،  و  سالم  اقتصاد  عمومی،  افکار  تنویر  خدا،  سمت  به  حرکت  سازی 
 دهند. مردم را مورد احصا و معرفی قرار می  جامعه، امنیت اجتماعی، و پاسخگویی در برابر خداوند و 

های در مجموع، بررسی پیشینه پژوهش حکایت از آن دارد پردازش حکمرانی مطلوب با توسل به آموزه       
های علمی و مطالعاتی به عنوان یک ها فراتر از جذابیتاسالمی به علت جامعیت و حقانیت این آموزه

جوا در  سیاستی  و  مدیریتی  میضرورت  مطرح  اسالمی  مولفهمع  بازخوانی  راستا،  این  در  های باشد. 
های علوی به علت تحقق عینی حکمرانی مطلوب در قالب حکمرانی علوی و حکمرانی مطلوب در آموزه

تواند تحوالت نظری و عملی شگرفی را در این ساحت به ارمغان آورد. براین ها میبرداری از این آموزهبهره 
پژوهش   تکمیلیاساس،  رویکرد  اتخاذ  با  توصیفی-حاضر  سبک  و  الگو  اما  به -تطبیقی  متمایز  تحلیلی 

که میبازخوانی حکمرانی مطلوب در منشور حکمرانی علوی می تواند در تولید و توسعه ادبیات پردازد 
گردد.    موضوعی موثر واقع 

      
 . چهارچوب نظری پژوهش3

گرفتهریه »حکمرانی خوب« مورد طرح چهارچوب نظری موردپژوهی حاضر مبتنی بر نظ  است.    ریزی قرار 
دهه   اواخر  در  مطلوب«  »حکمرانی  چشمگیر   1980ایده  افزایش  با  و  گردید  مطرح  جهانی  بانک  توسط 

عمومیت و مقبولیت به عنوان نقطه نهایی و آرمانی توسعه مورد توجه ویژه پژوهشگران و نهادهای توسعه 
به  و  گرفت  بهقرار  گیری  فرا حوزه  طور  و  اجتماعی  علوم  در  تحلیل«  و »چهارچوب  آن  با  مرتبط  های 

از  بانک جهانی، بسیاری دیگر  نهادهای جهانی تبدیل شد. بدنبال  و  »دستورکار سیاستی« در جوامع 
المللی پول، برنامه توسعه سازمان ملل، سازمان همکاری و المللی مانند صندوق بیننهادهای مهم بین

المللی به اتخاذ و توسعه مفهوم ادیه اروپا و دیگر نهادها و پژوهشگران ملی و بینتوسعه اقتصادی و اتح
کار  که این امر از دستور  گردید  ، حکمرانی مطلوب بر اقتصاد متمرکز  حکمرانی مطلوب پرداختند. در آغاز

تر امعای جواره عمومی« مقولهگردید. با این وجود، توسعه به عنوان یک »طرحبانک جهانی منبعث می 
روی، حکمرانی مطلوب از لحاظ مفهومی توسعه یافت رود. ازایناز عقالنیت محض اقتصادی به شمار می

کمیت قانون، حقوق بشر و  کالبد تجلی حا و به تدریج به عنوان الگوی متعالی اداره و راهبری جوامع و 
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، حکمرانی م  گرفت. به عبارتی دیگر کید قرار  کارآمد مورد طرح و تا گاه مجموعه طلوب به تجلیمدیریت 

گردید.      استلزامات هنجاری یک نظام و جامعه مطلوب مبدل 
، دموکراسی، مسئولیت      پذیری، پاسخگویی، حکمرانی خوب بیانی نو از مفاهیمی همچون حقوق بشر

، حکمرانی خوب بیانمشارکت و قانون  محور بنیاد و انسانکننده توسعه حقمندی است. به مفهوم دیگر
که همه این اهداف و ارزش ها یکجا جمع شوند و است. در عین حال، ساختاری را به وجود آورده است 

مشخص  اهداف  تحقق  برای  الزم  کری،  بسترهای  شا و  آورند)امامی  وجود  به  ص1396شده،   ،46  .)
میازاین حق  صاحبان  را  مردم  خوب  حکمرانی  گروی،  وا دولت  به  را  اقتدار  اعمال  و  قدرت  که  ذار  داند 

به می را  معنوی  و  مادی  رضایت  و  انسانی  پایدار  توسعه  عمومی،  بهزیستی  خوب،  حکمرانی  با  تا  کنند 
انتخاب گسترش دامنه  و  آزادی  از قبیل  آنها  از حقوق اساسی  و  برساند  کثر  و حدا کند)دوله  ها حمایت 

ص  1398همکاران،   ه126،  و  تعامل  خود  ذات  در  خوب  حکمرانی  مفهوم  اساس،  براین  بین (.  مکاری 
جامعه مدنی و نظام سیاسی یا تعامل بین دولت و شهروندان را دارد. بنابراین، حکمرانی خوب ناظر بر 
جامعه  در  کیفیت  با  مدیریت  و  حکومت  کارآمدی  دموکراتیک،  دولت  مشارکت،  بر  مبتنی  سیاست 

گفتمان نوین در اعمال169، ص 1389است)ساعی و روشن،  حکمرانی به  (. حکمرانی خوب در واقع یک 
کند. تبیین اندیشه حکمرانی آل را توصیف می های خاص، حکمرانی ایدهآید که با تلفیق مولفهحساب می
گیری گفتمان توان به عنوان الگوی نوینی برای اداره کشور به حساب آورد که خود باعث شکلخوب را می

کری، داری میو مدل جدیدی برای مملکت  (.  30ص ، 1394شود)امامی و شا
جامع     تعبیری  به  مطلوب،  میحکمرانی  ارائه  را  عمومی  زندگی  جمعی  مدیریت  از  الگویی   ، که تر دهد 

کارگزاران و شهروندان و رابطه جدید میان حکومت و جامعه مدنی مورد شکل سازی گیری و پیادهتوسط 
بنیادی حکمرانقرار می و  رکن نهادی  این دو  ارتباط  اقتدار سیاسی گیرد. در ماهیت جدید  مطلوب،  ی 

گیرد و جامعه مدنی به عنوان حکومت در خدمت بهروزی و منافع عمومی نسل حاضر و آینده قرار می 
کنترل، تعدیل و متوازن می ، ارزیاب و منبع حقیقی مرجعیت، قدرت حکومت را  نماید و در راستای ناظر

، 1398دهد)کمیجانی و همکاران،  می  دهی و هدایت قرار جانبه جامعه مورد جهتتوسعه و پیشرفت همه
این ترتیب، مشارکت و نمایندگی را می229ص   ارتقا  (. حکمرانی مطلوب، به  را  برابری  پروراند، انصاف و 
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سازد، حل و فصل مسالمت آمیز تعارضات را فراهم دهد، تخصیص اثربخش و کارآمد منابع را محقق میمی
 (. Tonn,2012:771باشد )مدار میکند و آیندهی مینماید، تعهدات معطوف به آینده را عملمی
برخوردار       هنجاری  ابعاد  از  عملی  و  نظری  لحاظ  به  مطلوب  حکمرانی  الگوی  و  نظریه  مجموع،  در 

کمیت قانون و می که استلزامات ماهوی آن پیرامون پنج اصل پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، حا باشد 
پیرا آن  نهادی  استلزامات  و  همکارآمدی  و  همگرایی  از  مدنی  جامعه  و  حکومت  رکن  دو  افزایی مون 

آفرینی و پیش گردند و با کانونیت عدالت به عنوان عصاره و جوهره حکمرانی در فرایند تحولبرخوردار می
گردد. براین اساس، مبانی نظری پژوهش برندگی خود به توسعه پایدار انسانی و اجتماعی رهنمون می 

 (.  1گیرد)شکل نظومه حکمرانی مطلوب« مورد انعکاس و بازنمایی قرار میحاضر در چهارچوب »م
 (. منظومه حکمرانی مطلوب 1شکل )

 ( 160، ص1398)کمیجانی، 

 
 
 . اصول حکمرانی مطلوب  4

ها و عناصر هنجاری این الگوی متعالی مدیریت و اداره عمومی اشاره اصول حکمرانی مطلوب بر مولفه
می کارآمدی  و  قانون  کمیت  حا مشارکت،  شفافیت،  پاسخگویی،  مشمول  و  راستا،  دارد  این  در  گردد. 
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حساب و  جوابگویی  بر  کاپاسخگویی  قبال  در  کارگزاران  و  مقامات  متعهدانه  و  مسئوالنه  و دهی  رکردها 

تصمیم فرآیندهای  عمومیت  و  صراحت  وضوح،  بر  شفافیت  دارد.  اشاره  آزاد عملکردها  جریان  و  گیری 
ها و مدیریت سیاسی و گیریآفرینی مردم در تصمیمشود. مشارکت به حضور و نقشاطالعات اطالق می

کمیت قانون بر احترام و التزام شهروندان و کارگزاعمومی جامعه می  ران به قوانین و ابتنای نظم  پردازد. حا
کارآمدی به ظرفیت بهره  لت دارد. و در نهایت،  کاربرد  و اداره عمومی جامعه بر ضوابط قانونی دال برداری و 

 مدبرانه منابع محدود انسانی و مالی اشارت دارد. 

 . پاسخگویی 4-1
مسئول  معنای  به  پاسخگویی  مطلوب،  حکمرانی  ماهوی  اصل  نخستین  عنوان  قبال سازی  به  در  افراد 

کنش و  با جایگاه ها میرفتارها  و به وظایف مرتبط  آنها اشاره دارد.  باشد  و تعهدات متناظر  نهادها  و  ها 
تعهدات  و  کارکردها  ایفای  به  کمیتی  حا مسئولیت  از  برخوردار  نهادهای  و  افراد  استلزام  به  پاسخگویی 

کارکردها یا وظایف یا انجحرفه ام آنها به شکل نامناسب از مصادیق قصور در ای اشاره دارد. عدم انجام 
می شمار  به  پاسخگویی  فقدان  و  براین وظیفه  مفهوم رود.  با  تنگاتنگی  ارتباط  از  پاسخگویی  اساس، 

میمسئولیت برخوردار  مسئولیتپذیری   ، دیگر عبارتی  به  مفهومی باشد.  بسط  محصول  پذیری 
کمیتی به مطالبات  دهی بهنگام و مسئوالپاسخگویی است و به معنای جواب نه مقامات و نهادهای حا

می جوابشهروندان  و  را باشد  مسائل  فصل  و  حل  رهاسازی  همچنین  و  علت  بدون  و  تاخیر  با  دهی 
باید پیشبرنمی  نهادها در صورت ضرورت  و  به دریافت توصیهتابد. مسئولین  های شهروندان، دستانه 

،  1398وندان مبادرت ورزند)کمیجانی و همکاران،  ها و پاسخگویی منظم به مطالبات شهر تبیین سیاست
 (. 218ص 

ها نسبت به عملکرد اشاره دارد.  سازی محسوس افراد و سازمانبر این اساس، پاسخگویی بر مسئول    
فزایندهپاسخگویی دارای چهار شکل عمده می از پیوند و یکپارچگی  که این اشکال  ای برخوردار باشد 

م پاسخگویی  الف(  ادارههستند:  افراد  تعهد  دیگر  الی:  پست  هر  یا  عمومی  واحدهای  منابع،  کننده 
کاربرد برنامه گزارش درباره  ریزی شده و واقعی منابع یا واحد مسئولیتی معین. مسئولیتی مبنی بر ارائه 

گردد؛ ب( این امر شامل تضمین شفافیت  در فرآیندها و رویه ها در راستای دستیابی به این تعهد می 
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نظامپاسخگ شامل  مدیریتی:  میویی  کمیت  حا داخل  در  کنترلی  مهم  مناسب های  کارکرد  که  گردد 
مشارکتکنترل  شهروندان  و  مشروع  حکومت  توسط  استفاده  مورد  ترازهای  و  تکمیل ها  و  تضمین  را  گر 

و محرکمی این شکل شامل استاندارها  و کند.  کیفری  های خدمات عمومی، منشور اخالقی، مجازات 
محور و مبتنی بر مشارکت گردد؛ ج( پاسخگویی اجتماعی: رویکردی مطالبهاداری می-مدیریتی  بازنگری

گروه تر نسبت به اقدامات و های عمومی در جهت پاسخگویی فزایندهمدنی است و مطالبه شهروندان و 
انتخابات گردد؛ و د( پاسخگویی سیاسی: مقامات انتخابی یا انتصابی از طریق نتایج عمومی را شامل می

مکانیسم و  میادواری  پاسخگو  خود  مسئولیت  زمان  اقدامات  به  نسبت  نظارتی   & Welchشوند)های 
Nuru, 2006:174 .) 

شناسند و امیرالمومنین علی )ع(، حق پرسش از حکومت و کارگزاران را برای عموم مردم به رسمیت می     
و منشور حکمرا نامه حکومتی  از  راستا در بخشی  به مالک اشتر میدر همین  برای نی خود   « فرمایند: 

غ از هرکاری به آنان بپردازی. برای دیدار با ایشان  کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فار
به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد ... در برابرشان فروتنی نمای و بفرمای 

لکنت زبان سخن هراس و بی انان و پاسبانان به یک سو شوند تا سخنگویشان بیتا سپاهیان، یاران، نگهب
از رسول که من  بگوید  که میخویش  بارها شنیدم  آن،  اهلل)ص(  که در  امتی  آراسته نیست  و  ک  پا گفت: 

دست بستاند. پس تحمل نمای درشتگویی یا عجز زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی
گفتن. تنگ  آنها را در  حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا خداوند درهای رحمتش را به سخن 

گر چیزی می گویی تورا روی تو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید و ا که  بخشی، چنان بخش 
گر منع می  که منع تو با مهربانی و پوزشگوارا افتاده است و ا البالغه، نهج   خواهی همراه بود.«)کنی، باید 

 (.    415، ص1385

 . شفافیت  4-2
به عنوان دومین اصل حکمرانی مطلوب، اصل شفافیت به تمامی ابزارهای تسهیل دسترسی شهروندان 

گاهی آنها از مکانیسم کاربست های تصمیمبه اطالعات و آ لت دارد. شفافیت عمومی با  گیری اشاره و دال
،  (. به تعبیری دقیق Welch & Nuru, 2006:182شود)اطالعات آغاز میواضح استانداردها و دسترسی به   تر
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شفافیت به عمومیت اطالعات سیاسی اشاره دارد. تمامی شهروندان از حق دسترسی به اطالعات مورد 

سیاست خصوص  در  فعالیتنیاز  جمله  از  حکومت  قانونهای  قراردادهای  های  سیاستگذاری،  گذاری، 
های عمومی و دیگر اطالعات سیاسی مرتبط عملیاتی، هزینه-ا، بودجه اداریهحقوقی، اجرای سیاست

از طریق برخوردار می و  که اطالعات سیاسی مذکور در زمان مناسب  باشند. شفافیت مستلزم آن است 
گیرد تا بتوانند به شکلی اثربخش در سیاستگذاری عمومی رسانه های متنوع در اختیار شهروندان قرار 

 (. 218، ص  1398ه و فرآیند مدیریت عمومی را مورد نظارت قرار دهند)کمیجانی و همکاران،  مشارکت نمود
کشور حق مردم است و تنویر افکار عمومی و پاسخ به        گاهی از امور  در نگرش امیرالمومنین علی)ع(، آ

میپرسش شمار  به  کارگزاران  و  کمان  حا وظایف  از  راستا  ها  همین  در  )ع(  علی  حضرت  نامه رود.  در 
که تو از راه حق حکومتی و عهدنامه حکمرانی خود به مالک اشتر می  کردند  فرمایند: »هرگاه مردم تصور 

کرده که باعث منحرف شده و ظلمی به آنان روا  ای، آشکارا با آنان سخن بگو، عذر خویش را درباره آنچه 
البالغه، آنان را از بدگمانی برهان.«)نهج بدبینی شده با آنان در میان گذار و با آشکار شدن در میان مردم،  

که جز اسرار براین، آن حضرت می(. افزون417، ص1385 گاه باشید! حق شما بر من آن است  فرمایند: »آ
که پیش می  کاری جز با مشورت جنگی، هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، و در اموری  آید، جز حکم الهی 

کوتاهی نکرده، و در وقت تعیین شده آن بپردازم و با همه شما شما انجام ندهم، و در پرداخت حق ش ما 
گونه  (.401، ص 1385البالغه، ای مساوی رفتار کنم«) نهجبه 

 .  مشارکت 4-3
نقش و  حضور  معنی  به  مشارکت  مطلوب،  حکمرانی  ماهوی  اصل  سومین  عنوان  عموم به  آفرینی 

سیاست عمومی جامعه است که به صورت های مختلف معطوف به مدیریت گیریشهروندان در تصمیم
یابد. براین اساس، مشارکت در متن مستقیم و یا از طریق نمایندگان یا نهادهای واسط مشروع تحقق می

حوزه در  جامعه  افراد  تمامی  فردی  امنیت  و  نظر  اظهار  حق  بیان،  آزادی  سیاست وجود  مختلف  های 
گاهانه و فعاالنه پذیرد و بستر نقشرت میها و ابزارهای متعدد صوعمومی و از طریق مکانیسم آفرینی آ

، 1398نماید)کمیجانی و همکاران،  تمامی شهروندان در فرایند اداره و راهبری عمومی جامعه را فراهم می
در این راستا، حکمرانی مطلوب مستلزم سطح باالیی از مشارکت از سوی جوامع، جامعه مدنی،   (.219ص  
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دار صورت پذیرفته و هدف باشد. این مشارک باید فعال، آزاد و معنی و دیگران میها، بومیان، زنان اقلیت

نمی کافی  ذینفعان  با  مراسمی  یا  رسمی  جمله ارتباطات  از  »دسترسی«  مسائل  بر  رویکرد  این  باشد. 
مکانیسم و  اطالعات  نهادها،  توسعه،  فرآیندهای  به  توجه دسترسی  خسارت  جبران  و  دادخواهی  های 

 (. Welch & Nuru, 2006:180رد )ای داویژه
بر ضرورت      و  برخوردار است  از مفهوم عمیقی  و مشارکت مردم  امیرالمومنین علی)ع(، حضور  از منظر 

لت دارد. در همین  فرمایند: » هرگز راستا، حضرت علی )ع( میبرخورداری حکومت از پشتوانه مردمی دال
که به من می که مطلب و سخن حقی  گمان گوگمان مبرید  یید برایم سنگین باشد و از آن ناراحت شوم و 

که شنیدن و عرضه حق و عدالت بر او دشوار  کسی  که من در فکر بزرگ جلوه دادن خویشم؛ زیرا  مدارید 
باشد، عمل به آن برایش دشوارتر خواهد بود و بنابراین از گفتن حق و یا مشورت به عدل با من خودداری 

کنم نمی  مکنید؛ زیرا من شخصًا خویش کارهایم ایمن نیستم، مگر  را مافوق آنکه اشتباه  دانم و از آن در 
 (.317، ص1385البالغه، اینکه خداوند مرا حفظ کند.«) نهج

کمیت قانون 4-4  . حا
سیاست  مدیریت  در  اصل  مهمترین  عنوان  به  قانون  که  دارد  اشاره  مضمون  این  به  قانون  کمیت  حا

کمیتی و شهروندان ملزم به رعایت آن هستند و باید در مقابل رود و تمامی مقعمومی به شمار می امات حا
زندگی  در  طبیعی  نظم  یک  حفظ  و  اجتماعی  امور  مدیریت  شهروندان،  رفتار  تنظیم  باشند.  برابر  آن 
مانند  شهروندان  بنیادین  سیاسی  حقوق  از  صیانت  و  قانون  کمیت  حا اولیه  هدف  عنوان  به  اجتماعی 

کمیت قانون به شمار میآزادی و برابری به مثاب کمیت قانون از ه هدف نهایی حا رود. بدین ترتیب، حا
کمیت فرد برخوردار است و ضمن تنظیم رفتار شهروندان، رفتار حکومت  مفهومی متمایز و مخالف با حا

کمیت قانون به عنوان یکی از اصول حکمرانی مطلوب بدون یک کند. بااینرا نیز محدود می  وجود، حا
باشد)کمیجانی پذیر نمیی عادالنه، احترام به قوانین یا نظم اجتماعی مبتنی بر قانون امکاننظام حقوق

 (.  219، ص 1398و همکاران، 
های دولتی یا خصوصی از جمله خود دولت نسبت به بر این اساس، تمامی افراد، نهادها و دستگاه     

که از استقالل وضع، اعالم رسمی و اعمال یکسان ب رخوردار و با هنجارها و استانداردهای حقوق قوانینی 
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باشند. این اصل همچنین نیازمند اتخاذ اقداماتی گو میالمللی منطبق هستند، پاسخگو و جواببشر بین 

به منظور تضمین پایبندی به اصول برتری قانون، برابری در مقابل قانون، پاسخگویی نسبت به قانون،  
گیری، قطعیت قانونی، اجتناب از خودسرانگی و ، مشارکت در تصمیم انصاف در اعمال قانون، تفکیک قوا

 (.Welch & Nuru, 2006:181&182باشد )ای و حقوقی میشفافیت رویه
همین       اشتر در  مالک  به  خطاب  حکمرانی  منشور  و  حکومتی  حکم  در  )ع(  علی  امیرالمومنین  راستا، 

است اجرا کن، بدون توجه به اینکه آن شخص از نزدیکانت فرمایند: »حق و قانون را درباره کسی که الزم  می
کارگزاران خویش را (. افزون417، ص1385البالغه،  آید«) نهجبه شمار می براین، آن حضرت همگان بویژه 

ترین آنان در حق ترین امور نزد تو میانهفرمایند: » باید محبوببه رعایت حقوق مردم دعوت نموده و می 
 (. 405، ص 1385غه، البالباشد«) نهج

کارآمدی4-5  . 
کارآمدی به ظرفیت تحقق اهداف فردی  در نهایت و به عنوان پنجمین اصل ماهوی حکمرانی مطلوب، 
و  انسانی  معین  مسائل  به  نسبت  تفاهم  و  حساسیت  توانش،  مستلزم  کارآمدی  دارد.  اشاره  نهادی  یا 

و اجرای راهبردها جهت تحقق این اهداف گذاری جهت پردازش مسائل  توانایی اظهار این مسائل، هدف
کارآمدی به موفقیت فرایندها و نهادهای موجود در تولید نتایج معطوف به تامین نیازها   است. بنابراین، 

بهینه منابع اشاره دارد ) کاربرد  به  به عبارت دقیق Welch & Nuru, 2006:176با توسل  و (.  فرایندها   ، تر
(. کارآمدی UNDP,1997باشند)منابع در راستای تامین نیازها برخوردار می  نهادها از قابلیت کاربرد بهینه

می اطالق  عملکردی  و  مدیریتی  کارایی  به  می اساسًا  برخوردار  ضروری  مفهوم  دو  از  و  الف( شود  باشد: 
رویه فعالیتساختارها،  و  هزینه ها  ب(  و  مقبول؛  و  مشروع  معقول.  های  عملکردی  و  مدیریتی  های 

کارآمد با حکمرانی مطلوب هماهنگی ندارند)کمیجانی و همکاران،  غیر   هایفعالیت ، 1398اثربخش یا نا
 (.220ص 

کید و تصریح آموزه      کارآمدی، بویژه در ساحت حکومت، نیز پیوسته مورد تا های علوی قرار دارد.  اصل 
کلمه، اطاعت از رهبری   امیرالمومنین علی )ع( کارآمدی نظام سیاسی را در گرو چهار عامل اتحاد و وحدت

امانت ادای  به  نسبت  تعهد  و  کشور  آبادانی  و  عمران  امر  در  حکومت  تالش  انجام جامعه،  و  ها 
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میمسئولیت شمار  به  اجتماعی  ص  1385البالغه،  آورند)نهجهای  خطبه  49،  افزون25،  آن  (.  براین، 

م نیز چهار  به مالک اشتر  و منشور حکمرانی خطاب  امور حضرت در حکم حکومتی  ورد مهم مدیریت 
عنوان  به  را  سازندگی  و  توسعه  مدیریت  و  عمومی،  امور  مدیریت  عمومی،  امنیت  مدیریت  مالیاتی، 

کید قرار میجلوه کارآمدی و اثربخشی حکومت مورد معرفی و تا  (.403، ص 1385البالغه، دهند)نهجهای 
 
 
 . ارکان حکمرانی مطلوب 5

لت ارکان حکمرانی مطلوب بر نهادها و تش کیالت این رویکرد نوین ساماندهی و اعمال قدرت عمومی دال
کانون گردد. درایندارد و شامل دو رکن بنیادین حکومت و جامعه مدنی می  راستا، حکومت به عنوان 

کنترل و اعمال نیروی قهریه در قلمروی سرزمینی اقتدار و قدرت سیاسی به بهره برداری از منابع جاریه و 
ورزد. جامعه مدنی نیز ارتباط میان شهروندان و عرصه اداره و مدیریت عمومی جامعه معین مبادرت می

کنترل و تعدیل قرار میرا برقرار می دهد. افزون بر این، هر یک از دو رکن نماید و قدرت حکومت را مورد 
مدیریتی  اصل  اعمال  با  ام-بنیادین  مستقل  واحدهایی  قالب  در  کارکردی  تعامل  و  تفکیک  ا سیاستی 
گیرند و در موازنه قوه مقننه، مجریه و قضاییه به عنوان قوای حکومت و متعامل مورد ساماندهی قرار می

های جامعه مدنی ها( به عنوان بخشنهاد)سمنهای مردم احزاب سیاسی، بخش خصوصی و سازمان
 گردند. متبلور می

 
 . جامعه مدنی5-1

حکمران  نهادی  رکن  مهمترین  و  نخستین  عنوان  جمعی به  اقدام  عرصه  به  مدنی  جامعه  مطلوب،  ی 
های مشترک اشاره دارد. جامعه مدنی عمومًا مجموعه متنوعی غیراجباری پیرامون منافع، اهداف و ارزش

که از نظر سطح رسمیت، استقالل و قدرت متفاوت از محافل، بازیگران و اشکال نهادی را شامل می  گردد 
سازمی از  غالبا  مدنی  جوامع  سازمانمانباشند.  خیریه،  موسسات  مانند  توسعه، هایی  غیردولتی  های 

های تجاری، های صنفی، اتحادیههای مذهبی، انجمنهای بانوان، سازمانهای اجتماعی، سازمانگروه
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، ائتالفهای کسبهای اجتماعی، انجمنهای خودیاری، جنبشگروه های پشتیبان تشکیل ها و گروهوکار

 (.                        Welch & Nuru, 2006:175شوند)می
دهند و های اقتصادی و اجتماعی جهت می های جامعه مدنی به مشارکت مردم در فعالیتسازمان       

سیاست بر  تاثیرگذاری  منظور  به  را  گروه مردم  قالب  در  عمومی  منابع  به  دسترسی  و  عمومی  های های 
کنترل و های جامعه مدنی میماندهند. سازقدرتمند مورد سازماندهی قرار می توانند قدرت حکومت را 

ها همچنین  های اجتماعی را مورد نظارت و پایش قرار دهند. این سازمانمتوازن نمایند و سوء استفاده
از طریق پایش و رصد محیطی، رسیدگی به محرومین، توسعه منابع انسانی و تسهیل ارتباطات بازرگانی  

فرصتمی نمایند)ظرفیتتوسعه    توانند  فراهم  مردم  برای  را  زندگی  استانداردهای  بهبود  و   ,Elahiها 
2009:1171.) 

ترین رکن نهادی حکمرانی مطلوب به بخشی از جامعه بر این اساس، جامعه مدنی به عنوان بنیادی    
دهد؛ به عبارت سیاسی جامعه پیوند می-شود که شهروندان را به حوزه مدیریت و اداره عمومیاطالق می

می شمار  به  جامعه  سیاسی  چهره  مثابه  به  مدنی  جامعه   ، شهرونددیگر حقوق  از  و  و رود  صیانت  ان 
سازی تعامالت اجتماعی، کاهش کند. جامعه مدنی با اظهار و مطالبه منافع عمومی، نهادینهپاسداری می

اقتصادی منجر به تقلیل تنگناهای اقدام طلبی، تقویت اعتماد، تسهیل فعالیتفرصت  های سیاسی و 
می  شبکهجمعی  سازمانگردد.  مدنی  اطالعاتهای  گردش  همچنین  همکاری به    -یافته  بنیاد  عنوان 

جامعه اعضای  عمومی  مشارکت  و  اجتماعی  و  اقتصادی  می  -سیاسی،  ارتقا  بدینرا  این دهند.  ترتیب، 
کمیجانی و روابط و هنجارهای اجتماعی به عناصر سازنده سرمایه اجتماعی یک ملت تبدیل می شوند)

 (.  223، ص 1398همکاران،  
رود، با این وجود، ای مدرن به شمار میب به عنوان پدیدهجامعه مدنی و نقش آن در حکمرانی مطلو     

باشد. در این این مقوله نوین نیز در حکمرانی علوی در ساحت نظری و عملی مطرح و مورد تصریح می 
مشروعیت  کارکردهای  با  علوی  جامعه  از  نسبی  کی  پژوا عنوان  به  مدرن  مدنی  جامعه  و راستا،  بخشی 

حکمرانان و  حکومت  صحیح  می   هدایت  طرح  )ع(  مورد  علی  امیرالمومنین  نمونه،  عنوان  به  باشد. 
گر حضور حاضران نبود، و می گاه باشید! سوگند به آنکه دانه را شکافت و انسان را بیافرید، ا فرمایند: » آ

ت با وجود یاوران تمام نمی گر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکمحج  بارگی شد و ا
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رهایش ستم انداخته،  آن  کوهان  بر  را  حکومت  شتر  مهار  نکنند،  سکوت  مظلومان،  گرسنگی  و  گران 

کاسه اول آن سیراب میمی که دنیای شما نزد من از آب کردم. آنگاه میساختم، و آخر خالفت را با  دید 
در این دوران   (. مسلمًا، مشروعیت حکمرانی31، ص  1385البالغه،  تر است.«) نهج ارزشای بیبینی بزغاله

پذیرفته است. علی )ع( به طور ویژه بر این نیز به شکل محسوسی توسط مردم و جامعه مدنی صورت می
داشته کید  تا بیان مطلب  مسلمانان  حکمرانی  پذیرش  اصلی  عامل  عنوان  به  را  حاضران  حضور  و  اند 

کاری، در عمل، به پذیرش نقش شهروندان در فرایند  کرده لت دارد )درزی اند. البته، چنین  حکمرانی دال
 (.   114، ص 1394و صدریه، 

با شهروندان      رابطه حکومت  کیفیت  بر  زیادی  کید  تا امیرالمومنین علی )ع(  اندیشه  در  این،  بر  افزون 
دهد و بر این مفهوم های امروزی را مورد غفلت قرار نمی ترین مفهوم دموکراسی شده است؛ ایشان جوهری

بیشتر   مراتب  به  دموکراسیحتی  شهروندی از  حقوق  رعایت  به  را  حکمرانان  و  کرده  کید  تا سکوالر  های 
می  ملزم  و  خود توصیه  کارگزاران  از  یکی   ) اشتر )مالک  به  مردم  حقوق  با  ارتباط  در  حضرت  آن  سازد. 

گیرترین، و در جلب ترین چیزها در نزد تو، در حق میانهداشتنیفرمایند: »دوست می ترین، و در عدل فرا
گسترده خش که همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص)نزدیکان( را از بین نودی مردم  ترین باشد، 
بیمی همگان  خشنودی  را  خواص  خشم  اما  میبرد،  بر اثر  را  سنگینی  بار  همواره  جامعه  خواص  کند. 

کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضیکنند، زیرا در روزگار سختی یاریحکومت تحمیل می تر و در شان 
کمهایشان پافشارتر و در عطا و بخشش خواسته ، و به هنگام منع خواستهسپاسها  ها دیرعذرپذیرتر و تر

کم مشکالت  برابر  ستوناستقامتدر  که  صورتی  در  هستند.  پرشور تر  اجتماعات  و  دین  استوار  های 
گرایش  مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی، عموم مردم می  داشته و اشتیاق تو با آنان باشند، پس به آنها 

(. حضرت امیر )ع( در این فرمایش بسیار زیبا، مفهوم محوری مردم و  405، ص1385البالغه،  باشد«)نهج
بخشی و رضایت عمومی از حکومت و نیز جزء فلسفه و شرط مهم مشروعیت داری را به عنوان پیشمردم 

کریاهداف حکومت و حکمرانی مطرح می   (.38، ص 1393، کند )سردارنیا و شا

        . حکومت 5-2
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کید قوانین اساسی و نظام  که به طور   -های سیاسی دموکراتیک، تمامی اعضای جامعهبنا بر تصریح و تا

به عنوان مراجع حقیقی و منابع واقعی اقتدار    -شوندجمعی »مردم« و به طور فردی »شهروند« نامیده می
توانند کارکردهای اداره امور وجود و بنا بر علل بدیهی، مردم نمی روند. بااینیک کشور و ملت به شمار می 

این از  نمایند.  پیاده  و  گذارده  اجرا  به  را  جامعه  عمومی عمومی  سیاست  مدیریت  و  ساماندهی  روی، 
ا به لحاظ اخالقی و حقوقی  مستلزم ایجاد نهاد سیاسی است که متمایز و مستقل از جامعه مدنی است، ام 

ها و باورهای سیاسی مدون باشد. این نهاد سیاسی که بر مبنای ارزشمدنی پاسخگو می  در قبال جامعه
شود و با تفویض اختیارات عمومی گذاری میو موجه موجود در ادبیات فلسفه سیاسی یک جامعه بنیان

کانون اقتدار سیاسی و مرجع اعمال سرپرستی تبدیل می شود)کمیجانی گردد، »حکومت« نامیده میبه 
 (. 223، ص 1398همکاران،  و 

روی، به عنوان دومین رکن بنیادین حکمرانی مطلوب، حکومت به مجموعه نهادهای سیاسی ازاین      
بر  معین سرزمینی  و در چهارچوب قلمروی  از منافع عمومی  نمایندگی  به  آن  ویژه  تمرکز  که  اشاره دارد 

(. حکومت به Welch & Nuru, 2006:182باشد )سازماندهی و مدیریت اجتماعی و سیاسی معطوف می
می شهروندی  مدلول  و  مفهوم  تعریف  به  اجتماعی  قرارداد  مرکز  اقتدار عنوان  مرجع  عنوان  به  و  پردازد 

های برابر و تضمین دسترسی ورزد و با تامین فرصت سرپرستی به کنترل و اعمال نیروی قهریه مبادرت می 
سیاس و  اقتصادی  اجتماعی،  اطالعات  به  اقدام عمومی  مردم  توانمندسازی  به  نسبت  ی 

ادارهElahi,2009:1177نماید)می و  کمه  حا هیات  بر  حکومت   ، گیرتر فرا تعبیری  به  مدیریتی(.  نظام  - گر 
لت دارد)کمیجانی و همکاران، س کم بر گستره سرزمینی معین اشارت و دال  (. 225، ص 1398یاستی حا
کید قرار گرفته است. ز در آموزهجایگاه و کارکرد حکومت در عرصه حکمرانی نی      های علوی مورد طرح و تا

امیرالمومنین علی )ع( هدف از حکومت را ایجاد امنیت، تقویت رفاه عمومی، احقاق حق مظلومین، تحقق 
کمیت قانون معرفی می  نمایند. در همین ارتباط، آن حضرت در خصوص اهداف عدالت در جامعه و حا

که جنگ و درگیری ما فرمایند: »خدایا تو میحکومت اسالمی( میعالیه حکومت اسالمی )فلسفه   دانی 
های حق و دین تو را به خواستیم نشانهبرای بدست آوردن قدرت، حکومت، دنیا و ثروت نبود، بلکه می 

ات در امن و امان های تو اصالح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیدهجایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین
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گردد.«)نهج کنند و قوانین و مقررات فراموشزندگی   ، خطبه 175، ص  1385البالغه،  شده تو بار دیگر اجرا 

131.) 
گذاری، اجرایی و قضایی تشکیل های مدرن از سه واحد یا بخش قانونراستا، تمامی حکومتدراین     

شود.  ای و اداری تشکیل میشوند. از این میان، نهاد قضایی از قضات و کارشناسان حقوقی کاماًل حرفهمی
رود. نهاد  سیاسی به شمار میگذاری که از اقتدار انحصاری تقنین برخوردار است، نهادی کامالً نهاد قانون

سیاست   -اجرایی و  قوانین  اجرای  مسئول  و  گردیده  برخوردار  کمیتی  حا اقتدار  اعمال  حق  از  های  که 
قانون نهاد  است مصوب  سیاست  -گذاری  و  انتظامی  و  مدنی  کارگزاران  تشکیل از  منتخب  مداران 

همان Elahi,2009:1174شوند)می بیانگر  کارکردی  واحدبندی  این  مدیریتی  (.  که -اصل  است  سیاستی 
می محقق  قوا«  تعامل  و  استقالل  تفکیک،  »اصل  عنوان  بدینتحت  ضرورت گردد.  به  توجه  با  ترتیب، 

سه قوای  کامل  پیشاستقالل  منظور  به  و گانه  حکومت  بدنه  در  قدرت  انحصار  و  انباشت  از  گیری 
کارکردی و عملکردی، از یک طرمسئول  ف، و ضرورت تعامل سازنده قوا با  پذیرسازی و پاسخگوپذیرسازی 

، این قوای سه گانه نیز در زمره  یکدیگر و جامعه مدنی به منظور پیشبرد امور عمومی جامعه، از طرف دیگر
گردیده و به نقش کالبدی حکمرانی مطلوب لحاظ   پردازند. آفرینی میارکان 

کومت در ایجاد و تثبیت نظامات آفرینی حکومت در عرصه حکمرانی مطلوب در اراده و ظرفیت حنقش     
می متجلی  حکمرانی  دراینبنیادین  شایستهگردد.  انتصاب  و  انتخاب  نظام  ظرفیت راستا،  با  گزین 

توزیع آفرینی عادالنه و صلحرقابت ظرفیت  با  انتشار اطالعات  اعضای جامعه، نظام  تمامی  برای  آمیزانه 
ومی با ظرفیت ایجاد ثبات پایدار سیاسی، اقتصادی بهنگام اطالعات دقیق و کامل، نظام تامین امنیت عم

کاربرد   و اجتماعی، نظام حقوق بشر با ظرفیت صیانت و پاسداری از حقوق شهروندان، و نظام تامین و 
روند)جدول آفرینی به شمار میعادالنه منابع عمومی از جمله نشانگرهای کارکردی و عملکردی این نقش

1 .) 
 رانی مطلوب ناظر بر تبلور اصول در عرصه حکومت (. نشانگرهای حکم1جدول )

  (226، ص  1398)کمیجانی و همکاران، 
کمیت قانون  مشارکت شفافیت  پاسخگویی    کارآمدی  حا
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 تحکوم
 نظام

انتخاب و انتصاب   
 گزینشایسته

 نظام 
انتشار عمومی 

 اطالعات 

 نظام
تامین امنیت  

 عمومی

 نظام
حقوق بنیادین   

 بشری 
 

 نظام
برداری بهره  

 عادالنه
 از  منابع عمومی 

 
شایسته       انتصاب  و  انتخاب  نظام  قالب  در  حکومت  در  پاسخگویی  میاصل  متبلور  گردد. گزین 

های راهبردی در پیشبرد اداره امور عمومی همواره گزینی به عنوان یکی از مولفهساالری و شایستهشایسته
کید اندیشمندان و صاحب گذاری امور عمومی به افراد شایسته می  نظرانمورد تا ، وا باشد. به تعبیری دیگر

رود و شایستگان، بنابر مراتب و اقتدار شایستگی، نسبت به از حقوق بنیادین اعضای جامعه به شمار می
راستا، باشند. دراینتری برخوردار می پذیری فزایندهوظایف و تعهدات از ظرفیت پاسخگویی و مسئولیت 

ظابطههمکانیسم انتصاب  و  انتخاب  بوروکراتای  کارشناسی  توان  کارگزاران،  و  مقامات  فضای مند  ها، 
کارگزاری، رعایت اصل فرصت  کمیتی و مشاغل  های اشتغال رقابتی سالم و عادالنه برای کسب مناصب حا

 روند. های عملیاتی این نشانگر به شمار میبرابر و ... از جمله شاخص 
شایسته     مسئله  راستا،  این  از در  یکی  است.  گرفته  قرار  موکد  کید  تا مورد  علوی  حکمرانی  در  ساالری 

کمیتی مولفه های حکمرانی مطلوب از منظر امیرالمومنین علی)ع( انتخاب افراد شایسته برای مناصب حا
به   و منشور حکمرانی خود خطاب  آن حضرت در حکم حکومتی  کارگزاری است.  مالک اشتر و مشاغل 

آنها،  می با  دوستی  سبب  به  و  برگمار  کارشان  به  آزمایش  از  پس  و  بنگر  کارگزارانت  کار  در   « فرمایند: 
گونهبی کارکردن و از دیگران مشورت نخواستن  ، زیرا به رای خود  کارشان مگمار ای از مشورت دیگران به 

که   بجوی  گروهی  میان  در  را  شایسته  کارگزاران  است.  خیانت  و  از ستم  و  هستند  حیا  و  تجربت  اهل 
سابقهخاندان اسالم  در  که  آنها  صالح،  شایستههای  اخالق  به  اینان  دارند.  دیرین  آبرویشان ای  و  ترند 
طمعمحفوظ از  و  است  رویتر  بیشتر  میکاری  بیشتر  کارها  عواقب  در  و  نهج گردانند  البالغه، نگرند.«) 

 (.  411، ص 1385
گردد.  رصه حکومت نیز در قالب نظام انتشار و دسترسی اطالعات محقق میتبلور اصل شفافیت در ع     

گردد  راستا، دسترسی به اطالعات صرفًا مشمول ترویج و صیانت از حق برخورداری از اطالعات نمیدر این
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ها، و به همان میزان، ترویج و صیانت از ارتباطات)کاربرد اطالعات( در راستای اظهار نظر و بیان دیدگاه

تمام سطوح )محلی، ملی، منطقه فرایندهای دموکراتیک در  اولویتمشارکت در  و  و جهانی(  گذاری ای 
دربرمی  نیز  را  رسانهWelch & Nuru, 2006:174گیرد)اقدام  و  اجتماعات  بیان،  آزادی  شفافیت (.  ها،  

این نشانگر لحاظ   هایموسسات و تبادالت مالی، توزیع عادالنه و بهنگام اطالعات، و ... از جمله شاخص
 گردند.  می
منشور       در  مطلوب  حکمرانی  نشانگرهای  از  دیگر  یکی  عنوان  به  نیز  اطالعات  عمومی  انتشار  مسئله 

تمام  از  گاهی عمومی  آ و  افکار عمومی  تنویر  آن حضرت  گرفته است.  قرار  حکمرانی علوی مورد تصریح 
حکومت  به  مربوط  اسرامسائل  و  نظامی  مسائل  جز  به  لحاظ داری  عمومی  حق  عنوان  به  را  جنگی  ر 

بدگمانیمی رفع  جهت  در  را  مردم  با  کارگزاران  مستقیم  گفتگوی  و  حضور  و  قرار دارند  توصیه  مورد  ها 
 (. 417و  401، ص1385البالغه،  دهند)نهج می

از مهمترین     نشانگر تامین امنیت عمومی بیانگر تبلور اصل مشارکت در عرصه حکومت است. امنیت 
، مستمر و برابر از مهمترین وظایف زها و ضرورتنیا گیر های جوامع بشری است و برقراری نظم و امنیت فرا

مشروع  و  میحکومت  شمار  به  حکومت  از  جامعه  و  مردم  انتظارات  این ترین  در  بر رود.  افزون  و  راستا، 
لوب است. امنیت های حکمرانی مطترین مولفهامنیت اقتصادی و اجتماعی، امنیت انسانی از بنیادی

های اساسی است. امنیت انسانی به معنای صیانت از افراد در مقابل انسانی به معنای صیانت از آزادی
هایی باشد. امنیت انسانی همچنین به معنای ایجاد نظامهای حساس و بحرانی میتهدیدات و موقعیت

قرار  مردم  اختیار  در  را  زندگی  و  منزلت  حیات،  اصلی  عناصر  که  ضمن می  است  انسانی،  امنیت  دهند. 
، با مردم  های معطوف به تهدیدات محوری و پردازش ناامنیتسهیل توسعه انسانی و ارتقای حقوق بشر

کمیت نماید. افزونامنیت ملی به عنوان مکمل امنیت حکومت نیز عمل می  بر امنیت انسانی، عدم حا
اعت سیاسی،  امور  در  نظامیان  دخالت  عدم  امنیتی،  برخورد مدیریت  امنیت،  حافظان  به  عمومی  ماد 

، حفاظت و  محترمانه نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم، دسترسی به نیروهای انتظامی در مواقع نیاز
 آیند. های این نشانگر به حساب میصیانت از محیط زیست و منابع طبیعی و ... از جمله شاخص

گرفته است. امیرالمومنین علی )ع( فراتر های علوی مورد اشمسئله امنیت نیز در آموزه     کید قرار  اره و تا
می  قرار  تصریح  و  طرح  مورد  را  ابعاد  تمامی  در  امنیت  سیاسی،  صرف  امنیت  امنیت از  بر  کید  تا دهند. 
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کید بر امنیت قضایی به عنوان سپر دیگر ابعاد امنیت، اهتمام به امور  ، تا اقتصادی صاحبان صنایع و تجار

، 1385البالغه،  نفی روحیه خودکامگی و استبداد به عنوان موانع ثبات و امنیت)نهج   حافظان امنیت، و 
کیدات آن حضرت در مسئله امنیت عمومی به شمار می 305، و 409، 403، 361ص   روند.  ( از جمله تا
کمیت قانون در عرصه حکومت نیز در چهارچوب نظام بنیادین حقوق بشری متبلور می       گردد.  اصل حا

که تمامی مردم، مردان و زنان، مستحق برخورداری از  در این راستا، حقوق بشر به این ایده شاره دارد 
از اشکال مختلف سوء ظرفیت را  آنها  که  ترتیبات اجتماعی هستند  و  انسانی  و محرومیت های  استفاده 

گردند)سازد تا به عنوان نوع بشر از منزلت انسانی  نماید و آنها را قادر میصیانت می  & Welchبرخوردار 
Nuru, 2006:178 احترام و التزام حکومت به استلزامات شهروندی مبنی بر حق مشارکت فعال، آزادانه و .)

مسئولیتمعنی  جامعه،  عمومی  امور  تمامی  در  و دار  اظهارات  قبال  در  کارگزاران  پاسخگویی  و  پذیری 
حق مشارکت، تسهیم و برخورداری از توسعه   -اقدامات، حقوق مالکیت و .... و در مجموع، حق توسعه

 رود.  های نظام حقوق بشری به شمار میاز جمله شاخص -اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
که مصلحتمداری را مالزم یکدیگر میامیرالمومنین علی )ع( قانون و حق     گرایی دانند و اعتقاد دارند 

گردد. آن حضرت در   گر راستا میهمین ممکن است باعث انحراف از عدالت  فرمایند: » به خدا سوگند، ا
کنم در اینکه پوست جویی را هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان ها است به من دهند تا خدا را نافرمانی 

موریانه کرد.«)نهج از  نخواهم  چنین  هرگز  بگیرم،  ناروا  به  ص1385البالغه،  ای  افزون329،  آن براین(.   ،
کمان نسبت به حکمحضرت نظام حقوق بشری   کید در چهارچوب حقوق متقابل حا پذیران را نیز مورد تا

می  و قرار  عمومی،  آموزش  و  تعلیم  اقتصادی،  مسائل  تنظیم  مردم،  به  نسبت  کم  حا خیرخواهی  دهند. 
یا بیعت، خیرخواهی  و وفای به عهد  کم  تربیت و پرورش مردم به عنوان چهار حق اساسی مردم بر حا

نسبت مردم  حقوق   متقابل  جمله  از  اسالمی   کم  اوامرحا اطاعت  و  دعوت  اجابت  و  اسالمی،  کم  حا به 
 (. 61، ص 1385البالغه،  باشد)نهجمتقابل مورد تصریح آن حضرت می

توزیع عادالنه منابع عمومی       و  تامین  نیز در قالب نظام  کارآمدی در عرصه حکومت  نهایت، اصل  در 
آفرین فرایند توسعه های بسترساز و ثبات عه از مهمترین ظرفیت گردد. منابع عمومی یک جاممتبلور می

گردد. مدیریت موثر بودجه عمومی، و پیشرفت پایدار به شمار آمده و از بنیادهای رفاه عمومی لحاظ می
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برداری از منابع انسانی، مالی و اجتماعی، نظامات بانکی و مالی اثربخش، و های اثربخش بهرهمکانیسم

 رود.  های این نشانگر به شمار میهای مهار و کنترل فساد.... از جمله شاخصانیسمتعهدات و مک
کارگزاران و دولتمردان قرار می      که وقتی منابع جامعه در اختیار  گیرد، امیرالمومنین علی )ع( معتقدند 

که آنان برای استفاده گروهی و غیرمشروع از منابع عموماین خطر وجود دارد  ی وسوسه های شخصی، 
کارگزاران بر مسئله مقابله ها و نامهشوند. بنابراین، آن حضرت پیوسته در بسیاری از خطبه  ها خطاب به 

و می گذاشته  کید  تا افراد فاسد  با  برخورد قاطع  و  اموال عمومی  از  فرمایند: با فساد، عدم سوءاستفاده 
(« و »همانا من، به راستی به 421»نبایستی در آنچه متعلق به مردم است برای خود حقی قائل شوی)ص

کم یا زیاد، چنان بر تو خدا سوگند می کردی،  که در اموال عمومی خیانت  کنند  گزارش  گر به من  خورم ا
کم بهره شده و در هزینه عیال درمانده و خوار و سرگردان شوی«)نهج که  گیرم  ، ص 1385البالغه،  سخت 

، از دید آن حضرت، زمام 357 داران، امین خدا در زمین، برپادارنده عدالت در جامعه و (. به تعبیری دیگر
 عامل جلوگیری از فساد در میان مردم هستند.  

 . عدالت: جوهره حکمرانی مطلوب6
کانون محوری حکمرانی مطلوب قرار دارد. عدالت از جمله موضوعاتی  از تمامی موارد، عدالت در  فراتر 

بش اصلی  دغدغه  عنوان  به  دیرباز  از  که  است.  است  بوده  توجه  مورد  الهی  ادیان  و  اندیشمندان   ، ر
عامل ازاین عدالت  است.  حکمرانی  کیفیت  ابرشاخص  و  مطلوب  حکمرانی  جوهره  عدالت  روی، 

هماستحکام استمرارآفرین  و  شمار بخش  به  سیاسی  حکومت  و  مدنی  جامعه  نهادی  تعامل  و  بستگی 
، ستون خیمه نظام حکممی  رانی و جامعه بشری مطلوب است.  رود. عدالت، به تعبیری دیگر

از منظر امیرالمومنین علی )ع(، عدل پایه و زیربنایی است که پایداری جهان به آن بستگی دارد)العدل     
ه الیصلحها اال  لعدل(. زیرا اساس به قوام العالم(. افزون عی  براین، عدالت الفبای اصالح در جامعه است)الر 

کارآنظمیها، بیضعف  ها همگی ناشی از خروج امور از حد و اندازه طبیعی خود هستند. از مدیها و نا
گون می گونا شود و همچنین معیاری برای دیدگاه آن حضرت، عدالت باعث تعادل در جامعه بین اقشار 

 (.  527، ص 1385البالغه، تدبیر عمومی مردم است)نهج 
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اشت     مالک  به  خود  حکومتی  حکم  در  )ع(  علی  مهمامیرالمومنین  عنوان  به  عدالت  بر  کید  تا با  ترین ر 

کند اجرای عدالت، برپایی آن در فرمایند:» بهترین چیزی که کارگزاران را شادمان میدکترین حکمرانی می
که دل شهرها و آشکارساختن دوستی مردم است و دوستی مردم آشکار نمی هایشان از شود مگر موقعی 

ند مگر وقتی زمامداران خویش را برای کارهای خود نگاه دارند و مانکینه و خشم خالی شود و دلسوز نمی
البالغه، ادامه حکومت آنان را سنگین نشمارند و نخواهند که هر چه زودتر این حکومت تمام شود») نهج 

 (.  411، ص 1385
کارگزاران ضمن تصریح بر عدالت     دگری گستری و پرهیز از بیداآن حضرت در حکم انتصاب یکی دیگر از 

کشاند و بیدادگری می ت را به آوارگی  که ستم، رعی  کن،  فرمایند: » عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز 
(. افزون بر این، آن حضرت، 531، ص  476، حکمت  1395البالغه،  انجامد«) نهج به مبارزه و شمشیر می 

کید بر ماهیت پیش فرمایند: شئون جامعه می  برندگی عدالت و ضرورت اجرای عدالت در تمامضمن تا
که بیابم به صاحبان اصلی آن بر می »به خدا سوگند! بیت گرچه با آن  المال تاراج شده را هرکجا  گردانم، 

کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است، و آن کس که عدالت بر او  کرده، یا  ازدواج 
ل ستم برای او سخت  (.  39، ص 15، خطبه 1395البالغه، هج تر است«)نگران آید، تحم 

مندی، تعادل و بر این اساس، از منظر امیرالمومنین علی )ع(، عدل و عدالت به معنای انتظام و قاعده     
ای بنیادین و هها و افراد در پایگاه متناسب و مترتب و همچنین به عنوان قاعدتوازن، و قرارگیری پدیده

گیر و سنتی پایدار و تغ ناپذیر در نظام هستی و ییرناپذیر در جهان خلقت و به مثابه ضرورتی تخلففرا
اجتماع بشری مورد تعریف و برپایی عدل و قسط در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان  

کارویژه حکمرانی مطلوب مورد تصریح قرار می   گیرد. جوهره و 

 گیریبندی و نتیجه . جمع 7
،در سال حکمرانی مطلوب به عنوان نظریه و الگویی متعالی در اداره و راهبری جوامع مدرن   های اخیر

راهبرد   عنوان  به  دوم  گام  در  و  توسعه  آرمانی  نقطه  و  هدف  عنوان  به  نخست  گام  در  و  گردیده  مطرح 
کار دولت گرفدستیابی به توسعه پایدار انسانی و اجتماعی در مرکز توجه اندیشمندان و دستور  ته ها قرار 

با این وجود، حکمرانی مطلوب به عنوان الگویی متعالی در عرصه هدایت و راهبری جوامع بشری .  است
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نمیمقوله شمار  به  نوین  ریشه ای  و  آموزهرود  به  آن  عملی  و  نظری  و های  کلی،  طور  به  اسالمی،  های 
عنوان نقطه عطف تاریخ   تاب حکمرانی علوی بهگردد و در سپهر عالمهای علوی، به طور ویژه بر میآموزه

گیرد. حضرت علی )ع( در فرمان حکومتی و منشور حکمرانی خود با حکمرانی بشری مورد تحقق قرار می
آینده رویکرد  با  و  فرامکانی  و  فرازمانی  مانند نگاه  مطلوب  حکمرانی  در  امروزین  الزامات  محورانه، 

کارآمدی در رواپاسخگویی، مشارکت، شفافیت، قانون بط متقابل و متوازن جامعه و حکومت را مداری و 
قرار می کید  تا و  کیفیت مورد معرفی  ابرشاخص  و  مطلوب  به عنوان جوهره حکمرانی  را  و عدالت  دهند 

 دهند. حکمرانی مورد تصریح قرار می 
ه های اسالمی و اراددر این راستا، جمهوری اسالمی ایران به عنوان نظامی دموکراتیک مبتنی بر آموزه      

ظرفیت از  ویژهعمومی  میهای  برخوردار  توسعه  و  حکمرانی  عرصه  در  برای پیشگامی  این ای  بر  باشد. 
می مطلوب  حکمرانی  نظریه  اعمال  و  پذیرش  اثربخشاساس،  عنوان  به  در تواند  الگو  و  راهبرد  ترین 

گیرد. این امر بویژه با توجه به عدم منافات   دستیابی به توسعه پایدار انسانی و اجتماعی مورد توجه قرار 
آموزهمولفه با  مطلوب  حکمرانی  ارزشهای  و  دینی  فزایندههای  اهمیت  از  ملی  برخوردار های  نیز  تری 

 گردد.     می
کامل حکمرانی مطلوب به عنوان یک الگوی متعالی مدیریتی      سیاستی مستلزم  -با این وجود، استقرار 

مکانیزم  شکلکاربست  که  است  تحوالتی  و  جامعه گها  و  دموکراتیک  حکومت  میان  تعادل  و  توازن  یری 
کانون این ترتیبات قرار دارد. این امر مهم می  تواند مدنی به عنوان دو رکن بنیادین حکمرانی مطلوب در 

گردد. به این ترتیب، با اتخاذ و  گردیده و با تقویت جامعه مدنی میسر و محقق  با اراده و اهتمام ملی آغاز 
ایجاد ظرفیت اعمال نظریه حک با  و عملی  راهبری جامعه در مسیر تحول نظری  و  اداره   مرانی مطلوب، 

گیر نقش از ماهیتی متفاوت برخوردار آفرینی تمامی شهروندان و بخشفزاینده و فرا های جامعه مدنی 
 گردد. گردیده و به تسهیل، تسریع و تعمیق فرایند توسعه پایدار انسانی و اجتماعی منتهی می 

   
 بع و ماخذ منا
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 . 48-23، صص 1: سال دوازدهم، شماره دوفصلنامه حقوق بشر 
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