
 

 

های حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته از منظر نهج  بررسی شاخص 
 البالغه 

 1هادی نهادی 

 2جواد سیاهکالی مرادی 

 چکیده
در این پژوهش به تبیین و بررسی شاخص های حکمرانی خوب و حکمرانی اسالمی از منظر حضرت علی 

نامیده شده است، پرداخته شد. از همین رو ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش به که حکمرانی شایسته  
از منظر بانک جهانی پرداخته شد. سپس حکمرانی  آن  بررسی مفهوم حکمرانی خوب و شاخص های 
اسالمی و شاخص های آن نیز شناسایی شد. در نهایت مقایسه ای بین شباهت ها و تفاوت های شاخص 

خو حکمرانی  عملکرد های  راداری  نمودار  و  گرفت  صورت  البالغه  نهج  منظر  از  شایسته  حکمرانی  و  ب 
حکمرانی خوب و شایسته از در هر پنج شاخص ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین افتراق 
بین دو نوع حکمرانی در پاسخگویی است. همچنین در مبارزه با فساد نیز بین دو نوع حکمرانی اختالف 

گرایی اختالف کمتری بین دو نوع حکمرانی وجود دارد. در عم ده ای وجود دارد. اما در شفافیت و قانون 
گردید.  نهایت نیز بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاداتی به مسئوالن کشور ارائه 

 : حکمرانی خوب، حکمرانی اسالمی، نهج البالغه، شاخص های حکمرانی لغات کلیدی

 مقدمه 
کشور و منابع اجتماعي آن براي حکمرانی روشي   که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادي یك  است 

به توسعه اعمال مي )بانک جهانی،  رسیدن  رویکرد حکمرانی توسط 2018شود  تعریف،  این  بر اساس   .)

 
 (Hadi.Nahadi@Gmail.comدکترای مدیریت دولتی، نویسنده مسئول ) 1

 دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی 2
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»منابع  لفظ  با  نیز  جامعه  پدیده  به  حتی  زیرا  است  اقتصادی  نگاه  یک  بر  متمرکز  بیشتر  ها،  دولت 

کمیت روح اقتصادی بر مقوله حکمرانی است. بر همین اجتماعی«  اشاره شده است که نشان دهنده حا
روي  پیش  غربي  کشورهاي  و  جهان  ط  مسل  کشورهاي  که  است  راهي  نقشة  خوب  حکمراني  اساس 
ط  کشورهاي مسل  کننده منافع  تأمین  این نقشه،  و حرکت روي  اند  کرده  ترسیم  کشورهاي جهان سوم 

که توسط نهادهاي بین المللي تعریف و تبیین است. براین اساس، ح کمراني خوب و شاخص هاي آن، 
کشورهاي  شده است، نمي تواند الگو و برنامه اي متعالي براي پیشرفت و توسعة جامعه بشري، به ویژه 
کشورهاي اسالمي، باشد. زیرا اواًل، حکمراني خوب و شاخص هاي آن مبتني  در حال توسعه و همچنین 

ني مادي است، و ثانیًا، حکمراني خوب و شاخص هاي آن در مقاطع مختلف تاریخي، عامل بر جهان بی
بوده  و جهاني پیرامون  و نظامي در غرب  اقتصادي  و  بحران هاي مختلف سیاسي، اجتماعي، فرهنگي 

 (.107، ص 1387است )ناظمي اردکاني،  
کمان مختل که حا بر بر خالف نگرش های رایج در تاریخ حیات جامعه بشری  ف، زمامداری و حکومت 

مردم را اغلب فرصتی برای اعمال قدرت خود و تسلط بر دیگران دیده اند و از آن لذت برده یا برای حفظ 
و تداوم آن مرتکب خشن ترین وغیر انسانی ترین رفتارها شده اند، در نگاه حضرت علی)ع( حکمرانی بر 

گر در جهت اقامه حق و عدل و دفع ظلم وستم وب ی عدالتی نباشد هیچ ارزشی ندارد. کالم صریح مردم ا
ْدفَ 

َ
ْو أ

َ
ًا أ ِقیَم َحق 

ُ
ْن أ

َ
 أ

َحب ُ ِإَلی َ ِمْن ِإْمَرِتُکْم ِإال َ
َ
َع َباِطاًل « )به ایشان در این مورد قابل توجه است: » َو اهلِل َلِهَی أ

ی را اقامه و  خدا سوگند این کفش پاره در نظر من از حکومت بر شما محبوبتر است، مگر اینکه بتوانم حق 
 باطلی را دفع کنم(. 

این نوع نگاه به حکمرانی و دولتمردی، تفاوت های ریشه ای با رویکرد حکمرانی خوب امپراتوری های 
حکمرانی  عنوان  با  آن  از  پژوهش  این  در  که  )ع(  علی  حضرت  مدنظر  حکمرانی  دارد.  جهان  اقتصادی 

ان در حکمرانی را در خود نهفته دارد. آنچه حلقه مفقوده شایسته نام برده شده است، انسانیت و وجد
انواع حکمرانی در دنیای متالطم امروز است. در این پژوهش به شناسایی و ساختاردهی شاخص های 

 حکمرانی شایسته از منظر امام علی )ع( پرداخته شده است.
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مرانی شایسته و شاخص های به همین منظور ابتدا به بررسی مفاهیم و نظریه های حکمرانی خوب و حک

به  تفسیری  ساختاری  مدلسازی  ساختاردهی  مدل  از  استفاده  با  آن  از  پس  و  شده  پرداخته  یک  هر 
 ساختاردهی روابط بین شاخص های شناسایی شده پرداخته شده است. 

 حکمرانی خوب 
بوده است. از   موضوع حکمرانی خوب در سه دهه اخیر به شدت مورد توجه محققان علوم اجتماعی 

گسترده  1990های  سال ای  به بعد حکمرانی خوب، به مثابه ابزاری برای توسعه پایدار و فقرزدایی، رواج 
کامل وارد سیاست های ( و حکومتOECDو    IMFگرا )به ویژه  های توسعههای سازمانیافت، و به طور 

گردید ) ، (;Woods, 2000  Weiss, 2000; Patomaki, 1999; Leftwich, 1993غربی  . در جهان متحول امروز
ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نقش دولت نیز متحول و مسئولیت آن متفاوت خواهد بود، دولت

های خود از طریق بازدمیدن نیروی تازه در نیازهای جدید نخواهند بود. آنان بایستی با افزایش قابلیت
یش دهند. این مهم نیازمند الگوهای جدیدی نهادهای عمومی توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزا

که به توان از همه ظرفیت های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود، تا های جامعه در بخشاست 
می خوب  حکمرانی  الگوی  ساخت.  کثر  حدا را  عمومی  خدمات  ارایه  و  نظریهتولید  در تواند  نوین  ای 

تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی الگویی که می های جدید باشد.پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت
توان گفت حکمرانی خوب، تمریِن مدیریت و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد. به طور کلی می

کشور برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. در سطح  )سیاسی، اقتصادی ، اجرایی و ...( منابع یک 
توسعه شاخ های حکمرانی خوب، نیاز به سطح بندی شاخص ها وجود   اجرایی و به منظور پیاده سازی و 

دارد زیرا مشخصا همه شاخص ها به یک اندازه نمی توانند موجب توسعه حکمرانی خوب شوند و بهبود 
تاثیرگذارترین شاخص ها می تواند به صورت دومینویی، سایر شاخص ها را نیز بهبود ببخشد )آهنی و 

 (. 1398همکاران،  
بین  1جهانی  بانک نهادهای  از  که در سال  به عنوان یکی  گزارشی  بار در  اولین  برای   ۱۹۸۹المللی معتبر 

کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام  کرده، حکمرانی خوب را به عنوان ارائه خدمات عمومی  منتشر 

 
1. World Bank 
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کرده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کار با حکمرانی خوب را توانای  1اداری پاسخگو تعریف  ی 

بینمحیط و  ی  مل  محلی،  مختلف  سطوح  در  تعادل  به  دستیابی  برای  مختلف  میهای  داند المللی 
(OECD, 2002در برنامه توسعه ملل متحد حکمرانی خوب شامل مکانیزم .) ها، فرآیندها و نهادهایی است

گروه -ات خود را برآورده می ها و نهادهای مدنی منافع خود را محقق و تعهدکه به واسطه آن شهروندان، 
، عبارتند 2سازمان ملل توسعه برنامه منظر  های کلیدی حکمرانی خوب از (. شاخص,2000UNDPسازند )

کمیت حا ؛  شفافیت 3قانون  از عدالت 6مداری  اجماع ،5پذیری مسئولیت ،4،  و  ،7،  ،  8کارایي اثربخشي 
-شاخص  )2015(  1(. بانک جهانی ,1997UNDPباشد )، می11مشارکت و   10استراتژیک  دیدگاه ،9پاسخگویي 

که بدین شرح میه کرده است،  کنترل فسادای حکمرانی خوب را مبتنی بر شش اصل، تعریف  ؛ 2باشد: 
دولت خشونت(3اثربخشی  )فقدان  سیاسی  ثبات  مقررات4؛  و  قوانین  کیفیت  قانون5؛  کمیت  حا حق 6؛  ؛ 

کری و مستروزی .   ,Kaufmann & Kraay)2017؛ )7اظهار نظر و پاسخگویی معتقدند حکمرانی   12کافمن، 
کمیت قانون،   خوب دارای ابعادی از قبیل پاسخگویی و حق اظهار نظر برای شهروندان، قانون مداری، حا

( است  بودن  مسئول  و  شفافیت  طلبی،  مساوات  سیاسی،  ثبات  دولت،  کارایی  و   ,Kaufmanاثربخشی 
Kraay & Mastruzzi, 2010 .) 

 شاخص های حکمرانی خوب

 
1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)  
2. United Nations Development Programme (UNDP)  
3. Rule of Low   
4. Transparency   
5. Responsiveness   
6. Consensus Orientation   
7. Fairness   
8. Effectiveness and Efficiency   
9. Accountability   
10. Strategic Vision   
11. Participation   
12. Daniel Kaufmann, Aart Kraay & Massimo Mastruzzi 



  118     از منظر نهج البالغه  ستهیشا یخوب و حکمران یحکمران یهاشاخص یبررس
گروهی دیگر از شاخصبرای    1هاتر و شاه ؛ مشارکت حکمرانی خوب،  که عبارتند از ها را مد نظر قرار دادند 
را معرفی نموده است. در جدول   5و مدیریت اقتصادی   4، توسعه اجتماعی 3، دولت محوری 2شهروندان

 (. Huther & Shah, 2000ذیل ذکر شده است )
 های حکمرانی خوب . شاخص1جدول 

 ء )کارکردها( های جزشاخص نام شاخص

 (CP. مشارکت شهروندان )۱
 آزادی سیاسی 

 پایداری سیاسی 

 ( GOمحوری ). دولت ۲
 کارایی قضایی 
 کارایی اداری 
 فساد پایین 

 (SD. توسعه اجتماعی )۳
 توسعه انسانی 
 توزیع عادالنه 

 (EM. مدیریت اقتصادی )۴
 توجه به بیرون 

 استقالل بانک مرکزی
 GDPمیزان بدهی نسبت به 

 
1. Huther & Shah   
2. Citizin participation 
3. Governance orientation 
4. Social Development 
5. Economic Management 
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هشت شاخص برای حکمرانی   1کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه 

اجماع پاسخگویی،   : از عبارتند  که  است،  کرده  معرفی  قانونخوب  مشارکت،  و محوری،  کارایی  محوری، 
که در پذیری و شفافیت. نمودار ذیل به شاخصاثربخشی، عدالت و برابری، مسؤولیت هایی اشاره دارد 

 (.  2ESCAP UN ,2009شود )صورت دستیابی به آن حکمرانی خوب در جامعه محقق می
 ( 2018های حکمرانی خوب )بانک جهانی، . شاخص1شکل 

های حکمرانی مورد بررسی در این پژوهش مبتنی بر شش اصل حکمرانی خوب از دیدگاه بانک شاخص
گزارش بانک جهانی، 2017جهانی ) که در ادامه شرح داده شده است )  (: 2018( است، 

گونار میردال   -1 تمام شکل  3کنترل فساد؛  به  یا اعمال قدرت  معتقد است فساد  انحراف  گون  گونا های 
گرچه از مقام و موقعیت شغلی قابل اطالق است.   زمینه در  اندیشمندان شخصی و استفاده نامشروع 

کید نکته  بر این هاآن همه لیکن ندارند، توافق چندانی  هاآن  آثار  و  مختلف فساد های جنبه  که دارند تأ
است. بانک جهانی فساد را به عنوان سوء استفاده از اختیارات عمومی،  ضعیف  حکمرانیاز   ناشی فساد

گزارش بانک جهانی،  کرده است ) گروهی، تعریف   (. 2018برای منافع شخصی یا 
های صحیح و الزمه اثربخشی دولت؛ منظور از اثربخشی دولت، توانایی آن در تدوین و اجرای سیاست  -2

کارآمد باید از قدرت و مهارت الزم آن برخورداری از یک دس کارآمد است. یک دستگاه اداری  تگاه اداری 

 
1. United Nations Economic and Social Commission for Asia 
2. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
3. Gunnar Myrdal   

 محوریاجتماع

حکمرانی 

 خوب

کارایی و اثربخشی
 

ت
مسؤلی

ی
پذیر

 

 جوییعدالت
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های جدید برآیند برای اداره امور کشور برخوردار باشد تا از پس مشکالت هماهنگی در راه اندازی فعالیت

کری و دیگران،   عهدی های عمومی و دولتی، و میزان اعتبار تمشی(. کیفیت تدوین و اجرای خط1394)شا
گزارش بانک جهانی، ها دارد در این شاخص در کانون ارزیابی قرار می که دولت در برابر این سیاست گیرد )

2018 .) 
که محققان  ثبات سیاسی )فقدان خشونت(؛ مفهوم ثبات سیاسی معانی متفاوتی را شامل می  -3 شود 

کرده ها را در دنیای خاص « موجود، آنگیری درجه یا میزان »ثبات سیاسیاند برای اندازه مختلف تالش 
که  ,1973Hurwitz :449خودشان بسنجند ) به معنای منظم بودن جریان   1(. مثاًل ثبات سیاسی از نظر آ

داند )هانتینگتون، ثبات را در نهادمندی سیاسی می  2(. هانتینگتون  ,1974Akeتعامالت سیاسی است )
، 3(. ایان الستیک 1378القلم،  داند )سریعمندی« میه(. سریع القلم هم ثبات را مساوی با »قاعد1375

( و از نظر  Lustick, 1979داند )بینی بودن رفتار سیاسی در آینده میثبات سیاسی را به معنای قابل پیش
که در آن حکومت از طریق انتخابات آزاد برگزیده شده باشد و   4مارتین نیدلر  کشوری است  کشور باثبات، 

گزارش بانک جهانی، بر اساس قانون ح   (.  2018کومت کند )
کیفیت  -4 -خط اجراي و  تدوین در  دولت توانایي میزان به مقررات و  قوانین کیفیت قوانین و مقررات؛ 
 کیفیت شاخص  .گویندمي خصوصي هايبخش توسعه بهبود و  حصول جهت ها در آن تنظیم و  هاشيم

مي سرمایه هايو محدودیت تجاري سیاست اقتصاد، در  دولت مداخله میزان بیانگر  مقررات، و  قوانین
مهم5رینولدز  گفته به  .اشدب کشورها  اقتصادي  توسعه فرآیند در  فرد به منحصر  توصیفي متغییر  ترین: 

وظیفهدولت مدیریتي تبحر  و  سیاسي سازمان و  نظم قانون، آوردن فراهم هادولت اساسي يهاست. 
حال کشورهاي در  هادولتاست.   مالکیت حقوق از  محافظت  لحاظ به را تريوسیع حوزه توسعه در 

گزارش بانک جهانی،   دارا نهادي ترتیبات آن تبع به و  ایدئولوژي و  سیاسي سازمان ماهیت  (. 2018هستند )

 
1. Ake   
2. Samuel P. Huntington   
3. Ian Lustick   
4. Martin Needler  
5. Reynolds   
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کمیت حقوق یا قانون وقتی به وجود می  -5 کمیت قانون؛ حا که قدرت موجود و مشروع جامعه، حا آید 

کند، به عبارت دیگر اجرای قانون لزومًا می ا چنان  اجرا و اعمال آن ر بایست مستقل از که هست تضمین 
ارادة مقنن و مجری آن باشد و حتی مقنن نیز تحت نفوذ اجرای قانون تدوین شده از جانب خود قرار 

گزارش بانک جهانی، می  (.2018گیرد )
کمیت قانون در مقا م پاسخگویی و ارزیابی قرار گرفته است.  هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه اوصاف حا

کمیت قانون، سنگ زیرین روابط بین دولت و ملت به شمار می گونه بی شک اصل حا که این آید. به  ای 
اساسی قانون  قبیل  از  دیگری  اصول  و  مفاهیم  بخش  الهام  قانونیت1گرایی اصل،  صالحیت2،   ،3 ،

گزارش بانک   7و تفکیک قوا   6، کنترل قضایی5، پاسخگویی 4مسئولیت و دیگر اصول و مفاهیم مرتبط است )
 (.2018جهانی، 

و پاسخگویی؛ هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگویی است زیرا الزمه دموکراسی،   8حق اظهار نظر   -6
می پاسخگویی  سیستم  یک  جامعهداشتن  هر  مبنای  پاسخگویی  میباشد  ادعا  که  است  کند،  ای 

است.   مواجهامروزه دستگاهدموکراتیک  و دوگانگی  تعارض  نوعی  با  دولتی  مقابل های  در  یکسو،  از  اند: 
کنند و باید در برابر نیازهای آنان پاسخگو باشند  های ملی خود احساس مسؤولیت می مردمان و سازمان

، الزامات بین کند  هایی میها و شیوهالمللی و نیروهای جهانی آنان را وادار به اعمال روشو از سوی دیگر
گزارش بانک جهانی، که در عمل مغایر خواست و انتظارات شهروندان آن  (.2018هاست )

 حکمرانی شایسته 
سرمایه نظام  در  دارد.  خاصي  وظیفه  و  نقش  اقتصادي  نظام  هر  در  حداقل دولت  به  نقش  این  داري 

که در نظام سوسیالیسم، دولت، مدیریت سیاست کلي اقتصارسیده، در حالي  دي و اجتماعي را به های 

 
1. Constitutionalism  
2. Legality   
3. Jurisdiction 
4. Responsibility 
5. Accountability   
6. Judicial Review 
7. Separation of Powers 
8. Voice 
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کثر دخالت در اقتصاد را دارد. در اسالم، دولت نقش سازنده و برجسته ای دارد. نقش عهده داشته و حدا

هدف  مطابق  بتوانند  مردم  که  است  وضعیتی  آوردن  پدید  تاریخ دولت،  کنند.  زندگي  اسالم  عالیه  های 
ابتداي تشکنشان می از همان  که مداخله دولت در اقتصاد،  یل حکومت اسالمي در زمان پیامبر دهد 

وظایف  مهمترین  است.  داشته  ادامه  تردیدي  هیچ  بدون  نیز  خلفاء  عصر  در  و  بوده  مطرح  )ص(  کرم  ا
مالي، اجراي عدالت  و تخصیص منابع  : تجهیز  از بودند  اقتصادي دولت اسالمي در صدر اسالم عبارت 

، عمران و آباداني، حفظ   امنیت اجتماعي و اقتصادي، امر به معروف و اقتصادي، برقراري ثبات در بازار
کامل، تأمین اقتصادي، توازن نهي از منکر در ابعاد اقتصادي، برنامه ریزي براي حرکت به سمت اشتغال 

(. زماني دولت در 1389اقتصادي، حفظ استقالل اقتصادي و تأمین رفاه اقتصادي )مبارک و آذرپیوند،  
ها با هدف ها در مداخله اقتصادي پي برد. دولت توان به هدف دولتزمینه اقتصادي کارا خواهد بود که ب

مي دخالت  اقتصادي  روابط  در  اجتماعي  و  اقتصادي  عدالت  عدالت برقراري  به  دستیابي  براي  کنند. 
 اقتصادي در صدر اسالم چند راهکار استفاده شد:

 های برابر براي همه مردم در تولید و تجارت؛ ساختن فرصتأ. فراهم
گرد آمدن ثروتب.   های حرام؛جلوگیري در 

گرفتن مالیات از ثروتمندان و پرداخت آن به بینوایان )مبارک و آذرپیوند،    (.1389ج. 
در  آن دارد. همچنین  اثربخش بودن  و  از جامعیت  زمان رسول اهلل نشان  کیفیت ساختار حکمرانی در 

امام علی )ع( در نهج البالغه پرداخته ادامه به بررسی شاخص های حکمرانی شایسته مبتنی بر دیدگاه  
 شده است.

 شاخص های حکمرانی شایسته
گر این شاخص  براي حکومت شایستة حضرت علي علیه السالم شاخص هاي بسیاري ذکر شده است که ا
ها در هر حکومتي باشد، آن حکومت از نظر محتوا، شایسته است و در اصطالح، به آن حکمراني شایسته 

ا بنابراین،  گفته مي شود.  بود.  و غیرشایسته خواهد  آن حکومت غیرمطلوب  نباشد  این شاخص  گر  ا ما 
که به طور   منظور از حکمراني شایسته آن نوع حکمراني است که این محتوا و مشخصه ها را داشته باشد 
میان  فارق  وجه  درواقع،  بود.  خواهد  محتوا  نظر  از  خوب  حکمراني  هاي  شاخص  از  متفاوت  طبیعي 
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وب و حکمراني شایسته، این شاخص هاست. این دو نوع حکمراني با این نوع شاخص ها،  حکمراني خ

 (. 1393که تفاوت هاي محتوایي ـ نه لفظي ـ دارند، تمایز پیدا مي کنند )حسینی تاش و واثق، 
گویي   الف. پاسخ 

منحصر به یکي از شاخص ها پاسخ گویي است. حکمراني شایسته پاسخ گویي را همانند حکمراني خوب 
، در برابر خواسته  پاسخ گویي اجتماعي نمي داند، بلکه پاسخ گویي را به عنوان یك تکلیف پیش از هر چیز

مي داند؛ زیرا در حکمراني شایسته، باید همة حرف ها، عمل ها، برنامه   -تبارك و تعالي    -هاي خداوند  
گیري ها، جنگ ها، صلح ها، رابطه ها و قطع رابطه ها، گرفته   ها، موضع  بر مبناي رهنمود مکتب و الهام 

(. حکومت علوي به عنوان یکي از مصادق بارز حکمراني شایسته، این 126از دین باشد )نهج البالغه، خ  
 :گونه بود. امام خمیني ره در این باره مي فرماید

ا ر جنگ کن، حضرت امیر تابع اسالم است. اسالم بگوید با مسلمین جنگ کن، جنگ مي کند؛ بگوید با کف 
که مي  کردند براي اینکه اسالمي  کند. وقتي بنا باشد یك طایفه اي از مسلمین، اینها توطئه  جنگ مي 
د بشود این را از بین ببرند و یك دستة دیگر را هم اغفال کردند دنبال این معنا، تکلیف حضرت  خواهد متول 

که شمشیر را بکشد و در سه جنگ با مسلم کردند امیر علیه السالم است  که اظهار اسالم مي  کساني  ین، 
ام مسلمان تر بودند، شمشیر بکشد و در سه جنگ، با  کشیدند و همه شان هم از صد  و فریاد اسالم مي 

،  19مسلمانان جنگ بکند، براي اطاعت امر خدا و براي حفظ اساس اسالم )موسوي خمیني، صحیفه، ج  
 .(136ص 

 :در جاي دیگر مي فرماید
که حضرت که شما یك مدتي معاویه را بگذارید   -به خیال خودشان    -امیر را    آنهایي  کردند  نصیحت مي 

کنید، به هیچ یك از آن   که پایه حکومت شما قوي شد، آن وقت او را رد مي  در حکومت شما باشد و بعد 
ک که بر خالف موازین الهي رفتار مي  که یك نفر آدمي  ند و حرف ها اعتنا نکردند، و حجتشان هم این بود 

کمش  گر حا کمش قرار دهم، بلکه ا ظلم را در بالد راه مي اندازد، من حتي یك آن هم نمي توانم که او را حا
کم باشد )همان،   قرار مي دادند، این حجت مي شد بر اینکه مي شود یك فاسقي هم از طرف ولي امر حا

 .(198، ص 3ج 
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گویي ابتدا در برابر خداو ند و دین الهي و سپس در برابر جامعه و افراد آن بنابراین، از نظر ایشان، پاسخ 

زیرا  کند؛  مي  متمایز  خوب  حکمراني  از  را  شایسته  حکمراني  معنا،  این  به  گویي  پاسخ  است.  مطرح 
حکمراني خوب با توجه به مباني اومانیستي که دارد، پاسخ گویي را تنها در قبال جامعه و افراد آن ضروري 

گرچه این پاسخ ها    (. 1393با مباني ارزشي دیني سازگاري نداشته باشند )حسینی تاش و واثق،  مي داند، ا
نکتة بسیار مهم دیگر در سیرة حکومتي امام علي علیه السالم این است که امام وظیفة پاسخ گویي را یك 
که شامل تمامي مدیران در تمامي سطوح و حتي شامل مقام امام معصوم نیز  وظیفة عمومي مي داند 

گو مي مي شود؛ ی عني حتي خود را نیز به عنوان رأس هرم قدرت در حکومت اسالمي، مسئول و پاسخ 
گویي در حکومت علوي، نامة امام به کارگزار امام در بصره، است عبداهلل بن عّباس شمارد. علت پاسخ   ،

گردد، خوب ب اس! خدایت بیامرزاد. در آنچه بر زبان و دست تو جاري مي  اشد یا بد،  که مي فرماید: ابوالعب 
کاري که انجام مي دهي شریکیم )نهج البالغه، ن   .(18کار را به مدارا کن، که من و تو در مسئولیت 

کتاب شریف )نهج البالغه(، امام و  شهيد مطهري گویي اجتماعي مي فرماید: در منطق این  دربارة پاسخ 
آنهاست برابر  در  )پاسخگو(  مسئول  و  مردم  حقوق  پاسبان  و  امین  نهج   حکمران  در  سیري  هري،  )مط 

 .(128البالغه، ص 
 ب. قانون مداري 

کمیت قانون است. منظور از قانون مداري، اعمال  یکي از شاخص هاي حکومت علوي قانون مداري یا حا
کم باشد هیچ 92قوانین الهي در همة عرصه ها و بر همة افراد است )نهج البالغه، خ   گر قانون حا (؛ زیرا ا

از   حقي  نخواهد  صاحب  خویش  زور  و  زر  سایة  در  زورمندي  هیچ  و  ترسید،  نخواهد  حقش  شدن  تباه 
کمیت قانون است. حضرت  توانست از چنگ قانون بگریزد. احساس امنیت در جامعه، از نشانه هاي حا

کید مي کردن  د امیر علیه السالم در برابر اصرار آنان که از او مي خواستند خالفت را بپذیرد، بر این مسئله تأ
گوش  که حکومت او حکومِت قانون است و به هیچ توصیه اي، درخواستي، افزون خواهي و امتیازطلبي 
کرد، هرچند برخي را خوشش نیاید و رنجیده شوند  نخواهند داد و آنچه را قانون خداست عمل خواهند 

 .(270، ص1379)محدثي، 



 1400تابستان  /ششمحکمرانی متعالی/ شماره                                                                                                 125 
امیرالم زمان  فرماید:  مي  شاخص  این  دربارة  نیز  ره  خمیني  کرد، امام  مي  حکم  قانون  هم  ؤمنین 

کند؛ یعني خدا حکم بکند، حکم  که قانون حکم  امیرالمؤمنین مجري بود. همه جا باید این طور باشد 
 :(. ایشان همچنین مي فرماید171، ص 11خدا )موسوي خمیني، صحیفه، ج 

که حکومت مي کرمدر اسالم، آن چیزي  صل اهلل علیه   کند یك چیز است و آن قانون الهي است، پیغمبر ا
که به همان کرده است، خلفاي او هم به همان عمل مي و آله هم به آن عمل مي  کردند. حاال ما موظفیم 

عمل کنیم؛ قانون حکومت کند. شخص هیچ حکومتي ندارد؛ آن شخص ولو رسول خدا باشد، ولو خلیفة 
، 10ابع قانونند. )همان، ج رسول خدا باشد. شخص مطرح نیست در اسالم. در اسالم، قانون است؛ همه ت

 ( 29ص 
 :در جاي دیگر مي فرماید

کرده  حکومت رسول اهلل و حکومت امیر المؤمنین حکومت قانون است؛ یعني قانون خدا آنها را تعیین 
هستند. پس حکم از آن قانون خداست، و قانون خدا حکومت  واجب االطاعة است. آنها به حکم قانون،

 .(201، ص 7مي کند )همان، ج 
تفاوت اساسي حکمراني شایسته با حکمراني خوب در مباني قانون گذاري است که امام علي علیه السالم 
و  )پیامبران  باشند  که از طرف خداوند  کساني مي دانند  یا  را منحصر به خداوند  گذاري  و قانون  قانون 

. ازاین رو، امام مي فرمایند: امامان علیهم السالم و ولي فقیه(، و حکم رانان را تنها مجري آنها مي شمارند
گمان، امام را مسئولیتي جز آنچه پروردگار بر دوشش نهاده نیست: ابالغ و بیان پند، تالش در ارائة  بي 
و دادن  باشند،  که سزاوارش  کساني  بر  الهي  زنده داشتن سنت، اجراي حدود  و  کردن  زنده  رهنمودها، 

 .(105نهج البالغه، خ  سهم هاي بیت المال به کساني که اهل آن هستند )
اما حکمراني خوب قانون و قانون گذاري را منحصر به مردم یا نمایندگان آنها، بدون توجه به خدا و اولیاي 
خدا مي داند. این نوع قانون که در حکمراني خوب مشروعیت دارد، در حکمراني شایسته مشروع نیست 

د؛ زیرا در این زمینه، همیشه این سؤال وجود خواهد و نمي توان افراد جامعه را ملزم به اطاعت از آن نمو
که  گردن نهیم؟ ولي این سؤال دربارة قوانیني  که دیگران تدوین نموده اند  که چرا ما به قوانیني  داشت 
منشأ الهي دارند، مطرح نیست؛ زیرا خداوندي که انسان را آفرید و او را تربیت و مدیریت مي کند، این حق 
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که بر کرده، آن را را نیز دارد  اي رفاه حال او در دنیا، و سعادت او در آخرت، قوانیني متناسب حال او وضع 

 (.1393توسط افراد معین اجرا نماید )حسینی تاش و واثق، 
 ج. شفافیت 

که اطالعات الزم به  از شفافیت این است  یکي از شاخص هاي حکومت علوي، شفافیت است. منظور 
گاهي مردم رسانده شود و آنان در جریان انجام کارها قرار بگیرند. با توجه به این شاخص، برخي محققان   آ

گویند )حسینی تاش و واثق،   :(1393مي 
سیاست امام علي علیه السالم اعالم برنامه ها و علني ساختن تصمیماتش بود. هر تصمیمي که گرفته مي 

گر شخصي وارد جامعة اسالمي مي شد، مي توانست در اندك   شد به مردم اطالع مي داد، به طوریکه ا
مدتي شیوة حکومتي امام را درك کند، و با برقرار ساختن ارتباط میان اجزا و چارچوب هاي آن، به شکلي 
منطقي از حکومت دست یابد و مهم تر از آن، به تطبیق میان واقعیت ها و آنچه به صورت تئوري و نظریه 

 .(16، ص 1383ست، بپردازد )حسین زاده بحریني، در مورد حکومت از سوي منابع دیني ارائه شده ا
 :امام علي علیه السالم با توجه به این شاخص، مي فرمایند

که چیزي را از شما مخفي ندارم، جز اسرار جنگ را، و  که شما بر عهدة من دارید این است  بدانید، حقي 
از آن شماس که  از موعد خود به تأخیر کاري را بي مشورت شما نکنم، جز اجراي حکم خدا. حقي را  ت 

 .(50نیفکنم، و تا به انجامش نرسانم از پاي ننشینم، و حق شما را به تساوي دهم )نهج البالغه، خ 
که مالحظه مي شود، خدا محوري در تعریف و تبیین شاخص شفافیت نیز نقش دارد؛ یعني  گونه  همان 

که به در تبیین شفافیت امور حکومتي نیز اراده خداوند نقش اساسي د ارد. آنچه را خداوند دستور دهد 
نکنند  ابالغ  گر  ا و  کنند،  ابالغ  دارند  وظیفه  شایسته  حکمراني  در  رانان  حکم  شود،  ابالغ  شفاف  صورت 
که حکمراني حضرت  سرزنش مي شوند. ازاین رو، خداوند به پیغمبر صل اهلل علیه و آله دستور مي دهد 

گر ابالغ نکني رسالتت را به اتمام نرسانده اي )مائده:  علي علیه السالم را به مردم ابالغ کن، و   (. شواهد  67ا
که رسول خدا صل اهلل علیه و آله حضرت علي علیه السالم را به عنوان جانشین  تاریخي نشان مي دهد 

 .خود در امر حکومت، در روز هجدهم ذي حجه در منطقة غدیر خم به صورت شفاف اعالم نمودند
دون توجه به دستورات الهي، حکم رانان وظیفه دارند جریان امور به اطالع مردم اما در حکمراني خوب ب

برسانند، چه مرضي خداوند باشد یا نباشد، چه به مصلحت مردم باشد یا نباشد. در حکمراني شایسته 
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به دلیل مسائل  امور نظامي،  در  مثاًل،  در اجراي شاخص شفافیت است؛  مصالح عمومي شرط اساسي 

گفته شود )حسینی تاش و واثق، امنیتي، لز  که تمام آنچه در ادارة جامعه نقش دارد به مردم  ومي ندارد 
1393.) 

کارایي و اثربخشي   د. 
کارایي  کارایي و اثربخشي است. حضرت علي علیه السالم براي  یکي از مشخصه هاي حکمراني شایسته، 

 (:1393ینی تاش و واثق، و اثربخشي حکمراني شایسته سه معیار ذیل را ذکر نموده اند )حس
آباد سازي  مالك اشتر اول. امام به از مردم جمع آوري نموده، از آن براي  که مالیات را  دستور مي دهند 

 (؛ 18شهرها استفاد کند )نهج الباغه، ص 
گیري را فراهم ساخته  کشور امکان مالیات  که توسعه و آباداني  گرفته مي شود  دوم. مالیات وقتي از مردم 

آباداني در 53همان، ن  باشد ) و  از رونق  که  کند  مالیات  از مردم در شرایطي مطالبه  که  (. هر حکومتي 
جامعه خبري نیست، با این کار خود، شهرها را ویران و مردم را نابود خواهد کرد و حکومتش چندان دوام 

 .نخواهد آورد )همان(
رت خاص استفادة بهینه نموده، از اسراف و سوم. از تمامي منابع به صورت عام و از منابع مالیاتي به صو

زیاده روي پرهیز کند. امام علي علیه السالم مي فرمایند: )در مکاتبات اداري که با یکدیگر دارید( نوك قلم 
هایتان را تیز کنید و فاصلة سطرها را کم نمایید! از زیاده روي و اسراف )حتي در اموري اینچنین( بپرهیزید 

 .(20بیت المال تحمیل نشود )نهج البالغه، ص  تا مخارج اضافي بر 
 
 . مبارزه با فساد  ه

یکي از شاخص هاي حکمراني شایسته، مبارزه با فساد است. فساد یعني: سوء استفاده از قدرت یا اعتماد 
عمومي در جهت منافع شخصي. امام علي علیه السالم همیشه با این شیوة عمل کارگزاران، که از موقعیت 

کرده، مي فرمودند: نباید در آنچ ق به عموم مردم حکومتي خود سوء استفاده مي نمودند، مبارزه  ه متعل 
(. یا خطاب به والي بصره مي فرمایند: به خدا  21است، براي خود حق ویژه اي قایل باشي )همان، ص

گر بفهمم در اموال مسلمانان خیانت کرده اي چه کم و چه زیاد، آنچنان بر تو سخت خواهم گرفت  قسم، ا
گردي )هم و خوار و پریشان حال  با توجه به این 21ان، ص  که اندك مال و تنگ دست شوي  (. ایشان 
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، برادرشان که بارها براي کمك نزد ایشان رفت، مساعدت الزم را نکردند. اشراف کوفه هم عقيلشاخص به

کناره  ة مردم در پرداخت بیت المال تمایزي قایل نشدند، از حضرت  به علت آنکه امام میان آنان و عام 
کردند و به ي اقدامات امام علي علیه السالم در جهت مبارزه با فساد در روي آوردند. تمام معاويه گیري 

(. امام علي علیه السالم آنچه را خلیفة سوم تیول 49، ص1388حکومت علوي به شمار مي آید )آرایي،  
که به مهر زنان یا بهاي کنیزکان  گر بیبنم  کرده بود، به مسلمانان بازگردانیدند و فرمودند: به خدا، ا بعضي 

گردانم، که در عدالت گشایش است، و آنکه عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر مي   رفته باشد، آن را بازمي 
 .(48یابد )نهج البالغه، ص  

کارها براي مبارزه با فساد اداري را افزایش حقوق و دست مزد  امام علي علیه السالم یکي از مهم ترین راه 
کارمندان خود برس و رزق  گرفتن حقوق دانسته، مي فرمایند: به  و روزي آنان را فراوان کن؛ چرا که آنان با 

داري  خود  است،  اختیارشان  در  که  اموالي  به  دستبرد  از  و  کوشید  خواهند  بهتر  خود  اصالح  در  کافي، 
تو  کنند،  خیانت  امانت  در  نموده،  سرپیچي  تو  دستور  از  گر  ا که  است  صورت  این  در  نمود.  خواهند 

 .(53رده اي )نهج البالغه، نامه پیشاپیش حجت را بر آنها تمام ک
 . مقایسة حکمراني شایسته و حکمراني خوب 2جدول 

 شاخص ردیف 
حکمراني 

 خوب 
حکمراني 

 شایسته
 تفاوت  شباهت

1 
پاسخ 
 گویي 

دولت، 
نهادهاي 
مدني و 
بخش 

خصوصي در 
برابر همدیگر  
و مجموعًا در 

دولت، 
نهادهاي 

مدني و بخش 
خصوصي و 

آحاد اجتماعي  
در برابر  

همدیگر و  
خداوند  

هر دو ساختار 
خود را 

پاسخگو می  
دانند و معتقد 

هستند که  
اصالت  

کمیت  حا
مربوط به 

در حکمرانی خوب، دولت 
به مردم باید پاسخگو باشد  
زیرا اصالت وجودی دولت 
برگرفته از وجود شهروندان  
و برای انجام وظایف آنان  

است ولی در حکمرانی 
شایسته، دولت باید در 
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برابر  

 شهروندان
)سبحاني،  

1382 ) 
دولت نیست  

به   بلکه متعلق
یک نهاد دیگر  

 است.

برابر خداوند پاسخگو  
 باشد.

2 
قانون  
 گرایي

پایبندي به  
قوانین  

مصوب قوه  
 مقننه

پایبندي به  
قوانین الهي و 
قوانین مصوب  
قوه مقننه که  

مبتني بر 
قوانین الهي 

است )مصباح،  
1382 ) 

هر دو ساختار 
حکمرانی از 

سسلسله ای 
از قوانین و  

مقررات تبعیت 
 می کنند.

در حکمرانی خوب، دولت 
موظف به تبعیت از 

قوانینی است که توسط  
نهادهای دیگر مانند قوه  

دولت  مقننه یا خود
تصویب شده اند می باشد  
اما در حکمرانی شایسته، 

دولت موظف به تبعیت از   
قوانینی است که برگرفته از  

ع و قانون الهی است.  شر

 شفافیت  3

آزاد گذاشتن  
جریان 

اطالعات و  
قابلیت  

دسترسي  
 براي همه

آزادي جریان  
که   اطالعات 

مبتني بر 
راست گویي و 
صداقت بوده،  

و تضمین 
و   کنندة رشد

کمال انسان  
باشد )ناظمي 

شفافیت و 
آزادی جریان  
اطالعات در  
هر دو نوع 
کمیت  حا
پسندیده  

 است.

در ساختار حکمرانی  
خوب، دسترسی آزاد  
شهروندان به جریان 

اطالعات غایت مطلوب 
است اما در ساختار  
حکمرانی شایسته، 

صداقت و راستگویی غایت  
مطلوب است و دسترسی  

ان اطالعات یک  به جری
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اردکاني،  

1387 ) 
وسیله برای تضمین بر 

صداقت مسئوالن است و  
 خود هدف نیست. 

4 
مبارزه با  

 فساد

استفاده از  
روش هاي 
نظارتي و 

 بازرسي 

استفاده از  
روش هاي 
نظارتي و 

بازرسي و حکم 
مبتني بر 

حالل و حرام  
)ناظمي  
اردکاني،  

1387 ) 

در هر دو نوع 
حکمرانی، 

مبارزه با فساد  
مطلوب است 

باید با فساد  و 
 مبارزه شود.

روش مبارزه با فساد در 
حکمرانی خوب، نظارت  
بیرونی از طریق ساختار  

نظارتی و بازرسی است که  
یک روش خوب است اما  

ضمانت اجرایی کمی دارد 
زیرا نمی توان دائمًا و  

همزمان بر عملکرد همه  
افراد دولتی نظارت داشت 
ولی در حکمرانی شایسته، 

م و  بحث حالل و حرا
نظارت خداوند مطرح می  

شود که ریشه فردی در 
عملکرد افراد دارد و  

خداوند در هر جا و هر 
لحظه ناظر بر اعمال و 

رفتار افراد است. پس یک 
سیستم نظارتی فوق العاده  
پیچیده و قوی بر عملکرد 

 افراد نظارت دارد.   
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5 
کارایي و  
 اثربخشي

استفاده از  
ظرفیت هاي  

مادي به 
کامل   طور 

ستفاده از  ا
ظرفیت هاي  

مادي و 
معنوي به طور  

کامل 
)حسینی تاش 

 ( 1393و واثق، 

هر دو بر  
استفاده بهینه  

از آنچه در  
اختیار انسان  

است اشاره  
دارند و 

کثر سازی   حدا
و جلوگیری از  
اتالف منابع را  
مطلوب می 

 دانند.

در حکمرانی خوب،  
ظرفیت های مادی برای  

نشان دادن اثربخشی مورد 
گیرد اما در  بررسی  قرار می 

حکمرانی شایسته، 
استفاده از ظرفیت های  

مادی و معنوی بطور کامل 
 مطلوب است.

 
که مشخص شده است، هر یک از شاخص های حکمرانی خوب در زیر شاخه حکمرانی خوب  همانطور 

 از منظر غربی و حکمرانی شایسته، دارای تفاوت های ماهوی هستند.
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در شکل زیر به بررسی دو نوع حکمرانی خوب و شایسته بر اساس عملکرد هر یک روی نمودار راداری 

 پرداخته شده است. 

 . بررسی شاخص های حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته2شکل 

که مشخص شده است، بیشترین افتراق بین دو نوع حکمرانی در پاسخگویی است. همچنین  همانطور 
گرایی   در مبارزه با فساد نیز بین دو نوع حکمرانی اختالف عمده ای وجود دارد. اما در شفافیت و قانون 

 اختالف کمتری بین دو نوع حکمرانی وجود دارد. 
 بحث و نتیجه گیری 

امیر در نهج  بر اساس فرمایشات حضرت  و شایسته  بررسی دو نوع حکمرانی خوب  به  این پژوهش  در 
گیرد تا یک  گرفته بر اساس شاخص های حکمرانی صورت  البالغه پرداخته شد. سعی شد بررسی صورت 
گرفته مشخص  بررسی مقایسه ای بین این دو نوع حکمرانی انجام شود. بر اساس نتایج بررسی صورت 

گرچه به ش که ا که تفاوت های عمده ای از نظر ماهوی بین دو نوع حکمرانی وجود دارد. از این نظر  د 
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ظاهر از نظر اسمی شاخص های هر دو حکمرانی مشترک است اما از نظر معنایی و وجودی، بین دو گروه 

اده از نمودار از شاخص ها، تفاوت عمده ای وجود دارد. به منظور درک بهتر از تفاوت موجود، با استف
 راداری تفاوت بین دو نوع حکمرانی روی نمودار شاخص ها نمایش داده شد.

با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که به جای استفاده از ظاهر شاخص های غربی، عمق 
شاخص های موجود در متون اسالمی و فحوای دینی غنی موجود همچون قرآن، نهج البالغه و سیره 

، به سمت حکمرانی شایسته مع کشور گیرد و نوع حکمرانی در  صومین علیهم السالم، مورد استفاده قرار 
 پیش رود. بر همین اساس به دولتمردان کشور پیشنهاد می شود: 

تالش برای فهم عمیق تر مفاهیم اسالمی و دینی و استفاده واقعی از شاخص های مطرح شده در این   -
 متون.

گیری از باطن آن است. آنچه به عنوان یکی از مشکالت ا  - گرفتار ظواهر دینی و عدم بهره   ، کشور مروزی 
شاخص های اسالمی مطرح شده است، به هیچ وجه در نهج البالغه مطرح نشده است. به عنوان مثال، 
نوع پوشش و لباس یا مواردی از این دست، شاخص حکمرانی نیست بلکه ترس از خدا و پاسخگویی به 

گیری خدا و نگ که می تواند موجب شکل  اه به پست دولتی به عنوان یک امانت و امتحان الهی است 
که دولتمردان باطن حقیقی شاخص ها را  مفهوم حکمرانی شایسته شود. از همین رو پیشنهاد می شود 

 فدای ظاهر غیرحقیقی آن نکنند. 
ناسب با شاخص های مطرح پیشنهاد می شود سیاستگذاری منسجمی برای توسعه سرمایه انسانی مت  -

که پایه پیاده سازی  گیرد تا سازمان های دولتی، سرمایه انسانی خود را  شده در نهج البالغه ایجاد شکل 
 و بکارگیری سیاست هاست، همسو با شاخص های حکمرانی شایسته انتخاب نمایند. 

کنند و پیشنهاد می شود مسئوالن اقدامات مربوط به شفافیت را ابتدا از اصالح فع - الیت های خود آغاز 
سپس جریان آزاد اطالعات در مسیر درست خود قرار می گیرد. زیرا جریان اطالعات آزاد و شفافیت از منظر 

 حکمرانی شایسته، وسیله ای برای اصالح اقدامات مسئوالن است و خود هدف نیست. 
 

 منابع
 نهج البالغه
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گزارش، ش ، حکمراني خوب مشابه 1388آرایي، وحید،   . 49، ص6آرمان نظارت و ارزیابي 

، بررسی ساختار و روابط بین ۱۳۹۷آهنی, منا؛ جواد سیاهکالی مرادی؛ سیدعلی ایازی و فرزانه خسروانی، 
پژوهشکده  تهران،  عمومی،  سیاستگذاری  و  حکمرانی  کنفرانس  دومین  خوب،  حکمرانی  های  شاخص 

 ی شریف. گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتسیاست
گزارش، ش 1383پور آقایي، سپیده،   . 62،، ص154، شاخص هاي حکمراني به روایت بانك جهاني ، 

( قادرعلی  واثق،  و  علی  سید  تاش،  و 1393حسینی  بررسی  شایسته  حکمرانی  ارائه  و  خوب  حکمرانی   .)
سال سوم شاخص های این دو از دیدگاه امیرالمؤمنین علی)ع(، نشریه اسالم و پژوهش های مدیریتی  

 . 195-180(، 8)2بهار و تابستان، 
حسین   محمد  بحریني،  زاده  سیرة 1383حسین  و  ها  آموزه  با  خوب  حکمراني  نظریه  تطبیقي  بررسي   ،

 .16حکومت امام علي علیه السالم، دفتر بررسي هاي اقتصادي، ص 
ماعي اسالمي، حق پناه، رضا، فلسفه مندي حکومت از دیدگاه امام علي علیه السالم، پژوهش هاي اجت

 .158 -192، ص 26ش، 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه مقاالت سومین همایش ملي 

کمیت و دولت شایسته در ایران   ، تهران، دانشگاه  1404از سلسله همایش هاي تخصصي چشم انداز حا
 .115آزاد اسالمي واحد شهرري، ص

گزارش پژوهشي، 1404ا و ابعاد مدیریت دولتي مطلوب براي تحقق چشم انداز رهنورد، فرج اهلل، مؤلفه ه  ،
 .1388تهران، مجمع تشخیص مصلحت، کمیته نظام اداري و مدیریت، 

(  . افشار کبیری،  و  علی  رویکرد  1391ساعی،  با  کشوری  بین  مطالعه  حکمرانی:  کیفیت  تطبیقی  تحلیل   .)
 . 65-61، صص 58، شماره اعیفصلنامه علوم اجتم، 2000-2008فازی از سال 
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 شاخص های انتخاب کارگزاران در جامعه اسالمی از منظر امام علی )ع( 

 محمدرضا اخی 
 عرفان چولکی  

 چکیده.
حکومت ها در رسیدن به اهداف و آرمان های خود در تمامی ابعاد در دنیای امروز موفقیت و شکست   

آنکه منوط به داشتن منابع و ثروت های انسانی، طبیعی و  از  ... بیش  و  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
کشور در پیروزی ها  کارگزاران  کشور است. این مهم اهمیت نقش  سرزمینی باشد، متأثر از شیوه مدیریت 

کشور را بخوبی نشان می دهد. برای   و شکست ها، سازندگی ها و ویرانگری ها، و در نهایت رشد و تکامل 
تحقق این امر مهم که همان انتخاب افراد اصلح از همه ابعاد برای حکمرانی می باشد، بایستی معیارهایی 

گی گزینش و مورد سنجش و ارزیابی قرار  کارگزاران بر اساس آن  رند. با در این خصوص تعیین، تا مدیران و 
بررسی حکومت ها در طول تاریخ، تنها مرجع معتبر در این مورد، جکومت علوی که یکی از دوران طالیی 
که بهترین الگو برای این تحقیق به  و قابلیت الگوبرداری در تاریخ حکمرانی در جوامع انسانی می باشد 

اسال جامعه  در  کارگزاران  انتخاب  برای  الزم  های  شاخص  شناسایی  این منظور  در  رو  این  از  باشد  می 
کتابخانه  پژوهش، با مطالعه نامه ها، خطبه ها و  حکمت های آن حضرت در نهج البالغه بر اساس روش 

 ای در جمع آوری اطالعات و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفت. 
گد کلی ، شاخص ها ان: واژ کارگزار  امام علی)ع(، نهج البالغه، 

 مقدمه: 

کارگزاران  کارآمدی  کارآیی نظام های سیاسی، مسئلۀ صالحیت و  یکی از عوامل مهم و اساسی در ثبات و 
کشورهای مختلف جهان به خوبی نشان می  و مدیران است. بررسی سیستم های اقتصادی و سیاسی 

کارگزاران صالح در پیشبرد اهداف حکومت ها تا چه حد منشاء اث که نقش مدیران و  بوده است. ر  دهد 
این زمینه آن است که هر نظام حکومتی بدون توجه به نقش کارگزاران صالح و مدیر   نکتۀ حائز اهمیت در 


