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  دهكيچ
 و حكمرانـي ينـدهاي  اجهان امروز تغييـرات سـريع دولـت و فر   مهم  يكي از مسائلِ

ماهيـت   ،بـه تبـع آن   ،هـا تغييـر يافتـه و    تي و تاريخي دولتنقش سنّ. است مديريت
بـدان  چـه   آن. در سراسر جهان دگرگون شده اسـت  مديريتو  حكمرانييندهاي افر

خوب سـبب شـد    حكمرانيهاي  يينارسا. خوب است حكمراني هشدتوجه  تر بيش
هـاي   لفـه ؤتحقيق حاضـر بـه بيـان ابعـاد و م    . جامع مطرح شود حكمرانيه مفهوم ك

متعالي  حكمرانيو مدل  زدپردا مي) ع( جامع از ديدگاه حكومتي امام علي حكمراني
در دو ايـن مقالـه   . ايـد نم ميرا تدوين  ،)ع( علي ،منانؤحكومتي اميرم ةمبتني بر سير

ز يو ن حكمراني يو الگوها ،ها هيم، نظريو نقد مفاه يبررس. 1 :ارائه شده استبخش 
معرفـي اصـول جـايگزين يـا مكمـل       .2؛ اي اسالميه  بازخواني آن بر اساس انديشه

بنيادي است و در آن  اين پژوهش. بر اساس آيات و روايات جامع حكمراني يالگو
 بـارة دراعتبـار   درخـور با تلفيق روش اجتهادي و هرمنوتيـك بـه تبيينـي باثبـات و     

  .ميا دست يافته) ع( هاي امام علي جامع از منظر آموزه حكمرانيهاي  لفهؤم
 ،روش اجتهـادي جـامع،   حكمرانـي خـوب،   حكمراني، )ع( امام علي :ها هواژكليد
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 مقدمه. 1

جوامـع    ةژيـ وه كـ ، يگر عناصر بـوم يو د يعناصر فرهنگ يدولتت يريدر مطالعه و عمل مد
 يبـرا مـديريت  و  يساالر وانيد يغرب يها مدل ،از طرفي .رديد مد نظر قرار گي، بااند خاص
ــعِ ياريبســ ــد نيآفــر لكمشــ ،در حــال توســعه، اغلــب از جوام ــيشو در  ان ــر ب اوقــات  ت

سـتند  در حـال توسـعه سـازگار ني    يشـورها ك اتيخصوصـ  ه بـا كـ دارنـد   ييها فرض شيپ
)Farazmand, 2001 .(نـد يفراجهـان امـروز تغييـرات سـريع دولـت و        مهم از مسائلِ يكي 

ف يه تعركبه هر گونه (شدن شتابان  يدر عصر جهان) administration(مديريت و  حكمراني
موجـب  شـدن   ير جهـان يثأه تحت تكومت و دولت، كح يخيو تار يتنقش سنّ. است) شود
ر ييـ در حـال تغ  تيـ ماه ،چنـين  هم. افته استير ييشد، تغ ميها  ت دولتير عمده در ماهييتغ

ةجينت. رده استكرا در سراسر جهان عوض  مديريتو  حكمراني يهانديفرات يماه دولت 
و ) public administration( يامـور عمـوم   ةو ادار حكمراني يهانديفرام يعظ يدگرگون آنْ
عمده در پشت  يروين. استها در جهان معاصر  دولت يسسات نهادؤدآمدن ميپد چنين هم
؛ اسـت  )globalization of capital( هيشدن سـرما  يجهان عمده يها يرات و دگرگونيين تغيا

ــ يهــا ه فراتــر از دولــتكــ ينــديفرا و  ،سســاتؤ، بازارهــا، مياقتصــاد يهــا ، نظــاميمل
؛ اين ثر شتاب گرفته استؤم يرويچند عامل و ن سبببه  شدن يجهان نديفرا. هاست فرهنگ

در حـال زوال   يداخلـ  ؛ اقتصـاد يكينولـوژ كت يهـا  ينـوآور  :ازاند  عوامل و نيروها عبارت
ژه در يـ و تـر جهـان بـه    شرفتهيثروتمندتر و پ يشورهاك(شمال  يصنعت مند قدرت يشورهاك

جهان سوم؛  يشورهاكشورها بر كن يا ياسيو س ينظام ي؛ فشارها)يشمال ياكياروپا و امر
گـر جهـان؛ نقـش    يسـتم قـدرت د  يس منزلـة به  يستياليسوس ير شورويسقوط اتحاد جماه

ـ  يالملل نيمانند صندوق ب ،؛ نقش ادارات سازمان مللكيدئولوژيا يغات غربيتبل  كپول، بان
 يرويـ ن يتقاضـا  از جمله؛ باالرفتن انتظارات شهروندان، يو سازمان تجارت جهان يجهان

ار كـ  يرويـ به ن ي؛ و دسترسيسازمان يراسكت و دمويريدر قدرت مد شدن ميسه يار براك
 بـا  همـراه  ،چنـين  هـم . در سراسـر جهـان   يو ملـ  يتيجنس يها ان گروهيد ارزان در ميجد

 يافتـه  گسترش شدن  جهاني عليه مردم ة تود جهاني جنبش ،شدن جهاني فرايند گيري شتاب
 هـا  شركت ةشوند جهاني ةسرماي نامطلوب ثيراتأت تقليلِ كه است جهاني جنبش اين. است

 زيسـت،  يطمحـ  ي، مانند تبـاه شدن جهاني ةگسترد منفي نتايج كاهش و كنترل طريق از را
ن يـ ا. نظر دارد دستمزد، در يو بردگ ،كودكان كاركردن اجباري، كار فقر، اقتصادي، چپاول

) transformation of government and administration( مـديريت  دولـت و  يهمه دگرگون
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را در همه جـا بـه چـالش     يامور عموم ةادارو  حكمراني يها و ارزش ،ها، ساختارهانديفرا
ه ك يدر صورت ـ تيريو مد يمش در خط ي، بهبود و نوآوريساز تياز به ظرفين .ده استيطلب

از هـر زمـان    ــ  نندكد و آن را مهار ونشدن مواجه ش يجهان يها ها بخواهند با چالش دولت
يعنـي   : اسـت د يـ جد يمفهوم كاربرداز است يچه مورد ن آن. رسد نظر مي تر به يگر ضروريد
ه كـ  ييهـا و فشـارها   گر چـالش يشدن و د يما در مواجهه با چالش جهان. »جامع حكمراني«

 ،ميخودمان بازگرد ياسالم سنّتد به ينند باك يد مين سرنوشتمان را تهديياستقالل و حق تع
 يدهايـ الت و تهدكانقالب و تـداوم آن، بـا وجـود مشـ     يروزيباعث پ نونك چه تا را آنيز

  .اسالم ناب بوده است يها ها و ارزش تفراوان شده، باور به سنّ
  

  ان مسئلهيب. 2
ـ  اند، دهكرارائه  يگوناگون هاي ديدگاه حكمراني بارةدرنظران  صاحب دربـارة آن  چـه   آن يول

ـ   ،ادارات سـازمان ملـل  . است »خوب حكمراني« شدهمطالعه  تر بيش و  يجهـان  كماننـد بان
آن  ت ويـ حمان مفهوم يااز  يغرب يها تكها و شر دولت تر بيشو  ،پول يالملل نيصندوق ب

جهـان سـوم در    يشـورها ك يط بـرا ين شرايتر از مهم يكيبه اين مفهوم  .كنند يمج يترو را
. اسـت   ل شدهي، تبديالملل نيب كمكشرط  منزلة، به يزكن و مريالت ياكيمراو  ،قايفراا، يآس
 كه شده برگزار هايي كنفرانس و ،آموزشي هاي كارگاه سمينارها، جهان، سراسر در ،چنين هم
 نبـه ج دو از كـم،  دسـت  خـوب،  حكمرانـي  مفهـوم  اما. كنند يم تأكيد مفهوم اين به آن در

 حكومـت،  انيـ م تعامل( عامل يا نيرو سه تعامل فقط كه اين يكي: اشكال يدارا و ستنارسا
 در كـه  عـواملي  منزلة به يا خوب حكمراني ساختن براي) بخش خصوصي و ،يمدن جامعة

ه بـر  كـ را  ين عـامل يتـر  گانه مهم تعامل سه نيا. است شده گرفته درنظر دارند مشاركت آن
؛ رديـ گ يده ميگذارد ناد يم تأثير هافتي تر توسعه مكا يدر حال توسعه  يشورهاكدر  حكمراني

ـ   كح ةشـوند  يجهـان قدرت ( يقدرت جهان ساختارِ ن عامليا  يالمللـ  نيومـت و نخبگـان ب
ه كـ  يشـ يگرا ؛آن اسـت  يارزشـ  داًيشدش يف گراين تعريگر ايل دكمش. است) ها تكشر

ـ يا. اند ردهكن ييآن را تع يالملل نيب يها قدرت ه كـ اسـت   يالمللـ  نين همان ساختار قدرت ب
 ةسلطو تحت د كنن  يم يرهبرآن را االت متحده يو دولت ا يجهان ةشوند يجهان يها تكشر
ن يارده است؛ كف يخوب و استلزامات آن را تعر حكمراني چنين همن ساختار يا. ستها آن

 ،جانبـه  كيـ بـه صـورت    ،چه بـد اسـت   چه خوب است و آن آن مند قدرت ينخبگان جهان
گـر  يخـوب و د  حكمرانـي در مفهـوم  كـه   يالتكگر مشيو د يينارسان يا .اند كردهف يتعر
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مفهـوم   :دنـ نك يمد ييأتتر  ن و جامعيگزيجا يانتخاب مفهوم بر وجود دارد حكمرانيم يمفاه
 يت دولتـ يريمـد  ةرشـت ات يـ آن در ادب چه خأل آن .)Farazmand, 2004( »جامع حكمراني«

. اسـت  ،خـوب  حكمرانـي  يبرا ينيگزيجا منزلةبه  ،جامع حكمراني موضوعِ استمشهود 
سـيرة  جـامع را از   حكمرانـي ق حاضر درصـدد اسـت اصـول    ي، تحقخألن يردن اكرپ يبرا

 حكمرانـي «البالغـه را   اين اصول مسـتخرج از نهـج   .دياستخراج نما) ع(  يامام عل حكومتي
جـامع   حكمرانـي  يق اسـتخراج الگـو  يـ ن تحقيـ هدف از ا ،بنابراين. مگذاري مي  نام »متعالي

پژوهش حاضر در تـالش  . است) ع(  يامام عل سيرة حكومتيبر اساس ) متعالي حكمراني(
ايرانـي بـردارد و    ــ   متعـالي بـا بسـتر اسـالمي     حكمراني ةنظرياست گامي در جهت توليد 

ومـت  ككـه ح  جـايي  از آن. اسـالمي باشـد   هاي راهكارهاي متناسب براي دولت دهندة ارائه
با ) متعالي(جامع  حكمرانين ييتب ل گرفته است،كران بر اساس اسالم شيا ياسالم يجمهور
 يهـا  در سـال  ،گريد ياز سو. ديآ يم شمار بههاي مهم  تياز اولو) ع(  يعل سيرة امامنگاه به 

زان و يـ ر از موضوعات مورد توجه برنامـه  ،خوب حكمرانيژه يو به ،حكمرانير موضوع ياخ
 يتحول در نظـام ادار  ةهفتگان يها پنجم توسعه و برنامه ةدر برنام .ن نظام بوده استمسئوال

شور به كل ك يسازمان بازرس يعالن مسئوالهم  راًين موضوع پرداخته شده و اخيشور به اك
ميـزان   يبـا توجـه بـه گسـتردگ     ،نيبنابرا. اند اشتهد يت خاصيعناخوب  حكمرانيموضوع 
و نظـارت در   يزيـ ر برنامـه  يعمده برا ييمبنا منزلةن مفهوم و قرارگرفتن آن به يتوجه به ا

خوب، تحقيـق حاضـر    حكمرانيالت متعدد موجود در مفهوم كز با توجه به مشيشور و نك
  .شكل گرفت يو داشتن نگاهي اسالم يرد انتقادكيدر اتخاذ رو

  
 پژوهش هاي  پرسش و اهداف. 3
ـ  پـژوهش  ايـن  موجـود،  خأل به توجه با  حكـومتي  سـيرة  از سـي أت بـا  تـا  اسـت  آن رب

 هـاي  پرسـش  .بپـردازد  متعـالي  حكمرانـي  نظرية خلق به ،)ع( علي حضرت ،اميرمؤمنان
  :است ذيل شرح به پژوهش
  است؟ كدام) ع( علي امام حكومتي سيرة در جامع حكمراني هاي مؤلفه: اصلي سؤال
  حضرت چگونه است؟ ةريسدر  حكمراني نديفرا عدبُِ: 1 فرعي سؤال
  حضرت چگونه است؟ ةريسدر  حكمرانيعد ساختار ب: 2 يفرع سؤال
  حضرت چگونه است؟ ةريسها در  عد شناخت و ارزشبُِ: 3 يفرع سؤال
  حضرت چگونه است؟ ةريسعد سازمان و نهاد در ب :4 يفرع سؤال
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  حضرت چگونه است؟ ةريسرد در كت و عمليريعد مدب: 5 يفرع سؤال
  حضرت چگونه است؟ ةريسدر  يگذار استيعد سب: 6 يفرع سؤال
  حضرت چگونه است؟ ةريسدر  حكمراني يبخش يها يژگيعد وب: 7 يفرع سؤال
  حضرت چگونه است؟  ةريست در يو شفاف ،ييگو پاسخ ،عد اخالقب: 8 يفرع سؤال

  
 مباني نظري. 4

  جامع حكمرانيابعاد  1.4
 ،دهنـده  ليكتشـ  ياجزان يا. است شدهل يكتش يا ابعاد متعدديها  لفهؤجامع از م حكمراني

ننـد و  ك يگـر تعامـل مـ   يد كيـ ا، فعاالنه بـا  يستم پويس كيوجوش  رجنبپ ياجزا منزلة  به
ت يو جـد  يدگيـ چيه همراه بـا تنـوع، پ  كدهند  يل ميكرا تش يفرد منحصربه واحد يهمگ
 يايـ پو يهـا  يژگـ يو .نندك يار مك يخارج يها ها و فرصت تيها، محدود و چالش يداخل
را  حكمرانـي ا يـ سـتم پو يه سكاست  ين در حالينند و اك يتعامل م دائماً يو خارج يداخل

 افـت يدرفرصت  حكمرانيستم يبه س تنوع .نندك يمند حفظ م هدف يها تير و فعاليدر مس
نتـرل و موازنـه   ك يارهاكه مانند سـازو كدهد  يمخالف را م يكيتكاليد يروهاين از بازخور
و  يآور نـد و نـو  ك يق مـ يـ سـتم تزر يتازه را به درون س تنوع خونِ ،چنين هم. ندك يعمل م
تنـوع، و واردشـدن    يايـ ت پويـ فعال ةثمـر منزلة به  ،يدگيچيپ. دهد يش ميت را افزايخالق
را بـه   حكمرانـي سـتم  يرد سكه عملك ،يطيو مح يخارج يروهاياز ن ياديتعداد ز ةفزايند

ان يـ نـده م يمحصـول تعـامالت فزا   يدگيـ چيپ ،نيبنـابرا . ابدي يشند، گسترش مك يچالش م
را شــديداً مملــو از  حكمرانــيســتم يت سيــدان فعاليــه مكــاســت  يكيتكاليــد يروهــاين

 يهـا  نشكـ و وا  يالمللـ  نيت بيدر فعال نديفران يا. دارد يوجوش نگه م رجنبپ يها تيفعال
، يدر سطح محلـ ـ  يط خارجيمح يها تيو محدود ،ها پويايش نسبت به فشارها، فرصت

منجـر   حكمرانـي سـتم  يجـان در درون س يبه درجات مختلف ه ـ يو جهان ،يا ، منطقهيمل
سـتم در  يات سيـ باشـد، عمل  تـر  بـيش  يبان خارجيها و عناصر پشت هر چه فرصت. شود يم

  .)1393دهقانان و مرندي، ( شود يتر م درون روان
غـات،  يهـا، تبل  ميمـثالً تحـر  ( يهـا  تيو محـدود  ،هـا  هر چه فشارها، چـالش  ،سكبرع

از  يافتيـ در) ياقتصـاد  /يمـال  يالملل نيب يو فشارها ،ها ، جنگيخصومت، تعارضات مرز
ن مسـئله بـه   يـ اما ا. شود يتر م لكمش حكمراني يستم داخليرد سكباشد، عمل تر بيشخارج 
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ا يپو يت در تعامالت داخليجد: دهد يم يا تازه  فرصت يان گرفتاريدر م حكمرانيستم يس
 ينـد يفرا ؛ابدي يش ميافزا نددان عمل متضاديدر م يكيتكاليه به لحاظ دك ييروهايان نيدر م

 كمـ ك يانطبـاق  يريپـذ  نشكـ و وا ،تيـ ، خالقي، نـوآور يساز تيه به باالرفتن سطح ظرفك
 حكمرانـي سـتم  يا و ساختار سيپو نديفرا يه گواه بر سالمتكاست  اي يژگين ويو ا. ندك يم

در  مـديريت و  يگـذار  اسـت يدر س يت و نـوآور يق خالقيستم از طريرا سي، زاستجامع 
 يجهنـده بـه سـو    ييهـا  و گـام د شـو  يوادار مـ  يياكـ خودات ةبه توسـع  يمتعدد يها نهيزم
ن يـ ا. دارد يبرمـ مـديريت  و  )self-governance( حكمرانـي  ــ  ت خوديو تقو يساز تيظرف

  .سازد يا ميب و نقص و پويع يستم را بيه سكاست  حكمراني يژگيهمان و
، سـاختار . 2 ،نـد يفرا .1: انـد از  ن ابعـاد عبـارت  يـ ا :دارد يجامع ابعاد متعـدد  حكمراني

 ،ردكــت و عمليريمــد .6 ،نهــادســازمان و  .5 ،يقــانون اساســ .4 ،هــا شــناخت و ارزش  .3
 ييگـو  اخالق پاسخ .10 ، ويساز يجهان يالملل نيب يروهاين .9 ،بخش .8 ،يگذار استيس  .7

ت كجـامع و مشـار   يرهبـر  كيگران، همراه با ياتفاق ده ب ،ن ابعادياز ا كيهر . تيو شفاف
نـد و بـه   ك يستر عمل مكار كيمانند  ،ر شدكه در باال ذك ييها ا بخشيفعال عناصر متعامل 

  .)Farazmand, 2004 b( بخشد يفراتر از انتظارات م ييها يژگيو حكمرانيستم يس
  

 شناسي پژوهش روش. 5
جـامع   حكمراني يالگو يآن بررس يكانون ةنقطو است ت بنيادي يق حاضر داراي ماهيتحق

 يكـرد اسـالم  يو تحليل آن بر اسـاس رو  يت دولتيريبر اساس مطالعات دانشمندان علم مد
. يسـت ن آن  ي برايق مناسبيروش تحق ياثبات يها و روش يمطالعات تجرب ،رو  يناز ا. است

و  حكمرانـي  يالگوها بارةشان دريا يها دانشمندان و گفته يآرامراجعه به  ،گريبه عبارت د
است  يقيو تحق يعلم يمستلزم روش) ع(  يحضرت عل يومتكح ةريساساس آن بر  يبررس

تـرين   رسد مناسـب  نظر مي به. ق و جامع شامل شوديبه طور دق كه ابعاد گوناگون موضوع را 
الزم ) validity(و اعتبـار  ) stability(ثبـات   يژگـ يكـه از دو و  ،روش براي ايـن پـژوهش  

تحقيـق  . استل فراتركيب يه و تحليو روش تجز يبرخوردار باشد، تلفيقي از روش اجتهاد
 يبررسـ  بارةمراجعه به تحقيقات دانشمندان مديريت در. 1: استحاضر شامل دو بخش 

معرفي اصول جايگزين يا مكمل . 2 ؛جامع حكمراني يو الگوها ،ها هيم، نظريو نقد مفاه
بـا تلفيقـي از    ،)ع( علـي  ،مؤمنـان حكـومتي امير  ةسيرجامع بر اساس  حكمراني يالگو

  .روش اجتهادي و تحليل محتوا
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 هاي پژوهش يافته. 6
هـا   جامع، به بررسي گفته حكمراني يعني، حكمراني مختارِ ين پژوهش بر اساس الگويدر ا

حـائز اهميـت    ةنكت. پرداخته شده است حكمراني ةنيزمدر ) ع( يحضرت عل يها و نوشته
نظر و هم  يه هم در وادك، حكمراني جِيرا ينسبت به الگوها ،يه مباحث انتقادكن است يا

 يعلمـ  ينظـر  ي، در گزارش قبلي و بر اساس مبـان دهشتوجه بدان  تر بيشعمل  ةعرصدر 
رد يگ يصورت م ياسالم ةمطالعچه بر اساس آن  ه است و آنشدل ينقد و جرح و تعد يغرب

 توضـيح . اسـت ال كراد و اشـ يـ ن ايتر مك داراي يارتكازو برداشت  يحداقل در نگاه اجمال
 بايد اوالً،: داريم رو پيش در مرحله دو غرب در توليدشده علمي ادبيات با برخورد در كه آن

 نقـد  ،ناسـازگار  ما مباني با و است مشكل دچار ما نظر از كه ،را غربيان الگوهاي و ها نظريه
 ديني متون به مراجعه با كنيم سعي ثانياً، برگزينيم؛ را تر اشكال كم الگوهاي و ها نظريه و كنيم
 منتخـب  ييالگومنجر به استخراج  كه نگاه نوع ترين يكاربرد ،اسالمي استنباط منابع ساير و

  .كنيم شناسايي ،شود مي
  
  )ع( امام علي ةسيرمتعالي مبتني بر  حكمرانيبيان مفاهيم ابعاد  1.6

  نديفرا 1.1.6
. ر دربر داردينفعان درگ يا ذيعناصر  همةردن را با تعامل ك ومتكح نديفرا جامع حكمراني
نقش اصلي و كليـدي در حكومـت از   ) ع(  سياسي و سلوك حكومتي امام علي ةدر انديش

يابد و  ين معني كه حكومت بدون مردم و بدون خواست آنان تحقق نميدب ؛آن مردم است
كنـد و بـدون حضـور و مشـاركت      بدون اقبال و رأي مردم مشروعيت سياسي پيـدا نمـي  

فـارق از محـور قـراردادن مـردم، حكومـت       ،شـود و  درستي اداره نمـي  مردم به ةجانب ههم
و اصـالحي دارنـد و تحقـق     ،مردم نقشي ايجادي، ابقايي ،بنابراين. سالمت نخواهد داشت

 حكومت و صالح و سامان و پابرجايي و سير به سوي اهـداف آن بـه مـردم بسـته اسـت     
  :رده استك يگونه معرف نيومت خود را اكن تحقق حرمؤمنايام. )الف 1379دلشاد تهراني، (

نندگان نبود ك عتيد، اگر حضور فراوان بيافت و جان را آفركه دانه را شكى يسوگند به خدا
ه كمان نگرفته بود يردند و اگر خداوند از علما عهد و پك اران حجت را بر من تمام نمىيو 

نند، مهـار شـتر خالفـت را بـر     كن وتكبارگى ستمگران و گرسنگى مظلومان س مكبرابر ش
 ردمكـ  راب مـى ياول آن سـ  ةاسكساختم و آخر خالفت را به  ش مىيوهان آن انداخته رهاك
  .)3 خطبة: 1376 ،البالغه نهج(
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از امـام  در حركتـي عمـومي،    ،پارچـه و سـر از پـا نشـناخته     مردم يك ،سال 25پس از 
را راضـي   )ع(  علـي  فـراوان امـام  با اصـرار   آنان .خواستار پذيرش حكومت شدند )ع(  علي

  :چنين بيان فرموده است مؤمنانامير). الف 1379دلشاد تهراني، ( كردند تا حكومت را بپذيرد
جا آور و  ام به چه به تو فرمان داده اگر مردمان بر تو گرد آمدند، آن’: رسول خدا به من فرمود

پس چون مردمان  .‘آنان را واگذارعهده گير، وگرنه خود را به كناري فرود آر و  امرشان را به
ديده فروبستم و خود را به  ناچار دست فروهشتم و خار در چشم از گردم پراكنده شدند، به

  .)326 /20 :ديالحد ياب ابن شرح( كناري كشيدم

گيري حكومت براي مردم چنين جايگـاهي قائـل بـود، بلكـه      تنها در شكل نه مؤمنانامير
اي  كه در ضمن خطبـه  چناندانست،  سامان امور حكومت را به استقامت و سالمت مردم مي

» مردمان يو درست يند، مگر به راستيايان به صالح و سامان نيو وال«: در صفين فرموده است
مردمان  يداريو پا يو درست يجز با راست يومت اسالمكح ).216 ةخطب: 1376 ،البالغه نهج(

مردمـان   تارد ك يتالش م اميرمؤمنان .يابد ينممردمان سامان  ةجانب ت همهكو حضور و مشار
رون شـوند و در  يـ رانـه ب يپذ انه و سلطهيگرا گونه بفهمند و از مناسبات سلطه نيومت را اكح
  :خطاب به آنان فرمود هك چنانداشته باشند،  يواقع يها حضور عرصه ةهم

 هاى آدم از هك چنان و دينزن حرف نديگو مى سخن شكسر پادشاهان با هك چنان من با پس
 ديمبر گمان و دينكن رفتار من با ظاهرسازى با و ديينجو دورى رنديگ مى نارهك نيخشمگ

 رايز ،شميخو دادن نشان بزرگ پى در اي ديآ گران من بر ،ديده شنهاديپ من به حقّى اگر
 او براى آنْ به ردنك عمل باشد لكمش او بر عدالت شدن عرضه اي حق دنيشن هك سىك

 خود رايز د،ينكن خوددارى عدالت در مشورت اي حق گفتن از ،پس .بود خواهد دشوارتر
 حفظ مرا خداوند هك آن مگر دانم، نمى باشم منيا آن از و نمك اشتباه هك آن از برتر را

  ).همان(د يفرما

  ساختار 2.1.6
ن، مقـررات،  يگران قـوان يدهنده، باز ليكاز عناصر تش يا ه منظور از ساختار مجموعهكم يگفت
د ييـ أرا ت حكمرانـي  نـد يفراه كـ و منابع معتبر اسـت   ،يريگ ميتصم يها ها، چهارچوب هيرو
شـد  داده ل يـ تحو )ع( علي ه به امامك اي ينظام ادار. بخشند يت ميا به آن مشروعينند ك يم
المـال و   تيـ ل در بيف و مينبود و فساد و ح )ع( يومت عدل علكوجه متناسب با ح چيه به

ختـه  يرا برانگ يعمـوم  يتينارضا يومتكارگزاران و عوامل حكاعمال خالف قانون و اخالق 
رغـم   بـه  ،و ندسـت يه اهل سازش و مداهنه نك كردندعت اعالم يدر همان روز ب )ع( امام. بود
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ح يدر مخالفت صـر  ،شد يقتل عثمان به حضرت نسبت داده م ةباره درك يعات و اتهاماتيشا
  :)1385 ا،يمهاجرن( داست او فرمودنيبا س

 آن اصلى صاحبان به ابميب هك جاك هر را شده تاراج المال تيب سوگند، خدا به
 شيگشا عدالت در رايز باشند، دهيخر زانىينك اي ردهك ازدواج آن با گرچه گردانم، بازمى
 است تر سخت او براى ستم تحمل ديآ گران او بر عدالت هك سك آن و است، عموم براى

  ).15 ةخطب :1376 ،البالغه نهج(

  :داد و فرمودخبر  ياديعت مردم، از اصالحات بنيحضرت، در مراسم ب
امبر شما را يه خدا پك يخت، مانند روزيش ريآزما ةه روزگار دگرباره شما را به بوتكد يبدان
خـت و چـون   يد آميـ مبعوث فرمود، به هم درخواه يراست ه او را بهك ييبه خدا. ختيبرانگ
ه كـ  خت تا آنيد ريهم خواه يزند، رويگ ريه در دكافزار  گيا ديزند يه در غربال رك ،دانه
ـ   ه واپس ماندهكو آنان  .ر درشوديه بر زبر است به زك ر است زبر شود و آنيدر ز ش يانـد پ

  ).39 ةخطب :همان( مانندپس اند وا ش افتادهيه پكبرانند و آنان 

  ها شناخت و ارزش 3.1.6
 حكمراني نديفراا يا منحط ساختار يفرد  به منحصر يانگر نظام ارزشيب يعد ارزشا بيشناخت 

اصل عدالت  ،)ع(  يعل ،اميرمؤمنان ياسيس ةريشه و سيامور در اند ةادارمهم  از اصولِ. است
ردن كـ  و فراهم يتوان به اهداف دولت اسالم يز است و جز بدان نميار همه چيه معك ،است
ه كمردمان تا بدان جاست  ةاربودن عدالت در اداريمع. افتيفرد و جامعه دست  يتعال ةنيزم
ض از يگونه تبعـ  ت شود و هريامور رعا ةها در هم د تابع عدالت باشد و استحقاقين بايقوان

با  فرقيگونه   چيه افراد هكست ينن يامور ا ةعدالت در ادار ياصل يمعنا. جامعه زدوده شود
موارد  يا ن امر در پارهيه اك ،سان رفتار شودكيز يگر نداشته باشند و با همه در همه چيد كي
ازات يـ هـا و امت  ه تفاوتكن است يامور ا ةعدالت در ادار ياصل يه معناكن ستم است، بليع

 ؛رديـ مناسب خود قرار گ يز در جايس و هر چكت و استحقاق باشد و هر يصالح يبر مبنا
ت و يدادن صـالح امتيـاز  يعمـل بـرا   يآموزان مبنـا  گرفتن از دانش ه در امتحانكطور  همان

داده  يمسـاو  ةنمـر  هه به همـ كست ين معنا نيجا بد ت عدالت در آنياستحقاق است و رعا
زان يـ س بـه م كـ همگان فراهم شود و هر  يبرا يمساو ةنيه زمكند ك يشود، عدالت اقتضا م

، كيـ هـر   يهـا  مند شـود و اسـتحقاق   بهرهانات كبتواند از امش يتالش خو وبروز استعداد 
چ يبـدون هـ   ،اواز درخـور  يس نمره و امتكت شود و به هر يرعا يمساو ،ه هستندكطور  آن
نند گروه رستگاران ك يه بر اساس حق و عدالت رفتار مكخداوند آنان را . داده شود ،يضيتبع
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 يخـدا . ندپرداز يامور م ةادار بهن راه و رسم يز بر هميامبر خاتم نين پيراست روانيپ .دنام يم
 اجـراى  حـق  هب و نندك مى تيهدا حق هب گروهى ميديآفر هك ها آن از و«: متعال فرموده است

ن بود و يعج) ع(  يعل سرشتبا  يخواه عدالت و عدالت). 181 :اعراف(» ندينما مى عدالت
ن يه عـدالت عـ  كـ ت او همه بر عدالت بود يريمحض و راه و رسم مدادآور عدالت ينام او 

  :سدينو يم ،)ع(  يشگان، عليپ عدالت يشوايپ ةدربار يحيجرج جرداق مس. وجود او بود
 كه  آن ولو باشد، بوده حقيقت و حق بر هميشهه ك يشناس يرا م يا در مهد عدالت بزرگيآ

ابـان را هـم   يوه و بكـ د و دشمنان او اگرچه شدن مي متحد او ضد بر زمين رويِ مردمِ ةهم
امـر   كيـ مـذهب و   كيـ ه عدالت در او كرا يز ،بودند يراه ساختند، بر باطل و گم ير مپ
اسـت  يه سكست ين يا و برنامه ـ شد يتبكخود روش و م بعداً كه اينگو  ـ ستين يتسابكا

 ينقطه هم در مد نظـر و ن يا كه اين ولو ـ وجود آورده باشد رده و بهكح يدولت آن را تشر
د تا در نزد مردم به مقام صدارت برسـد،  يمايه به طور عمد آن را بپكست ين يو راهـ  بود

ه عدالت كبل... گرفت يشه جايهم يان براكپا يها ن راه را رفت و در دلياو ا كه اينولو 
 يعـ يطبونـد دارد و  يپ يگريه با اصول دكاست  ياو اصل يو ادب ياخالق ياد و مباديدر بن

ن عـدالت  يـ ا ييه گـو كـ جـا   ه او خود را بر ضد آن وادارد تا آنكست ين نكه ممكاست 
ار رفته و وجـود او  ك گر بهياو مانند مواد د يان بدنيو بن يان جسمكه در اركاست  يا ماده
 باشـد در روحـش   يباشد در خونش و روحـ  يعدالت خون ،درواقع ،اند و ل دادهيكرا تش

  .)1385فريدوني، (

ت شده اسـت  يه از حضرتش رواكتا بدان جاست ) ع(  يامور نزد عل ةت عدالت در ادارياهم
 :الكلـم  درر و الحكـم  غرر شرح( است عدالت استيار سيمع :» العدل سةالسيا مالك«: ه فرمودك
ر در يـ فراگ يعـدالت  ةيآن دو جز در سـا  يو همراه يوند دولت و مردم و همدليپ). 116/ 6
» ومـت اسـت  كبخـش ح  عـدالت نظـام  «: فرموده اسـت ) ع(  يعل .شود يت حاصل نميريمد
ان كار ةد در همياصل عدالت با). 26 /1 :همان(است  ملّت ةدارند نگه عدل). 28 /1 :همان(

ن يتـر  از مهـم . ابديتحقق  يدرست به يباشد تا اهداف دولت اسالم يامور جار ةو شئون ادار
  :ند ازا است، عبارت نيكر ينكر كيه هر كت، يريعدالت در مد يها عرصه

ض روا ندارند يامور باشند و تبع ةبند عدالت در اداريتوانند پا يم يسانكه كقت آن است يحق
ه عدالت را در خـود  كبر استحقاقش قرار دهند  خود و بنا يز را در جايس و هر چكو هر 

 يخـواه  عـدالت  ،ن نباشديه اگر اكده باشند و متصف به صفت عدالت باشند، يتحقق بخش
ه عـدالت را در خـود   كـ طلبـد   يرا م يسانكامور بر اساس اصل عدالت  ةادار. ابدي يمعنا نم
  ).ب 1379 ،يتهران دلشاد( ندينمامحقق 
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  :فرموده است ،)ع(  يعل ،مؤمنانريام
 ارىي نفس با اركيپ در را او خدا هك است اى بنده خدا نزد بنده نيتر محبوب و نيبهتر همانا
 رونيـ ب دل از را نفـس  هواى هك آن او عدالت آغاز و واداشته عدالت به را خود... است داده
  ).86 ةخطب: 1376 ،البالغه نهج(ند ك مى عمل آن به و ،شناساند مى را حق است، رانده

ارهـا و  ك يانتخـاب افـراد و واگـذار    تيريبه عـدالت در مـد   يبنديپا مهمِاز مختصات 
دوربـودن از  نيـز  ت و يآن مسـئول  يالزم بـرا  يهـا   يسـتگ يبـر اسـاس شا   سـت ها  تيمسئول

از  .ندا داران مردم زمامداران امانت. و ارتباطات ناسالم يشيخو يوندهايدل و پ يها  خواهش
ر يـ در غ ؛سپرده شـود ستگان ياردانان و شاكارها به كه كن است يا يدار ق مهم امانتيمصاد

ها بـه    ه امانتكمتعال فرمان داده است  يخدا. شود يها گشوده م  ستم ةن صورت باب هميا
 و .ديـ بده صـاحبانش  بـه  را ها امانت هك دهد مى فرمان شما به خداوند«: اهلش سپرده شود

 هيـ از ظـاهر آ ). 58 :نسـاء (» ديـ نك داورى عـدالت  بـه  دينك مى داورى مردم انيم هك هنگامى
 ،البته .امانات است ةه مشتمل بر همكعام است  يجا مفهوم نيه مفهوم امانات در اكد يآ يبرم

از امانات ن ياست سنگ يت مردم امانتيريمد. خلق است يارگزاركو  ييشوايو پ يرهبر مهم
به  يا در نامه ،)ع(  يعل ،مؤمنانريام ).ب 1379 ،يتهران دلشاد(شود د به اهلش سپرده يه باك

  :ن آوردي، چنگماشته بوداهواز  قضاوت درمنصب او را به  )ع( رفاعه، كه امام يقاض
ند لعنـت خـدا تـا    كانت يس به آن خكه هر كاست  يومت امانتكن حيه اك ،رفاعه يبدان ا
 اللّه صلّى(ار نهد محمد كند و بر سر كرا استخدام  يس خائنكامت بر او باشد و هر يروز ق

  ).36/ 5 :السعادة نهج( زار استيبا و آخرت ياز او در دن) آله و هيعل

 در بايد اي برنامه و سياست هر ،بنابراين است، عدالت اقامة اسالمي دولت مهم اهداف از
 يدرسـت  ومـت بـه  كل حيكن هدف تشـ يتر مهم ير به سويابد تا سي سامان هدف اين جهت

ــ. فــراهم شــود ــ) ع(  يعل ــيمشــهور خــو ةدر عهدنام ــه مال : فرمــوده اســت اشــتر كش ب
 جلـب  در و نيرتـر يفراگ عدل در و نيتر انهيم حق در تو نزد در زهايچ نيتر داشتنى دوست«

قراردادن عدالت در  محور. )53 ةنام :1376، البالغه نهج(» باشد نيتر گسترده مردم خشنودى
د با آن هماهنگ يها با  ها و برنامه تكحر ةه همكاست  يو اساسها چنان مهم   يگذار استيس

ر يـ و فراگ يمحـور  ي، ارزش عدالت ارزشـ )ع( يخواهان، عل عدالت يشوايدر منظر پ. شود
 يدر دولـت اسـالم  . گـر اسـت  يد يبرتر از هر خدمت اجتمـاع  ين ارزش محوريا است و

ه كـ  يتـا زمـان   يعدالت ياز ب يناش يها  افكردن شكرپ ياست برا يتكحر يخدمات اجتماع
ه كـ  رد، نـه آن يـ ش گيت خـو يـ م شود و همه را در آغـوش عاف كعدالت به طور گسترده حا
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 يشـد و بـه جـا   كت كـ مردمان را به فال يعدالت يها نباشد و ب  يگذار استيعدالت محور س
خدمات  ،البته. ردكدل خوش  يعدالت به خدمات اجتماع ييدر جهت برپا يپرداختن جد

 يريـ گ بدون جهت يد است، اما اگر خدمات اجتماعيقدر و مف گران خود يدر جا ياجتماع
را يـ نخواهد برد، ز ييرد، راه به جايل عدالت صورت پذيخواهانه و فارغ از اصل اص عدالت

به مراتب  ييها  افكش يعدالت يب اشود ب ير مپ يخدمات اجتماعا ه بكها   افكآن مقدار از ش
ــار عميبســ ــر ا قي ــيت ــ. گــردد يجــاد م عــدالت محــور  اگــر ،ين اوضــاع و احــواليدر چن
 يشتابان و آهنگ رشـد خـدمات اجتمـاع    يعدالت يت بكها نباشد، آهنگ حر  يگذار استيس
اهتمـام  . تـر خواهـد شـد    قيـ ها عم  افكو ش تر بيشها   ند خواهد بود و روز به روز فاصلهكُ
 .بود يو يخواه با عدالتق يوند عميدر پ يدر خدمات اجتماع ،)ع(  يعل ،مؤمنانريام

 يا و جامعه .استوار و ارزشمند است يا ها اداره شود جامعه ه بر اساس ارزشك يا جامعه
م كهـا حـا   و ضـدارزش د شـو   يمها در آن واژگونه  ند ارزشكت نكر عدالت حريه در مسك
ر ييتغ يمروت و نامردمو ، رحمت و شقاوت، ييبايو ز ي، زشتيو بد يخوب يشود؛ جا يم
بـه دور از   يتيريه محصـول مـد  ك ،زمان خود ةف جامعيدر توص) ع( يه علكچنان  ؛ابدي يم

  :عدالت بود، فرمود
 اركوكين هك ميا ردهك صبح ها نعمت فرانك و ناسپاسى از رپ و توز نهيك روزگارى در مردم، اى
ـ  مـى  چـه  آن از نه. ديافزا مى خود شىكسر و تجاوز بر ستمگر و ديآ مى شمار به اركبد  ميدان

ى  ةحادث از نه و ميپرس مى ميدان نمى چه آن از نه و ميريگ مى  بهره ديـ ايفرودن مـا  بـر  تـا  مهمـ 
  ).32 ةخطب :همان(  ميترس مى

ن يدر چنـ . ابـد ي يظهـور مـ   يه عدالت ظهور ندارد انحـراف و سـتم و ناسپاسـ   كجا  آن
تحـت  و  ،گـردد  يشود، سرزنش م يست شمرده ميند ناشاك ينم يه تباهكس كآن  يا جامعه
آن را  يهـا  رنگ جامعـه شـود و ضـدارزش    رد تا هميگ يقرار م ياجتماع ـ  يروان يفشارها

و  يشناسـ  به سبب موقع ،ابد وي يها را م تين موقعيند بهترك يم يه تباهكس كو آن  .رديبپذ
هـا و   ندارد، دانسـته  يگر حد و مرز ستم ستم يا ن زمانهيدر چن. شود يد ميتمج ،يفهم زمانه

ل بـه غفلـت همـه را    يـ تما. پرسـند  يدانند نم يچه نم و مردمان از آن ،ديآ يار نمك معارف به
اگر عدالت نباشد، جامعه . آگاه شود يعدالت ين بيخواهد از عاقبت ا ينم يسكرد و يگ يمفرا

هـا و   لتيفضـ  يا ن عرصـه يشود؛ و در چنـ  يجوالن زور و ستم و غارت و چپاول م ةعرص
اهـل   يِِدرنـدگ  يشـود و خـو   يمـ  يخو گزنده و درنده روزگار. ودش يمها فراموش  ارزش

چـه   فشـارند و بـر آن   يچه دارند دنـدان مـ   گران بر آن توان. شود يم كيحرص و طمع تحر
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 يتـن بـه هـر داد و سـتد     ،ناچـار  ، بـه يعـدالت  ير فشار بيان در زينوايب. ورزند يندارند آز م
ن يدر چنـ . رود يغمـا مـ  يشان به تاراج  يفروشند و هست يخرند و ارزان م يگران م ؛دهند يم

در . بلعـد  يت فرومـ كـ ام هالكـ را در  ياريبس يو تباهگر ياركو بد يخوار حرام يا جامعه
ده يشكار به ذلت يان و اخكيابند و ني ياران رفعت مكرده به عدالت، اشرار و بدك پشت ةجامع

   :ديفرما يند و مك يارائه م ،)ع(  يعل ،رمؤمنانيه امكاست  يرين تصويا. شوند يم
ـ  در دشـوار  روزگارى را مردم  دارد، نگـه  سـخت  را خـود  امـوال  تـوانگر  هكـ  اسـت  شيپ
 را خـود  انيم بخشش’: فرمود سبحان خداى. نشد داده فرمان ورزى بخل به هك صورتى  در

 بـه  درمانـدگان  بـا  و گردند خوار انكين و انبلندمقام روزگار، آن در بدان .‘دينكن فراموش
 از )سـلّم  و آله و هيعل اللّه صلّى( خدا رسول هك حالى در ،نندك فروش مى و ديخر ناچارى
  .فرموده نهى درماندگان با معامله

ه در آن كـ  يا جامعـه . در آن اسـت  يخواه و عدالت يزان دادگريجامعه به م كيارزش 
ه در كـ  يا جامعه. است يهر ارزشف گرفته شود فاقد يروا شود و در آن حق ضع يعدالت يب

ان حـق و  يـ ه در آن ترس از بك يا جامعه. بسته باشد تباه است ييگو آن زبان مردمان از حق
 يشـوا يپ. رود يم باشد خوار اسـت و هرگـز رو بـه سـعادت نمـ     كعدل و برپاداشتن آن حا

  :اشتر فرموده است كمال يومتكح ةدر عهدنام ،)ع(   يگستران، عل عدالت
 حـق  هك ملّتى’: فرمود مى هك دميشن بارها )سلّم و آله و هيعل اللّه صلّى( خدا رسول از من

ــان ــدان از را ناتوان ــه و اضــطراب بــى زورمن  ‘شــد نخواهــد رســتگار بازنســتاند اى بهان
  ).53 ةنام :1376، البالغه نهج(

در گرو عدالت است  ياجتماع يها ارزش ةهم ،)ع(  يعل ،اميرمؤمنان ياسيس ةشيدر اند
. هاست بقا و صحت ارزش ةيعدالت ما. بازد يها رنگ م ارزش ةو اگر عدالت رنگ بازد، هم

  .ندك يشود و رشد م يوفا مكن عدالت شيها در زم ارزش
ارسـاز و  ك يزمانامور است؛ و البته  ةدر ادار ياز لوازم مهم و اساس يابي نظارت و ارزش

خـود بـه    ةدر عهدنامـ  ،)ع(  يعلـ  ،اميرمؤمنان. م باشدكحا ه عدالت بر آنكد خواهد بود يمف
  :ن فرموده استياشتر چن كمال

 و تالش هرگز و نك ىيشناسا را آنان از كي هر زحمات و رنج قْيدق ابىي ارزش كي در و
 و شـرافت  تـا  مشمار زيناچ را او خدمت ارزش نگذاشته و گرىيد حساب به را سىك رنج

 باعـث  سـى ك نـامى  گـم  اي ،بشمارى بزرگ را شكوچك ارك هك نگردد موجب سىك بزرگى
  .)همان(ى بدان زيناچ را او بزرگ ارك هك شود
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  :اشتر نوشت كبه مال) ع( يعل ،چنين هم
 رغبت بى ارىكوكين در ارانكوكين رايز نباشند، سانكي نظرت در اركبد و اركوكين هرگز

 ردارشانك ساسا بر را آنان از دامك هر پس گردند، مى قيتشو ارىكبد در ارانكبد و
  ).همان( . ده پاداش

 يارگزارانش داشـت و بـا عـدالت   كـ رد كق بر عمليدق يخود نظارت ،)ع(  يعل ،رمؤمنانيام
گونه عمل  نيخواست تا هم يز ميوالن خود نئد و از مسكر يه ميا تنبيق يمانند آنان را تشو يب
  .)ب 1379دلشاد تهراني، ( نندك

ونـد  يگـر پ يد كيها را به   د و قلبيزدا يها را م  امور مخالفت ةت انصاف در اداريرعا
  :وارد شده است) ع(  يه از امام علك چنانسازد،  يسخت را هموار م يها  دهد و راه يم

   »شـود  يشـان مـ  يد و موجـب الفـت ا  يـ زدا يدن مخالفت مردمان را ميورز انصاف«
ن يتـر  ند، مهميب ببيوند و الفت آسيگاه پين پاياگر ا). 30 /3 :و درر الكلم غررالحكم شرح(
شود و هرچه خدمت صورت گرفتـه باشـد زدوده    يسته مكت شيريومت و مدكگاه ح هيكت
 يبـرا  يگـاه  هيـ كچ تيسـت و هـ  يزا ن بياز انصـاف آسـ   يز چون دوريچ چيه هكگردد،  يم
داد مردمـان را  «: فرموده است ،)ع(  يعل ،مؤمنانريه امكست يت چون آن نيريومت و مدكح

هـا و   در آمـوزه ) ع(  يامـام علـ   .)149 :العقـول  تحف( »نندكد تا به شما اعتماد ياز خود بده
 تأكيـد و امور سـفارش   ةدر هم يورز ار به انصافيخود بس يتيريو مد يومتكح يها فرمان

ت و يبـر آن هـدا   يبنـد ين جهت آموزش داده و به پايارگزاران خود را در اكرده است و ك
  .»ديپس از جانب خود با مردمان انصاف روا دار« :رده استكت يريمد

امـور   ةت مسـاوات در ادار يـ وسـته بـه رعا  يارگزاران خـود را پ ك ،)ع(  يعل ،رمؤمنانيام
بـه او   يدر فرمـان  ،مصـر قـرار داد   ير را والكب يمحمد بن اب يه وقتك چنان ؛ردك يسفارش م

گانه را يش و بيچشم بنگرد و خو كيند و همه را به كرفتار  يادآور شد تا با مردمان به نرمي
ه پس از رفتن ك يا در نامه ،آن حضرت ،چنين هم). 176 :العقول تحف(در حق برابر شمارد 

ـ   كب يمحمد بن اب ر سـفارش  كـ ب ير به مصر به او و اهل مصر نوشته است، به محمـد بـن اب
شود تا محمد بن  يادآور ميآن را  يامدهايند و پكه بر اساس مساوات امور را اداره كند ك يم
  :برخوردار است يتين امر از چه اهميه اكر بداند كب ياب

تـا بزرگـان در   ) نكـ ت يان آنان مساوات را رعايدر م(ن كچشم نگاه  كيو همه را به 
وس نگردنــد يض تــو طمــع ســتم بــر ناتوانــان نبندنــد و ناتوانــان از عــدالتت مــأيتبعــ

  .)27 ةنام :1376، البالغه نهج(



 99   عطاءاله هرنديوحيد خاشعي و 

  

بند اصـل مسـاوات نباشـند و    يارگزاران در عمل پاكه اگر زمامداران و كمشخص است 
زورمنـدان و  را براي  يتجاوز و تعد ةنيض روا دارند، زميچشم ننگرند و تبع كيهمه را به 

ن امـر  يـ دگان؛ و ايسـتمد را بـراي   يديـ أس و نوميرد و اسباب كستمگران فراهم خواهند 
ن يتواند در چن ينم يچ دولتيهاست و ه دولتها و  ومتكو سقوط ح ين علت تباهيتر مهم

  .)ب 1379دلشاد تهراني، ( ابديدست  يبه مقاصد اصالح ياوضاع و احوال
 قانون برابر در همگان بودن يمساو امور ادارة در مساوات اصل تيرعا وجوه نيتر مهم
 ياجـرا  در مسـاوات  بـه  عمـل  و ضيتبع عدم سبب همگان جانب از قانون تيرعا. است
 يوانيپشـت  و كنـد  يمـ  حفـظ  را هـا  دولت سالمت كه است يزيچ نيبرتر شود و مي قانون
 بـود  شده محروم حكومت از كه يروزگار در رمؤمنانيام. دينما يم نيتضم را ها آن يمردم

 به كه چنان نشوند؛ خارج درست ريمس از آنان تا شد  يم ادآوري زمامداران به را قتيحق نيا
  :ادآور شديخطاب  بن عمر

و  ياز باشين يب ر امورياز سا ،ييها عمل نما و بدان يها را پاس دار ه اگر آنكز است يچ سه
:] سـت؟ فرمـود  يهـا چ  آن: ديپرسـ . [ها سودت نبخشد جز آن يزيچ ،ينك كها را تر اگر آن
م كو ح ،)گانهيش و بيخو(و دور  كينسبت به نزد] سانكيبه طور ) [قانون(حدود  ياجرا
د و يان سفيم) مساوات(به عدالت ] المال تيب[م يو خشم، و تقس يتاب خدا در خشنودكبه 
  ).227 /6 :بيالتهذ(اه يس

 و شهياند در يعدالت يب و ضيتبع هرگونه از زيپره و قانون برابر در همگان بودن يمساو
 بـه  داسـتانِ . تافـت  يبرنمـ  را آن از دورشدن ياندك كه داشت تياهم چنان رمؤمنانيام رةيس

 يبـرا  آمـوز  درساست  يا نمونه دوم فةيخل خالفت زمان در رمؤمنانيام شدن دهيكش دادگاه
  .خيتارطول  در مسلمان كارگزاران و زمامداران همة

 محكمـه  بـه  كار و كرد دعوا اقامة رمؤمنانيام ضد بر يهودي يفرد خطاب بن عمر زمان در
 جا ن آ در و كرد دعوت محكمه به ،ليدل اقامة منظور به ،را رمؤمنانيام خطاب بن عمر. ديكش
 پس. شد ريمتغ رنگش انيب گونه نيا از حضرت. كرد خطاب »ابوالحسن« ةيكن با را) ع(  يعل
 حاضـر  محكمـه  در يهودي كي با كه نيا از ايگو«: گفت) ع(  يعل به فهيخل ،مرافعه اتمام از

 كه بود نيا از من يناراحت .هرگز«: فرمود حضرت »؟يگشت ناراحت يكن ليدل اقامة تا يشد
ان مـن و  يـ ت مسـاوات م يو رعا] يداد حيترج او بر مرا سان نيبد و[ يكرد ادي هيكن با مرا
» انـد  يحق و از نظر قانون مسـاو  شگاهيدر پ يهوديه مسلمان و ك حال آن ؛يردكرا ن يمدع

  .)ب 1379دلشاد تهراني، (

اعـم از زمامـداران و    ،ه همگانك مگر آند ياب  نمي دست يبه اهداف متعال يدولت اسالم
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مردم از نظر حقوق  ةشمرده شوند و هم يدر برابر قانون مساو ،مردمان، توانگران و ناتوانان
اهل  يا شخصي يعاد يمسلمانان و فرد يشوايان پيو م شمار آيند بهسان كي يعيو طب يانسان

نون مسـاوات در برابـر قـا    ةن جلـو يبـاتر يز. شـد بان فرقي يومت اسالمكح ةتاب و در ذمك
رمؤمنـان در  يه امكـ  يزمـان . داده است يرمؤمنان رويام يه در زمان زمامداركاست  ييماجرا

زره خـود را در   )ع(  يامام علـ  يروز. سرقت رفت ومت بود، زره آن حضرت بهكمصدر ح
: ح گفـت يبه شـر . ندكدعوا  ةبرد تا اقام يح قاضيافت و او را نزد شري ينصران يدست مرد

ر شد و ادعـا  كمن يمرد نصران .»ام دهيه نه آن را فروخته و نه بخشكمن است  ن زره از آنِيا«
 .»ديگو يرمؤمنان دروغ ميه امكم يگو يالبته نم«ه كرد كزره خود اوست و اضافه  ه زرهكرد ك

 :گفت» ؟يدار يليخود شاهد و دل ةا بر گفتي، آمؤمنانريام يا«: رد و گفتكح رو به امام يشر
: رفـت و بازگشـت و گفـت    يكانـد  ينصـران . م دادكح يسود آن نصرانح به يپس شر» نه«
 يرمؤمنان مرا نـزد قاضـ  يام. امبران استيها قضاوت پ گونه قضاوت نيه اكدهم  يشهادت م«

 يجز خـدا  ييه خداكدهم  يشهادت م .دهد يم يأانش رياو به ز يِخود آورده است و قاض
بـه خـدا    ،رمؤمنـان يام يا. اوسـت  ةفرسـتاد ه محمد بنده و كدهم  يست و شهادت ميتا نكي

ن زره از يـ ا .يرفتـ  ين مـ يرد و تو به صفكت كسپاهت حر. زره تو است ن زرهيه اكسوگند 
 ن زره از آنِيـ ، ايه اسالم آوردكنون كا«: حضرت فرمود .»تو فروافتاد يستركپشت شتر خا

  .ز بدو دادين يو اسب .»تو باشد
اهـداف   ير بـه سـو  يس يبرا يبهتر ةنيت شود، زميامور رعا ةاگر اصل مساوات در ادار

  .ايجاد خواهد شدمردمان  يو رشد و تعال يدولت اسالم
  يقانون اساس 4.1.6

 حكمرانـي سـتم  يدولـت و س  يقانون اساس جامع حكمرانيو  حكمرانيعد ن بيتر د مهميشا
  .ندك يعمل م حكمراني ةه مانند نقشكراهنماست  يسند اساس يقانون اساس. باشد

ه دشـ ف ين تعريچن) constitution( يقانون اساس ،)وبستر( هوس رنْدمفرهنگ لغت در 
 شـود   يا مانند آن اداره ميت كشور، شركه بر اساس آن ملت، ك يستم اصول اساسيس: است

)Random House (Firm), 1997( .ر حقـوق  كذاز بعد  ،اشتر كخود به مال  ةحضرت در نام
  : ديفرما يم  ،نييژه حقوق طبقات پايو به ،يطبقات اجتماع
 سـنّت  ايـ  خـود  تـاب ك در را آن واجـب  زانيـ م و داشـته  نيمعـ  را دسته هر بينص خدا و
ماســت  نــزد شــده دارى نگــه و خداســت جانــب از مــانىيپ هكــ نگاشــته،) ص(   امبرشيــپ
  .)53 ةنام: 1376 ،البالغه نهج(
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هـا   حقوق طبقه ةمسئل فقطمان خدا يا پيه منظور از عهد كرسد  ينظر م به نخست اگرچه
ه مـورد مخصـص   كـ  ياصـول  ةقاعدن يگر و ايم قرائن دك، به حاست ياجتماع يو قشرها

) ص(امبر يـ پ سـنّت و  ،قرآن ،تاب خداكبه ) ع(  عليه نگاه حضرت كتوان گفت  يست، مين
. شـود  ياداره مـ  هـا   بـر اسـاس آن   ياسـالم  ةجامع و اند ياساس ين دو اصوليه اكن است يا

ـ   ،يبه نام قانون اساس يزيچ) ع(  علياگرچه در زمان حضرت  ،نيبنابرا  ،نيامـروز  ةبـه گون
 يبرا يمانيامبر عهد و پيپ سنّتتاب خدا و كه ك ،ن مطلبيحضرت بر ا تأكيدوجود نداشته، 
ل كشـ  سـنّت و  قرآن يه بر مبناك يخوب يِه قانون اساسكدهد  ينشان مشود،  يما شناخته م

ـ  منزلـة دهـد و بـه    يل مـ يكشور را تشك كي يو ادار ياسيگرفته اساس نظام س نقشـه   كي
  :سندينو ياشتر م كگر حضرت به ماليد يدر جا. ح را نشان دهديراه صحتواند  يم

ار، به خدا و رسولش بازآر، كارها ناآشكقت يار بر تو گران شود و دشوار و حقكه كجا  و آن
مان يه اك يسانك يا’ :شان بوده گفته ييه دوستدار راهنماكرا  يگاه مردميواالجا يرا خدايز

آن را بـه   ،ديـ زه درآمديست گر بهيد كيبا  يزيپس اگر در چ .ديرا فرمان بر يد، خدايا آورده
اسـت، و   ،قـرآن  ،تـاب او كم كـ محو بازگرداندن به خدا گـرفتن   .‘ديامبر بازگردانيخدا و پ

  ).همان(است همگان  ةرفتيه پذكجامع اوست  سنّتامبر گرفتن يبازگرداندن به پ

امبر يـ پ سـنّت تاب خدا و كه كن است يبر ا يگريالم حضرت هم شاهد دكن فراز از يا
ه كن صورت يبه هم قاًيدق. شود ياداره م ها بر اساس آن ياسالم ةه جامعك اند ياساس ياصول

ن بـر  يقـوان  همةن قانون است و يتر يعال يشور قانون اساسك كي ياسيم در نظام سييگو يم
  .دنگرد يرت با آن ابطال ميد و در صورت مغانشو يده مياساس آن سنج

  سازمان و نهاد 5.1.6
در . اسـت  يو نهاد يسازمان يها ا مشخصهيها  لفهؤم جامع حكمرانيو  حكمرانيگر يبعد د

گسسـته و   ييگرند و اجزايد كيوند با يدر پ يتيريمراتب مد ةسازمان هم كيدولت و  كي
دولـت و   ياجزا. رگذار استيل مجموعه تأثكدر  كيرد هر كو عمل ،ستنديارتباط با هم ن يب

ـ  يه اجـزا كـ سـتند، بل ين يـي مجزا يهـا  رهيـ ن، جزيتر نيين واحد تا پاياز باالتر ،سازمان  كي
در  يخللـ  گونـه هر .ننـد كار كو متناسب  ،جهت هماهنگ، همد همه با هم يه باك اند دستگاه

در  ،به عبداهللا بن عبـاس  يا در نامه اميرمؤمنان. سازد يمجموعه را مختل م ةاز اجزا هم يكي
  : ادآور شده استيه فرماندار بصره بود، ك يزمان

 ايـ  باشد خوب گردد، جارى تو دست و زبان بر چه آن در امرزاديب تيخدا ابوالعباس پس،
  .)18 ةنام: همان(بود  ميخواه كيشر آن در تو و من هك نك مدارا به ارك بد،
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ت در سـازمان و  يريمراتـب مـد   ةهمـ  )ع( يت امـام علـ  يريمـد  ةشيدر اند ،نيبنابرا
 اسـت  كيتر شر نييول پائول باالتر در اعمال و رفتار مسئوند دارند و مسيت با هم پيريمد
  .)1388دلشاد تهراني، (

  ردكو عمل تيريمد 6.1.6
 ياجزا ها آن. اند م به هم مربوطيجامع به صورت مستق حكمراني يردكو عمل يتيريابعاد مد

مطلـوب   ييامـدها يد پيرد باكست؛ عملين يافك تنها ردكاما عمل. اند ستميل سك ةدهند لكيتش
 شـوند  يل مـ يستم تبديت سيا مشروعي يت نهاديه به مشروعك ييامدهايپ ؛داشته باشد  پي  در
)Farazmand, 2004 b(.  

  حكمرانيرد كعمل 7.1.6
  :نديفرما يم حكمرانيت يا همان موفقيرد كعمل بارةدر )ع( علي حضرت

 ها، خواسته تمام انجام در برترش قدرت و گسترده رحمت با بزرگ، خداوند از
 هك د،يفرما موفّق را تو و ما اوست خشنودى موجب چه آن به هك مينك مى درخواست

 كين ادگاري بندگان، شيستا از برخوردار م،يباش روشن عذرى داراى او خلق و او نزد
 به را تو و من عمر انيپا هك نيا و بوده، ها رامتك و ها نعمت ةهم به دنيرس شهرها، در

 امبريپ به درود با. ميگرد بازمى او سوى به ما همانا هك د،يفرما ختم رستگارى و شهادت
 و فراوان درودى ؛او كپا و زهيكپا تيب اهل و )سلّم و آله و هيعل اللّه صلّى( اسالم

  ).53 ةنام: 1376، البالغه نهج(درود  با. وستهيپ

و  يو سـتمگر  يامگكـ داد و خوديـ ه بـا اسـتبداد و ب  كـ ست ين يومتكومت موفق حكح
 ةصدها سال برپا باشد و سـلط  يصداقت يو ب ياركايرنگ و ريب و نيخشونت و شدت و فر

 خـدا  درود و«: واال فرموده است يانيدر ب ،)ع(  يعل ،اميرمؤمنان. دمان نگه داردرخود را بر م
 شد روزيپ بدى با كه كس آن و افت،ي رگىيچ او بر گناه كه كس آن نشد روزيپ: فرمود او، بر

 يينايو ب يه آزادكاست  يومتكومت موفق حكح). 1381 ،يجواهر( »است خورده شكست
ارمغـان آرد و حـق را    مردمان به يرا برا يو برادر يو برابر يو آسودگ يو دادگر يو آگاه

ان يـ ببه ه ا توجب ؛دين امور تالش نمايرا هموار سازد و در راه ا يقيحق يند و راه بندگكبرپا 
 »شـود  داده قيـ توف ،آن برپاداشـتن  براى از عنىي ،حقّ اقامت بر ندك جنگ هك هر« ،)ع(  يعل
مود و ين راه را پيا ،)ع( يآزادگان، عل يشوايپ. ن بوديچن اين) ع(  يامام عل ومتكح ،)همان(

ـ كح يها شاخصه آسـمان،   ي، امـا بـه بلنـدا   يوتـاه از نظـر زمـان   ك يومت موفق را در دوران
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آن اسـت   يبرا يتيريو مد يومتكو اقدامات ح ،ها ها، تالش برنامه ةهم. ارائه نمود يروشن به
 ،هـا  هـا، ارزش  نشيـ ست تابع بيو در چ ستيت چيموفق كه ايناما . ديدست آ ت بهيه موفقك

) ع(   عليچه  ان، آنين ميدر ا. هاست رد آنكارك، و ماحصل يتيريو مد يومتكح يها شيگرا
ومـت و  كت در حيـ ه با عمـل بـدان موفق  كاست آن  يرده براكان ياشتر ب كمال ةدر عهدنام

 خداوند از( ديردگ ذكر 53 نامة در باال در كهطور  همان ،آن حضرت .شودت حاصل يريمد
 هك مينك مى درخواست ها، خواسته تمام انجام در برترش قدرت و گسترده رحمت با بزرگ،

ها را در رسيدن به  همة موفقيت ،)ديفرما موفّق را تو و ما اوست خشنودى موجب چه آن به
 يت الهـ يرضـا  كسـب ت را يريومت و مدكت در حيموفق) ع(  يعل. داند خشنودي الهي مي

 ييگو يلكدام است تا ك ياله يخشنود يها ست و شاخصهيدر چ يت الهياما رضا. داند مي
ه كـ اگر مشخص نگـردد  . ديند و ادعا ننماكآن هر گونه عمل ن يس تحت لواك نشود و هر

ومـت و  كح ، هـر دشـو  مي سنجيدهز يت با چه چيريومت و مدكح ةدر عرص يت الهيرضا
مـردم   ند و با ابزار گوناگونكب يت الهيرضا يتواند ادعا ي، ميردك، با هرگونه عمليتيريمد
بـودن   ن امـر و روشـن  يـ شـدن ا  مشـخص  يبـرا ) ع(  يامـام علـ   ،رو نيـ از ا. ددهب يفررا 

  :استده كرار ارائه يت پنج معيموفق يها شاخصه
 ؛مردمانشگاه يار به درگاه خدا و پكبرپاداشتن عذر آش. 1
 ؛ان بندگانيدر م كيو نام ن ييستا كيبرپاداشتن ن. 2
 ؛نيبا و برازنده در سرزميبرپاداشتن اثر ز. 3
 ؛تيريومت و مدكح ةطيشدن نعمت در ح تمام. 4
 .تيريومت و مدكرامت در حكردن كچندبرابر. 5

رامـت مردمـان و   ك ير صـعود يت سـ يريومـت و مـد  كت حيموفقمهم  يها از شاخصه
 ،رو   نيـ از ا. آن هم به صـورت چندبرابرشـدن   ؛ت استيريومت و مدكشوندگان در ح اداره

ت و يريومـت و مـد  كدر ح ينـاتوان  ةرامـت مردمـان نشـان   كدر حرمـت و   ياستكهرگونه 
 ،قيـ ق و عـدم توف يـ زان توفيـ از نظر م ،تيريومت و مدكهر ح ةچهر. بودن آن است ناموفق

رمؤمنان يه امك ياريشوندگان است و مع مان و ادارهرامت مردكزان حرمت و يشدت تابع م به
ن يـ توانـد ا  يه مـ ك يتيريومت و مدكح .ر استيزناپذيروشن و گر ياريدهد مع يدست م به

 يتيريومت و مـد كپاس دارد ح يدرست و به ،دان عمل آورد، تحقق بخشديها را به م شاخصه
  ).1388دلشاد تهراني، ( موفق است
 ييدانش و دانا حيت صحيريمحور مد، )ع(  يعل ،اميرمؤمنان يتيريمد ةريو س  شهيدر اند
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ق است و جز بدان يدانش جامع و عم درست ةم و اقدام و برناميرا اساس هر تصمياست، ز
ر يـ العلـم خ « ،)ع(  ير علـ يـ به تعب. افتيو به مقصد دست  ياركدر  كيتوان به سامان ن ينم
  ).156 /1 :و درر الكلم الحكم غرر شرح(ن راهنماست يدانش بهتر :»ليدل

  يگذار يمش خط 8.1.6
ت جهت و يريو مد ،، ساختارنديفراابعاد  ،جامع به عناصر حكمرانيدر  يگذار يمش بعد خط

حضور  مردمان و يداريو پا يو درست يجز با راست يومت اسالمكح. دهد يت جامع ميهدا
ومت كه مردمان حكرد ك يتالش م اميرمؤمنان .دياب يمردمان سامان نم ةجانب ت همهكو مشار

ها  عرصه ةرون شوند و در هميرانه بيپذ گرانه و سلطه گونه بفهمند و از مناسبات سلطه نيرا ا
  :ه خطاب به آنان فرمودك چنان ؛داشته باشند يواقع يحضور

 هـاى  آدم از هكـ  چنان و دينزن حرف نديگو مى سخن شكسر پادشاهان با هك چنان من با پس 
 ديـ مبر گمـان  و دينكن رفتار من با ظاهرسازى با و ديينجو دورى رنديگ مى نارهك نيخشمگ

زرگ  پى در اي ديآ گران من بر ،ديده شنهاديپ من به حقّى اگر  رايـ ز شـم، يخو دادن نشـان  ـب
او  بـراى  آن بـه  ردنكـ  عمـل  باشد، لكمش او بر عدالت شدن عرضه اي حق دنيشن هك سىك

 را خود رايز د،ينكن خوددارى عدالت در مشورت اي حق گفتن از پس،. بود خواهد دشوارتر
د يـ فرما حفـظ  مـرا  خداوند هك آن مگر دانم، نمى باشم منيا آن از و نمك اشتباه هك آن از برتر

  ).207 خطبة: 1376 ،البالغه نهج(

نـه و بسـتر   يد زميـ ومت داشته باشـند، با كدر ح يو اساس يمردم نقش جد كه اين يبرا
سالم، بـه دور از   يردن مناسباتك رد با فراهمك يتالش م) ع(  يامام عل. دشومناسب آن فراهم 

گونـه   نيـ شـاند و آنـان را ا  كومت بكح ة، مردم را به صحنيريپذ يامگكو خود يامگكخود
ر پا گذاشته است تا مردم يجبارانه و مستبدانه را ز ةمخاطب قرار داده است و هر گونه رابط
زند و يومت برخكت در امور حكت به مشاريولئمس با صراحت و صداقت و از سر احساس

ننـد و  ينب يا ان فاصـله يـ ان خـود و وال يـ ننـد و م ك يعـدالت پاسـدار  از پا دارند و  حق را به
  :رمؤمنان فرموده استيام. نديحت نمايزمامداران را نص

گر را به مقدار توان اندرزدادن است و در برپاداشتن يد كيخدا بر بندگان  يها از جمله حق
  .)همان(نمودن  ياريگر را يد كيان خود يحق م

چ يدانسـت و هـ   ينم ياركهمرفتن يو پذ ياريهماز از ين يس را بكچ يه) ع(  رمؤمنانيام
گاه و يو همگان را در هر مرتبه و جاا .ديد يردن نمك ياركنمودن و هم ياريس را ناتوان از ك

  :)الف 1379دلشاد تهراني، ( استه فرموده ك چنان ؛خواند يت مكو فهم به مشار كبا هر در
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ه كست ياز نين يب تر شبين يلت او در ديبود و فض تر بيشدر حق  يس هرچند قدر وكچ يه
ها  دهيس هرچند مردم او را خوار شمارند و دكچ يو ه .نندك يارياو را در گزاردن حق خدا 

بـه   يگريا ديند كن ياريدادن حق  را در انجام يسكه كست يخردتر از آن ن مقدار يرا ب يو
  ).207 ةخطب: 1376، البالغه نهج(زد ياو برخ ياري

  اقشار جامعه 9.1.6
. ردگيـ  مـي گـر را دربـر   يابعـاد د  همةه كآن است  يبخش يها يژگيو جامع حكمرانيگر يد

 ةاز جمله آن نوشت ،ندكن مي ييها هيجامعه توص يها از بخش يرخب بارةدر) ع(  يحضرت عل
  :نديفرما يم كه خطاب به مالكحضرت 

 سفارش كوكارىين به را ها آن و ريبپذ عيصنا صاحبان و بازرگانان به مرا سفارش ،سپس
 و باشند مى كردن كوچ و ريس در همواره كه آنان اي ندا ساكن شهر در كه بازرگانانى .كن

 و منفعت اصلى منابع آنان كه چرا كنند، مى كار جسمانى روىين با كه بازرگانانى
 و دوردست نقاط از زندگى ليوسا آورندگان و شيآسا و زندگى ليوسا دآورندگانيپد

 در مردم هك سختى جاهاى ؛ها وهستانك و ها دشت و اهايدر و ها ابانيب از :باشند مى دشوار
 ند وا آرام مردمى بازرگانان. ندارند شجاعت جاها آن به رفتن براى اي نندك نمى اجتماع آن
 زىيانگ فتنه هك ندا طلب آشتى مردمى داشت، نخواهد وجود ترسى آنان ىيجو زهيست از

 شهرهاى در اي برى مى سر به تو هك باشند شهرى در چه شينديب ها آن ارك در. ندارند
  ).53 ةنام: همان( گريد

 يدر ساختار اقتصاد ياساس يگاهيجا ،)ع(  يعل ،رمؤمنانياز منظر ام ،و صنعت يبازرگان
 يو صنعت را دارا يآن حضرت بازرگان .دارد و نگاه حضرت به آن مثبت است يو اجتماع

 يه بازرگانكداند و بر آن است  يز از جنگ و فتنه ميو در پره هنايجو يسازنده و آشت يتيماه
و صنعت فعال و سـالم   يو بدون بازرگاناست مردم  ياقتصاد يگذران زندگ ةيو صنعت ما

آنـان  ذكـر شـد،    53تـر در نامـة    طور كـه پـيش   همان(است بهره  يمردم از آرامش ب يزندگ
آن از  ةآورنـد . اند از مردميمورد ن ياالهاكآمدن درآمدها و  دست به ةليسودها و وس يها هيما

 يه مـردم بـرا  كـ  ييوهسار و جاهاكا و دشت و يابان و دريدوردست و دشوار، در ب يجاها
رفـتن بـر سـر آن جاهـا را در سـر       يِريوندند و دليپ يجاها نم در آن دشوارش يها تيموقع
 يا نـد و فتنـه  ا يجـو  يزند و آشـت يسـت  ينـد و نمـ  ا آرام ين بازرگانـان مردمـ  يا. پرورانند ينم
بازرگانـان و   ينقـش اقتصـاد   .1 :رده اسـت ك تأكيدرمؤمنان بر دو موضوع يام). زنديانگ ينم

 ةنيزم يطين شرايچنه در ك ،يشان به صلح و آشتيش ايار آنان و گراكت يماه. 2صنعتگران؛ 
نـد و بهـره برسـانند و بهـره     يت نمايفعال يخوب توانند به يآنان فراهم است و م يار اقتصادك
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ر، و بـه  يبپذ] مرا[بازرگانان و صنعتگران سفارش  ةپس دربار. ()1388دلشاد تهراني، ( ببرند
ال خـود از  ه با مك بود و چه آن ييه بر جاك يسكن؛ چه كآنان سفارش  ةوه دربارين شيبهتر

جا  ن، چه در آنك يار آنان را وارسكو ... ندكسب كرود و با دسترنج خود سو ن سو بدان يا
  ).ات ين فرماندارينار سرزمك و چه در گوشه و يبر يسر م ه خود بهكباشند 
  

 گيري نتيجه. 7
عـد  ب فقـط . شـود  يد مييأت  )ع(  يعل يومتكح ةريجامع در س حكمراني يابعاد الگو ترِ بيش
 يها انيو متأثر از جرپذيرد  ميالگو  يط زمانيه از شراك آنل يبه دل ،جامع حكمراني يجهان
 نـد يفرا. است يابيقابل رد ،)ع(  علي ،رمؤمنانيام ةسيرتر در  مكامروز است،  يجهان ياسيس

و اصـالحي   ،ه مردم نقشي ايجـادي، ابقـايي  كاست  يحضرت به نحو ةسيردر  حكمراني
دارند و تحقق حكومت و صالح و سامان و پابرجايي و سير به سوي اهداف آن به مـردم  

 يشده نسبت به خالفـا  عادالنه و متحول يحضرت ساختار حكمرانيساختار . بسته است
هـا در   بعـد ارزش . فرموده اسـت  تأكيدردن ك عمل يگذشته بوده و حضرت در آن بر قانون

و  ،ماننـد عـدالت، انصـاف    ييهـا  ارزش. ار برجسـته اسـت  يبسـ  يعدحضرت ب حكمراني
ها وفادار بود و هم بـه طـور    به آن ه هم حضرت عمالًك اند  محوري يها مساوات از ارزش

ن در يبه صورت امروز يقانون اساس. فرمود يه ميها را توص ت آنيارگزارانش رعاكد به يكا
ن يامـا از مجموعـه رفتـار و گفتـار حضـرت چنـ       ،حضرت وجود نداشته است حكمراني
ومت كح ةاداردر  ياساس ياصول منزلةبه  ،امبريپ ةريو س قرآنشان به يه اكشود  ياستنباط م

هـا   ت بـه آن يـ ه حضرت بـا عنا كهستند  ييها قصدامدو   نيو ا ،رده استك يخود، عمل م
 يهـا  حضـرت مجموعـه   حكمرانـي هـا و نهادهـا در    سازمان. ومتش را بنا نهاده استكح

ادآور يـ ه فرماندار بصره بود، ك يزمان ،به عبداهللا بن عباس يا در نامه اميرمؤمنان. اند منسجم
گرنـد و  يد كيـ وند بـا  يدر پ يتيريمراتب مد ةسازمان هم كيدولت و  كيدر : شده است

رگـذار  يل مجموعـه تأث كـ در  كيـ رد هـر  كستند و عمليارتباط با هم ن يگسسته و ب ياجزا
سـتند،  يمجـزا ن  يهـا  رهين، جزيتر نيين واحد تا پاياز باالتر ،دولت و سازمان ياجزا. است

ننـد و  كار كـ و متناسب  ،جهت د همه با هم هماهنگ، هميه باك اند دستگاه كي يه اجزاكبل
رد در كـ ت و عمليريمـد . سـازد  يمجموعـه را مختـل مـ    ةاز اجـزا همـ   يكيدر  يهر خلل

 ،اميرمؤمنـان  يتيريمـد  ةريو سـ   شـه يه در اندكـ ن صـورت اسـت   يحضرت به ا حكمراني
م و اقـدام و  يرا اساس هر تصـم ياست، ز ييدانش و دانا حيت صحيريمحور مد ،)ع(   يعل
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و به  ياركدر  كيتوان به سامان ن يق است و جز بدان نميدانش جامع و عم درست ةبرنام
ت يرضا منوط به كسبت را يريومت و مدكت در حيموفق مؤمنانامير. افتيمقصد دست 

عدالتي است و اگر عدالت هـدف   بي نشانِهر نوع نابساماني  ،شانياز نظر ا ،وداند  مي ياله
جـز بـا    يومت اسالمكح. يابد جامعه سامان مي ،آن تحقق يابد حكومت قرار گيرد و لوازم 

د ب يا يمردمان سامان نم ةجانب ت همهكمردمان و حضور و مشار يداريو پا يو درست يراست
گونـه بفهمنـد و از مناسـبات     نيـ ومـت را ا كح ه مردمـانْ كـ رد كـ  يرمؤمنان تالش مـ يو ام

. داشـته باشـند   يواقع يها حضور عرصه ةرون شوند و در هميرانه بيپذ گرانه و سلطه سلطه
مانند  ،جامعه يها از بخشي رخب بارةدر) ع(  يحضرت عل، حكمراني يدر مورد بعد بخش

، رمؤمنـان ياز منظـر ام  ،و صـنعت  يبازرگان. ندكن مي ييها هيتوص ،يش صنعت و بازرگانبخ
 .دارد و نگاه حضرت به آن مثبت اسـت  يو اجتماع يدر ساختار اقتصاد ياساس يگاهيجا

ز از يـ و در پره انـه يجو يسـازنده و آشـت   يتيمـاه  يو صنعت را دارا يآن حضرت بازرگان
اقتصـادي   يگـذران زنـدگ   ةيـ و صنعت ما يه بازرگانكداند و بر آن است  يجنگ و فتنه م

. بهره اسـت  يمردم از آرامش ب يو صنعت فعال و سالم زندگ يو بدون بازرگاناست مردم 
 ،شـود  يافـت مـ  يتـر   مكحضرت  سيرة حكومتين بعد در يه اكم يگفت ،شدن يبعد جهاندر 
را  يطيمقررات و شـرا  يرونيساختار قدرت ب كيه ك ،ن مسئلهيم ايدان يه مك ييرا تا جايز

ه در كـ است  يا تازه ةد، مسئليد نمايتهد تر بيشند و هر روز استقالل آن را كل يبر آن تحم
ــ ،گذشــته وجــود نداشــته اســت  ــا اســتلزامات عمل ــرا يام ــا از  يآن ب ــرآنم  ســنّتو  ق

ن گونـه  يحضـرت بـد   ةسـير ت در يو شفاف ،ييگو پاسخ ،بعد اخالق. است شدني استخراج
ن يتـر  برجسته ةجملصراحت و صداقت از  مؤمنانريام ياسيس ةريشه و سيه در اندكاست 

گونه  نيا )ع(   يعل  امامت يريومت و مدكح. د دارا باشنديه زمامداران باكاست  ييها يژگيو
 دربـارة . ياركـ  بيـ و فر ،ييگو ، دروغيارك ، پنهانيشفاف و به دور از هرگونه ناراست :بود

ه كـ ه حق شما در نـزد مـن آن اسـت    كد يبدان« :ن فرموده استيومتش چنكحبودن  شفاف
حضـرت بـر ضـرورت    ). 1381جـواهري،  ( »را جز در جنگ بر شما نپوشـانم  يچ رازيه

 يار آن حضـرت بـرا  يـ مع. رده اسـت كـ و سفارش  تأكيدارگزاران كنظارت مردم بر اعمال 
 ينـ يام دكو اح سنّتبا  ها آنمطابقت اعمال  ياسيارگزاران سكاعمال  بارةقضاوت مردم در

و فرمـان   ياسـالم  سـنّت از طاكار، كه ارگزار خكد از يمردم با ،)ع( ياز نظر امام عل. است
 ةهم جراياز مجاز به ين ياسيارگزار سكرند و ينند و او را نپذك يدورسرپيچي كرده،  ياله

  .است نيام دكز مطابقت دستورها با احياو نمالك ست و يفرادست خود ن يدستورها
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  دولت و حكومت سطح در يمتعال حكمراني يها مشخصه جدول
  متعالي در سطح دولت و حكومتحكمراني  رديف

1  
 :يندافر

 تشكيل حكومت اسالميفرايند  •

  ابقا و سامان حكومت اسالميفرايند  •
 ساختار  2

3  

 :هاشناخت و ارزش
 عدالت •

 انصاف •

  مساوات •
 قانون اساسي  4

 سازمان و نهاد  5

6  
 :عملكردمديريت

 حكمرانيعملكرد  •

  مديريت دانش •
 گذارييمشخط  7

 بخش  8

 المللي و جهانينيروهاي بين  9

10  

 :و شفافيت،گوييپاسخ،اخالق
 صراحت و صداقت •

 شفافيت •

  گويي پاسخ •

  يخدمات و يدولت يها سازمان سطح در يمتعال يحكمران يها مشخصه جدول

  دولتي و خدماتيهاي  متعالي در سطح سازمانحكمراني  ابعاد

 يردهاكيثر به دانش شامل روكمت يردهاكيروكيراتكدمونظرية  هياول يشناخت و معرفت ينظر يمبان
  مدرن و پست ،ي، انتقاديريتفس ،يستيتويپوز

 ت غالبيعقالن
  يمرتبط رفتار انسان يها و مدل

  تيآزمون متعدد عقالن كيت استراتژيعقالن
  )يسازمانو ، ي، اقتصادياسيس( 
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 يپردازمفهوم
  يمنافع عموم

  شود يحاصل م كمشتر يها رامون ارزشياز گفتمان پ

 ييگومرجع پاسخ
  يران دولتيمد

  شهروندان

 كمشتر يها شهروندان و خلق ارزش يدولت به توانمندساز:ردنكخدمت  نقش دولت
  پردازد يان آنان ميم

 يبايدستيهازميانكم
  يمش به اهداف خط

 يارضا براييرانتفاعيو غ ،ي، خصوصياز سازمان دولتيجاد ائتالفيا
  گريد كيبل امتق يازهاين

  ييگو رد به پاسخكيرو
 ،يو عاد ين اساسيد به قوانيبا يران دولتيمد:چندجانبهييگوپاسخ
و حقوق  يا حرفه ياستانداردها ،ياسيس يهنجارها ،ياجتماع يها ارزش

  باشندمقيد  يشهروند
  است ييگو اما محدود بوده و توأم با پاسخيضروريعمل امريآزاد يعمل اداريآزاد

  كمشتر يو رهبر ياركبر هميمبتنيساختارها مفروضيساختار سازمان

 به جامعه كمك يخدمت به مردم، آرزو يران دولتيزش مديانگ يمبنا
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