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 .هاسـت  ين آنتر مهماز  ،خدمات عمومي ويژه بهعمومي در بسياري از وظايف و كاركردها، 
هـاي نـويني را    افـق انـد   رخ دادهفنـاوري   علـم و  ةتحوالت گوناگوني كه در عرص تغيير و

ي جديـدي را بـراي بخـش عمـومي ايجـاد      هـا  مسئوليتفراروي خدمات متعدد گشوده و 
متفـاوت   هـاي جديـد و   به يك مفهوم، به معناي پديد آمدن نقش ،ها دگرگونياين  .اند كرده

 در جهـان امـروز كـه دگرگـوني و     .استخاص براي دولت  به طور براي بخش عمومي و
مسئوليتش متفاوت  و شده نقش دولت نيز متحول ،استويژگي خاص آن  ص وتحول شاخ
بايـد بـا افـزودن     هـا  آن؛ نخواهند بـود  گويي پاسختنهايي قادر به  به ها دولتلذا  .خواهد بود

بـه   گـويي  پاسـخ  توان ، مياز طريق بازدميدن نيروي تازه در نهادهاي عمو هاي خود، قابليت
  .نيازهاي جديد را افزايش دهند

ي هـا  بخـش هـاي جامعـه در    بتوان از تمامي ظرفيـت  تااين مهم نيازمند الگويي نوست 
ـ    خصوصي و دولتي، الگـوي   .شـود  تـر  بـيش خـدمات   ةمدني استفاده كرد تـا توليـد و ارائ
جديـد  ي ها مسئوليت به انتظارات و گويي پاسخنوين در  اي نظريه تواند ميي خوب ران حكم
خدمات عمومي  ةروشي براي ارائ از وضعيت فعلي و رفت برونراه  تواند مياين الگو  .باشد
كمك زيادي در يافتن تركيب جديـدي از   تعمق در الگوي مذكور توجه و ،از اين رو؛ باشد
خدمات عمومي بهتر  ةبخش خصوصي براي ارائ مدني و ةجامع ي سه بخش دولت،كار هم
ي مـذكور خودشـان در تسـهيل    هـا  بخشالبته ناگفته نماند كه  .كردتر خواهد مند رضايت و

نقش نهادهاي مدني به عنوان مدافع حقوق  .كنند ميي خوب نقش مهمي ايفا ران حكمالگوي 
 ي عمـومي، گـذار  سياسـت شهروندي در تقويت مشاركت مردمي به منظور تأثيرگذاري بـر  

رشـد توليـد    و هـا  گـذاري   هسـرماي نقش بخش خصوصي به عنوان عامل توليد در تقويـت  
در  ايجاد رفاه نسبي و بازار و پويايي اقتصاد و ونه اسرناخالص ملي به منظور افزايش درآمد 

سازي محيطـي بـراي    فراهمهاي عمومي در  فعاليت ةكنند تسهيلپايان نقش دولت به عنوان 
هـاي   جمله نقشاز  عدالت اجتماعي در جامعه ةتوسع پايدار به منظور ايجاد ثبات و ةتوسع

  ).Mohammed, 2011: 92( ي خوب استران حكممهم هر بخش در تسهيل  اساسي و
 توان گفـت  نمي وهايي بسيار در اين زمينه هستيم  پژوهش امروزه شاهد ،در همين راستا

بـه   .اسـت  حاصل شده نظريهثغور اين  تاكنون اجماع نظري جامع در خصوص حدود و كه
كامل بررسـي خواهـد    در اين پژوهش رويكرد اسالم به عنوان ديني جامع و ،تهمين مناسب

گزارش  اي از يك حكومت اسالمي تجربه روايات، مشتمل بر تاريخ و در متون ديني ما، .شد
ي ها مؤلفه زمان هم ةمطالع .در قرن هفتم ميالدي شكل گرفت )ع(رهبري امام علي  باشده كه 

سياسـي   ةانديش روايي موجود در خصوص كشورداري وـ   متون تاريخي ي وران حكم ةنظري
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 در طول مـدت حكومـت خـود،    ،امام اساساًكه  كند مياين فرضيه را در ذهن تقويت  ايشان
منشـور  مثابة به  البالغه نهجبه  توان ميكه از آن نمونه  ي خوب بودندران حكمخواهان اجراي 

ايي از آن فريـاد  هـ  قالب خطبه در اسالمي اشاره داشت كه امام حكومت ي خوب درران حكم
از سوي ديگـر   ).220 ،65: 2010 ،)ع(علي مام اال( ندداد مي ي الهي را سرها ارزشحاكميت 

ي ديني كه در نگاه حضـرت هـدف از پـذيرش حكومـت     ها ارزشو در كنار هدف احياي 
و  ندداشـت خـوبي نظـر    بـه اسالمي نيز  ةجامع ةتوسع و رفت پيشايشان به  همين بوده است،

و د كرسپس سياسي اقدام  فرهنگي و ةمعتقد بودند كه براي تحقق اين امر بايد ابتدا به توسع
در ادامـه بـه    ،اين پژوهش در .سياسي به پيش برد ةبا توسع زمان هماقتصادي را نيز  ةتوسع

 )ع(عمـل سياسـي امـام علـي      ي خوب در انديشه وران حكمي ها شاخصتحليل  بررسي و
  .پرداخت يمخواه
  

  ي خوبران حكم ةتعريف نظري پيشينه و .2
ي در كشورهاي در حال توسعه را به سه گذار سياست از هنگام پيدايش علم اقتصاد توسعه،

  :تفكيك كرد توان ميدوره 
  دولت بزرگ؛ ةدور .1
  دولت حداقل؛ ةدور .2
  .ي مطلوبران حكمدولت يا  ةدور .3

ادامـه   1970 ةتـا اواخـر دهـ    واست نخست از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شده  ةدور
 ةتجرب .طرح مارشال است ي جنگ در اروپا وها اين دوره مقارن با بازسازي ويراني .يابد مي

محافــل  را بــر اقتصــاددانان و نــزيك نــارديجــان مي هــا انديشــه 1929دوران ركــود بــزرگ 
دولـت در اقتصـاد    ةركود را مداخل ي وكار بيكينز درمان  .ي حاكم ساخته بودگذار سياست

 دادن نقـش محـوري و   او در كشورهاي در حال توسـعه،  يآرابالفصل  ةنتيج دانست و مي
ند كرد مينظراني بسيار در اين زمينه اظهار نظر  صاحبدر همين راستا  .گسترده به دولت بود

 ةگسترد ةآن مداخل و وجود داشت ها آن ميان مشترك ةيك نقط ها اختالف ةبا وجود همكه 
دولت به لحاظ نظري مجـاز اسـت در    معتقد بودند كه ها آن .دولت براي نيل به توسعه بود

 1970 ةتا اواسط ده .مداخله كند ،كار از بازار كاال گرفته تا بازار ارز وسرمايه و ،تمام بازارها
  .ي توسعه بر همين منوال گذشتگذار سياستداستان 

در الگـوي   .د را بـه دولـت حـداقل داد   اين الگوي فكري جاي خو 1970 ةدر پايان ده
هـا   كار قيمت و واگذاري امور به ساز دولت در اقتصاد و تر كم ةمداخل توسعه كار راه جديد،
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المللـي   بينصندوق  المللي اقتصادي مانند بانك جهاني و بينمحافل . شد  وجو جستبازار  و
دوران بازارگرايي را  آغاز گرايي و دولت ةشعار پايان دور ،ها با اين سياست زمان هم ،پول نيز

ايـن كشـورها    باره افزايش يافتنـد؛  مجريان اين الگو يك با فروپاشي بلوك شرق،. دادند سر
بيش از نيم قـرن خطـاي    حذف سريع مداخالت دولت، سازي و خصوصيبا  ،تندخواس مي

سـنت فكـري   ؛ شـده بـود   شناختهنظري اين الگو نيز  هاي بنيان .تاريخي خود را جبران كنند
نوعي مشكل  بهها و مكتب انتخاب عمومي همگي  مانتريست مكتب اتريشي و نئوكالسيك،

ي از نظـام بـازار   دار طـرف هاي مختلفي را به  استدالل تئوريزه و دولت در اقتصاد را ةمداخل
» جيمـز بوكانـان  « ست،دان ميدولت را دشمن دموكراسي  ةمداخل كيها  فون .ندكرد ميارائه 

زيـر   كنـد  مـي نيافتگي را جبـران   توسعهولت خيرخواه را كه مداخالتش ركود يا نيز فرض د
ترين  دموكراتيكحتي در  ،ها دولتپيروان مكتب انتخاب عمومي نشان دادند كه  سؤال برد و

ركود تـورمي   نيز تورم و دمنيفر لتونيم .ندذي نفوذ هاي فشار و اسير گروه ،كشورهاي دنيا
مبـاني   ايـن سـه اقتصـاددان    .دولت معرفي كرد ةرا محصول مداخل 1970و  1960هاي  هده

با اين  .آنان پرداختند يآرابسياري از اقتصاددانان به بسط  و نظري دولت حداقل را بنا كردند
از پايـان آن   رويكرد دولت حداقل شـكل گرفـت و   ازنارضايتي  1990 ةاز اواسط ده حال،

همـان محافـل    اسـتقبال گسـترده قـرار گرفـت و    مـورد  » ي مطلـوب ران حكم« دهه رويكرد
ـ  حكـم  ةتـرويج نظريـ   به تدوين و المللي مروج دولت حداقل بين ي مطلـوب پرداختنـد   ران

)Vries, 2013: 6-10.( ،ـ  حكم ةبررسي نظري قبل از معرفي و بر همين اساس  ي مطلـوب، ران
  .رسد ميظر گرداني از الگوي قبلي يعني دولت حداقل ضروري به ن اشاره به عوامل روي

  
  ي مطلوبران حكم ةعوامل پيدايش نظري .3
مدي اناكار اقتصاد و ةدر حوز تر بيش استگيري اين نظريه  شكل پيدايش و ساز زمينه چه آن

بـه نتـايج منفـي آزادسـازي      تـوان  مـي بروز داشته است كه از آن جمله  اين عرصه ظهور و
 كـرد صـادي اشـاره   تي اقهـا  ورشكسـتگي به دنبال آن  و 1970 ةبازارهاي مالي از اواخر ده

از اين رو بسياري از كشورها به سمت پـذيرش الگـوي دولـت     .)105: 1389 نقيبي مفرد،(
جـز افـزايش نـابرابري     اي نتيجهاين نسخه هم ولي  ،حداقل در اقتصاد جهاني روي آوردند

 متوسط و ،مند ثروتاستيگليتز نابرابري ميان سه دسته از كشورهاي  ،در همين زمينه .داشتن
به اين نتيجه رسيد كه نـابرابري   مقايسه كرد و 1990 ةتا پايان ده 1970 ةفقير را از آغاز ده

پس از  ،از سوي ديگر ).245- 235: 1382 استيگليتز،( ميان اين سه گروه افزايش يافته است
كـز بـه   ريـزي متمر  برنامهحال گذار از  الگوي اقتصادي كشورهاي در فروپاشي بلوك شرق،
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اقتصاد در اين كشورها بـه وقـوع پيوسـت بـه      ةدر حوز چه آناما  ،اقتصاد بازار تغيير يافت
بـود  كه نرخ تورم در اين كشورها نامطلوب  طوري ؛اقتصادي بود ةفاجع همعناي واقعي كلم

بانـك   ،از ايـن رو ؛ )13- 10: 1389 آذرپيوند، مبارك و(يافت  ميفقر روز به روز افزايش  و
 براي يـافتن مشـكل،   يپس از مطالعات بسيار و جهاني به فكر بررسي حل اين معضل افتاد

بنـدي وظـايف    اولويتدر همين راستا،  .مديريت را راه حل يافت ةشيو ي وران حكمتقويت 
سـازي دولـت بـه    مند تـوان  برايي خود نهاد پيش برد راههاي آن را  افزايش ظرفيت دولت و

 هـاي دولـت،   براي افـزايش ظرفيـت  . دانست سياسي و اقتصادي ةكليدي توسع ةمسئل مثابة
سـازي   شـفاف  مبارزه با فساد، تمركززدايي، هاي متعددي چون اصالح نظام قضايي، سياست

بانـك   ،واقـع  در .شـد  المللي پيشنهاد بيني ها پيوستن به نظام ساالري و شايسته ،اداري نظام
ي را محور اصلي ران حكمسازي دولت يا بهبود مند انتوي ها جهاني در اين گزارش سياست

 ،كه در مقدمـه گفتـيم   طور همان و )69- 65: 1387 پور، قلي( گذاري توسعه قرار داد سياست
 تـوان  مـي نـد و ن ا موازي با هم در حركت وسو  همسياسي  ةتوسع اقتصادي و ةتوسع اساساً

 سياسـت و  ةبه حوز استاقتصادي مطرح  ةي خوب در عرصران حكم ةگفت كه چون نظري
باشد تـا   اي گونه  بهي سياسي حكومت ها شاخصچرا كه بايد  ؛نيست پذير تسري حكومت

ي خـوب كـه   ران حكممفهوم  ،از سوي ديگر .نشود رو روبهچالش  نظام اقتصادي با بحران و
اگرچـه بـر مبنـاي ادبيـات      ؛نه اقتصـادي  مفهومي سياسي است و ماهيتاً استامروزه مطرح 

  .ي بيان شده استاقتصاد
  

  يران حكم .4
تعديل ساختاري  ةنظريخالف  بر .شهروندان با حكومت است ةي به بيان ساده رابطران حكم

 ةدر نظريـ  ،دانـد  مـي دولـت   ةانـداز  ي دولـت را تـابعي از حجـم و   مند توان ومدي اكاركه 
 و مـردم بـا حكومـت بسـتگي دارد     ةرابطـ به نـوع   ي دولتمند توان ومدي اكار ي،ران حكم
نادرسـت   ةرابطـ ي اين است كه ران حكم ةادعاي نظري .كند ميي اين رابطه را تعيين ران حكم

ي ران حكم يافتگي اقتصادي است و توسعهكنندگان از موانع اصلي  حكومت وميان شهروندان 
  ).98- 95: 1382 پور، قلي زاده و شريف( به اصالح اين رابطه بپردازد تواند مي

  
  ي خوبران حكم .5

بـوده   رو روبـه تفسيرهاي متفاوتي  با تعبير و شجديد بودن سببي خوب به ران حكممفهوم 
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يي هـا  معتقدند كه مؤلفـه  و كنند مييي تعريف ها ويژگي برخي افراد يا نهادها آن را با .است
توجـه بـه آراي    پذيري، مسئوليت و گويي پاسخ شفافيت، قانون،  حاكميت، چون مشاركت،

انـداز اسـتراتژيك    چشـم و يي اكـار  اثربخشـي و  برابـري،  ،)اجماع( توافق جمعي عمومي و
ي هـا  گروهي از محققان با بيان ويژگـي  ،در همين راستا .دهند ميي خوب را شكل ران حكم
 سيـ و ؛2001 س،يمـوب  ؛2000 لور،يت(آنان  .اند پرداختهتعريف آن  ةي خوب به ارائران حكم
  :ي ذيل استها داراي ويژگيي خوب ران حكممعتقدند ) 1998 ،سدليت ؛2000
  ؛ساالرانه در جامعه مردمتقويت ساختارهاي  وجود و .1
  ؛جويانه مشاركت ةتوسع وندي م هوش ،گويي پاسخ شفافيت، .2
  ؛هاي مردم واكنش به درخواست توجه و .3
  ؛هاي مناسب اقتصادي براي تسهيل توسعه مشيخط  ايجاد .4
  .حاكميت قانون احترام به حقوق بشر و .5

ارتباط سه  ي خوب حائز اهميت استران حكمدر  چه آنذكر است كه  شايان ،از اين رو
راني  حكم اگر چنين وضعيتي رخ دهد ؛بخش خصوصي است مدني و ةجامع دولت، ةحوز

  .)75- 74: 1387 پور، قلي( خوب محقق خواهد شد
  

  ي خوبران حكم ةتعريف نظري .6
بـا انـواع    هنقـش يافتـ   تحـوالت علمـي ظهـور كـرده و     ةبار كه اين مفهـوم در عرصـ   اولين

فعال  برخي مراكز مرتبط و در همين راستا،. هاي تحول ساختاري مرتبط بوده است سياست
نظـام   نظام قابـل اعتمـاد و   ،مداكارخدمات عمومي  ةي خوب را ارائران حكم در اين عرصه

ـ  حكـم  در تعريفـي ديگـر،  . انـد  دهكـر تعريف  گو پاسخاداري  ي خـوب متضـمن احتـرام    ران
حاكميـت قـانون اسـت     ها به حقوق بشر و اصـول دموكراسـي و   سازمان ان ومدار سياست

)Rowntree, 2004: 23-27 .(ي دارد هـاي  بنيان و ها شاخصي خوب ران حكم ،در همين زمينه
نظام صحيح نظـارت   نظام انتخاباتي صحيح، نظام صحيح نمايندگي، :استوار است ها آنكه بر 

كنتـرل مـؤثر شـهروندي بـر      آزاد و ي مسـتقل و ها رسانه پويا، مدني زنده و ةجامع كنترل، و
 ةكننـد  متعادلالگوي  ي خوب با عنايت به اين تعريفران حكم .ساير نيروهاي نظامي ارتش و
 شـهروندان،  رفتـار دولـت و   ةكننـد  نظـارت  مـدني،  بخش خصوصي و دولت و ميانقدرت 
قدرت  ةدهند مشروعيتهاي موجود جامعه و  فعاليت ةكنند يلتسه روابط طرفين، ةكنند شفاف

  :دكر تعامل را بهتر تصور اين رابطه و توان ميموجود در هر بخش است كه در شكل زير 
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 ةرابطـ  فيـ دارانـه بـه تعر  م و ارزش يهنجار يكرديبا رو خوب يران حكم ن،يبنابرا
 ؛113-111: 1389 مفـرد،  يبـ ينق(پـردازد   يم يو مدن يدولت و بخش خصوص يةدوسو

Avellaneda, 2006: 15-20.(  
ذكـر   شـايان عملـي  ـ   نظـري  ةي خوب در سيرران حكمپيش از ورود به بحث از  چه آن
اسـالمي   اين نظريه بـر اسـاس رويكـرد غيـر     ،با توجه به مبناي تحليلي ،كه استاين  است

مطلوب طبق ديـدگاه  بررسي گفتمان اسالمي حكومت  مبنايي كامل براي تحليل و تواند مين
 كـاوش ايـن مفهـوم در ادبيـات دينـي نـاقص و       ،از اين رو ؛باشد )ع(عملكرد امام علي  و

شامل حكومت خوب در نظام سياسي مطلـوب   براي فهم جامع و ،بنابراين .استبعدي  تك
ايـن مبـاني را    ؛بايد به مباني نظري گفتمان علوي اهتمام كـافي داشـته باشـيم    )ع(امام علي 

 ةايـن نقطـ   .شناسي خالصه كرد معرفت وشناسي  انسان شناسي، هستيدر سه مفهوم  توان مي
  .ي خوب با گفتمان كالسيك در اين باره استران حكماسالمي در خصوص  ةافتراق انديش

 ،ها اين مؤلفه يي است؛ها شاخص و ها داراي مؤلفه گفته پبشي خوب با تعاريف ران حكم
 اساسـاً كـه   جـا  آناز  .كنند ميكاركردهاي آن را نيز تبيين  ي خوب،ران حكمضمن شناساندن 

 اش به دنبال تصحيح امور كشورداري در سراسر جهان بوده و گيري شكلاين مفهوم از بدو 
بـا   اساس يك مبنا و را بر ها شاخصخوب است كه اين  يا حداقل اين ادعا را داشته است،

 تـر  بـيش كـاوش   مورد بررسي و محور حاكميت شاخص و پايه قرار دادن يك حكومت و
ـ  )ع(امام علي  ،مفهوم پرمعنا و اما ،مدت كوتاهحكومت  كه اينبا توجه به  و هيمدقرار   ةنمون
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ي آن را ها شاخص در ادامه اين مفهوم و است،ي خوب در دنياي حيات بشري ران حكميك 
  .سنجيم ميعمل امام  در انديشه و

شناسانه از  هستيتعاريف  ة، ارائ)ع(مطلوب از ديدگاه اميرالمؤمنين  ةبراي شناخت جامع
ـ    ؛رسد ميغايت ضروري به نظر  دنيا و جامعه، انسان، چهار مفهوم تعـاريف   ةچـرا كـه ارائ

ي فرهنگـي مبتنـي   ها ارزششناخت  آرماني و ةزواياي كلي جامع مزبور به ترسيم خطوط و
ي هـا  ويژگي )ع(آرماني امام علي  ةكنيم كه جامع پيش از آن بايد اشاره .كند ميبر آن كمك 

بلكـه در   ندارد، اند پرداختهحكمايي همانند افالطون بدان  كه فيلسوفان و اتوپيايي صرف را
حتي  و هواقعي نيز به خود گرفت تحقق عيني و دوران حكومت كوتاه ايشان كمابيش جلوه و

 شناسـايي و  افكـار آن حضـرت   در انديشـه و  اي جامعـه كارهاي رسيدن بـه چنـين    و ساز
 ةمفاهيم چهارگان ةانشناس هستياي از وجوه  شمهآيد  ميدر ادامه  چه آن .است شده بيني پيش

» )ع(خـوب از نظـر امـام علـي      ةاصـول كلـي نظـري جامعـ    «عنـوان   بـا مذكور است كـه  
  .پردازي شده است مفهوم
  

  )ع(آرماني امام علي  ةانه در جامعشناس هستيمفاهيم  .7
  انسان 1.7

خداوند متعال بعـد   .روحاني است انسان تركيبي از بعد جسماني و ،)ع(از ديدگاه امام علي 
بـه صـورت انـدامي شايسـته بـا       نـاك و  رطوبتي چسب جسماني انسان را از گل خالص و

بعـد روحـي    با دميدن روح خود در او، ،ولي به هم مرتبط پديد آورده و هم اعضاي جدا از
نيروهـاي ويـژه    صاحب قـوا و  انسان زنده وآن از  حركت درآورده و وانسان را به جريان 

كـارگيري   بهقدرت  ندشو يي كه سبب تصرف در ساير موجودات ميها انديشه؛ ساخته است
كـه حـق را از   است قدرت تشخيصي  و امكانات در زندگي خود ابزار و جوارح و اعضا و

  ).44: 2010 ،)ع(علي مام اال( باطل تميز دهد
  
  دنيا 2.7

اي بـا حـاالت    خانه نيرنگ است؛ حيله و اي پوشيده از بال، خانهدنيا  از ديدگاه اميرالمؤمنين،
اي كـه   خانـه  آن نيز از سالمت برخوردار نيسـتند؛  ةرنگارنگ كه سكن ناپايدار و گوناگون و

ال دار بالبالء محفوفة، و بالغـدر معروفـة،   « :امنيت در آن نابود است زندگي در آن نكوهيده و
أحوال مختلفة، و تارات متصـرّفة، العـيش فيهـا مـذموم، و     . تدوم أحوالها، و ال يسلم نزّالها
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 »األمان منها معدوم، و إنّما أهلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها، و تفنـيهم بحمامهـا  
ما أصف مـن دار أولهـا   « :نابودي است مشقت و پايان آن ابتداي دنيا سختي و .)375: همان(

توشـه   دنيـا زاد و  ةكه از خان كند ميتوصيه  در عين حال،. )128: همان( »عناء و آخرها فناء
  .)234: 1981 األربلي،( نگهبان برداريد تا در سراي باقي كارساز باشد و

  
  غايت 3.7

از  .اميرالمؤمنين است ةشناسان معرفتغايت نظام هستي يكي ديگر از اصول نظري  هدف و
خـود را سـرگرم    هيچ كس بيهوده آفريده نشده تا بـه بـازي بپـردازد و    ديدگاه آن حضرت،

اهللا فما خلق امرو  إتقو الناس هايأ« :اند نشدهبه خود واگذاشته  ها انسان .دكنارزش  بيكارهاي 
 ،ايـن رو  از ؛ي استمند سعادتغايت انسان . )550: همان( »لغويف يالترك سد و لهويعبثا ف

و به نوعي ناشـكري از   كنند ميغفلت افراد از زندگي دنيا را نكوهش  غرور و )ع(امام علي 
  :فرمايند مي و دانند مينعمات را بسيار ناپسند 

 نسـأل  الشـقوة  يإل امهيأ هيأن تؤد و حجة هيعل عمره كوني أن غفلة يذ كل يعل حسرة لها ايف
التحـلّ بـه    و ةيالتقصروا به عن طاعة ربه غا و نعمة التطره ممن اكميإ و جعلناي أن سبحانه اهللا

  .)115- 114: همان( بعد الموت ندامة و الكĤبة
  
  جامعه 4.7

جامعه بـه معنـاي تشـكل در برابـر      )ع(اول شايد بتوان گفت كه در نگاه امام علي  ةدر وهل
 شـيطان اسـت،   ةبهـر  از پراكندگي بپرهيز كـه انسـان تنهـا    :فرمايند ميكه  جا آن فراد است؛ا

 هر كس كه مردم را بـه شـعار تفرقـه و    .گرگ خواهد بود ةطعم كه گوسفند تنها طور همان
ين تـر  گ بـزر همـواره بـا    .مـن باشـد   ةزير عمامـ  حتي اگر ،جدايي دعوت كند او را بكشيد

كـه   شـود  مياما بعد روشن  ).216 :همان( ها باشيد كه دست خدا با جماعت است جمعيت
فراواني تعداد شما مـادامي  « :فرمايند مي بنابراين اصالتي ندارد؛ صرف تجمع يا كميت نفرات

 .)205: 2010 ،)ع(مـام علـي   اال( »است سودي ندارد) اندك( شما پراكنده )قلوب( كه افكار
يگانگي اجتمـاعي از صـرف    انسجام و يافتگي و تشكلاين گفتار حاكي از آن است كه اين 

طلبد كـه   ميرا  يتيمحور و شود ميهم حاصل ن كناردر  ها آنيا انبوه فيزيكي  تجمع افراد و
 ،)431: 1975 الصـدر، ( آرا باشـد  تأليف قلوب و ها و انديشه وبخشي افكار  وحدتقادر به 

  .)521: 2010 ،)ع(مام علي اال( چرا كه اختالف نابودگر انديشه است
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 آرماني حضـرت،  ةفهميد كه جامع توان مي اي مذكور، پايهمعاني  عنايت به تعاريف و با
افراد كنار هم  ةاز تجمع سادكه  نآبراي  يگانگي اجتماعي خويش و براي وحدت انسجام و

ـ عالنيـاز بـه    شناسان تميـز داده شـود،   جامعهيا انبوه خلق مورد توجه  و  مشخصـات و  ،مئ
ادامـه در قالـب    اشـاره شـده و در   هـا  آنيي دارد كه در سـطور پيشـين بـه مبـاني     ها معرفي

 ،)ع(آرماني اميرالمؤمنين  ةدر جامع .خواهيم پرداخت ها ي خوب به آنران حكمي ها شاخص
مناسـبات اجتمـاعي پيرامـون ايـن دو قطـب       روابط و اند و اساسيقطب  رهبري دو مردم و

 آورد مـي بـه وجـود   را  )social relation( روابـط اجتمـاعي   ةشـبك  گيرد و مياساسي شكل 
  ).293- 290: 1993 الطريحي،(

 هـاي  بنيانارچوب مفهومي ذكرشده و توجه به هچ نظري و ةينعنايت به اين پيش ابحال 
ي خـوب را در  ران حكمي ها شاخص ،)ع(خوب در نگاه اميرالمؤمنين  ةجامع ةانشناس هستي

  .كنيم ميبررسي  كاوش و عمل ايشان انديشه و

  حاكميت قانون 1.4.7
 معني احترام عملـي دولـت و   به دومفهوم حاكميت قانون  ،)ع(سياسي امام علي  ةدر انديش
 و برقـراري مـوازين و   كنـد  مـي را تنظـيم   هـا  آن ميـان ن به هنجارهايي كه روابـط  اشهروند
 ةكه الزم» حقوق متقابل« قدمت مفهوم اساساً .رفته است به كار مند قانوني دولت ها ويژگي
چـون   هـم  از ايـن رو مفـاهيمي   ؛قدمت حكومت اسالمي است ةمداري است به انداز قانون

مفاهيمي است  ةاز جمل» مردم حقوق متقابل حاكمان و« و ،»حدود حكومت« ،»حقوق مردم«
مشاهده  را در قرارداد اجتماعي مردمي كه آزادانه او را به پيشوايي برگزيدند ها آن توان ميكه 
   :فرمايند ميكه  جا آن). 66- 61: 1379 جعفريان،( دكر

 اما حق شما بر من آن است كه از خيرخـواهى  ؛حقى استمرا بر شما و شما را بر من  !مردم
و   و شما را تعليم دهم تا از جهل المال شما را در راه شما صرف كنم شما دريغ نورزم و بيت 

 و اما حق من بر شما اين اسـت كـه در بيعـت    .تا فراگيريد نادانى نجات يابيد و تربيتتان كنم
شما   هر وقت؛ خيرخواهى را از دست ندهيد  نهان خويش با من وفادار باشيد و در آشكارا و 

  .)103 ،102: 2010 ،)ع(مام علي اال( اطاعت كنيد  و هرگاه فرمان دادمد كنيرا بخوانم اجابت 

از تقابـل حقـوق    و كننـد  مـي سويه بودن حق را نفي  يك ،216 ةامام در خطب ،اين بر  عالوه
 ،حقـوق متقابـل   حـق و  مـراد از  ادبيات دينيالبته بايد توجه داشت كه در  .گويند ميسخن 

امـا ناگفتـه نمانـد كـه      .الهي دارد قانوني است كه منشأ وحياني و ،هنگام سخن گفتن از آن
آن  ةبلكه ريشـ  ،منشأ آسماني ندارد جا آني وسيعي وجود دارد كه تعريف حق در ها عرصه
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بـه نقـل از    زانيـ الم ريتفسطباطبايي در  هعالم .كرد وجو جسترا بايد در قرارداد اجتماعي 
كـه در آن بـه هـر دو نـوع حقـوق       كند مينقل  )ع(اي را از امام علي  جملهسيوطي شافعي 

   :فرمايند مياشاره ) با منشأ مردمي حقوق با منشأ الهي و(
عهـده   بر) از جانب مردم(امانتي را كه  اساس قوانين الهي حكم راند و حاكم جامعه بايد بر

 چون چنين كنـد،  و) يعني مطابق عهدي كه با مردم بسته عمل كند( داردپاس  گرفته است
دعوتش  را بخواند، ها آنوقتي  مردم وظيفه خواهند داشت كه به سخنان او گوش فرادهند و

  .)385: 1394الطباطبايي، ( را اجابت كنند

حقوق سخن گفتن از  فقط براي حاكميت قانون در جامعه )ع(از ديدگاه امام علي  ،اًيثان
از شناسـايي   تر مهم ها آنعمل بر طبق  محترم شمردن حقوق وبلكه  ،كند ميمتقابل كفايت ن

حق حكومت را ادا كند و حكومـت نيـز     گاه كه رعيت آن  پس« :ستا بازگويي آن حقوق و
قـانون در جامعـه   ( در ميانشان قوى و نيرومند خواهـد شـد    حق ،دكنحق رعايا را مراعات 

  .)362- 359: 2010 ،)ع(مام علي اال( »)حاكم خواهد شد
در درسـت  ) أشعث بن قيس( خود در آذربايجان دار فرماناي خطاب به  نامهاز امام  ،ثالثاً

  :دكن ميرا بيان  مند قانوندولت  ةنظري صراحت در اين آيه بهاست كه 
نيز بايد مطيع  توو گردنت  بربلكه امانتى است  آب و نان نيست، ةوسيلى براى تو دار فرمان

ـ   بيتدر مورد  !خرج دهىه حق ندارى استبداد ب  رعيت دربارة. مافوق باشى   هـيچ ه المـال ب
  .)392: همان( !كارى جز با احتياط و اطمينان اقدام مكن

مدار دولتي است كه اتباعش تـابع   دارد كه دولت قانون ميبيان  امام در اين نامه ،واقع در
  ).497: 1383 خيرخواهان، وي رمي( نوعي رژيم حقوقي است

آن هم  رعايت قانون، )ع(رفتار سياسي امام علي  در بيانات و كه جا آناز  از سوي ديگر،
 ،منطق است نيازمند تعقل و ارادي دارند تا غريزي، ةجنبتر  شبياجتماعي كه  قوانين مدني و

سياسـي   ةسـير  ي درمنـد  قانوني اين ها ويژگي هاز جملاستدالل با آن  عقالنيت و راهي هم
 يـي گرا قـانون ي تشخيص يك حكومت عقالني كـه بـه   ها شيوهرين ت ممهاز  .استحضرت 
بر چـه چيـزي قـرار داده شـده      ها داوري و ها تصميماين است كه محوريت  كند ميدعوت 
محوريـت  حقانيـت   حـق و  ،در نگرش امام .مناصب بر چه اساسي اعطا شده باشند باشد و

ت كه همين را مبناي تشخيص حق از باطل قـرار  خواس مياز مردم  ؛ بنابراين،دارنداصلي را 
هـر دو گـروه جـزء اصـحاب      :گفـت  شخصي نزد امـام آمـد و   پيش از جنگ جمل، .دهند

تـو دچـار   « :امام فرمودنـد  يم حقانيت يك طرف را تشخيص دهيم؟توان ميچگونه ؛ پيامبرند
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را ابتدا حـق  ؛ شوند ميشناخته نشخصيت مردان  ازباطل  درستي كه حق و به؛ اي شدهاشتباه 
 »شناسـي  مـي اهلش را هم  گاه ن آ بشناس، راباطل  شناسي و مياهلش را هم  گاه ن آ بشناس،

  .)265: 1360 عبدالمقصود،(

  شفافيت 2.4.7
و به عبارتي شـفافيت   تصميماتشن كردعلني  ها و برنامهاعالم  )ع(سياست عملي امام علي 

)transparency( و گذاشـت  مي شد ميهر تصميمي كه گرفته  مردم را در جريان ايشان .بود 
ست توان مي ،شد مياسالمي  ةكه اگر شخصي وارد جامع اي گونهبه  ،ساخت ميمطلع  ها را آن

ارتبـاط ميـان اجـزا و    ن كـرد بـا برقـرار    و حكومتي امام را درك كنـد  ةدر اندك مدتي شيو
قادر بود كه  كه اين تر مهماز اين . هاي آن به شكلي منطقي از حكومت دست يابد ارچوبهچ

در مورد حكومت از سوي منـابع دينـي   نظري به صورت  چه آن ها و به تطبيق ميان واقعيت
 گـويي  پاسخ انتقادپذيري و ).169: تا بي طه حسين، ؛128: 1368 مطهري،( ارائه شده بپردازد
ايـن روحيـه    اساسـاً  ويك نظام سياسي شفاف اسـت   ةكه الزم است ييها از جمله ويژگي

 )ص( حكومـت اسـالمي در زمـان پيـامبر     گيـري  شـكل خصلتي بود كـه از همـان ابتـداي    
حكومتي امام  ةبسيار مهمي كه در سير ةنكت ).289: تا بي زيني دحالن،( گذاري شده بود پايه

ي ميـاني  هـا  اليه به فقطرا  يگوي پاسخ ةاين است كه امام وظيف استجالب توجه  )ع(علي 
 رأس هرم قدرت در حكومـت اسـالمي   دربلكه خود نيز  ند،دا نميمديريت جامعه منحصر 

اي از ايـن   نمونه .يم كردتحليل خواه تر بيشدر ادامه را اين موضوع  ؛ستگو پاسخمسئول و 
هنگام گماردنش  ،امام به محمد بن ابي بكر ةدر نام توان ميسياسي امام را  ةشفافيت در سير

نويسـد كـه    مـي  الغـارات در كتاب  يابو اسحاق ثقف .مشاهده كرد مصر، دار فرمان منصببه 
  :ي خود را در مصر با اعالم اين جمالت در جمع مردم آغاز كرددار فرمانمحمد بن ابي بكر 

 داياكـه بتـوانم در    جـا  آنتـا   .اميرالمؤمنين زمام امور شما را به دست من سـپرده اسـت  
اگـر عملكـرد مـرا در راسـتاي اطاعـت از       .كـنم  نميوظايف خود به بهترين وجه قصور 

ولـي  ؛ گـويم  مياين نعمت سپاس براي من خدا را  ترس از او مشاهده كرديد، خداوند و
آن را نپذيريـد ومـرا    قـانون مشـاهده كرديـد،    خالف حـق و  اعمال من چيزي بر اگر در

  .)226: 1355 ثقفي،( ... سرزنش كنيد

تمامي رهبران جامعه بايد  )ع(كه در حكومت امام علي د كربرداشت  توان مياين فقره  از
 صـدا و  با اين احترام، ،ي خوب آن است كهران حكم و بگذارندساالري احترام  مردمبه اصول 

 عالوه بر اين مـورد،  ،البته .دولت را افزايش دهد گويي پاسخحق انتخاب مردم را گسترش و 
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كـه از فرمانـدهان   شود  ميمشاهده  )ع(بيانات امام علي  چنيني در سيره و اينوفور مواردي  به
 چـه در حكومـت و   ،شفاف باشـند  با مردم صريح و خواهد تا در منصبي كه هستند ميخود 
  ).462: 2010 ،)ع(مام علي اال( چه امر خيري او اشتباهي صورت گرفته باشد و ةحوز

  پذيري مسئوليت و گويي پاسخ 3.4.7
 كـه بـدون شـفافيت و    اسـت  خصوصيتي در نظـام سياسـي   پذيري مسئوليت گويي و پاسخ

زمينه براي تحقق چنـين امـري    با توجه به مطالب باال، ،نيستند و شدنيحاكميت قانون اجرا
در  )ع(امام علي  .)75- 66: 1982 دخيل،( فراهم بوده است كامالً )ع(در حاكميت امام علي 

فكـار  ابـه   كوتاه خود هرچندحكومت  ةبه طور مشخص در بره طول زعامت ديني خود و
 ،دكنـ تالش نكرد كه راه انتقاد به خود را سد  گاه هيچبنابراين،  ؛عمومي اهتمام جدي داشت

هميشه با هوشياري كامـل بـه   تا كه مردم را از اطاعت كوركورانه برهاند  كرد ميبلكه سعي 
اگر بر  از او پيروي كنند و اگر رفتار او را مطابق حق يافتند، .وزنددچشم ب ردا زمامكار  ةشيو

در ). 348- 345: 1389 نـژاد،  عباس( او را وادار به بازگشت به راه حق كنند سبيل باطل بود،
براي اهل كوفـه چنـين    اصحاب جمل همين راستا بود كه هنگام رفتن به سوي بصره و

 چون نزد مـن آيـد،   .آورم كه اين نامه بدو رسد ميمن خدا را به ياد كسي « :نامه نوشت
 »بودم از من بخواهـد تـا بـه حـق بـازگردم      كار گناهاگر  ام كند و ياري اگر نكوكار بودم،

با صداقت تمـام مسـائل را بـا مـردم در ميـان       )ع(امام علي  .)467: 2010 ،)ع(  مام علياال(
 داد و ميدان مي خود هايانتقادبه مردم براي بيان  و داد ميپاسخ  ها آنبه سؤاالت  گذاشت، مي

ي هـا  ما شاهد ويژگي ،از اين رو؛ )261: 2010 العاملي،( كرد ميبرخورد ن ها آنبا خشونت با 
قـرن پـيش    14ساالري ديني در حكومت حضـرت در   مردممبتني بر  ساالر و مردم يحكومت
  .بودند مديريت جامعه معتقد ةاميرالمؤمنين به مسئوليت جمعي در حوز ،در واقع .هستيم
  اثربخشي كارايي و 4.4.7

 و )effectiveness( كارايي گفت كه امام توان ميبه مالك اشتر  )ع(امام علي  ةبا نگاهي به نام
حضـور   اول،: سـازند  مـي محـور مطـرح    را در قالـب دو بحـث و   )efficiency( اثربخشي

كه به تـأمين   اي گونهبه  ها آن دهي سازمان دوم، و ؛نياز در جامعه نهادهاي مورد يندها وافر
 منجـر شـود  ) اعم از منابع مادي و منـابع انسـاني  ( بهينه از منابع ةاستفاد نيازهاي عمومي و

در نگرش  توان ميمدي را اكار اين نگاه به اثربخشي و ).465- 449: 2010 ،)ع(  مام علياال(
از نظـر   يابي امـام از افـول اقتصـاد جامعـه     ريشه ،در واقع .ستاني مشاهده كرد مالياتامام به 
مدتي كه  كوتاهافق  يشان وها دولتثباتي  بي سبببه  ،ستاني اين است كه حكام جامعه ماليات
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 ؛منبع درآمد صرف نگاه نكننـد  مثابةبه ماليات به  ،كنند ميي خود ترسيم دار زمام ةبراي دور
اقتصـاد   بـه دنبـال آن،   ،به كاهش خواهد گذاشت و درآمد مردم رو تچرا كه در اين صور

 خـراب  يؤتيإنما « :بندد ميآباداني از زمين رخت  و شود ميجامعه به سمت سقوط متمايل 
 ؛»سوء ظنهم بالبقاء و الجمع يعل الوالة أنفس إلشراف أهلها عوزيإنما  و أهلها أعواز من األرض

ايـن اسـت كـه     ةدستي مردم به واسط تنگ و اهل آن استدستي  تنگ سببويراني زمين به 
همتشان را مصروف  ةهم ،كه به تداوم حكومت خود اطمينان ندارند اين سبببه  ،انران حكم
روايـاتي در دسـت    از سوي ديگـر،  ).458 :همان( كنند ميگرفتن اموال مردم  آوري و جمع

منطقي بازار بسيار حسـاس بـوده    به عملكرد صحيح و )ع(امام علي  دهد مياست كه نشان 
خـارج نشـدن   توجه دقيـق بـه    مردم و ةهاي برابر براي هم تالش براي ايجاد فرصت .است

 كشورداري حضرتش مكرر گزارش شده اسـت  ةسير در عدل فعاالن بازار از موازين حق و
انتخاب كاركنان بـر كـارايي    اميرالمؤمنين در گزينش و اين، بر  عالوه ).319: 1388 نصري،(
ين كارايي تر بيشكه كساني در هر كار برگزيده شوند كه  كند سفارش مؤكد مي تأكيد و ها آن

امور جامعه داشته  ةين تأثير مثبت را در راستاي ادارتر بيش بتوانند بهترين و را داشته باشند و
  ).396: 1387 تهراني، دلشاد(باشند 

  طلبي مشاركت 5.4.7
يي است گرا قانونها از عوامل مهم در امر  در تصميم ها آنمشاركت دادن  ا مردم ومشورت ب

بـدان  ) 174 :1350 قمـي، ( زدني و الهـي  مثالآگاهي  به رغم داشتن علم و )ع( كه امام علي
ي بسـياري در ايـن خصـوص    هـا  نمونه توان ميايشان  ةدر سير ملبا تأ .اهتمام كامل داشتند

ايشان  ،رسد ميبه امام » جمل«آمدن اصحاب  خبر گرد كه اينپس از  :از جمله مشاهده كرد؛
تصميم آن قوم را بـراي رفـتن بـه     و اين موضوع و خواند فراميبرخي از اصحاب خود را 

 »اكنون نظر خـود را بگوييـد تـا بشـنوم    « :فرمايد ميسپس  رساند و ميبصره به اطالعشان 
بـا   قبل از عزيمت بـه سـوي شـام و جنـگ بـا معاويـه،       ،نيز امام .)145: 1367 شيخ مفيد،(

امام حتي براي عزل معاويه در ابتداي خالفت خـود نيـز    .كند ميانصار مشورت  مهاجران و
  :فرمايد ميكه  جا آن؛ مشورت كرده است

مؤمنان اطمينان داشـتم   پيامبرش و خداي عزوجل ودر قبال اش  خيرخواهيبا كسي كه در 
مرا از واليـت   همان نظر خودم بود، آكلة األكباد در مورد فرزند پس نظرش .دمكرمشورت 

 داشـت و  مياو را در امور مسلمانان دخالت دهم بر حذرم  كه ايند و از كر دادن او نهي مي
  .)180: 1983 مجلسي،( ياور گيرم شايسته نيست كه خداوند مرا ببيند كه گمراهان را يار و
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ـ  حكـم  مـردم در امـر سياسـت و   دخالت دادن  جويي و مشاركتاين  ي كـه امـروزه   ران
خصـوص در   بـه در انتخاب كارگزاران است ساالر  مردم اي دال بر حكومت خوب و نشانه
 .شـود  مـي مشـاهده   )ع(امام علي  ةدر سير ين ايالت كشور اسالمي يعني مصرتر مهممورد 
 بكـر بـر  انتخـاب محمـد بـن ابـي      عزل قيس بن سعد بن عباده از واليت مصر و كه چنان

يكـي از   .)219- 218: 1354 ثقفـي، ( تضـارب افكـار صـورت گرفـت     اساس مشـورت و 
نحـوي در    بـه گيري از هر علم و عالمي اسـت كـه    بهرهاشتر نيز   مالكي امام به ها توصيه

بـا   گـو كـن و  و با دانشمندان فراوان گفت« :استوار ساختن امور قلمرو حكومتش تأثير دارد
و  بكـوش  را اسـتوار دارد  تيچـه كـار شـهرها    در آن نـه و  حكيمان فراوان سخن در ميان

 .)452: 2010 ،)ع(مـام علـي   اال( »انـد برقـرار كـن    از تو بر آن بوده شيرا كه مردم پ ينظم
بلكه آن را به واليان  ،ندكرد ميمشورت روشي بود كه امام نه تنها خود بدان عمل  بنابراين،

با عنايت بـه   ،حال. نددكر توصيه مي ،بدان دارندنياز واقعي كه  علتبه  ،كارگزاران خود و
 سياسي براي مردم اسـت و  يمشاركت سياسي در نگاه اميرالمؤمنين حق رفتار سياسي امام،

 بـا دليـل و   راه هممشاركت  و شود ميعنصر آگاهي سبب تعميق مشاركت  از سوي ديگر،
  .دشخواهد  سببمنطق را 

  محوري عدالت 6.4.7
 ).228: 1409 الراوندي،( حكومت علوي است ةترين اصل در انديش محوري ين وتر مهم عدالت

 سـاز  زمينـه  و هـا  دولـت عامـل ثبـات    عامل پايايي ملت، عدالت ،)ع( از ديدگاه علي
 بودنـد  بنـد  پـاي عمـل هـم    ةبه اين اصل در عرصـ  )ع(امام علي . آباداني شهرهاست

خود كه با مقاومت  ةطلبان عدالتكه در مسير اصالحات  اي گونهبه  ؛)10- 8: 1386 درخشه،(
 )12: 1979 شـيخ مفيـد،  ( شـده بـود   رو روبهصاحبان قدرت  اشراف و و نيمترفگروهي از 

تا زمـاني كـه زمينـه     هدف عدالت دست بكشد و ييرگ پياز  موقتاً كهبود پيشنهاد شده 
 پاسـخ امـام كـه آن را الگـوي     .به تأخير انـدازد  آن را براي تحقق آن فراهم نشده است

اصرار حاكم بر تحقـق هـر چـه     ةمثاببه  يم ودان ميي خوب ران حكم حكومت اسالمي و
  :چنين بود اين عدالت است تر بيش

 هـا  آنكه بر  در حق كساني از جور و ستم دهيد كه براى پيروزى خود آيا به من دستور مى
 برقـرار و شـب و روز   تا عمر مـن بـاقى   ،به خدا سوگند! كنم استمداد جويم؟ حكومت مي

هرگز به چنـين كـارى دسـت     ،كنند هم طلوع و غروب مى  و ستارگان آسمان در پىاست 
به  كردم تا چه رسد تقسيم مى ها آنمساوى در ميان  به طور اگر اموال از خودم بود، .زنم نمى
  ).215- 214: 2010 ،)ع(مام علي اال( )المال بيتو متعلق به ( كه اين اموال اموال خداست اين
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دسـتگاه قضـايي در گسـترش عـدالت در جامعـه نقـش        كـه  اينبا توجه به  ،سوي ديگراز 
توجـه زيـادي مبـذول    ، به مالك اشـتر  هخصوص در نام به ،امام به اين مقوله محوري دارد،
 چنـان دقيـق و   )ع(اين عدالت در نگاه امام علـي   ).313: 1390 دلشاد تهراني،( داشته است

   :گويد ميباره جزئي بود كه جرج جرداق در اين 
در همان مجلس حضور  )ع(علي  اتفاقاً .دعوا كرد ةاقام )ع(دوم عليه علي  ةمردي نزد خليف

برخاست  )ع(علي  !دوشادوش مدعي بنشين برخيز و يا ابالحسن، :خليفه به او گفت .داشت
محاكمه  ةجلس حكم صادر شد و خود را ارائه كردند، ةطرفين ادل .در كنار مدعي نشست و

ايـن   در .به جاي خود بازگشـت  )ع(علي  مدعي از پي كار خود روانه شد و .خاتمه يافت
 علـت را پرسـيد و   .مشـاهده كـرد   )ع(علي  ةناراحتي را در چهر خليفه آثار خشم و موقع،

در صورتي كه حق ايـن   ،تو مرا در حضور مدعي با كنيه خطاب كردي’: چنين پاسخ شنيد
  .)210: 1365( ‘!يشد ميامتيازي بين من و او قائل ن زدي و ميا بود كه مرا با نام صد

  فسادستيزي 7.4.7
عكس اين  .استي خوب ران حكم ةنشان نبود فساد از قدرت عمومي و نكردن سوء استفاده
به اين نكته توجـه داشـت كـه وقتـي      )ع(علي  امام .افتد ميي بد اتفاق ران حكموضعيت در 

اين خطر هميشه وجـود دارد   گيرد، ميقرار  مردان دولت منابع جامعه در اختيار كارگزاران و
 نامشـروع از منـابع عمـومي وسوسـه شـوند     و  گروهـي  ي شخصـي، ها استفاده به ها آنكه 

را از افتـادن  او  پيش از شروع به كار كارگزار خود، ،از اين رو؛ )257- 256: 1380 طاهري،(
اإلستئثار بمـا النـاس    و اكيإ«: ديفرما يم شانيو به ا دارد يبرحذر م يا ورطه نيدر چن

 »يقائل شـو  يا ژهيخود حق و يچه متعلق به عموم مردم است برا در آن دينبا أسوة؛ هيف
فساد در ميان مأموران دولـت   بروزي ها امام به يكي از ريشه .)464: 2010 ،)ع(مام علي اال(

  :دهند ميآن را به ايشان آموزش  گيري پيش كار راه و كنند مياشاره 
اولِ ما تَحت ثُم أَسبِغْ علَيهِم االْرزاقَ فَإِنَّ ذلك قُوةٌ لَهم علَى استصالَحِ أَنْفُسهِم، و غنى لَهم عنْ تَنَ

زيرا  ،بده ها نه آ؛ سپس حقوق كافى بعلَيهِم إِنْ خَالَفُوا أَمرَك أَو ثَلَموا أَمانَتَكأَيديهِم، و حجةٌ 
كـه زيـر دسـت     و از خيانت در امـوالي  كند مى  را در اصالح خويش تقويت ها آناين كار 

 ت سرپيچىااگر از دستور ،ستها آناين حجتى در برابر  ،عالوه هب .سازد نياز مي بى  ستها آن
  .)457- 456 :همان( خيانت ورزند  امانت كنند يا در

در كـار   در خصوص افرادي كـه فسـاد مـالي داشـته و     البته حضرت به اين بسنده نكرده و
قاطعيت كامل را نشـان   اند شدهمرتكب فساد مالي  اموال عمومي خيانت كرده و حكومت و

 .)403: 2010، )ع(اإلمـام علـي   ( اند دهكرتعليم  و) 410- 408: 1404 رسولي محالتي،( داده
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بـه گسـترش    كند مياسالمي با مردم برقرار  ران حكماي كه  رابطهاين تمهيدات در كنار نوع 
به تقويت اعتماد عمومي  مĤالً مردم با حاكمان و ةبهبود بيش از پيش رابط عدالت در جامعه،

  .به حكومت منجر خواهد شد
  مدارا رفق و 8.4.7

آزادي  را فـردي بـا اختيـار و    او ايت به شـأنيت انسـان در نظـر اسـالم،    با عن ،)ع(امام علي 
ايشـان در   ،از ايـن رو ؛ كنـد  مـي را فراهم  رشد استعدادهاي او ةكه اين ويژگي زمين دانند مي
 ةسعي داشتند تـا در صـحن   مديريتي خود هميشه به اين موضوع اهتمام و حكومتي و ةسير
 )ع(دوران حكومت امـام   كه اينبه رغم  نمونه، رايب؛ رشد مردم را فراهم آورند ةزمين عمل

 آزاد بـا غيـر   كـامالً اميرالمـؤمنين در فضـايي    حكومت اسالمي است، دوران اقتدار اسالم و
علمي داشـتند كـه از آن جملـه     ةبحث و مناقش خصوص حقانيت دين اسالم مسلمانان در

يا با زنادقه در خصـوص   و) ص( فضايل پيامبر بحث ايشان با يهوديان پيرامون معجزات و
حضـرت رفـق و    اساسـاً ). 241- 211: 1403 طبرسي،( بوده است قرآنظاهري  هاي تناقض

چه از جانب حكومت و چـه از جانـب    ،روش برخورد با مردممدترين اكار مثابةمدارا را به 
كـه   ندسـت دان مي يشانا. ندكرد ميخود بدان عمل  ، توصيه وديگر يكتك افراد جامعه با  تك

 .كنـد  مـي  راه هـم ي حكومت ها و مردم را با برنامه كاهد مياين روش مشكالت اجتماعي را 
دسته  آنبا ويژه  به ،با مخالفان سياسي حكومت خود )ع(ما شاهد مداراي امام علي  بنابراين،

جـا   ايندر  چه آن اما .هستيم ،اند حكومت اسالميرچوب اهچكه خواهان فعاليت سياسي در 
 )ع(سياسـي امـام علـي     ةرفق در سـير  اشاره داشت اين موضوع است كه مدارا و بايد بدان

ـ  يكبه منظور دوري از  ؛مرز است داراي حد و ارچوب وهرفتاري در چ  ةسونگري در مقول
كه د كرتوجه  )ع(امام  ةمدارا در سير خط مرزهاي رفق و بايد به حدود و خشونت، مدارا و

گـذاري و   بـدعت  ي ديني،ها ارزش اصول و مورد زش دربه نداشتن سا توان مياز آن جمله 
اشـاره داشـت    انـدازد  مـي اسالمي را به خطـر   ةاقدامات براندازانه كه امنيت جامع چنين هم

  ).73- 69 ،62: 1392 محمدي سيرت، درخشه و(
  

  گيري نتيجه .8
هـاي اخيـر بـه مقـوالتي چـون       سـال  روزافزون در توجه ويژه و و »يران حكم ةنظري«طرح 

ي حاكمـان  هـا  ويژگـي  چنـين  هـم  حكومـت و  چگونگي روابط مردم و ماهيت حكومت و
يي است كه پيش از ها كارگيري آموزه بهپيامد سرخوردگي از  مواردي از اين قبيل سياسي و
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 ةنظري« كه بر مبناي نظرياتي چون ي مزبور،ها آموزه .اين براي امر توسعه پيشنهاد شده بودند
عملكـرد   تـوان  ميگرفتند كه  ي در نظرجامعه را ماشين ته بودند،شكل گرف» تعديل ساختاري

 ريـزي مكـانيكي   برنامـه  گيري از تدابير مهندسـي و  بهرهبازدهي آن را با  در همين راستا،، و
نيـز از همـين    هـا  شمول بودن اين آمـوزه  جهانادعاي  ،در همين راستا .كردترسيم  تصور و

كه به لحاظ تبارشناسي بايـد آن را ذيـل    ،يران حكم ةنظري .برداشت نادرست ناشي شده بود
شهروندان  حكومت و نگاه متفاوتي كه به جامعه، با بندي كنيم، طبقهمكتب نهادگرايي جديد 

ميان حكومت  ةبر رابط تر بيشاين نظريه  .شود ميمتمايز  نظريات پيش از خودساير از  دارد،
اي فهم هر چه بهتر اختالف سـطوح جامعـه   شود بر گفته مي از اين رو،؛ مردم تمركز دارد و

عوامل متعلق  توليد و، كار بازار پيش از پرداختن به متغيرهايي چون سرمايه، در امر توسعه،
يندهاي موجود در جامعـه  افر نهادها و تر چون ماهيت حكومت، اساسيبايد مفاهيمي  بدان،

بـا تعـاريف    همـين زمينـه،  در  .دكـر مردم را كـاوش و بررسـي    حاكمان و ةرابطخره باال و
ي خوب ارائه شده اسـت كـه در فقـرات    ران حكميي بسيار براي تحقق ها شاخصگوناگون 

به  ي وران حكم ةنظري در اين پژوهش، از اين رو، .ها اشاره رفت پيشين به طور مبسوط بدان
 در انديشـه و  يران حكمي اين ها شاخصي خوب را در قالب ران حكم ةطور مشخص نظري

سياسي اميرالمـؤمنين   ةدر سير اساساًو حاصل اين شد كه  يمكردبررسي  )ع(مام علي عمل ا
 ،و) 78- 30: 1380 رشـاد، (اسـت  بهتري برخـوردار   و تر بيشپايداري  اين نظريه از قوت و
ماهيـت   ،)139- 133: 1383 آملـي،  هزاد حسـن ( گـران  حكومـت ماهيت  عالوه بر ويژگي و

 )846- 828: 1376 رحماني همـداني، (ها  پايداري ملت ها را به ميزان استقامت و حكومت
 و دننـ دا ميوابسته  دهند ميكه از خود نشان ) 17-16: 1390 كعبي،( پشتيباني لياقت و و

 شـفافيت،  ،يـي گرا قـانون  يي چـون هـا  ي خـوب را وجـود ويژگـي   ران حكمتحقق  ةالزم
 فسادستيزي ،محوري عدالت طلبي، مشاركت اثربخشي، كارايي و ،گويي پاسخ مسئوليت و

  .دانند مي مدارا رفق و و
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