ارائه الگوی حکمرانی متعالی با ابتنای بر الگوی حکمرانی علوی
علی ترابی

کالته قاضی 1

چکیده
می توان گفت که حکمرانی و مباحث متعدد ذیل آن ،از جمله موضوعات پر بحث در مدیریت دولتی
عصر حاضر است .از ارائه مفهوم حکمرانی خوب توسط بانک جهانی تا به امروز ،شاهد تالش های فراوان
و روایت های گونا گونی در رابطه با حکمرانی و الگوهای آن بوده ایم .در این زمینه تنوع الگوهای حکمرانی
مشاهده می شود اما به جرأت می توان گفت هیچ کدام پاسخگوی اقتضائات حکمرانی در انقالب اسالمی
نبوده اند و ضرورت مراجعه به راهنمایان اصلی و مبانی انقالب اسالمی بیش از پیش آشکار گردیده است.
ً
این پژوهش در صدد است با مراجعه دقیق و موشکافانه به نامه  53نهج البالغه اوال ابعاد و مولفه های
ً
حکمرانی متعالی را احصاء نماید و ثانیا ارتباط منطقی ابعاد و مؤلفه ها را در قالب الگو و نظامی منطقی
ارائه نماید .این پژوهش بر دو فرض استوار است؛ نخست آنکه آموزه های نهج البالغه شریف در قالب
الگوهای فرازمانی و فرامکانی قابل استخراج و قابل استفاده است و دوم اینکه نامه  53نهج البالغه یکی
از مهمترین اسناد در دسترس در زمینه دیدگاه حضرت علی علیه السالم در زمینه چیستی و چرایی
حکمرانی است.
در این پژوهش ابتدا به متون علمی در باب چیستی و چگونگی حکمرانی و تجربه های مختلف الگوهای
حکمرانی مراجعه گردیده است و سپس به بررسی متن نامه  53نهج البالغه پرداخته شده است  .جهت
احصاء مولفه ها و ابعاد از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شده است و کدگذاری مطالب با استفاده از
نرم افزار  MAXQDA 10انجام شده است .

 1پژوهشگر دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسن علیه السالم ،دانشجوی دکتری مدیریت
منابع انسانی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
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در نهایت تعداد  329مفهوم پایه 51 ،مفهوم سازماندهنده و  9مفهوم عالی استخراج گردید و شبکه
مضامین حکمرانی متعالی مبتنی بر الگوی حکمرانی علوی ارائه گردیده است .
کلیدواژ گان :حکمرانی ،حکمرانی متعالی ،حکمرانی علوی ،نهج البالغه
 -1مقدمه
پرداختن به مباحث حوزه حکمرانی به عنوان یکی از حوزه های فکری علوم انسانی از دریچه و منظر
مبانی اسالمی امری است حیاتی و خطیر .در دورانی که مطابق ترسیم مقام معظم رهبری (مدظله) در
مرحله دولت اسالمی قرار داریم پژوهش در موضوعات مرتبط با دولت اسالمی اهمیت ویژه ای دارد.
حکمرانی ،الگوهای مختلف آن و تحقیق پیرامون مبانی اسالمی حکمرانی یکی از الزامات طراحی و استقرار
دولت اسالمی .
مسائل مهم جهان امروز تغییرات سریع دولت و فرایندهاي حکمراني و مدیریت است .نقش سنتي
یکي از
ِ
و تاریخي دولتها تغییر یافته و به تبع آن ،ماهیت فرایندهاي حکمراني و مدیریت در سراسر جهان دگرگون

شده است .آنچه بدان بیشتر توجه شده حکمراني خوب است .نارسایي هاي حکمراني خوب سبب شد
که الگوهای دیگری از حکمرانی مطرح گردد (خاشعی و هرندی.)1393 ،
یکی از فصول درخشان نهج البالغه که مانند مباحث دیگر آن رنگ جاودانگی خورده و ابدی شده است،
نامه  53یا فرمان تاریخی امام علی علیه السالم ،به یار فادار و صحابی بزرگوارش مالک اشتر نخعی است
(فاضل لنکرانی.)27 :1376 ،
«کلمات امیرالمؤمنین(ع) ،از قدیم ترین ایام با دو امتیاز همراه بوده است؛ و با این دو امتیاز شناخته شده
است :یکی فصاحت و بالغت و دیگری چندجانبه بودن و یا چند بعدی بودن .و درباره اش گفته اند" :فوق
کالم المخلوق و دون کالم الخالق"» (مطهری.)7 :1354 ،
نامه  ،53بخشی از نهج البالغه و از جمله نامه هاي حکومتی امام علی (ع) در زمینه ی مسائل مدیریتی
و ادارة امور است که بیش از 1400سال ازصدورآنمیگذرد .دراین نامه ،حقایقی از مفاهیم مربوط به مدیریت
و کیفیت آن مطرح شده است که قرنها بعد بشر توانسته به گوشه هایی از آن پی ببرد .این نامه طوالنی
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ترین و پرمحتواترین نامه هاى نهج البالغه است که آیین کشوردارى را از همه جهات بررسی کرده و اصولی
پایدارکه هرگز کهنه نمی شود در آن ترسیم شده است( .مکارم شیرازی)345 :1375 ،
امام علی)ع ( در این نامه ،گرچه مالک اشتر را مخاطب قرار داده و قوانین حکومت عدل اسالمی و خط
مشی و چارچوب آنرا خطاب به او بیان فرموده است ،اما واقعیت آن است که تمام حکومتها ،در تمام
مکا نها و تمام زمانها ،مخاطب این پیمان نامه هستد .در عهدنامه مالک اشتر ،فشرده اى از نظریات و
افکار و اندیشه هاى جهان تاب حضرت علی(ع) به چنان صورت دقیق و عمیقی بیان شده است که
میتوان گفت در آن ،تکلیف تمامی افراد بشر ،چه به عنوان یک بنده و مخلوق در برابر پروردگار ،چه به
عنوان یک انسان در جامعه ،چه به عنوان حا کمی که مسئول اجراى احکام اسالمی است و چه به عنوان
فردى که تحت حمایت قوانین نجات بخش اسالم زندگی میکند ،به وضوح و دقت روشن شده است.
سفارشهایی که آن حضرت در این نامه خطاب به مالک اشتر و در واقع خطاب به انسان و تاریخ بشریت
بیان فرموده است ،هرگاه به درستی و به طور کامل اجرا شود ،نه تنها ضامن ایجاد و حفظ عدالت
اجتماعی و امنیت زندگی و آرامش خاطر و آسایش مردم جامعه است ،بلکه باالتر از آن ،عامل مهمی است
که در جامعه انسانی ،زمینه هاى مساعدى را ایجاد میکند تا تمام افراد اجتماع ،با علم و آ گاهی و درک و
ایمان ،به خودسازى اسالمی بپردازند و چنان خود را از رذایل و مفاسد پیراسته گردانند که همگی به
صورت بندگانی مؤمن و صالح براى خدا در آیند و راه نجات و رستگارى را طی کنند (فاضل لنکرانی:1379 ،
.)28
یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ی  1980به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع
«حکمرانی» و «حکمرانی خوب»1میباشد .این موضوع به خصوص در کشورهای در حال توسعه و در
راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است .حکمرانی در لغت به
معنای اداره و تنظیم امور و به رابطه میان شهروندان و حا کمان اطالق میشود .موضوع محوری حکمرانی
خوب ،چگونگی دست یافتن به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه ای عادالنه و مردم ساالر باشد.
به عبارتی ماهیت حکمرانی با تسلط و اعمال قدرت تفاوت دارد و از نوعی تنظیم گری نشأت میگیرد .اما
Good Governance
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مفهوم حکمراني خوب ،دست کم ،از دو جنبه نارساست و داراي اشکال :یکي اینکه فقط تعامل سه نیرو
یا عامل(تعامل میان حکومت ،جامعةمدني ،و بخش خصوصي) براي ساختن حکمراني خوب یا به منزلة
عواملي که در آن مشارکت دارند در نظر گرفته شده است .این تعامل سه گانه مهمترین عاملي را که بر
حکمراني در کشورهاي در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته تأثیر میگذارد نادیده مي گیرد؛ این عامل
ساختار ِ قدرت جهانی(قدرت جهاني شوندة حکومت و نخبگان بین المللي شرکتها) است .مشکل دیگر

این تعریف گرایش شدیدا ً ارزشي آن است؛ گرایشی که قدرتهاي بین المللي آنرا تعیین کرده اند .این همان
ساختار قدرت بین المللي است که شرکتهاي جهاني شوندة جهاني و دولت ایاالت متحده آن را رهبري
مي کنند و تحت سلطة آنها ست .این ساختار همچنین حکمراني خوب و استلزامات آن را تعریف کرده
است؛ این نخبگان جهاني قدرتمند آنچه خوب است و آنچه بداست ،به صورت یکجانبه ،تعریف کرده
اند(خاشعی و هرندی .) : 1393 ،این نارسایي و دیگر مشکالتي که در مفهوم حکمراني خوب و دیگر
مفاهیم حکمراني وجود دارد بر انتخاب مفهومي جایگزین و جامعتر تأیید میکنند .براي پرکردن این خأل،
تحقیق حاضر درصدد است اصول«حکمراني متعالی» را از سیرةحکمراني حکومتي امام علي(ع) استخراج
نماید.
در فرهنگ دینی اسالم بارها به پدیده ی حکمرانی اشاره شده است  .دستورات صریح دین مبین اسالم
در سال ها قبل از طرح ایده ی حکمرانی ،در قرآن روایات و سیره ی پیامبران و امامان مبانی حکمرانی
بیان شده است و بعد از گذشت قرن ها فلسفه غرب به تازگی آن را به عنوان دستاورد بشری و پیش نیاز
توسعه همه جانبه ارائه نموده است .بیتوجهی به این منابع که همان حلقه مفقوده ی طراحی الگوی
حکمرانیدر جوامع اسالمی است بیش از پیش مشهود میباشد .یکی از منابع جامع درباره حکمرانی ،نهج
البالغه میب اشد .بدون تردید نهج البالغه کتابی حیات بخش و ارمغانی الهی برای جامعه بشری است .
این کتاب جاوید در عین آنکه بخشی از سخنان و گفتارهای امام علی (ع) را در بر میگیرد ،به حق حاوی
معارفی است که آن را در جایگاهی واال پس از قرآن کریم قرار داده است .ازآنجا که خطبه ها ،نامه ها و
سخنان حضرت از سیره ی ایشان در دگرگونی اوضاع امت اسالمی و تحقق سعادت مطلوب برای آنان جدا
نیست؛ لذا نهج البالغه شکل اسناد سیاسی به خود گرفته که جهت گیریهای حکومت اسالمی ،روش های
اداره کشور و نحوه ی برخورد با دشواریها را تبیین میکند و در برگیرنده خط مشیهای سیاسی است که
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باید در حکومت اسالمی از آنها پیروی کرد .به بیانی دیگر نهج البالغه گنجینه نفیسی از دستورات و معارف
ارزشمندی است که در آن به مؤلفه های حکمرانی مطلوب پرداخته شده است؛ نکته قابل تأمل آنکه این
نکات ارزشمند درباره ی حکمرانی در چهارده قرن پیش ،دورانی که ا کثر حکومت ها مستبد و به صورت
دیکتاتوری اداره میشدند ،مطرح شده است  .امام علی (ع) با تالش فکری و عملی به بررسی مشکالت و
مسائل حکومت پرداخته و شیوه های حکمرانی مطلوب را عمال در جامعه پیاده میکرد .تا آنجا که در
دوران حکومت و حکمرانی ایشان عدل و عدالت برای همه به صورت یکسان برقرار می شود.
بنابراین،هدف از این تحقیق استخراج الگوي«حکمراني متعالي» براساس سیرة حکومتي امام علي(ع) و
با محوریت بررسی نامه  53نهج البالغه است .پژوهش حاضر در تالش است گامي در جهت تولید نظریة
حکمراني متعالي با بستر اسالمي ایراني بردارد و ارائه دهندة راهکارهاي متناسب براي دولت هاي اسالمي
باشد .از آنجاییکه حکومت جمهوري اسالمي ایران بر اساس اسالم شکل گرفته است ،تبیین حکمرانی
متعالی با نگاه به سیرة امام علي(ع) از اولویتهاي مهم به شمار مي آید .تحقیق حاضر به دنبال کشف
اصول حکمرانی متعالی در نامه مالک اشتر با استفاده از روش تحلیل مضمون می باشد .بنابراین در ادامه
ضمن مرور نظریه های حکمرانی ،به بررسی دیدگاه امام علی (ع) درباره ی حکمرانی متعالی با تمرکز بر
نامه  53نهج البالغه پرداخته شده است .در پایان الگوی استخراج شده حکمرانی متعالی ارائه شده است.
 -2مبانی نظری:
حکمرانی:
ریشه یابی کلمه حکمرانی ما را به فعل راهبری یا هدایت کردن 1می رساند؛ این واژه چنانکه از فرهنگ
واژ گان ا کسفورد2بر می آید هم معنای حکومت 3بوده است .در اینجا حکمرانی ،عمل یا شیوه حکومت
کردن ،مقام یا کارکرد حکومت کردن است (کایر .)3: 1386 ،حکمرانی مفهومی چالشی ،ظریف و پیچیده
است که نیازمند ایضاح و تفسیر است؛ گرچه حکمرانی مفهومی مرتبط با حا کمیت و دولت است اما

1kubernan
2Concise Oxford Dictionary
3Government
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مترادف با آن ها نیست .در فرهنگ "هریتیج" واژه حکمرانی «فعالیت ،شیوه عمل ،یا قدرت حکم راندن؛
معنا شده است» و در فرهنگ سیاسی «آ کسفورد» حکمرانی فعالیت یا روش حکمراندن اعمال کنترل یا
قدرت بر زیر دستان نظامی از قوانین و مقررات تعریف شده است (زارعی  ،تنظیمی . )1394 ،در میان
تعاریف مختلف درباره حکمرانی ،تعریف کافمن و همکارانش که کارشناسان بانک جهانی هستند و
شاخص هایی را نیز بر اساس آن ،برای سنجش حکمرانی بیان کرده اند ،حائز اهمیت است؛ زیرا در
بسیاری از پژوهش های کمی از شاخص های آنان استفاده می شود .آن ها حکمرانی را سنت ها و
نهادهایی تعریف کرده اند که بر اساس آن ،اقتدار در یک کشور اعمال می شود .این مجموعه عبارتند
از ) 1:فرایندی که بر اساس آن،حا کمان انتخاب می شوند ،بر آنها نظارت می گردد و تغییر می کنند )2
ظرفیت حکومت برای اینکه سیاست های درست را به گونه ای کارآمد تدوین و اجرا کند  )3احترام
شهروندان و م ردم به نهادهایی که تعامالت اقتصادی و اجتماعی میان آن ها را اداره می کند (کافمن و
البتون.)1991 ،1
چیبا 2معتقد است واژه حکمرانی برای بحث درباره دو موضوع مرتبط استفاده می شود :نخست ،همه
جنبه های شیوه اداره یک ملت که نهادها ،سیاست ها ،قوانین ،مقررات ،فرایندها و سازوکارهای نظارتی
را شامل می شود و دیگر مجموعه فرهنگ و ایدئولوژی مرتبط با حکمرانی ،یعنی ارزش ها ،فرهنگ ،سنت
ها و ایدئولوژی هایی که در حوزه حکمرانی وجود دارد (چیبا . )79 : 2009،موانی و رابینسون )2010( 3در
مقاله ای با عنوان «حکمرانی و توسعه» ضمن مرور تعاریف گونا گون بیان کرده اند که هدف آن ها از
استفاده از واژه حکمرانی ،دو چیز است :اول اینکه تفسیری وسیع از پیوندهای میان نهادهای سیاسی
جامعه که نه تنها قانون اساسی و نظام انتخاباتی ،بلکه سایر عوامل تأثیرگذار بر قدرت سیاسی افراد و گروه
ها ،مانند توانایی حل مشکالت کنش جمعی ،استفاده از ارتباطات و حتی سالح گرم را شامل می شود؛
دوم اینکه حکمرانی بیانگر اجرای تصمیم های جمعی نیز است که ظرفیت دولت و توانایی دولت به
اجرای منسجم و کارآمد سیاست ها و میزان و اثر فساد را شامل می شود (موانی و رابینسون .)10-9: 2010 ،

1Kafman, Kray & Lobaton
2Chibba
3Moene& Robinson
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شاید دقیق ترین تعریف حکمرانی در گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی آمده باشد« :حکمرانی مجموعه
ای از روش های فردی و نهادی ،عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند .حکمرانی
فرایندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا گونا گون را همساز می کند و اقدامی همکاری
جویانه انتخاب می گردد .دولت شفافف کارآمد و درستکار ،بر شایسته ساالری ،قوانین و مقررات ساده و
روشن استوار است و حا کمیت قانون به گونه ای منصفانه اعمال می شود (میدری و خیرخواهان: 1383 ،
 )78نیکونسبتی( )1391در مقاله اش برخی از دالیل اقبال به حکمرانی را برمی شمرد که عبارتند از :عوامل
مختلفی از جمله شکست برنامه های قبلی توسعه ،گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی ،آ گاهی به اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها ،پی بردن اقتصاددانان به اشتباه
بودن برخی فروض نئوکالسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسم ،در تبدیل پارادایم
حکمرانی به پارادایم غالب توسعه مؤثر بوده است (نیکونسبتی )150: 1391 ،با مطرح شدن ادبیات
حکمرانی در بین دانشمندان و دولت مردان ،الگوی حکمرانی خوب با استقبال مواجه شد و در عمل پایه
و شروع مباحث اثربخش و مفید حکمرانی از نظریات حکمرانی خوب آغاز شد .حکمرانی خوب نخستین
بار در دهه  1990به وسیله بانک جهانی مطرح شد .عدم کامیابی برخی کشورها در انجام وظیفه های
حا کمیتی خود و نبود دولت کارآمد سبب پیدایش اندیشه حکمرانی خوب شده است .حکمرانی خوب از
راه های کم کردن میزان اختالل های سیاسی و حدا کثر ساختن سطح سیاست های مطلوب می تواند
در بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن ارتقای رشد اقتصادی مؤثر شود .دو سازوکار رقابت و پاسخگویی
را به عنوان سازوکارهای مؤثر در بهبود حکمرانی معرفی می کند(یوسف  . )1394 ،بنابراین با توجه به
مفهوم های طرح شده درباره حکمرانی خوب ،می توان ان را به یافتن الگو و ترکیب جدیدی از همکاری
سه بخش  :دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی معطوف دانست .در این سه الگو سه دیدگاه مدنظر
است :الف) نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور
اثرگذاری بر سیاست گذاری های عمومی ب) بخش عمومی عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری در رشد
تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و فراهم ساختن رفاه نسبی ج)
نقش دولت در جایگاه تسهیل کننده فعالیت های عمومی در فراهم سازی محیطی برای توسعه پایدار به
منظور ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می شود (نادری .)73 : 1390 ،نگرش ها ،باورها
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و رفتار همکاری در حکمرانی همکارانه به میزان مداحله مدیران دولتی در همکاری با ذی نفعان بر اساس
نگرش های فردی و تعصب آنها نسبت به گروه های خاص اطالق می گردد (کانر )5 : 2015 ،زیر ساخت
های حکمرانی مجموعه ای از فن آوری ها و سیستم ها،افراد ،سیاست ها ،شیوه ها و روابط است که برای
حمایت از فعالیت های حا کم بر یکدیگر تعامل دارند (جانسون . )122 : 2010 ،1همان طور که سازمان ها
و جوامع  ،غیر متمرکز و پویا شده اند ،ماهیت رهبری نیز باید از برنامه ریزی به سمت هماهنگ سازی
تغییر یابد(شیرکای . .)333 :2005 ،2دنهارت ( )2007در رابطه با خدمات نوین عمومی می گوید« :ما
پیشنهاد کردیم که اداره کنندگان دولتی باید تغییر را با به رسمیت شناختن شهروندی روشنفکر و
مشارکتی که برای حکمرانی دموکراتیک حیاتی است ،شروع کنند و در این زمینه بیان کردیم که حد اعالی
شهروندی ،هم دارای اهمیت است و هم دست یافتنی است؛ زیرا رفتار انسانی تنها متکی به منافع
شخصی نبوده و شامل ارزش ها ،باورها و دغدغه ها برای دیگران می شود .شهروندان به عنوان مالکان
دولت و به عنوان افرادی که توانایی عمل مشترک برای دست یابی به وضعیت بهتر را دارا هستند ،در نظر
گرفته می شوند»(دنهارت .)190 : 2007 ،حکمرانی خوب به ترویج پاسخگویی ،شفافیت ،کارایی و حا کمیت
قانون در همه سطوح می پردازد و اجازه می دهد مدیریت کارای منابع انسانی ،طبیعی ،اقتصادی و مالی
در توسعه عادالنه و پایدار به منظور تضمین مشارکت جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری به کار گرفته
شود (کاردوس ) 2012 ،اغلب گفته می شود این تغییرات منجر به جابجایی از یک بروکراسی سلسله مراتبی
به سمت بکارگیری بیشتر بازارها ،شبه بازارها و شبکه ها به ویژه در ارائه خدمات عمومی شده است (بویر
. )2008 ،
اداره امور عمومی سیر تحولی پیچیده ای را طی نموده است .از پارادایم مدیریت دولتی کالسیک که
اعمال اقتدار دولت بر تمام بخش ها و قلمرو جغرافیایی کشور ،سیطره و نفوذ ساختارهای سلسله مراتبی
خشک در سراسر کشور ،یگپارچگی مقررات و رویه های کاری ،تفکیک سیاست از اداره و محدود شدن
اداره به نقش ها و کارکردهای اجرایی ،کنترل های شدید قضایی ،مالی و سیاسی در دیوان ساالری دولتی
از مشخصات آن است تا پارادایم مدیریت دولتی نوین که با قالب های مدیریت دولتی نوین ،مدیریت

1Johnston
2Shirky
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گرایی ،مدیریت دولتی بازارگرا و دولت کارآفرین همسو است؛ مرزبندی های مدیریت دولتی و مدیریت
بنگاه های بازرگانی کم اهمیت قلمداد و بر بکارگیری فنون مدیریت بازرگانی در اداره بخش عمومی،
خصوصی سازی خدمات عمومی ،کاهش تصدی گری دولت و اداره سازمان های دولتی به سبک بنگاه
های خصوصی توجه می شود و در دوران کنونی پرداختن به مفهومی با عنوان حکمرانی (ساالرزهی،
 . ) 55 : 1391در حال حاضر پارادایم حکمرانی در بین اندیشمندان این حوزه رواج دارد .حکمرانی
مفهومی است که به سرعت در طول چهار دهه گذشته رشد پیدا کرده است و ناظر به تغییرات در ماهیت
و نقش حکومت ها و گذار از سلسله مراتب به سمت بازار و شبکه ها ی باشد (بویر )2012 ،1
افزایش شدید فقر و نابرابری و تورم در اواخر دهه ی  1980که از پیامدهای الگوی حداقل دخالت دولت
بود ،باعث شد تا بانک جهانی به این نکته دست یابد که مسأله حکمرانی -یعنی شیوه مدیریت و اداره
کشور یا رابطه شهروندان با حا کمان  -موضوع کلیدی توسعه است (میدری .)259 :1383،طی یک فرآیند
طوالنی ولی رضایت بخش ،اجماع گسترده ای از طرف نهادهای بین المللی و اقتصاددانان در مورد
بازتعریف وظایف حا کمیتی دولت شکل گرفت .مجموعه این تالش ها به این نتیجه منجر شد که برای
آنکه یک دولت مشخص بتواند وظایف اصلی خود را در زمینه اصالح نواقص بازار و حذف موارد شکست
آن ،افزایش رقابت پذیری ،اصالحات نهادی ،دستیابی به بازارهای آزاد و بهبود سرمایه اجتماعی به
درستی انجام دهد ،باید از چندین ویژگی برخوردار باشد که در قالب «حکمرانی خوب» تعریف میشود.
حکمرانی خوب با رویکردی هنجاری و ارزش مدارانه به شیوه صحیح مفهوم جدیدی از دولت را در نظر
میگیرد که به فرآیند نوین اداره امور جامعه اشاره دارد .تغییراتی در نقش دولت ایجاد مینماید و روش
جدیدی برای اداره ی جامعه ارائه میکند و سرانجام اینکه حکمرانی مطلوب الگویی است در جهت اصالح
بخش عمومی ،تقویت جامعه مدنی و تسریع مشارکت بخش خصوصی (قلیپور .)86 :1383 ،حکمرانی در
لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه ی میان شهروندان و حکومت کنندگان اطالق میشود.
حکمرانی از دیدگاه نهج البالغه

Bevir
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شایان ذکر است در نهج البالغه از حا کم جامعه اسالمی ،با عنوان ملک یا سلطان  -که به معنای تملک
یا سلطه گری است  -یاد نشده است ،بلکه با کلماتی مانند «امام» (پیشوا و رهبر) و «والی» روبه رو
هستیم.رهبر و امام کسی است که جمعیت و امتی را به دنبال خود میکشاند و خود پیش قراول و طالیه
دار حرکت است .والی و والیت ،به معنای پیوستگی است .والی امت و رعیت ،کسی است که امور مردم را
به عهده دارد و با آنها پیوسته است .وقتی در نهج البالغه در مفهوم حکومت تأمل میشود؛ میبینیم کسی
که در رأس حکومت است ،ولی امر و متصدی کارهای مردم است و مکلف به تکلیف الهی مهمی میباشد.
او انسانی است که بیشترین و سنگین ترین بار مسئولیت بر دوش اوست .در سوی دیگر ،مردم قرار دارند
که باید با همه ارزش های مادی و معنوی و آرمان هایشان مورد احترام قرار گیرند و دین و دنیای آنها با
هم و در تعامل ،مالحظه شود (مطهری.)128-127 :1368 ،
هرکس اندک توجهی به نامه  53داشته و در آن تأمل کرده است ،از جمله همه شارحان آن ،در یک مورد
متفق القولند و آن این که روح حا کم بر نامه ،مدیریت عمومی و راهگشا براي حکام و مدیران جامعه در
سطوح عالی است و در عین حال ،براي همه سطوح دیگر مدیریتی نیز ،مبانی ،اصول ،روشها ،سیاست
ها ،اخالق حکومتی و مدیریتی را فروگذار نکرده است) دلشهادتهرانی)13 : 1390،
نگاه حضرت علی (ع) به حکمرانی و حکومت ،نگاهی الهی است؛ نگاهی که با نگاه دنیامدارانه و قدرت
محورانه تفاوت اساسی دارد .حضرت علی (ع) در آغاز حکومت خود ،دلیل پذیرفتن آن مسئولیت بزرگ را
گرفتن حق ستمدیده از ستمگر بر شمرده و آن را پیمانی میداند که خداوند از دانشمندان گرفته است؛ و
فرمود« :سوگند به خدایی که دانه را شکافته و جانداران را آفریده است که ا گر انبوه آن جماعت نمیبود،
یا گرد آمدن یاران حجت را بر من تمام نمیکرد و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی
ستمکاران و گرسنگی ستم کشان خاموشی نگزینند ،افسار شتر خالفت را بر گردنش میافکندم و رهایش
میکردم و در پایان با آن همان میکردم که در آغاز کرده بودم» (نهج البالغه دشتی .) 30:لذا همان طور که
از این خطبه برمیآید هدف از تشکیل حکومت و حکمرانی در اسالم ؛ تنها اعمال قدرت نیست ،بلکه یکی
از اهداف اصلی آن رسیدگی به حقوق محرومان و دفاع از مظلومان میباشد .هم چنین حضرت علی (ع)
در جای دیگر انگیزه خود را از پذیرش حکومت  ،چنین بیان میدارد« :پروردگارا! تو میدانی آنچه ما انجام
دادیم ،نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه
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کنیم  ،بلکه بدان سبب بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصالح را در شهرهایت
آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات که فراموش شده است بار
دیگر عملی شود» (نهج البالغه ،دشتی .)175 :بنابراین گسترش معنویت  ،ایجادامنیت و افزایش رفاه در
جامعه (به خصوص احقاق حق افراد ستمدیده) و حا کمیت قانون از جمله اهداف حکومت امام علی (ع)
میباشد.
در منطق این کتاب شریف  ،امام و حکمران ،امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست  ،ا گر
قرار است یکی از این دو (حکمران و مردم) برای دیگری باشد ،این حکمران است که برای توده محکوم
است  ،نه توده محکوم برای حکمران (مطهری .)128 :1368 ،امام علی (ع) در بیان دیگری ،مفهوم حقیقی
حکومت را پاسداری از حرمت ،حقوق و آزادیهای مردم میداند« .حا کمان پاسبانان خدایند در زمین او»
(نهج البالغه ،دشتی . )506 :همچنین امام علی (ع) حکمرانی و حکومت را وسیله و امانتی جهت خدمت
به خدا و بندگانش میداند .به طوری که در قسمتی از نامه خود به اشعث بن قیس «استاندار آذربایجان»
فرموده است« :فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نیست  ،بلکه امانتی است که به عهده ات وا گذار شده
است» (نهج البالغه ،دشتی .)345 :امام علی (ع) در نامه ای که در سال ( 38ه .ق) برای مالک اشتر به
مناسبت برگزیدن وی به فرمانداری مصر نوشته است  ،تقریبا تمام اصول و مؤلفه هایی را که برای
حکمرانی مطلوب الزم است ،بیان کرده است .کمتر موضوعی مربوط به حکومت ،اداره جامعه ،مدیریت،
فرماندهی و تعامل و برخورد با مردم را میتوان یافت که در این نامه اشاره ای به آن نشده باشد .جامعیت
این نامه در واقع مانند یک منشور حکومتی است که تمام اصول حکمرانی خوب در آن مشهود میباشد.
مواردی نظیر :مردم گرایی ،هشدار به ریختن خون ناحق ،خودپسندی ،منت گذاری ،شتاب زدگی،
امتیازخواهی ،عفو و صلح مردم ،شادی نکردن برای مجازات و شتاب نداشتن در خشم ،خود را امیر
ندانستن ،قطع ریشه هر دشمنی ،وادار نکردن اطرافیان به ستایش و تملق گویی ،یکسان قرار ندادن
نیکوکار و بدکار ،خشکاندن ریشه هر گونه خودخواهی ،چپاولگری و بی انصافی خواص و خویشتن،
اجتناب از خونریزی و غیره ،که به خوبی نمایانگر شیوه ی حکمرانی و اهداف حکومت در اندیشه و سیره
عملی آن حضرت میباشد .بنابراین ،در اندیشه سیاسی امام علی (ع) در مفهوم حکومت و حکمرانی هیچ
نشانه ای از تسلط و خودکامگی نیست و ا گر زمامداران خود را مسلط بر مردمان ببینند و احساس کنند
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که بر هر تصمیمی و بر هر عملی مجازند ،بیگمان به خودکامگی و سلطه گری کشیده میشوند؛ بلکه مفهوم
حکومت و حکمرانی مدیریت ،امانت داری ،خدمت گزاری و مهرورزی ،هدایت و پاسداری از حقوق و آزادی
های مردم میباشد.
 -3پیشینه پژوهش:
در زمینه حکمرانی از منظر امام علی علیه السالم تحقیقات مختلفی انجام شده است که در ادامه به
برخی از آنها اشاره می گردد؛ با توجه به غنای منبع مورد مطالعه می توان گفت بررسی گفتار و سیره
امیرالمؤمنین علیه السالم ،نهج البالغه شریف و همچنین نامه  53نهج البالغه از منظرهای مختلف جهت
رسیدن به فهم دقیق تر و جامع تر دارای موضوعیت است .یکی از دالیل تحقیق حاضر مبتنی بر همین
استدالل می باشد؛ پس از بررسی پیشنیه پژوهش وجه تمایز این پژوهش با پژوهش های مشابه بیان
خواهد شد:
 .1حمیدی و رمضان شمس ( ،)1398در مقاله خود تحت عنوان «مدیریت و حکمراني در اسالم
از منظر نهج البالغه» ،به بررسي دیدگاه هاي موجود از مدیریت و حکمراني از منظر نهج البالغه
پرداخته اند .هدف اصلي این پژوهش پاسخ به این سوال است که یك حکومت خوب چه
ویژگیهایي از منظر نهج البالغه دارد و توصیه ها و دستورات امام علي(ع) در رابطه با آن
چیست .روش این پژوهش توصیفي–تحلیلي بوده است و با مراجعه به منابع متعدد و
همچنین برخي از یافته هاي علمي به مدیریت و حکمراني اسالمي از دیدگاه نهج البالغه مي
پردازد.
 .2یوسفی شیخ رباط و بابایی ( )1397در پژوهشی با عنوان «استخراج مؤلفه های حکمرانی خوب
بر اساس نامۀ مالک اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد باال دستی جمهوری اسالمی ایران» با
استفاده از روش داده بنیاد الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه عهدنامه مالک اشتر را ارائه نموده
اند و همچنین اسناد بالدستی کشور را از نظر توجه به حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داده
اند.
 .3منتظری و همکاران( ،)1397در پژوهش خود با عنوان « الگوي حکمرانی خوب از دیدگاه نهج
البالغه :گامی در جهت تبیین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت» با رویکردي کیفی ،با استفاده از
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استراتژي مفهوم سازي داده بنیاد به بررسی شاخصهاي حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت
علی(ع) در قالب خطبه ها و نامه هاي نهج البالغه پرداخته است و سپس با ارائه الگویی با
عنوان حکمرانی کریمه ،آن را با الگوهاي رایج حکمرانی خوب مقایسه می کند؛ بدین ترتیب که
بخشهایی از نهج البالغه که براساس کلید واژه هاي مرتبط با حکمرانی انتخاب شدند ،در سه
مرحله کدگذاري باز ،محوري و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتندکه دستاورد آن ،برداشت
 606کد 86 ،مفهوم و  24مقوله بود .نتایج نشان داد رفتار فاضله به عنوان پدیدة محوري و در
تعامل با عوامل دیگر موجد حکمرانی کریمه به عنوان الگوي حکمرانی خوب از دیدگاه نهج
البالغه است.
 .4درزی و صدریه( ،)1394در پژوهش خود با عنوان «نگرشی میان رشته ای به حکمرانی خوب؛
زمینه مند سازی حکمرانی خوب در قران و نهج البالغه» نشان دادند که سه شاخص کنترل
فساد ،حا کمیت قانون و پاسخگویی از اهمیت و اولویت برخوردار است .همچنین در این
پژوهش مشخص شد حکمرانی خوب در گفتمان دینی -اسالمی بر ویژگی های معنوی ،الهی و
آخرت گرا تمرکز داشته و متأثر از سعادت اخروی است.
 .5امیری ( ،)1394در پژوهش خود با عنوان «مدیریت عمومی مبتنی بر نهج البالغه (مورد مطالعه :
نامه  »)53به طراحی الگوی مدیریت عمومی بوسیله کاوش در نهج البالغه بویژه نامه 53
پرداخته اند .این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوا است و در فرایند تحقیق به 1200مفهوم500 ،
شاخص 99 ،مؤلفه 18 ،مقوله و در نهایت ،به الگوی پنج بعدی شامل ارکان ،ابعاد ،روشها،
ماهیت و انواع منجر شده است.
 .6شا کری( ،)1393در مقاله ای تحت عنوان «تأملی بر مؤلفه های حکمرانی خوب در نهج البالغه«
به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافت که امام علی)ع( هم در مقام نظر ،معتقد
به حکمرانی خوب بود و هم در مقام عمل می کوشید که آن را در جامعه حا کم کند و معتقد
بودند که حکومتی می تواند مصداق حکمرانی خوب باشد که از اساس مبتنی بر ضوابط عقلی،
شرعی و مقبول مردم باشد.
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 .7خاشعی و هرندی( ،)1393در تحقیق خود تحت عنوان « تبیین ابعاد حکمراني متعالي مبتني
بر سیرة حکومتي امام علي(ع) تلفیق رویکرد اجتهادي و تحلیل محتوا » با رویکردی بنیادی و
با تلفیق روش اجتهادی و هرمنوتیک به بیان ابعاد و مؤلفه هاي حکمراني جامع از دیدگاه
حکومتي امام علی (ع) مي پردازد و مدل حکمراني متعالي مبتني بر سیرة حکومتي امیرمؤمنان،
علي(ع) را تدوین مي نماید  .این مقاله در دو بخش ارائه شده است :1 :بررسي و نقد مفاهیم،
نظریه ها ،و الگوهاي حکمراني و نیز بازخواني آن بر اساس اندیشه هاي اسالمی :2 .معرفي
اصول جایگزین یا مکمل الگوي حکمراني جامع بر اساس آیات و روایات .
 .8یوسفی و بابایی (،)1393در مقاله ای تحت عنوان «طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه
مالک اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی » با استفاده از روش داده بنیاد
به استخراج اصول حکمرانی خوب از منظر امیرالمؤمنین پرداخته  ،سپس آنرا با دیدگاه بانک
جهانی مقایسه نموده است.
 .9سردارنیا و شا کری( ،)1393در پژوهش خود با عنوان «تبیین حکمراني خوب در نهج البالغه با
رویکرد روشي زمینه گرا» درصدد تحلیل و بررسي حکمراني خوب و شاخص هاي آن در نهج
البالغه با رویکرد نظري روشي زمینه گرایي-یا اجتماع گرایي بوده اند .در این پژوهش موضوع
ً
حکمراني خوب در نهج البالغه در قالب یک الگوي کامال مطلوب فرازماني و فرامکاني در بستر
یک جامعه توحیدي اسالمي و پذیرش مشروط و وضعیت مند تمام شاخص هاي امروزین این
مفهوم در اندیشه سیاسي غرب ترسیم شده است.
 .10شاه آبادی و جامه بزرگی ( ،)1392در مقاله ای تحت عنوان «نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه
نهج البالغه» با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافتند که دیدگاه امام علی(ع) درباره
حکمرانی نه تنها منافاتی با نظریه حکمرانی خوب ندارد بلکه در بسیاری از موارد از آن کاملتر و
جامعتر می باشد.
 .11حمید کردبچه و همکاران ( ،)1391در مقاله ای با عنوان «توسعه نظریه حکمرانی خوب با
استفاده از نهج البالغه» به طور خاص موضوع حکمرانی خوب در نهج البالغه را مورد مطالعه
قرار داده اند .
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 .12مبارک و آذرپیوند( ،)1388در پژوهشی با عنوان« نگاهی به شاخصهای حکمرانی خوب
ازمنظراسالم و تأثیر آن بر رشد اقتصادی» ،با استفاده از داده های ترکیبی به این نتیجه دست
یافتند که ناهدهای حا کمیتی یا در شکل کلی تر حکمرانی خوب نسبت به نهادهای
دموکراتیک اهمیت بیشتری برای رشد اقتصادی دارند..
 .13محمدسروش ( ،) 1380درمقاله ای با عنوان «اهداف و آرمانهای حکومت در نهج البالغه«
موضوع اهداف حکومت از دیدگاه حضرت علي(ع) را بدون نگاه مقایسه با جایگاه و نوع تلقي از
این مفهوم در اندیشه سیاسي غرب تشریح کرده است .
بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با پژوهش حاضر این نکته را نمایان می سازد که جهت
گیری پژوهش های به سمت پرداختن به حکمرانی خوب و بررسی و یا مطابقت مولفه های آن با دیدگاه
های حضرت علی علیه السالم است .با توجه به نقدهایی که به الگوی حکمرانی خوب وارد است و اعتقاد
به این امر که مدل برگرفته از مبانی اسالم بسیار غنی تر و قابل استفاده تر از سایر مدل هاست این پژوهش
بر استخراج الگوی حکمرانی متعالی برگرفته از فرمایش حضرت امیر علیه السالم در نامه  53متمرکز شده
است  .که این خود از وجوه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش های موجود می باشد.
 -4روش تحقیق:
پژوهش حاضر با توجه به نقش و اثر آن در میان مخاطبین آن که مدیران و کارگزاران و عالقه مندان به
حوزه مدیریت و حکمرانی اسالمی می باشند از نوع کاربردی است .هدف پژوهش ارائه الگویی جهت فهم
و شناخت دقیق تر مولفه های حکمرانی متعالی از منظر امام علی علیه السالم در قالب شبکه مضامین با
استفاده از تحلیل مضمون است.جهت کد گذاری مطالب از نرم افزار  MAXQDA 10استفاده شده است .
فرض پژوهشگر در این پژوهش این بوده است که نامه  53نهج البالغه حاوی مطالب غنی در رابطه با
الگوی حکمرانی متعالی و مؤلفه های آن است؛ بدین جهت با مدنظر قرار دادن اصول تحلیل مضمون به
مطالعه دقیق متن و ترجمه ها و شرح های مختلف در رابطه با نامه  53نه البالغه پرداخته و مفاهیم پایه
 ،سازمان دهنده و نیز عالی مشخص و ارائه شده است .روش های مختلفی برای تحلیل مضمون وجود
دارد که هر یک از آنها ،فرایند خاصی را دنبال می کند؛ در این مقاله ،با ترکیب روش پیشنهادی کینگ و
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هاروکس ( ،)2010براون و کالرک ( ،)2006و آتراید-استیرلینگ( )2001فرایند گام به گام و جامعی جهت تحلیل
مضمون طی شده است .در این پژوهش ،فرایند تحلیل مضمون در قالب سه مرحله کلی انجام شده است
که عبارت است از :الف) تجزیه و توصیف متن ب) تشریح و تفسیر متن و ج) ادغام و یکپارچه کردن مجدد
متن .در حالیکه همه این مراحل با تفسیر و تحلیل همراه است اما در هر مرحله از تحلیل ،سطح باالتری
از انتزاع بدست می آید ). (Attride – Stirling , 2001 , p 388
راهبرد تحقیق کیفی است و همانطور که ذکر شد روش محوری مورد استفاده در این پژوهش تحلیل
مضمون بوده است .
نحوه ی انجام پژوهش بدین صورت بوده است که ابتدا متن و ترجمه های مختلفی از نامه  53نهج
البالغه مطالعه و بررسی شد و در رابطه با برخی از بندهای نامه مراجعه به شرح ها و پژوهش های مرتبط
صورت پذیرفت  .سپس متن ترجمه منتخب به صورت دقیق و در چند نوبت مطالعه گردید و گزاره های
کلیدی استخراج گردید .در گام بعد با مطالعه دقیق گزاره های کلیدی استخراج شده مفاهیم پایه
شناسایی شد و پس از آن با مرور و بررسی مفاهیم پایه و تجزیه و تحلیل آنها ،مفاهیم سازمان دهنده
انتخاب گردیدند و در نهایت با مرور چندباره مفاهیم سازمان دهنده و تأمل و دقت در مفاهیم و مراجعه
به متن اصلی ،مفاهیم عالی و مولفه های حکمرانی متعالی استخراج گردیده و الگوی حکمرانی متعالی از
منظر امام علی علیه السالم مبتنی بر مفاهیم مندرج در نامه  53نهج البالغه ارائه شده است.
 -5یافته های تحقیق:

ً
در این پژوهش پس از مطالعه ،تأمل و تحلیل متن نامه  53نهج البالغه ،با روش تحلیل مضمون مجموعا

 329گزاره پایه استخراج گردید و با بررسی دقیق تر و تأمل در جمالت و کلمات  51مفهوم سازمان دهنده
تعریف گردید؛ در جدول شماره دو مجموعه مفاهیم سازمان دهنده ارائه گردیده است .در نهایت 9
مفهوم عالی به عنوان مولفه های حکمرانی متعالی به عنوان نتیجه تحقیق ارائه گردیه است .که در شکل
شماره یک ارائه گردیده است .همچنین شبکه مضامین استخراج شده از نامه  53نهج البالغه به عنوان
الگوی پیشنهادی حکمرانی متعالی در تصویر شماره دو نشان داده شده است .
همانطور که مالحظه می شود مؤلفه های پیشنهاد شده در این پژوهش برای شکل دهی به الگوی
حکمرانی متعالی عبارتند از  :اصول حکمرانی ،سلوک شخصی حکمران ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت

75

حکمرانی متعالی /شماره ششم /تابستان 1400

تعامالت و ارتباطات ،نسبت و تعامل با مردم ،نظامات حکمرانی ،مدیریت منابع انسانی ،وظایف مردم
نسبت به حا کمیت و مدیریت برخورد با دشمن.
در ادامه توضیح نسبی جهت برخی از مؤلفه های استخراج شده ارائه می گردد و سایر مؤلفه ها و مفاهیم
ذیل آنها بیان می گردد.
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شکل شماره یک  :مجموعه مفاهیم عالی الگوی حکمرانی متعالی

در مقوله «اصول حکمرانی» مفاهیمی از قبیل خدامحوری ،آبادانی و عمران ،عدالت خواهی ،دشمن
ستیزی ،رشد مردم و رشد با مردم و اتصال به منبع قرآن و سنت استخراج گردیده است  .در جدول شماره
یک برای هر یک از اصول فوق یکی از گزاره های مرتبط ارائه گردیده است.
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جدول شماره یک گزاره مرتبط با اصول حکمرانی
اصول حکمرانی
خدامحوری

گزاره مرتبط در متن نامه  53نهج البالغه
والی از اداى آنچه خداوند برعهده او قرار داده برنیاید جز با کوشش و یارى
خواستن از خداوند

آبادانی و عمران

شهرهایش را آباد سازد.

عدالت خواهی

چیزى در تغییر نعمت خدا ،و سرعت دادن به عقوبت او قوى تر از
ستمکارى نیست

دشمن ستیزی
رشد مردم و رشد با

با دشمنش جهاد نماید
دوستی رعیت آشکار نشود مگر به سالمت دل آنان

مردم
اتصال به منبع قرآن و
سنت

جایی که کارها بر تو مشکل شود و در امورى که برایت شبهه حاصل گردد
حل آن را به خدا و پیامبرش ارجاع ده

این پژوهش در مقوله سلوک شخصی حکمران به مفاهیمی همچون تعبد ،تعهد ،اخالق حکمرانی ،تقوای
شخصی ،مردم داری ،خدامحوری ،والیت مداری ،واقع بینی ،هوشیاری و مدیریت فردی رسیده است.
برای هر یک از مفاهیم فوق یکی از گزاره های استخراج شده در جدول شماره دو ارائه شده است .
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جدول شماره دو :گزاره مرتبط سلوک شخصی حکمران
گزاره مرتبط در متن نامه  53نهج البالغه

ابعاد سلوک
شخصی حکمران
تعبد

بهترین اوقات و باعظمت ترین ساعات را براى خود در آنچه بین تو و خداوند
است اختصاص ده

تعهد
اخالق حکمرانی

خلف وعده سبب خشم خدا و مردم است
هرگاه حکومت براى تو خودبزرگ بینی و کبر بهوجود آورد ،به بزرگی سلطنت
خداوند که فوق توست و قدرتی که بر تو دارد و تو را بر خودت آن قدرت و
توانایی نیست نظر کن

تقوای شخصی

بپرهیز از اینکه  ،کرده خود را بیش از آنچه هست بزرگ شمارى

مردم داری

بپرهیز از اینکه احسانت را بر رعیت منت گذارى

خدامحوری

جز خداى بزرگ هرگز احدى نگاهدارنده از بدى ،و توفیق دهنده به خیر و
خوبی نیست،

والیت مداری

به آنچه که دیدى ما بر اساس آن عمل کردیم اقتدا نمایی

واقع بینی

کار را بیش از آنچه هست پنداشتن باعث از بین بردن نور حق در قلب است.

هوشیاری

از غفلت در آنچه که توجه تو به آن ضرورى است و براى همگان معلوم است
برحذر باش

مدیریت فردی

هر کاری را به موقع خودش انجام ده

در مؤلفه مدیریت منابع انسانی حضرت علی علیه السالم به شایستگی محوری ،داشتن شناخت و تحلیل
از منابع انسانی ،رسیدگی و تفقد ،مدیریت عملکرد ،نظام حقوق و دستمزد و سازماندهی اشاره و تأ کید
نموده اند .برای هر یک از عناوین شغلی که در نامه نام برده شده است ضمن برشمردن شایستگی های
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اصلی افراد واجد صالحیت در آن شغل ،بر شناخت دقیق و انتخاب آ گاهانه تأ کید می گردد ،شیوه هایی
جهت مراقبت و رصد دائمی آنها پیشنهاد گردیده است .تذکراتی پیرامون ارزیابی عملکرد آنها و مدیریت
عملکرد ایشان مبتنی بر ارزیابی داده شده است و نسبت به نظام جبران خدمات و حقوق و دستمزد آنها
نکاتی بیان شده است  .در جدول شماره سه متناظر با هر یک از ابعاد پیشنهاد شده جهت مدیریت
منابع انسانی گزاره ای از متن نامه ارائه گردیده است.
جدول شماره سه :گزاره مرتبط با مدیریت منابع انسانی
گزاره مرتبط در متن نامه  53نهج البالغه

ابعاد مدیریت
منابع انسانی
شایستگی محوری

از عمال حکومت کسانی را انتخاب کن که اهل تجربه و حیاءاند

رسیدگی و تفقد

عنایت تو نسبت به آنان دلهایشان را متوجه تو می گرداند.

مدیریت عملکرد

نیکوکار و بدکار در برابرت یکسان نباشند ،که این کار نیکوکار را در انجام کار

کارکنان

نیک بی رغبت ،و بدکار را در بدى ترغیب می کند ،هر کدام را نسبت به کارشان
پاداش بخش.

نظام حقوق و
دستمزد
سازماندهی

در پرداخت مال به او گشاده دست باش آن مقدار که نیازش را برطرف کند ،و
احتیاجش به مردم کم شود
براى هر کارى از کارهایت رئیسی از منشیان قرار ده

یکی از مولفه های حکمرانی متعالی که در این پژوهش استخراج گردیده «نسبت و تعامل با مردم» است .
نکته بارز مشاهده شده در متن نامه  53نهج البالغه نگاه بنیادی و اساسی حضرت امیر المؤمنین علیه
السالم به نقش محوری مردم است  .در جای جای نامه این نقش با عبارات مختلف مورد تأ کید قرار گرفته
است  .مفاهیمی از قبیل همراه با مردم ،حسن ظن و خوش گمانی با مردم ،صداقت با مردم ،مربی مردم،
حامی و پشتیبان مردم ،ترجیح عامه مردم ،حفظ کرامت مردم و مراعات مردم با مطالعه و بررسی متن
نامه بدست آمده است .در جدول شماره چهار برای هر یک از مفاهیم فوق گزاره ای متناسب از متن ارائه
گردیده است.
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جدول شماره چهار :گزاره مرتبط با نسبت و تعامل با مردم
ابعاد نسبت و تعامل

گزاره مرتبط در متن نامه  53نهج البالغه

با مردم
همراه با مردم

در پرده ماندن حا کم شعبه اى است از تنگ خویی و کم اطالعی به امور.

حسن ظن و خوش

به صورتی باید رفتار کنی که خوش گمانی بر رعیتت را در کمک همه جانبه

گمانی با مردم
صداقت با مردم
مربی مردم
حامی و پشتیبان

به حا کم فراهم آرى
بپرهیز از اینکه به رعیت وعده اى دهی و خالف آن را به جا آورى
فقط در آنچه از عیوب مردم نزدتو معلوم است وظیفه اصالح دارى،
پس آرزوهاى رعیت را برآور

مردم
ترجیح عامه مردم

همانا ستون دین ،و جمعیت مسلمانان ،و مهیاشدگان براى جنگ با
دشمن توده مردمند ،پس باید توجه و میل تو به آنـان باشد

حفظ کرامت مردم
مراعات مردم

دررابطه باعیوبی که ازمردم بر توپنهان است کنجکاوى مکن
رعیت یا برادر دینی تو و یا انسانی مثل تو هستند

نظامات حکمرانی استخراج شده از متن نامه عبارتند از  :نظام مالیاتی ،نظام دفاعی ،نظام ادری ،نظام
قضایی ،نظام تجاری و بازرگانی و نظام حمایتی  .در رابطه با نظامات مولفه ای دیگر به عنوان مبانی وجود
نظامات نیز شناسایی و اشتخراج گردیده است  .ارتباط این نظامات با هم و تقدم و تأخر نقش آفرینی آنها
نیز در متن نامه اشاره گردیده است که می تواند در مهندسی نظامات حکمرانی راه گشا باشد .جدول پنج
شماره هفت این نظامات و یکی از گزاره های استخراج شده از متن نامه را نشان داده است .
جدول شماره پنج :گزاره مرتبط با نظامات حکمرانی
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گزاره مرتبط در متن نامه  53نهج البالغه

نظامات
حکمرانی

نظام مالیاتی زیرا مالیات جز با آباد کردن زمین به دست نمی آید ،و هر کس بخواهد منهاى آباد
نمودن مالیات بگیرد شهرها را خراب کرده ،و بندگان خدا را به هال کت انداخته ،و
حکومتش جز اندک زمانی نماند
نظام دفاعی
و نظامی
نظام تجاری
و بازرگانی
نظام قضایی

ارتش به اذن خداوند دژ مردم ،و زینت حا کمان ،و ارجمندى دین ،و راههاى
امنیت اند ،که مردم بدون آنان برپاى نمانند.
داد و ستد باید آسان باشد ،و بر موازین عدالت صورت گیرد ،و به نرخی معامله شود
که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود.
کار ارتش و مالیات دهندگان استوار نگردد جز با گروه سوم که عبارتند از قضات و
کارگزاران حکومت و منشیان حسابگر که قراردادها را محکم می کنند ،و آنچه را به
سود رعیت است جمع می نمایند ،و در امور خصوصی و عمومی بر آنان اعتماد
می شود.

نظام اداری
نظام
حمایتی

درامور کارگزاران حکومتت دقت کن و آنان را پس از آزمایش به کار گیر،
خدا را خدا را در طبقه پایین اجتماع ،از آنان که راه چاره ندارند ،و از کارافتادگان و
نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختی و صاحبان امراضی که از پا درآمده اند ،در
میان اینان کسانی هستند که روى سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانی که عفت
نفسشان مانع از سؤال است.

همانطور که در شکل شماره یک مشاهده می گردد یکی دیگر از مولفه ها «وظایف مردم نسبت به
حا کمیت» است که مفاهیم استخراج شده ذیل آن عبارت است از  :سلیم النفس بودن و حسن نیت
داشتن مردم ،پذیرش و حمایت از حکومت خود ،حمایت از زمامدار  .از دیگر مولفه های ارائه شده در
این پژوهش ذیل الگوی حکمرانی متعالی «سیاست گزاری» است .در رابطه با سیاست گذاری در
حکمرانی متعالی مفاهیمی از قبیل ابتنای بر قرآن و سنت در سیاست گذاری ،لزوم بازبینی تجربه حکومت
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های عدالت محور ،وضع سیاست های هم راستا با سیاست های مطلوب پیشین و استمرار سیاست های
مطلوب پیشین استخراج گردیده است .
همانطور که در شکل شماره دو مشاهده می گردد الگوی پیشنهادی این پژوهش تحت عنوان مولفه های
حکمرانی متعالی شامل  9محور اصلی و  51مفهوم و مؤلفه کلیدی می باشد.
نتیجه گیری:
با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می گردد که این پژوهش هم راستا و هم جهت با مقاله ها و
پژوهش های پیشین بویژه مقاله خاشعی و هرندی ( ،)( ..... ،)( ..... ،)1393و )( ......می باشد .با توجه به
بررسی متن نامه  53نهج البالغه و نتایج پژوهش مشخص شد که در فرایندحکمراني ،مردم دارای نقش
محوری و اس اسی هستند؛ به نحوی که تحقق حکومت و اصالح و اصالح و پیشرفت آن به سوی تحقق
اهداف به مردم و نقش آفرینی آنها وابسته است .با توجه به نتایج تحقیق وجود اصول راهنما و حا کم بر
حکمرانی جهت تضمین سالمت حکمران و حکمرانی ضروری تلقی می شود و اصولی همانند ابتنای به
قرآن و سنت ،حق مداری و خدامحوری ،عدالت خواهی ،دشمن ستیزی و  ....استخراج و ارائه گردیده
است .همچنین شخص حا کم و حکمران باید دارای شخصیتی تربیت یافته و دارای سجایای اخالقی و
تعهد الزم باشد که در همین رابطه مفاهیمی مانند تعبد ،تعهد ،اخالق حکمرانی ،تقوای شخصی و ...در
الگوی حکمرانی متعالی استخراج و ارائه شده است  .عالوه بر اصول کلی حکمرانی و بایسته های
شخصیتی حکمران ،در الگوی حکمرانی متعالی ،به ساختار و نظامات حکمرانی نیز پرداخته شده است؛
در رابطه با ساختارحکمراني ،نتایج پژوهش نشان از وجود نظامات پنج گانه دارد که عبارتند از  :نظام
ً
اداری ،نظام قضایی ،نظام دفاعی ،نظام تجاری و نظام حمایتی .حضرت در رابطه با این نظامات که عمال
شکل دهنده طبقاتی از جامعه نیز می باشند توصیفات و توصیه هایی اراده می فرمایند که در مدیریت
اثربخش این نظام ها و تعامل مثبت با این طبقات مفید است .به عنوان مثال بازرگاني و صنعت ،از منظر
امیرمؤمنان علیه السالم ،جایگاهی اساسي و راهبردی در ساختار اقتصادي و اجتماعي دارد و نگاه حضرت
به آن مثبت است .آن حضرت بازرگاني و صنعت را داراي ماهیتي سازنده می داند و برآن است که بازرگاني
و صنعت مایه گذران زندگی اقتصادي مردم است و بدون بازرگاني و صنعت فعال و سالم زندگي مردم از
آرامش بي بهره است .یکی دیگر از مواردی که در نتایج تحقیق ارائه گردیده است موضوع مدیریت منابع
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انسانی است  .نتایج تحقیق تأ کید بر شش محور شایستگی محوری ،شناخت و تحلیل از منابع انسانی،
سازماندهی ،مدیریت عملکرد ،رسیدگی و تفقد منابع انسانی و نظام حقوق و دستمزد در ذیل مؤلفه
مدیریت منابع انسانی دارد .در اندیشه و سیرة سیاسي امیرمؤمنان صراحت و صداقت از جملة برجسته
ترین ویژگیهایي است که زمامداران باید دارا باشند .دربارة شفاف بودن حکومتش چنین فرموده است :
«بدانید که حق شما در نزد من آن است که هیچ رازي را جز در جنگ بر شما نپوشانم» .نظارت مردم بر
اعمال کارگزاران تأ کید و سفارش کرده است .معیار آن حضرت براي قضاوت مردم دربارة اعمال کارگزاران
سیاسي مطابقت اعمال آنها با سنت و احکام دیني است.
اصول مداری و انجام ا مور طبق قواعد شرعی و عقلی در جای جای نامه به چشم می خورد و در مولفه
های حکمرانی متعالی نیز استخراج و ارائه شده است .
این پژوهش گامی کوچک در جهت بهره مندی هرچه بیشتر از منابع غنی و بی مانند اسالمی در جهت
تدوین الگوهای اسالمی برای استفاده در نظامان حکمرانی می باشد .امید است با گرایش بیش از پیش
پژوهشگران به استفاده و بهره مندی از این منابع غنی ،شاهد تولید نظامات و استقرار دولت اسالمی
باشیم.
 -6فهرست منابع:
.1

حمیدی ،کامبیز و رمضان شمس ،امیرحسین ( ،)1398مدیریت و حکمراني در اسالم از
منظر نهج البالغه ،رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت؛ بهار  - 1398شماره 11

 .2یوسفی شیخ رباط ،محمدرضا و بابایی ،فهیمه ( ،)1397استخراج مؤلفه های حکمرانی
خوب بر اساس نامۀ مالک اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد باالدستی جمهوری اسالمی
ایران ،فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه سال ششم شماره  21بهار 1397
 .3منتظری،محمد ،بهمنی ،ا کبر و فتحی زاده ،علیرضا ( ،)1397الگوي حکمرانی خوب از
دیدگاه نهج البالغه :گامی درجهت تبیین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ،دو فصلنامه
علمی پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانی ،سال ششم ،شماره یازدهم ،بهار
و تابستان 1397
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 .4درزی ,قاسم ,صدریه ,پیام .)1394( .نگرشی میان رشته ای به حکمرانی خوب؛ زمینه
مندسازی حکمرانی خوب در قرآن و نهج البالغه .فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای
نهج البالغه126 -103 ،)3(14 .
 .5امیری ( ،)1394مدیریت عمومی مبتنی بر نهج البالغه (مورد مطالعه  :نامه ،)53
 .6شا کری( ،)1393تأملی بر مؤلفه های حکمرانی خوب در نهج البالغه
 .7خاشعی ،وحید و هرندی ،عطاءاله( ،)1393تبیین ابعاد حکمراني متعالي مبتني بر سیرة
حکومتي امام علی (ع) تلفیق رویکرد اجتهادي و تحلیل محتوا ،پژوهشهاي علم و دین،
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی ،سال پنجم ،شمارةدوم ،پاییز و زمستان
 ،1393صص 110-85
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1390 ،مدیریتی
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