
  

 

 با ريكب كوروش يحكمران نظام يقيتطب يبررس

  خوب يحكمران اصول

  *فرد سيدمجتبي حسيني. 3/ اهللا كرم يحق مسلم. 2نيا /  عبدالرضا بيگي دكتر .1

  دانشگاه شاهد، تهرانو مدير گروه مديريت دولتي . استاديار 1

  تهران ،شاهد دانشگاه ،يانسان منابع تيريمد ارشد يكارشناس. 3 و 2

  )20/1/1391 ، پذيرش:7/10/1390(دريافت: 

  چكيده
آوردن قدرت، با هم در حال  دست بهها همواره براي  اي به قدمت بشر است و انسان موضوع حكمراني داراي سابقه

ار گرفـت و  هاي آكادميك مورد بررسي و بازبيني قـر  نزاع بودند. با پيشرفت فرهنگ و تمدن، حكمراني نيز مانند ساير مقوله

توان در  ترين اصول را مي مطرح شد. اصول ديگري نيز وجود دارد كه از نظر ما كامل 1اصول حكمراني خوب عنوان بهاصولي 

و ساير ائمه ديد و استخراج كرد. در اين مقاله سعي بر آن است تا نحوه  ع، حضرت اميرالمؤمنين عليصسيره حضرت رسول

ز پادشاهان ايران بوده و به عدالت نيز مشهور بـود) را بـا اصـول حكمرانـي خـوب      رهبري و حكمراني كورش بزرگ (كه ا

تطبيقي بررسي كند. البته الزم است ذكر شود كه دليل انتخاب حكومت كوروش از آن جهت بـوده اسـت كـه بـه      صورت به

همواره مردم حامي وي بودند و نيمي از جهان را زير سلطه خود داشته است، اما  كه نيابه  توجه بابررسي اصول اين پادشاه 

كرد ظلم روا نداشت، بپردازيم. بنابراين در اين مقاله ابتدا بـه تعريـف    گاه در حق مردمش و نيز كشورهايي را كه فتح مي هيچ

هاي حكمراني خوب  حكومت، حاكميت، حكمراني و سير تكامل اين مفاهيم پرداخته شده است. در ادامه اهداف و شاخص

به  تينها دري قرار گرفت. سپس به بررسي فرهنگ و تمدن در دوره زمامداري كوروش پرداخته شده است. نيز مورد بررس

گرايـي،   جويي، اجماع، شـفافيت، قـانون   داري كوروش در اصول مشاركتبررسي تطبيقي اصول حكمراني خوب با حكومت

  ه است.پذيري پرداخته شد گويي و مسئوليتجويي، پاسخ يي، عدالتكارااثربخشي و 

  واژگان كليدي
  حكمراني، اصول حكمراني خوب، كوروش كبير.

                                                             

  sm.hosseinifard@alumni.ut.ac.irنويسنده مسئول:    *
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  راهبرد

 1391، بهار سال پنجم، شماره هفتم
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  مقدمه

كارهـاي توسـعه كشـورهاي    وحكمراني خوب، الگويي است كه در پـي ناكارآمـدي سـاز   

 منظـور  بهتوسعه  حال دردر كشورهاي  ويژه بهالمللي ارائه شده است. يافته در مجامع بينتوسعه

اي برخـوردار اسـت و    كارهاي حكمراني از جايگـاه ويـژه  وازسازي سبهبود و استقرار و نهادينه

هاي مختلف دنيا ترجمه  هاي مديريت و رهبري كوروش به زبان وگوهاي بسياري از آموزهگفت

هايش و سرزمين پهناورش، مطالب زيادي نگاشته شده اسـت، ولـي   شده است. از كشورگشايي

رده شـده و بـه گفتـه ويـل دورانـت:      كمتر از چگونگي مديريت و رهبريش سخن بـه ميـان آو  

را بر دوش داشـته اسـت.   » هاي تاريخي هاي مهم دوره ترين دولتادارهكوروش يكي از خوش«

دانـد كـه در زمينـه     پيتر دراكر نحوه مديريت كوروش را نخسـتين و هنـوز بهتـرين كتـاب مـي     

 مديريت و رهبري نگاشته شده است.

  تعريف حكومت

آمـده اسـت. مفهـوم حكومـت از واژه      گونـه  نيبـد حكومـت  نامه سياسي، واژه در دانش

به معناي فرمانروايي، حكمراني و اداره است كه در سياست بـه معنـاي    Governmentانگليسي 

رديف يا هم عنوان به »دولت«دستگاه فرمانروايي در كشور اشاره دارد و در برخي متون نيز واژه 

هـايي كـه   توان از تعريف ارگان). البته مي141: 1370برده شده است (آشوري،  كار بهآن  جاي به

هايي كه قوه اجرا را اعمـال   ارگان ويژه بهكشور به عهده دارند،  -عمالً حكومت را در يك دولت

  ).315: 1375كنند نيز در تعريف واژه دولت سود برد (قاضي، مي

  تعريف حاكميت

ست. در لغت به معني قـدرت  گرفته شده ا Sovereigntyمفهوم حاكميت از واژه انگليسي 

شـود كـه    مطلق و فرمانروايي ترجمه شده است و در اصطالح به قدرت عالي دولت اطالق مي

توان حاكميت را به دو  كننده قانون است و باالتر از آن قدرتي نيست. البته ميگذار و اجراقانون

  ).128: 1383پور،  نوع حاكميت خارجي و حاكميت داخلي تقسيم كرد (قلي
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  تعريف حكمراني

هـا   جا به برخي از آناز واژه حكمراني نيز تعاريف زيادي صورت گرديده است كه در اين

اقتباس شده و به معناي حكومت،  Governanceاشاره خواهد شد. واژه حكمراني از واژه التين 

  ).689: 1387شناس،  (حق  فرمانروايي و رهبري تعريف شده است

  يت، حكمرانيسير مفاهيم حكومت، حاكم

ها گذشته، مفاهيم جديـدي نيسـتند و    واژه دولت، حكومت و حاكميت با تعريفي كه از آن

قدمتي به اندازه تمام بشريت دارند و دانشمندان و فالسفه زيادي در طـول تـاريخ بـه بحـث و     

ر ايـن  هاي مختلف به بحث دكدام از زاويه و ديدگاهاند. هر شده پرداختهنظر در مفاهيم يادتبادل

خالصـه در جـدول يـك بـه بيـان هـر گـام از         طـور  بـه ). 45: 1383پور،  اند (قلي زمينه پرداخته

  هاي ارائه شده در دوره زماني آن پرداخته شده است. نظريه

  )47: 1383پور،  (قلي هاي ارائه شده در مورد حكمراني سير مفاهيم و نظريه. 1شماره جدول 

 نظريه دوره تاريخي نظريه پرداز

 دولت مبتني بر عدالت، تركيب قدرت سياسي و عقل فلسفي م. ق 347- 427 فالطونا

 محوري و شهروندمداريدولت مبتني بر مصالح همگان و مبتني بر عدالت، قانون م. ق 322- 385 ارسطو

 دولت مبتني بر عدالت، قانون و احكام ديني 430- 345 آگوستين

 1527- 1469 ماكياول

مصلحت با  اساس برنگر به دولت؛ رفتار دولت حقيقت نگر ودو ديدگاه واقع

 نگرنگر و توجه به دين و قانون در نگاه حقيقتتكيه بر آزادي در نگاه واقعيت

 دولت مبتني بر قانون و عدالت؛ بهترين شكل حكومت نيز سلطنت شاهانه است. 1596- 1530 ژان بودن

 روحاني و تأكيد بر آزادي و عدالتتفكيك قدرت سياسي از قدرت  1679- 1588 توماس هايس

 غايت دولت امنيت و آسايش و رفاه، جدايي قواي مقننه، مجريه و قضاييه از هم 1704- 1632 جان الك

 ها به جمهوري، سلطنتي و استبدادي مطلق بندي حكومتتقسيم 1755- 1689 منتسكيو

 محوريز اراده عمومي و قانوندولت مبتني بر قرارداد اجتماعي، اطاعت ا 1755- 1712 ژان ژاك رسو

 1832- 1748 بتهام

اصل سودمندي عمومي در حكومت؛ حكومت مبتني بر اكثريت سياسي، آزادي 

گفتار و برخورداري افراد از حق نمايندگي و نيز وجود فرمانرواياني كه بر اساس 

 اقتصاد آزاد عمل كنند.

 1831- 1770 فردريك هگل

، تحقق آزادي عدالت، تدوين قوانين در گيري دولت فرايند ديالكتيكي شكل

 وظايف دولت و نقش دولت در جامعه مدني 
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  حكمراني خوب

در اين تحقيق منظور از حكمراني خوب، مديريت اثـربخش منـابع اقتصـادي و اجتمـاعي     

). Lyon, 2000: 87( جـو و بـاز باشـد   گـو، عـدالت  ي كـه شـفاف، پاسـخ   نحو بهباشد،  كشور مي

ارائه شد،  1989المللي در سال يك نهاد معتبر بين عنوان بهنك جهاني حكمراني خوب توسط با

ارائه خدمات عمومي كارآمد، نظام قضـايي قابـل    عنوان بهكه براي اولين بار حكمراني خوب را 

المللـي   المللي، صندوق بـين گو بيان داشته است. عالوه بر اين نهاد بيناعتماد، نظام اداري پاسخ

 ,Epstein and Gangيافته تعريف كرده اسـت ( وب را به نتايج بهتر توسعهپول نيز حكمراني خ

اي نيز آن را يك مفهوم كلي مفصل و تصويري از مفهوم توسعه و حركـت بـه   ). عده17 :2009

به اين تعاريف، محقـق درصـدد    توجه با ).Brand, 2007: 5-41اند ( سمت توسعه معرفي نموده

هاي حكمرانـي   توان به متغيرمي اندازه چهرا تا  ريكب كوروش اين است كه نظام اداري و رهبري

  خوب تطبيق داد.

  پيدايش تفكر حكمراني خوب

هايي كه انگيزه اصلي پيدايش ادبيات حكمراني خوب بوده، عـالوه بـر مالحظـات     دغدغه

اي دارد كه در مورد دولت و نقـش آن در توسـعه    انديشمندانه تجربي، ريشه در مباحث عقلي و 

تحليل و بررسي چگـونگي   كه يطور بهتصادي، رفاه و عدالت اجتماعي صورت گرفته است؛ اق

ها به زمان مـاكس وبـر   چنين اثربخشي آنبه ميزان مقبوليت، اعتبار و همعملكرد ديوان ساالري 

يافتن راهـي بـراي    دنبال بهگونه كه در جدول يك مشاهده شد، ماكس وبر نيز گردد. همانبرمي

اي بهتر بوده كه اين دغدغه نيز بخش اساسـي از فلسـفه تفكـرات     حكومت و جامعهاعمال بهتر 

  ).109: 1379(نوذري، است  ها را به خود اختصاص دادهآن

  اهداف حكمراني خوب

تـرين  تـرين و جـذاب  اي قديمي است كه اخيراً احيا شده است و بـه مهـم   حكمراني واژه

يك مفهـوم   عنوان بهتي تبديل شده است و عموماً مديريت دول ويژه بهمفاهيم در علوم اجتماعي 

توان اهـداف زيـر را   رود. بر اين اساس مي مي كار بهجديد در ارتباط با دولت و مديريت دولتي 

  ).52: 1383پور،  براي حكمراني خوب برشمرد (قلي
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  اهداف حكمراني خوب. 2شماره جدول 

  

  

  

  

برشـمرد كـه   » حكمراني خوب«هاي مشترك را براي  ي ويژگيسر كتوان ي در مجموع مي

  ها در اكثر تحقيقات انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. اين ويژگي

  )Mobius, 2001: 4( بهاي حكمراني خو ويژگي. 3شماره جدول 
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 تقويت كننده ساختارهاي دموكراتيك  

 گويي و توسعه مشاركت خواهد بود.باعث باال رفتن شفافيت، پاسخ 

 خواهد آورد. به وجودگفتمان جديدي در بحث احترام به حقوق بشر و حاكميت قانون  

 يابي به توسعههت تسهيل در دستي مناسب اقتصادي جخط مشكننده يك  وجود آورنده و اتخاذ به 

  هاي حكمراني خوب شاخص

اي  كار مناسب براي معرفي و سنجش يك پديده است، به همين منظور عدهوشاخص ساز

اند تـا ضـمن شناسـايي     هاي آن پرداخته در تعريف و شناسايي حكمراني خوب به بيان شاخص

و سـنجش آن در جوامـع مختلـف    گيـري   ها به انـدازه  ، با استفاده از شاخص»حكمراني خوب«

ـ  هـر المللـي   هاي ملي و بـين  ها و نهاد بپردازند. براي اين منظور افراد، گروه هـا و   شـاخص  كي

هـا پرداختـه    اند كه در ذيل به تفصـيل بـه آن   هايي را براي حكمراني خوب معرفي نموده ويژگي

)، 2000( 1، تيلوررنظي» حكمراني خوب و حكمراني جهاني«شود؛ و در مقاالتي تحت عنوان مي

هاي  ) شاخص2008( 2سيمس» هاي آن حكمران خواب و چالش«و نيز در مقاالتي تحت عنوان 

  اند: زير را جهت حكمراني ارائه داده

  

  

                                                             

1. Taylor 

2. Simms 

 هاي مدني ايجاد آزادي

 تقويت سرمايه اجتماعي

 پايدار نيروي انساني  توسعه

 هاي برابر پذير از طريق ايجاد فرصتكمك به اقشار آسيب
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  حكمراني

  خوب 

 مشاركت

 ييكارااثربخشي و 

 اجماع

 شفافيت

 گوييپاسخ

گرايي  قانون

 جويي عدالت پذيريمسئوليت

  

   
  

 

  

    

        

    

    

  

  

  

  )UNESCAP, 2002 .ك. رهاي حكمراني خوب (محقق ساخته،  مؤلفه. 1شماره شكل 

  شفرهنگ و تمدن در دوره زمامداري كورو

مانده، مردم پـارس در شـهامت، پارسـايي و پرهيزگـاري      جاي بهي ها نبشته سنگ اساس بر

تـرين بخـش   بزرگها دروغ و  گناهان در ديد آن نيآورتر ننگهاي همسايه بودند.  ملت زد زبان

گـو،  نگـاران يونـاني راسـت   گو بود. تمام نويسندگان و تاريخشان، تربيت جواناني راستزندگي

مـنش و آزاده  در زمـان كـوروش، بـزرگ     خصـوص  بـه اند. مردم پـارس   ا ستودهمردم پارس ر

ها بود و شاه به نمايندگي اهورا مزدا قانون مزبـور را   ترين قانوناند. قانون اهورا مزدا؛ ممتاز بوده

  توان به سه بخش تقسيم كرد: ها در زمان كوروش را مي آورد. روش تربيت ايراني به اجرا در مي

  ؛اعي (آمادگي هر فرد براي شركت در كارهاي گروهي، قومي و در جامعه)تربيت اجتم .1

هاي فردي كه در زنـدگي سـودمند بـوده و     تربيت فردي (هوش و شخصيت و شايستگي .2

  ؛)تاسشده  عملي مي

ات لشـگري و  تربيت نوع سوم اين بوده كه بيشتر افراد برجسـته، خـانواده را بـراي خـدم     .3

  كردند. كشوري آماده مي

ها پـس از دالوري در جنـگ،    ترين سربلنديدر ديدگاه ايرانيان بزرگ«نويسد:  يهرودت م

فلسفه شاهنشـاهي  ». و نيك رفتار بود گفتار كينداشتن فرزندان زياد، پرهيزگار، نيك انديش و 

هـا؛ زيـرا   فـروش انسـان  و داري و خريد  كوروش نه با ظلم و ستم سازگار بود و نه با نظام برده
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معنـي   دسـتمزد داري ندارد و در اين كـيش فـرد بـدون    گونه سازشي با بردهكيش زرتشت هيچ

ها ايـن راز را گشـود    لوح در تخت جمشيد و خواندن آن 30000 نبختانه پيدا شدندارد. خوش

كردند. مزد نسـبت بـه سـن كـارگران      و نشان داد كه كارگران و كاركنان همگي مزد دريافت مي

سرگرم بودنـد از مـزد دادگرانـه     كار بهها هايي كه در كارگاه ترها و دخ ي زنحت وگوناگون بوده 

). سياست مـذهبي كـوروش و داريـوش نسـبت بـه      191-192: 1389جستند (قدياني،  سود مي

  عقايد كشورهاي تابعه اصل مدارا و رئوفت بود.

  داري كوروش بررسي تطبيقي اصول حكمراني خوب با حكومت

  جويي مشاركت .1

اي است كه مردم در آن مشاركت داشـته باشـند و بتواننـد     دني، جامعهاگر مراد از جامعه م

در اداره آن ايفاي نقش كنند، حاكم بر سرنوشت خود باشند و بتوانند عزل و نصب نمايند، بايد 

گفت همه تفاسير جامعه مدني از ديدگاه دانشـمندان غربـي بـه اصـل مشـاركت مـردم در اداره       

). از ديدگاه نگـرش  277: 1382نژاد، رند (خسروپناهي و داعيجامعه و امورات آن اتفاق نظر دا

توان سيستمي نيز مشاركت جايگاه مهمي در روند توسعه به خود اختصاص داده است؛ زيرا مي

يي مـؤثر و مطلـوب آن ارتبـاط    كـارا الزمه يك سيستم در نظر گرفت كه  مثابه بهكليه جامعه را 

پـردازان  عناصر موجود در آن خواهد بود. اكثريت نظريهكارگيري تمامي  ارگانيك بين اجزاء و به

هـاي   القول هستند كـه عنصـر مشـاركت، يكـي از شـاخص      ي نيز بر اين نظر متفقاسيس توسعه

هـاي سـنتي    هاي نوين رهبري، سبك). ديدگاه21: 1382رود (اخوان،  مي شمار بهتوسعه سياسي 

بـردار آن مغـز متفكـر    يگران را تنها فرمـان انديشيدن يك فرد متمركز بوده و د مديريت را كه بر 

پـاي  كنـد. رد  داند و بـر مـديريت مشـاركتي پافشـاري مـي      دانستند را، براي زمان گذشته مي مي

داشـته  سربازي كـه فرصـت تفكـر ن   «توان يافت:  هاي بلند كوروش را در اين گفته او ميديدگاه

 تـوان كتي نيازمند دو پيشـينه اسـت؛   سازي مديريت مشار پياده». باشد هميشه سرباز خواهد ماند

گروهي. امـروزه پافشـاري بـر كـارگروهي را از ادبيـات جهـاني مـديريت        كاركنان و كار ييافزا

 يمـ يت كـار انـد كـه فرهنـگ     كنيم، ولي در عمق باور ايرانيان، كه بر ايـن عقيـده  الگوبرداري مي

يـابيم كـه    وروش مـي هاي فرهنگ كـار گروهـي را در آيـين كـ     ندارند، جالب است وقتي ريشه

افزايـي  هاي فرهنگي و تشخيص افراد و آگاهي او به پديده هـم  برداري از تفاوتپذيرش و بهره
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كـاري افـراد بـراي    به هم زدن دامناگر بتوان با «گويد: انگيز است. كوروش ميگروهي، شگفت

نيـروزا  تر هـا بيشـ  تفـاوت آن  هـا را كـاهش داد  هاي مشترك، بدگماني ميـان آن  رسيدن به هدف

  .)1-5: 1389(گزنفون، » ها شود تا تنش آن مي

  اجماع .2

ها و طوايـف و   از افراد و گروه كي هركرد كه  ي تعريف ميصورت بههايش را  كورش هدف

 كـه  يكسـ كردند هدف او، هدف خودشان اسـت. او استراتژيسـت توانـايي بـود؛      اقوام باور مي

ها حتي زبـان  يله گوناگون (كه بسياري از آنهايش آن همه قوم و قب بتواند براي رسيدن به هدف

هـاي آن و   فهميدند) را چنان در مدت كوتاهي متحـد كنـد، هنـر رهبـري و مهـارت      هم را نمي

و عامل شكست بسياري از مديران امـروزي در همـين    در حد اعال دارداجماع كردن پيروان را 

ـ  هـر هاي مختلف را كه ه دانند چگونه افراد و گرو است كه نمي ي بـر سـازمان اثـر    نـوع  بـه  كي

كننـد و   كاري ايجادها فضاي دوستي و هم پذيرند، گرد هم آورند و ميان آن گذارند يا اثر مي مي

ه افـراد،  ها به شالوده فرهنگـي پيچيـد  هدف مشترك رهنمود كنند. شايد آن يسو بهكاران را هم

 ).18-19: 1389كنند (گزنفون،  مي تر توجهبراي رسيدن به اهداف كم

  شفافيت .3

يابي بـه حكمرانـي خـوب داشـته باشـد،      تواند در دست در بحث شفافيت و نقشي كه مي

ي از سـوي  خـوب  بـه ها به امر شـفافيت  مقاالت و تحقيقات زيادي صورت گرفته است و در آن

الملل مورد تأكيـد قـرار   بانك جهاني و مؤسسه شفافيت بين همچونالمللي  بيننهادها و مجامع 

يك شاخص مهم در حكمراني خوب، بارهـا   عنوان بهمثال توجه به شفافيت مالي  عنوان بهدارد. 

الملل نام برده، مورد توجه و تأكيد بوده است. حكمراني بايد شـفاف باشـد،    از سوي مجامع بين

انـد كـه    هاي اخير با اكـراه دريافتـه   الملل در سالهاي بين ها و سازمان چون بسياري از حكومت

. ادامـه داد  را تـوان راه گـروه كـوچكي از نخبگـان، نمـي     گيـري مخفيانـه   مديگر با شيوه تصـمي 

هاي عمومي خوب را نيز دور از چشم مردم تدوين  نبايد سعي كنند حتي سياست گيران تصميم

 ).555-556: 1383كنند (ميدري و خيرخواهان، 
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  گرايي قانون .4

ـ كند و استمرار مـي  اي ظهور پيدا ميحاكميت قانون در جامعه اي  د كـه در آن مجموعـه  ياب

مـردان و  براي تمامي آحاد جامعه اعم از دولت» حدود«و » حقوق«شناخته شده مورد احترام از 

حقـوق متقابـل مـردم و    « قتيحق درمردم عادي، وجود داشته و به رسميت شناخته شده باشد. 

يـك   و التزام هر دو به رعايت اين حقوق است كـه ويژگـي حاكميـت، قـانون را در    » حكومت

حقـوق ديگـري    لهيوسـ  بـه كدام كند و متقابل بودن اين حقوق يعني حقوق هر جامعه ايجاد مي

 ).492-493: 1383شود (ميدري و خيرخواهان،  محدود مي

  اثربخشي و كارايي .5

يي و اثربخشـي حاكميـت مربـوط    اكاربه شود  مفهومي كه از شاخصه عملكرد استنباط مي

باشـد.   اي استفاده صحيح از منابع تحت اختيـار حاكميـت مـي   معنشود. اين دو مفهوم نيز به  مي

  هاي عملكرد نيز داراي شش مالك به شرح زير است: شاخص

 شود؛ يابي به اهداف مربوط ميشده به اثربخشي در دستهاي انجام  اثربخشي در هزينه ·

 گردد؛ برمي صالحيت؛ كه اين امر به توانايي مسئولين ·

 ي و بسنده براي همه افراد؛در اختيار گذاشتن اطالعات كاف ·

 بستگي دارد؛ تشانيتربمديريت توافقي كه به توانايي مديران و  ·

 بازنگري و ارزيابي در كارهاي انجام شده؛ ·

پذيري كه به توانايي مديريت در تشـخيص مشـكالت اجتمـاعي و آمـاده      مديريت ريسك ·

 گردد. ي حل آن برميشدن برا

هـاي روزانـه بـا    چه مـديران بنگـاه  كوروش با آندر گوشه و كنار سازمان بزرگ و شاهانه 

نگـارد كـورش    چه گزنفون مـي آوري وجود دارد، چنان بستگي شگفت شوند، هم ها درگير مي آن

ريزد و مانند يـك مـدير    عامل، برنامه ميداند و هم تاكتيك؛ او مانند يك مدير هم، استراتژي مي

هـاي وي را در   توان آموزه مي نيبنابرايي). اراككند (اثربخشي و  مياني خوب، برنامه را دنبال مي

  ).1-25: 1389كار ببريم (گزنفون،  اي خود به سراسر زندگي حرفه

، 1990كه در مجله بيزنس چاپ شد، آمده است كـه در دهـه   » داري بحران بنگاه«در مقاله 

ننـد.  هاي بزرگ شده را چگونه به حريف چـاالك بـدل ك   چالش بزرگ مديران اين بود كه بنگاه
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هاي آينده، پديد آوردن فرهنگي است كـه برانگيزاننـده، پـاداش دهنـده،     ولي چالش بزرگ سال

دهد كه چرا بار ديگر توجـه بـه كـوروش فراخـوان      نوآور و كارآفرين باشد. اين نكته نشان مي

همتـا و توانـايي   ريزي راهبـردي بـي   طور كه راستي و درستي، برنامه روزگار كنوني است، همان

  كند. انديشمندان مستقل، پيروزي و موفقيت را تضمين مي  بر كوروش

 جويي عدالت .6

 دسـت  بهاي از بابل  شناسي در گوشههاي باستان در كاوش 1878اي كه در سال  در كتابچه

ها با مردم آن سامان با  خوانيم كه چگونه پس از چيرگي بر شهر آمده است، از زبان كوروش مي

شود. سازمان  ن كتيبه اكنون نخستين اعالميه حقوق بشر شناخته ميانسانيت رفتار شده است. اي

هـاي   اين دست آورد، اعالميه حقوق بشر كوروش را به همـه زبـان   بزرگداشتملل متحد براي 

كـوروش بـزرگ در ميـان همـه     «نويسـد:   رسمي دنيا ترجمه كرده است. ويل دورانت مورخ مي

مپراطوري خويش را بر مبناي بخشش و عدل بنا نهـاد  تر بود، او عادل نهادتر پاكفاتحان از همه 

يا  شدن كشتهكردند كه جز  رو در نبرد با او گمان نميو دشمنان از گذشت او آگاه بودند از اين

گويـد:   ). در جاي ديگر كوروش مي24-25: 1389(گزنفون، » كشتن گزينه ديگري وجود ندارد

دادم، اگـر كسـي در    خوردم بـه ديگـران مـي    ميام هر روز پهن بود و از غذايي كه خودم  سفره«

كارش بهتر بود اگرچه در وفـاداري او ترديـد داشـتم، ولـي در دادن پـاداش بـا عـدالت رفتـار         

و  ستم وعدالتي، نه با ظلم    ). نظام شاهانه كوروش نه با بي185-188: 1389(گزنفون، » كردم مي

گونـه   ار بـود، زيـرا كـيش زرتشـت هـيچ     هـا سـازگ   داري و خريد و فروش انسان نه با نظام برده

سازگاري با اين موارد نداشت. در اين كيش فرد بدون حقـوق، معنـي نداشـت. بـا پيـدا شـدن       

ها معلوم شد كـه همـه كـارگران، زنـان و... كـه در      لوح در تخت جمشيد و خواندن آن 30000

 ).190-191: 1389گرفتند (قدياني،  ها مشغول كار بودند، مزد ميكارگاه



  129...    ريكب كوروش يحكمران نظام يقيتطب يبررس 

  گوييپاسخ .7

گيرنـدگان مسـئول   تصميمافراد جامعه تا در مورد اينكه آيا  گويي فرصتي است برايپاسخ

 :Esty, 2007نظر نماينـد ( جامه عمل بپوشانند يا نه، اظهار تشانيمسئولاند به  امور، توانسته انجام

 سئولينم از ممستقيمستقيم يا غير صورت بهدر سايه اين فرصت است كه افراد جامعه  لذا ؛)515

گـويي بگيرنـد   ها داده شده است پاسـخ هايي كه به آن توانند در قبال وظايف و مسئوليت امر مي

)Me Neil and mumvma, 2006: 30 در تاريخ آمده است هنگامي كه شهر بابل و آشور توسط .(

مـده  ها به تسخير درآنيروهاي كوروش تسخير شد، به فرمان كوروش براي مردماني كه شهر آن

هايي درست شد كه به شكايت مردم پاسخ دهند. كوروش فرمان داد اگر زيـاني بـه    بود، ايستگاه

هايي براي كمك به مردم نيازمنـد برپـا   كسي وارد شده است، بايد جبران شود. همچنين ايستگاه

دسـتور دادم در ميـدان   «گويـد:   ). در جاي ديگر كوروش مـي 170-185: 1389كردند (گزنفون، 

نشسـتم و بـا    روي كاخ شاهنشاهي چادري برپـا كننـد. روزهـا در چـادر مـي      بابل، روبهعمومي 

كردم. در چنين وضعي حتي امكان داشت كـه كسـاني    خواست مرا ببيند ديدار مي هركس كه مي

  ).170-185: 1389(گزنفون، » قصد جان مرا كنند

  پذيريوليتئمس .8

اشـاره بـه واكـنش در برابـر     هشتمين شاخص كه براي حكمراني خوب ارائه شده اسـت،  

هاست. البته بايد اذعان داشت كـه مـوارد يـاد     هاي اجتماعي و مسئول بودن در اين پديده پديده

هايي است كه توسط ماهاراج و همكارانش در ايـن تحقيـق ارائـه     اي از گزارش شده تنها گوشه

اين خطر بزرگ پيروزمندان همواره در معرض «گويد:  كوروش در جاي ديگر مي ت.گرديده اس

ها را به پيروزي رسانده است، اگر از آن، دسـت بردارنـد و   اي كه آن هستند كه زندگي قهرمانانه

شـان  هـاي پروري روي آورند و در آغوش زندگي پرتجمل بلغزند و نسبت بـه مسـئوليت  به تن

هـيم تـا   ديگر را پيوسته هشدار دا ديري نخواهد پاييد. ما بايد يكهتوجهي كنند، حكومت آن كم

در جـاي ديگـر كـوروش    ». خدمت به مردم مانند انگل در دام رسيدگي به خـود نيفتـيم   جاي به

ام و  گذاشـته  هـا احتـرام  هـاي گونـاگون، بـه خـدايان آن     جا به پيـروان كـيش   در همه«گويد:  مي

(گزنفـون،  » ها را بسـازند ام كه مجدداً آن ام، حتي ياري كرده شان را خراب نساختههاي پرستشگاه

1389 :185-170.(  
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  گيري نتيجهبحث و 

كنيم و چون نيـك   هاي مديريت و رهبري را كه از زبان بيگانگان بازگو مي چه بسيار آموزه

بنگريم ريشه در گفتار و كردار آشنايان دارد. آشناياني چون كـوروش كـه همـواره در نخسـتين     

ايـم، از   هايش خوانده گشايي شورايم. درباره ك هاي تاريخمان با نام او آشنا شده هاي كتاب صفحه

ايم، ولي كمتر از نحـوه مـديريتش سـخن     پهناور سرزمينمان در دوران پادشاهيش به خود باليده

ايم كه بياموزيم از پند و گفتارها و كردارهاي مديريتي كـه بـه    ايم. كمتر بر آن بوده به ميان آورده

را بـر دوش  » هـاي تـاريخي   دوره  ههـاي همـ   ترين دولت يكي از خوش اداره«گفته ويل دورانت 

ها اشـاره شـد   خالصه به آن صورت بههاي حكمراني خوب كه  به شاخص توجه باداشته است. 

هـا   عملـي بـه ايـن شـاخص     صورت بهبا كمي تأمل پي خواهيم برد كه كوروش در ساليان دور 

كنـيم و   مـي  توجه كرده است. ولي اكنون ما بسياري از اين اصول را از كشورهاي ديگر ترجمـه 

  دهيم. مورد بحث و بررسي قرار مي

قـدر كـوروش و   ي گـران دسـتاوردها  پاسـدار اميد است ما مديران امروز ايران زمين، كـه  

ايم، چون كوروش با پروردگار خود عهد ببنـديم   مايهبسياري ديگر از بزرگان اين سرزمين گران

ي اين كشور پهناور بپردازيم كـه  ها باشيم و چنان به مديريت كوچه كوچه» شايسته آفرينش«كه 

  استوار ايستاديم. مانمانيپدر پايان بتوانيم سرافرازانه بر خود بباليم كه بر 

، حضـرت  ص ترين اصول را در سيره حضـرت رسـول  در پايان بايد يادآوري شود كه كامل

ـ توان ديد و در اين زمينه مقاالت و كتب بسياري  و ساير ائمه مي ع اميرالمؤمنين علي  صـورت  هب

  اند كه هشت اصل حكمراني خوب، تنها بخشي از آن است. تطبيقي به اين كار پرداخته
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  و مآخذ منابع

  ، چاپ دوم، تهران، نشر مرواريد.»نامه سياسيدانش«)، 1370آشوري، داريوش. ( .1
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