
 

 مطالعه نسبت مدل حکمرانی جمهوری اسالمی ایران با مدل حکمرانی خوب
 

مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی/ سال نهم  فصلنامه علمی 

 61-93صص   1011( بهار 11)پیاپی  1شماره 
حکمرانی جمهوری اسالمی ایران با مطالعه نسبت مدل 

 مدل حکمرانی خوب
 DOR: 20.1001.1.23295599.1400.9.1.2.9 نوع مقاله: پژوهشی

 1علی قجری
 2یونس نوربخش

 1/5/9411تاریخ پذیرش:            91/4/9411تاریخ دریافت: 

 چکیده

میهاد طهحو     حکمرانی، عمدتاً بر موضوعاتی مانند تکه  تکه  نهدد تهدر     های جدید در پژوهش
دولتی و فرادولتهی، توهویت تمرزدادایهی اا دولها و اتکهاا بهر انهوام جدیهد موهاورت و موهارزا           

نمایهد توجه  به     نود. این مسال  در ادوار مختلف محر  بودت اما آنچ  مهم مهی نهرونداد، تمرزد می
میهاد دو   هایی اطا ز  میاد الگوهای مختلف حکمرانی برترار اطا. پژوهش حاضر بر نسباتفاو 

حکمرانهی  »و مهد   « حکمرانهی اطهیمی  »الگوی نناخت  ندت حکمرانی در جهاد امروا، یعنی مهد   
تمرزد زردت اطا. در این نسبا، الگوی طراحی ندت حکمرانی در نظها  جمههوری اطهیمی    « خوب

نهت   ایراد ب  عنواد نمون  موردمحالع  اا مد  حکمرانی اطیمی موردنظر ترار گرفت  و هدف بهرآد دا 
ندت تا با اطتفادت اا روش تحلیل محتوای زیفی، ب  احصاا مضامین و تحلیل اصو  محهوری هریه    

ههای نظهری آنهها    های این دو مد  را در طحح بنیهاد پرداخت  و اا این رهگذار تفاو  اا این دو مد 
می دهد، مد  حکمرانهی اطهیمی در جمههوری اطهی    مورد بررطی ترار دهد. نتایج پژوهش نواد می

امامها و  »، «اخیق اطهیمی »، «گرایینریعا»، «گراییوحی»، «حازمیا خدا»ایراد با مضامینی چود 
، «حازمیها تهانود  »تابل توریح و توصیف اطا. اما الگوی حکمرانی خوب مضامینی چود « والیا

نهی به    ب  عنواد اصو  بنیادین حکمرا« پاطخگویی»و « زارآمدی»، «نفافیا»، «پذیری افرادمسئولیا»
نحوی ز  آورد. مقایس  مبانی این دو الگو، بیانگر تفاو  و بعضاً، تضاد میاد این دو اطا. ب نمار می

حکمرانی اطیمی رو ب  طوی پیورفا و تعالی مادی و معنوی انساد در تلمروی حازمیها خداونهد   
جتمهاعی در  ا-های توطع  اتتصهادی گذاری خود را مبتنی بر ناخصدارد، اما حکمرانی خوب هدف

 ادبیا  نظری مدرد ترار دادت اطا.

حکمرانی جمهوری اطیمی حکمرانی خوب، ، حکمرانی اطیمیتوطع ، حکمرانی،  واژگان کلیدی:

 .ایراد

                                                           
  ghajari@ut.ac.irنویسندت مسئو (، ) دانوجوی دزتری دانش اجتماعی مسلمین، دانوگات تهراد 1

  ynourbakhsh@ut.ac.ir                                دانویار گروت جامع  نناطی، دانوگات تهراد،   2
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 مقدمه و بیان مسأله

گذاری و مدیریا وضعیا ی  زوور و جامع ، دغدغ  و موضوم موترک ریدی، طیاطابرنام 

ای مختلف تاریخ بودت اطا. آنچ  در این حوات اا اهمیا ویژتها در ادوار زلی  جوامع و دولا

ای محهوری تبهدیل نهدت، الگهوی طهااماندهی و مهدیریا       برخوردار بودت و هموارت ب  مسهلل  

های مختلف و طاحا  گوناگود طیاطی، اتتصادی، اجتماعی و... در ی  زوور اطها.  وضعیا

زدامین منحت طراحی و ب  مرحل  اجهرا برطهد   بینی و بر مدار اینک  این الگو اا چ  طنا، جهاد

یهاد   1«حکمرانهی »و واجد ب  جها  و ابعادی باند، موضوعی اطا ز  امروات اا آد بها عنهواد   

ها، نهادها و فرآینهدهایی اطها زه  تعیهین مهی زنهد       نود. بحور زلی، حکمرانی نامل طنامی

و تصهمیما  در مهورد    زننهد تدر  چگون  اعما  ندت اطا، چگون  نهرونداد اظهارنظر مهی 

؛ 29211242؛ نهیروانی و دیگهراد،   2002بان  جهانی،  ) گردندمسائل عمومی چگون  اتخاذ می

هها و الگوههای مختلفهی    (. بر این مبناطها زه  همهوارت مهد     22211242معماراادت و احمدی، 

رد ااحکمرانی در ادوار مختلف تاریخ محر  بودت اطا. در دورت معاصر و پس اا نیمه  دو  ته  

ب  عنهواد الگوههای محهر  و    « حکمرانی خوب»و « حکمرانی اطیمی»بیستم مییدی، دو مد  

ههای  های مختلفی اا جهاد ظهور و بروا یافتند. حکمرانی اطیمی ز  طهی طهدت  فعا  در بخش

مختلف مورد دغدغ  مسلماناد و جوامع اطیمی بود، در ترد بیستم و با بروا تحوال  طیاطهی  

تهر و بها حساطهی ا    صهور  جهدی  های مدرد در طراطر جهاد، ب رند اندیو  اجتماعی و نید

(. در جوامهع غربهی نیهد، پهس اا جنه       1174 1234نولتس ، ) بیوتری مورد توج  ترار گرفا

جهانی دو  و پیامدهای گستردت اتتصادی، طیاطی، اجتماعی و ایسا محیحی جن ، رویکرد و 

گیهرد و  ب  صور  جدی مهورد توجه  تهرار مهی     -تصادیبا تازید بر توطع  ات-پارادایم توطع  

ی بااطاای جهاد پس اا جنه  و ایجهاد تحهو   و پیوهرفا اتتصهادی و اجتمهاعی، به         نسخ 

گردد. در زوورهای غربی طه  دورت  های زوورهای اروپایی و آمریکا تبدیل میمحوریا برنام 

طااد ز  دورت ها را نمودار میهای وضعیا حکمرانی در آنای، ناخصهای توطع تحو   برنام 

نهود. اا  طو  مقارد با ده  نود مییدی، با ظهور و محوریا مد  حکمرانی خوب نناخت  مهی 

ههای  ای اطاطهی بهرای برنامه    آد دورت تا ب  امروا مد  حکمرانی خوب ب  عنواد بنیاد و نظری 
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رار دانهت  و حتهی   گذاری و مدیریا جوامع غربی موردتوج  ته ای و فرایندهای طیاطاتوطع 

المللی اا حکمرانهی  امین، ب  عنواد الگویی محوری و اطتانداردی بینفراتر اا جغرافیای مغرب

و معیار نهادهایی چود بان  جهانی، صندوق بین المللی، طااماد ملهل   نوددر جهاد محر  می

سیود اتتصهادی  زمی) های توطع  زوورهای جهاد ترار گرفت  اطامتحد و ... در ارایابی برنام 

(. آنچ  در پژوهش حاضهر مهورد دغدغه     2004و اجتماعی طااماد ملل برای آطیا و اتیانوطی ، 

زنهد، بررطهی نسهبا میهاد دو الگهوی حکمرانهی       بودت و جنب  پروبلماتی  موضوم را بیاد مهی 

اطیمی و حکمرانی خوب اطا ز  با ابتنای بهر مضهامین مبنهایی ههر اا ایهن دو مهد  و بیهاد        

های آد اطتوار اطا. آنچ  نیاامند توج  جدی اطا اینکه  الگهوی حکمرانهی اطهیمی     تفاو 

های اجتماعی هری  اا جوامع اطیمی دارد و ناید ب  طهادگی نتهواد   پیوندی موخص با امین 

اا ی  مد  حکمرانی اطیمی واحد طخن گفا. لذا ب  منظور بررطی دتیت موضوم مهوردنظر،  

و در نظا  جمهوری اطیمی ایهراد مهورد نظهر تهرار دارد. تقریهر و      نیوت و نوم طراحی این الگ

ترائتی اا مد  حکمرانی اطیمی ز  پس اا وتوم انقیب اطیمی در ایراد با ماهیا دیگرگهود  

گذاری در جامعه   گذاری و طیاطانسبا ب  دورت تبل اا آد برخوردار ندت اطا و ابعاد تانود

زنهد. طهرف دیگهر    بندی پیدا میاین الگو طااماد و صور ایراد پس اا این دورت، با محوریا 

طها    20ای محهوری طهی   بحث نید مد  و الگوی حکمرانی خوب اطا ز  ب  عنهواد نظریه   

مورد نظر تهرار گرفته     -هم اا حیث نظری و هم در طحح نهادی-گذنت  در طحح بین المللی 

در ههر اا ایهن دو الگهو     اطا. پژوهش حاضر در این چارچوب، ب  احصهاا مضهامین بنیهادین   

هری  اا این دو را در امر توطهع    های دیدگاتپرداخت  و با مقایس  اصو  محوری آنها، تفاو 

 نماید.گذاری را توصیف میو طیاطا

 های پژوهشاهداف و پرسش

عنواد ی  الگوی محلهوب توطهع  و مهدیریا جوامهع      ب  1440نظری  حکمرانی خوب اا ده  

های آد با  رغم طر  این نظری  در ایراد و تحابت عمدت ناخص   اطا. علیموردتوج  ترارگرفت

مبانی اعتقادی و حقوتی زوور، زمتر حرزا جهدی بهرای تحقهت حکمرانهی خهوب در ایهراد       

صور  گرفت  و با وجود ارتباط این موضوم با حوات طیاطا، اجرای آد در بدن  دولا و نظا  
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(. لهذا ههدف محالعه  حاضهر،     11 1242و همکهاراد،  اادت حوما) طیاطی با موانعی روبروطا

ها و ب  عبارتی نسبا میاد حکمرانی در نظها  جمههوری اطهیمی بها     ها، نباهابررطی تفاو 

الگوهای اطتاندارد حکمرانی خوب در عرص  جهانی اطا ز  محوریا پژوهش حاضهر را به    

اد پهس اا انقهیب   دهد؛ بدین معنها زه  الگهوی حکمرانهی اطهیمی در ایهر      خود اختصاص می

اطیمی، با الگوهای مرطو ، اطتاندارد و پذیرفته  نهدت بها معیارههای بهین المللهی و نهادههای        

تواند دانت  باند. بدین منظور و با هدف محالع  گذاری در عرص  جهانی چ  نسبتی میطیاطا

ین نسبا مبانی و مضامین محوری حکمرانی در جمهوری اطیمی ایهراد بها الگوههای رایهج به     

ب  عنواد یکی اا الگوهای اطتاندارد پذیرفته  نهدت در    1«حکمرانی خوب»المللی، نیوت و مد  

طحح جهانی در این پژوهش انتخاب ندت اطا. بر این مبناطا ز  پژوهش حاضر به  بررطهی   

 پردااد.مضامین محوری این دو مد  حکمرانی می

 بندی اطا1تابل صور بر اطاس اهداف فوق، پرطش اصلی پژوهش حاضر بدین نحو 

 وضعیا حکمرانی در نظا  جمهوری اطیمی ایراد، چ  نسبتی با الگوی حکمرانی خوب دارد؟   (1

 های فرعی بدین ترتیب اطا1بر اطاس پرطش فوق، پرطش

 مبانی و مضامین محوری در الگوی حکمرانی جمهوری اطیمی ایراد چیسا؟ (1

 چیسا؟مبانی و مضامین محوری در الگوی حکمرانی خوب  (2

 پیشینه پژوهش

در بحث پیرامود حکمرانی، ادبیا  پژوهوی ایادی نکل گرفته  اطها. ایهن ادبیها  در میهاد      

های مختلف ااجمل  مدیریا، علو  طیاطی، علو  اجتمهاعی، علهو  اطهیمی، جغرافیها و     رنت 

علو  اتتصادی پرازندت اطا. اما آنچ  در پژوهش حاضر محوریها دارد، درنظرگهرفتن نسهبتی    

یاد الگوی حکمرانی در ایراد پس اا انقیب اطیمی با الگوی حکمرانی خوب ب  عنواد یه   م

اطتاندارد بین المللی در عرص  حکمرانی اا منظر علو  اجتماعی اطا. با توج  ب  این جنبه  اا  

و ههدف پهژوهش    مسئل  پژوهش، پیوین  پژوهوی موجود ز  دارای بیوترین ارتباط بها مسهئل   

 بندی نمود.تواد در تالب جدو  ایر ب  چهار گروت طبق ت  بانند، میحاضر را دان
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 ادبیات پژوهشی در حوزه مقایسه انواع حکمرانی -9جدول 

ف
ردی

 

 مسئله پژوهش عنوان پژوهش نوع دسته

1 
حکمرانی 

 اطیمی

ارائ  »( در 1249) بردبار

 «الگوی حکمرانی خدا مدار

معیارهای حکمرانی نناطایی و اطتخراج ابعاد، عوامل و 

 خدامدار و ارائ  الگویی مناطب

( در 1242) بالوی و بیا 

اندیو  حکمرانی و مبنای »

موروعیا طیاطی دولا اا 

منظر آیا اهلل العظمی اما  

 «رت() خمینی

در این پژوهش ضمن تبیین الگوی محلوب حکمرانی اا منظر 

الهی رت(، نسبا ب  توریح هم  جانب  موروعیا ) اما  خمینی

و بیواطح  دولا اا دیدگات اما  راحل، مبادر  و تاثیر این 

های گوناگود دولا ترائا متماید اا حکمرانی را بر طیاطا

 نود.جمهوری اطیمی بررطی می

2 
حکمرانی 

 در ایراد

( 1234) طاعی و رونن

تحلیل درک زیفیا »در

 «حکمرانی در ایراد

اطتاداد دانوگات در درک »پرطش مقال  حاضر آد اطا ز 1 

 «باب زیفیا حکمرانی درایراد چگون  اطا؟

( 1232) صدیت و همکاراد

های تحلیل مد »در 

حکمرانی نهری در 

انتخابا  طومین دورت 

 «نورای اطیمی نهر تهراد

های تبلیغاتی انتخابا  این تحقیت می خواهد با تحلیل پیا 

ابدارهای نحوت ها، عناصر و ترین اراشنورای نهر مهم

ادارت نهر اا منظر زاندیداها و پس اا موخص ندد نتایج، 

 دهندگاد را مورد نناطایی و تحلیل ترار دهد.اا نظر رای

2 
حکمرانی 

 خوب

مقدم  »( در 1231) میدری

ای بر نظری  حکمرانی 

 «خوب

های پیدایش، ارتباط این نظری  با این مقال  طعی دارد امین 

 های طیاطتی آد را معرفی زند.توصی های رتیب و نظری 

( در 1233) دباغ و نفری

تبیین مفهو  خوبی در »

 «حکمرانی خوب

در پژوهش حاضر این پرطش مدنظر اطا ز  خوبی 

 چیسا؟ و ربط و نسبا آد با حکمرانی چگون  اطا؟

 عیوضی و همکاراد

اا بررطی »( در 1242)

حکمرانی خوب تا الگوی 

 «حکمرانی پایدار

های الگوهای پرطش اصلی مقال  این اطا ز  زاطتی

حکمرانی خوب چیسا و چ  الگویی را می تواد جایگدین 

آد زرد؟ فرضی  مقال  حاضر این اطا ز  حکمرانی خوب ب  

عنواد رونی برای دطتیابی ب  توطع  توطط بان  جهانی 

محر  گردید، ولی زوورهای مختلف برای اجرای آد با 

 اندهایی روب  رو ندتها و زاطتیچالش
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 ادبیات پژوهشی در حوزه مقایسه انواع حکمرانی -9دول ادامه ج

ف
ردی

 

نوع 

 دسته
 مسئله پژوهش عنوان پژوهش

  

 تاضی طباطبایی و همکاراد

ارایابی الگوی »( در 1241)

نظری حکمرانی خوب در 

تبیین وضعیا توطع  

 «انسانی

حکمرانی خوب در مسئل  این مقال  ارایابی الگوی نظری 

 تبیین وضعیا توطع  انسانی اطا

 

مقایس  

حکمرانی 

-اطیمی

ایرانی و 

حکمرانی 

 خوب

( 1249) درای و صدری 

نگرنی میاد رنت  ای »در 

-ب  حکمرانی خوب، امین 

مندطاای حکمرانی خوب 

 «در ترآد و نهج البیغ 

در پژوهش حاضر تمرزد بر این اطا ز  حکمرانی محلوب 

-ها و بافاچیدت و چندوجهی اطا ز  در گفتمادای پیپدیدت

های آد برجست  و برخی دیگر های متفاو ، برخی اا مولف 

چنداد مورد توج  ترار نگرفت  اطا. همچنین بسیاری تیش 

اند آد را اا گفتماد غربی و لیبرا  دریافا زردت و در زردت

 گفتماد اطیمی ب  زار ببندند.

( 1241) عیوضی و مراباد

های بررطی مولف »در 

حکمرانی خوب اا منظر 

 «رت() اما  خمینی

های حکمرانی در این پژوهش طوا  اطاطی آنسا ز 1 مولف 

 رت( چیسا؟) خوب در اندیو  طیاطی اما  خمینی

( در 1242) توحیدی

طناریوهای آیندت »

حکمرانی جهانی، پیامدهای 

محتمل برای جمهوری 

 «اطیمی ایراد

تبیین مفهو  حکمرانی جهانی،طناریوهای این پژوهش با 

محتمل در مورد آیندت روند حکمرانی جهانی را با تکی  بر 

پژوهی اطتخراج زردت و تاثیرا  های معتبر آیندتگدارش

احتمالی تحقت هر ی  اا این طناریوها با موتعیا جهانی 

جمهوری اطیمی ایراد ب  عنواد انقیبی مبتنی بر آاادی 

 دین در عرص  طیاطی، بررطی زردت اطا.خواهی و نگرش 

( 1242) طردارنیا و نازری

تبیین حکمرانی خوب »در 

در نهج البیغ  با رویکرد 

 «گرارونی امین 

در این تحقیت، درصدد تحلیل و بررطی حکمرانی خوب و 

رونی  -البیغ  با رویکرد نظری های آد در نهجناخص

 گرایی هستند.گرایی یا اجتمامامین 

بندی بررطی پیوین  پژوهوی در حوات موضوعی حاضر نوانگر آنسها زه  بیوهترین    جمع

پرداخته  و در رتبه  بعهد،    « حکمرانی خوب»های این حوات نخسا، ب  موضوم حجم پژوهش
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گیرد. در ادامه   ترار می« ایرانی اا حکمرانی-مقایس  حکمرانی خوب با الگوی اطیمی»موضوم 

دارای زمتهرین فراوانهی در ارتبهاط بها     « حکمرانی در ایهراد »و « اطیمیحکمرانی »دو موضوم 

 پژوهش حاضر هستند.

 چارچوب مفهومی

مسئل  حکمرانی هموارت یکی اا موضوعا  مورد توج  در جوامع مختلهف بهودت اطها. اینکه      

 چ  الگو، روش و فهمی اا حکمرانی موردنظر ترار گیرد، نسبتی مستقیم بها معیارهها، بنیادهها و   

بینی دارد ز  الگوی حکمرانی بر اطاس آد طاخت  و پرداخته  نهدت اطها. بها توجه  به        جهاد

نناطی و هدف پژوهش حاضر ز  در پی بررطی و مقایس  نسبا میاد نهیوت حکمرانهی   مسئل 

بانهد، طه  مفههو  اصهلی به  عنهواد       در جمهوری اطیمی ایراد با الگوی حکمرانی خوب می

ین پژوهش مهوردنظر تهرار گرفته  و زهل فراینهد آد را تنظهیم و       در ا 1«مفاهیم حساس نظری»

زنهد و در  ایدت مفاهیم حساس را در مقابل مفاهیم تحعی محهر  مهی   2نماید. بلومرراهنمایی می

این خصوص معتقد اطا ی  مفهو  حساس ب  زاربر درزی عمومی اا ارجهام و راهنمهایی در   

( به  عبهارتی مفهاهیم حسهاس     1222 1234 محمدپور،) دهد.نددی  ندد ب  نواهد تجربی می

زنند ز  چ  چیدی را در چ  جایی باید جستجو زرد و در نتیجه  آطهیب   نظری فقط پیونهاد می

مفهاهیم حسهاس را آد دطهت  اا     2( چهارمد 1202 1230ریتدر، ) انند.زمتری ب  جهاد واتعی می

 1214 1240محمدپور، ) طااد.داند ز  مسال  زلی تحقیت را رهنمود میای میامین های پسایدت

 ( 1240و بلیکی، 

 حکمرانی -

 لغها  در حکمرانی اصحی اطا. « حکمرانی»نخستین مفهو  محوری پژوهش حاضر، مفهو  

 لغا این فرماندهی؛ حکوما. حکمراد؛ نغل و عمل1 اطا ندت بیاد صور  بدین دهخدا نام 

 را حکمرانهی زهردد   و زردد حکوما معنای هماد باند ز می Govern معنای ب  التین اباد در

 میهاد  رابح  مدیریا ب  و اطا امور تنظیم و ادارت معنای ب  حکمرانی دیگر عبار  ب . رطاندمی

                                                           
1 Theorical sensetive concepts 
2 Herbert Blumer 
3 Kathy Charmaz 
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 و تهاریخ  درااای به   تهدمتی  امامهداری،  اصحی . میوود اطیق نهرونداد و زنندگاد حکوما

 طهاای، تصهمیم  رونهد  به   یا حکمرانی امامداری مفهو  طادت، خیلی صور  ب . دارد بور تمدد

رضایی و همکهاراد،  ) گرددمی اطیق  ندت گرفت  تصمیما  اجرای عد  یا و اجرا ،گیریتصمیم

چ  توطهط دولها یه     -(. در این مفهو ، حازمیا نامل تما  فرایندهای حازمیا 111 1242

 بهر روی یه  طیسهتم اجتمهاعی     -زوور، توطط ی  بااار یا توطهط یه  نهبک  انجها  نهود     

خانوادت، تبیل ، طااماد رطمی یا غیررطمی، ی  طهرامین یها طراطهر طهرامین( اطها زه  اا       )

بهویر،  ) نهود یافته  اعمها  مهی   طریت توانین، هنجارها، تدر  یا حتی اباد ی  جامع  طهااماد 

ی این تعاریف، مقصود اا اصهحی  حکمرانهی در پهژوهش حاضهر     (. بر اطاس مجموع 2012

 نود.ی ی  جامع  میم و ادارت امور در گسترتنامل زلی  فرایندهای تنظی

 حکمرانی خوب -

دومین مفهو  حساس نظری در این پژوهش، حکمرانی خوب اطا. براطهاس تعریهف برنامه     

عمراد طااماد ملل، حکمرانی خوب عبار  اطا اا؛ مدیریا امور عمومی بر اطاس حازمیا 

 ردت مهرد  در فرآینهد حکومها داری.   تانود، دطتگات تضایی زارآمد و عادالن  و موارزا گسهت 

( ب  عبار  دیگر هر انداات حازمیها تهانود   1229 1231؛ ب  نقل اا میدری، 14 1447جانسود، )

تر و میداد موارزا در یه  زوهور بیوهتر بانهد،     تر و عادالن تر و دطتگات تضایی زارآمدبیش

حکمرانی در آد زوور بهتر اطا. همچنین بان  جهانی، حکمرانی را ب  عنواد رونهی زه  بهر    

اطاس آد تدر  بر مدیریا اتتصادی ی  زوور و منابع اجتماعی آد برای رطیدد به  توطهع    

اتل ط  ده  گذنت ، ادبیا  (. در طی حد11 1441بان  جهانی، ) زندنود، تعریف میاعما  می

ای تحا این عنواد اا طوی نهادهای بین المللی انتوار یافته  اطها. در تعهاریف    بسیار گستردت

نهمرند، امها   مورد برمی 3تا  2های مختلفی اا ها و ناخصمختلف اا حکمرانی خوب، ویژگی

ثربخوی دولها در  های مثبا مانند؛ حازمیا تانود، پاطخگویی، و ابحور زلی هرانداات ویژگی

ثباتی طیاطی و خوونا زمتر بانهد، حکمرانهی   تر و فساد، مقررا  اضافی، بیی  جامع  بیش

( و به   1221 1231میهدری،  ) تر خواههد بهود  در آد جامع  برای نیل ب  توطع  اتتصادی مناطب

 نود.عنواد حکمرانی خوب معنا می
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 حکمرانی اسالمی -

ندت در نظها  جمههوری   وهش ناظر ب  نوم حکمرانی محر مفهو  مهم و محوری دیگر در این پژ

نهود،  اطیمی ایراد اطا. این نیوت ز  با عنواد حکمرانی اطیمی یا حکمرانی خدامدار طر  مهی 

های مفهومی در تعریف آد اطا. این مفههو  زه  مخهتص چهارچوب     خود واجد معانی و ویژگی

ههای فراوانهی دربهارت آد    همچنهاد بحهث  ی چندانی نهدارد و  نناطی اطیمی اطا، طابق معرفا

هایی ز  در این حوات صور  گرفته  اطها، آرمهاد    وجود دارد. بنابر تعاریف موجود در پژوهش

حکمرانی اطیمی، تحقت حیا  طیب  در جامعه  اطهیمی اطها. تحقهت حیها  طیبه  در گسهترت        

  دارای ابعاد فهردی  اجتمام، امین  طاا پیمودد مسیر عبودیا و ترب الهی اطا. تحقت حیا  طیب

و اجتماعی متناطب با نئود مختلهف انهدگی اطها. حیها  طیبه  در حقیقها، نهوعی انهدگی         

ههای اطهیمی در   اجتماعی متعاد  اطا ز  با صبغ  الهی و پذیرش مبانی دینهی و اجهرای اراش  

یابد. حیها  طیبه ، نهئود و ابعهاد گونهاگونی دارد زه  به         نئود مختلف اندگی آدمی تحقت می

تی منسجم و هماهن  در تعامل با یکدیگر اطا. حکمرانی اطیمی نهیوت و روش اعمها  و   صور

تنظیم تدر ، طیاطتگذاری و اجرای طیاطتها برای تحقت آرماد حیا  طیبه  اا طریهت موهارزا،    

هم افدایی و عملکرد بهین  نظا  اطیمی اطا. اگر نظا  اطیمی را دارای طااماد و طیستم بهدانیم  

آد ارزاد توکیل دهندت آد باند، طیستم آد روش و فرایندهای اعما  تدر  و تنظهیم  ز  طااماد 

روابط بین ارزاد این نظا  اطا. در نظها  مهرد  طهاالری دینهی ارزهاد حکمرانهی نهامل حهازم         

اطیمی، مرد ، توای اجرایی، تقنینی و تضایی و نهادهای اتتصادی، طیاطهی، فرهنگهی، مهذهبی و    

های مفههو  حکمرانهی اطهیمی،    (. در بنیاد1122 1242رضایی و همکاراد، ) نظامی و امنیتی اطا

. بهر ایهن مبنها، حکمرانهی در     ههای دیهن اطهی  و منهابع اطهیمی محوریها دارد      ارجام ب  آموات

نود. های ترآنی معنا و مفهومی فراتر اا آد دارد ز  در علو  طیاطی متعارف اا آد بحث می آموات

گیریها اا طوی مقامها  رطهمی   ای فرایند ب  زارگیری طیاطتها و تصمیمحکمرانی هر چند ب  معن

نهود، مفههومی   ای ز  برای آد بیاد میدر دطتگات طیاطی اطا در مفهو  ترآنی با زاربردهای ویژت

ههای تهرآد،   تواد گفا حکمرانی در آمهوات (. می110 1249بردبار و همکاراد، ) فراتر پیدا می زند

یابی بور اطا. اا این رو، همه  چیهد در   ی خداوند برای بسترطاای زما خیفا و والیا اا طو

( محابت با همین معنها اا  1237جوادی آملی، ) یابد.محور توحید و تکامل انسانی، معنا و مفهو  می
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مفهو  حکمرانی اطیمی اطا ز  در پژوهش حاضهر، الگهوی حکمرانهی در جمههوری اطهیمی      

 گیرد.میایراد مورد بحث و بررطی ترار 

دههد، هریه  اا مفهاهیم محهوری     بندی چارچوب مفهومی در این پژوهش نواد مهی جمع

ندت، مبنای مقایس  میاد الگوی حکمرانهی در نظها  جمههوری اطهیمی ایهراد و الگهوی       محر 

هایی زه  بهین   ها و نسباها، نباهازند. ب  عبارتی، عمدت تفاو حکمرانی خوب را فراهم می

گیرد. لهذا طهیر پهژوهش    تواد برترار نمود، اا این مفاهیم نوئا میرانی میاین دو الگوی حکم

 زند.رود و چارچوب آد را تنظیم میبر منحت این مفاهیم ب  پیش می

 روش پژوهش

ب  معنای اطتفادت اا اطهناد و   1روش تحقیت اطنادینناطی و اهداف پژوهش حاضر، بنابر مسئل 

( مهورد  12 2010. بنقهل اا احمهد،   1440اطهکا ،  ) مدارک مکتوب ب  مثاب  محصولی اجتماعی

اطتفادت ترار گرفت  اطا. در این پژوهش به  منظهور محالعه  نسهبا میهاد حکمرانهی در نظها         

زننهدت  ادههای نظهری زه  بیه    جمهوری اطیمی و الگوی حکمرانی خوب، اطناد تانونی و بنیهاد 

گیهرد تها   ماهیا، مبانی و تلمرو هری  اا این دو الگوی حکمرانی بانند مورد محالع  ترار مهی 

ها ایجاد ندت تها مسهیر مقایسه  میهاد آد دو را     انراف نسبی بر مبانی و ابعاد نظری و عملی آد

خا ههای نهنا  ای، ب  مثاب  یکی اا نخستین روش هموار نماید. بحور زلی روش تحبیقی مقایس 

های اجتماعی و طیاطی همرات ندت و با گذراندد تحهوال  مفههومی،   بوری با طیر انوام دانش

های گونهاگود ایهن دانهش تجربه  زهردت، ازنهود در        تنوعا  زاربردی و موضوعی را در ناخ 

محالعا  نظری، ب  ویژت در محافل دانوهگاهی، اهمیها مضهاعف و رواافدونهی یافته  اطها.       

طاای  ای هم ب  مثاب  ابداری برای تفاو  گیری اا روش مقایس  فی با بهرتامروات محالعا  توصی

-ها و تهنش  رفا اا نابسامانی با توجیها  گوناگود فرهنگی و اا طوی دیگر، ب  عنواد رات برود

نود و امین  را برای بهبود تصویر دیگری، درک متقابهل و تسهاهل فهراهم     های نظری تلقی می

( بنابر تحلیل روش تحبیقی ز  عیوت بهر توصهیف   1101 1242کاراد، حسینی و همعلی) زند می

ها، نرایط و پیامدهای واحدهای اجتماعی زید و بهدر  مقیهاس   ها و تفاو و تبیین موابها

                                                           
1 The Documentary research 
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دهد، پژوهش حاضر نیهد در تهیش   ها، جوامع و زوورها را مورد محالع  ترار میهمچود ملا

ا میاد دو وضهعیا حکمرانهی در نظها  جمههوری     هها و نباهابرای توصیف مجموع  تفاو 

 اطیمی ایراد و الگوی حکمرانی خوب ب  منظور رطیدد ب  نسبتی منحقی میاد این دو اطا.  

 های پژوهشیافته

وضعیا حکمرانی در ایراد پس اا انقیب »با توج  ب  طوالی اصلی این پژوهش مبنی بر اینک  

بنهدی و  هها در چنهد بخهش دطهت     ، یافته  «دارد؟ اطیمی، چ  نسبتی با الگوی حکمرانی خوب

های حکمرانی در ایراد پهس اا انقهیب   نوند. مرحل  نخسا، بررطی اصو  و بنیادبررطی می

اطیمی یا حکوما جمهوری اطیمی ایراد اطا. در مرحل  دو ، چهارچوب نظهری و الگهوی    

د این دو نیوت حکمرانهی  ای میانود. در مرحل  طو  نید، ب  مقایس حکمرانی خوب بررطی می

 نود.پرداخت  می

 مبانی حکمرانی جمهوری اسالمی در اسناد باالدستی آن

یکی اا مسیرهای مناطب و دتیت ب  منظور بررطی الگوی حکمرانی در ههر زوهور، مراجعه  و    

تمرزد بر اطناد باالدطتی و معیار آد اطا. در ایراد پهس اا انقهیب اطهیمی، دو تسهم اا ایهن      

در -دهی ب  الگهو و چهارچوب حکمرانهی    ترین منابع و مراجع برای نکل  عنواد اصلیاطناد ب

آیند1 الف( تانود اطاطی جمهوری اطهیمی ایهراد، ب( طهند    ب  نمار می -ابعاد مختلف جامع 

-.  این اطناد ب  باراترین نهکل ممکهن نوهاد   1909انداا جمهوری اطیمی ایراد در افت چوم

-گیهری مرانی در ایراد پس اا انقیب اطیمی بودت و مبنای تصهمیم دهندت ماهیا و هویا حک

ههای خرهرد و موضهوعی تهرار     گهذاری گان  و طایر تانودهای اصلی و زید زوور در توای ط 

دارند. این مهم تا حدی اطا ز  ب  منظور حفظ و حراطا اا اصو  تهانود اطاطهی نههادی بها     

می ایراد تعریهف نهدت اطها. نهورای نگهبهاد      در نظا  جمهوری اطی« نورای نگهباد»عنواد 

ای زه  نبهود آد در زنهار مجلهس      آید به  گونه    های حکومتی ب  نمار می ترین نهاد یکی اا مهم

تهانود اطاطهی(.    42اصهل  ) نهود  گذاری، موجب عد  اعتبار مجلس و مصهوبا  آد مهی   تانود

ر  با موااین اطیمی و نورای نگهباد وظیف  دارد، تما  مصوبا ِ مجلس را اا حیث عد  مغای

تانود اطاطی بررطی زردت تا مصوبا  مجلس در صهور  عهد  مغهایر  بها تهانود اطاطهی و       
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نهورای  »موااین نرعی، صور  تانونی ب  خود گیرند. علا اصهلی نامگهذاری ایهن نههاد به       

 بانهد  مهی « تانود اطاطهی »و صیانا اا « احکا  اطی »دو مسئل  حراطا و نگهبانی اا « نگهباد

انهداا جمههوری اطهیمی ایهراد نیهد      پرتا  نورای نگهباد(. همچنین در خصوص طند چوهم )

اهمیا آد تا حد ی اطا ز  در نام  مقا  معظم رهبهری خحهاب به  رئهیس مجمهع توهخیص       

طند نهایی مهتن چوهم انهداا بیسها طهال ، زه  مبنهای        »...نود1 مصلحا نظا  صریحا ذزر می

 «گههردد...  آینههدت اطهها، بهه  آد مجمههع ابههیغ مههیطههالهههای زلههی چهههار برنامهه  پههنجطیاطهها

ی توطهع  ایهراد اا تهاریخ تصهویب طهند چوهم انهداا        طال های پنج(. لذا برنام 22/03/1232)

مصهوب  ) «برنامه  پهنجم توطهع    »(، 1232مصهوب  ) «برنام  چههار  توطهع   »طال  نامل1 بیسا

به    1900زه  در طها    «  برنام  هفتم توطهع »( و 1242مصوب ) «برنام  نوم توطع »(، 1234

اند. به   طراحی و تدوین گردیدت 1909تصویب خواهد رطید، همگی بر مبنای طند چوم انداا 

ها و الگوی حکمرانی جمههوری  همین منظور، تمرزد پژوهش حاضر برای یافتن و بررطی بنیاد

 .اطیمی ایراد بر این دو طند باالدطتی و معیار در نظا  جمهوری اطیمی ایراد اطا

 مبانی حکمرانی اسالمی در قانون اساسی

نهود زه  منوهور وفهاق ملهی و       در حقوق طیاطی، تانود اطاطی ب  ی  طند حقوتی اطهیق مهی  

نهوندگاد را به     زننهدگاد و حکومها   چارچوب روابط، حقوق و وظایف متقابهل میهاد حکومها   

نماید. اگر متنی ز  ب  مندل  تانود اطاطی در ههر زوهور وجهود     آور تعیین می صور  عینی و الدا 

اجتماعی و مرد  ی  طند حقوتی معتبر و تابل احتهرا   -د و نهادهای طیاطیدارد، اا طوی نخبگا

نناخت  نوود و یا اگر نلنیا و مرتبا آد ب  عنواد منوور وفهاق ملهی معتبهر و محتهر  نهناخت       

پهذیر خواههد نهد و وحهد  ملهی و همبسهتگی جمعهی         هها آطهیب  نوود، جامع  در تبا  بحراد

نظراد حقوق معتقدند تلمل در واتعیا  عرص  عملی حب(. صا1230عیوضی، ) نود دار می خدن 

دهد، صرف نظر اا وجود ابها ، اجما  و تعارض در نصوص تانود اجرای تانود اطاطی نواد می

ههای خهاص در تهانود اطاطهی، موجهد      اطاطی و نواتص طبیعی این تانود، وجود برخی ویژگی

نسبا ب  طایر تهوانین و مقهررا  در    ضرور ، اهمیا و لدو  مضاعف و متماید تفسیر این تانود

نظا  حقوتی اطا. زلی بودد، انتداعی بودد، ثبا  و صبغ  اخیتی مفهاد تهانود اطاطهی در زنهار     
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زدخهدایی و بههادری،   ) های خهاص اطها  جایگات و زارزرد ویژت این تانود، اا جمل  این ویژگی

مبانی الگهوی حکمرانهی در نظها     (. با توج  ب  جایگات و اهمیا تانود اطاطی در محالع  11 1247

جمهوری اطیمی ایراد، محتوا و مضامین این تانود با محوریا اصو  اطهیمی به  عنهواد فصهل     

 گیرد.تریب و ویژگی خاص این حکوما در ایراد مورد بررطی ترار می

 مضامین اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -4جدول 

ف
ردی

 

 مضمون
قلمروی 

 اجتماعی
 ارجاع دیقمصا

 حازمیا خدا 1
حکوما و 

 دولا

اش ب  حکوما ملا ایراد، بر اطاس اعتقاد دیرین 

 حت و عد  ترآد
 اصل او 

الال  االاهلل( و اختصاص ) بر پای  ایماد ب 1 خدای یکتا

 حازمیا و توریع ب  او و لدو  تسلیم در برابر امر او
 اصل دو 

طااندت آد در طیر بر پای  ایماد ب 1 معاد و نقش 

 تکاملی انساد ب  طوی خدا
 اصل دو 

 اصل دو  بر پای  ایماد ب 1 عد  خدا در خلقا و توریع

 گرایی وحی 2
توانین و 

 هانام آیین

بر پای  ایماد ب 1 وحی الهی و نقش بنیادی آد در بیاد 

 توانین
 اصل دو 

دین رطمی ایراد ، اطی  و مذهب جعفری اثنی 

اطا و این اصل الی االبد غیر تابل تغییر عوری 

 اطا

اصل 

 دواادهم

 گرایینریعا 2

 گذاریتانود
اجتهاد مستمر فقهای جامع الورایط بر اطاس زتاب و 

 طنا معصومین طی  اهلل علیهم اجمعین
 اصل دو 

 اتتصاد
پی ریدی اتتصاد صحیح و عادالن  بر طبت ضوابط 

 اطیمی
 اصل طو 

طیاطا 

 خارجی

تنظیم طیاطا خارجی زوور بر اطاس معیارهای 

 اطی 
 اصل طو 
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 مضامین اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -4دول ادامه ج

ف
ردی

 

 مضمون
قلمروی 

 اجتماعی
 ارجاع مصادیق

  

 گذاریتانود

زلی  توانین و مقررا  مدنی، جدایی، مالی، اتتصادی، 

اینها باید بر  اداری فرهنگی ، نظامی ، طیاطی و غیر

اطاس موااین اطیمی باند. این اصل بر اطیق یا 

عمو  هم  اصو  تانود اطاطی و توانین و مقررا  

دیگر حازم اطا و توخیص این امر بر عهدت فقهای 

 نورای نگهباد اطا

 اصل چهار 

 اناد
دولا موظف اطا حقوق اد را در تما  جها  با 

 رعایا موااین اطیمی تضمین نماید

اصل بیسا 

 و یکم

 رطان 
نوریا  و محبوعا  در بیاد محالب آااد هستند مگر 

 آد ز  مخل ب  مبانی اطی  یا حقوق عمومی بانند

اصل بیسا 

 و چهار 

 احداب

ها و... آاادند، موروط ب  احداب، جمعیا

اینک ...موااین اطیمی و اطاس جمهوری اطیمی را 

 نقض نکنند

اصل بیسا 

 و نوم

 اجتماعا 

توکیل اجتماعا  و رات پیمایی ها، بدود حمل 

طی ، ب  نرط آد ز  مخل ب  مبانی اطی  نباند آااد 

 اطا

اصل بیسا 

 و هفتم

 انتغا 

هر زس حت دارد نغلی را ز  بداد مایل اطا و 

مخالف اطی  و مصالح عمومی و حقوق دیگراد 

 نیسا، برگدیند

اصل بیسا 

 و هوتم

 روی  عمومی
صلی ) مبدا تاریخ رطمی زوور هجر  پیامبر اطی 

 اهلل علی  و آل  و طلم( اطا
 اصل هفدهم

مالکیا و 

 دارایی

مالکیا در این ط  بخش تا جایی ز  با اصو  دیگر 

این فصل محابت باند و اا محدودت توانین اطی  

 خارج نوود

اصل چهل و 

 چهار 

 حوات تضایی
های دادگستری دادگاتاعما  توت تضائی  ب  وطیل  

 اطا ز  باید طبت موااین اطیمی توکیل نود

اصل نصا 

 و یکم
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 مضامین اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -4دول ادامه ج

ف
ردی

 

 مضمون
قلمروی 

 اجتماعی
 ارجاع مصادیق

  
 رطان 

در صدا و طیمای جمهوری اطیمی ایراد ، آاادی 

موااین اطیمی و مصالح بیاد و نور افکار با رعایا 

 زوور باید تامین گردد

اصل 

صدوهفتادو 

 پنج

9 
اماما و 

 والیا
 رهبری

بر پای  ایماد ب 1 اماما و رهبری مستمر و نقش 

 اطاطی آد در تداو  انقیب اطیمی
 اصل دو 

عجل اهلل تعالی "در اماد غیبا حضر  ولی عصر 

در جمهوری اطیمی ایراد والیا امر و  "فرج  

اماما اما بر عهدت فقی  عاد  و با تقوی ، آگات ب  

 اماد ، نجام ، مدیر و مدبر اطا

 اصل پنجم

1 
 اخیق

 اطیمی

روابط 

 اجتماعی

ایجاد محیط مساعد برای رند فضائل اخیتی بر 

اطاس ایماد و تقوی و مبارات با زلی  مظاهر فساد و 

 تباهی

 اصل طو 

( بیهانگر مضهامین   1213مصهوب  ) اطیمی ایراداصل تانود اطاطی جمهوری  177بررطی 

دهد. بحهور  تواد گفا رو  حازم بر هم  این اصو  را توکیل میاطیمی متعددی اطا ز  می

امامها و  »، «گرایهی نهریعا »، «وحهی گرایهی  »، «حازمیها خهدا  »مضمود اصلی نامل؛  1زلی 

اصهلی جهها توهریح    ههای  تواد ب  عنواد بستر و چهارچوب را می« اخیق اطیمی»و « والیا

های مختلف برنمرد. این پنج مضمود در زلی  اصهو  تهانود اطاطهی    توانین و اصو  در حوات

جمهوری اطیمی بصور  مستقیم یا غیرمستقیم تصریح ندت اطا؛ بنحوی زه  ههیح حیحه  و    

تواد خارج اا این مضامین تعریف زرد. این امر نوانگر تنظیم زامهل تهوانین و   تلمرویی را نمی

 یادهای حکمرانی در جمهوری اطیمی ایراد مبتنی بر مضامین اطیمی اطا.  بن

 4141انداز مبانی حکمرانی اسالمی در سند چشم

 با ابیغ طند چوم انداا بیسا طال ، مسیر تکامل توطع  در دو ده  آیندت زوور ترطیم گردید 

رای اولهین بهار در تهاریخ    (. این طند ز  پس اا انقیب اطیمی ب121 1233عحافر و همکاراد، )

نود. ب  عبار  دیگر این طهند،  ای اطا ز  طاخت  میایراد تدوین ندت اطا، بیانگر افت آیندت
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رود، بلک  ب  عنواد آنجها زه  ایرانیهاد آد را به      ب  آیندت، ن  ب  عنواد جایی ز  ایراد ب  آنجا می

ای، بعهد اا  اهلل خامنه  ر  آیها ( . حضه 1243الوانچی و بدیسار، ) زندآورند، نگات میوجود می

طهند نههایی    -اا جمل  افدودد تید هویا اطیمی و انقیبهی  -باانگری و انجا  برخی تغییرا 

به  مسهئوالد و به      1232آبهاد   12چوم انداا بیسا طال  جمهوری اطیمی ایراد را در تاریخ 

ههای مناطهب و الا  را   بایسا امینه  نوعی ب  آحاد ملا ابیغ زردند. اا آد تاریخ مسئوالد می

زردند. بررطی محتوا و مضهامین محهوری در ایهن طهند زه  بیهانگر ماهیها و هویها         مهیا می

حکمرانی در جمهوری اطیمی ایراد اطا، ااجمل  مسیرهای اصلی بهرای باانناطهی مبهانی و    

 الگوی حکمرانی در این نظا  اطا.

 9414مضامین اسالمی در سند چشم انداز  -4جدول 

 مضمون ردیف
قلمروی 

 اجتماعی
 مصادیق

 هویا اطیمی 1

 توطع 

ایراد زووری اطا توطع  یافت  با جایگات او  اتتصادی، 

علمی و فناوری در طحح منحق  با هویا اطیمی و انقیبی، 

 بخش در جهاد اطی  الها 

 دیپلماطی

بخش، فعا  و مؤثر در جهاد اطی  با تحکیم الگوی  الها 

 دینیطاالری  مرد 

ای بر اطاس تعالیم  تلثیرگذار بر همگرایی اطیمی و منحق 

 رت() های اما  خمینی اطیمی و اندیو 

 توطع  نریعا اطیمی 2
های اطیمی،  توطع  یافت ...متکی بر اصو  اخیتی و اراش

 طاالری دینی ملی و انقیبی، با تلزید بر مرد 

 زنش اجتماعی حازمیا اطی  2
 پذیر، ایثارگر، مؤمن مسئولیافعا ، 

 متعهد ب  انقیب و نظا  اطیمی

تهرین  به  عنهواد مههم    1909مضامین بکار رفت  در متن طند چوم انداا بیسا طال  در افت 

طند باالدطتی ناظر ب  آیندت زوور با رویکرد توطع  و پیورفا، ب  طهور تحعهی بهر مهوااین و     

امر بیش اا هم  بدین خاطر اطا ز  چهارچوب طراحهی   اصو  اطیمی تکی  دارد. اهمیا این 

بایسها  چهار برنام  توطع  مهم اا ابتدای ده  هوتاد نمسی تا ابتدای ترد پانددهم نمسی می
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و « نهریعا اطهیمی  »، «هویها اطهیمی  »مبتنی بر این طند معیار بانهد. طه  مضهمود اصهلی     

ا حکمرانهی اطهیمی را بهدین    ای در این طند دانهت  و ماهیه  محوریا ویژت« حازمیا اطی »

دهد. این مضامین نید بحهور غالهب بهر رویکهرد توطهع  در نظها  جمههوری        صور  نکل می

 اطیمی ایراد داللا دارند.

 الگوی حکمرانی خوب، پاسخی به نیازهای توسعه معاصر

هایی هستند ز  به  جهای توضهیح و رونهنگری     ، واژت«المللیجامع  بین»و « حکمرانی جهانی»

المللهی  و جامعه  بهین  « حازمیا جههانی »افکنند. گناهاد بسیاری ب  نا  مفاهیم، بر آنها پردت می

گیرد. این واژت ها بخوی اا اباد طیاطا اطا ز  برای تبرئ  فراینهدهای نهر  آور   صور  می

(. در 1449نقهل نهدت در اوهلهین     1492ارو ، ) نهوند المللی ب  زار گرفت  میهای بینطیاطا

اد فعالیها، نهیوت عمهل یها تهدر       به  عنهو  « حکمرانهی »لغا آمریکایی ههریتیج واژت  فرهن  

راندد دولا معنا ندت اطا. در فرهن  لغا انگلیسهی آزسهفورد، حکمرانهی فعالیها یها       حکم

های ایردطتاد؛ نظامی اا توانین و مقهررا   راندد، اعما  زنتر  با تدر  بر فعالیاروش حکم

المللی علو  اجتماعی ن  تنهها تعریهف واژت حکمرانهی    معارف بینالتعریف ندت اطا. در دایرت

 (. 1149 1232میدری، ) ای درج نودت اطاوجود ندارد بلک  در نمای  آد نید چنین واژت

را ب  عنواد رونی ز  براطاس آد تهدر  بهر مهدیریا اتتصهادی     « حکمرانی»بان  جهانی 

لحیهف،  ) زنداعما  می نود، تعریف می ی  زوور و منابع اجتماعی آد برای رطیدد ب  توطع 

دولها محلهوب جامعه  و تعریهف     »اد را ب  عنهو « حکمرانی»(. در حالی ز  بوینگر 1241 1442

(. بحور زلی، حکمرانی را چگهونگی حکومها زهردد و فرمهاد دادد بهر      1442لحیف، ) زند می

ظا  طیاطی ی  ملها و  اند. این مسلل  ب  نمرد  و چگونگی ادارت و تنظیم امور دولا معنا زردت

گهردد. بنهابراین مفههو     چگونگی عملکرد آد در ارتباط با ادارت امور عمهومی و تهانود بهر مهی    

( 120 1434) ههای بانه  جههانی   حکمرانی دارای ی  بعد طیاطی اطها. در یکهی اا گهدارش   

دربارت تارت آفریقا، حکمرانی ب  صور  اعما  تدر  طیاطی ب  منظور ادارت امهور یه  ملها،    

زمیسیود حکمرانهی جههانی بها    »ترین تعریف حکمرانی در گدارش معنا ندت اطا. ناید دتیت

های فردی و نههادی،  ای اا روشحکمرانی مجموع »( آمدت باند1 1440) «همسایگی جهانی ما
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عمومی و خصوصی اطا ز  امور موترک مرد  را ادارت می زنهد. حکمرانهی فراینهدی پیوطهت      

-فع متضاد یا متنوم را همساا نمودت و اتدا  همکاری جویان  اتخاذ میاطا ز  اا طریت آد منا

هایی اطا ز  برای تضمین رعایا تانود تهدر   گردد. حکمرانی نامل نهادهای رطمی و نظا 

انهد یها   پیدا زردت اند، همچنین ترارهای غیر رطمی ز  مرد  و نهادها بر طر آنهها توافهت نمهودت   

المللهی طیاطهتگذاری   ، نهادههای بهین  1440اا اواخهر دهه    « ا.زنند ز  ب  نفع آنهاطه درک می

المللی پو  اتتصادی همچود بان  جهانی، برنام  عمراد طااماد ملل و تا حدودی صندوق بین

را ب  عنواد زلید معمای توطهع  محهر  نمودنهد. بهر اطهاس      « حکمرانی خوب»طیاطتی ب  نا  

بار  اطا اا1 مدیریا امهور عمهومی بهر    تعریف برنام  عمراد طااماد ملل حکمرانی خوب ع

اطاس حازمیا تانود، دطتگات تضایی زار آمد و عادالن  و موارزا گسهتردت مهرد  در فرآینهد    

تهر و دطهتگات تضهایی زارآمهدتر و     حکومتداری. ب  عبار  دیگر هر انداات حازمیا تانود بیش

آد زوور بهتر اطا. بانه   تر باند حکمرانی در تر و میداد موارزا در ی  زوور بیشعادالن 

. حهت اظههار نظهر و    1زنهد1  جهانی حکمرانی خهوب را براطهاس نهش ویژگهی تعریهف مهی      

. اثربخوهی دولها؛ زارآمهدی دولها در انجها       2ثباتی طیاطی و خوهونا،  . بی2پاطخگویی، 

. 2. حازمیا تهانود و  1. بار مالی مقررا ؛ مقررا  اضافی و هدین  های آد، 9وظایف محول ، 

 (.1441بان  جهانی، ) فساد

های موا مانند حازمیا تانود، پاطهخگویی و اثربخوهی   در این تعریف هر انداات ویژگی

ثباتی طیاطی و خوونا زمتهر بانهد،   تر و فساد، مقررا  اضافی، بیدولا در ی  جامع  بیش

تر خواههد بهود. موضهوم محهوری     حکمرانی در آد جامع  برای نیل ب  توطع  اتتصادی مناطب

-ای مهرد  توطع »طاا مرانی خوب چگونگی دطا یافتن ب  حکومتی اطا ز  بتواند امین حک

المللهی پهو  و   (. بان  جهانی، صهندوق بهین  1214 1232میدری، ) باند« طاالر و برابرخواهان 

برنام  عمراد طااماد ملل اا اوایای مختلفی ب  این مسلل  پرداخت  اند. صندوق بین المللی پو  

ب  عنواد نرط الا  برای افدایش پاطخگویی حکوما پرداخت  اطا « مالی و پولی نفافیا»بر 

المللی پو  بیش اا دت اطتاندارد را بهرای نظامها  پهولی، بهانکی و     و در این راطتا صندوق بین

مالی تعریف زردت اطا. تعریف اطتانداردها بر اطاس این طیاطها صهور  گرفته  اطها زه       

اطا و بدود نفافیا مهالی، پاطهخگویی   « هاگو بودد حکوماپاطخ»حکمرانی خوب نیاامند 
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معنا بودت و تد  اطاطی برای نفافیا مالی تعریهف و اجهرای اطهتانداردهای ثبها و انتوهار      بی

هها و اتهداما  را بهرای تقویها     تری اا طیاطها اطیعا  اطا. بان  جهانی مجموع  گستردت

اصلی پیونهادی بانه  جههانی بهرای بهبهود      زند. دو طااوزارحکمرانی و بهبود آد پیونهاد می

ههای مختلهف طیاطهی،    اطا ز  زاربرد آنها در حهوات « تقویا رتابا و پاطخگویی»حکمرانی 

ها، اا اصی  طیستم تضایی و آمواش و ای اا طیاطااتتصادی و اجتماعی دایرت بسیار گستردت

 (.2002 بان  جهانی،) پرورش تا نظا  مناتصا  دولتی را منتج طاخت  اطا

ههای  تازنود تاثیرا  مهمی بهر طیاطها   1491بحور زلی بان  جهانی اا ابتدای تاطیس در 

-اتتصادی زوورهای در حا  توطع  بر جای گذانت  اطا. در مجموم ط  دوراد را در توصهی  

تواد اا یکدیگر تفکی  زرد زه  همهین ادوار، امینه  رطهیدد به  الگهوی       های بان  جهانی می

بهدر  و   زنهد. پهس اا دو دورت تجربه  دولها    را فراهم مهی  1440آطتان   حکمرانی خوب در

های تعدیل طهاختاری تها   و پس اا آد تجرب  دولا زوچ  و طیاطا 1470های رفات تا دولا

نهود.  . ، نرایط اتتصادی اجتماعی برای ظهور نظری  حکمرانی خوب ایجاد مهی 30اواخر ده  

رونن ند ز  مسلل  حکمرانی یعنهی؛ نهیوت    1434ا  ب  عبار  دیگر، برای بان  جهانی در ط

زنندگاد موضوم زلیدی توطع  اطا. این مدیریا و ادارت زوور با رابح  نهرونداد با حکوما

مسلل  ب  تدریج در بان  جهانی مورد محالع  و بررطی ترار گرفا تا این ز  در گدارش طاالن  

میهدری،  ) بااارها ب  رونهنی انعکهاس یافها    با عنواد اا برنام  تا 1444توطع  جهانی در طا  

1232 1222.) 

ب  مسلل  دولا اختصاص یافت  و  1447گدارش طاالن  توطع  جهانی بان  جهانی در طا  

موضوم محوری آد، نقش دولا در بهبود وضعیا اتتصهادی و راهکارههای توانمنهد طهاختن     

های د دادند ز  موفقیا طیاطادولا بود. زارنناطاد بان  جهانی با ارائ  نواهد مختلف نوا

های دولا دارد. در این گدارش نواد دادت ند ز  بدود اتتصادی بستگی ب  توانمندی و تابلیا

انجامد. در ایهن گهدارش   های الا  در دولا، آاادطاای مالی ب  بحراد پولی و بانکی میظرفیا

  زوورهای در حا  توطهع   با ارای  آمار نواد دادت ند ز  دولا در زوورهای پیورفت  نسبا ب

ها، طهم دولها در  ها و آاادطاایطاایتری دارد و علی رغم تما  خصوصینقش و واد بیش

بانه  جههانی،   ) این زوورها و زوورهای در حا  توطع  در طو  امهاد افهدایش یافته  اطها    
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ب  عنواد (. بر این مبنا، بان  جهانی راهبرد پیونهادی خود را برای توانمند طاختن دولا 2002

هها بها   مسلل  زلیدی توطع  اتتصادی راهبرد دو بخوی نامید؛ راهبهرد نخسها، تحبیهت ظرفیها    

های دولا عنواد ند. بخهش نخسها بها نهعار     های دولا و راهبرد دو  افدایش ظرفیانقش

ای بهرای  این تفاو  را دانا ز  تالب و چارچوب اا پیش تعیین نهدت « زوچ  طاای دولا»

داد. تاعدت پیونهادی این بود ز  دولا وظهایف متعهددی دارد و   رای  نمیزوچ  طاای دولا ا

های خهود  های این نهاد مانند هر طااماد دیگری محدود اطا و بنابراین باید ظرفیاتوانمندی

نهد زه    را ب  وظایفی اختصاص دهد ز  اولویا بیوتری دارند. اما ب  ایهن نکته  اعتهراف مهی    

تواد برای زوورها اا پیش موخص مع  دیگر متفاو  اطا و نمیای ب  جاها اا جامع اولویا

طاخا ز  دولا چ  وظایفی را باید ب  عهدت گیرد، بلک  هر زووری خود باید اولویا ههایش  

معرفهی  « های دولها افدایش ظرفیا»را موخص طااد. بخش دو  راهبرد توانمندطاای دولا، 

-تهرین طیاطها  عددی پیونهاد ند. عمهدت های متهای دولا، طیاطاند. برای افدایش ظرفیا

-نفاف»، «مبارات با فساد»، «تمرزد ادایی»، «اصی  نظا  تضایی»های پیونهادی عبار  بود اا1 

، در واتهع بانه    «پیوطتن ب  نظاما  بهین المللهی  »و « نایست  طاالری»، «ایطاای نظا  بودج 

طهاای دولها بها بهبهود     دههای توانمنه  ای یعنهی طیاطها  جهانی در این گدارش موضهوم تهاات  

حکمرانی را موضوم اصلی طیاطتگذاری توطهع  تهرار داد. مجموعه  ایهن تحهوال  ریوه  در       

ههای مهالی و زهاهش    تجرب  ناموفت زوورهای اروپای نرتی و نوروی طابت و افدایش بحراد

. مییدی دانهت  اطها   20رند اتتصاد جهانی و افدایش نابرابری در دو ده  منتهی با پایاد ترد 

های تعدیل طهاختاری نهناخت    براطاس چارچوب پیوین بان  جهانی ز  تحا عنواد طیاطا

یافا، اما ن  تنها عملکهرد  باید وضعیا اتتصادی بهبود میها میاند، با انتخاب این طیاطاندت

زوورهای زمونیستی بهتر نود، بلک  تولید ناخالص داخلی این زوهورها زهاهش یافته  و فقهر،     

تور  افدایش یافت  اطا. اتتصاد جهانی نید با افدایش بحهراد مهالی و زهاهش رنهد     نابرابری و 

هایی اا این دطها موجهب گردیهد زه      اتتصادی و افدایش نابرابری روبرو ندت اطا. واتعیا

حکمرانهی  »طهاای دولها،   های خود تجدید نظر زند و ب  جای زوچ بان  جهانی در توصی 

 (. 1232 1232میدری، ) ر دهدهای خود ترارا محور طیاطا« خوب
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 مبانی حکمرانی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب

ههای  منهدی آد در بخهش  گیری الگوی نظری حکمرانی خوب ب  خوبی بیانگر امین روند نکل

ایادی اا جهاد اطا. واتعیا اتتصادی اجتماعی در بسیاری اا زوورهای اروپهایی، آطهیایی و   

ههای  ظهور رویکردی جدید در توطع  ند ز  بتواند نقصهاد  آفریقایی طی چندین ده  منجر ب 

های گذنت  را مرتفع طااد. آنچ  در پژوهش حاضر مورد تمرزد ترار دارد، مبهانی ایهن   طیاطا

الگو و چارچوب حکمرانی و مضامینی اطا ز  این رویکهرد براطهاس آد تبلهور یافته  اطها.      

زمیسیود اتتصادی و اجتماعی ) هدت نمودتواد در جدو  ایر مواترین این اصو  را میمحوری

 (.2004طااماد ملل برای آطیا و اتیانوطی ، 

 اصول محوری در نظریه جهانی حکمرانی خوب -4جدول 

 مصادیق قلمروی اجتماعی مضمون ردیف

 جامع  مدنی موارزا 1
های فوری یا مرد  باید بتوانند نظرا  خود را اا طریت طااماد

 زنند.نمایندگاد موروم بیاد 

2 
حازمیا 

 تانود
 گذاریتانود

طرفان  اعما  نود، ب  ویژت در مورد چارچوب تانونی باید بی

 توانین حقوق بور.

 توطع  گرااجمام 2
ای را دربارت زند تا اجمام گستردتمنافع مختلف را واطح  می

 بهترین منافع ی  جامع  برآوردت زند.

9 
برابری و 

 فراگیری
 عدالا

هایی برای بهبود یا حفظ رفات خود دانت  فرصاافراد باید 

 بانند.

1 
اثربخوی و 

 زارایی
 توطع 

فرایندها و مؤطسا  باید بتوانند نتایجی را ایجاد زنند ز  

نیااهای جامع  آنها را برآوردت زند و در عین حا  اا منابع 

 خود بهترین اطتفادت را ببرند.

 اتتصاد زید پاطخگویی 2
بخوهای خصوصی و طاامانهای جامع  مدنی نهادهای دولتی، 

 باید در برابر طهامداراد عمومی و نهادی پاطخگو بانند.

 جامع  مدنی نفافیا 7
اطیعا  باید در دطترس عمو  باند و تابل فهم و نظار  

 باند.

های در فهم مضامین محوری در نظری  حکمرانی خوب بایستی نسبا موخص آنها با بنیاد

های بدر  و دور تعهدیل طهاختاری را موردتوجه     دورت پیش اا یعنی دورت دولانظری در دو 
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ترار داد. ب  تعبیری نظری  حکمرانی خوب مولود دو دورت تجرب  نظریا  اتتصهادی مختلهف و   

نناطی آنهاطا. دورت نخسها  نناطی و معرفارطیدد ب  مدلی زارآمد و جدید بر بستر هستی

جن  در اروپا و طر  مارنا  اطا. تجرب  دوراد رزهود بهدر    های مقارد با بااطاای ویرانی

گذاری حهازم طهاخت  بهود. زینهد     را بر اتتصادداناد و محافل طیاطا« زیند»های ، اندیو 1424

دانسها. نتیجه  بیفصهل آرا زینهد در     درماد بیکاری و رزود را مداخل  دولها در اتتصهاد مهی   

« آرتهور لهوئیس  »سهتردت به  دولها بهود.     زوورهای در حا  توطع ، دادد نقهش محهوری و گ  

زرد و مداخله   رید را توصی  میاتتصادداد برندت نوبل، برای گسترش بخش مدرد، دولا برنام 

دانسها.  ای تا ملهی را مجهاا مهی   دولا در طحو  مختلف اا صنعا تا زید و اا طحح منحق 

نسبا ب  بهااار به  ویهژت    گذاری در طحح جهانی هم بود، برندت دیگر نوبل ز  طیاطا« میردا »

المللی زار را موجب تودید الملل زامی بدبین بود و پذیرش و ورود ب  تقسیم بینتجار ، بین

-نید همرات بسیاری اا اتتصهادداناد آمریکهای التهین    « رائو  پربیش»دانسا. نیافتگی میتوطع 

ر حها  توطهع  و   الملهل را به  ایهاد زوهورهای د    همگی روند تجار  بهین  -«زاردوطو»مانند 

هها، یه    دانستند. با وجود هم  اختیفناپذیر میالملل را اجتنابمداخل  دولا در تجار  بین

ناپهذیر  مداخل  گستردت دولا بهرای دطهتیابی به  توطهع  اجتنهاب     »نقح  موترک وجود دانا1 

 گیری وحد  نظر دانتند. دولها به   های نظری متفاو  در این نتیج ؛ هم  با چارچوب«اطا

لحاظ نظری مجاا و عمًی در تما  بااارها اا بهااار زهاال گرفته  تها بهااار ارا و طهرمای  و زهار        

مهایر ،  ) گذاری توطع  بر همین منوا  گذناداطتاد طیاطا 1470مداخل  زند. تا اواطط ده  

(. در پایاد ده  هفتاد مییدی این الگوی فکری جای خود را ب  الگوی دولا حداتل داد. 1223

الگوی جدید، راهکار توطع ، مداخل  زمتر دولا در اتتصاد و واگذاری امور ب  طاا و زهار   در

ند. این بار نید آمریکا و انگلستاد، پیوهگا  تحهو  بودنهد. دولها     ها و بااار جستجو میتیما

گهر و مبتکهر   طرا  دولا حداتل بودند، دو زووری ز  پیوتاا دولا مداخل « تاچر»و « ریگاد»

المللی اتتصادی مانند بان  جهانی و صهندوق  ت و ملی ندد صنایع بودند. محافل بیندولا رفا

گرایی و آغهاا دوراد بهااارگرایی   ها نعار پایاد دورت دولاالمللی نید همدماد با این طیاطابین

مکتهب  »های نظری این الگو نید نناخت  ندت بود، طنا فکری نئوزیطهی ،  را طر دادند. بنیاد

همگی ب  نوعی، موکل مداخل  دولها در  « مکتب انتخاب عمومی»و « هامانتریسا» و« اتریوی
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فهود  »زردنهد.  های مختلفی را ب  طرفداری اا نظا  بااار ارائه  مهی  اتتصاد را تئوریدت و اطتدال 

نیهد فهرض دولها    « جمیهد بوزانهاد  »دانسها.  مداخل  دولا را دنمن دموزراطهی مهی  « های 

زند ب  ایر طوا  بهرد و پیهرواد   نیافتگی را جبراد میزود یا توطع خیرخوات را ز  مداخیتش ر

ترین زوهورهای دنیها اطهیر    ها حتی در دموزراتی مکتب انتخاب عمومی نواد دادند ز  دولا

 70و  20نیهد تهور  و رزهود تهورمی دهه       « میلتود فریدمن»نفوذ هستند. های فوار و ذیگروت

زرد. این ط  اتتصادداد زه  ههر طه  برنهدگاد نوبهل       مییدی را محصو  مداخل  دولا معرفی

بودند، مبانی نظری دولا حهداتل را بنها زردنهد و بسهیاری اا اتتصهادداناد به  بسهط آرا آنهها         

نارضایتی نسبا ب  رویکرد دولها حهداتل    1440(. اا اواطط ده  1232ویلیامسود، ) پرداختند

ورد اطتقبا  گسهتردت تهرار گرفها.    نکل گرفا و اا پایاد آد ده ، رویکرد حکمرانی خوب م

المللی مروج دولا حهداتل، به  تهدوین و تهرویج نظهری حکمرانهی خهوب        هماد محافل بین

رونالهد  »، «داگهیس نهور   »پرداااد اصلی آد اتتصادداناد دیگری اا جمله   پرداختند، اما نظری 

-جهای مهی  « اییمکتب نهادگر»بودند ز  زم و بیش در « ژواف اطتگلیتد»و بیش اا هم ، « زوا

(. بان  جههانی، صهندوق   1229 1231میدری، ) گیرند و همگی برندت جایدت نوبل اتتصاد ندند

های مختلف به  آد  بین المللی پو  و طااماد ملل همگی برمبنای این پارادایم نظری، اا دریچ 

 المللهی پهو  طیاطهتی به  نها      پرداختند. برنام  عمراد طااماد ملل و تا حدودی صهندوق بهین  

-حکمرانی خوب را ب  عنواد زلید معمای توطع  محر  نمودند. این روند و پیوهین  در نهکل  

ای زه  امینه  مقایسه  ایهن رویکهرد و      های نظری و مبانی حکمرانی خهوب مسهئل   گیری بنیاد

مضامین محوری آد را با طهایر رویکردههای مهن جمله  الگهوی حکمرانهی اطهیمی در نظها          

 زند.راهم میجمهوری اطیمی ایراد را ف

 نسبت حکمرانی اسالمی در جمهوری اسالمی ایران و با حکمرانی خوب

-بررطی مضامین و مبانی نظری دو مد  حکمرانی اطیمی و مد  حکمرانی خوب، بیانگر تفاو 

ها با مد  حکمرانی خوب، هایی در این دو نوم اطا. حکمرانی اطیمی علی رغم برخی نباها

   ا و ضوابط تفاوتهای اطاطی با حکمرانی خوب دارد.هدر مبانی، اهداف، روش

مضامین مورد بررطی حکمرانی خوب و نید طیر تحور نظریا  اتتصادی تا رطیدد ب  مد  

ی دولا در زوورهای مختلف فهرق   دهد، در حکمرانی خوب اندااتحکمرانی خوب نواد می
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« حازمیا تهانود »بر این مبنا، اطا. « زارایی بااار»زند، ولی در نهایا هدف و دا  مرزدی،  می

نهود زه     گهردد یها گفته  مهی    نهود، بهاامی   ب  حقوق مالکیا ز  در فضای بهااار تعریهف مهی   

 گذاری خارجی باید در بستر اعتماد و حازمیا تانود رند زند. طرمای 

ههای مختلهف آد، اا جمله 1 بانه  جههانی،      اصو  محهوری حکمرانهی خهوب در ترائها    

زمیسیود اتتصادی و اجتماعی طااماد ملهل  ، ا همسایگی جهانی مازمیسیود حکمرانی جهانی ب

المللهی پهو ، برنامه  عمهراد طهااماد ملهل و... بهر اطهاس         صندوق بین برای آطیا و اتیانوطی ،

نود. بدین معنها زه  همه     وتحلیل اتتصاد نئوزیطیکی و در نکل نئولیبرالی آد انجا  می تجدی 

در حفاظا اا حقوق مالکیا پایدار، طحح پهایین فسهاد،   آنچ  دولا موظف ب  انجا  آد اطا، 

ب  واطح  تعهد ب  دموزراطی( و حفاظا اا منهافع ازثریها،   ) عد  طلب مالکیا افراد و نهادها

نود. این وظایف، بر اطاس این فرض اطا ز  طهااوزار بهااار، به  خهودی خهود       خیص  می

گر، مادامی ز  دولا اا طریت حکمرانی تواند رند و توطع  طریع را رتم بدند. ب  عبار  دی می

ههای مبهادالتی پهایین فهراهم      خوب، حقوق مالکیا پایدار را تضمین زند، محیحی برای هدینه  

آورد و ریس  مصادرت را زاهش دهد، بااار ب  صور  بهینه  عمهل خواههد زهرد. در واتهع در      

تهوانین دربهارت    گذاری و تضهمین اجهرای   فضای اتتصاد نئوزیطی ، حکمرانی خوب ب  تانود

 نود. حقوق مالکیا، خیص  می

موتعیا پارادایمی نظری  حکمرانی خوب در نسبا با الگوی حکمرانی اطیمی در موردی 

مانند نظا  جمهوری اطیمی ایراد بیانگر این مسال  اطا ز  در این نگات با این زه  بسهیاری اا   

این اطا ز  با تحلیلی زه  مبهانی و   های جدئی در دین محر  نودت اطا، ولی اعتقاد بر آموات

تواند احکا  و مقررا  خرد دهد، وی میمقاصد مکتب در اختیار فقی  و مفسر نریعا ترار می

را نناطایی زند. در الگوی حکمرانی اطیمی، نظامی ز  در آد، دین و نهریعا مبنهای اصهلی    

هی  و تنظیم نهود، نظها  دینهی    ادارت امور جامع  باند و توانین بوری در تحابت با توانین الهی ت

گهذاری  بر اطاس نریعا اطی ، نظا  دینی، نظامی اطا ز  چارچوب زلهی و طیاطها   .اطا

اصلی آد را دین ترطیم زند و حازمیا اصلی اا آد خداوند باند. بررطی مضامین مختلهف در  

ظهور اصو  ب  خوبی گویای بروا و  1909تانود اطاطی و طند چوم انداا بیسا طال  در افت 

 های اطیمی در رو  و ماهیا الگوی حکمرانی جمهوری اطیمی ایراد اطا.و آموات
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بحور زلی، در موتعیا مقایس  میاد این دو مد  حکمرانی با محوریا رویکهرد توطهع ،   

دادههای نظریه    چند الی  مورد بحث اطا؛ اوالً، حکمرانی خهوب به  عنهواد یکهی اا بهرود     

نناطی، معتقد ب  اصالا فرد در مقابل اصهالا جامعه  اطها؛    ستیاتتصادی مدرد، اا نظر ه

نناطی، معتقد ب  اومانیسم اطا و هم  چیهد  ایرا ریو  در لیبرالیسم دارد. ثانیاً، اا نظر انساد

نناطی معتقد به  اصهالا   زند. ثالثاً، اا نظر معرفاارایابی می -ن  خدا  -را در محور انساد 

ریت حواس ب  دطا آید و برای اندگی انساد مفید بانهد تابهل   تجرب  اطا؛ یعنی آنچ  اا ط

اا طرفی، چهارچوب پهارادایمی   نناخا اطا. بنابراین، ب  دیگر عوامل معرفا توج  ندارد. 

حکمرانی خوب ب  آد تعلت دارد، برای بُعد معنوی انساد اصالا تائل نیسها. به  تعبیهر    ز  

الگوی ناموفت اطا؛ ایرا با وجود دطهتیابی  الگوی غرب برای توطع  ی  »ای آیا اهلل خامن 

-های انسانی و معنویا در این جوامع اا بین رفت زوورهای غربی ب  ثرو  و تدر ، اراش

اند...ب  نتیج  نرطیدد مد  توطعة غربی در نظها  اطهیمی، ماهیها متفهاو  مبهانی دیهدگات       

ا. در دیدگات غهرب،  اطیمی و غرب نسبا ب  پیورفا و جایگات انساد در این پیورفا اط

(. بنابراین، در چنین 172 1237ناظمی اردزانی، ) «پیورفا مادی و محور آد طود مادی اطا

نهناختی،  مبهانی معرفها   تواند تربانی پیورفا مهادی نهود.  دیدگاهی، اخیق و معنویا می

 های زید ی  مکتب نسبا ب  اجتمام وطاالری، دیدگاتنناختی مرد نناختی و انسادهستی

طاالری دینی و مبانی تواد ب  عنواد اصو  پای  مرد جامع  را در پی دارد و حاصل آنها را می

  بندی زرد.زمرانی اطیمی صور 

 بحث و نتیجه گیری

نناطهی، مهدیریا،   های حقوق، جامع ای، بین ناخ پدیدت حکمرانی موضوعی اطا میاد رنت 

دتاً بر مباحث جدیدی مانند تک  تکه  نهدد   اتتصاد و علو  طیاطی. پژوهوگراد این حوات عم

تدر  میهاد طهحو  دولتهی و فرادولتهی، توهویت و ترغیهب تمرزدادایهی اا دولها و اتکهاا          

رواافدود بر انوام جدید مواورت و موارزا نهرونداد، متمرزد هسهتند. حکمرانهی اغلهب بها     

تغییهر مسهیر آد به      پائین( و -باال) نگاهی جدید، ب  محدود نمودد تدر  طنتی طلسل  مراتبی

هها در  پردااد. پژوهوگراد این حوات معتقدنهد نازارآمهدی دولها   های جمعی میطوی تصمیم
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ههای مختلهف دولها و    انجا  یک  تااان  امور موجب خلت این مفهو  ندت، لذا با تفکی  حوات

ار تماید میاد بخش خصوصی و دولتی و تماید میاد دولا و جامع  مدنی، طعی در تغییر طاخت

هها  ها و طیاطهتگذاری گیریدهی بیوتر ب  نهادهای مواای دولا در تصمیمطنتی تدر  و واد

دارند. اا این رو تدر  موثر و موروم، تدرتی اطا ز  اا طریت موارزا و منااعه  نهادهها و   

آید. ورای این طهحح زه    ای و جهانی بدطا مینیروهای متنوم در طحو  مختلف ملی، منحق 

ای مهم وجود دارد ز  بحهث  زرد و تلمروی اجتماعی عرص  حکمرانی اطا، مسال ناظر ب  زار

طااد. در پهژوهش حاضهر   های مختلف حکمرانی متمرزد میرا بر مبانی و اصو  نهفت  در مد 

جها بحث بر مضامین محوری و طااندت دو الگهوی حکمرانهی اطهیمی در نظها  جمههوری      

هر ی  اا دو رویکرد ز  عرص  عینهی نیهد تحقهت     اطیمی ایراد و مد  حکمرانی خوب اطا.

طهااد. مبهانی حکمرانهی    ها را مهی اند، واجد اصو  و محورهای معینی هستند ز  نازل  آدیافت 

اطیمی در ایراد پس اا انقیب اطیمی، بصور  عینهی در تهوانین و اطهناد باالدطهتی زوهور      

ههای مختلهف به     یا و ادارت بخشنمایاد اطا و ب  نوعی مرجعی برای طراحی طااوزار مدیر

آید. اا این میاد دو طند مهم یعنی تانود اطاطی جمهوری اطیمی ایراد و طند چوهم  نمار می

ب  عنواد دو متن معیار، چارچوب عملکرد طاختاری و طراحهی   1909انداا بیسا طال  در افت 

دههد، به  طهور    می طیستم مدیریا زوور را ارائ  زردت اطا. تحلیل مضمود این دو طند نواد

زامل محتوای آنها براطاس اصو  و موااین اطیمی توریح گردیدت اطها و همهین امهر طهبب     

های خرهردو زهید در تلمهرو حکمرانهی جمههوری      ها و برنام نام نود تا طایر توانین، آیینمی

مرانی اطیمی ایراد اا این رو  اطیمی برخوردار بانند. اا طرف دیگر با الگوی موهور اا حک

های محر  و پذیرفت  نهدت در  با عنواد حکمرانی خوب مواج  هستیم ز  ب  عنواد یکی اا مد 

-نهناختی و هسهتی  نود. بررطی این الگو در طحح مبهانی معرفها  المللی نناخت  میطحح بین

های آد با الگوی حکمرانی اطیمی در نمون  جمهوری اطیمی نناختی ب  خوبی بیانگر تفاو 

ههای الگهوی حکمرانهی در نظریها  اتتصهادی مهدرد       ا. تفاوتی ز  با رهگیری بنیادایراد اط

-ااجمل  دو مکتب نئوزیطی  و نهادگرا ب  خوبی موهود اطا. آنچ  در این مقایس  و نسهبا 

ها و جنس بنیادین آد اطا؛ گهو اینکه  ههر    رطد، توج  ب  عمت این تفاو طاای مهم بنظر می
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انهد، امها اا   توطع  و پیورفا حیا  بوری طراحی و تنظهیم نهدت  دو در مرحل  هدف، ناظر ب  

 های جدی میاد آنها برترار اطا.  حیث مبانی و روش حرزا تفاو 
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ضهرور  تفسهیر تهانود اطاطهی در پرتهو      »(، 1247) محمدزدخدایی، عباطعلی؛ بهادری جهرمی،  -

 .1، نمارت93، محالعا  حقوق عمومی، دورت «ویژگی های این تانود

 . 202، تدبیر، نمارت «حکمرانی خوب چیسا؟»(، 1233) زمالی، یحیی -

 (، روش در روش، تهراد1 جامع  نناطاد.1234) محمدپور، احمد، -

 .، تهراد1 جامع  نناطاد1ی ضد روش (، روش تحقیت زیف1240) محمدپور، احمد -
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ههای  (، مدیریا تحبیقهی، تههراد1 انتوهارا  اندیوه     1242) معماراادت، غیمرضا؛ احمدی، مسعود -

 گوهربار.

(، حکمرانی خوب1 بنیهاد توطهع ، تههراد1 مرزهد پهژوهش مجلهس نهورای        1232) میدری، احمد -

 اطیمی.

 .22، رفات اجتماعی، طا  نوم، نمارت «خوبای بر نظری  حکمرانی مقدم »(، 1231) میدری، احمد -
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