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Abstract
The theory of good governance has emerged after the theories of big government and small
government in the field of public administration, which defines different and sometimes
contradictory roles compared to previous models of governance. In this theory, public
administration of society is a participatory process and its actors are the government, the private
sector and civil society, each of which has a specific share in the proper management of society.
Given that the concept of good governance is a normative concept, it will be designed and
presented based on the values and mental origins of theorists. Although some of the teachings of
this theory can be used, but the desired model of governance for the political system of any
country, except for its culture, religion and environment can not be designed and presented. On the
other hand, the upstream documents in any system of government show the principles, values,
goals and ideals of that system, which can be considered as the main source for depicting the
desired governance of that system.The purpose of this study is to illustrate the good governance of
the Islamic Republic of Iran based on official and approved upstream documents of the country.
Research Method In the present study, the data method is the foundation. In this research, first 58
strategic and official documents in the system of the Islamic Republic of Iran have been counted,
and then the concepts, categories and finally the desired image of the government of the Islamic
Republic of Iran have been modeled by coding and using MAXQDA software. According to the
results, good governance in the Islamic Republic of Iran requires playing a role in the field at
home and abroad. Roles of good governance inside the country including dignity, education,
justice, security, livelihood and progress and roles of good governance abroad in 5 areas of the
Islamic world, Imamate, the oppressed of the world, support, international organizations, guidance,
system of domination, Resistance and other countries are considered partnerships. After
determining the roles appropriate to the areas, the model of optimal governance is modeled based
on the method of Strauss and Corbin. According to this model, the central phenomenon of
education is causal conditions, basic security conditions, intervening conditions of partnership, and
strategic categories are the roles of resistance, justice and progress, and finally consequential
categories include the roles of livelihood, Imamat, guidance and Support is provided.
Keywords: Imaging, Good Governance, Islamic Republic of Iran, Grounded Theory, Islamic
Governance.

Research Paper

Received:
28 April 2021

Accepted:
17 July 2022
P.P: 131-171

DOR: 20.1001.1.22516980.1401.30.2.4.5

20.1001.1.22516972.1400.2
1. Ph.D. Candidate , Department of future studies, Imam
Khomeini International University (RA),
9.53.2.8
Qazvin, Iran.
2. Corresponding author: Associate Professor, Department of Political Science, Imam Khomeini
International University (RA), Qazvin, Iran.
Ghasemi@ikiu.ac.ir
3. Full Professor, Department of Political Science, Shahid University, Tehran, Iran.
4. Assistant Professor, Department of Future Studies, Imam Khomeini Internatinal University (RA),
Qazvin, Iran.
5. Associate Professor, Department of Political Science, Imam Khomeini International University (RA),
Qazvin, Iran.

نشریه علمی مدیریت اسالمی

تصویرپردازی از حکمرانی مطلوب در جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر
2

اسناد باالدستی
محمد ایوبی پور | 1حاکم قاسمی | 2محمدرحیم عیوضی | 3عین اله کشاورز ترک| 4فرهاد درویشی سه تالنی5

سال سیام
تابستان 1401

چکيده
نظریه حکمرانی خوب پس از نظریات دولت بزرگ و کوچک در حوزه اداره عمومی مطرح شده است که نقشهای متفاوت
و بعضاً متناقضی را نسبت به الگویهای قبلی برای حاکمیت تعریف میکند .در این نظریه ،اداره عمومی جامعهه ،فراینهدی

مقاله پژوهشی

مشارکتی است و نقشآفرینان آن ،دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی هستند که هر یک سهمی مشخص در اداره مطلوب
جامعه بر عهده دارند .با توجه به اینکه مفهوم خوبی در حکمرانی خوب ،مفهومی هنجاری است ،در نتیجه مبتنی بر ارزشها
و خاستگاه ذهنی نظریهپردازان طرح و ارائه خواهد شد .با اینکه میتوان از برخی آموزههای این نظریهه اسهتفاده نمهود ،امها
الگوی مطلوب حکمرانی برای نظام سیاسی هر کشور مستثنی از فرهنگ ،مذهب و بوم آن قابل ارائه نیست .از طرفی اسهناد
باالدستی در هر نظام حاکمیتی ،مبین اصول ،ارزشها ،اهداف و آرمانهای آن نظام است که میتهوان آن را بهه عنهوان منبه
اصلی برای تصویرپردازی از حکمرانی مطلوبِ مد نظر آن نظهام در نظهر فرفهت .ههدف از ایهن پهووهش ،تصهویرپردازی

تاریخ دریافت:
1400/2/8
تاریخ پذیرش:
1401/4/26
صص131-171 :

حکمرانی مطلوب جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر اسناد باالدستیِ رسمی و مصوب کشور میباشد .روش پووهش در تحقیق
حاضر ،روش دادهبنیاد است .در این پووهش ،ابتدا  58سند راهبردی و رسمی در نظام جمهوری اسالمی احصاء و سپس به
روش کدفذاری و استفاده از نرمافزار  ،MAXQDAمفاهیم ،مقولهها و در نهایت ،تصویر مطلهوب از حکمرانهی جمههوری
اسالمی ایران مدلسازی شده است .بر اساس نتایج یافتهها ،الزمه حکمرانی مطلوب در جمهوری اسالمی ایران ،نقشآفرینی
در عرصه داخل و خارج از کشور است .نقشهای حکمرانی مطلوب در داخل کشور ،شامل :کرامت ،تربیت ،عدالت ،امنیت،
معیشت و پیشرفت و نقشهای حکمرانی مطلوب در خارج از کشور در  5عرصه جهان اسالم ،امامت ،مستضهعفین جههان،
حمایت ،سازمانهای بینالمللی ،هدایت ،نظام سلطه ،مقاومت و سایر کشور ها و شراکت در نظر فرفته شده اسهت .پهس از
تعیین نقشها ،متناسب با عرصهها ،مدلسازی الگوی حکمرانی مطلوب بر اساس روش استراوس و کوربین صورت فرفتهه
است .بر اساس این مدل ،پدیده محوری تربیت ،شرایط علّی کرامت ،شرایط زمینهای امنیت ،شرایط مداخلهفر شراکت بوده
و مقولههای راهبردی نیز نقشهای مقاومت ،عدالت و پیشرفت است و در نهایهت مقولههههای پیامهدی ،شهامل نقهشههای
معیشت ،امامت ،هدایت و حمایت در نظر فرفته شده است.

کليدواژهها :تصویرپردازی؛ حکمرانی خوب؛ جمهوری اسالمی ایران؛ نظریه دادهبنیاد؛ حکمرانی اسالمی.

DOR: 20.1001.1.22516980.1401.30.2.4.5

 .1دانشجوی دکتری رشته آینده پووهی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران.
 .2نویسندۀ مسئول :دانشیار ،فروه علوم سیاسی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایرانGhasemi@ikiu.ac.ir .

 .3استاد ،فروه علوم سیاسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .4استادیار ،فروه آینده پووهی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران.
 .5دانشیار ،فروه علوم سیاسی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران.
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مقدمه
ایجاد دولت و حکومت از ضروریات هرر اتماراب ریررس ا رتا ادارد ز رشری ریررس یراز رر
حکومت دارد تا قوا ین و مقررات را ررقرار ازد و منا بات ا سا ی را ازمان دهشا از طرفی ا سان
موتودس اتمااعی ا ت و رشون عضویت در تامعر اری توا رش ز رشری مرادس و معنروس ررود را
امان دهشا منکران وتود دولت یا حکومت ،این حقیقت اتمااعی ا سا ی را ادیشد ررفم و ا سان
را در زمرد حیوا ات و باتات ر حساب می آور شا ر هاین دلیل از مبشأ تاریخ ،هایی وعی دولت
یا ادارد عاومی در قالب قبیل محورس و یا ایر ازوکارهاس اتمااعی وتود داشم ا تا
مفهوم حاکایت ،حکارا ی 1و حکومرت دارس ،معرا ی میرارهی دار رش کر ررا تفراوتهراس
ا شکی رر شیود ادارد عاومی تامع در تاام شروون اقمارادس ،یا ری و فرهندری ددلرت داردا از
زمان شکلریرس خسمین تاشنهاس ریرس ،ریر هاوارد ر د بال راهی رراس ادارد رهمر امور تاعی
رودد و را رذشت قرنها ،تجرر هاس مخملفی در زمین حکومتدارس کسب کردد ا تا
در دین مقشس ا الم یز مسأل حکومرت و حکارا ری رر عنروان ضررورستررین اقرشام تهرت
پیادد ازس دین رشا تأکیرش شرشد ا رتا در آیرات ممعرشدس از قررآن کرریا رر مسرابل مرررو رر
حکارا ی اشارد ششد ا تا از وس دیدر تیرکیل حکومرت ا رالمی تو را پیرامبر در رالهراس
ارمشایی رعثت و اهماام ابا معاومین ر تیکیل حکومت و مبارزد را حکومتهاس تابر زمان ررود
یز مؤیش ضرورت این امر میراششا شیخ مفیش دررارد ضرورت تیرکیل حکومرت ،در ریران شرر
وظایف حاکا ا المی ر این امر مها و کلیشس در مباحث ا شیی

یا ی اشارد کرردد و اترراس

حشود الهی را ضرورتی ا ا ی رراس تیکیل حکومت ا المی میدا شا (امرامی و دیدرران:1394 ،
)68-51
امروز شیود ادارد عاومی کیورها ر دلیل تو رع فنراورس هرا ،رخارود در حروزد ارتباطرات
شکل پیچیشد و ر ها پیو م اس ر رود ررفم ا تا عشم کامیاری ظرات مشیریت دولمی ،از تال
دولت رزرگ و دولت کوچک ،ممفکران این حوزد را ررآن داشم ترا رر د برال الدرویی ترایدزین
راشنشا طی دو ده اریر ،ظری تشیشس را عنروان حکارا ری رروب ،ارمرشا تو را را رک تهرا ی و
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پس ایر هادهاس رین الاللی مطر شش و در ادام تو ا رررری ا شییرانشان شرر و رسرا دادد
ششا
در این ظری  ،دیدر معیار کارآمشس ا رشازد دولرت برود و توا انرشس و کیفیرت قر آفرینری
دولت مالک قرار ررفتا حکارا ی رروب الدرویی ا رت کر در پری اکارآمرشس رازوکارهاس
پییین تو ع تو ا کیورهاس تو ع یافم و مجامع رینالاللی اراب ششا
از وس دیدر حکارا ی روب ظری اس ا ت ک در پری آن ا شییر هراس پنهرا ی وترود داردا
شارص ازس مادسررایا  ،ارزیاری کیورها رر ا اس آن و رتب رنشس آنها ،منجر ر ایجاد رقرارمی
مذروحا در طح رینالالل در حرکت ر

ات اهشاف طراحان آن ششد ا تا اعطاس کاکهاس

مالی ر کیورهایی ک عالکرد منا رب در ایرن شرارصهرا دار رش از رراب ایجراری و تحرریاهرا و
مجازاتهاس رین الاللی رراس کیورهاس ررا عالکررد پرایین از رعرش رلبی ،اررزارهراس هارراد رازس
کیورها را این ررداشت از حکارا ی ششد ا تا
ر عبارتی میتوان رفت حکارا ی روب قی راهی ا رت کر کیرورهاس مسرلا تهران و
کیورهاس غرری پییروس کیرورهاس تهران روم تر ریا کررددا رش و حرکرت روس ایرن قیر ،
تأمینکننشد منافع کیورهاس مسلا ا ت ( اظای اردکرا ی)93-69 :1387 ،ا ررراین ا راس ،ظریر
حکارا ی رروب اریتوا رش الدروس منا ربی ررراس تعرالی و پییررفت هار کیرورهرا ،رخارود
کیورهاس ا المی راشرش ،زیررا اودش شرارص رازس آن مبمنری ررر دراد مرادسررایا ر و مبمنری ررر
تهانرینی مادس ا ت و ثا یاش هاین شارصهاس مادس یز موا سم ا ش کارایی رود را اثبرات کننرش و
در رسیارس از کیورها و حمی رود کیورهاس طرا آن ،منجر ر رحران هاس اقماادس و ر تبرع آن
یا ی ،اتمااعی و فرهندی ششد ا تا
حکارا ی مطلوب در ظام تاهورس ا المی ایران در چهار وت ماهیتشنا ی ،فرتامشنا ی،
رومشنا ی و روش شنا ی را ایر الدوهاس حکارا ی از تال حکارا ی روب تفراوت دارد و ایرن
امر  ،لزوم پردارت قادا ر ظری حکارا ی روب و رازتعریف ماهوس آن را ایجاب میکنشا
در وت ماهیت شناست ،حکارا ری مطلروبج تاهرورس ا رالمی در ارعراد هسرمیشنا ری و
ا سان شنا ی را ایر الدوهاس حکارا ی ممفاوت ا تا رعش هسمیشنا ی ،حاکایت مطلق رر تهران
و ا سان را از آنج رشا می دا ش و این رشاو ش ا ت ک ا سان را رر ر وشرت رروی
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ا تا رنارراین هیچ کس و هیچ قشرتی ای توا ش این حق الهی را از ا سان لب کنش یا در ررشمت
منافع فرد یا ررود راد دیدرس قرار دهشا 1در رعرش ا سران شنا ری ،ا سران داراس دو رعرش مرادس و
معنوس ا ت و رر ا اس تعالیا ا المی ،هاوارد ارزش هاس معنوس رر ماالح مادس مقرشم ا رتا ررر
این ا اس ،هر تو ع و پییرفمی ک منجر ر حذف یا تخریب ارزشهاس معنوس شود ،مردود ا تا
در وت فرجامشناس ،،حکارا ی مطلوبج تاهورس ا المی ر د بال یک حرکت پی رو شد
و پی

رر شد ا ت ک منجر ر تحقرق اهرشاف ا قرالب ا رالمی رواهرش شرشا افرق آرمرا ی ا قرالب

ا المی ،ایجاد امت واحشد ا المی یا ر عبارتی تیکیل تاشن روین ا رالمی ا رت کر در هایرت
منجر ر زمین ازس ظهور حضررت ولیعارر (عجرل اع تعرالی فرتر الیرریف) و ایجراد حکومرت
مهشوس رواهش ششا حکومت مهشوس حکوممی الهی ا ت کر رر امر احرال امرور دیرن و د یراس
ریریت را دارد و رلق را ر

وس عبودیرت و رنرشری الهری و آزادس از رنرشری غیرالهری رهنارون

می ازدا
در وتر بومشناس ، ،را رمداد احرلی در طراحری الدروس حکارا ری مطلروب در تاهرورس
ا المی کیور ایران ا تا در حورتی ک ایرن موضروب در رت و کامرل حرورت دیررد ،الدروس
طراحی ششد کارآمشس دزم را خواهش داشرتا فرهنرج تامعر ایرران ،رخارود رعرش از ا قرالب
ا ررالمی رسرریار ممفرراوت از فرهنررج و رربک ز ررشری کیررورهاس غرررری و شرررقی رررودد و الدرروس
حکارا ی رومی رود را می طلبشا در این الدو ،فرهنج و تاشن تامعر ایرا ری رر عنروان را رمداد
تاش ی در ظر ررفم ششد و مبمنی رر عرف رایج ارس و تارس راز تعریف رواهش ششا
در وت روششناس ،،معرفت منحار ر حواس ظاهرس و تنها مبمنی رر تجررر یسرت ،رلکر
عالود رر تجرر معارف عقال ی و وحیرا ی یرز از منرارع قشرتانرش معرفرت رر شراار مریرودا رایر
الدو هاس حکارا ی ،روش د میاری ر معرفت را منحاراش مبمنی رر روش تجرری میدا نش کر ضران
آن ک ممزلزل و غیر قارل اتکا ا ت ،مشام ها در معرض تغییر میراششا ولی در حکارا ی مطلروب
در تاهورس ا المی ،ارمنا احلی رر آموزد هاس الهی و وحیا ی ا ت و در مورد روشهراس تجررری،
یافم ها در روت قش آموزدهاس الهی و وحیا ی قرار ررفم و ححت و اعمبار آنها نجیشد میشودا

 .1اصل  56قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
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مقام معظا رهبرس در تبیین اهشاف ا قالب ا المی ،فراینش  5مرحلر اس 1را تر ریا اود رشا در
ا شیی اییان ،غایت حرکت ا قالب ا المی تارشن رازس روین ا رالمی ا رت و ایرن امرر تحقرق
خواهش یافت ،تز را طی فراینش و مراتبی ک اولویت در آن ارت درو ی و ایجراد یرک حرکرت
پی رو شد و رام دوم آن پی رر شری و ایجاد تاشن روین ا رالمی ا رتا فراینرش تحقرق اهرشاف
ا قالب ا المی مبمنی رر ریان اییان در دیاررام زیر یان دادد ششد ا ت:

انقالب اسالمی

نظام اسالمی

دولت اسالمی

جامعه اسالمی

تمدن اسالمی

شکل 1ا فراینش تحقق اهشاف ا قالب ا المی

در فراینش تحقق اهشاف ا قالب ا المی ،مرحل ا قالب ا المی در ال  1357رر رهبررس امرام
راینی (رحاةاع) ر وقوب پیو ت و ظام شاهنیاهی ر دون شرش و ا قرالب ا رالمی رر پیرروزس
ر یشا در مرحل دوم را تاویب قرا ون ا ا ری و در مرحلر رعرش ،رراز درس قرا ون در رال ،1368
هنش

عاومی ظام تاهورس ا المی شکل ررفت و ر عبارتی ظام ا المی مسمقر رردیشا مرحل

وم ،مرحل ایجاد دولت ا المی ا ت و مرحل هایی ک میتوان تا حشود زیادس آن را اثر وضعی
مرحل دولت ازس رر شرارد ،ایجراد تارشن روین ا رالمی ا رتا مقرام معظرا رهبررس در تیرریح
وضعیت فعلی دولت ا المی میفرماینش:
«امروزد دولت ما ،یعنی مسوودن قود مجری  ،قود قضایی  ،قود مقننر  ،کر مجاروب اینهرا دولرت
ا المی ا تا 2دولت فقا محشود ر قود مجری ایشود ،رلک ها قواس

را و ایر هادهراس

حکومت ا المی یز مخاطب دولت ا المی هسمنش ،اما کم مهاتر این ا ت کر ارکران و اترزاس
مورد اشارد را وتود مسوولین آنها هویت پیشا میکنشا رنرارراین مفهروم دولرت ا رالمی را رایرش در

 .1بیانات در دیدار کارفزاران نظام .79/9/12
 .2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام.6/8/1383 ،
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وهل اول در رفمار و عالکرد مسوولین ظام تسمجو کرد و پس ایر ارعاد آن ،از تال هاد ازس،
ظامات ادارس و ایر الزامات را مورد توت قرار دادا»
مسأل ا ا ی این تا ت ک را رذشت چهار ده از ا مقرار مرحل

وم (ا مقرار ظام ا المی)

هنوز ا قالب ا المی موا سم از ایسمداد دولت ا المی یا ر عبارتی ا مقرار مشل مطلوب حکارا ی
عبور کنشا در ارت حکارا ی ،آرمانها و ظری ها تنب عالیراتی پیرشا کرردد و کارآمرشس آنهرا
رراس یل ر

عادت تامع معین میررددا از این رو این مرحل  ،دشوارترین مرحل از فراینش تحقرق

آرمانهاس ا قالب ا المی ا تا
مرحل تامع ا المی و تاشن وین ا المی ،ر وعی اثر وضعی دولت ا رالمی هسرمنشا ایجراد
حکارا ی مطلوب را میتوان مرکز ثقل و پی ران حرکت ر

وس اهشاف وادس ا قالب ا رالمی

ک در هایت زمین ازس رراس ظهور امام زمان (عجل اع تعالی فرت الیرریف) مریراشرش دا سرتا
مبمنی ر فراینش تحقق اهشاف ا قالب ا المی ،مسأل ا ا ی در ظام تاهورس ا المی در ررام دوم
ا قالب ا المی ،تیکیل دولت ا المی ا ت ک این امر را ارتقاس حکارا ری از وضرعیت فعلری رر
مطلوب امکانپذیر ا تا
در رام دوم ا قالب ا المی الزامی ا ت در تهت طراحی حکارا ی مطلوب تهت د میاری ر
دولت ا المی ،رام هاس تشس ررداشم شود و این مسأل و چال

ا ا ری در مسریر آینرشد ا قرالب

ا تا
خسمین رام در تیکیل دولرت ا رالمی ،تارویر رازس از دولرت مطلروب ا رتا ایرن تارویر
می توا ش منجر ر ایجاد اشمراک ذهنی و هارفماا ی میان دولماردان و مردم شودا تاویر مطلروب،
تجلیرخ

آرمانها و ارزش هاس یک ملت ا ت ک منبعث از فرهنج ملی و راورهاس دینی آ ران

می راششا هر تاویر ازس یازمنش داددهاس پای اس ا ت ک ارمنا و ا مناد ر آن حرورت ریرردا ایرن
داددهاس پای میتوا ش از آرا و ا شیی هاس مراتع فکرس ،ممون دینی و ررداشرتهراس ذهنری عاروم
مردم راششا
در این پژوه  ،تاویرپردازس ممن پای و مبمنی رر مطالعات کمارخا اس حورت ررفمر ا رتا
رراس این موضوب ،دزم ا ت ا رمن اد رر ممرو ی شرود کر داراس اتقران (علاری و دینری) ،ر رایت
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(ماوب و ارالغری) ،تامعر پرذیرس (شرنارت و پرذیرش عارومی) و رر روز (مطرارق ررا مقمضریات
امروزس) راششا
را توت ر شارص هاس فوق ،رهمرین ممون ررراس ا رمخرات تارویر مطلروب حکارا ری ،ا رناد
راهبردس قا و ی ،ماوب و ر ای کیور ا تا این ا ناد شرامل قرا ون ا ا ری تاهرورس ا رالمی
ایران ،ر عنوان احلی ترین نش الدوس ا رالمی ایرا ری پییررفت ،ریا یر ررام دوم ا قرالب ا رالمی
ارالغی تو را مقرام معظرا رهبررس ،یا رتهراس کلری رر امر هراس تو رع و رنش چیراا رشاز و
یا تهاس کلی ظام میراششا
در حوزد روششنا ی یکی از روشهاس منا ب ررراس پرداررت رر موضروعات کیفری ،روش
دادد رنیاد ا تا در این روش ،ممون ر حورت ظاممنش تحلیرل و ارتبرا ررین مؤلفر هرا و مقولر هرا
میخص می ررددا در پژوه

حاضر را ا ناد راهبردس را رویکرد تاویرپردازس و ا مفادد از روش

داددرنیاد ،تحلیل و تاویر مطلوب از حکارا ی در تاهورس ا المی ایران مشل ازس ششد ا تا

مبان ،نظری و پیشینه پژوهش
تصویرپردازی
تاویرپردازس از آینشد در تهتدهی ر رفمار ریریت عامل مهای محسوب میشرودا در واقرع
تااویر آینشد ،ا دیزد هاس دزم رراس طراحی اقشامات تهرت قر آفرینری در تامعر را رر وترود
میآور شا تااویر آینشد از ماهیمی ظام منش ررروردار هسمنش ک مبمنری ررر اطالعرات شرکل ررفمر
رودد و را آرمانها و ایشدآلها تجسا مییارنشا این تااویر از ارزشها ،راورها و فرهنج هر ررود از
مردم منبعث ششد و رر ادراکات رین ادذها ی مؤثر و شکلدهنشد ررر اقرشامات و فعالیرتهراس آ ران
میراششا
ر عبارتی می توان رفت عادت و تعالی هر فرد یا تامع  ،ر طور فزاینشداس رر وترود تارویر
روشن و واضح از آینشد از یک و و کیفیت آن تارویر از روس دیدرر وارسرم ا رتا ترأثیر ایرن
تااویر رر ا دیزش ا سا ی یز در هاین مسأل هفم ا رتا ررا اتخراذ تارایاات معرین ،ترالشهراس
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ریرس ر محقق رازس تارویر مثبرت و مطلروب از آینرشد و یرا پییردیرس از تحقرق آینرشد منفری و
امطلوب معطوف میشود (رارین)540 :2013 ، 1ا
در هاین را ما آینشد پژوهی ر عنوان فرا رشم مطالعات آینشد و آینشدپرژود در تایدراد طررا ،
معاار و ارزیاب تامع  ،مأموریت تاویر ازس تهت شکلرخیری رر آینرشد و رفماران رازس آن
تهررت اقررشام اتمارراعی را رررر عهررشد داردا ر ر عبررارت دیدررر ،مطالع ر و ررر ری تارراویر آینررشد،
تاویر ازس از آینشد ،ترویج تاویرس رراد از آینرشد و حاایرت از آن و تلفیرق دا ر

و ارزش

رراس طراحی اقشام اتمااعی ر منظور تحقق تاویر مطلوب و پی ریرس از وقوب تاویر امطلوب،
در کا ون اهشاف و وظایف آینشدپژوهی و آینشدپژود قرار دارد (کایجا ی و دیدران-207 :1398 ،
)235ا
در مفهومپردازس تاویر ،تالشهاس ممعشدس ششد و از منظرهاس مخملفی رر آن پردارمر شرشد
ا ت ،اما از داد آینشد پژوها تاویر ،تاویر کالمی ا ت ک تنب راحی از تهان را در معررض
دیش قرار میدهش و ایر تنب ها حذف میشودا در واقع تاویر،رزاردهاس مسمشل و منطقری یسرت
و ر ررداشت و وب داد تااشارر یا روا نشد ررمیررددا در واقع تاویر آینرشد عکسری ا رت کر
توت ما را ر ویژری مهای تلب میکنشا تاویر میکوشش ترا واقعیرت پیچیرشداس را رادد رازس
کنش ،رر آن اثر ردذارد و آن را میخص ازد (رضایان قی راشی و کاظای)165-142 :1393 ،ا
حکمران،
دو مفهوم حکارا ی2و حکومت دارس معا ی سبماش میارهی هسمنش ک را تفراوتهراس ا رشکی ررر
شیود ادارد عاومی تامع در تاامی شوون اقماادس ،یا ی و فرهندری ددلرت داردا وا د دیدررس
ک عاوماش در رسیارس از تحقیقات در کنار این دو وا د قررار مریریررد ،حاکایرت 3ا رتا تفراوت
حاکایت را حکارا ی و حکومت دارس ،ا ا رودن آن در مقارل ماشر رودن دو وا د دیدر ا تا ر
عبارتی این حاکایت ا ت ک حکارا ی یا حکومرتدارس مریکنرشا حکارا ری را رر شریودهراس
رو ارون تعریف اوددا ش.

1. Rubin
2. Governance
3. Government
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در یک تعریف ،حکارا ی را مجاوع فراینشهایی میدا نش ک از روس یرک مرترع (دولرت،
رازار یا شبک ) رر یک ظام اتمااعی(را وادد ،قبیل  ،ازمان و یا قلاروااا) از طریق قوا ین ،هنجارها
و قشرت وارد ششد ا ت (هافی)424-403 ،2011 ، 1ا از دیشراد ا سمیمو حکارا ری اتراوا ،ترکیبری
ا ت از نتها (قواعش و آداب و ر وم) ،هادها و فراینشهایی ک تعیین میکنش چدو ر قرشرت
رایش اعاال شود ،چدو شهرو شان حق میارکت و اعمراض دار ش و چدو تاایاات در زمینر
مباحث عاومی اتخاذ میرردد (رراهام)2003 ، 2ا
ر عبارتی حکارا ی ر مجاوع پیچیشداس از ارزشها ،هنجارها ،فراینشها و هادهرایی اطرالق
میشود ک رر و ریل آنهرا تامعر رر طرور ر رای و غیرر رای رر ادارد فراینرش تو رع و رفرع
تعارضات میپردازد .حکارا ی در طو مخملف تها ی ،ملی ،محلی و هاچنین حوزدهاس ممنوب
فرهندی ،اتمااعی ،علای وااا قارل تعریف میراشرشا حکارا ری مسرملزم حکومرت ،تامعر مرش ی
(فعادن اتمااعی و اقماادس ،هادهاس تامعر محرور و رررودهراس رارمار یافمر  ،ر را هرا وااا)
میشود (دو باس)17-3 ،2003 ، 3ا
حکمران ،خوب
مفهوم حکارا ی روب ،ارمشا در ال  2000تو ا کارشنا ان را ک تها ی مطر شش و ررراس
آن شارصهایی را اراب کرد شا شارصهایی هاچون :شفافیت ،پا خدویی ،میارکت ،حاکایرت
قا ون ،مسوولیت پذیرس ،اثررخیی ،کرارآیی و چیرا ا رشاز ا رمراتژیک از ویژرریهراس حکارا ری
روب معرفی ششد ا تا رر ا اس تعریف را ک تها ی ،حکارا ی روب شامل

رکن ا ت کر

در شکل شاارد ( )2یان دادد ششد ا ت:

1. Hufty
2. Graham
3. Doornbos
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شکل 2ا ارکان حکارا ی روب

رر ا اس این الدو ،دولت هاان هاد حاکایمی و قا و ی ادارد تامع  ،رخ

راوحی رندادهاس

اقماادس ررد و کالن و تامع مش ی هادهاس مردمی غیر ا مفراعی ،ما نرش ریریر هرا و مؤ سرات و
ایر ازمانهاس مردم هاد می راششا در این الدو ایجاد رسمر میارکت ایر ذینفعان تو را دولرت
تاس رود را ر شراکت ها طح دادد و دیدر این هاد دولت یست ک عرح ق آفرینری رایر
ارکان را فراها می کنش ،رلک فضرایی رراررر در ارمیرار هرر یرک قررار دارد و در ارتبراطی ممقاررل و
میارکتتویا ر ق آفرینی میپرداز شا ر عبارتی فضاس مراودداس پایاپاس ،مزیت ا ا ری ایرن
الدو از حکارا ی میراششا
حکمران ،مطلوب جمهوری اسالم ،ایران
را توت ر هنجارس رودن وا د روری میتوان دریافت ک حکارا ی یک مفهوم ارزشی ا تا
در واقع حکارا ی مطلوب را یک رویکرد هنجارس و ارزشمشارا ر تعریف رارط دو وی میان
دولت و تامع میپرردازدا حکارا ری مطلروب در ظرام تاهرورس ا رالمی ایرران در چهرار وتر
ماهیتشنا ی ،فرتامشنا ی ،رومشنا ی ،معرفت و روششنا ی مبمنی رر آمروزدهراس دیرن مقرشس
ا الم ،اقمضابات رومی و فرهندی ایران میراششا
در وت ر ماهیررتشنا رری ،حکارا رری مطلرروبج تاهررورس ا ررالمی در ارعرراد هسررمیشنا رری و
ا سان شنا ی را ایر الدوهاس حکارا ی ممفاوت ا تا در رعش هسرمیشنا ری ،حاکایرت مطلرق ررر
تهان از آنج رشا ت و این رشاو ش ا ت ک ا سان را ررر ر وشرت رروی
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رنارراین هیچ کس و هیچ قشرتی ای توا ش این حق الهی را از ا سان لب کنش و یا در رشمت منافع
فرد یا ررود راد دیدرس قرار دهشا
در رعش ا سان شنا ی ،ا سان داراس دو رعش مادس و معنوس ا ت ک رعش مرادس آن ،هاران تسرا
فیزیکی و رعش معنوس آن رو ا تا رر ا اس تعالیا الهی ،ارزش هراس معنروس و روحرا ی مقرشم و
مهاتر از ارزشهاس مادس میراششا در رعش هسمیشنا ی ها ظام هسمی منحار ر مادد یست و ررر
دو قسا مادس و مجرد ا تا ر عبارتی ،رخیی از هسمی هاین تهان مادس و قارل رؤیت ا رت کر
رخ

پیشاس هسمی ا ت ،اما رخ

عاشد هسمی عالا غیب ا ت ک از ظر کایرت و تأثیرررذارس

قارل مقایس را عالا مادس یستا عالا مجرد یا غیب ،شامل امورس هاچرون ررشا ،فرشرمدان ،رو ،
ررزخ ،قیامت وااا میراششا
در وت فرتام شنا ی ،حکارا ی مطلوبج تاهورس ا المی ر د بال یک حرکت پی رو شد و
پی

رر شد ا ت ک منجر ر تحقق اهشاف ا قالب ا المی رواهش ششا افق آرما ی ا قالب ا المی،

ایجاد امت واحشد ا المی یا ر عبارتی تیکیل تاشن وین ا رالمی ا رت کر در هایرت منجرر رر
زمین ازس ظهور حضرت ولیعارر (عجرل اع تعرالی فرتر الیرریف) و ایجراد حکومرت مهرشوس
رواهش ششا حکومت مهشوس حکوممی الهی ا ت ک رر ام احال امور دیرن و د یراس ریرریت را
دارد و رلق را ر

وس عبودیت ،رنشری الهی و آزادس از رنشری غیر الهی رهناون رواهش ارتا

در وت روم شنا ی ،را مداد احلی در طراحی الدوس حکارا ی مطلوب در تاهورس ا المی
کیور ایران ا تا در حورتی ک این موضوب در ت و کامل حورت دیرد ،الدوس طراحی ششد
کارآمشس دزم را خواهش داشتا فرهنج تامعر ایرران رخارود رعرش از ا قرالب ا رالمی رسریار
ممفاوت از فرهنج و بک ز شری کیورهاس غرری و شرقی رودد و الدوس حکارا ی ررومی ررود
را میطلبشا
در این الدو ،فرهنج و تاشن تامع ایرا ی ر عنروان را رمداد تارش ی در ظرر ررفمر شرشد و
مبمنی رر عرف رایج ارس و تارس راز تعریف رواهش ششا در وت معرفت و روششنا ی ،معرفت
منحار ر حواس ظاهرس و تنها مبمنی رر تجرر یسرت ،رلکر عرالود ررر تجررر معرارف عقال ری و
وحیا ی یز از منارع قشرتانش معرفت ر شاار میرودا ایر الدوهراس حکارا ری ،روش د رمیاری رر
معرفت را منحاراش مبمنی رر روش تجرری می دا نش ک ضان آن ک ممزلزل و غیر قاررل اتکرا ا رت،
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مشام ها در معرض تغییر می راشش ،ولی در حکارا ی مطلوب در تاهورس ا رالمی ارمنرا احرلی ررر
آموزدهاس الهی و وحیا ی ا ت و در مورد روشهاس تجرری ،یافم ها در روت قش آموزدهاس الهی و
وحیا ی قرار ررفم و ححت و اعمبار آنها نجیشد مریشرودا در حروزد حکارا ری ،پرژوه هراس
ممعشدس ،رخاود در دو ده رذشم حورت ررفم ا ت کر مریتروان آنهرا را در چنرش رررود
طبق رنشس کرد:
1ا حکارا ی روب
2ا حکارا ی مطلوب
3ا حکارا ی در ایران
4ا تأثیر شارصهاس حکارا ی رر یک حوزد راد
5ا مقایس تطبیقی شارصهاس حکارا ی روب را ا ناد رادد می
تشول فراوا ی و مقادت ررر ی ششد در د م رنشس فوق ،در ادام آوردد ششد ا ت:
تشول 1ا د م رنشس مقادت ررر ی ششد در حوزد حکارا ی

ردیف

فراوانی

حوزه

از دولت خوب تا حکومتداری خوب
حکمرانی خوب ،بنیان توسعه
حکمرانی خوب ،توسعه و حقوق بشر
تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب
1

حکمرانی خوب ،شبکهای از کنشگران جامعه مدنی

حکمرانی
خوب

حکمرانی خوب ،مفهومی نو در مدیریت دولتی
تعیین پیشرانهای حکمرانی خوب با استفاده از رویکرد تأثیر متقاط
حکمرانی خوب ،معرفی و نقد اجمالی
مقدمهای بر نظریه حکمرانی خوب احمد میدری
شناسایی و اولویتبندی شاخصهای حکمرانی خوب
طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستمهای باز
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ردیف

حوزه

فراوانی

حکمرانی خوب با رویکرد اسالمی
حکمرانی خوب و ارائه حکمرانی شایسته :بررسی و شاخصهای این دو از دیدفاه
امیرالمؤمنین علی (علیهالسالم)
مختصاتیابی از تصویر مطلوب حکمرانی ،زمینهساز ظهور
ارائه الگو حکمرانی خدا مدار
الگوی حکمرانی خوب از دیدفاه نهجالبالغه ،فامی در جهت تبیین الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت
بررسی تطبیقی نظریه حکمرانی خوب با آموزهها و سیره حکومت امام علی
(علیهالسالم)
بررسی و تبیین حکمرانی شایسته در رویکرد حکمرانی
بررسی مؤلفههای حکمرانی خوب از منظر امام خمینی (رحمةاهلل)
2

حکمرانی

تبلور حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی امام خمینی

مطلوب

حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسالمی
حکمرانی مردمساالرانه
سیمای حکمرانی مطلوب در آیندهپووهی :از تصویرپردازی تا شکل بخشی آینده
طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه مالکاشتر و مقایسه آن با اصول
حکمرانی خوب
مدل اسالمی حکمرانی خوب با رویکرد مبتنی بر قانون اساسی ج.ا.ا
نظریه حکمرانی خوب از دیدفاه نهجالبالغه
از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار
الگوی مطلوب حکمرانی از دیدفاه امام خمینی و سید قطب؛ بررسی تفاوتها و
شباهتها
اندیشه حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر امام خمینی (رحمةاهلل)
شاخصهای حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی آیتاهلل جوادی آملی

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ردیف

فراوانی

حوزه

امکانسنجی اجرای نظریه حکمرانی خوب در جوام اسالمی با تأکید بر جمهوری
اسالمی ایران
آیندهپووهی حکمرانی خوب در ایران با رویکرد سناریو نویسی
تحلیل و امکانسنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تأکید بر نقش دولت
تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران
3

حکمرانی در

حکمرانی در ایران ،آسیبشناسی و ارائه راهبردها

ایران

ارتباطسنجی حکمرانی خوب با فرهنگ سیاسی ایران ،با تمرکز بر فرهنگ سیاسی
شیعه در ایران
بررسی موان تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران
حکمرانی شبکهای و بررسی موقعیت و چالشهای آن در ایران
سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب ،تحلیل تطبیقی فازی بینکشوری از سال  2000تا
2008
تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی

تأثیر
شاخصهای
4

حکمرانی بر

تأثیر حکمرانی خوب بر جلب رضایت جامعه نسبت به حکومت
تبیین سطح فساد :بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

یک حوزه
خاص

تحلیل نقش حکمرانی خوب در ارتقای توسعه انسانی
تحول در رفاه ملی :آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا میکند؟
حکمرانی خوب و رشد اقتصادی

مقایسه
تطبیقی
5

شاخصهای

حکمرانی خوب و سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران

حکمرانی

حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

خوب با

داللتهای حکمرانی و سیاستگذاری بیانیه «فام دوم انقالب»

اسناد
باالدستی

فارغ از تعاریف و شارصرذارسهایی ک هادهاس رینالاللی از تال حنشوق رینالاللی پول
و رر ام عاران ازمان رینالالل رراس حکارا ی رروب مطرر کررددا رش ،محققران و پژوهیردران
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ممعشدس در داررل و ررارت از کیرور رر تبیرین و شرارصررذارس حکارا ری رروب یرا مطلروب
پردارم ا ش ک در تشول ( )2ر اها آنها اشارد ششد ا تا
تشول 2ا پییین پژوه
ردیف

(منبع دار شد)

مؤلفهها

مرج

مشارکت ،حاکمیت قانون ،شفافیت ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،توجه به
1

آرا عمومی و توان جمعی (اجماع) ،برابری ،اثربخشی و کارآیی و

بانک جهانی 2000

چشمانداز استراتویک
قاعدهمندی ،شفافیت ،کارآمدی و انصاف ،ترویج برابری حقوقی ،تضمین
2

اینکه اولویت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بر اساس اجماع جمعی است

برنامه عمران سازمان ملل

و اظهارنظرهای فقرا و افراد آسیبپذیر در تصمیمفیری
پاسخگویی ،مسئولیتپذیری دولت (در سطوح مختلف) ،انتخاب آزاد و
3

منصفانه ،ارزیابی درجه شفافیت ،ارزیابی میزان زندفی مشارکتی ،ارزیابی

ممیزی دموکراتیک

حمایت از حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ،پاسخگوی نهادهای

()Democratic Audit

اقتصادی ،درجه تکثرفرایی رسانهها و میزان تحمل تنوع
کمیسیون اقتصادی و
4

منصفانه ،مسئولیت پذیر ،مشارکتی ،مبتنی بر اجماع ،پاسخگو ،شفاف ،کارا

اجتماعی ملل متحد در

و مؤثر و مبتنی بر حاکمیت قانون

آسیا و اقیانوسیه
)(UNESCAP

5

تضمین برابری حقوقی ،بهبود کارآمدی و پاسخگویی بخش عمومی و

صندوق بینالمللی پول

کاهش فساد

)(IMF

احترام به حاکمیت قانون ،مشارکت شهروندان ،پاسخگویی ،مساوات و
6

بردباری ،تساوی حقوقی ،توانایی برای رقابت در محیط جهانی ،توانایی
برای کار مشترک و اثربخش ،پایداری ،رفتار اخالقی صادقانه و شفافیت

7

کارآمدی حکومت ،فقدان تحمیلهای قانونی ،اظهار نظر و پاسخگویی،
ثبات سیاسی و فقدان خشونت ،آدمکشی ،برابری حقوقی و کنترل فساد

(،Bovaird & Löffler
)328 -313 ،2003
( & Kaufmann, Kraay,

،Zoido-Lobaton
)1999

بخش دولتی سالم امکانپذیر است ،بر ظرفیتسازی در جامعه مدنی،
8

شهروندان آفاه ،مشارکت از طریق سازمانهای داوطلبانه ،دموکراسی،

()1993 ،Naidoo

رعایت حقوق بشر ،قانونفذاری اثربخش و کارایی و پاسخگویی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ردیف
9

10

مؤلفهها

مرج

کارایی و اثربخشی ،پاسخگویی ،ثبات سیاسی و عدم خشونت ،دولت و
حق اظهار نظر مردم ،کیفیت قوانین و مقرارت ،مهار فساد

(خاکباز-655 :1383 ،
)727

سیاستفذاری صحیح به وسیله دولت ،تنظیم مناسب قوانین ،تحت

(یوسفی شیخ رباط و

نظارت مردم قرار داشتن حکومت ،پدیدار ساختن ثبات در جامعه ،احترام

بابایی)62-31 :1394 ،

مردم و دولت به قوانین ،مبارزه با فساد

11

مشارکت ،حاکمیت قانون ،شفافیت ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،اجماع،
آزادی عمومی ،برابری ،اثربخشی و کارایی ،چشمانداز استراتویک
حاکمیت قانون حقمحوری و ظلمستیزی ،پاسخگویی و مسئولیتپذیری،

12

عدالتطلبی ،نظارتپذیری حکومت و کارفزاران حکومتی ،مبارزه مستمر

(منوریان 48 :1379 ،و
)49

(شاکری)1393 ،

علیه فساد ،مشارکت و مشارکتجویی ،کارآمدی و اثربخشی ،شفافیت
13

خدمات عمومی کارآمد ،نظام قضایی کارآمد ،نظام اداری کارآمد

14

دموکراسی ،عدالت محوری ،مشارکت ،پاسخگویی

15

مشروعیت ،پاسخگویی ،شایستگی ،احترام به حقوق بشر ،رعایت قانون

(الوانی)5-1 :1388 ،
(قلیپور-85 :1383 ،

پاسخگویی و حق اظهارنظر ،ثبات سیاسی و نبود خشونت ،اثربخشی
16

دولت ،کیفیت قوانین ،حاکمیت قانون ،کنترل فساد ،توجه به فرهنگ و
اصالحات فرهنگی ،مبارزه با جهل عمومی ،شایستگی کارفزاران ،ضرورت

)111
سازمان ماورای بحار
انگلستان (1 )ODA
(شاهآبادی و جامه
بزرفی)17-1 :1392 ،

مشورت در حکومت
17

استقالل ،آزادی ،امنیت ،برابری و عدالت

(طاهری عطار و دیگران ،
)1389
1. Overseas Development Administration
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ردیف
18

مؤلفهها

مرج

حقفرا و توحیدی ،امنیتبخش و مدرن ،منطبق بر رفتار صالحان ،تعمیق

(ظفری و دیگران ،

معنویت ،آزادی فردی ،استقالل حاکمیت ،مبتنی بر انتظار فوق فعال،

)40-11 :1396

عدالت محور ،رفاه اقتصادی ،سالمت اقتصادی
تالش بیوقفه برای ارائه خدمات عمومی ،شایستهساالری در انتصاب
کارفزاران حکومتی ،نظارت بر عملکرد و اطمینان از صحت عمل
19

دستگاهها ،قانون فرایی ،بهبود مستمر نظام و ساختار دولتی ،پرهیز از
تصدیفری ،تمرکززدایی ،اطالعرسانی و شفافیت اطالعات ،حفظ

(ناظمی اردکانی:1387 ،
)93-69

سرمایههای ملی ،توجه به فرهنگ به عنوان محیط زیست انسانی در
جامعه ،مشارکت مردم در تصمیمفیری در عرصه ملی و جهانی
20

توجه به حاکمیت قانون ،مشارکت مردم ،عدالتجویی ،اعتمادسازی ،و
پاسخگویی حکومت به مطالبات مردمی

(عیوضی و مرزبان،
)137-117 :1395

پژوه هاس ممعشدس در کیور در را ماس د میاری ر الدوس حکارا ی مطلوب حورت ررفم
ا ت ،اما در غالب این پژوه ها ر ررر ی شارصهاس حکارا ری مطلروب از منراظر مخملرف ،از
تال قرآن ،هجالبالغ  ،دیشراد هاس امرام راینری (رحارةاع) و مقرام معظرا رهبررس (مشظلر ) وااا
پردارم ششد ا تا ر عبارتی فقشان رویکرد الدو ازس مبمنی رر دراد یسرمای کر رموا رش سربت
شارصها را یکشیدر ،درت اهایت شرارصهرا و اولویرت شرارصهرا را میرخص اایرش ،کرامالش
میهود ا تا در هاین را ما رراس پوش

این رأل ،در این پژوه

رعی شرشد ررا رویکررد آینرشد

دارا مبمنی رر ا ناد رادد می ظام تاهورس ا المی ،الدوس حکارا ی مطلوری طراحی ررددا

روش پژوهش
در این پژوه

رراس طراحی تاویر مطلوب حکارا ی از روش داددرنیاد ا رمفادد شرشد ا رتا

ظری دادد رنیاد ،روش منسجا و منظا رراس پرداررت رر پرژوه هراس کیفری ا رت کر از طریرق
رردآورس مسمنش و منظا دادد ها و ازما شهی ا باشمی آنها ر ایجاد یرا رلرق یرک ظریر کارک
میکنشا ظریر داددرنیراد عبرارت ا رت از فرآینرش رارت یرک ظریر مسرمنش و مرشون ،از طریرق
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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رردآورس ازمانیافم داددها و تحلیل ا رمقرایی مجاوعر داددهراس ررردآورس شرشد ،رر منظرور
پا خدویی ر پر

هاس وین در زمین هایی ک فاقش مبا ی ظررس کرافی ررراس ترشوین هرر رو ر

فرضی و آزمون آن هسمنش» (مناوریان)1386 ،ا
در روششنا ی ظری داددرنیاد ،از طریق تاعآورس ظاممنش داددها و مش ظرر قررار دادن هار
تنب هاس رالفعل و رالقود مرتبا را موضروب تحقیرق رر تولیرش یرا کیرف ظریر ررر مبنراس حقرایق و
واقعیات موتود پردارم میشودا در واقع ،داددها تاعآورس ششد و در یک یر تکاملی ر

ارت

یک توورس در حرکت هسمنشا
دزم ر ذکر ا ت در تریان این کشرذارسها ،پژوهیدر را ا مفادد از او ریررس ظررس و ررا
توت رر مفراهیا پشیرشار شرشد از دل داددهرا ،رر ررردآورس داددهرا در مرورد افرراد ،رررشادها و
موقعیتهاس مخملف میپردازد ک تاویر غنیترس از مفاهیا و مقول هاس حاحرل فرراها رواهنرش
کرد (مهراری و دیدران)30-5 :1390،ا در ادام  ،را کشرذارس ا مخاری ،مقول ها پادی
را جام را کیف ارتبا رین مقول ها ،مشل ازس حورت و توورس شکل میریردا

مراحل نظریه دادهبنیاد
مراحل ظری داددرنیاد ،در شکل شاارد  3یان دادد ششد ا ت:

شکل 3ا فراینش روش داددرنیاد (منبع دار شد)
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مرحله اول :تعیین موضوع
اولین رام در ظری دادد رنیاد ،تعیین موضوب تحقیق ا ت ک در این تحقیق ،حکارا ی مطلوب
در تاهورس ا المی ایران در ظر ررفم ششد ا تا
مرحله دوم :جمعآوری دادهها
در ظری داددرنیاد ،تحقیق را یک توورس و پس اثبات آن آغاز ایشود ،رلک رو ش تحقیق ،را
یک حوزد مطالعاتی شروب رردیشد و ر تشریج موارد مرتبا پشیشار میررردد (ارروان و تعفررس،
)61-37 :1385ا تاررعآورس داددهررا ،در رو ررشس کررامالش ا عطررافپررذیر حررورت مرریریررردا ا ررناد،
مااحب ها ،میاهشات ،روز ام ها وااا ،از تال منارع رایج رراس تاعآورس داددها هسمنشا در ظری
داددرنیاد ،رردآورس داددها تا زما ی ادام مییارش ک محقق اطاینان حاحل کنش ادامر ررردآورس
چیز تازداس ر دا سم هاس او ایافزایشا رنارراین پژوهیدر ارزیر ا ت رردآورس را ترا ر ریشن رر
« قط اشباب» ادام دهشا یکی از یا هاس قط اشباب ،رورر رو شرشن ررا داددهراس تکررارس ا رتا
()338-315 ،2006 ،Sousa & Headriksا
در این پژوه  ،ا ناد رادد می ماوب در ظام تاهورس ا المی ر عنوان ممون احلی در ظر
ررفم ششد ا تا تعشاد این ا ناد  58نش رودد ک در  4د م ا ناد کالن ،یا تهاس رر امر هراس
تو ع و یا تهاس کلی ظام (رخیری) در ظرر ررفمر شرشد ا رتا عنراوین ایرن ا رناد و تراریخ
تاویب و ارالغ آنها در تشول شاارد ( )3آوردد ششد ا تا
تشول 3ا ا ناد رادد می ر ای ظام تاهورس ا المی ایران
ردیف

دستهبندی

1
2
3
4

اسناد
راهبردی

سند

تاریخ تصویب و ابالغ

قانون اساسی

مصوب 58/8/24

بیانیه فام دوم انقالب اسالمی

ابالغی 97/11/22

الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت

ابالغی 97/7/22

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق

ابالغی -1382/08/13مصوب

 1404هجری شمسی

1382/7/26
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ردیف

سند

دستهبندی

قانون برنامه اول توسعه

5

تاریخ تصویب و ابالغ
مجلس شورای اسالمی
1368/11/11

6

سیاستهای

سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه کشور

ابالغی – مصوب 1372/8/18

7

کلی

سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه کشور

ابالغی مصوب 1378/2/12

8

برنامههای
توسعه

سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه کشور

ابالغی  -1382/9/11مصوب
1382/8/10

9

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور

ابالغی -مصوب 1387/10/21

10

سیاستهای ابالغی برنامه ششم توسعه کشور

مصوب و ابالغی 1393/4/9

سیاستهای کلی نظام در بخش شبکههای اطالع

11

رسانی رایانهای

ابالغی  -مصوب 1377/7/11

12

سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی

ابالغی  -مصوب 1377/7/11

13

سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی

ابالغی -مصوب 1377/10/23

14

سیاستهای کلی نظام در بخش مناب طبیعی

15

سیاستهای کلی نظام در بخش مناب آب

16
17

سیاستهای
کل نظام
(بخشی)

سیاستهای کلی نظام در بخش معدن
سیاستهای کلی نظام در بخش اقوام و مذاهب

18

سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل

19

سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضایی

20

سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت
اجتماعی

ابالغی  - 1379/11/3مصوب
1378/3/2
ابالغی  - 1379/11/3مصوب
1378/5/9
ابالغی  - 1379/11/3مصوب
1378/7/17
مصوب 1378/11/2
ابالغی  -1379/11/3مصوب
1379/2/3
ابالغی  -1381/7/28مصوب
1379/8/28
مصوب 1379/11/8

سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت ملی در
21

پنج حوزه (داخلی ،خارجی ،دفاعی ،فرهنگی و
اقتصادی)
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ردیف

دستهبندی

تاریخ تصویب و ابالغ

سند

22

سیاستهای کلی نظام در بخش شهرسازی

23

سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن
سیاستهای کلی نظام در بخش ارتباطات

24

مخابراتی و پستی

25

28
29

سیاستهای
کل نظام
(بخشی)

مصوب 1383/1/22

سیاستهای کلی نظام در خصوص اصل 44

ابالغی  – 1384/3/1مصوب

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

1383/9/21

سیاستهای کلی نظام در بخش مالی

مصوب 1383/2/12

سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی
و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و

مصوب 1383/12/15

مراکز تحقیقاتی
خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث

31

سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی

32

سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت

34

مصوب 1382/02/06

سرمایهفذاری

غیرمترقبه

33

ابالغی1389/11/29

1389/11/29

سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش
30

مصوب -1381/9/2

سیاستهای کلی نظام در خصوص تشویق

فناوری

27

1389/11/29

مصوب  -1382/9/8ابالغی

سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه

26

مصوب - 1381/7/27ابالغی

سیاستهای کلی نظام ،در خصوص وحدت و
همبستگی ملی
سیاستهای کلی نظام برای حفظ شأن و استقالل
قضات

ابالغی  -1384/6/25مصوب
1384/2/3
مصوب  - 1384/4/11ابالغی
1391/9/29
مصوب  - 1384/5/22ابالغی
1391/9/29
مصوب 1384/11/15
مصوب 1384/12/27
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ردیف

دستهبندی

35

سیاستهای کلی نظام برای ترویج و تحکیم

مصوب  - 1385/2/16ابالغی

فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارفران

1389/11/29

سیاستهای کلی بند « ج» اصل چهل و چهار

36

قانون اساسی

37

ابالغی -مصوب 1385/4/12

سیاستهای کلی نظام ،در خصوص مبارزه با

ابالغی  -1385/9/5مصوب

مواد مخدر

1385/7/12
ابالغی  - 1389/1/14مصوب

38

سیاستهای کلی نظام اداری

39

سیاستهای کلی پدافند غیرعامل کشور

40

سیاستهای کلی قضایی پنج ساله

ابالغی 1388/9/2

41

سیاستهای کلی نظام اداری

ابالغی و مصوب 1389/1/14

سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف

ابالغی – مصوب 1389/4/14

42
43
44
45
46
47
48
49

50

152

سند

تاریخ تصویب و ابالغ

سیاستهای
کل نظام
(بخشی)

سیاستهای کلی در بخش امنیت فضای تولید و
تبادل اطالعات

1386/2/15
 - 1386/6/13ابالغی
1389/11/29

ابالغی 1389/11/29

سیاستهای کلی نظام در اشتغال

ابالغی 1390/4/28

سیاستهای کلی آمایش سرزمین

ابالغی 1390/9/21

سیاستهای کلی نظام ،در خصوص خودکفایی
دفاعی و امنیتی
سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و
سرمایه ایرانی
سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و
پرورش کشور
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای
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کلی نظام

ابالغی 1391/9/29
ابالغی 1391/11/24
ابالغی 1392/2/5
ابالغی 1392/11/30

ابالغی 1392/12/24

نشریه علمی مدیریت اسالمی

سند

تاریخ تصویب و ابالغ

ردیف
51

سیاستهای کلی سالمت

ابالغی 1393/1/18

52

سیاستهای کلی جمعیت

ابالغی 1393/2/30

سیاستهای کلی علم و فناوری

ابالغی 1393/6/29

54

کل نظام

سیاستهای کلی «برنامه ششم توسعه»

ابالغی 1394/4/9

55

(بخشی)

سیاستهای کلی «محیط زیست»

ابالغی 1394/8/26

56

سیاستهای کلی خانواده

ابالغی 1395/6/13

57

سیاستهای کلی انتخابات

ابالغی 1395/7/24

58

سیاستهای کلی نظام قانونفذاری

ابالغی 1398/6/7

53

دستهبندی

سیاستهای

مرحله سوم :کدگذاری باز
در این مرحل  ،ر هر یک از اتزا ،عنوان یا ررچسبی ارمااد دادد میشود ک ر آن کش رفم
می شودا در واقع در مرحل کشرذارس راز ،مفاهیا پای ظری ر وتود مریآینرشا ایرن مفراهیا رایرش
رویاس محمواس داددها راشش ،ر طورس ک محقق ،را میاهشد این عنوان تا حشود زیرادس رر مفهروم
تاالت پی ربردا
در مرحل کشرذارس راز ،ا ناد راهبردس مطالعر و ررر ری و در مجاروب  493کرش رر داددهرا
ارمااد دادد شش و مفاهیا پای اس شکل ررفتا پس را ا مفادد از طبق رنشس داددها ،در مجاروب
 50مؤلف شنا ایی و حورترنشس ششا در ادام  ،مؤلف هاس شنا ایی ششد در د م رنشس کالنتر در
قالب  11مقول قرار ررفتا رراس تحلیل داددها و ا جرام کشررذارسهرا از ررمافرزار MAXQDA

ا مفادد ششد ا تا
مرحله چهارم :کدگذاری انتخاب،
ر عقیشد ا مراوس ،کشرذارس ا مخاری عبارت ا ت از ا مخاب یسمااتیک مقول هاس احلی و
ارتبا دادن آنها را ایر مقول ها ،اعمبار رخییشن ر روارا و پر کردن تاهاس رالی را مقودتی ک
یاز ر احال و رسمرش رییمر دار ش (ا مراوس و کوررین)178-154 ،1998 ،ا
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در این مرحل  ،ارتبا رین مقول ها کیف و ا مخرات ششد و الدوس مفهومی طراحی مریشرود.

را توت ر مؤلف هاس پشیشار ششد از دل داددها ،در مورد ررشادها و موفقیتها ،تاویر غنیترس از
مفاهیا ،مؤلف ها و مقول ها فراها مریرررددا در کشررذارس ا مخراری ،رر پرادی

یافمر هراس قبلری

پردارم میشود و ررا طری ایرن فراینرش ،در هایرت ،چرارچوری ظررس پشیرشار مریشرود (چرارمو و
ررایا ت)377-374 :2008 ،1ا
در ایرن پرژوه

رررراس طراحری الدرروس حکارا ری مطلروب از روش مررشل رازس ا ررمراوس و

کوررین2ا مفادد ششد ا تا در این مرحل  ،یکی از مقول ها ر عنوان مقول محرورس در ظرر ررفمر
میشود و ایر مقودت ارتباطیان را این مقول میخص میررددا در واقع یک مقول ا مخاب ششد
و در مرکز فرآینش در حال ررر ی (ر عنوان پشیشد مرکرزس) قررار دادد مریشرودا رپس تایدراد
دیدرمقول ها و ارتباطیان را مقول محورس میخص میرررددا ایرن مقولر هراس دیدرر عبارتنرش از:
شرایا زمین اس و مشارل رر ،شرایا علّی ،راهبردها ،و پیامشهاا
این مرحل میمال رر تر یا یک اودار ا ت ک الدوس مشل رازس امیرشد مریشرودا الدروس
مشل ازس روارا رین مقول ها را ر حورت شااتیک میخص میکنشا تعریف ا واب مقول ها در این
روش مشل ازس ،عبارتنش از:
1ا مقول محورس :یک حورت ذهنی از پشیشداس ک ا اس فرآینش ا تا
2ا شرایا على :مقول هایی مررو ر شرایطی ک رر مقول محورس تأثیر میرذار شا
3ا شرایا زمین  :شرایا راحی ک رر راهبردها تأثیر میرذار شا
4ا شرایا مشارل رر :شرایا زمین اس عاومی ک رر راهبردها تأثیر میرذار شا
5ا راهبردها :کن ها یا ررها کن هاس راحی ک از پشیشد محورس منمج میشودا
6ا پیامشها :رروتیهاس حاحل از ا مخشام راهبردها (کر ول)301-273 ،2005 ، 3ا
در این پژوه

رراس مشل ازس از روش ا مراوس و کوررین ا مفادد ششد ا تا در این روش،

یک شارص یا مقول ر عنوان مقول محورس در ظر ررفم میشرود و رایر مقولر هرا در کرن
واکن

ر آن اعمبار میریر شا رراس طراحی این مشل ،رایش قر

و

هرر یرک از شرارصهرا در مرشل

1. Charmaz & Bryant
2. Strauss & Corbin
3. Creswell
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نشریه علمی مدیریت اسالمی

میخص شودا رراس این امر تشولی طراحی شش و  5تن از ربرران تهت تکایل تحویل دادد شرشا
این ربرران  5فر از ممخااین حوزدهاس :مشیریت ( 1فر) ،علوم یا ی ( 2فر) و آینشدپژوهری
( 2فر) رود شا
این تشول در مون مقول ها قرار ررفت و در طر ،ق

مؤلف (علی ،محورس ،زمینر اس وااا)

و در هایت در یک پنل ربرری در فراینش یسمااتیک و ظاممنش ،مؤلف ها مورد کنکاش واقع ششد
و ارتباطات درو ی آنها را یکشیدر میخص رردیش و در هایت ،مشل هایی ا مخرات ششا

یافتههای پژوهش
رر ا اس مایج کشرذارس راز در مرحل اول ،در مجاوب  493مفهوم شنا ایی شرشا او ر ایرن
کشها در تشول شاارد ( )4یان دادد ششد ا ت:

تشول 4ا او کشرذارس راز
4

ردیف
1
2

کد محوری
حفظ وحراست از آزادیهای
مشروع
حفظ وحراست از آزادیهای
مشروع
بسترسازی مشارکت و

3

نقشآفرینی مردم و توسعه
نهادهای مردمی

4

5

حفظ وحراست از آزادیهای
مشروع

حمایت از مالکیت و استیفای

کد باز
محو هر فونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی خویش

در جمهوری اسالمی ایران ،آزادی و استقالل و وحدت و
تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها

وظیفه دولت و آحاد ملت است.
جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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کد محوری

کد باز

ردیف

حقوق فردی

غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و
حقوق انسانی آنان را رعایت کنند

6

7

8

حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی
آحاد مردم

اصل  - 20همه افراد ملت ،اعم از زن و مرد یکسان در حمایت
قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند

حمایت از مالکیت و استیفای

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف

حقوق فردی

داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد

حمایت از مالکیت و استیفای

حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض

حقوق فردی

مصون است ،مگر در مواردی که قانون تجویز کند

در ادام این مفاهیا در قالب  50مؤلف د م رنشس شش ش و در هایت ،مؤلف ها در  11مقول قرار
ررفمنشا در تشول ( )5مؤلف ها و مقول ها و فراوا ی یان دادد ششد ا تا
تشول 5ا ق ها و مؤلف هاس آنها در حکارا ی مطلوب
عرصه

مؤلفهها

شاخصها

کدها

حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی آحاد مردم

13

حفظ و حراست از آزادیهای مشروع

15

بسترسازی مشارکت و نقشآفرینی مردم و توسعه نهادهای مردمی

17

داخل

حمایت از مالکیت و استیفای حقوق فردی

22

کشور

حفظ و ارتقاء معرفت و ارزشهای دینی و انقالبی

33

تحکیم بنیاد خانواده و ترویج سبک زندفی ایرانی اسالمی

14

ارتقاء سطح علم وآفاهی و بسترسازی رشد استعدادها

20

ترویج و تقویت روحیه جهادی ،ایثار و شهادتطلبی

7

کرامت
()3

1

تربیت

 .1اعداد نمایش داده شده ذیل شاخصها ،نمایشگر فراوانی شاخص کلی میباشند.
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عرصه

شاخصها

معیشت

عدالت
()7

مؤلفهها

()3
داخل
کشور

پیشرفت
()7

کدها

ترویج و تقویت روحیه مسئولیتپذیری ،کار و تعاون

8

مقابله با جنگ نرم ،تهاجم فرهنگی و آسیبهای اجتماعی

9

ایجاد روحیه وحدت و همبستگی ملی

8

بسترسازی تقویب فریضه امر به معروف و نهی از منکر

2

تأمین اجتماعی ،رف فقر و محرومیتزدایی

9

تأمین مسکن ،غذا و امنیت غذایی

6

تسهیل کسب و کار و رف بیکاری

14

ارتقاء کیفیت در خدمترسانی عمومی

5

ارتقاء سالمت فردی ،بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست

5

رشد سرانه درآمد خانوار و مهار تورم

8

کاهش اختالفات طبقاتی و نابرابری درآمدی

9

برقراری عدالت توزیعی

20

مبارزه با رانت ،تبعیض و فساد

12

حفظ تمامیت ارضی کشور و مقابله با انواع تهدیدات نظامی و امنیتی

8

فسترش دیپلماسی دفاعی و دفاع از صلح ،ثبات و امنیت کشورهای
امنیت

تعداد

دوست و همسو

5

بسترسازی نقشآفرینی دفاعی مردم

6

ارتقای بنیه و توان امنیتی و دفاعی

13

رشد تولید ملی و خودکفایی

10

توسعه اقتصاد دانش بنیان و تولید فناوری

14

پووهش ،تولید علم و جنبش نرمافزاری

12
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عرصه

مؤلفهها

شاخصها

تالش در جهت ایجاد وحدت و همگرایی کشورهای
اسالمی
اسالمی
امامت

جهان اسالم

حمایت مادی و معنوی از کشورها ،جنبشها و نهضتهای
تالش در جهت پیشرفت کشورهای اسالمی و ایجاد
نهادهای بینالمللی اسالمی
الگوسازی و هدایت کشورهای اسالمی مبتنی بر ارزشهای
اسالمی و انقالبی

خارج
کشور

حمایت از ملتها ،نهضتها و جنبشهای آزادیخواه در
مستضعفین

حمایت

نظام سلطه

مقاومت

سایر کشوها

شراکت

مقابل دولتهای مستکبر

8
6
2

6

5

حمایت از کشورهای مظلوم در مقابل با نظام سلطه
حفظ استقالل ،عزتمندی و اقتدار بینالمللی

11

مقابله با افزونهخواهی و زورفویی

15

مقابله با تک قطبی یا چند قطبی شدن جهان

2

کسب تجربیات موفق در رشد و توسعه ملی

3

اسالمی

2

بسترسازی سرمایهفذاری مشترک

5

پرهیز از تنشزایی

2

ایجاد و مشارکت نهادها و تشکلهای مشترک بینالمللی

2

سازمانهای

هدای

هدایت سازمانها در جهت تقویت اسالم و امت اسالمی

2

بینالمللی

ت

تالش در جهتدهی این سازمانها برای ایجاد صلح جهانی

2

کشور
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عرصه

شاخصها

تعداد

مؤلفهها
()1

کدها

اصالح نظامات و رژیمها ،ساختار و ترکیب اعضای
سازمانهای بینالمللی

6

را توت ر مایج کشرذارس ،حکارا ی تاهورس ا المی رایش در  6عرح ق آفرینی کنشا در
تشول شاارد ( ،)6تعاریف این ق ها آوردد ششد ا ت:
تشول ( :)6تعاریف ق هاس حکارا ی مطلوب
نقش

تعریف نقش

ردیف
1

کرامت

حراست از حقوق انسانی ،آزادیهای مدنی و منزلت اجتماعی

2

تربیت

رشد و تعالی حقیقی انسانها در ابعاد ارزشی ،اجتماعی و حرفهای

عدالت

برقراری مواسات در رویهها ،مناب  ،امکانات و مبارزه با فساد

امنیت

مقابله با تهدیدات و ناامنیهای داخلی و خارجی

5

معیشت

رفاه عمومی و ارتقاء سطح معیشتی آحاد جامعه

6

پیشرفت

خودکفایی و توسعه علم و فناوری

امامت

راهبری ،پیشروندفی و پیشبرندفی مسلمانان و کشورهای اسالمی

حمایت

حمایت مادی و معنوی از افراد ،فروهها و ملتهای مظلوم

9

نظام سلطه

مقاومت

مقابله و مبارزه با کشورهای سلطهفر و مستکبر

10

سایر کشورها

شراکت

تعامل و مشارکت اقتصادی ،فرهنگی و ...با کشورهای غیر متخاصم

3
4

7
8

11

عرصه

داخل کشور

جهان اسالم
مستضعفین
جهان

سازمانهای
بینالمللی

هدایت

اصالح نظامات ،رژیمها و ساختارهای بینالمللی در جهت ایجاد صلح
و تقویت اسالم

الگوی حکمران ،مطلوب جمهوری اسالم ،ایران
الدوس حکارا ی مطلوب تاهورس ا المی ایران را ا رمفادد از روش مرشل رازس ا رمراوس و
کوررین در شکل ( )5یان دادد ششد ا ت:

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شکل 4ا الدوس حکارا ی مطلوب در تاهورس ا المی ایران (منبع دار شد)
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رر ا اس الدوس طراحی ششد ،شر علّری در حکارا ری مطلروب در تاهرورس ا رالمی ایرران
ق

کرامت ا تا رر ا اس تعریف ،کرامت یعنی حرا ت از حقوق ا سا ی ،آزادسهراس مرش ی و

منزلت اتمااعیا رر ا اس این الدوس حاکایمی ،تاهورس ا المی رایش ر عنوان شرر ا ا ری رر
د بال کرامت ا سا ی آحراد مرردم ررودد و ررا حفرر و حرا رت از آزادسهراس میرروب و هاچنرین،
مالکیت و ا میفاس حقوق فردس ،زمین را رراس ق آفرینی مردم در ادارد کیور تأمین اایرشا ایرن
ارزش هادن ر ا سان پی ران کلی ق هاس حاکایمی ا ت و ر کیفیت ایفاس ایر ق ها تهت
میدهشا
پشیشد محورس در الدوس حکارا ی مطلوب ،ق

ترریت ا تا میتوان رفت قط افمراق ظام

حکارا ی در تاهورس ا المی را ایر ظامات حکارا ی هاین ق
این ق  ،از تال افزای

ا تا البمر رررری از شرقوق

آراهی هاس عاومی ،ارتقاس طح واد تامع و افرزای

مهرارتهراس

فردس و اتمااعی ماکن ا ت در ایر الدوها یز وتود داشم راشرش ،ولری اودش دال مرکرزس آنهرا
یست و ثا یاش ایر ارعاد معنوس ک رخ

عاشداس از شقوق این ق

رودد را در رر ایریردا

حفر و ارتقاء معرفت دینی و ا قالری ،تحکیا را وادد و ترویج بک ز شری ایرا ری ا رالمی،
تقویت روحی تهادس ،ایثار و شهادتطلبی ،رسمر ازس فریضر امرر رر معرروف و هری از منکرر و
مقارل را تهاتا فرهندی را میتوان تزو این د م از کارکردهاس حکارا ی مطلروب در تاهرورس
ا المی در ظر ررفتا
از منظر شرایا زمین اس در مشل ازس ر روش ا مراوس و کوررین ،ق
ا تا در ها ظامهاس حکارا ی ،این ق

امنیت قر

ا ا ری

را میتوان رر عنروان شرر زمینر اس در ظرر ررفرت،

چراک تا امنیت باشش ،عرح رراس ایفاس ایر ق هاس حاکایمی وتود خواهش داشتا از دیررراز
حفر تاامیت عرضی هر کیور ر عنوان شارا احلی قشرت و ا مقرار حکومتهرا مطرر ررودد
ا ت ک این امر از طریق ارتقاء رنی دفاعی و ارتبا را کیورهاس هاسو ررراس تیرکیل تبهر هراس
قشرتانش و حاایت ممقارل از یکشیدر میسر میرردیشا
در آیات قرآن یز ر موضوب ارتقاء رنی دفاعی حکومت ا المی اشارد ششد ا ت ک این ررود
اهایت این موضوب را اایان می ازدا رشاو ش در آی  60ورد ا فال میفرمایش:
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د ةو اللت ِه
ن بات ِه عَت ُ
ل تُرهِبتو َ
ا الخَیت ا
« َو َأ ِعدّوا َلهُم مَا اس َتطَعتُم مِن قُتوةٍ َومِتن رابتا ِ
وَعَدُوةکُم وَآخَرینَ مِن دونِهام ال تَعلَمونَهُمُ اللهُ یعلَمُهُم وَما تُنفِقوا مِن شَ،ءٍ ف ،سَتبیلا

اللهِ یوَفة إالَیکُم وَأَنتُم ال تُظلَمونَ﴿» ﴾۶۰
هر یرویی در قرشرت داریرش ،ررراس مقارلر ررا آنهرا = دشرانان] آمرادد رازیش و (هاچنرین)
ا ب هاس ورزیشد (رراس میشان برد) ،تا ر و یل آن ،دشان ررشا و دشران رروی

را رمر را یش و

(هاچنین) ررود دیدرس غیر از اینها را ،ک شاا ایشنا یش و رشا آنها را میشنا رش و هرر چر
در راد رشا (و تقویت رنی دفاعی ا الم) ا فاق کنیش ،ر طور کامل ر شاا رازرردا شد میشرود و رر
شاا ما خواهش شش!

ق

شراکت را کیورهاس غیرممخاحا رر عنروان شررایا مشارلر ررر در الدروس حکارا ری

مطلوب در ظر ررفم ششد ا تا ارتبا را ایر کیور می توا ش رراس حاکایت ها فرحت راشرش و
ها تهشیش؛ از این تهت ،مشارل تشس در ایفاس ق هاس حاکایمی داردا ق

شراکت ر معنراس

ها زیسمی مسالاتآمیز و تن زدایی در روارا رین دو کیور و رهردریرس از تباددت اقمارادس و
تو ع و راز اایی فرهنج و تاشن ا المی در ایر کیورها تا
در آیات ممعشدس از قرآن کریا ر هازیسمی مسالاتآمیز را رایر ادیران و رایر اقروام اشرارد
ششد ا تا منطبق رر د مورات دینی ،رایش را کیورها و اقوامی ک را ظام ا المی مخاحا شار رش،
را لا و رأفت رررورد شودا شراکت در مسابل مخملف فرهندی و اتمااعی را حفر و پایبنشس رر
قاعشد فی بیل ،منجر ر توفیق ظام ا المی ششد و این ارتباطات از شد در دراز مشت مریتوا رش
رسمر تو ع رم مکمب ا قالب ا المی را یز فراها آوردا
ق هاس راهبردس ق هایی هسمنش ک پس از پشیشد محورس ،ارر مورد تارکز در حاکایرت
قرار ریر ش ،پی ران ایفاس ق هاس پیامشس میررد شا این قر هرا شرامل پییررفت ،مقاومرت و
عشالت هسمنشا ر عبارتی پس از ترریت ا سا ی ،ظام حاکایمی رایش را ا رمفادد از هارین ا سرانهراس
رشش یافم و ترریت ششد رکوشش رر این

ق

راهبردس ا مارار ورزد تا رموا ش ر اهشاف مش ظرر

رود د ت یارشا
پییرفت در ها زمین ها ،تنب

رم افزارس ،تولیش علا و فناورس از یک و و ررقرارس عشالت

در ها زمین ها از وس دیدر و در عین حال ،مقارل را فوذ و حفر ا مقالل کیور میتوا رش منجرر
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ر د میاری کیور ر آرمانهاس تعالیرخ

رود شودا ررر ایرن ا راس ،ظرام حکارا ری تاهرورس

ا المی ایران در عرح مواته را ظام لط  ،رایش قر

مقاومرت را ایفرا کنرشا قر

مقاومرت رر

معناس مقارل را افزو رواهی و لط ررس در ارعاد مادس و معنوس کیرورهاس رلط ررر و دفراب از
حاکایت رود و ایر کیورهاس مسمقل در مقارل آ ان ا رتا آیر  193رورد رقررد کر در هارین
ذکر شش ،مؤیش این ق

رخ

ا تا رشاو ش در این آی میفرمایش:

«وَقَاتِلُوهُمْ حَتََّى لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیکُونَ الدَِّینُ لِلََّهِ فَإانا انْتَهَوْا فَلَا عُتدْوَانَ إالََّتا عَلَتى

الظََّالِمِینَ»
و را کفار تهاد کنیش تا فمن و فساد از روس زمین ررطرف شود و دین رشا حاکا راشش و رس؛ و
ارر (از فمن ) د ت کییش ش( ،را آن ها عشالت کنیش ک ) تجاوز تز رر ماکاران روا یست.
حفر ا مقالل و حرا رت از احرول ا ا ری ،مقارلر ررا افزو ر ررواهی و زورررویی ،افرزای
عزتانشس و اقمشار رینالاللی ،تالش رراس رروت ظامی از منطق  ،مقارل را تک قطبی یا چنرش قطبری
ششن تهان و تلوریرس از فوذ و لط در کیور ،مؤلف هاس کلیشس این ق

ا تا

در ا مهاس الدو یز ق هاس پیامشس تاهرورس ا رالمی قررار داردا پرس از ایفراس قر هراس
راهبردس ،رسمر ایفاس ق هاس پیامشس فرراها مریرررددا ایرن قر هرا ،شرامل :معییرت ،امامرت،
حاایت و هشایت میراشنشا معییت یکی از احلیترین کارکردها در هر ظام حکارا ی ا تا ایرن
شارص ر عنوان احلیترین شارص در ظری حکارا ی روب در ظر ررفم ششد و ایر قر هرا
یا در حاشی هسمنش یا احالش وتود شار شا
حکارا ی مطلوب در تاهورس ا المی ،رود را موظف ر ایفاس این ق
یست ک وظیف اس سبت ر آن شاشم راشش؛ ولی این ق  ،ق
ق هاس پییین ،رخ

میدا ش و این طرور

پیامشس ا ت؛ یعنی ررا تکیر ررر

زیادس از آن فراها میررددا رفع فقر و ریکارس ،تو ع کسرب و کارهراس

رشمت ر ا ی عاومی ،تأمین مسکن ،غذا ،دارو وااا ،تز وظایف دینفرک حاکایرت در ایرن الدرو
ا تا
از وس دیدر ظام حکارا ی تاهورس ا المی ایران در عرح تهان ا الم رایش قر
را ایفا کنشا ق

امامرت

امامت ر معناس راهبرس ،پی رو رشری و پری رر رشری مسرلاا ان و کیرورهاس

ا المی در د میاری ر

عادت د یوس و ارروس ا تا امامرت هارانرو ر کر در معنراس آن هفمر
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ا ت ،ممضان پی قراولی و پی رو شری ا تا ظام تاهورس ا رالمی در قر

امامرت رایرش در

تاام زمین هاس مادس و معنوس پییرو رودد و ایر کیورهاس ا المی را ما نش لوکوممیرو یرک قطرار
پی

رکیشا رشاو ش در آی  143ورد رقرد میفرمایش:
« وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمةةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى الناسا وَ یکُونَ الرسُولُ عَلَیکُمْ

شَهیداً»
و هاانرو =ک شاا را ر راد را ت هشایت کردیا] ،شاا را اممى میا =و معمشل و پیرا رم از
افرا و تفریا] قرار دادیا تا =در ایاان ،عال ،در می و را می] رر مردم ررواد راشریش و پیرامبر هرا
رواد رر شاا راششا
رنا ر تفسیر آیتاع مکارم شیرازس در تفسیر او  ،تعبیر ر رواد رودن امرت ا رالمی ررر مرردم
تهان و هاچنین رواد رودن پیامبر (حلی اع علی و آل و لا) سبت ر مسلاا ان ،اشارد ر ا رود و
الدو رودن ا ت ،چرا ک رواهان و شاهشان را هایی از میان افراد او ا مخراب مرىکننرش؛ یعنرى
شاا را داشمن این عقایش و تعلیاات ،اممى او هسمیش؛ هاانطور ک پیامبر در میان شراا یرک فررد
او ا تا را ا مناد ر تفسیر این آی قرآن ،دولت و ملت در تاهورس ا المی ،رایش رواد ،شاهش و
هادس ایر مردم و دولت ها قرار ریر شا در واقع دولت و ملت دزم ا ت در یک حرکت ایجاری را
الدو ازس ،زمین احال

ایر ملتها را فراها از شا

در عرح مسمضعفین تهان ،ق
ق

حاایت ر عنوان ق

ا ا ری در ظرر ررفمر شرشد ا رتا

حاایت ر معناس کاک ر ا ی مادس و معنوس ر هر فررد ،رررود ،تامعر و کیرور در تهران

ا ت ک مورد ظلا واقع می شود؛ رخارود از تا رب ظرام رلط ا احادیرث ممعرشدس در دفراب از
مظلرروم در مقارررل ظررالا وتررود دارد و طبررق ظررر علارراس دیررن ،دفرراب از مظلرروم در مقارررل ظررالا از
ضروریات دینی ا تا در حشیثی از پیامبر اکرم (حلی اع علی و آل و لا) قل ششد ا ت:

« مَنْ سَمِعَ رَجُالً یُنادى یا لَلْمُسْلِمینْ فَلَمْ یُجابْهُ فَلَیْسَ بامُسْلِم».1
هر کس حشاى مظلومى را رینود کر از مسرلاا ان کارک مرىطلبرش و رر کارک او یرمارش،
مسلاان یست.

 .1الکافی :ج  ،2ص .164
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در شر این حشیث آمشد ک این شا مخمص مسلاا ان یست و هر فردس را هر مسلک و دینری
در هر کجاس عالا را شامل میشودا این یکی از ددها حشیث مرتبا را این موضوب در ممرون دینری
ا تا در میج ر تبع این ضرورت دینی ،یکی از ق ها و شارصهاس ظرام حکارا ری مطلروب،
یارس ر ا شن ر مظلومین و مسمضعفین در هر کجاس عالا و را هر دیرن و مسرلکی در مقاررل ظرالا
میراششا
در عرح

ازمانهاس رین الاللی یز ق

هشایت ر عنروان قر

ا ا ری در ظرر ررفمر شرشد

ا تا هاانر و ک ظام حکارا ی پیامبر در ارمشاس تیکیل رود را مکاتب را امپراتورسهراس زمران
رود در تهت احال و هشایت آ ان ررآمش ،در عار حاضر رسیارس از قشرتهاس تهران در هران
ازمانهاس رینالاللی هفم ا تا
قر

ظرام حکارا رری مطلروب در تاهرورس ا ررالمی ایرران در قبرال ایررن رازمانهرا ،کررن

هشایمدرس ا تا این ق

ر معناس احال

رارمارها ،ترکیرب اعضراس ایرن رازمانهرا ،تیرکیل

اتحادی ها و هاد هاس فرا ملی از یرک رو و از روس دیدرر احرال ظامرات و قروا ین و مقرررات
رینالاللی تهت ایجاد حلح و حال تها ی ا تا

نتیجهگیری و پیشنهادها
مفهوم حکارا ی ر ادارد عاومی یک ازد اتمااعی و تنظیا چدو دی ارتباطات میان ذینفعان
در آن اشارد داردا حکارا ی مفهومی کیفری ا رت کر ممنا رب ررا فرهنرجهرا و ظامرات فکررس
مخملف راز تعریف رواهش ششا حکارا ی روب ظری اس وظهور در مشیریت دولمی ا رت کر در
مقایس را الدوهاس نمی و مرشرن مرشیریت دولمری قر هراس ممفراوت و رعضراش ممناقضری را ررراس
حاکایت قابل ا تا میارکت ایر رازیدران و ذینفعران در ادارد امرور و قر هراس تسرهیلدرس و
تنظیاررس ،کارکردهاس تشیشس ا ت ک مرکز ثقل این رویکرد قرار داردا
را توت ر اینک مفهوم روری مفهومی هنجارس ا ت ،در میج مبمنی ررر ارزشهرا و الدوهراس
ذهنی ظری پردازان طر و اراب رواهش ششا الدوس مطلوب حکارا ی رراس ظام یا ی کیور مرا
ها مسمثنی از فرهنج ،مذهب و روم آن قارل ارابر یسرتا از روس دیدرر د رمیاری رر حکارا ری
مطلوب در ظام تاهورس ا المی ایران ،مسملزم ایجاد و رفماان تاویر رین ادذها ی از ق هرا و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شارص هاس آن ا تا را توت ر اینک شارص رازس از حکارا ری مطلروب مبمنری ررر یرک ظرام
مبنایی و ممأثر از الدوس ذهنی طراحان آن ا ت ،ضرورس ا رت حکارا ری مطلروب در تاهرورس
ا المی تشارا و فارغ از مسیر تشوین ایر الدوهاس حکارا ی طراحی و اراب شودا
پژوه ها س حورت ررفم در حوزد حکارا ی در کیور در چنش د م قارل اراب هسمنش؛ ررود
اول پژوه هایی هسمنش ک شارص هاس حکارا ی روب کر تو را را رک تهرا ی معرفری شرشد
ا ت را معرفری ارودد و وضرعیت آن هرا را در کیرور تحلیرل کرردد و مرایجی در ایرن ررارد ارابر
می دهنشا ررود دوم پژوه هایی هسمنش ک اثرات یکی از شارصهاس حکارا ری را ررر حروزداس
میخص ررر ی می کننشا در هایت ،ررود وم پژوه هایی هسمنش کر پرا را فراترر از چرارچوب
مر وم معرفی ششد تو ا هادهاس رینالاللی رذاشم و ر اراب شارصهاس تشیش پردارم ا شا
در غالب پژوه هاس حورت ررفم ر مشل ازس حکارا ری مطلروب پردارمر یرشد ا رت و
حرفاش شارصهایی را مبمنی رر یک مرمن پایر ارابر دادد ا رش؛ امرا در ایرن پرژوه

ررر ا راس مرشل

ا مراوس و کوررین ر مشل ازس پردارم ششد ا تا از وس دیدرر اغلرب پرژوه هرا یرک مرمن
محورس ( هجالبالغ  ،ریا ات شخایت هاس مرتع وااا) را مبنا قرار دادد و رر ا اس آن شارصها را
معرفی کردد ا ش ،ولی در این پژوه

ا ناد راهبردس کیور ر عنروان مرمن محرورس مرورد ا رمفادد

قرار ررفم ششد ا تا
در رام اول را مااحب هاس حورت ررفم شارص هایی رراس ا مخاب ممن و محمواس پای ررراس
این موضوب میخص شش و رر ا اس آن ،ممون پای ارزیاری و ا مخاب شش شا این شارصها عبرارت
رود ش از:
1ا

اتقان (علای و دینی)

2ا

ر ایت (قا و ی ،ماوب و ارالغی)

3ا

تامع پذیرس (شنارت و پذیرش عاومی)

4ا

ر روز (ممنا ب را مقمضیات امروزس)

س فروق ،رر
ا ناد رادد می در ظام تاهورس ا المی را توت رر داشرمن چهرار ویژرری کلیرش ج
عنوان مبنا رراس طراحی الدوس مطلوب حکارا ی قرار ررفمنشا در ادام را ا رمفادد از روش تحقیرق
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کیفی دادد رنیاد ک روشی یسمااتیک و ظامنش در پردارت رر پرژوه هراس کیفری ا رت ،ا رناد
رادد می مورد ررر ی و تحلیل دقیق قرار ررفتا
در مرحل کشرذارس راز 493 ،کش راز در قلب مفاهیا شنا ایی شش شا در ادام فراینش را ررر ی
موشکافا تهت یافمن ارتبا رین مفاهیا 50 ،مؤلف ا مخاب شش ک مفاهیا ذیل آنهرا طبقر رنرشس
ششا پس را تأمل و ررر ی دقیقتر ،این مؤلف هاس 50را در قالب  11مقول د م رنشس شش ک این
مقودت عبارتنش از :کرامت ،ترریت ،عشالت ،امنیت ،معییت ،پییرفت ،امامرت ،حاایرت ،هرشایت،
مقاومت و شراکتا
این شارصها را میتوان رر عبرارتی قر هراس ظرام حکارا ری تاهرورس ا رالمی در قبرال
عرح هاس ممناظر رود در ظر ررفتا عرح هاس ق آفرینی در هر ظام حکارا ی دورا ر ررودد
ک رخیی اظر ر دارل کیور و رخیری در رطح ررینالاللری و ررارت از کیرور مریراشرشا اکثرر
مشل ازسها در حوزد حکارا ی معطوف ر ق آفرینی درو ی حاکایت ششدا ش و رخر

ریرو ری

حمی در شارص ازسهاس هادهاس رین الاللی یز مغفول واقع شرشد ا رتا رنرارراین ایرن پرداررت
توأمان را شارصهاس دارلی و رارتی ،یکی از وآورسهاس این پژوه

میراششا

در تقسیارنشس اولی مبمنی رر عرح ها ،حاکایت سبت ر مردم در دارل کیور رایش ق هراس
پنجدا کرامت (حفر کرامت ا سانها ،حقوق شهرو شس ،آزادسهاس مش ی و منزلرت اتماراعی)،
ترریت (رشش و تعالی حقیقی ا سانهرا در ارعراد ارزشری ،اتماراعی و حرفر اس) ،عرشالت (ررقررارس
موا ات و رراررس در روی ها و امکا ات و مبارزد را فساد) ،امنیت (حفر و ارتقراء امنیرت) ،معییرت
(رفاد عاومی و ارتقاء طح معییمی آحاد تامع ) و پییرفت (تو ع و رودکفرایی) را ایفرا اایرشا
در تبیین هر یک از ق ها در حکارا ی مطلروب ،مؤلفر هراس ذیرل آن شرارص مریتوا رش مبنراس
تعریف قرار ریردا
را توت ر اینک در وت فرتامشنا ی ،آرمران تاهرورس ا رالمی زمینر رازس ظهرور ودیرت
عظای (عجل اع تعالی فرت الیریف) معرفی شش ،در میج ق هاس ریرو ی ظام حکارا ی رسیار
حابز اهایت ا تا البم این کم یز اهایت دارد ک رسیارس از ق هاس ریرو ی ،مرتبا و مرؤثر از
ق آفرینی درو ی ا رت؛ رر عبرارتی قر آفرینری مرؤثر و کارآمرش در داررل کیرور ،پری ران
ق آفرینی ریرو ی رواهش رود؛ زیرا:
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ذات ایافم از هسمی رخ

کی توا ش ک شود هسمی رخ ؟

در ق آفرینی ریرو ی ،ظام حکارا ی تاهورس ا المی ایران را عرح هایی موات ا ت؛ این
عرح ها عبارتنش از -1 :تهان ا الم  -2مسمضعفین تهان  -3ظام لط  -4ازمانهاس رینالاللری
 -5ایر کیورهاا در تقسیا رنشس فوق ،مسمضعفین تهان کسا ی هسرمنش کر در تهران مرورد ظلرا
واقع می شو ش و ظام لط  ،کیورهاس قلشر مآب زوررویی هسمنش ک در یرک ارتبرا مخفیا ر و
ظاممنش را یکشیدر عی در غارت منارع ملتها و رهردکیی از آنها در را ماس اهشاف رود دار شا
را توت ر اینک در روش مشل ازس ا مراوس و کوررین ،رایش ارمرشا پشیرشد محرورس میرخص
رردد ،در ق هاس ظام مطلوب حکارا ی پشیشد محورس ق

ترریت در ظر ررفمر شرشد ا رتا

این رشان معنا ت ک ترریت ر وعی ریی در ها مقول ها داردا ترریت ا سانها چ در آحاد مردم،
چ مشیران و ممولیان ،میتوا ش پی ران کلیشس ظام حکارا ی مطلروب راشرشا دزمر ترریرت ،روب
داد و رویکرد ر ا سان ا تا در حورتی ک داد کرامت محور ر ا سرانهرا وترود داشرم راشرش،
زمین ترریت ها فراها رواهش ششا
در حفر کرامت ا سا ی ،مؤلف هاس آزادس و عرح آفرینی ررراس ایفراس قر

مریتوا رش رسرمر

شکوفایی ا معشاد ها ک عنار ا ا ی در ترریت ا ت را فراها اایشا از وس دیدر ،امنیرت عنارر
زمین اس در حکارا ی مطلوب در ظرر ررفمر شرشد ا رتا در واقرع هار قر آفرینریهراس ظرام
حکارا رری در رسررمر امنیررت در تامعرر اتفرراق رواهررش افمرراد و بررود امنیررت در تامعرر در ررایر
ق آفرینی ها یز ارمالل ایجاد رواهش کردا در ارتبرا ررا مقولر مشارلر ررر در مرشل حکارا ری
مطلوب ،شراکت ر عنوان پشیشد مشارل رر در ظر ررفم ششد ا تا شرراکت مریتوا رش از طریرق
تأثیررذارس رر فرهنج و معییت مردم رر ایر ق هاس حکارا ی و راهبردها یز تأثیررذار راششا
در حوزد راهبردها،

ق

عشالت ،پییرفت و مقاومت ،ر عنوان ق هاس راهبردس در ظرر

ررفم میشود ک حول محور ترریت در رسرمر امنیرت و شرراکت مریتوا نرش منجرر رر رسرمر رازس
ق آفرینی در ق هاس پیامشس ظام حکارا ی قرار ریردا چهار ق

معییت ،امامت ،حاایت و

هشایت ،ر وعی ق هاس پیامشررا در مشل حکارا ی مطلوب در ظر ررفم مریشرودا ایرن ررشان
معنا ت ک ارر را رویکرد کرامت محور در رسمر امنیت و شرراکت ررا رایر کیرور قر آفرینری
ترریمی حورت ریرد و راهبرد هاس عشالت ،مقاومت ،پییرفت ر حورت فعال پیدیرس و پیادد ازس
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شود ،رخ

اعظای از ق

معییت سبت ر دارل کیور ،امامت سبت ر تهان ا رالم ،حاایرت

سبت ر مسمضعفین تهان و هشایت سبت ر

ازمانهاس رینالاللی حورت رواهش ررفتا

پیینهاد میشود رراس ادام پژوه ها در این حوزد ،در رام اول پی رانهاس د میاری رر ایرن
الدو از حکارا ی احااء ررددا این پی رانها ر عبارتی یروهاس محرک اس هسمنش ک میتوا ش ر
عنوان قا عطف در رفماان ازس و پیادد ازس این الدوس حکارا ری مرورد توتر و اقرشام قررار
ریر شا در رام دوم ،رهمر ا ت داشت هادس ق آفرینان تشوین ررددا در این رام رایش ررا توتر
ر فلسف وتودس و مأموریتهاس هادهاس حاکایمی ،ق

هر یرک از آنهرا در پیرادد رازس ایرن

الدو میخص شودا در رام وم ،شارصهاس اثررخیی ق ها و اقشامات هادهرا طراحری شرشد و
در فراینشس میارکمی را ا مفادد از ظرات کلی ذینفعان مورد ارزیاری قرار میریردا
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اإلدارة اإلسالمية

2
المجلد ٣0

صور الحكم األمثل في جمهورية إيران اإلسالمية بناءً على وثائق المنبع
محمد أيوبيور  | 1حكيم قاسمي  | 2محمد رحيم عيوزي  | 3عين اإلله كيشافارز ترك  | 4فرهاد
دارفيشي سي طاالني 5

الصيف 1٤٤٣

الملخص
تم اقتراح نظرية الحوكمة الرشيدة بعد نظريات الحكومة الكبيرة والصغيرة في مجال اإلدارة العامة ،والتي تحدد األدوار المختلفة
ورقة البحث

والمتناقضة أحيانًا مقارنة بالنماذج السابقة للحكم .في هذه النظرية ،تعتبر اإلدارة العامة للمجتمع عملية تعاونية ،والجهات الفاعلة فيها
هم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،ولكل منهم نصيب معين في اإلدارة السليمة للمجتمع .بالنظر إلى أن مفهوم الحكم

الواردة:
 15رمضان 1٤٤2

الصالح هو مفهوم معياري ،ونتيجة لذلك ،سيتم اقتراحه وتقديمه بناءً على القيم واألصل العقلي للمنظرين .على الرغم من أنه يمكن
استخدام بعض تعاليم هذه النظرية ،إال أن النموذج المثالي للحكم ال يمكن توفيره للنظام السياسي في أي بلد باستثناء ثقافته ودينه

المقبولة:

وبيئته .من ناحية أخرى ،توضح الوثائق األولية في أي نظام حوكمة المبادئ والقيم واألهداف والمثل العليا لهذا النظام ،والتي يمكن

 17ذوالحجه 1٤٤٣

اعتبارها المصدر الرئيسي لتصوير الحوكمة المرغوبة لهذا النظام .الغرض من هذا البحث هو تصوير الحكم المطلوب لجمهورية إيران

صص1٣1-171 :

اإلسالمية بناءً على الوثائق الرسمية والمعتمدة للدولة .طريقة البحث في هذا البحث هي طريقة قاعدة البيانات .في هذا البحث ،أوالً،
 58وثيقة إستراتيجية ورسمية في نظام اإلحصاء بجمهورية إيران اإلسالمية ،ثم عن طريق ترميز واستخدام برامج ومفاهيم وفئات
 ،MAXQDAوأخيراً الصورة المثالية لحكم جمهورية إيران اإلسالمية .على غرار .وفقًا لنتائج النتائج ،فإن شرط الحكم الرشيد في
جمهورية إيران اإلسالمية هو لعب دور ميداني داخل وخارج البالد .أدوار الحكم المرغوب فيه داخل البالد ،ومنها :الكرامة ،والتعليم،
والعدالة ،واألمن ،والمعيشة والتقدم ،وأدوار الحكم المرغوب في الخارج في  5مناطق من العالم اإلسالمي ،اإلمامة ،أكثر دول العالم
اضطهاداً ،داعمة ،منظمات دولية ،التوجيه والسيطرة والمقاومة وغيرها من البلدان والشراكات تؤخذ في االعتبار .بعد تحديد األدوار،
وفقًا للحقول ،تم عمل نمذجة لنمط الحكم األمثل بناءً على طريقة شتراو

وكوربين .وفقًا لهذا النموذج ،فإن الظاهرة المركزية للتعليم

هي الظروف السببية للكرامة ،والظروف األمنية األساسية ،والظروف المتداخلة للشراكة ،والفئات االستراتيجية هي أدوار المقاومة
والعدالة والتقدم ،وأخيراً الفئات التبعية .تشمل أدوار الرزق واإلمامة واإلرشاد والدعم
الكلمات الرئيسية :التصوير ،الحكم الرشيد ،جمهورية إيران اإلسالمية ،نظرية قاعدة البيانات ،الحكم اإلسالمي
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