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 چکیده 

، اندگرفتهشکل  معینیاصول و اهداف  بر اساس که« حکمرانی خوب»مچون های جدیدی هبررسی پدیده

رش جهت درک بهتر نگ کوشش شده رو در این پژوهشحل مشکالت جوامع کمک کند، از اینتواند به می

توجه ا و حکومتی استفاده شود. تا ب یدین عنوان یک متن مهمبه اشترمالکعهدنامۀ از اسالم به حکمرانی خوب، 

طراحی مدل حکمرانی خوب از  پژوهشهدف اصلی این  .صورت گیردتبیین این پدیده این متن، جامعیت به 
های حکمرانی خوب برگرفته از مؤلفهاشتر و بررسی اسناد باالدستی کشور از نظر میزان توجه به مالک ۀعهدنام

و  استاسنادی و تحلیل محتوا توصیفی تحلیلی،  پژوهش مبتنی بر شیوۀ. روش بوده استاشتر مالکعهدنامه 
. نتایج شده استبهره گرفته بنیاد اشتر از روش دادهمالک خراج اصول حکمرانی خوب از عهدنامۀبرای است
ای حکمرانی همؤلفهپنجم توسعه به  ۀنشان داد که از نظر اسناد باالدستی، در قانون اساسی و برنام پژوهش

ی طراحی یک افق دلیل ماهیتی که براانداز بهشده و در سند چشماشتر توجه مالک خوب مستخرج از عهدنامۀ

تنظیم مناسب قوانین و ایجاد ثبات در جامعه توجه  مؤلفۀجمله  از های حکمرانی خوبمؤلفه مطلوب دارد به همۀ
  است.نشده 
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 مقدمه. 1

در محافل علمی مورد توجه جدی واقع شده است. نخستین بار این بحث  1«حکمرانی خوب»امروزه بحث 
های تعدیل یا که در اجرای سیاستتوسط بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آن 1119 ۀدر ده

ها در آن کشورها همان اجماع واشنگتنی، در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت
موفق عمل ها های این بانک و آزاد کردن قیمتتوانند در اجرای توصیهواجد شرایط الزم نیستند، نمی

های بانک جهانی، به دولتی نیاز دارد های تعدیل و توصیه، پذیرش و اجرای سیاستگریدعبارتبهکنند. 
گیری و پیدایی اندیشه که این دولت در آن کشورها وجود ندارد. این در واقع نخستین مرحله شکل

 است. « حکمرانی خوب»
سازی اختالالت سیاسی و حداکثر ساختن سطح پیادهحداقل کردن میزان  حکمرانی خوب از دو کانالِ    

ثر واقع ؤتواند در بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن ارتقاء رشد اقتصادی ممیهای مطلوب سیاست
 بر رشد اقتصادیاثر مثبتی  دو سازوکار رقابت و پاسخگویی ریتأثتحت شود. بهبود شاخص حکمرانی خوب 

 سایربر نه تنها بر رشد اقتصادی بلکه گفت که حکمرانی خوب  توانمی یطورکلبه کشورها دارد.
یک منبع اصول حکمرانی خوب از  دستیابی بهبنابراین ؛ داردمثبتی نیز تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی 

لذا جا دارد در این قسمت به اهمیت عهدنامه  ؛دارداهمیت بسزایی  مانند عهدنامۀ مالک اشتر مهم دینی
  وه استخراج این اصول اشاره شود.اشتر و نحمالک

( در این نامه، گرچه عامام على)»است.  البالغهیکى از فصول درخشان نهجاشتر مالکعهدنامه     
مشى و چارچوب آن را خطاب به او اشتر را مخاطب قرار داده و قوانین حکومت عدل اسالمى و خطمالک

ها، مخاطب این ها و تمام زمان، در تمام مکانهاحکومتبیان فرموده است، اما واقعیت آن است که تمام 
حضرت تاب هاى جهاناى از نظریات و افکار و اندیشهاشتر، فشردهدر عهدنامه مالک. نامه هستندپیمان
، رتوان گفت در آن، تکلیف تمامى افراد بشیبه چنان صورت دقیق و عمیقى بیان شده است که م )ع(على
عنوان حاکمى بهیک انسان در جامعه، چه عنوان بهو مخلوق در برابر پروردگار، چه  یک بندهعنوان بهچه 
بخش اسالم فردى که تحت حمایت قوانین نجاتعنوان بهاجراى احکام اسالمى است و چه  مسئولکه 

ایى که آن حضرت در این نامه خطاب به هوضوح و دقت روشن شده است. سفارشهکند، بیزندگى م
و در واقع خطاب به انسان و تاریخ بشریت بیان فرموده است، هرگاه به درستى و به طور کامل  اشترمالک

اجرا شود، نه تنها ضامن ایجاد و حفظ عدالت اجتماعى و امنیت زندگى و آرامش خاطر و آسایش مردم 
را ایجاد هاى مساعدى انسانى، زمینه جامعه است، بلکه باالتر از آن، عامل مهمى است که در جامعه

کند تا تمام افراد اجتماع، با علم و آگاهى و درک و ایمان، به خودسازى اسالمى بپردازند و چنان خود را یم
من و صالح براى خدا درآیند و راه نجات ؤصورت بندگانى ماز رذایل و مفاسد پیراسته گردانند که همگى به

  (.22: 1731)فاضل لنکرانی،  «و رستگارى را طى کنند

                                                           
1. Good Governance 
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 مسئلهبیان . 1-1
اصول حکمرانی خوب در کالم حضرت  اشترمالکشود تا براساس عهدنامه در تحقیق حاضر تالش می

بنابراین ؛ با آن بررسی گرددو تطابق اسناد باالدستی کشور  شدهاستخراج  گرفته،امیر)ع( مورد بررسی قرار 
به  ،بنیادبا استفاده از روش دادهاشتر استخراج اصول حکمرانی خوب از عهدنامه مالکدر ادامه ضمن 

ه خواهد پرداخت (ع)نیمنؤرالمیام منظر از خوب یحکمران با ارتباط در رانیا اقتصاد یباالدست اسناد لیتحل
  د:دهپاسخ  بهزیر  سؤاالتبه در تالش است تا این مقاله  .شد
 ؟باشداشتر شامل چه مواردی میمستخرج از عهدنامه مالکاصول حکمرانی خوب  -
انداز بیست ساله کشور و برنامه پنجم )قانون اساسی، سند چشم جمهوری اسالمی ایران اسناد باالدستی -

 منین)ع( تطابق دارد؟ؤتوسعه اقتصادی( تا چه اندازه با اصول حکمرانی خوب از دیدگاه امیرالم

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

گردد، میها هبود عملکرد حکومتجمله مباحثی است که در صورت تحقق، منجر به بحکمرانی خوب از
، مطالعات متعددی انجام شده است حکمرانی خوبدر زمینه های دینی باشد. اگر براساس آموزه خصوصبه

 شود:ها اشاره میکه در ادامه به برخی از آن
های حکمرانی خوب از منظر نگاهی به شاخص»ای تحت عنوان (، در مقاله1722) مبارک و آذرپیوند -

های ترکیبی به این نتیجه دست یافتند که ، با استفاده از داده«آن بر رشد اقتصادیتأثیر م و اسال
تری تر حکمرانی خوب نسبت به نهادهای دموکراتیک اهمیت بیشنهادهای حاکمیتی یا در شکل کلی

 برای رشد اقتصادی دارند.

کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی ر تأثیبررسی »ای تحت عنوان (، در مقاله1722) کمیجانی و سالطین -
، اثر کیفیت حکمرانی را بر رشد اقتصادی با «در ایران و کشورهای منتخب همسایه )ترکیه و پاکستان(

مورد  2993-1111های تلفیقی )پانل( در ایران و کشورهای منتخب همسایه در دوره استفاده از داده
دهد شاخص کیفیت حکمرانی در هر سه کشور میبررسی قرار دادند. نتایج حاصل از مدل نیز نشان 

این شاخص در ترکیه  یرگذاریتأثاما میزان ؛ باشدمثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی میتأثیر دارای 
 باشد.بیشتر از ایران و پاکستان می

روش ، «ایرانی پیشرفت -حکمرانی خوب الگوی اسالمی»ای با عنوان (، در مقاله1719ناظمی اردکانی ) -
در « خوب یحکمران»ساخت دارد که بیان می گونهیناتحقیق این مقاله توصیفی بوده و نتایج خود را 

 یو رفاه جامعه است و رشد اقتصاد تیامن نیتأم یبرا یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیابعاد س
و رفاه جامعه  تیامن نیو تأم یاقتصادرشد « یاسالم کردیخوب با رو یحکمران»در  اام؛ باشدیمهدف 

 شود.یانسان را شامل م یو ماد یوباشد که بعد معنیم« نانسا یتعال»ابزار بوده و هدف 

گیری انقالب اسالمی ایران و علل شکل»ای با عنوان (، در مقاله1712) محمدعلیپور و رحیمی عماد -
به روش « 1773تا  1772های نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال

آمیز دولت با جامعه نظر روابط خصومتتیجه دست یافتند که در مقطع موردتوصیفی تحلیلی به این ن
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ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی
 گیری انقالب اسالمی ایران گشت.عوامل موجب تسریع در روند شکل

نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه »ای تحت عنوان (، در مقاله1712) بزرگیجامهآبادی و شاه -
، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافتند که دیدگاه امام علی)ع( درباره «البالغهنهج

تر و حکمرانی نه تنها منافاتی با نظریه حکمرانی خوب ندارد بلکه در بسیاری از موارد از آن کامل
 باشد.می ترجامع

، به «البالغههای حکمرانی خوب در نهجمؤلفهملی بر تأ»ای تحت عنوان (، در مقاله1717شاکری ) -
روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافت که امام علی)ع( هم در مقام نظر، معتقد به حکمرانی 

بودند که حکومتی  کوشید که آن را در جامعه حاکم کند و معتقدخوب بود و هم در مقام عمل می
 تواند مصداق حکمرانی خوب باشد که از اساس مبتنی بر ضوابط عقلی، شرعی و مقبول مردم باشد.می

طراحی مدل حکمرانی خوب براساس نامه مالک »ایی تحت عنوان ( در مقاله1711) یوسفی و بابایی -
بنیاد به استخراج وش دادهبا استفاده از ر« اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی

آن را با دیدگاه بانک جهانی مقایسه نموده منین پرداخته، سپس ؤاصول حکمرانی خوب از منظر امیرالم
 است. 

و  بنیادداده روش از استفاده با اشتر مالک نامه در خوب حکمرانی اصول کشف دنبالبه حاضر تحقیق    
اله کشور و برنامه پنجم توسعه اقتصادی از منظر تحقق بیست س اندازسند چشمبررسی قانون اساسی، 

 انجام کارهای از کدامهیچ در که باشداشتر میمالکاصول حکمرانی خوب از دیدگاه امام علی)ع( در نامه 

 است. نیفتاده اتفاق این آن مشابه کارهای و گرفته

 پژوهش اهمیت و ضرورت .1-3

اساس تفکرات اسالالمی و شالیعی اسالت. حضالرت     است که بروری اسالمی ایران مدعی قانون اساسی جمه
فقط مربوط به که  اندپرداختهبه طرح نکاتی اشتر مالکشیعیان است، در نامه  پیشوای بزرگعلی)ع( که از 

 اسالت. از ایالن رو،  هالا  هالا و دوره به هماله زمالان  قابل تطبیق اشتر نبوده است بلکه مالکشخص آن دوره و 
همه رهبران غیرمعصالوم و صالاحب منصالبان حکالومتی     نه تنها مالک اشتر بلکه ، در این نامه مخاطب امام

 است.  

 

 بحث .2

دهندگی باالیی برای تفاوت عملکرد کشورها را دارد. حضور حکمرانی خوب مفهومی است که توان توضیح
سی بیش از های نظارتی ناکافی، دخالت سیامد، سازوکارآهای مالی ناکارهای قانونی، نظامناکافی چارچوب

چه نظریه یل طرح حکمرانی خوب بوده است. گراز دال توسعهدرحالحد، فساد گسترده در کشورهای 
شمول مطرح شد؛ اما کاربست این نظریه در جوامع ای عام و جهاننظریهعنوان بهحکمرانی خوب 
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طور مثال، در بههای فرهنگی، اجتماعی جامعه موردنظر صورت پذیرد؛ گوناگون باید با توجه به ویژگی
ها و ها، سنتتواند بدون توجه به آموزههای این نظریه نمیکشورهای مسلمان اجرای دستورالعمل

های گیری بینش و رفتار اجتماعی، اقتصادی مردم و دولتای در شکلهای اسالمی که نقش عمدهنهاد
کنیم ر یک کشور مسلمان زندگی میما د کهنیااین کشورها دارد، صورت گیرد. بر این اساس با توجه به 

؛ لذا نامه یمگیری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارو از منابع دینی بسیاری برای الگو گرفتن و جهت
از منظر و به بررسی حکمرانی خوب برگزیده شد باشد داری میکه سرشار از نکات حکومت البالغهنهج 77

 .شود هادن تحقق این مهم با اسناد باالدستی کشور تطبیق دمیزا شد تا و تالشعهدنامه پرداخته شده 

 . مفهوم حکمرانی خوب2-1

ای که . واژهرساندمی)راهبری یا هدایت کردن(  Kubernanیابی کلمه حکمرانی ما را به فعل ریشه

کار برده است. این واژه یونانی، در قرون هافالطون آن را برای چگونگی طراحی یک نظام حکومتی ب

روایی کردن یا راهبری داللت تبدیل شده است که بر راندن، حکم Gubernareسطی به کلمه التین و
هم معنای  دیآیبرم Concise Oxford Dictionaryاز فرهنگ واژگان  کهچنانآندارد. این واژه 

Government رد جا حکمرانی، عمل یا شیوۀ حکومت کردن، مقام یا کارک)حکومت( بوده است. در این

 (.7: 1721 حکومت کردن است )کایر،
همچنین سازمان ملل متحد نیز از المللی پول و های اخیر بانک جهانی و صندوق بیندر سال    

المللی اند. برنامه عمران سازمان ملل و تا حدودی صندوق بینهای مختلف به این مفهوم پرداختهدریچه
ویژه کشورهای معمای توسعه برای اکثر کشورهای جهان به کلیدعنوان بهپول، سیاست حکمرانی خوب را 

ای از حکمرانی مجموعه»اند. براساس تعریف سازمان ملل، مطرح نموده توسعهدرحالتوسعه نیافته و 
ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه

افع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت مستمری از ایجاد تفاهم میان من
بر این اساس، «. و سرمایه اجتماعی شهروندان است یررسمیغکند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات می

کننده داند که تعیینها، نهادها و فرآیندهایی میسازمان ملل متحد حکمرانی خوب را مشتمل بر سنت
های کشور، کارایی گذاریتصمیمات دولتی و چگونگی و میزان اظهارنظر شهروندان در سیاستنحوه اتخاذ 

اندیشی و رفع شکایات و تظلمات و چگونگی چاره سوءاستفادهاداره منابع و خدمات عمومی، جلوگیری از 
 عموم مردم از سوی دولت است.

کند که ها و نهادهایی تعریف میسنتن عنوابهبانک جهانی هم در گزارشات خود حکمرانی خوب را     
 سه رکن اصلی است:شود و مشتمل بر ها قدرت در جهت مصلحت عمومی یک کشور اعمال میتوسط آن

 شوند.فرایندی که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تعویض می (1

 د.توانایی داشته باش ،های درستدولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست (2

کنند ان آنها را اداره میاحترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعامالت اجتماعی و اقتصادی می (7
 (.19-21: 1727 خیرخواهان،و  )میدری
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حکمرانی خوب به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی  2992در تعریف دیگر از یونسکو در سال     

کنند و حقوق ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال میها شهروندان، گروهواسطه آناست که به

همچنین حکمرانی خوب را فرآیند سازند. و تعهداتشان را برآورده می آورندیدرمقانونی خود را به اجرا 
 کنند )برادران شرکاء،ها با تمرکز بر بازیگران رسمی و غیررسمی تعریف میگیری و اجرای تصمیمتصمیم
1721 :1.) 

 های حکمرانی خوب. مؤلفه2-2

 (.1: 1711 )رزمی و صدیقی، ستا دهنمو تعریف مؤلفه شش سساا بر را بخو نیاحکمر ،جهانی بانک    
 ها عبارتند از:مؤلفه ینا که
 (Voice and Accountabilityپاسخگویی دولت و حق اظهارنظر مردم ) .2-2-1

 سیاسی نظام و دولت انتخاب در شهروندان مشارکت میزانمردم بیانگر  اظهارنظرپاسخگویی دولت و حق 

 هایرسانه آزادی و اجتماعات و هاتشکل و احزاب بیان، آزادی آزادی میزان مؤلفه رو در ایناز این .است

هایشان حکومت تعیین در بیشتری نقش جامعه یک در مردم از این دیدگاه هرچه .موردنظر است جمعی

 و جمعی هایرسانه و باشد بیشتر جامعه در هاآن نظایر و هاتشکل و احزاب قشن و باشند، حضور داشته
بهتر خواهد بود  خوب حکمرانی بیان بیشتر برخوردار باشند، وضعیت و فعالیت از آزادی بتوانند مختلف افراد

 (.37: 1719، )نادری
 (Political Stabilityثبات سیاسی و عدم خشونت ) .2-2-2

 اومتد و لتدو مؤثر تحیا اومتد لحتماا جهدر آن، انهبرر و حاکم یمرژ تثبا انمیز به مؤلفه ینا

 )رزمی و صدیقی، پردازدیم فعلی مرداندولت و انهبرر تغییر یا میروگمر رتصو در ریجا یسیاستها

1711 :7). 
 (Government Effectivenessکارایی و اثربخشی دولت ) .2-2-3

های دولت نتایجی را به فعالیت ترین استفاده را برده وتحت اختیار خود، بیش گاه دولت از منابع محدودهر
بار بیاورد که نیازهای جامعه را برآورده سازد، دولتی کارآمد بر سر کار است. کارایی و اثربخشی دولت 

ادی های اداره جامعه و کیفیت باالتر خدمات دولتی، بهبود کسب و کار و آزتواند به کاهش هزینهمی
ها، حجم کاری زیاد و توان واقع عملکرد نامناسب دولت منجر شود. در بیشتراقتصادی و در نتیجه رفاه 

های ذهنی سلب اعتماد شهروندان و در نتیجه افزایش دغدغهرسانی، زمینه ها برای خدمتناکافی دولت
 (.72: 1711 ،فردییداناآورد )آنان را فراهم می

 (Regulatory Qualityمقررات )کیفیت قوانین و  .2-2-4

ها را از جمله عواملی هستند که دولتهای ناشی از آن ازو هزینه ریوپا گدستمیزان مقررات اضافی و 

رود می به شمارهای حکمرانی خوب مؤلفهجمله نماید. لذا میزان این مقررات ازحکمرانی خوب دور می

 (.111: 1721 پور،)قلی
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 (Rule of Lawحاکمیت قانون ) .2-2-5

مردان یک کشور برای نهادهایی است که با هدف حاکمیت قانون معرف میزان احترام شهروندان و دولت
اند. سه شرط اساسی حاکمیت قانون عبارتند از: شرط ها و حل اختالفات ایجاد شدهوضع قوانین، اجرای آن

رتگری است. شرط دوم حمایت در های غااول حمایت از افراد در مقابل دزدی، خشونت و دیگر اقدام
کند و شرط سوم وجود نظام های اقتصادی را مختل میهای خودسرانه دولتی است که فعالیتمقابل اقدام

بینی و منصف است. تضمین حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها کلیدی برای قضایی قابل پیش
جویانه است های رانتز اتالف آن در فعالیتهای مولد و جلوگیری اگذاریهدایت صحیح منابع به سرمایه

هزینه، ای کارا و کمو ناتوانی یک جامعه در فراهم آوردن سازوکارهایی برای تضمین قراردادها به شیوه
های کشورهای جهان سوم است. نیافتگیطور توسعهترین دالیل رکودهای تاریخی و همینیکی از مهم

ک تجاری افراد )که ممکن است دولت نیز باشد( از قراردادها پیروی وقتی این احتمال وجود دارد که شری
 الساداتی،یابد و گسترش تولید کمتر خواهد بود )برادران شرکاء و ملکنکند، میزان ریسک افزایش می

1723 :71). 
 (Corruptionمهار فساد ) .2-2-6

 بجذ بر آن تأثیر د،فسا دالض یدبیرهاالت شیالثربخا ،سمیر تمقاما نمیا در دفسا مهار فساد، مؤلفه
 یگیرازهندا را و ... دیقتصاا یهازمجو رفتنالگ ایرالب هوالشر االی افیالضا تالخداپر ،جیراالخ یاهالسرمایه

 (.119: 1722 پیوند، و آذرکند )مبارک می

 اشتربر حکمرانی خوب در عهدنامه مالکمؤثر . استخراج عوامل 2-3

 بنیادروش داده .2-3-1

، «نظریه مبنایی»هایی مثل: در زبان فارسی، معادل( Grounded Theory) تئوری برای واژه گراندد
، «هامتدولوژی رویش نظریه»، «سازی بنیادیتئوری مفهوم»، «اینظریه زمینه»، «بنیادنظریه داده»
از نظر لغوی با « اینظریه زمینه»ارائه شده است. هر چند اصطالح « گراندد تئوری»و « نظریه بنیادی»

از سوی محققین بیشتری، مورد استفاده قرار « بنیادنظریه داده»واژه انگلیسی آن قرابت بیشتری دارد ولی 
 (.11: 1719، )مهرابیگرفته است 

گر آن است که هر تئوری که براساس این روش تدوین نشان« گراندد تئوری»، در «گراندد»واژه     
بنیاد گفته بنیاد نهاده شده است. در تعریف نظریه داده« قعیهای واای مستند از دادهزمینه»شود، بر می

 شده است:
بنیاد عبارت است از فرآیند ساخت یک نظریه مستند و مدون، از طریق گردآوری نظریه داده»    

منظور پاسخگویی به ، بهشدهیگردآورهای ها و تحلیل استقرایی مجموعه دادهیافته دادهسازمان

« هایی که فاقد مبانی نظری کافی برای تدوین هرگونه فرضیه و آزمون هستندر زمینههای نوین، دپرسش
 (.7: 1721، )منصوریان
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ها و قضایا را طی یک فرایند ها، مفاهیم، فرضیهبنیاد، روشی است که نظریهگوید: نظریه دادهپاول می    

طور های نظری موجود، بهارچوبها یا چهای قبلی، سایر پژوهشفرضاستنتاج از پیش یجابهمنظم، 

 (.13: 1111 )پاول،کند ها کشف میمستقیم از داده
تواند محققان را یاری کند. سازی میبنیاد، به ارائه یک روش سیستماتیک دقیق برای مفهومنظریه داده    

گردند. منشعب میصورت استقرایی از پدیده مورد مطالعه، بنیاد، بههای استخراج شده از نظریه دادهتئوری

ها کشف و توسعه داده آن لیوتحلهیتجزهای تجربی و آوری سیستماتیک دادهها، از طریق جمعاین تئوری
بنیاد، تحقیق، آوری اطالعات و بسط نظریه، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در نظریه دادهشوند. جمعمی

روند تحقیق با یک حوزه مطالعاتی شروع گردیده و شود، بلکه با یک تئوری و سپس اثبات آن آغاز نمی
 (.79: 1112 )استراوس و کوربین،گردند ، موارد مرتبط پذیرا میجیتدربه

اساس دیدگاه بر«. نظریه»است یا « روش»بنیاد ممکن است این شبهه پیش آید که نظریه داده    
ای که مبتنی بر برای ساخت نظریهاست کیفی « روشی»بنیاد در واقع پدیدآورندگان آن، نظریه داده

 (.2: 1721 )منصوریان،ها باشد واقعیات و داده
پلی بین دو پارادایم گذشته و آینده، نقش اساسی ایفا کند، روش  مثابهبهتواند هایی که مییکی از روش    

ی، به خلق و ایجاد های واقعی و کیفاساس دادهی که با استفاده از استقراء و بربنیاد است. روشنظریه داده
های مستفاد از که غالباً با آزمون نظریه های محدود گذشتهپردازد. این روش، با شکستن قالبنظریه می

بنیاد پردازد. این ویژگی موجب شده است که روش نظریه دادهسازی میکرد، خود به نظریهقیاس اکتفا می
های محقق، بر متون اسالمی و فرضتحمیل پیشزیرا ؛ با تحقیقات اسالمی سنخیت بیشتری داشته باشد

کردهای تجربی و مادی، به شدت از سوی های برخاسته از رویها، برای انطباق با نظریهتفسیر به رأی آن
بنیاد از نحوه اندیشمندان مسلمان، مورد نکوهش واقع شده است. از سوی دیگر، مراحل انجام نظریه داده

شباهت با سیره نهایی و ارائه نظریه، بی لیوتحلهیتجزو  هابندی آندستهها تا مراحل آوری دادهجمع
 (.21: 1719، )مهرابی محققین اسالمی نیست

 حکمرانی خوب یشناسواژه .2-3-2

با توجه به تعاریف حکمرانی خوب و مفاهیمی که بانک جهانی برای حکمرانی خوب عنوان نموده است و 
ای معادل مفهوم حکمرانی اشتر صورت پذیرفت، اگر بخواهیم واژهمالک چنین تطابقی که با عهدنامههم

تواند بیانگر سفارشات و اشتر انتخاب کنیم، همان واژه حکمرانی خوب است که میمالکخوب در نامه 
 اشتر باشد.مالکنصایح حضرت علی)ع( به 

 پردازیبر مفهوممؤثر های مؤلفهآوری جمع .2-3-3

کننده اطالعات اولیه هستند مینأهایی که تبا فرایند حس عام و با داده یبردارنمونهنیاد، بدر نظریه داده
بنیاد، تحقیق با یک برداری تئوریک نام برد. در نظریه دادهنمونهعنوان بهتوان شود که از آن میآغاز می

تدریج ی شروع گردیده و بهشود، بلکه روند تحقیق، با یک حوزه مطالعاتتئوری و سپس اثبات آن آغاز نمی

 (.11: 1727 )اخوان و جعفری، گرددموارد مرتبط پدیدار می
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وار آوری و تحلیل همزمان و زنجیرهکنند که مستلزم جمعبنیاد از روالی استفاده میپردازان دادهنظریه    

آوری اشکالی از جمع بنیاد به این معنا است کهپردازی دادهبرداری نظری در نظریهها است. نمونهداده

دست خواهد داد. کنند که متون و تصورات مفیدی را در راستای تولید یک نظریه بهها را انتخاب میداده

 (.12: 1719، )مهرابیبرداری، ارادی است و متمرکز بر تولید یک نظریه است این بدان معناست که نمونه

جمله منابع اسناد و مدارک، ازعنوان بهمتون اسالمی  پذیر است.ها، روندی کامالً انعطافآوری دادهجمع

رو در آورد. از اینآوری اطالعات را فراهم میبسیار ارزشمند و مطلوبی هستند که زمینه مناسب برای جمع

اشتر بوده است که از حیث سند، در زمره اسناد معتبر مالکها، عهدنامه آوری دادهاین تحقیق، منبع جمع
ها جهت تولید یک نظریه آوری دادهدارد. لذا با تکیه بر عنوان تحقیق و تمرکز بر آن، به جمعاسالمی قرار 

 پردازیم.می
 هامؤلفهتفسیر  .2-3-4

رسد. در اشتر میمالکهای یافته شده در متن عهدنامه مؤلفهها، نوبت به تفسیر آوری دادهبعد از جمع
باز، کدگذاری محوری و  یکدگذار :ه فن کدگذاری مبنی برها، سمؤلفهبنیاد برای تفسیر نظریه داده

 پردازیم.ها میهای بعدی به تفصیل به آنکدگذاری انتخابی بیان شده است که در قسمت
 کدگذاری باز .2-3-4-1

بنیاد، به هر یک از اجزاء، عنوان و برچسبی داده در این مرحله، براساس روش مرسوم در نظریه داده

که طوریشود، باید گویای محتوای داده باشد، بهگفته می« کد»که اصطالحاً به آن  وانشود. این عنمی

، )میلز و هابرمند زیادی به مفهوم جمالت پی ببرند تا حدو محقق و خواننده با مشاهده این عنوان و تیتر
عنوان بهین مناسبی اشتر عناومالکاز نامه  شدهیآورجمعهای در اجرای این مرحله برای داده (.71: 2992

باشد که به جهت اختصار تنها بخشی از کد می 112کد برگزیده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز شامل 
 شود.( نمایش داده می1آن در جدول )

 

 کدگذاری باز :1 جدول

 شناسه ها(متن عهدنامه )داده مفهوم )کد(

 R1 ر.آوخراج آن دیار )مصر( را جمع آوری خراج )مالیات(جمع

 R2 با دشمنان مصر نبرد کن. مبارزه با دشمن

 R3 کار مردم را اصالح کن. اصالح امور مردم

 R4 شهرهای مصر را آباد ساز. آبادانی

 R5 اطاعت خدا را بر دیگر کارها مقدم دار. تقدم اطاعت خدا بر دیگر کارها

 R6 دار.نفس خود را از پیروی آرزوها باز  جلوگیری نفس از پیروی آرزوها

 R7 نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد. انجام اعمال صالح بهترین اندوخته حکمران

 R8 هوای نفس را در اختیار گیر. کنترل هوای نفس

 R9 داری کن.حالل نیست خویشتن آنچهاز  دوری از حرام

 مهربانی کردن با مردم
ده و با همه دوست و مهربان مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار 

باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت 
 دانی.

R10 
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 نگاه مهربانانه به مردم داشتن

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان 
باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت 

 ی.دان
R11 

وجود رابطه برادری بین مردم و حکمران و همانند 
 )عدم تبعیض( بودن در آفرینش

ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش اند: دستهمردم دو دسته
 باشند.می

R12 

 هاگیری بر آناز خطای مردم و آسان یپوشچشم

شود، یا ن عارض میهایی بر آنازند یا علتاگر گناهی از مردم سر می
گردند، آنان را ببخشای و بر آنان خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می

 گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد.آسان گیر، آن
R13 

که منصب حکمرانی یک مقام و موقعیت توجه به این
 نیست بلکه آزمون الهی است.

و خدا بر آن کس که تو را  م تو از تو برترهمانا تو از آنان برتر و اما
فرمانداری مصر داد واالتر است که انجام امور مردم مصر را به تو واگذارده 

 و آنان را وسیله آزمون تو قرار داده است.
R14 

در مقابل خدا قرار نگرفتن و توجه به نیازمندی انسان 
 به خدا

نیست و از بخشش و رحمت هرگز با خدا مستیز که تو را از کیفر او نجاتی 
 نیاز نخواهی بود.او بی

R15 

 پشیمان نبودن از بخشش مردم
و از خشمی  و از کیفر کردن شادی مکن بر بخشش مردم پشیمان مباش

 R16 که توانی از آن رها گردی شتاب نداشته باش.

 شادی نکردن از کیفر کردن مردم
و از خشمی  کنو از کیفر کردن شادی م بر بخشش مردم پشیمان مباش

 R17 که توانی از آن رها گردی شتاب نداشته باش.

 شتاب نداشتن در خشم و دوری از عصبانیت
و از خشمی  و از کیفر کردن شادی مکن بر بخشش مردم پشیمان مباش

 که توانی از آن رها گردی شتاب نداشته باش.
R18 

 نفی رابطه رئیس و مرئوسی
دهم پس باید اطاعت من نیز فرمان می به مردم نگو به من فرمان دادند و

بینی دل را فاسد و دین را پژمرده و موجب زوال گونه خود بزرگکه این شود
 هاست.نعمت

R19 

فرمان دادن و دستور اطاعت کردن موجب خود 
بینی دل را فاسد، شود و خود بزرگبینی میبزرگ

 شود.ها میدین را پژمرده و موجب زوال نعمت

دهم پس باید اطاعت و به من فرمان دادند و من نیز فرمان میبه مردم نگ
بینی دل را فاسد و دین را پژمرده و موجب زوال گونه خود بزرگکه این شود

 هاست.نعمت
R20 

همیشه به یاد خدا بودن برای قدرتمند و توانگر مانع 
 شود.تکبر و تندروی می

بینی شدی به بزرگی د بزرگو اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر و خو
حکومت پروردگار که برتر از حکومت تو است بنگر که تو را از آن سرکشی 

ات را به جایگاه و عقل و اندیشه نشاندیفرومدهد و تندروی تو را نجات می
 .گرداندیبازماصلی 

R21 

پرهیز از همانند دانستن خود با خداوند که این تفکر 
 د.گردموجب خواری و ذلت می

بپرهیز که خود را در بزرگی همانند خداوند پنداری و در شکوه خداوندی 
سازد و هر خودپسندی همانند او دانی، زیرا خداوند هر سرکشی را خوار می

 کند.می ارزشیبرا 
R22 

رعایت انصاف با خدا و مردم و خویشاوندان و رعیت 
 مورد عالقه

و با خویشاوندان نزدیک و با افرادی از رعیت خود که آنان  با خدا و با مردم
و  را دوست داری، انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکنی ستم روا داشتی

کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جای بندگانش دشمن او 
 خواهد بود.

R23 

عدم رعایت انصاف موجب ستم به مردم است و 
 شود.دا دشمن او میکسی که ستم روا دارد خ

و با خویشاوندان نزدیک و با افرادی از رعیت خود که آنان  با خدا و با مردم
و  را دوست داری، انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکنی ستم روا داشتی

کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جای بندگانش دشمن او 
 خواهد بود.

R24 

 های تحقیقنبع: یافتهم
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 کدگذاری محوری .2-3-4-2

آوری اطالعات و دادن کدهایی واضح و شفاف، تعداد در مرحله قبل یعنی مرحله کدگذاری باز، بعد از جمع
خواهیم ارتباط و پیوند این کدها را با یکدیگر در مرحله کدگذاری محوری می ؛ کهکد استخراج گردید 112

 نشان دهیم.

ها است. این بندی و مقایسه عناوین استخراج شده از دادهحله، دستهبنابراین، وظیفه محقق در این مر    

ها، چندان آشکار نیست، در ابتدا ارتباط بین آن کار مستلزم صرف وقت و حوصله بسیار است، چرا که در

 یزودبهبیند که چندان به هم ربطی ندارند اما رو میههای خام روبواقع محقق خود را با انبوهی از داده

بنیاد در این مرحله نهفته است وندهای نامرئی هویدا خواهد شد و زیبایی روش نظریه دادهپی
ها کشف های مشترک بیشتری را میان آنتوان زمینهبا مقایسه مفاهیم مختلف می(. 1719:21)مهرابی،

 های یکسان را فراهم خواهد ساخت.بندیبندی مفاهیم مشابه در قالب طبقهکرد که امکان طبقه
یا « روش مقایسه پایدار»پدیدآورندگان این نظریه، نام این فرایند مقایسه مستمر مفاهیم با یکدیگر را 

 (.111: 2997 )سلدن،اند نامیده« روش تطبیق مداوم»
لذا با استفاده از مقایسه پایدار و مستمر، زمینه ظهور ابعاد مشترک مفاهیم را با کدگذاری محوری     

 یابیم.های جدید دست میمؤلفهییم و به نماپذیر میامکان
شده است که بخشی از آن  مؤلفه 11اشتر شامل مالککدگذاری محوری حکمرانی خوب از نامه     
 شود.( نشان داده می2در جدول ) اختصاربه

 

 کدگذاری محوری: 2جدول 

 هامؤلفه مفاهیم ردیف

 متیهای حکوآوری مالیاتجمع آوری خراج )مالیات(جمع 1

 آمادگی برای دفاع از کشور مبارزه با دشمن 2

 توجه و رسیدگی به امور مردم و دشمنی شود. یتوزنهیکاصالح امور مردم که مانع اصالح امور مردم،  7

 آباد کردن و رونق دادن به شهرها شود.تخفیف در خراج موجب آبادانی شهرها می ،آبادانی 1

7 

، توجه مداوم به خدا داشتن و خدا را ناظر اعمال خود تقدم اطاعت خدا بر دیگر کارها
دانستن، در مقابل خدا قرار نگرفتن و توجه به نیازمندی انسان به خدا، همیشه به یاد 

شود، پرهیز از همانند دانستن خدا بودن برای قدرتمند و توانگر مانع تکبر و تندروی می
گردد، پرستش خدای یگانه و خود با خداوند که این تفکر موجب خواری و ذلت می

 انجام واجبات الهی

 بندگی و ارتباط با خدا

1 

جلوگیری نفس از پیروی آرزوها، کنترل هوای نفس، پرهیز از کبر و غرور برای لغو 
های جدید، اجتناب از خودپسندی، اجتناب از های گذشته و ایجاد سنتسنت
ن کارهای انجام داده، بیان آشکار گذاری در برابر خدمات انجام داده، بزرگ ندانستمنت

 عذر حکمران نوعی ریاضت و خودسازی است.

 مقابله با هوای نفس

3 
انجام اعمال صالح بهترین اندوخته حکمران، دوری از حرام، پرستش خدای یگانه و 

 انجام واجبات الهی
 انجام اعمال عبادی

2 
از خطای مردم و  یپوششمچمهربانی کردن با مردم، نگاه مهربانانه به مردم داشتن، 

ها، پشیمان نبودن از بخشش مردم، شادی نکردن از کیفر کردن گیری بر آنآسان
 ارتباط رئوفانه با مردم
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 مردم، شتاب نداشتن در خشم و دوری از عصبانیت.

 غفلت از یتیمان و سالخوردگانعدم دلجویی مداوم حکمران از یتیمان خردسال و پیران سالخورده 1

 ود رابطه برادری بین مردم و حکمران و همانند بودن در آفرینشوج 19
توجه به روابط افراد در آفرینش 

 )عدم تبعیض(

11 
مشورت با بخیل، عدم مشورت با ترسو، عدم مشورت با حریص، نپذیرفتن عدم

 چین و دوری از خیانتکار.سخن
 دوری از افراد ناالیق

12 
وندان و رعیت مورد عالقه، عدم رعایت انصاف رعایت انصاف با خدا و مردم و خویشا

 شود.موجب ستم به مردم است و کسی که ستم روا دارد خدا دشمن او می
 رفتار منصفانه داشتن

 با اعتدال عمل کردن اعتدال در حق. 17

 عمل بر اساس عدالت عدالت فراگیر، عدم تساوی در برخورد با نیکوکار و بدکار. 11

17 
در امور مساوی با مردم،  یازخواهیامتز به نزدیکان حکمران، دوری از عدم اعطای امتیا

 ایجاد فضایی که افراد از تملق دوری کنند.
 طلبفرصتسلب امتیاز از افراد 

11 

شود، در جلب خشنودی گسترده مردم، تخفیف در خراج موجب گسترش عدالت می
ربانی با رعیت با اعطای حق به صاحب آن شکیبا باش، رابطه گسترش عدالت و مه

 ها.اطمینان و اعتماد به آن
 جلب رضایت عمومی

13 
دور کردن افرادی که بازگوکننده عیوب دیگران هستند از حکومت و حکمران، دور 

 کردن خواص و نزدیکان از حکومت
 دور کردن افراد ناشایست از حکومت

12 

مون الهی است، توجه به اینکه منصب حکمرانی یک مقام و موقعیت نیست بلکه آز
نفی رابطه رئیس و مرئوسی، فرمان دادن و دستور اطاعت کردن موجب خود 

بینی دل را فاسد، دین را پژمرده و موجب زوال شود و خود بزرگبینی میبزرگ
 شود.ها مینعمت

 عدم برتری رئیس و حکمران

 د رعیتهای جلب اعتماشاخص نشستن حکمران با افراد نیازمند در مجلس عمومی. 11

29 
های خوب اعتنایی به آداب و رسوم گذشته، عدم ایجاد آدابی که به سنتعدم لغو و بی

 کند.گذشته زیان وارد می
احترام و توجه به آداب و رسوم خوب 

 گذشتگان

21 
گفتگو با دانشمندان و بحث با حکیمان موجب اطالع از وضعیت شهرها و ایجاد 

 و قانون در شهرهاست.اصالح و آبادانی و برقراری نظم 
توجه به مجالست و مباحثت با 
 دانشمندان و حکیمان و آثار آن

 های تحقیقمنبع: یافته
 

 کدگذاری انتخابی .2-3-4-3

طور که در کدگذاری محوری مشاهده شد کدها و مفاهیم مشابه تحت عنوانی جامع قرار گرفتند و همان

که به کدگذاری انتخابی معروف  ن مرحله از کدگذاریبود، حال در آخری مؤلفه 11نتایج حاصل از آن 
پردازد. در این مرحله در ها میمؤلفهتر مفاهیم و است، پژوهشگر با توجه به مراحل قبلی، به استحکام بیش

های گوناگون و در ابعاد محدودتری مؤلفههای سازماندهی شده در قالب تر، دادهبندی کلییک دسته
های سرآمده از مؤلفهدر مرحله کدگذاری انتخابی، وجوه مشترک  (.11: 2997 لن،)آ شوندبندی میدسته

دهی تر و محدودتری سامانبندی کلیها در دستهمراحل قبلی، شناسایی شدند و با توجه به اشتراکات آن
صل دهد. نتایج حااشتر نشان میمالکاساس نامه گذاری انتخابی حکمرانی خوب را بر( کد7جدول ) شدند.

 باشد.می مؤلفه 1از کدگذاری انتخابی شامل 
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 کدگذاری انتخابی :3جدول 

 متغیر وابسته )موضوع( ابعاد هامؤلفه

 بندگی و ارتباط با خدا

 مبارزه با فساد

ب
خو

ی 
ران

کم
ح

 

 انجام اعمال عبادی

 مقابله با هوای نفس

 تبعیض(ه به روابط افراد در آفرینش )عدمتوج

 ئیس و حکمرانبرتری رعدم

 طلبفرصتسلب امتیاز از افراد 

 ثر حکومت فاسد بر رعیتتأ

 توجه به نیازهای حکومتیان

 توجه به حسن سابقه در انتخاب کارگزاران حکومتی

 توجه و زیر نظر داشتن اعمال حکومتیان

 مراقبت پنهانی از افراد حکومتی و توجه به آثار آن

 ناشایست از حکومتدور کردن افراد 

 برخورد قاطع با مفسدین

 ارتباط رئوفانه با مردم

 اجتناب از ظلم و توجه به آثار آن ایجاد ثبات در جامعه

 صلح با دشمن و توجه به آثار آن

 توجه و رسیدگی به امور مردم

های صحیح توسط اتخاذ سیاست
 دولت

 رفع حاجات مردم در اسرع وقت

 صفانه داشتنرفتار من

 با اعتدال عمل کردن

 جلب رضایت عمومی

 توجه ویژه به مستمندان و نیازمندان

 لزوم رسیدگی شخصی حکمران به برخی امور

 عدم غفلت از یتیمان و سالخوردگان

 آباد کردن و رونق دادن به شهرها

 توجه به اعطای حق

 اهتمام به انجام به موقع کارها

 عیارهای انتخاب اصلحم

 دوری از افراد ناالیق

 های حکومتیآوری مالیاتجمع

 اهمیت خراج و مالیات در کشور

 دهندگانتوجه به موقعیت مالیات

 آوری خراجتوجه به آبادانی در جمع

 آمادگی برای دفاع از کشور

 مراقبت همیشگی از دشمن

حت نظارت مردم قرار داشتن ت های جلب اعتماد رعیتشاخص
 پنهان نبودن از مردم و توجه به عواقب آن حکومت
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 سازی و توضیح اعمال حکمران برای رفع بدگمانی رعیتشفاف

 مراجعه به قرآن و سنت

 احترام مردم و دولت به قوانین

 مجازات افراد خاطی

 عمل براساس عدالت

 گذشتگان احترام و توجه به آداب و رسوم خوب

 نظارت بر بازار

 های پسندیده پیشینها و روشها، سنتآموزی از حکومتعبرت

 تنظیم مناسب قوانین ایجاد یک نظام مشورتی

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 سازیمدل .2-3-4-4
د. حال باشمی مؤلفه 1چه اشاره شد در مرحله کدگذاری انتخابی به مواردی دست یافتیم که شامل چنان

دنبال چارچوب نظری خواهیم بود. به این نحو است که در منابعی که به معرفی در این مرحله به

اند و آورد طبیعی مرحله کدگذاری انتخابی، دانسته دست بهاند، این مرحله را بنیاد پرداختهشناسی دادهروش

تکوین نظریه، در این مرحله، صورت منظور اند که تجزیه و تحلیل پایانی بهبینانه اظهار داشتهخوش

تری از ها، تصویر غنیها، در مورد رخدادها و موفقیتهای پدیدار شده از دل دادهمؤلفهگیرد. با توجه به می
شود و با های قبلی پرداخته میگردد. در کدگذاری انتخابی، به پاالیش یافته، فراهم میهاو مؤلفهمفاهیم 

 شود.، چارچوبی نظری پدیدار میطی این فرایند، در نهایت
 ( آمده است.1بنیاد، در جدول )شناسی نظریه دادهمدل حکمرانی خوب حاصل از اجرای روش    
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 اشتر: مدل جامع حکمرانی خوب در عهدنامه مالک1نمودار 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

اشتر مالکاست مدل جامع حکمرانی خوب در عهدنامه ( نشان داده شده 1) نمودارطور که در همان    

که با طوریهای بانک جهانی نیز مشخص شده است. بهمؤلفهاستخراج گردید و ارتباط عناصر آن با 

ها توانستیم ارتباط این مفاهیم ها و توجه به نتیجه کارکردی آنآن لیوتحلهیتجزبررسی پیشینه مفاهیم و 
  .نی مشخص کنیمبانک جها مؤلفها شش را ب

 
 

 حکمرانی خوب

 عوامل بازدارنده

توجهی به بی
 مردم

دور شدن از قرآن 
 و سنت

م عدم وجود نظا
 مشورت

های سیاست
 نادرست

اطاعت از هوای 
 نفس

 غفلت از یاد خدا
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تحلیل اسناد باالدستی اقتصاد ایران در ارتباط با حکمرانی خوب از منظر . 2-4

 منین)ع(ؤامیرالم

 های حکمرانی خوب در قانون اساسیمؤلفهبررسی . 2-4-1

های (، سیاست1)نمودار در  آمدهدستبهدر این قسمت جهت بررسی میزان توجه به ابعاد حکمرانی خوب 
دهیم. به جهت اختصار در جدول اساسی را با لحاظ کردن آن مفاهیم مورد بررسی قرار میکلی قانون 

 آمده است. مؤلفهفقط شماره اصول برای هر  (1شماره )
 

 های حکمرانی خوب در قانون اساسی کشورمؤلفهبررسی  :4 جدول

 های حکمرانی خوبمؤلفه های حکمرانی خوب در قانون اساسیمؤلفهبررسی 

، 72، 73، 77، 71، 7، 171، 11، 12، 13، 21، 21، 22، 173، 121، 117، 191، 7، 11، 112، 11، 112 ول:اص
117 ،111 ،112 ،21 ،172 ،111،121 ،131 ،122 ،3 ،31 ،33 ،32 ،31 ،29 ،22 ،27 ،23 ،22 ،21 ،177 ،177 ،

171،171. 

تحت نظارت مردم قرار داشتن 
 حکومت

، 77، 71، 77، 72، 71، 79، 21، 22، 23، 21، 27، 21، 27، 21،22، 11، 11، 17، 12، 11، 19، 1، 2، 7اصول: 
71 ،73 ،72 ،71 ،11 ،17 ،11 ،11 ،13 ،79 ،71 ،71 ،199 ،172 ،171 ،112 ،171 ،131. 

های صحیح اتخاذ سیاست
 توسط دولت

، 171، 122، 21، 22، 111، 137، 139، 171، 119، 172، 177، 122، 127، 117، 32، 31، 119، 193اصول: 
173 ،119 ،21 ،131 ،111 ،72 ،71، 77، 31، 23، 22، 21، 19، 177 ،171 ،119 ،139 ،137 ،112 ،71 ،73 ،
72 ،71 ،19 ،11. 

 احترام مردم و دولت به قوانین

 تنظیم مناسب قوانین .192، 12، 11، 39، 17، 19، 71، 3، 1صول: ا

 بات در جامعهایجاد ث .177، 172، 171، 31، 17، 7اصول: 

، 119، 191، 11، 22، 21، 29، 33، 31، 32، 77، 77، 11، 12، 17، 19، 71، 72، 71، 77، 72، 27، 1اصول: 
112 ،117 ،112. 

 مبارزه با فساد

 قیحقتهای منبع: یافته
 

با و با دقت نظر به ایجاد ارتباط آن  هشدبررسی متن قانون اساسی  جزءجزءبه شودیممالحظه  چنانچه    
ان داشت که عتوان چنین اذبنابراین می؛ اشتر پرداختیممالکمفاهیم حکمرانی خوب مستخرج از عهدنامه 

اشتر مالکهای حکمرانی خوب در عهدنامه مؤلفهقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تمامی  نیدر تدو
پردازیم کشور می سالهستیب اندازسند چشممورد توجه قرار گرفته است. حال به بررسی حکمرانی خوب در 

 دهیم.و میزان توجه به این مفاهیم را مورد ارزیابی قرار می
 کشور و ارزیابی آن سالهستیب اندازسند چشمبررسی حکمرانی خوب در  .2-4-2

( کشوری است که در زمینه علم و 1191افق ) کید دارد، ایران اسالمی درأت سالهستیب اندازسند چشم
انداز سند چشم مهمهدف  .ب غربی دارای رتبه اول خواهد بوداقتصاد در منطقه آسیای جنو تکنولوژی و

ای مرفه با درآمد سرانه باال و فاقد بیکار کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و جامعه
حجم دولت را کوچک باشد. بایستی استراتژی آزادسازی اقتصادی را با همه الزامات آن مدنظر قرار داد. می

کاهش داد، رشد اقتصادی را فراتر و بیشتر از کشورهای منطقه  جیتدربهنمود، اتکاء به درآمدهای نفتی را 
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المللی نیز گذاران امن نمود و در سطح بینگذاری خارجی را تشویق و فضا را برای سرمایهباال برد، سرمایه
 .ددر روابط با کشورها پرهیز نمو نجتشایجاد از 

بنابراین در این بخش جهت بررسی میزان توجه به ابعاد حکمرانی خوب استخراج شده از عهدنامه     
 دهیم.نشان می (7را مورد ارزیابی قرار داده و در جدول ) اندازسند چشمهای کلی اشتر، سیاستمالک

 

 کشور سالهستیبانداز چشم سندهای حکمرانی خوب در مؤلفهبررسی : 5 جدول

 وبخهای حکمرانی مؤلفه اندازسند چشمهای حکمرانی خوب در مؤلفهررسی ب

 .ریپذتیمسئولپیوستگی مردم و حکومت، 
تحت نظارت مردم قرار داشتن 

 حکومت

با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح  افتهیتوسعهساله، ایران کشوری است  29انداز در چشم

 الملل.اسالم و با تعامل سازنده در روابط بینبخش در جهان منطقه، الهام

اخالقی و  بر اصول، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود متکی افتهیتوسعه
 ساالری دینی.های اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر مردمارزش

م برتر منابع انسانی و سرمایه ، متکی بر سهیآورفندانش پیشرفته، توانا در تولید علم و  برخوردار از
 اجتماعی در تولید ملی.

 از محیط مطلوب. مندبهرهو  برخوردار از سالمت، رفاه، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر
با جهان فعال، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، توسعه کارآمد، دارای تعامل سازنده و مؤثر 

 لحت.اساس اصول عزت، حکمت و مصبر
در سطح منطقه آسیای جنوب غربی )شامل  یآورفندست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و 

و تولید علم، رشد  یافزارنرمآسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش 
 و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. پرشتاب

های صحیح توسط سیاست اتخاذ
 دولت

مند از امنیت اجتماعی و ها و بهرههای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانعدالت اجتماعی، آزادی

 قضایی.
 ، برخوردار از امنیت اجتماعی.جانبههمهامن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی 

 احترام مردم و دولت به قوانین

 مناسب قوانین تنظیم 

 ایجاد ثبات در جامعه 

از محیط مطلوب، ایثارگر،  مندبهرههای برابر، توزیع مناسب درآمد، فساد، تبعیض و برخوردار از فرصت
، برخوردار از وجدان کاری، جامعه اخالقی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مؤمن

 مفتخر به ایرانی بودن.

 سادمبارزه با ف

 قیحقتهای منبع: یافته
 

سند اشتر را با افق طراحی شده در مالکچنانچه قبالً ذکر کردیم مفاهیم حکمرانی خوب در عهدنامه     
همه  اندازسند چشمکشور مورد بررسی قرار دادیم. همانطور که مشخص است در  سالهستیب اندازچشم

 سالهستیبانداز توجه واقع نشده است. در سند چشم اشتر موردمالکمفاهیم حکمرانی خوب عهدنامه 
ای نشده و البته به سایر های تنظیم مناسب قوانین و ایجاد ثبات در جامعه هیچ اشارهمؤلفهکشور به 

آل افق مطلوب و طرح ایده اندازسند چشمتوان گفت که در ها هم اشاره کمی شده است. در واقع میمؤلفه
به گیری این ایده مطلوب بسترهای الزم برای شکلشاید احی شده است، اما برای پیشرفت کشور طر

 . واگذار شده است مدتانیم یهابرنامه
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پردازیم حکمرانی خوب در قانون برنامه پنجم توسعه و میزان توجه به آن میبا این توصیف به بررسی     
 اشتر ارزیابی شود.مالک تا میزان اهتمام به ابعاد حکمرانی خوب مورد توجه در عهدنامه

 بررسی حکمرانی خوب در قانون برنامه پنجم توسعه و میزان توجه به آن. 2-4-3

فصل است که به فراخور هر فصل و متناسب با هدف  1( دارای 1711-1719پنجم ) سالهپنجقانون برنامه 
از عهدنامه  آمدهدستبهتحقیق به تحلیل و بررسی مصوبات برنامه در خصوص ابعاد حکمرانی خوب 

 آمده است. مؤلفهها برای هر فقط شماره ماده (1پردازیم. به جهت اختصار در جدول )اشتر میمالک
 

 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادیهای حکمرانی خوب در مؤلفهبررسی  :6 جدول

 های حکمرانی خوبمؤلفه قانون برنامه پنجمهای حکمرانی خوب در مؤلفهبررسی 

 تحت نظارت مردم قرار داشتن حکومت .217، 211، 121، 121، 21، 12، 11، 19، 72، 72، 27، 22، 17: ماده

 های صحیح توسط دولتاتخاذ سیاست .291، 171، 11، 11، 77، 22، 21، 12، 13، 11، 17، 7: ماده

 احترام مردم و دولت به قوانین .211، 291، 292، 293، 291، 297، 72: ماده

 تنظیم مناسب قوانین .219، 193، 191، 191، 197، 191، 37، 31، 39، 11 :ماده

 ایجاد ثبات در جامعه .117، 29، 32ماده: 

 مبارزه با فساد .121، 191، 13، 11، 79، 22، 21ماده: 

 قیحقتهای منبع: یافته
 

مشخص شد، در تدوین اشتر مالکاز فرایند تطابق برنامه پنجم توسعه با مفاهیم عهدنامه  چنانچه    
 ، اهتمام به مفاهیم حکمرانی خوب بوده است.اییتا اندازهبرنامه پنجم 

 

 گیرینتیجه
در قالب های اسالمی های ایشان از کارگزاران حکومتاشتر و خواستهامام علی)ع( در نامه مالک سخنان

میراث مانده است. با توجه  مجموعه ارزشمندی به نام فرمان امام علی)ع( به مالک اشتر برای بشریت به
و  طرفهکیتواند یک ارتباط اشتر و بیانات ارزشمند امام علی)ع( هیچ حکومتی نمیبه متن عهدنامه مالک

رییس و مرئوسی داشته باشد بلکه جریان و تبادل اطالعات بین حکومت و شهروندان باید یک امر 
ها، در عصر ها و مکاناشتر برای همه زمانکهمیشگی و مداوم باشد. با توجه به جامعیت عهدنامه مال

اشتر الزم و ضروری و باعث بهبود وضعیت ها نیز توجه به مفاهیم عهدنامه مالکحاضر و در همه حکومت
 باشد.جامعه و افزایش رضایتمندی مردم از زندگی و جامعه خویش می

توجه زیادی شده است که خود  طور که اشاره شد در کالم حضرت علی)ع( به تقوا و عبودیتهمان    

منابع عنوان بهباشد و از طرفی هم در کالم حضرت امیر)ع(، قرآن و سنت پیامبر عاملی برای دفع فساد می
تواند بهترین راهکارها را ناپذیر معرفی شده است که در زمان وجود مشکالت میدینی مستحکم و خلل

با توجه به نتایجی که از بررسی قانون اساسی، سند  .اندداده اشتر را به این منابع ارجاعارائه دهد و مالک
های اسناد ها و برنامهانداز و برنامه پنجم حاصل شد باید بگوییم که گرچه در تدوین سیاستچشم
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اما برای پیشبرد بهتر اهداف جامعه  ؛های حکمرانی خوب شده استمؤلفهباالدستی سعی در توجه به 
اشتر مالکتری به اصول حکمرانی خوب عهدنامه ها توجه بیشتدوین سیاست اسالمی الزم است که در

به حکومت و  جانبههمهشود، زیرا این اصول برآمده از بیانات امام معصوم)ع( است که با دقت و توجه 
بنابراین با توجه به عقل محدود بشری و بینش کوتاه آدمی الزم ؛ موارد تحدیدآمیز آن بیان شده است

 ه توجه به این اصول که توسط امام معصوم)ع( بیان شده است، بیشتر باشد.است ک

کاله در تضالاد   این عالوه برهای حکمرانی خوب با اصول و مبانی دین ما ها و ویژگیبسیاری از شاخص    

های دینی و ملی خود تطبیق دهیم الگوی نیز دارد و اگر با اصول، فرهنگ و ارزش ییراستاهمنیست بلکه 
اسبی برای سنجش چگونگی حکمرانی است ولی باید توجه داشت که ایجاد و استقرار حکمرانالی خالوب   من

تواند مفیالد باشالد مخصوصالًا در شالرایطی کاله بسالترهای ایالدئولوژیکی،        در یک جامعه به شکل برونزا نمی
ع ازجملاله  ها و هنجارهای جوامال های الزم فراهم نباشد چرا که توجه و اقدام به ارزشفرهنگی و زیرساخت

گشاید و ها باب دیگری در حکمرانی خوب میشروط تحقق حکمرانی خوب است و شاخص اقدام به ارزش
های رفتاری خالاص  کند که بسترهای فرهنگ و ارزش موجود در هر جامعه ضرورتبر این اصل تأکید می

 دنبال دارد.را به
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 منابع 
 البالغه.نهج -
مجمع تشخیص  .حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی»(. 1721) .درضابرادران شرکاء، حمی -

 .22-1 ،کمیته پژوهش برنامه و بودجه .مرکز تحقیقات استراتژیک .«مصلحت نظام

حکمرانی تأثیر های بانک جهانی براساس شاخص» (.1723. )الساداتی، سعیدملک و برادران شرکاء، حمیدرضا -

 .721-771 ،11 ،فصلنامه راهبرد .«ورهای منتخبخوب بر رشد اقتصادی در کش

 .«ها در حوزه مدیریت دانشپردازی و آزمایش نظریهنظریه» (.1727. )مصطفی، جعفری وپیمان  ،اخوان -

 .22-17 ،11و  17 ،فصلنامه مدیریت فردا

ملی: آیا حکمرانی  تحول در رفاه»(. 1711) .کردنائیج، اسداهلل و ؛ آذر، عادلجبار ، حسن؛ باباشاهی،فردییدانا -

دوره  ،های مدیریت در ایرانپژوهشی پژوهش-علمی فصلنامه«. کند؟خوب نقش مهمی ایفا می

 .12-17، 1شانزدهم، 

. قم: موسسه فرهنگی تحقیقاتی ویرایش جدید() البالغهنهجترجمه (. 1721) .محمددشتی،  -

 .امیرالمومنین)ع(

مات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه الزا(. »1711و صدیقی، سمیه. ) محمدجوادرزمی،  -

-1 ،1711، آذر شهرینیخمدانشگاه آزاد اسالمی واحد  .چهارمین همایش ملی اقتصاد ایران«. انسانی

22. 

لین کنگره ملی تفکر او .البالغههای حکمرانی خوب در نهجمؤلفهملی بر تأ (.1717. )شاکری، حمید -

 .و پژوهش دینی

فصلنامه «. البالغهنظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج» (.1712) .بزرگی، آمنهضل و جامهآبادی، ابوالفشاه -

 .13-1 ،2 مارهش سال اول،، البالغهپژوهشنامه نهج

فصلنامه مدیریت  .«تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری» (.1721. )الهپور، رحمتقلی -

 .292-197 ،19 ،سازمانی

انتشارات موسسه  :تهران .ابراهیم گلشن و علی آدوسی .حکمرانی )مفاهیم کلیدی( (.1721. )متهکایر، آنه  -

 .ریزیمدیریت و برنامه عالی آموزش و پژوهش

بررسی تأثیر کیفیت حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران و (. »1721کمیجانی، اکبر و سالطین، پروانه. ) -

 . 11-23، 29سال هفتم، شماره  .فصلنامه مدیریت«. کشورهای منتخب همسایه

آن بر تأثیر های حکمرانی خوب از منظر اسالم و نگاهی به شاخص» (.1722. )آذر پیوند، زیبا مبارک، اصغر و  -

 .292-131، 71 ،پژوهشی اقتصاد اسالمی-فصلنامه علمی .«رشد اقتصادی

سالمی ایران و نظریه حکمرانی گیری انقالب اعلل شکل(. »1712محمدعلیپور، فریده و رحیمی عماد، رضا. ) -

، 71شماره  ،مجله پژوهشنامه متین«. 1772-1773های خوب: مطالعه موردی حکومت ایران در سال

 .121-171سال پانزدهم، 
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معرفی (. »1719) جندقی، غالمرضا.و  ؛ زارعی متین، حسنینقیعل؛ خنیفر، حسین؛ امیری، مهرابی، امیرحمزه -

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت «. تحقیقات اسالمی، ارائه یک نمونهبنیاد برای شناسی دادهروش

 .79-7 ،27شماره  ،سازمانی
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