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 :بازخوانی حکمرانی خوب در پرتو چشم اندازهای ناهمسان 
دستورکارگذار به  ، برنامه بهینه سازی سیاستگذاری عمومی

 دموکراسی یا راهبرد بازتولید هژمونی 

  

   ، ایراناهواز ،چمران دی دانشگاه شه  المللنیروابط ب اریاستاد   ینورمحمد نوروز
  

 چکیده
این سو در   1990از آغاز دهه     المللی توسعه     میالدی به  بین  و  نهادهای ملی  و  و ادبیات جهانی ای  محافل 

جدی درباره   تامل ای که هیچ  به گونه   ، گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است   ،  توسعه 
کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد  همه کسانی که در    ،  با این حال .  توسعه  نمی تواند آن را نادیده انگارد 

برداشتی یکسان و یگانه  اند  این اندیشه اهتمام ورزیده های  و شاخص ها  و مولفه  ن دیدگاه پیرامون مبانی  به  بیا 
های و یا تجربه   فکری های  پیش ا نگاره ،  اندیشگی های  بلکه هر یک به اعتبار بنیان   ؛  از آن عرضه نمی دارند 
درنگ در نظام داللت معنایی .  نمایند می   سیمایی متفاوت از حکمرانی خوب ترسیم عملی و  سیاستی خود  

چندگانه  ترکیب  بیانگر  الیه ای  گفتمان حکمرانی خوب  سه های  از  کم  دست  که  است  همسان  نا  معنایی 
بازتاب  را  متمایز  رویکرد  یا  سیاستگذارانه می   خوانش  به  ،  تکنوکراتیک ـ    دهند:خوانش  معطوف  خوانش 

و  شکنانه سیاست  شالوده  انتقادی  خوانش  و  دموکراتیک  خوانش .  رزی  که  حالی  دوگانه های  در 
اصلی سازنده جریان اصلی اندیشه ورزی درباره حکمرانی های  تکنوکراتیک و دموکراتیک به عنوان مولفه 

چارچوب مرجع فکری و سیاستی جهانشمول کاربردپذیر ای  خوب برآنند تا این اندیشه را در کسوت گونه 
خاص ایدئولوژیک های و داللت ها خوانش انتقادی مترصد است تا پیش فرض ، ر همه جوامع عرضه نمایند د 

های برگرفته از روش   در نوشتار پیش رو کوشش خواهد شد تا با بهره گیری از تمهیدات   .  آن  را افشا نماید 
ویژه  به  پژوهش   مفروضات   کیفی  انتقادی  گفتمان  تحلیل  با ها  سازمایه   ،  روش  همبسته  نشانگرهای  و 

 . سه گانه حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار گیرد های  خوانش 

خوب  کلیدی:های  ه ژوا کراتیک،  حکمرانی  تکنو  دموکراتیک،  خوانش  خوانش ،  خوانش 

 توسعه پایدار انسانی ، انتقادی
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 بیان مساله 
در  خوب  حکمرانی  مفهومی  های  دهه  مفهوم  صورت  به  توسعه  ادبیات  قاموس  در  اخیر 

توان از برآمدن مفهومی  می  کهای  به گونه.  محوری نمایان شده استای  کانونی و اندیشه
مرزبندی که  آورد  میان  به  سخن  وجهی  ساحتهای  چند  میان  گوناگون  های  متعارف 

مفهومی که از سویی ساحت اندیشه  ؛   نورددمی  اجتماعی و سیاسی توسعه را در،  اقتصادی 
پیوند و عمل  قلمرو سیاستگذاری  با  را  از سوی دیگرمی  ورزی  تبیین  ،  زند و  و  توصیف 

  ، در حالی که برخی،  در همین راستا.  آمیزدمی  علمی را با تجویز و رهنمود هنجاری درهم
اندیشه را  پشتوانهای  حکمرانی خوب  از  مند  عام  های  بهره  هرگونه    فارغ  ،  استداللی  از 

پندارند که تمام تمرکزش معطوف به آن است تا با  می  ارزش داوری و سوگیری هنجاری
الزامات و پیش نیازهای نهادی و کارکردی توسعه همه   ، اتکاء به دریافتی جامع  از توسعه 

خاص از  ای  گروهی دیگر از فحوای این مفهوم گونه،  عینی بازنمایاند  ای  جانبه را به شیوه
برداشتنظم ه  را  ایدئولوژی  یا   از  می  نجاری  تا صورتی  است  آن  تکاپوی  در  کنند که 

 .  از روابط سلطه را مشروع و موجه سازدای مناسبات قدرت را متعین ساخته و الگوی ویژه

واقع تفاسیر  ،  در  از  پیوستاری  دستخوش  آن  کاربرد  و  تقریر  بافت  تناسب  به  اندیشه  این 
منظومه داللتی را زیر  ای  گونه،  یرهایی که در پیوند با همتفس؛  گوناگون قرار گرفته است

از متن برهم    ،  به سخن دیگر.  تکوین و توسعه بخشیده اند  "گفتمان حکمرانی خوب"نام  
دست اندرکار   اجتماعی و تعامالت بین االذهانی کنشگران نهادی و غیر نهادیهای کنشی

به اندیشه حکمرانی خوب    سیاست ورزی و حمایتگری معطوف،  سیاستگذاری،  پژوهش 
های  تکثر داللت  سر برآورده است که  نظام داللت معنایی چندالیه و چند سویهای  گونه

معنایی نظام  خوانش می  امکان  چنین  تا  گانه  کاربردهایو  ها  دهد  اندیشه  ای  چند  پیرامون 
یابد تکوین  نظر  که   ؛  مورد  هایی  خوانش  و  منظومه  کاربردها  اضالع  مجموع  از  ای  در 

فراهمهای  سازه را  گرانه  داللت  روابط  و  فهم  می  معنایی  افق  هم  با  تعاطی  در  که  آورد 
سودای ،  با این وصف.  شناسانندمی  پذیری گفتمان حکمرانی خوب را ترسیم نموده و باز

تکاپوی  یا  خوب  حکمرانی  اندیشه  دریافت  و  فهم  در  یگانگی  و  یکدستی  به    دستیابی 
و   درونی  منطق  با  تنها  نه  برآن  یکتا  و  یکسان  معنایی  و  داللت  تحمیل  برای  فکری 
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ندارد سازگاری  سر  اندیشه  این  داللتی  نظام  ناپذیر  کاهش  تواند می  بلکه ،  چندگانگی 

 .  بسترساز برداشت هایی کژتاب و نادرست و یا توقعاتی ناصواب درباره آن شود
یکتا    فهم  از  ناشی  فکری  خوب  کژتابی  حکمرانی  از  سویه  یک  دریافت  و  انگار 

از   دیگر  بسیاری  برخالف  اندیشه  این  دریابیم  بود که  توجه خواهد  بیشتر شایان  هنگامی 
ایده و  نظری  های  مفاهیم  ماهیتی  صرفا  توسعه  مطالعات  پردامنه  پهنه  در  رایج  کانونی 

این اندیشه پیش  تدوین و بکارگیری  .  نداشته و فقط برای توصیف و تبیین بکار نمی رود
اندیشمدان  و  پژوهشگران  فکری  ابتکار  و  ورزی  اندیشه  مرهون  که  آن  از  بیش  و 

باشد نهادها برای  چاره  ،  دانشگاهی  این  المللی و پژوهشگران  بین  نهادهای  پیامد دغدغه 
از  ای  جویی عملی در قلمرو سیاستگذاری توسعه و تدارک چارچوبی عملیاتی و مجموعه

من  به  راهنما  ریزیاصول  برنامه  هدایت  و  ساماندهی  بوده  ای  توسعههای  و کمکها  ظور 
آن.  است بر  آموزه  ،  عالوه  توسعه  حال  در  کشورهای  ویژه  به  کشورها  از  بسیاری  در 

ها سیاست  طراحی  و  تمهید  برای  فکری  مبنایی  و  نظری  زیربنایی  به  خوب  ،  حکمرانی 
توسعه راهبردهای  هاو  پشتیباای  برنامه  قانونی  اسناد  مبدل  و  تکاپوهایی  و  تدابیر  چنین  ن 

است نظر،  بنابراین   .  (23-30:1383،  خیرخواهان،   میدری)    شده  نادیده  می  به  که  رسد 
تواند فهم دقیق و  می  داللتی اندیشه حکمرانی خوب نه تنها های  انگاشتن چندگانگی الیه

سازد ممتنع  نظر  و  اندیشه  در حوزه  را  آن  و جوانب  ابعاد  عملی  بلکه  ،  فراگیر  پیامدهای 
بزند توسعه دامن  نیز در حوزه عمل و سیاستگذاری  را  برانگیزی    ، در همین راستا.  بحث 

به   اتکاء  با  تا  است  آن  تکاپوی  در  رو  پیش  بهره نوشتار  و  مدار  متن  و  معناکاو  رهیافتی 
های  معنایی و سازههای  گیری از تمهیدات روش شناختی ناظر به توصیف و تحلیل مولفه

ها  همت خود را مصروف واکاوی امکان  ،  زیرهای  و از طریق تامل در پرسش ر  داللت گ
 نظام داللتی گفتمان حکمرانی خوب نماید:های و الیه

که صورتبندی گفتمانی ناظر به آموزه حکمرانی خوب  ای  محوری عمدههای  خوانش  
الیه و  ساخته  متعین  رهای  را  اندیشه  این  داللتی  نظام  به  دهنده  شکل  تکوین  اصلی  ا 

ویژگیاند  بخشیده و  خوانش های  کدامند  از  هریک  چیست؟  آنها  های  تمایزبخش 
چه   خوب  حکمرانی  گفتمان  معانی  ساختار  و  داللتی  نظام  به  دهنده  شکل  چندگانه 

نمایند و چه مولفه هایی را به حاشیه رانده و بی  می  هایی را برجسته ساخته و تثبیت مولفه
و  می  اهمیت گرایشات  و سازند؟  اندیشمندان  و  نهادها  اندیشگی  و  سازمانی  ترجیحات 
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چندگانه حکمرانی خوب تا چه میزان و چگونه در  های  پژوهشگران عرضه کننده خوانش 

 خوانش آنها از این اندیشه بازتاب یافته است؟

 یشینه پژوهش پ
با   دهنده  رهنمود  فکری   آموزه  نوعی  مثابه  به  خوب  حکمرانی  اندیشه  اولیه  تقریر 

بستهای  سویه بن  از  گشایی  گره  برای  وسیاستگذارانه  در  های  هنجاری  نیافتگی  توسعه 
بانک جهانی در اواخر دهه  های  برای نخستین بار در گزارش  ،  کشورهای درحال توسعه

دهه    1980 اوایل  کرد  1990و  نمایی  چهره  که  پس .  بود  آن  فرا   ،  از  و  وسیع  گستره 
و  های  آفرینش و عرضه حجم انبوه و پرشماری از پژوهش مطالعات توسعه شاهد  ای  رشته

درباره  ورزی  اندیشه  و  کندوکاو  را  آنها  اصلی  دستورکار  که  است  بوده  فکری  آثار 
تشکیل  خوب  حکمرانی  اندیشه  پیامدهای  و  ابعاد  و  به  .  دهدمی  ماهیت  گذار  نگاهی 

پیرامون آموزه حکمرانی  های  پژوهش  یافته در چند دهه گذشته  به روشنی  انتشار  خوب 
اندیشه است این  به  این همه.  بیانگر چندگانگی کاربرد و تکثر در رویکرد  و  ،  با  درنگ 

  درمجموع نشان   ،  و آثار قابل دسترسِ مرتبط با موضوعها  تامل در ترکیب کلی پژوهش 
دهد که سه گونه پژوهش پیرامون حکمرانی خوب عرضه شده است که به نوبه خود  می

  . یا سه رهیافت متفاوت به آن حکایت دارنداز سه نوع کاربرد 
دسته نخست    ؛  معطوف به سیاستگذاری های  رهنمود دهنده و پژوهش های  گزارش  الف(

و مطالعاتی است که عموما از  ها  دربرگیرنده گزارش  ،  آثار تشکیل دهنده پیشنه پزوهش 
توسعه المللی  بین  نهادهای  س ای  سوی  به  و  توسعه  المللی  بین  اجتماع  تحت  یا  یا  فارش 

نهادهای    ،  و مطالعاتها  در این دسته از گزارش.  هدایت این نهادها به انجام رسیده است
نقش  ای  توسعه نظرداشت  با  آنها  با  همسوی  یا  هموند  پردازان  نظریه  و  پژوهشگران  و 

کننده   تامین  و  از یک سو  توسعه  مرجع سیاستگذاری  عنوان  به  مذکور  نهادهای  دوگانه 
و   مالی  دیگرای  توسعههای  کمکمنابع  سوی  به  ،  (96-97:  1383،  میدری)  از  کوشش 

ترسیم    1چارچوب عملیاتی ای  عمل آمده است تا آموزه حکمرانی خوب در سیمای گونه
ها سیاست  تجویز  و  رهنموددهی  در  هم  که  پروژهها  برنامه،  راهبردها ،  شود  های  و 

 
1. Operational  Framework  
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باشد و هم در تعیین  ای  توسعه منابع مالی برای  راهگشا  و تامین  معیارهای اعطای کمک 

کمک پیامدهای  و  دستاوردها  ارزیابی  و  سنجش  و  کنندگان  و  ها  دریافت  اعطا  منابع  و 
نهادهای یاد شده به رغم  ،  با این حال.  (Hyden,Court,2002:12)  تامین شده به کار آید

دریافتی یکسان  هماهنگی و همنوایی اصولی در تصدیق و ترویج آموزه حکمرانی خوب  
سازمانی  های  بلکه به تناسب ماهیت اهداف و کارویژه  ،  و یگانه از آن عرضه نمی دارند 

اند نموده  تدوین  اندیشه  ازاین  متمایز  برداشتی  و  .  خود  مبتکر  کسوت  در  جهانی  بانک 
ارایه آموزه حکمرانی خوب نگرانی  ،  پیشگام  از دل  سیاستگذارانه و مدیریتی  های  ملهم 

قب  فرایند توسعهخود در  اداره  به    ،  ال چگونگی  اندیشه  این    "مدیریت درست توسعه "از 
بازتاب چنین دریافتی از حکمرانی خوب را به  .  (The World Bank,1992)  کندمی  تعبیر

و مطالعات انتشاریافته از سوی نهادهای مالی و پولی همسان  ها  توان در گزارشمی  آسانی
مانند جهانی  بانک  با  پیمان  هم  پول  و  المللی  بین  توسعه  ،  صندوق  و  همکاری  سازمان 

اروپایی،  اقتصادی  ،  بانک توسعه آفریقایی،  بانک توسعه آسیایی  ،  بانک ترمیم و توسعه 
برنامه    .  (Gisselquist,2012:4-8)  بانک توسعه بین آمریکایی و نظایر آن نیز نمایان دید

متاثراز اصول    ،  جهانی شودعمران ملل متحد بدون آن که متعرض و منکر رویکرد بانک  
کند که  می  خوانشی از حکمرانی خوب را روایت ،  بنیادـ    و آرمانهای دموکراتیک و حق 

مولفه بر  همه  از  حکمرانی  های  بیش  با  را  آن  و  نموده  تاکید  ورزانه  سیاست  و  سیاسی 
   . (UNDP,1997) داندمی دموکراتیک همسان و هم معنا

که اغلب توسط پژوهشگران  ها  این دسته از پژوهش  ؛ دانشورانهتحلیلی و های ب(پژوهش 
دانشگاهی انتشار یافته است با وجود موضع عموما همدالنه و تاییدآمیز خود درقبال آموزه  

پهنه    ،  حکمرانی خوب در  اندیشه  این  عملی  کاربست  یا  ترویج  دغدغه  که  آن  از  بیش 
باشند داشته  را  توسعه  ریزی  برنامه  و  به  ،  سیاستگذاری  التزام  با  تا  آن هستند  تکاپوی  در 

اصول و آداب دانش پژوهی علمی به تجزیه و تحلیل روشمند ابعاد و پیامدهای گوناگون 
بپردازند بحث  مورد  کتاب  .  آموزه  خوبدر  توسعه،  حکمرانی  شمار    بنیان  در  که 

از  ای  هباشد و در قالب مجموعمی  نخستین آثار منتشره شده به زبان فارسی درباره موضوع 
تببیین   از  پس  تا  آمده  عمل  به  کوشش  است  یافته  تدوین  شده  ترجمه  عمدتا  مقاالت 

با  ها  زمینه مبارزه  برای  آن  پیامدهای  و  کاربردها  خوب  حکمرانی  اندیشه  ظهور  علل  و 
اقتصادی و همچنین نسبت  های  بهینه سازی نهادهای عمومی و فرایند تصمیم گیری،  فساد
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مور شفافیت  سیاست  با  گیردآن  قرار  مطالعه  همین  .  (1383،  خیرخواهان،  میدری)  د  در 

پژوهش ،  پیوند از  پایدار های  شماری  توسعه  و  خوب  حکمرانی  میان  نسبت  دانشورانه 
داده قرار  تحلیل  دستمایه  را    1390،  محسنی ،   رنجبر،   صامتی(  اندانسانی 

Stonovic`,Ateljevic`,Stevic`,2016;    (Kardos,2012;  .   و مفمومی  خویشاوندی 
تا   است  برانگیخته  نیز  را  پژوهشگران  برخی  مفاهیم حکمرانی و حکومت  تداخل داللتی 
مورد   را  سیاسی  نهادهای  و  متقابل حکمرانی خوب   تاثیرگذاری  در چگونگی  کنکاش 

قرار دهند پژوهش   .   (Corrine,2016;Bartolini,Santolini,2017)  اهتمام  میان  های  در 
توان شماری را متمایز نمود که به رغم همدلی و همنوایی با آموزه  می  دانشورانه همچنین 

اندیشه این  نقد  به  منظر  دو  از  نقد  می  پردازند ومی  حکمرانی خوب  را  آنها  موضع  توان 
نامید در    .  همدالنه  گرایش  دو  گیری  شکل  معتقدند  همدل  دانشورانه  ناقدان  کاربست 

آموزه حکمرانی خوب باعث شده است تا سودمند تحلیلی آن دستخوش تردید و تزلزل  
تا جایی که هر چیز خوب و   اندیشه  این  شود:نحست بسط دامنه شمول و گستره داللت 

بکارگیری یکسان آن درباره کشورهای توسعه  ،   دوم؛  توان در آن گنجاندمی  مطلوبی را
د کشورهای  و  تفاوتیافته  به  توجه  بدون  توسعه  حال  آنها های  ر  میان    بنیادی 

(Grindle,2010;Chibba,2009) .   
پژوهش ؛  انتقادی طرد کننده  های  پژوهش  ج( از  به عنوان  های  سومین دسته  قابل ارجاع 

پژوهش  آموزه   ،  پیشینه  به  بدگمانی  با  که  است  هایی  نوشته  و  مقاالت  دربرگیرنده 
ب و  نگریسته  خوب  آنحکمرانی  دانشورانه  و  علمی  وکارکرد  درماهیت  تردید  ابراز    ، ا 

این بخش از  ،  در واقع.  پنهان ایدئولوژیک این اندیشه را افشاء نمایندهای  مترصدند تا الیه
درباره حکمرانی خوب روی آورده و موضعی انکارگرا  ای  ادبیات موضوع به انتقاد ریشه

منتقدان رادیکال و طردگرای آموزه حکمرانی  .  کنندمی  و طرد کننده در برابر آن اتخاذ
دموکراسی  ،  خوب لیبرال  پروپاگاندای   از  بخشی  را  آموزه  در  می  این  که  انگارند 

تا اصولمی  چارچوب آن کوشش  بر جوامع های  نهادها و سیاست،  آرمانها،  شود  حاکم 
از این  .  یغ شودتوسعه یافته غربی به مثابه حقایق علمی جهانشول و انکارناپذیر ترویج و تبل

تاریخی  ،  دیدگاه فرهنگی و  بنیادین  و  تفاوتهای گسترده  از آنجایی که حکمرانی خوب 
فراموشی  دست  به  را  توسعه  درحال  کشورهای  و  غربی  یافته  توسعه  کشورهای    میان 

  .  (Blunt,1995) شودمی  سپارد از این رو به منزله صورتی از امپریالیسم فرهنگی معرفیمی
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تشکیل دهنده پیشینه پژوهش به میزان زیادی حکایت از  های  ه گانه پژوهش دسته بندی س

کندوکاو پیرامون حکمرانی خوب و ابعاد و    ،  مرتبطهای  آن دارد که عموم آثار و نوشته
کوشیده و  داده  قرار  خود  مطالعات  دستمایه  را  آن  و  اند  پیامدهای  آموزه  این  درباره  تا 

اها  مولفه دانش درجه  آن  نتایج  نمایندو  نوشته،  درعین حال.   ول عرضه  این گونه  ها  در 
و   متمایل شده  از حکمرانی خوب  برداشتی خاص  و  تفسیر  به سمت  پژوهشگران عمدتا 

در  ،  در مقابل.  تا برداشت مرجح خود را قوت و اعتبار بخشنداند  همت خود را بکار بسته
خاص دریافتی  و  انگاره  ترجیح  بدون  رو  پیش  ع،  نوشتار  به  تا  کوشش  است  آمده  مل 

مخالفان حکمرانی   و  منتقدان  و همچنین  مروجان  و  و تصور حامالن  پنداشت  چگونگی 
مختلفی نظام داللتی این اندیشه  ترسیم شده و پیرامون آن دانش های  خوب به مثابه الیه

       . درجه دوم تدارک و فراهم شود

 روش شناسی و چارچوب نظری
در میان عموم بکارگیرندگان حکمرانی  ،  پژوهش یادآوری شدهمان گونه که در پیشینه  

گرایش ،  چه در میان پذیرندگان و هواخواهان و چه در میان منتقدان و معارضان  ،  خوب
گونه بر  تکیه  با  تا  است  آن  به  معطوف  این  ای  مسلط  ماهیت  از  انگارانه  ذات  دریافت 

بازتاب جوهر  ،  اندیشه به عنوان  را  برداشت خود  و    ،  آن  تفسیر و  معتبر  تفسیر و تعریف 
نمایند معرفی  مواجهه.  معیار  هموار کننده  ای  چنین  نهایت  در  اندیشه حکمرانی خوب  با 

است که به  ای  غلبه نوعی تک گویی یگانه انگار و بستن باب گفتگو پیرامون چنان اندیشه
امکان گستره  از  فروکاستن  آن  پیامد  خود  ژ،  اندیشگیهای  نوبه  و  غنا  رفای  وانهادن 

نقطه اوج تکاپو برای  .  داللتی اندیشه یاد شده خواهد بودهای  مفهومی و رقیق ساختن الیه
داللت و  معانی  از  خوب  حکمرانی  داللتی  نظام  راهای  پیراستن  الیه  چند  و    چندگانه 

و  می مبانی  برپایه  دید که  اندیشه  این  از  و سیاستگذارانه  تکنوکراتیک  در خوانشی  توان 
و روش شناختی اثبات گرایانه و با بکارگیری فنون تعریف عملیاتی و    مفروضات معرفتی

سازی تک  می  شاخص  و  شفاف  مفهومی  سازه  نوعی  به  را  خوب  حکمرانی  تا  کوشد 
 . معنایی و یک  ابژه عینی بهره مند از مصداق و مابه ازای حقیقی یگانه فرو بکاهد

چیدگی و ژرفای نطام داللتی  نوشتار پیش رو کوششی است برای بازیابی پی،  در مقابل 
امکان بازشناسی  و  الیههای  اندیشه حکمرانی خوب  در  نهفته  صورتبندی  های  اندیشگی 
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پیرامون آن یافته  تکوین  و  .  گفتمانی  وامدار  همه  از  بیش  نظری  لحاظ  از  چنان کوششی 

شالوده و  مبانی  به  استهای  متکی  فکری  جریان  دو  روشی  و  شناختی  ،  نخست ؛  اندیشه 
باور به سودمندی و راهگشایی  ،  دریافت سازه انگارانه از واقعیات اجتماعی و دومفهم و  

منظومه میان  وستد  داد  و  تعامل  نقادانه  ارزیابی  و  کاوی  ژرف  در  گفتگویی  های  منطق 
فکری دستگاههای  و  شئ  .  داللتی  و  پنداری  طبیعی  از  پرهیز  با  انگارانه  سازه  رویکرد 

  صورتی خاص از هستی شناسی اجتماعی را پی،  تماعیانگاری مادی باورانه ی واقعیت ج
انگاشتههای  واقعیت،  ریزد که در چارچوب آنمی مثابه سازه هایی  به  شود  می  اجتماعی 

پرداخته و  ساخته  انسانی  کنشگران  تعامالت  متن  در  و  جامعه  در  و   )  شوندمی  که  برگر 
سازه  .  (79:  1375،  لوکمان شناسی  هستی  پرتو  واقعیت  در  برساختن  فرایند  در  انگارانه 

،  تعیین کننده نهایی باشد  "سرشت و سازماندهی نیروهای مادی "اجتماعی بیش از آن که  
و  ها  توزیع انگاره"است که براساس چگونگی    "سرشت و ساختار آگاهی اجتماعی"این  

،  قواعد،  انیمع،  داللت گر و تفسیر پذیر همچون انگاره هاهای  و به واسطه مولفه  "شناختها
متعین را  واقعیت  و کردارها سیمای  از:مشیرزاده)  سازد می  هنجارها  نقل  به  : 1384،  ونت 

  1پدیدارهای اجتماعی برای آن که به عنوان واقعیات اجتماعی ، به سخن دیگر. ( 324-326
شوند حدود  تحدید  و  شناسایی  و  شده  ذهنی  می  برساخته  بینا  تعامالت  دربافت  باید 

ها  داللتی و ساختارهای معنایی فراگیر یا گفتمانهای  عی و به واسطه نظامکنشگران اجتما
معنادار شوند و  در  .  (201-202:  1378،  هوارت  ؛  30:  1389،  فیلیپس ،  یورگنسن )  تثبیت 

توان حکمرانی خوب  می  و به پیروی از هستی شناسی اجتماعی سازه انگارانه،  همین راستا
معنادار و داللت گر ترسیم نمود که خطوط اصلی  سازه اجتماعی  ای  را در کسوت گونه

برساخته واقعیت  یا  سازه  این  سیمای  بخش  کنشگران  ،  ویژگی  ذهنی  بینا  تعامل  گذر  از 
همچنین   و  آن  معنایی  داللت  نظام  به  دهی  شکل  برای  تکاپو  اندرکار  دست  اجتماعی 

 .  یابدمی همبسته با چنان نظام داللتی تکوین های  تعاطی گفتمان
انگاره هاهای  ت مولفهمحوری  مانند  قواعد و هنجارها در  ،  ارزشها،  معانی ،  داللت گر 

نوبه خود از    ،  اجتماعی همانند حکمرانی خوبهای  وسازهها  فرایند برساختن واقیعت به 
رهنمون معناکاو  و  تفسیری  روشهای  از  گیری  بهره  به  شناختی  روش    شود می  دیدگاه 

 
1. Social  Facts 
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حال.  (240-241همان:  ،  مشیرزاده) این  تکثر  ،  با  و  اجتماعی  کنشگران  چندگانگی 

آن از  مانع  خوب  حکمرانی  داللتی  نظام  برساختن  درفرایند  آفرین  نقش   گفتمانهای 
به منزله تنها تفسیر  شود تا تفسیری یکسان و  می یافته و خود را  اندیشه غلبه  این  یگانه از 

چندگانه پیرامون آن های  بلکه ما همواره با تفسیرها و دریافت،  اصیل و موثق مسلط سازد
هستی شناسی اجتماعی سازه انگارانه و فراخوان آن به بهره گیری از ،  در واقع.  رویاروییم

به ما امکانهای  روش اندیشه حکمرانی خوب را چونان متنی قلمداد    دهدمی  تفسیری  تا 
معنایی و داللتی متفاوت فراهم آمده و خوانش هایی نا  های  کنیم که تار و پود آن از الیه

تاب را  ناهمنوا  و  گستره ها  الیه؛  آوردمی  همسان  هم  با  و  همزمان  که  هایی  خوانش  و 
شکل  را  اندیشه  این  پذیری  فهم  افق  یا  معنا  و  تر.  هند دمی  داللت  دقیق  سخن  نظام  ،  به 

از   است  آرایشی  و  ترکیب  بلکه  یکپارچه  و  یگانه  متن  یک  نه  خوب  داللتی حکمرانی 
الیههای  متن  بینامتنی  و  های  گوناگون که در گفتگویی  داده  را شکل  ناهمگونی  معنایی 

انگارانه رخصت ،  با این وصف.  سازدمی  تفسیرهای مختلفی را ممکن    تفسیرگرایی سازه 
تحمیل  دهمی برای  تکاپو  هرگونه  بینامتنی  تحلیل  و  گفتگویی  منطق  بکارگیری  با  تا  د 

یگانه و نهایی از حکمرانی خوب را کنار نهاده و بجای  ،  یکدست،  تفسیر و خوانشی اصیل
   . چندالیگی و ژرفای کاهش ناپذیر آن را بازیابیم،  پویایی، آن پیچیدگی

مجا  را  ما  بینامتنی  تحلیل  و  گفتگویی  الیهمی  زمنطق  تا  داللتی  های  دارد  و  معنایی 
بیانگاریم که هر الیه آن  ،  حکمرانی خوب را گفت و شنودی درازدامن  پایان  پویا و بی 

نطفه   و  گرفته  مفروض  را  خاصی  مخاطبان  ابتدا  از  که  است  تفسیری  و  دریافت  بیانگر 
دارد نهفته  خود  درون  در  را  هایی  پاسخ  یا  شیوهمعنایی  ها  الیه.  پاسخ  و  های  چندگانه 

،  است از اندیشه در پی اندیشهای  ناهمخوان فهم حکمرانی خوب گویی رشته درهم تنیده
ها  سخن  دیگر  درپی  گفتمان،  سخن  سایر  پاسخ  در  متن ها  گفتمان  متون  های  و  بر  موثر 

اساس.  (52-53:  1377،  تودوروف)  دیگر   و ،  براین  گفتگویی  تعامالت  و  مناسبات 
به مفروضات  های  داللتی و خوانش ای  هبینامتنی الیه با توسل  را  متکثر حکمرانی خوب 

به   نمی توان  ترفند هایی چون تعریف عملیاتی  اثبات گرایانه و  معرفتی و روش شناختی 
مناسبات تک گویانه و شی انگار منطقی و تجربی مبتنی بر تقابل و دوگانگی سوژه و ابژه  

بینامتنی همنوا با تفسیرگرایی  منطق گفت،  در واقع .  (122همان:)  فروکاست گویی و تحلیل 
مالزم با هستی شناسی اجتماعی سازه انگارانه در مواجهه فکری با حکمرانی خوب ما را  
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و  می  فرا یگانه  نه خوانشی  آوریم که  بشمار  متنی گشوده  را چونان  اندیشه  این  تا  خواند 

اندازها چشم  و  ساخته  ممکن  را  چندگانه  هایی  خوانش  بلکه  را یکتا  ناهمسان    یی 
اندازهایی که همواره  ها  خوانش ؛  گشایدمی با    "یکی "و چشم  نسبت    قرار   "دیگری"در 
با هم گفتگومی پیوسته همدیگر را خطاب نموده و  نمایند و در جریان چنان می  گیرد و 

: 1380،  آلن)   شوند می  خطاب دوسویه و گفتگویی برساخته شده و واسازی و بازسازی 
31) .   

الیههاداده  واکاوی  دستمایه  رو  پیش  نوشتار  در  که  اندیشه  های  یی  داللتی  و  معنایی 
با   است  گرفته  قرار  اندیشه  این  سویه  و چند  سیمای چندگانه  ترسیم  و  حکمرانی خوب 
سازه   اجتماعی  شناسی  هستی  به  استوار  معرفتی  رویکرد  الزامات  و  ماهیت  نظرداشت 

گ  منطق  به  متکی  روشی  گیری  جهت  و  سنخ  انگارانه   از  بینامتنی  تحلیل  و  فتگویی 
گوناگون  های  متنی بوده و از گذر کنکاش در متونی حاصل آمده است که الیههای  داده

کوشش به عمل آمده است تابسیاری از  ،  در همین راستا.  کنندمی  این اندیشه را نمایندگی 
نوشتارهای،  اسناد و  اندیشه  های  متون  کاربست  پهنه  که  را  خوب  محوری  حکمرانی 
بازتفسیر عناصر و مولفهاند  بوده داللت  های  تجزیه و تحلیل شده و از طریق بازخوانی و 

چهره آنها  دهنده  شکل  و  برسازنده  کانونی  اندیشههای  گر  چنان  آشکار  ای  ناهمسان 
    .  اندیشگی نهفته در نظام داللتی آن بازشناسی شودهای گردیده و امکان

  و مدیریت عمومی 1سیاستگذاریقابلیت   دستورکار بهینه سازی  حکمرانی خوب به مثابه
در   که  آورد  بر  سر  هایی  گزارش  و  گفتگوها  متن  از  مفهومی حکمرانی خوب  ترکیب 

دهه   دهه    1980پایان  اوایل  مسایل    1990و  خبرگان  ابتکار  به  و  جهانی  بانک  اهتمام  به 
مورد نظر  ای  توسعههای  برنامه  وها  از گذر تکاپو در راستای بازنگری در سیاست  ،  توسعه
و اقدامات طراحی شده و به اجرا در آمده در کشورهای جنوب  ها  به ویژه برنامه  ،  بانک

التفات بانک و کارشناسان همسو  با  .  به جریان افتاد و شرح و بسط یافت،  صحرای آفریقا
داختن  حکمرانی و حکمرانی خوب بیش از آن که کوششی برای در انهای  آن به مقوله

دل نگرانی جدی  ای  بازتاب گونه  ،  طرحی نو در ساحت نظریه پردازی توسعه بوده باشد
پیامدهای سیاست ها به  بانک  ای  و اقدامات توسعهها  برنامه  ،  نسبت  تجویز شده از سوی 

 
1. Policymaking  Capacity  
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بود توسعه  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  برای  اندیشه .  جهانی  بسوی  را  بانک  آنچه 

جربیات این نهاد جهانی در تامین مالی پروژه هایی بود که  حکمرانی خوب رهنمون شد ت 
از   شماری  در  فقر  کاهش  هدف  با  و  ساختاری  تعدیل  سیاست  سازی  پیاده  راستای  در 
مقامات  و  مراجع  برآورد  و  باور  به  و  شده  گذاشته  اجراء  به  توسعه   در حال  کشورهای 

ایت منابع ناکام مانده  خود بانک به دلیل مدیریت نادرست و ناکارامد در تخصیص و هد
با پذیرش   حکمرانی و توسعهبانک جهانی در گزارش موسوم به  . (Meetika,2009) بودند

تامین مالی شده توسط خود در دستیابی به نتایج  های  و پروژهها  ناکامی بسیاری از برنامه
فنی بلکه در متغیرهای  های  نافرجامی آنها را نه در کاستی  ،  پیش بینی شده و مورد انتظار

 .  (The World Bank,1992) همبسته با کیفیت عمل حکومت قلمداد نموده است

و پس از فراغت از اشتغال    1960و اوایل دهه    1950بانک که از پایان دهه  ،  در واقع 
یزی اهتمام خود را به  خاطر به بازسازی اروپای رهیده از جنگ جهانی دوم بیش از هر چ

یا به تعبیر جا افتاده تر امروزیِ   "جهان سوم "معمای توسعه نیافتگی کشورهای موسوم به  
توسعه " حال  در  ساخت  "جهان  متوجه  و  از    ،  معطوف  پیروی  به سمت  را  این کشورها 

ها بعضا  ها  برنامه،  سیاست  سازی  پیاده  دهه  چندین  از  پس  که  شد  رهنمون  اقداماتی  و 
نه تنها دستاورد چندان چشمگیری برای غالب   ،  و برنامه هاییها  نه چنان سیاستسختگیرا

های  بکارگیرندگان شان در پی نداشتند بلکه در بسیاری موارد بر  ژرفای تنگناها و بحران
ساختند تر  پیچیده  را  توسعه  معمای  و  افزوده  نیز  اساس.  پیشین  از  ،  برهمین  پس  بانک 

سیاست پیامدهای  برنامه  هاارزیابی  از  های  و  آگاهی  و  خود  سوی  از  شده  توصیه 
سیاستی تجویز شده های  آنها به تکاپو افتاد تا نوعی بازنگری را در چارچوبهای  کاستی

تکاپویی که مهمترین دست یافت آن چیزی    ؛  پیشین سامان دهدای  و رهنمودهای توسعه
آن از  مهمتر  البته  و  حکمرانی  مقوله  به  جدی  توجه  مگر  ترویج     ،نبود  و  گذاری  ارج 

     . اندیشه حکمرانی خوب
این حال   به  ،  با  به حکمرانی خوب  اقبال آن  و  امر حکمرانی  به  بانک جهانی  التفات 

شود   پنداشته  شده  طی  راه  از  عیار  تمام  گسستی  منزله  به  که  آن  بیانگر  می  جای  باید 
راهبردها  ،  ها کوششی هدفمند به شمار آیدکه به منظور پیرایش و روزآمد کردن سیاست

بانکای  و رهنمودهای توسعه از چند دهه  ای  به گونه.  گردیدتمهید    ،  مطلوب   که پس 
آزاد  ،  مقررات زدایی،  متمرکز بر خصوصی سازیهای  و برنامهها  تجویز و ترویج سیاست
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تجاری و  مالی  بودجه،  سازی  کسری  کاهش  و  دولت  حجم  سازی  سرانجام  ،  کوچک 

ه  انجام پذیرفت های  در پرتو  ارزیابی  1990بانک و هم پیمانان فکری و نهادی آن در دهه  
و برنامه هایی در کشورهای در حال توسعه به  ها  پیرامون پیامدهای اجرای چنان سیاست

هنگامی بازار  دریافتند که  سپهر  می  روشنی  نهادهای  هموار سازد که  را  توسعه  راه  تواند 
همه از  مهمتر  و  ویژه  به  و  به    ،  عمومی  دهی  شکل  در  موثر  نقشی  حکومتی  نهادهای 

برانگیزنده و  مناسب  پیدایش   محیطی  بخش    ،  برای  کارگزاران  آفرینی  نقش  و  گسترش 
 . خصوصی و بازار عهده دار شوند

بانک جهانی به همت کارشناسان و دانشوران همکار یا همسوی خود  ،  در همین پیوند 
تا گونه نمود  نماید که ضمن شناسایی  ای  کوشش  تدارک  را  دو سویه  مفهومی  دستگاه 

نهادهای  و  حکومت  کننده  تعیین  بخش    نقش  و  بازار  عملکرد  سازی  بهینه  در  همگانی 
در عین حال با احتیاطی وسواس گونه مانع   ،  خصوصی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی 

درآید که مداخله جویی حکومت در  ای  از آن شود تا چنان دستگاهی به هیات دستمایه
اقتصادی جامعه را تجویز کند فکران نهادی و  از دیدگاه بانک و هم.  پویش بازار و نظم 

است که عالوه  ای  دانشگاهی اش انگاره حکمرانی خوب همان دستگاه مفهومی دو سویه
بر آشکار سازی نقش حکومت و نهادهای عمومی در ساماندهی و شکوفا سازی اقتصاد  

آموزهمی  همزمان  ،  کشورها با  مغایر  مسیری  در  غلتیدن  در  از  و  های  تواند  ساز  شالوده 
  ،  مورد تاکید آنها مبنی بر مخالفت پایدار با مداخله حکومت در بازارمبانی ایدئولوژیک  

و   1پافشاری بانک و همفکرانش بر پرهیز از بکارگیری مفهوم حکومت .  پیشگیری نماید
به منظور ارجاع به نهادهای اجتماعی    2ترویج پیگیر و پیوسته مفهوم حکمرانی ،  در مقابل

از جمله نهاد    ،  تخصیص و توزیع منابع جامعه،  دست اندکار و موثر در فرایندتنظیم گری
با روشنی تمام از پنداشت دو سویه  آنها از نقش این گونه نهادها در اقتصاد و    ،  حکومت

 .  داردمی توسعه یافتگی/توسعه نیافتگی کشورها پرده بر

گزارش   توسعه    در  و  به     1992سال  حکمرانی  منابعی  و  اسناد  نخستین  زمره  در  که 
است  می  شمار شده  اهتمام  خوب  حکمرانی  گفتمان  بندی  چارچوب  به  آن  در  که  آید 

 
1. Government 

2. Governance 



 85 |   ینورمحمد نوروز

 
تا از شکل گیری هر گونه داللت و   به عمل آورده است  بانک جهانی آشکارا کوشش 

پیرامون کاربست مفا   1تعبیر سیاست ورزانه  هیم حکمرانی و حکمرانی  و حکومت محور 
شیوه ی اعمال قدرت در  "در این گزارش با تعریف حکمرانی به مثابه  .  خوب پرهیز شود

توسعه برای  کشور  یک  اجتماعی  و  اقتصادی  منابع   The World)    "مدیریت 

Bank,1992:3)   :اذعان شده است که حکمرانی به طور کلی دارای سه بعد متمایز است  
سیاسی) رژیم     ؛  اقتدارگرا/دموکراتیک( ،  نظامی/غیرنظامی،  پارلمانی/ریاستی )  الف(شکل 
کشور) یک  اجتماعی  و  اقتصادی  منابع  مدیریت  در  اقتدار  اعمال  فرایند  ج(  )    ؛  ب( 

و در کل ظرفیت  ها  تدوین و پیاده سازی سیاست  ،  توانمندی حکومت برای طرح ریزی
کارویژه و  وظایف  شمردن.  حکومتهای  ایفای  بر  از  پس  گانه    گزارش  سه  ابعاد 

یادآور تاکید  با  درنگ  بی  و  می  حکمرانی  اهداف  دایره  از  بیرون  نخست  بعد  که  شود 
بود بعدهای دوم و سوم خواهد  بر  نهاد  این  بوده و تمرکز  بانک  با  .  (Ibid:58)  ماموریت 

مفهوم حکمرانیمی  چنین ،  این وصف به  تمسک  در  بانک جهانی  که  وجود    ،  نماید  با 
و   اقتصادی  توسعه  فرایند  در  حکومت  و  عمومی  نهادهای  کننده  تعیین  نقش  پذیرش 

یا   2"سیاست ورزی "کوشیده است تا به مدد تفکیک تلویحی مقوله    ،  اجتماعی کشورها
مقوله   از  از    ،    3"سیاستگذاری"سیاستگری  شدن"آگاهانه  یا    "آلوده  ورزی  سیاست  به 

 .  ا وجهه نظرش را بسوی سیاستگذاری معطوف سازدسیاستگری پرهیز نموده و صرف
گفته    پیش  گزارش  خوب "در  مرادف    حکمرانی  و  توسعهمعادل  درست   "مدیریت 

است   درباره    (Ibid:1)  انگاشته شده  سیاستگذارانه  انگاره ی  واقع  در  برداشتی  چنین  که 
بازتاب خوبی  به  را  ورزی  سیاست  از  آگاهانه  دوری  و  از   پرهیز.  دهدمی  حکمرانی 

سیاست ورزی و تمرکز بر سیاستگذاری در رویکرد مدیریت محور و سیاستگذارانه بانک 
ایدئولوژیک و ترجیحات هنجاری شالوده ساز  های  جهانی به حکمرانی خوب هم با بنیان

حقوقی   تعهدات  قبال  در  را  بانک  دغدغه  هم  و  است  همخوان  آن  کارویژه  و  ساختار 
ورزی.  دهدمی  پاسخ ای  اساسنامه سیاست  که  با    ،  چرا  که  تنگاتنگی  پیوند  وجود  با 

سیاستگذاری دارد غالبا سویه ستیزشی مناسبات اجتماعی را برجسته ساخته و سیاست را  

 
1. Politics-Oriented 

2. Politics 

3. Policy 
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درک   رقیب  یا  معارض  اجتماعی  گروهبندیهای  میان  قدرت  مبارزه  در  ،  کندمی  چونان 
رو گرای  همکاری  و  آفرین  هماهنگی  سویه  بر  سیاستگذاری  که  و  حالی  انسانی  ابط 

اجتماعی تاکید نموده و با انگاشتن سیاست به مثابه نوعی تکاپوی آگاهانه گروهی برای  
آن را فرایند اقتدار آمیز پیگیری اهداف مشترک اجتماعی    ،  "مساله اقدام جمعی "غلبه بر  

طریق سازوکارهای حکومتی   از  جامعه  رویاروی  تعارضات  آمیز  مسالمت  و حل وفصل 
زمینه  .  (Sodaro,2001)  کندمی  تعریف و  متن  در  حکمرانی  خوانش  که  است  پیدا  پر 

رشته از  آن   پود  و  تار  که  سیاست  از  میان  های  تعریفی  قدرت  مبارزه  ناپذیر  پایان 
مبارزه  های  گروهبندی در  دخالت  شایبه  به  تنها  نه  باشد  آمده  فراهم  معارض  اجتماعی 

به اصطالح   لکه استقالل ماهوی و عملکردی  ب،  زندمی  دامن   "سیاسی کاری"قدرت ویا 
  اقتصادی مورد ادعای لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را نیز به چالش  "نظم طبیعی و خودسامان  "

و  .  خواندمی اصول  با  نه  سیاست  با  آن  نسبت  و  حکمرانی  از  دریافتی  چنان  البته  و 
انی سازگار  لیبرالیستی و نئولیبرال شالوده ساز  بانک جههای  هنجارهای برآمده از آموزه

به موجب قسمت دهم ماده   با تعهد حقوقی آن  نه  بر عدم   4است و  بانک دایر  اساسنامه 
سیاست در  صرف  ،  مداخله  مالحظات  بر  تصمیمات  گذاری  پایه  و  بیطرفی  رعایت 

  . همخوانی دارد  (186:1382، یاقوتی، کلینی ، بیگ زاده ) اقتصادی 
واقع  محور،  در  مدیریت  و  سیاستگذارانه  به    رهیافت  آن  پیمانان  هم  و  جهانی  بانک 

به   را  نهایت حکمرانی خوب  در  سیاسی  امر  تعارضی  سویه  انگاشتن  نادیده  با  حکمرانی 
فرو تکنوکراتیک  گونه.  کاهدمی  امری  نظامای  به  سرشت  از  فارغ  و  های  که  حکومتی 

دست   برای  پیکار  درگیر  معارض  یا  رقیب  سیاسی  نیروهای  میان  حاکم  قوای  موازنه 
ویژگی بخش حکمرانی خوب  های  مولفه  ،  ن به قدرت عمومی یا اثرگذاری بر آنیازید

بهره در  راهبردیرا  بینش  از  بهره ،  مندی  و  توانش سیاستگذاری کارآمد  از  برخورداری 
یابی ظرافت،  ورانه و فزون  مهارتهای مدیریتی هوشمندانه و گستردگی  باالی  های  سطح 

 تنظیم و تدبیر امور و منابع عمومی پی کاوی،  راهبری،  ساماندهیتصمیم گیری در فرایند  
در چنان رهیافتی پایه ریزی و پایدارسازی نوعی دستگاه دیوانی  ،  بر همین اساس.  کندمی

محاسبه پذیر و پاسخگو و بهره  ،  و ساختار مدیریتی کارآمد که استوار به حکومت قانون
ترین   بنیادی  باشد در کسوت  از شفافیت  نمایان مند    عنصر شالوده ساز حکمرانی خوب 

   . شودمی
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مقوله   از  آن  همسوی  نهادهای  و  اندیشمندان  و  جهانی  بانک  تکنوکراتیک  دریافت 

پیرو آن امور    ،  حکمرانی خوب و  یا همان تدبیر  به مدیریت عمومی  فروکاستن سیاست 
بنیان با  تنها  نه  دولت  پیدهای  دیوانی  ساز  شالوده  ایدئولوژیک  و  نقش  هنجاری  و  ایش 

آن همسوی  نهادهای  و  بانک  به    ،  آفرینی  آنها  باور  ویژه  حداقلی "به  همنوا    "حکومت 
با تجویز بلکه  به های  است  اهتمام  بر  دایر  اشان  بازار   "سیاستگذارانه  در    "جایگاه کانونی 

داردای  توسعههای  برنامه تمام  و  تام  همخوانی  اساس.  نیز  این  هم    ،  بر  و  بانک  نگاه  از 
 حکومت بهترکند بلکه به  می  استقبال  حکومت کمترش حکمرانی خوب نه تنها از  سُرایان
خود مفهوم حکمرانی و   ،  گذشته از آن.  (The World Bank,1989:55)  خواندمی  نیز فرا

ظرفیتهای  اشارت چنان  از  شناختی  اندیشه  دیدگاه  از  نیز  آن  گرانهها  اصلی  ای  داللت 
حکومت  ،  جهانی و هم پیمانانش رخصت دهد تا بر بنیاد آنبرخوردار هست که به بانک  

پیشگام و میدان دار توسعه را استنباط   بازار  به همین ترتیب  محدود و غیر مداخله گرا و 
دهند ترویج  و  گیری  .  نموده  تصمیم  به  ناظر  اساسا  مفهومی  مثابه  به  حکمرانی  که  چرا 

مشترک مسایل  با  رویارویی  برای  که    ( Esty,2006:1498)  گروهی  آن  از  پیش  و  بیش 
باشد مراتبی  سلسله  عموما  و  رسمی  نهادی  جایگاههای  و  نهادها  به  بر  ،  معطوف  اصوال 

 .  فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی پیرامون امور و مسایل همگانی تاکید دارد
 1989های  بانک جهانی در سالهای  در تقریرهای اولیه حکمرانی خوب که در گزارش

عناوین  و    1992و با  ترتیب  پایدار به  تا رشد  بحران  زیر صحرا:از  با  ای  مطالعه )  آفریقای 

مدت( بلند  انداز  توسعهو    چشم  و  به    حکمرانی  مولفه  چهار  بر  همه   از  بیش  شد  عرضه 
شاخص استهای  عنوان  شده  تاکید  مدیریت  (1؛  کانونی حکمرانی خوب  سازی  بهینه 
چارچوب  ای  پیش بینی پذیری و گونه (3پاسخگویی  محاسبه پذیری و   (2بخش عمومی  

شفافیت و دسترسی   (4پایدار و بهره مند از شناسایی و وفاق همگانی برای توسعه   قانونی
.  (The World Bank,1992:12-47؛  The World Bank,1989:4-15)  پذیری اطالعات

صدد برآمد تا  یاد شده در  های  بانک با نظرداشت ماهیت چند وجهی شاخص،  با این حال
 .  نسبت به بسط و تدقیق آنها همت نماید

گونه  به  اندیشه حکمرانی خوب  تبدیل  بر  تاکیدش  نظرداشت  با  چارچوب  ای  بانک 
سیاست عینی  ارزیابی  و  کمی  سنجش  برای  برنامهها  عملیاتی  تحت  ای  توسعههای  و 

خود  نظارت  و  سال    ،حمایت  و    1996از  تدوین  از  پشتیبانی  به  سو  این  سازی  به  پیاده 
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اهتمام ورزید که هدف   1جهانی حکمرانی های پروژه شاخصطرحی جهان گستر زیر نام  

حکمرانی و همچنین سنجش  های  و شاخصها  از آن بازشناسی روشمند و نظام یافته مولفه
سازمایه گونه  این  مقایسه چگونگی  سنجهها  و  جهان ها  و  مختلف  مناطق  و  کشورها    در 

با همراهی و  این  .  باشدمی بانک جهانی و  با همت سه تن از دانشوران همکار  پروژه که 
طراحی بانک  همدالنه  چارچوب  ،  ترغیب  نوعی  به  است  آمده  در  اجرا  به  و  ساماندهی 

ترکیبی همبسته مبدل گردیده که بر پایه آنها  های  از شاخصای  مرجع دربرگیرنده منظومه
حدود   حکمرانی  ارزی  200وضعیت  و  سنجش  گزارشکشور  قالب  در  و  شده  های  ابی 

انتشار جهانی  گستره  در  همگانی  رسانی  آگاهی  برای    یابد می  ساالنه 

(Kaufmann,Kraay,Mastruzzi,2010:2)  .نظر مورد  پروژه  سه    ،  در  دارای  حکمرانی 
بعد یا سازمایه بنیادین انگاشته شده که هرکدام از این ابعاد سه گانه به نوبه خود در پرتو  

جهانی حکمرانی  های  پروژه شاخص.  شودمی  ه هم پیوسته وارسی و سنجیدهدو شاخص ب
و نهادهایی که در یک کشور اقتدار به واسطه آنها  ها  سنت"با انگاشتن حکمرانی به مثابه  

سنجههای  سازمایه  "شود می  اعمال و  گانه  زیر های  سه  شرح  به  را  حکمرانی  گانه  شش 
 کند: می صورتبندی و معرفی

و جابجایی و تغییر ،  نظارت و بازبینی،  ناظر به فرایند گزینش و برگماریهای  سنجه  الف(
 ؛  حکومت

پاسخگویی ـ1 و  نظر  اظهار  پذیری()  حق  از   :2محاسبه  است  بازتابی  شاخص  این 
گزینشها  پنداشت فرایند  در  شهروندان  مشارکت  امکانپذیری  دامنه  و  ،  درباره  نظارت 

و اجتماعات و  ها  آزادی تشکیل انجمن   ،  ی بیانجابجایی حکومت و همچنین درجه آزاد
 .  آزادی رسانه ها

خشونت/ـ  2 نبود  و  سیاسی  خشونت    :3تروریسم  ثبات  نبود  و  سیاسی  ثبات  سنجه 
و  ها  بیانگر دریافت همگانی درباره احتمال بی ثباتی یا سرنگونی حکومت از طریق شیوه

آمیز خشونت  یا  غیرقانونی  انگیزه،  ابزارهای  از  ملهم  خشونت  جمله  و  های  از  سیاسی 
 .  باشدمی تروریسم

 
1. Worldwide Governance  Indicators  Project  (WGI) 
2. Voice and Accountability (VA) 
3. Political Stability and  Absence of  Violence/Terrorism  (PV) 
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 ؛  درستهای ب( توانمندی حکومت برای تدوین و اجرای اثربخش سیاست

ادراک عمومی پیرامون درجه کارآمدی و اثربخشی حکومت    :1اثربخشی حکومت  ـ3
برداشت از  است  عمومیهای  تابعی  کیفیت خدمات  به  راجع  مدیریت ،  غالب  چگونگی 

کیفیت صورتبندی و اجرای  ،  خدمات کشوری و میزان استقالل آن از فشارهای سیاسی
 .  یاست هاییو اعتبار تعهد حکومت به چنان س ها سیاست

تنظیمی ـ  4 سیاست  :2کیفیت  اجرای  و  صورتبندی  زمینه  در  حکومت  و  ها  توانمندی 
 .  مقررات درست چنان که بستر توسعه بخش خصوصی را فراهم آورده و ارتقاء بخشد

ج( احترام دولت و شهروندان برای نهادهای راهبری کننده تعامالت اقتصادی و اجتماعی  
 ؛  میان آنها

برآورد همگانی از میزان پایبندی و وفادرای کارگزاران به قواعد   :3قانون حکومت  ـ  5
قراردادها اجرای  کیفیت  ویژه  به  و  مالکیت،  جامعه  حقوق  کارآیی  ،  تضمین  و  کیفیت 

به داده هایی   احتمال وقوع جرم و خشونت جملگی  میزان  پلیس و دادگاهها و همچنین 
 .  داردمی قانون پرده برارجاع دارند که از درجه تحقق حکومت  

دریافت عمومی درباره گستره بکارگیری قدرت عمومی برای کسب     :4کنترل فساد ـ  6
طورسطح   همین  و  کالن   مقیاس  در  چه  و  خرد  مقیاس  در  چه  خصوصی  دستاوردهای 

منافع خصوصی   "قبضه نمودن "امکانپذیری   تواند می  دولت توسط  نخبگان و دارندگان 
  . (Ibid,4)  به عزم نظام حکمرانی در مبارزه با فساد باشدبازتاب دهنده باور 

پایدار: انسانی  توسعه  افق  در  خوب  ورزی   حکمرانی  سیاست  به  فراخوان 
 مکراتیک

اندیشه حکمرانی خوب   پیشتاز کاربست و ترویج  بانک جهانی در کسوت  در حالی که 
توسعه ادبیات  اقتص،  در  از وجوه  اندیشه  این  ادی و مدیریتی  ضمن تفکیک وجه سیاسی 

از  (  The World Bank,1992:3)  آن تا  است  آورده  عمل  به  کوشش  تمام  وسواس  با 

 
1. Government  Effectiveness  (GE) 

2. Regulatory  Quality  (RQ) 

3. Rule of  Law  (RL) 

4. Control of  Corruption  (CC) 
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القای هرگونه داللت سیاسی یا  اشارت سیاست ورزانه پیرامون شیوه بکارگیری ترکیب  

اسناد و تجویزهای سیاستی مرجح  خود پرهیز  ،  مفهومی حکمرانی خوب در گزارش ها
در  ،  نماید و  عمل  در  سازمایهاما  تقریر  و  محتوا  تبیین  بر  های  مقام  غالبا  یادشده  اندیشه 

انگشت هایی  گونهمی  مولفه  به  که  سیاست  ای  گذارد  با  تنگاتنگ  پیوندی  گریزناپذیر 
اند  آمیخته  در  سیاستگری  و  ورزی  سیاست  با  ژرفا  در  و  همچون  ؛  داشته  هایی  سازمایه 

شفافیت و فساد  ،  ثبات سیاستی  ،پایداری سیاسی،  مشارکت  ،  پاسخگویی،  حکومت قانون
حکمرانی  .  ستیزی درباره  متفاوت  خوانشی  بندی  چارچوب  خود  نوبه  به  نیز  امر  همین 

آن بافت  در  که  است  ساخته  امکانپذیر  را  اشارتهای  داللت  ،  خوب  و  های  سیاسی 
 . یابندمی سیاست ورزانه بصورتی آشکار امکان عرض اندام

ن المللی و همچنین اندیشمندان و پژوهشگران دست  برخی نهادهای بی، در همین راستا 
حکمرانی خوب را به    ،  تا به پشتوانه چنان خوانشی اند  اندرکار مطالعات توسعه بر آن شده

نظام حکومتی  ای  شیوه ترتیبات سیاسی و  از  به صورت خاصی  نمایند که  تقریر  تفسیر و 
شود استوار  ؛  رهنمون  قانون  بر حکومت  که  نظامی  و  همگانی    ،  باشدترتیبات  مشارکت 

نماید تضمین  را  برابر  و  باشد  ،  فراگیر  پذیر  محاسبه  و  و ،  پاسخگو  بپرهیزد  تیرگی  از 
در پی وفاق  ، بنیادین شهروندان پاسداری کندهای از حقوق و آزادی، شفافیت اختیار کند

باشد آفرینی  اجماع  و  فراهم سازد،  عمومی  را  قدرت  آمیز  مسالمت  و  قانونی  ،  جابجایی 
ها  و اقدامها  تصمیم،  ارآمد و اثربخش بوده و دل نگران پیامدهای دراز مدت سیاست هاک

باشد انسانی و طبیعی  پرپیدا است که شناخته شده  .  (IFAD,1999:6)  برای محیط  البته  و 
  ترین نمود چنان نظام و ترتیباتی را بی گمان در اندیشه دموکراسی و نظامات دموکراتیک

به موازات خوانش تکنوکراتیک و سیاستگذارانه  ،  بر همین اساس.  گرفتتوان سراغ  می
خوب حکمرانی  درباب  آن  نهادی  و  فکری  پیمانان  هم  و  جهانی  بانک  اقبال    ، مورد 

توان از خوانشی دگرسان پیرامون  این اندیشه زیر نام خوانش کثرت گرایانه معطوف  می
    . به سیاست ورزی دمکراتیک نیز سخن به میان آورد

خوانش دموکراتیک و کثرت گرایانه حکمرانی خوب پیش و بیش از هر جایی در   
نهادها و ارگانهای توسعه به آن و همچنین  ای  رویکرد سازمان ملل و  یا وابسته  پیوند  هم 

در دیدگاههای اندیشمدان و پژوهشگران همسو و همنوا با جهت گیری فکری و سیاستی  
یافته است اندیشه ای  گونه  به.  این سازمان پژواک  نهادها و  ادبیات سازمان ملل و  که در 
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آن سلک  هم  حکمرانی   "خوب"حکمرانی    ،  گران  با  همسان  و  معنا  هم  عموما 

انگاشته شده و این دو ترکیب مفهومی به مثابه ترکیباتی جایگزین به شمار    "دمکراتیک"
ا  (Gisselquist,ibid:10).   اندآمده  و  نهادها  و  ملل  به  گرایش سازمان  ندیشمندان همسو 

و  گرا  کثرت  حال  عین  در  و  ورزانه  سیاست  روایتی  بسط  و  شرح  و  ریزی  شالوده 
البته در زمانه و زمینه اهتمام همین  ای  دموکراتیک از حکمرانی خوب  به  فراهم آمد که 

پیوستگی دو  ای  توسعههای  سازمان و ارگان افزایی و در هم  به آن و از گذر هم  وابسته 
یا    ـ  جریان فکری از خودآگاهی  نوپدید  پایدار صورتی  توسعه  و  انسانی  توسعه  سیاستی 

توسعه جهانی  سیمایای  وجدان  پایدار"در  انسانی  توسعه  گردیدکه    "گفتمان  نمایان 
جریان اصلی اندیشه ورزی و سیاستگذاری توسعه را ناگزیر از باز اندیشی در مبانی نظری  

نوپدید ای  شکل گیری خودآگاهی توسعه.  و رهنمودهای راهبردی و سیاستی خود نمود
و فرازیابی گفتمان توسعه انسانی پایدار نیز به نوبه خود چشم اندازی را گشود که تکوین  
خوانشی معطوف به سیاست ورزی دمکراتیک از حکمرانی خوب در پرتو ساختار داللتی  

 .  ل شدو منظومه مفهومی آن نه تنها امری ممکن بلکه به گرایشی گریز ناپذیر مبد
گشودگی گفتمان توسعه انسانی پایدار نسبت به امکان عرضه روایتی دمکراتیک و کثرت  

هویت بخش  های  گرا از اندیشه حکمرانی خوب بیش از همه وامدار آن بخش از  مولفه
گسترده مشارکت  و  انسان  محوریت  بر  که  که  است  گفتمان  این  داللتی  ، برابر،  نظام 

التفات مروجان توسعه    .  ر مردم در فرایند توسعه تاکید دارندو پایدا،  همه جانبه ،  اثربخش 
انسانی پایدار به چنان مولفه هایی البته مسبوق به انتقادات بنیادین و دامنه داری بود که از  

الگوهای مسلط رشد و توسعه اقتصادی را آماج خود قرار    ،  دهه هفتاد میالدی به این سو
بود اقتصادی  .  داده  الگوهای رشد و توسعه  پایدار  انسانی  باور ترویج کنندگان توسعه  به 

از جنگ جهانی دوم و    ،  رایج در سه دهه نخست پس  انسان  نگران  از آن که دل  بیش 
فراه  تکاپوی  در  و  بوده  آنها  زندگی  کیفیت  و  انسانی  مشارکت  افراد  زمینه  سازی  م 

گسترده و موثر و نوآورانه تمام اعضای جامعه و گروهبندیهای اجتماعی در فرایند توسعه  
نرخ پس ،  درآمد سرانه،  دغدغه مجردات و انتزاعات کلی چون تولید ناخالص ملی ،  باشند

ورد  همچنین از دیدگاه آنها الگوهای م. (40-41: 1368، الحق ) انداز و نظایر آن را داشتند
بین   در  توسعه  نتایج  و  دستاوردها  توزیع  چگونگی  و  عدالت  مقوله  به  اعتنایی  نظر 

توسعه را بصورت تک بعدی و یک سویه و صرفا در  ،  مختلف جامعه نداشته های  بخش 
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توسعه   زیانبار  آثار  به  نسبت  و  ساخته  منحصر  و  محدود  اقتصادی  توسعه  و  رشد  سیمای 

های  ز بهره داری بی رویه از منابع طبیعی برای نسلناشی ا های  برای محیط زیست و هزینه
-45:  1385،  نجفی ،  زاهدی)   آنها بی تفاوت بودندهای  آینده و محدوسازی دامنه انتخاب

اساس.  (44 همین  چنان  ،  بر  یادآوری  با  انسانی  توسعه  دستورکار  برندگان  پیش  برخی 
اذعان هایی  نمونهمی  ویژگی  از  توجهی  درخور  شمار  از    هایدارندکه  ملهم  توسعه 

مبدل شده و در   "توسعه های  فاجعه"در عمل به    ،  الگوهای رایج رشد و توسعه اقتصادی
به احساس   ،  الحق)اند  دامن زده  "زدگی از توسعه"بسیاری از کشورهای در حال توسعه 

1351  :16)  . 
تنها    در نگاه حامالن و ترویج دهندگان گفتمان توسعه انسانی پایدار بعد انسانی توسعه 

بلکه گشاینده  ،  موضوع و مبحثی دیگر در کنار سایر موضوعات و مباحث همبسته نیست
توسعه  فهم  سنتی  شیوه  در  انقالبی  تحولی  دهنده  شکل  و  جدید  کامال  اندازی    چشم 

نمایان.  ( 43:  1368،  الحق)  باشدمی فرایندی  توسعه چونان  آنان  به می  نزد  مردم  شود که 
آ خداوندان  و  صاحبان  توسعه "ن  عنوان  هدف  هم  و  وسیله  آمده  "هم  شمار   به 

حقی  ؛  باید گسترش حق انتخاب مردم باشدمی  و فرجام چنان فرایندی نیز  (40و43همان:)
: 1380،  الحق،  پرانک)  آینده نیز از آن برخوردارندهای  که نه تنها نسل کنونی بلکه نسل

گفتمان توسعه انسانی پایدار و از  محبوب الحق از پیشگامان نامدار تدوین و ترویج  .  (86
خبرگان و کارشناسان برجسته سازمان ملل در پهنه مطالعات و سیاستگذاری توسعه که از  

انتشار گزارش مبتکر  عنوان  به  متحدهای  او  ملل  انسانی  توسعه  این    1990از    )  سالیانه  به 
  "ده است کهشود یادآور شمی  سو( و همچنین طراح و سازنده شاخص توسعه انسانی یاد

نبرد نور   فراتر  انسان را صیانت نکند و آن را گامی  هر فرایند توسعه که تحول و توسعه 
 .  (42: 1368، الحق ) "رستگاری بر جبین ندارد 

 . . . . [توسعه انسانی پایدار]"به تعبیر یکی از مدیران پیشین برنامه عمران سازمان ملل   
دهد نمی  رخ  سیاسی  خالء  وا.  در  توسعه  سازی  این  توانمند  و  خوب  حکمرانی  به  بسته 

به منظور مشارکت در تصمیم گیریهایی است که   بسیاری از اجتماعات در جامعه مدنی 
توان  می  ،بر این اساس.  ( 77همان:،  به نقل از هداوندی)  "گذارد می  در زندگی آنها تاثیر

پ انسانی  توسعه  گفتمان  داللتی  نظام  موجب  به  که  نمود  استنباط  گونه  انسان  این  ایدار 
فراگیر مشارکت  و  مثابه شرط الزم  به  جانبه،  مداری  مردم شرط  ،  همه  بخش  اثر  و  برابر 
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چرا که  .  آیدمی  کافی الگوی توسعه مطلوب کوشندگان راه توسعه انسانی پایدار به شمار 

به هیچ روی مجاز   احکام و عوارض برآمده از ساختار معانی چنان صورتبندی گفتمانی 
وریت انسان و بهروزی او در فرایند توسعه را بانگ زد و در همان حال  نمی داردکه مح

تکوین و   ناپذیر خویش در  پایان  تا مردم در کثرت  نیاورد  فراهم  هیچ مجال و رخصتی 
شیوه به  فرایند  این  بازاندیشی  و  نمایندای  بسط  مشارکت  معنادار  و  همان:  ،  الحق)  موثر 

41)  . 
تو   برابر و موثر  التفات و اهتمام ویژه گفتمان  به مشارکت همگانی  پایدار  انسانی  سعه 

است  ای مردم در فرایند توسعه دربردارنده سویه بسیار ژرف دموکراتیک و کثرت گرایانه
تنهایی ظرفیت   به  تکنوکراتیک سیاستگذارانه و تدابیر هوشمندانه مدیریتی  که تمهیدات 

گونه خاصی از نظم سیاسی و    ،  انکشاف و تحقق آن را ندارند بلکه تحقق بخشیدن به آن
زیست  های  نماید که بتوانند بنیادها و بایستهمی  نهادها و تعامالت سیاست ورزانه را ایجاب

بخشند استمرار  و  دارند  برپا  را  متکثر  و  فراگیر  دموکراتیک  اساس  .  اجتماعی  ،  بر همین 
دیشگی توسعه  آنگاه که اندیشه حکمرانی خوب در متن و بافتار نظم داللتی و دستگاه ان

قرار تفسیر  و  بازخوانی  مورد  پایدار  و  می  انسانی  سیاستگذارانه  سویه  که  آن  بی  گیرد 
های  این اندیشه بیشتر به سوی داللت،  تکنوکراتیک آن از دست رفته یا ناچیز شمرده شود

سیاست ورزانه دموکراتیک و کثرت گرا  گرایش یافته و چنین داللت هایی را برجسته  
به   و  حکمرانی  ،  آوردمی  کانونساخته  با  خوب  حکمرانی  کار  فرجام  در  که  جایی  تا 

   . شودمی دموکراتیک یگانه و هم معنا
اندیشه حکمرانی خوب نزد ترویج کنندگان توسعه انسانی پایدار در عمل به   ،  در واقع 

دستگاه اندیشگی و چارچوب رهنما برای تدوین نوعی راهبرد جامع توسعه  ای  مثابه گونه
به ارتقای حقوق بشر در همه ابعاد و صور آن مدد رساند  ، تواند از سوییمی ایان شد که نم

دیگر سوی  از  و    ،  و  تحکیم  و  توسعه  حال  در  جهان  در  دموکراسی  به  گذار  مسیر 
رویه و  نهادها  به  سازدهای  ژرفابخشی  هموار  را  یافته  توسعه  جهان  در  در  .  دموکراتیک 

به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل   2000سپتامبر    18اعالمیه هزاره ملل متحد که در  
درهم تافته و  ،  دموکراسی و حکمرانی خوب بصورت مقوالتی همنشین ،  رسید حقوق بشر

بازنمایی شده به عنوان یکی از اهداف چندگانه اعالمیه پیش گفته  ناپذیر و   اند  گسست 
آنها پیشبرد  و  تعالی  تمام  می  که  راهنمای  خطوط  شمار  در  هاباید  و  ها  برنامه،  سیاست 
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ایجاد   برای  یکم  و  بیست  سده  در  ملل  سازمان  و  دولتها  سوی  از  که  باشد  تکاپوهایی 

 .  United   (Nations,A/RES/55/2) شودمی جهانی بهتر تمهید و اتخاذ
انسانی    توسعه  گزارش  دمکراتیک حکمرانی خوب    2002در  ماهیت  بر  تاکید  با  نیز 

شکل   این  که  است  شده  ارتقاء اذعان  را  انسانی  توسعه  دلیل  سه  به  حکمرانی    از 
آزادی،  بخشد:نخستمی و  حقوق  از  مردم  مندی  در  های  بهره  آنها  مشارکت  و  سیاسی 

بنیادین بشرهای  تصمیم بر زندگی شخصی شان در شمار حقوق  به  می  اثرگذار  باشد که 
مولفه از  خود  شاخصها  خودی  قلمدادهای  و  انسانی  پاسخگویی  ،  دوم.  شودمی  توسعه 

به مردم ناشی از وجود سازوکارهای مسالمت    ،  سیاستگذاران و دولتمردان  ثبات سیاسی 
اقتصادی و های  مردم را در برابر فاجعه  ،  آمیز انتقال قدرت و مداراجویی در قبال مخالفان

از  ،  سوم.  کندمی  سیاسی مانند قحطی و گرسنگی و سقوط در آشوب و نا امنی حفاظت
توانمند  آنجایی که را  مردم  سیاسی  راستای سیاستمی  آزادی  در  تا  گسترش  های  سازد 

اجتماعی و اقتصادی قابل دسترس اعمال فشار نمایند و گفتگوی آزاد  های  دهنده فرصت
امکان گوناگون  اجتماعات  دهندمی  به  شکل  هایشان  اولویت  به  تا  رو  ،  دهد  این  از 

دمکراتیک  توسع می  حکمرانی  مطلوب  چرخه  اندازد تواند  راه  به  را    ه 

(Gisselquist,ibid:12)  .سیاستی و نهادی برخی اندیشمندان ،  این دست تکاپوهای فکری
را بر آن داشته است تا از حکمرانی خوب به چارچوبی برای تضمین بهره برداری کامل  

 .  ( 148: 1386، تاموشات) از حقوق بشر تعبیر نمایند
و ترو  پردامنه حامالن  پیگیر و  برای  اهتمام  پایدار  انسانی  یج کنندگان گفتمان توسعه 

دموکراسی و حکمرانی خوب از  ، آشکار نمودن درهم تنیدگی گسست ناپذیر حقوق بشر
و   تدوین  دیگر که  از سوی  پایدار  انسانی  توسعه  با  گانه  مقوالت سه  این  پیوند  و  سویی 

ساخته است  عرضه روایتی دموکراتیک و کثرت گرا از اندیشه حکمرانی خوب را ممکن  
این اندیشه دستخوش بسط و  های  و سنجهها  در عین حال سبب گردیده تا گستره سازمایه

شود توجه  شایان  سنجهها  سازمایه.  گشایشی  یافتههای  و  روایت  ای  بسط  هواخواهان  که 
دیده تدارک  خوب  حکمرانی  خوانش  اند  دمکراتیک  دلبستگان  با  را  خود  مرزبندی  تا 

و   به  تکنوکراتیک  معطوف  اساسا  سازند  برجسته  و  شفاف  اندیشه  این  سیاستگذارانه  
.  باشدمی  سیاست ورزانه آنهای  دمکراتیک و کثرت گرا و اشارتهای  بازنمایی داللت

آورترین هواخواهان روایت دمکراتیک   نام  از  یکی  متحد در کسوت  ملل  توسعه  برنامه 
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اقت  مثابه اعمال  به  تلقی حکمرانی  با  سیاسی و اداری برای ،  دار اقتصادیحکمرانی خوب 

امور یک کشور در همه سطوح بردارنده کلیه سازوکارها  ،  اداره  در  را  و  ،  آن  فرایندها 
و گروهبندیمی  نهادهایی آنها شهروندان  واسطه  به  که  را  های  داند  شان  منافع  اجتماعی 

ظایف شان  تکالیف و و،  نمایندمی  حقوق قانونی خود را اعمال،  کنندمی  چارچوب بندی
انجام به  و فصل  می  را  و حل  تعدیل  را  شان  تعارضات  و  اختالفات  و   .کنندمی  رسانند 

(UNDP,1997:9) 
بسط   و  بازاندیشی  زمینه  در  پایدار  انسانی  توسعه  گفتمان  برندگان  پیش  دستاورد 

شاخصها  مولفه اسنادهای  و  در  همه  از  بیش  و  پیش  را  خوب  و  ،  حکمرانی  مصوبات 
برن متحدانتشارات  ملل  توسعه  بازیافتمی  امه  سازمایه.  توان  سنجهها  مهمترین  های  و 

برنامه توسعه ملل  های حکمرانی خوب را با بهره گیری از دست یافت خوانش دمکراتیک
 توان بشرح زیر عرضه نمود:می متحد

اجتماعی در  های  کلیه اعضای جامعه اعم از مردان و زنان و تمام گروهبندی  :1مشارکت 
نمایندگان و  و از طریق  یا به شکل غیر مستقیم  بتوانند بصورت مستقیم  باید  تمام سطوح 

تاثیرگذار بر  های و تصمیمها خود را در سیاستهای نهادهای میانجی دیدگاهها و اولویت
د بازتاب  شان  سرنوشت  و  و .  هندمنافع  شناختن  رسمیت  به  مستلزم  امری  چنین  تحقق 

 . تضمین آزادی بیان و آزادی انجمن و تشکیل اجتماعات خواهد بود
قانون: چارچوب  حکومت  بر  عالوه  سنجه حکمرانی خوب  و  های  این  منصفانه  قانونی 

که  بشر  معیارهای حقوق  و  اصول  با  شیوهمی  سازگار  به  اجرا  ای  باید  و  تضمین  بیطرفانه 
فساد  ش بیطرف و  پلیس  نیروی  و  مستقل  مستلزم وجود یک دستگاه قضایی  وند همچنین 

 .  ناپذیر است
اطالعات  :2شفافیت  آزاد  جریان  تضمین  با  شفاف  شهروندان  ،  حکمرانی  تمامی  ،  به 

دهد تا به شکلی  می  امکان  جمعی و نهادهای جامعه مدنیهای  رسانه،  گروههای اجتماعی 
قا در  و  هزینه  کم  و  دادهآسان  و  اطالعات  پذیری  های  لب  فهم  ویژگی  دارای  و  بسنده 

و تصمیم هایی  ها  مفاد و محتوا و روند اجرای سیاست،  همگانی از فرایند تدوین و اتخاذ
 .  باشند آگاهی یابندمی که متکی و مستند به قوانین و مقررات

 
1. Participation 

2. Transparency  
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مراجع و کنشگران موثر ، این سنجه میزان پایبندی و التزام عملی همه نهادها :1پاسخگویی 
تمام سطوح حکومت در  فرایند حکمرانی  برابر ،  در  در  و بخش خصوصی  مدنی  جامعه 

و  ها  تصمیم،  و مردم را برای پذیرش مسئولیت ناشی از پیامدها و آثار سیاست هاها  ذینفع
بسنده و کارآمد به منظور جبران  ،  اتخاذ شده و پیش بینی سازوکارها ی مناسبهای  اقدام

 . نمایاندمی به جای مانده از پیامدهای منفی را بازهای نزیا
منافع  ،  اجتماعی و ناهمسانی دیدگاههاهای  گوناگونی گروهبندیها و الیه  :2اجماع گرایی 

ویرانگر سیاسی و اجتماعی را برانگیزد و به بی  های  تواند کشمکش می  آنهاهای  و اولویت
گردد منتهی  فروپاشی  حتی  یا  ای ،  ثباتی  بینی  از  پیش  مستلزم  خوب  حکمرانی  رو  ن 

گونه به  دستیابی  راستای  در  که  است  کارامدی  میانجیگرانه  و  ای  سازوکارهای  اجماع 
جامعه مشترک  خیر  و  عمومی  منافع  درباره  فراگیر  همگانی  هم  ها  ناهمگونی  ،  وفاق  و 

ا با هم  را بصورتی دمکراتیک تعدیل نموده و آنها رها  منافع و اولویت،  ستیزی دیدگاهها
 .  سازگار و هماهنگ سازد

اعم از مردان و زنان و  ، برابر برای تمامی اعضای جامعههای فراهم سازی فرصت :3برابری 
جهت نگهداشت و استمرار یا بهبود و بهینه    ،  اجتماعیهای  به ویژه آسیب پذیرترین الیه

گروهی و  فردی  بهزیستی  و  رفاه  و    ،  سازی  وابستگی  احساس  برانگیختن  واسطه  به 
تواند نقشی تعیین  می  وفاداری جمعی و ادراک ذینفع بودن و سهم بری از حیات اجتماعی

 . کننده در تحقق رفاه و بهزیستی همگانی بازی نماید
بنگاههای تدارک کننده کاالها و خدمات  ،  نهادها :4اثربخشی و کارآمدی  موسسات و 

باید ضمن بکارگیری بهینه  می  جامعه مدنی و بخش خصوصی،  در تمام سطوح حکومت
در دسترس و تعهد به رعایت اصل پایداری منابع طبیعی و های  امکانات و ظرفیت،  منابع

ا محصوالتی  تولید  و  دستاوردها  عرضه  به  محیطی  زیست  به  حفاظت  که  ورزند  هتمام 
 .  جامعه را برآورده سازندهای بهترین وجه نیازها و خواست

 
1. Responsiveness 

2. Consensus  Orientation 

3. Equity 

4. Effectiveness  and  Efficiency 



 97 |   ینورمحمد نوروز

 

پذیری  فرایند   :1محاسبه  در  آفرین  نقش  گیرندگان  تصمیم  اقدامات  و  تصمیمات  همه 
حکومت سطوح  کلیه  در  خصوصی،  حکمرانی  بخش  و  مدنی  برابر می  جامعه  در  باید 

براب بازبینی و حسابرسی  سهامداران و اعضای سازمانی و همچنین در  ر عموم جامعه قابل 
 .  باشند

حکمرانی خوب به عنوان چارچوبی چاره ساز برای دستیابی به توسعه    :2بینش راهبردی 
با نظرداشت    ،  نماید که رهبران و سیاستگذاران و همچنین مردممی  انسانی پایدار ایجاب 

نسل انتخاب  حق  و  منافع  به  احترام  و  محیطی  زیست  پایداری  اصل  حیاتی  های  اهمیت 
آینده چشم اندازی فراگیر و بلند مدت پیرامون ضرورتها و الزامات توسعه اتخاذ نموده و 

پیچیدگی درباره  سنجیده  و  مناسب  دریافتی  و  اجتماعی  ،  تاریخیهای  فهم  و  فرهنگی 
چ چنان  ساز  آورندشالوده  فراهم  اندازی  ؛    (UNESCAP ;IFAD,ibid:6).  شم 

   .16-19: 1394، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

 حکمرانی خوب و بازتولید هژمونی دستورکار نئولیبرالی توسعه 
کثرت گرا  -سیاستگذارانه و دموکراتیک ـ   دوگانه تکنوکراتیکهای  در حالی که روایت

ستون مثابه  پیرامون  های  به  راهبردپردازی  و  ورزی  اندیشه  اصلی  جریان  ساز  شالوده 
هردو از در تایید این اندیشه در آمده و چونان چارچوبی بس چاره ساز    ، حکمرانی خوب
از رهنمودهای فکری و تدابیر سیاستی  ای  نگرند که با تدارک منظومهمی  و راهگشا بدان

و جهانشمول عام  عینی  اعتبار  از  ژرفایابی تمی  برخودار  و  پایایی  به  همزمان  طور  به  واند 
جهان   در  نیافتگی  توسعه  بحران  از  رفت  برون  وهمچنین  یافته  توسعه  جهان  در  توسعه 

با دیده تردید ،  درحال توسعه رهنمون شود اندیشمندان و کنشگران اجتماعی  بسیاری از 
بسته بکار  را  خود  همت  و  کرده  نظر  آن  دالاند  در  و  کارویژه  از  پرده  نهفته  های  لتتا 

با در پیش    ،  دسته اخیر اندیشه ورزان و کنشگران.  بر دارندای  ایدئولوژیک چنان اندیشه
  ، گرفتن سمت و سویی به غایت انتقادی و چالش گرانه در قبال اندیشه حکمرانی خوب

نمایانند که با صورت معینی از روابط  می  آن را از بنیاد به منزله تهمیدی ایدئولوژیک باز
وقد بوده  آمیخته  در  اجتماعی  سلطه  مناسبات  و  و  می  رت  استمرار  راستای  در  تا  کوشد 

 
1. Accountability 

2. Strategic Vision 
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خاصی را تعهد  ای  استیال و مشروعیت  دستورکار توسعه،  تحکیم چنان روابط و مناسباتی

توان  می  شیوه رویارویی این دسته با اندیشه حکمرانی خوب را،  در واقع.  و تضمین نماید
گونه انت ای  بازتاب  واسازانه  خوانش  رهیافت  نوعی  یا  شکنانه  شالوده  و  رادیکال  قادی 

 .  انگاشت
حکمرانی    اندیشه  هنجاری  سوگیری  و  ماهیت  یادآوری  با  شکنانه  شالوده  خوانش 

مفهومی هنجارمی  اذعان  ،  خوب مانند هر دستگاه   نیز  اندیشه  این  بنیاد دیگر  ـ   دارد که 
بایستهای  پاره و  برتر  ها  هنجارها  و  مطلوب  کانونرا  به  و  پارهمی  انگاشته  و  ای آورد 

بایسته و  حاشیه های  هنجارها  به  و  نموده  قلمداد  ناپسند  و  ناشایست  را  . راندمی  دیگر 
پیرامون  های  بایسته پردازی  اندیشه  اصلی  جریان  در  شده  انگاشته  برتر  و  شده  ستایش 

ز همه یادآور  بیش ا  ،  سیاستگذارانهـ    به ویژه در روایت تکنوکراتیک  ،  حکمرانی خوب
پیش  ها  اصول و آرمانهایی است که پایه گذاران و هواخواهان سنت فلسفی لیبرال از سده

اند نموده  ترویج  و  فشرده  پای  آنها  حکومت  ؛  بر  رضایت  همچون  آرمانهایی  و  اصول 
فرمانروایی،  شوندگان اتوکراتیک  اشکال  بر  قانونگذاری  قدرت  مالکیت  ،  تفوق  تضمین 
قانون    (Diarra & Plane,2011:26) خصوصی نمایندگی،  حکومت  و  ،  دموکراسی 

آزاد و منصفانه و احزاب کارامد و  انتخابات،  پاسخگویی حکومت،  احترام به حقوق بشر
ذ حال.  (Gisselquist,ibid:17)  ینفوذگروههای  این  واسازانه  ،  با  و  رادیکال  خوانش 

بر پیش  و  گران  تدوین  که  است  آن  بر  خوب  فکریحکمرانی  منظومه  این   / ندگان 

ارمانهای   و  اصول  کاست  و  کم  بی  بازگویی  جای  به  سیاستگذارانه  و  ایدئولوژیک 
کوشیده لیبرالیسم  سرمایهاند  کالسیک  و  دموکراسی  لیبرال  نیازهای  اقتضای  به  داری  تا 

از ضرورت دریافت خود  با شیوه خاص  پیوند  در  و همچنین  اقتصاد  متاخر  الزامات  و  ها 
اصول و آرمانهای    ،  وسعه در پایان سده بیستم و سپیده دمان سده بیست و یکمسیاسی ت 

شیوه به  را  شده  و  ای  یاد  دولت  سازی  باز  و  توانی  باز  به  فراخوان  که  نمایند  تفسیر  باز 
سرمایه   بخش  انگیزه  بازارهای  سازی  توانمند  و  برانگیختن  راستای  در  عمومی  نهادهای 

پی مثابه  به  کارافرینی  و  تاب  گذاری  را  آن  پیوستگی  و  پویایی  و  توسعه  کانون  و  شگام 
              . آورد

یادآوری    با  خوب  حکمرانی  اندیشه  به  واسازانه  رویکرد  هواخواه  رادیکال  منتقدان 
تلقی   بر  دایر  آن  نهادی  و  فکری  پیمانان  هم  و  جهانی  بانک  اقبال  مورد  انگاره    "پیش 



 99 |   ینورمحمد نوروز

 
دارند  می  اذعان  "فتگی و نه بخشی از راه حل آندولت به مثابه بخشی از مسئله توسعه نیا

دهه در  پیمانانش  هم  و  سیاستای  منظومه  1980و    1970های  بانک  به  های  از  معطوف 
سازی  خصوصی  شامل  بازار  سازی،  محوریت  کالن  ،  آزاد  ثبات  و  زدایی  مقررات 

منزله ستون به  برای  های  اقتصادی را    توسعه تجویز گریزناپذیر هرگونه راهبرد چاره ساز 
نهادهای  .  (67-68:  1385،  استیگلیتز)  نمودندمی استقرار  دلیل  به  منظومه سیاستی که  این 

نام مبتکر و مروج آن در واشنگتن زیر  یافته است و در    1"اجماع واشنگتن "عمده  آوازه 
اصلی   چارچوب  ساختاری"واقع  تعدیل  شکل  2"برنامه  منتقدان    ،  دادمی  را  باور  به 

چنان   گونهمنظومهسرسخت  بردارنده  در  بازار"ای  ای  که    (69همان:)   بود  3"بنیادگرایی 
نولیبرالی و به پشتوانه تدابیر  های سودای آن را داشت تا با الهام از اصول لیبرالیسم و آموزه

بخشد  ،  بازاربنیاد فیصله  را  سوم  جهان  در  توسعه  رادیکال  .  معمای  منتقدان  دیدگاه  از 
برنامه های  به تدریج ناکامی سیاست  1990که در دهه    آنگاه  ،  اجماع واشنگتن  به  متکی 

ایدئولوگ و  بانک  شد  هویدا  ساختاری  بر ها  تعدیل  درصدد  آن  با  همسوی  نهادهای  و 
-آمدند تا با تدوین و توسعه دستورکار حکمرانی خوب و عرضه خوانشی سیاستگذارانه 

جماع واشنگتن را بازسازی و  تکنوکراتیک از این دستورکار منظومه سیاستی برآمده از ا
به زعم ایشان سخن درست آن است که  حکمرانی خوب را  ،  از این رو.  روزآمد سازند

اصالحیه و  متمم  یا  پیوست  دریافتای  چونان  و  واشنگتن  اجماع  سنتی  های  بر  نولیبرال 
 .  (Santiso,2002:11) پشت بند آن درک و دریافت نماییم و نه جایگزینی برای آن

نهادهای غالب در اجتماع بین المللی توسعه با محوریت بانک جهانی    ،  از این دیدگاه 
دهند که  می  شمارند و ترویجمی  هایی برای حکمرانی خوب برو شاخصها  عموما مولفه

سیاسی غربی را تداعی نموده  های  محوری نظامهای  فارغ از هرگونه ابهام و ایهام ویژگی
.  (Hyden&Court,2002:22)  شوندمی  لیبرال دموکراسی را یادآور های  نیادها و بایستهو ب

 4"جامعه کامیاب "در واقع اجتماع مورد نظر به سرکردگی بانک جهانی تصویری از یک  
ویژگیمی  عرضه آشکارا  و  آمده  حاصل  خوب  حکمرانی  پرتو  در  که  های  دارد 

 
1. Washington  Consensus 

2. Structural  Adjustment  Program 

3. Market  Fundamentalism 

4. Successful  Society 



 1400بهار |  25شماره | سال ششم |  یاسی مجله دانشکده حقوق و علوم س | یپژوهفصلنامه دولت | 100

 
نظا و  یافته  توسعه  صنعتی  جوامع  را  های  متمایزبخش  غربی  دموکراسی  لیبرال  سیاسی 

پذیری؛  دهدمی  بازتاب  رقابت  همچون  هایی  قانون  ،  ویژگی  رفتار  و  توانمند  نهادهای 
اجتماعی  ،  مدارانه سرمایه  باالی  نقش ،  غلظت  روشن  و های  تعریف  نهادها  به  واگذاری 

بازیگران انطباق پذیری آ،  دیگر  و  به وضع موجود  ترتیبات حکمرانی  نها در  پاسخگویی 
 .  (Chibba,ibid:80-81) و پایبندی سازگار و هماهنگ به منافع عمومی، برابر تحوالت

و    تدوین  در  جهانی  بانک  پیشگامی  یادآوری  با  شکن  شالوده  و  رادیکال  منتقدان 
فشارند که چنان دستورکاری در  می  بر این ادعا پای،  ترویج دستورکار حکمرانی خوب

بنیاد   از  و  خود  الگوی  کلیت  هژمونی  بازتولید  برای  ایدئولوژیک  کارزاری  جز  چیزی 
نیست توسعه  برنامه .  نولیبرالی  و  واشنگتن  اجماع  هوادار  نهادهای  که  باورند  این  بر  آنها 

پول هنگامی   المللی  بین  بانک جهانی و صندوق  آنها  قراول  پیش  تعدیل ساختاری و در 
نه تنها شکست و ناکامی  چرخش بسوی دستورکار حکمرانی خوب را آغاز کردند   که 

مبتنی بر برنامه تعدیل ساختاری و آثار ویرانگر پیروی از رهنمودهای ملهم از  های  سیاست
برنامه بودای  چنان  شده  آشکار  همگان  بر  توسعه  حال  در  جهان  کامیابی  ،  در  بلکه 

گونههای  دولت زدن  رقم  در  آسیا  شرق  گرای  نگاهای  توسعه  نیز  اقتصادی  های  معجزه 
در چنین شرایطی که نهادهای وفادار به  .  (Ibid:96)  هانی را به خود معطوف ساخته بودج

تعدیل  برنامه  برانگیز  مناقشه  و  نامطلوب  پیامدهای  دلیل  به  را  خود  واشنگتن  اجماع 
دیدند درصدد برآمدند با تمسک  می  ساختاری با نوعی بحران مشروعیت دست به گریبان 

از   خوب  حکمرانی  دستورکار  حداقلی به  درست   1دولت  گذاری  قیمت  توسط    2و  که 
مسیر   هموارسازی  راهبرد  بهترین  و  کارسازترین  مثابه  به  واشنگتن  اجماع  هواخواهان 

بازارها و رشد اقتصادی تبلیغ و   3شد تغییرجهت داده و بسوی دولت موثرترمی  گسترش 
درست  مشروعیت    چرخش 4نهادپردازی  بحران  از  رفت  برون  برای  راهی  شاید  تا  نمایند 

البته  (Schiavo&Vercauteren,2016:37-39)  بیابند که  به  می  بحرانی  آسانی  به  تواند 
 .  لیبرالیستی و الگوی توسعه نولیبرا ل نیز تعبیر شودهای منزله بحران مشروعیت آموزه

 
1. Minimalist  State 

2. Getting  the Prices Right 

3. More Effective  State 

4 Getting  the  Institution  Right 
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دیگر  سخن  رادیکال ،  به  متهم  ،  منتقدان  را  همفکرانش  و  در  می  بانک  که  نمایند 

جذابیت   تبلیغ  با  سویی  از  تا  هستند  آن  تکاپوی  در  حکمرانی خوب  دستورکار  پوشش 
پیروی از چنان ارزشهایی های  ارزش بر  پیامدهای رفاهی مترتب  لیبرال و  قدرت  )  جوامع 

یالت به  نرم( و از سوی دیگر موکول نمودن هرگونه کمک و پرداخت وام و اعطای تسه
قدرت سخت( مسیر )  سیاستی برآمده از دستورکار حکمرانی خوبهای  پذیرش رهنمود

توسعه   استرتژی  و  ساخته  هموار  را  جهانی  اقتصاد  در  توسعه  حال  در  کشورهای  ادغام 
در قاموس فکری این دسته  .  (Diara&Plane,ibid)  مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند

یت شالوده شکنانه حکمرانی خوب چنان تکاپویی البته چیزی  اندیشه ورزان وفادار به روا
 . (Gisselquist,ibid:17) آشکار از قوم مداری و امپریالیسم فرهنگیای نیست مگر نمونه

 گیرینتیجه
 1990و آغاز دهه    1980واکاوی ادبیات توسعه به روشنی بیانگر آن است که از پایان دهه 

رهنمودی وسیاستی نهادهای بین المللی  های  و گزارش  به این سو و تا به امروز در اسناد
پژوهش ای  توسعه همچنین  در  های  و  کننده  تعیین  نقشی  که  همبسته  دانشگاهی  و  علمی 

داشته ادبیاتی  چنان  برساختن  و  دهی  نوعی    ،  اندشکل  چونان  خوب  حکمرانی  اندیشه 
پیچیدگی فهم  در  راهگشا  اندیشگی  ادها  دستگاه  در  توسعه  الزامات  نظرو  مورد    ، بیات 

یافته است این حال.  جایگاهی کانونی  به دامن دریافت،  با  پرآوازه خود  اندیشه  و  ها  این 
با چهره و  ناهمسان فروغلطیده  به ای  تفسیرهای  نمایان نکرده است و  یکسان و یگانه رخ 

تازه و خوانش هایی ناهمخوان پدید های  همین دلیل در وادی مطالعات توسعه پیچیدگی
است است که خوانش .  آورده  آن  بیانگر  پژوهش حاضر  در  آمده  به عمل  های  تکاپوی 

نخست  نگاه  در  را  خوب  حکمرانی  به  فراگیر  می  ناظر  فکری  جریان  دو  قالب  در  توان 
شامل جریان اصلی و جریان انتقادی مقوله بندی نمود که البته هر کدام از این جریانهای  

رهیافت خود  درون  در  نیز  گرایش ا  هدوگانه  را  های  و  گوناگونی  سیاستی  و  اندیشگی 
جریان اصلی اندیشه ورزی و سیاست پردازی پیرامون حکمرانی خوب که  .  پرورانده اند

خود را مبتکر و پیشگام تدوین و بسط و ترویج این سازه مفهومی به مثابه نوعی دستگاه  
فراخور تاکیدی که بر داند به  می  اندیشگی در پهنه نظریه پردازی و سیاستگذاری توسعه

شاخصها  مولفه سازمایههای  و  به  التفات  یا  محور  مدیریت  و  و  ها  سیاستگذارانه 
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انسانی و سیاست ورزی دمکراتیک دارد بستر شکل   پایدار  با توسعه  نشانگرهای همبسته 

سیاستگذارانه  است:خوانش  بوده  خوب  حکمرانی  درباره  متمایز  خوانش  دو  -گیری 
 .  دمکراتیک ـ سیاست ورزانهتکنوکراتیک و خوانش 

سیاستگذارانه  بین  ـ    خوانش  پولی  و  مالی  نهادهای  دریافت  غالبا  که  تکنوکراتیک 
و در پیشاپیش آنها بانک جهانی و همچنین برداشت اندیشمندان همسو و  ای  المللی توسعه

بازتاب  را  خوب  حکمرانی  درباره  نهادها  گونه  این  با  همه    ،  دهدمی  همنوا  از  بیش 
سیاستاندی اجرای  و  تدوین  در  عمومی  نهادهای  و  حکومت  شایستگی  های  شناک 

دوستدار بازار و فراهم کننده نوعی محیط توانمندساز بخش خصوصی و به همین ترتیب  
دل نگران کارآمدی و اثربخشی مراجع و نهادهای یاد شده در تخصیص منابع و امکانات  

ری و نهادی آن با اعراض و دوری بانک جهانی و هم پیمانان فک.  کمیاب عمومی است
سیاسی و دمکراتیک یا غیر دمکراتیک  های  گزینی از داوری راجع به ماهیت و نوع رژیم

آنها به  ،  بودن  خوب  حکمرانی  توسعه   "از  درست  واقع.  نمایندمی  تعبیر  "مدیریت  ،  در 
نمود  ره،  بانک و هم پیمانان آن در راستای رسالت و کارویژه خود در پهنه سیاستگذاری

در پی آن هستند تا حکمرانی خوب را  ای  دهی و پشتیبانی برنامه ریزی و اقدامات توسعه
گونه عملیاتی "ای  به  پیچیدگی  "چارچوب  از  فارغ  که  کنند  و  های  تبدیل  سیاسی  بافت 

پایه شالوده بر  از    ،  تکنوکراتیک و مدیریت محورهای  تنگناهای سیاست ورزانه و صرفا 
و   برای ساماندهی  پشتیبانیها  هدایت کمکآن  مشاوره ،  مالیهای  و  و  ای  توسعهای  فنی 

و   نهادی  سازوکارهای  و  نهادها  ایجاد  به  هدف  کشورهای  برانگیختن  همچنین  و  خود 
سیاست پیگیری  و  بهره های  اتخاذ  خصوصی  بخش  افزای  توان  و  بازار  دهنده  گسترش 

 . گیرند
ورزانه  بیشتر  ـ   خوانش سیاست  که  ارگاندمکراتیک  و  ملل  اقبال سازمان  های  مورد 

آنها ای  توسعه با  همسوی  اندیشمندان  و  المللی  بین  نهادهای  همچنین  و  آن  به    وابسته 
تکنوکراتیک را به چالش  ـ    بی آن که دریافت هواخواهان روایت سیاستگذارانه  ،  باشدمی

تاکی   ،  بخواند نقطه  خوب   حکمرانی  اندیشه  بازخوانی  در  تا  است  آن  از  درصدد  را  د 
و   نموده  جابجا  منابع  مدیریت  در  اثربخشی  و  کارآیی  و  عمومی  سیاستگذاری  توانش 

این  .  سیاست ورزانه و دمکراتیک سپهر فراگیر سیاست معطوف سازدهای  بسوی سازمایه
برآمده از گفتمان توسعه انسانی پایدار مجال تکوین وبسط  های  روایت که در پرتو آموزه
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برای ترویج ارزشها و    ای  است تا حکمرانی خوب را به رهنامه  یافته است در سودای آن

حامالن و مروجان  ،  در همین راستا.  نهادهای دمکراتیک و گذار به دمکراسی مبدل سازد
ورزانه سیاست  و  ـ    خوانش  سیاستگذاری  توانش  اهمیت  به  اذعان  عین  در  دمکراتیک 

وهای  قابلیت مراجع  و  دستگاهها  ساالرانه  فن  و  اندکار    مدیریتی  دست  کنشگران 
جمله  ،  سیاستگذاری از  خوب  حکمرانی  دمکراتیک  عناصر  تا  دارند  آن  به  گرایش 

بشر،  برابری،  مشارکت همگانی به حقوق  برجسته  ،  احترام  مانند آن را  اجماع محوری و 
دمکراتیک و نزد هواخواهان  -در چارچوب خوانش سیاستگذارانه ،  بر همین اساس.  سازند

 .  حمکرانی خوب با حکمرانی دمکراتیک همسان و هم معنا است اساسا ، این خوانش
وابسته به جریان اصلی که حکمرانی خوب را خوشامد گفته و  های  در مقابل خوانش  

تنگناهای   از  برون رفت  برای  اندیشگی راهگشا و چاره ساز  نوعی دستگاه  از آن چونان 
برنامه پیشبرد  و  نیافتگی  یادهای  توسعه  به  های  خوانش ،  کنندمی  توسعه  منتسب  موسوم و 

این اندیشه معطوف داشته و بعضا در  های و ناسازهها جریان انتقادی نگاه خود را به کاستی
روایت واسازانههای  قالب  و  شالودهمی  رادیکال  افشای  با  داللتها  کوشند  های  و 

اعیه اعتبار عینی  آن را سست نموده و دهای  بنیان  ،  ایدئولوژیک نهفته در پس این اندیشه
زیربنای    ،  خوانش رادیکال و شالود شکنانه.  و تعمیم پذیری همگانی آن را متزلزل سازند

فکری اندیشه حکمرانی خوب را هدف گرفته و آن را از بنیاد نه یک دستگاه اندیشگی  
به فهم و تبیین و چاره جویی برای مساله توسعه و   ناظر  بیطرف و فارغ از ارزش داوری 

نیافتگی بلکه آن را ترفند و تکاپویی ایدئولوژیک به منظور بازتولید الگویی خاص  توسعه  
قدرت مناسبات  و  سلطه  درونمایه.  انگاردمی  از  یادآوری  با  شکن  شالوده  های  منتقدان 

اذعان نولیبرالی حکمرانی خوب  و  به واسطه آشکار  می  لیبرالیستی  دارند در شرایطی که 
ویرانگر سیاست از تجویزها  شدن آثار  ملهم  اقدامات  بر  های  و  مبتنی  و  اجماع واشنگتن 

برنامه تعدیل ساختاری مشروعیت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای  
همسوی با آنها و هچنین دستورکار توسعه نولیبرالی مورد حمایت شان دستخوش بحران  

افت افتادند تا از طریق تدوین و  بانک جهانی و هم پیمانان فکری و نهادی آن به صر  ،  شد
بیابند آمده  پیش  بحران  از  رفت  برون  برای  راهی  خوب  حکمرانی  گفتمان  . ترویج 

باید چونان راهبردی نگریسته  می  حکمرانی خوب  ،  از دیدگاه منتقدان رادیکال،  بنابراین 
دهای  شود که در اساس به منظور بازتولید هژمونی الگوی توسعه نولیبرالی و رهانیدن نها
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مشروعیت بحران  از  الگویی  مروج چنان  و  پشتیبان  المللی  بین  پولی  و  و    ،  مالی  طراحی 

    . تمهید شده است
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