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Abstract 

The present descriptive-analytical research has been conducted in an attempt 
to find the requirements of governance in the "post-…” era. Today, major 
developments in epistemology and fundamental changes of ideology have 
seriously changed the political affairs. These two transformations have made 
the institution of the state and its governance in the development era the 
most important priorities of policymaking and theorizing. In response to the 
question raised, this article is organized in two sections: in the first section, 
after explaining the logic of transition to the “post-…” era and the reasons 
for finding the importance of governance, the most important requirements 
of governance in the age of development have been proposed by 
emphasizing the moral/native conditions of Iran as one of the countries on 
the path of development. For this purpose, a critical normative theoretical 
approach has been used considering the governments responsible for 
preparing "fundamental goods”. The results of this research show that issues 
such as rethinking the philosophy of development, paying attention to the 
idea of alternative development, improving the quality of the development-
oriented government, and the teleology of governance in the age of 
development with local requirements are some of the most important issues 
that should be on the agenda of governments seeking development, including 
the government of Iran. 
Keywords: Political Philosophy, Development Governance, Government, 
World politics, Iran 
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 دوراندرهادولتیحکمرانطیوشراازهاینشیپ

 رانیبرادتاکیباها«پسا»

 رانیا ،سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر دانشیار علوم محمدتقی قزلسفلی

 
 چکیده

 حکمرانی هایبایسته و الزامات که است درآمده نگارش به اصلی پرسش این به پاسخ در مقاله این

 در یکی عمده تحول دو امروزه که نیست پوشیده کسی بر اند؟کدام« پساها عصر»در هادولت

 دگرگونی دستخوش را سیاسی امر جهان، ایدئولوژیک سیمای بنیادین تغییر دیگری و شناسی معرفت

 اولویت مهمترین به را توسعه در آن حکمرانی مساله و دولت نهاد دگرگونی، دو این .است کرده جدی

 در نوشتار مطروحه پرسش به پاسخ در و توضیح این با .است کرده تبدیل پردازینظریه و ورزیسیاست

 اهمیت دالیل و پساها عصر به گذار منطق ایضاح از پس نخست بخش در :است شده تنظیم بخش دو

 تمهیدخیرهای» را هادولت وظیفه که انتقادی هنجاری رهیافت از گیریبهره با حکمرانی، مقوله یافتن

 عنوان به ایران بومی / اخالقی شرایط بر تأکید با را توسعه حکمرانی الزامات مهمترین داند، می «بنیادین

 چون مسائلی دهد می نشان پژوهش برآیند .است کرده مطرح  توسعه مسیر در کشورهای از یکی

 و گراتوسعه دولت کیفی ارتقای جایگزین، توسعه ایده به توجه توسعه، فلسفه در بازاندیشی

 کار دستور به باید که  هستند مواردی مهمترین جمله از بومی الزامات با توسعه حکمرانی شناسی غایت

 پیشِروی افق طرح دلیل به حاضر مقاله .شود تبدیل ایران در دولت جمله من و پیشرفت طالب هایدولت

 .است تحلیلی توصیفی آن روش و کرده استفاده انتقادی هنجاری نظری چارچوب از هادولت حکمرانی

 .ایران جهانی، سیاست دولت، توسعه، حکمرانی سیاسی، فلسفه :گانکلیدیواژ
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 هالمس طرح

 برای را بنیادین سیاسی متون از گرانبها میراثی هاسده طول در سیاسی فلسفه و اندیشه

 و هاپرسش میان این در .است گذاشته جای به حکومتها و سیاسی اجتماعات

 دولت، ماهیت و ضرورت مثل سیاسی زندگی گوناگون هایزمینه در مهمی های دغدغه

 انبوه جدید، هزاره از پس دهه دو .است یافته بسط و طرح رتsقد و عدالت قانون،

 لهامس که است واقعیت این مؤید سیاسی و اجتماعی تحوالت کثیر نیز و هاپژوهش

 ورزیسیاست موضوع مهمترین چنان هم «رژیم بهترین قضیه» سیاسی، تعبیر به و دولت

 بسیار نقش و دولت نام به عنصری وجود سر بر ما همه قرار این از .است پردازی نظریه و

 و  9:1392محمدی، گل) داریم اجماع اجتماعی زندگی در آن مهم

 عمده هایدگرگونی بازتاب که پساها عصر به گذار در اینک(.  10:1382[دالکامپانی

 مهمی و گسترده هایبحث است، جهان ایدئولوژیک سیمای تغییر و شناختیمعرفت

 در توسعه و حکمرانی ،شدنجهانی با پیوند در دولت نقش و دولت جایگاه درباره

 .است جریان

 سر پشت را مهمی فرازوفرودهای و تحوالت تاکنون بیستم قرن اواخر از هادولت

 میزان به آن پیشرفت و دوام و دولت مقوله امروزه که است آشکار اما اند، نهاده

 از. است خورده گره حکمرانی مقوله با جهانی و ملی، محلی، سطوح همه در ایفزآینده

 ناشی هایچالش ایران، جمله من هادولت از بسیاری دشواره البته و مهم حقیقت رو این

 ما کشور برای توسعه در دولت حکمرانی .است توسعه مختلف سطوح در حکمرانی از

 .شود می تعریف فراملی و فروملی تعهدات از ایشبکه با پیوند در جوامع، دیگر پای هم

 ای،منطقه مهم قدرت یک مقام در نظران،صاحب از بسیاری اعتراف به کنونی ایران

 Patricia و  337:1396آبراهامیان،)(. است شده ویکمبیست سده وارد

Rakel,2008:29-30 )به مرکز از را خود اقتدار که گرفته شکل آن در دولتی و 

 در است آن نیازمند نیز دولتی چنین همه این با .است داده گسترش جهان نقاط اقصی

 آن با اقتصادی و اجتماعی جهات از که مشکالتی و ها بحران به توجه با و رو پیش افق

 پژوهش قرار این از .نماید جدی توجه حکمرانی مقوله به کندمی نرم پنجه و دست

 به دولتها حکمرانی هایبایسته و الزامات که است پرسش این به پاسخ پی در حاضر

 از حاضر پژوهش که آنجا از است؟ چگونه _پساها عصر_ در ایران دولت ویژه
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 نخست بخش در منظور این به ت.گرف خواهد بهره انتقادی ـ هنجاری نظری چارچوب

 و حکمرانی چون متغیرهایی منطق آن از پس و شود می ارائه مذکور رهیافت از وجوهی
 برای ایدستمایه خود توضیحات این. شود می مفهومی ایضاح پساها دوران به گذار

 گرامیداشت هدف با حاضر نوشتار د.بو خواهد شده طرح سؤال به پاسخ و دوم بخش

 از مقاله در تا شده تالش رو این از است شده تقریر گلمحمدی احمد فقید استاد خاطره

 .شود استفاده نیز ایشان پژوهشی دستاوردهای

 انتقادی هنجاری تحلیلی نظری؛ چارچوب

 فلسفه سترگ سنت به دولت، روشمند مطالعه که کرد انکار تواننمی را واقعیت این

 و(  17:1396محمدی، گل) دولت هنجاری وجه به  عمدتاً که دارد تعلق سیاسی

 حیث از آن بر مضاف .است بوده متمرکز مختلف هایدوره در آن تحوالت

 به که امری دارد، هنجاری رویکردی مشخصاً سیاست فلسفه خود نیز شناختی هستی

 موقعیت یک در و پردازدمی جمعی خوب سامان و نیک و صحیح نظم سرشت چیستی

 حال عین در و ضروری اخالقی حیث از عمالً چیزی چه که کندمی مشخص سیاسی

 فلسفه که آنجا از دیگر، سوی از(.  46 :دوم جلد ،1395 منوچهری،. )است ممکن عیناً

 ایشیوه به وفاق و دوستی حق، آزادی، عدالت، چون هنجاری هایشاخص از سیاسی

 فلسفه برلین، آیزایا کالم به .است اخالق فلسفه از بخشی گوید،می سخن انتقادی

 در اخالقی هایاندیشه کاربرد یا کشف از است عبارت انتقادی ـ هنجاری سیاسی

 در تفحص هنجاری ورزیاندیشه مشخصه وجه(.   Gray, :1995  120سیاسی عرصه

 اندیشه دیگر عبارت به .دارند قرار نیک زندگی راستای در که است اموری باب

 را سیاسی نظم یا سیاست از یافتهنظم کلیت یک از نمادین تصویری انتقادی ـ هنجاری

 و دولت با داشتن سروکار های، کالین تعبیر در سیاسی دانش آنکه گو .دهدمی ارائه
 است گواهی روشنی به اینجا تا تعبیر این(.  119:1385های،) است هاحکومت فعالیت

 .هستیم انتقادی  - هنجاری رویکرد از گیریبهره نیازمند حاضر پژوهش در چرا اینکه بر

 :است بوده هاپرسش این طرح پی در سیاسی نظریه انتقادی، ـ هنجاری ماهیت ابتنای به
 با آن رفتار شیوه بر باید اخالقی اصول کدام کند؟ عمل باید چگونه حکومت

 بایدها این است؟ بهترین سیاسی نظم نوع چه اصوالً و باشد؟ حکمفرما شهروندانش
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 مشروعیت یا سازیموجه به که سیاسی نظریه در اخالق فلسفه ماهیت بر است تأییدی

 (.22 :1385 سویفت،)کند می کمک سیاسی امر
 مرگ از سخن 1960 و 1950 دهه طول در آنکه وجود با گذشت اشاره به چنانکه

 انتقادی ـ هنجاری رویکرد از حوزه این 1970 دهه از اما آمد، میان به سیاسی فلسفه

 ,Marder in Magun)است یافته تداوم دقت به هم تاکنون و شده تقویت مجدداً

 این به پاسخ برای تالش کرده تشدید را رهیافت این ماهیت آنچه. (2020:27-28

 امر از آدمیان زندگی جهان یا جمعی حیات قلمرو چگونه که است اساسی پرسش

 و وفاق ، وگوگفت کارآمدی، عدالت، چون عامی هنجارهای و گرفته فاصله مطلوب
 ساحت در چه ما سیاسی حیات امروزه .است شده تضعیف میزان این به تا مشروعیت

 بدون تواندنمی رو آن از .است خورده گره جوامع دیگر با مدنی، جامعه چه و دولت

 بدون بیرد، قول به که چرا باشد، اتکا قابل لغزنده و پیچیده وضعیت این از مناسبی فهم

 شد خواهد کاسته فرو گذشته چونان تئوریک امری به تنها کارآمدی، با پیوند و آگاهی

(Bird, 2006: 251). 

 و شده آگاه هابحران به نسبت که باید انتقادی ـ هنجاری ماهیت واسطه به سیاسی فلسفه
 هایبحران و بینظیر امکانات مورد در شدت به که معنی این به دهد؛ هشدار پیوسته

 چه هر اُسولیوان قول به و دهد هشدار سیاسی فلسفه شناختی منابع به نسبت و عصر

 ترتیب همین به(. 397 :1389اُسولیوان،) شود درگیر آن مبتالبه مسائل و جهان با بیشتر

 هنجاری و اخالقی عدبٌ از و آگاه ها،انسان بدبختی و سرکوب فراگیر واقعیت به نسبت

 عصر زیست شرایط ابتنای به خود گیریجهت در و باشد آن هایعلت ترسیم به متعهد

 پرداز، نظریه یک .کنند عمل و فکر تر وطنی جهان ،«سازی غیریت» از گذار با پساها،

 اخالقی حیث از و جدی فکری نظر از او نیست ایدئولوگ دیگر رهیافت، این در

 پی در سیاسی فلسفه انتقادی ـ هنجاری رهیافت اساس این بر .کندمی عمل مسئوالنه

 مثل کنونی زندگی ارزشی ترجیحات به دستیابی امکان از روشنی و مشخص تعریف

 .است حاکم دولت و شهروندان میان وفاق و عدالت آزادی،
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 نظری مبانی

 پساها دوران به گذار (1

 دهه تحقیقاً و تقریباً آن زمانی عدبٌ که پساها عصر به گذار سطور، این راقم دیدگاه از

 که است هاییزمان روح مبین است، کمونیسم فروپاشی با مصادف و بیستم سده پایانی

 است شناختی پارادایم یا الگواره بر ناظر آن اولین :میدهد بازتاب را صورت یا وجه دو

 تورن آلن .است آن برای کلیدواژه بهترین گراییفرااثبات اصطالح تسامح اندکی با که

 و زبانی گذار بر ناظر فرهنگی چرخش به استناد با (2007) جدید پارادایم کتاب در
 در(.  Tourian,2007 و 1396تورن،) است کرده تأید را جدید دوره به گذار فلسفی،

 بر اتکا با و بود تبیینی شناسیشناخت حامی گراییاثبات شناسیمعرفت پساها، عصر

 همین در بود آن بر و کردمی قلمداد علمی نهج ادامه را خود تجربی تحقیق و مشاهده

 سده در .گردد منتهی شفاف و منظم ایجامعه استقرار به اثباتی االجتماع علم مسیر

 و پسااثباتی هاینحله انواع و داده دست از را خود حیاتی نیروی رویکرد این بیستم
 هایمؤلفه و مبانی از بسیاری ناگزیر .گرفتند را روایت کالن این جای انتقادی

 / گراییپسااثبات دوران معنا این به .کردند رها فهم نفع به را تبیین پردازی نظریه
 از استقبال مقابل در و معرفتی هایدوالیسم شکنیشالوده از شد آوردگاهی پسامدرن

 حامیان و بودند فلسفه یا علم سازیغیریت مخالف که بیناذهنی/ بینابینی فضاهای

 علوم هایعرصه تمام دستاوردهای از گیریبهره و رویهم موافق درستی به آن امروزی

 .اندفرهنگی

 پسامدرن، جمله از پساها انواع که میدهد دورانی نوید پساها عصر توضیح این با

 یک از .روندمی شمار به هاآن جمله از ...و پسامارکسیسم و پساتاریخ پساحقیقت،

 نگوییم اگر هانظریه طرفانهبی توضیح نظری چندگانگی از ناشی موقعیت این در منظر،

 و ثابت مبنای نگرش این ویژه به .است گرفته تفسیری خصلت بالطبع ناممکن

 هاروایت کالن نقد با (.58۱ :5831معینی،) نیست قائل اثباتی دانش برای ناپذیری خدشه

 برای واحد زبان یک یافتن نامدشناسانهمیشناخت تردیدگرایی های کالین آنچه بسط و

 سوی از اما (.8۱۳: 5831های،) است شده ناپذیردسترس هستی و جهان امور گزارش

 ایلعنانیه مطلقاً آن در که مخاطره و تردید و سوءظن از سرشار جهان این دیگر،

 بلومنبرگ،) است درآمده سیاسی و نوالهیاتی و واقعی گوناگون هایهیأت به گذشته
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 نتیجه، در و دهد میدان فرهنگی میان مسائل انواع به تواندمی تحوالت این(. 84 :5045

 و دیگری درک از نوپدیدی شرایط انسانی، هایجهانزیست و هاارزش و هنجارها آن
 بداعت دریدا و لیوتار فلسفی زبان به .بخشد رونق را پردازینظریه عمومی عرصه تکثیر

 کشدمی پیش را دولت و علم عدالت، از جدیدی امکان معنا هرمنوتیک شکنانهمنطق

 .میکند آشکارتر را دعوی این پساها عصر دوم صورت ایضاح (.8۱:58۳0 ایلزورث،)

 ایدئولوژیک سیمای تغییر از ناشی بنیادین دگرگونی از دورانی به ورود پساها عصر

 را عرصه-زدگیفلسفه / زدگیعلم مثل-زدگیایدئولوژی از گذار با که است جهان

 سرعت و ماهیت (.58۳۳: ۰44 قزلسفلی،)است کرده باز هویتی و فرهنگی رقبای برای

 دوران عمیق های ،محرک مکگرو و هلد آنچه از ناشی جدید، دوران به ورود از ناشی

 حال در هایزیرساخت جمله از(. 5833:5۳ مکگرو، و هلد)کنندمی عنوان پساها

 جابجایی و مهاجرت رشد جدید، جهانی کار تقسیم جهانی، ارتباطات دگرگونی

 زده گره معاصر سیاسی امر به را تفاوت واژه واقع در زیست، محیط تخریب و مردمان

 به دادن تن از ناگزیر را جهانی سطح در متمدنانه زیست اگرچه وضعیت این .است

 هایگیریتصمیم و هاگزاری سیاست داخلی سطح در کند،می فراگیر مذاکره فرمول

 کار دستور مطابق تا دهد می سوق سمت این به را  ایران در دولت جمله از ها، دولت

 .نماید طراحی را راه نقشه توسعه حکمرانیِ جدید

 گریاداره حسن یا حکمرانی (7

 قرار رویدادهایی تأثیر تحت پیش از بیش هادولت کنونی، دوره در که آنجا از

 )گیردمی شکل آنان استحفاظی حوزه یا قلمرو دسترس از بیرون که گیرند می

 بیش سیاست مختلف هایعرصه در حکمرانی مقوله ناگزیر  ،(583۱:۰53 گلمحمدی،

 یکی دیرباز از کنیم،می تأکید .آیدمی در فراملی و فروملی فعالیت صورت به پیش از

 و حکومت مسأله  به توجه همواره سیاسی نظریه و سیاسی تفکر هایدغدغه مهمترین از
 از را سیاسی متفکرین اساساً امر این که  ایگونه به .است بوده آن اِعمال چگونگی

 امر به توجه که است داشته آن بر پسامدرن حتی و مدرن دوران تا سیاسی اندیشه آغاز

 ثقل مرکز را  نهاد این توسط قدرت اِعمال چگونکی و دولت تعریف  و حکومت

 منظر از چه حوزه دراین متفکرین .دهند قرار سیاسی اندیشه حوزه در خود مباحث
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 ویژه تأکید امر براین اساساً مدرن دوران در چه و دولت و حکومت کالسیک تعریف

 .باشد باید چگونه آن عمالاِ شیوه و دولتی قدرت اختیارات ماهیت که اندداشته

 در زیاد پیامدهای و هاداللت و شاخصها با خوب حکمرانی مفهوم که است قرار این از

 .شد روروبه گسترده پذیرش با و اجتماعی علوم قاموس وارد بیستم قرن پایانی دهه دو
 به کنندهتأمین نهادی از دولت نقش تغییر دیدگاه، این به مربوط مباحث ترینمهم از

 .است توانمندساز نهادی

 ایده و نقش که دهدمی نشان وبر ماکس تا ارسطو از سیاست سابقه در تأملی اندک

 فرمانروایی معنا ترینگسترده در حکومت .است بوده حکومت به متعلق هماره بنیادین

 هر برگیرنده در تواندمی هیوود اندرو درست تعبیر به و است دیگران کنترل یا کردن

 :1390هیوود،) شود می اجرا و حفظ منظم فرمانروایی آن راه از که باشد سازوکاری

 در را خود استحکام تلقی، این(.  Goodin and Klingemann, 1998:629و 39

 تعمیق چون متعددی عوامل نتیجه در و 19 قرن نیمه از .بود کرده حفظ هاقرن طول

 تا جامعه فرودست قشر ترگسترده هایاعتراض بروز سیاست، در مردم نقش جریان

 برای فشارهایی شاهد  هاارزش مناسب تخصیص برای سیاست عرصه شدن تخصصی

 یا یک به آن سنتی نهادهای و دولت از هامسئولیت تا ایمبوده حکومت از زدایی تمرکز

 به گذار و پساها عصر حساب این با .کند پیدا انتقال سیاسی و اقتصادی سطح چند

( 5835:۰5، محمدی گل) است نامیده جهانی عصر در زیستن آلبرو مارتین که موقعیتی
 تک خصلت و لویاتانی، ماهیت و حکومت مرحله از را ما که است تاریخی لحظه همانا

 با(.   Ohmae, 2008 :223-228) )است کرده وارد  حکمرانی مرحله به آن، ساحتیِ

 هایبخش از مرکب و بزرگ ایمجموعه اکنون که شد دانسته شرایط این به توجه

 کمک به باید خوب حکمرانی شده باب تازه عبارت قالب در عمومی و خصوصی

 دهه از است، حکومت ترگسترده اطالق که خوب حکمرانی که لذاست. بیاید دولت

 .گرفت قرار استفاده و توجه مورد سیاسی علوم و اجتماعی علوم عرصه در میالدی 34
 از برخی و جهانی بانک ملل، سازمان به وابسته نهادهای میالدی ۳4 و 34 دهه طول در

 Rosental and) اندداشته اساسی نقش مفهوم این گسترش در پردازاننظریه

Poluha,2002:204). 



 9 |  محمدتقی قزلسفلی

 

 زندگی سازیهماهنگ و  سازیبهینه برای  گوناگون هایشیوه به ،اصطالح این

 امر در فراگیر نهادهای از یکی خود حکومت پس باشد، چنین اگر .دارد اشاره اجتماعی

 و ها،مراتب سلسله بازارها، :از عبارتند حکمرانی اصلی ابزارهای ..است مداریحکومت
 اخیراً کاربرد (.مقدمه:5045.دیگران و نورث .اوغلو عجم) هاجریان فضای و هاشبکه

 اهمیت مدیریت، جدید هایشکل ایجاد مانند هاییدگرگونی نمایانگر واژه این ملموس

 حکمرانی یعنی فروملی و فراملی هایسازمان بیشتر ثیرأت و سیاست هایشبکه فزاینده

 سازو از انتقال جهانی  خوب حکمرانی تحلیلگران، از برخی نظر به .است سطحی چند

 دید از ولی .است زنیچانه و مسئولیت بر اتکا و اعتماد به کنترل و فرماندهی کارهای

 .است کردن حکومت کمتر معنای به همیشگی،  ایده این کردن عملی دیگر، ایعده
 ندرآمد نگارش به  روند این توضیح در و ۳4 دهه اوایل در که مهمی آثار از یکی

 این طبق .است گابلر و ازبورن مشترک اثر حکومت آفرینی باز تاثیرگذار کتاب

 خدمات دادن و سازیسیاست کارش که کندمی کار بهتر وقتی حکومت پژوهش،
-بخش و دولت کارگزاران که هاییمجموعه به باید را سیاست اجرای رو ازاین .باشد

-Osborne and Gaebler .1992: 68) کرد واگذار اندخصوصی شده فربه های

 از،شدنجهانی با چگونه که دهدمی توضیح خود اخیر پژوهش در هیوود اندرو(.72

 خود داریم نیاز آن در که رسیممی وضعیتی به سیاسی عرصه در وبری حکومت ساختار

 اصالح و تعریف لزوم شرایط، این سأر در .کنیم سازگار جدید شرایط بعضی با را

 میان مسئولیت ها،نقش تفکیک و تمایز از، عبارتند دیگر وجوه .است حکومت نقش

 ضرورت  سرانجام و  عمومی و خصوصی هایحوزه مناسب احیای بازارها، و حکومت

 که هاشبکه یا ایشبکه حکومت به غیرمنعطف مراتبی سلسه و عمودی ساختار زا تغییر

 رو ازاین (.Heywood, 2000: 123-125 ) میشود زداییمرکزیت روند تسریع سبب

 اساسی نقش دوعنصر خوب، حکمرانی گذار و تحول این در  که کنیممی مالحظه

 در  حکومت پاسخگویی دیگری و مختلف شئون در مردم مشارکت و رقابت .دارند

 .گوناگون هایعرصه

 امروز ایران در گریاداره حسن هایبایسته

 به پاسخی در ،(خوب حکمرانی) گریاداره حسن موضوع شدن دانسته نیک

 ویژه به 5۳34 دهه آغاز در مدرنیزاسیون هایروش و توسعه فلسفه های شکست
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 یا همراهی ضرورت زمینه در را هادولت که رنگارنگی هایپیشینه و دشوار تجریبات

 کرده توسعه حکمرانی در بازاندیشی به ناگزیر جدید دوران توسعه هایسیاست تغییر

 معنی به موضوع این است، شده گفته قبالً که همانطور حال عین در .یابدمی معنا است،

 صندوق و جهانی بانک در نظر اتفاق پیدایش و دستوری اقتصادهای شکست به اعتراف

 پیشرفت و سیاسی نظم از جهانی اقتصاد راهبردهای نسبی کارایی پیرامون پول المللیبین

 به جهان مختلف هایبخش در اجتماعی نوین هایجنبش جدید موج برآمدن .است

 دیگر دالیل از هم حکومت پاسخگوتر هایشکل و حکمرانی ارتقای برای تقاضا همراه

 وجود بابت ازاین ایفزاینده نگرش(. 00: 58۳۱ فلین،) است ناگزیر روند این شیوع

 به را توسعه حال در هایدولت خارجی و داخلی منابع گسترده، فساد که  است داشته

 گذاریسیاست سالم هایمحیط ایجاد ضرورت شدن جهانی چشمگیر رشد و دهد باد

 (. 000:5833 ، گریفیتس) است برده باال را اقتصادی و اجتماعی مدیریت و داخل در

 بر اقتدار یا کنترل اعمال و کردن حکومت شیوه یا عمل معنی به حکمرانی اینجا در

 .است زمانه هایدگرگونی با متناسب مقررات از ایمنظومه طریق از  اتباع اقدامات
 و اداره چگونگی و مردم بر حکومت چگونگی توانمی را گریاداره گوهر بنابراین

 از امروزه که محور توسعه حکمرانی تعمیق بر تأکید و تسریع .دانست دولت امور تنظیم

 از است روشنی نشان شود،می ابراز آنجا و اینجا مرداندولت و نظران صاحب سوی

 مثال، برای .سیاسی هاینظام معیوب ساختار شناسیآسیب و موضوع این اهمیت

 ساختاری مشکالت و معضالت به اشاره در ایران مجلس رئیس قالیباف محمدباقر

 همانا امروز، ایران در دولت مهم چالش که است داده نشان توجه مهم این به کشور

 است قوی حکمرانی کلی طور به و سازیمردمی و هوشمندسازی سازی،شفاف

 .(اینترنتی منابع در 5045قالیباف،)

 گذشته میرژ از که ییها تجربه همراه به توسعه یها گفتمان و ها هینظر یبررس ندیبرآ
 منظر نیاز ا .است بوده توسعه دهیعد مشکالت تداوم و وجود از یحاک م،یا بوده شاهد

 یهاهینظر نقد کیو پرات یتوان سپهر نظریم را یاسالم انقالب رخداد گرچه
 ستین معنا بدان نیاما ا .کرد یمعرف یبوم اقتضائات با دینوپد مدل ارائه و ونیزاسیمدرن

مثال  یبرا .است داشته قیتوف یحکمران یهاساحت تمام در دیجد یاسیس نظم که
رشد برخوردار است، اما  یکه کشور ما، از عموم نهادها یپرسد چرا در حالیم یمنتقد
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در منابع  58۳۱ م،ی)سرزعاست؟ فیچنان نح توسعه، هم یآن در حکمران یخروج
 دارد، وجود جهان در افتهین توسعه کشور صد از شیب هنوز که نیاز ا یبا آگاه (.ینترنتیا

 ها هیع آن تنوع امکانات و نظرو به تب یغافل شد که عصر جهان دیمهم نبا  مساله نیا از اما
 .کشورهاست گریکشور ما و د یرو شیامکان، پ کیهمچون 

 در که ریاخ یها مطرح شده در سال یانتقاد یهادگاهید با یهمراه در سطور، نیراقم ا
ـ یهنجار کردیرو دادن قرار هیدستما با است آن بر رد،یگ یم قرار پساتوسعه مطالعات حوزه
در  توسعه پرداخت. یحکمران یهاضرورت و گاهیجا مجدد یابیبه ارزتوان یم ،یانتقاد

توسعه، به  یتأمل درباب ابزارها ازمندین ر،یخا یها از دهه شیما ب،پساکروناپساها، یایدن
 یکراکر عالوه بر تأمل انتقاد ریبه تعب م؛یازمندیآن ن اتیدرباب غا حیو صر یتأمل انتقاد

 (.۰33: 58۳1 )کراکر، میازمندیهم ن یستیمتأمالنه درباب چ دنیشیاند یدرباره چگونگ

 نیادیبن پرسش نیا طرح ما، کشور  توسعه روند و تیماه ینقاد کنار در مساله نیتر مهم
 ریناگز را مهم نیا که ییایدن در یحکمران تداوم و عیتسر ضرورت به توجه با که است

 توسعه اصالً رد؟یبگ قرار کار دستور در دیبا ییها مؤلفه و ارهایمع چه است، ساخته
است؟ از منظر فلسفه  یواجد چه مختصات محور بوم ستیز  توسعه و محور یانسان

تناسب با توسعه یناموزون و ب یها یدئولوژیا یاعتراف کرد، ناکارآمد دیبا یحکمران
 بر که یهنگفت یها نهیهز توسعه، حال در و افتهیتوسعه یکشورها اغلب در داریپا
 پساها، یایکه سبب شده در دن یامر .است کرده وارد عتیطب و یآدم جهان ستیز

 ییمعناگرا وجه توسعه، اخالق قرار نیاز ا .ردیبگ قرار یجد توجه مورد یا توسعه اخالق
 معضالت و ها بحران با مواجهه یپ در که است کیاستراتژ، یهنجار ـ یانتقاد تفکر از

 دیحال اگر توسعه با بحران است. /معضل صیتشخ حال نیع در و یبشر رنج ساز سبب
 به شود، فهم یبوم ـ یاخالق اصول بر یمبتن و یانتقاد ـ یهنجار پروژه کی مثابه به

 یزندگ ملموس بهبود جهت در اش یاجتماع و یاسیس ،یاقتصاد یندهایفرا که یا گونه
 از گرید عبارت به باشد؟ یمختصات چه یدارا دیبایم شود، فیتعر و یسامانده امروزمان

جمله من کشورها یاسیس نخبگان عمل و توجه مورد دیبا ییزهایچ چه یهنجار منظر
 ست؟یگرا چدولت توسعه یحکمران طیو شرا ازهاین شیپ اصوالً رد؟یکشور ما قرار بگ

 سطور در که ینظر و یلیتحل دگاهید کی حیها پس از تشرپرسش نیپاسخ به ا یبرا
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 یحکمران معضالت رفع لیتسه یبرا یزیتجو کردیرو نییتب به ادامه در شد، مطرح شیپ
 .میپردازیم امروز رانیا در توسعه

 در یمتعدد یها افتیره شاهد ،یماض یهاهما در ده :گذشته راثیم در یشیبازاند •
تسامح گفت هر کدام از  یتوان با اندکیم .میا بوده یاسیس هتوسعه و توسع نهیزم

اند از گرفته دست در را امور زمام یاسالم انقالب بعد دهه چند نیکه در ا ییها دولت
 ه،یریاند)بشگرفته بهره ناموزون و ناقص شکل به نهیزم نیا در خاص یدئولوژیا کی

 نظر مد را الگوها نیبا ا یو همجوار یهمراه یشود گفت دعویم حداقل ای ،(۱3۳:583۰
و  داریبا توسعه پا ،نو و پساتوسعه سمیبرالیل ،یوابستگ یها هینظر ،ینوساز هینظر :اند داشته

 نیا از کی هر است یعیطب هستند. موارد نیاز جمله ا ینگر و مشارکتمردم یها افتیره
از  .اند بوده خود عصر یداللت ـ یوضع طیثر از شرامتأ توسعه یها گفتمان و ها افتیره
شده  یبند صورت یانتزاع یتوسعه در سطح کیکالس اتینظر ر،یاخ یانتقاد دگاهید

 گرا، لیکه عموماً تقل دادیدر دوران پساتوسعه نشان م ها هینظر نیا یبودند و واساز
تجربه سده  (.۳0: 58۳1 ،ی)سجاد اند بوده یالجویاست و مدار قتیحق محور، شمول جهان

از رقابت دو بلوک در دوران جنگ سرد و منافع  یگذشته نشان داد مشکالت ناش
 کرده آلوده کیدئولوژیا اغراض با را توسعه یها افتیبزرگ همواره ره یها قدرت

 یها جنبش یریگ شکل یبرا نهیدوم، زم یمثال با فروکش کردن جنگ جهان ی.برااست
 کایآمر زشیدر مقابل خ .شد مساعد یرامونیپ و توسعه حال در مناطق در طلبانه استقالل

بلوک  لیو تشک سمیکمون با رقابت در کشور نیا تالش و یجهان برتر قدرت مقام در
و  ونیزاسیمدرن یها هینظر نیضرورت تدو گر،یعوامل د یشرق، تداوم جنگ سرد و برخ

هر دوره  پردازان هینظر کهضمن آن (.01: 58۳3،یمراد ی)قاض کرد تیرا تقو یدموکراس
 مورد لیدل هر به حال را یافتگینتوسعه یجد یها مؤلفه یخود برخ یها نیدر دکتر زین

 مختلف یها صورت به که ینوساز یها هیمثال، در نظر یبرا .اند نداده قرار توجه
به  یکمّ کردیرو شاهد عموماً ما است، افتهی یتجل سمیبرالینول و سمینوکالس ون،یزاسیمدرن

 یهماهنگ کی شده دیتأک آن در که میا صرف بوده یچون رشد اقتصاد توسعه هم
مثال،  یبرا معضالت توسعه است. هکنند برطرف بازار، قیطر از یفن بهبود و یرفتار

مخالفت  کردیرو نیمندرج در ا یخط تک کردینه تنها با رو ینوساز هیمنتقدان به نظر
بر اساس آن  یسنت و تجدد که نوساز انیم یذات یکردند، بلکه بر فرض ناسازگار
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 جلب موضوع نیا به را کشورها و افراد توجه نیچن هم ونقد وارد کرده  شد، یم فیتعر
 در یکشورها اقتصاد بر یتیچندمل یها شرکت سلطه استعمار، چون ییروندها که کردند

در روند توسعه ناموزون جوامع در  ینقش کیهر  یالملل نیب نظام تیاهم و توسعه حال
 ایدر مجموع مشکل گفتمان  (.Inglehart, 1997, 7-15) حال توسعه داشته است

 شرفتیپ ،یفرهنگ و یخیتار یفیک یندهایفرا و عوامل که است نیا توسعه یاصل انیجر
 نداده قرار توجه مورد را یطیمح ستیز یها دغدغه تا توسعه اخالق و جامعه یخط ریغ

  جامعه در ها ینابرابر و اجتماع طرد به یبرالینول گونه از توسعه حال نیدر ع .است
به قول  ،یسازیپرشتاب جهان یندهایفرا یشناخت بیآس ثیدامن زده و از ح یامروز

مشهود  یتیاقل یآن تنها برا یور کرده که بهره جادیا یالملل نیب سمینیدارو ورویاسؤالدو ر
ها و اشکال ینابرابر ساز نهی، زمخالء و نقصان نیهم .(.30:583۱ ورو،یبوده است )ر

 .در حال توسعه بوده است یدر کشورها یو اجتماع یاقتصاد یهامختلف شکاف

که درخصوص  یمسائل و مشکالت :توسعه در نیگزینو و جا یاندازها توجه به چشم •
 کی تا شد یا نهیزم گرفت، قرار اشاره مورد کی ۀنکت در توسعه یمیقد یها هینظر

 .ردیگ صورت توسعه یها یاستراتژ و ها نیدکتر و توسعه یمعنا در یاساس نظر دیتجد

، 583۳ ک،یو هارت و تیپ) «نیگزیجا ۀتوسع» یبرا ییها نهینظرها به زم دیتجد نیا
 یاخالق ـ یانتقاد ییگرا توسعه ینوع از یامکان را آن دیفرصت عمل داده که با (۰۳1

دارند ضمن  ازیما ن استیچارچوب متفکران و صاحب نظران و اهل س نیدر ا .کرد یتلق
 پردازان هینظر یمتأخر که از سو یکردهایاز رو ن،یشیموفقِ پ یها از تجربه یریگ بهره

 نگر اخالق توسعه انیحام و د،یجد انینهادگرا ان،ی، از جمله پساتوسعه گرا«عصر پساها»
 نیا تا کرده فراهم یفرصت یانتقاد یها هینظر نیحضور ا .کنند استقبال شود،یم عرضه

 ای یاسیس و یمفهوم یها ینابرابر تا شوند ینهایزم یانتقاد یها یساختارشکن و یبازسنج
در  یمهم پردازان هینظر ریاخ یها در سال .شوند مرتفع تینها در و برجسته آن یاخالق
 )«توسعه اخالق گذار انیبن»گولت، که از او به عنوان  سیچون دن توسعه هم ۀعرص

آلن کراکر،  دیوید ردال،یبه همراه گونار م شود یم ادی (888، 58۳1 ،یمنوچهر
به مثابه  دیاند که حال توسعه با مهم اتفاق نظر داشته نیسن، بر ا ایالحق و آمارت محبوب

فهم شود و  یو اصول اخالق یارزش حاتیترج یا بر پاره یمبتن یهنجار ۀپروژ کی
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تمام مردم  یدر جهت بهبود زندگ دیآن با یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد یندهایفرآ
 ).58۳1، گرانیگولت و د ردال،یم شود یسامانده

 توسعه یارهایمالک و مع .است بشر نوع رفاه توسعه، جوهر هم هنوز میفراموش نکن
 و یاساس یازهاین با آن مطابقت بلکه صرف، یاقتصاد یور بهره ای رشد نه گرید

 و فیتعر نو از دیبا را توسعه معنا نیبه ا. است اجتماع کی مردمان رشد به رو یها آرمان
توسعه  اریگولت، مع سیبه قول دن .داد سوق یاخالق امر بحث عرصه به و کرد ییزدا ابهام

اکنون بتوانند  شدند، یشناخته م یبه مثابه ش نیاز ا شیکه پ یباشد که مردم نیا دیبا
خودشان را رقم  یو عمل کنند و سرنوشت اجتماع ابندیعرصه ها حضور  ۀفعاالنه در هم

راه  نیدر ا زین نیو کارافر یطبعا نخبگان فکر کنند، یمردم مشارکت م یبزنند، وقت
 ستهیشا یانسان خیتار یده شکل »و به قول گولت، نند،یآفر یفعاالنه دانش و عمل م

 گر،ی، به عبارت د(۰04-۰5۳: 58۳0گولت، ) «کنند یم آغاز را شیخو جامعه و تیهو
 جادیا دیبا بلکه ،یاقتصاد صرف رشد مالحظه نه شرفت،یپ فلسفه و یاصل هدف

 .باشد تر یانسان یزندگ یبرا از ها توده کردن توانمند یبرا ییها فرصت

دولت و  گاهیتوسعه نقش و جا یاز منظر معرفتشناس :گرا توسعه دولت یفیک یارتقا •
گذشته در  یها افتیو ره ها هیدر نظر .کنشگران مهم است یگریو شکل باز تیغا

  ۀوجود داشت؛ اما چنان که اشاره شد، از آغاز ده یفاحش یها تفاوت گرانیخصوص باز
 گاهیبر نقش و جا شرفتیتوسعه و پ ۀنینظر در زم از متفکران صاحب یاریبس 5۳۳4 

 یبرتر کشورها تیپژوهشگران نشان دادهاند موقع یبرخ .اند داشته ژهیو توجه ها دولت
 یجدا( 5834:5۰8 ع،یبد)بوده است  «دولت قدرت و نقش ریتأث ریز یبه تمام« شرفتهیپ

 شد، خواهد ارائه نهیزم نیا در ها آن دگاهید از یمختصر ادامه در که یپردازان هیاز نظر
 توسعه ۀعرص در دولت یایپو و مثبت نقش بر اواخر نیا در هم یالملل نیب یها سازمان

 یکارآمد اثبات یبرا یدیمف سنجش زانیم و محک روسیبحران کروناو .اند کرده توجه
 وهیش به جهت نیا از تواند یم و است بوده ناکارآمد یها دولت ضعف و موفق یها دولت

 در مینکن فراموش گرید یاز سو .کند کمک بزرگ یها بحران با مناسب برخورد نوع و
نقش دولت در  یانسان ۀتوسع. است دولت با تیعامل ،یانسان توسعه به دیجد یکردهایرو

 (5۳5:58۳1 ترز،یپ نیندرو) «داند یم یانسان یدر توانمندساز یتوسعه را همانا تالش جد
 و هدف چند د،یها در هزاره جد دولت یبرا یبانک جهان ۰44چنان که در گزارش سال 



 05 |  محمدتقی قزلسفلی

 

 ای یگذار استیس یفضا جادیا .۰ساختار قانون  یزیر یپ. 5. است شده نییتع شاخص
از  یبانیپشت .0ها  ساخت ریو ز یاجتماع یدر خدمات اساس یگذار هیسرما. 8ثبات 
 .ستیز طیاز مح یحفاظت جد .1 ریپذ بیها و اقشار آس گروه

 شبردیپ در دولت مؤثر نقش بر که است یشاخص پردازان هیتوماس گلد از جمله نظر
 دولت مؤثر نقش به وانیاو با اشاره به تجربه تاد. دار دیتأک یکم و یفیک ۀتوسع

او با استفاده از مفهوم  .است کرده توجه یجهان یبازارها و ها سازمان با وندیپ و گرا توسعه
که  یا شده تیو هدا ینشیآگاهانه گز یوندهایبر آن است که پ« ایپو یوابستگ»

در صنعت و تجارت  شرویپ یجهان یو بازارها روهایعالقه مند به توسعه با ن یها دولت
 ست؛ین یخارج یها کشور به دولت کیواگذار کردن  ینه تنها به معنا کنند یبرقرار م

 .(Gold, 1998, 44-133است ) یو اقتصاد یاسیو رشد س ییایعامل پو نکیبلکه ا

 تیاهم از یاقتصاد و یصنعت توسعه در دولت نقش و لیبرز کشور مثال با هم وانزیا تریپ
آن است  یدر پ چپاول ایتوسعه  :دار شهیاو در کتاباستقالل ر.است گفته سخن نهاد نیا

 وانزیا اند؟ بوده قادر توسعه جامع روند عیتسر به یساختار چه ایها  نشان دهد کدام دولت
 یاندازها چشم قادرند ییها دولت نیچن که دهد یگرا نشان متوسعه یها دولت به اشاره با

اقدام  ها رساختیآموزش و ز  نهیزم در و تیتقو نخبگان انیمدت را در مدراز ینیکارآفر
 حاکم دولت و نیچ نمونه به اشاره با نیچن هم وانزیا کنند. نیادیبن یها یگذار هیبه سرما

  نهیزم در دولتمردان دگاهید تیاهم به سو، نیبه ا 5۳۳4 دهه لیاوا از کشور نیا در
 که دهد یم نشان نی.تجربه موفق چکند یاشاره م یخارج میمستق یگذار هیجذب سرما

دراز  یبه منافع مل اتکاء و یشیانددور و منطق با دیبا هم توسعه به رو یکشورها گرید
کنند و در رأس آن مشارکت در  دایپ یرفت از معضل عقب ماندگ برون یبرا یمدت راه
 و یداخل یها تیموفق نیب کنند. لیخود تبد  هتوسع  هرا به برنام یجهان یاسیاقتصاد س

 به تواند یم یالملل نیب کار میتقس و دارد وجود تنگاتنگ و میمستق یوندیپ یخارج بستر
 .شود لیتبد نیادیبن تحول امکان یبرا ییمبنا و اریمع

 .شود یگرا تفاوت قائل متوسعه دولت و غماگری دولت انیم وانزیا تریپ که نیسرانجام ا
در  .دهد ینم توسعه امر به را الزم تیاهم و گذارد یم هیما جامعه از غماگریچراکه دولت 

بلکه به  کنند، یم یرا سرپرست یگرا، نه تنها تحول صنعت توسعه یها که دولت یحال
گرا از توسعه یها دولت .کنند یم فاینقش ا زیتحول ن جادیگفت که در ا توان یم یدرست
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 یدراز مدت برا یشغل یها و پاداش یقوم یساالرستهیبر شا یمبتن ینظر سازمان درون
 دیگرا نامتوسعه توان یرا م یفقط دولت .هستند یسازمان یهمبستگ حس و تیمسئول جادیا

 .به اجتماع را در کنار هم داشته باشد اتکاء و یخودگردان که

 با را توسعه در دولت تیاهم و نقش که برد نام یپردازان هینظر دگاهید از دیسرانجام با
 محبوب ،یکنل مک یکر ن،یفیگر تیاند.ک مورد توجه قرار داده یانسان توسعه تیمحور
 به توسعه اخالق لیکرد که در ذ یمعرف ینظرانصاحب توان یم را سن ایآمارت و الحق

بازار  یهایپردازان پساتوسعه ضمن نقد کاستهینظر دسته نی.ادهند یبها م یانسان  توسعه
 توسعه برنامه در تیموفق عامل را آن کرده یبانیپشت مبنا تیحما باتیآزاد، از ترت

 توسعه در ها دولت کار برنامه اساس، نیبر ا (.14: 58۳۰ )سن، کنند یم یمعرف کشورها
 یها تی.هدف توسعه همانا پرورش قابلباشد مردم یزندگ تیفیک به یبخش بهبود که دیبا

خوب است؛ اما از  ییزاو درآمد دولت یها فرصت و ها امکان عیجم گسترش و ها انسان
 و یطوالن شاد، یزندگ از برخوردار شهروند که کند توجه دیبا دولت کیتر  آن مهم

 در را توسعه که متفکران نیا است. نیادیتحوالت بن یبرا یمیعظ هیسرما چه خالق
 فیدر روند توسعه تعر یبه وجه دیبرآنند مردم با کنند یم فیتعر داریپا  توسعه یراستا

ها چه امروز چه فردا برخوردار  به فرصت یدسترس یبرا یشوند و از بخت مساو
 توسط دیبا توسعه که یمعن نیا به باشد، یتوانمندساز دیها در توسعه با باشند.هدف دولت

 دولت کی مؤثر نقش مستلزم اهداف نیهمه ا .مردم یبرا نه ردیگ صورت مردم
 (.58۳1:55 ،یو مک کنل نیفی)گراست

در کتاب  رود، یتوسعه به شمار م  نهیزم در شده شناخته یمتفکر امروزه که سن ایآمارت
پرداخته  یانسان  توسعه از شکل آن از تیحما به خود گریو آثار د یتوسعه به مثابه آزاد

دارد،  یو حداقل فینح ینو که خصلت سمیبرالیل یها که در آن دولت برخالف آموزه
 یاشکال عقب ماندگ ریو سا یقحط ها، یچون فقر، نابرابر ییها دهیخود را در مقابل پد

 ردال،ی)م مردم است یها ییگسترش توانا ندیفرا یاو توسعه نوع  دهیبه عق .داند یمسئول م
 یانسان  توسعه یاخالق اسیمق قراردادن لحاظ با نی(. بنابرا884: 58۳0 گران،یفرانک و د

 آن از مردم که دید یاها و عالئق توسعهگسترش انتخاب ندیچون فرا هم دیبا یآن را م
 که شود یتوان گفت توسعه در کشور ما آن هنگام محقق میبالطبع م .ندیجو یم سود

 و برود انیم از و افتهی لیتقل خالقانه کنش و مشارکت ،یمانع نوآور یهانهیزم و عوامل
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مند نظام تیمحدود ،یکم اقتصاد یهافرصت ،یکشملموس فقر و بهره یهانشانه
 یو اقتصاد یاجتماع یهانهیزم در ها دولت حد از شیب دخالت ای یگریتصد ،یاجتماع

 .رفع و رجوع گردد

اشاره  یانسان  هتوسع  هیدر نکته سوم به ابتناء نظر :مانده جامع و ابعاد مغفول  هتوسع •
که آن یکی است: دگاهیتوسعه وامدار دو د رامونیکه اساساً هر گونه بحث پ میکرد

 شرفتیپ درآمد، شیافزا ،یمل دیتول رشد چون ییارهایمع و میتوسعه را صرفاً با مفاه
  توسعه شکل در تر جامع صورت به را توسعه که یگرید و کند یم انیب نهایا جز و یفناور
نظر  مدّ یاساس یها یآزاد بانیپشت و مقوم ینهادها گسترش ندیو فرا یانسان یهاییتوانا

از توسعه به  یمهم اریبس یاجزا اول، دگاهیآشکار است با انتخاب د .دهد یقرار م
در سن،  ینینائ یمهم توسعه هستند)نور یهاکه از مؤلفه ییاجزا شود، یسپرده م یفراموش
 ،یکیزیاز جمله در سطح ف است. افتهیهم  تر عیابعاد وس  توسعه معنا نی(.در ا(32، 1392

 در سطوح ،یعاطف یکردهایدر رو ،یدر روابط متنوع اجتماع ست،یز طیمح  حوزه در
 هگل، که نیا اخالق و معنا.  هدر حوز ،یخیدر بستر و بافت تار ،یاسیس  نهیدر زم ،یروان

از شدن است و  یانهفته منشاء متضمن توسعه است گفته یمناسبت به یآلمان لسوفیف
 از توسعه یواقع ذات به یاشارت واقع در شتن،یخو تحقق یبرا ینهان استعداد ای تیظرف

  هطور که به اشاره گذشت از اواخر ده است. همانگر توسعه دولت یحکمران منظر
 یها محرک نیمؤثرتر از یکی عنوان به گرید یها نهی، عامل فرهنگ در کنار زم1980

 س،یلی؛ و208، 1394 ا،ی)پا قلمروها، مورد توجه قرار گرفت  همه در توسعه و رشد
 یجهان  هرا ده  1997تا  1988 یها سال ونسکویالزم به ذکر است  (.143-150، 1393

  هبه مقول دیبا نیداشت که توسعه پس از ا دیتوسعه و فرهنگ اعالم کرده بود و تأک
همانطور که احمد  (.505 :58۳1 ترز،یپ نی)ندرو داشته باشد یفرهنگ اهتمام جد

 تنها نه فرهنگ است، داشته حیتصر زین شدن یجهان رامونیدر پژوهش خود پ یمحمد گل
 کرده حفظ را خود تیاهم زین دیجد هزاره آغاز در بلکه ستم،یب سده یانیپا یهاسال در

 راثیم بر یمبتن همواره توسعه که است نیا تیواقع (.۰4۳: 5835، ی)گل محمد است
 .است بوده یفرهنگ نیب تبادل یجهان سطح در و یفرهنگ شتنیخو یبازساز ،یفرهنگ
 دایو تحول پ رییتوسعه تغ یها جنبه گریاز د رتریجوامع د یِفرهنگ  هجنب ای یفرهنگ  هتوسع

 گرید شود، نهینهاد یفرهنگ شتنِیخو یاما اگر بازساز (.۰45: 58۳0، ی)نراق کند یم
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 ژهیو به را توسعه مقوله یاریامروزه متفکران بس .کند یم لیتسه را یترق و رشد یها نهیزم
 و یمعنو راثیم و یقوم تنوع حفظ و اقوام گاهیجا به توجه با یفرهنگ چند جوامع در
 انیحام حال نیع در کشورها نیتر باثبات و نیتر افتهی امروزه توسعه .اند کرده مطرح ینید

متبوع خود  یدر داخل دولت مل یمذهب یزبان یها گروه و اقوام یبرا یفرهنگ تنوع
 .هستند

 است گرفته قرار توجه مورد توسعه با وندیپ در هم نید  مساله که است اساس نیبر ا

(Hasan, 2017:34-36.) مقوله توسعه، گذشته یها هینظر در که است یحال در نیا  
 توسعه متأخر یها هیشده است.نظر یجامعه تلق شرفتیپ یبرا یهمواره به عنوان مانع نید

 امر در حال نیع در هم بوده برجسته آن در نید هم که یجوامع موفق تجربه دینبا
 یها ها و ارزشیاند، فراموش کنند.حضور مثبت تلقبرداشته یاساس یها گام تیمدرن

 یاری توسعه امر در معناگرا میمفاه از توان یم که کرده تیتقو را زهیانگ نیا ینید
 دوران یبرا نینو یفرهنگ و یاسیمنظومه سدهی.هابرماس متأخر در چارچوب اجست
 است پرداخته یامروز پساسکوالر جوامع در مذهب مؤثر تیبه نقش و اهم پساها

 کین امر به مربوط یاخالق میمفاه مثابه به مذاهب بیترت نیبه ا (.۰4۳: 58۳1 )توماسن،
حال او در  نیدر هم .شوند دانسته عرض هم سکوالر جهان میمفاه ریسا انیم در توانند یم

 دی: امگفته که سیوید چارلز دگاهیبا اشاره به د (2002) تیو عقالن نیکتاب د
 یتیموفق و یخرسند ندهیآ در که کند قیتصد نانیاطم با تواند ینم نید بدون یسکوالر

 در یاجتماع یزندگ رونق و توسعه پساها، جهان در ردیگ یم جهی، نتداشت خواهد وجود
(. امروزه Habermas,2002:78-79) است ممکن ریغ ینید اخالق و نید ابیغ

دهند که با وجود حضور یم حیمسلمان توض یپژوهشگران با استناد به تجربه کشورها
 جهینت کی .کرد توسعه یحکمران نهیزم در شرفتیاز پ یخوب یهاتوان نمونهیم ن،ید

 و قیمل دقأتوانند با تیمردان کشور ما مدولت که است آن یتجرب تحول نیا یراهبرد
 مسلمان یکشورها از شتریموفق و ب یبه الگو بردار یمشکالت جامعه بوم یشناسبیآس

 .ازندی دست

آمده  0تا  5یکه در بندها یتمام مطالب  جهینت :یبوم الزامات با توسعه یشناس تیغا •
 دهند یتوسعه نشان م یها و هم تجربه ها هیمهم است که هم نظر  مقوله نیتوجه دادن به ا

بر  یجامع و مبتن ا،یاست پو یندیدولت توسعه باور، فرا یحکمران ریکه قرار گرفتن در مس
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اطالعات و رقابت گسترده  یاز فناور یکه امروزه در عصر شتاب ناش یمالحظات اخالق
از  یکیبرجسته در سطح منطقه و جهان، فقدان  گاهیکسب جا یبرا گریکدیکشورها با 

 یدر پ یپ یا دهیروند توسعه را مشکل و مشکالت عد گر،ید یها یآن ابعاد و ناکارآمد
 یاساس  مساله سه از بند نیا در است مناسب رو نیاز ا .آن کشور خواهد کرد ریگ دامن

کشورها از جمله، کشور ما چشم   هها در توسعه جامع هم آن یامروز گاهیکه نقش و جا
 .مییاست به اختصار سخن بگو ریناپذ زیو گر یدنیناپوش

و نقش آن در امر توسعه  انسانبه  توجهاخالق توسعه،  یها هیاول در چارچوب نظر  مساله
 کننده نییتع ینقش یدارا را یاساس یها یآزاد که عدالت و توسعه از یدگاهیاست.د

 دگاهید نیدر ا .است استوار افراد یداور و تیمسئول ،ینیآفر نقش بر بالطبع و داند یم
 اند یافراد ها انسان نگرش نیدر ا .ریپذ نقش و منفعل نه نیآفر نقش است یفرد انسان
 ندیفرا مراحل یتمام در فعال حضور ای و شیخو یجمع مشارکت با که مسئول و آزاد

 یتوانمند که است یهیبد .زنند یم رقم خواهند یکه مچنان را شیخو سرنوشت توسعه،
 جامعه ای اجتماع هر بر حاکم یاسیس و یاجتماع باتیترت یچگونگ را ها انسان یعمل

 .کنند عمل آن به دیبا که دارند یتعهدات نهیزم نیها در ا .دولتدهد یم شکل یاسیس
انتخاب و توانمند   دامنه گسترش ،یآزاد حق یاعطا یمعنا به نجایتوجه به انسان در ا

در  سن، ایاست..آمارت نیادیبن یرهایخ نشیگز لیساختن افراد و به قول جان راولز، تسه
 تیاهم به است یا اشاره که کند یاستفاده م ادیبن حق  هتوسع  هاز واژ یبه درست جا نیا

)سن،  هاست آن  هها که از جمله حقوق هم انسان یتوانمند یو ارتقا یانسان  هیسرما
1392 ،439.) 

به قول  ای یساالرمردم حیروند صح  کننده نییتع تینقش و اهم ،یدوم و محور  مساله
(.ارسطو در 215:1394 ،یی)رضا است کیدموکرات ینهادها قی، تعم(1965) یپا نیلوس

 و گذشته قرن مهین در تریشومپ د،یجد دوران در لیدوتوکو یالکس و الدیسده چهار قبل م
بر آن  یدموکراس یها یکاست از یآگاه با کیهر د،یجد هزاره آستانه در تورن آلن

 را محقق کند یعموم ریخ تواند یانواع بهتر م گریبا د اسیدر ق یاسینوع نظام س نیبودند ا
 اقدام یبرا مهم و نخست گام میکن فکر است یعیطب اساس نیبر ا مقدمه(. :5045 )تورن،

 نیمأگرا، در جهت تتوسعه دولت یحکمران نیادیبن اهداف نیترمهم از یکی جهت در
 یروالز ریمتوازن و به تعب یتوسعه اقتصاد یو به طور کل یو رفاه عموم یعدالت اجتماع
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: 583۳  ه،یری)بش است یاسیس قدرت ساختار کردن زهیکلمه منصفانه، همانا دموکرات
 یفشارها با یهمرو در و پساها عصر در توسعه استیس میاگر توجه کن ژهیبه و (.۰0۱
 توسعه حال در یکشورها در را استیمختلف س یهاهیال در راتییتغ به ازین شدن، یجهان

 .است کرده لیتبد یاتیح یامر به

شدن یجهان  دهیتوسعه، پد یدر قلمرو حکمران تیاهم یمهم سوم و دارا اریبس  مسالهاما 
که  ی(. امرهمقدم  :58۳۱ ،ی)موثقاست آن با ما کشور جمله، از کشورها ییارویو نوع رو

 نیا از مساله نیا .دیآن را مذهب مختار زمان نام توان یم یریو ناگز تیاهم ثیاز ح
بر سر  یجد یها، چالش شدنیجهان عصر دارند باور یاریبس که است توجه واجد جهت
، آلبرو، 224:1396 ،یمحمد گل ،Elkins,1995:67-69) هاستدولت تیحاکم
 حیتصر یدموکراس یها هینظر کتاب در نگهامیکه فرانک کانالبته چنان (.199، 1380
متفاوت  یکراسدمو روند بر آن ریتأث و شدن یجهان نهیها در زمیریگجهت است کرده
 باربر انیا ک،یچون کلود ا یکه کسانیمثال در حال یبرا (.345:1396 نگهام،ی)کان است

 امثال مقابل در دانند یم ها یدموکراس یبرا یخطر را ها شدن یجهان کاکس، رابرت و
 به ها فرصت جادیا امکان بر کایملیک لیو تر مهم ها آن از و هلد دیوید بک، شیاولر

ها و هیسو .اند داشته مبذول یجد توجه ها یدموکراس یشدن برایجهان دهیپد واسطه
 کشورها استیدر ساختار قدرت و س یجد یهاشدن گسلیجهان گوناگون یندهایفرا

در  یاز کشورها یاریبا جامعه در بس یاسینظام س یعمود رابطه عموماً .است کرده جادیا
 .است سوق داده شده یساالرحال توسعه به سود مطالبات مردم

شدن در گفتمان توسعه کشور ما هم مورد یجهان دهیپد که کرد مینخواه یلذا تعجب
ها و  از افراد، سازمان یاریاست و بس یو واقع ریناگز یچراکه امر .است ژهیتوجه و

خود  گاهیجا یرشد و کاهش فقر و ارتقا برد شیپ یبرا یها از آن به عنوان فرصت دولت
 حال نیدر ع یشدن، حرکتیجهان  دهیپد .نگرند یم هندسه ـ قدرت ای الملل نیدر نظام ب
 یما تحول ملل، کار کتاب در شیبه قول رابرت را .است ریناپذ برگشت و ریناپذ مقاومت

 تازه خواهد داد. یرا ساختار کمیو ستیقرن ب استِیکه اقتصاد و س میکن یرا تجربه م

اقتصاد  .یو نه صنعت مل یمل  مؤسسه نه داشت، خواهد وجود یمل یتکنولوژ نه گرید
آنچه در  .رفت خواهد انیم از م،یدار مفهوم نیا از ما که یبرداشت با کم دست زین یمل

 یاست که در آن زندگ یتیخواهد ماند، جمع یباق یمل یداخل محدوده مرزها
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 گان،ی)شا ابداعش خواهد بود  هیروح و دیتول ییِبرنده آن، توانا یها .برگکند یم
58۳۳:۱8.) 

پدرساالر در  یکشورها تیوضع رامونیدر پژوهش خود پ بود، کیطور که ار پس همان
 یامروز یها تمام دولت یبرا یشدن الزامات جدیجهان دهد یشدن نشان میعصر جهان

 یسازکیدموکرات درباره یلیتفص یهمو در بحث(.۰45: 58۳3 )بود، به همراه آورده است
 روند عیتسر در دوران نیا تیمز چند بر است، یجهان عصر دیؤدر عصر پساها که م

 طالب یها دولت یحکمران استیس توجه مورد تواند یم که است گذاشته دست توسعه
 انیم یها ارزش کننده لیتسه تواند یشدن مینخست، جهان .ردیگ قرار شرفتیپ و توسعه
 یبازساز یبرا یفرصتتواند موجد و یم یشدن در عرصه فرهنگیدوم جهانباشد، یفرهنگ

 ژهیو به فربه تیکننده هونیمتأ یآبشخورها و یمجار کردن توانمند و گسترش و یتیهو
 دهیپد نکهیسوم ا ،(۰14: 5835 ،ی)گل محمدباشد یفرهنگ رانیا چون ییکشورها یبرا

ناموزون و آزار  یخیجنوب و در حال توسعه رابطه تار یکشورها یبا توانمندساز مذکور
 .کند لیتبد یرا به تعامل افق یدهنده عمود

 یبسامدها از یمند بهره از یجالب یها نمونه هند و نیچ کشور دو ریدر دو دهه اخ
به  متحده االتیا از نیچ یحت گرا هستند.دولت توسعه یشدن در حوزه حکمران یجهان

گرفته و در  یشیهم پ کیمحصوالت تکنولوژ  نهیبرتر جهان در زم  هعنوان صادر کنند
 ریکه در چند سال اخ یامر و توسعه است. قیتحق یها نهیشدن به ژاپن در زم کیحال نزد

 یها ماه در و است گشوده را کایآمر و تیپرجمع کشور نیا انیم یتجار یا منازعه باب
 .دیرس خود اوج نقطه به گذشته ییکرونا

 دارد قرار ما مردان دولت و ما کشور یفرارو ریمس نیا بنابر آنچه آمد حال آنچه در
و رشد  ها ینوآور ،یجهان وزن یب اقتصاد ریمس در یمنطق راه نقشه از است عبارت

 چیاست که ه یشدن چون موجی.جهانیو فرومل یدر ابعاد فرامل یکیارتباطات الکترون
 نیا برابر در شتریهر چه بچراکه ،را ندارد آن برابر در مقاومت ای زیگر یارای یا جامعه

 از را خود شتریب چه هر م؛یمان یم کنار جهان حرکت ریمس از شتریب م،یکن مقاومت موج
 در هم آن میشو یم آن یقربان ناخواسته و مییآ یم گرفتار آن دام به شتریب م،یکش کنار آن
 و ایآس.آنچه به عنوان معجزه میبپرداز را شدن یقربان نیا نهیهز دیکه خود بایحال

از  یحاک شیاز پ شیمشهور شده ب ریاخ یها و هند در سال نیچ  کننده رهیخ یدگرگون
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مناطق  نیا تیموفق ترز،یبه قول جان پ .گراستتوسعه یها دولت ینقش مؤثر حکمران
(.دولت 81۳: 58۳1 ترز،یپ نی)ندرو قابل تحقق نبوده است یا دولت توسعه کیبدون 
 اجرا هوشمندانه را توسعه هرچقدر که باشد مهم نیا متوجه دیبا یدر عصر جهان یا توسعه
.در واقع، شود موفق یجهان سطح در هوشمندانه وندیپ به توجه بدون تواند ینم کند،

 ضرورت و اند تعامل در یجهان سطح با یشکل به کیهر گوناگون توسعه یکردهایرو
ما اگر براساس  رسد قضاوتی.به نظر ماست کرده ریناگز را یهمکار نیا شرفت،یپ
هر  (،۰50: 5044،ی)قزلسفل باشد پساها جهان در یحکمران فلسفه از ریناگز یامدهایپ

 موارد نیملزم به ملحوظ داشتن ا ،یاسیو نظم س یجهان فرهنگ ستیجامعه با هر ز
ن و مقام انسان را فراهم شأ یبرا الزم یعموم خدمات و یماد لیکه وسا ی:اقتصاداست

 و باتیترت قیطر از خود جامعه یشادکام و رفاه جادیا یبرا تیکند؛ احساس مسئول
 یندهایفرا ینهاد قیتعم ؛یزبان و یفرهنگ یگوناگون به احترام ینوع ؛یاجتماع التیتسه

 قیتشو یبرا انتخاب دامنه گسترش به عمل در و باشد یمشارکت و جامع که یاسیس
که اختالفات را نیا به التزام و خشونت دامنه بردن نیب از به یبندیمردم؛ پا یهایتوانمند

 .کرد حل متعامالنه یروندها قیطر از دیتوان و بایم

 یریگجهینت

 ریاخ یها توسعه در دهه یها و تجربه ها هینظر  مشخصه نیتر مهم میکن یم دیتأک گریبار د
 یامر شرفتیپ و توسعه اساساً یعنیبوده است. یداخل یها نهیو توجه بر عوامل و زم دیتأک

 ابعاد تیتقو آن با همسو و دولت فعال نقش ،یداخل تحوالت و روهاین بر یمتک و زا درون
 یها هینظر همه در درست ری.به تعب.است توسعه و تجدد ریمس در الزم یاجتماع و یفرهنگ
 .است یدیکل دولت نقش خوب، یحکمران و توسعه جامع

به پشتوانه  که نیمگر ا گردد ینم نهیتجدد نهاد ندیچون فرا جامع هم  هبه زعم ما توسع
 یگذشته چه اتفاق یها در طول دهه افته،یدر جوامع توسعه  مینیبب یو نظر یعلم یآگاه

جوامع در حال توسعه به آن صورت امکان وقوع  گریافتاده است که در کشور ما و د
باشد  داشته یعنصر اصل ایآن است که اگر تجدد و توسعه دو بعد  تیاست؟ واقع افتهین

 عقل به تیاز منابع و عنا یبردابهره اریامکان و اخت یعنی ک،یخرد تکنولوژ یکیکه 
 توجه توسعه مقوم یاسیس و یفرهنگ ابعاد بر که کیدموکرات خرد دوم و است یابزار

ثر خرد مؤ مختصات فاقد ما، جمله از توسعه حال در جوامع عمده کرد اعتراف دیبا دارد،
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 شی.خرد مذکور در دو روند مرتبط با هم پاند توسعه تیریمد نهیزم در کیدموکرات
توسعه را بر عهده  نیسنگ  فهیوظ تواند یم یدولت :یرسم یِحکمران سطح اول رود؛ یم

 نشان ها لیتحل زیباشد.شواهد، قرائن و ن یو منافع مل یمصلحت عموم ندهیکه نما ردیبگ
اعظم  یها قسمت یبرا داریپا  توسعه به یابی دست نیادیبن و یضرور شرط که دهند یم

کمبود آب، فقر و  ،یاقتصاد ،یاسیس یها جهان امروز از جمله کشور ما که با بحران
 یو سطوح مختلف حکمران ها هیپا میتحک کنند، یدست و پنجه نرم م یشکاف طبقات

 ریغ شامدرنیپ دولت از گذار م،یباش داشته نظر در که است یمهم نکته نیا ..است
 ،یسو گری.از داست نبوده ساده و سرراست یامر مدرن کامالً دولت به کیدموکرات

و دولت مدرن  یاسیس  تهیمدرن که است قتیحق نیا دیمؤ ها تجربه و ها هینظر ندیبرآ
 یتیوضع  -یثر از عوامل داللتمتأ هم مهم نیباشد.ا یو مقطع ستایا یامر تواند ینم

 به را خود مدرن دولت که شود فیتعر یا گونه به دیبا هم و است جامعه کی گوناگون
 .ندیبب مجبور دیجد نسل یها خواسته و ازهاین به ییپاسخگو

نقادانه و  تیآگاه، با ذهن  هو اما بعد دوم به ضرورت، خود جامعه را مد نظر دارد.جامع
ها و ارباب  تک شهروندان، طبقات، گروه که شامل تک ندهیبه آ دواریو ام نیالبته خوشب
مثل  زهایدر نسبت مسائل و چ تواند ینقاد م تیذهن یآگاه و دارا  ه.جامعشود یمعرفت م

 ای یعلم و تکنولوژ  هرابط ،یو اجتماع یو کاربرد علوم انسان یستیچ ،یآدم تیماه
 جوامع در یاسیس انسداد یخیکند.شوربختانه بسط تار یتأمل و واکاو نیو د یتکنولوژ

نقادانه  تیآگاه و ذهن  جامعه گرفتن شهیر از یاسیس یها ستمیس یداریناپا و افتهین توسعه
و  هیما تُنُک یو نقاد تیعقالن بوم ستیز زیکرده همسو با آن در سطح جامعه ن یریجلوگ

 نیتر مهم بودند، برآن پردازان هیگذشته، عمده نظر یها شده است.در دهه فینزار و نح
کشورها   همه که است آن تی.اکنون نظر اکثراست یعیطب منابع شرفت،یپ عنصر

در  نهیزم نیدر ا یریمؤثر و فراگ ینهادها که نیکنند مشروط به ا شرفتیپ توانند یم
اقدام  مساله که نیامر ممکن نخواهد شد، مگر ا نیا .ردیشکل بگ یمدن  هجامع  هعرص
سطح کارگزارانو یاسیس نخبگان یعنی حل شده باشد: یاسیاجتماع س کیدر  یجمع
 یجمع توافق کیخود به  یسطح اهل نظر و توده مردم سطح عموم بر سر مصالح ملیفکر

 یدارها درباره قانون عقل جهاناندرزنامه و رانیا یاسیآنچه در حکمت س ی.به ابتنابرسند
 است جامعه افکار ای عموم سطح تیآمده است، در نها یاصل حکمران یو به زبان امروز
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 را حکومت نان که یمردمان است داده نشان قوت به خیتار .کرد خواهد یداور که
 ییکویخلق به ن یالملک چون دعا گردانند.به قول خواجه نظامیبرنم یرو آن از بخورند،

 .گردد ادتیز روز هر و باشد داریپا مُلک آن گردد، وستهیپ

 یم میافکن نظر توسعه یحکمران تیماه بر یخیتار کیالکتید انداز چشم از میاگر بخواه
 بر را خود چشم میتوانینم تیوضع نیا در و میبریم سر به مرکب جهان کی در ما مینیب

 اتیواقع که است آن یعیطب امر کشور نی.در امیببند یاسالم یرانیا تمدن ستهیز تیواقع
 راثیم با ییایپو حال در جامعه انیم یدائم واکنش و کنش کی متن در ما ستیز

 وامدار ندهیآ روشن ریمس گفت دیبا اساس نیشود.بر ایم فیتعر خود یتمدن و یخیتار
 معاصر مدرن و یاسالم ،یرانیا هیال چند تیهو مختلف ابعاد از یمتوازن و درست بیترک

 نیتضم را توسعه یحکمران فرود و فراز پر ریمس در تیموفق امکان بیترک نی.ابود خواهد
 .کندیم
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