
 

 

 1بشر حقوق و توسعه ، خوب حکمراني

 

 

 2مهدي هداوند

 

 

 چکیده
اصطالحي است که در سالهاي اخير به صورتي فزاينده در ادبيات توسعه، حقوق بشر، دموکراسي، حقوق « حکمراني خوب»

 شود. مقاله حاضر سعي دارد به اجمالالمللي به کار برده مي عمومي، حقوق شرکتها و  مديريت دولتي و همچنين اسناد بين

هاي پديدآمدن و گسترش آن را روشن کند. در اين مقاله ابتدا مفهوم حکمراني و سپس مسئله مفهوم اين اصطالح و زمينه

پديداري دولت مدرن، ويژگيهاي آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرايشهاي مختلف بررسي خواهد شد تا تالش 

براي باز تعريف جايگاه دولت در جامعه ترسيم گردد. آن گاه مفهوم حکمراني خوب در ادبيات توسعه رديابي مي  صاحبنظران

 گردد.شود و عناصر تشکيل دهنده آن بيان مي

ق قدان اتفاگردد. با توجه به فدر انتها رابطه اين مفهوم با حقوق بشر به عنوان معيار ماهوي حکمراني خوب به اختصار بيان مي

المللي، علي رغم وجود برخي نظر در تعاريف، مختصات، اهداف و آثار حکمراني خوب ميان صاحبنظران و نهادهاي بين

مشترکات اساسي، هدف اين نوشتار صرفاً برداشتن گامي کوچک براي شروع تحقيقات بعدي خواهد بود و مدعي جامعيت يا 

 اشد.بتبيين دقيق همه ابعاد و مفاهيم حکمراني خوب نمي
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 مقدمه

 مفهوم حکمراني

در نيمه قرن چهاردهم يک هنرمند ايتاليايي به نام لورانزتي، نقاشي روي ديواري معروف خود را  -1

 قسمت از ايندهد. در يک کشيد که تعارض ناخوشايند و زننده ميان حکمراني خوب و بد را نشان مي

ازي کنند، کودکان براند. دختران شادي مينقاشي ديواري، شهري زيبا قرار دارد که در آن عدالت حکم مي

ت ديگر کنند. برعکس، قسمزنند و ديگران باغباني مياي ديگر شخم ميکنند. عدهکنند و مردها کار ميمي

دهد که و شيطان صفت را بر تخت نشان مي اين نقاشي که نمايشگر حکمراني بد است، فرمانروايي مستبد

عدالت با دست و پاي بسته در مقابل او بر زمين افتاده است. هيچ مزرعه باروري وجود ندارد، هيچ کس کار 

 3شود کشتن مردان و تجاوز به زنان است.کند و تنها کاري که انجام مينمي

اني را عامل مهمي در سعادت شهروندان همانند لورانزتي، انديشمندان سياسي نيز مدتهاست که حکمر

دانند. اين مفهوم، يعني حکمراني، در سالهاي پيش از جنگ جهاني دوم کمتر استفاده شده يک کشور مي

با مفهومي جديد ظهور کرده است که به چيزي فراتر از حکومت اشاره دارد. با  1831ولي در طول دهه 

دهد اما هنوز به نظر رج از ساحت محدود حکومت ارجاع مياينکه حکمراني به فرآيندها و بازيگراني خا

 هاي مختلفي هم چون اقتصاد،رسد مفهوم مشترکي از آن بيان نشده است. اصطالح حکمراني در حوزهمي

 اما حکمراني چيست؟ 1گيرد.فرهنگ، جغرافيا و علوم سياسي مورد استفاده قرار مي

به معني هدايت کردن يا اداره کردن بر  Kubernânوناني از نظر واژه شناسي، حکمراني به واژه ي - 1

( استفاده شده system of ruleگردد و توسط افالطون در رابطه با چگونگي طراحي نظام حکومت )مي

در التين قرون وسطي بود که بر همان مفاهيم هدايت  gubenareاست. اين اصطالح يوناني ريشه لغت 

کند. اين اصطالح در فرهنگ فشرده آکسفورد مترادف با واژه لت ميکردن، قانونگذاري يا راندن دال

( manner) ( يا روش actعمل )» ( استفاده شده است. در اينجا، حکمراني governmentحکومت )

حکم «. (  حکم راندن است function( يا وظيفه)officeو همچنين اداره) (governingحکم راندن)

است. اما در  «کنترل کردن با استفاده از اختيار و همچنين بودن در حکومت حکمفرمايي يا »راندن به معني 

ميالدي، انديشمندان سياسي از اين اصطالح براي متمايز کردن آن از واژه حکومت استفاده  1831طول دهه 

 تواند براي درک اين اصطالح مفيدشود. تعاريف زير مياند که شامل بازيگران جامعه مدني نيز ميکرده

 باشند:

حکمراني، اشاره دارد به خويش فرمايي، شبکه سازماندهي داخلي با ويژگي استقالل، مبادله منابع، »

 « قواعد بازي، خود مختاري قابل توجه در مقابل دولت.

                                                 
3 --Anne Mette Kjar, "Governance", key concepts, 2004, Page.1 
1 -  Ibid, Page 2 



رسد که شامل نظامهاي حکومت کردن در همه سطوح فعاليت انسان از حکمراني جهاني به نظر مي»

المللي است که در آنها تعقيب هدفها از طريق اعمال کردن کنترل، بازتاب بين سطح خانواده تا سازمانهاي

 «. فرامليتي دارند

حکمراني يعني اداره کردن قواعد سياسي رسمي يا غير رسمي يک بازي. حکمراني اشاره دارد به آن »

قواعد معيارهايي که شامل وضع قواعد براي اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چهارچوب آن 

 5«.است.

خوريم. مي ها به آنها براين تعاريف نمونه کوچکي از تعاريف زيادي هستند که در بررسي آثار و نوشته

رد جديد تر از حکومت هستند. کاربهمان گونه که قبالً يادآور شديم، همه اين تعاريف، بيانگر مفهومي وسيع

ا در هشود. همه اين تعاريف، به نقش شبکهينم« دولت»واژه حکمراني فقط شامل بازيگران و نهادهاي 

اند که ممکن است درون حکومتي يا درون سازماني يا فراملي باشند و تعقيب اهداف مشترک متمرکز شده

 6هايي براي اعتمادسازي و ايجاد روابط متقابل و متقاطع ميان دولت و جامعه باشندتوانند شبکهيا مي

اي حکمراني مجموعه»ميالدي :  1885گزارش کميسيون حکمراني جهاني بنا به تعريف ارايه شده در  - 3

از روشهاي فردي و نهادي، عمومي و خصوصي است که امور مشترک مردم را اداره مي کند. حکمراني 

فرآيندي پيوسته است که از طريق آن منافع متضاد يا متنوع را همساز مي نمايد و اقدام همکاري جويانه 

حکمراني شامل نهادهاي رسمي و نظامهايي است که براي تضمين رعايت قانون قدرت پيدا گردد. اتخاذ مي

ه کنند که باند همچنين قرارهاي غير رسمي که مردم و نهادها بر سر آن توافق نموده اند يا درک ميکرده

 7 «نفع آنهاست.

 (UNESCAP)يه کميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي آسيا و اقيانوس»بنا به تعريف 

 گيري و فرآيندي که به وسيله آن تصميماتحکمراني در مفهوم ساده آن عبارت است از فرآيند تصميم»

توان در بسترهاي متنوعي از قبيل حکمراني جمعي شوند(. حکمراني را ميشوند )يا اجرا نمياجرا مي

 3«برد. المللي، حکمراني ملي و حکمراني محلي به کار)شرکتي(، حکمراني بين

ه آن تصميمات گيري و فرآيندي است که به وسيلبه اين ترتيب با توجه به اينکه حکمراني فرآيند تصميم

گردند، شامل بازيگران رسمي و غير رسمي که در امر تصميم گيري و اجراي تصميمات درگير اجرا مي

 اند.استقرار يافتهشود که براي اجراي اين تصميمات هستند و تشکيالت رسمي و غير رسمي مي

دولت نيز يکي از اين بازيگران است. ديگر بازيگران درگير در حکمراني، بسته به سطح حکومتي که »

مورد بررسي است متفاوت هستند. به عنوان مثال در مناطق روستايي، بازيگران ممکن است شامل مالکان با 

سازمانهاي غير دولتي، مؤسسات مالي،  نفوذ اراضي، انجمنهاي کشاورزان روستايي، شرکتهاي تعاوني،

                                                 
4 - Ibid, Page 2 

 181 ص ،1333 سال ،17 انتشار شماره اسالمي، شوراي مجلس پژوهشهاي مرکز توسعه بنيان خوب، حکمراني – 5
7-  "What is good Governance " Unescap, Internet site, 2004. 
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ل شماره تر است. شکاحزاب سياسي، نيروهاي نظامي و غيره باشند. وضعيت در مناطق شهري کمي پيچيده

نمايانگر ارتباطات دروني ميان بازيگران درگير در حکمراني شهري است. در سطح ملي، عالوه بر  1

ر المللي، شرکتهاي چند مليتي و غيره نيز حضودهندگان بينهاي عمومي، البيها، وام بازيگران فوق، رسانه

 ر بگذارند.گيري تاثيسازي نقش داشته باشند يا بر روند تصميمدارند که ممکن است در فرآيند تصميم

شوند. يبندي مدسته« جامعه مدني»تمامي اين بازيگران به جز حکومت و نيروهاي نظامي، به عنوان عضو 

هاي تبهکاري سازمان يافته نيز به ويژه در مناطق شهري ، عالوه بر جامعه مدني، اتحاديهدر برخي از کشورها

 8«گذارند.گيري تاثير ميو در سطح ملي بر روند تصميم

به عبارت ديگر حکمراني محصول مشارکت هر سه نهاد: حکومت، جامعه مدني و بخش خصوصي 

 است.

 
 

اما با درگير کردن بخش خصوصي و جامعه مدني، از آن  گيردبنابراين حکمراني، دولت را در برمي

ور، ررود. هر سه آنها براي توسعه انساني پايدار ضروري هستند. دولت  محيط سياسي و حقوقي بافراتر مي

آورد و جامعه مدني تعامل سياسي و اجتماعي آورد. بخش خصوصي اشتغال و درآمد را پديد ميبه وجود مي

وظيفه  11کند.مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را تسهيل مي هاي فعال برايگروه

  ( 1) شکل شماره حکمراني خوب همکاري و هماهنگي هر چه بيشتر اين سه بخش با يکديگر است.

  

                                                 
8 -ibid 
11 - UNDP, "Governance for sustainable growth and equity" report of international 

conference, united nations, New York, 28-30 July 1999  



 

 

 نخبگان شهري:

 گيري شهر موثر هستند، رسمي يا غير رسميدر شکل -

 اند.به خوبي سازمان دهي شده -

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه متوسط شهري                                                                   :شهريتنگدستان

:     

 بي شکل  -                       اغلب آسيب پذيرند                                        -

 ه غير وابست -                   مورد بهره کشي و سوء استفاده قرار گرفته اند             - 

 نيافته نسازما       -اما در آغاز سازمان يافتگي هستند                    -

 

 اما داراي باالترين ظرفيت  -

 براي ايجاد تغيير 

                                                                                                           



 

 : دولت مدرن، اقتصاد و توسعه

مشخصات  ازبيان مي شود متاثر « حکمراني خوب »بي ترديد بخشي از آنچه که به عنوان ويژگيهاي -1

و ابعادي است  که اصوالً دولتهاي مدرن را از نمونه هاي قديمي تر حکمراني سياسي و ديگر مدلهاي رقيب 

متمايز مي کند. با اينکه  اين ويژگيها در تمامي دولتهاي مدرن مشترک و مورد اتفاق نظر نيست و حتي در 

توان شاخصهايي را ارايه داد که تا حد باب تعريف دولت مدرن اختالف نظر وجود دارد با اين همه مي 

زيادي روشنگر باشد. مشخصات دولتهاي مدرن به ويژه با توجه به تاريخ تطور آنها در اروپا و به منظور بيان 

آنچه که هست )توصيف( که طبعاً متضمن آنچه که بايد )تجويز( نيز خواهد بود، از بيان يکي از نويسندگان 

 معاصر به شرح ذيل است:

 Violence کنترل انحصاري ابزارهاي خشونت و اجبار فيزيکي - 1

 territoriality داشتن قلمرو  - 1

 sovereigntyحاکميت  – 3

 constitutionalityمشروطيت و محدويت به قانون اساسي  - 1

  impersonal power&rule of lawقدرت غير شخصي و حاکميت قانون  - 5

 the public bureaucracyري عمومي الديوانسا - 6

 authority&legitimacyاقتدار و حقانيت  - 7

 citizenshipشهروندي  – 3

 taxationدريافت ماليات  - 8

د، مي تواند انمروري کوتاه بر عناوين فوق و مقايسه آنها با صفاتي که براي حکمراني خوب بر شمرده

 يان نمايد. در صورتي که امکان تشريح هر يکقرابت اين دو مفهوم و مشترکات مفهومي آنها را به خوبي ب

رفت محصول تحول و پيش« حکمراني خوب»شد که از مفاهيم فوق در اين مقاله ممکن بود، قطعاً مشخص مي

همان مفاهيمي است که در طول چند سده اخير به مرور شکل گرفته است و آبشخور مشترکي با پديده 

   11 دارد.« دولت مدرن »

جايگاه دولت و نقش مورد انتظار آن در اقتصاد، از مناقشه برانگيزترين موضوعات در سنت انديشه -1

اقتصادي در طول چند صد سال اخير و در واقع از زمان پيدايش علم اقتصاد مدرن بوده است. اين موضوع 

ي، مسئله پديداري سياس نه تنها از باب کارايي اقتصادي با هدف تخصيص بهينه منابع، بلکه از منظر فلسفه

دولت مدرن در بستر مدرنيته و حتي از جهت ارتباط با بسياري از مفاهيم ارزشي و آرمانهاي بشري هم چون 

ابطه آن با بحث تر راستقرار عدالت اجتماعي، گسترش رفاه، تضمين حقوق بنيادين بشر و به صورت مشخص

ت اجتماعي و محدود سازي حقوق و آزاديهاي عدالت توزيعي و موجه سازي مداخالت دولت در مناسبا

                                                 
11 - Christopher Pierson, the modern state , routledge, 1996, p.98. 



ين کند پردازند. افردي اهميت اساسي پيدا کرده است. تئوريهاي عدالت هر کدام به نوعي به اين مسأله مي

و کاو به ويژه در چند دهه اخير دست مايه بسياري از تأليفات با ارزش در حوزه انديشه سياسي بوده است 

 11به آثار راولز، نوزيک، دورکين، هايک، فريد من و ديگران اشاره نمود.که به عنوان نمونه مي توان 

قتصادي، تا مدتها همواره دو الگوي اوليه در باب نقش دولت در اقتصاد مطرح بوده است. از اازمنظر 

يک طرف، الگوي سرمايه داري ليبرال که براي دولت نقش و تاثيري بسيار محدود و حداقلي در نظر مي 

ر ريزي متمرکز که مستلزم وجود دولتي حداکثري و در مقابل، نقشي بسياسوي ديگر الگوي برنامه گيرد و از

باشد. اما تحوالت چند دهه اخير مدلهاي متنوع اقتصادي را به ارمغان آورده است که محدود براي بازار مي

 13نام برد.« داري هدايت شدهاقتصاد سرمايه»مجموعاً مي توان از آنها به عنوان 

طرح "مدرنيته و بررسي  درک صحيح از تحوالت پيش آمده بدون بازگشتي روشمند به آغاز عصر

 به عنوان آرماني بلند که با برخورد با واقعيتها و گذار از بحرانهاي متعدد، تعديل شده و قوام يافته "تجدّد

تفکر علمي اين است که  هدف 11نام برد، امکانپذير نخواهد بود. "تجربه تجدد"توان به و از آن مي است

ي بيان يوجوه هر چه بيشتر واقعيت را تحت فرمولهاي خود در آورد و بدين جهت اوگوست کنت به زيبا

نيز مصداق  . اين گفته در اينجا"درستي بررسي کرده توان جدا از تاريخ آن بفلسفه علوم را نمي"دارد که: مي

 .اين زمينه دشواريهاي خاص خود را دارد. به تعبير پيرو ودارد و لذا بررسي تحوالت چند صد ساله اخير در 

دهد که اقتصاد، پس از دين مسبب پيدايش بيشترين ا و آراِ در مورد اقتصاد نشان مييهمجموعه داور "ني: يم

 .15."مباحثات و مشاجرات بوده است

رح منابع مط و ميزان مداخله دولت در تخصيص و توزيع دآيوقتي که حرف از اقتصاد پيش مي - 3

 زآيد. حتي مسئله عدالت چيزي جکس کوتاه نمي شود و هيچتر ميها جديتر و قيافهعحواسها جم ،شودمي

ه باشد که خود شکلي از تخصيص بهينه منابع است. تمرکز فلسفنمي "ه طرحي براي توزيع موجه منابعيارا"

ياي معاصر يد معضل اصلي حقوق بشر در دنترددليل نيست. بيبي "عدالت توزيعي"سياسي معاصر بر مسئله 

نيز بيش از هر چيز چگونگي تضمين و تحقق حقوق مدني و سياسي در جهت توسعه و حمايت از حقوق 

ي نابرابر و با شکافهاي عظيم اقتصادي و تفاوتهاي آشکار در برخورداري انسانها ياقتصادي و اجتماعي در دنيا

دي منفي که وابسته به آزا بيش از آن ززده امرونه در دنياي اقتصادمنابع زيست است. زندگي شرافتمندا از

                                                 
 1331 نو، طرح عادالنه، سياسي فرمانروايي حدود دوم، بخش ديهيمي، خشايار تن،÷هم جين سياسي، فلسفه –11 

 ، نشر کوچک11و 11و  7فيلسوفان سياسي قرن بيستم، مايکل ايچ لستاف، خشايار ديهيمي، فصل هاي  

 1331در سنگر آزادي، فريدريش فون هايک، عزت اله فوالدوند، لوح فکر، 

 1373آزادي انتخاب، ميلتن ورز فريدمن، حسين حکيم زاده جهرمي، نشر فروزان، 

 1331قانون، قانونگذاري وآزادي، فريدريش فون هايک، مهشيد معيري و موسي غني نژاد، طرح نو، 

 1331توسعه به مثابه آزادي، آمارتياسن، حسين راغفر، انتشارات کوير، 

 13 شماره دانشگاه، و حوزه نشريه رستمي، زمان محمد «دولت دخالت هاي نظريه» کارنيک، اجيت –-13 

 1378 نظر، و نقد تجدد شناسي جامعه بر درآمدي بشيريه، حسين دکتر –11 

 1375مرتضي نصرت و حسين راغفر. نشر جامعه و اقتصاد، تهران « فلسفه و اقتصاد» مبني، و پيرو –15 



ون چ گويد، همسخن مي "جان الک"تشنه آزادي مثبت است. مدتهاست که دنياي مدرن به زبان  ،باشد

 "اولماکي"چون شهريار آرماني  هم ،بيندخود را در خطر مي فعگاه که منا و آن ،انديشدمي "نتامجرمي ب"

 کند.ميعمل 

ماَ طرح ياز سوي ديگر مساله مداخله و نقش دولت در اقتصاد، در سپهر مباحث فلسفه حقوق نيز دا -1 

که تنظيم روابط اجتماعي را بر عهده سه ابزار: حقوق )اراده قاهرانه دولت  شود. با فرض اينو باز توليد مي

انتخاب فردي و مبادالت آزاد در  در جهت تمشيت مناسبات اجتماعي و اقتصادي(، بازارها )تجسم حق

عرصه اقتصاد( و هنجارهاي غير رسمي )سنت، اخالق...( بدانيم، همواره اين سوال بنيادين مطرح است که 

جايگزين هم هستند و چگونه جاي خود را با يکديگر عوض  اي با يکديگر دارند، مکمل يااين سه چه رابطه

نجارهاي ه ي که بازارها ويشود تا جالذا تاکيد مي ،يکديگرنددر سنت ليبرال، اينها جانشين  16کنند.مي

توانند روابط اجتماعي را تمشيت و ساماندهي کنند، بهتر است از حقوق استفاده نشود که در اجتماعي مي

گرايان، آنها مکمل ترين ابزار مداخله دولت در حيات اقتصادي و اجتماعي است. از ديد نهادواقع مهم

جديدي  تواند نهادهايبا ابزار حقوق و از طريق وضع قوانين مي اگير وفرعنوان نهاد ه ولت بيکديگرند و د

زي الزم براي در بستر سا بنيادينچنين دولت با تصويب قوانين نقش  تعريف، تاسيس و مستقر کند. هم

اي است که جامعه جامعه توسعه يافته، 17 "کارکرد مناسب ساير نهادها و نيز کارکرد بازار در اقتصاد دارد.

را  هزينه امور جامعهقاعده و پرقانون در آن در حد بهينه توليد شده باشد، نه چندان کم که رفتارهاي بي

شود اما مسئله به اينجا ختم نمي 13"د.نه چندان فراوان که راه بر انتخابهاي بهينه افراد بسته شو و مختل کنند

 ل است.و يافتن معيارهاي عيني در عمل بسيار مشک

قبايش راساساَ نقدهاي وارد شده به قانون، يعني ابزار اصلي مداخله دولت در اقتصاد، در مقايسه با ديگر   -5

 The). انتقاد اختيارگرايان دتوان به سه دسته زير تقسيم نمو)بازارها و نرمهاي اجتماعي( را مي

Libertarians Critique) دانند محدود را اخالقاَ نادرست مي طدر شراي، که اساساَ دخالت دولت به جز

يد دارند. از تاکزار و ارزش سازوکار با شخصي و بر تفوق آزادي يستندل نيو براي دولت نقش توزيعي قا

اين منظر حقوق در بهترين وضعيت تهديدي براي آزادي و در بدترين وضعيت همچون سرطاني سمي در 

قاومت توانند در مقابل آن مگران افراطي، مخالفان حقوق واقعاَ ميرسد. از نظر اختياراندام سياسي به نظر مي

بر اين اساس بنا شده است که اساساَ قانون  (the functionalists critique)کنند. انتقاد کارکردگرايان 

آن که گنگ، نامفهوم ودو  صترين مشکل حقوق را در نوع زبان خااست. اينان عمده نا کارآمدپرهزينه و 

 "يربله يا خ"دانند. قانون معموالَ از طريق يک گزاره دوسويه ) باينري ( يعني با عبارت است، مي هيوج

                                                 
16 - The Limit of Law, Mathew Kramer, 1998, USA  

، نشريه مرکزي پژوهشهاي مجلس شوراي "نقش در دولت  اصالحات نهادي از طريق قانونگذاري"دکتر محسن رناني، - 17 

 .1333اسالمي، ويژه نامه قانون مناقصات عمومي، شماره سي و نهم ، پاييز 

 ت( به کوشش سعيد فراهاني، نقش دولت در اقتصاد )مجموعه مقاال"ماهيت و ساختار دولت در ايران "دکتر محسن رناني  -13 

 1331فرد، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي،



کند. در اده مياستف "بيشتر و کمتر"هاي پيوسته مثل کند و به ندرت از مقولهياواليجوز( صحبت م يجوز)

ه ادعا ک واقعي سياه و سفيد نيست بلکه داراي درجات متفاوت است. از سوي ديگر با اين جهانکه  حالي

بقات طها معموالَ بسيار کمتر از پذير هستند، اما اين گروهنفعهاي اصلي قانون، طبقات آسيب شود ذيمي

ي دارند که تحول اجتماعي با سرعت هندسبرند. به عنوان آخرين انتقاد، اينان اظهار ميمرفه از قانون بهره مي

يابد. حقوق صورت حسابي گسترش ميه غييرات بتکه ظرفيت حقوق براي تنظيم  رود در حاليبه پيش مي

ند. کيفر مااست و هميشه عقب مي چون برادر کوچکي است که به دنبال برادر بزرگتر خود در حرکت هم

اي، اهر شيشهگيري، فرآيند پيچيده، ظکه شامل هزينه زياد تصميم است خواست بلندي عليه قانون تنظيم شده

توجه به  گيري،تسخ ،پذيري ضعيف، مسئوليت ناپذيريعدم صالحيت تکنيکي، زبان تخصصي، مشارکت

 The) اينهاست. انتقاد عدم  حقانيت و مانند منابع خاص، فقدان خالقيت، داوري غير منصفانه

Illegitimacy Critique) دانند که احساس تر است. مردم قانوني را موجه و حقاني ميانتقادي اساسي

کنند اخالقاَ بايد از آن اطاعت کنند وقانوني از نظر آنان غيرموجه و فاقد حقانيت است که تصور نمايند آن 

الق عاجز است و يا حتي بدتر، قانوني است که انحراف اخالقي يا مفهومي از اخبه ي يقانون  از پاسخگو

،  "نونتصويب قا قانوني وضع و فرآيند"تواند ناشي از کند. حقانيت يک قانون ميبحران را تداعي مي

 پذيرش کارآمدي و اثربخشي آن، عاقالنه و عادالنه پنداشتن قانون و مسائلي از اين دست باشد. اما زماني

هاي ط رويهکنند، فقکند، شروع به از هم باز شدن ميهاي بافت اجتماع که قانون آنها را تضمين ميکه رشته

ي و استحکام اين بافت را به حالت اول برگرداند. قانون في نفسه از اجراي اين يتواند همگراغير حقوقي مي

 18وظيفه حياتي ناتوان خواهد بود.

طبعاَ پيامدهاي خاصي را در اين زمينه در پي خواهد داشت. بدين ترتيب  پذيرش هر يک از اين نقدها -6

ي يدولتها در حرکت مستتتتمر رفت و برگشتتتتي ميان مفاهيم نظري و اقتضتتتائات اجتماعي هر کدام به ستتتو 

توان طيف دولتها را از نظر ميزان مداخله در بازار و نظم اقتصتتتادي اند. از يک جهت ميگرايش پيدا کرده

ريز دموکرات، دولت برنامه –، دولت رفاه ، دولت سوسيال  نيزيلت حداقلي کالسيک، دولت کشامل: دو

 استتاييشتتنحداکثر مداخله، قابل  تا   دانستتت که از حداقل مداخله بخشتتي و دولت با برنامه ريزي متمرکز

از منظري ديگر ميزان و حد مداخله دولت اوالَ در حيات اقتصتتادي و ثانياَ در حقوق و آزاديهاي  11هستتتند.

توان آنها را در نمودار زير به تصوير شتود که مي ستياستي مي  مختلف فردي، منجر به پديد آمدن رژيمهاي 

 کشيد.

ات ضور دولت در مناسبي زير براي دسته بندي رژيمهاي سياسي از نظر ميزان مداخالت و حيمدل ابتدا

 "حيات اقتصادي"وميزان مداخله در  "حقوق و آزاديهاي فردي"اجتماعي از دو منظر ميزان مداخله در 

 11طراحي شده است.

                                                 
18 - the timits of law, Ibid. 

 در نقش دولت در اقتصاد، همان مرجع. -11 

 ، دکتر حسين بشيريه، دوره دکتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي"نظريه هاي دولت"طرح ارائه شده در کالس درس- -11 
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فلسفه سياسي معاصر نيز عمده تالش خود را در جهت موجه سازي حضور دولت، به عنوان پرسش  -1

وع متمرکز نموده است که مآالَ منجر به پذيرش ن يکالسيک در فلسفه سياسي، در چند دهه اخير بر مسائل

و ميزاني از مداخالت دولت در اقتصاد و در رقابت با بازارها خواهد شد. از اين ديدگاه حداقل سه مکتب: 

 ي است.يقابل شناسا (collectivist)و جمع گرا  (Liberal)، ليبرال  (Lebertarian)اختيارگرا 

طبيعي است، دخالت دولت به جز در شرايط محدود را اخالقاَ  مکتب اختيارگرا که طرفدار حقوق

 ( صرفاَ يک دولت حداقلي و محدود قابل توجيه است. دولت هم1871داند. به عقيده نوزيک ) نادرست مي

گري بايد فقط وظيفه حفاظت از نظم ، مقابله با تجاوز و حمايت در مقابل زور و حيله "شبگرد"چون يک 

(، به تفوق آزادي فردي و ارزش سازوکار 1861اقد هر گونه نقش توزيعي است. هايک )را بپذيرد. دولت ف

اساَ دولت و اساو با هر گونه تالش براي تامين عدالت اجتماعي به شدت مخالف است.  مي باشدبازار معتقد 

ف محدودي ( نيز براي دولت وظاي1861داند. فريدمن  )مي يريزي اقتصادرا فاقد دانش الزم براي برنامه

 چون تامين کاالهاي عمومي معين را در نظر گرفته است. هم

اي است که توزيع کاالها به گونه"ويژه مطلوبيت گرايان، هدف اصلي، ه از ديدگاه ليبرالهاي جديد، ب

حقها، آزادي و قدرت سياسي است.  ،خدمات ،کاالها شامل انواع محصوالت "رفاه کل را حداکثر نمايد.

براساس  اي کارا توليد شوند و تخصيص يابند وحداکثر سازي نيز به اين مفهوم است که کاالها بايد به گونه

(، اصول دوگانه عدالت يعني اصل آزادي و اصل برابري در 1871اصول برابر توزيع گردند. از نظر راولز )

، آزادي و احترام فردي سرو کار دارند. مهارتنيز موقعيت، فرصت، نهايت با توزيع کاالهاي اقتصادي و 

راولز و پيروان او، به دنبال ايجاد دولتي هستند که ضمن حداکثر سازي آزادي شهروندان، منجر به تعديل 

ناپذير  تنابجپذيران شود. بدين ترتيب حدي از مداخله توسط دولت، انابرابريهاي اقتصادي به نفع آسيب

بود. راولز تالش خود را معطوف به آشتي ميان دو مفهوم آزادي و برابري با استفاده از تئوري عدالت خواهد 

 چون جان راولز به تکوين مباني کس هم رسد که در اين راه موفق بوده است. شايد هيچنظر ميه و ب نموده

 فلسفي و توجيهي نظريه حکمراني خوب کمک نکرده باشد.

دو دسته سوسياليسم  فابين )اصالح اجتماعي تدريجي( و مارکسيسم قابل تقسيم گراها که خود به جمع

 11کنند.وصيه ميتري را تو براي دولت نقش بسيار فعال رندتاکيد بيشتري دا يهستند، اصوالَ بر اصل برابر

 هاي جديد در زمينه دخالت دولت در اقتصاد حداقل در چهار دسته اصلي قابل بررسي هستندظريهن – 6

که شامل ديدگاه نئوکالسيک، ديدگاه انتخاب عمومي، ديدگاه هزينه مبادالتي و ديدگاه نظري اطالعات 

ذکر شد مت داما به طور کلي باي ،ها از حوصله اين مقاله خارج است باشند. مطالعه هر يک از اين ديدگاه مي

که اساساَ هر يک از مکاتب اختيارگرا و جمعگرا به شرحي که توضيح داده شدند، اصوالَ با رويکرد جزء به 

                                                 
 همان مرجع. "نظريه هاي دخالت دولت"-11 



از   د.تواند چنين رويکردي را بپذيرجزء در زمينه دخالت دولت مخالف هستند و صرفاَ ديدگاه ليبرال نو مي

تعرض نيستند. بازار و دولت هر دو ممکن است  اين منظر نه دولت و نه بازار هيچ کدام مقدس و غير قابل

ي داشته باشند. بازار و دولت هر دو ابزاري براي رسيدن به يک هدف هستند و آن هدف حداکثر ينارسا

 15سازي رفاه و آزادي در جامعه است.

نيز  "ثبيتت"، و "توزيع"، "تخصيص"شايد بتوان به اختصار نقش دولت را در اقتصاد در سه عرصه  -7

 کنند. بحثمي ينها، چارچوب و ميزان حضور دولت را در اقتصاد تعيرد ارزيابي قرار داد. اين زمينهمو

اي از دولت در اقتصاد حفظ شود تا جامعه نه به افراط حداکثري دولت و نه اساسي اين است که ميزان بهينه

همراه  ييلت دولت با دشواريهاگانه، بازار بدون دخابه تفريط حداقلي آن دچار شود. در اين محورهاي سه

اصل بر اين است که مکانيزمهاي بازار آزاد در شرايط رقابت به تخصيص  "تخصيص"خواهد بود. در زمينه 

قبا چنين ر بهينه منابع منجر خواهد شد. اما همواره خطر سيطره موسسات انحصارگر در بازار وجود دارد. هم

 unfair نصفانهرقابتي ناروا و غير م شيوه هايکنندگان، به ممکن است نسبت به يکديگر و نسبت به مصرف 

competition)) ل گوناگون به توليد برخي از کاالها يا يدست بزنند. به عالوه بخش خصوصي به دال

نبودن  ، (Externality)دهد. بروز پيامدهاي خارجي و جانبي عرضه برخي از خدمات رغبت نشان نمي

، ضرورت نظارت بر استاندارد کاالها، بازارهاي بيمه، پولي و مالي ومسائلي از اطالعات کافي در ميان مردم

ضرورت حضور فعال و نقش آفريني دولت در عرصه تخصيص را به روشني توجيه  که است دست اين

ر شود، تواند به کارآمدي باال منجبا اينکه سيستم مبادله براساس بازار آزاد مي "زيعتو"در محور ند.کنمي

ي در يک جامعه سعادتمند باشد. توزيع عادالنه درآمدها و يتواند معيار نهاي نمييي به تنهايمساله کارآ اما

نيز تجربه  "تتثبي"کند. در محور آن را دنبال مي ،ثروتها هدف مستقلي است که دولت در نقش توزيع کننده

تواند پيامدهاي گردند که ميميهاي رکود و تورم ه داري دچار دورنشان داده است که نظامهاي سرمايه

توانند صادي ميريزيهاي رشد اقتمخربي بر سالمت و رشد اقتصادي داشته باشد. سياستهاي تثبيتي و برنامه

 16اين کاستي را پوشش دهند.

و  "ت مدرندول"تر از يکي از نويسندگاني که سعي در شناساندن پديده براساس روايتي دقيق -3

 که بيانگر نقشهاي متنوع اقتصادي توان در عناوين زيراين رابطه را مي 17داشته است،سپس رابطه آن با اقتصاد 

 خالصه نمود: دولت هستند،

 (owner)دولت به عنوان مالک  -اول

 (producer)دولت به مثابه توليد کننده  -دوم

 (emplopyer)دولت به منزله کارفرما –سوم 

 (regulator) "نده بازارنو تنظيم کمقررات گذار اقتصادي "دولت در نقش  –چهارم 

                                                 
 همان -15 

 1333جزوه درسي ، تاليف دکتر يداهلل دادگر،  "ماليه عمومي و اقتصاد دولت"-16 

17 - christopher piersom , THE MODERN  STATE  , ROUT/EDGE 1996 P.94 



 (distributor)دولت به عنوان توزيع کننده  –پنجم 

 (policy maker)دولت به عنوان سياستگذار  –ششم 

ه عنوان و بر نقش او ب است ، توليد کننده و کارفرما کاسته شدهن مالکبه مرور از نقش دولت به عنوا

 شود.کيد بيشتري ميگذار، توزيع کننده و سياستگذار تامقررات

ه در ليکن آنچه ک ؛ه توضيحات مبسوط استيهر يک از عناوين فوق براي درک صحيح، مستلزم ارا

رت است. اين عبا "گذاري اقتصادي و تنظيم بازارمقررات"نقش دولت در زمينه  د،باشجا مدنظر مي اين

توان براي آن در فارسي از است که البته مي «economic regulation»ترجمه بلندي از اصطالح 

تعديل "يا  "تنظيم اقتصادي"تمشيت اقتصادي،  "،ساماندهي اقتصادي"چون  معادلهاي ديگري نيز هم

ي مفهوم اين توانند تمامي نميييک از اين معادلها به تنها ولي به باور نگارنده هيچ .استفاده کرد "اقتصادي

 دهد که از يک سو بارمي حرا ترجي "مقررات گذاري"وصف نگارنده کلمه الاصطالح را بيان کنند. مع

نسبتاَ  (deregulation) "ييزدا راتمقر"حقوقي بيشتري دارد و از سوي ديگر در مقابل آن اصطالح 

 رايج شده است.

مهاي تواند بيانگر مکانيزابزار يا فرآيندي است که تا حد زيادي مي "مقررات گذاري اقتصادي "-11

عقب نشيني دولت از نقش خود به عنوان  مواردترين باشد. يکي از مهم "بازار"حضور ومداخله دولت در 

گونه ابزارهاي هاي توليد، رشد قارچتوليد کننده مستقيم محصوالت و خدمات و مالک ابزارهاو نهاد

ف و است که از طريق آن دولت در صدد اعمال نظارت مستمر خود بر وظاي "مقرارت گذاري"

تواند به عنوان تمامي گذاري ميطور کلي، مقرراته ي است که از آن محروم شده است. بيکارکردها

ي در يوسيله آنها دولت از طريق ابزارهاي اداري يا قانونگذاري و حتي قضاه ي تعريف شود که بيروشها

اره بازارها را ن مفهوم، دولتها هموکند تا رفتار بازيگران بازار را کنترل و تنظيم کند. در اياقتصاد مداخله مي

 اند.کرده (regulate)تمشيت و تنظيم 

 شوند نظارت و کنترل دارند. همچنيندولتها بر بسياري از محصوالت و خدماتي که در بازارها عرضه مي

کنند. دولتها چارچوب کلي مالکيت، گذاري اين محصوالت و خدمات نيز اعمال نظر ميدر مواردي بر نرخ

ليت کند. تواند فعاکنند که بدون آنها بازار نميارداد، مبادله و مسئوليت مدني )شبه جرم( را تعريف ميقر

ضمين ها تها، حداقل سن کارگران و ميزان ساعات کار را درکارگاهدولتها نرخ بهره، ساعات باز بودن مغازه

ه بدون پروانه ي کيکنند. از کار آنهاميکنند. اقسام خاصي از مشاغل را تثبيت و با صدور پروانه کنترل مي

کنند. دولتها ها و مشاغل تحميل ميکنند و تعهداتي را بر صاحبان اصناف، حرفهکنند جلوگيري ميکار مي

 هاي تبليغات را سامانکنند، جريان اطالعات و شيوهبراي حمايت از مصرف کنندگان قانونگذاري مي

کنند و براي کنترل آلودگي محيط زيست ي حمايت مييو دارودهند، از کيفيت محصوالت خوراکي مي

ت آنها را ها نظارت دارند و قواعد فعاليبانکها و بيمه ،کنند. دولتها بر بازارهاي مالينظام کنترلي تاسيس مي

ند و حتي در ککنند. دولت حتي مقرراتي را براي چگونگي استفاده از امالک خصوصي وضع ميتعيين مي



مقررات "همه اين اقدامات در گستره مفهومي  13کند.ه دادن منازل و اماکن تجاري نيز مداخله مينحوه اجار

گنجد. با اينکه برخي از اين مداخالت ممکن است به معناي موسع آن مي "گذاري اقتصادي و تنظيم بازار

ازوکار ران کاستي سهاي اقتصادي و براي جبابتدا  با هدف اجتماعي صورت گيرد اما عمدتاَ با انگيزهدر

ترديد داراي آثار اقتصادي غير قابل انکاري هستند. البته ممکن است در شوند و يا حداقل بيبازار اعمال مي

 حوزه محدودتري را پوشش دهد. بيشکم و  Economic Regulationا، اصطالح هبرخي از رهيافت

 ثرينظامات مشارکت حداک البته از سوي ديگر در صورتي که قبالَ فرآيندهاي دموکراتيک و -8

 ات سياسيهاي ديکتاتوري و استبداد بر حيگيري، استقرار نيافته باشد و جلوهشهروندان در فرآيند تصميم

م تواند پيامدهاي خطرناکي براي مرددر نهايت مي مداخالت دولت نيز در اقتصاد د،جامعه سايه افکنده باش

ي رعايت حقوق بنيادين شهروندان و در چارچوب موازين حکمرانداشته باشد. بدين ترتيب دولتها بايستي با 

به طور  (natural justic)عدالت طبيعي  دخوب، نسبت به مداخله در بازار اقدام نمايند. در اين مسير باي

گيري و ي در مقام تصميميکامل رعايت گردد که خود شامل اصل بي طرفي مقامات سياسي، اداري و قضا

 تواند در موردي که خود  درهيچ کس نمي"که باشد و با اين عبارت بيان شده استتصميمات مي ياجرا

شنيده شدن  و يه داليل خودحق افراد به ارا"و اصل استماع يعني  "باشد قضاوت کندنفع ميآن ذي

گذاري صورت شاهد مقررات در غير اين 18."گذاردتاثير مي ت هر شخصي که تصميم خاصي بر اوالاستدال

ي خواهيم بود که صاحبان نفوذ و اختيارات نامشروع در جهت تامين منافع خود و خوديها، آنها يالتهاو دخ

و اعمال خواهند نمود. دموکراسي حتي در مفهوم حداقلي آن و استقرار دولت مدرن حتي  اند را وضع کرده

نون و اصل ب سياسي و اصل حاکميت قاصبا حداقل شرايط الزم که از جمله مشروعيت مردمي منا

چون و چرا براي هر گونه اقدام مداخله جويانه دولت در باشد، از مقدمات بنيادين و بيي مييپاسخگو

 يسازي و اجرازندگي اقتصادي شهروندان است. در همين راستا دولت موظف است در فرآيند تصميم

 due)يسته و قانوني و تشريفات شا (procedural fairness)اي تصميمات، اصل انصاف و عدالت رويه

process) ويژه امکان اعمال کنترل ه را به خوبي رعايت کند. پاسخگو بودن دولت و نهادهاي عمومي، ب

هاي اداري الزمه بر ماموران و دستگاه طرفاز طريق نهادهاي مستقل وبي (Judicial Review)ي يقضا

غفلت قرار  مورد دت و اين نکته مهم نبايگيري در زمينه مسائل اقتصادي از سوي دولت اسهر گونه تصميم

 گذاري اقتصادي و مداخله دولت در بازار در بستر غير دموکراتيک و استبدادزده از آنگيرد. قطعاَ مقررات

نين تواند چچنان پيامدهاي خطرناکي براي شهروندان برخوردار است که رها کردن بازار به حال خود نمي

 .31ي داشته باشدتتبعا
                                                 

13 -Ibid, p. 120 
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 67صفحه1333اول،



 صادي،اقت گذاريخت بهتر  اين مفهوم و تاثير مکانيزمهاي دموکراتيک در مقرراتبراي شنا -11

جالب توجه است. نويسندگان  "مقررات گذاري بازارو دموکراسي  "خواندن مطالب زير به نقل از کتاب

ن کنندگااز مصرف د بيش درص 11دارند: مردم ساکن در بريتانيا براي استفاده از برق اين کتاب اظهار مي

درصد بيشتر براي استفاده 16درصد بيشتر براي استفاده از خدمات تلفن و  53پردازند. همچنين ي مييآمريکا

ها در بريتانيا ي قيمتها و هزينهيکه در مقايسه با استانداردهاي اروپا کنند در حالياز گاز طبيعي پرداخت مي

تر از ينيهاي توليد پاو ديگر قيمت نهادين است. در جهان در حال توسعه با اينکه دستمزد کارگر يپا

وپائولو، ئسا هاي خدمات عمومي  بسيار باالتر است. مصرف کنندگان در قيمت و هزينه اغلبآمريکاست، 

 1/1 3درصد بيشتر از نرخ ميانگين  53پردازند که اين رقم دالر مي 13/1برزيل، براي يک کيلو وات برق 

 الر در آمريکاست.د

يها به يرخي از مناطق )از قبيل کاليفرنيا، که تنظيم قيمتها به بازارها واگذار شده است( آمريکاب يه استثناب

که  ند در حاليکنرا پرداخت مي ميي نيز دارند، مبالغ کيآوري بابت خدماتي که کيفيت باالطرز شگفت

خش ي شاغل در بيهاي ناچيز موجب کاهش دستمزد کارگران نيز نشده است. کارگران آمريکااين هزينه

شوند، همراه با عضويت باال در اتحاديه که از صنايع خدمات عمومي، طبقه نخبه صنعتي کشور محسوب مي

 است. يشترخصوصي ديگر ب

در  ين بودن قيمت خدمات عمومييدر سفري که به اروپا، آمريکاي التين و آسيا داشتيم در مورد راز پا

ذاري يا گظار داشتند که بحثهاي فني را در مورد فرمول قيمتشد. متخصصان انتآمريکا از ما سوال مي

ين يپا زده شدند: قيمته دهيم. ولي اغلب آنها از پاسخ ما شگفتيتشريح ويژگي موثر بازارهاي تجاري ارا

گذاري مقررات"و کيفيت باالي خدمات ناشي از يک فرمول دو قسمتي ساده است که ما نام آن را 

 م:ايگذاشته "دموکراتيک

 آزاد عموم به اطالعات و دسترسي کامل -1

 گذاري و تعيين استانداردهاي خدمات عمومي.مشارکت کامل مردم در قيمت -1

گذاري اقتصادي و تنظيم بازار در آمريکا براي عموم مردم آشکار و روشن است. همه جوانب مقررات

ها اعم از افراد، دان و گروهاي وجود ندارد. هر يک يا همه شهرونهيچ نشست مخفي و هيچ سند محرمانه

 اتي رقبح و کارگري و تجاري صنايع، سازمانهاي دولتي، گروه هاي مصرف کننده، اتحاديه هاي  مشتريان

ر آنها تاثير گيري بشوند. همه کساني که پيامد تصميمگيري دعوت ميبراي مشارکت و مداخله در تصميم

ه دهندگان خدمات عمومي سوال کنند و ي، از دولت يا ارانندگذارد، حق دارند که موضع خود را بيان کمي

ي را بخوانند. در اجتماعات عمومي که در آنها همه اطالعات براي يهمه اسناد و مدارک مفصل مالي و اجرا

 العادهوقشود. اين تجربه فتمامي شهروندان علني و آشکار است، اصل گفتمان اجتماعي و شفافيت احيا مي

 31و کارکردهاي آن است.از دموکراسي  اي

                                                 
31- DEMOCRACY AND REGULATION, how the public can Given Essential services Pluto 

2003, Greg palast, jerrold oppenheim and teo maccgregor. 



 است:در بخش ديگري از اين کتاب آمده 

آمريکا  سواقع در ايالت کانزا (wolf creek)مدير کارخانه توليد نيرو ولف کريک  1881در سال "

خاطر نگهداري اسنادي که از فايلهاي محرمانه شرکت ه ب (Robert Eye)به نام رابرت اي  يعليه حقوقدان

گر مديريت دي م چنيناين واقعيتها را انکار نکرد. مدير کارخانه که ه Eyeشکايت کرد. آقاي  د، برداشته بو

موسسات خدمات رساني عمومي را در استراليا و آمريکاي التين بر عهده داشت، حقوقدان مزبور را به 

داشته نزد خود تواند اسنادي را که برمي Eyeخود متهم کرد. دادگاه حکم داد که آقاي   سرقت  اطالعات 

تواند آنها را در جهت تامين حق عموم مردم نسبت به اطالعات منتشر کند. دادگاه مقرر نگه دارد و حتي مي

 داشت:

ي در انتشار اطالعات مربوط به قيمت، احداث بنا و يما معتقديم که مردم، منفعت بي چون و چرا"

 ي است کهيها يکي از روشهاجود در پروندهاقدامات ايمني کارخانجات دارند... پخش کردن اطالعات مو

 31 "تواند در مقابل مردم پاسخگو باشد.اي که داراي خطرات احتمالي است، ميوسيله آن مدير کارخانهه ب

ه دهنده خدمات عمومي تقريباَ هيچ يدر اياالت متحده حق دسترسي به اطالعات موجود در موسسات ارا

اوي که ح دترتيب دهن "اتاق اسناد عمومي"يد نيرو بايستي يک هاي تولمرزي ندارد. تمامي کارخانه

ست ا هاي سيستم لوله کشي گرفته تا جزئيات نشتها باشد. نکته مهم ايناطالعاتي درباره کارخانه، از نقشه

شوند، توانند اسنادي را که براي بازرسي عمومي مردم منتشر ميکه نه شرکتهاي خصوصي و نه دولت نمي

 زارشهاي پزشکيگ سنلي وهاي پر . همه چيز بايد آشکار باشد. تنها استثناهاي برجسته، پروندهانتخاب کنند

ها، درخواستها و ديگر اطالعات مربوط به شرکتهاي دفاتر، گزارشهاي بازرسي، نامه کارمندان است.

ت لي اياالدر دسترس همگان است. ديوان عا "قانون آزادي اطالعات"ه درخواست از طريق يخصوصي با ارا

متحده اعالم کرده است که جامعه حق مستحکمي به آگاهي از جريان آزاد اطالعات دارد. ديوان مقرر 

 33که اطالعات، حق است و صرفاَ يک سياست نيست. است داشته

ده به نظريه حکمراني خوب منجر ش اييتا حد زيادي از منظر اقتصادي  گسترش اقتصاد نهادگر -11

 )ت که.در دوره نخسمي شوندهاي توسعه  به سه دوره متمايز تفکيک است. پس از جنگ جهاني دوم برنامه

فراگيري اعتقاد به دولت بزرگ  ادامه داشت( 1871و تا اواخر دهه  است از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شده

 شود. (mark failure)ي بازار يعامل تصحيح نارسا موجبکينزي براساس نظريات اقتصاد  داشتند که

آغاز شد، طرفداران اقتصاد بازار )مکتب شيکاگو و نئوليبرالها(خواهان  1871دوره دوم که از اواخر دهه 

رين به اعتقاد آنها بازارها بهت توصيه مي کردند. سازي را و خصوصي نددولت در اقتصاد بود نقش کاهش

 81آورند و قيمتها بهترين تخصيص دهنده منابع هستند. شعار اين دوره که در اواخر دهه نتايج را به بار مي

است. منظور از حکمراني خوب  "حکمراني خوب"اما شعار دوره سوم  .بود "دولت کوچک" ت، پايان ياف

ولت د ي و اثر بخشي است. در اين دوره،ياعمال قدرت اقتصادي، سياسي و اداري بر اساس قانون، پاسخگو"
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گرو  رند و توسعه درب کاستيهاي مختلف رنج مي ارساييها و و بازار هر دو نهادي اجتماعي هستند که از ن

رفع نقايص و عيوب نهاد بازار و نهاد دولت است. در اين دوره مسئله کميت دولت جاي خود را به کيفيت 

 ت، مساله اصلي براي دستيابي به توسعهاس نمداخله دولت داده است. دولت ذاتاَ نه مانع توسعه و نه عامل آ

سازي ندتوانماي از سياستها براي و پيشرفت اقتصادي، تحقق حکمراني خوب است. در اين دوره مجموعه

م ه". سياست صحيح در صورتي انتخاب خواهد شد و به اجرا در خواهد آمد که شوددولت پيشنهاد مي

خصوصي و نهادهاي مدني به گفتگو  يهالت، بنگاهدر هر مورد، يعني دو (stack holders) "سودها

يابد که ق ميتوسعه در صورتي تحق .رشد اقتصادي نيست به هدف تنها دستيابي وبه اجماع برسند. بپردازند

 اهداف و داهداف مردم ساالري، برابري و حفظ محيط زيست توامان دنبال شوند. براي اين منظور باي

جماع در رسيدن به ا ک قوا، شايسته ساالري،ي، تفکيين، استقالل قضاچون حاکميت قانو ي هميابزارها

 31ي و مبارزه با فساد با قدرت دنبال شوند.يسياستگذاري، تمرکز زدا

، 1883دان برجسته هندي و برنده جايزه نوبل اقتصاد  ددر ادبيات توسعه، نقش آمار تياسن اقتصا -11

نگرش جديدي را براي مطالعه عدالت اجتماعي، . وي حکمراني خوب انکار ناپذير است يهدر تکوين نظر

 هاي مهم از مسائلحوزه اقتصادي در اين حققينه کرد که از آن به بعد محور کار ميارا فقر و نابرابري

نابرابريهاي موجود در جوامع انساني را محصول نابسامانيهاي نظامهاي حاکم  . اواقتصادي اجتماعي شد

 .داند)حکمراني بد( مي

گويد هاي خود را بيان کرده است. او ميمجموعه ديدگاه "توسعه به مثابه آزادي"ار تياسن در کتاب آم

. وفوري که حتي تصور آن يک يا دو قرن پيش مشکل بود زندگي مي کنيمبا وفور بي سابقه  جهانيما در 

شکالت شکالت قديمي مبر مما هنوز با محروميت، مسکنت و ظلمي قابل توجه درگير هستيم. عالوه  هذا  مع

توان تداوم فقر و نيازهاي اوليه تامين نشده، وقوع قحطيها اند، از جمله آنها ميمتعدد جديدي نيز سر برآورده

توجهي گسترده و گرسنگي گسترده و فراگير، نقض آزاديهاي سياسي ابتدايي و نيز آزاديهاي بنيادين، بي

پذيري حيات وامد تهديدات نسبت به محيط زيست و نسبت به و وخيم تر شدن نسبت به منابع و عامليت زنان

توان به نوعي هم در کشورهاي ثروتمند و اقتصادي و اجتماعي را نام برد. بسياري از اين محروميتها را مي

 غلبه بر اين مشکالت هدف اصلي اجراي توسعه است. .فقير مشاهده کرد کشورهاي هم

لزم ند. توسعه مستهست اي واقعي است که مردم از آن برخورداراز نظر او توسعه فرآيند بسط آزاديه

جتماعي، مند احذف موانع اصلي فقدان آزاديهاست : فقر و ظلم، فرصتهاي ناچيز اقتصادي و محروميت نظام

تمايز آزادي به دو دليل م ،غفلت از تسهيالت عمومي و عدم مدارا و افراط حکومتهاي سرکوبگر. به بيان او

ساسي براي توسعه برخوردار است. اوالَ ارزيابي پيشرفت اساساَ بايد برحسب اينکه آيا آزاديهاي از اهميت ا

اند يا خير صورت پذيرد و ثانياَ دستاورد توسعه کالَ منوط به عامليت آزاد مردم است. مردم توسعه يافته

 "خشقوام ب "زاد خود عنصر تنها عامليت آ نهکند. به مثابه موتور توسعه ظهور مي پايدارعامليت آزاد و 
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کند. آزاديهاي اساسي يعني آزادي توسعه است بلکه به تقويت انواع ديگر عامليتهاي آزاد کمک مي

ي يا مراقبتهاي بهداشتي از يک سو از جمله يمشارکت سياسي يا فرصت کسب آموزش و پرورش ابتدا

سيار در کمک به پيشرفت اقتصادي نيز بعناصر سازنده توسعه هستند و از سوي ديگر اين آزاديها و حقوق 

 دهد.موثر هستند. آمار تياسن  پنج نوع آزادي را مورد تفحص قرار مي

( 1) ( فرصتهاي اجتماعي3يالت اقتصادي )ه( تس1( آزاديهاي سياسي )1ديها عبارتند از: )اين آزا

اوليه توسعه هستند، جزء ترتيب آزاديها نه تنها هدفهاي ( امنيت حفاظتي. بدين5ضمانتهاي شفافيت و )

 ابزارهاي اصلي توسعه نيز هستند.

م که انواع بشناسي را ايالعادهعالوه بر تاييد بنيادين اهميت ارزيابي آزادي، بايد ارتباط تجربي فوق

به ترويج سازد. آزاديهاي سياسي )در شکل آزادي بيان و انتخابات( مختلف آزادي را به يکديگر مرتبط مي

کنند . فرصتهاي اجتماعي )در شکل تسهيالت آموزشي و بهداشتي( مشارکت ادي کمک ميامنيت اقتص

توانند کنند. تسهيالت اقتصادي )در شکل فرصتهاي مشارکت در تجارت و توليد( مياقتصادي را تسهيل مي

ع مختلف ابه ايجاد وفور امکانات شخصي و نيز توليد منابع عمومي براي تسهيالت اجتماعي ياري رسانند. انو

 توانند به تقويت يکديگر بيانجامند.آزاديها مي

د نظام کارکر"بيانگر اين نظريه است که  "توسعه به مثابه آزادي"يکي از فرازهاي جالب کتاب 

 ".قحطيها و ساير مصائب اقتصادي کمک کند از تواند حتي به پيشگيريساالر و حقوق سياسي ميمردم

که  هانجآور نيست که هرگز در تاريخ آن بخش از شود، تعجبآمار تياسن در تاييد اين گزاره يادآور مي

 -چه به لحاظ اقتصادي ثروتمند باشد و چه نسبتاَ فقير باشد –کند ساالري در آن کار ميحکومت مردم

 شوند يا درقحطي رخ نداده است. قحطيها در قلمروهاي مستعمراتي که توسط حاکمان خارجي اداره مي

ليگ "ان رسد پيشگاماند. دو کشوري که به نظر ميحکومتهاي تک حزبي يا در استبدادهاي نظامي رخ داده

 35ند.استبدادي هستهاي برجسته حکومت هر دو نمونه ن،ان هستند يعني کره شمالي و سوداجهدر  "قطحي

 

 حکمراني خوب در اسناد و مجامع بين المللي           

اصوالٌ در منشور سازمان ملل و حقوق بين الملل ايجاد شده در سايه حمابت « حکمراني خوب»مفهوم  -1

بشري و حق بنياد به توسعه مفهومي است که به ويژه در  وقحق رويکرد با اين همه سازمان ملل، ريشه دارد.

دهه اخير به مرور در اعالميه ها و اسناد بين المللي مختلف گسترش يافته است و بدين ترتيب اصول و  چند

 هانيجاعالميه اجالس  ضوابط حقوق بشري در طرحها، سياستها و اهداف توسعه مورد تاکيد قرار مي گيرد.

اف و پاسخگو در همه دموکراسي، حکمراني و مديريت شف» اعالم مي دارد:  1885براي توسعه اجتماعي 

  «بخشهاي جامعه ، بنيان حياتي و ناگزير براي واقعيت بخشيدن به توسعه پايدار اجتماعي و مردمي است.
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است. اين اهداف هشت گانه « اهداف توسعه هزاره»چنين شرط اساسي دستيابي به  حکمراني خوب هم

عبارتند از: ريشه کني فقر  ابندتحقق ي 1115براي دستيابي به توسعه و کاهش فقر که اميد مي رود تا سال 

ي همگاني، ترويج برابري جنسيتي و توانمندي زنان، کاهش مرگ يابتدا ششديد و گرسنگي، تحقق آموز

، ماالريا و ديگر امراض، تضمين HIVو مير کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با ايذر و ويروس 

براي توسعه. اعالميه هزاره ملل متحد در اجالس هزاره به حفاظت محيط زيست، توسعه مشارکت جهاني 

در نيويورک تشکيل شد.اين اعالميه ابتدا بر ارزشهاي بنيادين در  1111سپتامبر  3تا  6تصويب رسيد که از 

روابط بين المللي تاکيد نموده است که شامل آزادي، برابري، همبستگي، بردباري، احترام به طبيعت و 

 است، سپس در بيان مفهوم آزادي و برابري به عنوان دو ارزش بنيادين مي افزايد:مسئوليت مشترک 

  آزادي: مردان و زنان حق دارند به دلخواه خود زندگي کنند و کودکان خود را با شرف و منزلت

انساني، رها از گرسنگي و بيم از خشونت، سرکوبي يا بي عدالتي پرورش دهند. حکومتهاي مردم ساالر و 

 تي بر مبناي اراده مردم، اين حقوق را به بهترين وجه تامين مي کنند.مشارک

  برابري: امکان بهره مندي از توسعه از هيچ فرد و ملتي نبايد دريغ شود و حقوق و امکانات برابر مردان

 36و زنان بايد تضمين گردد.

حقوق بشر، »سپس هدفهاي اصلي کشورها در اين عالميه بيان شده است که يکي از اين اهداف 

 مي باشد. مطالب زير تحت اين عنوان مشاهده مي شود:« دموکراسي و حکمراني خوب

ما از هيچ تالشي براي ترويج دموکراسي و تقويت حاکميت قانون و هم چنين احترام به کليه آزاديهاي »

فروگذار  هبنيادين و حقوق بشر که در جامعه بين المللي به رسميت شناخته شده اند، از جمله حق توسع

 نخواهيم کرد.

 بنابراين تصميم داريم:

 .به تمامي اعالميه جهاني حقوق بشر احترام بگذاريم و از آن حمايت کنيم 

  براي  حمايت کامل و ترويج حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي همه، در

 کشورها تالش کنيم.

 هاي دموکراسي و احترام به حقوق بشر از جمله  توانايي همه کشورها را براي اجراي اصول و شيوه

 حقوق اقليتها تقويت کنيم.

  با کليه شکلهاي خشونت عليه زنان مبارزه کنيم و کنوانسيون حذف تمامي انواع تبعيض عليه زنان را

 به مورد اجرا گذاريم.

  ،و حذف براي تضمين احترام و حمايت از حقوق مهاجران، کارگران مهاجر و خانواده هاي آنان

اقدامات روزافزون نژاد پرستي و بيگانه هراسي در بسياري از جوامع اقداماتي به عمل آوريم و هماهنگي و 

 بردباري و شکيبايي بيشتر را در همه جوامع  ترويج کنيم.
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  به صورت دسته جمعي براي فرآيندهاي سياسي فراگيرتر فعاليت کنيم و امکان مشارکت واقعي همه

 کشور ها فراهم سازيم.شهروندان را در 

  آزادي رسانه ها را براي اجراي نقش اساسي آنها و حق مردم را براي دسترسي داشتن به اطالعات

 37تضمين کنيم.

به بيان ويژگيهاي Resolution 2000/6)     هم چنين کميسيون حقوق سازمان ملل طي قطعنامه اي)

 Transparency)يت)فپرداخته است که عبارتند از: شفا خوب اساسي حکمراني

(، Participatiom، مشارکت)Accountability)پاسخگويي)Responsibility)مسئوليت)

 Resolution) قطعنامه . (Resposiveness)  (، و انعطاف پذيريThe rule of lawحاکميت قانون)

وام با ت( نيز ضمن تاکيد بر قطعنامه قبلي خود، حکمراني مطلوب را به معني مشارکت بيشتر 2000/72

 پاسخگويي افزونتر معرفي کرده است.

اسناد بين المللي به صورت ضمني يا صريح نيز مورد تاکيد قرار از  حکمراني خوب در برخي ديگر 

 گرفته است که در حال حاضر بررسي آنها در اين مقاله ممکن نيست.

 1887ال در س« عدالت حکمراني براي رشد پايدار و »دبير کل سازمان ملل در کنفرانس بين المللي  -1

 اين گونه اظهار نظر کرده است:

معضل فعلي علم سياست، باز تعريف نقش دولت است. اين باور به طور فزاينده تقويت مي شود که »

کارکرد اصلي دولت فراهم آوردن محيطي توانمند ساز است که در آن سرمايه گذاري محقق شود، ثروت 

ود ند و رشد کنند. بدين ترتيب جامعه مدني مي تواند تشکيل و نمايان شپديد آيد و افراد بتوانند شکوفا شو

 33«و افراد را در تصميم گيري موثر براي زندگي شان درگير کند.

 او ادامه مي دهد:

حکمراني خوب و توسعه پايدار تفکيک ناپذير هستند. اين درسي است که ما از همه تالشها و تجربيات »

ون، يعني بدون حاکميت قان –يکاي التين گرفته ايم. بدون حکمراني خوب خود در آفريقا، آسيا و آمر

 تخصيص بودجه و هزينه و دريافت –مديريت قابل پيش بيني، قدرت مشروع و مقررات گذاري منعطف 

 38«کمکهاي مالي با هر مبلغي نمي تواند ما در مسير رفاه و بهروزي قرار دهد.

 «حکمراني براي رشد پايدار و عدالت»کنفرانس بين المللي نيز در همين زمينه در UNDP  مدير  -3

 مي گويد: 1887سال 

است . چنين توسعه اي مردم را در اولويت قرار « مردم محور»توسعه انساني پايدار بيش از هر چيزي »... 

ي و افزايش ورمي دهد. اين توسعه بايد نيازهاي اوليه آنها را تامين کندو از جمله نياز به خود اتکايي و خودبا
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فرصتها، از قبيل فرصت داشتن زندگي طوالني و سالم، فرصت تحصيل و داشتن منابع الزم براي دستيابي به 

استانداردهاي تحصيل و داشتن منابع الزم براي دستيابي به استانداردهاي يک زندگي شايسته. چنين توسعه 

 ض نسبت به آنها گردد. چنين توسعه اي در خالاي موقعيت زنان را ارتقا مي دهد، به جاي اينکه موجب تبعي

سياسي رخ نمي د هد. اين توسعه وابسته به حکمراني خوب و توانمندسازي بسياري از اجتماعات در جامعه 

 مدني به منظور مشارکت در تصميم گيريهايي است که در زندگي آنها تاثير مي گذارد.

امل احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، رعايت اصول بنيادين حکمراني، جهاني هستند. اين اصول ش

اصل حاکميت قانون، فضاي باز سياسي، مشارکت، مدارا و بردباري، پاسخگويي و شفافيت، قابليت و 

 کارآمدي اداري و ديوان ساالرانه است.

حکمراني خوب مستلزم ترويج و تقويت سياست فراگيري، همسازي و بردباري است: مردم ساالري به 

هوم يکي از ستونهاي حکمراني خوب است. ما چگونه مي توانيم به توسعه مردم به وسيله مردم و براي اين مف

 مردم نايل شويم بدون حکومت مردم به وسيله مردم و براي مردم؟...

  ،انتخابات گامي بلند در فرآيند مردم ساالري است... مردم مي خواهند بر توسعه نظارت داشته باشند

 ختيار آنها باشد.قدرت بايد در ا

اما انتخابات به خودي خود براي ايجاد  دموکراسي و حکمراني خوب کافي نيست. دموکراسي بايد 

فراتر از انتخابات تعميق شود. عملکرد پارلمانها، مقامات قضايي و مؤسسات حقوق بشري براي ايجاد و 

نونگذاران ميان منافع متفاوت حفاظت از محيطهاي توانمند ساز در جهت توسعه متوازن ضروري است. قا

ميانجيگري مي کنند، سياستها و قوانين را بنا مي گذارند و اولويت تخصيص منابع را تعيين مي کنند. قوه 

قضاييه و مقامات قضايي از حاکميت قانون حفاظت مي کنند، امنيت و پيش بيني پذيري را در روابط 

 اجتماعي، اقتصادي و سياسي فراهم مي کنند.  

مراني خوب محلي و منطقه اي است. حکمراني غير متمرکز مردم را قادر مي سازد تا از قبل در حک

فرآيند تصميم سازي حذف نشوند. با اجازه به اجتماعات ملي و مؤسسات براي اداره کردن امور خودشان 

ها و اولويتهاي زو از طريق تسهيل رابطه نزديکتر ميان مرکز و مقامات محلي، تمرکززدايي تامين بيشتر نيا

مردم را امکانپذير مي کنند و توسعه را از طريق احساس مالکيت واقعي، پايدارتر خواهد کرد. حکمراني 

خوب مستلزم کارآمدي و اثربخشي مديريت عمومي است. حکمراني خوب منوط به استانداردهاي باال در 

ر دستيابي استراتژيها بايد با تاکيد بهماهنگي است. ظرفيتهاي ملي براي توصيف روشن اهداف، سياستها و 

گسترده به حمايت ملي و اجماع توسعه يابد. در بسياري از کشورها پديده فساد فراگير شده و تالش جمعي 

مردم را متزلزل ساخته است و تخريب بسياري از بافتهاي جامعه را تهديد مي کند. آنهايي که در موقعيت و 

 مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند.مقام تصميم گيري هستند بايد در 

حکمراني خوب نه فقط مؤسسات بخش سياسي و عمومي را شامل مي شود بلکه مستلزم مشارکت و 

تعامل بخش خصوصي و نهادهاي جامعه مدني است. بخش خصوصي ظرفيت منحصر به فردي براي ايجاد 



کردن عملکرد آن ضروري است. شغل و توليد ثروت دارد. وجود يک محيط توانمندساز براي اثر بخش 

 رونق جامعه مدني براي ايجاد يک حکمراني پر تحرک، خالق و مسئول اجتناب ناپذير است.

سازمانهاي جامعه مدني مي توانند مشارکت مردم را به فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي هدايت و تحريک 

عمومي  هاي عمومي و دستيابي به منابع شيکنند و آنها را به گونه اي سازمان دهي کنند که بتوانند بر خط م

به ويژه به نفع فقرا تاثير بگذارند. جامعه مدني همراه با مطبوعات مستقل و حرفه اي، گروه هاي شهروندان، 

دانشگاه ها و ديگران مي توانند در قدرت حکومت، توازن و کنترل را برقرار کنند و رفتارهاي غلط اجتماعي 

مي توانند در شکل گيري خط مشيها سهيم شوند، توسعه ارايه خدمات را پشتيباني  را زيرنظر بگيرند. آنها

کنند، از حقها حفاظت کنند، براي زنها، افراد و گروه هاي منزوي شده حق اظهار نظر را فراهم آورند و 

 صلح را ترويج کنند.

 one)« اندازه همه يک سايز،»حکمراني خوب نمي تواند يک نسخه استاندارد باشد. در اينجا الگوي 

– size fits for all)  ،مطلوب نيست. در حاليکه اصول بنيادين حکمراني خوب، جهاني و همگاني هستند

اجراي آنها از کشوري به  کشور ديگر متفاوت است. همه کشورها بايد حق داشته باشند، گونه هاي ملي 

ظر گونه اي که تجربه تاريخي آنها را مدنمتعلق به خود را در زمينه حکمراني خوب مشخص و تعيين کنند. 

 11قرار دهد و بر مبناي نظامها، فرهنگها و ارزشهاي بومي ساخته شود و منعکس کننده واقعيتهاي روزمره باشد.

» 

 تعريف و ويژگيهاي حکمراني خوب

( enabling states) " توانمندسازدولتهاي "حکمراني خوب ارايه شده است تا بخشي از برنامه ايجاد 

باشد. يعني دولت هايي که فضاي مناسب را براي مانور مؤسسات و شهرونداني فراهم مي نمايند که موجب 

رشد و توسعه  بهره برداري مؤثر از منابع مي شوند. دولت توانمند ساز بخشي از تفکر اصالح شده ليبراليسم 

راين برنامه تاکيد مي کند. بناب« دولت بهتر»نمي باشد بلکه بر « دولت کوچک»است که لزوماٌ همراه با 

حکمراني خوب، فرزند ليبراليسم اصالح شده اي است که بر اين واقعيت اتفاق نظر دارد که بهره برداري 

 11است. بهينه از منابع وابسته به شيوه هاي حکمراني و مشارکت همگاني

وب حکمراني خ»پا: تعاريف متعددي از حکمراني خوب ارايه شده است. بر اساس تعريف اتحاديه ارو

مديريت شفاف و پاسخگوي منابع در يک کشور با هدف تضمين توسعه اقتصادي و اجتماعي عادالنه و 

 پايدار است.

حکمراني خوب متضمن احترام سياستمداران و سازمانها به حقوق بشر و اصول » در تعريفي ديگر:

خاص به موضوع مديريت عمومي دموکراسي و حاکميت قانون است. به عالوه حکمراني خوب به طور 

 «منابع به منظور ايجاد اقتصادي توانمندساز و شيوه هاي توزيع مربوط مي شود.

                                                 
11 Ibid , pp.125-127 
11 hams-otto, "human Rights and Good G overnamce" Mrtimus Nijhoff, publishers, haque, 

Kluwer law , 2002, p.123. 



حکمراني خوب به فرآيندهايي مربوط مي شود که به وسيله آنها حاکميت و  »براساس تعريفي ديگر 

برنامه ريزي و  کارکردهاي بخش عمومي در جامعه اعمال مي گردد به ويژه اختيار بخش عمومي براي

 «اجراي خط مشيها و راهبردهايي که مربوط به توسعه و کاهش فقر يا موثر در آن هستند.

ي رژيم سياسي که الزامات کيفي خاص»هم چنين حکمراني خوب با اين عبارات نيز تعريف شده است: 

دولتي و اراده  اه هايرا تضمين مي کند، به عنوان مثال نبود فساد، احترام به حقوق بشر، شفافيت در دستگ

 11«سياسي که بايد در مقابل راي دهندگان پاسخگو باشد.

کميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي »در اينجا ويژگيهاي حکمراني خوب، براساس روايت 

ارايه مي گردد. بر اين اساس حکمراني خوب هشت ويژگي دارد.  (UN ESCAP)« آسيا و اقيانوسيه

رکت جويانه، وفاق محور، پاسخگو، شفاف، انعطاف پذير، کارآمدو اثر بخش، حکمراني خوب: مشا

منصفانه و فراگير و تابع حاکميت قانون است. حکمراني خوب تضمين مي کند که فساد به حداقل برسد، 

ديدگاه هاي اقليت به حساب آيد و اين که صداي آسيب پذيران در روند تصميم گيري شنيده شود. 

 13نيازها و احتياجات فعلي و آتي جامعه حساس و پذيراي آنهاست. حکمراني خوب به

 مشارکت:-اول

مشارکت مردان و زنان، سنگ بناي حکمراني خوب است. مشارکت مي تواند مستقيم يا از طريق نهادها 

و نمايندگان واسط قانوني باشد. الزم به ذکر  است که دموکراسي نمايندگي لزوماٌ به اين مفهوم نيست که 

نافع و عاليق اغلب آسيب  پذيران در جامعه در تصميم گيري لحاظ گرديده است. مشارکت مستلزم آن م

است که متشکل و سازمان دهي شود. اين امر به مفهوم آزادي ايجاد تشکل و آزادي بيان از يک سو و 

 جامعه مدني سازمان يافته از سوي ديگر است.

 حاکميت قانون:-دوم

ساختارهاي حقوقي عادالنه اي است که بي طرفانه اعمال شوند. حکمراني خوب حکمراني خوب مستلزم 

هم چنين منوط به حمايت کامل از حقوق بشر به ويژه حمايت از حقوق آنهايي است که در اقليت هستند. 

 اعمال بي طرفانه قوانين مستلزم وجود قوه قضاييه مستقل و نيروي پليس بي طرف و فساد ناپذير است.

 فافيت:ش -سوم

شفافيت به اين معناست که تصميم گيري و اجراي آن به شيوه اي انجام شود که تابع قواعد و مقررات 

باشد. شفافيت هم چنين به اين مفهوم است که اطالعات براي کساني که اين تصميمات و اجراي آنها بر 

ن معناست که شفافيت هم چنين به ايآنان تاثير مي گذارد، آزادانه در دسترس و مستقمياٌ قابل دستيابي باشد. 

اطالعات به ميزان کافي ارايه و تامين گردد و اين که اين اطالعات به شکلهاي قابل فهم و از طريق رسانه 

 هاي همگاني عرضه شوند.

 انعطاف پذيري )حساسيت و داشتن واکنش(-چهارم

                                                 
11 -ibid 
13 -"WHAT Is GOOD GOVERNACE", UN ESCAP, Imtermet site ,2004 



ک محدوده زماني معقول در حکمراني خوب مستلزم آن است که نهادها و فرآيندها سعي کنند تا در ي

 باشند.« گروه هاي هم سود»خدمت همه 

 
 وفاق محور:_پنجم

در هر جامعه اي، بازيگران متعدد و ديدگاه هاي متنوعي وجود دارند. حکمراني خوب، مستلزم ميانجي 

به آن بي عام و چگونگي دستيا يري ميان عاليق و منافع مختلف و نامشابه در جامعه براي رسيدن به  وفاقگ

 است که بهترين منفعت را براي کل اجتماع در بردارد. يدر مورد

چنين مستلزم سعه نظر و روشن بيني گسترده و طوالني مدت در مورد آن چيزي  حکمراني خوب هم

است که براي توسعه انساني پايدار و چگونگي نيل به اهداف چنين توسعه اي مورد نياز است. اين امر صرفاٌ 

 ترهاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي يک جامعه يا گروه معين است.نتيجه درک بس

 :انصاف و فراگيري _ششم

د آن احساس کنن يسعادت و بهروزي يک جامعه وابسته به اطمينان از اين موضوع است که همه اعضا

ين ا که احساس نکنند که از جريان و روند کلي جامعه کنار گذاشته شده اند. که سهمي در آن دارند و اين

ويژه اغلب آسيب پذيران فرصت بهبود و تامين سعادت خود را ه امر باعث مي شود که همه گروه ها و ب

 داشته باشند.

 :کارآمدي و اثر بخشي_هفتم

حکمراني خوب به اين مفهوم است که فرآيندها و نهادها منجر به نتايجي مي شوند که نيازهاي جامعه 

نين چ رين بهره برداري از منابع در اختيار را امکان پذير مي نمايند. همرا تامين مي کنند و در عين حال بهت

ت از محيط حفاظ و مفهوم اثربخشي )بهره وري( در بستر حکمراني خوب، استفاده پايدار از منابع طبيعي

 .زيست را شامل مي شود



 پاسخگويي:_هشتم

پاسخگويي شرط اصلي حکمراني خوب است. نه تنها نهادهاي حکومتي بلکه حتي بخش خصوصي و 

تصميمات  بسته به اين کهنهادهاي جامعه مدني نيز بايستي به عموم مردم و ذي نفعهاي خود پاسخگو باشند. 

اين  هشود کمشخص مي  ،متخذه يا اقدامات انجام شده در يک سازمان يا موسسه، دروني يا بيروني هستند

طور کلي يک سازمان يا موسسه به کساني پاسخگو  خواهد ه نهادها در مقابل چه کساني پاسخگو هستند. ب

بود که تصميمات يا اقدامات وي بر آنها تاثير مي گذارد. پاسخگويي نمي تواند بدون شفافيت و حاکميت 

 11قانون تحقق يابد.

 حکمراني خوب و حقوق بشر تقسيم ناپذير -5

همان گونه که قبالً بيان شد، حقوق بشر معيار ماهوي حکمراني خوب است. اما يکي از مباحثي که 

معموالً درباب حقوق  بشر بيان مي شود اين است که حقوق اقتصادي و اجتماعي، هم چون خود فقرا 

ظر مدنجايگاهي درجه دوم دارد. وقتي که از حقوق بشر صحبت مي شود، معموالً حقوق مدني و سياسي 

است. حکومتهاي غربي که بشر و حقوق بشر را در اهداف سياست خارجي خود قرار مي دهند، منظورشان 

حق آزادي بيان و شکل حق دادخواهي و ديگر حق ادعاهاي عليه دولت است، نه حق دستيابي  به منابع 

قوق بشر، وماً در مورد نقش حما نيز عمي زيست شرافتمندانه يا مراقبتهاي بهداشتي و فقرزدايي. پارادايم ذهن

شکنجه يا سر به نيست شدن توسط دولت است نه مرگ کودکان به خاطر سوء تغذيه يا امراض قابل 

درعمل ، به رغم همه شعارها،  1883در سال "کنفراس جهاني وين". به تعبير بيانيه صادر شده در 15پيشگيري

ده حقوق گستريم وناپذيرتر از سلب مستقهم چنان نقش حقوق مدني و سياسي بسيار جدي تر و تحمل 

اين خصوص بررسي روند تحوالت و روابط ميان اين دو در اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تلقي مي شود.

 دسته از حقوق ضروري نيست.

همه حقوق بشر را با تصويب اعالميه  و تقسيم ناپذيري ، جامعه بين الملل، وابستگي متقابل1813ر سال د

ر مورد تاکيد قرار داد. اعالميه در قالب يک سند واحد، حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، حقوق بش جهاني

جامعه بين الملل کمتر بر  1813( را در بر مي گيرد. پس از 13سياسي و اجتماعي و حتي حق توسعه )ماده 

دات بين المللي هزيرا تعداد زيادي از معا ،مبناي وابستگي متقابل و تقسيم ناپذيري حقوق بشر تصميم گرفت

ا گيرند و يا حقوق اقتصادي و اجتماعي ر حقوق بشر تدوين شدند که يا حقوق مدني و سياسي را در برمي

ين بين المللي برقرار مي کنند. ا چنين ساز و کارهاي مجزا و متفاوتي را براي مراقبتهاي  و اين معاهدات هم

بشر آغاز شده   با تصويب اعالميه جهاني حقوقپروژه که با هدف تدوين يک سند بين المللي حقوق بشر 

 منجر به دو ميثاق حقوق بشر مجزا با ساز و کارهاي مراقبتي متمايز گرديد. 1866بود، در سال 

رويکرد مبتني بر وابستگي متقابل و تقسيم ناپذيري بوديم. گامهايي  يشمجدداٌ شاهد نوزا 1881در دهه 

منظور حمايت از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برداشته شد.  براي تقويت سازوکارهاي بين المللي به

                                                 
11 bid 
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، يکپارچگي چارچوب هنجاري حقوق بشر را مورد 1883کنفرانس جهاني وين براي حقوق بشر، در سال 

 تاکيد قرار داد:

ا بهمه حقوق بشر، جهاني، تقسيم ناپذير، داراي وابستگي متقابل و به هم پيوسته هستند. جامعه ملل بايد »

حقوق بشر در تمامي جهان به شيوه اي عادالنه و برابر، با منزلت يکسان و با تاکيد همانند رفتار کند. در عين 

، وظيفه فرهنگي مدنظر قرار گيردو حال که بايد اهميت ويژگيهاي ملي و منطقه اي و سوابق مختلف تاريخي

 فرهنگي متفاوت، همه حقوق بشر ودولتها اين است که صرفنظر از داشتن نظامات سياسي اقتصادي و 

 آزاديهاي بنيادين را ترويج و از آنها حمايت کنند.

دموکراسي ، توسعه و احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين داراي وابستگي متقابل هستند و با همديگر 

مهاي امستحکم مي گردند. دموکراسي، مبتني برخواست مردم است که به صورت آزادانه براي تعيين نظ

سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شان و مشارکت کامل آنها در تمامي جنبه هاي زندگي شان اظهار 

مي شود. در چنين بستري، ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين در سطح ملي و بين المللي 

و ترويج  لمللي بايد از تقويتبايد کلي باشد و اجراي آن به هيچ قيد و شرطي وابسته نباشد. جامعه بين ا

در حالي که  16دموکراسي، توسعه و احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين در همه دنيا پشتيباني کند.

جهت گيري محدود سنتي نسبت به حقوق مدني و سياسي، غالباٌ ممکن است خود را به تعهد منفي دولت به 

دود کند،  مفهوم وسيع تر حقوق بشر اغلب به صورت خود عدم مداخله در برخورداري افراد از آزاديها مح

به خود موجب شناسايي تعهدات مثبت دولت به عنوان مثال در زمينه قانونگذاري يا تخصيص منابع بودجه 

اي مي گردد. تعهدات ناشي از حقوق بشر نه تنها شامل تعهدات منفي ) سلبي( براي تضمين برخورداري 

صه عمل مي باشند بلکه دارنده تکالف مثبت )ايجابي( براي تضمين برخوداري مؤثر از حقوق مزبور در عر

موثر از حقوق مزبور در عرصه عمل مي باشند. در حوزه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تعهدات 

مثبت محتاج به دليل نمي باشند و بديهي هستند. به عنوان مثال، حق تحصيل يا حق تامين اجتماعي مستلزم 

مثبت مقامات عمومي است. اما اين نبايد مانع از توجه ما به اين مطلب شود که بسياري از حقوق مدني  اقدام

و سياسي داراي عناصر وابسته به منابع مي باشند که به اقدام مثبت دولت بستگي دارند. به عنوان نمونه، حق 

 باشد. اري و هم تخصيص منابع ميدادرسي منصفانه مستلزم توجه مثبت و قابل توجه، هم در زمينه قانونگذ

رويکرد وابستگي متقابل و تقسيم ناپذيري نسبت به حقوق بشر، مي تواند به تعيين درون مايه ماهوي  

  17حکمراني خوب کمک کند.  در اين جا فقط دو نمونه به اختصار توضيح داده مي شوند.

  عدم تبعيض)برابري( -الف

آن، عامل بنيادين در مجموعه مقررات هنجاري حقوق بشر است. ممانعت از تبعيض يا حمايت در مقابل 

عدم تبعيض تاکنون آشکارا به عنوان نقطه شروع حقوق بشر محسوب شده است: منزلت برابر همه انسانها، 

صرفنظر از جنسيت، منشا نژادي يا موقعيت اجتماعي. در نتيجه، غالباٌ همه معاهدات حقوق بشر شامل مقرراتي 
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جاعاتي به حق عدم تبعيض هستند. در برخي موارد، حق برابري و عدم تبعيض، حق بشري يا حداقل ار

ميثاق مدني  16مستقلي را به وجود   مي آورد. به عنوان يک ماده مستقل، حمايت فراهم شده به وسيله ماده 

قابل انتساب  هو سياسي، محدود به قلمرو حقوق مدني و سياسي نيست بلکه همه اقداماتي را در بر مي گيرد ک

 به دولت ذي ربط باشد. 

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي يکي از مهم ترين عناصر رويکرد  16شرط عدم تبعيض در ماده 

وابستگي متقابل و تقسيم ناپذيري حقوق بشر است. از آنجايي که مقابله با تبعيض، يکي از عناصر سازنده 

ه هاي زندگي قابل اعمال است، بايد به عنوان يکي از عناصر ايده محض حقوق بشر است و در تمامي عرص

الزامي حکمراني خوب در نظر گرفته شود. به عنوان مثال تبعيض نسبت به زنان يا تبعيض نژادي به معني 

 13دقيق کلمه فقدان حکمراني خوب را ثابت مي کند.

 دادرسي منصفانه -ب

مبتني بر آيين دادرسي، براي هر گونه مباحثه در باب ضرورت وجود ضمانت اجراهاي مؤثر يا حمايتهاي 

حقها ضروري است. اين مطلب در زمينه حمايت بين المللي از حقوق بشر نيز مصداق دارد. تاکيد کردن بر 

اين شرط ضروري که همه حقها بايستي داراي ضمانت اجراي مؤثر باشد، مبنايي را براي  جابجايي الگوي 

بر حق صالحديد آزادانه مقامات عمومي به سوي نظام حقهاي شناسايي شده و ذهني از حکمراني مبتني 

 مورد حمايت قضايي قرار گرفته در سازمان حکومت، ايجاد مي کند.

معاهدات حقوق بشري عالوه بر عرضه اين جابجايي الگوي ذهني از طريق ساز وکارهاي نظارتي بين 

اي داخلي را با هدف تضمين اجراي حقوق مورد بحث المللي، وجود موازين قانونگذاري و ديگر معياره

ضروري مي دانند. معاهدات حقوق بشر در بسياري از موارد نه تنها حمايت مؤثر مبتني بر آيين دادرسي را 

الزم مي دانند بلکه ضمانت اجراهاي قضايي را نيز مقرر داشته اند که مطابق با استاندارد دادرسي منصفانه 

اصر سازنده حق برخورداري از دادرسي منصفانه به ويژگيهاي ساختاري و وابسته به منابع باشد. بسياري از عن

اقتصادي در يک جامعه مربوط مي شوند: بايد قوانين کافي در جريان دادرسي وجود داشته باشد، بايد 

ه ب تفکيک شايسته قوه قضاييه از ديگر قواي حکومت به منظور تضمين استقالل و بي طرفي در  دادرسي

عمل آمده باشد، بايد يک کانون وکالي مستقل براي ارايه معاضدت قضايي ايجاد شده باشد و غيره.  وقتي 

که اين پيش شرطهاي الزم براي دادرسي منصفانه تضمين نشده اند، استاندارد حکمراني خوب، محقق 

وجود  و حکمراني خوب نخواهد شد و در سطح يک دادگاه واقعي، ارتباطات بيشتري ميان دادرسي منصفانه

دارد: دسترسي به اطالعات، حق استماع، و حق برخورداري از يک راي مستدل که بايد براي طرفين دعوي 

 18تضمين گردند يا حق دادرسي منصفانه اي که نقض شده است. 
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 نتيجه گيري:

، حقوق روايتي نو از مفاهيمي هم چون دموکراسي"حکمراني خوب "همان گونه که مشاهده مي شود 

مشارکت و حاکميت قانون است و در عين حال چار چوبي به دست مي دهد که همه اين  ،پاسخگوييبشر، 

اهداف وارزشها در يکجا جمع شوند و با ايجاد حداکثر همگرايي و همسويي، اهداف توسعه انساني اعم از 

فرهنگي با محوريت مردم، دنبال شود. حکمراني خوب  روايتگر توسعه  و ، اجتماعيسياسيتوسعه اقتصادي،

 حق بنياد و انسان محور است . 

 


