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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،011-021 ،)0(01 ،زمستان 0131
غفاری ،مسعود؛ و ایگدر ،افسانه ( .)6931دولت توسعهگرا؛ پیشنیاز تحقق حکمرانی خیو  .فصلنامه هطملعلم
هیمنرشت ای در عنوم انسمنی10.22631/ISIH.2018.2604.3000 .619-621 ،)6(61 ،
شاپا2112-1116 :

 نویسندگان  /دسترس به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

دولت توسعهگرا؛ پیشنیاز تحقق حکمرانی خوب
مسعود غفاری ،1افسانه ایگدر

دریافت6931/50/61 :؛

2

پذیرش6931/50/51 :

چکیده

با درنظر گرفتن طیف معنای گستردۀ مفهوم «توسعه» ،چنین بهنظر م رسد که رفع معضیتت ماننید فقیر،
گرسنگ  ،ناامن  ،و درنهایت ،برقراری عدالت ،در گرو دستیاب بیه توسیعه اسیت .دو دسیته از نظرییههای
توسعهای که چگونگ دستیاب به اهداف پیشگفتیه را ویور بندی کردهانید عاارتنید از« :نظرییه دولیت
توسعهگرا» و «ایده حکمران خو » .درحال که طرفداران دولت توسعهگرا دستیاب بیه توسیعه را مسیت زم
وجود دولت قدرتمند و دارای قدر اجرای فراوان م دانند ،طرفداران ایدۀ حکمران خیو  ،توسیعه را در
گرو ارتقای کیفیت حکمران و ایجاد فضای اعتماد میان دولت و شهروندان درنظر م گیرند .این دو دسیته
از نظریهها ،چالشهای تئوریک عمدهای با یکدیگر داشته اند .این مقاله ،با بررس ایین چالشهیا بیه ایین
نتیجه رسیده است که نظریۀ دولت توسعهگرا و ایده حکمران خو  ،هیچگونه منافات با یکیدیگر ندارنید،
ب که دولت توسعهگرا پیشنیاز حکمران خو است.
کلیدواژهها :توسعه ،دولت توسعهگرا ،حکمران خو
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 .6استادیار ع وم سیاس  ،دانشکده ع وم انسان  ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول).


 .2کارشناس ارشد ع وم سیاس  ،دانشکده ع وم انسان  ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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نوشتن دربارۀ اینکه «توسعه» چیست و دربردارندۀ چه شاخصههای اسیت ،بسییار دشیوار اسیت؛
بهویژه اینکه این مفهوم امروزه به یک از مهمترین ک یدواژههای رشتههای ع یوم اجتمیاع و الاتیه
ع وم سیاس تادیل شده است .تشخیص اینکه کشیوری بیهلحاظ ثیرو میادی از کشیور دیگیری
ثروتمندتر است ،بسیار ساده خواهد بود ،اما آیا کشورها از لحاظ معیارهای توسیعه نییز بیه همیین
سادگ قابلمقایسه هستند؟ ب تردید پاسخ به این پرسش ،منف خواهد بود و ازهمیینروی اسیت
که تاکنون انواع مخت ف از توسعه مطرح شده است که از آن میان م توان به توسعۀ انسان  ،توسعه
اقتصادی ،توسعه سیاس  ،و ...اشاره کرد .م توان گفت کیه توسیعه بیهطور همزمیان همیۀ میوارد
یادشده را دربر م گیرد و باوجوداین ،به هیچیک از آن موارد ،محدود نمی مانید .بیه همیین دلییل
امروزه مسئ ۀ توسعۀ همهجاناه و پایدار ،اهمیت خاو دارد.
امروزه کشورهای زیادی بهلحاظ درآمد و تولید ناخالص داخ در یک سطح قرار دارند و این
درحال است که همین کشورها در زمینههای مانند دسترس شهروندانشیان بیه نظیام سیتمت و
آموزش ،فروت های شغ  ،دسترس به هیوای پیاو و آ آشیامیدن سیالم ،و ...فاوی ۀ بسییار
زیادی با یکدیگر دارند .در چنین شرایط چگونه م توانیم تشخیص دهیم که کدام کشورها نسات
به دیگیران ،توسیعهیافتهتر بهشیمار م آینید ،ییا اینکیه چیه عوامیل ییا نهادهیای بیه پاییان ییافتن
توسعهنیافتگ بیشتر کمک م کنند و رکن اساس بهشمار م آیند؟
در رویاروی با چنین وضعیت است که اهداف که با عنوان اهداف توسعۀ پایدار از آنهیا ییاد
م شود ،اهمیت ویژهای دارند .مؤسسه «برنامه توسعه سازمان م ل »1ایین اهیداف را در قالی 61
هدف عمده طاقهبندی م کند که عاارتنید از :از بیین رفیتن فقیر ،از بیین رفیتن گرسینگ  ،رفیاه و
ستمت  ،کیفیت سیستم آموزش  ،برابیری جنسییت  ،آ سیالم و بهداشیت  ،انیرژی پیاو ،رشید
اقتصادی ،ونعت ،نوآوری و فناوری ،کاهش نابرابریها ،شهرها و جوامع پایدار ،تولیید و مصیرف
هدفمند ،اقداما اق یم  ،زیست زیر آ  ،زیست روی خشک  ،و ح ،عدالت و وجود نهادهیای
نیرومند و مشارکت برای دستیاب به اهداف .اهداف یادشده بهخوب نشاندهندۀ این واقعیت مهیم
و اساس هستند که بخش زیادی از بحث توسعه ،معطوف و متمرکز بر مسئ ۀ توسعه انسان است.
بهعاار دیگر ،همواره باید درنظر داشت که توسعه ،تنها به توسعۀ اقتصادی محدود نخواهد مانید
و توسعه انسان را نیز دربر م گیرد که شامل مواردی ازقایل موارد پیشگفته ازجم ه کیاهش فقیر و
نابرابری ،ثاا و امنیت زندگ انسانها و مواردی از این دست است .ماحث توسعۀ انسان چنیان
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اهمیت دارد که آن را هدف او توسعه دانستهاند و توسعه اقتصادی را نیز ابزاری برای رسیدن بیه
آن درنظر گرفتهاند .اکنون که توسعه ،اینگونه اهمیت پیدا کرده اسیت کیه حتی کیفییت زنیدگ و
خوشاخت انسانها نیز منوط به آن شده است ،تدوین سیاستهای که راهار بیه توسیعه باشیند ،از
مهمترین کارویژههای حکومت هر کشوری خواهد بود .باوجوداین ،کشیور ،ییک واحید انتزاعی
است و ما برای تدوین برنامههای توسعه ،نیازمنید شناسیای بیازیگران انضیمام تری هسیتیم .در
جست وجو برای همین بازیگران توسعه است که برخ از اندیشیمندان ماننید پیتل اوانیز ،آدرییان
لفتویچ ،پیتر برنل و بسیاری دیگر ،دولت را در این جایگاه نشاندهاند و بر این نظرنید کیه بیازیگر
او توسعه در یک کشور ،دولت است و توسعۀ یک کشور در گیرو فعالییتهیا و سیاسیتهیای
اتخاذی دولت خواهد بود .در مقابل ،عیدۀ دیگیری از اندیشیمندان حیوزۀ توسیعه ازقاییل رابیر
چامارز ،1نظریهپرداز توسعۀ انگ یس  ،بر این نظرند کیه تحقیق توسیعه در ییک کشیور ،منیوط بیه
حضور و دخالت مردم عادی (بهویژه فقرا که از نیازمندان او توسیعه بهشیمار م آینید) اسیت.
درحال که اندیشمندان دسته نخست ،توسعۀ اقتصادی و ونعت شیدن را از مهمتیرین ویژگ هیای
ً
توسعه برم شمارند ،دستۀ دوم ،یعن طرفداران نظریۀ نساتا جدید «حکمران خو  »2نیز به دستۀ
آنان افزوده شده و بر این نظرند که توسعه ،شاخصههای کیف تری را به غیر از شاخصۀ ّ
کمی رشید
اقتصادی ورف و ونعت شیدن ،دربرم گییرد .ازآنجاکیه بنیا بیر نظرییۀ حکمرانی خیو  ،حیق
حاکمیت ،تنها به حکومت محدود نیست و بسته به انواع حکومتهای مخت ف ،حکومت در امیر
حاکمیت دارای شرکای از قایل جامعه مدن  ،سازمانهای غیرانتفاع  ،شخصییتهیای میبها ،
و ...خواهد بود ،ازهمینرو ،دولت در این نظریه ،جایگاه محوریای را که نیزد اندیشیمندان دسیته
نخست (که می تیوان آنهیا را دولیتگیرا دانسیت) دارد ،بیه خیود اختصیا نمی دهید .ازنظیر
اندیشمندان دولتگرای توسعه ،اقتصاد و ونعت شدن ،اگر او ترین معیارهیای توسیعه نااشیند،
دستکم مهمترین این معیارها بهشمار م آیند .ازنظر اندیشمندان دستۀ دوم ،شاخصههیای کیفی
زندگ  ،جایگاه محوری را در تعریف توسعه به خود اختصا م دهند.
مجمع عموم سازمان م ل در سال  2166طرح را تصوی کرد که براساس آن ،کشیورهای
عضو این سازمان به دادن گزارشهای ساالنهای از شاخصه خوشیاخت  3در کشورهایشیان ترغیی
م شدند .این شاخصه ،میانگین شاخصههای دیگری از قایل میزان درآمد سرانه کشیور ،حماییت
اجتماع  ،ستمت ،امید به زندگ  ،حق انتخا  ،سخاو  ،و ...اسیت .از سیال  2162بهاینسیو،
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بهطور مرت و سالیانه (بهجز سال  )2161گزارشهای با عنیوان «گیزارش خوشیاخت جهیان »1
منتشر م شود که کشیورهای مخت یف را از لحیاظ بهرهمنیدی از خوشیاخت بیا یکیدیگر مقایسیه
م کنند .محتوای او این گزارشها این است کیه خوشیاخت (کیه آن را هیدف اوی توسیعه
م دانند) به میزان درآمد و شاخصههای اقتصادی و مادی محیدود نمی شیود و درحال کیه بیرای
مثال ،کشور آمریکا یک از ثروتمندترین کشورهای جهان بهشمار م آیید ،در گیزارش منتشرشیدۀ
این نهاد در سال  ،2161از لحاظ بهرهمندی از خوشاخت در جایگاه سیزدهم در میان  651کشیور
قرار گرفته است و این امر نشاندهندۀ عدم همترازی ثرو مادی و خوشاخت است.
با توجه به آنچه مطرح شد ،این مقاله درنظر دارد به بررس این پرسشها بپردازد کیه «چگونیه
دولت توسعهگرا پیشنیاز تحقق حکمران خو است» و «حکمران خیو بیدون وجیود دولتی
قدرتمند که بتواند جریان توسعۀ اقتصادی کشور را پیش بایرد ،امکانپیبیر خواهید بیود؟» در ایین
راستا ،فرضیه پژوهش این است که رشد و توسعۀ اقتصادی که مست زم دولت قوی و کارآمد اسیت،
از پیشنیازهای او حکمران خو بهشمار م آید .مشخص است که تا زمان که دولت در یک
کشور نتواند زمینههای الزم برای توسعه و قانونمنیدی را فیراهم کنید ،حکمرانی خیو بیهتنهای
نم تواند موجد توسعه باشد و هرچند الگوی دولت توسعهگرا و ایدۀ حکمران خیو بیا یکیدیگر
ناسازگار نیستند ،اما استقرار حکمران خو در یک کشور ،منیوط بیه حضیور دولتی قدرتمنید و
توسعهگرا است.
 .1نظریه حاکمیت ،حکمرانی خوب ،و مؤلفههای توسعه

یک از چالشبرانگیزترین مااحث که در مطالعا مربوط به توسعه رخ م نمایید ،ایین اسیت کیه
برنامهها و طرحهای مرتاط با توسعۀ یک کشور را کدام نهاد باید تدوین کند؟ و آنگاه چیه نهیاد ییا
نهادهای باید به اجرایی کیردن برنامیههای تدوینشیده بپردازنید؟ پاسیخ هیردو پرسیش در گیرو
پاسخگوی به این پرسش او است که در عروه توسعۀ ییک کشیور ،حاکمییت از یآن کیسیت و
مناع مشروع اعمال قیدر  ،کیدام نهیاد اسیت؟ مایکیل راش در کتیا «جامعیه و سیاسیت» بیا
جمعبندی اندیشههای مرتاط با موضوع عامتن قدر در یک جامعه ،سه دسته نظرییۀ متفیاو را
برم شمارد .دسته نخست که اندیشمندان همچون می ز ،پارتو ،و موسکا آن را نمایندگ م کنند،
ماتن بر این نکته هستند که یک گروه منسجم و ،از نظر اجتماع  ،قابلتشیخیص ،در ییک جامعیۀ
معین ،بهوور آگاهانه ،و براساس سودجوی  ،اعمال قدر م کنند .راش این دییدگاه را دییدگاه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

نخاهگرایانه در مورد عامتن قدر در جامعه م داند .بنا بر نظریۀ دوم که مارکسیستها نماینیدگ
آن را بهعهده دارند ،قدر در یک جامعه ،توسیط طاقیهای اجتمیاع کیه مالکییت ابیزار تولیید را
دراختیار دارد ،اعمال م شود و درنهاییت ،نظرییۀ سیوم کیه اندیشیمندان همچیون دال ،هیانتر ،و
پولزب مروجان آن بوده اند ،بر این نکته تأکید دارد کیه قیدر نیه توسیط نخاگیان ییا ییک طاقیۀ
اجتماع مالک ابزار تولید ،ب که توسط گروههای رقی  ،اعمیال می شیود .ایین نظرییه بیه نظرییۀ
کثر گرای معروف شده است (راش.)12-13 ،6911 ،1
در دوران معاور ،نظریه حاکمیت به نظریۀ مطرحشده توسط راش بسیار نزدیک شیده اسیت.
چوتری و استوکر در کتا «حاکمیت :نظریه و عمل» بیان کردهاند که نظریه حاکمییت ،در تیتش
برای فهم راههای است که ما از طریق آنها اقدام به اتخاذ تصمیم جمعی  2می کنییم و ازآنجاکیه
حوزههای سیاس و اقتصادی در جهان معاور چنان دگرگون شدهاند کیه دیگیر فاقید آن مرکزیتی
هستند که در نظریههای کتسییک از آن برخیوردار بیودهانید ،ازهمیینرو فهیم راههیای منتهی بیه
تصمیمگیری ،هم در عروه سیاس و هم در عروۀ اقتصادی ،بسیار دشوار شده اسیت .مفیاهیم
مانند دولتیم ت بهدلیل رشد ارتااطا جهان و وابستگ بیشازپیش کشورها به یکدیگر ،قدر
تایین پیشین خود را از دست دادهاند و از سوی دیگر ،بهدلیل رشد روزافیزون نهادهیای اقتصیادی
جهان و همچنین مطرح شدن مسائ ازقایل اختق در اقتصاد ،اقتصاد نییز دیگیر آن مرکزیتی را
که در نظریههای کتسیک اقتصادی داشت از دست داده است (چیوتری و اسیتوکر.)2 ،2113 ،3
مرکزیتزدای از دولتیم ت و اقتصاد به این معنا خواهد بود که ما در این حوزهها دیگر نم توانیم
شاهد حضور یک تصیمیمگیرنیده و پدییدۀ انحصیار تصیمیمگییری باشییم ،ب کیه مجموعیهای از
بازیگران متفاو  ،دستاندرکار جریان تصمیمگیری و سیاستگباری چه در عروه سیاس و چیه
در عروه اقتصادی خواهند بود.
مااحث مرتاط با نظریه حاکمیت از دهه  6331بهاینسو تادیل به یکی از محورهیای اوی
توسعه شدهاند .در این دوران ،الگوهای توسعه نولیارالیست تایدیل بیه الگوهیای راییس توسیعه در
کشورهای درحالتوسعه شیده بودنید .لیزوم تعیدیلهیای سیاختاری و اقتصیادی در ایین کشیورها
بهمنظور پیوستن آنها به نظام اقتصاد جهان  ،سا شده بود که در کشورهای یادشده ،بیشازپییش
به نقش دولت توجه شود (چوتری و استوکر .)31 ،2113 ،نهادهای مال بینالم نظییر بانیک
جهان و وندوق بینالم پول ،کمکهای اقتصادی خود را به کشورهای درحالتوسعه ،منوط به
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اوتحا ساختاری در این کشورها و افزایش شفافیت اقتصادی در آنها کرده بودند .پس از آنکیه
اجرای الگوهای نولیارالیست توسعه در کشورهای بهاوطتح جهیان سیوم نتوانسیتند بیه کامییاب
چندان دست پیدا کنند ،یک از دالیل او این ناکام را ضیعف نهیاد دولیت در ایین کشیورها
دانستند و به همین دلیل نیز بهمنظور کارآمدسازی این نهاد ،ایدههای ازقاییل «حکمرانی خیو »
مطرح شد تا بهوسی ۀ آنها دولت در کشورهای جهان سوم بتواند به مشروعیت کاف بیرای اجیرای
برنامههای توسعهای دست پیدا کند (چوتری و استوکر.)32 ،2113 ،
بانک جهان در سال  6323اقدام به تهیۀ گزارش در مورد وضعیت توسعه در آفریقا کیرد .در
قسمت از گزارش یادشده چنین آمده است:
یک از بزرگترین مصیائا کیه گریایانگیر توسیعه در قیاره آفریقیا شیده اسیت ،بحیران
حاکمیت در کشورهای این قیاره اسیت .منظیور از حاکمییت در اینجیا ،وجیود قیدرت
سیاس است که توانای سامان دادن به امور کشور را داشته باشد .بیهدلیل فقیدان چنیین
قدرت در کشورهای قاره آفریقا ،مقاما دولت در ایین قیاره بیدون هیچگونیه هراسی از
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قدرت که باید پاسخگوی آن باشند ،در راستای تحقیق اهیداف شخصی خودشیان گیام
برم دارند» (بانک جهان .)11-16 ،6323 ،

یک از راهکارهای ارائهشده برای برطرف کردن این خأل قیدر در کشیورهای جهیان سیوم،
تتش برای کارآمدسازی نهاد دولت در این کشورها بود .آدریان لفتویچ ،یکی از دالییل اشیاعۀ
سریع این ایده در سطح مااحث مرتاط با توسعه را فروپاش نظام کمونیست م داند؛ به ایین معنیا
که با فروپاش نظام کمونیست  ،غر بدون هیچ واهمهای از اینکه کشورهای جهان سوم بیه جاهیۀ
کمونیسم بپیوندند ،اقدام به اعمال یکسری از سیاستهای تجویزی در کشورهای یادشده کرد کیه
م زم کردن حکومتهای کشورهای جهان سوم به دموکراتیک کردن سازوکار حاکمیت شیان ،یکی
از این سیاستها بود( 1لفتویچ .)913 ،6331 ،2از همین زمان بود که حاکمیت در بستر نقشی
که م تواند در راستای ایجاد توسعه ایفا کند ،بازتعریف شد .بانک جهیان در گزارشی بیا عنیوان
«حاکمیت و توسعه »3که در سال  6332منتشیر کیرد ،حکمرانی خیو را متیرادف بیا میدیریت
عاقتنۀ جریان توسعه ،بهکار برده است (بانک جهان  .)6 ،6332 ،در همین گزارش آمده است که
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 .1الاته باید درنظر داشته باشیم که فشار بر حکومتهای کشورهای جهان سیوم بیهمنظور دموکراتییک شیدن ،تنهیا فشیارهای از
بیرون و از سوی کشورهای غرب ناود ،ب که جناشهای طرفدار دموکراس فراوان در این کشورها بهمنظور اوتح سیازوکارهای
سیاس  ،بسیار ماارزه کردهاند .در این میان م توان به جناشهای طرفیدار دموکراسی در کشیورهای آمریکیای التیین و اروپیای
)
شرق اشاره کرد (نک:

ازآنجاکه بخش خصوو هیچگاه تمای به سرمایهگباری در حوزههای مانند آموزش و سیتمت
همگان و همچنین ،فعالیتهای مرتاط با کاهش فقر نداشته است ،دولیت بایید بیا بهیرهگییری از
حاکمیت خود ،در این حوزهها سرمایهگباری کند (بانیک جهیان  .)1 ،6332 ،گیزارش یادشیده،
شاخصههای حکمران خو را به چهار دسته تقسییم م کنید کیه عاارتنید از :مسیئولیتپبیری،1
ماتن بودن بر قانون ،2بهرهمندی از اطتعا  ،3و شفافیت( 4بانک جهان .)1 ،6332 ،
بنا بر گزارش یادشده ،جنس حاکمیت در ایدۀ حکمرانی خیو  ،تکثییر شیده اسیت .برنامیه
توسعه سازمان م ل ،در سال  2161گزارش را با عنوان «حاکمیت بهمنظور توسعه »5پایدار منتشیر
کرد که در آن ،بر همین جنس متکثر حاکمیت تأکید شده است .در بخش از جزوۀ یادشده چنیین
آمده است که« :حاکمیت را نم توان به نهادها تق یل داد ،ب که حاکمیت شامل روابط میان دولیت
و مییردم اسییت» (برنامییه توسییعه سییازمان م ییل .)2 ،2161 ،در ژوئیییه  2162در طییول یک ی از
نشستهای مجمع عموم سازمان م ل ،تمام اعضای این نهاد با بیانیهای که حکمران خو را از
الزاما توسعه در یک کشور م داند ،موافقت کردند .در بند دهم این بیانیه آمده است:
دموکراس  ،حکمرانی خیو  ،و اسیتقرار قیانون ،چیه در سیطح م ی و چیه در سیطح
بینالم

 ،همچنانکه بستر الزم را برای توسعه آماده م کنند ،از ارکان توسعه پایدار کیه

شامل رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ،توسعه اجتماع  ،حفظ محییط زیسیت ،و کیاهش
فقر و گرسنگ است ،نیز م باشد (بیانیه مجمع عموم .)11/222 ،

همانگونه که مشاهده م شود ،در این بیانیۀ سازمان م ل ،حکمران خو با توسیعۀ پاییدار،
هماسیته درنظییر گرفتییه شییده اسییت .حکمرانی خییو را در یییک بیییان ک تییر م ی تییوان فراینیید
دموکراتیزاسیون دولت دانست؛ به این معنا که حکومت از بخش از حاکمیت مط ق خیود بیه نفیع
مشارکت سایر نهادهای اجتماع و سازمانهای خصوو در امر توسعه ،چشمپوشی می کنید و
دولت ماتن بر ایدۀ حکمران خو  ،نه یک دولیت قدرتمنیدتر (بیهلحاظ زور و اجایار
ازهمینرو ،ی
6
فیزیک ) ،ب که دولت کارآمدتر در پ خواهد داشت« .دایره توسعه بینالم » بریتانیا ،در سیال
 2116سندی را با عنوان «حکومت بهنفع فقرا »7و با عنوان فرع «توانمندسیازی دولیت »1منتشیر
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کییرد .در اییین سییند ،موفییقترین حکومییت ،حکییومت معرفیی شییده اسییت کییه رابطییۀ میییان
سیاستگباریهای اجتماع و اقتصیاد را دریابید و همزمیان بیا تیتش بیرای دسیتیاب بیه رشید
اقتصادی ،در حوزه توسعه انسان نیز سرمایهگباری کند .در این سند ،هفت شاخصهای که دولیت
توانمند در عروه توسعه بینالم باید از آنها بهرهمند باشد ،فهرست شدهاند .اشیاعۀ ویداقت،
یک از این هفت شاخصه است (دایره توسعه بینالم بریتانیا.)66-62 ،21166 ،
یک از چالشهای عمدۀ فراروی نظرییۀ حکمرانی خیو  ،دشیواری ارزییاب شاخصیههای
کیف در این ایده است .همانگونه که گفته شد« ،اشاعۀ وداقت» یک از شاخصیههای حکومیت
خو درنظر گرفته شده است ،اما ب گمان ،دستیاب به یک مقدار عددی برای این شاخصیه کیه از
طریق آن بتوان کشورهای مخت ف را بهوور تطایق با یکدیگر مقایسه کرد ،بسیار دشوار خواهد
بیود .بانیک جهییان بیهمنظور غ ایه بییر همیین دشیواریها اقییدام بیه تعرییف پییروژهای بیا عنییوان
«شاخصهای حکومت کشورهای جهان »2کرده است .هدف اوی ایین پیروژه ،سینجش شیش
شاخصۀ حکومت مسئولیت پبیری و ماتن بودن بیر ریی میردم ،ثایا سیاسی و نایود خشیونت،
اثربخش  ،وجود ساختارهای تنظیم  ،ماتن بودن بر قانون و مدیریت فسیاد ،در مییان کشیورهای
ً
جهان بوده است .ازآنجاکه شش شاخصه مورد نظر این پیروژه تقریایا بیا شاخصیههای حکمرانی
خو همسان هستند ،در این قسمت با توجه به دادههای این پروژه و سایر گزارشهیای میرتاط بیا
این موضوع ،به تحقیق دربارۀ رابطۀ میان حکمران خیو و توسیعه خیواهیم پرداخیت و بررسی
ً
خواهیم کرد که آیا کشورهای که به توسعه دست یافتهاند ،الزاما از حکمران خو بهرهمند بودهاند
و آیا رعایت حکمران خو بهتنهای م تواند سا توسعه شود؟
 .1-1حکمرانی خوب و توسعهیافتگی

در این قسمت ابتدا به اختصار شش شاخصه ای را که بنییاد شیاخص های حکیومت کشیورهای
جهان برای دسته بندی کشورها به لحاظ وضعیت حاکمیت بهکار می بیرد ،تعرییف می کنییم و
آن گاه وضعیت سه کشور دارای میزان باالی بهره منیدی از حکمرانی خیو و سیه کشیور دارای
کمترین امتیاز در این زمینه را در سال  2169به لحاظ میزان بهیره منیدی از توسیعه ،بیا یکیدیگر
مقایسه خواهیم کرد . 3باید درنظر داشته باشیم که «توسعه» ،شاخصه ای عددی نیست که بتیوان

 .3دسترس به آمارهای بنیاد شاخصههای حکمرانی کشیورهای جهیان ،از طرییق پایگیاه اینترنتی ایین بنییاد بیه نشیان زییر،
امکانپبیر است:

مقداری برای آن به دست آورد ،اما برای تسهیل مقایسۀ شش کشور یادشده ،توسیعه را بیا تولیید
ناخالص داخ ازیک سو و میزان خوشاخت  1و امید به زندگ  ،2از سوی دیگر ،همسان درنظیر
م گیریم و به تحقیق در بارۀ این موضوع خواهیم پرداخت که آیا کشورهای دارای بیشترین میزان
ً
بهره مندی از حکمران خو  ،الزاما کشورهای با بیشترین میزان تولید ناخالص داخ  ،درجیۀ
خوشاخت  ،و امید به زندگ خواهند بود و از سیوی دیگیر ،آییا کشیورهای کم امتییاز در زمینیۀ
حکمران خو  ،رشد تولید نا خالص داخ پایین دارند و میزان خوشاخت و امید بیه زنیدگ
مردمان آنها کمتر است؟
 .6مسئولیتپبیری و ماتن بودن بر ریی مردم :بهمعنای توانای مردم در انتخا حکومتهیا،
آزادی بیان ،آزادی اجتماعا و رسانههای آزاد؛
 .2ثاا سیاس و عدم خشونت :بهمعنای وجود سامان سیاس و ناودن خشونتهای سیاس
ازقایل تروریسم؛
 .9اثربخش  :به معنای کیفیت خدما عموم و شهروندی و میزان استقتل این خیدما از
فشارهای سیاس  ،کیفیت تصمیمگیری و سیاستگباری ،و تعهد حکومت به موارد پیشین؛
 .1وجود ساختارهای تنظیم  :بهمعنای توانای حکومت در اجرای سیاستهای خردمندانه و
اعمال قواعدی که فعالیت بخش خصوو را تسهیل کند؛
 .5ماتن بودن بر قانون :بهمعنای پیروی مقامهای حکومت از قوانین الزماالجرا؛
 .1مدیریت فساد :به معنای مقاب ه با وضعیت که در آن ،قدرتمندان در پ منافع شخص شیان
هستند و از سیوی دیگیر ،ج یوگیری از تایدیل شیدن دولیت بیه محم ی بیرای سو اسیتفادههیای
شخص .3
بنیاد یادشده ،دادههای خود را براساس آمار منتشرشدۀ  91پایگیاه اطیتعرسیان و آمیارگیری
معتار جهان ازقایل بانک جهان و بانک توسعۀ آسیای  ،تنظیم کرده است و بهازای هر شاخصه بیه
کشورها امتیازهای در بازۀ منف  2/5تا مثات  2/5داده است .در جدول زییر ،سیه کشیور فنتنید،
نیوزی ند ،و سوئد بهعنوان کشورهای با باالترین امتیازهای حکمران خو  ،با سه کشیور سیودان،
کنگو ،و یمن با کمترین امتیازهای حکمران خو بهلحاظ شاخصههای تولید ناخیالص داخ ی ،
درآمد سرانه ،خوشاخت  ،و امید به زندگ  ،با یکدیگر مقایسه شدهاند:
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

666
دولت توسعه گرا؛
پیشنیاز تحقق ...

جدول شماره ( )1مقایسه امتیازهای حکمرانی خوب میان برخی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته.

امتیاز امتیاز امتیاز امتیاز امتیاز
میانگین
امتیاز
نام
 1شاخصه شاخصه شاخصه شاخصه شاخصه
امتیاز
کشور شاخصه
1
5
4
9
2
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تولید
ناخالص
داخلی
1
)(GDP

رتبه در
جدول
شاخصه
درآمد
امید به
سرانه 2خوشبختی
4
زندگی
 (GDP perکشورهای
(سال)
) capitaجهان( 3در
بین 151
کشور)

فنتند

6/52

6/91

2/61

6/25

6/39

2/63

6/21

211923
می یون دالر

 11296دالر

1

26

نیوزی ند

6/12

6/15

6/15

6/22

6/21

2/95

6/212

623125
می یون دالر

 91111دالر

3

22

سوئد

6/11

6/69

6/23

6/23

6/35

2/23

6/219

513121
می یون دالر

 15111دالر

2

22

سودان

-6/21

-2/21

-6/56

-6/11

-6/25

-6/13

-6/16

51535
می یون دالر

 9311دالر

662

19

کنگو

-6/11

-2/29

-6/11

-6/25

-6/55

-6/91

-6/51

61122
می یون دالر

 135دالر

621

53

یمن

-6/95

-2/95

-6/21

-1/11

-6/61

-6/21

-6/99

91161
می یون دالر

 9121دالر

691

11

همانگونه که دادههای جدول شماره ( )6نشان م دهد ،میا قیادر خیواهیم بیود ،مییان شاخصیۀ
حکمران خو با میزان بهرهمندی از خوشاخت و امید به زندگ  ،رابطۀ معناداری برقرار کنیم؛ به این
معنا که شهروندان کشورهای که از حکمران خو بهرهمند هسیتند ،احسیاس خوشیاخت بیشیتری
دارند و از سوی دیگر ،امید به زندگ آنها نیز باالتر است ،اما در سوی مقابل ،شهروندان کشیورهای
دارای حکمران ضعیف ،احساس خوشاخت و امید به زندگ پیایینتیری دارنید .براسیاس دادههیای
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1آمارهای مربوط به این بخش از کتا آمار جهان سازمان م ل متحید ،برگرفتیه شیده اسیت .ایین کتیا بهویور گزارشی
سالیانه منتشر م شود و شامل پنجاه شاخصه آماری در مورد وضعیت کشورهای جهان اسیت .کتیا یادشیده ،بیر روی پایگیاه
قابل دسترس است.
اینترنت سازمان م ل به نشان
 .2برگرفته از آمارهای بانک جهان بر روی آدرس اینترنت :
 .3آمار مربوط به این شاخصه ،برگرفته از
 .4آمار مربوط به این شاخصه ،برگرفتیه از گیزارش سیازمان بهداشیت جهیان
گزارش بر روی پایگاه اینترنت این سازمان به آدرس:

است.

اسیت .ایین
قابل مشاهده است.

همین جدول ،درخواهیم یافت که میان درجۀ خوشاخت و امید به زندگ با تولید ناخیالص داخ ی و
درآمد سرانه ،رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ بهگونهای که سوئد با اینکه نسیات بیه کشیورهای فنتنید و
نیوزی ند ،تولید ناخالص داخ و درآمد سرانه بیشتری دارد ،اما بهلحاظ شاخصۀ خوشیاخت و امیید
به زندگ  ،با آنها در یک سطح قرار م گییرد .یکی از میواردی کیه می توانید رابطیۀ معنیادار مییان
شاخصههای چنین جدولهای را بیشتر نشان دهد ،کشور چین اسیت .چیین در سیال  ،2169دارای
میانگین نمرۀ حکمران خو  -1/51بوده است و با اینکیه در همیین سیال ،مییزان تولیید ناخیالص
داخ این کشور ،رقم  3131112111612دالر بوده است ،1اما در رتاهبندی کشورها بیهلحاظ دارا
بودن شاخصۀ خوشاخت  ،در جایگاه  21قرار گرفته است و این امر نشان م دهید کیه موفقییت ییک
ً
دولت در زمینۀ رشد اقتصادی ،الزاما به خوشاخت شیهروندانش منجیر نمی شیود و چنیین واقعیتی
م تواند چالش عمدهای برای طرفداران دولت قدرتمند و کوشا در راستای توسعه باشد.
ً
منظور طرفداران توسعۀ ماتن بر نقش دولت از توسعه ،غالاا رشید اقتصیادی بیوده اسیت (در
بخش بعدی ،این موضوع را بررس خواهیم کرد) .همانگونه که آمار نشیان می دهید ،دولتهیای
موفق در حوزه رشد اقتصادی ،نتوانستهاند میزان خوشیاخت قابیلقاول را بیرای شهروندانشیان بیه
ارمغان بیاورند ،اما از سوی دیگر ،با تکیه بر همین آمارها م توان مدع شید کیه دروید امیید بیه
زندگ شهروندان دولتهای که در زمینۀ رشد اقتصادی ،کارآمد ناودهاند نیز بیین  51و  11سیال
در نوسان بوده است که این رقم ،در مقایسه با امید به زندگ غال کشورهای توسعهیافته که بییش
از  21سال است ،بسیار پایین است .در اینجا م توان این پرسش را مطیرح کیرد کیه درویورت که
حکومت کشورهای سودان ،یمن ،و کنگو از شاخصههای حکمران خو بهرهمند باشند ،آیا قیادر
خواهند بود موجد توسعه برای کشورهایشان باشند؟ و آیا در این کشورها ،نهادها و قواعد الزم برای
ً
حکمران (و نه الزاما حکمران خو ) وجود دارد؟
در این قسمت ،ابتدا به معرف ماان اساسی نظرییۀ توسیعۀ دولیتگیرا خیواهیم پرداخیت و
سپس ،انتقادهای این نظریه بر ایدۀ حکمران خو را بررس خواهیم کرد.
 .2دولت و توسعه؛ دولت توسعهگرا

پیشتر بهنقل از آدریان لفتویچ ،اشاره شد که ایدۀ مربوط به حکمران خو از دهه  6331و پیس
از فروپاش اتحاد جماهیر شوروی وارد بحثهای مرتاط با توسعه شد .نهادهای مال بینالم ی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1نه تری یون و چهارود و نود می یارد و ششصد و دو می یون و ششصد هزار و ود و چهل و هشت دالر (برگرفتیه از آمیار بانیک
)/
جهان :
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که اکنون از بیم تمایل کشورهای درحالتوسعه به ب وو شرق ،رهای یافته بودند ،کمکهای میال
خود را به این کشورها منوط به اوتح زیرساختهای حاکمیت آنها کردند .ایین اعمیال فشیار از
بیرون ،با جناشهای طرفدار دموکراس کشورهای درحالتوسعه نیز همزمان شده بیود و بیه همیین
دلیل ،دولت در این کشورها هم از بیرون و هم از درون برای اویتح الگوهیای حیاکمیت  ،تحیت
فشار قرار گرفته بود و جایگاه پیشین آن بهعنوان او ترین متول توسعه تهدیید می شید .در ایین
وضعیت ،طرفداران توسعۀ دولتگرا نیز به ایدۀ حکمران خو  ،واکنش نشان دادنید و انتقادهیای
فراوان را به این ایده وارد کردند .پیش از پرداختن به این انتقادها ،تاریخچیۀ نظرییههیای ماتن بیر
نقش دولت بهعنوان متول او توسعه در کشور را بررس خواهیم کرد.
بتفاو ه پس از پایان جنگ جهان دوم و فروپاش امپراطوریهای استعماری ،تعداد زییادی از
کشورهای تازهاستقتلیافته سر برآوردند .از همین زمان به بعد ،مطالعۀ سیاس و اقتصادی کشورهای
درحالتوسعه ،به یک از مااحث داغ ع وم سیاس تادیل شید (کیوه  .)1 ،2111 ،1بهایود شیرایط
نابسامان سیاس  ،اجتماع  ،و اقتصادی این کشورها ،مست زم اقدام فیوری حکومتهیای آنهیا بیود.
نهاد دولت در این کشورهای تازهاستقتلیافته ،بسیار ضعیف بود و نهادهای اجتماع و اقتصادی نییز
بهحدی رشد نکرده بودند که بتوانند برای رسیدن به توسعۀ کشور ،همیار دولت باشند .ماحث توسیعه
ً
در دهههای  6351و  6311غالاا بهعنوان پدیدهای اقتصادی درنظر گرفته م شد و پیشفرض آن ایین
بود که با رشد نرخ تولید ناخالص داخ  ،عوایید ایین رشید ،بیا عنوانهیای سیرانه ییا ایجیاد شیغل،
معطوف به تودهها خواهد بود (تودارو.)26-22 ،6929 ،2
مایر بر این نظر است که داللتهای اولییۀ ادبییا توسیعه ،در پاییان جنیگ جهیان دوم بیر
مواردی همچون رشد اقتصادی از طریق انااشت سرمایه ،وینعت کیردن ،و رشید متیوازن ،تأکیید
داشتند .در این دوران ،باور غال این بود که همۀ این فرایندها از طرییق ییک برنامیهریزی مرکیزی
هماهنگ (دولت قدرتمند) و سرمایۀ خارج امکانپبیر است (مایر.)263 ،6915 ،3
اقتصاددانان توسعه در دهههای  6351و  6311بر این نظر بودند که با توجه به وضیعیت خیا
کشورهای توسعهنیافته که با معضتت مانند ذخیرۀ مال ناکاف  ،وابستگ بیه ویادرا میواد اولییه،
کاهش درآمدهای وادرات در مقابل هزینههای واردات  ،بازار داخ کوچک ،و فقیدان مهار هیای
شغ کاف روبهرو هستند ،دولت در این کشورها باید نسات به دولتهیای کشیورهای توسیعهیافته،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

نقش بیشتری در توسعۀ اقتصادی داشته باشد (وید .)2 ،6331 ،1بهعهده گرفتن چنین نقش عمیدهای
مست زم نفوذ دولت در تمام بخشهای جامعه است؛ بهگونهای که نیهتنها قیادر باشید مقیدما رشید
اقتصادی را فراهم کند ،ب که از توانای تأمین سرمایۀ کاف برای ونعت کیردن کشیور نییز برخیوردار
باشد .اینها همان شاخصههای هستند که اوانز و برنل برای دولت توسیعهگرا برم شیمارند (برنیل،2
 .)32-39 ،6921اندیشمندان مانند مکگرو و لفتویچ نیز بر اهمیت دولت قدرتمند برای دستیاب
به توسعه تأ کید کردهاند (مکگرو .)31 ،6922 ،3لفتویچ در کتیا «سیاسیت و توسیعه در جهیان
سوم» تأکید م کند که ویژگ متمایز دولتهای توسعهای این است که اهداف سیاس و سیاختارهای
نهادینهشده و بهویژه بوروکراس آن ،بهسوی توسعه سوق داده شدهاند .در هستۀ مرکزی ایین دولتهیا،
عوامل سیاس به راهاردهای توسعهای ضربت و فوری از طرییق سیاختارهای دولیت ،شیکل دادهانید
(لفتویچ .)2 ،6921 ،وی بیان م کند که دولت توسعهای ،ییک شیکل انتقیال و موقیت از دولیت
مدرن است که در جوامع درحالتوسعه از قرن نوزدهم تاکنون ظهیور یافتیه اسیت .دولیت توسیعهای
براساس نیاز فوری به ایجاد رشد اقتصیادی و ونعت شیدن بیهمنظور رسییدن بیه بیازیگران جهیان و
منطقهای دیگر یاز لحاظ اقتصادی و نظام ی ایجاد شده اسیت و بیرای کسی مشیروعیت ،در مسییر
بهاود مستمر زندگ مادی و اجتماع مردم حرکت م کند (لفتویچ.)229 ،6921 ،
برایناساس ،طرفداران ایدۀ دولت بهعنوان متول او توسیعه ،هرگونیه توسیعه در کشیور را
منوط به توسعۀ سیاس دولت م دانستند .رابینسون و عجماوغ و نیز بر اهمیت «نهاد سیاسی » در
مقابل «نهاد اقتصادی» تأکید داشتهاند .اوغ و تأکید م کند که این نهادهیای سیاسی هسیتند کیه
انواع نهادهای اقتصادی مس ط بر زندگ ما را موجودیت م بخشند و ماهیت این فراینید را تعییین
م کنند و اگرچه نهادهای اقتصادی در فقر یا غنای ییک کشیور نقیش حییات ای دارنید ،امیا ایین
سیاست و نهادهای سیاس هستند که داشتههای یک م ت را در چارچو نهادهای اقتصادی رقیم
م زنند (عجم اوغ و و رابینسون.)16-19 ،6932 ،4
طرفداران توسعۀ دولتگرا ،این واقعیت را که تعدادی از کشیورهای درحالتوسیعه توانسیتهاند
رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کنند و اینکه فرایند ونعت شدن در این کشورها سریعتر پیش رفتیه
است را با ارجاع به قدرت که دولتهای یادشده از آن برخوردار بودهاند ،توضیح م دادنید .آنهیا
دولتهای موفق در امر توسعه را دولتهای م دانستند که قدر بیشتری داشته باشیند (کیوه ،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ،) 21 ،2111اما باید توجه داشته باشیم که قدر موردنظر طرفیداران توسیعۀ دولیتگرا ،قیدرت
متک به اجاار یورف فیزیک ناود ،ب که آنها قیدر را براسیاس رابطیهای کیه دولیت بیا جامعیه
داشت ،درنظر م گرفتند و طرح مفاهیم مانند «خودگردان متک به جامعه »1توسط پیتیر اوانیز،
«رابطۀ سازندۀ میان دولت و گروههای اقتصادی و واحاان منیافع» توسیط لفیتوییچ ،و «دولیت
منسجم سرمایهداری »2توسط آتول کوه  3در همین راستا بوده اسیت (اوانیز29-21 ،6921 ،4؛
لفتویچ25 ،6925 ،؛ کوه .)26 ،2111 ،
 .3انتقادهای طرفداران توسعۀ دولتگرا به حامیان ایدۀ حکمرانی خوب
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انتقاد او طرفداران توسعۀ دولتگرا به حامیان ایدۀ حکمران خو در زمینۀ تسهیل توسعه ایین
است که آنان به این نکته توجه نکردهاند کیه کشیورهای درحالتوسیعه ،بیه سیطح از نهادمنیدی
سیاس نرسیدهاند که قادر به برقراری رابطۀ کارآمد میان دولت و جامعه باشیند و بیه همیین دلییل،
دولت در این کشورها باید ابتدا زیرساختهای الزم برای توسعۀ اقتصادی ،سیاس  ،و اجتمیاع را
فراهم کند (ازهمینرو ،نیازمند قدر بیشتری خواهد بیود) و آنگیاه در مسییر اسیتقرار حکمرانی
خو گام بردارد .کوه پس از مقایسۀ تجربۀ چهار دولت کره جنوب  ،برزیل ،هند ،و نیجریه ،به
این نتیجه رسیده است که دولت کره جنوب در دورۀ ریاستجمهوری پارو چونیگه  5در طیول
سالهای  6319تا  6313توانست با مدیریت توسعۀ اقتصادی کشور و مطیع کردن سایر گروههیای
اجتماع  ،موج رشد اقتصادی قابلتوجه و همچنین ،تسریع فرایند ونعت شیدن در ایین کشیور
شود و این درحال است که سه کشور برزیل ،هند ،و نیجریه (بیشیتر از دو کشیور دیگیر) بیهدلیل
ضعیفتر بودن دولتهایشان نتوانستهاند رشد اقتصادیای همتراز بیا کیره جنیوب را تجربیه کننید
(کوه  .)2-1 ،2111 ،اوانز نیز در کتا «خیودگردان متکی بیه جامعیه» ،نقیش دولتهیای
قدرتمند و نهادینه را در پیشارد اهداف مرتاط با ونعت شدن بررس کرده است (اوانز.)1 ،6335 ،
لفتویچ در سال  6331و در مقالهای با عنوان «حکمران  ،دولت ،و سیاستهای توسیعه »6بییان
کرد که توسعه ،یک مقولۀ سیاس  7است و کسان که حکمران خیو را فیارغ از مسیائل سیاسی
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 .7منظور لفتویچ از کنش سیاس  ،منازعا  ،همکاریها ،و گفتوگوهای است که در راستای تولیید و توزییع منیابع میادی و
غیرمادی و در سطوح مح  ،م  ،و بینالم انجام م شوند (لفتویچ.)915 ،6331 ،

ً
کشورهای مخت ف ،راهکار مناسا برای توسعه معرف کردهانید ،کیامت در اشیتااهند (لفیتویچ،
 .)919 ،6331او در همین مقاله ،دربارۀ حکمران خو چنین م نویسد:
من برختف این دیدگاه [حکمران خو ] بیاور دارم کیه قاب ییت عمیوم بیرای اشیاعه
توسعه ،نه آنگونه که پنداشته م شود ،یک از نتایس حکمران خو  ،ب که از پیامیدهای
نوع خاو از سیاستگباری ها و دولت است که توانیای ایجیاد ،حفیظ ،و حماییت از
توسعه را داشته باشد .همانگونه که شواهد عین نشان م دهند ،دولتهای که در طیول
س سال گبشته ،رکورد باالترین میزان توسعه اقتصادی را در میان دولتهای جهان سوم
به خود اختصا

دادهاند« ،دولتهای توسعهگرا»ی کارآمد (فارغ از اینکیه دموکراتییک

بودهاند یا غیردموکراتیک) هستند (لفتویچ.)915 ،6331 ،

طرفداران توسعۀ دولتگرا ،مخیالف اییدۀ حکمرانی خیو نیسیتند و چهبسیا آن را یکی از
الزاما توسعه بهشمار م آورند (لفتویچ ،)919 ،6331 ،اما آنها بر این نظرند کیه دولتهیای
قدرتمند باید پیش از اقدام برای استقرار حکمران خو  ،بسترهای نهیادی الزم را بیرای آن فیراهم
کنند و این امر نیز تنها از طریق بهرهمندی دولت از قدر کاف و نهادهیای قدرتمنید ،امکانپیبیر
خواهد بود.
اینگونه بهنظر م رسد که انتظار اجرای ب کموکاست قواعد حکمران خو  ،در کشیورهای
که زیرساختهای سیاس آنها دچار ضعف است ،انتظاری نابجا اسیت .چیالمرز جانسیون 1کیه
ازجم ه پیشگامان ایده دولت توسعهگرا بهشیمار می آیید ،دو دسیته از سیاسیتهیای توسیعهای را
بهوور جال توجه از یکدیگر تفکیک می کنید« :سیاسیتهای تنظیمی  »2و «سیاسیتهای
توسعهمحور .»3او در این مورد م نویسد:
دولت در کشورهای که ونعت شدن آنها با تأخیر همراه بوده است[ ،باید] نقش محرو
ونعت شدن را ایفا کنید و ایین ،جیز عم کردهیای توسیعهای دولیت اسیت .دو شییوۀ
رویییاروی متفییاو دولییت بییا فعالیتهییای اقتصییادی بخییش خصووی  ،عاارتنیید از:
[سیاست] تنظیم و [سیاست] توسیعهمحور ....در سیاسیتهای تنظیمی  ،ییا ماتن بیر
عقتنیت بازار ،دولت ،تنها درگیر اشکال و قواعد فرایندهای اقتصیادی اسیت و بیا امیور
زیربنای کاری ندارد ....درمقابل ،در سیاسیتهای توسیعهمحور ییا ماتن بیر عقتنییت
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

661
دولت توسعه گرا؛
پیشنیاز تحقق ...

برنامهریزیشده ،دولت ،نقیش غیرقابلانکیاری در امیور زیربنیای اجتمیاع و اهیداف
اقتصادی ،بازی م کند (جانسون.)63 ،6322 ،
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از نظر جانسون ،ایاال متحده ،مصداق دولت دارای سیاسیتهیای تنظیمی و ژاپین پیس از
جنگ نیز مصداق دولت دارای سیاستهای توسعهمحور بوده است (جانسون .)63 ،6322 ،بیشتر
کشورهای که در زمینۀ شاخصۀ حکمران خو  ،نمرههای پایین دارند (بهعنوان مثال ،جمهیوری
کنگو) ،فاقد زیرساختهای الزم برای اجرای سازوکارهای دموکراتییک هسیتند کیه در ایین راسیتا
م توان به فقدان شفافیت نهادی ،وجود فساد گسترده و ناود سرمایۀ اجتماع الزم برای دولت (که
الزمۀ اعتماد دوجاناه میان دولت و شهروندان اسیت) اشیاره کیرد (در میورد تجربیۀ کشیور کنگیو
مراجعه کنید به :هاسکین .)3-26 ،2115 ،1در چنین وضعیت  ،حت اگر دولت ،قصید پییروی از
شاخصههای حکمران خو را داشته باشد و به این منظور نهادهای را تیدارو باینید ،اقیداماتش،
بهدلیل نهادینه شدن فساد و ب نظمی در ارکیان کشیور ،ب ثمیر خواهید بیود .جانسیون ،حضیور
بوروکرا های باتجربه ،تحصی کرده ،و دارای قدر اجرای در دولیت ژاپین را اوی ترین دلییل
توسعۀ این کشور م داند (جانسون .)21 ،6322،بسیاری از اندیشمندان دیگیر نییز دلییل توسیعۀ
کشورهای شرق آسیا را وجود نخاگیان م داننید کیه زمیام امیور اجرایی کشیورهای آن ناحییه را
بهدست گرفتهاند (ماهاوبان .)623-636 ،2111 ،2
کشور کره جنوب  ،نمونۀ دلخواه طرف داران ایدۀ دولت توسعهگرا بهشمار م آیید ،زییرا ایین
کشور با دارا بودن دولت قدرتمند که درگیر محدودیت های نهادی نایوده اسیت ،توانسیته اسیت
هم زمان ،بسترهای الزم را برای توسعۀ اقتصادی کشور فراهم کند و زیرسیاخت های الزم را نییز
برای اجرای حکمران خو  ،تدارو بایند .در ادامه ،به اختصیار ،تجربیۀ ایین کشیور را بررسی
خواهیم کرد.
 .1-3کره جنوبی؛ دولت قدرتمند و توسعهگرا ،پیشنیاز حکمرانی خوب

کره جنوب در دهه  ،6311یک از  25کشور فقیر جهان بهشمار م آمید .سیرانۀ تولیید ناخیالص
داخ این کشور در این دهه ،رقم ناچیز  22دالر بود ،اما در طول چهار دهیه ،از کشیوری فقییر و
بحرانزده ،به یک از اعضیای مهیم سیازمان توسیعه و همکاریهیای اقتصیادی 3بیا سیرانۀ تولیید
ناخالص داخ یازدههزار دالر ،تادیل شد (پیری.)6 ،2112 ،4
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رقابتهای اقتصادی ،ایدئولوژیک ،و تس یحات میان دو اردوگاه غر (بیا محورییت اییاال
مت حده) و شرق (با محوریت اتحاد جماهیر شوروی) پس از جنگ جهان دوم ،بهگونیهای عرویۀ
ً
روابط بینالم ل را دوقطا کرده بود که کشورهای جهان ،بهوراحت یا ت ویحا ،م یزم شیده بودنید
که به یک از این دو اردوگاه ،م حق شوند .شاهجزیرۀ کره ،بهدلیل موقعیت اسیتراتژیکش در شیرق
آسیا و همچنین ،نقش که م توانست در آیندۀ رقابتهای آمریکیا و شیوروی بیازی کنید ،بیهطور
همزمان ،مورد توجه این دو کشیور بیود .درنهاییت ،رقابتهیای ایین دو ابرقیدر  ،زمینیۀ تجزییۀ
شاهجزیره کره به دو کشور مستقل کره جنوب (متحد آمریکا) و کیره شیمال (متحید شیوروی) را
فراهم کرد (استوو .)9 ،6335 ،1هرگونه تشریح رشد سریع اقتصادی کیره جنیوب و بهاویطتح،
«معجزه کره جنوب » (پیری )9 ،2112 ،مست زم درنظر داشتن این پسزمینه است .امیا ازآنجاکیه
هدف این مقاله ،تنها بررس نقش دولت کره جنوب بهعنوان نمونۀ یک دولت توسعهگرا اسیت ،از
بررس نقش که رقابتهای مییان دو ب یوو شیرق و غیر در توسیعۀ ایین کشیور داشیته اسیت،
چشمپوش م کنیم.2
شاه جزیره کره ،پس از جنگ جهان دوم توانست از زیر ییوغ اسیتعمار ژاپین رهیا شیود .ایین
منطقه ،پس از دستیاب به استقتل ،به دو کشور مستقل کره جنوب و کره شمال تجزیه شید .ایین
دو کشور با فقر شدید و معضت فراوان اقتصیادی روبیهرو بودنید .در پی ییک کودتیای نظیام
موفقیتآمیز در سال  ،6316ژنرال پارو چونگه  ،زمام امور کشور کره جنوب را بهدست گرفیت
(برای مطالعۀ بیشتر نک :هان .)95-52 ،2166 ،3وی با آگاه کامل از عق ماندگ های ع م ،
اقتصادی ،و فناوری کرهایها نسات به کشورهای توسعهیافته غرب  ،راه چیره شدن بر این مشکت
را انااشت دانش و سیرمایههای کشیور ،تعامیل و دخالیت اثیربخش نخاگیان در تصمیمسیازی و
برنامهریزیهای دولت ،و ایجاد روابیط سیازنده ،حتی بیا دشیمنان خیود ،می دانسیت (گیزارش
کمیسیون اقتصاد کتن اتاق بازرگان  .)5 ،6936 ،دولت کیره جنیوب در ایین دوران ،تصیمیم بیه
اتخاذ شیوه ای گرفت که ضمن نگهداری و حفاظیت از اویول اقتصیاد بیازار آزاد (امیا بیا نگیرش
توسعهگرای ) ،دخالت قدرتمندانه و متهورانۀ دولت را بهعنوان ک یید اوی توسیعه و حفاظیت از
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 2تنها این نکته را یادآوری م کنیم که مجموع کمکهای مال و نظام آمریکا به دولت کره جنوب در فاوی ۀ سیالهای 6311
تا  ،6311رقم بالغ بر  62/1می یارد دالر بوده است و همچنین ،در همین دوره نیز دولت کره جنوب  1می ییارد دالر ،بهویور
وام ،از آمریکا دریافت کرده است .بهمنظور درو میزان این رقم کاف است درنظر داشته باشیم که کل وامهای که آمریکیا در ایین
دوره به کل کشورهای آفریقای پرداخت کرده است ،رقم حدود  1/23می یارد دالر بوده است (پیری.)1 ،2112 ،
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منافع حیات همه مردم این کشور بهکار گییرد (گیزارش کمیسییون اقتصیاد کیتن اتیاق بازرگیان ،
 .)1 ،6936دولت ،دریافته بود که دروورت که ونایع تولیدی کشور را به شیرایط و قواعید «بیازار
آزاد» واگبارد ،رقابت شدید این بیازار ،هییچ شیانس بقیای بیرای وینایع یادشیده بیاق نخواهید
گباشت .به همین دلیل ،دولت با حمایت از ونایع داخ  ،به سرپا نگه داشتن آنها کمک بسزای
کرد .با توجه به انجام چنین اقدامات است که توسعۀ سیریع کیره جنیوب را متیأثر از فشیار دولیت
دانستهاند (هئو .)262 ،2116 ،1سیاستهای اجرای دولت کره جنوب را در دورۀ زمامداری پارو
چونگه (6313ی )6319به این دلیل نیز م توان توسعهگرایانه دانست که این دولت ،سرنوشیت
توسعۀ کشور را به سازوکارهای بازار آزاد ،واگبار نکرده بود ب که:
دولت کره ،در نقش کیارآفرین ظیاهر می شید و سیرمایههیای بخیش خصووی را بیه
بخشهای هدفگباریشده ،هدایت م کرد .دولت ،بهوور تصینع  ،رانیتهیای را
بهوجود م آورد تا سودهای را بهوجود بیاورد که بازار ،توانیای ایجیاد آنهیا را نداشیت.
دولت بهمثابه تضمینکنندۀ او حقوق مالکیت ،باید سازوکارهای را بهوجود می آورد
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که بهوسی ۀ آنها به کسان که در تتش برای توسعه ونایع جدید بودند ،رانیت داده شیود
(هئو.)262 ،2116 ،

کاهش فقر و بیکاری ،افزایش دستمزد ،ماارزه با فساد و ب قانون  ،و بسیاری از اعمال دیگیری
که دولت توسعهگرا متول او آنها است ،پیشنیاز حکمران خو هستند .ایین دولیت ،بیرای
انجام کارویژههایش به دامنۀ عمل گستردهای نیاز دارد (بهعنوان مثال ،می تیوان بیه دادن رانیت بیه
تولیدکنندههای ونعت در دولت پارو چونگه اشاره کرد) و وجود فساد و ب قیانون در کشیور،
این دامنۀ عمل را محدود خواهد کرد .شاید بیان این نکتیه ،نیازمنید شیجاعت (دسیتکم) نظیری
فراوان باشد ،اما مقاب ه با فساد و ب قانون  ،مسیت زم اقیداما کوبنیده و زیربنیای دولیت اسیت.
ً
احتماال چنین اقدامات  ،بخشهای زیادی از میدیران و سیازمانهای اجرایی کشیور را زیاندییده
خواهد کرد ،اما برای تدارو دیدن زیرساختهای الزم برای اجرای حکمران خیو  ،انجیام آنهیا
گریزناپیبیر بییهنظر م رسیید .شییاید دولییت پیارو چونییگه  ،بییهلحاظ دارا بییودن شاخصییههییای
دموکراتیک و بهرهمندی از حکمران خو  ،نمرۀ چنیدان قابیلقاول نداشیته باشید (نیک :کییم و
وگل ،)519-119 ،2166 ،2اما م توان مدع شد که دموکراس و رفیاه کنیون کیره جنیوب کیه
اکنون دومین قدر اقتصادی آسیا ،دارای میزان تولید ناخالص داخ ی  6/9تری ییون دالر و مییزان
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امید به زندگ  22سال ،1نمره قابلقاول  +1/12در زمینۀ حکمران خو  ،2جایگیاه  91در زمینیۀ
مقاب ه با فساد و داشتن شفافیت اقتصادی (در کنار کشورهای مانند جمهیوری چیک و اسیپانیا)،3
یک از سالمترین سیستمهای قضای در آسیا بنا بر آمارهای بنییاد شیفافیت جهیان  ،4و دارا بیودن
جایگاه پنجاهوهشتمین کشور خوشاخت جهان در میان  651کشور (گزارش خوشاخت جهیان ،5
 ،)26 ،2161مدیون اقداما توسعهگرایانۀ دولت پارو چونگه است.
بحث و نتیجهگیری

از تعریفهای متعددی که برای مفهوم «توسعه» ارائه شده است ،چنین برم آید که مقاب یه بیا فقیر
فزایندۀ جهان  ،فساد ،ب قانون و درنهایت ،برقراری عدالت ،در گرو توسعهییافتگ خواهید بیود.
ً
ورفا اقتصادی از توسعه سا رواج این باور م شود که افزایش شاخصههای ّ
کم اقتصادی
تق
ازقایل تولید ناخالص داخ و درآمد سرانه ،مصادف با توسعهیافتگ خواهد بود .از سوی دیگیر،
دروورت که توسعه را منوط به ارتقای شاخصههای کیف ازقایل سطح رضیایت افیراد از زنیدگ و
میزان احساس خوشاخت آنها بدانیم ،آنگاه از اهمیت ب چونوچرای اقتصاد ،کاسیته می شیود.
بهلحاظ نهادهای متول امر توسعه نیز «دولت» یا ترکیا از نهادهای دولت و غیردولت و «مدن »
را متول این امر دانستهاند .با توجه به تنوع دیدگاهها و نظریههای توسیعه ،پیژوهش در ایین میورد،
بسیار اهمیت دارد.
کارویژۀ او این پژوهش ،مقایسۀ دو دیدگاه عمده دربارۀ توسعه بود« :توسعۀ دولیتگیرا» و
«توسعۀ برآمده از حکمران خو » .بسیاری از اندیشمندان عروۀ توسعه ،بر این نظر بودهانید کیه
مشروعیت دولت و حاکمیت ،بهطور عام ،نقش غیرقابلانکاری در رشد اقتصادی و نهیادی کشیور
دارد و سرنوشت توسعۀ یک کشور ،در گرو ایین اسیت کیه دولیت تیا چیه مییزان ،توانیای اجیرای
برنامههای توسعهگرایانه را داشته باشد .چیالمرز جانسیون کیه از نخسیتین اندیشیمندان بهشیمار
م آید که مفهوم دولت توسعهگرا را بهکار برده است ،بر این نظر است که در کشیورهای کیه دیرتیر
وارد فاز ونعت شدهاند ،دولت م تواند با اتخاذ رویکرد توسعهمحور که مشتملبر دخالت عمیده
در امور زیربنای اقتصادی و نهادی کشور است ،توسعۀ کشور را تسریع کنید و آن را سیامان دهید.
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 .1آمارهای برگرفته از و سایت بانک جهان به آدرس:
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قرار داشتن قوه قضائیه مسیتقل از افیراد و نهادهیای دیگیر و یکسیان بیودن همیه در برابیر قیانون و
همچنین قوه مقننه مستقل برای تصوی قوانین و الیحههای مورد نیاز بهمنظور مقاب ه با ب قانون و
فساد ،و بهرهگیری از نیروهای متخصص و باوتحیت ،ازجم ه الزاما کاری چنین دولت است.
پس از ناکام طرحهای فراوان توسیعهای و توسیعه نییافتن تعیداد قابیلتوجه از کشیورهای
جهان ،اندیشمندان سیاس درودد آسی شناس این شرایط برآمدند .برخ از آنان عدم دسیتیاب
برخ از کشورهای جهان (بهویژه کشورهای جهان سوم) به اهیداف توسیعهای را ناشی از بحیران
حاکمیت و فقدان مشروعیت سیاس در این کشورها دانستهاند .ایدۀ «حکمران خیو » ،پیس از
شکست برنامههای تعدیل ساختاری و بحران مشروعیت بسیاری از دولتهای آفریقای و آسیای ،
بهسرعت گسترش یافت.
طرفداران نظریۀ دولت توسعهگیرا ،بیا وجیود انتقادهیای کیه بیر اییده حکمرانی خیو وارد
آوردهاند ،بر این نظرند که آرای آنها هیچ منافات با ایده حکمران خو ندارد ،اما آنان حکمرانی
خو را عامل او توسعه نم دانند ،ب کیه آن را از پیامیدهای وجیود دولیت توسیعهگیرا درنظیر
م گیرند .از نظر این اندیشمندان با توجه به فقدان زیرساختهای قیانون و نهیادی در کشیورهای
توسعهنیافته ،امکان اجرای ب واسطۀ حکمران خو در آنها وجود ندارد؛ به همیین دلییل ،ابتیدا
باید دولت قدرتمند ،زیرساختهای یادشده را ایجاد کند .توسعه و بازسیازی سیریع ژاپین پیس از
جنگ جهان دوم را ازجم ه دستاوردهای دولت نخایهگرای ایین کشیور دانسیتهانید .دولیت پیارو
چونگه در کره جنوب نیز درنتیجۀ یک کودتای نظیام در دهیه  6311بیر سیر کیار آمید .ایین
دولت ،اگرچه بهلحاظ رعایت دموکراس و سایر شاخصههیای حکمرانی خیو  ،پرونیدۀ چنیدان
قابلقاول از خود بهجای نگباشت ،اما با ماارزه بیا ب قیانون و فسیاد ،و اسیتفاده از سیرمایههای
جهان و فناوریهای نو در ونایع تولیدی این کشور ،آن را به یک از پیشروترین کشورهای آسیای
(حت جهان ) تادیل کرد .امروزه کره جنوب بهسا بهرهمندی از شاخصههای همچون امیید بیه
زندگ  ،ماارزه با فساد ،و شفافیت اقتصادی ،از کشورهای توسعهیافته جهان بهشمار م آید.
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