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  ؛خوب یمرانکح
  یاجمال يو نقد یمعرف

  *محمدمهدي نادري
  دهيكچ

ـ مورد توجه جدي واقع شده است. ا يدر محافل علم ١،»خوب يمرانكح«امروزه بحث  ن ي
پـس از   يجهـان  ك. بانكردمطرح  يجهان كبان ۱۹۸۰در اواخر دهه را نخستين بار بحث، 

شـورها نـاموفق   ك ي، در برخيا همان اجماع واشنگتنيل يتعد يها استيس يه در اجراكآن
سـتند،  يط الزم نيشـورها واجـد شـرا   كهـا در آن   ه چون دولـت كد يجه رسين نتيبود، به ا

ننـد. بـه   كهـا موفـق عمـل     متيردن قكو آزاد  كباناين  يها هيتوص يتوانند در اجرا ينم
ـ  ، يجهان كبان يها هيل و توصيتعد يها استيس يرش و اجرايگر، پذيعبارت د  يبـه دولت

ـ ا شـورها وجـود نـدارد.   كن دولت در آن يه اكدارد نياز  مرحلـه  نخسـتين  ن در واقـع  ي
در  يرو، گرچه عامل اقتصـاد  نياست. از ا» خوب يمرانكح«پيدايي انديشة و  يريگ لكش

ـ  كانديشه ن ياپيدايي  تـوان   يامالً موثر بوده است، به لحاظ نقش پررنگ دولـت در آن، نم
روزه ده گرفت. در واقع، آنچه اميرا ناد يت دولتيريآن با مباحث مربوط به مد يكوند نزديپ

ـ كح يشود، نوع ياد مي» خوب يمرانكح«از آن با عنوان  ـ اسـت   يمران ـ  ك ن يه واجـد چن
 يو نبود خشونت، اثربخش ياسيو حق اظهار نظر، ثبات س ييپاسخ گو است:هايي  شاخص
  فساد.مهار ت قانون، و يمك، حاينندگكم يت تنظيفكيدولت، 

ردها در مورد يكخوب، رو يمرانكحهاي  خوب، شاخص يمرانك، حيمرانكها: ح دواژهيلك
     نقش دولت.
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  مقدمه
و هـا   برنامه يو اجرا یبه دنبال طراح ـاز آنها   ياریتر، بس ر درستیا به تعبیها ـ   دولت ۀهم
 ۀشـرفت و توسـع  یشور ومـردم خـود را بـه پ   کق آنها بتوانند یه از طرکهستند هایی  استیس

خ تمـدن  یآنان به ارمغان آورنـد. سراسـر تـار    يو سعادت و رفاه را برابرسانند شتر یهرچه ب
ز یاز آنها ن يارینه صورت گرفته، و البته بسین زمیه در اکاست هایی  وششکمملو از  يبشر
نـه  ین زمیـ ز در ایـ م نیکـ ست و یب راًیستم و اخیام مانده است. قرن بکجه نایبه نترسیدن در 

ش از آن، یپـ هـاي   بـا زمـان   ن عصریبارز اهاي  از تفاوت یکیخاص خود را دارد. وضعیت 
 ۀنـ یا را دارنـد. در زم یـ ل دنکـ  يبـرا  يریگ میتصم ۀیه داعکاست  یالملل نیب ينهادها ییدایپ

 يریارگکـ بـا بـه    وشـده  س یسأت یمختلف يز نهادهایشرفت نیمباحث مربوط به توسعه و پ
ن یـ در ا یعمومهایی  دارد نسخه یقات گسترده سعیدانشمندان و متخصصان مختلف و تحق

هـاي   اسـت یتـوان از س  مـی  هـا  استیو س ها ن برنامهیاآخرین از  کند.شورها ارائه کنه به یزم
نام برد.  4دولت يساز کوچکو  3،یاجماع پساواشنگتن 2،)یل(اجماع واشنگتنیموسوم به تعد

همـراه بـود و نتوانسـت     یالتکها در عمل با موانـع و مشـ   استین سیاز ا یکهر ياما اجرا
وسـته  ینظـران پ  صـاحب رو،  برآورد. از اینان را یمجر استمداران ویو ساندیشوران انتظارات 
هـاي   حل و راهها  طرحالت کص و مشیه نقاکاند  بوده يدیجدهاي  حل و راهها  طرحبه دنبال 

 که بانـ کاست » خوب یمرانکح«ها  ها و اندیشه آخرین طرحاز  یکید. کنن را برطرف یشیپ
ش یدایـ پهاي  نهیجا ابتدا به زمنید دارد. در اکیأآن ت يگران بر اجرایش از دیش و پیب 5یجهان

ن بحث با مباحث یوند ایبه پو آنگاه خوب  یمرانکحهاي  شاخصبه در ادامه اندیشه و ن یا
  د.کرم یخواه یبررسنقد و ان آن را یو در پاپردازیم  میي، گذار استیژه سیبه وت، یریمد

  خوب يمرانكحر اقتصاد در يگاه متغيت و جاياهم
 يبـرا رو،  نیآن است. از ا يبعد اقتصاد» خوب یمرانکح«اندیشۀ ا و ابعاد مهم یاز زوا یکی

م و مسـائل  یمفـاه  یخوب، اشـاره و توجـه بـه برخـ     یمرانکتر مفهوم ح املکبهتر و  كدر
  م.یده یمدخل بحث را اقتصاد قرار ماینجا  ن سبب دریالزم است. به هم ياقتصاد
ه کاست  يا رد: نوع اول، رابطهکم یرا به سه نوع تقس يان روابط اقتصادتو یماختصار به 

مثال، اگر به خـدمات حمـل    ي. براردکر یتعب »يا معامالت لحظه«ا ی »بازار«توان از آن به  یم
گرفتن  لکش گرِید ةویشتوان از وسایل نقلیه شهري استفاده کرد.  میم، یداشته باشنیاز و نقل 
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م و ینـ ک يداریـ خر یلی، اتـومب خودرواز مستمرمان به یل نیه به دلکن است یا ياقتصاد ۀرابط
ار ید مـا بسـ  یارات و اعمـال صـالحد  یاخت ةرین نوع رابطه، دایدر ام. ییاستخدام نما يا راننده

ن اسـت  یـ ل سوم رابطه اک. شکردر یآمر و مأمور تعب ۀاز آن به رابطتوان  میاست و گسترده 
م و یقـرارداد ببنـد  خودرو  ۀیراکخدمات حمل و نقل و آژانس  ةنندک ارائه ۀمؤسس یکه با ک

  بفرستد.خودرو ما  يم، برایردکه درخواست کم هر زمان یبخواهآن از 
ل اول است. در کش ياقتصاد ۀرابط ةشود نوع مباحث علم اقتصاد مرسوم دربار یگفته م

چگونـه منعقـد    يا لحظـه  ين قراردادهـا یه اکن است یل بحثش اک یکالسکواقع اقتصاد نئو
ه بـازار  کن است یشود ا یه داده مکهم  ی. پاسخیابیمجه دست ین نتیم به بهتریه بتوانکشود 

م بـر بـازار   کند و اجـازه دهـد اصـول حـا    کها مداخله ن متیباشد و دولت در ق ید رقابتیبا
ارگزار کـ ارفرمـا و  ک ۀرابط یه نوعکل دوم و سوم کش ياقتصاد ۀرقابت دنبال شود. اما رابط

ل اول در کشـ  ۀه رابطـ کـ  یمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالکشود  یآن برقرار م در
م اسـت، امـا علـم    کشود و اصطالحاً نظام بازار بر آن حـا  یقالب عرضه و تقاضا گنجانده م

ییالگوهـا اینجـا   د. دریـ گو یرابطه نوع دوم و سوم نمـ دربارة  يزیمرسوم چندان چ اقتصاد 
ن الگوهـا  یـ رده بـود. در ا کـ به آن توجه نچندان ن یش از ایقتصاد تا په علم اکاند  طرح شده

تـوان   ینمرایج  ه در چارچوب اقتصادکگنجد،  یارگزار مکارفرما و کشتر در قالب یروابط، ب
م بـه  یم است قابـل تعمـ  کحا يا ه در مورد بازار لحظهک یآن گفت. اصول ةدربار يادیز زیچ

د، از یـ درآمد یه شما به استخدام سازمانک یمثال، زمان يبراست. یارفرما نکارگزار و کۀ رابط
عرضـه و   ۀو رابطـ  یمتـ یم قیـ ه قـرارداد فسـخ شـود از عال   کـ  یزمان انعقاد قرارداد تا موقع

  6د.یریپذ ینماثر رون از سازمان در بازار وجود دارد یه بک ییتقاضا
م کد حایبا یاصولارگزار چه کارفرما و کن یه بکن است یخوب ا یمرانکنون بحث حکا

ر ییـ ن نـوع رابطـه، تغ  یـ ه در اکـ . روشن اسـت  یابیممطلوب دست  ۀجیم به نتیباشد تا بتوان
ن یـ سؤال ارو،  نیتواند اعمال شود. از ا یست و اساساً نمین یمناسب يها الگو متیق يا لحظه
دا یـ مطلـوب دسـت پ   ۀجـ یم به نتیم باشد تا بتوانکد حایبا یپس چه الگو و روابط«ه کاست 

د شاهد یجد يایر است. در دنیو مد کمال ۀرابط ،از روابط مهم یکینه ین زمیدر هم »م؟ینک
 يهـا  تکهـا و شـر   ستند. سـازمان یر نیگر مدیان دکم و مالیت هستیریت از مدکیمال ییجدا

 در ییهـا  پرسشرو،  نیند. از اک یار میض اختیتفو که مالکهستند  یژگین ویا يبزرگ دارا
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ند و تحـت چـه   کهدایت ر را یتواند مد یچگونه م که مالکنه ین زمیدر اد یآ یش میپاینجا 
 نیه همـ یز شـب یـ ن یاسـ ین در روابط سیچنخواهد بود؟ هم کر حافظ منافع مالیمد یطیشرا

ـ   یـ ز مـردم اخت یـ ن یاسیس ۀوجود دارد. در صحنمسئله  ا یـ س جمهـور  یارات خـود را بـه رئ
ان یـ ارفرماکن مردم به عنـوان  یه بک يا رابطهدر ن، ینند. بنابراک یض میندگان مجلس تفوینما
رار کـ ن سـؤال ت یـ ومت وجـود دارد ا کارگزاران حکوالن به عنوان ئران و مسیومت و مدکح
در هـر   »مطلوب حاصل شـود؟  ۀجیداشته باشد تا نت یطید چه شراین رابطه بایا«ه کشود  یم

 یمرانـ کح«دولـت   ۀنـ یو در زم» یتکشـر  یمرانـ کح«ها  تکشر ۀنین بحث در زمیصورت، ا
 يا اعمـال اقتـدار بـه گونـه     ةویخوب، ش یمرانک، در حیلکبه طور  7شود. یده مینام» خوب
  اند. انیارفرماکا یان کارگزاران حافظ منافع مالکا یران یه مدکاست 

. این نهـاد  کردطرح  یجهان کبان 1980 ۀاز اواخر دهرا خوب  یمرانکدر واقع بحث ح
منتشـر نمـوده، بـراي اولـین بـار حکمرانـی        1989ی که در سال المللی معتبر در گزارش بین

خوب را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظـام قضـایی قابـل اعتمـاد و نظـام اداري      
ا یـ ل یتعـد  يهـا  اسـت یس يه در اجراکپس از آن یجهان کبان 8گو تعریف کرده است. پاسخ

ه چـون  کـ د یجـه رسـ  ین نتیناموفق بود، به ا ییقایفرآ يشورهاک، در یهمان اجماع واشنگتن
 یجهـان  کبان يها هیتوص يتوانند در اجرا یستند، نمیط نیشورها واجد شراکها در آن  دولت

 يهـا  اسـت یس يرش و اجـرا یگـر، پـذ  ینند. به عبـارت د کها موفق عمل  متیردن قکو آزاد 
قا وجـود  یفرآعالً در ن دولت فیه اکاج دارد یاحت یبه دولت یجهان کبان يها هیل و توصیتعد

بـه  » از برنامه تـا بـازار  «عنوان با  یدر فصل» یگزارش توسعه جهان«در  1996ندارد. در سال 
نقـش دولـت در جهـان در    «با عنوان  1997ن موضوع اشاره شد و سپس در گزارش سال یا

 9.یـابیم دولـت خـوب دسـت     یکم به یتوان یه چگونه مکشد طرح مسئله  نیا» حال تحول
 یلزومـاً بـه دولـت خـوب منتهـ      کوچـ که دولـت  کرد کاعالم  1997در سال  یجهان کبان
ز وجـود داشـته   ین يگرید مقدمات دیدولت خوب، با یکجاد و استقرار یا يشود و برا ینم

 ۀبـه هـر حـال نقطـ     یومت مؤثر است، ولکدولت در بهتر شدن ح يساز کوچکباشد. البته 
  ست.یدولت خوب ن یکداشتن  يبرا یو اصل یانونک

ـ یهـا  استیدر س یجهان کدنظر بانین تجدیه در اکشود  یها گفته م لیدر تحل  ۀش و ارائ
. بحـران  2؛ یشرق ي. تجربه اروپا1: اند داشته یآن، سه عامل نقش اساس ياز سواندیشۀ ن یا
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ا یو بحـران شـرق آسـ    یشـرق  ياروپا يشورهاک ۀن. در واقع تجربیچ ۀ. تجرب3ا؛ یشرق آس
ـ یرسـ  یم به بحران مینک یبدون دولت خوب، اقتصاد را آزاد م یه وقتکنشان داد   ۀم، و تجرب

توانـد بـه    یمـ را درست مدیریت کنـد،  ها  اختاللدولت نظام اگر  یکه در کن نشان داد یچ
  10.بینجامد یج مطلوبینتا

خـوب   یمرانـ کوسته بحـث ح ینون پکتا  1997ه از سال کدهه است  یکش از ینون بکا
ن یـ ا یجهـان  کبانـ  يهـا  اسـت ین سیتر از مهم یکیمطرح است و  یجهان کدر گزارش بان

نمونـه، در سـال    ي. بـرا یافـت خوب به توسعه دست  یمرانکتوان با ح یه چگونه مکاست 
جـاد  یدر حـال توسـعه داد، بـه ا    يشـورها کبـه   یجهان که بانک ییها درصد وام 25، 2002

  بود.منوط شورها کخوب در آن  یمرانکح

  و ابعادف يخوب؛ تعر يمرانكح
تـوان   یبـا دقـت در آنهـا مـ    . ارائـه شـده اسـت    یف مختلفیخوب، تعار یمرانکح در مورد

ن یـ نـد، گرچـه بـه هـر حـال ا     ک ینم یم بر همه آنها چندان تفاوتکحا یلکه روح کافت یدر
خـوب عبـارت    یمرانکف حیتعر یکدارند. اساس  یگر اختالفاتیدیکش با یبو مکف یتعار

اسـت و  یآن، اقتصـاد، س  ۀلیه جامعه به وسکها  و نهادها  استیس ها، از ارزشنظامی است از 
در  11ند.ک می تیریمد یو مدن یق سه بخش دولت، خصوصیرخود را از ط یمسائل اجتماع

بـر اسـاس قـانون،     يو ادار یاسی، سياعمال قدرت اقتصادخوب،  یمرانکگر، حید یفیتعر
 یگونـه معرفـ   نیـ را اخـوب،   یمرانـ کز حیـ گر نید یفیتعر 12است. یشو اثربخ ییگو پاسخ

 يهـا و نهادهـا   آنها شهروندان، گـروه  ۀه به واسطک ییندها و نهادهایو فراراهکارها ند: ک یم
فا، تعهداتشان را بـرآورده و تفاوتشـان   یخود را است یمنافع خود را دنبال، حقوق قانون یمدن

فقط به دولت  یمرانکف حین، تعریش از ایاگر پگفت توان  یدر واقع م 13نند.ک یل میرا تعد
 يگران و نهادهـا ین واژه فقـط شـامل بـاز   ید، ایاربرد جدکشد، در  یمربوط و آن را شامل م

رد. یگ می ز در بریرا ن یو بخش خصوص یمدن ۀه عالوه بر دولت، جامعکبلشود،  یدولت نم
 مربـوط بـه   يها مد بحثایجه و پیخوب را نت یمرانکمفهوم حپیدایی د بتوان یشارو،  نیاز ا

دولـت،   ۀل رابطین و تحلییز به تعیه آن نکبه اصطالح عام آن دانست  14»یاست اجتماعیس«
  پردازد. یجامعه و بازار م
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خـوب،   یمرانـ کحدربـارة  ات طـرح شـده   یـ م و مباحث و ادبیبا توجه به مفاهن، یبنابرا
سـه بخـش: دولـت،     يارکـ از هم يدیـ ب جدکیـ افتن الگو و تریتوان آن را معطوف به  یم

 یمدن ينهادها ن الگو سه منظر مد نظر است:یدانست. در ا یو بخش خصوص یمدن ۀجامع
بـر   يرگـذار اثبـه منظـور    یت مردمـ کت مشـار یـ در تقو يبه عنوان مدافع حقوق شـهروند 

 يگذار هیت سرماید در تقویعامل تول یاند؛ بخش خصوص مطرح یعموم يها يگذار استیس
جـاد  یاقتصاد و بازار و ا ییایدرآمد سرانه و پوش یبه منظور افزا ید ناخالص ملیدر رشد تول

 یعمـوم  يها تیفعال ةنندک لیشود؛ و سرانجام نقش دولت به عنوان تسه یده مید یرفاه نسب
در  یعـدالت اجتمـاع   ۀدار به منظور ثبـات و توسـع  یپا ۀتوسع يبرا یطیمح يساز در فراهم

  .شود می یابیجامعه ارز
سازمان ملـل   یتوسعه مل ۀاند و از سند برنام ردهکسندگان اشاره ینو یه برخکگونه  همان

دار یـ پا یانسـان  ۀبـه توسـع   یابیخوب با هدف دسـت  یمرانکموضوع حآید،  بر میز یمتحد ن
د یـ دار، حفاظـت و تجد یـ جاد شـغل و رفـاه پا  یاهش فقر، اکه در آن بر کمطرح شده است 

 ۀن اسـت همـ  یدر واقع تصور بر ا شود. ید مکیزنان تأ ۀست و رشد و توسعیز طیات محیح
  15شود. یخوب محقق م یمرانکن امور با حیا

، ياقتصـاد  نِکـ ا ریـ سـه بعـد    يدارا یمرانکح ملل یمل ۀتوسع ۀن براساس برنامیهمچن
شـور را  ک یک يها تیه فعالکاست  ییندهایاشامل فر يبعد اقتصاد 16.است يو ادار یاسیس

همـان   یاسـ یگر در ارتبـاط اسـت. بعـد س   ید يشورهاکدهد و با اقتصاد  یر قرار میتحت تأث
ت یرین موضـوع در مباحـث مـد   یه اکست (ها استیم سیتنظ يبرا يریگ میتصم يندهایفرا

ز در واقـع  یـ ن يمورد بحث اسـت). بعـد ادار   یعموم يگذار یمش و مشخصاً در خط یدولت
  ست.ها یخط مش ياجرانظام همان 

د مباحـث  یه شاکم ینکز اشاره یته نکن نیان قسمت از بحث مناسب است به یان ایدر پا
نقـش داشـته باشـد.    خـوب،   یمرانکحاندیشۀ بحث و پیدایی ز در یناقتصاددان » رشمنِیه«
 يالدیم 60 ۀه گرچه آن را در دهک 17، خروج و اعتراضيوفاداردارد به نام  یتابکرشمن یه

تـاب بـه   کن یـ توجـه اقتصـاددانان بـه آن جلـب شـد. او در ا      يالدیم 90 ۀنوشته اما در ده
سـفرش  نخسـتین  ه در کند ک یآهن اشاره م ه در مورد خدمات راهیجریشور نکاش در  تجربه

بینـد   مـی دهـد   یشور انجام مـ کبه آن  يه پس از چندک یدر مسافرت یار خوب بوده، ولیبس
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بـاره   ایـن ق در یـ ه است. بـا تحق ار بد شدیده و بسیامالً متفاوت گردکآهن  وضع خدمات راه
از  ياریم بـوده اسـت، بسـ   کـ ه یـ جریه چون قـبالً جـاده و راه شوسـه در ن   کشود  یمتوجه م

ـ انـد و از ا  ردهکـ  یز به ناچار از راه آهن استفاده مـ ین یمسئوالن دولت اران کانـدر  رو دسـت  نی
ارائه بدهند؛ اما چـون   یاند خدمات خوب حضور آنها در قطار مجبور بوده ۀآهن به مالحظ راه

ننـد، وضـع ارائـه    ک یاسـتفاده مـ  خـودرو  از  یوالن دولتئجاده درست شده و مسپس از آن، 
ه کـ  يا تـه کرسـد. ن  ینمـ  ییز بـه جـا  یـ چـاره ن یاد مـردم ب یبار است و فر سفاَخدمات در راه آهن 

ؤثر خـوب مـ   یمرانـ کبحـث ح پیـدایی  توان آن را در  یرده و مکتابش به آن اشاره کرشمن در یه
 نـار آن که در کبلثمربخش باشد، تواند  ینم ییه در اقتصاد، رقابت به تنهاکن است یدانست ا

  د است.یمف، ییگو از رقابت و پاسخ يا نهیب بهکیز الزم است. در واقع ترین ییگو پاسخ

  خوب يمرانكح يها شاخص
آن  يهـا  ، مناسب است شـاخص خوب بهتر روشن شود یمرانکحو ابعاد ه مفهوم ک آن يبرا
 ،ها در متون مختلف، هم به لحاظ تعداد و هم به لحـاظ نـام   ن شاخصیم. البته اینکمرور را 

  .کوشیم به حاصل نتیجۀ آنها اشاره کنیم میاینجا  ر شده است. ما درکمتفاوت ذ
 20يو ماسـتراز  19يرکـ  18،افمنکـ توسط  یجهان کبان 2006ه در سال ک يبراساس سند

ن گـزارش اشـاره   یا يسندگان در ابتدای. نوداردخوب شش شاخص  یمرانک، حدادهانتشار 
هـا و   ه در گـزارش کـ است  ییها رده و همانکن يرییها نسبت به قبل تغ ه شاخصکنند ک یم

  د.یآ می یآنها در پ یح اجمالیها و توض ن شاخصیا 21ز مطرح بوده است.ین یاسناد قبل

  ٢٢و حق اظهار نظر ييگو . پاسخ۱
  یاسـ یشـهروندان در انتخـاب دولـت و نظـام س     تکزان مشـار یـ من شـاخص  یمقصود از ا

ــ. ااســت ــن شــاخص همی ــن بیچن ــانگر می ــب يزان آزادی   هــا لکاحــزاب و تشــ يان، آزادی
  چـه مـردم در  هر ن شـاخص یـ اسـت. براسـاس ا   یجمعـ  يها رسانه يو اجتماعات، و آزاد

و نقـش   مـه داشـته باشـند، حضـور    کئـت حا ین زمامـداران و ه ییدر تع يشتریبجامعه نقش  یک
و افـراد   یجمعـ  يهـا  شتر باشد، و رسـانه یر آنها در جامعه بیها و نظا ها و انجمن لکاحزاب و تش

از  يت بهتـر یوضـع  ةدهنـد  ننـد، نشـان  کان یـ خـود را ب  ت و نظـر یفعالمختلف بتوانند آزادانه 
  خوب است. یمرانکح
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  ٢٣و نبود خشونت ياسي. ثبات س۲
از  یاسـ یومـت و نظـام س  کح یـک زان احتمـال دارد  یه چه مکگر آن است انین شاخص بیا

ـ  یآم خشونت يا ابزارهای یرقانونیغ يها راه  يو برانـداز  یو سـرنگون  یثبـات  یز در معـرض ب
مـدنظر هسـتند. براسـاس     یاسیس يها سم و خشونتیهمچون ترور یعواملاینجا  باشد. در

 ةدهنـد  نشـان شـتر باشـد   یشـور ب ک یـک در  یاسیثبات سنبودن چه احتمال رن شاخص، هیا
 ۀنـ یبرخوردار باشد، در زم يشتریب یاسیاز ثبات س يشورکچه ف است و هریضع یمرانکح
  ند.ک یسب مکرا  ياز باالتریخوب امت یمرانکح

  ٢٤دولت ي. اثربخش۳
  زان اسـتقالل آنهـا  یـ و م ي، خـدمات شـهروند  یت خـدمات عمـوم  یـ فکین شـاخص،  یدر ا

  یعمـوم  يهـا  یمشـ  خط ين و اجرایت تدویفکین یمدنظر است. همچن یاسیس ياز فشارها
  درن شـاخص  یـ هـا دارد در ا  اسـت ین سیـ ادر برابـر  ه دولـت  کـ  يزان تعهدی، و میو دولت
  هتـر باشـد  ب يو شـهروند  یت خـدمات عمـوم  یـ فکیچه در نتیجه هررد. یگ یقرار م یابیارزکانون 
  شـوند وضـع و اجـرا    یاسـ یس يهـا  ها و خـط و ربـط   به دور از جنجال یعموم يها یمش و خط

  یمرانـ کدر ح يت بهتـر یوضـع بیـانگر  شـتر باشـد،   یدر قبـال آنهـا ب   یاسـ ینظـام س  و تعهد
  خوب است.

  ٢٥ينندگك ميت تنظيفكي. ۴
هـا و مقـررات و    اسـت یس ين و اجـرا یدر تـدو  دولـت  يمنـد  ن شاخص، توانیمنظور از ا

چـه  شـود. هر  می یبخش خصوص يها تیفعال ۀگسترش نفوذ و دامنسبب ه کاست  ینظامات
 يهـا  تیفعال ۀها و نظامات مختلف، موجبات توسع استیس ين و اجرایبتواند با تدودولت 

 ي، شاهد سـطح بـاالتر  آوردجامعه را فراهم  ةشتر آن بر اداریب يرگذاراثو  یبخش خصوص
  م بود.یخواه یمرانکاز ح

  ٢٦ت قانونيمك. حا۵
نان داشت با یآنها اطم يتوان به اجرا یند و ما یجامعه واقع یکن در یزان قوانیه تا چه مکنیا
رد کـ قراردادهـا، عمل  يت اجـرا یـ فکیژه ین شاخص به ویشود. در ا یم یابین شاخص ارزیا

جامعـه مـدنظر    یـک زان احتمال جرم و خشـونت در  یمهمچنین  ، وییم قضاکس و محایپل
د داشت و جرم و تخلـف  یآن ام يقرارداد نتوان چندان به اجرا یکاست. اگر پس از انعقاد 



   ۷۷ي اجمال يو نقد يمعرف؛ خوب يمرانكح

وجـود   ةدهنـد  نباشـد نشـان   يریگ یقابل پ ییم قضاکس و محایف پلیرد ضعکعملبه سبب 
  شور است.ک یکف در یضع یمرانکح

  ٢٧مهار فساد. ۶
تا چه حـد مـورد    یو دولت یه قدرت عمومکن است یرد ایگ ین شاخص مدنظر قرار میآنچه در ا

ن شـاخص، هـم   یـ رد. ایـ گ یقـرار مـ   یو خصوص یاستفاده و در خدمت تحقق منافع شخص سوء
ن یـ شـود. براسـاس ا   یالن را شامل مـ کبزرگ و  يو هم فسادها کوچکو  یجزئ يفسادها

باشد،  یمنافع خصوصدر خدمت ر نخبگان و یو دولت در تسخ یاسیچه نظام سهر شاخص
  خوب است. یمرانکاز ح يباالتر ۀانگر رتبیس آن بکف و عیضع یمرانکح نشان

ه سه اقتصـاددان  کاست  یشاخص براساس گزارشن شش یم ایردکه اشاره کگونه  همان
اند و اصـوالً   ارائه داده 2006در سال  يو ماستروز يرکافمن، ک یعنی، یجهان کبان ۀبرجست

 ۀسـ یخـوب و مقا  یمرانـ کح ةخـود دربـار   يهـا  نـون در گـزارش  کاز ابتدا تا  یجهان کبان
ته اسـت.  ده و مدنظر داشـ کرر کن شش شاخص را ذیمختلف هم يشورهاکت آن در یوضع

رات در ییـ تغ یبـا برخـ   يگـر ید يهـا  ن شش شاخص در اسناد و گـزارش ین حال، همیبا ا
ش بـا آنچـه در   یم و بـ کل آنها آمده، یه در ذک یحاتیر شده است، گرچه توضکآنها ذ یاسام

سـازمان   یون حقـوق یسـ یمکمثال،  ياست. برا یکیخورد  یبه چشم م یجهان کگزارش بان
گونه برشـمرده اسـت:    نیخوب را ا یمرانکح يها یژگیو 2000/ 6 ةشمار ۀقطعنامدر ملل، 
در  33.يریپـذ  و انعطـاف  32ت قانونیمکحا 31،تکمشار 30،ییگو پاسخ 29ت،یولئمس 28ت،یشفاف

 هکـ خوب مستلزم آن اسـت   یمرانکه حکگونه آمده  نیاي ریپذ ح انعطافین سند در توضیا
 یـک ه در کـ شده باشند  یطراح يا گونهشور به ک یکموجود در  یدولت يندهاینهادها و فرا

ز ین ییگو پاسخ .دهندنفعان مربوط ارائه  ي، خدمات را به ذیمعقول و منطق یچارچوب زمان
براساس آن نـه  و خوب است  یمرانکح يدیلکاز لوازم  یکیه کشده ر ین صورت تفسیبه ا

د در یـ ز بایـ ن یمدن ۀمختلف جامع يها و سازمان یه بخش خصوصک، بلیدولت يتنها نهادها
اینجـا   گـو باشـند. در   ند پاسـخ یآ یه جزو آن نهاد به حساب مک ینفعان يمردم و ذ ۀبرابر عام

گـو و   س چـه زمـان پاسـخ   کهر اینکه  ا در واقعیگو است ( پاسخ یسکس به چه که هر کنیا
 يهـا  تیـ ا فعالیمات یه تصمکن است یند و بسته به اک یگر است) تفاوت م هبچه زمان مطال

  .یا خارجیشوند  یمحسوب م یا نهاد، داخلیسازمان  یکموردنظر، نسبت به 
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 خوب، یمرانکح يها ان شاخصیور، گاه تفاوت در بکر از تفاوت مذیدر هر صورت، غ
و  يون اقتصـاد یسـ یمکمثـال،   يست. بـرا آنها یها و هم در نام و اسام هم در تعداد شاخص

 یمرانـ کح ين براین عناویرا با ا یژگیهشت و 34هیانوسیا و اقیآس يملل متحد برا یاجتماع
ــر  ــمکحا 36،تیشــفاف 35،ییگــو شــمرده اســت: پاســخخــوب ب ــانونی  38ت،کمشــار 37،ت ق

و انصـاف (اشـتمال) و عـدالت     41،یو اثربخشـ  ییارآک 40،يمحور اجماع 39،يریپذ تیولئمس
) يو انصاف (اشـتمال) و عـدالت (برابـر    يمحور شاخص اجماع ه دوکجا از آن 42.)ي(برابر

و  يون اقتصادیسیمکه کرا  یحیالً توضیدارد، ذ یجهان کبان يها با شاخص يشتریتفاوت ب
رده اسـت،  کـ ر کـ ن دو شـاخص ذ یـ ا يه، خود برایانوسیا و اقیآس يملل متحد برا یاجتماع

  م:یآور یم
 يهـا  دگاهیـ گران و دیجامعـه بـاز   یکآمده است: در  يمحور ح شاخص اجماعیدر توض

هـا و منـافع    دگاهیـ ن دیـ ن ایه بـ کـ خوب مستلزم آن اسـت   یرانمکوجود دارند. ح ياریبس
 ين مصلحت برایر و بهترین خیشتریرد تا بیصورت گ يگر یانجیمختلف در سطح جامعه م

  رد.ین مورد توافق قرار گکثر اجماع ممکبه آن با حدا یابیدست یز چگونگیجامعه و ن
نـان  یدارد به اطم یجامعه بستگ یکه رفاه در کن است یز این يمقصود از شمول و برابر

ه از کـ ننـد  کدارنـد و احسـاس ن   یه در جامعه سهمکنند کآن احساس  ياعضا ۀهماینکه  از
 ۀه همـ کـ ن امر مستلزم آن است یاند. ا نار گذاشته شدهکده و یجامعه طرد گرد یان اصلیجر

رفاه خـود را  ، فرصت داشته باشند تا هان قشریرتریپذ بین و آسیتر ژه محرومیها، به و گروه
  حفظ و رشد و توسعه دهند.

خـوب نشـان    یمرانـ کدر هر صورت، مطالعات انجام شـده و اطالعـات مربـوط بـه ح    
 ییشـورها کداشته باشـد. در   ياقتصاد يرهایدر متغ یر مهمیتواند تأث ین امر میه اکدهد  یم
اسـت.   %15متر از ک ید ناخالص ملیدر تول يگذار هیزان سهم سرمایبد است م یمرانکه حک

همچنـین   شتر است.یهم ب يگذار هیزان سرمایبهتر باشد م یمرانکت حیچه وضعدر واقع هر
 یزان رشـد منفـ  یـ ن اسـت، م ییپا یمرانکت حیفکیه ک ییشورهاکدهد در  یمطالعات نشان م

گـوتر باشـند و    هـا پاسـخ   ومـت کچـه ح ه هرکـ دهـد   یا نمودارها نشان میس. کاست و برع
ا هـر  یـ س. کشتر است و بـرع یزان درآمد بیداشته باشند م يشتریشهروندان حق اظهار نظر ب

  43.یابد میش یافزابیشتر شتر شود درآمد سرانه یدولت ب یو اثربخش ییارآکقدر 
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نمونـه، در   يز وجـود دارد. بـرا  یـ ج ناسـازگار ن یمطالعات و نتـا  یان برخین میالبته در ا
ان کـ د دارد و نـه ام بـر سـر قـدرت وجـو     یان رقابـت چنـدان  کنه ام يمتعدد يها ومتکح

ران بـه  یمـردان و مـد   مان و دولـت ک، حاحالن یل فراهم است؛ اما با اکبه آن ش ییگو پاسخ
ن یـ ا ۀن از جملـ یننـد. چـ  کانـت  یه خکشود  یده میمتر دکمنافع مردم و ملتشان وفادارند و 

د یوجـود نـدارد، امـا شـا     ین روشن و مسـتدل ییتبموضوع  نیا ییچرادربارة ست. شورهاک
مـان نسـبت بـه مـردم     کحا ینـ یدر فرهنـگ چ آن را به عامل فرهنگ مربوط دانسـت.  بتوان 

ن وجـود دارد باعـث   یه در فرهنگ چـ ک یاتیا در هر صورت، اخالقیدارند،  ياحساس پدر
ارمنـدان  کشـود   یده مـ یـ از اوقـات د  ياریز بسـ یـ ها ن شود. در سازمان یمان مکن رفتار حایا
ا یـ  یشخصـ  ۀل عالقـ یـ نـد، صـرفاً بـه دل   کنظـارت  هـا  آنبر ا یر از آنها بخواهد یه مدکآن یب

  نند.ک یار مکخوب  يات و تعهد فردیاخالق
خوب، در  یمرانکجاد حیا يبرا یجهان کدر هر صورت، با توجه به آنچه گفته شد، بان

رده و استدالل آن هم روشـن اسـت: در   کطرح را  ییززداکبحث تمر ياصالحات ادار ۀنیزم
شـور  کر یـ شـهردار را وز  یـک اورنـد. اگـر   یوالن فشـار ب ئتوانند به مس یز مردم نمکمتمر يها نظام

اسـت   یعـ ینـد، طب یشهر منتخب مـردم او را برگز  يه شوراک يسه با شهرداریند، در مقاکانتخاب 
 يبـرا  يگـذار  ت مجـالس قـانون  یـ تقوهمچنین  شتر خواهد بود.یه در حالت دوم نظارت مردم بک

ب، یـ ن ترتیند. به همـ ک یآن را دنبال م یجهان کرو بان نیمهم است، و از هم یت نظام عمومیتقو
 یـک در  یت نظـارت عمـوم  یـ و تقوکردن  محکم يز براین ییاستقالل و قدرت دستگاه قضا

  .رساند یاري میشور ک یکخوب در  یمرانکار مهم است و به استقرار حیبس یاسیس نظام
در گرچـه  ارشناسـان معتقدنـد   که کـ مهم الزم است  ۀتکن نیر اکن قسمت تذیان ایدر پا

خـوب بـه    یمرانـ کمربـوط بـه ح   یاساس يها یژگیاصول و ولسله س یکخوب  یمرانکح
د توجـه  یـ شود، اما با یها مطرح م شورها و دولتکتمام  يو برا یالملل نیو ب یصورت جهان

در اینکـه   مختلـف، متفـاوت اسـت و    يشورهاکردن آنها در ک ییو اجرا یاتیه عملکداشت 
اسـت   يرد، امـر یت قرار گیانجام شود و در اولو یخاص يارهاکد چه یخاص باشور ک یک

 ۀنـ یخـود را در زم  یو بـوم  یملـ  يهـا  د گونـه یشورها باکرو،  نیدارد. از ااز ینه به مطالعه ک
ـ  ییار شناساکن یا ينند، و براکو مشخص  ییخوب شناسا یمرانکح  یـک  یخیتـار  ۀتجرب
  44است. يمهم و ضرور يآن امر یبوم يها شور و فرهنگ و ارزشک
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  رد در مورد نقش دولتيكر روييخوب و تغ يمرانكح
ـ  یکدوم، رو یان جنگ جهانیپس از پا بـا هـدف    رد مسـلط، یکـ رو ۀرد دولت بزرگ بـه منزل

ن یـ رد. اکـ  یمـ  يتـاز  هیکـ  1970 یانیـ پا يهـا  شورها تا دههکثر کتوسعه در ا يگذار استیس
بحـران   ۀگر تجربـ یجنگ در اروپا بود و از طرف د يطرف همزمان با بازساز یکان از یجر

  گــذاران بــه دولــت اســتیثــر اقتصــاددانان و سکرا پشــت ســر داشــت. لــذا ا 1929بــزرگ 
ـ  یدر دست بگ یاسیرا همچون امور س يه امور اقتصادکداشتند اعتقاد  یبزرگ  ۀرد و بـه منزل
ت یع با مقبولیوس ید در سطحین تمهیند. اکبازار را جبران  يها ستکنهاد قدرتمند، ش یک

 45یـک ها یـک تـوان بـه فردر   ین مخالفان میا ۀز نبود. از جملیمواجه شد، اما بدون مخالف ن
هـر گونـه    د داشـت کیـ أت 1944سـم در سـال   یالیگزنـده از سوس  يه بـا انتقـاد  کـ رد کاشاره 
(از  46نـز کینـارد  یشـود. امـا جـان م    یسـم خـتم مـ   یتاریت فقـط بـه توتال  یدر نها يزیر برنامه

سـم و  یتاریردن توتالکـ وم کـ ه در محکـ نوشـت   یکان غالب) در جواب هایگذاران جر انیبن
، امـا  یو خواه از لحاظ فلسـف  یداستان است، خواه از لحاظ اخالق با او هم يش از آزادیستا

سـم  یتاریه به توتالکاست  يزیر را اجتناب از برنامهی؛ زياست اقتصادیسموضوع  نه در مورد
  47به آن.انجامد نه اقدام  یم

افتـه و بـا همـان    ی توسـعه  يشـورها کاز  يز بـا الگـوبردار  یـ در حال توسعه ن يشورهاک
رد دولـت  یکـ ه، رویج سرمایدر بس یو ضعف بخش خصوص یموجود و ناتوان يها استدالل

ن یـ در غرب، به اجرا گذاشـتند. ا  ينزکیمشاوران و اقتصاددانان  ییبزرگ را براساس راهنما
 1970 ۀم، تا اواخر دهینک یمعرف ياقتصاد ۀتوسع يگذار استیس ةدورنخستین دوره را اگر 

در حـال   يشـورها کشـتر در  یبـ  یدولت يها بنگاه يریناپذ و انعطاف ییاراکناافت. اما یادامه 
 يرویـ م نکبودند، از جملـه تـرا   یاسیرسیو غ یاسیس يه در معرض انواع فشارهاکـ   توسعه

سـان از   نیرده بود. بدکان مواجه یثر آنها را با زک، اینزول یجاد بازدهیها و ا ن بنگاهیار در اک
ـ    رد دولت بزرگ رفتهیکرو 1970 ۀده ۀانیم ش یش از پـ یرفته رو به افول گذاشـت و آنچـه ب
، بـه  یغربـ  يدر اقتصادها 48ياریکزمان تورم و ب را به باد انتقاد گرفت، وجود هم انین جریا

ه طرفـدار اقتصـاد بـازار و    کـ  یانیـ جر يفراهم شد برا یب مجالین ترتیا بود. بدیکمراژه یو
 1980ۀ دهـ  يغالـب در ابتـدا   یانیـ ان بـه عنـوان جر  یـ ن جریـ بود. ا کوچکرد دولت یکرو

 یاهش سهم بخـش دولتـ  کتوسعه دانست و خواهان  يمال مطلوب براکرا  يساز یخصوص
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امـا در   آغـاز شـد،   یردن دولت به آرامـ ک کوچکبا  يساز یخصوصاندیشۀ در اقتصاد شد. 
 يشـورها کگرفـت و در   يشـتر ی، سـرعت ب یسـت یمونکنظـام   ی، با فروپاش1990 ۀل دهیاوا

، ییقـا یافر يشـورها کاز  ياریافـت و بسـ  یبـه شـدت رواج    یشرق يسابق و اروپا يشورو
دگاه طرفداران اقتصـاد بـازار ـ    یز در بر گرفت. دیرا ن یجنوب شرق ياین و آسیالت يایکامر

ثـر  کرا بـه ا  يا توسـعه  يهـا  اسـت یپـول، س  یالمللـ  نیو صندوق بـ  یجهان کبان کمکه با ک
ل یتعـد  يها استیس«ا ی »یاجماع واشنگتن يها استیس«ـ   ردندک یز میجهان تجو يشورهاک

 ياصـالحات اقتصـاد   يبـرا  يل سـاختار یتعـد مبناي ده شد. آنها ده اصل را ینام »يساختار
هـا،   ارانـه یرن کـ بودجه، هدفمنـد   يسرکمهار ن اصول عبارت بودند از: یردند. اک یم یمعرف

ــام مال ــالح نظ ــاص ــازیاتی ــابت   ي، آزادس ــرخ ارز رق ــره، ن ــرخ به ــازین ــار ي، آزادس ، يتج
، و احتـرام بـه   یم خـارج یمسـتق  يگـذار  هیسرما ي، آزادسازییزدا ، مقرراتيساز یخصوص

 يهـا  مـت یآورنـد و ق  یج را به بار مین نتاین اصول بهتریت. آنها معتقد بودند اکیحقوق مال
 یص دولتـ یتخصـ  يبـرا جانشـین  ن یعرضـه و تقاضـا بهتـر    يارهـا کق ساز و یبازار از طر

  49اند. منابع
ـ ی، همچون بحـران شـرق آسـ   1990دهه  یانیاما حوادث پا  يشـورها کنـاموفق   ۀا، تجرب

ش از آن، یسـال پـ   25در طـول   یمتعـدد مـال   يهـا  سابق و بحران يو شورو یشرق ياروپا
ـ  یتعـد  يهـا  اسـت یرا بـه انتقـاد از س   یجهان کارشناسان بانکاز  يبسیار ن یل واداشـت. از ب

اقتصاددان ارشد و معـاون سـابق    50تز،یگلیش از همه جوزف استی، بیجهان کارشناسان بانک
اصـرار   يگـذار  اسـت یس ةتاز ل و انتخاب چارچوبیاست تعدیس ییارآکنابر  ،یجهان کبان

و ضــرورت اتخــاذ اجمــاع رد کــرا نقــد  یاســت اجمــاع واشــنگتنیتز سیگلید. اســتیــورز
د فرامـوش  ینبا 51ساخت. مطرح يگذار استیس دیجد راهبرد یکرا به عنوان  یپساواشنگتن

از  ياریه بسـ کـ محـدود نشـد، بل   یجهان کارشناسان بانکها به  استین سیه انتقاد از اکرد ک
 1990 ۀدهـ  يز از ابتـدا ین 52اقتصاددانان و از جمله اقتصاددانان نهادگرا مانند داگالس تورشا

  ل بودند.یتعد يها استیمنتقد س
، يل سـاختار یتعد يها استیس بیرق يها دگاهیرش دین انتقادها و پذیا یت نسبیمقبول

» خوب یمرانکح«است یرا واداشت تا س یجهان کمانند بان یو مال یپول یالملل نیب ينهادها
ابعـاد  موضـوع   د،یـ اسـت جد ین سیـ ننـد. در ا کتوسعه مطرح  يمعما يگشا را به عنوان راه
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 يو در واقع بـه جـا  داد دولت  يخود را به توانمندساز ي، جايساز کوچکا همان یدولت، 
 يسـاز  است، توانمنـد ین سیداشته باشد، در ا يدولت، نقش محور يساز کوچکه بحث کآن

است، امـا   ییهمچنان اقتصاد بازار هدف نهاالبته شود.  یم یتلق يار مهم و محوریدولت بس
  متفاوت است. يل ساختاریتعد يها استیگذار به اقتصاد بازار با س  ةویش

 یمختلف يها متفاوت، نقش يردهایکها بسته به رو دولتگفت توان  یگر، میبه عبارت د
  53رد:ک ییرد مهم را شناسایکتوان سه رو یان مین میرند. در ایگ یرا بر عهده م

 یه و اساسـ یـ ه توجـه اول کشده  ییها دولت يریگ لکرد سبب شیکن رویا: تیرد امنیکرو. 1
  ت بوده است.یامن يو برقرار یتینقش امن يفایآنها به ا

د کیه توجه و تأکشده  ییها دولت يریگ لکرد سبب شیکن رویا: ياقتصاد ۀرد توسعیکرو. 2
ن یـ مانند دولت رفاه در ا ییها بوده است. دولت یو اجتماع ينقش اقتصاد يفایآنها بر ا

ش یو افزا یت اجتماعی، امنیجاد رفاه اجتماعیا يه تالش آنها براکرند، یگ یمدسته قرار 
  درآمد سرانه است.

ه کـ شـده   ییهـا  دولت يریگ لکرد سبب شیکن رویا: یراسکو دمو یاسیس ۀرد توسعیکرو. 3
. اسـت در جامعـه   یـک راتکدمو يت نهادهـا یـ آن در توسـعه و تقو  یفه و نقش اصلیوظ

نه سازد تـا افـراد بتواننـد    یرا در جامعه نهاد یراسکد دمویبارد، دولت یکن رویبراساس ا
  بپردازند. یاسیو س ی، اجتماعياقتصاد يها تیدر پرتو آن آزادانه به فعال

 يرد بر بسترسـاز یکن رویرد سوم است. ایکن رویامروز هم یجهان ۀرد غالب در جامعیکرو
امـروز را   ۀرو جامع نیارد. ازاد دکیتأ یاجتماع يها يو آزاد یمدن يت نهادهایبه منظور تقو

نـد  یمناسب، افـراد بتواننـد بـا فرآ    يه در آن با بسترسازکدانند  یم یکراتکدمو یازمند دولتین
ت فعـال داشـته   کمشـار  يو اقتصـاد  ی، اجتماعیاسیمختلف س يها انتخاب آزاد، در عرصه

ومـت  کح یـک ل از کنـد انتخابـات وجـود دارد، دولـت متشـ     یه فراک ییشورهاکباشند. در 
 يمتعدد اسـت؛ توجـه بـه قراردادهـا     ین دولتیاست. نقش چن ییاجرا ۀشاخ یکمنتخب و 

 یطـ یمح يسـاز  و فـراهم  یخدمات عمـوم  ۀت ارائیولئنترل، مسک، اعمال قدرت و یاجتماع
د، دولـت در  یـ دولت خواهد بود. در نقش جد یاصل يها از نقش یدار انسانیپا ۀتوسع يبرا

 يمناسـب و اثـربخش بـرا    یقـانون  يهـا  ند، چـارچوب کجاد یا يدارید ثبات و پایباجامعه 
د، در یـ جـاد نما یاثبـات و عـدالت   ند، و در بازار کوضع  یو خصوص یبخش عموم  تیفعال

داشـته   ییگـو  و پاسـخ  ی، اثربخشـ یخـدمات عمـوم   ۀو در ارائ ینقش منج یمصالح عموم
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افـراد جامعـه بـه منظـور بهبـود       يبرارا الزم  يها د فرصتیه، دولت باکآنسرانجام  54باشد.
  ش فراهم آورد.یت خویوضع

 یمرانــکح«بــه روش  55»یت عمــومیریمــد«دولــت از روش  ة، اداریطین شــرایدر چنــ
 يهـا  و ارزش یقـانون  يهـا  بـر ارزش  یعمـوم  یمرانـ کافـت. ح یر خواهـد  ییتغ 56»یعموم

جـاد  یو ا دارد يشـتر ید بکیـ صـرف، تأ  ییارآکـ و  ياقتصـاد  يها ارزش يت، به جایمشروع
  ت و ارزش دارد.یر امور اهمیش از سایآن، ب يدر جامعه برا یراسکدمو

بـه صـورت   تـوان   یمـ اختصار و نقش دولت را به  یعموم ةرد در مورد اداریکر روییتغ
  57نشان داد: 1نمودار 

  1990 ۀده یانیپا يها سال  1990 ۀده  1980 ۀده  1970 ۀده
  یامور عموم ةادار

  یکراتکبورو ينظام ادار
  یکراتکو بورو يادار فرهنگ

  دولت بزرگ

  یت دولتیریمد
  نینو یت دولتیریمد

  تیریفرهنگ مد
  کوچکدولت 

  یتیریدولت مد
  نیارآفرکدولت 
  ارکسب و کفرهنگ 

  ارسازکدولت 

  یعموم یمرانکح
  ةندیدولت نما

  یکراتکو دمو یاسیفرهنگ س
  یتکو مشار یکراتکدولت دمو

  عمومی و نقش دولت تغییر رویکرد در مورد ادارهسیر : 1نمودار 
  

 یر نقشـ ییـ ، به دنبـال تغ بنا شده یکراتکدمو يها ارزش يه بر منباکد یرد جدیکدر واقع، رو
 ،ه در آنکاست  ییازمند الگوید نیم شده بود. دولت در نقش جدیدولت ترس يه براکاست 

 يهـا  رد توسعه مطرح بود، بر جنبـه یکه در روک یو اثربخش ییارآک يها د بر جنبهکیضمن تأ
  ز توجه داشته باشد.ین یراسکدمو يها و ارزش یکراتکدمو

  ياجمال ينقد و بررس
ن نوشـتار، بـه   یـ ا یانیـ خوب، در بخـش پا  یمرانکحاندیشۀ  یاجمال یپس از مرور و معرف

  م:ینک یآن اشاره م ةدربار تأمالت یبرخ
توضـیح  ، الزم اسـت در مـورد آن   ار رفتـه کبه » خوب« ةن بحث واژیه در اکجا . از آن1
ز گفتـه  ین» مطلوب« یمرانکخوب، ح یمرانکح يمتون، گاه به جا یشود. البته در برخداده 

  ند.ک ینم یح مستغنین توضیز ما را از ایه آن نکشده است 
ه کـ  ینـد و هنگـام  ا»یارزشـ «م یاصطالحاً از مفاه» مطلوب و نامطلوب«ا ی» خوب و بد«

 يگـذار  اه ناخواه دست به قضـاوت و ارزش م خویبر یار مکبه  یسکا ی يزیچ ةآنها را دربار
ن یـ ار بـردن ا کـ ه از بـه  کن است یاده، یا ین اینندگان و مدافعان اک . به هر حال ارائهزنیم می
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را بـه   ییهـا  یژگین ویبا چن یمرانکه حکاند  آن یقتاً در پیا حقیندارند،  یارزش ةزیر انگیتعب
شـود، متصـف    یلمه به ذهـن متبـادر مـ   کن یه در ابتدا از اک ییصفت خوب و به همان معنا

ر دهنـد و  ییـ ست، بهتر اسـت نـام آن را تغ  یار نکدر  يگذار و ارزش یارزش ةزینند. اگر انگک
ننـد  کر ین تعبین عناویر اینظ يزیا چی» ایپو یمرانکح« ای »نو یمرانکح«مثال، از آن به  يبرا

 يه بـه همـان معنـا   ین نظریبودن در ا» خوب«د. اما اگر یایش نیپ یارزش يها بحث ۀتا شائب
ن یـ د. اجمـال بحـث ا  یآ یان میاخالق در م ۀمباحث فلسف يباشد به ناچار پا یمصطلح عرف

نـد  ا يم ماهویا آنها از سنخ مفاهیه آکه در مورد خوب و بد اختالف نظر وجود دارد کاست 
حسـاس  قه و ایگر سلانیه صرفاً بک یو عاطف یم احساسیا از مفاهی یم فلسفیا از سنخ مفاهی

آن خواهد  جهیباشد نت یو عاطف یم احساسیاز سنخ مفاه یاگر خوب 58و عاطفه افراد هستند.
و در نظـر   دیبا آیز یسکبه نظر  يزین است چکمم یعنیشود.  یم یامالً نسبک یه خوبکبود 

گر بـه  ید ید و در زمانیزشت آ یا گروهی یسکبه نظر  یا در زمانید، یگر زشت بنمایفرد د
و  داردن وضـع را  یز همـ یـ ن یمرانـ کند. در بحـث مـا ح  کبا جلوه یا گروه زینظر همان فرد 

ا از آن یـ ف یم آن را توصـ یه بخواهکخوب وجود ندارد  یمرانکبه نام ح یتیقت و واقعیحق
 يزیـ ا بد بودن آنها در نظـر اشـخاص چ  یه خوب کا رنگ لباس یقاً مثل غذا یم. دقینکدفاع 
داننـد.   یمطلوب مـ ناا آن را ناپسند و ید یآ یآنها خوش م ۀقیا سلیه به ذوق کست ین نیجز ا

ه خوب و بـد  کن است یتوان گفت ا یبه اجمال م ن بحثیق ایدر هر صورت، آنچه در تحق
 يز بـه معنـا  یمت و منافرت با طبع، و گاه نیمال يمال و نقص، گاه به معناک يبه معنا یگاه

و » علم خوب اسـت «شود  یگفته م یرود. گاه وقت یار مکتناسب و عدم تناسب با هدف به 
مـت و  یمال و جهل نقص است. گاه بحـث مال که علم کن است یمقصود ا» جهل بد است«

خـوب   يگاریسـ  يهـا  دن از نظـر انسـان  یشکگار یمثال، س يمنافرت باطبع مطرح است. برا
ز خـوب  یآنان سازگار شده است. سرانجام گاه ن یعت و ساختمان جسمانیاست، چون با طب
ن فعل و هدف مورد نظـر  یت دارد. اگر بیاکا عدم تناسب با غرض فاعل حیو بد از تناسب 

ن آن فعل و هدف ی، و اگر بیوجود داشته باشد، آن فعل به خوب یجابیمثبت و ا ۀفاعل رابط
است بـا توجـه    یهیود. بدش یممتصف  يوجود داشته باشد به بد یو سلب یمنف ۀفاعل رابط

شـتن  کخواهند بود. مثالً  ین معنا نسبیان، خوب و بد به ایبه اختالف اغراض و اهداف آدم
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شـد و بـرخالف    یبـد محسـوب مـ    يارکآلمان  يتلر از نظر اعضا و طرفداران حزب نازیه
چـرا  ؛ آمـد  یده به حساب میو و پسندیکگر نیاز نظر مردم د یاغراض و مصالح آنان بود، ول

  59داشت. یو هماهنگ يه با مصالح و اغراض آنان سازگارک
داشـته باشـد،    یخوب بار ارزش یمرانکحاندیشۀ در » خوب«در هر صورت اگر وصف 

ان خواهد آمد و الزم است با دقت و تأمل، حساب فـروض مختلـف   ین مباحث به میا يپا
ن یم و بـه همـ  ینـدار ن بحث را ین مجال قصد ورود به ایگر جدا شود. البته در ایدیکآن از 
و  یم در محافـل علمـ  ینـ که توجـه  کشود  یشتر میگاه ب ن امر آنیت ایم. اهمینک یتفا مکحد ا
خـوب   یمرانـ کدر موضـوع ح  یجهـان  کبانـ  يها و آمارها ، گزارشیار عمومکن افیهمچن

در  یمرانکت حیه خوب و بد بودن وضعکشود  یگونه القا م نیرد و ایگ یمورد استناد قرار م
  گردد. ین میین اساس تعیبر ا -یبا همان معنا و بار ارزش -ورشک یک

خوب، اقتصاد  یمرانکحاندیشۀ  ید خاستگاه و منشأ اصلیه مالحظه گردکگونه  . همان2
 کبانـ  يا توسـعه  يهـا  اسـت یه سکـ جا شروع شد ه از آنیاست. اصل قض ياقتصاد ۀو توسع

، یجهـان  کپردازان بان هیشد و نظررو  هل روبکشورها جواب نداد و با مشک یدر برخ یجهان
سم، در پشت یتالیاپک ۀفلسفرو،  نیردند. ازاکخوب را طرح  یمرانکح ةدیل، اکحل مش يبرا
ل ک، حـل مشـ  یاصـل  ۀه دغدغـ کد یتوان د یم یداست و به روشنیامالً هوکه ین نظریا ةپرد

خـوب   یمرانکحاندیشۀ گر، یاست. به عبارت د يدار هیسرما يایو دن یاقتصاد جهان ۀچرخ
 ۀه بـر فلسـف  کـ  یاالتکتمـام اشـ  رو،  نیـ سم اسـتوار اسـت و از ا  یتالیاپک ۀبر مفروضات فلسف

 یال مهـم و اساسـ  که وارد دانسـت. اشـ  یـ ن نظریتوان بر ا یم یسم وارد است به نوعیتالیاپک
 يرا برخـوردار  یو اجتمـاع  يه اصل و اساس و محور سعادت فـرد کن است یسم ایتالیاپک

 يمـاد  يها جامعه را اقتصاد و ثروت ین اساسکداند و ر یه و ثروت میرماشتر از سیچه بهر
ه کـ گاه خوب اسـت   آن یمرانکه حکن است یز ایخوب ن یمرانکح ةدیند. روح اک می یتلق
ژه بـر  یـ ، به وین تلقی. ابینجامدجامعه  يو رفاه ماد ياقتصاد يها انیت بنیو تثباستحکام به 
  است. یو اساس ياالت جدکاش ي، داراینگرش اسالم يمبنا

ــینباشــ ینــید يهــا نگــرش يدار و دارا نیــاگــر مــؤمن و د ی. حتــ3  يا فلســفه یم، ول
  یه حتــکــآن اســت اندیشــه ن یــال اکم، اشــیمحــور داشــته باشــ لتیمحــور و فضــ اخــالق
  هـم  شیو بـا تمـام شـاخص هـا     بـه طـور صـد در صـد     يا خوب در جامعه یمرانکاگر ح
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گـر،  یبـه عبـارت د  م بود. یگرا نخواه لتیو فض یاخالق يا محقق شود ضرورتاً شاهد جامعه
ـ  ا هشـت یشش  يها شاخص ۀدر هم يشورکاگر    ازیـ خـوب امت  یمرانـ کور در حکمـذ  ۀگان

و افـراد  یافتـه  رشد و توسـعه   یل اخالقیه فضاکن معنا نخواهد بود یند، بدکسب کامل را ک
ت قـانون  یمکر حاینظ ییها اگر شاخص یه حتین نظریدر اند. ا یاخالق ییها آن جامعه انسان

و نـه بـه خـاطر    است  داران هیسرما ۀیت سرماینان از امنیاطم يزان فساد طرح شده، برایو م
وجـود   يا ر اقتصـاد رابطـه  یر و متغین دو متغین ایگر اگر بی. به عبارت دا فسادیخود قانون 

ـ  ردند؛ همـان ک ینم یخوب به آن توجه یمرانکنداشت، طرفداران ح مثـال،   يه، بـرا کـ ه گون
بـه   يرکـ ذنبـوده، از آن   يا و اقتصاد رابطـه  ین مسائل و ارتباطات جنسیچون به نظر آنها ب

  اند. اوردهیان نیم
است.  یو به طور خاص، اسالم ینینگرشمان فراتر از اخالق و نگرش د  ننا. ما مسلما4

 يهـا  آرمان مـا تحقـق ارزش  ه کم، بلیستین یاخالق يا صرفاً به دنبال تحقق جامعه، رو نیاز ا
ه بـه  کـ گاه خوب اسـت   ز از منظر ما آنین یمرانکاست. ح بر آن یمبتن يو جامعه ا یاسالم

 نـد. کت کـ ر حرینجامد و در آن مسیب یاسالم يها ت باورها و ارزشیبسط و گسترش و تثب
منجـر شـود مطلـوب اسـالم      يو اقتصـاد  يه فقط به بهبود رفـاه مـاد  ک يا توسعهرو،  از این

و  یمرانـ کت حیوضع یابیخوب، در ارز یمرانکه چارچوب حکاست  ین در حالیست. این
  ندارد. ینید يها ن و ارزشینسبت به د یچ توجهیشورها هک يبند رتبه

است. » سمیاومان«رش ی، پذآن یاز مبان یکیه کافت یتوان در یه مین نظری. با تأمل در ا5
ا و یشود، امروزه در تمام زوا یج میغرب تروه در کش از دو دهه است یه بکسم یر اومانکتف

ل گرفتـه  کبر آن شـ  ید مبتنیرده و تمدن و فرهنگ غرب جدکتا عمق فرهنگ غرب رخنه 
خـود را انسـان قـرار     يها لیتحل ۀجمله، محور هم یکه در کاست  يرکسم تفیاست. اومان

نش یـ ه بکـ است  ین در حالیخواهد. ا یند و میب یز را در خدمت انسان میدهد و همه چ یم
ه دل در گرو خداوند داشـته و  کاست  يا محور است و به دنبال انسان و جامعهخدا یاسالم

ه کـ ل و خواست خود، بلیم ينه در راستا اش را یابعاد زندگهمۀ گوش به فرمان او باشد و 
  متعال سامان دهد. ير اراده و خواست خدایدر مس
ن یتــر از مهــم یتــوان برخــ یمــ یمات اســالیــات و روایــدر آ یاجمــال ي. بــا مــرور6

م یرکـ نمونه، قـرآن   يرا به دست آورد. برا یو دولت مطلوب اسالم یمرانکح يها شاخصه
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انـد   ن او برخاسـته یخداوند و د ياریه به ک یسانکو دولت صالحان و  یمرانکدر وصف ح
  د:یفرما یم

ی الْأَرف مکَّنَّاهینَ إِنْ ملَاةَ الَّذوا الصضِ أَقَامآتَونْکَـرِ ونْ الْما عونَهو رُوفعرُوا بِالْمأَما الزَّکَاةَ و 
دهند و بـه   یات مکدارند و ز یند نماز را به پا میاین قدرت یه اگر در زمک)؛آنان 41(حج: 

  دارند. یباز م یدهند و از زشت یفرمان م یخوب
ولـت مطلـوب   و د یمرانـ کمظهر تام و تمام ح يحضرت مهد یومت جهانکدولت و ح

ر یتوانـد تصـو   یمربوط به آن حضـرت مـ   يات و دعاهایمرور روارو،  نیاست. از ا یاسالم
ان یمطلوب اسالم به دسـت دهـد. مؤمنـان و خـداجو     یمرانکح يمایشفاف و روشن از س

 یمرانـ که مستحب است در هر شب ماه رمضان خوانده شـود، ح کافتتاح  يمسلمان در دعا
  نند:ک یم تمناگونه  نیو دولت مطلوب را ا

 كشـر یال كعبدی ... ابدله من بعد خوفه امناًکنیو القائم بد کتابک یال یاللهم اجعله الداع
... تعز بها االسالم و اهله و تذل بهـا النفـاق و   یکو سنۀ نب کنی... اللهم اظهر به دئاًیش کب

  60. ...کلیسب یو القادة ال کطاعت یها من الدعاة الیاهله و تجعلنا ف
  ف شده است:یگونه توص نیز دولت موعود منتظران ایعهد ن ياز دعابخشی در 

ـ  کباسـم رسـول   یالمسم یکو ابن بنت نب یکفاظهر اللهم لنا ول   ظفـر بشـئ مـن   یال یحت
لمـن   و ناصـراً  كحققه و اجعله اللهم مفزعاً لمظلوم عبادیحق الحق و یو مزدقه الباطل اال 

ـ  کتابکام کمن اح لما عطل و مجدداً كریغ جد له ناصراًیال لمـا ورد مـن اعـالم     داًیو مش
  61.یکو سنن نب کنید
مـا   ينام فرستاده تـو اسـت بـرا   ه همکس کامبرت، آن یت و فرزند دختر پیپس خداوندا ول

آن را از هم بپاشد، و حـق را احقـاق   آنکه  از باطل مگر يزیابد به چیظاهر بفرما! تا دست ن
و قـرار ده  دگان از بنـدگانت  یـ د سـتم  يبـرا  یگـاه  پنـاه ، و او را بخشـد آن را تحقق  ،نموده

امـت  کچـه از اح ة آنننـد کاحیاافـت نشـود، و   ی ياوریاو جز تو  يه براکس کنندة آن ک ياری
  .امبرت وارد شدهیپ يها نت و سنّتید يها بخش آنچه از نشانه امکده، و استحیل گردیتعط

دگاه یـ ولـت مطلـوب از د  و د یمرانـ کح يهـا  ه شاخصکندارد  يازینح یظاهراً به توض
ه مـا بـه عنـوان    کآنچه  ار دارد، ویفاصلۀ بس آمده» خوب یمرانکح«ه یدر نظرآنچه  اسالم با

مطلـوب اسـالم اسـت نـه آن      یمرانـ کم حینـ کم ید خود را با آن تنظیمسلمان معتقد با یک
  نند.ک یر میما تصو يپردازان آن برا هیو نظر یجهان که بانک یمرانکح
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امـروزه در   سـم یبرالیل ۀاست. فلسف» سمیبرالیل«خوب،  یمرانکح ۀینظر گرید ی. از مبان7
هـا و   ن مؤلفـه یتـر  یشـود و جـزو اصـل    یم یتلقناپذیر  و برگشتمسلّم  يفرهنگ غرب امر

 يارائـه شـده بـرا    يهـا  د. شـاخص یـ آ ید به حساب مـ یتمدن و فرهنگ غرب جد يها هیپا
ن در ین و ارائه شده است. ایفلسفه تدون یواقع با مفروض گرفتن ا ز دریخوب ن یمرانکح

سـت و  ینپذیرفتـه  سم یبرالیل یاصول و مبان ینش و فرهنگ اسالمیه از منظر بکاست  یحال
 يدارد. بـرا  یو اساسـ  يجـد  يرها و تضادهایتغا یر اسالمکسم با نگرش و تفیبرالیل ۀفلسف

 دیـ آ یسم به شمار میبرالیفلسفه ل يها از جملۀ مؤلفه» مدارا و تساهل« و » يگر یاباح«مثال، 
  ی است.االت اساسکاش يو دارامردود  یدگاه اسالمیه از دک

 يخـوب مطـرح شـد جـا     یمرانـ کح ۀیـ دربـارة نظر اینجا  ه تاک یی. با توجه به نقدها8
در  یمرانـ کت حیدر مورد وضع یجهان کبان ۀانیسال يها به گزارش یه وقتکست یتعجب ن

ن یـ صـدر ا  يشـورها ک ةا را در زمـر یکـ مثـل امر  يشـور کشه یم، همینک یشورها مراجعه مک
و  يگر ین و رواج اباحیبه اخالق و د ییاعتنا یه بک یو دولت یاسیم. نظام سینیب یفهرست م

د هم یند، باک ین مراتب خود دنبال میچند به ظاهر ـ در باالتر سم را ـ هر یبرالیل ۀفلسفتحقق 
ا یکـ امر یاسـ یدولت و نظـام س به واقع ه ک یند. در حالیدر صدر بنش ییها ن گزارشیدر چن

نظـام  ن یـ ا یمرانـ کح ۀجـ یو چپاول اسـتوار اسـت. نت   ییب و زورگویسراسر بر دروغ و فر
و  يمعنـو  يهـا  ن خسـارت یشـتر یهشت ساله ب یلیجنگ تحم یکه در کن است یا یاسیس

ما را متجاوز و  به دروغ یغرب يشورهاکر یا و سایکشور ما شد و امرکمتوجه ملت و  يماد
رباس یا يمایهواپ یان سرنگونیا در جریکمرانان امرکردند. حک یم ین جنگ معرفیآغازگر ا

از مـردم و دولـت    یعذرخواه ي، به جاییایکمابر امریج فارس توسط ناو هواپیدر خل 300
 ۀیاسـت در قضـ  ه ز سـال یـ نـون ن کزه دادنـد. ا یما، به فرمانده ناو خود نشان شجاعت و جـا 

 یکها را بر ضد ملت و نظام ما تحر ملت یار عمومکن، افیغات دروغیران و با تبلیا يا هسته
انـد.   ردهکـ را متوجه مردم مـا   يو اقتصاد یاسیمختلف س ين بهانه فشارهاینند و به همک یم
بـر   یغرب يها ه خود رسانهکدروغ ـ   یکه با کن بود یس جمهور ایرئبوش  یمرانکح ۀجینت
ـ یپـا گذاشـتن قـوان   ر یـ ن دروغ بودن صحه گذاشتند ـ و با ز یا ه کـ و بـدون آن  یالمللـ  نین ب

تا بـه امـروز   فقط ن حمله یرد و اکشور عراق حمله کاز سازمان ملل داشته باشد به  يمجوز
 یمرانـ کح يها استیس ۀجیرده است. نتکل یشته را به ملت عراق تحمکون یلیم یکش از یب
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نون حدود سه کا حماس و مردم غزه یه دولت منتخب و مردمکن است یا ایکخوب در امر
 يها تیست و تمام جناایکت امرید و حمایین امر مورد تأیاند و ا ه در محاصرهکسال است 

 یمردم غزه، دفاع از خود و حق قـانون با آن  ةروز 22م اشغالگر قدس، و از جمله جنگ یرژ
 یمرانکدر باب ح یجهان کبان ۀانیسال يها ها و گزارش يآمارگر یعمل ۀجیشود! نت یم یتلق

افـت  یو بـه در  یو دفاع از حقوق بشر معرفـ  یه اوباما مظهر صلح و دوستکخوب آن است 
مـا در صـدر    يو مقـام معظـم رهبـر    ینـ یگرد و حضرت امـام خم  ینوبل مفتخر م ةزیجا

ز در صـدر  یو دولت ما ن یاسیو نظام س یها و افراد ضد حقوق بشر معرف ستیفاشفهرست 
خـود   يه جـا ک يحضرت امام و مقام معظم رهبر .دشو یقلمداد م یسم جهانیان تروریحام

خـوب،   یمرانـ کر حینظ یاتیو نظر یجهان کامثال بان یینهادها کنیها و ع دارد، با شاخص
م او از ضـد  یعالم، و قرآن و تعـال  يها ستیم الشأن اسالم در صدر تروریامبر عظیشخص پ

ه کـ اسـت! عجبـا    یشـ ک آدمسم و یترور ةدهند دهنده و گسترش م و پرورشین تعالیتر يبشر
 يات ضـد بشـر  یـ ن جنایتـر  ار و نهان در بـزرگ کآشدر ه ک ییها و دولت یاسیس يها نظام

هـا و   شـوند و ملـت   یمـ  یتلقـ  يو قـو  در خور قـدردانی خوب و  یمرانانکحدست دارند 
و مبـارزه بـا ظلـم و     یو اخالق ینید يها ارزش يایو اح یه به دنبال حق واقعک ییها دولت
خـوب   یمرانـ کحفهرسـت   يف و در انتهـا یضع یمرانانکند حا و دفاع از مظلوم ییزورگو

ا یکـ مثل امر یه دولتکن باشد یا ییها ه و شاخصیجه نظریاگر نت یشوند! به راست یم یمعرف
 ةدیـ هـا بـه د   ه و شـاخص یـ د به آن نظریا نبایخوب بنشاند، آ یمرانکحفهرست را در صدر 

  ست؟ید نگریترد

  يريگ جهينت
 يشـورها کدر  یمرانـ کت حیدستگاه سـنجش وضـع   یکمثابۀ  به امروزه» خوب یمرانکح«

ن دسـتگاه  یـ ن شـده در ا یـی تعهـاي   شورها بر اساس شاخصکرود و  می ارکا به یمختلف دن
ـ  کـ اندیشـه  ن یـ شـوند. ا  مـی  بندي و رتبه یابیارز ارشناسـان و  کو  یجهـان  که در اصـل بان

برخـوردار   ییبـاال  ت نسبتاًیاز مقبول حاضر در حالکنند  می تیج و حمایمتخصصان آن ترو
ف یتعرهاي  شاخص يساله بر مبنا ه همهکدهه است  یکش از ینون بکا یجهان کاست. بان
و گـزارش آن را   یمختلف را بررسـ  يشورهاکدر  یمرانکت حیوضع ن دستگاه،یشده در ا
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ـ . اکنـد  مـی  منتشـر  یو علنـ  یبه طور رسم و هـا   يریـ گ میاز تصـم  يارین گـزارش در بسـ  ی
سرنوشـت   ن لحـاظ در یرد و به همیگ می مبنا قرار یو خارج یو مباحثات داخلها  قضاوت

همه  یجهان کست و بانین امر مستثنا نیز از ایران نیا یاسالم يثر است. جمهورؤشورها مک
ران را در یـ ا ۀو رتبـ  یران را بررسـ یـ در ا یمرانـ کت حیوضع، ن دستگاهیساله بر اساس هم

ار کـ خوب الزم اسـت دو   یمرانکح ةباردررو،  از این ند.ک می اعالمشورها کر یسه با سایمقا
بـر اسـاس    ژهیـ بـه و  آن یو نقد علمـ  ین دستگاه؛ و دوم بررسیشناخت ا یکیم: یانجام ده

و  یـی اجرامسئوالن و هم به  یعلم ۀان و جامعین امر هم به دانشگاهی. ایاسالمهاي  دگاهید
شـور را  کبـازتر مسـائل    یشتر و چشمانیب یرتیرد تا با بصکخواهد  کمکگذاران ما  استیس

ن یـ را در اهـایی   روزنهکوشید ن مقاله ینند. اک يریگ میل و در مورد آن قضاوت و تصمیتحل
 عرصه بگشاید.
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