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 مقدمه

لسرله سیر   روند رشد و پیشررف  ورویب برالف در از کشورهای توسعه نیافته به دالیل مخت امروزه تعدادِ

رها و افغانستان نیز در جمع ایرن کشرو مختلف داشتههای ها جنبهها مواجه اند که این محدودی محدودی 

 گردد.محسوب می

، در ادوار مختلرف تراری  بشرر تروانی  کرههای منطقره و جاران گهتره میباتوجه به تراری  سیاسری کشرور

چون)شراهی مشررو،ه، شراهی مطلقره، هرای متهراوه ه ته و تحر  ننوانگوناگون شکل گرف هایحکوم 

ولری در  .های جداگانه و تخصصی انردبحث اند که هر کدام مستلزمو غیره( فعالی  نموده جماوری ، فدرالی

 )باز(.محدود)بسته(/ غیر محدود؛ شوندبخب میاز لحاظ نملکرد به دو دسته  هاای این حکوم همه ،کل

ها، دسراتیر، مزایرا و نرواخا ورای ورویب را راهکار داری محدود و باز هر کدام نوامل،حکوم بدون ش  

باشرد، نگرری میأمرل و رر ،رفداران وود را دارنرد؛ در ایرن میران هنقره خابرل ت ،کردداشته که هردو روی

  چگونگی رشد و پیشرف  جوامع بشری اس .

 رف .داری محدود به بحث وواهی  گا رویکرد حکوم چگونگی رشد و پیشرف  جوامع را ب نوشته،در این 

 منحیث  نیاز جدی بشر و عوامل آن رشد و پیشرفت جوامع 

یرن شود و نیل بره امتحول بوده که با گذش  زمان نیازهای بشری هناا بیشتر میانسان فطرتاً موجود پویا و 

های سرتها بررای تحقرا اهردا  و وواهکه انسران میس لذا الزامستلزم رشد و پیشرف  جوامع اس .  هانیاز

د و . رشرها در خالر  رشرد و پیشررف  جوامرع ممکرن اسر سرازینه سازی نمایند و این زمینهوویب زمی

گی در نردبه منظور تسایل شرایط زپیشرف  در حقیق  فرایند پویایی، نوسازی، والخی  و نوهوری اس  که 

 .یابدانجام می ابعاد مختلف حیاه بشر

جره تروان بره هن توو نمی توان گه  که ضروره رشد و پیشرف  در هر جامعره محسروب برودهمیبنابراین 

 ی  کشور با جاان مدرن را یهل  گردیده و فاصلم -مانی دول از این فرایند بانث نق  اغماضنداش ؛ زیرا 

 د.نمایمی بیشتر

در چند سطر را  هنتوان اس  که نمی مبرهن اس  که نلل و نوامل رشد و پیشرف  جوامع ی  بحث وسیع

سیاسی، نهوب، فرهنگ و هنر هرکشور در  ی  ،بیع  و منابع ،بیعی، جغرافیا،روالصه نمود؛ زیرا از ی 

 تخصا و مارارهر سازوکارهای بشری همقون، ، از جان  دیگشکل دهی نوامل رشد و پیشرف  نقب دارند

 هوری، چگرونگی روابرط دیملماتیر تکنرالوری و فرن، میرزان دسترسری بره دانربو  شاروندان، سطح نلر 
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های برزر،، امکانراه مرالی، توانمنردی ( با کشورهای منطقه و خردرهو فرهنگی امنیتی)اختصادی، سیاسی، 

ها منحیث نوامل ما  در رشد و پیشرف  جوامرع بره حسراب گذاریریزی و سرمایهسرانجام برنامه نظامی و

هر نرصه در پیشرف   چنانگونه جداگانه و رر  بررسی نمود. ه که بایس  نلل رشد هر کشور را به یندهمی

ابر  سراوته کره نناصرر غ  هن تجربه ث،لبد. اما نلی رخنیکی، تخصصی و مجزای وویب را میهای تبحث

توان از نقب هناا گذار در رشد و انکشا  جوامع نیز وجود داشته و کاربرد نمومی دارند که نمینمده و تاثیر

 نوامل نباره اند از: انکار کرد. این

 الملل )دول  رسمی(  و شناوته شده حقوخی در سطح بینوجود ی  چارچوب منظ 

  امنی 

 (ارزی عی، نیروی بشری، تجاره و ذوایرِاختصاد )صنع ، زران ، منابع ،بی 

 تعاد، صداخ  و تالش اتباع 

 حاکمی  خانون 

یشررف  پزیرا بدون موجودی  هن رشد و  جا بیشتر بر ننصر )دول  رسمی( توجه صوره گرفته اس ؛در این

ویکررد رها به صوره نمروم دو نروع رسد. چنانقه در فوق تذکر یاف ، دول به نظر می دشواردر ی  جامعه 

داری کومر رویکررد ح ؛نمایند و بحث مورد نظرر نویسرندهاستهاده میکشورها  یمحدود/ باز( را برای اداره)

کومتداری حنماید تا نگاه مختصری به در اینجا ایجاب می ه اس .محدود و نقب هن در رشد و پیشرف  جامع

 .ه باشی محدود داشت

 داری حکومت

 داری وروبو حکومر  داری محدود، حکومتداری بازمدیری  حکومتی، حکوم حکوم  کردن، حکمروایی، 

از  واسر   خابل ،رح و بررسری سیاسینین حال مبامی اس  که در حوزه نلوم  ردمهاهی  ما ، پیقیده و 

  بلکه داری را نداری هر کدام تعاریف متعدد ارائه گردیده اس ؛ ولی در این مقاله فرص  بررسی انواع حکوم 

 ترین و نام ترین تعاریف را یاد هور می شوی .و ساده به هن نگاه اجمالی وواهی  داش 

د، ازامرور نمرومی مری پررد تی بره ادار که به واسطه هن موسساه دول باره اس  از فرایندن داریحکومت

 (46ی 1380نمومی را مدیری  کرده و از حقوق افراد جامعه حمای  می کند.) خوام نبدالعلی،  منابع
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  داری محدودحکومت

 یهرگرو شده اسر . و از هن تعاریف متعدد ارائه داری باز اس اصطالح متضاد حکوم  داری محدودحکوم 

باشد. د موجوبلند  یداری گهته اند که در هن میزان نظاره به حدحکوم نوع از  داری محدود را هنحکوم 

 ل باتر اداره امور دانسته اند.ای کنترداری محدود را شیوهدیگر حکوم  اینده

یابی بره داری اس  که تی  حاک  به منظور دسر داری محدود نباره از نوع حکوم اما در حقیق  حکوم 

ر و مرذهبی اخشرار مختلرف را د های فرردی، جمعریاستمرار منافع گروهی وویب؛ هزادی اهدا  مشخا و

 گردد.های هنان میی محدود ساوته و مانع فعالی و فرهنگ ی، اختصادهای مدنی، سیاسیحوزه

یع وجه به وخراتها باشد، ولی با جود ندارد که خابل خبول همه گروههر چند در نلوم اجتمانی تعاریف مطلا و

شرته اسر ، داری محدود در دستور کار هنران خررار داحکوم  یوههای بسته که شیرد نظامکلاریخی و نمت

 داری محدود ارائه گردید، بر حقایا جوامع وفا بیشتر دارد.تعریف هوری که از حکوم 

 باز داریحکومت

ماه نادالنه، رائه ودابه ،ور نموم به معنای  نیز مشاور اس  ووب داریحکوم باز که به  داریحکوم واره 

ظرام برا نار  نامر  یر  کره از ،ریرا اد دنباشهن میدان ابع ی  دول ، برای شارونبه منو متناس   موخعبه

ن ههماننرد تعریرف  بازداری وم های حکهگیرد، شاوصیتخصصی مدیری  و رهبری صوره مرنای  اصول 

کررده انرد،  رائها یبین المللهای معتبر که سازمانهای را شاوصهما . اباشدحال متعدد می در نینو  متهاوه

 باشد.گوی میمحوری و پاس یی، اجتماعجو محوری، ندالیی، خانونجومشارک نبارتند از 

  کره در های نمومی اساز فرایند تدوین و اجرای وط مشی ووب نباره داریحکوم در ی  تعریف ساده 

ای که ضرمن های جامعه مدنی به گونهسیاسی و فرهنگی با مشارک  سازمانهای اختصادی، اجتمانی، زمنیه

جرر ط زیس  مننابع انسانی و محیهای اساسی جامعه، به تحقا ندال ، امنی  و توسعه پایدار مهوردند نیازبر

 کند.داری تاکید میداری ووب، بر کیهی  و نحو  انجام وظیهه حکوم شود، حکوم می

 داری محدود در رشد و پیشرفت جوامع بشریحکومتتاثیر 

اگون داری محدود نباره از وضع محدودی  باالی اخشار مختلف در ساحاه گوندر فوق گهته شدکه حکوم 

به ی اس . که رشد و پیشرف  فرایند انکشا  و پویایحالیبه منظور استمرار منافع ی  گروه وای اس . در 

هرای کره هزادیی، انطباق پویایی با محدودی  امریس  محال و کاریس  بسا دشروار؛ زیررا جایلحاظ منطقی

 داش . والخی  و تکامل رای، پویاینباید انتظار  ،مدنی، سیاسی و حقوخی انسان تح  شعاع خرار گیرد
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باشد بلکره اس  برای رشد و پیشرف  جامعه نمیدود نه تناا که بستر منداری محروی این ملحوظ، حکوم 

 شود.ایند رشد، ترخی و تکامل جامعه میبانث کندی و حتی توخف فر

ه مرواد بر از مشرکاله یوی با متقبل شدن انبروه ،رنگار را در نظر داشته باشی ی  وب اگرمثال،  یبه گونه

ی در واما از سوی همررین  .مشخا تایه و هماده نشر سازد عدس  هورد و ی  گزارش وبری پیرامون موضو

ا سانسور شرود و یرا در نشرر هن محردودی  وضرع شرود هیر ، وبر متذکرهYل دولتیوویا ی  مس X یهرسان

ل  خه به مسرواکاوی و نال ایوبرنگار دیگر اندیشه برایقیق  مسئله را بازتاب دهد؟ هیا تواند حوبرنگار می

 .ناً که جواب منهی اس ییقاند؟ باخی وواهد م

دمیر  در محریط اکا سریدرکه مواد ، در صورتی بگیریر ی  مکان اکادمی  را در نظر به همین ترتی ، اگ

  ی  گروه سیاسری تایره گرردد، هیرا ارزش اکادمیر هایها و فرمایبکاری شود و مطابا به وواس دس 

ل یر  بره محریط رنر  و وحشر  تبردیاکادم شود؟ هیا محیطرود یا حداخل کاسته نمیموضوع از بین نمی

یی و یراپوشود و ه  محیط اکادمیر  واصری  ارزش و اهمی  موضوع کاسته می یقیناً که ه  از شود؟نمی

 دهد.وویب را از دس  میکاربردی 

 ی جوامرعتوسرعهداری محدود برر فراینرد رشرد و شود که نقب حکوم های فوق دیده میبا تعما به مثال

 شود.این جریان میده و حتی بانث توخف منهی بو

شود،   نقد میبسیار دارد، وختی محدودی تهاوه که محدودی  با نظارهس  ا اینولی، هنقه را باید تذکر داد 

  دسره برکره بررای به این معنی نیس  که نظاره زیر سوال برده شود، نظاره امر حتمی و ضروری اسر  

 نظر گرفته شود. در جریان هر نملیاه و فعالی  باید درهوردن نتایج مطلوب 

 

 ها در فرایند توسعه افغانستانچگونگی نقش حکومت

 های مختلرف برهید که روند ترخی و تعالی در برهرهههای به حساب میسهانه افغانستان نیز از جمع کشورمتا

هرا در قصرود برسری . هرر چنرد اکثریر  حکوم دالیل گوناگون ویلی بطی بوده و نتوانسته ای  به منرزل م

 ا در کشرورکدام نتوانسته انرد بسرتر رشرد رافغانستان وود را حامی رشد و ترخی گهته اند ولی در نمل هیچ

و  ی، امنیتریمایا نمایند؛ زیرا بستر سازی رشد و پیشترف  باید متوازن باشد. یعنی ابعراد سیاسری، اختصراد

ن ده و تروازی ما ناخا بوی توسعههارفته شود، در حالیکه اکثری  پالناجتمانی هن به گونه دخیا در نظر گ

 در نظر گرفته نشده و در ناای  منتج به ناکامی پالن و برنامه متذکره گردیده اس .
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ظر به ولی ن تهتلف تح  نناوین مختلف شکل گرفهای مخه ساوته اس ، در افغانستان حکوم هنقه را تجرب

ه باشد و های که حمای  مردمی نداشترا حکوم ممکن بوده اس ، زیل داولی و بیرونی استمرار هن غیرنوام

 یا حمای  مردمی را روز به روز از دس  دهد بانث سقوط وویب وواهد شد.

ی  زمرانی دازند و این رضاها بمرد بیشتر از همه به کس  رضای  مل ها بایاین بدین معنی اس  که حکوم 

ق  ارائه ردد که در حقیمقتضیاه وخ  ارائه گها و امکاناه پاسخگو به شود که برای مردم ساول حاصل می

 چنانقره در فروق ترذکر رفر ، کنرد.بر تسریع و تقوی  رونرد توسرعه کمر  می ها و ضروریاهاین ساول 

 تواند رشد و توسعه را در پی داشته باشد.های محدود به هیچ ننوان نمیحکوم 

 

 گیرینتیجه

ه وامع گردیدد و پیشرف  جداری محدود اکثراً مانع رشکه حکوم توانی  با توجه به هنقه بیان شد، گهته می

هرای ورای از گروه شرود کرههای توسعه نیافته دیرده میاز کشور های هن در هنعدهمثال بیشترین اس  که

 نمایند.استهاده میء مردم سو نقاید و احساساه

گرردد، یر  نع رشد و پیشرف  هنان مرییط که مابرای جلوگیری از افراط و تهرهای اسالمی، این، کشوربنابر

دینری و  را در تطرابا برا اصرولها و ضروریاه افرراد جامعره ورویب وواس مرجع واحد را ایجاد نمایند تا 

تکامل  های مناس  پیشرف ، تعالی وگی بشری بررسی نموده و بستری زندهای فرهنگی وویب و پویایارزش

 رند.ترین شرایط هموار نگادارا در سخ جوامع 

ژی اتی  استر یترخی و تکامل برسند بایست بتوانند به منجمله افغانستان های توسعه نیافتهبرای اینکه کشور

 زیرهای راهکارد. البته نمنظ  و مشخا را با درنظرداش  امکاناه بشری و ،بیعی وویب ،رح و نملی نمای

 گردد:افغانستان پیشنااد مییند تکامل جوامع بشری مانند برای فرا

 های شاروندان در مطابق  با اصول دینی؛ بررسی وواس  (1

 افزون جامعه؛تطابا فرهنگ بومی و نیازهای روز (2

 های که اصول دینی بیشتر حاک  اس ؛لوگیری از افراط و تهریط در کشورج (3

 مدارج رشد و پیشرف (.) زی برای نیل به اهدا  تعیین شدهبستر سا (4

 کلیدی: گانواژه

  های پیشناادیداری محدود، رشد و پیشرف ، راهکارحکوم 


