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حکمرانــیبــهمعناینحــوهادارهکشــورازســوی
یک سیســتم حکومتــی ،در ایــران مفهومی کمتر
شناختهشدهاست.روشنفکرانبرایبهینهسازی
ادارهکشور،بسطمردمســاالریراتجویزمیکنند،
اقتصاددانانخواهــانتقویتبخشخصوصی
هســتندوجامعــهشناســانبــرگســترشجامعه
مدنیتأکیدمیکنند.امااینتوصیهها،نسخههای
بخشیاســتکهاغلبازتجربهکشــورهایدیگر
نشأت میگیرد ،نه براســاس شناخت مختصات
حکمرانیوادارهکشــوردرایــران.محمدفاضلی،
استاد دانشگاه شهید بهشتی و امیر ناظمی ،استاد
دانشــگاه تهــران در میزگــردی دراین بــاره بحث
کردند کــه چرا ادبیــات ،علــم و دانــش حکمرانی
دردانشــگاههایایرانتولیدهنشــدهاســت؟چرا
توصیهها بــرای کارآمــدی دولتهــا در ایــران ،از
بافتتاریخیواجتماعیایراننشأتنمیگیرد؟
ایندوکارشناسحکمرانیکهدرسالهایاخیردر
مرکز بررسیهای اســتراتژیک ریاست جمهوری،
بر تولیــد دانــش و پژوهشها حکمرانــی مطلوب
همت گماردهاند ،در این میزگرد نخســت درباره
چرایــی عــدم تولیــد دانــش حکمرانــی در ایران
صحبــتکردهاند،ســپسبــاتکیهبــرویژگیهای
حکومــت و بروکراســی در ایــران ،بــرای بهبــود
حکمرانــی راه حلهایی را پیشــنهاد کردهاند .این
متنرابخوانید.

علــیســرزعیمدرکتــاب«پوپولیســمایرانــی»
میگویــدمعموالًبــرایروشــنفکرانمهــماینبود
کهچهکســیقدرترابهدســتمیگیرد،امــابهاین
نمیپرداختنــدکــهفــردصاحبقــدرت،بــاقدرت
چهکردهاســت.چرابــاحضوردرمرکزبررســیهای
استراتژیکریاستجمهوری،شماترجیحدادیدبه
دولتنزدیکشــویدوســازوکاردرونیآنراواکاوی
کنید؟
فاضلی:ادبیاتاخیرتوسعهنشانمیدهدمسیرتوسعه
یــاازســویدولتهاهموارمیشــودیــاناهموار.امادرکشــور
مــا،جامعهروشــنفکریبــهدودلیــلازدولتواهمــهداردو
فکرمیکنــدبایددولترامحــدودکرد.ایــنرویکردنزدیک
بــه رویکــرد امریکایــی بــه دولت اســت کــه تالش میشــود
دولتکنترلشــود،امامادراینمســیربهکیفیــتیابزرگو
کوچک بودن دولت توجه نکردیم .اکنون در اســکاندیناوی،
دولتها به نســبت بزرگنــد ،اما با کیفیت هم هســتند .برای
مــن،اولویــتایــننیســتکهدولــترامحــدودیــامحصور
کنیــم،بلکهکیفیتدولتموضوعیتدارد.درســتاســت
کــهدولتنبایدشــهروندانخــودرامحدودیاســرکوبکند،
امــاپیــشازاین،اساســاًبایــددولتیوجــودداشــتهودرعین
حالوجودباکیفیتیداشتهباشــد.درجامعهایمانندایران
کهدولتبســیارتعیینکنندهاســت،واردشــدنبــهدولتو
کمکبه ارتقایکیفیت دولتبســیارمهم است .اینکمک
میتواندازمسیرتولیددانشدولتپژوهی،دانشسیاست
پژوهــی،شفافســازی دولــتو آشــکارکردننقــاط ضعف
دولــتوحکمرانیوحتیشــناکردنعلیهجریــانغالبدر
دولت،اتفاقبیفتد.مندولتراواقعیتیمیدانمکهوجود
داردوبخواهیــمیــانخواهیــم،اینواقعیتخــودراتحمیل
میکنــد.درایــنصــورتبایــدبرتصمیــمســازی،تصمیم
گیــری،اجرا،نظارتوهماهنگســازیدولــتتمرکزکنیم.

برایچنینکاریمیبایســتدانشخودازدولتراافزایش
دادهوبــهدولــتکمککنیمتــابرنامهکارخــودرابهگونهای
تنظیــمکندکــهبتوانــدازپــسپیچیدگیهایدنیــایجدید
بربیاید .بنابرایــن ،دولت گریز یا ضددولت نیســتم ،موضع
روشــنفکریهمنمیگیرمکهبخواهم ازموضعمخالفتبا
دولتبهاعتباروآبرویفکرخوداضافهکنم.اساساًجهانهم
همینگونهاســت.نگاهیبهسنتامریکایینشانمیدهد
که اندیشــکدهها و روشــنفکران در این کشــور دورههایی را در
دولت میگذراننــد ،اما همزمــان میتواننــد از دولت انتقاد
کنند .اندیشکدهها جایگاههای ســازمانی هستند که در آنجا
چهرههایدانشگاهیبهدولتکمکیاازآنانتقادمیکنند.
اینســازوکاردرهند،چینواروپاهمهست.بنابراینموضع
مننسبتبهدولت،کمککردنبهدولتوهمزمانداشتن
موضعانتقادینسبتبهآناست.
آقــایفاضلــیازضــرورتکیفــیشــدندولت
گفتند.شــمایکدولتباکیفیــتراچطورتعریف
میکنید؟
امیــرناظمــی:حکمرانــیمطلوب،معمــوالًبــا 6مؤلفه
اصلیســنجیدهمیشــودکهســهمؤلفــهایجابیوســهمورد
دیگرســلبیاســت.موضوعهــایایجابیشــاملکارآمدی،
پاســخگوییوحاکمیتقانوناســت.وجوهسلبینیزشامل
فســادناپذیربــودن،مداخــاتدولتــیکــم،اســتفادهکمتر
از روشهای خشــونت بــار و ناامنی اســت .اما در کشــورهای
در حــال توســعهای چون ما ،اساســاًپرســش دربــاره ویژگی
حکمرانیمطلوب نیست،ســؤال این است که اگر بخواهیم
بــهحکمرانیمطلوببرســیم،چــهگزینههاییپیــشروی
خودداریم؟بهعبارتدیگر،فارغازاینکهحکمرانیمطلوب
چیســت ،ســازوکار رســیدن بــه ایــن حکمرانــی در جامعــه
مــاپرسشــیمتفاوتاســت.درپاســخبــهاینکه«مــاچگونه
میتوانیــمبهحکمرانــیمطلوبدســتیابیم؟»معتقدم
باســهیاچهارگزینهروبهروهســتیم.گزینهاولتغییرنظامو
ســاختار حکمرانی اســت .بهعنوان مثال برای دســتیابی به
حکمرانیمطلوبدرحوزهانرژیمیتوانیمپیشنهادتغییر
ســاختاررامطرحکنیــموبگوییمکهبهجــایوزارتخانههای
نفت و نیرو ،وزارتخانه یکپارچه انرژی داشــته باشــیم تغییر
ســاختار به دلیل هزینههای باالی اجتماعی و سیاسی عمالً
ممکننیست.زیراماباانبوهیازسازمانهایبیموردمواجه
هســتیمکهحذفهرسازمانبهمعنایحذفصندلیهای
بســیاری اســت کــه طبعــاً مخالفتهایــی را برمیانگیــزد.
گزینهدوممیتوانداینباشــدکهباساختاروبازیگرانفعلی
اســتراتژیهایجدیــدیراانتخابکنیم.ایــنهمانچیزی
استکهدرنظامتجربیات40سالهمابه«سنتسندنویسی»
تبدیلشدهاست.بهعنوانمثال،میبینیموضعیتعلمو
فناوریمطلوبنیست،راهحلپیشنهادیحاکمیتاغلب
ایــنبودکهباحفــظهمینســاختاروبازیگرانحــوزهعلمو
فناوری،اســتراتژیجدیدیباعنوان«نقشــهجامععلمی»
تدوین شــود .این دو گزینه امکان پذیر نیســت .زیــرا ما در هر
یکازایننظامها،بابازیگرانیمواجههســتیمکهچارچوب
مدلذهنیآنانبراســاسویژگیهایخاصیتنظیمشدهو
ســاختار،ظرفیتهاوچارچوبیداردکهعمالًمسیرآنبرای
حرکتبهســمتیکراهبــردجدیدویکنظــامحکمرانی
مطلوبرامحدودمیکند.بههمیندلیلماباانبوهیازاسناد
باالدســتیواســتراتژیهایکالنروبهروهستیمکهبهتغییر
وضعیتحکمرانیمنجرنشــدهاست.بنابراین،تنهاگزینه
عملیکهپیشرویمابرایدسترسیبهحکمرانیمطلوب
وجــود دارد ،تنظیم گری اســت .به این معنی که با ســاختار،
بازیگرانواستراتژیهایموجود،تنظیماتجدیدیاعمال
کنیــم.بهعنوانمثــالمیتوانیــمقانونشــفافیترااعمال
کنیــم،قوانیــنکاهشتعــارضمنافــعرااعمالیــاقوانینی
تدوین دهیم که میزان مشــارکت ســازمانهای مــردم نهاد
افزایشیابد.
کیفیکردندولتهمانکارآمدیاست.ازمیانه
دهــههفتادبحثکارآمدیمطرحشــد،تــاجاییکه
حجاریانکارآمدیرابهمشروعیتپیوندزد.چطور
شــدکهپسازاینمدت،علم،فکریااندیشهمبتنیبر
حکمرانیمطلوبشــکلنگرفت،یعنــینهادبیات
دانشگاهیتولیدشــدونهچهرههایدانشگاهیوارد
اینحوزهشدند.چراایناتفاقنیفتاد؟
ناظمــی:ادبیــاتمربوطبــهحکمرانی،بافتاریاســتو
با زمینههــای تاریخی و اجتماعــی مرتبط اســت .از اینرو ما
نیازمندکنشــگرانیاپژوهشگرانیهستیمکهرابطهنزدیکی

