با نظــام حکمرانی داشــته و بتواننــد با توجه بــه ویژگیهای
داخلــی دولــت و نظام حکمرانــی مــا ،ادبیات خــاص آن را
توسعهبدهند.زیراادبیاتحکمرانیدرکشورهایمختلف،
بســتهبهنوعحکمرانــیآنهاباهممتفاوتاســت.بهعنوان
مثــال ،ادبیات مربــوط به نهادهــای تنظیم گــری ،تجویزها
و راه حلهــای مربــوط بــه آن ،میــان کشــورهای سوســیال
دموکراتباکشــورهایمبتنیبراقتصادبــازارکامالًمتفاوت
اســت.معنــایدیگراینحرفایناســتکهمــانمیتوانیم
ادبیاتحکمرانیراتوســعهدهیم،مگــر اینکهتکلیفخود
را بــا ســایر ویژگیهــای کالن اقتصــادی – اجتماعــی کشــور
خــودمشــخصکنیــم.امانهتنهــاماتکلیــفخودراروشــن
نکردیــم،بلکهازیکنظامحکمرانییافکریمنســجمهم
برخوردارنیســتیم.درمواردینهاداقتصادیوسیاسیخود
راازجوامــعســرمایهداریاقتباسکردیمودرمــوارددیگربا
نظامهایسوســیالدموکــراتهماهنگهســتیمواینامر
باعثمیشــودنظامهایمختلفمادراهداف،سیاستها
واســتراتژیهاهمخــواننباشــند.بهعنــوانمثــال،افزایش
کیفیتومیزاندسترسیمردمبهامکاناتدرمانیدرسطح
هدف مشــابه کشــورهای سوســیال دموکــرات اســت ،اما در
ســطح ابزار و نهاد ما ازنهاد نظام ســرمایهداری الگوبرداری
میکنیم و درســت به همین علت ،فاجعهای که امروز با آن
رو به رو هستیم رخ میدهد ،یعنی نظام درمانیای طراحی
میشــودکههمپزشکوهمبیمارناراضیهستند،درحالی
کــههزینهزیــادیانجامشــده،امــاهمچنــاننارضایتیهم
افزایشیافتهو درعینحال ،دولتنیز بدهیســنگینیرابه
ارثبردهاست.
بهنظرشــماچراادبیــاتحکمرانــیمطلوبدر
کشورماتولیدنشد؟
فاضلی:میتــوان چند دلیل ارائه کرد .نخســت اینکه آن
گروهیکهدرایرانبهدنبالاصالحاتبودند،فکرمیکردند
کسبقدرتبرایانجاماصالحاتکفایتمیکند.بنابراین
برنامــهاینداشــتندکهپسازکســبقدرتچــهبایدبکنند.
مســأله دیگر این بــود که اساســاًدانش اینکــه میخواهیم با
قــدرتچهکنیــموچگونهمیخواهیــمکشــورراادارهکنیم،
دردانشــگاهتولیدنشــد.ایندرحالیاستکهتجربهتوسعه
در کشــوری مانند آلمان -منهای ســایر مؤلفههــای اقتصاد
سیاسی-نشانمیدهدکهتوسعه،معطوفبهتولیددانش
دردانشگاهیاستکهباهومبولتشروعشدهاست.دانشگاه
هومبولتیدراصلنیرویتوانمندبرایبروکراسیتولیدکرده
اســت.درژاپننیزبروکراســیژاپنیازدلدانشگاههایتوکیو
متولدشــد.اینتجارب،نشــانمیدهدکهفارغالتحصیالن
یکدانشگاهباکیفیت،میتوانندبهیکبروکراسیاستقالل
بدهندودرادامه،بروکراسیایکهنیروهایتوانمندیداشته
باشد،سطحیازاستقاللراحفظخواهدکردکهباتکیهبرآن،
میتواند جلوی پوپولیســم و تحمیل شــدن امر غیرعقالنی
بربروکراســیبایستد.امامافاقددانشگاهیبودیمکهچنین
بروکراسییاانســانهایشایستهاینبروکراسیراتولیدکند.
دربارهرشــتههاییکهقــراربودادبیاتایننــگاهراتولیدکند،
یعنیعلومسیاســی،جامعهشناســیوبعدسیاســتگذاری
عمومی،میبینیماساســاًعمررشتهسیاستگذاریعمومی
درایــرانبــهیکدههنمیرســد،علومسیاســیهــمعمدتاً
دومســیررادنبالکرد؛یابهفلســفهسیاســیوتاریخاندیشه
سیاســیازموضعاروپایینزدیکشــدیاوجههچپداشــته
واساســاًضددولتودرموضعبراندازیبود.علومسیاســی
مابهجایاینکهعلومســاختن،حکومتداریوادارهکشــور
باشــند،یاتاریخاندیشــهاســتیاعلومانقالب.ایندرحالی
است که در امریکا ،مطالعات حکمرانی و اداره کردن بهطور
جــدیدرعلومسیاســیمطرحاســت .جامعهشناســیدر
ایــرانهیــچگاهبهصورتجــدیواردبحثســاختندولت
نشــده اســت .بههمین خاطر در جامعه شناســی ما شــاهد
یک پژوهش عمیق درباره ســاختار نظام بهداشت و درمان
نیســتیم،درحالــیکــهخانم«تــدااســکاچپل»کــهدرایران
بهعنوانتئوریسینانقالبشناختهمیشود،درامریکایکیاز
متخصصانمطرحتحلیلنظامبهداشتودرمانمحسوب
میشود.درجامعهشناسیوعلومسیاسیامریکاییباکسی
مانند«پاولاســتار»روبهروهستیمکهیکیازمهمترینآثار
تحلیلینظامبهداشتودرماناینکشوررانوشتهاست،اما
در ایران با وجه دیگری شناخته میشود .اما جامعه شناسی
مــاهیــچگاهواردتحلیلرابطــهدولتوکشــاورزییاتحلیل
رابطهآب،محیطزیســتودولتنشــدهاســت.مــایکنوع
جامعهشناســی«چپکــوک»داریمکه ضددولتاســتو

فاضلی :فارغالتحصیالن یک
دانشگاه با کیفیت ،میتوانند به یک
بوروکراسی استقالل بدهند و در ادامه،
بوروکراسیای که نیروهای توانمندی
داشته باشد ،سطحی از استقالل را حفظ
خواهد کرد که با تکیه بر آن ،میتواند
جلوی پوپولیسم و تحمیل شدن امر
غیرعقالنی بر بروکراسی بایستد .اما
ما فاقد دانشگاهی بودیم که چنین
بروکراسی یا انسانهای شایسته این
بروکراسی را تولید کند .درباره رشتههایی
که قرار بود ادبیات این نگاه را تولید کند،
یعنی علوم سیاسی ،جامعه شناسی و
بعد سیاستگذاری عمومی ،میبینیم
اساساً عمر رشته سیاستگذاری عمومی
در ایران به یک دهه نمیرسد ،علوم
سیاسی هم عمدتاً دو مسیر را دنبال
کرد؛ یا به فلسفه سیاسی و تاریخ اندیشه
سیاسی از موضع اروپایی نزدیک
شد یا وجهه چپ داشته و اساساً ضد
دولت و در موضع براندازی بود .علوم
سیاسی ما به جای اینکه علوم ساختن،
حکومتداری و اداره کشور باشند ،یا
تاریخ اندیشه است یا علوم انقالب

مطالعــهدولترابیشــتراززاویــهمحدودکــردنیاحملهبه
دولتمیبیندوسازوکارهایدولتراتحلیلنمیکند.
ناظمی:نــه تنها تحلیــل نمیکنــد ،بلکه حتی بــا دولت
آشــنایی هم نــدارد .زیــرا بهدلیل موضــع ضد دولــت خود،
همیشــهازدولتدوربــودهودراینصورت،فهــماوازدولت
و ســاز و کارهــای آن ضعیــف اســت .در نتیجــه راه حلهــا و
تجویزهایآنهمضعیفبودهوبههیچوجهموردپذیرش
قرارنمیگیرد.
امــا کســانی کــه در حــوزه جامعــه شناســی کار
میکنند،چپنیستند،پسچرابهدولتنگاهچپ
روانهدارند؟
فاضلی:مارکسیستنیستند،امابهاینمعناچپهستند
کــهانتقادیبــودنرابهمعنایانتقــادازدولتتعبیرکردند،
به عبارت دیگر ،نقد دولت شهرت و اعتبار بیشتری بهدنبال
مــیآورد.دلیلدیگــربهبافتتاریخیبازمیگــردد.انقالب
ایراندراوجمنازعهجنگسردبهوقوعپیوستوگویینظام
چپگرایــیبهســبکشــوروی،مصداقتــاموتمــامدولت
تلقیشدهوازاینزاویهدرگفتمانجهانی،نقددولتبیشتر
اعتبار داشــته تــا مداخله در دولت و شــناخت ســازوکارهای
آن .به این ترتیب ،در ایران ،جامعه شناســی و علوم سیاسی
هموارهبادولتبهمثابهیکشــرضرورروبهروشــدهاند،اما
واردســازوکارهاوتحلیلســازوکارهایاینشرضرورنشدند.
بهعنوانمثال،هیچگاهبررســینکردندکهاینشــرضروردر
حوزهمحیطزیست،بهداشتودرمانیاکشاورزیدقیقاًچه
میکند.امادرعلومسیاسیوجامعهشناسیامریکاکهکتاب
«سیاستدربسترزمان»«پلپیرسون»یکنمونهآناست،
میبینیــمکهبخــشمهمیازعلومسیاســیامریــکادرباره
تحلیلســاختاردولتوبررســیمقولهادارهکردنآناست.
یا«میشــلکروزیه»درفرانسهســازوکارهایدولتراتشریح
میکند.امامابیشتربادولتبهمثابهواقعیتیمواجهشدیم

کهبایدمحدودشــود.بههمیندلیلگفتمانجامعهمدنی
درایرانبسیاربیشترجدیگرفتهمیشود.زیراهموارهدولت
بهعنوان شــر ضرور یا لویاتــان مطرح بوده اســت ،اما جالب
آنکهکسیسازوکارهایدقیقاینلویاتانراتحلیلنمیکند.
بههمیندلیلهمیشــهازشفافســازیدولتســخنگفته
ایم،امادقیقاًنمیدانیمکهمنظورماازشفافسازیچیست.
زیــرا تنهــا در ســطح فلســفه سیاســی و در ســطح حمایــت
از دموکراســی ماندهایــم و خواســتار محدودکــردن دولــت
شــدهایم.امابهمحضاینکــهپایخودرابــهزمینواقعیت
میگذاریم و میپرســیم شفافســازی چه چیــزی ،در کجا و
باچهفرایندی،باچهمقاصدیوچهکســانیباشفافسازی
مقابلهخواهندکرد،چیزیبرایارائهنداریم.
بنابراین،اینشــرایطبیعلمیوبیدانشــی،در
نهایتب هنفعدولتوکسانیکهدردولتفعالیت
میکنندتماممیشود،زیراماتنهادولترابهصورت
کلینقدمیکنیمیاضددولتهستیم،امانمیدانیم
کهدروندولــتواقعاًچــهاتفاقیمیافتــدوبهاین
ترتیــب،باوجــودنقدهاییکــهبهدولتمیشــودو
هزینههایــیکهبابتایننقدهاپرداختمیشــود،
درعملداردبهنفعدولتعملمیشــودکهاینامر
نیزناشــیازفقداندانشکافیدربارهدولتوســازو
کارهایآناست.
ناظمــی:حتمــاًهمیــن طــور اســت .فــرض کنیــد امروز
بخواهیــمالیحــهتعــارضمنافــعرابررســیکنیــم.درایــن
شــرایط ،بازیگرانی که بایــد این الیحه را بپذیرند ،نخســتین
کســانی خواهند بود که در این الیحه محکوم میشــوند،زیرا
گذشــتهایداشــتندکهآگاهانهیاناآگاهانهازتعارض،منافع
اســتفادهکردند.دراینصورت،بایــدراهحلیارائهبدهیمتا
اینبازیگرانباآنهمدلباشند.دراینجاچندتجویزشکل
میگیرد؛یکیاینکهراهحلهایمابایدگامبهگامباشد،دوم
اینکهمانندماندال،حتماًبایدتســامحینســبتبهعملکرد
گذشــتهداشــتهباشــیم،زیــرادرمــواردیناگزیریــمهنــگام
تصویبیکقانونگذشــتهراباآنقضاوتنکنیمتابتوانیم
حامیانیپیداکنیم .تامادامیکهروشنفکرینخواهداینکار
رابکندوبرتســویهحســابباگذشــتهاصراربورزد،دراجرای
سیاستهاورویکردهایخودهمچوناجرایالیحهتعارض
منافعتوفیقنخواهدداشــت،امااگرروشــنفکربنابرســابقه
فکریخودیاب هدلیلنداشتنشناختازشرایطدولتوساز
وکارهایآن،همچنانبخواهدتنهابهمطلوبهایخوددل
ببندد،پیامداینامراینخواهدبودکهبازیگرفعلیوحاضر
باروشنفکرونظریههایاوهمراهنمیشود،اینمثالرابیان
کردم تا نشــان دهم نظریههــای ما نیازمند فهــم نزدیکی از
دولتوبازیگراندروندولتهستندتابتواندازآنانیارگیری
کندوازمیانآنانهمراهبگیرد.
اماروشنفکرانمابویژهروشنفکراناصالحطلب
همچنانتنهابرکســبقدرتتأکیددارند،بهعنوان
ت وگوهایی
مثالچندیپیشآقایعلویتباردرگف 
بارســانهها،بهطبقاتفرودســتتوصیــهمیکردبا
اصالحطلبانهمراهشــوندتاآنانقدرترابهدست
بگیرندوازآنبهبعدمیتواننددربارهتقســیممنافع
ت وگوکنندیااینکهمنافعبیشــترینصیب
باهمگف 
همــگانخواهــدشــد.ایــننشــانمیدهــدجریان
اصالحطلبدرکشــورهمچنانتنهــاراهحلیکهبه
مردمپیشنهادمیکند،کسبقدرتاستوتوضیح
نمیدهدکهباقدرتچهخواهدکرد.
فاضلــی:پیشازپاســخ،ابتــدابحثقبلــیراکاملکنم.
فرضکنیددرفلسفهسیاســیودیدگاهسیاسیشما،دولت
شــرضروراســتومانندمیکروبدرعلمپزشــکیاست.اگر
میخواهیدبامیکروبکاریکنیدکهدیگرشمارابیمارنکند
یــا اورابــهواکســنتبدیلکنید،بایــدبدانیدکــهاینمیکروب
چگونهزندگیواثرمیکند.بنابراین،ابتدابایدســازوکارهای
اثرمیکروبیبهنامدولترابشناسیمومثالًبدانیمکهدولت
اصالً موجود یکپارچهای نیست .اساســاًموجودیت واحدی
به نام دولت وجود ندارد که ما با آن مواجه شویم .یک چهره
دولت ،بهداشــت و درمان اســت ،چهره دیگــر وزارت دفاع،
چهرهدیگرنیــرووانرژیوچهرهدیگرکشــاورزیوارتباطات
است.همهاینبخشها،منافعواحدیندارند،حتیمفهوم
واحدی هم از توسعه ندارند ،به همین خاطر در عرصههای
متفاوتیسیرمیکنند.بههمینعلتوقتیبادولتدرایران
مواجهمیشــوید،میبینیدکهدولتدرهمهجاازکشاورزی
تا بهداشــت ،مداخله کرده اســت .اما همین دولت در حوزه
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