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تقدیم به
تمامی ایران گرایانی که در اندیشۀ اصالح یا درانداختِن 
طرحی نو هستند.





ایران در منطقٔه هشداِر توسعه1

نقد یک نظام سیاسی از جنس مسائل ساده و ناشو )سهل و ممتنع( است. به سادگی 
یا  معماری  گفتمانی،  مختلف  سطوح  به  مربوط  شواهِد  از  مجموعه ای  می توانیم 
عملکردی یک نظام سیاسی را در کنار هم بیاوریم و آن را نقد کنیم. اما به محض آنکه 
بخواهیم نقدی روشمند از یک نظام سیاسی ارائه کنیم، کار' به غایت دشوار می شود.
عملکردی  و  معماری  گفتمانی،  گوناگون  سطوح  منظر  از  را  سیاسی  نظام  یک 
می توان تحلیل و نقد کرد. در سطح نخست' نقد گفتمانی نظام را داریم که شامل نقد 
 معماری نظام و 

ِ
رفتارها، گفتارها و باورهای بازیگراِن نظام است. سپس نقد سطح

آنگاه نقد سطح عملکردی نظام مطرح می شود. اگر یک سیستم سیاسی' تازه تأسیس 
باشد و ماهیت و هویت مؤسساِن آن قابل شناسایی و تحلیل باشد، آنگاه بر اساس 
ارائه کرد.  نیز  این سه سطح کلِی نقد' می توان دسته بندی ریزتری از سطوح نقد را 
کلیدی(  )رهبران  اصلی  بازیگران  رفتار  و  گفتار  در  نظام  محتوای  نخست  درواقع 
شکل می گیرد؛ سپس این محتواهای معرفتی ـ رفتاری در یک فرایند تاریخی' شکل 
و هویت می یابند و به شکل یک ساختار سیستمی درمی آیند؛ و سرانجام این نظام' 
تعُین یافته، عملکردها و محصوالتی از خود به ظهور خواهد رساند. بنابراین می توان، 
بر اساس یک تقدم و تأخر منطقی، زنجیرٔه زیر از سطوح نقد را از رفتارها و گفتارهای 

 عملکرِد سیستم شناسایی کرد:
ً
رهبران تا شکل گیرِی سیستم و نهایتا

نقد سطح گفتمانی:	 
o )نقد رفتارها )الگوهای رفتاری و مهارت ها
o )نقد گفتارها )الگوهای ذهنی و بینش ها

1.  به قلم دکتر محسن رنانی.
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o )نقد باورها )انگاره ها، نظام ارزشی و ایدئولوژی
نقد سطح معماری:	 
o )نقد اهداف )مأموریت ها، وظایف
o نقد راهبردها
o نقد ساختارها
o نقد فرایندها

نقد سطح عملکردی:	 
o )نقد سیاست ها )تصمیم ها، برنامه ها و فعالیت ها
o نقد داده ها
o نقد ستانده ها
o نقد دستاوردها

رفتارهای بازیگراِن اصلی )رهبران کلیدی(، در دوره های پیش، هنگام و پس از 
تأسیس نظام سیاسی، بیرونی ترین، آشکارترین و طبیعی ترین نشانه ها، برای ارزیابی 
 پیش بینِی وضعیت )ماهیت و عملکرد( یک نظام سیاسی است. در مرحلٔه 

ً
و احتماال

آن ها  بودن  واقعی  و  طبیعی  درجٔه  اما  آشکارند،  و  بیرونی   
ً
کامال نیز  گفتارها  بعد، 

نسبت به رفتارها کمتر است. سپس به سطح باورها می رویم. باورها همان انگاره ها 
این  می شوند.  منعکس  سیاسی  نظام  ایدئولوژی  در   

ً
نهایتا که  هستند  ارزش هایی  و 

 آشکار و بیرونی و در دسترس است، اما درجٔه ابهام آن باالتر 
ً
سطح از نظام'  ظاهرا

از دو سطح قبلی است؛ حتی اگر این باورها به صورِت مکتوب و حتی مصوب، مثل 
قانون اساسی، منتشر شده باشند. همچنین باورها بر هر دو سطح رفتارها و گفتارها 

اثر می گذارند.
می دهند  شکل  نیز  را  سیستم  یک  مأموریت های  و  اهداف  باورها،  درعین حال، 
این اهداف، راهبردهای سیستم تعیین می شود. سطح آشکارگِی  بر اساس  و سپس 
دارد؛ برخی آشکار و رسمی و مصوب هستند  و راهبردها وضعیتی دوگانه  اهداف 
به  باید دست  نانوشته' محقق  این سطح  نقِد  برای  ناگفته.  و حتی  نانوشته  برخی  و 
نشانه شناسی بزند. سپس بر اساس اهداف و راهبردها  ساختار نظام شکل می گیرد؛ 
راه  سیستم  درواقع  و  می کند  حرکت  به  شروع  فرایندها  ساختار،  این  دل  در  آنگاه 
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می افتد و عملکرِد خودش را شروع می کند.
در مرحلٔه بعد به سطح عملکرد می رویم. اکنون می بایست سیاست هایی اتخاذ 
شود؛ یعنی تصمیماتی )رسمی و غیررسمی( گرفته شود و به اجرا درآید. برای تحقق 
به  )داده ها(  امکانات  و  منابع  ورودی ها،  از  است مجموعه ای  این سیاست ها الزم 
تزریِق ورودی ها )داده ها(،  این  تزریق شود. حاصل  بخش های اجراکنندٔه سیاست 
و  ستانده ها  این  داریم  انتظار   

ً
نهایتا و  سیستم؛  محصوالت  یا  ستانده ها  می شود 

محصوالت به »دستاورد«های موردنظِر سیستم بینجامد.
 حال می توان نقد یک سیستم سیاسی را در هریک از این سطوح انجام داد و البته 
باید توجه داشت که شیوه ها، معیارها و دشواری های نقد در هریک از این سطوح 
ساده تر   

ً
نسبتا سیستم  عملکردی  سطح  و  گفتمانی  سطح  نقِد  است.  متفاوت  نیز 

زیربخش ها  نقد  نیز،  سطح  سه  از  هریک  در  و  است  نظام  معماری   
ِ

سطح نقد  از 
و  گفتارها  از  رفتارها ساده تر  گفتمانی'  در سطح  یعنی  ترتیب سخت تر می شود.  به 
گفتارها ساده تر از باورها قابل ارزیابی و نقد هستند. در سطح معماری نیز ارزیابی و 
نقِد هریک از زیربخش ها، یعنی اهداف، راهبردها، ساختارها و فرایندها، به ترتیب 
داده ها  داده ها،  از  ساده تر  سیاست ها  نیز  عملکردی  سطح  در  می شود.  سخت تر 

ساده تر از ستانده ها، و ستانده ها ساده تر از دستاوردها قابل ارزیابی و نقد هستند.
نقدهای  است؛  شده  منتشر  فراوانی  نوشته های  اسالمی  جمهوری  نظام  نقد  در 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. اما به گمانم بیشتِر آن ها یا نقد سطح گفتمانی بوده 
است یا نقد سطح عملکردی. کمتر نقدهایی معطوف به سطح معماری سیستم بوده 
است. یکی از نوشتارهای جدی که با نگاه سیستمی، سطح معماری نظام جمهوری 
اسالمی را مورد ارزیابی قرار داده است،  تحلیلی است که در این کتاب در برابر ما 

قرار دارد.
برای  را  و مفهومی  نظری  نظریٔه سیستم ها، چارچوبی  این کتاب، در چارچوب 
کید بیشتر بر سطح معمارِی  ارزیابی یک نظام سیاسی در هر سه سطح فوق و البته با تأ
نظام سیاسی مطرح می کند. مفهومی که این کتاب' ارزیابی نظام را با توجه به آن انجام 
 مهم ترین وظیفه و کارکرد 

ً
می دهد، مفهوم »پایداری« است؛ و معتقد است اصوال

مدیریت  تحت  قلمروهای جغرافیایی ـ سیاسِی  پایدارِی  افزایش  سیاسی'  نظام های 
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قلمروهای  نظام های سیاسی در درون  نظریٔه سیستم ها،  تعبیر  به  آن هاست؛ چراکه 
درنهایت  قلمرو جغرافیایی ـ سیاسی  ناپایداری  و  کرده اند  جغرافیایی ـ سیاسی النه 
به ناپایداری و فروپاشی نظام سیاسی منجر می شود. به همین دلیل است که حتی 
قلمروهای جغرافیایی ـ سیاسِی  پایداری  موضوع  نظام های سیاسی،  منافع  منظر  از 
با  تحت مدیریِت آن ها موضوعی مهم و اساسی است. درواقع نظام سیاسی ای که 
تحت  قلمرو  محیط زیستِی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ناپایداری  سبب  خود  اقدامات 

مدیریت خویش می شود، همانند فردی است که بر شاخه نشسته و ُبن می برد.
نظام  یک  طراحِی  و  ارزیابی  مقدماتی  اصول  کتاب،  این  خوانش  با  مخاطب، 
حکمرانی را می آموزد. ازنظرگاه کتاب' یک نظام حکمرانی برای آنکه بتواند موجبات 
حفظ و افزایش پایدارِی سیستم اجتماعی تحت مدیریت خود را فراهم آورد، باید از 

ویژگی های زیر برخوردار باشد:
 تحت مدیریت به دقت در آن تعریف شده باشد؛	 

ِ
مرزهای سیستم

نقطٔه مرجع سیستم، یعنی موقعیتی که قرار است درنهایت، سیستم حکمرانی، 	 
جامعٔه تحت مدیریت خود را به آن برساند، تا حد ممکن با دقت مشخص 

شده باشد؛
اجزا و سازوکارهای مناسب و الزم برای رصِد دوره ای موقعیِت جامعٔه تحت 	 

 
ِ
مدیریت در ارتباط با نقطٔه مرجع' طراحی و پیاده سازی شده باشد تا سیستم

حکمرانی بتواند انحراف از حرکت به سمِت نقطه مرجع را در زمان مناسب 
تشخیص دهد.

در نظام حکمرانی' اجزا و سازوکارهای مناسب برای بررسی چرایِی انحراف 	 
از نقطٔه مرجع' طراحی و پیاده سازی شده باشد.

اجزا و سازوکارهایی برای تبدیل تبیین های به دست آمده از خطاهای سیستم 	 
به نسخه های اصالحی جهت بهبود و اصالح سیستم ایجاد شده باشد.

اجزا و سازوکارهای الزم برای اجراِی بادقِت نسخه های اصالحِی به دست آمده 	 
در نظام حکمرانی' طراحی شده باشد.

و البته شرط هفتمی که من به شروط باال اضافه می کنم، چنین است:
سیستم' منابع کافی )انباشته یا تولیدی( و پایدار برای تحقق شش ویژگِی باال 	 
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را در اختیار داشته باشد.
متأسفانه عملکرد جمهوری اسالمی در شاخص هایی که نشانگر عملکرد کالن 
جمهوری  نظام  که  می دهد  نشان  توسعه ای(  نماگر   1400 )حدود  هستند،  نظام 
ازنظر  نداشته است. در حال حاضر  قابل دفاعی  این 40 سال عملکرد  در  اسالمی 
در  دارد.  قرار  توسعه«  »هشداِر  دامنۀ  در  ایران  کشور،  توسعه  وضعیت  طیف بندی 
گزارش ملی توسعٔه سال 1399 که توسط مؤسسه پژوهشی »پویش فکری توسعه« 
در حال انتشار است، نشان داده شده است که ایران، در پلکان توسعه، روی پله 43 

)از صد پله( ایستاده است.
این کتاب )که در  نتایج مطالعٔه  نتایج مطالعٔه »پویش فکری توسعه« و هم  هم 
نشده،  این  از  دیرتر  تا  که  است  آن  از  حاکی  است(  شده  داده  شرح  چهارم  فصل 
الزم است نظام سیاسی دست به بازنگری بزند و خودش را در معرض اصالحات 

ساختاری و افق گشایانه قرار دهد.
در جهت  که  است  پژوهش هایی  بهترین  از  یکی  کتاب  این  باید گفت  درواقع   
اصالح نظام جمهوری اسالمی برای افزایش کارآمدی این نظام در جهت خدمت 
بازیگران  توسط  این کتاب  امید که تحلیل های  نوشته شده است.  ایران  پایداری  به 
کلیدی عرصٔه سیاست ایران به دقت مورد توجه قرار گیرد. به گمان من شایسته است 
که این کتاب از سوی مراجع سیاست گذاِر کشور به عنواِن کتاب سال انتخاب شود 
و از نویسنده نیز تقدیر گردد. همچنین شایسته است که از این پژوهشگِر پرتالش 
برای مشاوره در حوزه های سیاست گذاری کالن استفاده شود؛ امید که خردمندی را 

پاس بداریم.
دفاع از نظام این نیست که بر حقانیت انگاره های نظام دست بگذاریم و به نفع 
انگاره های مرکزی  بر حقانیت  ما  کنیم. هر چه هم  یا سخنرانی  بدهیم  آن ها شعار 
پایداری  به  پایه ای نظاِم سیاسی دست بگذاریم، این ها منجر  و درستِی مفروضات 
در سیاست گذاراِن  است  دهه  که چهار  است  این همان خطایی  نمی شود؛  سیستم 
ارشد ما تکرار شده است. دفاع از سیستم آن است که کاری کنیم که پایداری سیستم 
معماری  آسیب های سطح  از سیستم' شناسایی  دفاع  مهم ترین  و  کنیم؛  را تضمین 
آن است. درواقع »گزارش ملی توسعه« که توسط »پویش فکری توسعه« تهیه شده 
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است، ارزیابی نظام سیاسی در سطح عملکردی است؛ اما این کتاب، نظام سیاسی 
را در سطح معماری نیز ارزیابی می کند؛ و البته این کتاب نقش بسیار اساسی تری 

می تواند در فهم و تقویت پایداری سیستم بازی کند. 
گرچه سطح گفتمانی نظام نیز نیاز به نقد جدی دارد و در این کتاب ذیِل بحِث مبانِی 
پارادایمِی نظاِم حکمرانی به آن اشاراتی نیز شده است، اما به نظر می رسد دربارٔه این 
 فراوان گفته شده و به گمانم بخش زیادی از انگاره های سطح گفتمانی، 

ً
سطح قبال

بااین حال ساختارهای  تغییر کرده است.  و حتی  واقعیت ها، تضعیف شده  فشار  با 
با  نهادها،  و  افراد  مادی  منافع  با  خوردن  پیوند  به واسطٔه  گفتمانی  سطح  هسته ای 
همان  این  و  هستند؛  گردش  حال  در  قبلی  مدار  همان  بر  همچنان  تمام،  مقاومت 

گلوگاهی است که برای اصالح آن نیاز به اجماع و عزم نظام سیاسی است.
درهرصورت تحلیل شرایط امروز ایران ازنظر پایداری یا همان توانایی ماندگاری 
سیستم، که پیش شرط توسعه است، در یک چارچوب تحلیلِی جمع وجور و شفاف 
لوازم  بی پرده،  و  روشن  ساده،  کتاب،  این  نظرم  به  است.  دشواری  کار  همه فهم'  و 
بتوانیم  اینکه  است.  کرده  تحلیل  را  ایران  کنونی  بحران های  ریشه های  و  پایداری 
وضعیت کلی نظام سیاسی ـ اجتماعی ایران و ریشه های آن را در قالب یک الگوی 
به خوبی  کتاب  این  در  که  است  هنری  بکشیم،  تصویر  به  ساده  و  شفاف  مفهومی 

مشاهده می شود.
به  ما  تدبیر  نظام  در  که  سراسیمگی  و  سردرگمی  این همه  من  گمان  به  درواقع 
چشم می خورد، ناشی از این است که سیاست مداران ما در دنیای متالطم امروز، 
حرکت  حال  در  قطب نما  بدون  است،  جابه جایی  حال  در  تمدن ها  موقعیت  که 
به سمِت هدفی »مشخص، اما نامعلوم« هستند. نگفتم هدفی موهوم، گفتم هدفی 
»مشخص«، یعنی می دانند چه می خواهند، و گفتم هدفی »نامعلوم«، یعنی نمی دانند 
آن هدف کجاست و چگونه قابل دستیابی است. سیاست مداراِن ما مانند ناخدایی 
هستند که بدون قطب نما بر روی دریا در حال کشتی رانی هستند. آن ها می دانند چه 
می خواهند و کجا می خواهند بروند، اما نمی دانند کجا هستند و از چه مسیری باید 
بروند، و به همین خاطر کشتِی آن ها گاهی برای مدت زیادی در یک منطقٔه معین 
دور خودش می چرخد و گاهی هم که به خط مستقیم می رود، نمی دانند به چه سو 
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می رود و چقدر به مقصد نزدیک شده است؛ و البته این سرگشتگِی چهل ساله بخش 
اعظم ذخیره سوخت این کشتی را به هدر داده است.

وقتی کشتی قطب نما ندارد، هر کس که ناخدای آن باشد، مجبور است به حدس 
است  درست  می کند  گمان  که  مسیری  به  روزی  چند  کند.  تکیه  خویش  گمان  و 
می رود، و بعد که به نتیجه نرسید، انتقاد و اعتراض ملوانان و سایر مسافراِن کشتی 
از  انتخاب کنند و، پس  ناخدای دیگری  تا  بعد همه بسیج می شوند  آغاز می شود. 
مدتی، دوباره همان داستاِن سرگردانی تکرار خواهد شد. آخر، مسئله' ناخدا نیست، 
مسئله این است که کشتی قطب نما ندارد؛ بهترین و سالم ترین ناخداها هم فقط چند 
این سردرگمی و سرگشتگی  ما  ببرند. در کشور  به پیش  را  این کشتی  روز می توانند 

اصلی ترین عامل اتالف منابع ملی است.
اما ریشٔه این سردرگمی مدیریتی که منجر به پدیداری انبوهی از بحران های فرارسنده 
شده است، چیست؟ پاسخی که این کتاب به این پرسش داده است عجیب، مهم و 

دقیق است.
تا  است  کرده  تالش  ایران  پایداری  و  مانایی  دغدغٔه  با  کتاب  این  در  نویسنده 
بومی  به ویژگی های  توجه  با  ایران  برای سنجِش وضعیت  را  مجموعه شاخص هایی 
و ادبیات جهانی طراحی کند؛ مجموعه شاخصی که آن را »شاخص پایداری ایران« 
اجتماعی درصدد  و  اقتصادی  بر سه حوزٔه محیط زیستی،  تمرکز  با  و  نامیده است 
برآمده  است. شاخصی که شاید  ایران  از کلیت وضعیت  بین رشته ای  کسِب فهمی 
بتواند پاسخی به این پرسش باشد که کجا هستیم و کجا باید برویم؟  شاخصی که 

شاید بتواند قطب نمایی باشد برای حرکت به سوی آینده.
یکی از مسائل دیرین ما در شناخت موقعیت ایران، جدا از عدم توجه به ضرورت 
طراحی مجموعه شاخصی که بیانگر وضعیت کلی ایران باشد، نبود اطالعاتی دقیق 
در ارتباط با شاخص های گوناگون در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط 
زیستی یا عدم دسترسی پژوهشگران به این اطالعات و داده ها است. موضوعی که 
نویسندۀ این کتاب نیز با آن مواجه بوده و درنهایت ناگزیر شده است که در بخش 

سنجش شاخص ها به اطالعات و داده های برخی نهادهای جهانی تکیه کند.
نقطه قوت این کتاب این است که  هر سه سطح تحلیل،  یعنی توصیف، تبیین و 
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توصیه را به خوبی پوشش داده است. من بسیار امیدوارم که نخبگاِن درون و بیرون 
چگونگی  مورد  در  و  بگیرند  جدی  را  کتاب  این  در  مطرح شده  ایده های  حکومت 
این  حل  نهایِی  راهکار  شاید  کنند.  گفت وگو  کشور'  کنونِی  بن بست  از  برون رفت 
ما  اساسی  قانون  از اصالح  بیش  و  پیش  اما  باشد؛  اساسی  قانون  بن بست' اصالح 
نیازمند آنیم که موقعیت آشفته و ناپایدار خود را در جهان کنونی متوجه شویم و در 
به  نیز بدون پذیرش و تن دادن  این  توافق برسیم؛ و  به  از آن  مورد ضرورِت خروج 
گفت وگوی ملِی فراگیر،  جدی و شفاف بین نخبگان درون و بیرون حکومت ممکن 
نیست. نخبگان درون حکومت باید بپذیرند که اگر چهل سال دیگر هم این ساختار 
است،  یافته  بروز  سیستم  معماری  سطح  در  که  بیماری هایی  با  بپاید،  حکمرانی 
نمی تواند وضعیتی بهتر از امروز پیدا کند. نخبگان بیرون حکومت نیز باید بپذیرند 
که با ستیز و نزاع' این مشکالِت ساختاری نه تنها حل نمی شود، بلکه تشدید می شود 
و این ملت ایران، و درواقع همٔه ما، هستیم که آسیب خواهیم دید. پس هر کس از دو 
طرف که نگران آیندۀ ایران است و تعهدی به منافع ملی ایران دارد، باید خود را برای 

ورود به »گفت وگوهای بدون قیدوشرط« با طرف مقابل آماده کند.
ما هیچ راهی جز »هم شنوی« نداریم. اگر ما همدیگر را نشنویم و برای اصالح 
جامعۀ خویش همفکری و همراهی نکنیم، به زودی سوخت این کشتِی سرگردان تمام 
خواهد شد و ما را نصیبی جز این نخواهد بود که بر شانه های دریای نعمت' یا از 

گرسنگی و تشنگی بمیریم یا دست به حذف خونین یکدیگر بزنیم.
محسن رنانی / 20 دی 1399



دیباچه

مشاهده و بررسی برخی جوامع انسانی' برانگیزانندٔه این فکر در آدمی است که ادامٔه 
حیات آن ها در این شرایط امکان پذیر نبوده و دیر یا زود اگر تن به تغییراتی اساسی 
به  بنا  ناپایدار« می نامیم که  پاشید. چنین جوامعی را »جوامع  ندهند، فرو خواهند 

دالیل گوناگون استمرار آن ها در تاریخ به خطر افتاده است.
در این مشاهده و بررسی' نخستین پرسشی که در ذهن پرورده می شود، این است:
»چرا وضعیت آن ها در مقایسه با سایر جوامعی که وضعیت پایدارتری را تجربه 

می کنند، این چنین است؟«
پاسخ به این پرسش' گام نخست جهت رسیدن به راهکارهایی جهت افزایش 

پایدارِی این جوامع و کاهش رنج های انسان های ساکن در آن هاست.
انسانی در شاخه های مختلف علوم'  بین جوامع  پرسِش چرایِی وجود تفاوت 

پاسخ های گوناگونی یافته است.1 
برخی جغرافیا و اقلیم2 را عامل اصلی در تعیین وضعیت جوامع دانسته3 و با 
مثال های گوناگون نشان داده اند که چگونه شرایط جغرافیایی و اقلیمی، با در اختیار 
گذاردن منابعی خاص و پدید آوردن شرایطی ویژه، در بلندمدت سبب پیشرفت و 

توسعٔه برخی و شکست و ناکامی برخی دیگر شده اند.

1.  در ارتباط با هریک از رویکردهای زیر توضیحات بیشتری در فصل های سوم و چهارم کتاب آمده است؛ از این رو در دیباچه 
به به شرح مختصری از آن ها اکتفا شده است.

2.  Climate.
حالت متوسط هوا از روی خواص اندازه گیری شده آن، در مدت های دراز که ممکن است به ده ها سال برسد را اقلیم می گویند 

)گنجی، 1399: 311(.
3.  بنگرید به ویتفوگل، 1398 و دایاموند، 1997.
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گروهی دیگر فرهنگ را عامل اصلی در تعیین سرنوشت جوامع انسانی معرفی 
در  خاص  فرهنگی  و  ارزش ها  وجود  چگونه  که  داده اند  نشان  مثال هایی  با  و  کرده 

گذشتٔه جوامع، آیندٔه آن ها و وضعیت کنونی شان را رقم زده است.1
را  آن ها  انسانی،  نهادها در جوامع  اهمیت نقش  بر  کید  تأ با  نیز  پژوهشگرانی 

عاملی کلیدی در تعیین وضعیت جوامع و پیروزی یا شکست آن ها دانسته اند.2
اما داستاِن این پیِل اندر خانٔه تاریک چیست؟ چگونه است که هریک از این 
رویکردها می توانند در اثبات خود و رد دیدگاه های رقیب، شواهد و مثال های فراوانی 

بیاورند؟
به نظر می رسد این موضوع تنها می تواند یک پاسخ داشته باشد:

جهان اجتماعی' آن چنان پیچیده3 و آشوبناک4 است که نمی توان علتی ریشه ای5 
را برای تبیین دقیق وضعیت تمام جوامع انسانی در طول تاریخ یافت.

سرنوشت جوامع و واقعیت کنونی آن ها نتیجٔه در هم تنیده شدن مجموعه ای از 
عوامل جغرافیایی، فرهنگی، نهادی و حتی رخدادها و تصادف های تاریخی است که 
در بستر زمان همانند تاروپود فرشی در هم بافته شده اند. همچنین این عوامل در هر 
جامعه ای به گونه ای خاص و با وزنی متفاوت در هم آمیخته اند تا تصویری یگانه که 
نمی توان شبیه آن را در جامعه و نقطه ای دیگر یافت، پدید آورند و این اثباتی است بر 

صحت رویکرِد پیچیدگی و حتی آشوب' در فهم جهاِن اجتماعِی پیرامون.
بهبود  جهت  تجویز  به  نوبت  آنگاه که  موضوع،  به  تبیینی  رویکرد  از  جدا  اما 
احاله دادن  با  آن می رسد، نمی توان  بازآفرینِی  یا  پایدارِی جامعه  افزایش  وضعیت، 
تمامی عوامل به جغرافیا، فرهنگ و رخدادها و تصادف های تاریخی کاری از پیش 
برد. اینجاست که تنها متغیِر تحت کنترل برای بهبود وضعیت جامعه و کاهش اثر 
عوامل جبری، توانایی جامعه برای کنترل و تنظیم رابطٔه اجزای درونی خود و رابطٔه 

1.  بنگرید به وبر، 1396.
2.  بنگرید به تینتر، 1988 و عجم اوغلو و رابینسون 1392.

3.  Complex.
4.  Chaos.
5.  Cause root.
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خود با محیط بیرونی است که آن را »سیستم1 حکمرانی2« می نامیم. بر این اساس 
طراحی و تحلیل سیستم های حکمرانی، که موضوع محوری این کتاب است، مهم 

و اساسی می شود.
هدف بنیادین این کتاب ارائٔه چارچوبی برای تجزیه وتحلیل عملکرد نظام های 
اجتماعی و حکمرانی3 جهت افزایش پایداری آن هاست. از دیدگاه کتاب، مهم نیست 
که نظام اجتماعِی مدنظِر خواننده یک نظام اجتماعی کوچک مانند خانواده باشد یا 
یک نظام اجتماعی کالن همانند کشور؛ هریک از آن ها جدا از تفاوت های بنیادین، 
برای آنکه عملکردی مناسب داشته و در جهان پیچیدٔه پیرامون، پایداری خود را نگاه 
دارند باید اصولی کلی را رعایت کنند؛ اصولی که بی توجهی به آن ها مسئله ساز و 

بحران زا بوده و می تواند آن ها را به نقطٔه فروپاشی و شکست برساند.
کهن سیستمی  به منزلٔه  ایران  بر  کتاب  نگارش  هنگام  به  نویسنده  اگرچه 
تحلیل  و  تبیین  جهت  چارچوبی  ارائٔه  درصدد  و  داشته  تمرکز  اجتماعی ـ سیاسی 
وضعیت پایدارِی آن بوده است4، اما در سه فصِل نخست کوشش گردیده تا نشان 
اجتماعِی  سیستم  هر  تحلیل  و  تشریح  در  می تواند  ارائه شده  چارچوب  شود  داده 

دیگری نیز به کار گرفته شود.
در فصل نخست، مفاهیم کلیدی نظریٔه سیستم های حکمرانی که آشنایی با آن ها 
برای ورود به بحث طراحی و تحلیل نظام های اجتماعی و حکمرانی الزم و ضروری 
است، معرفی شده است. در این فصل تالش شده تا با بیان مثال هایی از حوزه های 
گوناگون، پرسش هایی نیز طرح شود تا ذهن خواننده از رهگذر جست وجوی پاسخ، 

ارتباط عمیق تری با مفاهیم برقرار نماید.
فصل دوم کتاب با اتکا به مفاهیم معرفی شده در فصل نخست، به شرح نظریٔه 
بین رشته ای که می تواند در  یافته است؛ نظریه ای  سیستم های حکمرانی اختصاص 

1.  در این کتاب سه مفهوم سیستم، نظام و سامانه معادل یکدیگر به کار گرفته شده اند؛ اگرچه از نظر قواعد مرسوم علمی 
 معادل بودن این مفاهیم 

ً
مناسب تر است که یکی از این مفاهیم به کار برده شود، اما چون در ادبیات و زبان پارسی کنونی تقریبا

به رسمیت شناخته شده، برای جلوگیری از خستگی خواننده، از تکرار مکرر یک کلمه، هر سه این مفاهیم به کار رفته است.
2.  Governance system.
3.  مفاهیم مطرح در دیباچه' در فصل نخست کتاب تعریف شده اند؛ از این منظر شاید الزم باشد که خوانندۀ ناآشنا با برخی 

مفاهیم طرح شده، پس از مطالعٔه فصل نخست، یک بار دیگر، مروری گذرا بر دیباچه داشته باشد.
4.  موضوعی که در فصل چهارم کتاب به صورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
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آن ها  بهبود شرایط  ارائٔه راهکارهایی جهت  اجتماعی1و  تبیین وضعیِت سیستم های 
به کار گرفته شود.

در فصل سوم با تمرکز بر دو موضوع پسماند در استان گیالن و مسئلٔه بحران 
آب در حوضٔه زاینده رود تالش شده است تا کاربست عملی چارچوب مفهومی و 
نظری معرفی شده' در 7 گام کلیدی نشان داده شود.2 در این فصل نیز همانند فصل 
نخست تالش شده است تا با طرح پرسش هایی ذهن خواننده به صورِت عمیق تری 
با مباحث طرح شده ارتباط برقرار نموده و به کاربست عملی آن ها در زندگی روزمره 

بیندیشد.
تاریخی،  سفری  به  را  مخاطب  نویسنده'  چهارم،  فصل  ابتدایی  صفحات  در 
کهن  پرسشی  رهگذر،  این  از  تا  است  کرده  دعوت  پیش3،  سال   119 تا   2351 از 
فصل های  در  طرح شده  مباحِث  به  توجه  با  و  یافته  را  ایرانی  جامعٔه  و  ایران  دربارٔه 
پیشین به آن پاسخ دهد.4 بی گمان این فصل تنها دیباچه ای برای تأمل و پاسخ به آن 
پرسش کهن است؛ که در آستانٔه ورود به قرن 15 هجری شمسی و گذشت نزدیک 
از  باید بیش  ایران،  نام  به  به 26 قرن از شکل گیری قلمرویی جغرافیایی ـ سیاسی، 
ایران  ایران پژوهان قرار گیرد.  ایران و  به  اندیشمنداِن عالقه مند  پیش در کانون توجه 
تاریخ، در 26 قرن  از کهن ترین سیستم های اجتماعی ـ سیاسی زندۀ  به منزلٔه یکی 
وجود  به واسطٔه  و  بوده  روبه رو  پایداری  نام  به  مسئله ای  با  مکرر  به صورِت  گذشته 
برخی نواقص در نظام حکمرانی آن، در دوران پیش از حملٔه اعراب در فواصل زمانی 
طوالنی مدت تر و پس از حملٔه اعراب در بازه های زمانی کوتاه تر دچار شکست هایی 
اساسی شده و اندوخته ها و سرمایه های انباشته شدٔه آن در گذر دهه ها و قرن ها، به 

ی.
ّ
ی و فرامل

ّ
1.  از نظام های اجتماعی خردی چون گروه های دوستی و خانواده تا نظام های کالن مل

2.  مثال های زاینده رود و گیالن از آن رو طرح شده است که مطالعات مشخصی بر روی آن صورت گرفته وگرنه همان طور که 
مالحظه خواهد شد، به نظر می رسد مطالب طرح شده در ارتباط با این موارد خاص را می توان به موضوع آب و پسماند در کل 

ایران تعمیم داد.
3.  به طول 2232 سال.

 دست اول ) روایت تاریخ بر اساس مشاهدۀ خود یا شهادت دیگران(، 
ِ

4.  با توجه به تقسیم بندی هگل از تاریخ به صورِت تاریخ
 فلسفی )رویکردی که با تاریخ به گونه ای عقلی و 

ِ
 اندیشیده )روایت رویدادها و حوادث بر اساس مدارک و منابع( و تاریخ

ِ
تاریخ

انتقادی روبه رو شده و درصدد مواجهه با تاریخ از طریق طرح پرسش های فلسفی است(، آنچه که در سنت تاریخ نگارِی ایرانی 
 نادیده گرفته شده است، رویکردی فلسفی به تاریخ است. به نظر می رسد این تنها مواجهه با تاریخ از طریق رویکردی 

ً
عموما

فلسفی است که می تواند تاریخ گذشتۀ یک جامعه را در خدمت بهبود وضعیت آن در آینده درآورد )بنگرید به طباطبایی، 1399: 
  .)469
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ناگاه، از دست رفته است. استدالل بنیادین این کتاب که در فصل چهارم به صورِت 
مفصلی به آن پرداخته شده، آن است که به رغم تمامی عوامل درون و برون سیستمِی 
در  باید  را  ایران  پایداری  ریشٔه مسئلٔه  تاریخ،  در طول  ایران  ناپایداری های  بر  مؤثر 
اتکا  با  فصل چهارم  در  کرد.  جست وجو  آن  نظام حکمرانی  و ضعف های  نواقص 
به منابع داده اِی موجود نشان داده شده است که در آستانٔه ورود به قرن 15 شمسی 
رصِد شاخص های پایداری ایران بیانگر آن است که ایران در حال نزدیک شدن به 
نقطٔه بی بازگشِت دیگری است، که همین امر ضرورت اندیشیدن به موضوع تحلیل 
فصل  درحقیقت  می کند.  برجسته  پیش  از  بیش  را  ایران  حکمرانی  نظام  طراحی  و 
چهارم کتاب را باید دیباچه ای بر کوششی دیگر درزمینٔه طراحی نظام حکمرانی ایران 

دانست که در کانون توجه نویسنده بوده و در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.
بی گمان آفرینش هر اثر' وامدار یاری هایی است که هریک نقشی اساسی در 
مهندسی  رشتٔه  در  تحصیل  دوران  در  کتاب،  این  اولیه  ایدٔه  داشته اند.  آن  پروراندن 
آفریده شد.  کیانپور«  »فؤاد  مهندس  بر سر کالس های درس  و  دقیق  ابزار  و  کنترل 
داشته  آن  تولد  و  ایده  این  در شکل گیری  اساسی  و  نقشی مهم  ایشان  صحبت های 

است.
اساتید گران قدرم »محمد فاضلی« و »محمود شارع پور« فرصت استفادٔه عملی 
از این چارچوب مفهومی و نظری را در رسالٔه دکتری1 برایم فراهم کردند و از این 
طریق نقشی اساسی در تکمیل آن داشته اند. محمد فاضلی با مطالعٔه کتاب و گوشزد 

نمودن نکاتی مهم در کاهش نقاط ضعف آن نیز نقش داشته است.
زیستن در شرایطی که مملو از بی ثباتی و تنگناهای اقتصادی است؛ آدمی را به 
 فرصت تأمِل عمیق پیرامون موضوعات و مسائل را از او 

ً
روزمرگی کشانده و اصوال

سلب می کند. پدر و مادر یگانه ام و پدر و مادر مهربان همسرم در تمامی سال های 
و  روزمرگی  به  نویسنده  نغلتیدن  در  مهم  نقشی  خود  مهر  و  همراهی ها  با  گذشته 

آفرینش این اثر داشته اند.
محمد  آشنا،  حسام الدین  ریاست جمهوری،  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
فاضلی، سلیمان پاک سرشت و ابراهیم حاجیانی در فاصلٔه سال های 1395 تا 1399 

1.  بنگرید به فتاحی، 1395.
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با فراهم کردن زمینٔه مشاهدات و انجام پژوهش هایی میدانی1 نقشی اساسی در ایجاد 
فرصِت برقراری ارتباط بین مفاهیم انتزاعی چارچوب مفهومی و نظرِی معرفی شده و 
مسائل ملموس جامعٔه ایرانی برای نویسنده داشته اند که به برخی از این مشاهدات و 

پژوهش ها در فصل های مختلِف کتاب اشاره شده است.
در  کتاب،  ضعف  نقاط  برخی  نمودن  گوشزد  با  رنانی،  محسن  عزیزم  استاد 
با  دیگر  از سوی  و  داشته  اساسی  نقشی  نهایی  نسخٔه  بهبود  و  آن ها  نمودن  برطرف 

پذیرش نگارش مقدمه بر این اثر لطفی بزرگ به دانشجوی خود کرده اند.
مهدی  چقازردی،  جالل  قاسمی،  روح الله  وکیلی،  شروین  گران قدرم  دوستان 
گوشزد  و  انتشار  از  پیش  کتاب  متن  مطالعه  با  بیغش  علی  و  آذری  نرگس  ناجی، 
نمودن برخی نقاط ضعف و احسان هوشمند و حمید حیدری از طریق پیگیری ها و 
هماهنگی های خود، نقشی اساسی در کاهش نقاط ضعف کتاب و انتشار آن داشته اند.
دوست گران قدرم، مهدی سجودی مقدم، مدیر محترم انتشارات مهراندیش، نیز 
با قبول زحمت ویراستاری و انتشار کتاب، نقشی اساسی در ارائۀ هرچه کم نقص تِر 

این اثر به مخاطبان داشته است. 
نباشد  نیز اگر فرصتی مناسب برای پروراندن آن ها فراهم  ایده ها  حتی بهترین 
به سرانجامی نخواهند رسید. در 12 سال گذشته، نسترن، یار و همراهی بوده است 
که پدید آمدن این کتاب بیش از هرچیز وام دار همراهی های اوست و اگر نبود عالقٔه 
مشترکمان به تمامِی ایران گرایانی که قلبشان به مهر ایران و ایرانیان می تپد، بی گمان 

این کتاب باید به او تقدیم می شد.
از همۀ این عزیزان صمیمانه سپاسگزارم و ناگفته پیداست که مسئولیت تمامی 
با گوشزد  نیز  امیدوارم خوانندگان کتاب  ضعف های کتاب بر عهدٔه نگارنده است. 
نمودن کاستی ها بر نویسنده منت نهاده و به او در جهت برطرف نمودن هر چه بیشتر 

این ضعف ها در ویرایش های بعدی کمک کنند.
این کتاب اگر بتواند سهمی هرچند ناچیز در تخفیف اندوه نهفته در عبارت زیر 
داشته باشد به اهداف خود رسیده است؛ اندوهی که قرن هاست بر دل ایرانیان سنگینی 

می کند:

1.  به برخی از این پژوهش ها در بخش های گوناگون کتاب اشاره شده است.
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گفتم: »چه دیدید؟ وضع مملکت و حکومت چه طور بود؟« آهی کشید و گفت: 
»نه شما بپرسید، نه من بگویم. ای کاش هرگز بدان سوی نرفته، این همه نامالیمات را 

ندیده و به همان ذوق یاد وطن باقی مانده بودمی.«1

1.  مراغه ای، 1282: 20





فصل اول:

مفاهیم پایه ای در نظریٔه سیستم های حکمرانی
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