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مقدمه
دکتر محسن رنانی

در عصر بدویت ،از آغاز پیدایش انسان اندیشهورز تا کشف کشاورزی در ده هزار سال
پیش ،زندگی انسان بر بستری طبیعی و در گروههای کوچک حداکثر چند دهنفری
میگذشت .دستههای انسانی بهدنبال غذا و شکار حرکت میکردند و هرچه مییافتند
تا زمانی که فاسد نمیشد ،مصرف میکردند .چون جای ثابتی نداشتند ،چیزی را ذخیره
نمیکردند .پس انباشت و مازاد شکل نمیگرفت ،درنتیجه چیزی به نام مبادله شکل
نگرفت .جمعیت انسانها اندک و پراکنده بود .از اینرو ،ستیزی در میان نبود .ستیز در
شرایط تنگنا و کمبود و برای به چنگآوری مازاد و آنچه انباشتهشد ه و منابعی که در اختیار
و انحصار یک گروه است و دیگران از آن محروماند ،شکل میگیرد .وقتی طبیعت غنی
است و انباشتی و انحصاری در تملک منابع نیست ستیز وجهی ندارد.
کشاورزی که کشف شد و انسان یکجانشین شد ،کمکم تولید مازاد بر نیاز و بنابراین
ل گرفت .با یکجانشینی و منابع کافی حاصل از کشاورزی،
ذخیرهسازی و انباشت شک 
جمعیت نیز بهسرعت افزایش یافت و متراکم شد .اکنون برخی از جوامع نسبت به برخی
دیگر ،منابع ذخیرهشده بیشتری داشتند و برخی نیز جمعیت بیشتری .هر جامعهای نسبت
به جامعه دیگر در برخی از چیزها ،امکانات و انباشتهای بیشتری داشت؛ بنابراین اختالف
در نیازها و اختالف در منابع باید بهگونهای تراز میشد .مسیر این تراز دو چیز بود :مبادله
و ستیز .جوامع انسانی کمکم فرهنگ و سنتها را خلق کردند تا مبادلههایشان را
ساماندهی کند .مبادلههای عصر کشاورزی ،مبادلههای با حجم محدود و تکرارشونده
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بین افرادی بود که همدیگر را میشناختند ،مانند همسایهها یا اهالی یک روستا .مبادله
شخصی و تکراری شکل گرفت .شخصیبودن مبادله یعنی دوطرف اطالعاتشان نسبت
به یکدیگر کامل و بنابراین هزینه مبادله بسیار ناچیز بود .تکراریبودن مبادله نیز عامل
تضمین مبادله بود .اگر یکی از دوطرف در یک مبادله خطا یا بیتعهدی میکرد در مبادله
بعدی تاوان آن را میداد.
اما ستیز چیزی نبود که بهوسیلۀ فرهنگ ساماندهی بشود .حتی گاهی فرهنگها خود
مشوق ستیز میشدند؛ بنابراین یک عامل قدرتمند بیرونی باید ستیز را مدیریت میکرد.
اینگونه اشکال اولیه حکومت ،مانند قبیله شکل گرفت و در فرایند تاریخ تکامل یافت تا
به امپراتوریهای بزرگ رسید .در ده هزار سال عصر کشاورزی ،مأموریت اصلی و ذاتی
و یگانه حکومت ،از هر نوعی فقط و فقط مدیریت ستیز بود و همه ساختارهای دیگر
سیاسی ،در چارچوب کارآمدی مدیریت ستیز تکامل یافت ،یعنی دیوانساالریهای
پیشامدرن نیز تا حد مدیریت ستیز رشد میکردند و تکامل مییافتند .با انقالب صنعتی،
امکان تولید انبوه پدیدار شد و از آن پس برای فروش در بازار تولید میشد .وقتی
تولید ،انبوه شد دیگر امکان مبادله شخصی از میان رفت .تولیدکننده باید تولیدات خود
ً
را به تعداد زیاد به افراد ناشناسی میفروخت که احتماال بیشترشان از او دور بودند یا
حتی در دیگر شهرها و کشورها سکونت داشتند .در نتیجه ،مبادله «غیرشخصی» و
«غیرتکراری» آغاز شد .اکنون دیگر این مبادلههای غیرشخصی را نمیشد با فرهنگ
و سنتها مدیریت کرد .هر مبادله به کنترل اطالعات مربوط به کمیت و کیفت کاال،
روشی برای قیمتگذاری کاال ،روشی برای ارسال و تحویل ،روشی برای پرداخت و
تضمین پرداخت و مانند اینها نیازمند بود .این وظایف باید بهوسیلۀ مرجع سومی انجام
میشد که دوطرف مبادله نسبت به او تمکین داشته باشد ،بنابراین به اجبار دولت باید
وارد مدیریت مبادله میشد.
با پیشرفت و پیچیدهشدن جامعه انسانی ،نهفقط مبادلههای اقتصادی بلکه مبادلههای
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نیز فراوان و پیچیده شد .بنابراین در بسیاری از موارد،
فرهنگ و سنتها نمیتوانستند آنها را مدیریت کنند .نهتنها الزم بود حکومت در سیستم
پولی و بانکی ،در تجارت ،در تعریف استانداردهای کاالیی و بهداشتی ،در قراردادهای کار
و مانند آنها مداخله و قانونگذاری و نظارت کند ،بلکه الزم بود در امور خانواده ،آموزش،
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بهداشت ،ترافیک ،شهرسازی و تفریح و مانند آنها نیز مداخله و نظارت کند .این مدیریت
و نظارت نیازمند ابزار یا سازمانی به نام «بروکراسی» بود .هرچه حوزههای مدیریت مبادله
گسترش مییافت ،مدیریت و نظارت بر آنها پیچیدهتر و پرهزینهتر میشد و الزم بود
بروکراسی نیز گستردهتر و پیچیدهتر و کارآمدتر شود.
در عمل این هماهنگی رخ نداد ،یعنی با رشد دانش ،فناوری و مناسبات اجتماعی و
نهادهای مدنی ،مبادله در همۀ حوزهها بهسرعت رشد کرد ،اما سازمان بروکراسی متناسب
با آن تحوالت تحول نیافت .دستگاه بروکراسی برای فعالیت خود به دو موتور نیاز دارد:
موتور حرکتبخش (منابع تأمین انرژی) و موتور هدایتگر (منابع تأمین دانش) .نظام
اداری با سیستم مالیاتستانی ،یک موتور حرکت بخش برای خود خلق کرد .این موتور
بهطور نسبی و با سرعتی بهنسبت مناسب خودش را تکامل میداد .اما موتور هدایتگر
بوروکراسی در پیچوخم تاریخ درجا زد .نخست اشراف و نخبگان سنتی فرمان این موتور را
ن را به کارشناسان واگذار کردند .بعد
بهدست داشتند ،سپس کمکم بخشهای میانی و پایی 
دموکراسی آمد و بهصورت دورهای حاکمیت اشراف و نخبگان سنتی را به چرخش درآورد
و کمکم نیز نخبگان علمی و اجتماعی را جایگزین آنها کرد .درواقع نظام مالیاتستانی،
منبع تزریق انرژی اقتصادی به درون دستگاه بروکراسی بود و دموکراسی منبع تزریق
انرژی حاصل از دانش تخصصی و خرد جمعی.
اما مشکل اینجا بود که دموکراسی متناسب با تحوالت واقعی در اقتصاد و جامعه
تکامل نمییافت .نخبگانی که سکان هدایت نظام بروکراسی را بر عهده میگرفتند،
خود مانع تحول و تکامل طبیعی این ساختار میشدند .در بسیاری از کشورها اگر
ً
دموکراسی نداشتند اصوال تکامل بروکراسی خیلی کند بود و اگر دموکراسی داشتند،
بهدلیل گردش نخبگان ،تکامل بروکراسی با آزمونوخطاهای مکرر همراه بود .در هر
دو حالت ،با دموکراسی یا بیدموکراسی ،بروکراسی با سرعت کمتری نسبت به دیگر
حوزهها تکامل یافت .در نتیجه ،شکاف کارآمدی و فناوری (= ش.کا.ف) میان نظام
بوروکراسی و دیگر نظامهای اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت .این «شکاف» در
برخی کشورها در حد ثابتی ماند در برخی کشورها گسترش یافت و در برخی کشورها
بهتدریج کمتر شد .سرنوشت توسعه در هر کشوری ،به این شکاف گره خورد .اگر شکاف
رو به کاهش میرفت ،یعنی فرایند توسعه شکلگرفته است .اگر شکاف ثابت میماند
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یا در دورهای کم و در دورهای زیاد میشد ،یعنی کشور در دوره گذار است .اگر شکاف
افزایش مییافت یعنی کشور در دام عقبماندگی گرفتار شده است .اگر تولید برای بازار
نبود و مبادلهها غیرشخصی نمیشد و حجم مبادالت جامعه انسانی روزبهروز بهصورت
انفجاری باال نمیرفت ،نیازی به مداخله حکومت در مدیریت مبادلهها نبود .توسعه مسیر
خود را بر بستر طبیعی هر جامعه و بهآرامی طی میکرد ،اما چون مدیریت مبادله نیازمند
سازماندهی از سوی دولت است« ،بروکراسی» و «شکاف» آن با تحوالت بخشهای
دیگر نقش اساسی پیدا میکند.
این شکاف همان چیزی بود که در دوران نظریهپردازی توسعه در قرن بیستم دیده نشد
و وارد تحلیلهای توسعه نشد .نظریههای توسعه کالننگر که برای توسعه نسخههای
فراگیر مینویسند و تحقق آن را با برنامهریزی کالن توسط حکومتها شدنی میدانند،
ً
اصوال نه پیچیدگیهای تحول در یک نظام اجتماعی زنده را در نسخههای ساده خود وارد
میکنند و نه ناتوانی نظام اجرایی (شکاف) را برای تحقق آن نسخهها میبینند .نظریههای
ُ
توسعه خردانگار که توسعه را مشروط به تحوالت فرهنگی در سطوح خرد و در افراد
ُ
میبینند نیز نسبت به این دو نکته غفلت میکنند :تغییرات فردی و فرهنگی بسیار کند و
بین نسلی است و هیچ تضمینی برای رخ دادن آنها نیست .دیگر اینکه همان «شکاف»
مانع است که تحوالت خرد به سطوح کالن سرایت کند و تحول را فراگیر کند.
وقتی میگوییم توسعه از باال یا برنامهریزی کالن برای توسعه یا الگوی کالن توسعه،
باید به این پرسش پاسخ دهیم که این برنامه یا الگو چگونه اجرا میشود تا به سطوح پایین
برسد و اثر آن واقعی و فراگیر شود؟ چه میشود که بهترین الگوها نیز شکست میخورد؟
همچنین چه میشود که فرد حتی وقتی آگاهانه تصمیم میگیرد که توسعهگرا باشد و
رفتار خود را هم در عمل تغییر میدهد ،این الگوی آگاهانه او به باال و به سطح کالن
منتقل نمیشود؟ برمبنای پیشفرض الگوهای کالن توسعه ،کافی است که نسخه خوبی
ً
نوشته شود ،اما اصال به کسی که قرار است این نسخه را پیاده کند یا درمان یا جراحی را
انجام دهد و نیز به آمادگی بیمار برای پذیرش این نسخه و نیز به وجود ابزارها و تجهیزات
و شرایط مناسب برای جراحی توجهی نمیشود .پس آنان که توسعه را از باال میبینند
نقش این واسطهها را فراموش میکنند که ناکارآمدیشان در فرایند سیاستهای توسعه
بهسوی پایین سرازیر میشود .آنان که توسعه را از پایین میبینند مقاومت این واسطهها
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در جلوگیری از انتقال تحوالت سطوح خرد به سطح کالن را نمیبینند .در واقع ،بدون
تحول ،ارتقا و تکامل سطح میانی یعنی سطح سازمانی توسعه (بروکراسی) ،توسعه از باال
و پایین شکست میخورد.
اکنون مشکل اینجاست که اگر بگوییم راهکار برونرفت از معضل توسعهنیافتگی،
توجه به سطح سازمانی توسعه است و بنابراین باید از اصالح بروکراسی شروع کرد ،خود
این دیدگاه میشود یک نگاه کالننگر برای توسعه که میگوید توسعه شکل نمیگیرد
ی که قرار
مگر نظام بروکراسی و سازمانهای عملیاتی حوزه توسعه اصالح شود .در حال 
بود راهی برای خروج از این بنبست کالننگری باز شود ،یعنی اگر بخواهیم بر سطح
میانی و سازمانی فرایند توسعه متمرکز شویم ،نباید بر کل نظام سازماندهی و مدیریت
عمومی متمرکز شویم ،بلکه فقط باید بر بخش یا سازمان مشخصی از این فرایند تمرکز
کنیم و آن را بهمثابه موتور تحول بنگریم که با تحول خویش میتواند سرریزهای تحول
را به بخشهای دیگر بروکراسی منتقل کند.
نظریه کانونهای اثربخشی درواقع بر شناخت این شکاف و ترمیمهای موردی و
بهنسبت کوچک ساختارهای میانی و ابزارهای واسطه متمرکز میشود .این پرسش
مطرح است که «چگونه با تحول در حوزهای خاص ،با تجدید سازماندهی مؤثر بخش
کوچکی از فرایند توسعه ،با تأسیس یک سازمان کارآمد کوچک یا متوسط در بخشی از
پهنه توسعه ملی ،با تغییر مؤثر یک قانون خاص و مراقبت از اجرای درست آن و مانند
آنها ،میتوان بخشی از پهنه توسعه ملی را متحول کرد و آن تحول را بهتدریج بهکل
حوزه توسعه ملی سرایت داد؟» .نمونه عالی و بهنسبت موفق از کانونهای اثربخشی
در فرایند توسعه ایران «اصالحات ارضی» دهه  1340است که آثار آن بهسرعت به
صنعت ،شهرنشینی و بخشهای دیگر نظام اقتصادی اجتماعی ایران منتقل شد .نظریه
کانونهای اثربخشی تغییر رویکرد جدی در بحث نظریههای توسعه را دنبال میکند .این
نظریه رویکرد سطح میانی یعنی سطوح سازمانی را مورد توجه قرار میدهد .بهنظر میرسد
ً
در قیاس با نظریههای کالننگر که عمدتا توانمندی ارائه راهکار عملیاتی را ندارند ،حداقل
در سطح محدود و سازمانی ،راهکارهای عملیاتی ارائه میکند .در واقع ،نظریه کانونهای
اثربخشی درحالی که رویکردی نهادی را دنبال میکند ،نوعی نگرشی اصالحی برای
ارائه راهکارهای عملیاتی را نیز در خود دارد.
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اهمیت دیگر نظریه کانونهای اثربخشی این است که نشان میدهد ساختارها و
نظامهای کالن و نهادی را باید چندالیه و غیرهمگن در نظر گرفت .در واقع رویکردهای
کالنی که ساختارها و نظامهای نهادی را یکدست و همگن در نظر میگیرند از درک و
تبیین تفاوت عملکردها در میان نهادها و سازمانهای یک مجموعه نهادی ناتوان هستند.
نظریههای توسعه میخواهند خشت اول توسعه را درست بگذارند و پیشفرضشان این
است که اگر خشت اول درست نهاده شود ،دیوار توسعه تا ثریا درست پیش میرود ،اما
توجه ندارند که همواره امکان پیروی از قواعد کالن و زیربنایی یک ساختار وجود دارد.
این نگاه به این معنی است که وقتی خشت اول در جامعهای کج نهاده شد دیگر اصالح
کجی دیوار ناممکن است و این دیوار تا ثریا کج خواهد رفت .نظریه کانونهای اثربخشی
ً
ت نهادها و تجربهها ،خود نشاندهنده امکان
دقیقا بر این نکته تأکید میکند که تفاو 
تغییرات نهادی است و در هر ساختاری میتوان به اصالح حداقل نسبی امیدوار بود .از این
منظر ،کانونهای اثربخشی یعنی نهادهای کارآمد در مجموعه نهادی و ساختار ناکارآمد
و حامیپرور ،تناقضی نظری و باورناپذیر برای بسیاری از افراد و حتی پژوهشگران توسعه
به شمار میآید که در تجربه جهانی واقعیت یافته است .بعضی از نمونههای بررسیشده
در منابع این حوزه که در این کتاب نیز به تعدادی از آنها اشارهشده است ،در مقیاس
جهانی و با استانداردهای بینالمللی توانستهاند بهعنوان نهادی موفق معرفی شوند که در
ب توجه بهنظر میرسد.
سطح کشورهای در حالتوسعه جال 
تجربه جهانی توسعه این دو نکته مهم را برجسته میکند:نخست اینکه سیاستهای
فراگیر ،شتابزده و آرمانی در فرایند توسعه به شکستهای پرهزینه میانجامند و دوم
اینکه توسعه نخبهگرایانه که شکلگیری فرایند توسعه در کشورهای در حالتوسعه را
مشروط به وجود و حضور شخصیتی نمادین و گاه فرهمند (کاریزماتیک) میداند ،خطر
وابستگی به فرد و تداومنیافتن تحوالت را ایجاد میکند .نظریه کانونهای اثربخشی
هردوی این خطرات را از فرایند توسعه دور میکند .این ویژگیهای کانونهای اثربخشی
را در جهش اقتصادی برزیل و مجموعهای از کانونهای اثربخشی شکلگرفته در این
کشور میبینیم .البته برای درک تجربی این دو ویژگی کافی است به بانک توسعه ملی
برزیل توجه کنیم .نهادی که از یکسو بیتوجه به توصیههای بانک جهانی و دیگر
نهادهای بینالمللی سیاستهای متفاوتی از بستههای پیشنهادی رایج را دنبال کرد.
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حتی ابایی نداشت که آشکارا به توزیع رانت بهصورت مولد آن بپردازد؛ اما هیچگاه وابسته
به یک شخص ،جریان یا حتی یک نوع از حکومت نشد .تمرکز بر یک هدف بهعنوان
آرمان اصلی سبب شد که نخبگان توسعهگرای حاکم بر این نهاد با هردوی حکومتهای
دموکراتیک و دیکتاتوری نظامی کنار بیایند و در مقابل ،استقالل خویش را حفظ کنند و
روندهای سیاستی و سیاستگذاری را از تعرضات سیاسیون و بازیهای سیاسی مصون
نگاه دارند.
در نظریه کانونهای اثربخشی ،نخبگان توسعهگرا نقش بیبدیلی دارند ،یعنی با وجود
اهمیت و توجه این رویکرد به اصالحات کوچک اما مؤثر در ساختارها ،تالش کرده
است نقش و جایگاه نخبگان و در واقع فردیت و عاملیت در فرایند توسعه را نیز بهخوبی
نشان دهد و تبیین کند ،اما به این نقش بهعنوان نقطه کانونی تحول رسمیت نمیدهد.
روایتهای مقاالت این کتاب درباره چگونگی شکلگیری ،توسعه و تثبیت و کسب
موفقیت کانونهای اثربخشی ،بیش از آنکه بر معجزههای فراگیر ،شانس یا رخدادهای
ساختاری و محدودیتهای نهادی تأکید کند ،بر استفاده از فرصتها ،هوشمندیها،
مقاومتها و راهگشاییهای افراد و نخبگان در بازکردن روزنههای کوچک تغییر تأکید
میکند .روزنههایی که وقتی گشوده شود تمایل ذاتی به بزرگشدن دارند.
وجود تکنمونههایی از نهادهای کارآمد در محیط نهادی ناکارآمد ،تنها نشانگر اصالح
تدریجی و کوچک نیستند؛ بلکه نشاندهنده فرصتها و امکانات بالقوه برای شکلدهی
تحوالت است .کانونهای اثربخشی نماد یک موفقیت کوچک در مقیاس ساختاری
برای اصالحات نهادی هستند ،اما بهنظر میرسد توجه به روایتهای این ماجرا و روند
شکلگیری و تثبیت کانونهای اثربخشی ،بهگونهای واضحتر و دقیقتر اهمیت اصالحات
تدریجی و تغییرات کوچک ،ولی ماندگار و اثربخش را نشان دهد .نمونه مهم آن را
بهخوبی در اقدامات مدیریت ارشد اداره آب کامبوج میبینیم .جایی که نخبگان توسعهگرا
با دستان خالی و حتی بدون اختیارات معمول تالش کردند با رفع مرحله به مرحله
مشکالت از راه البی و مذاکره ،تغییراتی کوچک را ایجاد و آن را تثبیت کنند .در کمتر
از یک دهه ،این تغییرات کوچک به تحولی بزرگ تبدیل شد و سازمانی در یک جامعه
ضعیف در حالتوسعه با ساختاری رانتی و حامیپرور شکل گرفت که به لحاظ عملکرد
و موفقیتهای بهدستآمده توجه بسیاری از کارشناسان را جلب کرد .نتایج عملکرد
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این سازمان نشان میدهد که اداره آب کامبوج در برخی زمینهها با نهادهای مشابه در
کشورهای توسعهیافته رقابت میکند.
جزئیات مهم است .جزئیات بهنظر بیاهمیت ،حقایق بسیار مهمی را از سازوکارهای
بنیادین و اما مغفولمانده کشورهای در حا ل توسعه بیان میکند .کانونهای اثربخشی
به یک غفلت بزرگ در نظریههای توسعه توجه میکند .به گفته رول در بیشتر موارد،
نظریهپردازان و پژوهشگران حوزه توسعه ،سازمانها و نهادهای موفق و بهنسبت موفق در
ً
نظام ساختاری و نهادی غیرکارآمد و رانتی را عمدتا بهعنوان استثنا و یا دادههای پرت کنار
میگذاشتند ،اما بررسیها نشان میدهد که تعداد این موارد در کشورهای در حالتوسعه
بسیار بیشتر از سطح دادههای پرت یا استثنا بوده است .در واقع ،هرچند این موارد ممکن
است دورهای از مدیریت موفق عمل کرده باشند ،اما بهطورجدی شایسته توجه هستند.
حتی اگر آنها را استثنا در نظر بگیریم ،این سؤال مطرح است که چرا و چگونه این
استثنائات شکلگرفته و در برخی موارد تداومیافتهاند .نظریه کانونهای اثربخشی تالشی
برای تئوریزهکردن چنین رخدادهایی است که بهعنوان داده پرت در نظر گرفتهشدهاند.
از این منظر ،نظریه کانونهای اثربخشی با رویکردهای جزئینگر همچون «انطباق
تکرارشونده مسئلهمحور» 1و انحراف مثبت نیز پیوندی عمیق مییابد .به این رویکردها
باید بهعنوان ابزار یا روشی برای کاربرد نظری ه کانونهای اثربخشی توجه کرد.
گفتوگو و توافق ،وجه برجسته دیگر نظریه کانونهای اثربخشی است .همانطور که
بسیاری از نظریههای توسعه تأکید دارند ،در کشورهای در حالتوسعه ساختارها و سازمان
و روابط غیررسمی بیش از ابعاد قانونی و رسمی اهمیت دارند .این موضوع در نگاه اول
ضعف کشورهای در حالتوسعه و به معنای حاکمیتنداشتن قانون و شفافیت است .این
نظریه نشان میدهد که نخبگان توسعهگرا چطور و چگونه از این فرصت و زمینه برای
پیشبرد اهداف توسعهخواهانه خود بهره گرفته و میگیرند .در واقع از نگاه این نظریه ،اولین
و مهمترین موضوع در بحث شکلگیری و تثبیت سازمانهای کارآمد در کشورهای در
حالتوسعه گفتوگو و توافق میان نخبگان توسعهگرا و اصحاب قدرت است .به نظرم
در اینجا نظریه «کنشگران مرزی» دکتر مقصود فراستخواه را میتوان بهعنوان مقدمه
1. PDIA
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ی کرد .در کشورهای در حالتوسعه که گاه
یا مکمل نظریه کانونهای اثربخشی معرف 
با بیثباتیهای پیدرپی روبهرو هستند ،کانونهای اثربخشی نمیتوانند شکل بگیرند
یا ماندگار بمانند مگر آنکه برخی نخبگان بااعتبار بین گروهی (کنشگران مرزی) در
کانونهای اثربخشی نقشی مؤثر بازی کنند.
کانونهای اثربخشی و تجربه جهانی در این حوزه برای کشورهای در حا ل توسعه مانند
ایران دو درس بسیار ارزشمند دارد .درسهایی که اشتراکشان ،نفی تمرکز بر ساختارهای
کالن و انجام اصالحات در باالترین سطح نظام اجتماعی و سیاسی است .اصالحات
ساختاری در صورت امکان زمانبر است؛ در صورتیکه بسیاری از کشورهای در حال
توسعه درگیر معضالت و چالشهایی جدی هستند که نیازمند اقدام فوری است و در
صورت حلنشدن بهموقع آنها ،جامعه گرفتار بحرانهای جدی خواهد شد .تجربه جهانی
کانونهای اثربخشی نشان میدهد که حل برخی چالشها نیازمند اقدامات فوری در
ساختاری ناکارآمد امکانپذیر است و ارادهای جدی در نظام سیاسی برای حل یک مشکل
ً
الزاما نیازمند اصالحات ساختاری نیست.
درس دوم اما چشمانداز گستردهتری را مدنظر دارد .باور کلیش های «باید ابتدا مسائل
کالن و ساختاری حلوفصل شود» ،نظر بسیاری از نخبگان اصالحگرا در کشورهای
ً
در حالتوسعه از جمله ایران است .البته بهنظر میرسد معموال منظور نخبگان از لزوم
«درستشدن مسائل در سطح ساختاری و کالن» ،حرکت بهسوی دموکراسی است.
پیشروی تحولخواهان در ایران را شکل
دیدگاهی که در یک قرن اخیر ،همواره افق ِ
داده و البته بهصورت عمده با شکست مواجه شده است .روایت کانونهای اثربخشی
تأکید بر این مهم است که اصالحات را باید بهصورت جزئی ،تدریجی و در سطح میانی
جستوجو کرد .در واقع میتوان تحول ساختاری را نتیجه فرایند تدریجی اصالحات
نهادها و سازمانها در طول زمان دانست.
این کتاب بهعنوان نخستین مرجع فارسی نظریه کانونهای اثربخشی ،شایسته
توجه و مطالعه جدی سیاستگذاران ،دانشآموختگان علوم اجتماعی بهویژه دانشجویان
رشتههای علوم اقتصادی ،جامعهشناسی ،علوم سیاسی ،مدیریت ،سیاستگذاری عمومی
و نیز همه پژوهشگران حوزه توسعه است .بر خود الزم میدانم از مترجمان این کتاب
که باعالقه ،دقت و جدیت درخوری ،این مجموعه مقاالت را ترجمه کردند و نیز از
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«مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه» و ناشر محترم این اثر سپاسگزاری کنم .آنها
با همکاری یکدیگر زمینه ورود این گفتوگو به ادبیات فارسیزبان توسعه را فراهم
آوردهاند.
محسن رنانی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
خرداد ۱۴۰۰

مقدمهمترجمان
درباره توسعه و نظریههای آن بسیار گفته و نوشتهاند .در ابتدا بحث و گفتوگو و تحلیل
نظریههای توسعه سهل و ممتنع بهنظر میرسد ،همانطور که هر آغازی آسان مینماید.
اما هرچه بیشتر پیش میرویم با پرسشهای بیپاسخ بیشتری مواجه میشویم .از اینرو،
بر این باوریم که مفهوم جدید «کانونهای اثربخشی» افق جدیدی در مسیر نظریههای
توسعه برای برطرفساختن کاستیهای نظریههای متأخر میگشاید و میتواند برای
عالقهمندان توسعه در کشورهای در حالتوسعه راهگشا و امیدوارکننده باشد .بحث از
این مفهوم نو را باید از نقدها و ضعفهای نظریههای توسعه پیشین و بهویژه نظریههای
متأخر آغاز کنیم .بهنظر میرسد ،از رهگذر تجربه کشورهای مختلف در مسیر توسعه،
ادبیات غنی و گستردهای نیز در این حوزه تولید شده است ،اما آنها هنوز نتوانستهاند
از بار پیچیدگیهای این مفهوم بکاهند و تصویر روشنی از توسعه ،چیستی و چگونگی
ن شده است که نهتنها
آن ترسیم کنند .در گذر زمان و تکامل دیدگاههای موجود روش 
رویکردهای خطی اولیه ،بلکه رویکردهای متأخری چون حکمرانی خوب بیش از آنکه
راهگشای کشورهای توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته باشند ،گویای وضعیت پسینی
کشورهای توسعهیافته هستند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری نظریهپردازی در عرصه توسعه شکلی نهادگرایانه
گرفته است .همانگونه که ایوانز ( )2005نیز تصریح میکند ،پیشگامان نظریه توسعه
بهناچار بهسمت زمینههای جدید میانرشتهای تغییر جهت دادهاند که نگاه کالننگر
گذشته را نفی میکند .بر مبنای این دیدگاهها تصویر ناقصی از وضعیت کشورهای
منفی کشورهای مورد نظر
توسعهخواه در اختیار داریم .بهطور معمول ویژگیهای
ِ
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برجسته میشوند و از دیگر ویژگیها و نقاط روشن و قابلاتکای این کشورها غفلت
شده است .در مسیر توسعه نهتنها باید به ابعاد مختلف آن توجه کرد ،بلکه الزم است
س شود.
روشن کوچک ،معکو 
وضعیت موجود با برجستهکردن نقاط
ِ
به نظر ما یکی از این ویژگیهای مثبت و قابل اتکا ،نهادهایی است که برخی
نویسندگان توسعه آنها را «کانونهای اثربخشی» 1نامیدهاند .نهادهایی که در
محیطهای ناکارآمد و فاسد عملکرد درخشانی از خود نشان دادهاند .کانونهای اثربخشی
بهعنوان یک واقعیت در عرصه سیاست کشورهای در حالتوسعه ،ابعاد و وجوه گوناگونی
داشتهاند و موضوعات متفاوتی در ارتباط با این پدیده اجتماعی قابلپیگیری ،تحقیق و
واکاوی هستند.
مرور نظریه کانونهای اثربخشی و البته توجه به روایتهای توسعه در کشورهای در
ل توسعه نشان میدهد که در سطح عملیاتی و روندهای اجرایی ،تغییرات از سطح
حا 
سازمانی و نهادی آغاز میشود .بر این مبنا ،میتوان به نظریه کانونهای اثربخشی از
نظر امکان ارائه پیشنهادها و بستههای سیاستی عملیاتی توجه کرد .همچنین این نظریه
بهدلیل مرور ابعاد اقتصاد سیاسی و دالیل شکلگیری ،توقف یا تداوم وجود و فعالیت این
سازمانها ،میتواند در صورتبندی و طبقهبندی ساختارهای اجتماعی و ترتیبات نهادی
مختلف با هدف ایجاد ظرفیت الزم برای رسیدن به توسعه ،مفید و راهگشا باشد .این
ن را هم در سطح عملیاتی و هم در سطح
دالیل و شرایط بررسی این نظریه و ابعاد آ 
نظری ضروری مینماید.
«کانونهای اثربخشی» نخستین بار در اواخر دهه  1990مطرح شد .این مفهوم به
سازمانهایی اشاره میکند که در محیطهای فاسد و ناکارآمد ،در دستیابی به اهداف
سازمانی عملکرد درخشانی از خود نشان میدهند .برخی نویسندگان حتی از این نیز فراتر
درونی نظام احاط ه شدهاند ،میتوانند
رفتهاند و معتقدند این نهادها با وجود اینکه با فسا ِد
ِ
به کاهش فساد نیز کمک کنند .از اینرو ،توجه برخی پژوهشگران توسعه به این موضوع
جلب شد .نظریهپردازان و پژوهشگران ،مرور تجربیات و سرنوشت کانونهای اثربخشی
را از چهار جنبه در رسیدن به توسعه در کشورهای در حالتوسعه مهم میدانند:
1. Pockets of Effectiveness
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 .1اولین موضوع مربوط به چگونگی ظهور و پیدایش سازمانها و نهادهایی کارآمد،
ً
ی ناسالم و ناکارآمد است .تقریبا اولین
اثربخش و بهدور از فساد در ساختار و آرایش نهاد 
پرسش همه پژوهشهای این حوزه به دالیل ،علتها و شیوۀ ظهور و پیدایش این
سازمانها بازمیگردد .به بیان بهتر ،چه شرایط ،زمینهها ،دالیل و انگیزههای ساختاری،
نهادی و فردی سبب انتخابها و گزینشهایی شده که ظهور کانونهای اثربخشی
را در پی داشته است .همچنین این پرسش متضمن پاسخ به این سوال است که
چگونه گروهها و بازیگران صاحب منافع ،موفق به جلوگیری از چنین پدیدهای نشدهاند.
چون ظهور کانونهای اثربخشی ،آشکارا منافع گروهها و طبقات قدرتمند را در جامعه
دسترسی بسته (پاتریمونیال) به خطر میاندازد.
 .2موضوع دیگر ،تداوم این سازمانها و نهادها است .به بیانی ،مسئله اصلی این
است که چگونه مجموعه نهادی حاکم موفق به جذب کانونهای اثربخش در درون
روابط قدرت رانتی نشده است .به چه دلیل ،طبقات و گروههای قدرتمند و صاحب رانت
نتوانستهاند ،این سازمانها را با ارائه منافع و رانت به مدیرانشان جذب جریان مدیریت
حاکم کنند یا از راه دیگر نهادهای فاسد قدرت ،این اشخاص و عملکرد ایشان را با
معضالت و چالشهای قانونی ،حقوقی یا امنیتی و سیاسی مواجه کند .همچنین با
توجه به وجود ساختار حاکمیتی ناکارآمد و آرایش نهادی فاسد و رانتی ،چطور موفق به
کارشکنی یا انحراف این سازمان از اهداف اصلی و مأموریتها نشدهاند.
 .3جنبه سوم ،چگونگی ایجاد ساختار و آرایش سازمانی سالم ،کارآمد و اثربخش
در ساختار نهادی ناکارآمد است .در واقع نخبگان توسعهگرا چگونه در چنین شرایطی
سازمان و نهادی سالم و کارآمد را ایجاد کردهاند .به تعبیر رول ( )2013این مشکل
سازمانی و گستردهتر از روابط فردی نخبگان سیاسی است .میتوان این پرسش را به
ی که مدیر اجرایی بهشدت متعهد به ارائه خدمات عمومی
این شکل مطرح کرد ،در حال 
مؤثر است ،او برای عملیاتیکردن این هدف باید با دیگران کار کند تا اختیارات خود
را اجرایی کند؛ بنابراین مسئله اساسی این است که چگونه مدیران اجرایی این نهادها
را مدیریت کردند تا در قدرتی موروثی که ارائۀ خدمات بر مبنای روابط قدرت و نظام
حمایتی و رانتی است ،از تمایز میان امور شخصی/سازمانی تبعیت شود و اثربخشی
سازمانی بهصورت کارآمد و مطلوب رخ دهد (رول.)28 :2013 ،

