
 

 

 حکمرانی از منظر تمدن 

گودرزیدکت  1ر غالمرضا 

در   ما  که  است  موردنیاز  هم  کشور  در  و  است  خوب  بسیار  موضوع  یک  نظرم  به  حکمرانی  موضوع 
که آدم وقتی  کنیم. منتها من از باب مقدمه دو تذکر الزم است. تذکر اول این است  کار  گفتگو و  موردش 

یر مباحث مدیریتی را مطالعه می ه شرایط ها مباحث ما ناظر بهای متعدد و بعضی وقتکند، در سالس 
گیریم یعنی یک مبحثی در سطح علمی یا در سطح اجرایی محیطی یا شرایط علمی است که در آن قرار می

روند ها به سمتش میشود، آن مطلب جذابیت علمی اجرایی دارد همه افراد و سازمانکشور طرح می
است بحث  مقطعی  یک  کنید  فرض  مثاًل  بکنند.  مطلب  آن  ماهیت  به  توجه  اینکه  خیلی بدون  انداردها 

شود همه کنند. بحث مدیریت استراتژیک مطرح میشود همه در مورد استانداردها صحبت میمطرح می 
گفتگو در مورد استراتژی صحبت می  که امروزه خیلی در مورد آن  کنند. حکمرانی هم یک موضوعی شده 

باید  و صحبت می  آدم  و  ک است  از یک نظر خطرنا و  از یک نظر خوب است  باشد. شود.  توجه داشته 
گیرد. اما دهد، در لبه خط قرار میشود و ادامه میُحسنش به این است که آدم آن بحث روز را متوجه می

کنیم از آن گر مثاًل بخواهیم از حکمرانی بحث  که احساسی بحث نکنیم، یعنی ا کنیم  طرف هم باید دقت 
کاربردی باشد.   واقعًا بحثمان علمی و 

شویم و خوب است آدم به دستاوردهای قرن گذشته  داریم وارد یک قرن جدید می تذکر دوم اینکه ما
گر با یک نقشه ذهنی و بر اساس یک مدلی باشد که در آخر به یک انسجام برسد. توجه کند، به خصوص ا

کند و  گذشته بررسی  را آدم در قرن  گذشته انقالب  کشور و تجارب  گذشته  گذشته بشر و تجارب  تجارب 
که انشاهلل امیدوار هستیم با حاال با   گام دوم آماده بشود برای ورود به قرن جدید  توجه به بحث بیانیه 

 کنند قرن جدید قرن ظهور حضرت باشد. توجه به خلوصی که همه عزیزان دارند و دعا می

 
  موزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه امام صادق علیه السالممعاون آ 1
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 ماهیت حکمرانی 

علی  چیست؟  حکمرانی  اینکه  اول:  بهموضوع  چیستالقاعده  حکمرانی  اینکه  کافی  چه   اندازه  و 
دانند. ولی در حد دو جمله باید به این اشاره دهد عزیزان مطالعه داشتند و می هایی را پوشش میحوزه

کنم. ببینید یک تفاوت بین حکمرانی و مدیریت قائل هستم، چون بعضی از مقاالت و بعضی از سخنرانی 
 به من منتقل شد احساسم ها و گفتگوهایی که در همین مدرسه حکمرانی توفیق شد و من شنیدم یا مثالً 

می فرض  یکی  را  حکمرانی  با  مدیریت  عزیزان  از  برخی  که  بود  میاین  ذهن  به  و کنند.  مدیریت  رسد 
گر به آفرینی مدنظر قرار بدهیم، ارزش را هم عنوان ارزشحکمرانی با هم متفاوت باشند. مدیریت را ما ا

معنوی،  می ارزش  هم  بدهیم  قرار  اقتصادی  ارزش  جنبه توانیم  روی  من  نظر  به  بیشتر  حکمرانی 
گذاری و تا یک کند. و بیشتر آن وجهه هماهنگی، سیاستگذاری  دانش مدیریت دارد تمرکز میسیاست

می را  نظارت  بهحدی  البته  است.  این  حکمرانی  به  نگاهم  من  بدهد.  پوشش  مقدار  خواهد  یک  َتبع 
 گیرد.  تری هم بهره می تفاوتهای مشود، از حوزهتر از دامنه مدیریت هم  می وسیع

 ماهیت تمدن 

را در موردش بگویم حوزه تمدنی است. اینجا یک مقدار   که باید توضیح بدهم و نظرم  حوزه دومی 
ممکن است بیشتر خدمت دوستان درس پس بدهم و بگویم خب حوزه تمدن موضوع بسیار مهمی است 

اید به یک کسی بخواهید پروژه خیلی سختی شود. شو تعاریف متعددی در مورد تمدن و فرهنگ گفته می
می چه  تمدن  ببیند  بگویید  او  به  بدهد  انجام  تا  می بدهید  چه  تعریفش  و  نگاهشود  و  ابعاد  های شود 

حد  در  برخی  و  آوردند  فرهنگ  در  برخی  آوردند  معماری  حد  در  را  تمدن  برخی  اینکه  از  دارد  مختلف 
 شهرنشینی آوردند و غیره. 

که انسان در زندگی خودش با یک سری  کنم. میه دیگری به موضوع میمن در تمدن یک نگا گویم 
اینکه سؤال از ها یک سری سؤاالت کلیدی و اساسی دارند. مثلسؤاالت کلیدی مواجه است، همه انسان

کجا آمده که از  ام و آمدنم مبدأ و دلیل آفرینش دارند، سؤال از مقصد دارند. شاید آن شعر معروف باشد 
شود ها را میای از سؤاالت اساسی برای هر فردی مشترک وجود دارد. اینه بود. باالخره مجموعهبهر چ

کرد و به آنهای مختلف دستهدر بسته کنند،  بندی میها برچسب زد. این سؤاالت را برخی دستهبندی 
می  فرهنگ  برچسب  آن  دستهبه  برخی  میزنند،  می بندی  آداب  برچسب  آن  به  و  برخی زنند  کنند 
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زنند و غیره که به نظرم تعاریف تمدن هم های شهرنشینی می کنند و به آن برچسب ارزش بندی میدسته
 گیرد. از اینجاها دارد نشئت می

که سه  ای از پاسخگویم به نظر من تمدن یعنی مجموعهتمرکز من روی خود سؤاالت است. می  هایی 
گی داشته باشد و در مقام پاسخ به این سؤاال گی چیست؟ اواًل ویژ کلیدی گفته شده است. این سه ویژ ت 

ها متمایز است. لذا من تمدن ها هدفمند است. ثالثًا این پاسخها منسجم است. ثانیًا این پاسخاین پاسخ
این می را  تعریف  میطوری  مجموعهکنم؛  پاسخگویم  از  سؤاالت ای  به  متمایز  هدفمند   منسجم   های 

کند کند، یک هویتی خلق میای خلق میکند یک شبکهای خلق میدسهاساسی بشریت که این یک هن
که این یکجا ممکن است شبیه به فرهنگ بشود، یکجا ممکن است شبیه به آداب شود و یکجای دیگر  

گفته شده است. آنچه من به آن می که در تعریف تمدن  ها  پردازم آن مجموعه پاسخشبیه به چیزهایی 
 است، آن هندسه است.

ساز باشد. چون برخی از کنم. لذا معتقدم تمدن باید هویتذا من تمدن را نوعی هویت تعریف می فل
می سختعزیزان  اصاًل  بایستی  تمدن  که  یک گویند  اساسی  راهبرد  آنچه  هستم  معتقد  من  بسازد  افزار 

گر من دارم واژه تمدن را در نگاه خودم ت کنم عریف می تمدن است، به نظر ساخت آن هویت فرد است. لذا ا
 کنم.سازی تمرکز پیدا میبیشتر بر واژه هویت 

 نسبت حکمرانی و تمدن 

نکته می سومین  نسبتی  چه  تمدن  با  حکمرانی  که  است  این  بگویم  شما  خدمت  باید  که  تواند  ای 
تواند باشد؛ از دو زاویه به بحث نگاه داشته باشد؟ برای اینکه بگوییم نسبت حکمرانی با تمدن چه می

گیرد. مثاًل گویم حکمرانی مثل هر موضوع دیگری در چارچوب یک تمدن شکل می. یک موقع میکنممی
با ارزش کم،  های خاص شما امروزه یک تمدنی دارید به نام تمدن غرب. یک تمدن خیلی مجلل و حا

کند. من کاری به صحت ادعایش ندارم. اصل ادعایش تنه بودن در عرصه جهانی می خودش و ادعای یک
که من یک تمدن بال رقیب هستم منتها ما این ادعا را قبول نداریم و نظم    را که ادعای این را دارد  بگویم 

که در  این تمدنی  اما  نداریم.  قبول  را  این واحد جهانی  گفتم هویت  که من  تعبیری  به  یا  نوین جهانی 
د مثل اقتصاد، حقوق، سبک گذارهای مختلفی تأثیر میدهد، در مؤلفهواقعیت وجود دارد و کار انجام می

َتبع وقتی از  زندگی، ازدواج، و موضوع علم، ساحات مختلف و یکی از این ساحات حکمرانی است. پس به
که حکمرانی بهارتباط بین تمدن و حکمرانی صحبت می کنیم  عنوان یک موضوع ذیل کنیم باید توجه 
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ساز یک تمدن شما گفتم از ارکان هویت تمدن از مفاهیم و مبانی یک تمدن یا به تعبیری که من خدمت
و متأثر می نشئت می  امروز شما می گیرد  لذا  از هویت غربی است.  شود.  که حکمرانی غربی متأثر  بینید 

که وجود دارد در عرصه اقتصاد، فرهنگ، مدیریت، علم، محیط زیست متأثر از یعنی این حکمرانی غربی 
ارزش و  از تمدن  من  تعبیر  به  یا  غربی  این   های  و  غربی  هویت  آن  بین  تفاوتی  و  است  غربی  هویت  آن 
نمی همدیگر  حکمرانی  با  حداقل  بگویم  باید  بگویم  احتیاط  با  بخواهم  گر  ا یا  شویم  قائل  خیلی  توانیم 

عنوان مرتبط هستند. اما این یک منظر ارتباط بین حکمرانی و تمدن است. پس در اینجا حکمرانی به
پذیرد. اما از یک زاویه هایش را می گیرد و ارزشگیرد و از تمدن شکل می یک موضوع ذیل تمدن قرار می

که دارد، به دلیل اهدافی دیگری هم می  که حکمرانی به دلیل جایگاهی  کرد آن زاویه این است  شود نگاه 
گذاری و هماهنگی توجه دارد، فراتر از ارزش کنیم، حکمرانی به حوزه سیاستکه ما در حکمرانی تعریف می

می تمدن،  از  حکمرانی پذیری  در  مهم  بسیار  پتانسیل  یک  این  و  بشود.  هم  تمدن  خلق  موجب  تواند 
توجهی از آن می گذریم و بعضی جاها و برخی ها روی غفلت و کمکنم ما بعضی وقتاست. که من فکر می

که میدانند حکمرانی قابلیکنند یعنی چون میاز افراد اتفاقًا از روی دانش آن را مکتوم می تواند تی دارد 
می بسازد،  جدید  هویت  پاسخیک  بدهد،  تواند  انسان  سؤاالت  به  هدفمند  و  منسجم   ، متمایز هایی 

کند و درنتیجه میمی کند، واژه حکمرانی را از تواند سبک زندگی جدیدی تولید  تواند تمدن جدید خلق 
کم تقلیلش  می ل است؛ و باید مراقب بود از آن دهند و اینجا نگرانی اویک سطح متعالی به یک سطح 

 مأموریت اصلی و پتانسیلی که دارد یعنی ایجاد تمدن سازی، دور نشویم. 

 های حکمرانی از منظر تمدنی شاخص 

که شاخص از منظر تمدنی چه میاما قسمت چهارم و قسمت مهم این است  تواند  های حکمرانی 
گر من بخواهم این را خدمت شما بگویم بیشتر باید متمرکز شوم روی همین تعریفی که به شما از   باشد؟ ا

عرصه تمدنی  حکمرانی  دادم.  حکمرانی  و  سیاستتمدن  از  عرصههایی  هماهنگی، گذاری،  از  هایی 
عرصه عرصه  نظارت،  و  کنترل  از  ارزشهایی  از  تولید هایی  در  را  بشری  جامعه  بتواند  که  است  آفرینی 
گر من توانستم به طریقی در حوزه علم و فناوری های هویتپاسخ ام حکمرانی بکنم ساز کمک کند.. پس ا

باشد با آن سه ساز ها هویتکه ماحصل خروجی آن یک سری پاسخ به سؤاالت کلیدی باشد و این پاسخ
گی یعنی هدفمند، متمایز و منسجم باشد  این حکمرانی من در عرصه علم و فناوری، حکمرانی تمدن   ویژ

پاسخ که  انجام بدهم  کاری  اقتصاد یک  حوزه  توانستم در  گر  ا است.  بوده  که مردم  ساز  اقتصادی  های 
که در مثاًل گذار گیرند، در رفتارشان در تولید، رفتارشان در مصرف، در سرمایه می ی متمایز باشد با رفتاری 
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گویم اینجا حکمرانی من متمایز متفاوت بوده است. در عرصه سیاسی فرهنگی گیرند میتمدن غرب می
مردم  بحث  همین  مثل  را  گفتمانی  توانستم  من  گر  پاسخ ا یک  بتواند  این  که  کنم  تبیین  دینی  ساالری 

که اآلن است بمتمایز نسبت به پاسخ کردم. پس من های موجودی  دهد به سمت تمدن سازی حرکت 
که خدمت شما ارائه دادم حداقل دارای   گی می  5واژه حکمرانی تمدن ساز را با این تعریفی   5دانم  ویژ

که در بحث شاخص، معیار و مؤلفه داریم.مؤلفه برای آن قائل هستم حاال با تفاوت 5شاخصه و   هایی 

کالن   کنم. عیار برای حکمرانی تمدنی مدنظر دارم و معرفی می م  5مؤلفه یا    5شاخص یا    5در سطح 
گی که برای این حکمرانی قائل هستم این است که این حکمرانی باید هویت ساز باشد که توضیح اولین ویژ

گر شما آمدید یک حکمرانی که منجر به هویت نشدداده شد. ا کردید  که هویت دارد  -ای   - با آن تعریفی 
 تمدنی نیست.   ، حکمرانیاین حکمرانی

گی دوم صرف هویت  گی دوم این است که این هویت باید  تنهایی کفایت نمیسازی بهویژ کند فلذا ویژ
که بتواند از منظر دینی موردقبول قرار بگیرد. یعنی حکمرانی تمدنی باید  متناسب با فطرت بشری باشد 

ف با  حکمرانی  این  گر  ا که  باشد.  سازگار  انسانی  فطرت  ابعاد  همه  بهبا  بود  سازگار  انسانی  َتبع طرت 
 گیرد و آن صبغه و خمیرمایه دینی را دارد. موردپذیرش ادیان هم قرار می

کنم این است که؛ عالوه بر اینکه این حکمرانی باید هویت ساز باشد،  ای که تعریف می سومین شاخصه
داشته باشد. از اینجا بحث عالوه بر اینکه باید با فطرت سازگار باشد، در مقصد هم بایستی مقصد دینی  

که موعودگرایی شکل می گیرد. یعنی مقصد ادیان، اجرا یا تحقق حکومت الهی بر این زمین است. هدفی 
که  که ائمه اطهار داشتند این است  کردند و رسالتی  کار  که انبیا با آن  کنند عهدی  کار می  انبیاء برای آن 

کریمه که انشاهلل  ما به تحقق آن دولت  کنیم   همه ما توفیق داشته باشیم و چشممان به جمال کمک 
مثال حاال این خودش برای عنوانموعود ادیان و موعود الهی حضرت مهدی ارواحنا فداه روشن بشود. به

مثال این حکمرانی باید عدالت محور باشد، باید کرامت  عنوانکند. بهها را باز میما یک دریایی از شاخص
م و تدبیر جلو برود. باید تکلیف محوری در آن داشته باشد تا ما بتوانیم بگوییم این محور باشد، باید با عل

حکمرانی مهدوی و موعودگرا است. این واژه مهدویتی یا موعودگرایی که من اینجا برای حکمرانی استفاده 
 ها را بتواند پوشش دهد.کنم برای این است که  این شاخصمی

حکمرا که  است  این  چهارم  نمی شاخص  من  باشد.  داشته  کارآمدی  باید  فقط نی  را  چیز  یک  توانم 
وری آن را در عمل هم تضمین بکنم بعد اشاره کنم که این ذهنی طراحی کنم، بدون اینکه کارآمدی و بهره 
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شود. باالخره مدل گیرد، تمدنی است و تمدن ساز میحکمرانی خوبی است و مثاًل مورد تأیید ما قرار می
کند و نشان بدهد. پس حکمرانی شما ح کارآمدی خودش را اثبات  تمًا باید بتواند در صحنه اجرا و عمل 

کارآمدی است.یکی دیگر از مؤلفه کامل به موضوع   های اصلی حکمرانی تمدنی توجه 

گرایی یعنی ما درجایی تکلیف را تشخیص می گرایی آن است. این تکلیف  گی پنجم تکلیف  دهیم،  ویژ
گر تکلیف چیست؟ خودش یک بحث مفصلی است و واقعًا ابزار می   اینکه مکانیزم تشخیص خواهد. اما ا

ای تکلیف خودمان را تشخیص بدهیم باید نسبت به آن متعهد توانستیم با یک مکانیزمی و یک فناوری
باشیم و آن را انجام بدهیم. اینجا این تکلیف محوری نکته بسیار مهمی است. منتها ممکن است یک 

هد یا ما بگوییم ما مأمور به تکلیف هستیم، به نتیجه کاری نداریم. آیا این جمله یعنی اینکه تضادی رخ بد
کار نداریم؟ نه چون بعضی  کارآمدی  که از مباحث گویند اینکنند میها این شبهه را ایجاد میما به  هایی 

به تکلیف می دینی مطرح و بحث می  ما عمل  که  این است  بکنند چون شعارشان  کاری کنیم  ه نتیجه 
کارآمدی برای آن جایی ها مهم نیست نه این غلط است این یک مغالطه است. ما هماننداریم لذا اصاًل 

کار داریم. ببینید وجود مقدس ابی که داریم به تکلیف عمل می  کارآمدی هم  کربال   )ع(عبداهللکنیم، با  در 
ضوع است. اما شما از منظر مدیریتی کند. این یک صحنه بارز این مودارد به تکلیف خودش عمل می 

گرایی وجود مقدس ابی  که اوج تکلیف  کربال  کنید، در همان ماجرای  کاربردی )ع(  عبداهللنگاه  است، اوج 
که از  کربال ماند، نوع رفتاری  که از نظر مدیریتی  کارکردی بودن فرآیند هم است. برای همین است  بودن و 

که انجام که ما قائل هستیم نشان می  حضرت انجام داد نوع رفتاری  کنار بحث دیگری  که داد حاال  دهد 
گرایی ارتباط برقرار بکند. اینانسان مؤمن می  کارآمدی و تکلیف  ها با همدیگر متضاد نیستند. تواند بین 

را شما نگاه کنید. بر اساس تکلیفشان انقالب را انجام دادند و پا به صحنه انقالب گذاشتند   )ره(حضرت امام
خیلی  اما که  انقالبی  لذا  کردند.  کار  کارآمدانه  هم  مبارزات  همان  میدر  فکر  است ها  بعید  خیلی  کردند 

کوتاه از  بتواند در یک افق زمانی  که به عنایت طوری مدیریت می)ره(  امام  57تا    42مدت رخ دهد  کنند 
ر بودن مردم انقالب محقق کاالهی و لطف الهی و اراده خداوند با تالش مردم و در سنگر بودن مردم و پای

گرایی است.  می کارکردگرایی و موضوع تکلیف   شود. این پس پیوند بین 

گفتم:    5پس در حکمرانی تمدنی   کردم.  فطری   -2ساز باشد.  هویت  -1مؤلفه را خدمت شما معرفی 
کارآمدی داشته باشد. و    -4مهدوی باشد.    -3باشد.   گرا با  -5کاربردی یا  شد. من تکلیف محور و تکلیف 

گفتم  خودم  دیدگاه  در  بگویم.  خودم  دیدگاه  از  حکمرانی  و  مدیریت  بین  تفاوتی  یک  امروز  کردم  سعی 
کید بر حوزه ارزش کند امروزه. حکمرانی آفرینی دانش مدیریت میمدیریت یک دانشی است یعنی بیشتر تأ
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کید بر حوزه سیاست ها به نظرم مدیریت این  کند. لذا تفاوتگذاری، نظارت و هماهنگی آن میبیشتر تأ
 گیرد. شود و حکمرانی در یک فضای باالتری قرار میتر میبیشتر به صحنه عمل نزدیک 

هویت یعنی  تمدن  نظر  به  داشتم،  تمدن  مورد  در  نگاهی  پاسخیک  و  منسجم، سازی  است  هایی 
که ما به سؤاالت اساسی می که منجر به هویت میهدفمند و متمایز  ب این دو واژه  شود. از ترکیدهیم 

که می  گفتم حکمرانی تمدنی آن نوعی از حکمرانی است  کردم.  تواند منجر به حکمرانی تمدنی را تعریف 
گفتم حکمرانی تمدن  گی شمردم.  تولید یک تمدن بشود و یک هویتی را خلق بکند. و برای آن پنج ویژ

کند. ساز باشد، بایستی منطبق با فطرت باشد،  ساز یا تمدنی، بایستی هویت بر موضوع مهدویت توجه 
کارآمد بودن یا به تعبیر دیگر بهره کارآمدی و  کنارش موضوع  کند و در  گرایی را توجه  وری بایستی تکلیف 

 را هم مدنظر قرار بدهد.

گر از من بپرسید که آیا این مثالی که گفتید ثمره گویم  ای هم داشته است؟ مینکته پایانی اینکه شما ا
امام ابی  ه( )ربله. حضرت  زدم. وجود مقدس حضرت  نکته   )ع(عبداهللرا خدمت شما مثال  زدم و  را مثال 

پایانی من شهید بزرگوار شهید سلیمانی، شما نگاه کنید نوع مدیریت و نوع حکمرانی که شهید سلیمانی 
این  البته  کردم  که خدمت شما عرض  این مدلی است  با  و قابل تطبیق  انجام داد بسیار قابل مطالعه 

مرانی تمدنی برای اینکه به موفقیت برسد نیاز به سه عنصر هم دارد؛ عنصر توکل به خداوند، عنصر حک
 اخالص در عمل و عنصر تالش و مجاهدت تا بتواند در صحنه عمل هم موفق بشود.

کنیم و با چه فرآیندی این   که ما چگونه مدیریت  باید تذکر بدهیم و واقعًا خیلی نکته دقیقی است 
گویم حرفشان ی را جلو برویم تا دچار تحریف نشویم. مثاًل همین اآلن فرض بفرمایید من نمیتمدن ساز

را می ادعایشان  نه  یا  ادعا میدرست است  کشور سعودی  مثاًل بن سلمان هم در  که من هم گویم  کند 
گر به او هم وقت گفتگو بدهید شاید بگوید من هممی دارم   خواهم یک تمدن سازی جدید کنم که شاید ا

رود هیچ چیزی غیر از تمدن غرب کنم اما قطعًا مشخص است مدل و فرآیندی که آن میتمدن سازی می
که به نظرم غلط است و ایندر آن درنمی کار  آید حاال فرض هم بگیریم این حرف درست است  ها یک 

اسالمی را بتوانند های بدل است برای اینکه ارزش جایگاه انقالب  ای و این ها همان نسخه سازیرسانه
کنند نسخه سازند وگرنه من حرکت آل سعود را چیزی غیر از حرکت رژیم صهیونیستی و های بدل میکم 
گر ما دقت به مسئله تحریف دانم در همان پازل دارند کار میرژیم آمریکا نمی کنند. ولی نکته من این بود ا

 ست.نکنیم ممکن است دچار مشکل شویم و تذکر بسیار دقیقی ا
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مهدویت  که  بود  این  اول  هدف  داشتیم.  هدف  سه  جهانی  افق  کتاب  در  ما  که  است  ذکر  شایان 
کردم  می اشاره  که  هم  اینجا  کند.  کمک  ما  به  حکمرانی  از  جدیدی  مدل  یک  ساخت  راستای  در  تواند 

کتاب است. آعنوان یکی از مؤلفهبه نجا  های آن حکمرانی تمدنی به بسته مهدویت درواقع ناظر به آن 
کردیم و شاخص کردم و مطرح شده است. هدف دیگری که ما از آن کامل بحث  های زیادی را من معرفی 

که در واژه حکمرانی تقریبًا   کنم حکمرانی تمدنی  که حاال اینجا هم اشاره  کتاب در آنجا داشتیم این بود 
نمی شما  یعنی  است.  جهانی  دیدگاهش  درواقع  است  مستتر  نکته  بگویاین  میتوانید  من  خواهم ید 

المللی ندارم. ببینید توکل و اتکا به نیروی داخل باید باشد، به پتانسیل داخل حکمرانی کنم ولی نگاه بین 
گر شما بخواهید است اما رویکردمان نگاه ما توجه ما به ظرفیت  های جهانی است مثاًل در بحث اقتصاد ا

کشور را رشد دهید واقعًا یکی از ابز گر میارت میاقتصاد و تولید  خواهید به سمت تواند صادرات باشد. ا
ها همان تذکر است که باید خیلی توجه الملل کار کنید. منتها اینصادرات بروید باید با فضای اقتصاد بین

کم نشود. خیلی ظرافت میکنیم که اینجاها ناخواسته ارزش خواهد. های تمدن غربی از این نفر بر ما حا
نگاه لذا من در افق جهان آن  به  باید توجه بکنیم  ما  اینکه  بر  که عالوه  را بدهم  تذکر  این  کردم  ی سعی 

که در برابر بین کتاب داشتم این بود  که در آن  المللی اما در آن نگاه نباید هضم شویم. لذا هدف سومی 
که ما جهانیشدن و در برابر واژه جهانیواژه جهانی که آن مقطع خیلی بحث بود  ییم یا شدن بگوسازی 

سازی بگوییم یک واژد جدیدتری بگوییم تحت عنوان افق جهانی که در نگاه افق جهانی این تذکر جهانی
که من دادم. ما توجه به فضای بین طور ها و اصول خودمان. همانالملل داریم با حفظ ارزشدومی بود 

شرفت یا در اقتصاد مقاومتی این کنیم در الگوی اسالمی ایرانی پیکه در اقتصاد یا وقتی داریم طراحی می
 گوییم اقتصاد مقاومتی هم نگاه به درون دارد هم نگاه به برون دارد . تذکر را آنجا داریم می

کارآمدی را بسنجیم، به گر ما نتوانیم  که  قطعًا ا توانیم آن را مدیریت َتبع نمیباید التفات داشته باشیم 
گر شما نتوانید چیزی را بسنج کلیات ید قابل مدیریت کردن بهکنیم مثاًل ا َتبع نیست و بعد هم فقط یک 

کارآمدی دارد. شاخصما از آن داریم و می بینیم. ببینید همین اآلن تمدن غرب ادعا می هایی هم کند 
کرده است و در شاخص گر ما واقع های خودش هم میبرای آن تعریف  کارآمد بودم. اما ا بینانه گوید من 

کنیم می که تعریف یکی شاخص و یکی تعریف مدل بینینگاه  کارآمد نبوده است. اما واقعیت این است  م 
کار ساده کارآمدی  که ما در بحث حکمرانی داریم، پیدا  برای  ای نیست اصاًل یکی از مشکالت جدی ای 

می انجام  آن  روی  کارهایی  دارد  است.  سنجش  مدل  همین  مجموعه کردن  در  را  کاری  ما  خود  شود 
که انشاهلل بهدانشگاه انج که دوستان دارند منتشر خواهد شد مثاًل آنجا مدلی ام دادیم  زودی با تدبیری 

گفتیم این مدل ما می کامل میپیشنهاد دادیم  کارآمدی را بسنجد آیا  .  تواند یک سطحی از  سنجد؟ خیر
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کهای قویتر و مدلهای جدیما باید برویم به سمت تولید یک سری مدل . من اشاره ای  گر تر ا ردم. 
بایستی  ما  گرفت  قرار  موردقبول  جریان  این  گر  ا گرفت  قرار  دوستان  موردقبول  تمدنی  حکمرانی  مفهوم 

سیاست حوزه  در  هم  بدهیم  انجام  این کاری  در  هم  کالن  در  ارزیابی  نظارت،  کنترل،  در  هم  گذاری، 
مدل شاخص برویم  و  بردم  نام  من  که  دهایی  فقط  اآلن  کنیم.  طراحی  عملیاتی  داریم های  ایده  حد  ر 

گوییم حتمًا بایستی کارآمدی سنجیده شود. یک مقدار از ایده گوییم و در حد ایده هم فقط داریم میمی
این  که  نداریم  ادعایی  هیچ  اما  کردیم  طراحی  اولیه  مدل  یک  کردیم  کارهایی  یک  برویم  هم  جلوتر 

کر مدل کار  کامل است یا حداقل من ادعا ندارم شاید عزیزی  ده من اطالعی نداشته و در جریان هایمان 
کنم هیچ ادعایی ندارم که مثاًل در کارآمدی مدلی طراحی کردم که خیلی راحت نباشم. خودم را عرض می 

کار کنیم پس حرف سنجیدن حرف درستی است باید بسنجیم.می سنجیم پس باید 


