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چکیده

سوال ل یدی «فرآیند سیاسی سیاستگذلری :رویکردی عملگرلیانه به سیاستگذلری عمامی» لین لست له آیا
سویاسوتگذلری عمامی لزوماً سویاسوی لسوت نایسنده با پاسخ مثبت به لین سال در پی لثبات آن با لتخاذ روشی
عملگرلیانه لسووتب بررسوی ویژگی سویاسوی سویاسووتگذلری عمامی لین لمکان رل فرلهم می لند له لهمیت آن در
فرآیند سویاسوتگذلری رل بفهمیم و بدلنیم دولت معاصر چگانه لز طریق آن نه تنها به سیاست های وضع شده ب که
به خاد نیز مشوروعیت می دهدب لین ماضاع باعث می شاد سیاستگذلری رل نه تنها به عنالن یک فرآیند برلی حل
مشوووکات لاتماعی ب که به منزله لبزلری برلی لیجاد مشوووروعیت بپذیریمب نایسووونده لرلئه رله حل برلی مسوووائل
لاتماعی رل فرآیندی پیچیده می دلند له در آن بازیگرلن و پیشوونهادهای س ویاسووتی مخت فی وااد دلرد له لز درون
یک فرآیند پیچیده به لنتخاب یک رله حل نهایی منجر می شووادب لتخاذ رویکرد عملگرلیانه باعث فهم بهتر فرآیند
سیاستگذلری عمامی می شادب
واژگان کلیدی :سیاستگذلری عمامی ،عم گرلیی ،مساله عمامی ،لئتاف سازی ،گفتمان.
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مقدمه
لتاب «فرآیند سیاسی سیاستگذلری :رویکردی عملگرلیانه به سیاستگذلری عمامی» تاسط
فی یپ زیتان به رشته تحریر درآمده و در سا  4102تاسط لنتشارلت مشهار پالگریا به چاپ
رسیده لستب لین لتاب شامل شش فصل لست؛ فصل لو به مقدمه لختصاص یافته و در آن،
نایسنده به لین ماضاع پردلخته له چرل سیاستگذلری عمامی ،در دراه لو فرآیندی سیاسی
لستب به لین منظار لبتدل به تعریف سیاستگذلری عمامی پردلخته ،آنگاه تعاریف مخت ف لز
فعالیت سیاسی رل مارد بررسی قرلر دلده و در نهایت با تح یل لین دو مفهام به لین نتیجه رسیده
له سیاستگذلری عمامی فرآیندی لاماً سیاسی لستب فصل دوم به بیان مشکل در سیاستگذلری
لختصاص دلرد؛ نایسنده با مرور مطالعات پیشین در لین زمینه قصد دلرد نشان دهد له بیان
مشکل بر لساس فرآیندهای تعریف شدهلی لز منازعات و تالفقات در خصاص غیرقابل قبا
بادن شرلیط ماااد صارت میگیردب وی ضمن برشمردن مرلحل مخت ف در تعریف مسأله بر
لهمیت رویکرد عملگرلیانه در تعریف مساله تالید میلندب فصل سام به ماضاع لرلئه رلهحل
در سیاستگذلری عمامی لختصاص یافته لستب نایسنده در لین فصل با للهام لز مد لینگدلن
در تنظیم دستارلار ،مفهام افتسازی 0رل لرلئه میلند؛ افتسازی به لین معنا لست له در میان
مسائل و رلهحلهای مخت فی له برلی حل آنها وااد دلرد یک رلهحل پیاند مناسبی با مساله
برقرلر لرده و نه تنها حل مشکل رل تسهیل میلند ب که به عنالن سیاست عمامی به دنبا تغییر
شرلیط ماااد لستب در فصل چهارم ،نایسنده به ماضاع لنتشار رلهحلهای سیاستی و نحاه
شکلگیری لئتافها در خصاص رلهحلها پردلخته لستب به باور وی تا زمانی له لئتاف حکمی
درباره یک سیاست شکل نگیرد لمکان لنتشار آن وااد ندلردب به منظار شکلگیری لئتاف باید
فرآیند متقاعدسازی بازیگرلن خط مقدم و پشت صحنه سیاستگذلری لنجام شادب در عین حا به
ماضاعاتی همچان لستدال های سیاستی و هایت بازیگرلن سیاستی له شکلدهنده به لین
لئتافها هستند نیز پردلخته شده لستب به لعتقاد نایسنده شیاههای لستداللی و لقدلمات
متقاعدساز ،با پیاست نمادن رلهحل به مشکل و لیجاد لئتاف باعث تثبیت پیشنهاد میشادب
ماضاع فصل پنجم ،نقش قدرت و نفاذ در مافقیت سیاستهای عمامی لست؛ نایسنده با بیان
لینکه در فرآیند سیاستگذلری باید به قدرت لستدال و قدرت بازیگرلن به طار همزمان تااه
نماد؛ رویکردی رل پیشنهاد میلند له بین لین دو ناع قدرت سازش برقرلر میلندب وی با تالید
بر لهمیت نقش زبان در فرآیند لستدال و قدرت بازیگرلن به ماضاع ماقعیتیابی بازیگرلن در
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فرآیند سیاستگذلری نیز پردلخته لستب فصل پایانی نیز به نتیجهگیری و امعبندی مباحث فصا
قبل لختصاص یافته لستب

 -1سیاستگذاری عمومی ،فرآیندی سیاسی است
نایسنده در فصل لو به دنبا تأیید لین فرض لست له سیاستگذلری عمامی لساساً فعالیتی
سیاسی لستب به نظر وی ویژگی سیاسی سیاستگذلری عمامی لمکان درک لهمیت آن در فرآیند
سیاستگذلری و نحاه مشروعیتبخشی به دولت معاصر رل فرلهم میلندب لین ماضاع باعث
میشاد سیاستگذلری رل نه تنها به عنالن فرآیندی برلی حل مشکات لاتماعی ب که به عنالن
لبزلری برلی لیجاد مشروعیت بپذیریمب به منظار تأیید سیاسی بادن سیاستگذلری عمامی،
نایسنده به بررسی پیشینه لین ع م میپردلزدب وی با لشاره به نظرلت مالیاولی به عنالن یکی لز
بانیان ع ام سیاسی معتقد لست لین سال وی له «پادشاه برلی حفظ قدرت چه لاری باید لنجام
دهد » درولقع سرآغاز پیدلیش دلنش سیاستگذلری لستب مالیاولی برخاف بسیاری لز
نایسندگان پیش و پس لز خاد ،به ماهیت قدرت یا شکل دولت و لینکه دولت یا اامعه لیده آ
چگانه باید باشد نپردلختب در ولقع میتالن گفت مالیاولی با وصل لردن مشروعیت قدرت به
عمل دولت ،رله رل بر لندیشههای ادید در سیاستگذلری عمامی باز لردب لز لین رو برخاف
بسیاری له السا رل پدر سیاستگذلری عمامی ق مدلد میلنند میتالن گفت پیشینه لین ع م به
مالیاولی بازمیگرددب با لین تفاوت له مالیاولی در یک اامعه غیردمالرلتیک زندگی میلرد در
حالی له السا در اامعه دمالرلتیک پس لز انگ اهانی دوم میزیستب به منظار نشان دلدن
سیاسی بادن سیاستگذلری عمامی ،نایسنده به لنکاش پیرلمان تعاریف مرباط به سیاستگذلری
عمامی 0و فعالیت سیاسی 4میپردلزدب وی معتقد لست به رغم تاشهای نایسندگان مخت ف
برلی تعریف مفهام سیاستگذلری عمامی ،به دلیل پیچیدگی لین مفهام هیچلس مافق به تحمیل
یک تعریف خاص نشده لستب پیچیده بادن مفهام و تعریف سیاستگذلری زمانی مشخص
میشاد له نایسندگان مخت ف بر لبعاد متناعی تالید لردهلند به عنالن مثا ؛ سایمان بر لهدلف،
لبزلرها و رلهکارها ،رلبرت دل بر لبزلرهای فنی ،لیستان بر تصمیمات ،نتایج و پیامدها ،اانز بر
لقدلمات سیاستی و شیاههای عمل و آندرسان بر مطالبات و بیانیههای سیاستی تالید لردهلندب
لین پیچیدگی به حدی لست له برخی نایسندگان ،ترایح دلدهلند لز لین لار لاتناب نماده یا به
تعریفی ل ی للتفا لنندب به عنالن مثا تاماس دلی پس لز بررسی بیش لز چهل تعریف مخت ف
نتیجه گرفت له تنها یک تعریف وسیع ،مط اب لست" :هر آنچه دولت تصمیم میگیرد لنجام
1- Public Policy
2- Political activity
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دهد یا ندهد"ب در نتیجه نایسنده به اای تاش بیپایان برلی استجای یک تعریف لز سیاست
عمامی ،تصمیم گرفته لست فرآیند سیاستگذلری رل مارد بررسی قرلر دهدب درباره تعریف فعالیت
سیاسی نیز نایسنده با دستهبندی لین تعاریف در دو طیف متناقض ،تعریفی بینابینی رل لنتخاب
میلندب در لولین تعریف" ،سیاست" به عنالن فعالیتهایی تعریف میشاد له به منظار نظم دلدن،
لدلره ،حل و فصل لختافات لاتماعی و لیجاد نظم در اامعه لنجام میشادب برعکس ،تعریف
دوم "سیاست" رل فعالیتهای مرباط به منازعه ،مخالفت ،تعارض ،رقابت خصاصی و لختا
لاتماعی گسترده ق مدلد میلندب نایسنده بر لین باور لست له به رغم ظاهر متناقض لین تعاریف،
بر لساس رویکرد دیالکتیکی میتالن آنها مکمل یکدیگر در نظر گرفت و لذل فعالیت سیاسی
شبیه حرلت بیوقفه نظم و بینظمی لستب بر لساس تعاریف لرلئه شده لز سیاستگذلری و فعالیت
سیاسی میتالن نتیجه گرفت سیاستگذلری لساساً یک فعالیت سیاسی لستب

 -2ساخت مسائل اجتماعی ،گسترش و سیاسی شدن آنها
نایسنده در فصل دوم به نحاه ساخت مسائل و سیاسی شدن آنها میپردلزدب لز نظر وی
سیاسی شدن مشکات لز سای دو گروه لثرتگرلیان و مخالفان لثرتگرلیی مارد بررسی قرلر
گرفته لستب لز دیدگاه لثرتگرلیی ،سیاسی شدن لز طریق تبدیل یک وضعیت به یک مسئ ه
لاتماعی فهمیده میشادب بر لین لساس لز منازعات میان گروههای لاتماعی میتالن برلی درک
بهتر فرآیندهای سیاسی لستفاده لردب در مقابل ،منتقدلن نظریات لثرتگرلیی بر لهمیت «لنتشار»
تالید دلرندب هدف آنها نشان دلدن دشالری لهمیت یافتن یک مساله و تالید بر تازیع نابرلبر منابع
گروههایی لست له لز لنتشار مشکل حمایت یا ممانعت میلنندب نایسنده معتقد لست لین دو
روش به رغم متناقض بادن ،در تالید بر پدیده پیچیده تنظیم دستار لار ،مکمل هم محساب
میشاندب درولقع لز یک طرف ،مطالعات نشان میدهند له فرآیند تعریف ،خاد یک پدیده سیاسی
لست له هژمانی یک گروه رل نسبت به گروههای دیگر تقایت میلند و لز سای دیگر ،پدیده
لنتشار مکانیسمی رقابتی لست له به ما در درک بیشتر دستار لار لمک میلندب بخش مهمی لز
لین فصل به تبیین رویکرد عملگرلیی 0در سیاستگذلری لختصاص دلردب نایسنده؛ دیائی ،ایمز
و پیرس رل لز ام ه لندیشمندلنی میدلند له باعث تقایت رویکرد عملگرلیانه در ع ام سیاسی
شدهلندب عملگرلیی رویکردی نتیجهگرل لست و تمایز لانتی بین لندیشه و عمل رل رد و لز لیده
ساخت معنا لز پیامدهای عم ی حمایت میلندب عملگرلیی به رغم تفاوت نظرلت مبدعان آن،
شکاف بین ف سفه و ع ام لاتماعی رل لز طریق متمایز ساختن لندیشه لز عمل پر لرده لستب وی
1- Pragmatic Approach
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به تشریح نظرلت دیایی در لین خصاص میپردلزدب دیائی با للهام لز عملگرلیی ،مخالف نظر
لسانی لست له دولت و مردم رل مفاهیمی ادلگانه ت قی لرده و دولت رل به لفرلد نمایندگی لننده
تق یل میدهندب به نظر وی لین ماقعیت فرد در دولت لست له رفتار وی رل شکل میدهد و لو
رل به یک بازیگر عمامی تبدیل میلندب بنابرلین دولت ،لارمندلن دولت و مردم ادل لز هم نیستندب

به گفته وی ،لیدهها تنها در عمل وااد دلرندب نایسنده در بخش بعد ،دو دیدگاه متفاوت اامعه-
شناختی ساخت مسائل عمامی رل مارد بررسی قرلر میدهد؛ بر لساس دیدگاه نخست ولقعیت
ادلی لز ذهن وااد ندلرد در حالی له در دیدگاه دوم ولقعیت مجزلی لز بردلشت ذهنی وااد
دلردب بر لساس مفهام نخست ،مشکات آشکار و پنهانی در اامعه وااد دلردب برلی لینکه لین
مشکات قابل مشاهده شاند ،لفرلد باید مفاهیم و لبزلرهای شناختی رل تالید و بهلارگیری لنندب
دیدگاه دوم تمایز بین وضعیت عینی و لدرلک ذهنی رل رد لرده و بر لین نکته تالید میلند له
ولقعیت رل نمیتالن بدون لبزلر شناختی درک لردب نایسنده درباره لینکه چگانه یک وضعیت ،به
مشکل تبدیل میشاد قائل به پنج مرح ه لست:
مرح ه لو  :برچسبدلر لردن 0وضعیت و تعیین آن به عنالن یک مساله ،مرح ه دوم :طبقه-

بندی4اامعه با شناسایی قربانیان ،مرح ه سام :تعیین ع ل ،مقامات و گروه مقصر ،مرح ه چهارم:
لرلئه آینده مط اب و مرح ه پنجم :لنجام لقدلم فاریب
در پایان لین فصل ،نایسنده بر لهمیت تعریف مساله در مرح ه تنظیم دستار لار تالید میلندب
لز نظر وی تعریف ،یک فرآیند سیاسیسازی ضروری لست له باعث می شاد بازیگرلن بر
بینظمی لاتماعی له سیاستگذلری عمامی به دلیل آن لنجام میشاد ،تالید نمایندب تجزیه و
تح یل فرآیند تعریف له بازیگرلن برلی نقد اامعه لز طریق غیرقابل قبا ا اه دلدن ولقعیت و
ضروری بادن لقدلم دولتی لز آن لستفاده می لنند ،لمکان درک بهتر فرآیند تنظیم دستارلار رل
فرلهم میلندب لین نشان میدهد له چگانه بازیگرلن یک مشکل رل با تبدیل آن به نماد یک اامعه
بینظم ،سیاسی میلنندب

 -3راهحل به مثابه سرهمبندی 3پیچیدهای برای حل مسائل عمومی
در فصل سام نایسنده به ماضاع تعریف رلهحل و نظرلت مخت ف درباره نحاه طرلحی و
تدوین آن پردلخته لستب وی معتقد لست در حالیکه مطالعات وسیعی درباره مشکات عمامی
لنجام شده لما به ماضاع لرلئه رلهحل بسیار لم پردلخته شده لستب لین نکته له نایسندگان
1- Labelling
2- Categorising
3- Bricolage
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عماماً لز لصطاح فرما بندی در رلبطه با لرلئه رلهحل لستفاده میلنند نشان میدهد لز نظر آن
ها در لین مرح ه ،یافتن لهمیت دلرد نه تعریفب «تعریف» یک مسئ ه به معنای قبا لین نکته
لست له مشکات دلرلی پیامدهای سیاسی هستند ،در حالی له فرما بندی ،0معنایی خنثی دلردب
به رغم تفاوتهای مذلار رلهحلها 4و مشکات 3دلرلی ویژگیهای مشترک متعددی هستندب بر
لساس مطالعات سایمان و لیندب ام ،رلهحلها لز یک ساختار پیچیده شناختی ناشی میشاد له
لغ ب مسیرهای متعددی دلردب مطالعات لنجام شده تاسط مارس ،لاهن و لولسن نیز نشان دلده
لست له رلهحلها لغ ب قبل لز مشکات و مستقل لز حل آنها وااد دلرندب با لین حا هر مساله
به یک رلهحل مناسب ختم میشاد لذل نایسنده لز مفهام افتسازی 2برلی تشریح رلبطه بین
مسائل و رلهحلها لستفاده میلندب در لدلمه به دو رویکرد در تدوین رلهحل پردلخته شده له یکی
لز رویکرد عقانی و دیگری لز رویکرد تدریجیگرلیی گرفته شدهلندب رویکرد عقانی در
سیاستگذلری به سایمان بازمیگرددب للبته وی در آثار خاد به دو ناع عقانیت لشاره دلردب
عقانیت فردی له به طار عمده در مطالعات لولیه وی در مارد تصمیمگیری به آن لشاره شده
لستب هدف وی لز لرلئه عقانیت فردی لرلئه زبانی برلی تشریح سازمان لدلری بادب سایمان
نشان دلد له تمایز بین سیاست و لدلره لمار غیرممکن لستب لیندب ام با للهام لز نظرلت سایمان
نظریه تدریجیگرلیی 5در لرلئه رلهحل رل لرلئه دلردب بر لساس لین نظریه ،لفرلد گزینهلی رل لنتخاب
میلنند له در صارت نامط اب بادن بتالنند به عقب برگردند؛ آنها ممکن لست برلی مطالعه
نتایج غیرمنتظره گزینه نامناسبی رل لنتخاب لنند؛ همچنین میتالنند گزینههای لحتمالی رل لنتخاب
لنند و در صارت ناهماهنگی ،تاش نمایند آنها رل بهباد دهندب در لین بخش نایسنده رویکرد
دیگری رل برلی فهم نحاه سرهمبندی رلهحلها لرلئه میلندب لین رویکرد ،لندیشههای مرباط به
تغییرلت زبانشناختی در ف سفه رل با رویکرد عملگرلیی در ع ام لاتماعی ترلیب میلند و
گفتمان نامیده میشادب به نظر وی گفتمان بعد نادیده گرفته شده در تحاالت سیاستها لست له
به رلهحلها معنا میدهندب نایسنده گفتمان رل دلرلی لین ویژگیها میدلند :فی تر تغییردهنده
ولقعیت و در عین حا ضروری ،لبزلری به شکل بازی زبانی در اهت ساخت معنا ،ویژگی
لنشی ،ویژگی برهملنشی ،لنش مادی و یکتا ،تأییدلننده ماضاعب نایسنده معتقد لست گفتمان
به افتسازی مشروعیت میدهدب به نظر وی در تعریف رلهحل پنج مرح ه وااد دلرد:

1- Formulation
2- Solutions
3- Problems
4- Coupling
5- Incrementalism
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مرح ه لو  :برچسبگذلری رلهحلها ،مرح ه دوم :تعیین پیامدها و عمام ذینفعان هر رلهحل،
مرح ه سام :افتشدن با مشکل به منظار حل آن ،مرح ه چهارم :لدغام در یک سیاست عمامی
نیازمند تغییر و مرح ه پنجم :پیاند با چارچاب و لرزشهای مراع برلی رلهنمایی آنب
نایسنده بر لین باور لست له افتسازی مسائل و رلهحلها گامی لساسی در حل مسائل
لاتماعی و لعاده نظم سیاسی لست لذل مفهام افتسازی ،له نخستین بار تاسط لینگدلن لرلئه
شد ،لمکان فهم فرآیندی له لز طریق آن بازیگرلن با مساله و پیشنهاد لرتباط برقرلر میلنند رل
فرلهم میلندب با لین حا افتسازی به لین ماضاع تااه ندلرد له لرتباط بین مساله و رلهحل،
بدون محدودیت و صرفاً لز طریق شانس قابل تاضیح نیستب به لین دلیل نایسنده در مرح ه
لنتخاب رلهحل بر گردهمآوری 0به اای افتسازی تالید لرده و معتقد لست لعاده نظم به
عنالن عنصری ل یدی لست له باعث میشاد لنشگر با براسته لردن یک رلهحل بتالنند معنا رل
به افت مسأله /رله حل بازگردلند و حتی آن رل عقانی نمایدب
نایسنده در پایان لین فصل به لختاف نظر سایمان و لیندب ام در بحث فرما بندی رلهحلها
لشاره لرده لستب سایمان بر فقدلن لرتباط منطقی بین مسائل ،لهدلف ،رلهحلها ،لبزلرها ،لرزشها،
ع ل ،پیامدها و لیدئالاژیها تالید لرده و با لین لار ،نشان دلده سیاستگذلری رل نمیتالن به
عنالن یک فعالیت ساده در نظر گرفت له لز یک نقطه لانانی یا یک عنصر لص ی مانند لرزشها
یا لهدلف آغاز میشادب برعکس ،لیندب ام نشان دلده له لین پیاند منطبق با یک ولقعیت تجربی
لست و لذل سیاستگذلری رل میتالن به عنالن نتیجه یک سرهمبندی پیچیده تاسط بازیگرلن به
منظار یافتن رلهحلهایی برلی مشکات غیر قابلحل دیدب

 -4انتشار راهحل :2راهبردهای منطقی برای پیوند ائتالفها
ماضاع فصل چهارم ،ترویج و لنتشار رلهحلها لستب لنتشار رلهحل به لین ماضاع میپردلزد
له چگانه تعدلدی بازیگر ،مدیریت رلهحل رل به دست میگیرند و دیگرلن رل به لنجام آن قانع
میلنندب لنتشار رلهحل ،لبزلری برلی پیاستن بازیگرلن مخت ف و حمایت لز رلهحل لستب نایسنده
معتقد لست لقناع ذینفعان نسبت به یک رلهحل مهمترین ماضاع در لنتشار آن رلهحل لست له
لین لار با لستدال منطقی لتفاق میلفتدب وی به سابقه لستدال به عنالن روشی برلی لقناع پردلخته
و معتقد لست لستدال لز زمان لرسطا به عنالن لبزلری برلی تاثیرگذلری بر همناعان مارد لستفاده
قرلر گرفته لستب لندیشمندلن معاصر نیز بر لهمیت لستدال و بحث به عنالن فعالیت لاتماعی

1- Assemble
2- Propagating solution
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خاص تالید لردهلندب لستدال با هدف لقناع 0و متقاعدسازی دیگرلن نسبت به رله حل مشکات
لنجام میشادب نایسنده یکی لز مهمترین روشهای تغییر سیاستهای عمامی در لشارهای
دمالرلتیک رل لقناع ذینفعان لز طریق لستدال معرفی میلندب به عنالن مثا وی با لشاره به بحرلن
ماشکی لابا در زمان لندی ،حل لین بحرلن رل ناعی لقناع میدلند در حالی له فردی در اایگاه
رئیسامهار میتالنست لز روشهای دیگری همچان لستفاده لز قدرت یا زور نیز بهره بگیردب
با لین حا برخی لز صاحبنظرلن لنتشار رلهحل رل مبتنی بر قدرت و نفاذ میدلنند نه لقناع ذینفعانب
در لین زمینه میتالن به رلبرت دل لشاره لردب وی با نشان دلدن وااد لثرت نخبگان پیرلمان
مسائل ،تقسیم نفاذ بین گروههای نخبه لز یک سا و نخبگان و مردم لز سای دیگر رل معرفی
میلندب
نایسنده با تألید بر لهمیت لقناع ذینفعان در لیجاد و لارلی سیاستها معتقد لست هیچ
تصمیمی نتیجه لار یک فرد نیست حتی لگر آن فرد رئیس امهار باشد ب که باید نقش مجماعه-
لی لز سیاستگذلرلن ،نخبگان ،بارولرلتها و گروههای ذینفع رل در البای تصمیمات مشاهده
لردب هیچ طرح سیاستی بدون لقناع لامل طرلحان آن و هدف قرلر دلدن سایر سیاستگذلرلن
لمکان پذیر نیستب حتی در عصر لینترنت لمتر طرح سیاستی رل می تالن مشاهده لرد له بدون
برگزلری نشست ها و بحث های ولقعی بین سیاستگذلرلن به گردش درآیدب بنابرلین لنتشار یک
طرح سیاستی ،فعالیتی پیچیده لستب با لین حا لاربرد لستدال در فرآیند سیاستگذلری تنها به
لقناع خاصه نمیشاد ب که لاربرد مهم دیگر ،لنتقاد 4لستب نایسنده مباحثه بین بازیگرلن مخت ف
رل مهمترین روش برلی سنجش رلهبردهای مخت ف در لقناع میدلند و معتقد لست مباحثه رل
میتالن برلی لین لمار مارد لستفاده قرلر دلد :سنجش رلهحلها ،سنجش رلبطه بین مساله و رلهحل
و سنجش لرلئهلننده رلهحلب وی در لدلمه مجماعه لقدلماتی له ذینفعان مخت ف در خصاص یک
رلهحل میتالنند لنجام دهند رل ذیل سه ماضاع للحاق ،مخالفت یا لنارهگیری دستهبندی نماده
و معتقد لست نگه دلشتن یک ذینفع به عنالن حامی رلهحل غالباً لاری پیچیده و دشالر لست و
همیشه لین لتفاق رخ نمیدهدب نایسنده در بخش بعدی به نحاه شکلگیری لئتافهای گفتمانی3
پیرلمان رلهحلها پردلخته و تاضیح میدهد له چگانه تباد گفتمانی له پدیدهلی بین فردی
لست به لئتافسازی منجر میشادب وی لیجاد لئتاف رل روشی متدلو برلی متحد لردن بازیگرلن
مخت ف در خصاص یک رلهحل ق مدلد میلندب وی با تالید بر لهمیت متقاعدسازی در پیاستن
لفرلد مخت ف به لئتاف ،روند تشکیل لئتاف و لرلئه بیانیه عمامی مشترک رل نتیجه گردهمآوری
1- Persuasion
2- Criticising
3- Discursive coalitions

297

فرآیند سیاسی سیاستگذاری :رویکردی عملگرایانه به سیاستگذاری عمومی

پیشرفته ذینفعان مخت ف دلنسته و معتقد لست همانطار له لئتاف رشد میلند ،یک رلهحل
مشترک نیز به وااد آمده و بین ذیفعان نهادینه میشادب
در نتیجهگیری لین فصل ،نایسنده معتقد لست همانطار له هیچ پیشنهاد سیاستی نمیتالند
بدون حمایت تعدلد معینی لز ذینفعان ظهار پیدل لند ،لنتشار یک پیشنهاد نیز ،ماضاعی ل یدی
لست له طرلحان رلهحل باید به آن تااه لنندب آنها باید قادر به متقاعد لردن بازیگرلن برلی
پیاستن به خالسته خاد باشندب لین ماضاع لز یک طرف بر لساس تالنایی بازیگرلن به لرلئه
لستدال های قانع لننده و لز سای دیگر تالنایی تعریف رلهحل و مدیریت آن لستب در لینجا
گفتمان لبزلری لست له به بازیگرلن در اهت دستیابی به تالفقی میان خادشان و ساختار لقدلم
امعی برلی حل مشکل لمک میلندب

 -5بیانیههای سیاستی 1برای مشروعیتبخشی به تصمیمگیران
ماضاع فصل پنجم لتاب ،نقش بیانیههای سیاستی در مشروعیتبخشی به سیاستها و
سیاستگذلرلن لستب نایسنده در لین فصل به تب یغات 4و نقش زبان در مشروعیتبخشی به
سیاستها و بازیگرلن میپردلزدب وی لنتخاب رلهحل رل مبتنی بر مبارزه تعریفشده بین نقش و
اایگاه ذینفعان میدلند و معتقد لست در فرآیند سیاستگذلری ،ذینفعان نه تنها به دنبا تحمیل
تصمیم خاد ب که در پی تحمیل خاد به عنالن تصمیمگیر 3لص ی هستندب وی به تناقض میان دو
رویکرد در لرتباط بین زبان و اایگاه بازیگرلن لشاره میلندب در رویکرد لو  ،قدرت در اایگاه
بازیگرلن قرلر دلرد و زبان صرفاً لبزلری برلی حمایت لز لین اایگاه لست در حالی له در رویکرد
دوم ،قدرت در درون زبان و لستدال بازیگرلن قرلر دلرد و لین ماضاع لست له منجر به تغییر
اایگاه آنها میشادب لین دو رویکرد با یکدیگر ناسازگار باده و لنتخاب هر یک لز آنها تأثیر
زیادی در فرآیند سیاستگذلری دلردب همانطار له هانا آرنت 2لستدال میلند رویکرد نخست،
س س همرلتبی و مبتنی بر نظم لقتدلرگرلیانه لست در حالی له رویکرد دوم بر لقناع و در نتیجه
نظم برلبر لستالر لستب وی تب یغات رل وسی هلی برلی نخبگان حالم در اهت حفظ قدرت دلنسته
و بر نقش زبان به عنالن لبزلری برلی لرتقاء ماقعیت مس ط بازیگرلن تالید میلندب نایسنده به
آثار السا در لین زمینه لشاره لرده و لبدلع لصطاح لتحاد 5تاسط طبقه حالم در آمریکا برلی
تحمیل لیده م ت و مشروعیتبخشی به س طه خادشان رل مثا میزندب با لین حا لین ماضاع
1- Policy Statements
2- Propaganda
3- Decision-maker
4- Hannah Arendt
5- Union
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با دیگر آثار وی در خصاص گفتمان در تناقض لستب نایسنده در لدلمه با تشریح نظرلت ماری
لدلمن در خصاص لهمیت زبان و تفسیر در فرآیند س طه ،زبان سیاسی رل به مثابه لبزلری برلی
نخبگان اهت مشروعیت بخشیدن به خاد تعریف میلندب بر لین لساس ،نخبگان با لستقرلر زبان
ع می و تکنیکی در پی مشروعیتبخشی به خاد هستند له لین ماضاع رل میتالن در آثار
هابرماس و باردیا نیز مشاهده لردب
در بخش دوم ،نایسنده به بررسی نقش ماقعیت بازیگرلن در فرآیند متقاعدسازی پردلخته و
معتقد لست ماقعیت هر بازیگر در فرآیند سیاستگذلری با فعالیتهایی له وی در لین حازه لنجام
میدهد ساخته میشادب لین ماقعیت ،نسبی لست و بستگی به بازیگر و تعامات وی دلردب در
لین حازه نیز همچان حازه مسائل و رلهحلها با بازی برچسبها مالاه هستیمب به لین معنا له
هر بازیگر دخیل در فرآیند سیاستگذلری برچسبی رل دریافت میلند له وزن وی در لین فرآیند
رل تعیین میلندب وی قائل به سه ناع برچسب یا ماقعیت برلی بازیگرلن لست :برچسب رسمی0
له اایگاه سازمانی یک بازیگر رل نشان میدهد؛ برچسب تصمیمگیر 4له حالی لز ماقعیت مس ط
بازیگر در فرآیند تصمیمگیری لست و برچسب رهبری 3له عاوه بر ماقعیت مس ط بازیگر،
مشروعیت وی در تصمیمگیری رل نیز نشان میدهدب به نظر نایسنده متقاعد لردن یک ذینفع
براسته 2لثر بسیار مهمی در فرآیند لنتشار رلهحل دلرد له لین لثر ،ترلیبی لز اایگاه و لستدال
بازیگر لستب در بسیاری مالقع ،اایگاه باعث مشروعیتبخشی به لستدال میگردد هرچند در
برخی مالرد ترغیب لفرلد لز طریق لابار لنجام میشادب
در بخش سام ،نایسنده به نحاه تثبیت اایگاه بازیگرلن در بیانیههای سیاستی میپردلزد و
معتقد لست زمانی له بیانیههای سیاستی لز مرح ه پیشنهاد به مرح ه تصمیم ولرد میشاد بازیگرلن
سعی میلنند اایگاه خاد رل در لین فرآیند تثبیت لنندب به لین ترتیب بر لساس وزن هریک لز
بازیگرلن ،بیانیههای سیاستی تغییر مییابدب نایسنده بیانیه سیاستی رل عرصه منازعه میان حامیان
و مخالفان پیشنهادهای سیاستی تعریف میلند له نتیجه آن ،شکلگیری ماقعیت ادید برلی
بازیگرلن دخیل لستب وی همچنین بر نقش بازیگرلن ذینفاذ در فرآیند تدوین بیانیههای سیاستی،
نقش گفتگا بین بازیگرلن در اهت مبارزه با بیثباتی ماااد در بیانیههای سیاستی ،تاقف زمانی
بیشتر بر رلهحلها در اهت ثبات بیشتر بیانیههای سیاستی و سیاسی لردن وضعیت اایگاهها
تألید میلندب بررسی لرتباط بین مسائل و رلهحلها ماضاع دیگری لست له نایسنده به آن
پردلخته و دو ناع بررسی در لین زمینه رل تشریح میلندب نخست ،بررسی بر لساس عینیت و
1- Official label
2- Decision-maker label
3- Leadership label
4- Important stakeholder
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عقانیتگرلیی له در لین زمینه تصمیمگیرلن به دنبا حرلت لز لحتما به قطعیت هستند و دوم
بررسی بر لساس لرزشها و لیدئالاژیهای متضاد بازیگرلن له در لین بررسی ،لمکان بحث و
مناظره س ب میشادب نایسنده معتقد لست مشروعیت رلهحلها لز تعریف اایگاه تصمیمگیرلن
ادلنشدنی لستب
وی پیچیدگی تصمیمگیری و سیاسی بادن آن رل با بیان یک مثا تجربی درباره متروی پاریس
تاضیح میدهدب به نظر وی تاسعه متروی پاریس نمادی لز تغییر سیاستهای عمامی و نتیجه
یک فرآیند تصمیمگیری پیچیده لست له لز لنحرلف ،چرخش و تغییر سیاست گرفته تا رها لردن
و شروع مجدد رل شامل میشادب با تااه به تغییرلتی له در تعریف ،لشکا و لتحادهای پیرلمان
لین طرح در طا  05سا لتفاق لفتاد ،بحثهای مفص ی لز سای گروههای مخت ف در لین زمینه
مطرح شد له نحاه رفتار تصمیمگیرلن در سیاستگذلری عمامی در مشروعیتبخشی به رلهحل
مارد نظرشان رل نشان میدهدب طرح متروی پاریس سه بار در سالهای  0883 ،0891و 0885
لصاح شد و هربار به گانهلی متفاوت تعریف شدب در حالی له در دهه  0891هدف ل ی لز
لارلی لین طرح ،رفت و آمد آسان شهروندلن به مرلز شهر پاریس لعام شده باد  -له به دلیل
ترلفیک زیاد مجبار بادند زمان زیادی رل در ترلفیک سپری لنند -در سا  0883مشکل دیگری
سرباز لرد له خروج مسافرلن لز مرلز پاریس بادب با لین حا دو سا بعد و با لفزلیش آلادگی
در شهر پاریس ،لاهش آلادگی شهر به عنالن هدف لص ی تاسعه مترو مطرح شدب در هر سه
مرح ه ،بازیگرلن مخت ف با تعاریف و لهدلف متفاوت به دنبا لقناع سایر بازیگرلن نسبت به
رلهحل خایش بادندب

نتیجهگیری :سیاستگذاری عمومی چگونه به علم سیاست شکل میدهد؟
نایسنده در فصل پایانی به ضرورت سیاستگذلری عمامی و نقش آن در شکلدهی به عرصه
سیاسی پردلخته لستب به باور وی سیاستگذلری عمامی به عنالن یک فعالیت سیاسی ضروری
با نشان دلدن لینکه مسائل لاتماعی قابل حل هستند اهان رل مسحار خاد میلندب بنابرلین،
سیاستگذلری برلی لعاده نظمی تاش میلند له مسائل ،منازعات و لنالع لنحرلفات باعث آن
شدهلندب درولقع ،سیاستگذلری عمامی یک فعالیت سیاسی لست له دیالکتیکهای متضاد نظم و
بینظمی رل با هم سازش میدهدب
هرچند لغرلقآمیز به نظر میرسد لما لین لتاب نشان دلد سیاستگذلری شامل شناسایی سرهم-
بندی ناقصی لز ولقعیتهایی لست له بازیگرلن لنجام میدهند-تصمیمات فاقد تصمیمگیر،
سیاستهای عمامی نامنسجم ،رلهحلهای بدون مساله و تغییرلتی له هیچ مسئالی ندلردب لین
لتاب تاش لرد نشان دهد تنها با رها لردن تضاد مصناعی بین دنیای گفتمان و عمل ،قادر به
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غ به بر مشکات سیاستگذلری هستیمب گفتمان در دراه لو و مهمتر لز همه ،یک عمل لاتماعی
لست له ذهنیت رل نشان میدهد؛ آن رل در یک رلبطه آشکار میلند و پیامدهای عم ی دلردب
همچنین نشان دلده شد در طا فرآیند سیاستگذلری لین شیاههای گفتمانی هستند له معنا رل
تعیین ،هایتها رل خ ق ،قدرت رل تازیع و رلهحلها رل منتشر میلنند ،باعث لقناع یا لختاف
میشاند و به قدرت مشروعیت میبخشندب نایسنده بیانیه سیاستی رل لبزلر شناختی میدلند له بر
لساس آن بازیگرلن به یک لبزلر معنا میدهند و لز آن لستفاده لنند تا دیگرلن رل به پذیرش لین
پیشنهاد متقاعد سازندب بر لساس ،لین بیانیه لست له بازیگرلن لئتافی رل شکل میدهند له لز لین
پیشنهاد پشتیبانی میلندب وی در پایان پیشنهاد میلند له مطالعات سیاستگذلری عمامی در ع ام
سیاسی تثبیت شادب چرل له دلنشمند سیاسی لز طریق تجزیه و تح یل سیاستگذلری عمامی،
میتالند به درک اامعه مدرن و تحاالت سیاسی آن بپردلزدب

