تأهلی در چیستی «الگَ» در الگَی اسالهی -ایزاًی پیشزفت :هداقِّبیی
اس هٌظز خطهشیگذاری ػوَهی
∗

سید هجتبی اهاهی
اػتبدیبس گشٍُ هذیشیت دٍلتی ،داًـ٤ذُ هٔبس ٙاػالهی ٍ هذیشیت ،داًـگبُ اهبم كبدٝ

دسیبٛت1397/05/18 :

ٓلیِالؼالم

 ،تْشاى ،ایشاى

پزیشؽ1397/11/29 :

∗ ًَیؼٌذُ هؼئَلsmemami@gmail.com :

بهار  ،8998دوره دوم ،شواره  ،8صص 8 - 39

واژگاى کلیدی :الگَ ،تَػِٔ ،پیـشٛت ،خيهـیگزاسی ٓوَهی.
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چکیده :اگشچِ ایشاى پیؾ ٍ پغ اص اً٠الة دسگیش ثشًبهِّبی هتٔذد تَػِٔ ثَدُ ،اهب هَهَّ تَػِٔ ّیچگبُ
هَهَّ خذی هحبٛل ٓلوی ایشاى ًجَدُ اػت .ثب ٍخَد آً٤هِ چٌهذیي وهَصُ داًـهگبّی اص خولهِ اٟتلهبد،
خبهِٔؿٌبػی ،هذیشیت دٍلتیٓ ،لَم ػیبػی ٍ هبًٌذ آى ثِ ُبّش هتلذی هجبوث ٓلوی ایي وَصُ ثهَدُاًهذ،
ٍلی دس ٓول پیـشٛت خذی وبكل ًـذُ اػت .ؿبیذ ی٤ی اص دالیل خذی آىً ،جَد ی ٢وش٣ت هٌؼهدن ٍ
تٔبهل ّناٛضا ثیي ٣لیِ سؿتِ ّبی هختل ٚدخیل دس هَهَّ تَػِٔ ثبؿهذ .دس ایهي هیهبى ،ثشخهی سؿهتِّهب
خوْآٍسیٌٌ٣ذُ ٍ تؼْیلگش وش٣ت خؤی ّوِ سؿتِ ّب ثِ ػَی ًِبهی اص الگَّب دس تَػِٔ ّؼتٌذ ٣هِ دس
ایي هؼیش ّن چٌذالگَیی سا خبیگضیي ت٢الگَیی ٣شدُ ٍ ّهن ارّهبى ٓوهَهی سا ثهشای ایهي ت٘ییهش آههبدُ
هیٌٌ٣ذ .ی٤ی اص ثْتشیي سؿتِّب ثشای ایي وش٣ت ،خيهـی گزاسی ٓوَهی اػت .ػبصٍ٣بس ایي ت٘ییش دس ایي
پظٍّؾ آهذُ اػت.
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هقدهِ
ایشاى اص ػبل  1948( 1327هیالدی) تب پیشٍصی اً٠الة اػالهی داسای پٌح ثشًبهِ ٓوشاى ٍ تَػِٔ
( 5ػبلِ ٍ  7ػبلِ) ثَدُ اػت ٍ پغ اص اً٠الة تبٌَ٣ى ًیض ػبثً ِ٠شاوی ٍ اخشای  5ثشًبهِ تَػهِٔ
سا داؿتِ اػت٤ً .تِ ٟبثل تَخِ ایي اػت  ِ٣ثِ لحبٍ تبسیخی ،پهغ اص آلوهبى (ٛ ،)1933شاًؼهِ ٍ
طاپي ( ،)1947ایشاى چْبسهیي ٣ـَسی اػت  ِ٣ثِ ثشًبهِسیهضی تَػهِٔ پشداختهِ اػهت (ا٣جهشی،
1378؛ هؤهٌی .)1374 ،ثب ایي ٍخَد ،هجبوث ًِشی تَػِٔ دس ایشاى ٟذهت آًچٌبًی ًهذاسد؛ چشا٣هِ
هجبوث تَػِٔ اص اثتذا پهیؾ اص آً٤هِ دس هحبٛهل ٓلوهی ٍ داًـهگبّی هٌهش ؿهَد ،دس هحبٛهل
٣بسؿٌبػی وَ٤هت ٍ ثب ّذایت هؼتـبساى خبسخی ًِیش ؿش٣ت هَسیؼي ًَدػي هٌش ؿذ .پهغ
اص اً٠الة ًیهض ّوهَاسُ ایهي ثحهث دس هحبٛهل ٣بسؿٌبػهی وَ٤ههت خهذیتهش اص داًـهگبُّهب ٍ
پظٍّـ٤ذُّب ثَدُ اػت.
ٍأٟیت آى اػت  ِ٣دس ًین ٟشى گزؿتِ ،ثِخض ثشخی آثبس ًبدس ٓلوی ،ثحهث تَػهِٔ ّهیچگهبُ
هَهَّ خذی هحبٛل ٓلوی ایشاى ًجَدُ اػت .اگشچِ چٌذیي وَصُ داًـگبّی ˚ اص خولهِ اٟتلهبد
تَػِٔ ،خبهِٔ ؿٌبػی تَػِٔ ،هذیشیت دٍلتهی تٌجی٠هی ٍ تَػهًَِٔ ،ػهبصی ٍ دگشگهًَی ػیبػهی،
استجبًبت تَػِٔ ٍ تَػِٔ سٍػتبیی ˚ ثُِبّش هتلذی هجبوث ٓلوهی ایهي وهَصُ ثهَدُاًهذٍ ،لهی
ّیچگبُ چٌیي ً٠ـی پیذا ً٤شدًذ .هـبّذُ هیؿَد  ِ٣داًـدَیبى ٍ داًـگبّیبى ثؼیبسی دس ی٤هی
اص ایي وَصُّب هـَ٘ل ّؼتٌذٍ ،لی وتی وَصُّبی ّو٤بس خَد سا ًویؿٌبػٌذ .اص آًدب ّ ِ٣ش ی٢
اص ایي سؿتِّب دس داًـ٤ذُّبی هتٜبٍتی اسائِ هیؿًَذ٣ ،وتش اتٜب ٝهیاٛتذ  ِ٣اػبتیذ ی ٢وَصُ ثش
ػش ٣الع وَصُ دیگش وبهش ؿًَذ .وتی دس ه٠بالت ٍ ٣تت ًیض ،اسخبّ ٣وتشی ثِ آثبس وَصُ دیگهش
هـبّذُ هیؿَد .تب ثِ وبل تٌْب چٌذ ه٠بلِ تَػي یه ٢هتخلهق اٟتلهبد تَػهِٔ ثهب ّو٤هبسی
خبهِٔؿٌبع تَػِٔ ٍ یب هذسع هجبوث هذیشیت دٍلتی تٌجی٠ی ٍ تَػِٔ ًگبؿتِ ؿذُ اػت .ؿهبیذ
ٓلت ایي اهش آى ثبؿذ  ِ٣ایي سؿتِّب دسٍا ْٟثیـتش ثشای تأهیي ًیشٍی پشٍطُّهبی ٗشثهی تَػهِٔ
ًشاوی ؿذُ ثَدًذ ،تب ساُ اًذاصی ی ٢وش٣ت ٓلوی ٍ ٤ٛشی .ثِ ٌَٓاى هثبلٌّ ،گهبهی ٣هِ سؿهتِ
هذیشیت تَػِٔ سا دس داًـگبُّبی هٔتجش آهشی٤بیی خؼتدَ ههیٌ٣هین ،خبیگهبُ ٍیهظُای ثهشای آى
ًوییبثین .اگش ّن دس چٌذ داًـگبُ هحذٍد سؿتِّبی هـبثْی یبٛت هیؿَد ،كشاوتبً تشثیهت ًیهشٍ
ثشای ٣ـَسّبی خْبى ػَم ثِ ٌَٓاى ّذ ٙایي دٍسُ ّب دس ًِش گشٛتِ ؿذُ اػت ًِ ،چیضی ؿهجیِ
هذیشیت تَػِٔ دس آهشی٤ب 1.ثِ ّویي دلیل اػت  ِ٣ایي سؿهتِّهب ثیـهتش ثهِ ٌٓهَاى ثلٌهذگَّبی
 .1د٣تش اثَالحؼي ٠ٛیْی اص اػبتیذ ثشخؼتِ هذیشیت تَػِٔ ًیض ثِ ایي اهش ارٓبى داسدٍ .ی هٔت٠ذ اػت سٟبثت آهشی٤ب ٍ ؿهَسٍی
ثشای تجلیٖ ٍ اًتـبس ایذئَلَطی خَد دس ٣ـَسّبی دیگش ،ثِ ّوشاُ ػَدای تَػِٔ دس ٣ـَسّبی تبصُ اػهت٠اللیبٛتهِای ٣هِ ٛبٟهذ
ًْبدّب ٍ ُشٛیتّبی ٓلوی ٍ اخشایی الصم ثَدًذٛ ،وب سا ثشای ووَس ٣بسؿٌبػبى ٍ كبوتًِشاى خَاههْ تَػهِٔیبٛتهِ دس ایهي

آسیب شٌبسی فزٌّگ داًشگبّی کشَر بزای پزداختي بِ الگَی اسالهی -ایزاًیی
پیشزفت

٣ـَسّب ٛشاّن ٣شد (٠ٛیْی )2 :1385 ،ثٌبثشایي هجبوث هذیشیت تَػِٔ اٗلت خوْثٌذی هـهبٍسُّهبی ایهي ٣بسؿٌبػهبى ٗشثهی
اػت.
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دس ػبلّبی گزؿتِ ،هتلذیبى اخشایی تَػِٔ ٍ كبوتًِشاى آى ّوهَاسُ اص ٠ٛهذاى یه ٢وش٣هت
٤ٛشی ٍ اخشایی خذی دس تَػِٔ ؿ٤بیت ٣شدُاًذ .ایي دس وبلی اػت  ِ٣ی ٢وش٣هت ٓلوهی پَیهب
ثذٍى ّو٤بسی ٍ تـشی ٢هؼبٓی هدوَِٓ ایي سؿتِّب اه٤بىًبپزیش اػهتٌّ .گهبهی ٣هِ ٣ـهَس
ٓوی٠بً اص تَخِ خذی ٍ ٓوی ٞثِ ٓلَم اختوبٓی دس ٠ٛش ثِ ػش هیثشدٌّ ،گبهی  ِ٣هجبوث تَػهِٔ،
ثذٍى ًش ٍ ً٠ذ سیـِّب ،كشٛبً ثِ هدوَِٓای داًـدَی دس ػهَدای ههذس ١تحلهیلی آههَصؽ
دادُ هیؿَدٌّ ،گبهی  ِ٣تِّ٤هبی ایهي پهبصل ٤ٛهشی ٗهشة ثهِ كهَست سؿهتِّهبی هدهضا ٍ
تِ٤تِ٤ؿذُ دس داًـ٤ذُّبی هتٜبٍتی هٌش هیؿًَذ ّ ِ٣ش یٓ ٢لهیسٗهن ههّٔٚهبی ثؼهیبس
هذٓی توبهیتخَاُ اكال ّوِ اهَس خبهِٔ ّؼتٌذ ،چگًَِ هیتَاى اًتِبس یه ٢وش٣هت ٓلوهی ٍ
٤ٛشی ٓوی ٍ ٞثَهی سا دس رّي پشٍساًذ.
آیب ٓالٍُ ثش سؿتِّبی  ،َٝٛػبیش سؿتِ ّبی ٓلَم اًؼبًی ٍ اختوبٓی ًیهض دس هجبوهث تَػهِٔ
ً٠ؾ داسًذ؟ د٣تش سهب داٍسی اسد٣بًی ( )1389دس ٣تبة «ٓلَم اًؼهبًی ٍ ثشًبههِسیهضی تَػهِٔ»
هٔت٠ذ اػت ٗ ِ٣بیت ٍ دٗذِٗ ّوِ ٓلَم اًؼبًی ٗشة ،ػبختي خْبى هذسى ٍ وهل ثحهشاىّهبی
آى اػت .ایي ًـبى هیدّذ  ِ٣ػبخت خْبى هذسىً ،خ تؼهجی ّوهِ ٓلهَم اًؼهبًی ٍ اختوهبٓی
ٗشة اػت .ثٌبثشایي هجحثی ًِیش تَػِٔ ِ٣ ،دسٍا ْٟوش٣ت خبهِٔ ثِ ػوت ی ٢تلَیش هٌلَة ٍ
ه٠جَل اختوبٓی اػت ،هؼتلضم ّو٤بسی ٍ تٔبهل خؤی ٣لیِ ٓلَم ٍ هٔهبس ٙاًؼهبًی ٍ اختوهبٓی
اػت ٍ ثذٍى ایي دٗذِٗ ٍ دسد خؤی ٍ تٔبهل ٍ ّو٤بسی ّناٛضاّ ،یچ اًتِهبس هٔ٠هَلی اص خبهٔهِ
داًـگبّی ٣ـَس ًویتَاى داؿت .ایي دس وبلی اػت ٍٟ ِ٣تی اص سؿتِّبیی  ِ٣استجبى ثهیٍاػهٌِ
ثب هجبوث تَػِٔ داؿتٌذ گزس هیٌ٣ین ،دسهییبثین ٍ ِ٣هٔیت دس ػبیش سؿهتِّهب ث٘هشًحتهش اػهت.
سؿتِّبی ٓلَم اًؼبًی ٍ اختوبٓی هب ،ثب آًٓ ِ٤وی٠بً ٍامداس ه٘شةصهیي ثهَدُاًهذً ،ؼهجت ثهِ ایهي
دٗذِٗ ٍ ًخ تؼجی  ،خَدآگبّی ًذاؿتِ ٍ ًذاسًذ .هیتَاى گٜت ثؼیبسی اص سؿهتِّهبی داًـهگبّی

تأهّلی در چیستی «الگو» در الگوی اسالهی -ایرانی پیشرفت...

تجلی٘ی الگَی ٗبلت تَػِٔ ٗشثی ٓول هیٌٌ٣ذ .ثِ ٓجبست ثْتش ،ایي سؿتِّبی هختله ٚكهشٛبً دس
تجلیٖ تَػِٔ ٗشثی ّوگبهی ٍ ّوبٌّگی داسًذٍ ،گشًِ ّیچ استجبى ػبصهبىیبٛتِ ٍ خذی ثیي آىّهب
یبٛت ًویؿَد.

9

دوره دوم ،شواره 8

بهار 8998

فصلناهه هطالعات هدیریت دولتی ایراى
4

ّیچگبُ گَؿِ ًگبّی ثِ هجبوث تَػِٔ ًیبًذاختِاًذ .ثِ ٌَٓاى ًوًَِ ،هدوَِٓ سؿتِّبی الْیبت ٍ
هٔبس ٙاػالهی ٣وتشیي دٗذِٗ سا دس دِّّبی گزؿتِ دس هجبوث تَػِٔ اص خَد ًـبى ًذادُاًهذ؛ دس
وبلی  ِ٣اٍلیي ٣تبةّب دس ٗشة  ِ٣ثِ ٌَٓاى سیـِ هجبوهث تَػهِٔ ؿهٌبختِ ههیؿهًَذ ًِ -یهش
«ثشٍت هلل» (اػویت ٍ )1357 ،یب «اخال ٝپشٍتؼهتبى ٍ سٍ ػهشهبیِداسی» (ٍثهش - )1371 ،ثهب
دٗذِّٗب ٍ دسٍىهبیِّبی دیٌی ٍ هزّجی ؿ٤ل گشٛتِ ثَدًذّ .وِ آًچِ گزؿت ًـبى هیدّذ ِ٣
ایدبد ی ٢وش٣ت ٓلوی ٍ ٤ٛشی اكیل دس ٓلَم اًؼبًی ٍ اختوبٓی ٣ـهَس ًیبصهٌهذ یه ٢ثشًبههِ
تحَل ّوِخبًجِ دس ایي هدوَِٓ اػت؛ ٍ هؼلوبً چٌیي تحَلی ثیؾ اص آً ِ٤هحتبج ؿ٤لی ػهخت
ٍ ػبصهبًی ثبؿذً ،یبصهٌذ ٍخَّی ًشماٛضاسی ٍ ٛشٌّگی اػت.
دس چٌیي ٍهٔیتی ،ه٠بم هِٔن سّجشی دام ُلهِ ثهب ًهش ثحهث «الگهَی اػهالهی -ایشاًهی
پیـشٛت» ٍ دِّ «پیـشٛت ٍ ٓذالت» ،ثشخی اًگیضُّب سا دس هدوَِٓ ٓلَم اًؼبًی ٍ اختوهبٓیٍ ،
ّوچٌیي ٓلَم وَصٍی صًذُ ٣شدُ اًذ تب ثب اّتوبم ثیـتشی ثِ ایي ًَّ هجبوث ثپشداصًذ .اهب هتأػٜبًِ
ایي ٓضم ٍ اّتوبم ثیـتش ،دس ّوبى ٛشٌّگ ٓلوی ٍ داًـگبّی ههشین ٍ ًبثؼهبهبى ٣هِ ر٣هش آى
سٛت ،دس وبل ًـَ ٍ ًوَ اػتٛ .شٌّگ ٓلوی ٍ داًـگبّی ثخـیًگش گزؿتِ ٌَّص هَخَد اػهت،
ٍ ّویي اهش هَخت ؿذُ اػت  ِ٣تالؽّبی وبهش ًیض خذا ٍ هٌ ٢ٜاص ی٤ذیگش ثهبٟی ثوبًٌهذ .ثهِ
ٓجبست دیگش ،داًؾپظٍّبى اٟتلبد ،خبهِٔؿٌبػی ،هذیشیت ٍ الْیبت ٍ هٔبس ٙاػهالهی ،هٌٜه ٢اص
ی٤ذیگش ،ثش اػبع ًگشؽ خبف خَد ثِ هَهَّ ٍ ثب اػتٜبدُ اص اثضاسّب ٍ سٍؽّبی هختق سؿهتِ
خَد ،ثحث الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت سا دًجبل هیٌٌ٣ذ .اص ّویي سٍ هیتَاى پیؾثیٌی ٣شد
 ِ٣ایي خٌَى هَاصی ٤ٛشی خذا ٍ سّب اص ی٤ذیگش ثِ پیؾ سٛتِ ٍ ّناٛضایی ٍ تحهَل ثٌیهبدی دس
ّیچی ٢اص آىّب هـبّذُ ًخَاّذ ؿذ .ثِ ّویي دلیل اػت  ِ٣اگش ثِ دالیلهی خهبف ٍ هٌٔ٠هی،
هحلَالت ٤ٛشی ایي سؿتِّبی هختل ٚثِ هذٓیبى دیگش سؿتِّب ٓشهِ ؿَد ،یب ههتْن ثهِ ایهي
هیؿًَذ  ِ٣هجتٌی ثش پیؾٛشمّبی ٗیشاػالهی پذیذ آهذُاًذ ٍ ،یب ایٌ ِ٤هؼبئل ٍ دٗذٗهِّهبی
اكلی هَهَّ تَػِٔ یب الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت ًبدیذُ گشٛتِ ؿهذُ ٍ دسًتیدهِ هجهبوثی
ثیهٌٔب یب ٗیشٟبثل اػتٜبدُ تَلیذ ؿذُاًذ.
هـ٤الت هدوَِٓ ٓلَم اًؼبًی ٍ اختوبٓی اهشٍص ثشای پشداختي ثِ ثحهث الگهَی اػهالهی-
ایشاًی پیـشٛت ثِ هـ٤ل وبهش هحذٍد ًویؿَد ٍ ثهِتهبصگی ًیهض پذیهذ ًیبههذُ اػهت .ثٌهبثشایي
ّوچَى ّش هٔول ٛشٌّگی دیگش ،ساُول آى یً ٢ؼخِ ی٤تب ًیؼت  ِ٣ثِػشٓت ًیض آثبس هثجهت
آى ٟبثل هـبّذُ ثبؿذ .ه٠بلِ وبهش ی٤ی اص ساُولّبی هٜیذ ٍ هؤثش سا تب وهذ تهَاى ٍ ٍػهْ خهَد
تـشی ٍ ثشسػی هیٌ٣ذ .ثِ ًِش هیسػذ ّو٤بسی ٍ تـشی ٢هؼبٓی سؿهتِّهب ٍ كهبوتًِهشاى
وَصُ ّبی هختل ٚثیؾ اص ّش چیض ًیبصهٌذ «ْٛوی هـتش ٍ ١خبهْ اص چیؼتی الگهَ» ثبؿهذ .ایهي
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آسیبشٌبسی فْن جبهؼِ ػلوی ٍ اجزایی کشَر اس خطهشی ٍ خطهشیگذاری
ثب دٗذِٗ ای  ِ٣دس ٟؼوت ٟجل پذیذ آهذ ،ثِ ػشإ خيهـیگزاسی ٓوَهی هیسٍین تب ثب اػهتٜبدُ
اص چبسچَةّبی آىْٛ ،وی ثْتش اص چیؼتی الگَ پیذا ٌ٣ین.
دس ٣ـَس هب ْٛن َٝٛالٔبدُ ًبكحیحی اص خيهـی یب ػیبػهت ٓوهَهی ؿه٤ل گشٛتهِ اػهت.

سید هجتبی اهاهی

ْٛن هـتش ١ثبیذ ثِ گًَِای ثبؿذ  ًِ ِ٣تٌْب اٟتوبئبت ًِشی سؿتِّبی هختله ٚسا لحهبٍ ٌ٣هذ،
ثل٠ً ِ٤ـِای ثشای ثشٟشاسی ًِوی هٌٔبداس اص هجبوث ایي سؿتِّب دس ٌ٣بس ی٤ذیگش ثِ دػت دّذ.
دس اسائِ ایي ساُول هیتَاى اص تدشثِ ٗشة ًیض ثْشُ گشٛت .ثشای ًوًَِ ثبیهذ اص خهَد ثپشػهین
آهشی٤بییّب ول هؼبئل دٍلتی ٍ وَ٤هتی خَد سا اص ًشی ٞچِ سؿهتِ یهب سؿهتِّهبی داًـهگبّی
پیگیشی هیٌٌ٣ذ؟ ّوبى گًَِ  ِ٣دس هجبوث ٟجلی گزؿت ،آىّب چٌیي اهشی سا اص ًشی ٞسؿتِّبی
هَػَم ثِ تَػِٔ پیگیشی ًویٌٌ٣ذ ،ثل ِ٤ایي سؿتِ ّب سا ثیـتش ثشای اسائِ ثِ ٣ـَسّبیی ٣هِ خهَد
«دس وبل تَػِٔ» هیخَاًٌذً ،شاوی ٍ پبیِسیضی ٣شدُاًذّ .وبىگًَِ  ِ٣هٌهش ٣هشدین ثهِ ًِهش
هیسػذ دس ٗشةّ ،وِ سؿتِ ّبی ٓلَم اًؼبًی ٍ اختوبٓی دس ًِوی پَیب دس ٌ٣بس ّن ثهشای اداسُ ٍ
است٠بی خبهِٔ دس وبل تالؽ ّؼتٌذ؛ اهب سؿتِّب ٍ وَصُّبیی ًیض ٍخَد داسًذ  ِ٣استجهبى ثیـهتشی
ثب هؼبئل ٍ هـ٤الت وَ٤هتی داسًذ ٍ خوْآٍسیٌٌ٣ذُ ٍ تؼْیلٌٌ٣ذُ وش٣ت خؤی ػبیش سؿتِّب
ّؼتٌذ .ثشای ًوًَِ اگش ثِ داًـگبُ ّبسٍاسد هشاخِٔ ٌ٣ین خَاّین دیذ ٣هِ داًـه٤ذُای ثهب ٌٓهَاى
«داًـ٤ذُ وَ٤هت» 1دس خَد خبی دادُ اػت .دس ایي داًـ٤ذُ ،اػبتیذ هجشص سؿتِّبی هختله ،ٚاص
هحیي صیؼت گشٛتِ تب اًذیـِ ػیبػی ٍ ،اص اًؼبىؿٌبػی تب ٛلؼ ِٜگشد ّهن آههذُاًهذ ٍ پیشاههَى
هؼبئل ٍ هـ٤الت دٍلت ٍ وَ٤هت ثِ هٌبلٔهِ ٍ پهظٍّؾ ههیپشداصًهذ .هْهنتهشیي سؿهتِ ایهي
داًـ٤ذُ ،دٍ سؿتِ «خيهـی ٓوَهی»« ٍ 2هذیشیت دٍلتی»ّ 3ؼتٌذ .ثِ ًِش هیسػذ  ِ٣اگش ٟشاس
اػت ثشای ؿٌبخت ساُّبی وَ٤هتداسی اص هدوَِٓای اص ٗشة اٟتجبع ؿَد ،ایي داًـ٤ذُ ٍ ایي
سؿتِّب اسخ ثبؿٌذ.
اص آًدب  ِ٣دٍ سؿتِ  ،َٝٛثیـتشیي دسخِ ثیيسؿتگی سا داسا ّؼتٌذ ٍ هتٌَّتهشیي سؿهتِّهبی
تحلیلی دسگیش هٌبلِٔ ٍ تح٠ی ٞدس آىّب ّؼتٌذ ،دس دسٍى آىّهب چهبسچَةّهبی ًِهشی ؿه٤ل
گشٛتِ  ِ٣ثتَاًذ تب وذٍدی سؿتِ ّبی هختل ٚسا دٍس ی ٢هیهض خوهْ ٌ٣هذ ٍ ثهیي آىّهب تٜهبّن ٍ
گٜتگَ ثشٟشاس ػبصد .ه٠بلِ وبهش ػٔی خَاّذ ٣شد ثب الْبم اص ثشخی اص ایي چبسچَةّبْٛ ،وی خهبهْ
اص چیؼتی الگَ اسائِ ٌ٣ذ.
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خبلت تش آً ِ٤ثب ٍخَد ًش هجبوث هتٔبسٓ ٙلوی دًیب دس ٣ـَس دس ایي هَهَّ ،وتهی ْٛهن ٗلهي
خَدهبى سا اص خيهـی یب ػیبػت ٓوَهی ثش ًِشیِّبی ٗشثی ًیض تحویل هیٌ٣ین؛ یب ثهِ ٓجهبست
ثْتشْٛ ،وی هتٜبٍت اص ایي ًِشیِّب ثشای خَدهبى تذاس ١دیذُ ایهن .ػهِ اًحهشا ٙدس ایهي هیهبى
ػشًَؿتػبصتش ثِ ًِش هیسػذ )1( :هحذٍد داًؼتي خيهـیّبی ٓوَهی ثِ «ػیبػتّبی ٣الى
٣ـَس»؛ (« )2آالهی» داًؼتي خيهـیّبی ٓوَهی (ثِ ٓجبست دیگش ،اگش چیضی آالم ٍ اثهالٕ
ًـذُ ثبؿذ ،هب آى سا خيهـی ًویداًین)؛ (« )3وتوی» داًؼتي خيهـیّبی آالهی (ثِ ٓجهبست
دیگش ،اگش چیضی آالم ٍ اثالٕ ؿَد ،هب آى سا خيهـی وتوی ٍ ًْبیی هیداًین).
ػِ تل٠ی ثبال ،ثب ٗبلت تٔبسی ٚخي هـی ٓوَهی ،ثب توبم اختالًِ ٙش آًبى ،تٔبسم داسد .ی٤ی
اص تٔبسی ٚهـَْس خي هـی ٓوَهی ثِ ٟشاس صیش اػت« :خيهـی ٓوَهی ،هدوَِٓای اص اٟهذاهبت
ًؼجتبً ثبثت ٍ پبیذاسّ ٍ ،ذٛوٌذ دٍلت ،ثِ ٟلذ ول ی ٢هٔول یب دٗذِٗ ٓوهَهی خبهٔهِ تٔشیهٚ
هیؿَد» ) .(Anderson, 2011: 7ثش ایي اػبع ،خيهـی ٓوَهی كهشٛبً چٌهذ خولهِ ٍ گهضاسُ
آالهی ًیؼت ،ثل ِ٤ػیشُ ٓولی وَ٤هت ٍ دٍلت دس هَاخِْ ثهب یه ٢هؼهئلِ اػهت .ایهي ػهیشُ
ٓولی ،هٌوئٌبً هـتول ثش ػیبػت ّبی ٣الى آالهیَٟ ،اًیي ،ه٠شسات ٍ آییيًبههِّهبی تهذٍیٌی،
هٌبثْ تخلیق یبٛتِ ،سٍالّب ٍ ٔٛبلیتّبی كَست گشٛتِ ٍ هَاسدی اص ایي دػت اػت .ثِ ٌَٓاى
هثبل وتی اگش ػیبػت ٣الى آالهی ٣ـَس ووبیت اص تَلیذ ثبؿذٍ ،لهی ثبًهّ٢هب تؼهْیالتی ثهِ
تَلیذٌٌ٣ذگبى اسائِ ًویدٌّذً ،ویتَاى خيهـی ٣ـهَس سا ووبیهت اص تَلیهذ داًؼهت .ثهِ ٓجهبست
دٟیٞتش ،دس خي هـی ٓوَهی هب دس پی ٣ـ« ٚسٛتبس» وَ٤هت ّؼهتینٍٟ .تهی ػیبػهتی آهالى
هیؿَد ٍلی دس سٛتبسّبی هختل ٚوَ٤هت دیذُ ًویؿَدً ،ویتَاى ػیشُ ٓولی آى وَ٤هت سا ثهب
كش ٙآالهیِ ّبی آى هَسد ٟوبٍت ٟشاس داد .ثهِ ّوهیي دلیهل اػهت ٣هِ خهي هـهی ٓوهَهی،
«هدوَِٓای اص اٟذاهبت» داًؼتِ ؿذُ اػت ٍ ثِ ّویي دلیهل اػهت ٣هِ تهب ٌّگهبهی ٣هِ ًیهت
ػیبػتگزاس (اگش ثٍِا ْٟدس ػیبػتّبی ٣الى آالهی هٌٔ٤غ ؿَد) ،دس اس٣بى ٍ اٟذاهبت هختلٚ
اخضاء هختل ٚوَ٤هت ًْبدیًٌِ« ،ؼجتبً ثبثت ٍ پبیذاس» ًـَدً ،ویتَاًین آى ػیبػهت سا خهيهـهی
ٓوَهی ٣ـَس ثذاًین.
تب ایٌدب ً٤بت هختلشی دس خلَف هبّیت خيهـی ٓوَهی ثیبى ؿهذ .دس اداههِ ،تَكهیٜی
خالكِ اص ٛشایٌذ خيهـی اسائِ هیؿَد تب ْٛن ثْتشی اص آى پیذا ٌ٣ین .ثِ دالیلی هتٌهَّٛ ،شایٌهذ
خيهـی هـتول ثش هدوَِٓ ٌٓبكش ثیًْبیت پیچیذُای اػت:
ثِ ًَس ًجیٔی كذّب ثبصیگش اص گشٍُّبی ریً ،ْٜهؤػؼبت دٍلتی ٍ هدبهْ ٟهبًَىگهزاسی دس
ػٌَ هختل ٚوَ٤هت ،پظٍّـگشاى ٍ ٟوبت دس ی ٢یب چٌذ ثٔذ ٛشایٌذ خيهـی دسگیش ّؼهتٌذ.
ّش ی ٢اص ایي ثبصیگشاى (چِ و٠ی٠ی ٍ چِ وَٟ٠ی) ثِ كَست ثبل َُ٠اسصؽّهب یهب هٌهب ْٛهتٜهبٍت،

تأهّلی در چیستی «الگو» در الگوی اسالهی -ایرانی پیشرفت...
سید هجتبی اهاهی

ادسا٣بت هختل ٚاص هَٟٔیت ٍ تشخیحبت هتوبیضی ثشای خيهـی داسًذ.
ٛشایٌذ خيهـی هٔوَالً هتووي گؼتشُای صهبًی وذٍد ی ٢دِّ یهب ثیـهتش اػهت؛ صیهشا ایهي
ه٠ذاس وذاٟل دٍسُ صهبًی اٗلت چشخِّبی خي هـی ،اص َُْس ی ٢هـ٤ل تهب تدشثهِای ٣هبٛی اص
اخشا ثشای اسائِ ی ٢اسصؿیبثی ثِ ًؼجت هٌلٜبًِ اص آثهبس یه ٢ثشًبههِ اػهت .تٔهذادی اص هٌبلٔهبت
پیـٌْبد هیدٌّذ  ِ٣ثشای ثهِ دػهت دادى ْٛوهی هٔ٠هَل اص اثهش هدوَٓهِ هتٌهَٓی اص ؿهشایي
اختوبٓی -اٟتلبدی ٍ ثِ هٌَِس اًجبؿت داًؾ ٓلوی پیشاههَى یه ٢هـه٤ل ،اوتوهبالً دٍسُای دس
وذٍد  20تب  40ػبل هَسد ًیبص اػت.
دس ّش وَصُ هٜشٍم خيهـیًِ ،یش خيهـیّبی ٌ٣تشل آلهَدگی ّهَا یهب خهيهـهیّهبی
ػالهت ،ثِ ًَس هٔوَل دُّب ثشًبهِ هختل ،ٚچٌذیي ػٌ اص وَ٤هت سا دسگیش خَد هیٌٌ٣ذ  ِ٣یب
دس وبل اخشا ّؼتٌذ ٍ یب ثشای اخشا پیـٌْبد هیؿًَذ .اص آًدب  ِ٣ایي ثشًبهِّب ثِ هَهَٓبت ثِ ّن
پیَػتِای هیپشداصًذ ٍ ثبصیگشاى ی٤ؼبى ثؼیبسی سا دس ثش ههی گیشًهذ ،ثؼهیبسی اص داًهؾپظٍّهبى
هٌش هیٌٌ٣ذ ٍ ِ٣اوذ تحلیل هٌبػت ،خشدُػیؼتن یب وَصُ خيهـی اػهتً ٍ ،هِ یه ٢ثشًبههِ
وَ٤هتی خبف.
هجبوثبت خي هـی دس ثیي ثبصیگشاى دس خشیبى خلؼبت هدبهْ ٟبًَىگزاسی ،دٓبٍی ٟوهبیی ٍ
ه٠شسات اداسی پیـٌْبدیٓ ،وَهبً هـتول ثش ثحثّبی ٌٛی ثؼیبسی دسثهبسُ ؿهذت یه ٢هـه٤ل،
ٓلل آى ٍ آثبس هحتول ساُولّبی خيهـی ثذیل اػتْٛ .ن ٛشایٌذ خيهـی هؼهتلضم تَخهِ ثهِ
ً٠ـی اػت  ِ٣چٌیي ثحثّبیی دس ٣ل ٛشایٌذ خيهـی ثبصی هیٌٌ٣ذ.
آخشیي ٓبهلی ٛ ِ٣شایٌذ خيهـی سا ث٘شًح هیٌ٣ذ ایي اػت  ِ٣اٗلت هجبوثبت هتوهوي آت٠هبد
ٓوی ٞثِ اسصؽّب یب هٌب ،ْٛودن ثبالیی اص پَل ٍ دس ثشخی هَا ْٟاخجبس ی ٢هشخهْ ٟذستوٌهذ اػهت.
اگش ػْن ّش ی ٢اص ایي هَاسد سا دس ًِش ثگیشین ،هجبوثبت خيهـی ثِ ًذست ؿجیِ ثحثّبی هؤدثبًِ
داًـگبّی هیؿَد .دس َٓم ،اٗلت ثبصیگشاى ؿذیذاً ٍػَػِ هیؿًَذ تهب ؿهَاّذ سا گضیٌـهی اسائهِ
دٌّذ ،آساء ٍ هَاهْ هخبلٜبى خَد سا ثذ تٔجیش ٍ تٜؼیش ٌٌ٣ذ ،هخبلٜبى سا هدجهَس ٍ ثهی آتجهبس ٌٌ٣هذ ٍ
ٟبٓذتبً هَٟٔیت سا ثشای و َٜهٌب ْٛخَد ٍاسًٍِ خلَُ دٌّذ (.(Sabatier, 2007: 3-4
ّوبى گًَِ  ِ٣تب وذٍدی هـخق ؿذ هب دس خيهـی گزاسی ٓوهَهی ،ثهب هجبوهث ٍ هؼهبئل
پیچیذُای هَاخِ ّؼتین .اگش تلَس هب ثش ایهي اػهت دس كهَست تهذٍیي هدوَٓهِای اص اػهٌبد ٍ
َٟاًیي ،اهش «الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت» ثؼبهبى خَاّذ ؿذ ،ثِ خٌب سٛتِاین .ه٠بلهِ وبههش
دس پی آى اػت  ِ٣ثتَاًین تب وذ اه٤بى ایي پیچیذگی سا دس ْٛهن «الگهَ» ًیهض اص یهبد ًجهشین .ثهب
ؿٌبخت كحی ٍ ٍأٟی اػت  ِ٣خَاّین تَاًؼت تذثیش ٍ اٟذام كحیحی سا ثشًبهِسیضی ٌ٣ین.
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آسیبشٌبسی بزداشتّبی هَجَد اس الگَ در الگَی اسالهی -ایزاًی پیشزفت
ٌّگبهی  ِ٣دس هلبوجِ ّب ،ه٠بالت ٍ هَهْ گیشی ّبی هختل ٚلِ یب ٓلیِ الگَی اػالهی -ایشاًهی
پیـشٛت دٟت هیٌ٣ین ،هـخق هیؿَد ٓ ِ٣لیسٗن ایٌ ِ٤اٗلت آىّب ْٛن ٍ ثشداؿت خَد سا اص
«چیؼتی الگَ» تلشی ًویٌٌ٣ذ ،اهب دسٍاْٛ ْٟن خبكی اص الگَ سا ثِ ٌَٓاى پهیؾٛهشم دس ًِهش
گشٛتِاًذ .ثشخی اص ایي ثشداؿتّب ثِ ٟشاس صیش اػت:
اٗلت اٟتلبدداًبى ٍ هتخللبى تَػٌِّٔ ،گبهی  ِ٣كهحجت اص الگهَ ههیؿهَد ،خَاػهتِ یهب
ًبخَاػتِ ،هدوَِٓای اص ٛشهَلّب ٍ هٔبدالت سا دس ًِش هیگیشًذ ٣هِ ساثٌهِّهبی هختلٜهی ثهیي
هت٘یشّبی اٟتلبدی سا ًوبیؾ هیدّذ .ثِ ًِش هیسػذ ایي هدوَِٓ ثیؾ اص ّش چیض تحهت تهأثیش
«هذلّبی ثشًبهِسیضی تَػِٔ» ّؼتٌذ؛ ثٌبثشایي وتی ٌّگبهی  ِ٣دسثبسُ الگَی اػالهی -ایشاًهی
پیـشٛت تأهل یب كحجت هیٌٌ٣ذ ًیض چیضی ؿجیِ ثِ آى سا دس رّي تلَیش ٣شدُاًذ.
ْٛن ٍ ثشداؿت ثؼیبسی اص وَٝ٠داًبىً ،وبیٌذگبى هدلغ ،ثَسٍ٣شاتّب ٍ ٣بسؿٌبػهبى ًهش ٍ
ثشًبهِسیضی دٍلت اص الگَ ،چیضی ؿجیِ هدوَِٓای اص َٟاًیي ٍ آییيًبهِّب اػت .ایي هدوَِٓ ِ٣
اٗلت دس چٌذ دِّ گزؿتِ هـَ٘ل تذٍیي یب تلَیت َٟاًیي ٍ لَای ثَدُاًذ ،الگَ سا چیضی ؿهجیِ ٍ
دس ٟبلت َٟاًیي ثشًبهِّبی تَػِٔ دس رّي خَد تلَیش هیٌٌ٣ذ.
ْٛن ثؼیبسی اص هتخللبى هذیشیت اص الگَ ،ثؼیبس تحت تأثیش دُّب ٍ كذّب هذلی اػت  ِ٣دس
٣تبةّبی هذیشیتی ثب آىّب هَاخِ ؿذُاًذ .ثِ ّویي دلیل ،ثالٛبكلِ ثب ؿٌیذى الگَ ،چیهضی ؿهجیِ
ایي هذلّب  ِ٣اٗلت اص هدوَِٓ ای ًوَداسّبی ٛلَچبست هبًٌذ تـ٤یل ؿذُ اػت ،دس رّي تلَیش
هیٌٌ٣ذ .ایي ًَّ هذلػبصیّب ثؼیبس هَسد پؼٌذ هٌْذػبًی اػت  ِ٣خَد سا ثِ ّهش دلیهل دسگیهش
هؼبئل ٣ـَس ٣شدُاًذ .كَست ٗبلت ایي هذلّب ًیض ثشگشٛتِ اص هجبوث ًشاوی ػیؼتنّب اػت.
اٗلت كبوتًِشاى ٛلؼ ٍ ِٜهٔبس ٙاػالهی ٍ ،ثِخلَف دٗذِٗهٌذاى ٓلَم اًؼبًی اػالهی،
اص الگَ ْٛوی ؿجیِ ًِبمّبی ٛلؼٜی ٍ هٌٌ٠ی ٌّذػِهبًٌذ داسًذ .ثِ ٓجهبست ثْتهش ،آىّهب تلهَس
هیٌٌ٣ذ  ِ٣الگَ چیضی اػت  ِ٣اص هدوَِٓای اص گضاسُّب ثِ ٌَٓاى «هجبًی» آٗبص هیؿَدً ٍ ،ی
هشاولی ثِ «اكَل» هختلٜی تجذیل هیؿَد ٍ ،دسًْبیت «ّؼتّب ،ثبیذّب یب ًجبیذّبیی» سا ثهشای
ثشًبهِسیضی ٍ اٟذام ثِ دػت هیدّذ.
ّویي تل٠ی ّبی هختل ٚاص الگَ ،ی٤ی اص هَأًی اػت  ِ٣ثبٓث ؿذُ كبوتًِشاى سؿتِّهبی
هختلً ٚتَاًٌذ ثب ّن تٔبهل دسػتی دس ساػتبی دػتیبثی ثِ الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت داؿتِ
ثبؿٌذ .دس اداهِ ه٠بلِ ػٔی خَاّین ٣شد ْٛوی اص الگَ سا اسائِ دّین  ِ٣ثتَاًذ تٔبهل ثْتهشی ثهیي
كبوتًِشاى هختل ٚایدبد ٌ٣ذ.
آػیت دیگشی  ِ٣دس ثشداؿتّبی هَخَد اص الگهَی اػهالهی -ایشاًهی پیـهشٛت ٍخهَد داسد،

خزدهبیِّبی ضزٍرت بْزُبزداری اس الگَّب در الگَی اسالهی -ایزاًی پیشزفت
هجبوثی ّوچَى تَػِٔ یب الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت دسٍآًَ ْٟی هذاخلِ دس ػیؼهتنّهبی
اختوبٓی ّؼتٌذ؛ یٌٔی ّذ ٙآىّب ت٘ییش دس ٍهْ هَخَد ایي ػیؼتنّب اػهت .دسػهت اػهت ٣هِ
ّوِ پذیذُّبی (ػیؼتنّبی) ٓبلَن ّوَاسُ دس وبل ت٘ییش ّؼتٌذ ،اهب هذاخالتی  ِ٣اًؼبىّب دس ایي
ػیؼتنّب ایدبد هیٌٌ٣ذ ،ثهب ّهذ ٙت٘ییهش آىّهب ثهِ ػهوت ٍههْ هٌلهَة ˚ وهذاٟل اص هٌِهش
هذاخلٌٌِ٣ذُ ˚ اػت .تدَیض ّش هذاخلِ دس ّش ػٌ ػیؼتن هؼهتلضم ؿهٌبخت آى ػهٌ اػهت.
ثٌبثشایي ّشگبُ هب اص هَ٠التی ًِیش «تَػِٔ» یب «الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت» ػخي ثِ هیبى
هی آٍسین ،لضٍهبً ثب دٍ ٓشكهِ هتٜهبٍت ثؼهیبس پیچیهذُ هَاخهِ ّؼهتین« :ؿهٌبخت ػیؼهتنّهبی
اختوبٓی» ٍ «هذاخلِ دس ػیؼتنّبی اختوبٓی».

تأهّلی در چیستی «الگو» در الگوی اسالهی -ایرانی پیشرفت...

ًبؿی اص ثذْٛوی ّبی هٌش ؿذُ دس ٟؼوت دٍم ه٠بلِ اػت .اٗلت تل٠یّبی  َٝٛدس ایي ثشداؿت
هتّ ٜٞؼتٌذ ّ ِ٣ش الگَیی سا  ِ٣آىّب ثشای الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت ًشاوی ٣شدًذ ،ثبیذ
ّوچَى ی٠ً ٢ـِ ػبختوبى هَسد اّتوبم ٣لیِ ثبصیگشاى دیگش ٟشاس گیشد .ؿبیذ ایي تل٠ی (ّشچٌهذ
ٗیشٍأٟی) ًؼجت ثِ اخضای هختل ٚوَ٤هت ٟبثهل تحوهل ثبؿهذ ،اههب ًوهیتَاًهذ دس ٟجهبل ّوهِ
ثبصیگشاى خيهـی ّبی ٓوَهی ٟبثل ًش ثبؿذً .ش ه٠بلِ وبهش ٟلذ داسد ثِ ایهي چهبلؾ ًیهض
ٍاٌ٣ؾ ًـبى دّذ.

پیچیدگی سیستنّبی اجتوبػی

سید هجتبی اهاهی

ثَلذیٌگ یً ٢جِ٠ثٌذی اص ٣ل پذیذُّبی خْبى دس ٟبلت ی ٢ػلؼلِ هشاتت ػیؼتوی اسائِ ٣شدُ
اػت ٍ ثش اػبع آىٓ ،لَم هختل ٚؿٌبختی هتٌبُش ثب ّش ػٌ سا هـخق ٣شدُ اػت (خذٍل .)1
ّوبى گًَِ  ِ٣هـبّذُ هیؿَد ّشچِ ی ٢پذیذُ یهب هَخهَد داسای پیچیهذگی ٍ تٌهَّ ػهبختبسی
ثیـتشی ثبؿذ ،تجییي ٍ تحلیل سٛتبس آى هـ٤لتش ٍ اوتوبل پیؾثیٌی سٛتبس آى ٣وتش خَاّذ ؿذ؛ ثِ
گًَِای  ِ٣دس ػٌ ػیؼتنّبی اختوبٓی ،تجییي ٍ تحلیل ثِ ػختتشیي وبلت هو٤ي ههیسػهذ
(پَسٓضت1382 ،ة).
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جدول  .8سلسله هراتب سطوح پیچیدگی سیستنها و هقایسه برخی از علوم هتناظر با هر سطح

ػٌ
پیچیذگی

هثبل

ٍخَُ هویضً ،ؼجت ثِ
ػٌَ پبییيتش

ثشخی اص ٓلَم ٍ
هٔبس ٙهتٌبُش

9

هخلَٟبت
ًبؿٌبختِ

؟

8

ػبصهبىّب ٍ
خَاهْ اًؼبًی

پَیبیی وبكل اص تٔبهل
ً٠ؾّب ٍ ٣بس٣شدّب دس
گشٍُّب ٍ ػبصهبىّبی
اختوبٓی

7

اًؼبىّب

6

اًَاّ خبًَساى

5

اًَاّ گیبّبى

صیؼتؿٌبػی

4

اًَاّ هَخَدات
ت٢ػلَلی

ویبت ٍ سؿذ

ال٤تشًٍی٢

3

تشهَػتبت

تْٔذ ثِ اّذا ٙاص پیؾ
تٔشیٚؿذُ

ػیؼتن
هتحش ١ػبدُ

ٛیضی ،٢ه٤بًی،٢
ؿیوی

2

ػبٓتگًَِّب،
دٍچشخِ،
خَدسٍ

وش٣ت اص پیؾ
ثشًبهِسیضیؿذُ

ػیؼتن ػبدُ

سیبهی

1

ً٠ـِّب ٍ
چبسچَةّب

ّذٛوٌذی (اص پیؾ
تٔییيؿذُ)ٍ ،خَد ساثٌِ
هیبى اخضاء

هَخَدیتّبی
ثیًِن

-------

0

اًجبؿتِ هَاد

ٍخَد
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ًَّ ػیؼتن

ٛلؼ ،ِٜصثبى ٍ
ادثیبت
ٓلَم اداسی ٍ
هذیشیت،
سٍاىؿٌبػی
اختوبٓی ،اٟتلبد ٍ
ٓلَم ػیبػی

ػیؼتن
ًبؿٌبختِ
ػیؼتن
اختوبٓی

ػیؼتن اًؼبًی

سٍاىؿٌبػی ،پضؿ٤ی
ٍ سٍاىپضؿ٤ی
خبًَسؿٌبػی ٍ
داهپضؿ٤ی
گیبُؿٌبػی ٍ ٓلَم
صسآی

ػیؼتن ویَاًی
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ػیؼتن
ت٢ػلَلی
ػیؼتن
خَدتٌِین

هأخز( :پَسٓضت)1387 ،

تَاى ثشًبهِسیضی ثشای
٣ؼت آگبّی ٍَٟٙ ،ثش
تَاى داًؾاًذٍصی
خَدآگبّی ثیـتش ٍ
تحش ١ثیـتش ٍ هؼت٠لتش
ت٠ؼین ٣بس ،هشاتجی اص
خَدآگبّی

1

ثَلذیٌگ هٔت٠ذ اػت  ِ٣ثشای دسّ ١ش ػٌ ثبیذ اص سٍؽ ٍ ؿهیَُ هتٌبػهت ثهب آى اػهتٜبدُ
٣شد( .الَاًی )23-34 :1385 ،هثالً ثشای تحلیل ٍ تجییي ػیؼتنّبی ػهٌ  ،3داًـهی ثهب ٌٓهَاى
ػبیجشًتیَُْ ٢س ٣شد  ِ٣سٍؽّب ٍ اثضاسّبی خبف خَد سا داسد .ایي دس وهبلی اػهت ٣هِ اٗلهت
 .1ثِ دلیل ٍخَد اؿ٤بالتی دس ػٌَ  5 ٍ 4هٌجْ اكلی (پهَسٓضت  ،)1387ثهب اػهتٜبدُ اص (پهَسٓضت  ،)b1382اكهالوبتی دس
خذٍل ثِ ٓول آهذُ اػت.

پیچیدگی هضبػف هداخلِ در سیستنّبی اجتوبػی

اگش ٛشم ٌ٣ین  ِ٣هـ٤ل تجییي ٍ تحلیل ػیؼتنّبی اختوبٓی ول ؿَد ،تهبصُ ًَثهت ثهِ ثحهث
ًحَُ ّذایتٌ٣ ،تشل ٍ اداسُ ی ٢ػیؼتن اختوبٓی ههیسػهذ .ثهب ه٠بیؼهِ ثهیي «ٓلهَم ًجیٔهی ٍ
ٛیضی٤ی» ٍ «ٓلَم اًؼبًی ٍ اختوبٓی» اص هٌِش پذیذُّبی هَسد ثشسػی دس ًجِ٠ثٌذی ثَلذیٌگ اص
ٓلَم (خذٍل  ،)1ثِ ػِ ٍیظگی هْن پذیذُّبی هَسد هٌبلِٔ دس ٓلَم اختوبٓی پی خَاّین ثشد)1 :
پَیبیی ٍ ت٘ییش ٍ تحَل هؼتوش اخضای پذیذُّبی اختوبٓی؛  )2تٌهَّ ٍ گًَهبگًَی اثٔهبد ٍ وهبالت
پذیذُّبی هزَ٣س؛  )3ووَس اًجَِّّهبی اٟهذامٌٌ٣هذگبى ًؼهجتبً هختهبس دس ٓشكهِ ػیؼهتنّهبی
اختوبٓی .ایي ػِ ٓبهل دسٍاٟهْ ههَأًی اػبػهی ثهشای اداسُ ػیؼهتنّهبی اختوهبٓی هحؼهَة
هیؿًَذ؛ چشا ِ٣اداسُ ّش ػیؼتن دس گشٍ پیؾثیٌی ٍ تجییي سٛتبسّبی ٌٓبكهش آى ػیؼهتن اػهت.
(پَسٓضت1382 ،ال)ٚ

تأهّلی در چیستی «الگو» در الگوی اسالهی -ایرانی پیشرفت...

ًِشیِّبی هَخَد دس ٓلَم اختوبٓی ٔٛلی ،اص ثِ٣هبسگیشی سٍؽّهبی ػهٌَ پهبییٌی دس ػهٌَ
اختوبٓی ثِ ٍخَد آهذُاًذ .ثِ ٌَٓاى هثبل ّوِ ًِشیبتی  ِ٣وَل «تٔهبدل» دس ٓلهَم اٟتلهبدی ٍ
هذیشیت هٌش ؿذُاًذ ،دس و٠ی٠ت ثب ثِ٣بسگیشی سٍؽّبی ػٌ  3ػیؼتنّب (یٌٔی ػیؼتنّهبی
ػبیجشًتی )٢دس ویٌِ ػیؼتنّبی اختوبٓی (ػٌ  )8اه٤بى َُْس پیذا ٣شدُاًذ.

جبیگبُ الگَّب در شٌبخت ٍ هداخلِ در سیستنّبی اجتوبػی

سید هجتبی اهاهی

پغ هـخق هیؿَد  ِ٣ؿبیذ هْنتشیي چبلؾ هب دس هؼیش «الگَی اػالهی -ایشاًی پیـهشٛت»،
هَاخِْ ثب پیچیذگی «ؿٌبخت ػیؼتنّبی اختوبٓی» ٍ «هذاخلِ دس ػیؼتنّبی اختوبٓی» اػهت.
ثِ ّویي دلیل اػت  ِ٣تحلیلگشاى ثشای ْٛن آىّب ًیبصهٌذ ساُ ٍ سٍؿی ثشای ػهبدُػهبصی آى دٍ
ّؼتٌذ .اًؼبى دس ػیؼتن ّبی اختوبٓیٟ ،بدس ثِ ثشسػی ٍ دیذى ّوهِ چیهض ًیؼهت .تهالؽّهبی
كَستگشٛتِ دس ٛلؼٓ ِٜلن ٍ سٍاىؿٌبػی اختوبٓی ؿَاّذ ٟبًٌٌْ٣ذُای اسائِ دادُاًهذ ٣هِ ادسا،١
ٗبلجبً ّویـِ ثِ ٍاػٌِ هدوَِٓای اص پیؾاًگبسُّب 1كَست هیگیشد .ایي پیؾاًگبسُّب دٍ ٣بس٣شد
ٍاػٌِای ٣لیذی داسًذ :اٍالً ثِ هـبّذٌٌُ٣ذُ هیگَیٌذ  ِ٣دس پی دیذى چهِ چیهضی ثبؿهذ؛ یٌٔهی
ّوبى َٓاهلی  ِ٣اوتوبالً اّویت ٣لیذی داسًذ ًِ ،آى ٓهَاهلی ٣هِ ههیتَاًٌهذ ثهِػهبدگی ههَسد
چـنپَؿی ٟشاس گیشًذ؛ ثبًیبًً ،جِّ٠بیی سا  ِ٣پذیذُّهب دس آىّهب دػهتِثٌهذی ههیؿهًَذ ،تٔیهیي
هیٌٌ٣ذ (.)Sabatier, 2007: 4
دس ایٌدبػت ٠ً ِ٣ؾ الگَّب هـخق هیؿَد؛ دسٍا ْٟهَاخِْ ّش اًؼبًی ثب خْبى اختوهبٓی
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ثذٍى ایي الگَّب اكالً ؿ٤ل ًویگیشد .الگَّب ،ثبصًوبییّبی ػهبدُؿهذُ 1هَٟٔیهت یه ٢هـه٤ل
ّؼتٌذ .آىّب دسٍا ْٟػبصُّبی رٌّی 2هجتٌی ثش هَْٜمػهبصی ٍ 3هـهخق ٣هشدىٌٓ 4بكهش یه٢
هَٟٔیت ّؼتٌذ .الگَّب ػَدهٌذ ٍ وتی هشٍسی ّؼتٌذ؛ آىّب پیچیذگیّبیی سا  ِ٣تحلیلگهشاى دس
تحلیل خَد ثب آىّب هَاخِ ّؼتٌذ٣ ،بّؾ دادُ ٍ ایهي پیچیهذگیّهب سا ٟبثهل ههذیشیت ٍ ٌ٣تهشل
هیٌٌ٣ذ .آىّب ٣و ٢هیٌٌ٣ذ تب ٍیظگیّبی اػبػی اص ٍیظگهیّهبی ٗیشههشٍسی تـهخیق دادُ
ؿَد ٍ ًیض سٍاثي ثیي َٓاهل یب هت٘یشّبی هْن سا ثشخؼتِ هیٌٌ٣ذ ( .)Dunn, 2008: 86دسٍاٟهْ،
الگَّب ّوچَى ؿبثلٌی ٓول هیٌٌ٣ذ  ِ٣ثش سٍی ٍأٟیت ٟشاس هیگیشًذ ٍ ثهِ ههب ههیگَیٌهذ چهِ
چیضی سا ثجیي ٍ چِ چیضی سا الصم ًیؼت ثجیٌی.
ً٤تِای  ِ٣ثبص ثبیذ تز٣ش دادُ ؿَد ایي اػت  ِ٣الگَّب تَكیٜبتی هحن ٍ هَثِهَ هٌبث ٞثهب
ٍأٟیت خبسخی ًیؼتٌذ؛ آىّب اثضاسّبیی هلٌَٓی ٍ ػبختِ رّي ثـهش ثهشای ًِهندّهی ٍ تٜؼهیش
5
ّؼتٌذ ( .)Dunn, 2008: 86الگَّب ثب ػبدُػبصی هَٟٔیتّهب ،ثهِ ًبچهبس دس تحشیه ٚگضیٌـهی
ٍأٟیت ػْین ّؼتٌذ .الگَّب خَدؿبى ًویتَاًٌذ ثِ هب ثگَیٌذ  ِ٣چگًَِ ثیي پشػؾّهبی الصم ٍ
ٗیشالصم تٜبٍت ثگزاسین؛ ّوچٌیي آىّب ًویتَاًٌذ پشػؾّبی الصم ٍ ٗیشالصم سا تجییي ،پیؾثیٌی
یب اسصؿیبثی ٌٌ٣ذ ٍ یب آىّب سا پیـٌْبد دٌّذ؛ صیشا ایي ٟوبٍتّب هشثَى ثِ خبسج اص الگَ ّؼهتٌذ ٍ
ثخـی اص آى ًیؼتٌذ .دس وبلی  ِ٣الگَّب ثِ هب ٣و ٢هیٌٌ٣ذ تب ایي ٔٛبلیتّبی تحلیلی سا اًدهبم
دّین٣ ،لوِ ٣لیذی «هب» اػت .ثشای ایٌ ِ٤هب ّؼتین ˚ ٍ ًِ الگَ ˚ ٣هِ پهیؾٛهشمّهبی الصم
ثشای تٜؼیش ٍیظگیّبی ٍأٟیت سا ثشای ی ٢الگَ تَكی ٚهیٌ٣ذ ( .)Dunn, 2008: 86تَخِ ثهِ
ایي ً٤تِ ثشای ٣ؼبًی ٟ ِ٣لذ ٣بٍؽ ٍ تأهل ٤ٛشی دس الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت سا داسًذ
ثؼیبس هشٍسی اػت .اگش پظٍّـگشاى ههب آؿهٌبیی ٣هبهلی ثهب ًحهَُ ٓول٤هشد الگَّهب ˚ اص خولهِ
پبساداینّبًِ ،شیِّب ٍ هذلّب ˚ داؿتٌذ ،اٍالً ثب آتوبد ثِ ًٜغ ثؼیبس ثیـتشی ثهب الگَّهبی ٗشثهی
هَاخِ هیؿذًذ؛ ٍ ثبًیبً هٌٔبی الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت سا ثؼهیبس ثْتهش دس ١ههی٣شدًهذ.
هـ٤ل ثؼیبسی اص تحلیل٣شدگبى هب ایي اػت  ِ٣ثب ثذْٛوی ٍ ی٤ؼبىاًگبسی ٓلَم اختوهبٓی ثهب
ٓلَم ًجیٔی ،تلَس هیٌٌ٣ذ ٟ ِ٣جالً ٣ؼبًی «ٍأٟیت ٍ یب و٠ی٠ت» سا دسیبٛتِاًذ ٍ ،اٌَ٣ى ٓهذُای
ال چٌهیي ًیؼهتٓ .هذُای ٟهجالً ثهب
ػَدای ًٜهی ٍ خهبیگضیٌی آى سا داسًهذ؛ دس كهَستی ٣هِ اكه ً
پیؾاًگبسُّبی خبكی ثِ خْبى اختوبٓی هیًگشیؼتِاًذ ٍ دس آى هذاخلِ هی٣شدُاًذ ٍ ،وهبال ههب
هٔت٠ذین  ِ٣ثبیذ ثب پیؾاًگبسُّب ˚ یب ّوبى الگَّبی ˚ خذیذی ثِ خْبى اختوهبٓی ثٌگهشین ٍ دس
1. Simplified representation
2. Mental constructs
3. Conceptualization
4. Specification
5. Selective distortion

اگش ثپزیشین  ِ٣هب چبسُای خض ایي ًذاسین ٣هِ اص پـهت ٓیٌهّ٢هبیی هتـه٤ل اص هدوَٓهِای اص
پیؾاًگبسُّبی ػبدٌٌُ٣ذُ ثِ خْبى ثٌگشین ،آًگبُ وذاٟل دٍ ساّجشد ٣بهالً هتٜبٍت ثهشای ػهبخت
چٌیي ٓیٌّ ٢بیی ٍخَد داسد .ی ٢ساُ ایي اػت  ِ٣تحلیلگش ثِ ػهج٤ی ههوٌیّ ،وهیيًهَسی ٍ
ثذٍى ٤ٛش ٟجلی ٓول ٌ٣ذ ٍ اص ّش ًج ٍ ِ٠پیؾٛشهی  ِ٣ثشآهذُ اص تدشثِاؽ اػت ،اػتٜبدُ ٌ٣هذ.
ایي ػج ٢اػبػبً سٍؽ ٓشّ ٙوگبًی 2اػت .اگشچِ ایي سٍؽ هو٤ي اػت ثهشای هدوَٓهِای اص
ٍ .1یلیبم داى دس ٣تبة خَد ٍ ً٠لَٟلّبیی  ِ٣دس اداهِ آهذُ اػت« ،هذل» سا ثِ ّویي هٌٔبیی  ِ٣هب اص «الگَ» دس ایهي ه٠بلهِ
ثِ ٣بس گشٛتِاین ،ثِ ٣بس ثشدُ اػت.
2. Common sense

سید هجتبی اهاهی

چگًَگی شکلگیزی الگَّب

تأهّلی در چیستی «الگو» در الگوی اسالهی -ایرانی پیشرفت...

آى هذاخلِ ٌ٣ین.
آػیجی سا  ِ٣ثِ ًِش هیسػذ دس ّویيخب ثبیذ ول ٌ٣ین ،ایي اػت ٣هِ ثؼهیبسی اص ههب تلهَس
هی ٌ٣ین  ِ٣اه٤بى داسد ٣ؼی ثذٍى داؿتي الگَیی ˚ ّش گًَِای  ِ٣ثبؿذ ˚ ثب خْهبى اختوهبٓی
هَاخِْ داؿتِ ٍ یب آى سا هذیشیت ٌ٣ذ؛ ثشای ّویي اػت  ِ٣ثؼیبس هیؿٌَین ٍ هیخَاًین « ِ٣ههب
الگَ ًذاسین» .دس وبلی  ِ٣چٌیي اهشی ٗیشهو٤ي اػتٍ .یلیبم داى ثِكشاوت ایي اهش سا تز٣ش دادُ
اػت« :1دس ّش كَست ،اػتٜبدُ یب ٓذم اػتٜبدُ اص هذلّب هٌَى ثِ اًتخبة هب  ٍ -یب ثِ ثیبى دیگش،
اختیبسی ً -یؼت؛ چشاّ ِ٣وِ اًؼبىّب ثِ ًشی٠ی اص ی٤ی اص هذلّبی رٌّی ثْشُ هیثشًذّ« ».هش
ی ٢اص هبّ ،ویـِ ،اص هذلّب اػتٜبدُ هیٌ٣ینّ .ش ؿخق ،چِ دس ویبت ؿخلی خهَد ٍ ،چهِ دس
ویبت ٣بسی خَد ،ثِ ًَس ٗشیضی ثشای تلوینگیشی اص هذلّب اػتٜبدُ هیٌ٣ذ .تلهَیش رٌّهی اص
خْبى اًشا ِ٣ ٙؿوب دس ػش خَد داسیذ ،ی ٢هذل اػت .اًؼبى ی ٢ؿْش یهب یه ٢وَ٤ههت سا دس
ػش خَد ًذاسد ،ثل ِ٤كشٛبً هٜبّین ٍ سٍاثي اًتخبةؿذُای سا دس ػش داسد  ِ٣ثهشای ثبصًوهبیی ًِهبم
ٍأٟی اص آىّب اػتٜبدُ هیٌ٣ذ .ی ٢تلَیش رٌّی ،ی ٢هذل اػت .توبهی تلویوبت هب هجتٌهی ثهش
هذل ّب اخز هی ؿَد .لزا هؼئلِ ،اػتٜبدُ ٍ یب ٓذم اػتٜبدُ اص هذلّهب ًیؼهت ،ثل٤هِ هؼهئلِ ،یه٢
اًتخبة اص هیبى هذلّبی هختل ٚاػت» ( .)Dunn, 2008: 86ایهي ٍأٟیهت پٌدهشُای سا دس ساُ
سػیذى ثِ الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت دس ه٠بثل هب هیگـبیذ ٣هِ ثحهث آى هدهبل دیگهشی
هیًلجذ.
تز٣ش ًْبیی ایٌ ِ٤هذلّب ًِ تٌْب هو٤ي اػت ثشای تَكی ،ٚتجییي ٍ ،پیؾثیٌی هَسد اػهتٜبدُ
ٟشاس ثگیشًذ ،ثل ِ٤ثب پیـٌْبد سٍؽّب ٍ هدوَِٓای اص اٟذاهبت ،ثشای ثْجَد ًیض اػتٜبدُ ههیؿهًَذ
( .)Dunn, 2008: 86ثٌبثشایي الگَّب چِ دس «ؿٌبخت ػیؼتنّبی اختوبٓی» ٍ چهِ دس «هذاخلهِ
دس ػیؼتنّبی اختوبٓی» ً٠ؾ اػبػی ایٜب هیٌٌ٣ذ.
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تلویوبت ٛشدی هَٔ٠ل ثِ ًِش ثشػذ ،اهب ٛشاتش اص ایي گؼتشُ ٛشدی ،ثِ ًِش هیسػذ ایهي ساّجهشد
ٓشّ ٙوگبًی دس ّبلِای اص ًبػبصگبسیّبی دسًٍی ،اثْبههبتٛ ،هشمّهبی ه٘لهَى ٍ ٟوهیِّهبی
ٗیشهٔتجش اوبًِ ؿذُ اػت؛ دٟی٠بً ثِ ایي خبًش  ِ٣ایي ساّجشد دس دسٍى خَد ّهیچ سٍؽ آؿه٤بسی
ثشای تلحی خٌبّب ًذاسد .اص آًدب ٛ ِ٣شمّب ٍ ٟویِّبی ایي ساّجشد هوٌی ٍ ٓوذتبً ًبؿهٌبختِ
ثبٟی هی هبًٌذ ،اوتوبل ًویسٍد  ِ٣دس هٔشم ثشسػی دٟیٟ ٞشاس گیشًذ .تحلیلگش ثِػهبدگی ٛهشم
هیٌ٣ذ  ِ٣آىّب ،سٍی ّن سٛتِ ٍ ،تب آًدب  ِ٣اٍ ٍا ٟٚثِ هحتَای آىّب ّؼهت ،كهحی ّؼهتٌذ
(.)Sabatier, 2007: 5
1
ساّجشد دیگش ،ساّجشدی اػت ٓ ِ٣لن هذٓی آى اػتٛ .شم اػبػی ّؼهتیؿهٌبختی ساّجهشد
ٓلن ایي اػت  ِ٣هدوَِٓ َ٣چ٢تشی اص سٍاثي ٣لیذی ،صیشثٌبی پیچیذگی گیحٌٌ٣هذُ پذیهذُّهب
ّؼتٌذ ( .)Sabatier, 2007: 5الجتِ ثهِ ًِهش ههی سػهذ ٓهشّ ٙوگهبًی ًیهض ثهب ّوهیي ٛهشم
ّؼتی ؿٌبختی ٓول ٣شدُ اػتٍ ،لی ٍیظگی ٓبلوبى ایي اػت ٛ ِ٣شم اثتذایی سا كشاوتبً آهالم
هیٌٌ٣ذ .هـخلِّبی ٣لیذی ٍ هویض دیگش ساّجشد ٓلن ایي اػت  ِ٣سٍؽّبی ثِ دػت آٍسدى ٍ
تحلیل دادُّب ثِ ؿ٤لی ٓوَهی هٌش هیؿًَذ تب تَػي دیگشاى ٟبثهل ت٤هشاس ثبؿهٌذ؛ هٜهبّین ٍ
ٟویِّبی خَد سا ثِسٍؿٌی تٔشی٣ ٚشدُ ٍ ثِ لحبٍ هٌٌ٠ی هشاٟت ػبصگبسی آىّب اػت؛ ٍ ایٌ٤هِ
ّن هٜبّین ٍ ّن سٍؽّب ثِ ًحَی خَدآگبُ دس هٔشم ً٠ذ ٍ اسصؿیبثی هتخللهبى وهَصُ ههَسد
ًِش ّؼتٌذ .ثِ ًَس خالكِ هیتَاى گٜت  ِ٣الگَّبی ثشآهذُ اص ساّجشد ٓلن آً٠ذس ؿٜبّ ٙؼهتٌذ
 ِ٣اه٤بى اثجبت اؿتجبُ ثَدى آىّب ٛشاّن ؿَد .ثشخالٓ ٙشّ ٙوگبًی ،الگَّب دس ساّجشد ٓلوی ثِ
گًَِای ًشاوی ؿذُاًذ  ِ٣ثِ ًحَی خَدآگبُ دس پی اؿتجبّبت ثشهیآیٌذ ٍ دسًتیدِ ،خَداكال گش
ّؼتٌذ .یٌٓ ٢لش ٣لیذی ایي ساّجشد ایي اػت ٓ ِ٣بلوبى ثبیذ ثشای تجییي هدوَِّٓهبی ًؼهجتبً
٣لی اص پذیذُّب ،هدوَِٓای اص ٟوبیبی سٍؿي ٍ هٌٌ٠بً ثِّنپیَػتِ سا تذٍیي ٌٌ٣ذ ،ثِ گًَِای ِ٣
ثشخی اص ایي ٟوبیب ثِ لحبٍ تدشثی اثٌبلپزیش ثبؿٌذ .ایي هدوَِٓ ٟویِّبی هٌؼدن ثِ كهَست
ػٌتی ًِشیِ ًبهیذُ ؿذُاًذ (.)Sabatier, 2007: 5
ًَعشٌبسی الگَّب اس هٌظز خطهشی ػوَهی
پغ اص ایٌ ِ٤تب وذٍدی چشایی ،چیؼهتی ٍ چگهًَگی ؿه٤لگیهشی الگَّهب سا ثهِ ًهَس هختلهش
دسیبٛتین ،هـخق هیؿَد  ِ٣هب دس الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت ًیبصهٌذ یه ٢الگهَی ٍاوهذ
ًیؼتین ،ثلً ِ٤یبصهٌذ هدوَِٓ ای اص الگَّب ّؼتین  ِ٣تَػي هتخللبى وَصُّهبی هختله ،ٚثهب
اّذا ٙهتٜبٍت ،ثب صثبىّب ٍ سٍؽ ّهبی هتٜهبٍت ٍ دس ػهٌَ اًتهضاّ هختلٜهی تهذٍیي ؿهذُاًهذ.
1. Assumption

اًَاع الگَّب بِ لحبظ ًَع استفبدُ

هیتَاى الگَّبی هَسد اػتٜبدُ دس الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت سا اص خْت ًَّ اػتٜبدُ ثهِ دٍ
ًَّ اػبػی ت٠ؼین ٣شد :الگَّبی تَكیٜی ٍ ٌّدبسی.
ّذ ٙالگَّبی تَكیٜی ،1تجییي ٍ/یب پیؾثیٌی ٓلل ٍ َٓاٟت اًتخبةّهبی خهيهـهی اػهت.
الگَّبی تَكیٜی ثشای پبیؾ پیبهذّبی اٟذاهبت خيهـی اػتٜبدُ هیؿَد؛ هثالً پیبهذّبیی  ِ٣دس
گضاسؽّبی وبٍی ؿبخقّبی اختوبٓی هٌتـش هیؿَد (.)Dunn, 2008: 87
ّذ ٙالگَّبی ٌّدبسی ،2تٌْب تجییي ٍ/یب پیؾثیٌی ًیؼهت ،ثل٤هِ اسائهِ پیـهٌْبدّبیی ثهشای
ثْیٌِػبصی ًیل ثِ ثشخی هٌلَثیتّب (اسصؽ ّب) ًیض ّؼت .الگَّبی ٌّدبسی ًِ تٌْب ثِ هب اخهبصُ
هیدٌّذ  ِ٣هیضاى اسصؽ هت٘یشّبی پیبهذ سا دس گزؿتِ ،وبل ٍ آیٌذُ تخویي ثهضًین ،ثل٤هِ ثهِ ههب
اخبصُ هیدٌّذ تب ًیل ثِ ثشخی اسصؽّب سا ثْیٌِ ٌ٣ین ( .)Dunn, 2008: 87-8هؼهلوبً دس الگهَی
اػالهی -ایشاًی پیـشٛت ثیـتش اص ایي الگَّب ثْشُ ثشدُ خَاّذ ؿذٍ ،لی ثبیذ ساثٌِای پَیهب هیهبى
الگَّبی ٌّدبسی ٍ تَكیٜی ّنػٌ ایدبد ٣شد.

ًَّؿٌبػی ّبی هختلٜی اص الگَّب ثِ لحبٍ ػٌ اًتضاّ ٍخَد داسدً .یَهي ًِشیبت سا اص ایي لحبٍ
ثِ ػِ ًَّ ًِشیِّبی ػٌ ٣الى ،3ػٌ خشد ٍ 4ػٌ هیهبًی 5ت٠ؼهین ٣هشدُ اػهت ٣هِ ثهشای
الگَّب ًیض ٟبثل اػتٜبدُ اػت (ًیَهي .)132-135 :1389 ،ػبثبتیِ ثِ پیشٍی اص اُػهتشٍم الگَّهب سا
1. Descriptive
2. Normative
3. Macro level
4. Micro level
5. Meso level

سید هجتبی اهاهی

اًَاع الگَّب بِ لحبظ سطح اًتشاع ٍ سببى هَرد استفبدُ

تأهّلی در چیستی «الگو» در الگوی اسالهی -ایرانی پیشرفت...

٣لیذی تشیي اٟذام دس ایي ٓشكِٛ ،شاّن آٍسدى ٛوبی گٜتگَ ٍ تـشی ٢هؼبٓی ثهیي هتخللهبى
وَصُّبی هختلٓ ٚلَم اًؼبًی اػت.
ثْتش اػت دس ایي ثخؾ ثِ ًَّؿٌبػی الگَّب ًگبّی ثیٌذاصین .ایي اهش ههیتَاًهذ ههب سا دس ساُ
دػتیبثی ثِ الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت ثؼیبس ٣وٌ٣ ٢ذ ،صیهشا ّهش ًهَّ الگهَ ،اٟتوهبئبت ٍ
سٍؽّبی خَد سا داسد .هوٌبً دسًْبیت ایي الگَّبی هختل ،ٚدس ًِبهی ًؼجتبً ػلؼلِهشاتجهی ٟهشاس
خَاٌّذ گشٛت  ِ٣الگَّبی هشاتت پبییي تش ثبیذ خَد سا ثب هشاتهت ثهبالتش تٌجیه ٞدٌّهذ ٍ ،هشاتهت
ثبالتش ثبیذ تحول هحذٍدیتّبی هشاتت پبییيتش سا دس خَد داؿتِ ثبؿٌذ ًَّ .خبف ٣وّ ٢ش ی٢
اص ایي ًَّؿٌبػیّب دس ایي هؼیش دس ّش ٟؼوت آٍسدُ هیؿَد.

85
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ثِ ػِ ًج ِ٠چبسچَةّبی هَْٜهیًِ ،شیِ ٍ هذل ت٠ؼین ٣شدُ اػهت ( .)Sabatier, 2007: 6ثهب
ٍخَد َٟتّبی ّش ی ٢اص ایي دٍ ًجِ٠ثٌذی ،ثِ ًِش هیسػذ دس ػٌ ٣لی ٔٛلهی ٍ سٍاثهي ثهیي
سؿتِّبی هختلًَّ ٚؿٌبػی دیگشی الصم ثبؿذ .دس ایي ػٌ ٣لی ،ثخـی اص ًَّؿٌبػهی ٍیلیهبم
داى ٟبثل اػتٜبدُ اػتٍ .ی دٍ ًَّ هذل ˚ یب ّوبى الگَ ˚ سا اص ّن ت٤ٜی ٢هیٌ٣ذ :ههذلّهبی
ؿٜبّی ٍ هذلّبی ًوبدیي.
هذلّبی ؿٜبّی 1ثب اػتٜبدُ اص ادثیبت سٍصهشُ هشدم ٍ ثذٍى اػتٜبدُ اص ػوجلّبی هٌٌ٠هی (اگهش
) ثیبى هی ؿًَذ .هذلّبی ؿٜبّی ثِ ًؼجت
،
 ،q>r ٍ p>qآًگبُ  )p>rیب سیبهی (
ػبیش هذلّب ،ثِ ّوبى ػبدگی  ِ٣هیبى هتخللبى اًت٠بل دادُ هیؿًَذ ،ثِ ّوبى هیهضاى ًیهض ثهیي
هشدم ٓبدی هٌت٠ل هیؿًَذ .ی ٢هحذٍدیت ثبل َُ٠هذلّبی ؿٜبّی ایي اػت  ِ٣دالیل اسائهِؿهذُ
ثشای پیؾثیٌیّب ٍ ًیض پیـٌْبدّب هو٤ي اػت ههوٌی ٍ یهب هخٜهی ثبؿهٌذ ٍ دسًتیدهِ ثبصػهبصی ٍ
ثشسػی اًت٠بدی ایي اػتذاللّب ثِ هثبثِ ی٣ ٢ل سا دؿَاس هیػبصد.)Dunn, 2008: 88( .
هذلّبی ًوبدیي 2ثِ هٌَِس تَكی ٚسٍاثي هیبى هت٘یشّبی ٣لیذی دس یه ٢هؼهئلِ اص ًوبدّهبی
سیبهی اػتٜبدُ هیٌٌ٣ذ .دس هذلّبی ًوبدیي ،پیؾثیٌیّب یهب ساُ وهل ّهبی ثْیٌهِ ثهب ثهِ ٣هبسگیشی
سٍؽّبی سیبهیبتی ،آهبسی ٍ هٌٌ٠ی وبكل هی ؿًَذ .ثِ ّویي دلیل ،اًت٠بل ایي هذلّب هیبى هشدم
ٓبدی ،اص خولِ خيهـیگزاساى ،دؿَاس اػت؛ ٍ وتی هیبى ههذلػهبصاى هتخلهق ،ثهذْٛویّهبیی
دسثبسُ ٌٓبكش اكلی هذلّب ٍخَد داسد .هحذٍدیت ٓولی هذلّبی ًوبدیي ایي اػت ً ِ٣تهبیح آىّهب
هو٤ي اػت وتی دس هیبى هتخللبى ثِ ػبدگی ٟبثل ؿش ٍ تٜؼیش ًجبؿذ؛ چشا ِ٣هٌٔهبی ًوبدّهبی
ثِ ٣بسسٛتِ دس هذل ٍ ًیض هٜشٍهبت ایي هذل هو٤ي اػت ثِ دٟت تٔشیهً ٚـهذُ ثبؿهٌذ .ههذل ّهبی
ًوبدیي تٌْب ٌّگبهی هیتَاًٌذ تلویوبت خيهـی سا ثْجَد دٌّذ ٟ ِ٣وبیبی صیشثٌبی هذلّب ٣هبهالً
سٍؿي ثیبى ؿَد .اٗلت اٍٟبت آى هذلی  ِ٣ادٓب هیؿَد هجتٌهی ثهش ًِشیهِ ٍ ؿهَاّذ اػهت ،چیهضی
ًیؼت خض پیؾپٌذاؿتّب ٍ پیؾداٍسیّبی یٛ ٢شد داًـگبّی  ِ٣دس خبهِ دٟت ٓلوی پَؿهبًذُ ٍ
هخٜی ؿذُ ٍ ثب ساُولّبی ػٌگیي سایبًِای تضئیي ؿذُ اػت .ثذٍى آتجبسثخـهی تدشثهی ،توهویي
٣وی ٍخَد داسد ً ِ٣تبیح چٌیي ٣بسّبیی ٟبثل اًویٌهبى ثبؿهذ ،یهب ایٌ٤هِ الصم ثبؿهذ ثهشای اّهذاٙ
ٌّدبسی خيهـی هَسد اػتٜبدُ ٟشاس گیشد (.)Dunn, 2008: 88-9
ّوبىگًَِ  ِ٣هـخق اػت ثش خال ٙپٌذاؿت ٗبلت ٔٛلی ثیي كبوتًِشاى ٓلَم اختوبٓی،
هدوَِٓای اص ؿجِّ٤بی هَْٜهی یب گضاسُّبی ًِشی ًیض هیتَاًٌذ  ٍ -ثبیذ  -دس الگَ ً٠ؾ ثبصی
ٌٌ٣ذ ٍ الصم ًیؼت وتوبً ثب هدوَِٓای اص آذاد ٍ اسٟبم ٍ یب ًوَداسّبی هحتَایی هَاخِ ثبؿین.
1. Verbal models
2. Symbolic models

اًَاع الگَّب بِ لحبظ هزاحل ٍ ببسیگزاى خطهشیگذاری ػوَهی
تأهّلی در چیستی «الگو» در الگوی اسالهی -ایرانی پیشرفت...

ًَّ ؿٌبػی دیگشی  ِ٣دس الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت ،ثؼهیبس ههشٍسی ثهِ ًِهش ههیسػهذ،
ًَّ ؿٌبػی الگَّب ثِ لحبٍ هشاول ٍ ثبصیگشاى خيهـیگزاسی ٓوَهی اػتّ .وهبىگًَهِ ٣هِ دس
ثخؾ دٍم ثِ آػیتؿٌبػی ْٛن هَخَد اص خهيهـهی ٍ خهيهـهیگهزاسی پهشداختین ،پیچیهذگی
خيهـیگزاسی هب سا ثش آى هیداسد  ِ٣وتوبً ثِ گًَِای ایي پیچیذگی سا هذیشیت ٌ٣ین.
ثشای ت٤ٜی ٍ ٢ؿٌبخت هشاول خيهـیگزاسی ،چبسچَةّبی ثؼیبس هختلٜی اسائِ ؿذُ اػهت.
ثِ ًِش هیسػذ ی٤ی اص ػبدُتشیي ٍ ًِبمهٌذتشیي چبسچَةّبیی سا  ِ٣دس ایي صهیٌهِ اسائهِ ؿهذُ،
تَػي ّبٍلت ٍ ّو٤بساًؾ دس آخشیي ٍیشایؾ ٣تبة خَد ثب ثشسػی ًِشیِّبی هختله ٚدس صهیٌهِ
چشخِّبی خيهـی پیـٌْبد ؿهذُ اػهت ( .)Howlett, Ramesh, & Perl, 2009: 4-10ایهي
چبسچَة هیتَاًذ ثب ت٤ٜیّ ٢نصهبى ثبصیگشاى ٍ هشولِ خيهـیگزاسی ،دس ایي هشولِ ثِ تهذٟیٞ
ٍ تٜلیل اًَاّ الگَّب ثِ هب یبسی سػهبًذ .چهبسچَة ٛهَ ٝدس یه ٢ت٠ؼهینثٌهذی ػهبدُ ،هشاوهل
خيهـیگزاسی ٓوَهی سا ثهِ پهٌح هشولهِ ت٠ؼهین ٣هشدُ اػهت )1( :دػهتَسگزاسی؛ ( )2تهذٍیي
خيهـی؛ ( )3تلوینگیشی؛ ( )4اخشای خيهـی؛ ٍ ( )5اسصؿهیبثی خهيهـهی .ایهي چهبسچَة دس
ت٠ؼیوی دیگش ،ثبصیگشاى ٣لیذی دسگیش دس خيهـیگزاسی ٓوَهی سا ثهِ ػهِ ًهَّ ت٠ؼهین ٣هشدُ
اػت )1( :خْبى خيهـی؛ ( )2خشدُ ًِبم خيهـی؛ ( )3تلوینگیشاى وَ٤هت .دس اداهِ ثهب ایهي
چبسچَة ثیـتش آؿٌب هیؿَین.
الگَّبی جْبى خطهشی در دستَرگذاری

سید هجتبی اهاهی

«دػتَسگزاسی»ٌَٓ 1اى ٛشایٌذی اػت ً ِ٣ی آى وَ٤هتّب ثِ هـه٤الت خهَد تَخهِ ههیٌٌ٣هذ.
دػتَسگزاسی هشولِای اػت  ِ٣دس آى ت٠شیجبً ّوِ ثبصیگشاى خيهـی هو٤ي اػت دسگیهش ؿهًَذ تهب
ٍخَد هـ٤الت سا ثِ ثبد اًت٠بد ثگیشًذ ٍ خَاػتبس اٟذام وَ٤هت ؿًَذ .ایي ثهبصیگشاى خهيهـهی سا -
2
چِ ّوِ هشدم ثبؿٌذ ،چِ ثؼیبسی اص آىّب ،یب چِ ٓذُ هٔذٍدی ثبؿٌذ  -هیتَاى «خْبى خيهـهی»
ًبهیذ .دس ایي هشولِ ،دسًْبیت ثشخی اص هـ٤الت ،ثِ ٌَٓاى هـ٤التی ٣هِ ًیبصهٌهذ اٟهذام وَ٤ههت
ّؼتٌذ ،ثِ سػویت ؿٌبختِ هیؿًَذ (.(Howlett et al., 2009: 12
دس ثخؾ دٍم هٌش ٣شدین  ِ٣ثؼیبسی اص هشدم ثِ ًَٓی دس ٛشایٌذ خيهـی دخیهل ّؼهتٌذ؛
دس ثحث خبیگبُ الگَّب ًیض هٌش ؿذ ّ ِ٣یچ ٣ؼی ًویتَاًذ ثذٍى داؿتي ههذل یهب الگهَیی ثهِ
تلوین گیشیٟ ،وبٍت ٍ یب اٟذام ثپشداصدّ .ویي هَاسد ًـبى هیدّذ  ِ٣خْبى خيهـهی ًیهض ّهن
ًیبصهٌذ الگ َ ٍ ّن داسای الگَّبیی ّؼتٌذ ٣هِ دس هؼهیش دػهتیبثی ثهِ الگهَی اػهالهی -ایشاًهی
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1. Agenda-setting
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پیـشٛت اّویت داسًذ.
الگَّبی خزدًُظبم خطهشی در تدٍیي خطهشی

«تذٍیي خيهـی» 1ثِ چگًَگی ٛشهَلِ ٣شدى گضیٌِّبی خيهـی ثبصهیگشدد .پهغ اص آً٤هِ دس
هشولِ دػتَسگزاسی ،ثشخی اص هـ٤الت ،ثِ ٌَٓاى هـ٤التی ً ِ٣یبصهٌذ اٟذام وَ٤هت ّؼتٌذ ثهِ
سػویت ؿٌبختِ هیؿًَذًَ ،ثت ثِ آى هیسػذ تب گضیٌِّبی خهيهـهی ثهشای پهشداختي ثهِ ایهي
هـ٤الت تذٍیي ؿًَذ .تٌْب صیشهدوَِٓای اص خْبى خيهـی  -یٌٔی «خشدُ ًِبم خيهـی»- 2
دسگیش ثحث دسثبسُ ایي گضیٌِّب هیؿًَذ .ایي خشدُ ًِبم خيهـی تٌْب اص آى ثهبصیگشاًی تـه٤یل
ؿذُ اػت  ِ٣یب داًؾ ٣بٛی دسثبسُ وَصُ هـ٤ل داسًذ ٍ ،یب هٌبثْ ٍ هٌبٔٛی داسًذ  ِ٣دس استجبى ثهب
هـ٤ل یب خيهـی تذٍیٌی دس هٔشم خٌش ٟشاس هیگیشًذ ٍ دسًتیدِ اه٤هبى هـهبس٣ت دس ٛشایٌهذ
تذٍیي گضیٌِّبی هختل ٚخيهـی سا پیذا هیٌٌ٣ذ (.(Howlett et al., 2009: 12
ٗبلت كبوتًِشاى ثِ دلیل ؿٌبخت ًبدسػت اص خيهـی ،دس ثحث الگهَی اػهالهی -ایشاًهی
پیـشٛت كشٛبً ّویي هشولِ ٍ ّویي هدوَِٓ ثبصیگشاى سا هذ ًِش داسًهذ .ثٌهبثشایي ٟبٓهذتبً ثحهث
الگَ دس ایي هشولِ سٍؿي اػت.
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الگَّبی تصوینگیزًدگبى حکَهتی در تصوینگیزی
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«تلوینگیشی»ٛ ،3شایٌذی اػت ً ِ٣ی آى ،وَ٤هتّب تلوین ههیگیشًهذ ٣هِ هدوَٓهِ اٟهذاهبت
خبكی سا اتخبر ٌٌ٣ذ یب تلوین هیگیشًذ  ِ٣اٟذاهی كَست ًذٌّذٌّ .گبهی  ِ٣هجتٌهی ثهش ی٤هی یهب
ثیـتش اص گضیٌِّبی خيهـی ثشآهذُ اص هشولِ تذٍیي ،یب وتی ّیچ ی ٢اص گضیٌِّب ،تلهویوی ثهشای
اخشا اتخبر هیؿهَد ،تٔهذاد ثهبصیگشاى ،ثهِ ًؼهجت دٍ هشولهِ ٟجهل ،ثهبص ٣وتهش ههیؿهًَذ ،تهب ٠ٛهي
صیشهدوَِٓای اص خشدًُِبم خيهـی هتـ٤ل اص «تلوینگیشًذگبى وَ٤هتی كبوت اٟتهذاس» 4ثهبٟی
ثوبًٌذ .ایي تلوینگیشًذگبى وَ٤هتی كبوت اٟتذاس هیتَاًٌذ ٣بسگضاساى هٌتخت (هثل سئیغخوْهَس
یب ًوبیٌذگبى هدلغ)ٟ ،وبت یب ثَسٍ٣شاتّب ثبؿٌذ (.(Howlett et al., 2009: 12-13
ایي ًَّ الگَّب ًیض ؿجبّت ّبیی ثب ًَّ ٟجل داسًذ ،خض آً ِ٤هو٤ي اػت الگَی ایي دػهتِ ثهب
الگَّبی دػتِ ٍ هشولِ ٟجل تٜبٍت داؿتِ ثبؿذ .ثِ ٌَٓاى یً ٢وًَِ وذیٟ ،بٓذتبً اص ًگبُ ثؼیبسی
اص كبوتًِشاى الصم ًیؼت  ِ٣تذٍیيٌٌ٣ذگبى خيهـیّب ثِ هَ٠لِ «هلهلحت» ثپشداصًهذٍ ،لهی
تلوینگیشاى ٣الى وَ٤هت هٌَُٜذ ثِ الگَّبی هللحت ًیض تَخِ ٌٌ٣ذ.
1. Policy formulation
2. Policy subsystem
3. Decision-making
4. Authoritative government decision-makers

الگَّبی خزدًُظبم خطهشی در اجزای خطهشی

الگَّبی جْبى خطهشی در ارسشیببی خطهشی

«اسصؿیبثی خيهـی» ٓجبست اػت اص ٛشایٌذّبیی  ِ٣ثِ ٍػیلِ آى ًتبیح خيهـیّب ّن تَػي وَ٤هتّهب
ٍ ّن ثبصیگشاى اختوبٓی پبیؾ هیؿًَذ .پیبهذ اسصؿیبثی هو٤ي اػت تلَس دیگشی اص هـ٤الت ٍ ساُوهل-
ّب ثشای خيهـی ثِ ٍخَد آٍسد .دس ایي هشولِ ًْبییّ ،وچهَى هشولهِ ٟجهل ،ثهبس دیگهش ثهبصیگشاى آً٠هذس
اٛضایؾ هییبثٌذ تب ٣ل «خْبى خيهـی» سا ؿبهل ؿًَذ (.(Howlett et al., 2009: 12-13
ًگبسًذُ دس ه٠بلِ ای ثِ كَست هجؼَى ثِ كَست ٗیشهؼت٠ین ثِ الگَّبی خْبى خيهـهی ،اص
هشدم ٓبدی گشٛتِ تب هؼئَلیي ،دس اسصؿیبثی خيهـی پشداختِ اػت (اهبهی ٍ ّو٤بساى.)1389 ،
هدوَِٓ هشاول ٍ ثبصیگشاى دس خيهـی دس ًوَداس  1هـبّذُ ههیؿهَدّ .وهبىگًَهِ ٣هِ دس
ًوَداس هـخق اػتً ،حَُ تٔبهل ثبصیگشاى ثب هشاول چشخِ خيهـی ّوچَى ی ٢ػبٓت ؿهٌی
اػت .ثبصیگشاى دس هشولِ دػتَسگزاسی دس ثیـهتشیي ٍػهٔت هو٤هي ّؼهتٌذ ،دس تهذٍیي ٣هبّؾ
هییبثٌذ ٍ دسًْبیت دس تلوینگیشی ثِ ٣وتشیي هیضاى هو٤ي هیسػٌذ .ثبصیگشاى (ه٠لهذاى ثهبل)َُ٠
دس اخشا ثبص تب وذی اٛضایؾ هییبثٌذ ٍ دسًْبیت دس اسصؿیبثی ثِ ثیـتشیي هیضاى هو٤ي هیسػٌذ.

تأهّلی در چیستی «الگو» در الگوی اسالهی -ایرانی پیشرفت...

«اخشای خيهـی» 1هشثَى ثِ ایي هیؿَد  ِ٣وَ٤هتّب چگًَِ خيهـیّب سا دس ٓشكهِ ٓوهل
تح ٞ٠هیثخـٌذ .ثب ٍخَد ایٌ ِ٤دس هشولِ تلوینگیشی ثبصیگشاى ثِ كش ٙتلوینگیشاى وَ٤هتی
هحذٍد ؿذُ ثَدٌّ ،گبهی  ِ٣اخشا آٗبص هیؿَد ،تٔذاد ثبصیگشاى ثبس دیگهش ًؼهجتبً تهب «خهشدًُِهبم
خيهـی» اٛضایؾ هییبثذ (.(Howlett et al., 2009: 12-13
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بازیگراى کلیدی درگیر

هراحل چرخۀ خطهشی

 -1خْبى خيهـی

 -1دػتَسگزاسی

-2خشدًُِبم خيهـی

-2تذٍیي خيهـی

-3تلوینگیشاى

-3تلوینگیشی

وَ٤هتی

-4خشدًُِبم خيهـی
 -5خْبى خيهـی

-4اخشای خيهـی
 -5اسصؿیبثی خيهـی
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اًَاع الگَّب بِ لحبظ هسئلِ هَرد تَجِ در الگَی اسالهی -ایزاًی پیشزفت

ًَیؼٌذُ ثش اػبع هدوَِٓ هجبوثی  ِ٣تب ثِ وبل هٌش ٣شدُ ٍ ًیض پظٍّؾّبی هؼت٠لی  ِ٣ثهِ
اًدبم سػبًذُ اػت ثِ الگَیی ػلؼلِ هشاتجی اص «هؼبئل الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت» دػهت
یبٛتِ اػت  ِ٣دس ًوَداس  2ثِ ًوبیؾ دسآهذُ اػت.
ثش ًج ٞایي ػلؼلِ هشاتت هب هیتهَاًین الگَّهب سا ثهِ لحهبٍ هؼهئلِ اكهلی ٣هِ دس الگهَی
اػالهی-ایشاًی پیـشٛت دًجبل هیٌٌ٣ذ ،هَسد ثشسػی ٟشاس دّین.

تلَیش هٌلَةّبی تَػِٔ

ؿبخقّبی تَػِٔ

خيهـیّبی تَػِٔ

تأهّلی در چیستی «الگو» در الگوی اسالهی -ایرانی پیشرفت...

الگَی تَػِٔ ٍ ػٔبدت خَاهْ

نوودار  .3ساخت جهانی خطهشیهای عووهی

سید هجتبی اهاهی

ثشای ّذایت ٔٛبلیتّب دس ػیؼتنّبی اختوبٓی ،الصم اػت اثضاسی هتٌبػت ثب پیچیهذگیّهبی
ایي ػٌ اص ػیؼتنّب ثِ ٣بس گشٛتِ ؿَد .اٗلت اًذیـوٌذاى ثشای ّوشاُ ٣شدى ٌٓبكهش هختهبس دس
خبهِٔ اص الگَّبی تَػِٔ ٍ ػٔبدت خَاهْ ٍ دس ػٌحی پبییيتهش اص تلهَیش ٍ چـهناًهذاص سٍؿهي
اػتٜبدُ هی ٌٌ٣ذ تب آیٌذُ ای سٍؿي تشػین ؿَد ٍ ػپغ ایي تلَیش ٍ چـهن اًهذاص ثهِ خبهٔهِ ال٠هب
هیؿَد .ایي تلَیشّب اص ًشی ٞسػبًِّبی هتٌَّ ثِ هخبًجبى هتٜهبٍت (آهن اص ًخجگهبى ٍ ٓهَام
هشدم) ال٠ب ٍ تشٍیح هیؿَد؛ ثِ ًَسی  ِ٣اٛشاد اٗلت ثِ ًَس ًبخَدآگبُ ثب گهشایؾ ثهِ آى تلهبٍیش
ٔٛبلیت خَد سا ًش سیضی هیٌٌ٣ذ .ثب تَخِ ثهِ ایٌ٤هِ ساّجهشد تلهَیشپشداصی كهش ،ٙثهِتٌْهبیی
پبػخگَ ًیؼت ،ثشای پیگیشی تح ٞ٠تلَیش ٍ خب اٛتبدى الگهَی تَػهِٔ ،ثهِ تهذسیح تلهبٍیش ثهِ
هدوَِٓ ؿبخقّبی ٟبثلاًذاصُگیشی ٍ دسًتیدِ ستجِثٌذی خَاهْ ت٠لیل دادُ ؿذُ اػت.
خوَْسی اػالهی ایشاى ثشای سّبیی اص دام الگَّبی ال٠بیی ٗشثی ٍ تشػهین الگهَی تَػهِٔ ٍ
ػٔبدت خَد ٍهٔیت ٔٛبلی دس پیؾ گشٛتِ اػت ٍ ه٠بٍهتّبیی سا دس ه٠بثل تلَیش ال٠بیی ٗشة اص
خَد ًـبى دادُ اػت  ِ٣ػجت ؿ٤ل گیشی َّیت هؼت٠ل ٍ هتوبیض خوْهَسی اػهالهی ایهشاى دس

38
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هٌبػجبت ثیيالوللی ؿذُ اػت .تذٍیي ػٌذ «چـناًذاص ثیؼتػبلِ» ی٤ی اص هْهنتهشیي گهبمّهبی
ًِبم ثشای تح ٞ٠اسصؽّب ٍ آسهبى ّب ٍ ال٠بی تلَیش ٍ الگَی هَسدًِش خَد ثهَدُ اػهت؛ صیهشا دس
آى ،هدوَِٓ ای اص تلبٍیش هٌلَة هَسدًِش ٣ـَس دس ا ٞٛثیؼتػبلِ تشػهین ؿهذُ اػهت .ثهشای
تح ٞ٠الگَی هٌلَة خوَْسی اػالهی ایشاى الصم اػت ثب پشّیض اص ًگهبُ ته٢ثٔهذیّ ،وگشایهی
٣بهلی ثیي ًگبُّبی هختل ٚایدبد ؿذُ ٍ ّش دیذگبّی ػْنیبسی خَد سا دس تح ٞ٠الگَی هٌلَة
ایٜب ٣شدُ ٍ ثب تأ٣یذ ثش هشاول خي هـی ٓوَهی ثِ ػوت ی ٢الگَی خهبهْ ٍ ّوهًِگهش وش٣هت
ؿَد.
جوغبٌدی ٍ ًتیجِگیزی
ثشای تَػِٔیبٛتگی ،تٌْهب «یه ٢الگهَ» ٍخهَد ًهذاسد ،ثل٤هِ هدوَٓهِای اص الگَّهب ٍخهَد داسد.
ثشًبهِّبی تَػِٔای  ِ٣تٌْب ٍاثؼتِ ثِ یٗ ٢بیت ت٢ثٔذی ّؼتٌذ ٍ دػت٣بسی هت٘یشّهب دس آى،
كشٛبً ثِ هٌَِس تح ٞ٠آى ٗبیت كَست هیگیشد ،دسًْبیت هٌتْی ثِ ی ٢الگَی ّوشاُ ثب ػٔبدت
ثشای خبهِٔ ًخَاّذ ؿذ .هتأػٜبًِ ٓوذُ خذلّبی هَخَد ثیي كبوتًِشاى ،خهذل دس هت٘یشّهبی
هؼت٠لی اػت  ِ٣ثِ ّذ ٙتح ٞ٠هت٘یش ٍاثؼتِ دس ثشًبهِ تَػِٔ (ًَٓ ِ٣بً ی ٢هذل ت٢ثٔذی هثل
تَلیذ ًبخبلق داخلی اػت) كَست هیگیشد .دس وبلی  ِ٣اگش ٗبیت ثشًبهِ تَػِٔ سا ثِ خهبی یه٢
الگَ ،هدوَِٓ ای اص الگَّب دس ًِش ثگیشین٣ ،ل ٓلَم اختوبٓی سا دس ثش هی گیهشد .دس ایهي وبلهت،
توبم ٓلَم اختوبٓی دسگیش ول هؼبئل ٍأٟی خبهِٔ هیؿًَذ .هؼبئلی  ِ٣ثذٍى هذل ٍ الگَ ًیؼت
ٍ ٣ل ٓلَم اختوبٓی دسگیش ًشاوی الگَّبیی ثشای ول ایي هؼبئل هیؿًَذ .ثٌبثشایي هَْٜم الگهَ
دس الگَی اػالهی -ایشاًی پیـشٛت ثبیذ ثِخَثی ْٛویذُ ؿَد .الگَ ٠ٛي ی ٢الگَی ت٢سؿهتِای
ًیؼت ،ثبصیگشاى هت٤ثش داسدّ ،وِ ٓلَم سا دس ثش هیگیشد ٍ ،كشٛبً ی ٢الگَ ًیؼت ٍ ّوِ سؿتِّهب
دس ٌ٣بس ّن ثَدُ ٍ پـتیجبى ّوذیگش ّؼتٌذ ٍ ٗلجِ یً ٢گبُ یب ت٤ٜش دس ایهي ؿهیَُ ثهیهٌٔبػهت.
داللت ایي اهش ٓجبست اػت اص تٌِین ٍ تذٍیي الگَّبی پیـشٛت ،ثب ووَس ٍ ًِش ّوِ گهشٍُّهب ٍ
ثبصیگشاى ٓلوی ٍ ٓولی ٍ ت٘ییش الگَّبی رٌّی وب٣ن ثش دػتاًذس٣بساى تذٍیي الگَّبی پیـشٛت
(ٍ ًِ كشٛبً ت٘ییش ػٌذ پیـشٛت) .اص ػَی دیگش ،چَى هشدم هْنتشیي ًبُش ٍ اسصؿهیبة ایهي الگهَ
ّؼتٌذ ،ثبیذ آىّب ًیض ثِ لحبٍ رٌّی ّوشاُ ؿًَذ؛ یٌٔی الگَی پیـشٛت دس ارّبى ٓوَم هشدم ًیض
ثبیذ ت٘ییش دادُ ؿَد.
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