معصومه سلطانی؛
گشارش فصل دواسده(:)rationality in Policy decision making
ایٗ فهُ ثب ثحث پیطأ ٖٛپی٘ٛس ٔیبٖ زا٘ف  ٚتحّیّٟبی ؾیبؾتٍصاضی آغبظ ٔی قٛز .ایٗ فهُ زض ازأٝ
٘فٛش  ٚؾُّ ٝی ضٚی ٝای ٔ ٚبٛٞی تهٕیٓ ٌیطی ؾیبؾتٍصاضی ٘ ٚمف ٔتٕبیع تحّیٍّطاٖ  ٚتهٕیٓ ٌیطاٖ ضا
خؿتدٔ ٛی وٙس .ایٗ فهُ ث ٝثبظٍ٘طی زض حطوت زض اثعاضٞبی زض حبَ ٌؿتطـ ثطای تحّیّٟبی ؾیبؾتٍصاضی
ٔی پطزاظز ,ثب تفىیىٟبی ٙٞدبضی ٔیبٖ َطفساضاٖ ٖمال٘یت ٘ٓطی ّٕٖ ٚی ٔٛاخٔ ٝی قٛز٘ ,كبٖ ٔی زٞس وٝ
چٍٔ ٝ٘ٛكبضوت ٖٕٔٛی ٔی تٛا٘س ث ٝافعایف ٖمال٘یت تهٕیٕٟبی ٖٕٔٛی ٔٙدط ٌطزز ٚ ,ثب ایٗ ٘ىت ٝپبیبٖ ٔی
یبثس وٚ ٝيٗیت ٖمال٘یت زض تهٕیٓ ٌیطیٟبی ٖٕٔٛی ٘بٔٗیٗ اؾت.
تحلیل سیاستگذاری به مثابه دانش:
ٍ٘طقٟبی تبضیری پیطأ ٖٛتحّیُ ؾیبؾتٍصاضی تٕبیُ ث ٝتّفیك ظیبز ثب ٚضٚز زا٘ف ثطای تحٕیُ زض
ٔؿبئُ اختٕبٖی ضا ٔٗٙىؽ ٔی وٙس .چٙیٗ انطاض  ٚتٕبیّی ثطای ٚضٚز زا٘ف ثٔ ٝؿبئُ اختٕبٖی ,ضیكٞ ٝبی
ٖٕیمی زض ٘ٛقتٞ ٝبی افالَ ,ٖٛثیىٗ ,زوبضت ,ثٙتبْ ٔ ٚبضوؽ زض ٔیبٖ ؾبیطیٗ زاضز و ٕٝٞ ٝی آٟ٘ب اظ زضخبت
خبٔٗ ٝی ثَٛ ٝض ّٖٕی ٞسایت ق٘ٛسَ ٜطفساضی ٔی وٙٙس .اتبلٟبی فىط ذٛاٞبٖ تطلی ,تحّیٍّطاٖ ٘ٓبٟٔبی
ذٛة اختٕبٖی ٚ ,تحّیٍّطاٖ ؾیبؾتٍصاضی الؾِٛی تٟٙب خسیستطیٗ اقىبَ ْٟٛض ایٗ ٍ٘ب ٜلسیٕی ٞؿتٙسُٕٔ .ئٙبً
ٞط خبٔٗ ٝی ذٛثی اظ فٛایس زا٘ف خسیس ثطای افعایف تطلی ث ٝزؾت ذٛاٞس آٔس.
چٙب٘چ ٝتحّیُ ؾیبؾتٍصاضی زاضای خٙجٞ ٝبی (آضٔبٟ٘بی)ّٖٕی ثبقس ,ذٛز السأبت ّٖٕی یه ثطضؾی
زلیمتط ضا تًٕیٗ ٔی وٙس .زا٘ف ثبثت وطز ٜاؾت و ٝالساْ ثَٛ ٝض قٍفت اٍ٘یع ؾبظ٘سِٛٔ ٚ ٜسی اؾت ,تِٛیس
زا٘ف ؾٛزٔٙس ؾطیٗتط  ٚاضظا٘تط اظ ٞطٌ ٝ٘ٛفٗبِیتٟبی اختٕبٖی و ٝزض ؾُح خٟب٘ی قٙبذت ٝقس ٜاؾت ٔی ثبقس.
اُٖبی ٔٙبثٕ وبفیٌ ,طزـ ثب ا٘طغی چطخ ّٖٓ ,تغییط قىُ اؾتمطاء ث ٝاؾتٙتبج(,یٗٙی حطوت اظ خع ثٝ
وُ ث ٝاظ وُ ث ٝخعء) , ,اظ خٕٕ آٚضی ٔساضن ث ٝثطضؾی اٍِٞ ٛب زض ٔساضن ٔصوٛض ,لبِت ثٙسی تٛيیحبت
ٔفٟٔٛی ثطای آٖ اٍِٞ ٛب ,آظٔ ٖٛایٗ فطيیبت زض ٔمبثُ قٛاٞس تدطثی ,ا٘دٕٟٙبی تحمیمبتی ٔتٕطوع ح َٛپسیسٜ
ٞبی ذبل  ٚچبضچٛثٟبی ٔفٟٔٛی  ٚثٙبثط ایٗ پیكطفت تطلی قتبثبٖ زض زض ٖٚحٛظ ٜی ثبضیىی قىُ ٔی ٌیطز.
ٙٞدبضٞبی زا٘ف ایسٞأَ قبُٔ ٖبٍٔطایی (یٗٙی ث ٝوبض ٌیطی ٔٗیبضٞبی ٖیٙی غیط قرهی ثس ٖٚتٛخ ٝثٝ
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ذهٛنیبت اختٕبٖی  ٚقرهی زا٘كٕٙساٖ) ,خٍٕٗطایی (یٗٙی زا٘ف خسیس ٔكتطن ثَٛ ٝض ضایٍبٖ)ٍ٘ ,طـ
ثیُطف (یٗٙی پطٞیع اظ ٍ٘بٟٞب  ٚلًبٚتٟبی فطزی زض ٘تید ٝی یه پػٞٚف ٔٗیٗ) ٚ ,قىٍطایی ؾبظٔب٘سٞی قسٜ
(ؤ ٝؿتّعْ قٛاٞس ُٔٙمی  ٚتدطثی ثطای ازٖبٞبؾت ٔی ثبقٙس .زض چٙیٗ ضٚقٟبیی الساْ ّٖٕی ث ٝؾطٖت تِٛیس
ٔی قٛز ,لب٘٘ٛی ٗٔ ٚتجط قٙبذتٔ ٝی قٛز  ٚزا٘ف ٔٙتكط ٔی قٛز.
أب زا٘ف فٗبِیتی اختٕبٖی ثبلی ٔب٘س ٜاؾت وٕٞ ٝب٘ٙس ؾبیط السأبت ثكطی ثب ٘مبیهی ٕٞطا ٜاؾت.
زا٘كٕٙساٖ اظ خب٘جساضی ,لٍٔٛطایی  ٚخجطٌطایی اخجبضی آؾیت پصیط ٞؿتٙس ٙٞ ٚدبضٞبی آضٔب٘ی فبؾس قس ٜا٘س
ثَٛ ٝضی و ٝزا٘كی پسیساض ٔی ٌطزز و ٝخب٘جساضا٘ ,ٝاذتهبنیٙٔ ,فٗتٍطایب٘ ٝیب ؾبزِٛ ٜحب٘ ٝاؾت .حمبیك ٚ
ٚالٗیتٟبی ّٖٕی زض ٞط ٔٛضز ٔٛلتی ٔ ٚكط ٌٚاؾت و ٝتٟٙب اخٕبٔ ٖٕٔٛی ضا و ٝثًٗی ٔٛالٕ زض زضاظ ٔست زض
زض ٖٚخبٔٗ ٝی ٔحممبٖ تسا ْٚزاضزٗٙٔ ,ىؽ ٔی وٙس .ث ٝایٗ تطتیت زا٘ف زاضای ثؿتطی اختٕبٖی اؾت ٚ
ازٖبٞبی زا٘ف ّٖٕی التًبیی اؾت.
زا٘ف السأی ٕٔتبظ اؾت و ٝثَٛ ٝض ٘ٓبٕٔٙس قبغالٖ ٘بالیك ضا ٔحطٔ ْٚی وٙس ٘ ٚبزیسٔ ٜیٍیطز.
ٙٞدبضٞبی ّٖٕی ,قیٞ ٜٛبی ثطضؾی زلیكٔ ٚ ,ؤؾؿبت ٔٗتجط ٍٕٞی ثطای پبِٛزٖ ٔحممبٖ وٕتط ٔؿتٗس  ٚثٝ
ٔیعاٖ وٓ آٔٛظـ زیس ٜوبض ٔی وٙٙس .اٌطچ ٝو ٝچٙیٗ ٔمسٔبت  ٚتطتیجبتی ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘س یه ٚيٗیت
اضتسوؿی َبلتفطؾب ضا تكٛیك وٙسٓ٘ .بْ زٔىطاؾی وٓ٘ ٝبٔی زضذٛض اضظـ اؾتٖٙ ,بنطی اظ ٔحسٚزیت زاضز وٝ
زض آٖ ٔد٘ٛٙبٖ ,وٛزوبٖ  ٚقٟط٘ٚساٖ حك ضؤی ٘ساض٘س .أب چٙیٗ ٘ٓبٔی ثبلی ٔیٕب٘س ثٚ ٝاؾُ ٝی آ٘ى ٝتٟٙب ثرف
وٛچىی اظ خبٔٗ ٝثٚ ٝاؾُ ٝی زا٘ف ّٖٕی و ٝزض تهٕیٓ ٌیطیٟبی ٖٕٔٛی ث ٝوبض ثطزٔ ٜی قٛز ,,تِٛیس ٔی وٙس,
اضتجبٌ ثطلطاض ٔی وٙٙس  ٚخب٘جساضی ٔی وٙٙس ,.ذٛزٔرتبضی اذاللی آٖ ث ٝایدبز زا٘ف زض قی ٜٛی تٟٗس لسیٕی
وٕه وطز ٜاؾت ؤ ٝالحٓ ٝای ذبضج اظ ل ٜٛی ازضان اؾت.
ٔٙبثٕ زیٍطی اظ پی٘ٛس یٗٙی زا٘ف ٘رجٔ-ٝحٛض ٚخٛز زاضزٟٔ .بضت لب٘٘ٛی ٚوال ,التساض اذاللی ضٞجطاٖ
ٔصٞجی ,لّٕٟبی زلیك حؿبثساضاٖ ٚ ,ؾٕٞ ٚ ٟٓىبضیٟبی ثؿیبضی اظ ٌٞ ٝ٘ٛبی نبحجبٖ وؿت  ٚوبض ٍٕٞی
ٕٔىٗ اؾت ثطای ثٟجٛز تهٕیٓ ٌیطیٟبی ٖٕٔٛی ؾ ٟٓزاقت ٝثبقٙس.
زقٛاضیٟب ظٔب٘ی آقىبض ٔی ق٘ٛس و ٝزا٘ف ٔتّٗك ث ٝتهٕیٓ ٌیطی ثیف اظ  ٕٝٞثكٕبض ٔی آیس.
قٟط٘ٚساٖ زض آٔٛظـ ,تدبضة ظ٘سٌی ,آٌبٞی ٘بذٛز آٌب ٚ , ٜزا٘ف قرهیكبٖ تغییط ٔی وٙٙس .ایٗ ٚيٗیت
زضوی ضا ثطای فٕٟیسٖ تهٕیٕبت ٔٗیٗ ثطای ٔترههبٖ ایدبز ٔی وٙسٔ .ب ثٟٙٔ ٝسؾبٖ ثطای َطاحی وطزٖ پّٟب,
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ث ٝخطاحبٖ ٔغع  ٚاٖهبة ثطای خطاحی ٔغعٞب  ٚث ٝالتهبز زا٘بٖ ثطای تٗییٗ ؾیبؾتٟبی پِٛی ٘یبظ زاضیٓ .أب
ٌبٞی اٚلبت اضظـ السأبت ٘رجٍبٖ وٕتط قفبف اؾت .اظ ایٗ ض ٚزا٘ف ؾٓ قٙبؾی ٕٔىٗ اؾت ٞیچ ٚاثؿتٍی
ی ثیكتطی ٘ؿجت ث ٝفطٔ ًٙٞبٞی ٌیطی ٔحّی و ٝفطو ٔحیٍ ٔبٞی زض آثٟبی آِٛز ٜنطفب ٔكٛضتی اؾت,
٘ساقت ٝثبقس .ثٖ ٝالٔ ٜٚترههبٖ ,حٛظٞ ٜبی ٟٔبضت ضا ٔحسٚز وطز ٜا٘س ,ثٙبثط ایٗ ایٗ ٔؿإِٔ ٝكرم ٘یؿت
و ٝآیب یه ظیؿتكٙبؼ یب یه وكیف ازٖبی ٘یطٙٔٚستطی ضا زض وٕه ث ٝؾیبؾتٕساضاٖ ثطای تهٕیٓ ٌیطی زض
ٔٛضز پی٘ٛس يٗیف اذاللیبت زض یبفتٞ ٝبی تحمیك زاضز .یه زا٘ف ّٖٕی ٘بٔٗیٗ یب غیط ٔطتجٍ اؾت .یه زا٘ف
ٔطتجٍ ث ٝخبی وّیت ٔحّی اؾت  ٚثطذی اظ تهٕیٕبت اضظقٟب ضا ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜی حمبیك تغییط ٔی زٙٞس.
ابعاد رویه ای و ماهوی:
زا٘ف ؾبیٕ 1ٖٛضاٞىبضی ضا ثطای ٔكىُ ٔٛضز ٘ٓط ثب فطو تٕبیع ٖمال٘یت ضٚی ٝای ٔ ٚبٛٞی پیكٟٙبز
ٔی وٙسٚ .ی ٖمال٘یت ٔبٛٞی و ٝثب ٘تبیح ثٟیٔ ٝٙطتجٍ اؾت ٖ ٚمال٘یت ضٚی ٝای و ٝثب فطایٙسٞبی تهٕیٓ ٌیطی
ُّٔٛة پی٘ٛس زاضز ضاا٘ساظٌ ٜیطی ٔ ٚحبؾجٔ ٝی وٙس.
زا٘ف ثَٛ ٝض ّٖٕی تِٛیس قس ٜزض ٖمال٘یت ٔبٛٞی ٘مف زاضز .ایٗ زا٘ف ث ٝتٛنیف پسیسٞ ٜب ٔی پطزاظز ٚ
فبوتٛضٞبی ّٖی ضا تٛيیح ٔی زٞس .چٙیٗ زا٘كی ٔجب٘ی ٚالٗی ضا ثطای تهٕیٕبت ثٟتط فطأ ٓٞی وٙس .چٙیٗ
زا٘كی اٖتجبض  ٚنحت ٔٗیبضٞب  ٚيٛاثٍ ّٖٕی ضا ٔی پصیطز  ٚازٖبٞبی زا٘ف التساضی ضا تٛخیٔ ٝی وٙس.زا٘ف
ّٖٕی ٚضٚزی ٔ ٚ ٟٓوّیسی اؾت و ٝزض ایدبز ثٟتطیٗ ٘تبیح وٕه ٔی وٙس.
أب ٞط تهٕیٕی ٔؤِف ٝی ضٚی ٝای ضا  ٓٞزاضز :ایٙى ٝچ ٝوؿی تهٕیٓ ٔی ٌیطز  ٚایٙىٔ ٝطاحُ تٗییٗ
قس ٜزض تهٕیٓ ٌیطی وسأب٘س؟ ٖمال٘یت ضٚی ٝای ث ٝاضتمبی تهٕیٕبت اظ َطیك تٗییٗ خٙجٟٟبی ویؿتی ٚ
چیؿتی آٟ٘ب وٕه ٔی وٙس .فطایٙسٞبی ثٟی ٝٙقفبفٔ ,ؿتسَ  ٚلب٘٘ٛی ٞؿتٙس .تفىیه ؾبیٕ٘ٛی ٔیبٖ ٖمال٘یت
ٔبٛٞی  ٚضٚی ٝای ث ٝظیجبیی تٕبیعی و ٝؾس ٜی پیف اظ ؾٛی ٚثط ( )1922ایدبز قس ضا ثس ٖٚزض ٘ٓط ٌطفتٗ
ٔٙبثٕ ٔكطٖٚیت َطح ٔی وٙس .تهٕیٕبت ٖٕٔٛی ٔكطٞ ٔٚؿتٙس زض نٛضتی و ٝایٗ تهٕیٕبت لب٘٘ٛیٔ ,متسضا٘ٝ
ٔ ٚتّٗك ثٕٞ ٝبٖ ثؿتط ثبقس .زٙٔ ٚجٕ ثؿیبض ٔتفبٚت ثطای ٔكطٖٚیت ٚخٛز زاضز٘ .رؿت ٔكطٖٚیت التساض اؾت
و ٝثط ٚيٗیتی ٔجتٙی اؾت و ٝاظ ؾٛی حمٛق اِٟی ,ضیكؿفیساٖ ٔحتطْ ٔ ٚترههبٖ ّٖٕی اٖٕبَ ٔی ٌطزز .زْٚ
ٔكطٖٚیت ٘بقی اظ تٛافك اؾت و ٝزض خبٔٗ ٝی ٔس٘ی ضیك ٝزاضز  ٚاظ پیطٚی اظ لٛا٘یٗ اؾبؾی ٔٙتح ٔی ٌطزز ٚ
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ضٚیٞ ٝبی زٔىطاتیه ضأی ٌكبیس .چٙیٗ تهٕیٕٟبیی حؽ ازضان ٔكتطن ضا ثٚ ٝخٛز ٔی آٚضز .أب ایٗ
تهٕیٕبت ؾؤاالت پط زضزؾط  ٚظحٕتی ضا تكسیس ٔی وٙس :آیب ایٗ زٙٔ ٚجٕ ٔكطٖٚیت ٔىُٕ یىسیٍط ٞؿتٙس یب
یىی خبیٍعیٗ زیٍطی ٔی قٛز؟ آیب افعایف ٖمال٘یت ضٚی ٝای ٕٛٞاض ٜثب ٞعی ٝٙوبٞف ٖمال٘یت ٔبٛٞی ٕٞطاٜ
اؾت؟
ِیٙسثّ 2ْٛلبَٗب٘ ٝثط ایٗ ثبٚض اؾت وٖ ٝمال٘یت ٔبٛٞی ٘جبیس اخبظ ٜیبثس تب خبیٍعیٗ ٖمال٘یت ضٚی ٝای
ٌطزز .ثٚ ٝیػ ٜثطذالف پسیسٞ ٜبی اختٕبٖی ا ٚتطزیس ٔی وٙس و ٝزا٘ف ٕٛٞاض ٜاظ چیعی ٚضاء تإییس ٖمُ ؾّیٓ
٘بقی ٔیكٛز .ا ٚثط ایٗ ثبٚض اؾت ؤٟ ٝبضت ّٖٕی اختٕبٖی ٘جبیس ثط لًبٚت غیط وبضقٙبؾب٘ ٝزض ؾیبؾتٍصاضی
ٖٕٔٛی ضخحبٖ یبثس ٚ ,ا ٚاظ خبٔٗ ٝی ذٛز ٞسایت ق٘ٛسٌی ث ٝخبی خبٔٗ ٝی ثَٛ ٝض ّٖٕی ٞسایت ق٘ٛسٜ
َطفساضی ٔی وٙس .زا٘ف تٟٙب ثبیس ٘مف حٕبیتٍط حس الُ ضا ایفب وٙس .اؾتسالَ ِیٙسثّ ْٛثب لسضت زض آقفتٍی
ٔكٟٛضـ اظ َطیك ا٘سیك ٝاـ َطح ٔی ٌطزز و ٝزض آٖ ازٖب ٔی وٙس و ٝثط٘بٔ ٝضیعی ّٖٕی ثَٛ ٝض ٔىطض زض
زٔىطاؾیٟبی ؾطٔبی ٝزاضی غیط ٔتٕطوع قىؿت ٔی ذٛضز .چطا و ٝلسضت ٔكتطن اؾت ٞ ٚیچ وؽ اظ اَالٖبت
وبُٔ ثطذٛضزاض ٘یؿت .ضاٞىبض ا ٚتكٛیك وطزٖ تٛؾٌٗ ٝطایی زض ؾیبؾتٍصاضی ٖٕٔٛی  ٚتٓٙیٓ  ٚؾبظٌبضی
ٔتمبثُ ٔ ٚسا ْٚزض ٔیبٖ وٙكٍطاٖ ؾیبؾت ٌصاضی اؾت.
ٔٙتمساٖ ِیٙسثّ ْٛازٖب ٔی وٙٙس و ٝتٛؾٌٗ ٝطایی ثًٗی ٚلتٟب أب ٘ ٝتٕبْ ظٔبٟ٘ب ضٚی ٝای ٖمال٘ی اؾت.
تهٕیٕٟبیی ٚخٛز زاضز و ٝزض آٖ ؾٔ ٟٓترههبٖ زض ٖمال٘یت ٔبٛٞی ٕٞچ ٕٝ٘ٛ٘ ٖٛی ؾبذت پُ و ٝپیف اظ
ایٗ ُٔطح قس ٜاؾت ,يطٚضی اؾت .ثٖ ٝال ٜٚتهٕیٕبت ثعضٌی ٚخٛز زاضز وٕ٘ ٝیتٛا٘س ث ٝؾبزٌی یب ثب ؾِٟٛت
ٔٗىٛؼ ٌطزز یب تدعیٌ ٝطزز( .یٗٙی ث ٝاخعای فطٖی تمؿیٓ ٌطزز) ٕٞچ ٖٛؾبذتٗ ؾس ثط ضٚزذب٘ ٝی ثعضي,
قط ٔٚضقس لسضت ٞؿت ٝای ,یب ٚضٚز ث ٝیه خ .ًٙزض ثطذی ٔٛاضز ذٛثی  ٚویفیت ذٛة تهٕیٕبت ثَٛ ٝض
ثطاثط ثط ٖٙبنط ضٚی ٝای ٔ ٚبٛٞی آٟ٘ب ٔجتٙی اؾت .ثب ٚخٛز ایٗ ٔٙتمساٖ ثب تىّیفی ًُٔطة وٙٙس ٜزض تٛيیح
ایٙى ٝوساْ یه اظ تهٕیٕبت ثبیس تٛؾٌٗ ٝطایب٘ ٝثبقٙس  ٚوساْ یه ٘جبیس چٙیٗ ثبقٙس ٔٛاخ ٝقس٘س.
عقالنیت و معقول بودن:
ضٚقی ثطای ضٞبیی ثطذی اظ تٙبلًبت قٙبؾبیی قس ٜزض پبضاٌطافٟبی پیف اظ َطیك تٕبیع ٔیبٖ ٌطفتٗ
تهٕیٓ  ٚتحّیُ تهٕیٓ أىبٖ پصیط اؾت .اتربش تهٕیٓ ٙٞط ٌعیٙف لٛاٖستهٕیٓ ٔؿتسَ اؾت .یٗٙی لٛاٖسی
lindblom 6771
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و ٝثٞ ٝط ظٔی ٝٙی تهٕیٕی اذتهبل ٔی یبثس .لٛاٖس تهٕیٓ ٔؿتسَ ثِ ٝحبِ زض٘ٚی ٔٙؿدٓ  ٚیىپبضچٚ ٝ
ثطآیٙس اؾتسالِٟبی اذاللی اؾت ,یٗٙی چٙیٗ لٛاٖسی اضظـ ٔحٛض ٞؿتٙس .تحّیُ ,زا٘ف وبضثطز لٛاٖس تهٕیٓ
ٔصوٛض ثَٛ ٝض ٖمال٘ی اؾت ؤُ ٝبثك ثب اؾتب٘ساضزٞب اذتهبل ٔی یبثس .تحّیّٟبی ٖمال٘ی ُٔٙمیٗٔ ,تجط ,لبثُ
اتىب  ٚثَٛ ٝض تدطثی آظٔ ٖٛپصیط اؾت ,یٗٙی تحّیُ ٖمال٘ی حمیمتٔ-حٛض اؾت .اضظقٟب  ٚحمبیك ٔمٞ ِٝٛبی
ٖمال٘ی ٔدعایی ٞؿتٙس .اٌطچ ٝزض ُٖٕ ایٗ ٔؿإِ ٝزقٛاض اؾت و ٝآٟ٘ب اظ یىسیٍط تفىیه ٌطز٘س.
تهٕیٕبت غیطٖمال٘ی غبِجبً ٘ؿجت ث ٝوبضثطز ٖمال٘ی لٛاٖس تهٕیٓ ٌیطی غیط ٔؿتسَ ثی اضظـ اؾت.
ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛاُٖبی غب٘ ٖٛتهٕیٓ ٔعیت اختٕبٖی ذبِم ؤٕ ٝىٗ اؾت و ٝؾس ثؿتٗ ثط ییه ضٚز ذطٚقبٖ
ٕٞچ ٖٛیبٍ٘تع ) (Yangtzeوبٔالً ٖمال٘ی ثٓ٘ ٝط ثطؾس.
ثٙبثط ایٗ ٖمال٘یت زض تهٕیٓ ٌیطی ؾیبؾتٍصاضی ثٞ ٝط ز ٚلٛاٖس تهٕیٓ ٌیطی ٔؿتسَ  ٚوبضثطزٞبی
ٖمال٘ی آٖ لٛاٖس٘یبظ زاضزٕٖ .ستبً ٔكبغُ تحّیُ  ٚتهٕیٓ ٌیطی ث ٝزِیُ پیچیسٌی ٔ ٚمیبؼ خبٔٗ ٝی تفىیه
قس ٚ ٜچٙس ثٗسی تمؿیٓ قس ٜاؾت .ایٗ ٚيٗیت لبثّیتی ضا ایدبز ٔی وٙس و ٝتحّیٍّطاٖ ثب تهٕیٍٕیطاٖ ثطای
تهٕیٓ زض ٔٛضز ایٙى ٝوساْ لبٖس ٜی تهٕیٓ ٌیطی ٔؿتسَ اؾتٔ ,مبثّٕٙ٘ ٝبیٙس .ثَٛ ٝض ٔؿبٚی تهٕیٓ ٌیطاٖ
ٕ٘ی تٛا٘ٙس ثطای ٔمبثّ ٝوطزٖ ثب تحّیٍّطاٖ و ٝثٖ ٝمال٘یت وبضثطز ٚیػ ٜی لٛاٖس ثی اٖتٙبیی ٔی وٙٙس ,ذٛز ضا ثٝ
ظحٕت ا٘ساظ٘س .ث ٝایٗ تطتیت ٖمال٘یت زض تهٕیٓ ٌیطی ؾیبؾتٍصاضی اؾبؾبً ٔجتٙی ثط اضتجبٌ ٔؤثط ٔیبٖ تهٕیٓ
ٌیطاٖ  ٚتحّیٍّطاٖ اؾت.
ٚاغ ٜی زقٛاض (ٔٙبؾت) ز ٚثبض زض ایٗ لؿٕت ْبٞط ٔی ٌطزز و ٝپطؾكٟبی زقٛاضی ضا ایدبز ٔی وٙس.
چٍ ٝ٘ٛتهٕیٓ ٌیط٘سٔ ٜی زا٘س وٟمبٖس ٜی تهٕیٓ ٌیطی ٔؿتسَ اؾت یٗٙی ثطای ثؿتطـ ٔٙبؾت اؾت؟ ثٝ
ٖال ٜٚچٍ ٝ٘ٛیه تحّیٍّط ٔی زا٘س و ٝاؾتب٘ساضزٞبی تدطثی ُٙٔ ٚمی ث ٝوبض ثطز ٜقسٖ ٜمال٘ی ٞؿتٙس ,یٗٙی
ثطای لبٖس ٜی تهٕیٓ  ٚظٔی ٝٙی آٖ ٔٙبؾت اؾت؟ پبؾد ث ٝایٗ ز ٚپطؾف ایٗ اؾت و ٝالتًبءی اؾت و ٝثٝ
َٛض خٕٗی تٗییٗ قس ٜاؾت .ثٙبثط ایٗ ٞط زٚی تهٕیٓ ٌیط٘سٌبٖ  ٚتحّیٍّطاٖ ثبیس ثب زیٍطاٖ یٗٙی خٕٗیت ثٝ
َٛض وّی ث ٝذٛثی َیف ٔترههبٖ تٗبُٔ ثطلطاض وٙٙس و ٝتإییس ٔی وٙٙس و ٝآٟ٘ب ثَٛ ٝض ٔٙبؾت ُٖٕ وطز ٜا٘س.
تصمیم گیزنذگان منفزد و متعذد:
ثطذی اظ تهٕیٕبت ذهٛنی ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾٙس .قٕب ٔٛاضز نجحب٘ ٝی ذٛز ,پٛقف ضٚظا٘ ٝی ذٛزٚ ,
یب ایٙى ٝثیط ٖٚآٔسٖ ذٛز اظ ثؿتط ضا ا٘تربة ٔی وٙیس .أب حتی حبوٕبٖ ٔؿتجس ٕ٘ ٓٞی تٛا٘ٙس تهٕیٕبت وبٔالً
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ٔؿتمُ ثٍیط٘س .اٌط قٕب ثسا٘یس و ٝزیٍطاٖ ثب لسضت ثط ٌعیٞ ٝٙبی زِرٛا ٜغصا ,پٛقف  ٚثط٘بٔ ٝی ظ٘سٌیتبٖ تإثیط
ٔی ٌصاض٘س ,قٕب ٕٞچٙیٗ زض ٔٛضز ایٙى ٝحتی آزِف ٞیتّط  ٚخِٛیؽ ؾعاض٘ 3یبظٔٙس تٛافك ثب ٔٗتٕساٖ  ٚآضاْ
وطزٖ تٛز ٜی ٔطزْ ثٛز٘س تطزیس ذٛاٞیس وطز .تمطیجبً تٕبْ تهٕیٕبت ؾیبؾت ٌصاضی تهٕیٕبت وبٔالً چٙس حعثی
ٞؿتٙس .ایٗ ٚيٗیت زالِت ٔی وٙس ٘رؿت ثط ایٙى ٝثبیس ٔؤِف ٝی ضٚی ٝی ثطای ایدبز تهٕیٕبت ٖٕٔٛی ٔٛخٛز
ثبقس و ٝتٗییٗ وٙس چٍ ٝ٘ٛاحعاة زض وٙف ٔتمبثُ فٗبِیت ٕ٘بیٙس .ز ْٚایٙى ٝچٙیٗ ثؿتط چٙس حعثی زالِت ٔیىٙس
ثط ایٙى ٝاضتجبٌ پیطأ ٖٛاحعاة ثَٛ ٝض ٘یطٙٔٚس ثط ٘تبیح تإثیط ٔی ٌصاضز.
ثٖٛٙ ٝاٖ ثرف ثٗسی آقىبض ٔی وٙسٍ٘ ,ب ٜثؿت ٝث ٝاثعاضٞبی تحّیُ ؾیبؾتٍصاضی ٖمال٘ی ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ
تٗسازی اظ ٌؿتطز ٜتطیٗ ضٚقٟبی ٔٛضز اؾتفبز ٜیه تهٕیٍٕیط٘س ٜی ُّٕٔ ٔٙفطز ضا فطو ٔی ٌیطز .ثطای ٕ٘ٝ٘ٛ
یه َطاح اختٕبٖی فطيیبظ َطف  ٕٝٞی خٕٗیت ,ظٔب٘ی و ٝؾیبؾتٟبی ثٟی ٝٙثَٛ ٝض اختٕبٖی ثٚ ٝؾیّ ٝی
اثعاضٞبی تحّیُ ٞعی-ٝٙفبیس ٜا٘تربة ٔی ٌطز٘سٔ ُٕٖ ,ی وٙس .اضظیبة ضیؿه  ٓٞو ٝا٘تٓبضات ضا ٔی ؾٙدس,
ظٔب٘ی ؤ ٝمطضات ثٟی ٝٙضا ا٘تربة ٔی وٙٙس ,ث ٝتدٕیٕ فٛایس ٔ ٚربَطات اختٕبٖی آٖ ٔی پطزاظز .چٙیٗ
اثعاضٞبیی چبِكٟبی اضتجبَی (ٌٛیب)  ٚضٚی ٝای تهٕیٓ ٌیطی ٖٕٔٛی ضا ؾبزٔ ٜی وٙسٔ .ب ث ٝحطوت ٚضاء آٟ٘ب ٘یبظ
زاضیٓ.
ابشارهای تحلیل سیاستگذاری عقالنی:
زا٘ف تهٕیٓ ٌیطی ٖٕٔٛی زض حمیمت حبنُ ؾطیٕ تٕبْ لطٖ ٌصقت ٝاؾتٍ٘ .بٞی ؾطیٕ ا٘ساظٌ ٜیطی
 ٚؾٙدف ثیكی ٝٙؾبظی ضفب ,ٜا٘تربة ٖٕٔٛی ,قجی ٝؾبظی چٙس ٖبّٔی ٚ ,حٕبیت اظ تهٕیٓ ضا پیٍیطی ٔی وٙس.
بیشینه ساسی رفاه :
قط ٔٚایٗ ٔف ْٟٛاظ یه ٔف ْٟٛالتهبز ذٛضز ؾٛزٔٙسی فطزی و ٝثَٛ ٝض ٖمال٘ی اظ ؾٛی ی ثطٌؿٖٛ
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ز٘جبَ قس  ٚثٗساً اظ ؾٛی ؾبِٔٛؿٌ 5ٖٛؿتطـ یبفت ّٖٕىطز ضفب ٜاختٕبٖی فعایٙس ٜضا ٕٞطا ٜثب ؾیبؾتٍصاضی
ٖٕٔٛی ثٟی ٝٙو ٝآٖ ضٚقی اؾت و ٝؾٛزٔٙسی خٕٗی ضا ث ٝحس اوثط ٔی ضؾب٘س ,ایدبز وطز .چٙیٗ لبِججٙسی
فطزٌطایب٘ ٝای ثب ٔفبٞیٓ ضلبثت آٔیعی ٕٞچ ٖٛفّؿف ٝؾٛزٔٙسٌطایب٘ ٝثٙتبْ (یٗٙی ثیكتطیٗ ذكٛٙزی ثطای
adolf hitler and Julius Caesar
Bergson.
Samuelson.
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ثیكتطیٗ ا٘ؿبٟ٘ب) زض تمبثُ لطاض ٔی ٌیطز .تحّیُ ٞعی-ٝٙفبیس ٜاثعاض ثَٛ ٝض ٌؿتطز ٜوبضثطزی اؾت و ٝزض تالـ
ثطای ٞسایت ؾیبؾت ؾبظاٖ ثطای ا٘تربثٟبی حس اوثط ؾبظی ضفب ٜاؾت .زض ٔطوع آٖ ٔالن تهٕیٓ

Kaldor-

 Hicksاؾت وَ ٝطاحبٖ اختٕبٖی ضا ث ٝا٘تربة وطزٖ ثسیّٟبیی و ٝفٛایس اختٕبٖی ذبِم ثیكتطی ضا فطأ ٓٞی وٙسٞ ,سایت ٔی وٙس .ایٗ ثٝ
ز ٚفطو ثؿیبض لٛی ثؿتٍی زاضز٘ .رؿت آ٘چ ٝو ٝثطای افعٚزٖ ٔٙبفٕ  ٚذؿبضت زض ٔیبٖ فطز ٌطایبٖ ظٔب٘ی و ٝفٛایس ذبِم اختٕبٖی ضا
ٔحبؾجٔ ٝی وٙیٓ ٔٗم َٛاؾت ٚ .ز ْٚایٙى ٝچیعٞبیی و ٝث ٝزؾت ٔی آٚض٘س یب اظ زؾت ٔی زٙٞس ,ث ٝآؾب٘ی لبثُ تٗٛیى ٞؿتٙس ثَٛ ٝضی وٝ
ثط٘سٌبٖ ٔی تٛا٘ٙس حس الُ ثَٛ ٝض فطو ث ٝثبظ٘سٌبٖ پبزاـ یب لطأت ثسٙٞس .ث ٝایٗ تطتیت ایٗ ٔف ْٟٛتٗبزَ ٔبٛٞی ثطای ٔٗیبض پبضت 6ٛضا
پیكٟٙبز ٔی وٙس و ٝثٔ ٝف ْٟٛالتهبز ذٛضز ثبظاض آظاز ثؿتٍی زاضز .چطا وٞ ٝط زٔ ٚی تٛا٘س ٘تبیح ٔؤثط  ٚوبضأس ضا ایدبز وٙس.
ثب ایٗ ٚخٛز ٔٗیبض پبضت ٛزاضای یه ٔؤِف ٝی ضٚی ٝای ٘یع اؾت و ٝا٘هبف ضا ث ٝذٛثی وبضآییبضتمب ٔیسٞس .ایٗ ٔم ِٝٛثٔ ٝكبضوت
زاَّٚجب٘ٔ ٚ ٝتفك اِم َٛزض ٔٗبّٔ ٝثطای تًٕیٗ ایٙى ٝتهٕیٕبت ٞیچ ظیبٟ٘بیی ضا ٘ساضز یٗٙی نطفب زاضای ٔٙبفٕ ٔتمبثُ اؾت٘ ,یبظ زاضزٗٔ .یبض
 kaldor-hicksزض ضٚی ٝاخجبضیتط ,ث ٝوبض ٌیط٘س ٜی لبٖس ٜی اوثطیت زض ثٟتطیٗ حبِت ٚ ,التساض ٌطایب٘ ٝاظ ؾٛی َطاحبٖ اختٕبٖی زض ثستطیٗ
حبِت اؾت .أب ثَٛ ٝض ٚالٍٗطایب٘ ٝثؿیبضی اظ چیعٞبیی و ٝتٕسٟ٘ب ٘یبظ زاض٘س تحٕیُ ٞعیٞ ٝٙب ثٔ ٝیعاٖ وٕی ثط حؿت وؿت ٔعایبی اختٕبٖی
ٌؿتطز ٜاؾتٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بی آٖ قبُٔ آٔٛظـ ٖٕٔٛیٚ ,يٕ ٔبِیبت ثط زضأس تهبٖسی ,اتٛثبٟ٘ب٘ ,یطٌٚبٟٞب ٚ ... ,ظ٘ساٟ٘ب ٞؿتٙس.
ث ٝایٗ تطتیت تحّیُ ٞعی-ٝٙفبیس ٜخبیٍبٞی زض اثعاض تحّیُ ؾیبؾتٍصاضی زاضز .ثٖٛٙ ٝاٖ حٕبیت تهٕیٓ ایٗ ٔم ِٝٛلبثُ آٔٛظـ,
لبثُ تىثیط ,وٕی اؾت  ٚثیٙف ٔتطلی ضا پیكٟٙبز ٔی وٙس و ٝزض ا٘تربثٟبی ٔحسٚز وٕه ٔی وٙس .ثطای ا٘دبْ قسٖ ثؿیبض ذٛة  ٚقبیؿت ,ٝآٖ
٘یبظٔٙس فٟطؾت وبّٔی اظ ٞعیٞ ٝٙب  ٚفٛایس اؾت .اظ آ٘دبیی و ٝخبٔٗیت ثِ ٝحبِ فٙی غیط ٕٔىٗ اؾت,حتی اٌط آٖ ثِ ٝحبِ ٔفٟٔٛی پؿٙسیسٜ
ثبقس ,ایٗ ٔف ٓٞ ْٟٛلٛت  ٓٞ ٚيٗف اؾت .قبغالٖ زض ایٗ حٛظ ٜوٛقف وطز ٜا٘س تب ؾُح ٌؿتطز ٜای اظ ٞعیٞ ٝٙب  ٚفٛایس ثِ ٝحبِ ظٔب٘ی
ثٗیس ّٕٔٛؼ  ٚغیط ّٕٔٛؼ ضا زض ثط ثٍیطز.
انتخاب عمومی:
ضٚیىطز التهبز ذطز ثَ ٝیفی اظ ؾٟٕٟب تحت ٖٛٙاٖ تئٛضی ا٘تربة ٖٕٔٛی ٔٙدط ٔی ٌطزز و٘ ٝكبٖ ٔی زٞس چٍٙٔ ٝ٘ٛبفٕ فطزی ثط
ٞط زٛٔ ٚضز ٔحیٍ ثبظاض ٘ ٚتبیح ؾیبؾتٍصاضی ٖٕٔٛی تإثیط ٔی ٌصاضز .ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛوٙكٍطاٖ ثطٚوطاتیه حبفّ ٔٙبفٕ ذٛز ثٛزخٟی ذٛز ضا
ثیكیٔ ٝٙی وٙٙس  ٚقٟط٘ٚسا٘ ی و ٝثَٛ ٝض خٕٗی زض وّٛپٟب ؾبظٔبٖ یبفت ٝا٘س ثطذی اظ اقىبَ وبالٞبی ٖٕٔٛی ضا فطأ ٓٞی آٚض٘سٔ .مجِٛیت
ّٖٕىطزٞبی ضفب ٜاختٕبٖی اظ ؾٛی () arrowث ٝنٛضت ُٔٙمی ث ٝچبِف وكیس ٜقس .چطا و ٝتحت فطيیٞ ٝبی ٔؿتسَ ٗٔ ٚم َٛایٗ أىبٖ
ٚخٛز زاضز تب ٘كبٖ زٞس وٞ ٝط فطایٙس تدٕٕ زٔىطاتیه ث٘ ٝتبیح ٘بپبیساض ٘ ٚبٕٞبٙٔ ًٙٞدط ٔی ٌطزز.
ؾبظ  ٚوبضٞبی تهٕیٓ ٌیطی خٕٗی ٔب ٖٕیمبً ذسقٟساض قس ٜا٘س ثَٛ ٝضی و ٝثبظاضٞب  ٚؾیبؾتٟب زض اٞسافكبٖ ثَٛ ٝض ضيبیتجركی ثٔ ٝب ذسٔت
ٔی وٙٙس .ثبظاضٞب ٌبٞی ٚلتٟب غیط ٔٙهف ٞؿتٙس .ظیطا آٟ٘ب ثط ثطٚتی تٛافك ٔی وٙٙس و ٝایدبز یه زالضثطاثط اؾت ثب یه ضؤی التهبزی ٚ ,ظیطا
تِٛیساتأیٙس ٜثس ٖٚضؤیٟب حبنُ ٕ٘ی قٛز .ثٖ ٝالٖ ٜٚیٛة ثبظاض ثٚ ٝؾیّ ٝی لسضت ا٘حهبضی ,وبالٞبی ٖٕٔٛی ,نبزضاتٔ ٚ ,كىالت
اَالٖبتی و ٝقسیستطیٗ يٗفٟب اؾتٔ ,حسٚز ٔی قٛز .وٛتبٞی ٞب  ٚلهٛضٞبی زِٚت ٘یع ٔحسٚز اؾتٙٔ.بفٕ قرهی زیٛاٖ ؾبالضی ٔی تٛا٘س
pareto

7

6

ٔإٔٛضا٘ی ضا زض زض ٖٚحىٔٛت تكٛیك وٙس تب ثٛزخ ٝی آ٘بٖ ضا افعایف زٙٞس ,یب ث ٝؾبظٔبٟ٘بی تٓٙیٍٕطی ثطای تؿریط قسٖ اخبظ ٜزٙٞس.ثٝ
ٖال ٜٚثٖٛٙ ٝاٖ آ٘چ ٝو ٝپیكتط ٔٛضز ثحث لطاض ٌطفت ٝاؾت ,تهٕیٓ ٌیطیٟبی زٔىطاتیه ُٔبثك ثب ٔمیبؾٟبی ٔؿتسَ ٔی تٛا٘س ذٛزؾطا٘ٚ ٝ
٘بپبیساض قٛز .ؾٗٔ ٟٓیبضٞبی ٔفطٚو ٖمال٘یت خٕٗی ,انُ فمساٖ ثبظ٘سٌبٖ پبضت ,ٛاؾتمالَ ثسیّٟبی غیط ٔطتجٍ  ٚغیط اؾتجسازی ٔؿإِ ٝی
أىبٖ ٘بپصیطی ضا ثطای ٔٛخٛزیت ٚ ٚخٛز ّٖٕىطزٞبی ضفب ٜاختٕبٖی اضائٔ ٝی زٞس .ا٘ ٚكبٖ ٔی زٞس و ٝضؤی ٌیطی ز ٚث ٝزٓ٘ ٚیط آ٘چ ٝو ٝزض
اوثط ا٘تربثبت ثَٛ ٝض ضایح اٖٕبَ ٔی قٛز ,چطذ ٝی ثیپبیبٖ ضا ٞسایت ٔی وٙس ,لبٖس ٜی اوثطیت ٕ٘ی تٛا٘س ٞیچ ثط٘س ٜای ضا غیط زِرٛاٞب٘ٝ
ا٘تربة وٙس .اِٛٚیتٟبی خٛإٔ ٖمال٘یت خٕٗی ضا ثیبٖ ٕ٘ی وٙس  ٚتطخیحبت فطزی ضا ثَٛ ٝض ٔٙؿدٓ خٕٕ ٕ٘ی وٙس  ...........ث ٝایٗ تطتیت ؾبظ
 ٚوبضٞبی تهٕیٓ ٌیطی زٔىطاتیه ضؾٕی ٘یبظ زاضز تب ٌبٞی اٚلبت تىٕیُ ٌطزز.
یه ضاٞىبض آضاْ وطزٖ تٗسازی اظ ؾٟٕٟبیی وٗٔ ٝیبضٞبی ٔؿتسَ ٞؿتٙس ,اؾت .اظ َطیك آضاْ وطزٖ یب ذٙثی وطزٖ اؾتسالَ پبضتٔ ,ٛب
لّٕطٚی ضاٞىبضی ضا ٔی ٌكبییٓ و ٝثط٘سٌبٖ ,ثبظ٘سٌبٖ  ٚغطأتٟب ضا أىب٘پصیط ٔی وٙس .اظ َطیك آضاْ وطزٖ فطيی ٝی اؾتمالَ ٔب اظ لیبؾٟبی زٚ
ث ٝز ٚثٌ ٝعیٞ ٝٙبی چٙسٌب٘ ٝحطوت ٔی وٙیٓ .اظ َطیك ذٙثی ؾبظی فطيی ٝی لّٕطٚی ٘بٔحسٚز یٗٙی لؿٕتی اظ ٖمال٘یت خٕٗیٔ ,ب اخبظٔ ٜی
زٞیٓ تالقٟب ثطای پطٚضـ زازٖ ٕٞطاٞیٟبی اِٚی ٝثطای یه ضؤی ٌیطی پطٚضـ یبثسٔ .ب اظ ا٘تمبَ پصیطی یٗٙی لؿٕت زیٍط ٖمال٘یت خٕٗی ٚ
حىٔٛت غیط اؾتجسازی حٕبیت ٔی وٙیٓٔ .كبضوت ٖٕٔٛی یه ضا ٜثطای ذٙثی وطزٖ یب آضاْ وطزٖ ٔٗیبضٞبی ؾٟٕٟب اؾت .زض نٛضتی وٝ
ٖٙبنط حفبْت وٙٙس ٜی زٔىطاؾی ث ٝظٚزی ٔٛضز ثحث ذٛاٙٞس ثٛز.
ٌؿتطقٟبی ثؿیبض ٕٟٔی ث ٝضٚیىطز التهبز ذٛضز ٚخٛز زاقت ٝاؾت و ٝغٙبی آٖ ضا ثؿٍ ٔی زٞسٓ٘ .طی ٝپطزاظاٖ ثبظیٟب ثَٛ ٝض
ؾٛزٔٙسی پبؾرٟبیی ضا ثٔ ٝساذالت زِٚتی ثٖٛٙ ٝاٖ ٔصاوطات چٙس اٍ٘یعقی یٗٙی ضلبثتیٕٞ-ىبضی) تٛنیف وطز ٜا٘سٓ٘ .طی ٝپطزاظاٖ تهٕیٓ
ٌیطی ٔفبٞیٓ ٔعیت ٔربَط٘ ٚ ٜكبٖ ثبظضٌب٘ی چٙس ٔٗیبضی ضا ُٔطح وطز ٜا٘س ,زض ٘تید ٝلسضت ضٚقٗ ٔی وٙس ٔٛيٖٛبت ذُط پصیطی ٚ
اِٛٚیت یب حك تمسْ ثب ؾیبؾتٍصاضیٟب ٔالظْ اؾت .ضٚا٘كٙبؾبٖ ٘كبٖ زاز ٜا٘س و ٝفطزٌطایبٖ ث ٝفطایٙسٞبی وبٚقی اٖتٕبز وطز ٜا٘س  ٚاظ حبٔیبٖ
٘ٓبٕٔٙس وٟسض ّٖٕىطزٞبی ؾٛزٔٙسی اؾتب٘ساضز ٔٗٙىؽ ٘كس ٜا٘س ض٘ح ٔی ثط٘س .ثٙبثط ایٗ تًٗیف وطزٖ ازٖبٞبی ثٟیٍٙی ؾیبؾتٍصاضی ٔطثٌٛ
ث ٝتحّیّٟبی التهبز ذطز  ٚثطخؿت ٝوطزٖ ٘مف خبٔٗ ٚ ٝازضان زض ٔسیطیت ٖٕٔٛی ٚخٛز زاضز .اوثط ایٗ ٕٞىبضیٟب ثط ایدبز زا٘ف ٔؤثطتط زض
تٛنیف ,تكطیح ٚ ,پیكجیٙی چبِكٟب زض تهٕیٓ ٌیطی ٖٕٔٛی ,زض ٔٛافمت  ٚپی٘ٛس ثب قىُ ؾٛزٔٙسا٘ ٝفطز ٌطایبٖ٘ ٝمال٘یت تإثیط زاضز.
اوٓ٘ ٖٛٙطی ٝی التهبز ذطز تّفیك  ٚتفىیه وٙٙس ٜثَٛ ٝض ٚايح ٞط زٛٔ ٚضز اؾتمالَ ٚ ٚاثؿتٍی تهٕیٓ ٌیطاٖ ضا تإییس ٔی وٙس.
اوٓ٘ ٖٛٙطی ٝثطای ثیبٖ پیطأ ٖٛإٞیت لٛاٖس  ٚزؾتطؾی ث ٝاَالٖبت ,اقبض ٜثٚ ٝيٗیتٟبیی و ٝثطای تساٞ ْٚسایت ٔی ٌطز٘س ,وبضآٔسی ٌ ٚبٞی
اٚلبت ٘تبیح ٔٙهفب٘ ٝثؿیبض چیعٞب زاضز .ث ٝیه ٔیعاٖ ٔ ,ٟٓتإویس زض حبَ ْٟٛض ثط ٔدٕ ٖٝٛای اظ ٔساضن تدطثی التهبز ذطز ضا ؾبذت ٝاؾت
و ٝزا٘كی ضفتبضی ٕٖ ٚستبً ٚالٗجیٙب٘ ٝاؾت.
شبیه ساسی چنذ عاملی:
قجی ٝؾبظی چٙس ٖبّٔی یه ضٚیىطز اٍِٛؾبظی ث٘ ٝؿجت خسیسی اؾت و ٝثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس اظ ٘ٓطی ٝی ثبظیٟبی التهبز ذطز ثٝ
ٚؾیّ ٝی ا٘ؿدبْ ثیكتط وٙكٍطاٖ٘,فٛش آٟ٘ب زض ٔحسٚزیتٟبی ٚاثؿت ٝث ٝآٌبٞی ٚالٕ ٌطایب٘ ٝزض لبِت ٖمال٘یت ٔحسٚز  ٚزا٘ف ٘بلم  ٚتحمیك
پیطأ ٖٛقطایٍ  ٚاٚيبٔ ٔٛاظٕٖ٘ٔٛ ٝیت ٔی یبثس .زؾتطؾی ث ٝلسضت ٔحبؾجبتی اضظاٖ ث ٝقجی ٝؾبظاٖ اخبظ ٜزاز ٜاؾت تب ٔٛاضزی ضا خؿتدٛ
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وٙٙس و ٝثطای ایٙى ٝاظ ٘ٓط ضیبيی لبثُ تحُٕ ,زض ثط ٌیط٘س ٜی وٙكٍطاٖ ٘ب ,ٍٕٗٞفطایٙسٞبی تىبّٔی ٚ ,ضٚاثٍ ؾبذتبضی ْٟ٘ٛٛض ثبقس ,ث ٝوبض
ٌطفت ٝقٛز .زض قجی ٝؾبظیٟبی ؾیبؾتٍصاضی ٔساذالت حىٔٛتی ٔطخح ٌبٞی اٚلبت ثَٛ ٝض چكٍٕیطی اظ ٔٛاضزی و ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٔٛاضز ثٟیٝٙ
فطو التهبز ذطز ٘ئٛوالؾیه قٙبؾبیی قس ٜا٘س ا٘كٗبة پیسا وطز٘س.
ضٚیىطز چٙسٌب٘ ٝزض ظٔیٞ ٝٙبی أٙیتٔ ,حیٍ ظیؿت٘,بُٕٔ-ئٗ ٛ٘ ٚ ,آٚضی زض ٔیبٖ ؾبیط ٔٛاضز ٔفیس ثٛز ٜاؾت .یه وبضثطز ٘رؿتیٗ ٘كبٖ
ٔیسٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛاِٛٚیت افطاز پطاوٙس ٜثٕٞ ٝبٖ ٔیعا٘ی و ٝیه ؾٕٞ ْٛؿبیٍبٖ قٕب زض تٕبیالت لٔٛی ٔتّٗك ث ٝقٕب ؾ ٟٓزاض٘س,ث ٝاٍِٞٛبی
ذب٘ ٝؾبظی ٔدعا حتی زض غیبة ؾیبؾتٟب  ٚوٙكٍطاٖ ثبظاض زض ٚيٗیت ٚالٗبً تجٗیى آٔیع ٞسایت ذٛاٙٞس قس .وبضثطز زیٍط ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ
چٍ ٝ٘ٛاٍِ ٛؾبظی ٕٞطا ٜثب ٖبٔالٖ  ٚوبضٌصاضاٖ لبثُ تُجیك ٔی تٛا٘س ٘تبیدی ضا ث ٝثبض آٚضز و ٝزض ٔغبیطت ثب ٘تبیح التهبز ٘ئٛوالؾیه ثبقس .ثٝ
َٛض ذبل ,زض ثبظاضٞبی وبٔالً ضلبثتی ,لٛا٘یٗ ٔٙحطف وٙٙس٘ ٚ ٜبوبضآٔس یب ثیطثٍ اؾت .ثب ایٗ ٚخٛز ظٔب٘ی و ٝزض ایٗ إٍِ٘ ٛبیٙسٌیٟبی
وبضٌصاضاٖ ٘بٕٞب ,ًٙٞثَٛ ٝض ٔحسٚز ٖمال٘ی  ٚزاضای وٙف ٔتمبثُ ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ ثب زیٍط ٖٙبنط ذبضج ٔٛاظ٘ٞ ٝؿتٙس ,لٛا٘یٗ ٔی تٛا٘ٙس ثٝ
ٔٛٓٙض اثطات ضفبٞی ٔثجت تكطیح ٌطز٘س.
نظامهای حمایت تصمیم گیزی:
٘ٛآٚضی ٔ ٟٓزیٍط ثبظتٓٙیٓ تحّیُ ؾیبؾتٍصاضی ثٖٛٙ ٝاٖ یه فٗبِیت حٕبیت اظ تهٕیٕبت ث ٝخبی خبیٍعیٗ ٕ٘ٛزٖ ثطای تهٕیٓ ٌیطیٟبی
ٚالٗی ٔی ثبقس.ایٗ تٕبیع ٔ ٟٓاؾت .تحّیّٟبی ؾیبؾتٍصاضی ؾٙتی زضذٛاؾتی ثطای ُٔبِٗ ٝی اظ َطف تهٕیٓ ٌیطاٖ ضا ٔی پصیطز ,لّٕطٚی
پطؾف پػٞٚف ضا تٗییٗ ٔی وٙس ,فطيیٞ ٝبی وّیسی ضا ایدبز ٔی وٙس ,تحّیّٟب ضا ا٘دبْ ٔی زٞس  ٚتٛنی ٝیب ٘ٓطی ٝؾیبؾتی ضا ث ٝتهٕیٓ ٌیطاٖ
ثبظ ٔی ٌطزا٘سٓ٘ .بٟٔبی حٕبیت اظ تهٕیٓ ٌیطی زض ٖٛو تهٕیٕبت وّیسی ضا ثطای تهٕیٓ ٌیطاٖ اذتهبل ٔی زٞس  ٚثطای تٗبٔالت ٔىطض
ٔیبٖ تحّیٍّطاٖ َطح ضیعی ٔی وٙس .ایٗ ضٚیىطز ٔتٛايٗتطی اؾت أب تحّیٍّطاٖ آ٘بغّت پیچیسٞتط ٞؿتٙس.
یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ یه ٘ٓبْ حٕبیت اظ تهٕیٓ ٌیطی ٘یطٚی ثطق ُٔٙم ٝای اؾت و ٝاثعاضی ضا َطاحی ٔی وٙس و ٝزض ٘ئ ٛاٍّ٘ٙس چٙس ؾبَ
لجُ ث ٝوبض ضفت ٝاؾتٞ .سف آٖ وٕه ث ٝقىؿتٗ تٍٙٙب  ٚچبِف زض ٔیبٖ قطوتٟبی ثٟطٚ ٜضی ,تٓٙیٍٕطاَٖ ,طفساضاٖ ٔحیٍ ظیؿت  ٚزیٍط
احعاة نبحت ٔٙبفٕ ثس ٖٚتٛخ ٝث ٝؾیبؾت ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثٟطٚضی ٖٕٔٛی ثٛز .تحّیٍّطاٖ یه اثعاض تحّیُ ؾٙبضی ٛپیچیس ٜای ضا ثطای قجیٝ
ؾبظی ّٖٕىطز ٘ٓبْ لسضت ٔحّی تحت فطيیٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض افك ظٔب٘ی چٙس زَ ٝٞطاحی وطز٘س ,ؾپؽ تحّیٍّطاٖ یه فطایٙس َطاحی ضا
تكىیُ زاز٘س و ٕٝٞ ٝی ایٗ احعاة ضا زضٌیط ٔی وٙس.
ذٛا٘ٙسٌبٖ ث ٝخؿتدٛی ایٕٙؿإِ ٝذٛاٙٞس پطزاذت و ٝچ ٝتٕبیع وّیسی ٔیبٖ تحّیّٟبی ؾیبؾتٍصاضی ؾٙتی  ٚؾیؿتٓ حٕبیت اظ تهٕیٓ اؾت
و ٝزٔٚی ٔؤِف ٝی ضٚی ٝای ضٚقٗ زاضز .تحّیٍّطاٖ حٕبیت اظ تهٕیٓ تالـ ثؿیبضی ضا ثطای تطؾیٓ ٘مبَی زض یه فطایٙس تهٕیٓ ٌیطی
اذتهبل ٔی زٙٞس و ٝثساٖ ٚؾیّ ٝتحّیٍّطاٖ ثَٛ ٝض ٔؤثطی ٕٔىٗ اؾت ٔساذّٕ٘ ٝبیٙس .ؾپؽ آٟ٘ب آٖ ٔٛاضز ضا ثطای َطاحی تٗبٔالت ثّمٜٛ
ٔفیس زض ٔیبٖ تٗساز ٔٛاضز وّیسی ث ٝوبض ٔی ثط٘س .آٟ٘ب ُٖٕ تحّیُ ؾیبؾتٍصاضی ضا اظ تٕطوعی حس اوثط ثط ٖمال٘یت ٔبٛٞی ث ٝثطذٛضزاض وطزٖ
ٔالحٓ ٚ ٝتٛخ ٝثطاثط ثٖ ٝمال٘یت ضٚی ٝای تغییط ٔی زٙٞس.
زض تٗسازی اظ ٔٛاضز ,اثعاضٞبی تحّیُ ؾیبؾتٍصاضی ٖمال٘ی زض ؾطاؾط لطٖ ث ٝؾٛی تهٛضی غٙیتط اظ ٖمال٘یتی ُٔٗٛف ٔی ق٘ٛس و ٝحٛظٞ ٜبی
ضٚی ٝای ٔ ٚبٛٞی ,وبضثطزٞبی ٖمال٘ی لٛاٖس تهٕیٕبت ٔؿتسَ ,تٛلٗی و ٝاحعاة شی ٘فٕ ٍ٘طقٟبی ٔتٖٛٙی زاض٘س٘ ٚ ,مكٟبی ٔحسٚزتطی
9

ثطای وبضقٙبؾبٖ ضا تإییس ٔی وٙس .ایٗ اثعاضٞب ٔیجبیؿت ثَٛ ٝض ٔكرم حمبیك  ٚاضظقٟب ضا ثٖٛٙ ٝاٖ آ٘چ ٝو ٝآٟ٘ب تٛنیٞ ٝبی ؾیبؾتی لبثُ
ُٖٕ ضا تِٛیس ٔی وٙس ,تطویت ٕ٘بیس.
مشارکت عمومی:
ٔكبضوت ٖٕٔٛی زاضای چٙسیٗ ٘مف ثّم ٜٛزض تهٕیٓ ٌیطی ؾیبؾی اؾت  ٚزالیّی و ٝثطای ایدبز زٍِطٔی  ٚتكٛیك آٖ پیكٟٙبز
قس ٜا٘س ٔتٞ ٔٛٙؿتٙس٘ .رؿت تٛا٘بیی تٗمیت ٔكبضوت ثٖٛٙ ٝاٖ ؾیبؾتٍصاضی اؾت ,یٗٙی ٕٞطا ٜثب زضیبفتی ٙٞدبضی و ٝزضیبفت ٔصوٛض ثٝ
ذٛزی ذٛز پؿٙسیس ٜاؾت ,ث ٝزِیُ آ٘ى ٝزض ٔفبٞیٓ ؾبؾىبیٙس  ٚاِیٛت
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ایٗ ٔف ْٟٛؾیبؾتٍصاضی ٖٕٔٛی ضا زٔىطاتیه ٔی وٙس ,تٕطوع ظزایی

ٔی وٙس ,ترهم ظزایی ٔی وٙس  ٚاثٟبْ ظزایی  ٚآقىبض ٔی وٙسٛٔ.ضز زیٍط تٛا٘بیی تٗمیت ٔكبضوت ثٖٛٙ ٝاٖ ضاٞجطز اؾت و ٝثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضی
ثطای حه َٛث ٝزیٍط اٞساف اؾتٔ .كبضوت ٔیتٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ اضتجبٌ ُٖٕ وٙس و ٝثٟجٛز خطیبٟ٘بی اَالٖبت و ٝثبٖث ایدبز تهٕیٕبت ثٟتط
ٔیٍطزز ضا ٞسایت ٔی وٙسٔ .كبضوت ٔی تٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ زضٔبٖ ,ضاٞی ثطای ٕٞىبضی ٌطٟٞٚبی ٔٙعٚی زض زضٔ ٖٚهیط انّی ث ٝوبض ضٚز.
ٔكبضوت ٔی تٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ حُ ٔٙبظٖ ُٕٖ ٝوٙس ,ثَٛ ٝضی و ٝایٗ ٔفٕٔ ْٟٛىٗ اؾت (یب قبیس  )ٝ٘ ٓٞثطای وبٞف تٙكٟب ٘ ٚتبیح ثبثجبت زض
تهٕیٕبت ثحث ثطاٍ٘یع ٘مف ٞسایتٍط زاقت ٝثبقس .ثَٛ ٝض ٔؿتمیٕتط ثٟتطیٗ الساْ آ٘چ ٝؤ ٝطزْ ٔیرٛاٙٞس  ٚاضظقی اؾت و ٝآ٘بٖ زضذٛاؾت
ٔی وٙٙسَ .یفی اظ ؾبظ  ٚوبضٞبی ٔكبضوت زض زؾتطؼ ٚخٛز زاضز:
اَالٖبت ٖٕٔٛی :یٗٙی تجّیغبت٘ :كطیبت ٕ٘ ٚبیكٍبٟٞب؛
ثبظذٛضز اَالٖبت ٖٕٔٛی :یٗٙی آضاءٌ ,طٟٞٚبی ٔٛضز تٛخٓ٘ ٚ ٝطؾٙدیٟب؛
ٕٞفىطی ٔ ٚصاوط :ٜیٗٙی خّؿبت ,وبضٌبٟٞب پبّٟ٘ب ,ثبظیٟب؛
ٔكبضوت ٌؿتطز :ٜقبُٔ وٕیتٞ ٝبی ٔكٛضتی٘ ,یطٞٚبی وبضی ؛
ثط٘بٔ ٝضیعی ٔكتطن :قبُٔ زاٚضیٔ ,هبِحٚ ,ٝؾبَتٔ ,صاوطٔ ,ٜكبضوت؛
ٕ٘بیٙسٌی :وٙتطَ قٟط٘ٚسی ,لٛاٖس زاذّی.
ٌعیٙف ٞط یه اظ ٚيٗیتٟبی ٔكبضوت و ٝزضذٛاؾت ٔیٍطزز ٟٓٔ ,اؾت ,چطا وٞ ٝط وساْ اظ آٟ٘ب زاضای لسضت  ٚيٗف ذبل
ذٛز ٞؿتٙسٔ .طاحُ زض ٌعیٙف ضاٞىبض ٖ٘ٛبً زض ثط ٌیط٘س ٜی ٔكبٚض ٜغیط ضؾٕی ثٛٓٙٔ ٝض قٙبؾبیی وٙكٍطاٖ ٛٔ ٚيٖٛبت ٖٕس ,ٜتهجیت
ْٚیف ٝی ؾبظٔب٘ی ثطای پیكطٚی زض ضٚـ ثبظ لبثُ ٔحبؾج ,ٝقٙبؾبیی ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ ثَٛ ٝض ثّم ٜٛشیٙفٕ و ٝتٕبٔی وؿب٘ی ضا و ٝغیط ٕٔىٗ
اؾت وٕ٘ ٝبیٙسٌی ضا زضیبفت وٙٙس زض ثط ٔی ٌیط٘س ,تحّیُ ٚيٗیتٟبی ٚیػ ,ٜتٗییٗ ٔٛيٖٛبتی زض خٟت فطایٙس ٔكبضوت ,تٗییٗ اِعأبت تجبزَ
اَالٖبتَ ,طاحی ٔست فٗبِیت  ٚپیچیسٌی ضاثُ ,ٝاخطا  ٚاضظیبثی ٘ح ٜٛوبضوطز آٖ ٔی ثبقس.

)Susskind and Elliott (1983
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ضقس  ٚپطٚضـ ٔكبضوت ٖٕٔٛی ثٖٛٙ ٝاٖ یه ضاٞجطز آٌبٞب٘ ٝیب ؾیبؾتٍصاضی ث ٝایٗ ٔٗٙب ٘یؿت و ٝچٙیٗ ضقسی ٕٔىٗ ٘یؿت ثٝ
َٛض َجیٗی زض ضٚیسازٞبی ذٛز ث ٝذٛزی ایدبز ٌطززٚ .خٛز اٍِٛی تٗبُٔ ٖٕٔٛی یه ٔطحّ ٝاؾت ).ؾبؾىیٙس  ٚاِیٛت  8اٍِٞٛبیی ضا
تٛنیف ٔی وٙٙس و ٝقبُٔ پسضؾبالضی (یٗٙی اٍِٛیی و ٝزض آٖ ٘رجٍبٖ حىٔٛت ٔی وٙٙس ,آ٘بٖ زض ضاثُ ٝثب حٛظ ٜی ٖٕٔٛی تهٕیٕبت ضا
قىُ ٔی زٙٞس)ٙٔ ,بظٖ( ٝو ٝزض آٖ اًٖبی حٛظ ٜی ٖٕٔٛی قط ٔٚث ٝثیبٖتٕبز قسٖ ٘ؿجت ث٘ ٝرجٍبٖ ٔی وٙٙس .آ٘بٖ ثط تهٕیٕبت ثَٛ ٝض غیط
ٔؿتمیٓ اثط ٔی ٌصاض٘س  ٚذٛاٞبٖ ٔكبضوت ٞؿتٙس)ٕٞ ٚ ,ىبضی (و ٝزض آٖ ٘رجٍبٖ  ٚاًٖبی حٛظٕٖٔٛ ٜی زض لسضت تهٕیٓ ٌیطی ؾ ٟٓزاض٘س
 ٚثَٛ ٝض ؾبذتبضی ٔٙبظٖبت ذٛز ضا ضفٕ ٔی وٙٙس)ٔ ,ی ثبقٙس.
ٕٞچ ٖٛزیٍط ؾبظ  ٚوبضٞبی تهٕیٓ ٌیطی خٕٗی ٔكبضوت ٖٕٔٛی ٘یع زاضای ٖیٛثی اؾت .ایٗ ایطازات قبُٔ ؾتٓ ثّم ٜٛی اوثطیت
یب الّیت ,ثیثجبتی تهٕیٕبت ,اَالٖبت يٗیف ,ثیٗاللٍی  ٚيٗف شیٙفٗبٖٚ ,اوٙكٟبی ٘بٔٙبؾت ث ٝضٚاثٍ ثبضی ثٞ ٝط خٟت ٖ ٚسْ حًٛض
قطوت وٙٙسٌبٖ زض فطایٙس ٌطٞٚی وٛچه ٔی ثبقس.
زض اضظیبثی ٔٛفمیت فطایٙسٞبی ٔكبضوت ٖٕٔٛیٚ ,ثّط  ٚضٖ ٖ 9میس ٜزاض٘س وٗٔ ٝیبضٞبی وّیسی ا٘هبف  ٚوفبیت  ٚقبیؿتٍی
ٞؿتٙس .یه فطایٙس ٖبزال٘ ٝث ٝتٕبْ احعاة زاضای ٔٙبفٕ فطنتٟبی ثطاثط ضا ثطای ٔكبضوت زض اْٟبضاتكبٖ اُٖب ٔی وٙس ,ازٖبٞبی ٔٗتجط ضا ایدبز
ٔی وٙس ,ازٖبٞبی ٔٗتجطی ضا و ٝاظ ؾٛی ؾبیطیٗ ایدبز قس ٜا٘س ضا ث ٝچبِف ٔی وكس  ٚظٔب٘ی و ٝث٘ ٝتید٘ ٝبیُ ٔیٍطزز ضا تٗییٗ ٔی وٙس .فطایٙس
نالحیت زض وكٕىكٟبی ٔؿتمیٓ ٕٞطا ٜثب ا٘هبف ثٚ ٝؾیّ ٝی تٗییٗ اؾتب٘ساضزٞبی حس الُ ثطای نالحیت قٙبذتی  ٚظثب٘ی ,تًٕیٗ اٖتٕبز
ثط زا٘ف ٔٙبؾت ,ثٟطٌ ٜیطی اظ َطح تطخٕ ٝی ثَٛ ٝض ا٘حهبضی تٛافك قس ٚ ٜاٖتٕبز ثُٕٔ ٝئٙتطیٗ تىٙیىٟبی ضٚـ قٙبذتی زض زؾتطؼ ُٖٕ
ٔی وٙس ٖ .ال ٜٚثط تٗبزَ ٔیبٖ ا٘هبف  ٚنالحیتٗٔ,یبضٞبی ؾٙتی اثطثركی  ٚاضظـ  ٓٞثٛٔ ٝفمیت ٔٛضز ٘ٓط قىُ ٔی زٞسٔ .كبضوت
ٖمال٘یت تهٕیٓ ٌیطیٟب ضا افعایف ٔی زٞس .ث ٝحسی ؤ ٝكبضوت ثط ٘مبیم ثبظاضٞب  ٚؾیبؾت ث ٝذٛثی يٗفٟبی زاذّی ذٛزقبٖ غّجٔ ٝی
وٙس. .
عقالنیت عملی و نظزی:
فیّؿٛفبٖ ٖمال٘یت ّٖٕی ٓ٘ ٚطی ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ز ٚضٚیىطز ٔتٕبیع ثطای زٌٚبٍ٘ی اضظقٟب  ٚحمبیك زض تهٕیٓ ٌیطی ٖٕٔٛی ثٝ
ضؾٕیت ٔی قٙبؾٙسٖ .مال٘یت ٘ٓطی ٖمال٘یتی اؾت و ٝث ٝزا٘ف ٔحع اٖتجبض ٔی زٞس  ٚثٔ ٝب وٕه ٔی وٙس تب ث ٝاضظیبثی ایٗ ٔؿإِ ٝثپطزاظیٓ وٝ
آیب ٘ٓطیبت ٔب زاضای اٖتجبض تدطثی ٞؿتٙسٖ .مال٘یت ّٖٕی ٖمال٘یتی اؾت و ٝث ٝتهٕیٓ ٌیطی اٖتجبض ٔی ثركس  ٚثٔ ٝب وٕه ٔی وٙس اٖتجبض
ٙٞدبضی السأبتٕبٖ ضا اضظیبثی ٕ٘بییٓ .پی٘ٛس تحّیُ ضا ٔٗتجط  ٚاضظقٕٙس ٔی وٙس  ٚتهٕیٓ ٌیطی ٘یبظٔٙس تّفیك ٖمال٘یت ٘ٓطی ّٕٖ ٚی اؾت.
چٙیٗ پی٘ٛسی يطٚضی اؾت یب ایٙى ٝپؿٙسیسُّٛٔ ٚ ٜة اؾت؟ قبیس تٟٙب یه ٌ ٝ٘ٛی ٖمال٘یت وبفی اؾتٖ .مال٘یت ٘ٓطی ثطای
ٕ٘٘ ٝ٘ٛتیدٌ ٝطا اؾت ,یٗٙی ٘ٓطی ٝای ٔجتٙی ثط ٘تید ٝو ٝث ٝؾٛزٔٙسی زض پی٘ٛس ثب حمبیك  ٚاضظقٟب إٞیت ثؿیبضی ٔی زٞس .پیط ٚایٗ ٘ٓط,
زا٘ف ذٛة فطيیٞ ٝبی آظٔ ٖٛپصیط  ٚزازٞ ٜبی ٔٗتجط ضا تِٛیس ٔی وٙس و ٝثَٛ ٝض ؾٛزٔٙسی ث ٝتٛؾٗ ٝی زا٘ف ٔٙدط ٔی ٌطزز  ٚتهٕیٓ
ٌیطی ذٛة ٘تبیح ٘یطٙٔٚس ٔفیسی ضا ایدبز ٔی وٙس .زض ٔمبثُٖ ,مال٘یت ّٖٕی اذاللی اؾت یٗٙی ٘ٓطی ٝای ٔجتٙی ثط ْٚیف ٝو ٝثطای ٔمجِٛیت
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ٌؿتطز ٜزض پی٘ٛس ثب اضظقٟب  ٚحمبیك اضظـ ثؿیبضی لبئُ ٔی قٛز .ثط ایٗ اؾبؼ ّٖٓ ٔٙبؾت آٌبٞی ثَٛ ٝض ٖٕٔٛی پصیطفت ٝقس ٜضا تِٛیس ٔی
وٙس  ٚتهٕیٓ ٌیطی ذٛة ٘یع ثَٛ ٝض ٌؿتطزٛٔ ٜضز پصیطـ اؾت.
ٔتإؾفب٘ٞ ٝیچ ٖمال٘یت ّٖٕی ٓ٘ ٚطیج ٝزضؾتی زضٚؼ ٖبْ ضا پیكٟٙبز ٕ٘ی زٞسٖ .مال٘یت ٘ٓطی فمٍ حمبیك ٔٛلتی ضا اضائٔ ٝیسٞس.
ظیطا زا٘ف ٕٛٞاض ٜتهبزفی اؾتٖ .مال٘یت ّٖٕی ٘یع فمٍ ٙٞدبضٞبی ؾٛزٔٙس ضا ٔٗٙىؽ ٔی وٙس .ظیطا تدطثٞ ٝطٌع ثطای حٕبیت اظ لبِت
ثٙسی لٛا٘یٗ اذاللی وبُٔ وبفی ٘یؿتٞ .ط زٓ٘ ٚطی ٝضٚقٟبی لبثُ لجِٛی ضا ثطای ازغبْ اضظقٟب  ٚحمبیك زض تهٕیٓ ٌیطی ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜوٝ
یىی اظ آٖ ٘ٓطیبت ذٛاٞبٖ پصیطـ لبِت ٚاثؿت ٚ ٝث ٝقست ٔحسٚز ٖمال٘یت اؾت ,پیكٟٙبز ٔی زٞس.
عقالنیت ارتباطی :راهبزدی ,و ابشاری:
خب٘ح 10ذبَط ٘كبٖ ٔی وٙس و ٝظٔیٞ ٝٙبی ٔرتّف ذٛاٞبٖ ٖمال٘یتٟبی ٔتفبٚتی ٞؿتٙس .ظٔب٘ی و ٝوبض ٖمال٘ی وطزٖ اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ
وٕیبة زض غیبة ٔٙبظٖ ٚ ٝتطزیس ؾبز ٜاؾت,پبؾری اثعاضی ٔٙبؾت اؾتٖ .مال٘یت اثعاضی ترهیم ٔٙبثٕ ثط اؾبؼ ٔٗیبض وبضآیی ضا ثٟیٝٙ
ؾبظی ٔی وٙس .ظٔب٘ی و ٝتىّیف ٔٛضز ٘ٓط ثطای ٖمال٘ی ٕ٘ٛزٖ ٔدٕ ٖٝٛای اظ انٞ َٛسایت وٙٙس ٜزض خٟت ازاض ٜی پیچیسٌی  ٚاثٟبٔبت
اؾت ,پبؾری ضاٞجطزی ٔٙبؾت اؾتٖ .مال٘یت ضاٞجطزی ضاٞجطزٞب ضا ثطای پبؾد ٌٛیی ث ٝتغییطی و ٝحس الُ ثَٛ ٝض ٔحسٚز ثٚ ٝؾیّ ٝی
السأبت زیٍطاٖ ایدبز قس ٜاؾت ,ثط اؾبؼ ٔٗیبض اثطثركی ثٟیٔ ٝٙی وٙسٚ .لتی و ٝتىّیف ٖمال٘ی وطزٖ ٔدٕ ٖٝٛای اظ اِٛٚیتٟبی ٙٞدبضی
خٕٗی ثٛٓٙٔ ٝض ٔسیطیت وطزٖ ٔٙبظٖ ٝاؾت ,آٍ٘ب ٜپبؾرٟبی چٙسٌب٘ٙٔ ٝبؾت اؾتٖ .مال٘یت اضتجبَی فطنتٟب ضا ثطای ٘یُ ث ٝاخٕبٔ ُٔبثك ثب
ٔٗیبض ضفتبض اذاللی ثٟیٔ ٝٙی وٙس.
َطفساض ٖمال٘یت ٘ٓطی یٗٙی یه ؾٛزٔٙسٌطا زض یه ثؿتط غیط اختٕبٖی زض لبِت اثعاضی  ٚزض یه ظٔی ٝٙی چٙس حعثی اختٕبٖی ثٝ
نٛضت ضاٞجطزی پبؾد ذٛاٞس زاز .ایٗ قرم اٖتجبض حمبیك ّٖٕی ضا اظ َطیك تٛخ ٝث ٝقٛاٞس تدطثی ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ذٛاٞس زازٚ .ی اٖتجبض
اضظقٟبی تهٕیٓ ٌیطی ضا ثٚ ٝؾیّ ٝی تإییس آ٘چ ٝوُّٛٔ ٝثیتف ضا افعایف ٔی زٞس ,ذٛاٞس آظٔٛز .زض ٔمبثُ َطفساض ٖمال٘یت ّٖٕی زض ظٔیٝٙ
ای غیط اختٕبٖی ثَٛ ٝض اثعاضی پبؾد ذٛاٞس زاز .أب ا ٚزض یه ظٔی ٝٙی چٙس حعثی اختٕبٖی ث ٝنٛضت اضتجبَی ُٖٕ ذٛاٞس وطزٚ .یبٖتجبض
ٞط زٛٔ ٚضز (یٗٙی (حمبیك  ٚاضظقٟب) ٕٞطا ٜثب ٔطاخٗ ٝث ٝزضخ ٝی اخٕبٔ ٞط یه اظ ثطذٛضزاضاٖ ضا ذٛاٞس آظٔٛز.
ث ٝا یٗ تطتیت زض یه ثؿتط غیط اختٕبٖی َطفساضاٖ ٞط زٖ ٚمال٘یت ٘ٓطی ّٕٖ ٚی ث ٝنٛضت اثعاضی ُٖٕ ٔی وٙٙس .أب زض یه
ثؿتط اختٕبٖی وٞ ٝط وساْ اظ آٖ ز ٚثؿیبض قبیٗتط اظ ثؿتط اثعاضی اؾت ,اذتالف ٚخٛز زاضز .ظیطا یه َطفساض ٖمال٘یت ٘ٓطی ث ٝنٛضت
ضاٞجطزی الساْ ذٛاٞس وطز  ٚیه َطفساض ٖمال٘یت ّٖٕی زض لبِت اضتجبَی ُٖٕ ذٛاٞس وطز .چٙیٗ اؾتسالِی زض تفبٚتٟب اغطاق ٔی وٙس .چطا وٝ
ٔی تٛا٘س ٖمال٘یتٟبی ؾٛزٔٙسٌطا ٚخٛز زاقت ٝثبقس و ٝزض لبِت اضتجبَی ُٖٕ وٙس٘ .رؿتٙٔ ,بظٖٔ ٝی تٛا٘س یه ٔٙجٕ اثٟبْ  ٚوٕیبثی ثبقس وٝ
ثٖ ٝمال٘یت اضتجبَی ٞط ز ٚاضظـ ٖمال٘یت ضاٞجطزی  ٚاثعاضی ضا ٔی زٞس .زٔ ,ْٚبٞیت ثَٛ ٝض اختٕبٖی قىُ ٌطفت ٚ ٝالتًبءی زا٘ف ّٖٕی,
چبِكٟبی اضتجبٌ ضا تكطیح ٔی وٙس  ٚاضظـ تحمك اخٕبٔ زض حمبیك ٔفیس ضا ثطخؿتٔ ٝی وٙس .ؾ ,ْٛاظ آ٘دبیی وٟٕٞ ٝی تهٕیٕبت ٖٕٔٛی
زاضای یه ٔؤِف ٝی ضٚی ٝای اؾت ,احعاة شیٙفٕ فطنتٟبیی ضا ذٛاٙٞس زاقت تب ثطای ٕٞبٍٙٞی ثب ٙٞدبضٞبی ٖٕستبً ٔكتطن ضفتبض اذاللی
أتیبظ زٙٞس .چٟبضْ ,تمؿیٓ ٔتٗبضف ٔٗبنط اظ ٘یطٚی وبض زض ٔیبٖ تحّیٍّطاٖ  ٚتهٕیٓ ٌیطاٖ ٔی تٛا٘س تحطیفبت ٞعی ٝٙثط اضتجبَی ضا تحٕیُ
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وٙسٕٞ .چٙیٗ تحطیفٟب ٔی تٛا٘ٙس آقىبض وٙٙس ؤ ٝترههبٖ زض ٔیبٖ ٔطظٞبی ضقت ٝای یب ثب اًٖبٔ ٖٕٔٛی غیط ٔترهم اضتجبٌ ثطلطاض ٔی
وٙٙس .ث ٝایٗ تطتیت الساْ اضتجبَی ثطای پطٞیع اظ ؾٛء تفبٕٞبت ٘بذٛاؾتٙٔ ٚ ٝبظٖبت غیط يطٚضی ٔفیس اؾتٟٕٞ .ی تهٕیٕبت ٖٕٔٛی ثطای
تحمك ث ٝحس الّی اظ زضخ ٝی ٔحسٚز ٖمال٘یت اضتجبَی ٘یبظ زاض٘س.
ٙٞدبضٞبی تٗبُٔ ایس ٜآَ زض ثط ٌیط٘س ٜی ؾرٙبٖ نطیحٔ ,كط ,ٔٚنبزلب٘ ٚ ٝلبثُ ف ٟٓاؾت .یه ٌ ٝ٘ٛقٙبؾی اظ تحطیفٟبی
اضتجبَی ٔیبٖ ز ٚثٗس یٗٙی ٔٙكإٞب ٘ ٚیتٟب تٕبیع لبئُ ٔی قٛزٔ .ثالً تحطیفٟبی غیط ٖٕسی  ٚفطزی قبُٔ تٛا٘بییٟبی ٌفتبضی ٛ٘ ٚقتبضی يٗیف
اؾت .تحطیفٟبی ٖٕسی  ٚفطزی زض ثط ٌیط٘س ٜی ثطذی اظ اٖٕبَ ٕٞچ٘ ٖٛیطً٘  ٚزضٌٛ ٘ٚیی ٔی ثبقس .تحطیفٟبی غیط ٖٕسی ٓ٘ ٚبٕٔٙس
اقبض ٜثٔ ٝكىالتی ٕٞچ ٖٛفمساٖ اضتجبٌ زض ٔیبٖ ٔطظٞبی ؾبظٔب٘ی  ٚضقت ٝای زاضز .تحطیفٟبی ٖٕسی ٓ٘ ٚبٕٔٙس ثَٛ ٝض ٚیػٔ ٜكىُ ؾبظ
ٞؿتٙس ٔ ٚثبِٟبی آٖ زض ثط ٌیط٘س ٜی تجّیغبت  ٚاٖالٟ٘بی ٌٕطا ٜوٙٙس ٜاؾت .وبٞف ٞط وساْ اظ ایٗ ٔكىالت ٔؿتمیٕبً ٖمال٘یت اضتجبَی ضا
افعایف ٔی زٞس .أب ٔٙبظٖبت ٔیبٖ َطفساضاٖ ٖمال٘یت ٘ٓطی ّٕٖ ٚی تسا ْٚزاضز .چطا و ٝاضظقٟبی اذاللی ثٙیبزیٙكبٖ ٔتفبٚت اؾت .ثطای آ٘ىٝ
ٖمال٘یتٟبی ٔكبثٟی ؤ ٝب تطاغزی ٞبی ٖٕٔٛی ضا ٔی ثیٙیٓ زض ثؿیبضی اظ حٛظٞ ٜبی ؾیبؾتٍصاضی ایفبی ٘مف وٙٙس ,ث ٝایٗ تطتیت ٔب ٔكبٞسٜ
ٔی وٙیٓ و ٝالساْ ضاٞجطزی اغّت خب٘كیٗ الساْ اضتجبَی ٔی ٌطزز .افطاز ٖٕستبًتٕبیُ زاض٘س تب اظ َطیك وٙف ضاٞجطزی چیعی ضا وؿت وٙٙس تب
ثب ز٘جبَ وطزٖ آٖ ,حتی اٌط ایٗ ٔؿإِ ٝث ٝوبالی ٖٕٔٛی آؾیت ثع٘س .اخٕبٔ ث ٝیه اضظـ زض خٟبٖ ٕٞطا ٜثب لّٕطٚی ٚؾیٗی ثطای الساْ ٔؿتمُ
ٔٙحهط قس ٜاؾت.
خاتمه:
تٕبیُ ثطای ث ٝوبض ٌیطی ٖمال٘یت زض تهٕیٓ ٌیطی ٖٕٔٛی تٛافمی چٙسٌب٘ ٝاؾت و ٝثٕٞ ٝطا ٜزیٍط ان َٛتدسز تدٕیٕ قس ٜاؾت .ایٗ ٔٛاضز
زض ثط ٌیط٘س ٜی ثبٚضی اؾت ث ٝایٙى ٝثكط پیكطفت ویفی ضا ایدبز ٔی وٙس ,ایٙى ٝوبالی ٖٕٔٛی لبثُ تٗطیف ٚخٛز زاضز ,ایٙى ٝوٙكٟبی افطاز
ٔ ٟٓاؾت ٚ ,ایٙى ٝذاللیت ثكطی چیعٞبی ٔفیستطی ضا زض ٔمبیؿ ٝثب چیعٞبی ٘بُّٔٛة ایدبز ذٛاٞس وطز .ایٗ ثبٚضٞب ث ٝایٗ ٔٗٙب ٘یؿت و ٝثٝ
َٛض ٖبْ ٔٛضز پصیطـ لطاض ٌطفت ٝا٘س.
ثطذی خٟب٘ی ْبِٕبٟ٘طا ٔكبٞسٔ ٜیىٙٙس و ٝزض آٖ تهٕیٓ ٌیطیٟبی ٖٕٔٛی نطفبً یه ثبظی وثطت ٌطایب٘,ٝثبظی لسضت ,ثؿتطی ٘بثطاثط وٝ
زؾتبٚضز آٟ٘ب ثٚ ٝؾیّ ٝی ؾبذتبضٞبی التهبزی  ٚاختٕبٖی تٗییٗ قس,ٜیب ٔدٕ ٖٝٛای ؾبز ٜاظ ٔٗبٔالت لبثُ ا٘دبْ اؾت .ؾبیطیٗ خٟب٘ی ضا
تهٛض ٔی وٙٙس و ٝزض آٖ اضظقٟب تٟٙب ٖٙهط يطٚضی تهٕیٓ ٌیطی ٞؿتٙس ٖٙ ٚهط ٚالٗی فطٖی  ٚقبیسحتی ٘بٔٗیٗ اؾتٖ .مال٘یت زض تهٕیٓ
ٌیطی ٖٕٔٛی ٔٙفٗت وٛچىی ثطای َطفساضاٖ ٖٛ ٚأفطیجبٖ زاضز  ٚوٛقكٟب ثطای اضتمبی ٔجٙبی ضٚی ٝای یب ّٖٕی تهٕیٕبت ٖٕٔٛی ثطای
وؿت حٕبیتٟبی آٟ٘ب ثٗیس اؾت.
ایٗ فهُ ثب پی٘ٛس زازٖ ٖمال٘یت زض تهٕیٓ ٌیطی ٖٕٔٛی ثٕٞ ٝطا ٜزا٘ف ,ثٕٞ ٝطأ ٜف ٚ ْٟٛاؾتسالَ آغبظ قس.زض ازأ ,ٝایٗ فهُ یه ثٗس
ضٚی ٝای ضا افعٚز ؤ ٝفٔ ْٟٛب اظ ٖمال٘یت ضا اظ َطیك ٚضٚز پی٘ٛسٞبی ٔكطٖٚیت  ٚتٗبُٔ ثؿیبض پطثبض ٕ٘ٛز .ایٗ فهُ ٘كبٖ زاز و ٝاثعاضٞبی
ضایح تحّیُ ؾیبؾتٍصاضی ٕٞچُٔ ٖٛبِٗبت ٞعی-ٝٙفبیس ٜظٔب٘ی و ٝزض ٔمبثُ ایٗ تٗطیف ٚؾیٗتط اظ ٖمال٘یت ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت ٘بوبضا
ٞؿتٙس؛ ث ٝایٗ تطتیت اثعاضٞبی ثٟتطی زض حبالیدبز ٞؿتٙسٖ .مال٘یت حتی ٕٔىٗ اؾت اظ َطیك ثٟطٌ ٜیطی اظ ضاٞىبضٞبی ضٚی ٝای ٕٞب٘ٙس
ٔكبضوت ٖٕٔٛی اضتمبء یبثس .زض ٟ٘بیت ٖمال٘یت یه ٚیػٌی تهٕیٓ ٌیطی ٖٕٔٛی اؾت.
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