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راهنمای  نگارش  و  دعوت  به  همکاری

الف

سخنی با نویسندگان مجله

نویسندگان گرامی،
با سالم و احترام

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، با صاحب امتیازی مرکز بررسی های استراتژیک 
اطالع رسانی  نیز  و  پژوهشگران  علمی  یافته های  و  نظریه ها  ارائۀ  منظور  به  ریاست جمهوری،  نهاد 

دربارۀ مباحث حوزۀ سیاست گذاری عمومی، منتشر می شود. این مجله شامل چند بخش است: 
ـ مقالۀ علمی ـ پژوهشی

ـ گزارش سیاستی
ـ ترجمه

ـ نقد و بررسی کتاب
ـ اخبار

ـ تازه های نشر
ـ الزم است نویسندگان در نگارش مقالۀ علمی ـ پژوهشی، شیوه نامه و چارچوب مجله را رعایت 
کنند. در داوری، عالوه بر بررسی محتوایی مقاالت، به این موارد نیز توجه می شود. در مورد تنظیم 
گزارش های سیاستی، ترجمه، نقد و بررسی کتاب نیز در پایان این گفتار، نکاتی ذکر می شود. برای 

اطالعات بیشتر به وبگاه مجله با نشانی /http://sspp.iranjournals.ir مراجعه کنید. 
ـ هر نویسنده باید دو فایل را ارسال کند: 1. فایل اصلی مقاله؛ 2. فایل بدون نام و مشخصات 
نویسنده. تفاوت فایل 1 و 2 فقط در این است که در فایل 2، مشخصات نویسنده/ نویسندگان حتماً 

باید حذف شود. 



ب

ـ مقاله باید حروف چینی شود و به صورت الکترونیکی با ثبت نام در وبگاه مجله ارسال گردد. 
ـ مقاله شامل این بخش ها است: 

چکیده  کلیدواژه  مقدمه )بیان موضوع، هدف و ضرورت(  متن )پیشینۀ پژوهش، 
متغیرها، جامعۀ  و  مفاهیم  تعریف  نظری،  و چارچوب  پژوهش  روش  فرضیه،  و  پرسش ها 
  نتیجه و پیشنهاد  )آماری یا محدودۀ پژوهش، تحلیل داده ها و یافته های پ  ژوهش

کتابنامه 
برای اطالع از نحوۀ نگارش این بخش ها، به وبگاه مجله، بخش »راهنمای نویسندگان« رجوع 

کنید. 
ـ حجم مقاالت علمی ـ پژوهشی نباید از 5000 کلمه کمتر و از 7000 کلمه بیشتر باشد. 

ـ مقاالت از نظر نگارشی، مطابق شیوه نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. برای این 
منظور، به دو کتاب دستور خّط فارسی و فرهنگ امالیی خّط فارسی با مشخصات زیر رجوع شود:

 دستور خّط فارسی: مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 1394. چاپ 13. تهران: فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی )نشر آثار(.

امالیی خّط فارسی. چاپ 7. ویراست  صادقی، علی اشرف و زهرا زندی مقّدم. 1394. فرهنگ 
جدید. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی )نشر آثار(.

یاء کوچک )در  و...( و  نیم فاصله )در عباراتی مثل »سیاست گذاری«، »فارسی زبان«  ـ رعایت 
عباراتی مثل »نامۀ من«، »جامعۀ آرمانی« و...( ضروری است. 

ـ مقاله در نرم افزار Word نسخه 2010 با حاشیۀ باال 3، پایین 7، چپ 4 و راست 5 سانتی متر 
با فاصلۀ خطوط Single  حروف چینی شود.

 ،Times New Roman اندازۀ 13، و نوشته های التین با قلم ،BZar ـ نوشته های فارسی با قلم
اندازۀ 11، حروف چینی شوند. نوع و اندازۀ قلم بخش های مختلف مقاله، مطابق جدولی که در وبگاه 

مجله در بخش »راهنمای نویسندگان«، آمده است، انتخاب می شود. 
ـ شکل ها و جداول و روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیِب 1، 2، 3 )از آغاز تا 

پایاِن مقاله( شماره گذاری شوند.	
ـ عنوان جدول باالی آن و به صورت وسط چین نوشته می شود. عنوان شکل پاییِن آن و به 

صورت وسط چین نوشته می شود.
ـ نویسندگان توجه داشته باشند که مقاله های ارسالی در هیچ مجله یا همایش داخلی و خارجی 

منتشر، ارائه و یا به صورت هم زمان ارسال نشده باشد. 
یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر  از ارسال مقاله، امکان حذف و اضافه و  ـ پس 

نیست.
اصالحات  گزارش  نامۀ  همراه  به  مقاله  اصالح شدۀ  فایل  داوری،  نظرهای  ارسال  صورت  در  ـ 

انجام شده از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.
ـ پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقاالت و پذیرش نهایی و چاپ منوط به 

تأیید شورای داوری است و در هر صورت نتیجه به نویسنده اعالم خواهد شد. 
ـ مقاالت پس از بررسی و ارزیابی علمی، در صورت تأیید سردبیر و هیئت تحریریه، در نوبت 

چاپ قرار می گیرد. 
ـ فصلنامه در تلخیص و ویرایش زبانی و فّنِی مقاله های رسیده آزاد است.



پ

ـ حجم »گزارش سیاستی« و همچنین »نقد و بررسی« حداقل 800 و حداکثر 4500  واژه 
است. شامل چکیده و کلیدواژه است و ساختار آن باید از روشی منظم و منسجم پیروی کند و 
حتماً شامل مقدمه، متن و نتیجه باشد. به عالوه، در »گزارش سیاستی« افزودن بخشی با عنوان 
»پیشنهاد« الزم است. نحوۀ تدوین شکل و جدول و نیز شیوۀ ارجاع نویسی و کتابنامه مشابه مقاالت 

علمی ـ پژوهشی است.
ـ در مقاالت ترجمه ای، ارجاعات و کتابنامه به فارسی ترجمه نمی شود، اما مترجم باید این موارد 
را با شیوه نامۀ مجله هماهنگ کند. محتویات شکل ها و جدول ها به فارسی ترجمه می شود. الزم 

است مترجم فایل مقاله به زبان اصلی را نیز همراه با فایل ترجمه ارسال کند.

با احترام
فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی
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گزارش بافتاری از یک آینده پژوهی در ایران

امیر ناظمی1

آینده		در	دنیای	مدرن	و	سنتی
دنیای مدرن برای انسان ها حق انتخاب از میان بدیل های مختلف و گزینه های متعدد را فراهم آورده 
است. دنیای سنت مملو از اجبارهایی است که از آغاز تولد سرنوشت را تعیین می کند. اجبارهایی که تا 
اندازۀ زیاد زندگی را در یک مسیر از پیش معین جلومی برد؛ اجبارهایی که می تواند برآمده از ویژگی های 
طبیعی فرد مانند محل تولد، قبیله و تبار فرد یا جنسیت و ویژگی های ظاهری فرد باشد. اگر تاریخ بشر 
را مرور کنیم، این جبر به شیوه هایی مختلف، وجود داشته است. سلسله های پادشاهی طوالنی مدت در 
اروپا شاید بیش از هر عاملی برآمده از مشروعیتی بوده است، که جامعه آن را به هر صورتی پذیرفته بود. 
سالطین مشروعیت سلطنت را داشتند و به دنبال آنان فرزند ارشد ذکور )یا نزدیک ترین فرد با سلطان 
حاکم مانند جیمز اول در انگلستان( همان مشروعیت را کسب می کرده است. این مشروعیت فارغ از 
توانمندی های افراد به آنان اعطا می شد. به وضوح می توان دریافت که هیچ یک از پادشاهان دوران سنت 
در اغلب حکومت های دنیا، به واسطۀ فعالیت ها یا ویژگی هایشان به این منصب دست نیافتند، بلکه تنها 
براساس یک رابطۀ جبری که نه خود آن ها و نه هیچ کس دیگر در تعیین آن صاحب اختیار بوده است، 
جایگاه خود را تصاحب کرده اند. به این ترتیب، می توان نتیجه گرفت که »اختیار و حق انتخاب یکی از 

مهم ترین ویژگی های دنیای مدرن است« )گیدنز، 1995(. 
در دنیای مدرن است که امکان انتخاب از میان بدیل های مختلف فراهم می شود. یعنی از یک سو، 
بدیل های مختلف قابلیت و امکان پذیری تحقق می یابند و از سوی دیگر، فرد یا گروه حق انتخاب از میان 
این بدیل ها را بیش از پیش به رسمیت می شناسد. به این ترتیب، فرد یا گروه انتخاب گر باید توانمندی 
محاسبۀ عقالنی میان گزینه های پیِش روِی خویش را پیدا کند. گزینش گر محاسبه گری که می تواند 
گزینه های بدیل را ارزیابی و براساِس منفعت ها یا مضرت های هر یک از گزینه ها اقدام به انتخاب کند، 

nazemi@nrisp.ac.ir :1 . عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ رایانامه



غاز
سرآ

12

گزینش گر مدرنی شده است. به این معنا هر فرایند انتخاب، یک فرایند خطرپذیر است؛ چراکه در واقعیت، 
فرایند انتخاب دارای سه ویژگی اصلی است: 

1. در هر انتخابی شناسایی گزینه های از پیش معین نیست و گزینش گر می تواند گزینه های جدید 
خلق کند.

2. در هر انتخابی، مجموعه ای از معیارها یا اهداف است که منجر به انتخاب یا عدم انتخاب می شود. 
به این ترتیب، انتخاب یعنی یک تصمیم گیری چندمعیاره یا چندهدفه است که هر یک از معیارها یا وزن 

هر یک از معیارها می تواند انتخاب را تغییر دهد.
3. ارزیابی هر یک از گزینه ها براساس هر یک از معیارها عمدتاً ارزیابی کیفی و برآوردی است. خصوصاً 
زمانی که انتخاب مربوط به آینده است، این برآورد بیش از امور متداول می تواند همراه با تردید و خطر 

باشد.
 سه دلیل فوق نشان می دهد که انتخاب یک گزینه از میان گزینه های مختلف پیِش رو یک فرایند 
خطرپذیر است؛ و اگر بپذیریم که دنیای مدرن یعنی دنیای انتخاب از میان گزینه های بدیل، پس می توان 
مدعای اولریک بخ2 را که »جامعۀ مدرن یک جامعۀ خطرپذیر است«، درک کرد. جامعۀ خطرپذیر 
یعنی جامعه ای که نخست، گزینه های مختلف را پیِش روی خود می بیند و دوم، توانمندی انتخاب های 
حسابگرانۀ یک گزینه از میان گزینه های گوناگون را دارد. این انتخاب ها گاه در قالب فرایندهایی برآمده از 
دموکراسی مانند انتخابات ها نمایان می شود و گاه در قالب گزینش های تدریجی مانند شیوع انواع خاصی 

از سبک های زندگی در یک جامعه بروز می یابد.

جامعۀ	ایران	و	نگاه	به	آینده
بررسی تاریخی ایران بیش از هر نظریۀ دیگری هم سو با نظریۀ »ایران، جامعۀ کوتاه مدت« کاتوزیان است 
)کاتوزیان،  1390(. تاریخ ایران تبدیل به رشته ای از دوره های کوتاه مدت به هم پیوسته است؛ به نحوی 
که فقدان ثبات تبدیل به ویژگی انکارناپذیر آن شده است. تحرک اجتماعی باال در میان طبقات گوناگون 
در مقایسه با جوامع غربی )اروپایی( و شرقی )ژاپن و چین(، انباشت ناپذیری در زمینه های مختلف مانند 
انباشت دارایی و سرمایه و عمر کوتاه نهادها اعم از نهادهای آموزشی یا حاکمیتی نشانه های عمدۀ جامعۀ 
ایرانی به صورت تاریخی بوده است. کاتوزیان با استفاده از استعارۀ »جامعۀ کلنگی« برای جامعۀ ایران، به 

خوبی نشان می دهد که در این جامعه سه ویژگی همواره بوده است:
1. مشکل مشروعیت و جانشینی؛

2. بی اعتباری مال و جان؛
3. مشکالت انباشت و توسعه.

و این هر سه را هم بسته با کوتاه نگر بودن جامعه قرار می دهد. جامعۀ ایرانی جامعه ای کوتاه نگر است که 
همواره انتخاب گزینه های بلندمدت تر و پرهزینه تر را در مقابل گزینه های کوتاه مدت تر و ساده تر قربانی 

کرده است.
به این ترتیب، جامعۀ ایرانی به مرورگسترۀ وسیِع گزینه های پیِش روی اش را از دست داده است. 
گزینه هایی که هر چقدر دامنۀ محدودتری داشته باشند، به معنای گزینش محدودتر و در نهایت به معنای 
تاخیر در ورود به دوران مدرن است )هر چند این نکته را مّدنظر داریم که مدرن بودن، امری نسبی است 
و نمی توان گزینه های مطلق در خصوص آن به کار برد(. به زبان خالصه ما از یک سو می توانیم عصارۀ 
مدرنیته را در گزینه های بدیل و توانمندی محاسبه برای گزینش یک گزینه از میان گزینه های مختلف 

2. Ulrich Beck
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بدانیم و از سوی دیگر می توانیم جامعۀ ایرانی را جامعه ای نوپا و نابالغ در شناسایی و انتخاب گزینه ها 
بدانیم. 

آینده	پژوهی	و	آینده	پژوه	در	دوران	مدرنیته	و	سنت
گیدنز، براساس نظریه و تعریف خود از مدرنیته، ادعا می کند این که آینده پژوهی متعلق به دوران مدرن 
است، ناشی از همین ویژگی حق انتخاب و به رسمیت شناسی گزینه های بدیل است. برای فرد یا جامعه ای 
که از بند انتخاب های از پیش معین رها شده است، آینده معنایی متفاوت با جامعۀ سنتی می یابد. این 
که جامعۀ سنتی بیشتر به دنبال شناسایی و کشف آیندۀ از پیش معین است و جامعۀ مدرن به دنبال 
شناسایی گزینه های مختلف پیِش روی خویش، ناشی از تفاوت دو فهم مختلف از مفهوم آینده است. 
همچنان در جامعۀ ایران، آینده پژوه کسی است که از او انتظار دارند پیش بینی های بهتری عرضه کند. 
برای مثال، پیش بینی دقیق تری از قیمت های کاالها در روزهای آینده داشته باشد، یا تخمین مناسب تری 
از میزان مشارکت مردم در انتخابات. به این ترتیب، آینده پژوهی یعنی نوعی کنجکاوی همراه با تفنن که 
سرک کشیدن به آینده را دنبال می کند؛ سرک کشیدن به بیروِن پنجره ای که از اتاق ما به زمان گشوده 
می شود. آینده پژوه در این دنیای پیشامدرن تالش می کند پنجره ای بگشاید و بتواند آیندۀ نیامده را ببیند 
و برای دیگرانی که در اتاق نشسته اند بیان کند. اما آینده پژوه در جامعه ای که وارد دنیای مدرن شده است، 
یعنی آن که می تواند گزینه های متنوع تری را کشف یا خلق کند، محاسبه گری و تحلیل بهتری از آن 
گزینه ها داشته باشد و به صورت خطرپذیری در انتخاب گزینه ها یاری برساند. آینده پژوه در دنیای مدرن 
فردی است خطرپذیر که می تواند آینده ای را خلق کند، می تواند در سخنرانی در قالب »من رؤیایی دارم« 
از آن آینده ای که خلق کرده است، رونمایی کند و برای تحقق رؤیایش همراهانی را جذب کند. به عبارت 
دیگر، با توجه به اینکه یک جامعه چقدر مدرن تر باشد، کارکرد آینده پژوه در آن جامعه، بیشتر به سمت 
طراحی گزینه های مختلف آینده پیش خواهد رفت. آینده پژوه در جامعۀ مدرن یعنی خالِق گزینه هایی که 
می توانند تحقق یابند و در صورت تحقق می توانند دنیای آینده را با دنیای فعلی متفاوت سازند. به عبارت 
دیگر، تفاوت نقش و کارکردهای موردانتظار از آینده پژوه و آینده پژوهی در دو جامعۀ مدرن و پیشامدرن، 
برآمده از دو فهم و ادراک مختلف از مفهوم آینده است. آینده در جامعۀ پیشامدرن، امری محتوم با 

کمترین میزان از نقش آفرینی ها است، و در جامعۀ مدرن آینده یعنی گزینه های مختلف پیِش رو.
تفاوت ادراک از آینده است که منجر به شکل گیری دو نوع انتظار از آینده پژوهی و در ادامه منجر 
به تفاوت در دو نوع انتظار از آینده پژوهی و مطالعات آن می شود. جامعه ای که خطر کردن را ویژگی 
انکارناپذیر زیسِت خود می داند، باید برخوردار از ابزاری برای محاسبه و انتخاب گزینه ها باشد. مقایسۀ 
میان مطالعات مختلف آینده پژوهی که در جامعۀ ایران انجام شده است با مطالعات جهانی در کشورهای 
توسعه یافته به خوبی نشان می دهد که اغلب مطالعات آینده پژوهانه در ایران دارای ویژگی های زیر هستند:

1. تمایل شدید به کشف آینده به جای شناسایی گزینه های مختلف: آینده پژوهی در ایران تمایل 
بسیاری برای انتخاب محتمل ترین ها دارد. اغلب سناریونگاری هایی که در کشور انجام می شود ـ چه در 
قالب پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و چه در قالب مطالعات پژوهشی کارفرمایی ـ در نهایت تمایل 
دارند تا از میان سناریوها، یک سناریو را به عنوان سناریوی محتمل شناسایی کننند. هنوز در ایران 
گزارش های ملی براساس فرمت سه سناریوی خوش بینانه، بدبینانه و محتمل تهیه می شود و این نگاه 
غالب در مواجهه با آینده است. چه کارفرما چه اساتید داور ناآشنا به پیش فرض های آینده پژوهی، براساس 
انگاره ها و پیش فرض های پیشامدرنی خود نمی توانند تمایل خود را برای کشف آیندۀ محتمل پنهان 
کنند. اغلب آنان اساساً شناسایی چند سناریوی بدیل بدون گزینش یک آیندۀ محتمل را امری غیرعلمی 
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و بی نتیجه می دانند.
2. تمایل شدید به انتخاب آیندۀ مطلوب: مانند گزارۀ پیشین، چه توده و چه جامعۀ علمی ایران، 
شیفتۀ باید ـ گزاره ها در مقایسه با هست ـ گزاره ها است. همان گونه که در اسناد ملی توسعه ای در ایران 
بیش از آن که به هست ها و نیست ها اشاره شود و به تحلیل جامعه براساس هست ها و نیست، و شناسایی 
سناریوهایی که می توانند باشند یا نباشند، به صورت مشهودی اسناد به سمت تصاویری از آنچه باید باشد 
و آنچه نباید باشد پیش می رود. تمایل به ارائۀ تصاویر آرمان شهری همراه با تضادها و ناسازگاری های 

درونی، جان مایۀ این اسناد و گزارش ها است.
از دالیل  واقعیت: هر دو گزارۀ پیشین کمک می کنند که همراه مجموعه ای  از  فاصله گیری   .3
اجماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی، منجر به فاصله گیری پژوهش ها از دنیای واقعی شود. سناریوهایی که گاه 
علی رغم تفاوت ها و علی رغم عدم تأکید بر محتمل ها، به تصویر کشندۀ آینده هایی فرضی، غیرواقعی و 
خارج از بافت هستند. سناریوهایی بدون هیچ پیوندی با بافت جامعۀ ایرانی و پرسش ها و چالش های این 
جامعه نه می تواند گزینه های پیِش روِی جامعۀ ایرانی باشد و نه می تواند در فرایند انتخاب و گزینش 

کارآمد باشد.
این سه ویژگی است که آینده پژوهی و سناریونگاری را نیز مانند بسیاری دیگر از دانش های بشری، 

در ایران ناکارآمد ساخته و از حیطۀ عملیاتی و کاربردی خارج می کند. 

ویژگی	های	گزارش	«ایران	1396»
تالش برای تولید گزارشی در خصوص وضعیت ایران در سال 139۶، در چنین بافتی انجام شده است. 
بافتی که در آن اساساً توجه به آینده ها بدیل و گزینه های مختلف امر کم کارآمد و سختی است.  از 
سوی دیگر، اصرار بر به کارگیری آن در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های ملی و سخن گفتن از عدم 
قطعیت ها و سناریوهای بدیل به صورت هم زمان می توانست چالشی جدی در تدوین سناریوهای آینده 

باشد.  
گزارش »ایران 139۶« بخشی از یک تالش گروهی است که هدف اش بازشناسی عدم قطعیت های 
کلیدی پیِش روی ایران و ایرانیان در سال 139۶ است. سالی که آبستن یک رویداد مهم سیاسی در 
تاریخ مردم ساالری این سرزمین نیز بود؛ و انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل دوازدهمین دولت پس 

از انقالب، مانند هر انتخابات دیگری دربردارندۀ ویژگی های منحصر به فرد خود بود. 
وقتی جامعه ای وارد دوران مدرن می شود، سرنوشت هر یک از شهروندانش بیش از گذشته به 
انتخاب های جمعی پیوند می خورد؛ چرا که هم زندگی بیش از گذشته و سنت اجتماعی می شود و هم 
انتخاب ها از مسیر جبری فاصله می گیرند. به این ترتیب، انتخاب هایی که صرف نظر از ترجیحات شخصی 
هر فرد، برآیند انتخاب های دیگران است، می تواند مسیر زندگی هر شهروند را دچار تغییراتی کند. به 
این ترتیب، طراحی انتخاب های مختلفی که می تواند سناریوهای متفاوت پیِش روی یک ملت را بسازد، 
بیش از کشف گزینه های قطعی، کاری آینده پژوهانه خواهد بود. این گزارش در قالب سناریوهای بدیل 
و جایگزینی طراحی شده است که هر یک می تواند تحقق یابد و تحقق هر یک برآورد انتخاب های خرد 
و کالنی است که آینده را شکل می دهند. سناریوهایی که شاید هیچ کدام به تمامی مطلوب یا نام طلوب 
نباشد؛ اما هر یک می تواند دربردارندۀ مؤلفه هایی مطلوب یا نامطلوب باشد؛ درهم آمیخته ای از آنچه دوست 

داریم و از آنچه دوست نمی داریم.
این گزارش یکی از نخستین تجربیات کشور در زمینۀ انتشار سناریوهای آینده از سوی یک اندیشگاه3 

3. think-tank

غاز
سرآ
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دولتی است. تجربه ای که می تواند همراه با واکنش های احتماالً متنوع و پیش بینی ناپذیر باشد. در این 
گزارش در نهایت چهار سناریو برای 139۶ ایران شناسایی شده است. این چهار سناریو، چهار آیندۀ کاماًل 
مختلف است که هر یک می تواند تحقق یابد و هر یک از سناریوها باورپذیر است. شرح این چهار سناریو 
در یک مقالۀ مستقل در نشریه آمده است و جزئیات روش شناسی در گزارش مستقل این مطالعه به زودی 
منتشر خواهد شد. این چهار سناریو براساس روش هایی کمی به دست آمده است؛ اما تشریح آن و مهم تر 
از آن نام گذاری هر یک از سناریوها، فرایندی خالقانه و کیفی دارد. برای هر یک از سناریوها یک نام 
انتخاب شده است؛ نامی که از یک فیلم سینمایی برگرفته شده است. ما در زمان نام گذاری این سناریوها 
بیم آن را داشتیم که خوانندگان به گونه ای  شبیه سازی افراطی میان داستان فیلم و موضوع سناریو برقرار 
کنند؛ در حالی که در این گزینش نام، تأکید بر داستان و جزئیات آن مد نظر نبوده است؛ بلکه هماهنگی 
روح کلی سناریو و فیلم  مّدنظر بوده است. مثاًل، در سناریو »آژانس شیشه ای« بر وجود یک فضای جنگی 
در یک موقعیت غیرجنگی اشاره شده است. همان گونه که در فیلم آژانس شیشه ای حاج کاظم انسانی 
پاک و ایثارگر است که همچنان بر شیوه های زمان جنگ در دوران پساجنگ تأکید دارد. او انسانی است 
از نظر شخصی به شدت وارسته که می تواند شرایط را تغییر دهد و البته در نهایت عباس ها را قربانی کند؛ 
هر چند مشخص نیست بدون حضور حاج کاظم، اساساً عباس اقباِل زنده ماندن داشته باشد. پس در 
سناریو مّدنظر، ترس از به کارگیری شیوه های زمان جنگ در دوران غیر از جنگ است. یا آنچه که تعبیر 
فوکو از هابز است، یعنی جنگی در کار نیست و جنازه ای در میان نیست، اما نمایش یا تئاتری از تبادل 
بازنمودها وجود دارد که ما در آن ارادۀ خودمان را »به نمایش می گذاریم« و قاطعانه نشان می دهیم که 
در صورت لزوم آمادۀ جنگ  هستیم. این یک سوی این نمایش است. سوی دیگر این نمایش آن است 
که مدیریت شرایط جنگی را جایگزین مدیریت شرایط غیرجنگی می کنیم. در این شرایط ذاتاً غیرجنگی، 

تصمیم گیری هایی بر اساس معیارهای وضعیت امنیتی و جنگی  انجام می شود.

کتابنامه

گیدنز، آنتونی. )1378(. تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمۀ ناصر موفقیان. 
تهران: نشر نی. چاپ 1. 

کاتوزیان، محمدعلی همایون. )1390(. ایران جامعۀ کوتاه مدت و سه مقالۀ دیگر. ترجمۀ عبداهللا کوثری. 
تهران: نشر نی. چاپ 1.
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تحلیل پویای رابطۀ منابع طبیعی و نظامی گری در 
کشورهای خاورمیانه

ابوالقاسم گل خندان1

چکیده
این مقاله به بررسِی تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر هزینه های نظامی کشورهای خاورمیانه طی سال های 
1995 تا 2014 م می پردازد. به این منظور، یک مدل عمومی مخارج نظامی با حضور شاخص های فراوانی 
منابع طبیعی ـ  شامل	دو شاخص کلی سهم درآمدهای منابع طبیعی از GDP و سهم صادرات سوخت از 
صادرات کاالیی ـ و همچنین پنج شاخص تفکیکی ـ  شامل	سهم درآمدهای نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، 
جنگل و مواد معدنی از GDP ـ برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای 
تعمیم یافته )GMM( در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد 
که شاخص های کلّی فراوانی منابع طبیعی تأثیر مثبت و معناداری را بر هزینه های نظامی کشورهای 
موردمطالعه داشته است. همچنین، با تفکیک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نشان داده شده است 
که سهم درآمدهای نفتی و گاز طبیعی از GDP، اثر مثبت و معنادار و درآمدهای حاصل از سایر منابع 
طبیعی، اثر بی معنایی بر هزینه های نظامی این کشورها داشته است. بر این اساس، می توان گفت منابع 
انرژی در کشورهای خاورمیانه بر بار نظامی این کشورها تأثیرگذارند؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی 
سهم درآمدهای نفتی و گاز طبیعی از GDP، بار نظامی در این کشورها به ترتیب حدود 0/14 و 0/05 

درصد افزایش خواهد یافت. 
.)GMM( منابع طبیعی، نظامی گری، کشورهای خاورمیانه، روش گشتاورهای تعمیم یافته	ها:	کلیدواژه

.N55 ،N5 ،H54 ،C23  :JEL	بندی	طبقه

golkhandana@gmail.com  :1. دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه لرستان؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 7، شمارۀ 22، بهار96



1.	مقدمه
منابع طبیعی یکی از مهم ترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می شود. ادبیات اقتصادی موجود 
در زمینۀ منابع طبیعی، بیش تر بر اصطالح »نفرین منابع«2 متمرکز است که به ناکارآمدی درآمدهای 
  .)Bannon & Collier, 2003(  به دست آمده از این منابع در رشد اقتصادی مستمر و مناسب اشاره می کند
واژۀ »نفرین منابع« اولین بار توسط اقتصاددان مشهور انگلیسی و صاحب نظر بحث نفرین منابع، ریچارد آوتی3 
در 1993 م به کار گرفته شده و بعد از وی نیز، مطالعات تجربی گسترده ای در این زمینه و برای تأیید آن 
انجام گرفته است. رابطۀ بین هزینه های نظامی و رشد اقتصادی نیز به مطالعۀ  بنوا4 )1973( بازمی گردد. وی 
اثر مثبت هزینه های نظامی را بر رشد اقتصادی 44 کشور کمتر توسعه یافته طی سال های 1950ـ19۶5 م 
نتیجه گیری کرده است. مطالعۀ بنوا سبب شد بعدها مطالعات گستردۀ دیگری در این زمینه با استفاده از 

روش های توسعه یافته تر انجام شود.
با توجه به توضیحات فوق و اختصاص ادبیات تجربی عمده ای به بررسی رابطه بین فراوانی منابع 
طبیعی و رشد اقتصادی و همچنین رابطه بین هزینه های نظامی و رشد اقتصادی، رابطه بین فراوانی منابع 
طبیعی و هزینه های نظامی به عنوان یک حلقۀ مفقوده، علی رغم اهمیت فراوان آن،  توجه نسبتاً اندکی را در 
مطالعات تجربی به خود جلب کرده است. چراکه فراوانی منابع طبیعی در یک کشور، از یک سو، درآمدهای 
ارزی هنگفتی را نصیب دولت آن کشور می کند و از سوی دیگر، حفظ و صیانت از این منابع، نیازمند 
تجهیزات و ادوات نظامی گسترده تری است؛ که این عوامل منجر به افزایش هزینه های نظامی می شود

)Ali & Abedellatif, 2013(. با توجه به این نکات، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فراوانی منابع 
طبیعی )با استفاده از شاخص های کلی و شاخص های تفکیکی( بر هزینه های نظامی کشورهای خاورمیانه 

طی سال های1995 تا 2014 م است.
دلیل انتخاب کشورهای خاورمیانه در وهلۀ اول آن است که تاکنون پژوهشی در حوزۀ اقتصاد دفاع 
دربارۀ این کشورها انجام نشده است تا بررسی شود که آیا هزینه های نظامی این کشورها متأثر از منابع 
طبیعی آن ها است یا نه؟ دوم آنکه بعضی از کشورهای عضو این سازمان )نظیر ایران(، به دلیل موقعیت 
خاص و استراتژیک و مواجهه با تهدیدات امنیتی کشورهای بیگانه، به ناچار بخش قابل توجهی از بودجۀ 
سالیانۀ خود را به مخارج نظامی اختصاص می دهند. سومین دلیل آن است که سهم هزینه های نظامی 
از تولید ناخالص داخلی )بار نظامی( کشورهای این منطقه، مقدار قابل توجهی است. براساس محاسبات 
این تحقیق، با استفاده از داده های گزارش ساالنۀ مؤسسۀ بین المللی تحقیقات صلح استکهلم5 )2014(، 
متوسط بار نظامی کشورهای منطقۀ خاورمیانه طی سال های 2014-1995 با چیزی حدود 5/2 درصد، 
باالترین مقدار در بین مناطق مختلف جهان بوده، که نشان  دهندۀ اهمیت مخارج نظامی در این منطقه 
است و چهارم آنکه، کشورهای این منطقه از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی سرشاری برخوردارند. 
مجموع دالیل فوق سبب شده است تا بررسی رابطه بین منابع طبیعی و هزینه های نظامی در کشورهای 

خاورمیانه مهم جلوه کند.	
ادامۀ مطالعه حاضر به این صورت سازمان دهی شده است: ادبیات موضوع؛ روش  و مدل تحقیق؛ 

یافته های تجربی و جمع بندی و پیشنهادها.

2. Resource Curse
3. Auty
4. Benoit
5. Stockholm International Peace Research Institute
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2.	ادبیات	موضوع
2.	1.	مبانی	نظری

در الگوي استاندارد نئوکالسیک مرتبط با تقاضاي هزینه های نظامی، فرض بر این است که دولت می کوشد 
تا رفاه جامعه )W( به حداکثر برسد. این رفاه تابعی است از: امنیت )S(، متغیرهاي اقتصادي نظیر کّل 
مصرف )C(، جمعیت )N( و سایر متغیرهاي مربوط )ZW( است. ZW تعیین کننده چگونگی انتقال تابع 

رفاه است:     
)1(            

علت منظور شدن جمعیت در تابع رفاه این است که گرچه »دفاع« کاالیی است عمومی، اما »مصرف« 
کاالیی خصوصی تلقی می شود و از این رو، مصرف سرانه در تابع رفاه، متغیري با اهمیت محسوب می شود. 
مسئلۀ به حداکثر رساندن تابع رفاه منوط به در نظر گرفتن محدودیت بودجه و تابع مشخصی براي امنیت 

است. ساده ترین شکل محدودیت بودجه را می توان به صورت زیر نشان داد:

)2(                

در این رابطه، Y درآمد کّل اسمی، Pm و Pc قیمت هاي مصارف واقعی نظامی )M( و مصرف واقعی 
خصوصی )C( است. امنیت را می توان به منزلۀ وضعیتی براي کشور تعریف کرد که در معرض هیچ نوع خطر 
و تهدید به حمله نباشد. امنیت نیز مانند مطلوبیت و رفاه، متغیري مشاهده نشدنی است و سعی می شود در 
توابع اقتصادسنجی با برخی متغیرهاي سنجش پذیر مانند تعداد نیروهاي نظامی کشور و سایر کشورها و 
همچنین، سایر متغیرهاي راهبردي مربوط به ZS که تعیین کننده تغییر وضعیت در محیط امنیتی است، 

جانشین شود:

            )3(                
                                                                          

هدف بحث کنونی این است که با روش تعادل جزئی، میزان نیروي نظامی بهینۀ یک کشور، با فرض 
مشخص بودن نیروهاي نظامی کشورهاي دیگر تعیین شود. لذا از این طریق می توان میزان تقاضا براي 

مخارج نظامی را در حد مطلوب و از رابطۀ زیر به دست آورد:

               )4(               
  

 براساس مدل رابطۀ )4(، سطح مخارج نظامی به عواملی همچون قیمت کاالهای نظامی، درآمد 
)به عنوان متغیرهای اقتصادی(، جمعیت )به عنوان متغیرهای اجتماعی( و مخارج نظامی سایر کشورها و 
عوامل استراتژیک وابسته است. اندازه گیری قیمت کاالهای نظامی، باالخص در کشورهای درحال توسعۀ 
بسیار دشوار است و به  همین دلیل، بسیاری از محققان از وارد کردن این متغیر در مدل صرف نظر کرده اند 
)Abdelfattah et al, 2013(. مطالعۀ دگر۶ )198۶( نشان می دهد که ارتباط مثبت و حائز اهمیتی بین 
متغیرهای هزینه های نظامی و درآمد وجود دارد. براساس این نتیجه گیری، می توان ادعا کرد که دفاع 

6. Degger21

96
هار

2، ب
ة 2

مار
، ش

ة 7
ور

، د
مى

مو
ى ع

ذار
ت گ

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



کاالیی است لوکس که همراه با افزایش درآمد، تقاضای آن نیز افزایش می یابد و احتماالً جوامع نیز مانند 
خانوارها اعتقاد دارند که اگر ثروتمندتر شوند به سیستم پیچیده تر دفاعی نیاز خواهد داشت. با وجود این، 
زمانی که یک کشور به درجۀ خاصی از امنیت می رسد، همراه با افزایش درآمد و بالتبع رشد اقتصادی، 
بودجۀ دفاعی تقریباً ثابت می ماند و در نتیجه، این امر موجب کاهش سهم مخارج نظامی و اثر منفی 
درآمد بر هزینه های می شود )Antonakis, 1996(. همچنین، چون دفاع کاالیی عمومی است، الزم است 
از لحاظ تحلیلی، رابطه ای مثبت با جمعیت یا اندازۀ اقتصاد کشوری داشته باشد که باید از آن دفاع شود 
)degger, 1986(. نکتۀ مهم در زمینۀ رابطۀ )4( آن است که می توان با وارد کردن سایر متغیرهای مؤثر بر 
سطح هزینه های نظامی، مدل فوق را بسط و گسترش داد. به عنوان مثال، محققانی نظیر دون و نیکالیدو7 
)2001( و سلمن8 )2005(؛ وقفۀ متغیر هزینه های نظامی )M-1( را نیز برای توجیه اثر هزینه های نظامی 
گذشته و یا تعهدات مربوط به برنامه های نظامی وارد مدل کرده اند که انتظار می رود اثر مثبت بر هزینه های 
نظامی داشته باشد. یا اینکه بسیاری از محققان نظیر دون و نیکالیدو )2001( و داچ و سلمن9 )2014(
هزینه های غیرنظامی را به عنوان هزینۀ فرصت هزینه های نظامی که دارای اثر انتظاری منفی بر هزینه های 
نظامی می باشد، وارد مدل کرده اند. یکی دیگر از متغیرهایی مهم که می تواند بر سطح هزینه های نظامی 

مؤثر باشد، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است. 
ادبیات قابل توجهی به بررسی ارتباط بین منابع طبیعی و درگیری های مسلحانه اختصاص یافته است 
)Le Billon, 2001; Ross, 2004; Varisco, 2010(. با  این حال، ادبیات موجود در زمینۀ رابطۀ منابع 
بیرانر10  براساس مطالعۀ پیرلو ـ فریمن و  اندک و محدود است.  طبیعی و هزینه های نظامی بسیار 
)2012(؛ درآمدهای حاصل از منابع طبیعی از چهار کانال، بر هزینه های نظامی تأثیر می گذارد. 
نخست اثر دولت رانتیر11؛ که به دولت هایی گفته می شود که از منابع مستقل مالی )به جز مالیات از 
جامعه(، برخوردارند و لذا با استقالل بیشتری می توانند سیاست ها و خواسته های دولتی را به اجرا 
گذارند. بر این اساس، دولت به راحتی می تواند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را صرف خرید 
سالح و تجهیزات نظامی کند. دوم، منابع طبیعی می توانند منشأ تنش و درگیری بین المللی باشند؛ 
که این به ناچار منجر به افزایش هزینه های نظامی می شود. عالوه بر این، حتی در کشورهایی که 
درگیری و تعارض وجود ندارد، افزایش هزینه های نظامی را می توان با هدف حفاظت از منابع طبیعی 
در مقابل دشمنان داخلی و خارجی فرضی و یا واقعی توجیه کرد. به عنوان مثال، برزیل هزینه های 
نظامی و دفاعی خود را در پاسخ به نیاز رو به رشد برای حفـاظت از مرزهـای برزیل، جـنگل آمازون 
و اکتـشافات نفـتی عظیم دریایی افـزایش داده است )Perlo-Freeman & Brauner, 2012(. سوم، 
عدم شفافیت در مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مـانند نفت، به نفع حـمایت از بودجـۀ 
اختـصاصی، به هزینـه های نظامـی می انجامـد)Al-Mavali, 2015: 50(. در پایان، رژیم های دارندۀ 
منابع طبیعی عالقه مند هستند که درآمدهای حاصل از این منابع را برای کمک به باقی ماندن در 
نشان  )2013(؛  گوئنست12  مطالعات  راستا،  این  در  کنند.  نظامی  مخارج  گسترش  صرف  قدرت، 
تأمین مالی شده  نفتی  به وسیلۀ درآمدهای  افزایش هزینه های نظامی کشور چاد که  می دهد که 
است، به استراتژی بقای رژیم مرتبط بوده است. عالوه بر موارد فوق، کشورهایی که به شدت وابسته به 
7. Dunne & Nikolaidou
8. Solomon
9. Douch  & Solomon
10. Perlo-Freeman & Brauner
11. Rentier Government
12. Guesnet
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صادرات نفت، سنگ های قیمتی و مواد معدنی هستند، معموالً دچارمشکالتی مانند رشد اقتصادی 
به  به طور مستقیم  این مشکالت  استبدادی هستند. هر چند  باال و حکومت  فساد  و  فقر  آهسته، 
هزینه های نظامی باالتر اشاره نمی کند، اما می تواند یکی از مظاهر نفرین منابع در راستای افزایش 

 .)Ali & Abdellatif, 2013( این هزینه ها باشد
شایان ذکر است که عوامل استراتژیک )تهدیدات جنگی( مدل رابطۀ )4( می توانند به  شیوه های 
مختلفی اندازه گیری شوند. مثالً، به پیروی از مطالعۀ تجربی مرداک و سندلر13 )2002(، می توان با وارد 
کردن متغیر میزان هزینه های نظامی همسایگان در مدل، بسته به عالمت ضریب برآوردشده، نوعی رقابت 
تسلیحاتی یا اتحاد با این کشورها را نتیجه گیری کرد. به این صورت که چنانچه ضریب این متغیر تخمینی، 
مثبت و معنادار باشد، یک رقابت تسلیحاتی و مخاصمۀ نظامی با کشورهای همسایه وجود داشته و چنانچه 
این ضریب تخمینی منفی و معنادار باشد، بین کشور موردبررسی و کشورهای همسایه نوعی اتحاد نظامی 
وجود دارد. یا اینکه به پیروی از دون و پیرلو ـ  فریمن14 )2003( می توان با وارد کردن متغیر مجازی جنگ، 
یک عامل مهم استراتژیک را در افزایش هزینه های نظامی کشورها اندازه گیری کرد. این متغیر، طی 
سال هایی که کشور درگیر جنگ بوده است، مقدار یک و برای بقیۀ سال های موردبررسی، مقدار صفر 
به خود می گیرد. متغیر دیگر برای اندازه گیری عوامل استراتژیک، درجۀ دموکراسی است. به طور کلی، 
کشورهای دموکراتیک به دلیل افزایش پاسخ گویی مقامات دولتی و درنتیجه افزایش تمایل رهبران این 
کشورها بر اولویت بندی هزینه های اجتماعی مانند رفاه، بهداشت و آموزش نسبت به هزینه های نظامی، 
تمایل کمتر به جنگ و مشروعیت مردمی، نسبت به کشورهای غیر دموکراتیک، هزینه های نظامی کمتری 

 .)Rosh, 1998( را صرف می کنند
مدل تقاضاي هزینه های نظامی را می توان به صورت جامع تري مطرح کرد و این امکان را به وجود 
آورد که امنیت فرضی به حقیقت نزدیک تر شود. بدین ترتیب، به جاي این فرض که امنیت را تابع جریان 
هزینه های نظامی ساالنه درنظر بگیریم، فرضیۀ وابستگی امنیت به موجودي )یا ذخیره( نیروهاي نظامی 
کشور در مدل جایگزین می شود. ذخیرۀ نیروهاي نظامی )شامِل تجهیزات و نیروي انسانی( را می توان 

به صورت مجموع هزینه های نظامی سال هاي گذشته که استهالک آن کسر شده باشد، تعریف کرد: 

 )5(               
   

که در آن K ذخیرۀ نیروي نظامی و  نرخ استهالک است. اگر همین روش سنجش امنیت از طریق ذخیره 
نیروي نظامی را در مورد کشور دشمن نیز به کار ببریم، تابع امنیت کشور، به صورت زیر در خواهد آمد:

   )۶(              
                                                                     

M0 به صورت رابطۀ زیر مشخص می شود:
t در این رابطه، کمیت

)7(             

13. Murdoch & Sandler
14. Dunne & Perlo-Freeman23
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در این حالت نیز تابع تقاضاي هزینه های نظامی به شکل زیر است:

 )8(             
                                                                       

از آن جا که کمیت Kt کمیتی ذخیره اي و معموالً سنجش ناپذیر است، معادل آن برحسب Mt به این 
صورت در رابطۀ تقاضاي هزینه های نظامی جایگزین می شود:

)9(             

با جایگزین کردن روابط فوق و ساده سازي، تابع تقاضاي هزینه های نظامی نهایتاً به شکل زیر 
درمی آید:

    )10(          
     

همان طور که مالحظه می شود در این رابطه، کمیت ذخیره اي سنجش ناپذیر وجود ندارد و نوعی 
مکانیسم پویا در تابع تقاضا وارد می شود که با استفاده از آن می توان نرخ استهالک را برآورد کرد 

)هارتلی و ساندلر، 1383: 114(. 

2.	2.	مطالعات	تجربی
مطالعات	خارجی. شمار مطالعات تجربی که به بررسی و آزمون تأثیر منابع طبیعی بر هزینه های نظامی 
پرداخته اند، اندک است )Al-Mawali, 2015(. با این حال، اهّم مطالعات تجربی خارجی انجام شده در این 
زمینه در ادامه آمده است. چان15 )2010( در مطالعه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا گسترش 
صادرات نفت مخارِج نظامی را در کشورهای صادرکنندۀ نفت )یعنی ونزوئال، ایران، عربستان سعودی، کویت 
و نیجریه( تحریک کرده است؟ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درآمدهای نفتی بر روند هزینه های 
نظامی کشورهای موردمطالعه تأثیر مهمی داشته است. فرزانگان1۶ )2011( در بررسی تأثیر شوک های 
حاصل از درآمدهای نفتی در ایران بر رفتار مخارج دولت، طی دورۀ زمانی 1997ـ2007 م، با استفاده از 
یک مدل خودرگرسیون برداریVAR( 17( نشان داده است که درآمدهای نفتی اثر مثبت و معناداری بر 
هزینه های نظامی داشته است. پیرلو ـ فریمن و بیرانر )2012 (؛ در مطالعه ای به بررسی تأثیر منابع طبیعی 
بر هزینه های نظامی الجزایر طی دورۀ زمانی 1975ـ2008 م پرداخته اند. ننایج نشان می دهد که درآمدهای 
نفتی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشور الجزایر داشته است. علی و عبدالطیف )2013( 
تأثیر منابع طبیعی را بر هزینه های نظامی کشورهای منا18 )خاورمیانه و شمال آفریقا( طی دورۀ زمانی 
1987ـ2012 م بررسی کرده اند. یافته های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی اثرهای ثابت19 
)FE( در قالب داده های ترکیبی، نشان دهندۀ اثر مثبت و معنادار درآمدهای حاصل از نفت و جنگل به عنوان 

15. Chun
16. Farzanegan 
17. Vector Auto Regressive
18. Middle East and North Africa (MENA)  
19. Fixed Effects (FE)
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بخشی از منابع طبیعی بر هزینه های نظامی است. در مقابل، درآمد حاصل از زغال سنگ و گاز طبیعی، 
اثر منفی و معنادار و درآمد حاصل از مواد معدنی، اثر بی معنا بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه 
داشته است. حسن20 )2014( تأثیر منابع طبیعی را بر هزینه های نظامی 119 کشور دنیا طی دورۀ زمانی 
1988ـ2013 م بررسی کرده  است. یافته های این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی اثرهای 
ثابت )FE( و گشتاورهای تعمیم یافته21 )GMM( در قالب داده های ترکیبی، نشان دهندۀ اثر مثبت و 
معنادار درآمدهای حاصل از نفت و جنگل به عنوان بخشی از منابع طبیعی بر هزینه های نظامی است. در 
مقابل، درآمد حاصل از زغال سنگ، گاز طبیعی و مواد معدنی، اثر معنادار و مشخصی بر هزینه های نظامی 
کشورهای موردمطالعه نداشته است. ال موالی )2015( در مطالعه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که 
آیا منابِع طبیعی هزینه های نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارسGCC( 22( را طی دورۀ زمانی 
1987ـ2012 م افزایش داده است؟ یافته های این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی اثرهای 
ثابت )FE( و اثرهای تصادفی23 )RE( در قالب داده های ترکیبی، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار درآمدهای 
نفتی و اثر بی معنای درآمد حاصل از گاز و مواد معدنی بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه است. 
مطالعات	داخلی. تاکنون مطالعۀ داخلی که به بررسی و آزمون تأثیر منابع طبیعی بر هزینه های 
نظامی بپردازد، انجام نشده است. اما در زمینۀ بررسی تأثیر منابع طبیعی بر سایر متغیرهای اقتصادی و یا 
تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی، مطالعاتی انجام شده است که در ادامه به منتخبی از آن ها اشاره 
می شود. شاه آبادی و صادقی )1392( در مطالعه ای به مقایسۀ اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران 
و نروژ طی دورۀ زمانی 1970ـ2008 م پرداخته اند. نتایج نشان می دهد که منابع طبیعی در ذات خود در 
کوتاه مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. همچنین، آزادی اقتصادی و سرمایۀ 
انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند. 
صامتی و اسماعیل درجانی )1392( تأثیر وفور منابع طبیعی را بر سیاست های مالی دولت طی دورۀ زمانی 
1357ـ1387 بررسی کرده اند. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که ثروت های بادآوردۀ ناشی از منابع 
نفتی نیاز به مالیات گیری را کاهش می دهد و کارایی سیستم مالیاتی را پایین می آورد. خزاعی )1394( 
در مطالعه ای تأثیر وفور منابع نفتی را بر سرمایۀ اجتماعی در بین کشورهای صادرکنندۀ نفت خام بررسی 
کرده است. به این منظور، دو گروه از کشورها، شامل کشورهای صادرکنندۀ عمدۀ نفت خام )اقتصادهای 
نفتی( و دیگر کشورهای صادرکنندۀ نفت خام، طی دورۀ 2005ـ2011 م با استفاده از داده های ترکیبی 
مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که وفور منابع در هر دو گروه از کشورها، اثر منفی و 
معناداری بر سرمایۀ اجتماعی دارد، اما شدت این اثر در کشورهای نفتی به مراتب بیشتر از دیگر کشورهای 
صادرکنندۀ نفت است. موالیی و گل خندان )1392( تأثیر هزینه های نظامی را بر رشد اقتصادی کشورهای 
نفتی و غیرنفتی خاورمیانه طی دورۀ زمانی 1988-2012 موردبررسی قرار داده اند. یافته های این تحقیق 
با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته )GMM(، نشان دهندۀ اثر منفی هزینه های نظامی بر رشد 
اقتصادی کشورهای خاورمیانه است. همچنین، با تفکیک کشورهای این منطقه به دو گروه کشورهای نفتی 
و غیرنفتی نشان داده شده است که تأثیر منفی این هزینه ها بر رشد اقتصادی، در کشورهای نفتی بیشتر 
از کشورهای غیرنفتی است. گل خندان و همکاران )1394( تأثیر هزینه های نظامی را بر رشد اقتصادی 
کشورهای منطقۀ منا در قالب الگوی پانل پویا طی دورۀ زمانی 1995ـ2012 م مورد بررسی قرار داده اند. 
20. Hasan
21. Generalized Method of Moment (GMM)
22. Gulf Cooperation Council (GCC)  
23. Random Effects (FE) 25
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 ،)GMM( یافته های این تحقیق با استفاده از یک مدل سولوی تعمیم یافته و روش گشتاورهای تعمیم یافته
نشان دهندۀ اثر منفی هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقۀ منا است. 

3.	معرفی	مدل	و	روش	تحقیق
3.	1.	مدل	تحقیق

در این مقاله، به منظور برآورد تجربی تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر هزینه های نظامی کشورهای مستقر 
در منطقه خاورمیانه )شامل ایران(، به  پیروی از مبانی نظری و مطالعات تجربی موجود در این زمینه و 
همچنین ساختار کشورهای این منطقه، از یک مدل عمومی مخارج نظامی )شامل متغیرهای اقتصادی، 

اجتماعی و استراتژیک( به صورت نیمه لگاریتمی، در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است24:

)11(

در رابطۀ فوق، i نشـان دهنده کشـورهای خاورمـیانهt ،)i1,…,14( 25 نشـا ن دهنده بازۀ زمانی
1995-2014 م،  اثر ثابت کشورها،  اثر ثابت زمان و   جزء خطای تصادفی است. سایر متغیرها به صورت 

زیر تعریف شده اند: 
نظامی  بار  به عنوان شاخص   ،)GDP( ناخالص داخلی  تولید  از  نظامی            : سهم مخارج 

)برحسب درصد(؛
              : لگاریتم طبیعی GDP سرانه، به عنوان شاخص درآمد )به قیمت های ثابت سال 2005 م 

و بر حسب دالر آمریکا(؛
            : سهم مخارج بهداشتی دولت از GDP، به عنوان شاخص مخارج غیرنظامی و هزینۀ 

فرصت مخارج دفاعی )بر حسب درصد(؛
            : سهم تراز تجاری از GDP )بر حسب درصد(؛

            : لگاریتم طبیعی جمعیت )اندازه( کشور )بر حسب نفر(؛
                     : متوسط بار نظامی کل کشورهای منطقه خاورمیانه به جز کشور iام )برحسب درصد(؛

)ANR(: فـراوانی منابع طبیعـی که به وسیلG دو شـاخص کلی: درصد سهم درآمدهای منابع 
طبیعی از                        و سهم صادرات سوخت از صـادرات کاالیی                 و همـچنین

پنج شـاخص تفکیکی  ـ  شامـل درصد سهـم درآمـدهای نفتی از                      ، درصد سهم 
24. مدل های عمومی مخارج نظامی بر پایۀ اقتصاد نظری یا عوامل سیاسی مخارج نظامی تمرکز دارند. به عبارتی، تمام عوامل مؤثر 
بر هزینه های دفاعی )اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک( را مدنظر قرار داده اند و به دلیل کامل بودن این مدل ها از لحاظ متغیرهای 
توضیح دهندۀ مخارج نظامی، سعی بر استفاده از آن ها در مطالعات و تحلیل های تجربی است. دلیل اصلی لگاریتم گرفتن از برخی از 
متغیرها )جمعیت و GDP سرانه( نیز همگن تر کردن داده های این متغیرها نسبت به سایر متغیرهاست. همچنین، از آنجا که مدل تحقیق 
از داده های کشورهای مختلف خاورمیانه طی یک دوره زمانی مشخص استفاده کرده )ترکیبی بودن آن( و  در این مدل، متغیر وابسته 

تابعی از وقفۀ خود نیز هست )پویا بودن آن(، به آن مدل داده های ترکیبی پویا می گویند.
25. کشورهای مورد مطالعه این منطقه در مقاله حاضر، با توجه به در دسترس بودن داده ها عبارت اند از: بحرین، مصر، ایران، اردن، 

کویت، لبنان، عمان، اسرائیل، ترکیه، قطر، عربستان، سوریه، امارات و یمن.
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GDP درآمدهای گاز طبیعی از                        ،درصد سهم درآمدهای زغال سنگ از
درصد سهم درآمدهای جنگل از                           و درصد سهـم درآمـدهای مـواد معـدنی از 
                               اندازه گیری شده است.این شاخص ها به صورت جداگانه وارد مدل و سپس مدل

 اجرا می شود. بنابراین، در مجموع 7 معادلۀ برآوردی خواهیم داشت.2۶
بین المللی  از مؤسسه  نظامی  بار  به  مربوط  متغیرهای  آماری  داده های  به  مربوط  اطالعات 
 )WDI(27و اطالعات سایر متغیرها از شاخص های توسعۀ جهانی )SIPRI( تحقیقات صلح استکهلم
متعلق به بانک جهانی جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل های آماری و اقتصادسنجی نیز 
از نرم افزارهای Eviews7.0 و Stata10.0 استفاده است. پیش از تخمین مدل، براساس مبانی نظری 

و مطالعات تجربی در مورد عالمت ضرایب تخمینی می توان انتظار داشت که:

3.	2.	روش	تحقیق	
از آنجا که در مدل تحقیق )معادلۀ رابطۀ 11(، متغیر وابسته به  صورت با وقفه در سمت راست معادله ظاهر 
شده است، با یک الگوی داده های ترکیبی پویا مواجه هستیم. آنچه در این مدل ها اهمیت دارد، این است 
که حتی اگر ضریب وقفۀ متغیر وابسته چندان موردنظر و مهم نباشد، حضور این متغیر باعث خواهد شد 
که ضرایب سایر متغیرها به درستی برآورد شوند )Baltagi, 2005: 129(. فرم کلّی یک الگوی پویا در 

داده های ترکیبی به صورت زیر است:

       )12(       
      

که در آن:  متغیر وابسته،  بردار متغیرهای مستقل که تحت عنوان متغیرهای ابزاری نیز به کار می روند،  
عامل خطای مربوط به مقاطع و  عامل خطای مقطع iام در زمان t است. 

هنگامی که در مدل داده های ترکیبی، متغیر وابسته به صورت با وقفه در طرف راست ظاهر می شود، 
دیگر برآوردگرهای OLS و 2SLS  سازگار نیست )طیبی و همکاران، 1390: 51( و باید به روش  برآورد 
گشتاورهای تعمیم یافته )GMM( آرالنو و باند28 )1991( متوسل شد. آرالنو و باند با تفاضل گیری از 

معادله فوق به صورت زیر: 

)13(  

 و با فرض اینکه جمالت خطا به صورت سریالی همبسته نیستند:

)14( 

2۶. شایان ذکر است که بعضی از کشورهای مورد مطالعه، به دلیل فقدان برخی از منابع طبیعی از معادله برآوردی مورد نظر حذف 
شده اند. برای مثال، کشورهای عربستان و قطر به دلیل فقدان منابع جنگلی از معادله ای که در آن شاخص اندازه گیری فراوانی منابع 

طبیعی، جنگل است، حذف شده اند.
27. World Development Indicators
28. Arellano & Bond27
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و حاالت اولیه  از قبل تعیین شده هستند:

                             )15( 
                                    

محدودیت های گشتاوری زیر را بیان می کنند:

  )1۶(  

یعنی، ابتدا اقدام به تفاضل گیری می شود تا، به این ترتیب، بتوان اثرهای مقاطع یا  را به  ترتیبی از 
الگو حذف کرد و در مرحۀ دوم از پس ماندهای باقی مانده در مرحلۀ اول برای متوازن کردن ماتریس 
واریانس ـ کواریانس استفاده می شود. به عبارت دیگر این روش متغیرهایی تحت عنوان متغیر ابزاری ایجاد 
می کند تا برآوردهای سازگار و بدون تورش داشته باشیم )Baltagi, 2005: 140(. سازگاری تخمین زننده 
GMM براساس فروضی که بر پایۀ درستی آن ها بنا شده است، به معتبربودن فرض عدم همبستگی 

سـریالی جمـالت خطا و ابزارها بسـتگی دارد که مـی تواند به   وسـیلۀ دو آزمـون تصریح  شـدۀ از سـوی
آرالنو و باند )1991(، آرالنو و باور29 )1995( و بلوندل و باند )1998( آزمون شود. اولی آزمون سارگان30	
از محدودیت های از پیش تعیین  شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون می کند. آمارۀ آزمون سارگان 
دارای توزیع  با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیت های بیش از حد است. دومی آزمون همبستگی 
سریالی31 است که وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم یا )AR)2 در جمالت خطای تفاضلی  مرتبۀ اول را 
آزمون می کند. در این آزمون، تخمین زن GMM زمانی دارای سازگاری است که همبستگی سریالی مرتبۀ 
دوم در جمالت خطا از معادلۀ تفاضلی مرتبۀ اول وجود نداشته باشد. عدم رّد فرضیه صفر هر دو آزمون 
شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبربودن ابزارها فراهم می کند. از آنجا که در روش 
 GMM، تفاضل گیری از معادلۀ اولیه، همبستگی غیرقابل اغماضی را بین وقفۀ متغیر وابسته و جزء خطای 
تبدیل شده، فراهم می آورد  )Bond, 2002: 3-4( و با توجه به اینکه سازگاری این تخمین  زننده براساس فرض 
.)Arellano & Bond, 1991( بسیار مهم است AR)2( عدم همبستگی جمالت خطا استوار است، انجام آزمون

4.	برآورد	مدل	و	تحلیل	نتایج	تجربی
روش های معمول اقتصادسنجی در کارهای تجربی مبتنی  بر فرض مانایی متغیرهای موردمطالعه است؛ به 
این دلیل که امکان ساختگی بودن برآورد با متغیرهای نامانا وجود دارد و استناد به نتایج چنین برآوردهایی 
به  نتایج گمراه کننده ای منجر خواهد شد )Baltagi, 2005(. از این رو، قبل از استفاده از این داده ها، الزم 
است نسبت به مانایی و نامانایی آن ها اطمینان حاصل کرد. در این مطالعه به منظور بررسی مانایی متغیرها 
از آزمون ایم و همکاران)IPS( 32 )2003( استفاده شده است.  فرضیۀ صفر در آزمون IPS، مبتنی  بر نامانایی 
متغیر موردبررسی است. خالصۀ نتایج این آزمون  با فرض وجود متغیرهای روند زمانی و عرض از مبدأ، در 
جدول 1 آمده است. با توجه به نتایج این جدول و سطوح احتمال محاسبه شده نتیجه می گیریم که بعضی 
از متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد در سطح مانا بوده )دارای درجه مانایی )I)0( و بعضی دیگر از 
.(I (1)متغیرها در سطح، نامانا بوده و پس از یک بار تفاضل گیری به صورت مانا درآمده اند )دارای درجۀ مانایی
29. Arellano & Bover
30. Sargan Test 
31. Serial Correlation Test 
32. Im et al
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پانویس:	اعداد	داخل	پرانتز	نشان	دهندة	سطح	احتمال	پذیرش
	فرضیۀ	صفر	(یعنی	نامانایی	متغیراست.				                                                                                                    

Eviews 0.7	افزار	نرم	از	استفاده	با	تحقیق	محاسبات	منبع:		  

توجه به وجود متغیرهای نامانا در مدل و به منظور جلوگیری از اتکا به رگرسیون کاذب، پیش از برآورد 
مدل، بایستی وجود هم انباشتگی33 )رابطۀ بلندمدت( بین متغیرهای مدل تأیید شود. در این مقاله به منظور 
انجام آزمون های هم انباشتگی بین متغیرهای مدل ، از آزمون ارائه شدۀ کائو34 )1999( در داده های ترکیبی، 
استفاده شده است. این آزمون با استفاده از آمارۀ آزمون های مانایی دیکی فولرDF( 35( و دیکی فولر 
تعمیم یافتهADF( 3۶( انجام می شود. در این آماره ها فرضیۀ صفر برابر عدم وجود هم انباشتگی و فرضیۀ 
مخالف آن وجود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل است. نتیجۀ آزمون هم انباشتگی کائو )1999( 
با استفاده از آمارۀ ADF برای مدل های برآودی با توجه به شاخص منابع طبیعی، در جدول 2 نشان داده 
شده است. بر این اساس، فرضیه صفر در سطح  اطمینان 95 درصد رد  و وجود	هم انباشتگی بین متغیرهای 

تمام مدل ها نتیجه گیری می شود.

33. Co-integration 
34. Kao
35. Dickey Fuller 
36. Augmented Dickey Fuller29
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پانویس:	اعداد	داخل	پرانتز	نشان	دهنده	سطح	احتمال	پذیرش	فرضیه	صفر
	(یعنی	عدم	هم	انباشتگی	مدل)	است.

Eviews 0.7	افزار	نرم	از	استفاده	با	تحقیق	محاسبات	منبع:

قبل از تخمین مدل به روش GMM، به منظور اطمینان انتخاب بین روش های داده های ترکیبی 
)پانل( و داده های تلفیقی37 )پولینگ( از آمارۀ F لیمر با درجۀ آزادی )N-1, NT-K-N( استفاده شده 

است که K تعداد متغیرهای توضیحی لحاظ  شده در مدل، N تعداد مقاطع و T دورۀ زمانی است: 

                      
در رابطۀ فوق RRSS مجموع مربعات باقی مانده مقید حاصل از تخمین مدل پانل به دست آمده از                                                

روش OLS و URSS مجموع مربعات باقی مانده غیرمقید است. فرضیۀ صفر )H0( این آزمون نشان دهندۀ 
آن است که هر یک از مقاطع عرض از مبدأهای یکسانی دارند )لزوم استفاده از داده های تلفیقی( و 
فرضیۀ مقابل )H1( اشاره به ناهمسانی عرض از مبدأهای هر یک از مقاطع دارد )لزوم استفاده از داده های 
ترکیبی(. از آنجا که محاسبات این تحقیق، احتمال پذیرش فرضیۀ صفر را در تمام مدل ها کمتر از 0/05 
به دست آورده است، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر قابلیت تخمین داده ها به  شیوه تلفیقی 

پذیرفته نمی شود و الزم است است مدل ها به  روش داده های ترکیبی )پانل( برآورده شود. 
نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته )GMM( و به تفکیک شاخص های 
فراوانی منابع طبیعی در جدول 3 آمده است. براساس نتایج این جدول، همۀ متغیرها در سطح اطمینان 
قابل قبولی معنادار بوده اند )به جز متغیر لگاریتم طبیعی جمعیت( و دارای اعتبار آماری هستند. همچنین 
عالمت ضرایب محاسبه شده با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی، انتظار ما را در تخمین مدل ها 
برآورده می کند. در جدول 3  نتایج آزمون های تشخیصی مدل نیز آورده شده است.	براساس نتیجۀ آزمون 
والد که از توزیع کای دو، با درجۀ آزادی معادل تعداد متغیرهای توضیحی منهای جزء ثابت برخوردار است، 
فرضیۀ صفر مبنی  بر صفر بودن تمام ضرایب در سطح معناداری یک درصد در مدل تخمینی رد شده، در 
نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی متغیرها تأیید می شود. نتیجۀ آزمون  سارگان نیز، با توجه به مقدار سطوح 
احتمال محاسبه شده، فرضیۀ صفر مبنی  بر عدم همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد 
نمی کند و حاکی از سازگاری تخمین زنندۀ GMM است؛ بنابراین، نتایج ضرایب برآوردشده، از نظر آماری 
تأیید می شود و قابل تفسیر است. وجود همبستگی سریالی در تفاضل مرتبۀ اول خطاها در مراتب باالتر

از یک، مانـند AR(2) بر این موضـوع داللت دارد کـه شـرایط گشـتاوری به منظـور انجـام آزمـون 
خود همبستگی معتبر نبوده است؛ زیرا روش تفاضل گیری مرتبۀ اول برای حذف اثرهای ثابت در صورتی 
روش مناسبی است که مرتبۀ خودهمبستگی جمالت اختالل از مرتبۀ دو نباشد. به این منظور، باید 
37. Pooling Data
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جدول2.	نتایج	آزمون	هم	انباشتگی	کائو



 AR(2) ،معنی دار باشد و ضریب خودرگرسیونی مرتبۀ دوم AR(1) ،ضریب خودرگرسیونی مرتبۀ اول
معنی دار نباشد )Green, 2012(. براساس نتایج جدول 3، فرضیۀ صفر، مبنی بر عدم خودهمبستگی درجۀ 
اول تفاضل مرتبۀ اول جمالت اختالل را می توان، اما فرضیۀ صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی سریالی 
درجه دوم تفاضل جمالت اخالل را نمی توان رد کرد. بنابراین، در مدل های برآوردی تحقیق تورش تصریح 

وجود ندارد. 

GMM	روش	از	استفاده	با	تحقیق	های	مدل	برآورد	نتایج	جدول3.

اعداد	داخل	پرانتز	نشان	دهندة	سطح	احتمال	پذیرش	فرضیۀ	صفر
	(یعنی	عدم	معنا	داری	ضرایب)می	باشند

Statta 0.7	افزار	نرم	از	استفاده	با	تحقیق	محاسبات	منبع:

براساس نتایج به دست آمده از جدول 4 موارد زیر قابل توجه است:
اثر بلندمدت سهم درآمدهای طبیعی از ANR/GDP( GDP( و سهم صادرات سوخت از صادرات کاالیی
)FEX/EXP(، به عنوان شاخص های کلی فراوانی منابع طبیعی،	با توجه به مدل های 1 و 2، بر بار نظامی 
کشورهای خاورمیانه، مثبت و از معنی داری الزم برخوردار است؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی در 
این متغیرها، در بلندمدت، به ترتیب بار نظامی این کشورها حدود 0/07 و 0/11 درصد افزایش می یابد. این 
نتیجه مطابق با مبانی نظری ارائه شده در زمینۀ موضوع تحقیق و گویای این مطلب است که درآمدهای 
حاصل از منابع طبیعی بر نظامی گری کشورهای خاورمیانه تأثیرگذار است. نتایج حاصل از تفکیک 
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، جنگل و مواد معدنی به ترتیب در 
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مدل های 3 تا 7، نشان داده شده است. براساس نتایج حاصل از مدل 3، اثر بلندمدت سهم درآمدهای 
نفتی از GDP، بر بار نظامی کشورهای خاورمیانه، مثبت و از معنی داری باالیی برخوردار است؛ به گونه ای 
که با افزایش یک درصدی در این متغیر، در بلندمدت، بار نظامی این کشورها حدود 0/14 درصد افزایش 
می یابد. نتیجۀ به دست آمده مبنی بر تأثیر مثبت درآمدهای نفتی بر هزینه های نظامی، با مطالعات متعددی 
نظیر چان )2010(؛ پیرلو ـ  فریمن و بیرانر )2012(؛ علی و عبدالطیف )2013(؛ حسن )2014( و ال موالی 
)2015(؛ هم سویی نزدیک دارد. نکتۀ مهم دیگر آن است که ضریب سهم درآمدهای حاصل از نفت، نسبت 
به سایر منابع طبیعی بزرگ تر است؛ که این نتیجه نشان دهندۀ آن است که نفت نسبت به سایر منابع 
طبیعی نقش تعیین کننده تری را در بار نظامی کشورهای خاورمیانه بازی می کند. براساس نتایج حاصل از 
مدل 4، اثر بلندمدت سهم درآمدهای گاز طبیعی از GDP، بر بار نظامی کشورهای خاورمیانه، مثبت و از 
معنی داری باالیی برخوردار است؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این متغیر، در بلندمدت، بار نظامی 
این کشورها حدود 0/05 درصد افزایش می یابد. در حالی است که اثر درآمدهای حاصل از گاز طبیعی بر 
هزینه های نظامی، در مطالعۀ علی و عبدالطیف )2013(؛ منفی و در مطالعات حسن )2014( و ال موالی 
)2015( بی معنا برآورد شده است. براساس نتایج حاصل از مدل های 5 و ۶ و 7، اثر درآمدهای حاصل از 
سایر منابع طبیعی )زغال سنگ، جنگل و مواد معدنی( بر هزینه های نظامی کشورهای منطقۀ خاورمیانه 
بی معناست. نتیجۀ به دست آمده مبنی بر اثر بی معنای درآمدهای حاصل از زغال سنگ بر هزینه های نظامی، 
با نتایج مطالعۀ حسن )2014( هم سو و با نتایج مطالعه علی و عبدالطیف )2013( مغایر است. نتیجۀ 
به دست آمده مبنی بر اثر بی معنای درآمدهای حاصل از جنگل بر هزینه های نظامی، با نتایج مطالعات 
حسن )2014( و علی و عبدالطیف )2013( مغایر است. این دو در مطالعۀ خود اثر درآمدهای حاصل از 
جنگل را بر هزینه های نظامی مثبت به دست آورده اند. نتیجۀ حاصل مبنی بر اثر بی معنای درآمدهای 
ناشی از مواد معدنی بر هزینه های نظامی، با نتایج مطالعات ال موالی )2015(، حسن )2014( و علی و 
عبدالطیف )2013( هم سو است. به طور کلی، تفاوت در نتایج به دست آمده در زمینۀ تأثیر انواع منابع طبیعی 
بر هزینه های نظامی در مطالعات تجربی را می توان صرف نظر از مدل و روش تحقیق، در تفاوت نمونه و 
کشورهای مورد بررسی بیان و جستجو کرد؛ چراکه نقش و اهمیت منابع طبیعی در مناطق و قسمت های 
مختلف جهان متفاوت است. براساس نتایج این تحقیق نیز منابع انرژی و باالخص درآمدهای حاصل از 
نفت، مهم ترین نقش و اثرگذاری را در بین منابع طبیعی، بر هزینه های نظامی داشته اند؛ که با توجه به در 
اختیار داشتن منابع عظیم انرژی و به خصوص نفت توسط کشورهای منطقه خاورمیانه، این نتیجه مطابق 

انتظار بوده است.       
اثر بلندمدت وقفه بار نظامی ))MIL/GDP)-1( بر بار نظامی کشورهای خاورمیانه، مثبت و از معنی داری 
باالیی برخوردار است؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این متغیر، در بلندمدت، بار نظامی این 
کشورها حدود 0/78 تا 0/8۶ درصد افزایش می یابد. این نتیجه مطابق با مبانی نظری است؛ چراکه، اثر 
هزینه های نظامی گذشته و یا تعهدات مربوط به برنامه های نظامی بر بار نظامی دورۀ جاری مثبت است. اثر 
بلندمدت لگاریتم سرانۀ تولید ناخالص داخلی ))Ln)GDP/POP( بر بار نظامی کشورهای خاورمیانه، منفی 
و از معنی داری باالیی برخوردار است. ضریب این متغیر در بلندمدت، بین 0/004 تا 0/008 برآورد شده 
است. همان طور که در بخش مبانی نظری نیز بیان شد، مخارج نظامی به عنوان کاالی عمومی محسوب 
می شود و براساس نظریه های مربوط به مالیۀ عمومی، سطوح مخارج نظامی کامالً با درآمد ملی ارتباط دارد. 
این مسئله به وسیلۀ ضریب مثبت درآمد قابل تحلیل است. بنابراین نتیجۀ به دست آمده پذیرفتنی و مطابق 
انتظار بوده است. اثر بلندمدت سهم مخارج بهداشتی دولت از GDP، به عنوان شاخص مخارج غیرنظامی 
)HEA/GDP( بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه، منفی و از معنی داری الزم برخوردار است؛ به گونه ای که با 
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افزایش یک درصدی در این متغیر، در بلندمدت، بار نظامی این کشورها حدود 0/07  تا 0/1 درصد کاهش 
می یابد. وارد کردن مخارج غیرنظامی دولت در مدل، نشان دهندۀ هزینۀ عمومی اقتصادی مربوط به دفاع 
است و انتظار نیز بر آن بوده است، که ضریب این متغیر دارای عالمت منفی باشد؛ چراکه این متغیر را 
می توان به عنوان هزینۀ فرصت برای هزینه های نظامی در نظر گرفت. آثار بلندمدت سهم تراز تجاری از 
TOB/GDP( GDP( بر بار نظامی کشورهای خاورمیانه، منفی و از معنی داری الزم برخوردار است؛ به گونه ای 
که با افزایش یک درصدی در این متغیر، در بلندمدت، بار نظامی این کشورها حدود 0/0۶ تا 0/12 درصد 
کاهش می یابد. سهم تراز تجاری از GDP، بازبودن اقتصاد را منعکس می کند و عالمت آن از لحاظ نظری 
مبهم و نامعلوم است. برای کشورهای خاورمیانه که تقریباً واردکنندۀ تجهیزات نظامی محسوب می شوند38 
و دارای صنایع نظامی در حال توسعه اند، اثر منفی متغیر تراز تجاری بر بار نظامی، منطقی و قابل توجیه 
به نظر می رسد. نتیجۀ به دست آمده مبنی بر تأثیر منفی تراز تجاری بر بار نظامی، با نتایج مطالعات تجربی 

متعددی نظیر سزگین و یلدیریم39 )2002( و عبدالفتاح و همکاران )2013(؛ هم سویی نزدیک دارد.
اثر بلندمدت لگاریتم جمعیت ))Ln)POP( بر بار نظامی کشورهای خاورمیانه، مثبت و از سطح 
معنی داری پایین تری نسبت به سایر متغیرها برخوردار است؛ ضریب این متغیر، در بلندمدت، حدوداً بین 
0/72 تا 0/81 برآورد شده است. از لحاظ نظری و مطابق با مطالعۀ تجربی دگر )198۶(، چون دفاع کاالیی 
عمومی است، الزم است به لحاظ تحلیلی، رابطه ای مثبت با اندازۀ اقتصاد کشوری داشته باشد که باید 
از آن دفاع شود. بنابراین، نتیجۀ به دست آمده مطابق مبانی نظری است. اثر بلندمدت متوسط بار نظامی 
کشورهای خاورمیانه )DEME( بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، مثبت و از معنی داری باالیی برخوردار 
است؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این متغیر، در بلندمدت، بار دفاعی کشورهای منطقۀ 
خاورمیانه حدود 0/3۶ تا 0/45 درصد افزایش می یابد. این نتیجه گویای آن است که بین کشورهای 
منطقۀ خاورمیانه نوعی مخاصمۀ نظامی و یک رقابت تسلیحاتی وجود داشته و به پیروی از یکدیگر با 
افزایش مخارج نظامی، مخارج نظامی در کشورهای این منطقه افزایش یافته است. نتیجۀ به دست  آمده، 
با توجه به حساسیت منطقۀ خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی بین کشورهای آن، مطابق انتظار 
بوده است. در این راستا، فونفریا و مارین40 )2012( نشان داده اند که متوسط بار نظامی کشورهای عضو 
سازمان ناتو، تأثیر منفی بر بار دفاعی کشورهای عضو داشته است، که این حاکی از وجود اتحاد نظامی 

بین کشورهای این سازمان است.

5.	نتیجه	
مطالعۀ حاضر با توجه به فراوانی منابع طبیعی در کشورهای منطقۀ خاورمیانه و همچنین، قرار گرفتن این 
کشورها در محیطی استراتژیک و بی ثبات و مواجه با تهدیدات امنیتی گوناگون، به برآورد تجربی تأثیر 
فراوانی منابع طبیعی بر هزینه های نظامی کشورهای خاورمیانه طی سال های 1995-2014 م پرداخته 
است. به این منظور، نخست، یک مدل عمومی مخارج نظامی )شامل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، 
استراتژیک(، با حضور شاخص فراوانی منابع طبیعی، شامل دو شاخص کلِّی درصد سهم درآمدهای منابع 
طبیعی از GDP و سهم صادرات سوخت از صادرات کاالیی و همچنین پنج شاخص تفکیکِی درصد سهم 
درآمدهای نفتی از GDP، درصد سهم درآمدهای گاز طبیعی از GDP، درصد سهم درآمدهای زغال سنگ 
38. برای مثال، براساس گزارش ساالنۀ مؤسسۀ بین المللی تحقیقات صلح استکهلم )2014(، کشورهای امارات و عربستان هر کدام 
با داشتن سهمی حدود 4 درصد از کل واردات سالح جهان طی سال های 2009 تا 2013 م، به ترتیب رتبه های چهارم و پنجم را 

.(SIPRI Yearbook, 2014) بین تمام کشورهای دنیا داشته اند
39. Sezgin & Yildirim
40. Fonfria & Marin33
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از GDP، درصد سهم درآمدهای جنگل از GDP و درصد سهم درآمدهای مواد معدنی از GDP، برای این 
کشورها طراحی شده و به منظور برآورد آن از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته )GMM( در 
قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی با 
استفاده از شاخص های کلی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای خاورمیانه داشته است. 
با تفکیک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به انواِع نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، جنگل و مواد معدنی 
نشان داده شده است که سهم درآمدهای نفتی و گاز طبیعی از GDP، اثر مثبت و معنادار و درآمدهای 
حاصل از سایر منابع طبیعی، اثر بی معنایی بر هزینه های نظامی این کشورها داشته اند. براساس سایر نتایج، 
متغیرهای مخارج بهداشتی )به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی( و تراز تجاری، اثر منفی بر بار نظامی 
کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، در سطح معنادارِ پایین تری نسبت 
به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار نظامی کشورهای خاورمیانه داشته  است، که نشان می دهد دفاع یک 
کاالی عمومی است. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار دفاعی نیز، مطابق انتظار، تأثیر مثبتی بر بار دفاعی 
کشورهای خاورمیانه داشته اند. همچنین، متوسط بار نظامی کشورهای خاورمیانه بر بار نظامی کشورهای 
این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه است.

6.	پیشنهادها	و	توصیه	های	سیاستی
اثرگذاری مثبت درآمدهای حاصل از نفت و گاز طبیعی بر بار نظامی کشورهای منطقۀ خاورمیانه، این 
نکته را بیان می کند که امنیت این کشورها تا حد قابل مالحظه ای وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات 
منابع طبیعی و باالخص انرژی است که میزان آن در اختیار این کشورها نیست و از طریق شرایط بازار 
جهانی انرژی تعیین می شود. این وضعیت باعث می شود که امنیت ملی کشورهای منطقۀ خاورمیانه، 
وابسته به عواملی باشد که خارج از کنترل مقامات دولتی است. از این رو، حفظ امنیت این کشورها ایجاب 
می کند که در روش های تأمین بودجۀ الزم برای مخارج نظامی تجدیدنظر به عمل آید و در این خصوص 
به نحوی برنامه ریزی شود که نوسانات بازار منابع طبیعی و به ویژه قیمت منابع تولیدکنندۀ انرژی، نتواند 
آن را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، با توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر اثر منفی مخارج بهداشتی بر 
مخارج نظامی، به عنوان هزینۀ فرصت مخارج نظامی، پیشنهاد می شود که سطح بهینۀ مخارج نظامی توسط 
سیاست گذاران بخش نظامی کشورهای مورد  مطالعه تعیین شده، تا از انحراف و اتالف منابع در این بخش 
جلوگیری شود و منابع و هزینه های غیرضروری در بخش دفاعی به سایر بخش های غیردفاعی کشور مانند 

بهداشت و آموزش که محرک رشد اقتصادی هستند، انتقال داده شود.
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ارزش هـای آسیایی؛ تقدم »توسعه« بر»حقوق بشر«

ناصر پورحسن1، سجاد احمدیان،2 وحید قربانی3

چکیده
	کشورهای آسیایی با امضای اعالمیۀ بانکوک و اعالمیۀ حقوق بشر آسه آن موجب تقویت مناظره هایی شدند 
که نقطۀ ثقل آن تمایز »ارزش های آسیایی« از ارزش های لیبرال دموکراسِی مدعِی جهان شمولی است. این 
مقاله  در پی پاسخ به این پرسش است که »نسبت حقوق بشر و توسعه در گفتمان ارزش های آسیایی چگونه 
است؟« یافته های به دست آمده از پردازش فرضیۀ مقاله نشان می دهد  طرح گفتمان ارزش های آسیایی برآمده  
است از  اندیشۀ کشورهای  آسیایی به توسعه و جزئی از  تالش آن ها برای محقق  ساختن لوازم توسعه 
است. گفتمان لیبرال حاکم بر سیاست توسعه، با پافشاری بر در اختیار داشتن انحصاری فرمول مشروع 
توسعه، کشورهایی را که تشخیص می دهند توسعۀ آن ها از راه دیگر می گذرد، تحت فشار قرار می دهد و، به 
این ترتیب، عمالً توسعه را برای آنها ناممکن می سازد. بر این اساس، گفتمان ارزش های آسیایی تالشی بود 
برای شکستن این انحصار و مشروعیت بخشیدن به راه دیگری از توسعه برای به چالش کشیدن هژمونی 
گفتمان حاکم. گفتمان ارزش های آسیایی با تأکید بر مؤلفه هایی چون اولویت وظیفه بر حقوق، خانواده گرایی، 
اصالت اجتماع و احترام به اقتدار و انضباط از طریق برون گذاری، طرد و ارائۀ بدیل از معنای نشانه های 

مفصل بندی شده در گفتمان لیبرال دموکراسی، هژمونی آن را از بین برده است.

واژگان	کلیدی: توسعه، ارزش های آسیایی، لیبرال دموکراسی، حقوق بشر، خانواده گرایی، اصالت اجتماع
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1.مقدمه
گفتمان مدرن لیبرال دموکراسی براساس تخاصم »دوگانۀ خود/ دگر«4 ایجاد شده است. غرب پس از 
رنسانس، با غیریت سازی5 شرق، گفتمان و نظام بین المللی ای تولید کرد و طی قرون بعدی ـ  به ویژه پس از 
جنگ جهانی دوم ـ در پرتو نظریۀ نوسازی، هژمونی یافت. گفتمان مدرن با پشتوانۀ قدرت سخت افزاری و 
ایجاد رژیم هایی در سه حوزۀ سیاسی ـ  نظامی، اقتصادی ـ  مالی و فرهنگی ـ  اجتماعی همواره خود را بازتولید 
کرده است )پورحسن، 1394: 72(. رژیم های بین المللی مجموعه ای از اصول، قواعد، هنجارها و رویه هایی 
است که به کنش های سیاسی نظام بین المللی معنا و مفهوم می بخشد، رفتار مشارکت کنندگان را تنظیم 

می کند و فعالیت های مجاز و غیرمجاز و نحوۀ حل تعارضات را نشان می دهد )قاسمی، 1392: 14۶(. 
رژیم بین المللی در حـوزۀ اجتماعی  ـ  فـرهنگی در قـالب اعالمـیۀ جهانی حقـوق بشـر تعّین یافـته 
واین نظام در سـال های اخیر، شـورای حقـوق بشر را برای ترویج آزادی هـای لیـبرالی ایجـاد کرده است 
)Fontaine and Kliman, 2013: 93-109(. گفتـمان مدرن براسـاس سـه پایۀ مـذکور، معیار توسعه یافتگی 
را وفاداری و رعایت ارزش های مذکور قرار داده است و »خود« توسعه یافته و »دگر« توسعه نیافته را براساس 

این رژیم ها از هم متمایز می کند.
 درحالی که بخش هایی از جهان اسالم به رویارویی با  دال مرکزی۶ و دقایق7 غربی از بشر و حقوق 
آن به مواجهه پرداخته و بخش های دیگر نیز، روایت غربی را در عمل اجرا کرده اند، آسیایی ها در عصر پسا   
استعمارگرایی به گونۀ دیگری رفتار کرده اند. الگوی رفتاری کشورهای آسیایی به ویژه پس از جنگ سرد  و 
عبور از بحران های بزرگ اقتصادی سال های 1997 و 2008 م  بیشتر برجسته شده است. با فروپاشی بلوک 
شرق، گفتمان لیبرال دموکراسی بر جّدیترین رقیب خود غلبه کرد؛ به این دلیل که  فوکویاما از »پایان تاریخ« 
خبر داد و غلبۀ همیشگی ارزش های لیبرال دموکراسی را نوید می داد. درحالی که که لیبرال دموکراسی به 
مسیر خود ادامه می داد، در کشورهای آسیایی روند خیره کنندهای در زمینۀ توسعه آغاز شده است که در آن 
نه تنها از معیارها و ارزش های لیبرال دموکراسی نشان های نیست، بلکه بر مبنای سنت های فکری متفاوتی 
ایجاد شده اند که یکی از شاخص های آن درنظر گرفتن فرد در اجتماعش است و بنابراین، از مفهوم فردگرایی 
ـ که در گفتمان لیبرال دموکراسی از عناصر اصلی است و حقوق بشر بر پایۀ آن شکل گرفته است ـ در آن 

خبری نیست.
البته ممکن است ارزش های آسیایی از اندیشۀ منتقدان لیبرالیسم  نیز تأثیر پذیرفته باشد. جماعت گرایی 
از دهۀ 1980 م، در اندیشۀ سیاسی جایگاه مهمی برای خود باز کرده است. جماعت گرایان که البته 
نمی توان آن ها را ضد لیبرالیسم خواند زیرا کلّیت این مکتب را می پذیرند  اما با وجه  فرد گرایانۀ از لیبرالیسم 
مخالف اند، دیدگاه هایی مطـرح کرده اند که در عمـل  بین آن ها و گفتمان ارزش های آسیایی حقوق بشر 
به ویژه در زمینۀ  تأکید بر جمع، قرابت مشاهده می شود. جماعت گرایان  به »سیاست  خیر عامه« معتقدند 
که با سیاست بی طرفی و رهاسازی جامعه مغایر است. به احتمال بسیار زیاد، برخی از اندیشمندان آسیایی با 
جماعت گرایانی چون مکینتایر8 و به ویژه اندیشۀ »همه ما«ی وی و نیز  مایکل سندل  آشنایی داشته باشند. 
برای مثال، سندل معتقد است لیبرالیسمی که من درنظر دارم )لیبرالیسم وظیفه گرا( به عنوان مکتبی 
اخالقی قائل به تقدم حق بر خیر است. لیبرالیسم وظیفه گرا بیش از هر چیز نظریه ای دربارۀ عدالت است، 

4. the Self/ other dichotomy
5. antagonism
6. nodal point
7. moments
8. Macintyre



به ویژه دربارۀ اولویت عدالت در میان آرمان های اخالقی و سیاسی )سندل، 1394: 30(. گرچه سنجش 
دقیق این دو ایدۀ جامعه گرا نیازمند پژوهشی مستقل است، اما با توجه به ریشه های تاریخی جماعت گرایی 
به نظر می رسد این نگرش  و در کشورهای آسیایی   اصالت دارد؛ هرچند بازتولید آن متأثر از اندیشه های 

جماعت گرایان لیبرال باشد. 
 در گذشته، فقط ژاپن در منطقۀ آسیا به توسعۀ صنعتی رسیده بود، اما به تدریج سایر کشورهای آسیایی 
نیز در مدار توسعه قرار گرفته اند. کرۀ جنوبی، سنگاپور، تایوان و حتی چین در برخی از شاخص های توسعه 
از غرب پیشی گرفته اند. با توجه به گستردگی  جغرافیایی و  نیز تنوع مکاتب و اندیشه هایی که در قارۀ 
آسیا وجود دارد،  منظور از  آسیا در گفتمان ارزش های آسیایی همان کشورهای شرق آسیاست که البته 
می توان به تسامح هند را نیز به آن ها افزود. توسعۀ آسیا بر ابتنای ارزش هایی متفاوت با غرب لیبرال، یکی از 
مناظره های جدید در ادبیات توسعه و روابط بین الملل است که از آن با عنوان »مناظرۀ ارزش های آسیایی«9 
یاد می شود. این مناظره در درون نظریۀ هنجاری حول دو رهیافت جهان وطن گرایی و اجتماع گرایی10 
رخ داده است. ارزش های آسیایی که بر ساخت هویت منطقه ای استوار است، بر این ادعا تمرکز دارد 
که مجموعه ای از ارزش های سیاسی و فرهنگی وجود دارد که نه تنها در آسیا منحصر به  فرد است بلکه 
بسیار واالتر از ارزش های غربی است )Lawson, 2015: -183-184(. حقوق بشر و توسعه مسئلۀ این مقاله 
است. پرسش پژوهش این است که »نسبت حقوق بشر و توسعه در گفتمان ارزش های آسیایی چگونه 
است؟« فرضیه ای که با روش توصیفی  ـ  تحلیلی برای پاسخ به سؤال مذکور پردازش می شود نیز این گونه 
صورت بندی می گردد: گفتمان ارزش های آسیایی راهکارِ کشورهایی آسیایی برای توسعه است که با تأکید 
بر مؤلفه هایی چون  اولویت وظیفه بر حقوق، خانواده گرایی، اصالت اجتماع  و احترام به اقتدار و انضباط از 
طریق برون گذاری، طرد و ارائۀ بدیل از معنای نشانه های مفصل بندی شده 11در گفتمان لیبرال دموکراسی، 

هژمونی آن را از بین برده است.
درحالی که گفتمان ارزش های آسیایی یکی از مباحث بسیار مهم بین المللی و از پارادیم های مهم توسعه 
محسوب می شود، اما پژوهش هایی متناسب با اهمیت این پارادایم  به ویژه به زبان فارسی وجود ندارد. در 
برخی از پژوهش هایی که به فارسی منتشر شده اند، ارزش های آسیایی در پرتو  مطالعات پسااستعمارگرایی  
تحلیل شده است )درودی و صلواتی، 1393: 2۶-44(.  در پژوهش دیگری که به فارسی ترجمه شده است،  
ارزش های آسیایی و غربی حقوق بشر با دو رویکرد مضیق و موسع به حقوق بشر تحلیل شده است )چان، 
1383: 35-59(. البته پژوهش هایی که در جهان غرب دربارۀ این گفتمان جدید وجود دارد، بیشتر دارای 

جهت گیری سیاسی و رویکرد منفی در قبال این گفتمان است.
هـدف نهایی این مقـاله روشـنگری دربارۀ ماهـیت غیرعلمی آن دسـته از تحقـیقات است که تحقیق
علمی را با فعالـیت سیـاسی خلـط می کنند و درجـهت حمـایت از سـیاست های دولـت های غـربی

)Huntington,1991; & id, 1993) یا آسیایی )Mahbubani,1993:10-14( درصددند کیفیات خاصی را 
به عنوان ارزش های طبیعی و راستین »آسیایی« تعریف و تثبیت کنند. این پژوهش ها علی رغم تفاوتی که در 
موضوع ارزش گذاری )واال یا نازل خـواندن ارزش های آسیایی( دارند، در این ایده با هم اشتراک دارند
که برای اسـتعارۀ شرق و غرب معـنای ذاتی قائل می شـوند و درکار سـاختن هـویت انحـصاری

)Korhonen, 1997: 348-350( برای مردم مناطق مختلف  اند؛ برای گذار از این دیدگاه ها و نشان دادن اینکه 
درواقع نه غرب کامالً »غربی« است و نه آسیایی دقیقاً »آسیایی«.

9. The Asian Values Debate
10. cosmopolitanism and communitarianism
11. articulation41
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2.	مبانی	مفهومی،	نظری	و	روش	تحقیق
از آنجا که در این مقاله، ارزش های آسیایی  به مثابه یک گفتمان درنظر گرفته شده است،  نظریۀ گفتمانی  
ارنست الکالو و شانتال موف به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. آن ها نظریۀ خود را با الهام 
از نظریۀ ساختارگرای فردینان دوسوسور در زبان شناسی و در بستر اندیشه های آنتونیو گرامشی، لوئی 
آلتوسر، و نظریه های پساساختارگرای ژاک دریدا و میشل فوکو و نظریۀ روانکاوی ژاک الکان توسعه 
دادند. طبق نظر الکالو و موف، گفتمان ها از مجموعه ای از دال ها تشکیل می شوندکه به شیوه ای معنادار 
به هم مرتبط شده اند. گفتمان ها صورت بندی مجموعه ای از ُکدها، اشیا و افراد پیرامون دال کلیدی یا 
مرکزی است. دال مرکزی،12 دال ها یا نشانه های تهی اند 13 که درون خودشان فاقد معنی یا مدلول خاصی 
هستند. دال مرکزی دال برجسته و ممتازی است که معنای زنجیره ای از دال های دیگر را گرد خود ثبات 
می بخشد )Laclau & Mouffe, 1985: 112(. انسجام معنایی بخشیدن به دال های مختلف را که حول 
یک دال مرکزی گرد هم آمده اند، مفصل بندی می گویند. اهمیت مفصل بندی به حّدی است که الکالو و 
موف گفتمان را کلیت های ساختاردهی شده ای تعریف می کنند که از عمل مفصل بندی حاصل می شود  

.)Laclau & Mouffe, 1985: 105(
درواقع، نظریۀ گفتمانی الکالو و موف به تلقی خاصی از رابطۀ دال و مدلول مبتنی است؛ عدم تناظر 
ذاتی دال و مدلول. رابطۀ بین دال و مدلول این همانی و ثابت نیست و لذا این رابطه قابل تغییر، سیال و 
شناور است. دال ها معنی واحد، یکپارچه و ازلی ندارند بلکه اصوالً معانی آن ها چندگانه، متضاد و در معرض 
تفسیر و تغییر است.گفتمان تالشی است برای تثبیت شبکه ای از معانی در یک حوزۀ خاص. شکل گیری 
یک گفتمان مستلزم ساختاردهی به معنای دال ها در یک حوزۀ خاص است. دال ها پیش از اینکه وارد 
شبکۀ گفتمانی شوند، شناور و سیال اند. رقابت سیاسی می تواند به عنوان تالشی از سوی نیروهای سیاسی 
رقیب مالحظه شود که درصدد ثبات بخشی موقت به این دال ها هستند. الکالو این ثبات موقت رابطۀ بین 
دال و مدلول را »هژمونی« می نامد )Laclau, 1993: 545(. هژمونی به دو شکل در گفتمان سازی نقش 
بازی می کند. از یک طرف، از طریق تأسیس زنجیره و رابطۀ هم  ارزی14 تفاوت های داخلی را از بین می برد 
و از طرف دیگر، از طریق رابطۀ غیریت سازی مدعی اصالت می شود. زمانی که گفتمانی هژمونیک می شود، 
کردارهای اجتماعی آن قدر طبیعی جلوه می کنند که افراد نمی توانند ببینند که این ها ناشی از اعمال 

سیاسی هژمونیک هستند. 
رویکرد گفتمانی الکالو و موف، در عین قابلیت آفرین بودن، محدودیت های اساسی هم دارد. به همین 
دلیل، سعی می کنیم در برخی موارد تغییراتی را در این مدل اعمال کنیم و نسبت به محدودیت های ذاتی 
آن تعصب به خرج ندهیم. درواقع، تمایل ما به چارچوب گفتمانی الکالو و موف نه به خاطر ارزش ذاتی 
این چارچوب بلکه به دلیل کمکی است که این مدل به تحلیل مستدل می کند. هدف ما تحلیل علمی 
است و نه دفاع سیاسی از یک چارچوب نظری. بنابراین، طبیعی است که هرجا چارچوب گفتمانی الکالو 
و موف با تحلیل علمی ناسازگار ببینیم، درصدد گذار از آن برآییم. مهم ترین ایراد روش الکالو و موف 
عدم انسجامی است که از باور به دو ادعای متناقض برمی خیزد. آن ها با گفتمانی دیدن همۀ امور مهم، 
از یک طرف به ماهیت سیاسی و سلطه جویانۀ همۀ دیدگاه ها تأکید دارند اما از طرف دیگر، می خواهند 
قبول کنیم دیدگاه خودشان از این خصلت مبّرا بوده و ظاهراً کاماًل بی طرفانه و عینی است؛ برداشت همه 
از واقعیت ها به واسطۀ گفتمان شکل می گیرد مگر برداشت الکالو و موف که می تواند بیرون از گفتمان 
12.nodal point 
13.empty signifier
14.equivalence relation
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بایستد و این گفتمان ها را به ما نشان دهد. برای اجتناب از این تناقض، در این مقاله برخالف الکالو و 
موف ادعای ارائۀ نظرگاهی عینی نداریم. 

نقد مهم دیگری که بر نظریۀ الکالو و موف وارد است، به بحث مفصل بندی برمی گردد. به نظر می رسد 
نگارندگان »هژمونی و استراتژی سوسیالیستی« قدرت نامحدود خدایگونی برای قدرت درگفتمان سازی و 
آفرینش از دال تهی قائل اند و از محدودیت هایی که بر سر راه این کار وجود دارد غافل اند. وقتی می گوییم 
دال ها تحت لوای دال مرکزی مفصل بندی می شوند و معنای خود را از آن می گیرند، باید توجه  داشته باشیم 
که سیاست نمی تواند این معانی را از هیچ جعل کند و یا هرمعنایی را در هر بستری تثبیت کند. این معانی 
از قبل هم برای ساماندهی زندگی به نحوی خاص در حوزه های مختلف وجود داشته اما کاری که گفتمان 
می کند این است که این معانی را ثبات می بخشد و البته برای این منظور، ناچار از تعدیل و دستکاری 
آن ها است. در واقع معانی ای که یک گفتمان برای زندگی در حوزه های مختلف براساس دال مرکزی طرح 
می کند تا حد زیادی از قبل وجود دارند اما معنای سیاسی ندارند. کاری که گفتمان می کند این است که به 
یک چیز از پیش موجود معنای سیاسی می بخشد، آن را از حالت لغزندگی و سیالیت درمی آورد، تضادهای 

درونی آن را رفع می کند، ابعادی از آن را حذف و ابعادی را برجسته و عناصری را هم به آن می افزاید.

3.	مؤلفه	ها	و	مفصل	بندی	گفتمان	ارزش	های	آسیایی
ارزش های آسیایی به مثابه یک گفتمان و در زنجیرۀ هم ارزی، به دال های شناور معنای خاصی می بخشد و 
آن ها را مفصل بندی کرده و در عرصۀ عمل نیز در قلمرو جغرافیایی خاصی، هژمونیت یافته  است. برای فهم 

این گفتمان، ابتدا ضروری است  نحوۀ ایجاد آن بررسی شود. 

3.	1.	شکل	گیری	گفتمان	ارزش	های	آسیایی
ارزش های آسیایی ابتدا در دهۀ 1990 م از سوی مقامات رسمی و رسانه ای شرق آسیا در پاسخ به انتقاداز 
فقدان دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای خود مطرح شد. کشورهای آسیایی در مارس 1993 م، پیش 
از برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر وین )1993 م(، نشستی در بانکوک برگزار کردند که برآیند آن، 
اعالمیۀ بانکوک15 بود. این بیانیه دارای30 ماّده است که مهم ترین آن ها ماّدۀ 8 است: »با اینکه حقوق 
بشر جهان شمول است، اما باید آن را در متن یک فرایند پویا و متکامل معیارگذاری بین المللی مالحظه 
کرد و اهمیت ویژگی های ملّی و منطقه ای و زمینه های متفاوت دینی، تاریخی و فرهنگی را نیز در نظر 
داشت« ) چان، 1383 : 3۶(. چنین عبارتی با واکنش صریح از سوی جامعۀ بین الملل مواجه شد، به نحوی 
که اعالمیۀ کنفرانس جهانی حقوق بشر وین چنین اعالم داشت؛ »درحالی  که  اهمیت  ویژگی هاي  ملّی  
و منطقه اي  و سوابق  مختلف  تاریخی ، فرهنگی  و مذهبی  باید  مطمح نظر قرار گیرد، اما این وظیفۀ  همۀ 
دولت هاست که  بدون  توجه  به  نظام هاي  سیاسی ، اقتصادي  و فرهنگی،  همۀ  موارد حقوق  بشر و آزادي هاي  
اساسی  را ارتقا بخشند و از آن ها حمایت  به عمل  آورند« ) چان، 1383: 37(. نمایندۀ چین در  مذکراتی 
که در وین  انجام شد، از این گونه ارزش ها و جهان شمول نبودن ارزش های حقوق بشری دفاع کرد: »مفهوم 
حقوق بشر محصول تحول تاریخی است؛ به گونه ای که تنگاتنگ با شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و نیز 
تاریخ و فرهنگ و اَرزش های هرکشوری پیوند خورده است و چون پیشرفت تاریخی و مراحل مختلفی 
دارد، لوازم حقوق بشری آن نیز متفاوت است و کسی نباید و نمی تواند تصور کند معیارهای حقوق بشری 
و الگوی  برخی کشورهای خاص تنها معیار درست است و از سایر کشورها بخواهد  خودشان را با آن وفق 
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دهند )چان، 1383: 38(. به هرروی،  اعالمیۀ بانکوک و واکنش ها نسبت به آن، بحث ارزش های آسیایی را 
در محـافل علـمی جّدی تر سـاخت که از دهۀ 1990 م تاکنون ادامه داشته است )برای نمونه، رک:

.)Oh & Lee, 2013؛Huang, 2006 ؛Chan, 2000
در نوامبر 2012 م نیز اعالمیه ای با عنوان »اعالمیۀ حقوق بشر آسه آن«1۶ به تأیید کشـورهای 
عضو این سازمان رسید که بنیان مستحکمی برای توسعه در کشورهای امضاکننده محسوب می شود 
)American Bar Association Rule of Law Initiative, 2014( مادۀ 8  اعالمیۀ حقوق بشر آسه آن 
اعالم می دارد که »حقوق بشر و آزادی های اساسی هر فرد باید با توجه به حقوق بشر و آزادی های اساسی 
دیگران اعمال شود« و اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی باید »تابع محدودیت هایی ازجمله الزامات 
امنیت ملّی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، اخالق عمومی و همچنین رفاه کلی مردم در یک 
جامعۀ دموکراتیک باشد« )ASEAN Human Rights Declaration, 2013(. اما چنین عبارتی نیز مجدداً  
با واکنش های انتقادآمیز غربی ها مواجه شد. اگرچه برخی از پژوهشگران با توجه به گستردگی قـارۀ آسیا 

و تنوع فرهنگی این قاره، اصـوالً  وجود ارزش آسیایی مشترک را  نفی می کردند
 )sen, 1997: 14(، اما تداوم رشد اقتصادی و صنعتی شدن دولت های آسیایی، بر اهمیت این ارزش ها  
به جایگاه  اقتصادی  لحاظ  از  بودند  توانسته  اقتصادی،  توسعۀ  قراردادن  اولویت  با  دولت ها  این  افزود. 
قابل مالحظه ای در سطح بین الملل دست یابند. پیشرفت چشمگیر اقتصادی دولت های آسیایی مانند چین، 
سنگاپور، مالزی تا حد زیادی مدیون نقش پررنگ دولت، محدودکردن آزادی های سیاسی و چشم پوشی 
از معیارهای حقوق بشر غرب لیبرال بود و این تهدیدی برای گفتمان غربی توسعه است که اساساً بر 
مدار آزادی و فردگرایی می چرخد. از این رو، مدافعان گفتمان لیبرال دموکراسی به نادیده انگاشتن توسعۀ 
سیاسی شدیداً انتقاد کردند و همواره درباب پایداری و واقعیت داشتن مدل آسیایی توسعه تردید کردند. 
تصور آن ها این است که طرح این بحث بر توسعۀ اقتصادی »معجزه آسا«ی این دولت ها مبتنی است و از 
آنجا که این معجزه، از قوانین توسعۀ غربی تخطی می کند، دیری نمی پاید که شکست می خورد و ارزش های 
آسیایی را با خود دفن می کند. بحران اقتصادی اواخر دهۀ 1990 م آسیا دستاویز مناسبی برای حمله 
به این مدل توسعه در اختیار منتقدان قرار داد و امیدهای بسیاری را برای زوال بحث ارزش های آسیایی 
برانگیخت. فوکویاما پس از بحران اقتصادی 1998 م آسیا نوشت: بحران اخیر نشان داد قوانین توسعه پشت 
 .)Fukuyama,1998: 224- 227( درهای آسیا تعلیق نمی شوند و راه آسیایِی توسعه چیزی جز توهم نیست
برخالف انتظار، بعد از بحران 1997 م، ارزش های آسیایی به سراشیبی سقوط نیفتاد و رفته رفته بیشتر 
سازمان یافت. برخی از دیگر غربی ها، ارزش های آسیایی را بهانه ای برای سرکوب آزادی های اساسی چون 
آزادی های سیاسی از جانب کشورهای آسیایی تعبیر می کند و هدف از درهم آمیختن ارزش های آسیایی 
با اصول دولت ساالرانۀ حاکمیت و عدم مداخله را جلوگیری از هرگونه خرده گیری خارجی تعبیر کرده اند 

)گریفتیس،  1388: 37(.
الزم به ذکر است که گروهی از نظریه پردازان نوسازی از آغاز دهۀ 1980 م با تأکید بر توسعه یافتگی 
ژاپن و سپس برخی از کشورهای آسیایی،  متفاوت بودن ارزش های توسعه ساز این منطقه را تأیید کرده 
بودند. برای نمونه، وینستون دیویس در 1987 م با رّد نظریۀ سنت و مذهب به عنوان مانع توسعه، قابلیت های 
مثبت و ایجابی مذهب ژاپن در توسعه را تبیین کرده بود )سو، 138۶: 8۶-9۶(. برخی از پژوهش های اخیر 
نشان می دهد به رغم اکراه های اولیه، توسعۀ آسیا  و گفتمان آرام منطقه گرایی آن باعث شده است که لیبرال 
دموکراسی نیز آن را  بپذیرد و دیگر چون توان حذف آن را ندارد،  به دنبال  همکاری و  مهار نرم آن است 

.)Silove, 2016: 45-88(
16. ASEAN Human Rights Declaration

ر«
ش

ق ب
قو

»ح
 بر

ه«
سع

تو
م »

قد
ی؛ت

یای
آس

ی 
ها

ش 
رز

ا

44



3.	2.	مفصل	بندی	گفتمان	ارزش	های	آسیایی
ایدۀ ارزش های آسیایی در آغاز از سوی سیاست مداران کشورهای آسیایی چون لیکوآن یو و ماهاتیر محمد 
مطرح شد اما به سرعت وارد گفتمان سیاسی سایر کشورهای شرق و  جنوب شرقی آسیا شد. حامیان 
ارزش های آسیایی در کشورهای مختلف آسیایی خوانش مختلف از آنچه به واقع آسیایی می دانند، ارائه 
کرده اند. درواقع، در مورد اینکه »آسیایی اصیل« چیست، بین طرفداران ارزش های آسیایی اختالف وجود 
دارد. آسیایی مدعیان زیادی دارد که هرکدام آن را به شیوۀ متفاوتی تعریف می کنند. با این احتساب، 
این پرسش مطرح می شود که پس آسیایی راستین کیست و یا چیست؟ اگر در یک جمله بخواهیم به 
این پرسش پاسخ دهیم با استمداد از الکان باید بگوییم آسیایی وجود ندارد. آسیایی یک دال تهی است 
یعنی فی نفسه هیچ معنایی ندارد و معنایش از طریق تفاوت تأمین می شود و لذا معنای حقیقی »آسیایی« 
همیشه به تأخیر می افتد. با وجود اینکه آسیایی وجود ندارد و آسیایی دالی بی قرار است، گفتمان ارزش های 
آسیایی می کوشد معانی خاصی برای آن از طریق ایجاد تفاوت با  دال »غربی« تثبیت کند. معانی ای را که 

گفتمان ارزش های آسیایی برای آسیایی مفصل بندی کرده است، می توان به شرح زیر برشمرد:
3.	2.	1.	اولویت	وظیفه	بر	حقوق.	حامیان گفتمان ارزش های آسیایی در مقابل اولویت »حقوق« 
در گفتمان لیبرال »وظیفه« را برجسته می کنند. برای مثال، شورای منطقه ای حقوق بشر آسیا در اعالمیۀ 
وظایف اساسی مردم و دولت های آسه آن )1983 م(، از واژۀ »وظایف« به جای »حقوق«، برای اشاره به 
مجموعه ای از استحقاق ها استفاده می کند که ما معتهد به ادعا یا اجرای آن هستیم. همچنین سران 
اتحادیۀ کشورهای جنوب شرق آسیا )آسه آن( در اعالمیۀ نهایی مذاکرات حقوق بشر 2012 م، ضمن تعهد 
به اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و کنواسیون ها، در بند ۶ اعالمیه، بر این نکته صحه می گذارند: » همان گونه 
که هر شخص، نسبت به افراد دیگر، اجتماع و جامعه ای که در آن زندگی می کند، مسئولیت هایی دارد، 
بهره مندی از حقوق بشـر و آزادی هـای اساسی را نیز باید با اجرای وظایف مربوطه متوازن ساخت«

  .)ASEAN Human Rights Declaration(
شخص آرمانی گفتمان ارزش های آسیایی، فرد مستقل و خودآیینی نیست که در سنت حقوق بشری 
غربی ارج نهاده می شود، بلکه فردی اجتماع گرا است. از یک فرد انتظار می رود تعهدش را به عنوان فرزند 
برای والدینش و تعهدش به عنوان عضوی از خانواده را به عرصۀ جامعه گسترش دهد. چنین ارزش هایی 
به فرهنگ اجتماع گرایانۀ سلسله مراتبی یاری می رساند. ماریا دیکنو نیز به همین نتیجه در بررسی خودش 
از ارزش های آسیایی در فیلیپین می رسد و معتقد است چنین دوگانگی بین »حقوق« و »وظایف«، حتی 
به صـورت رسمی در کـتاب های درسی مدارس فیلیپین به چـشم می خورد. به نظر وی، برقـراری توزان

 بین »حقـوق« و »وظایف« و خیر فـردی و خـیر عمـومی برای آسـیایی ها، چـیزی عجـیب اسـت 
)Diokno, 2000: 81(. بنابراین، »وظیفه« و »مسئولیت« از جمله نشانه هایی است که در این 
گفتمان از حالت دال های سیال خارج و برای مقـابله با انگارۀ »حقوق« در گفتـمان لیبرالیسم بار 
معنایی نسبتاً تثبیت شده می یابند. فرد در این گفتمان وظایف و مسئولیت های بسیاری نسبت به 

جامعه و دولت برعهده دارد. 
3.	2.	2.	خانواده	گرایی. گفتمان ارزش های آسیایی به خانواده در سپهر عمومی و خصوصی اهمیت 
محوری می بخشد. ازنظر حامیان این گفتمان، در جوامع آسیایی کانون نظم اجتماعی و وفاداری نه دولت 
و نه فرد، بلکه خانواده است. کشاندن عنصر خانواده به حوزۀ تعارضات گفتمانی از سوی حامیان ارزش های 
آسیایی، به خودی خود با بسیاری از این نشانه های تحمیلی از سوی گفتمان لیبرالی حقوق بشر، از جمله 
»آزادی«، »برابری« و »عدم تبعیض« در تعارض قرار می گیرد. برای مثال، ماّدۀ 3 اعالمیۀ حذف خشونت 
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علیه زنان، مصّوب مجمع عمومی )1993 م(، زنان را صاحب حق زیستن، برابری، آزادی و امنیت انسانی، 
برخورداری از حمایت قانون، آزاد بودن از کلیۀ اشکال تبعیض می داند که این برداشت می تواند با ارزش 

سلسله مراتبی گفتمان ارزش های در تعارض قرار گیرد )اعالمیۀ حذف خشونت علیه زنان،1993(.
شواهدی نشان می دهد که جوامع کنفوسیوسی مبتنی بر سلسله مراتب خانوادگی، کمتر به این گونه 
نابرابری مرد به عنوان  از  اقتداری  با توجه به این موضع گیری  قواعد حقوق بشر احترام می گذارند و 
همسر و پدر دفاع می کنند. این نابرابری در روابط جنسیتی توسعۀ نهادین نابرابری اجتماعی در مکتب 
کنفوسیوسی است )Nghia, 2009: 12(. در نظام خانوادۀ پدرساالر، مرد به عنوان رئیس خانواده به طور 
کامل بر سایر اعضای خانوده اقتدار دارد و در آن ارشدیت،17 نحوۀ حکمرانی را در میان سایر اعضای خانواده 
تعیین می کند )مثاًل پسران بزرگ تر بر پسران جوان تر و مادرشوهر بر عروس( چنین نظم سلسله مراتبی 
میان اعضای خانواده مبتنی بر تعهد و مسؤلیت نسبت به یکدیگر است که لزوماً براساس عشق و محبت 
یا دوطرفه بودن نیست. برای مثال، نظام معمول خانواده در ژاپن، هنوز تا حد زیادی از اخالقیات نظام 
خانوادۀ پدرساالر ازجمله احترام برای زندگی با والدین و اجداد )تقوای فرزندی(، برتری جایگاه مرد بر زن 
در خانواده و ترجیح پسران بر دختران برای حفظ نسل خانواده، تأثیر می پذیرد. در ساختار خانواده، قاعدۀ 
اصلی این است که همۀ اعضای یک خانواده باید ودن در یک گروه را بر تعقیب منافع شخصی شان اولویت 
بخشند )Oh & Lee, 2014(. بنابراین، مجموعه ای از نهادها برای گرامی داشت عنصر خانواده به عنوان 
واحد پایه ای اجتماع توسعه یافته است که از آن میان می توان به پیروی و ستایش اجداد و نیاکان، تقوای 

.)Park, 2011: 326( فرزندی18 و انسجام و همبستگی خانوده اشاره کرد
هنجارهای مرتبط با خانواده در بستر مکتب کنفوسیوسی، تنها به روابط خصوصی افراد اختصاص 
ندارد، بلکه در پیوند با انتظارات و تصورات مردم از نقششان در زندگی عمومی است که سبب بروز 
حس اعتماد اجتماعی برآمده از خانواده می گردد. به خصوص احترام نامشروط برای والدین و اطاعت از 
خواسته هایشان، از هنجارهای محوری تعیین کنندۀ روابط خانوادگی کنفوسیوسی است. فرزندان خوب در 
سنت کنفوسیوسی، نه تنها با اطاعت از مجموعه فرامین والدینشان، بلکه با توجۀ بیشتر به رفاه والدینشان 
مالحظه می شوند. رابطۀ پدر و پسری همچنین به رابطۀ فرضی پادشاه و تابعان به مثابه یک رابطۀ بین 
والدین و فرزندانشان گسترش می یابد که در اینجا، پادشاه به عنوان یکی از والدین، اقتدار بی چون و چرایی 
را اعمال می کند )Kim, 2010: 320-321(. حامیان ارزش های آسیایی به این معانِی از قبل موجود، 

بار سیاسی می دهند و آن را برای شکل دادن به هویت متمایز با غرب مورد استفاده قرار می دهند.
دوگانگی و جداسازی خود از »دیگری« براساس اولویت خانواده در برابر فرد را در نمونۀ زیر به خوبی 
می توان مالحظه کرد. در ماّدۀ 25 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر آمده است که »هرکس حق دارد که سطح 
زندگی، سالمتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات الزم 
اجتماعی تأمین کند« )اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، بی تا: ۶( این اعالمیه تالش می کند حقوق افراد بیمار را 
تضمین کند تا پایه  ای برای اخالق پزشکی19 در گفتمان حقوق بشر فراهم آید. برای مثال، در منشور حقوق 
بیماران مطرح در پایگاه اطالعاتی سازمان بهداشت جهانی آمده است که »اجماع بین المللی رو به رشدی 
در حال ظهور است که براساس آن، همۀ بیماران از حقوق اساسی برای حفظ حریم شخصی، محرمانه بودن 
اطالعات پزشکی شان و به ویژه، رضایت برای درمان و یا امتناع از آن و اطالع از خطر مربوط به روش های 
پزشکی برخوردارند« )World Health Organization: 2017(. اما همان طورکه سیبرگ و همکارانش اشاره 
17. seniority
18. filial piety
19. bioethics
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می کنند، حامیان گفتمان ارزش های آسیایی چنین برداشتی از حق افراد به خصوص پیرامون رضایت بیماران 
برای درمان و یا امتناع از آن را مورد مناقشه قرار می دهند. آن ها اشاره می کنند که چنین تفسیری از حق 
فرد، ناشی از قرائت غربی است که به فرد به عنوان مخلوقی عقالنی، خودآگاه، قادر به تصمیم گیری در باب 
روش های درمانی پیشنهادشده نگاه می کند که نامناسب و غیرارزشمند است و باید با تصور از بیمار مبتنی 
بر ارزش های آسیایی جایگزین گردد. به نظر آنان، فلسفۀ کنفوسیوسی، بدیل شرقی برای اخالق پزشکی 
مطرح می کند که فرد در آن، هرگز به صورت موجودیتی مستقل مالحظه نمی شود، بلکه همواره بخشی از 
یک شبکه، با نقش های خاص در روابط با دیگران نگریسته می شود. براساس چنین برداشتی از وضعیت 
وجودی فرد اسـت که »خانواده« به  جـای »فرد« بیمار، نخستین بازیگر در مذاکرۀ پزشک در روابط 
پزشک ـ  بیمار مالحظه می شود )See berg & others: 2003: 91(20. پس این مسئله در تضاد با معنای آزادی 

و اختیار بیمار، براساس گفتمان لیبرالی حقوق بشر قرار می گیرد.
 در جوامع آسیایی، وظیفۀ فرزندان برای مراقبت از والدینشان، عمیق و ریشه دار است و آن ها تنها 
در شرایط استثنائی مجاز هستند که از این کار دست کشند. در رویۀ سیاسی نیز، حکومت برای تضمین 
  .)Nghia, 2009: 16( شرایط اجتماعی و اقتصادی تسهیل کنندۀ عمل به این وظایف تالش می کند
قـانون اجـباری بازدیـد از سالـخوردگان در چـین را که در جـوالی 2013 م به تصـویب رسیـد 
)Meng, Meng & Katie Hunt, 2013(، می توان از این زاویه فهم کرد. چنین قانونی را می توان تالشی 
برای سیاسی کردن معنای احترام به والدین و نیاکان دانست. به نظر می رسد که این تأکید برای مقابله 
با قوانینی است که این حوزه را ذیل روابط شخصی افراد می گنجاند. برای مثال، ماّدۀ دوازدهم اعالمیۀ 
جهانی حقوق بشر اعالم می کند که »احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتباتش 
نباید مورد مداخله قرار گیرد« )اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، بی تا: ۶(. البته اصولی از سوی مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد )قطعنامۀ 91/4۶( نیز برای سالمندان در 1991 م به تصویب رسید، اما چنین اصولی 
نیز اجازۀ نقض حقوق در روابط شخصی را نمی دهد. الزم به یادآوری است که سیو لون وانگ21 نیز در 
1988 م جایگاه ارزش های سنتی و تبارگرایی و  خویشاوندساالری را  در توسعۀ چین به عنوان یک متغیر 

بسیار تأثیرگذار و مثبت بررسی کرده بود ) سو، 138۶: 82  (.
3.	2.	3.	اصالت	اجتماع	. اصالت جمع و اجتماع از جمله نشانه های حائز اهمیتی اند که حامیان 
ارزش های آسیایی برای شکل دهی به یک هویت سیاسی متمایز از آنچه که گفتمان لیبرالی تجویز می کرد، 
در گفتمان جدید خود مفصل بندی کرده اند. استدالل اولویت هنجارهای اجتماع گرایانه در جامعه، یکی از 
ستون هایی است که رهبران سیاسی جنوب شرق آسیا در طرح ادعاهای ارزش های آسیایی به آن توجه 
می کنند. برای مثال، لیکوآن یو معتقد بود که »یک جامعه با ارزش های اجتماع گرایانه که در آن منافع 

  .)Kim, 2010: 320( »جامعه بر منافع فردی اولویت دارد، بهتر از سبک فردگرایانۀ آمریکایی است
یکی از مهم ترین پیام های اصالت اجتماع گرایی ارزش فداکاری و سخت کوشی و تحمل نامالیمت ها در 
راه توسعه است؛ چیزی که »الزمۀ انسجام اجتماعی و دولت قوی است« )Robinson,1996: 211(. حامیان 
ارزش های آسیایی اجتماع گرایی را از خود اختراع نکرده بلکه در راستای به چالش کشیدن تعریف مسلط 
از  انسان به آن غلظت بخشیدند و معنای سیاسی به آن بخشیدند.گفتمان لیبرالی حقوق بشر بر فرد 
به عنوان موجودیتی مستقل تأکید می کند، درحالی که گفتمان ارزش های آسیایی، انسان را به عنوان اعضای 
یک خانواده، گروه و جامعه مالحظه می کند که جدایی ناپذیر و متکی به هم هستند. برای مثال، محققان 
2٠ . این مثال را درنظر بگیرید که خانمی در وضعیت وضع حمل نوزاد قرار دارد و پزشِک او در وضعیت اضطراری دربارۀ نجات جان 

مادر یا فرزند، باید تصمیم نهایی را از کدام یک از طرفین جویا شود: از فرد بیمار یا از خانواده؟
21. Siu-lun Wong47
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کنفوسیوسی اشاره می کنند که حقوق بشر غربی حقوقی هستند که انسان ها از زمان تولد از آن برخوردارند 
و این مسئله بدین معناست که انسان ها باید به عنوان موجودات » اعضای شایستۀ نوع بیولوژیکی« و نه 
به عنوان »موجودات شایستۀ اجتماعی« تصور شوند و این با دیدگاه کنفوسیوسی در تعارض قرار دارد 

 .)Chan, 1999: 206(
طبق قرائت گفتمان ارزش های آسیایی، انسان آرمانی کنفوسیوسی به جای خودمحوری، گروه محور 
است. گروه، خواه خانواده باشد خواه جامعه، این اخالقیات گروه محور اولویِت تعهدات فرد به گروه را بیش 
از حقوق افراد ارتقا می بخشند. در سنت کنفوسیوسی، یکنواختی هم سنخی اجتماعی به منظور دستیابی 
به وحدت و نظم اجتماعی از ارزش برخوردار است. از این رو، آزادی بیان و رقابت تفاوت های اجتماعی، 
موجـب ابهام و بی نظـمی اجتمـاعی مالحـظه می شـوند. به همـین دلیـل اسـت که مـهار کـردن 
عالیق و محدودیت بیـان انگاره ها، برای حفـظ وحدت اجتـماعی ضروری در نظـر گـرفته می شـود 
)Park & Shin: 2006: 10(. چنین بحثی در تعارض با ادبیات حقوق بشر از جمله با ماّده های 17، 
18 و 21 کنواسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )19۶۶ م( قرار دارد که به ترتیب به آزادی هایی 
چون »آزادي  فکر، وجدان  و مذهب«، »آزادي  بیان« و »اجتماع  آزادانه  با دیگران« اشاره می کنند. در سنت 
اخالقی کنفوسیوسی طبق تفسیر حامیان ارزش های آسیایی، هماهنگی جمعی مهم تر از تعارض و رقابت 
درنظر گرفته می شود. بنابراین، با سیاسی کردِن این سنت راه باز می شود تا رقابت انگاره ها و گروه ها را 

به عنوان علت تعارض غیر ضروری اجتماعی و برهم زنندۀ نظم اجتماعی تفسیر کرد. 
3.	2.	4.	احترام	به	اقتدار	و	انضباط. ویژگی دیگری که گفتمان ارزش های آسیایی برای آسیایی ها 
برمی شمرد، احترام به اقتدار است؛ موضوعی که طیفی وسیعی از معانی را برای سیاست تثبیت می کند. 
نگاه مثبت به سلسله مراتب پلکانی، ارزشمندی خیراندیشی پدرساالرانه، نقش اخالق گرای دولت، تمکین 
به مقررات، رجحان بخشی به رهبری قدرتمند و تأکید بر حکمرانی فضیلت مدار از جملۀ این معانی اند 
)Acharya, 1997: 330(. اهمیت این ویژگی برای حامیان ارزش های آسیایی تا جایی است که آسیا 
طبق تعریف آن ها، مترادف انضباط و غرب معادل تباهی و سستی است )Tanaki, 2007: 298(. حامیان 

ارزش های آسیایی می کوشند مبنای دفاع شان از انضباط و اقتدار را در کنفوسیوسیسم  نشان دهند.
 آنطور که پارک و شین اشاره می کنند اصول اخالقی کنفوسیوسیسم بیش از هرچیز بر فضیلت 
تأکید دارد  )Park & Shin, 2014: 12( در مفهوم کنفوسیوسی، حاکم به جای اینکه از تخصص فنی و 
مهارت مدیریتی برخوردار باشد، باید صاحب حکمت باشد. به عالوه، حاکم باید به عنوان نمونۀ پرهیزکاری 
و تقوا برای مردم عمل کند. او باید بر مردم با قدرت فضیلت مورد نیاز برای متقاعد کردن و آموزش دادن 
آن ها، حکومت کند، نه با اجبار، زور یا حتی قانون. انگارۀ کنفوسیوسی حکمرانی همچنین از ماهیت 
اخالقی حکومت حمایت می کند. دولت به عنوان نهاد آموزشی تصور می شود که در آن حاکم، اخالق به 
مردم می آموزد. این اصل اخالق عمومی نشان می دهد که دولت باید از رفتار غیراخالقی مردم پیشگیری 
کند و به آن ها برای حفظ رویه های اخالقی با ارزش یاری رساند. در نتیجه، این اصل همراه با اصل حکومت 

پدرساالنۀ اید ئال، از نقش پشتیبانی کنندۀ دولت در دفاع از اخالق عمومی جامعه دفاع می کند.
 وجود چنین ظرفیت هایی در کنفوسیوسیسم راه را برای حامیان ارزش های آسیایی باز کرده تا بتوانند 
به تصویری اید ئالی که از آسیایی دست میدهند، مشروعیت بخشند؛ حامیان ارزش های آسیایی برای 
اهداف مطلوب خودشان کنفوسیوسیسم را سیاسی/ گفتمانی می کنند اما نکته این است که گفتمانی سازی 
تماماً دل بخواهی نیست. منظور این است، بدون نفوذ پیشین نگرش هایی که گفتمان ارزش های آسیایی 
مدعی است تنها آن را نمایندگی می کند، طرح ادعاهای صریح درمورد تضاد انگاره های کنفوسیوسی با 
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دموکراسی آنگلو- امریکایی ممکن نیست. البته منظورمان این نیست که احترام به اقتدار و معانی ضمنی 
آن در جوامع آسیایی نگرش غالب است و یا دقیقاً به همان شکلی که طرفداران ارزش های آسیایی ادعا 
می کنند در جامعه حضور دارند و آن ها فقط این نگرش را بازتاب می دهند. مراد ما این است که طرفدران 
ارزش های آسیایی چیزی را که کمابیش در کنار سایر نگرش ها در جوامعه آسیایی حضور دارد، سوا و آن 

را به عنوان مهم ترین ویژگی زندگی در این حوزه تعریف می کنند.
حامیان ارزش های آسیایی اعتبار جهان شمولی و عناصر دموکراتیک گفتمان لیبرالی حقوق بشر )نسل 
نخست حقوق بشر یعنی حقوق مدنی و سیاسی( را با این استدالل که فرهنگ سیاسی آسیا ماهیت منحصر 
به فردی دارد و با این ارزش های تعارض قرار می گیرد، رد می کنند. اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در بند 3 
ماّدۀ 21 تصریح می کند : »اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی 
ابراز شود که بر سبیل صداقت و به صورت ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات 
باشد« )اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، بی تا: 9(. نتیجۀ این ماّده تقدیس حکومت مردم یا دموکراسی به عنوان 
نظام سیاسی طبیعی است. اعالمیۀ هزاره )2000(، آزادی را در زمرۀ ارزش های بنیادین ضروری برای روابط 
بین الملل در قرن بیست ویکم تلقی و آن را این گونه تعریف می کند: »مردان و زنان حق دارند به دلخواه 
خود زندگی کنند و کودکان خود را با شرف و منزلت انسانی، رها از گرسنگی و بیم از خشونت، سرکوبی یا 
بی عدالتی پرورش دهند. حکومت های مردم ساالر و مشارکتی بر مبنای ارادۀ مردم، این حقوق را به بهترین 
وجه تأمین می کنند« )مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران، 1383(. در مقابل این تلقی از سیاست، 
طرفداران ارزش های آسیایی برداشتی از سنت سیاسی در تمدن کنفوسیوسی ارائه می کنند با دموکراسی 
غربی ناسازگار است؛ چراکه این سنت به جای ابتکارات فردی، احترام به اقتدار را تشویق می کند، اجماع و 
همکاری بر مخالفت و رقابت ترجیح دارد، جامعۀ مدنی به مثابه مانع حفظ نظم دیده می شود و برقراری  

انسجام و هارمونی از طریق اصول اخالقی و دولت قوی در اولویت است. 

4.	گفتمان	ارزش	های	آسیایی،کشاکش	با	هژمونی	برای	هژمونی	
نظریۀ گفتمانی به ما می گوید هر گفتمان امور مختلف را از یک نقطۀ خاص مفصل بندی می کند و در 
یک گفتمان همۀ معانی از یک معنای برتر صادر می شوند. به عبارت دیگر، همۀ دال ها معنایشان را از 
دال تهی می گیرند و بر پایۀ آن به هم ربط پیدا می کنند. درواقع، دال تهی ضامن تشکیل کلّیت و نظام 
منسجم است، البته نظامی که خالی از حفره نیست. با دقت در معانی ای که گفتمان ارزش های آسیایی 
برای آسیایی لحاظ می کند و فراتر رفتن از سطح ظاهری این معانی می توان گفت آن دال تهی که شالودۀ 
گفتمان ارزش های آسیایی بر آن مبتنی است اقتضائات توسعه ای است.معانی ای که برای آسیایی تراشیده 
شده است، چنان با اقضائات توسعه پیوند خورده است که با کمی خطر کردن می توان به جای »آسیایی«، 
»توسعه ای« یا مناسب برای گذار توسعه ای گذاشت. علیرغم اینکه در گفتمان ارزش های آسیایی دعاوی 
فراوانی وجود دارد که از آن ها بوی طرفداری از اخالق اصالت آسیایی و دوری از آلودگی های تمدن غربی 
حس می شود، با عبور از ظواهر می توان دید که ارزش های آسیایی چه نسبت استواری با ارزش توسعه و 

لوازم نهادی و ساختاری آن دارد.
درواقع، طرفداران ارزش های آسیایی ضرورت توسعه را عمیقاً پذیرفته اما نیک می دانند که پیروی 
از مدل تجویزی امروز غرب آن ها را از این هدف دور می کند و به همین دلیل به نام ارزش های آسیایی 
سعی می کنند لوازم نهادی ضروری توسعه را، که اتفاقاً خود غرب هم عمدتاً با تکیه بر آن ها توسعه پیدا 
کرده، برآورده سازند. ارزش های آسیایی وسیله ای برای ایجاد و تحکیم نهادهایی است که برای توسعه 

49

96
هار

2، ب
ة 2

مار
، ش

ة 7
ور

، د
مى

مو
ى ع

ذار
ت گ

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



غیرقابل چشم پوشی اند. در راس این نهادها هم دولت قوی و ریشه دار در جامعه قرار دارد. اگر یک بار دیگر 
در پرتو ضرورت گریزناپذیر وجود دولت قدرتمند برای گذار توسعه ای، به مرور ارزش هایی بپردازیم که 
آسیایی خوانده می شوند، می بینیم که این ارزش ها بیش از اینکه آسیایی باشند توسعه ای و در خدمت 
مشروعیت بخشی به نقش دولت در توسعه اند؛ گفتمان لیبرال که بر سیاست توسعه هژمونی دارد بر رّد 
نقش سیاست در توسعه تأکید دارد و درواقع به همین دلیل می توان گفت تجویزهای آن در راستای 
به شکست کشاندن تالش های توسعه ای دیگران است. »آسیایی ها« با آگاهی از اولویت توسعه و اولویت 
سیاست در توسعه )Leftwich, 2001( برای مشروعیت بخشیدن به نقش سیاست در توسعه گفتمان 

ارزش های آسیایی را در مقابل گفتمان لیبرال طرح کردند. 
فهم دالیل طرح و بسط گفتمان ارزش های آسیایی مقدور نیست مگر اینکه در ارتباط با گفتمان 
لیبرال غرب خوانش شود؛ ارتباطی که حول محور منازعه بر سر تعریف توسعه و دستیابی به توسعه برای 
نیل به هژمونی می چرخد. منازعۀ توسعه ای گفتمان ارزش های آسیایی و لیبرال دموکراسی بر آگاهی 
نظری و یا عملی طرفین از این امر مبتنی است که »اندیشه و  سیاست توسعۀ قلمرو هژمونی و ضد 

.)Pieterse, 2010: 9( »هژمونی است
گفتمان لیبرالیسم تعریفی از انسان ارائه می دهد که عمدتاً بر مبنای عقالنیت و فردگرایی و آزادی 
استوار است. این گفتمان سعی دارد این ویژگی ها را به عنوان خصایص طبیعی و بدیهی جلوه دهد که 
اساساً انسان اصیل بودن بدون آن ها معنا ندارد. گفتمان لیبرال از طریق هژمونی می کوشد هر تعریف 
دیگری از انسان را به مرتبۀ نازل و پست فروکاهد و به این ترتیب، آن ها را مورد شماتت قرار دهد. پذیرفتن 
هژمونی این گفتمان به معنای این است که پشتیبانان سیاسی آن را صاحب اختیار بدانیم که در امور 
مختلف در حوزۀ سیاست و اقتصاد راه درست و حقیقی را به ما نشان دهند. وانگهی پذیرفتن هژمونی به 
معنای این خواهد بود که دیگران ـ یعنی کسانی که قرار است راه و چاه را به ما نشان دهند ـ همواره یک 
قدم از ما جلوتر باشند و ما هیچ گاه به آن ها نرسیم. هژمونی اگر به همۀ آن هایی که به عنوان غیرهای 
پست تعریف می کند، احازۀ آن چیزی را دهد که خود تجویز می کند، دیگر هژمونی اش از هم می پاشد؛ 
زیرا هژمونی همواره وابسته به تالش ادعایی برای بیرون راندن عناصر ناخالص از درون محدودۀ خود و 

مبارزه با یک غیر در بیرون است.
کشورهای  شرق یا جنوب شرق آسیا در تالش برای رسیدن به موقعیت برابر با غرب و یا فراتر از آن 
دستیابی به موقعیت مسلط به این نتیجه رسیده اند که باید توسعه پیدا کنند اما صریحاً و یا تلویحاً به این 
آگاهی رسیده اند که با پیروی از رهنمودهای گفتمان لیبرال دموکراسی برای توسعه، در بهترین حالت 
همواره یک گام از غرب عقب خواهند بود و در بدترین حالت کشورهای غربی اصاًل اجازۀ توسعه را به 
آن ها نمی دهند. هژمونی برای سدکردن راه توسعۀ »دیگری« همواره معیارهای ایدئالی را که خودش هم 
فاقد آن است برای حوزۀ سیاست و اقتصاد الزامی می کند و سپس آن »دیگری« را به دلیل نقض ایدئال ها 
به شدیدترین وجه سرزنش کند. هژمونی به این دلیل می تواند  به راحتی توسعۀ کشورهای دیگر را مانع 
شود که آن ها را وادار به تالش برای برآوردن معیارهایی کند که اساساً غیرقابل تحقق اند. چارچوب فرهنگی 
و سیاسی که هژمونی برقرار می سازد، مانعی اساسی بر سر راه توسعۀ دیگر دولت هاست و توسعه ممکن 
نیست مگر با به چالش کشیدن هژمونی و نقض قوانین آهنینی که هژمونی به عنوان چارچوب معیار برای 
سیاست و اقتصاد مطرح ساخته است.کشورهای آسیایی برای خارج شدن از مقام دیگری و »شکل دادن 
به آینده« )Pieterse, 2010: xviii( به این آگاهی رسیده اند که مبارزۀ توسعه اجتناب ناپذیر است 
اما راه رسیدن به توسعه همانی نیست که گفتمان لیبرال غرب تجویز می کند؛ به جای بازی کردن 
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با معیارهای گفتمان لیبرال اساساً باید تا حد امکان بازی را از نو تعریف کنند؛ زیرا هرچه  هم با 
مهارت در این بازی که غرب طراحی کرده شرکت کنند، نهایتاً بازهم بازنده اند. 

به طورکلی، می توان نتیجه گرفت هرچند یکی از عوامل مهم در پیشرفت بحث ارزش های آسیایی، 
توسعۀ اقتصادی »معجزه آسا« بود، اما ظهور ارزش های آسیایی برآمده از دالیل سیاسی است و نه پایه های 
اقتصادی. درواقع، خود توسعه اقتصادی هم که به عنوان ریشۀ ظهور ارزش های آسیایی شناخته می شود بر 
ارادۀ سیاسی مبتنی است. توسعۀ درنهایت معنایی سیاسی دارد و نه اقتصادی. برداشتی که توسعه را در 
وهلۀ  اول مسئله ای اقتصادی و نه سیاسی می بیند بر دیدگاهی افسون زده هم دربارۀ سیاست و هم توسعه 
مبتنی است. این دیدگاه سیاست را به مدیریت عقالنی تعبیر می کند، توسعه را به خوشبختی و تحقق 
توسعه را در گرو حاکمیت یافتن نگرش جهان شمول بر جامعه. درحالی که در جهان افسون زدایی شده 
سیاست نه در کار مدیریت بی طرف امور بلکه در حال رقم زدن نحوۀ خاصی از تولید و توزیع منابع است 
)Leftwich, 2004: 103(. معـنا و غایت توسـعه نه »امیـدواری خوش بینـانه درمـورد خوشـبختی«
و   )Kitching, 1989: 4( بلکه عمدتاً دل مشغولی دربارۀ موجودیت دولت ـ  ملت   )Weber, 1994: 14( 
احسـاس به خطر افـتادن ارزش های فرهـنگی خاص بوده است. در واقـع، »توسـعه منازعه است« 
)Pieterse, 2010: 8(. توسعه هم موضوع منازعه است و هم ابزار منازعه. طرح ارزش های آسیایی بخشی از 

مشارکت کشورهای آسیایی در این فراشد است.

5.نتیجه
گفتمان ارزش های آسیایی با دال مرکزی »آسیایی« به نوع مّعینی از صورت بندی امور در حوزۀ اقتصاد، 
سیاست و فرهنگ مشروعیت می بخشد. نوعی که مناسب توسعه در اوضاع و زمان های است که اگر 
نتوان گفت وجه مشخصه اش ضدتوسعه بودن است، می توان به طور مستدل ادعاکرد با توسعه چندان سر 
سازگاری ندارد. کشورهای غربی که هریک خود از  راهی متفاوت به توسعه دست یافته اند اینک یکپارچه 
علیه راه های توسعه ای جدید موضع گرفته، با انواع و اقسام رژیم ها و ابزارهای نهادی و تمسک به افکار 
عمومی جهانی، جوامعی را که می کوشند از راه دیگر توسعه یابند، تحت فشار قرار می  دهند. توسعه علیرغم 
اینکه برخی لوازم ثابت مانند ظرفیت دولت، استقالل نسبی دولت از منافع گروه های خاص، سمت گیری 
توسعه ای نخبگان، تخریب گروه های غیرمولد و میدان دادن به نیروهای کارآفرین و خالق دارد، هیچ گاه 
فرمول واحدی نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. تأکید بر اینکه برای دستیابی به توسعۀ همۀ جوامع 
باید از فرمولی پیروی شود که ادعا می کنند یگانه فرمول درست توسعه است، درواقع به معنای سنگ اندازی 
در مسیر توسعۀ جوامع دیگر است. این مقاله نشان داد که ارزش های آسیایی را می توان به عنوان پوششی 

دید که کشورهای آسیایی در پس آن درصدند لوازم توسعه را محقق کنند.
عالوه  بر این، نکتۀ بسیار مهمی که درباره ارزش های آسیایی با استمداد از نظریۀ گفتمانی الکالو و موف 
روشن شد این بود که آسیایی وجود ندارد. آسیایی دالی است که معنایش از طریق تفاوت ساخته شده است 
و معنای نهایی اش همواره به تعویق می افتد. نباید تصور شود طراحان و حامیان گفتمان ارزش های آسیایی 
آن چیزهایی را که به عنوان »آسیایی« برای سیاست و اقتصاد تعریف می کنند، خود نیز واقعاً ذاتی این 
حوزه ها می دانند. اصوالً »آسیایی« یک نشانۀ دارای حد و مرز کامالً تعریف شده نیست و حامیان گفتمان 
ارزش های آسیایی که در مقطع کنونی خصوصیات مشخصی را برای »آسیایی« تعیین کرده اند، در آینده 
و متناسب با نیازشان می توانند ابعاد دیگری از آن را برجسته کنند. اما نکتۀ ظریفی که چارچوب گفتمانی 
الکالو و موف از آن غفلت کرده، این است: خصوصیتی که به عنوان  ویژگی طبیعی یک نشانه برجسته 
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می شود،  نباید انتزاعی و دور از واقعیت باشد. طراحان گفتمان همواره چیزی را که کمابیش از پیش موجود 
است، برمی گزینند، خصلت ایدئال به آن می بخشند، تاریخ را با آن قرائت می کنند، وضعیت کنونی را تشریح 
و یک آینـده هم بر اسـاس آن ترسیم می کنند. این نکـته تعدیلی ظریف اما بسیار اساسی در نظریۀ 
الکالو و موف بود. اما مهم تر توجه به این نکته است که چارچوب گفتمانی نباید ما را در دام این تصور مهلک 
گرفتار کند که با تغییر در معنای کلمات می توان در موازنۀ قدرت و منازعۀ توسعه ای تغییر خارق العاده ای 
ایجاد کرد. گفتمان ارزش های آسیایی اگر در حد بازی با کلمات بماند و از لوازم غیرگفتمانی توسعه غافل 
شود و یا چنانکه در شعارهایش ادعا می کند واقعاً به دام نسبی گرایی بغلتد، بی تردید مانند بسیاری دیگر از 
گفتمان های موسوم به جهان سوم گرایی منازعۀ توسعه ای را به رقیب می بازد. توسعه اگرچه راه های متنوع 
دارد اما درعین حال لوازم مشخصی دارد که هرجامعه ای باید آن ها را برآورده سازد. ضرورت برآوردن لوازم 
توسعه برای همۀ جوامع ثابت است و تفاوت انواع راه های توسعه در شیوه برآوردن و میزان برآوردن این 

لوازم است نه در اصل وجود آن ها. 
سخن آخر آنکه اگرچه نمی توان برخی از مؤلفه های بنیادین در همۀ نظام های حقوق بشر را نادیده 
گرفت اما در توسعه یافتگی الزاماً  قرار نیست همۀ ارزش ها محقق شود. اگرچه آنچه در آسیا رخ داده،  
براساس ارزش های غربی،  توسعه یا پیشرفت محسوب نمی شود اما موفقیت این رویکرد، اعوجاجی بنیادین 

در الگوی توسعۀ لیبرال دموکراسی  است.   
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مفهـوم شناسـی سیاست گذاری دادۀ باز حاکمـیتی و تبـیین
مزایا و فواید آن در عرصه های مختلف سیاست گذاری

محمد عبدالحسین زاده1،  مهدی ثنایی2،  محمد مهدی ذوالفقارزاده3

چکیده 
یکی از رویکردهای نوین شکل گرفته در عرصۀ سیاست گذاری و حکمرانی، بحث سیاست گذاری دادۀ باز 
حاکمیتی است. سیاست گذاری دادۀ باز حاکمیتی، مفهوم و رویکردی جدیدی است که به دنبال بهره گیری 
از ظرفیت های مردمی در عرصۀ سیاست گذاری است. پژوهش حاضر با هدف فهم سیاست گذاری دادۀ باز 
حاکمیتی و فواید و مزایای آن در عرصۀ سیاست گذاری شکل گرفته است. این پژوهش با روش و رویکرد 
توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی، مزایا و فواید سیاست گذاری دادۀ 
باز در عرصۀ حاکمیتی مشخص می شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و اکتشافی است و فاقد فرضیۀ 
پژوهشی است. با مشاهدۀ پژوهش های انجام شده در حوزۀ دادۀ باز و همچنین اقدامات عملی که در سطح 
جهان انجام شده است، مشخص می شود که سیاست گذاری دادۀ باز حاکمیتی باعث تأثیرات اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و تأثیرات مدیریتی و حاکمیتی )سیاست گذاری( می شود که این تأثیرات، در جای خود، 

گام هایی مهم در راستای تحول دولت و سیاست گذاری دولتی است.

کلیدواژه	ها:	دادۀ باز، دادۀ باز حاکمیتی، سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری دادۀ باز.
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1.	مقدمه	و	بیان	مسئله
ضعف های اساسی و مهمی در فرایندهای قانون گذاری و سیاست گذاری ملّی وجود دارد )نظیر وجود انبوه 
قوانین ضعیف، متعارض و ناکارامد، و نیز نحیف بودن دریچه های مشارکت فکری و اجرایی مردم در امور 
گوناگون حاکمیتی(. از سوی دیگر، بسیاری از نیازهای اطالعاتی در میان عموم مردم )و حتی در بدنۀ 
خود دولت( وجود دارد که فناوری جدید می تواند به آن سؤاالت پاسخ دهد؛ فناوری هایی که عمدتاً نزد                                                                                     
شهروندان و خبرگان حوزه های مختلف و به طور خاص ICT موجود است. درواقع، داده های موردنیاز برای 
پاسخ گویی به بسیاری از نیازهای گسترده و روزافزون اطالعاتی مردم، در حال حاضر، در دولت وجود دارد و 
یا تولید می شود؛ بااین حال انحصار این داده ها سبب شده است هیچ کس از آن بهره مند نشود. رویکرد دادۀ 

باز انتشار چنین داده هایی را نیز در پاسخ به این دسته از سؤاالت توصیه می کند.
موارد فوق به خوبی ضرورت تحول در سبک حکمرانی و سیاست گذاری کشور را نمایان می کند؛ 
تحولی که فراتر از تغییر سطحی در رویه های انجام کاری و یا بهینه سازی آن هاست. در طول دهه های 
گذشته، مفاهیم مختلفی تالش کرده اند تحول در نحوۀ حکمرانی را تصویر کنند؛ از مفهوم »دولت 
الکترونیک«4 گرفته تا مفهوم تازه تری نظیر »دولت مشارکتی«5 و یا جدید ترین و کامل ترین مفهوم از 
دولت تحت عنوان »حاکمیت باز«۶. این نگاه به سبک حکمرانی خود از سه بستۀ مفهومی دیگر تشکیل 
شده است: بستۀ مفهومی اول که عبارت است از »شفافیت،7 مسئولیت پذیری8 و پاسخ گویی9« و بستۀ 
 .)Zuiderwijk et.al, 2014: 2( 11»دوم یعنی »داده حاکمیتی باز«10 و بستۀ سوم با عنوان »مشارکت
ازآنجا که بسته های مفهومی اول و سوم در تلقی های گذشته از حاکمیت کم وبیش وجود داشته اند، و نیز 
به دلیل تازگی و گستردگی بستۀ مفهومی دوم ،یعنی »داده حاکمیتی باز«، در این پژوهش تالش شده 

است به طور متمرکز به این مفهوم پرداخته شود.
بحث دادۀ حاکمیتی باز تنها برای کشور ما تازگی ندارد، بلکه تقریباً در همۀ دنیا اینچنین است. 
اهمیت یافتن این بحث سراسر به دلیل تأثیرات بسیار سریع و البته عمیق فناوری بر سبک زندگی افراد و 
صد البته حاکمیت است. مطالعات به خوبی نشان می دهد که امروزه پیشرفت های عملی در دادۀ حاکمیتی 
باز از ادبیات نظری آن پیشی گرفته است؛ چه اینکه متأسفانه تقریباً اثری از ادبیات آکادمیک آن در 
جامعۀ علمی کشورمان مشاهده نمی شود، و این مسئله نیز بر ضرورت پرداختن هر چه سریع تر به این 

مبحث تأکید می کند.
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی نوشته شده است. در مرحلۀ گردآوری داده ها، با روش تحلیل 
اسنادی، اسناد، مقاالت، کتب و پایان نامه های مهم حوزۀ سیاست گذاری دادۀ باز شناسایی شدند. در 
گام بعد، تجزیه وتحلیل این داده ها و اطالعات انجام گرفت و در قالب مزایا و فواید دادۀ باز تبیین شدند. 
سؤاالتی که پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به آن است عبارت اند از: دادۀ باز چیست؟ سیاست گذاری 
دادۀ باز به چه معنا است؟ فرصت هایی )مزایا و فواید( که انتشار داده های باز برای مردم، دولت ها و 

مؤسسات خصوصی و مدنی به دنبال دارد،  چیست؟

4. e-government
5. collaborative government
6. open government
7. transparency
8. responsibility
9. accountability
10. open data Government
11. partnership
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2.	ادبیات	پژوهش
در این بخش، ابتدا مفاهیم اساسی و جدید به کاررفته در این تحقیق را تعریف و سپس، به اختصار، و 
بر اساس منابع معتبر، ویژگی های دادۀ باز و ضرورت و اهمیت سیاست گذاری دادۀ باز بیان می کنیم.

2.	1.		مفهوم	شناسی	دادة	باز
دادۀ باز12 مفهوم جدیدی است. ریشۀ آن در اعتقاد به این امر است که شهروندان باید به حجم انبوه 
اطالعاتی که نهادهای دولتی مرتّباً جمع آوری می کنند، دسترسی داشته باشند. نخستین قوانین مربوط 
به دادۀ باز در 2009 م شکل گرفت. امروز بیش از250 دولت در سطوح ملی، منطقه ای و شهری و 
حدود پنجاه کشور توسعه یافته و درحال توسعه و سازمان هایی چون بانک جهانی و سازمان ملل متحد 
برنامه هایی برای پیاده سازی الزامات داده های باز راه اندازی کرده اند )Nahon & et.al, 2014(. در ادامه، 

تعاریف موجود از دادۀ باز بیان می شود.
دادۀ باز عبارت است از داده ای دیجیتالی که با مشخصات فنی و قانونی الزم برای استفاده، استفاده و 
توزیع مجدد آزادانه، در هر زمان و هر مکان، در دسترس قرار دارد (Open data charter, 2016: 1). دادۀ باز 
یعنی هر محتوا، اطالعات یا داده ای که مردم بتوانند از آن مجانی استفاده کرده و توزیع کنند؛ بدون آنکه با 
محدودیت های قانونی ، فنی یا اجتماعی روبرو شوند )Hogge, 2010(.  بانک جهانی در تعریف دادۀ باز آورده 
است: داده ها در صورتی باز محسوب می شوند که هر شخص بتواند به صورت رایگان،  بدون محدودیت و 

.(World Bank, 2016) برای هر منظوری از آن ها استفاده و آن ها را مجدداً توزیع کند
بنابر نظر بانک جهانی، داده باز خواهد بود اگر دو شرط زیر را با هم داشته باشد:

1. باز بودن از لحاظ فنی: به شکل استاندارِد خوانا برای ماشین باشد بدان معنا که بتواند بازیابی شود 
و به طور معناداری به وسیلۀ نرم افزار کامپیوتر پردازش شود.

2. باز بودن از لحاظ قانونی: به طور واضح و مشخصی دارای مجوز باشد؛ به طوری که اجازۀ استفادۀ 
.)World Bank, 2016( تجاری و غیرتجاری و استفادۀ مجدد بدون محدودیت را داشته باشد

در یک تعریف دیگر، هر داده یا اطالعاتی باز است درصورتی که بدون محدودیت بتوان به آن دسترسی 
پیدا کرد، از آن استفاده و آن را بازنشر کرد. در یک حالت ایده ئال، چنین داده هایی باید در قالب های قابل خوانش 
به وسیلۀ انسان )مانند PDF, DOC, HTML( و نیز ماشین )مانند CSV, RDF, XMP, JSON( عرضه شده 
و فاقد اطالعات شخصی باشدNugroho et al, 2013( 13(. به طور خالصه، می توان گفت که دادۀ باز آن 
است که امکان استفاده یا بازاستفاده )به معنی پردازش و ترکیب با دیگر داده ها برای دستیابی به داده های 

جدیدتر( آزاد و رایگان هرکس از آن برای مقاصد قانونی و مشخص، ممکن باشد.
انواع مختلفی از دادۀ باز، با استفاده ها و کاربردهای خاص خود وجود دارد که عبارت اند از:

ـ فرهنگی: اطالعات پیرامون اثرها و محصوالت فرهنگی، برای نمونه عناوین و نویسندگان؛
ـ علمی: اطالعاتی که در نتیجۀ یک پژوهش علمی به دست می آید؛

ـ مالی: اطالعاتی همچون اطالعات حساب های دولتی )مخارج و درامدها( و اطالعات بازارهای مالی 
)سهام، قیمت ها، اوراق، ...(؛

ـ آمار: اطالعات تولیدشده توسط دفاتر آماری، و نیز شاخص های اصلی اقتصادی و اجتماعی؛
ـ حمل ونقل: اطالعاتی همچون جداول زمانی، مسیرها و...؛

ـ محیط زیست: اطالعاتی مرتبط با محیط زیست همچون سطح آلودگی و کیفیت رودخانه ها و دریاها 
.)Open Knowledge Foundation, 2010(

12. open data
1357. اطالعات شخصی ممکن است شامل حریم خصوصی و محرمانگی گردد، لذا قابل انتشار عمومی نیست.
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2.	2.	مفهوم	شناسی	سیاست	گذاری	دادة	باز
برای فهم سیاست گذاری دادۀ باز، الزم است ابتدا مفهوم حکومت باز14 و دادۀ حاکمیتی باز روشن شود. 
حکومت باز راهبردی جدید و مترقی پیرامون این است که دولت ها چگونه با مردم از طریق فناوری های 
ارتباطی و با استفاده از روش هایی نوآورانه ارتباط برقرار می کنند. این رویکرد دولت ها را قادر می سازد که 
از جانب شهروندان و هر زمان که نیاز است طلب یاری کنند؛ مثاًل، در حل مشکالت همیشگی، که نتیجۀ 

 .)United Nations, 2013( نهایی وجود نهادهایی اثربخش و یک دموکراسی قدرتمندتر خواهد بود
باز در  از اطالعات بخش عمومی است که به صورت دادۀ  باز15 زیرمجموعه ای  دادۀ حاکمیتی 
اختیار مردم قرار بگیرد )European Data Portal, 2015: 21(، نظیر اطالعات تصادفات، بیماری ها، 
اطالعات تفصیلی از محیط کسب وکار، آب وهوا و آلودگی ها، آمار آموزش وپرورش، عملکرد سازمان ها. به 
تعبیر دقیق تر، دادۀ باز حاکمیتی به داده ای ساختاریافته، قابل خوانش توسط ماشین )ماشین خوان1۶( 
و قابل اقدام توسط ماشین17 است که حاکمیت ها و سازمان های تحقیقاتی که بودجۀ عمومی دریافت 
می کنند، به صورت فعال روی وب منتشر می کنند تا عموم مردم بتوانند آن داده ها را بدون محدودیت 
 European Commission, 2013; Geiger & von( و پرداخت هزینه ای، مورداستفادۀ مجدد قرار دهند

.(Gurin, 2014; Open Knowledge Foundation, 2015  Lucke, 2012;
سیاست گذاری دادۀ باز18 مجموعه اقداماتی است که دولت و حکومت باید انجام دهد تا با رعایت 
محرمانگی دسترسی به داده ها و اطالعات سیاستی برای مردم فراهم گردد و مردم و نخبگان در فرایند 
سیاست گذاری مشارکت داشته باشند. سیاست گذاری دادۀ باز شامل مراحل مختلف چرخۀ سیاست گذاری 
ازجمله تعریف مسئله، تدوین سیاست، تصمیم گیری، اجرای سیاست، و ارزشیابی سیاست می شود. طی 
همۀ این مراحل برای این است که شهروندان به داده های حاکمیتی دسترسی داشته باشند تا مشارکت 

.)Zuiderwijk & et al, 2014( مردم در فرایند سیاست گذاری محقق شود

2.	3.	ویژگی	های	دادة	باز
از اوایل دهۀ 1970 م که با ظهور تدریجی دنیای اینترنت، دولت ها توانستند داده های بیشتر و در 
قالب های متنوع تری را به صورت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دهند. داده های حکومتی زمانی باز 

محسوب می شوند که از این اصول پیروی کنند و ویژگی ها زیر را داشته باشند:
ـ کامل بودن19: تمام داده های عمومی باید کاماًل در دسترس باشد. هر داده ای عمومی به شمار می آید 

مگر اینکه مربوط به حریم خصوصی افراد، مسائل امنیتی و موارد استثنایی باشد.
ـ اصلی بودن20: داده ها باید تا حد امکان به صورت مجزا در منبع داده ذخیره شوند. اگر نهادی ترجیح 
می دهد که داده های خود را به مجموعه ای اطالعات و یا ُکدهای خاصی تبدیل کند باید متعهد شود تا 
داده های خود را با کیفیت کامل و به صورت داده انبوه قابل دسترسی قرار دهد تا دیگران بتوانند از آن 

استفاده کنند و داده ها برای آیندگان محفوظ باشد.
ـ به موقع بودن21: داده ها باید در کوتاه ترین زمان ممکن که به وجود آن ها نیاز است در دسترس قرار 
14. Open Government
15. Open Government Data - OGD
16. Machine-Readable
17. Machine-Actionable
18.Open data policy
19.complete
20. Primary
21.timely
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گیرند تا ارزشمند باشند.
ـ  در دسترس بودن22: وسعت دسترسی داده ها باید بیشترین کاربران و گسترده ترین اهداف را دربر 
گیرد. الزم است داده ها بر روی بستر اینترنت منتشر شود تا با بزرگ ترین عرصۀ کاربران و استفاده های 

مختلف، مطابقت داشته باشد.
ـ ماشین خوان بودن23: داده ها قاعدتاً باید با قابلیت ماشین خوانی سازه بندی شده باشند. برای آنکه 

داده ظرفیت استفادۀ گسترده را داشته باشد، الزم است به درستی کدنویسی شده باشد.
ـ تبعیض آمیز نبودن24: داده ها باید برای هرکسی قابل دسترسی باشد و هیچ گونه نیازی به ثبت نام 

نداشته باشد
ـ اختصاصی نبودن25: داده ها باید در فرمتی موجود باشند که هیچ نهادی انحصار آن ها را در اختیار 
نداشته باشد. فرمت های اختصاصی، محدودیت های غیرضروری را برای کسی که از داده ها استفاده 

می کند تحمیل می کن.
ـ جواز آزاد داشتن2۶: هیچ یک از داده ها نباید موضوع قانون کپی رایت، قانون ثبت اختراع و یا قوانین 
برند و اسرار تجاری باشند. از آنجا که اطالعات دولتی ترکیبی از داده های عمومی و اطالعات شخصی 
است، حسب محدودیت های قانونی دستگاه ها، این مسئله مهم است که دقیقاً مشخص گردد آیا موارد 
موضوع قانون کپی رایت و هر دادۀ غیر بازِ دیگری، در دسترس قرار دارد و یا دسترسی به آن نیازمند مجوز 

.)open government Data, 2016; Open Knowledge Foundation, 2010 ( است یا نه؟

2.	4.	ضرورت	و	اهمیت	سیاست	گذاری	دادة	باز
دانستنی های بسیاری وجود دارد که آگاهی از آن ها هم حق مردم است27 و هم این آگاهی ها زمینه ساز 
تصمیمات گسترده ای در سطح مردم و نیز حاکمیت خواهد شد. برای مثال، نحوۀ هزینه کرد درآمدهای 
دولتی و مالیات عمومی بر مسائل مختلف عمومی، آمار دقیق ترافیک در اقصا نقاط شهر در ساعات 
مختلف شبانه روز و آرشیو آن ها، فرصت های شغلی موجود در حوزه های مختلف در سطح شهر و شرایط 
هر یک، ترکیب درختان میوه به تفکیک مناطق مختلف کشور، آمار دقیق و مشخصات همۀ تصادفات 
در خیابان های کشور، آمار کمک های مردمی به امور عام المنفعه و خیر و نحوه و چگونگی مخارج آن ها، 
الگوی دقیق تغییر مصرف انواع انرژی خانوارهای مختلف در مناطق مختلف شهری، آمار و اطالعات دقیق 
از وضعیت بیماران مختلف در سطح کشور و نحوه و هزینه و نتیجۀ اقدامات پزشکی و درمانی مرتبط با 

هر یک، و هزاران مثال و مصداق دیگر.
سیاست گذاری و تحقق پارادایم دادۀ باز حاکمیتی، عالوه بر توسعه و افزایش توان علمی و فناورانه 
کشور، در افزایش مشارکت فعال، همه جانبه و مؤثر مردم و نخبگان، و ارتقای سرمایه و اعتماد اجتماعی 

به حاکمیت تأثیر گسترده ای دارد.
22. accessible
23. machine processable
24. non-discriminatory
25. non-proprietary
26. license-free

27. قانون »انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« مصّوب 1388 مجلس شورای اسالمی، »اطالعات عمومی« را این گونه تعریف 
می کند: »ماّدۀ 2: اطالعات غیرشخصی، نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق 
مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد«. آنگاه در فصل چهارم این قانون مشخص می شود که این استثنائات شامل اسرار دولتی، حریم 
خصوصی افراد، اطالعات و اسرار تجاری، و یا اطالعات نافی و لطمه زننده به مواردی همچون امنیت و آسایش عمومی، کشف 
جرائم، ممیزی های قانونی دولتی و امثالهم می گردد. بدین ترتیب، مشخص می شود که بخش اعظم اطالعاتی که در دولت وجود 

59دارد حسب تدارك این قانون »اطالعات عمومی« محسوب شده و دولت موظف به انتشار آن ها است.
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سطح استقبال دنیا از دادۀ باز بسیار گسترده بوده است. مطابق گزارشی که بنیاد جهانی مک کنزی28 
در اکتبر 2013 م منتشر کرد، تاکنون بیش از 90 هزار پایگاه داده بر سامانه دادۀ باز ایاالت متحده قرار 
دارد، تنها در تابستان  2013 م بیش از 1,4 میلیون بازدیدکننده از سامانۀ دادۀ باز انگلستان وجود داشته 
است، و در مجموع، تاکنون بیش از 1 میلیون پایگاه داده ازطرف همۀ دولت های دنیا به صورت دادۀ باز 
عرضه شده است. اما چنین چیزی چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ مطابق تخمین همین گزارش، این 
داده ها می توانند سالیانه سبب خلق ارزش تجاری معادل 3 هزار میلیارد دالر، سبب کاهش انتشار 3 
میلیون متر مکعب گاز دی اکسید کربن، به طور متوسط سبب کاهش سالیانۀ 35 ساعت زمان از زمان هر 
مسافر درون شهری، و سرانجام سبب ایجاد بیش از 100 هزار سرویس و نرم افزار مرتبط با سالمت گردند 

.)McKinsey Global Institute, 2013(
البته دادۀ حاکمیتی باز یک اقدام معمولی و موازی سایر فعالیت های دولت نیست، بلکه با نگارش 
سیاست هایی دقیق و فراگیر، عزم جّدی دولت ها و جوامع را مطالبه می کند. تیم برنرز لی29 مخترع شبکۀ 
جهانی وب،30مدیر بنیاد وب جهان گستر31 و از مؤسسان بنیاد دادۀ باز 32 در دو ارائه از سه ارائه ای که در 
مجموعه تِد33 برگزار کرده اند، بر ضرورت اتخاذ رویکرد دادۀ باز و ایجاد ارتباط میان آن ها، و به طور ویژه، 
با نقش دولت ها تأکید می کند. به عقیدۀ وی، اساساً رویکرد دادۀ باز است که ماهیت و ارزش واقعی وب را 

مشـخص می کند )Berners-Lee, 2010(. دنیـس لوسلی34 رئیس مؤسسه آمار بین المللی35، در
 ارائه ای در »کنفرانس الهام کمیسیون اروپا« در سال  2009 م3۶ به اهمیت توسعۀ راهبردی به منظور 
دسترسی و به اشـتراک گذاری داده ها در نهـادهای بخش عمـومی و سازمان های دولتی اشاره نمود 
)Mohamad Hashim, 2012(. آلما سوان، یکی از حامیان سرشناس دسترسی آزاد و نیز حکومت باز، هم 
بر اهمیت استقرار یک سیاست مشخص پیرامون اهداف باز بودن و دسترسی آزاد به اطالعات تأکید کرده 

.)Swan et al, 2005( است

2.	5.	چالش	های	کاربرد	دادة	حاکمیتی	باز
دادۀ حکومتی باز نیز، همانند هر پدیدۀ دیگر، خالی از خطر یا آسیب نیست. بنابراین، شایسته است تا 
به ویژه در مقام سیاست گذاری آن موارد شناسایی و در مدیریت آن ها به خوبی تدبیر شود. شایدرویک و 
یانسن )به عنوان دو نفر از سرشناس ترین پژوهشگران این حوزه(  در مقاله ای، ضمن انجام نوزده مصاحبۀ 
عمیق با مسئوالن بخش عمومی و نیز مسئوالن مستندسازی داده، شانزده دسته آثار منفی منتسب به 
دادۀ حکومتی باز را شناسایی کرده و اینطور پیشنهاد داده اند که یک مدل تصمیم گیری مناسب برای 
دادۀ حکومتی باز، باید مزایای این رویکرد )نظیر افزایش شفافیت، تقویت رشد اقتصادی( را در یک کفه، 
و معایب آن )نظیر نقض حریم خصوصی، ریسک سوء استفاده و سوء برداشت از داده(  را در کفۀ دیگر 

ترازوی تصمیم خود قرار دهد.

28. McKinsey Global Institute
29.Tim Berners-Lee
30.World Wide Web
31.World Wide Web Consortium - W3C
32. Open Data Institute
33.  TED
34. Denise Lievesly
35. International Statistical Institute
36. European Commission’s Inspire conference in 2009
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											جدول	1.	آسیب	ها	و	خطرهای	دادة	حاکمیتی37	38	39

37. bias
38. information quality (IQ)
39. embargo period  61
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همادا

Zuiderwijk & Janssen, 2014a  :منبع

3.	پیشینۀ	پژوهش
برای مشخص شدن دقیق وضعیت خأل پژوهش، نیاز بود تا با تمرکز بر محل دقیق خأل تئوریک 
)سیاست دادۀ باز، چارچوب سیاست دادۀ باز، دادۀ باز برای علم و فناوری( پژوهش های مرتبط با 
این مفهوم ارزیابی شوند. در جدول 2 فهرستی از این پژوهش ها و نکاتی پیرامون آن ها )روش و 
استراتژی پژوهش(، و نیز مواردی همچون چگونگی علم یاری اختصاصی و پیشنهاد های پژوهشی 

ارائه شده آمده است.
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جدول	2.	مروری	بر	پیشینه	پژوهش	های	انجام	شده	در	حوزه	سیاست	گذاری	دادة	باز
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با توجه به جدول 2 مشخص می گردد که پژوهش های مرتبط با موضوع موردپژوهش،
ـ غالباً از نوع کیفی و متکی بر استراتژی های پژوهش مطالعات موردی و کتابخانه ای بوده است و از 

روش های گردآوری اسنادی و مصاحبه بیش از سایر روش ها استفاده شده است؛
ـ غالب پژوهش ها به دلیل بلوغ و سطح باالتر تجربه کشورهای موردبحث )عموماً اروپایی( بر مباحث 
سطح باالتر و پیشرفته تری، به نسبت آنچه محل نیاز و ضرورت جستجو در کشور ماست، متمرکز هستند. 

با روند کنونی پژوهش ها، پیش بینی می شود این روند و فاصله بیشتر نیز گردد؛
ـ پژوهش های بسیاری بر مباحث بسیار خرد و فنی )به نسبت آنچه موردنیاز کشور ماست( متمرکز 
شده اند. به  عبارت  دیگر نقطۀ مطالعه پژوهشگران این حوزه )به دلیل سابقه علمی و نیز مطلبی که در 
مورد قبلی ذکر شد( کمتر متوجه حوزۀ سیاست گذاری و آن هم با رویکرد طراحی چارچوب سیاستی 

بوده است؛
ـ اقتضائات خاص کشور ما )تحریم، تهدیدات و جنگ های سخت و نرم، نظام نوآوری ملی و منطقه ای،...( 
تأثیر قابل توجهی بر چارچوب سیاستی خواهد گذاشت، اقتضائاتی که در هیچ یک از پژوهش های مرتبط 

موردبحث و توجه قرار نگرفته است؛
ـ پژوهش های بسیاری لزوم انجام پژوهش های بیشتر و با توجه به  شرایط متمایز )کشور، حوزه( 

توصیه کرده اند. 

4.	مزایا	و	فواید	سیاست	گذاری	دادة	باز
دادۀ باز و به طور خاص دادۀ حاکمیتی باز، منبعی عظیم است که تاکنون بخش اعظم آن دست نخورده 
باقی مانده است. بسیاری از افراد و سازمان ها داده های مختلفی در دامنۀ گسترده و انواع متفاوت و 
به منظور انجام کارهای مختلف روزمرۀ خود گردآوری می کنند. اما دولت ها هستند که از این منظر 
ویژه اند، هم به دلیل حجم و محوریت اطالعاتی که گردآوری می کنند، و هم به دلیل اینکه از نظر قانون40 

»اطالعات عمومی« محسوب می شوند.
برخی از فواید دادۀ باز عبارت اند از: سهولت ارائۀ خدمات دولتی، ایجاد فرصت های اقتصادی، بهبود 

.)World Bank, 2016(امنیت عمومی، ترغیب نوآوری، کاهش فقر
 مؤسسۀ جهانی مک کنزی گزارشی بسیار مفید را پیرامون آثار مختلف دادۀ باز در حوزه های مختلفی 
همچون آموزش،  حمل ونقل، محصوالت مصرفی، الکترونیک، نفت و گاز، سالمت، و حوزه مالی منتشر 
کرده است )McKinsey Global Institute, 2013: 4(. در این گزارش بیان می کند که گسترش دادۀ باز 
باعث صرفه جویی بیش از سه تریلیون دالر در جهان شده است که سهم آمریکا 1.1 تریلیون، سهم اروپا 

.)ibid: 7( 900 میلیارد دالر و سهم دیگر کشورهای جهان 1.7 تریلیون بوده است
حوزه های مختلفی وجود دارد که خلق ارزش فراوان، با رویکرد دادۀ باز، از آن ها قابل تصور است. البته 
پیش بینی دقیق اینکه چه افراد و نهادهایی به چه میزان از آن ها سود خواهند برد ناممکن است؛ بااین حال، 
فوایدی که تاکنون از آن مشاهده شده است افق هایی بر ما می گشاید. برخی از حوزه ها که فایدۀ دادۀ باز 
از آن ها قابل تصور است41 عبارت اند از: شفافیت و کنترل دموکراتیک؛ مشارکت؛ خودتوانمندسازی؛ 
خلق یا ارتقای خدمات و محصوالت؛ نوآوری؛ افزایش کارایی و اثربخشی خدمات دولتی؛ اثرسنجی42 

سیاست های دولتی و خلق داده های جدید ماحصل ترکیب منابع داده ای و الگوهای مختلف گذشته.

40. در کشور ما حسب تعریف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، مصوب 1388 مجلس شورای اسالمی
41. البته نمونه های موجود متعددی از تجارت کشورهای مختلف در هر یک از محورهای فوق موجود است.

42. impact measurement
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از منظر شفافیت، پروژه هایی نظیر »درخت مالیات« فنالند43 و »پول من کجا رفت؟« انگلستان44 
نمایش می دهند که هزینۀ مالیات عمومی مردم به چه صورت و در چه حوزه هایی هزینه می شود. همچنین، 
نمونه ای وجود دارد که نمایش می دهد چگونه دادۀ باز سبب کشف اختالس 3,2 میلیارد دالری مالیات 
کارهای عام المنفعه در کانادا شد. سایت های متعددی همچون سایت دانمارکی folketsting.dk فعالیت 
پارلمان و فرایندهای قانون گذاری را نمایش می دهد و به خوبی می توان باخبر شد چه کارهایی در حال انجام 

.)Dietrich et al, 2012( است و کدام نمایندگان در حال فعالیت هستند
دادۀ حاکمیتی باز برای چه کسانی مفید است و چه ارزش هایی را برای آن ها تولید می کند؟ اوبالدی45 
در تحقیق خود پاسخ این سؤاالت را یک جا گردآوری کرده است که جدول زیر آن ها را خالصه می کند.

جدول	3.	چکیدة	فواید	ناشی	از	دادة	حاکمیتی	باز	به	تفکیک	بخش	های	مختلف46

Ubaldi,	2013	:منبع

43. Finnish ‘tax tree’
44. British ‘where does my money go’
45. Ubaldi
46. mobile government65
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 اما فواید دادۀ باز بسیار گسترده و متنوع است که به برخی از آن ها به تفکیک حوزه های مختلف
اشاره می گردد.

4.	1.	تأثیرات	اقتصادی
مؤسسۀ جهانی مک کنزی47 در گزارشی که در 2013 م منتشر کرد، تأثیرات اقتصادی دادۀ باز در هفت 

حوزه را مورد بررسی قرار داده و ارزش دالری آن ها محاسبه کرده اشت. 
آموزش. استفاده از دادۀ باز در حوزۀ آموزش می تواند سبب خلق ارزشی سالیانه بین 890  میلیارد تا 
1200 میلیارد دالر گردد. باالترین ارزش از استفاده از دادۀ باز به منظور شناسایی اثربخش ترین راهبردها 
و ابزارها برای آموزش دانش و مهارت های خاص ایجاد می شود. دانش آموزان و والدین همچنین می توانند 
با استفاده از داده های عملکرد باز48 تصمیمات آگاهانه تری را نسبت به انتخاب مدارس و مؤسسات 
آموزشی بگیرند. البته در این حوزه تأمالتی پیرامون حریم شخصی عملکرد افراد و یا استقالل معلمان در 

کالس های درسی وجود دارد.
حمل	ونقل. تخمین زده می شود که دادۀ باز در این بخش سالیانه بین 720 تا 920 میلیارد دالر ثروت 
خلق کند. بیشترین منبع خلق ارزش ناشی از افزایش کارایی و استفادۀ بهینه از زمانی است که ماحصل 
کاهش زمان های سفر است. ارزش بیشتر می تواند از به کارگیری دادۀ باز برای ارتقای اثربخشی حمل ونقل 
عمومی و تجاری ایجاد شود؛ چراکه می توان زمان ها و سازوکارهای فرایندهای سفر را با وجود این اطالعات 

دقیق تر و خالصه تر کرد. دادۀ باز همچنین سرمایه گذاری در زیرساخت حمل ونقل را توسعه می دهد.
کاالهای	مصرفی.49 تخمین زده می شود که سالیانه بین 520 تا 1500 میلیارد دالر در این بخش 
ارزش ایجاد شود. مصرف کنندگان می توانند از شفافیت قیمت ها سود بسیاری برند، و نیز از وجود اطالعات 
دیگری پیرامون محصوالت یا تأمین کنندگان. دادۀ باز می تواند به تولیدکنندگان و فروشندگان کمک کند 
تا فروش خود را گسترش  و اعتماد میان خود را افزایش دهند؛ چراکه خواهند توانست به طور دقیق تری 
انواع مشتریان را بخش بندی50کنند و چیدمان محصوالت خود را دقیق تر انتخاب کنند. تولیدکنندگان 
می توانند از »پسند«51 کاربران در شبکه های اجتماعی به طراحی های دقیق تری و مناسب تری دست پیدا 
کنند و محصوالت خود را پس از عرضه به خوبی ارتقا بخشند. ناگفته نماند که محرمانگی در این حوزه نیز 

هنوز یک مانع جدی محسوب می شود.
برق. بهره گیری از دادۀ باز در صنعت برق می تواند ارزش سالیانه ای بین 340 تا 580 میلیارد دالر ایجاد 
کند. در این صنعت، برای افزایش صرفه جویی و ارتقای فرایندها نیازمند سرمایه گذاری سنگین در فناوری و 
فعالیت ها هستیم. در این راستا، با عرضۀ اطالعات دقیق پیرامون مصرف انرژی هر مصرف کننده و نیز الگوی 
متوسط مصرف سایر مصرف کنندگان، آن ها خواهند توانست روش های دقیق تری برای استفاده از انرژی 
به کار گیرند. از سوی دیگر، با ارائۀ چنین اطالعاتی، بسیار محتمل است که تقاضا برای کاالهای مصرفی 
با کارایی باالتر افزایش یابد و در همین راستا، انتظار نوآوری های فرایندی و حتی رادیکال در فناوری های 

مرتبط بیشتر محتمل خواهد بود. 
47. McKinsey Global Institute (MGI)
48. open performance data
49. consumer products
50. segmenting consumer types
51. likes
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نفت	و	گاز. در طول زنجیرۀ ارزش نفت و گاز، انتظار می رود که دادۀ باز سبب خلق ارزشی سالیانه 
بین 240 تا 510 میلیارد دالر گردد. این ارزش از طریق عرضۀ اطالعاتی پیرامون محل های منابع جدید و 
ساخت تجهیزات پایین دستی ایجاد خواهد گردید. ترازیابی ها52ی به اشتراک گذاشته شده می تواند فرایندها 
و فعالیت های سرمایه گذاری را بهبود بخشد. به اشتراک گذاری داده های مشتریان می تواند سبب اتخاذ 
تصمیماتی بهتر پیرامون استفاده از انرژی گردد )مثالً، استفاده از گاز طبیعی(. فواید بسیاری از این اطالعات 

به اشتراک گذاری آن ها وابسته است؛ مسئله ای که باید از نظر تجاری به خوبی مدنظر قرار گیرد.
سالمت. دادۀ باز در این حوزه می تواند تنها در ایاالت متحده بین 300 تا 450 میلیارد دالر ثروت 
ماهیانه خلق کند. منابع این خلق ارزش می تواند مواردی این چنین باشد: توانمند کردن افراد مختلف در 
راستای پیشگیری از بیماران و نیز درمان، کمک به اتخاذ مناسب ترین درمان برای هر بیمار، متصل کردن هر 
بیمار به مناسب ترین درمانگر، تضمین کارامدی هزینۀ درمان ها، و همچنین شناسایی جدید ترین روش های 
درمان و راهبردهای مقابله با بیماری ها. دستیابی به چنین خلق ارزشی نیازمند تغییر در روش هایی است 
که در حوزۀ سالمت و برای پرداخت استفاده می شود، استانداردهای حاکمیت داده و امکان استفاده مجدد 
از آن ها، متقاعد کردن ارائه کنندگان خدمات سالمت نسبت به اشتراک گذاری داده ها، سرمایه گذاری در 

توانمندی های همۀ بازیگران به منظور بهره مندی حداکثری از داده های باز.
مالی. ارزش دادۀ باز که تنها در سه حوزۀ بانکداری، بیمه و امالک و مستغالت ارزیابی شده است، ساالنه 
بین 210 تا 280 میلیارد دالر تخمین زده می شود. در بانکداری و بیمه فرصت فراوانی به منظور افزایش 
ارزش از طریق دادۀ باز به منظور ارتقای طراحی محصول وجود دارد. به طور خاص، دادۀ باز می تواند ریسک 
افرادی که سابقۀ اعتباری ندارند، و نیز امکان ارزش گذاری کسب وکارهای تازه را فراهم آورد. دادۀ باز همچنین 
می تواند به منظور جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی مورداستفاده قرار گیرد. مثالً، با کشف ارتباطات موجود 
در شبکه های اجتماعی می توان از وجود حلقه های ارتباطی اطالع حاصل کرد. مشتریان نیز می توانند با 
استفاده از دادۀ باز، از میان دامنۀ گسترده ای از خدمات و محصوالت پیچیدۀ مالی اطالع کسب کنند. در 
امالک و مستغالت، دادۀ باز می تواند به مرتبط شدن خریداران و فروشندگان )و یا برای کرایه( کمک شایانی 
کند، سرمایه گذاری های مرتبط به توسعه و زیرساخت را دقیق تر گرداند. البته، موانع تحقق ارزش دادۀ باز در 
حوزۀ مالی شامل نگرانی هایی در مورد حریم شخصی مشتریان و فقدان چارچوب قانونی مرتبط با بهره مندی 

 .)McKinsey Global Institute, 2013( از انواع تازۀ بانکداری و بیمه می گردد
جوآنگ و پارک در پژوهش خودشان مروری بر زمینه و بستر قانون دادۀ عمومی باز )OPDD( به عنوان 
یک برنامۀ درازمدت در راستای تحقق سیاست »دادۀ عمومی باز« کره جنوبی از 2013 تا 2017 م 
انجام دادند. آن ها بیان می کنند که OPDD و اصول استفادۀ اجتماعی مهم ترین اسناد سیاستی هستند 
که از آن ها به منظور مقایسه و ارزیابی سیاست های اختصاصی دادۀ عمومی باز 34 سازمان دولتی در 
کره جنوبی استفاده می گردد. به عبارت دقیق تر، این 34 دستگاه موظف اند OPDD را به عنوان چارچوب 
تنظیم سیاست های اختصاصی خود مورداستفاده قرار دهند. آن ها در نتیجه گیری به این دست یافتند که 
سیاست دادۀ عمومی باز )OPDD( باید به صورت واضحی مزایای یک اکوسیستم اقتصادی نوآورانه را به 
منظور تسهیل صنایع نوین مبتنی بر نوآوری و ترویج آن از طرق انواع محصوالت تازه، به کار گیرد

.)Jung & Park, 2015( 

52. benchmark67
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ـ		سیاسی 4.	2.	تأثیرات	اجتماعی	
تأثیرات اجتماعی ـ  سیاسی گسترده ای را می توان جریان دادۀ باز تصور کرد. شاید مهم ترین آن ها را بتوان 
در تغییر نقش و جایگاه دولت و مردم، و نسبت میان آن دو دانست. برای نمونه، ارائۀ خدمات دولتی را 
تقاضامحورتر و تعامالت بخش های عمومی ـ خصوصی را تقویت می کند. درواقع، دادۀ حاکمیتی باز به طور 
گسترده ای مشارکت مردم را مطالبه می کند )Al-Kubaisi, 2014(. دیویس تحوالتی را که در مشارکت 

دولت ـ مردم از طریق رویکرد دادۀ باز ایجاد می گردد، در جدولی مشابه جدول 4  خالصه می کند.

جدول	4.	تأثیر	دادة	باز	بر	مشارکت	مردم	و	تحول	در	بخش	عمومی53

Davis,	2010	:منبع

پنج  از طریق  باز الاقل  دادۀ  بیان می کند که  نشریۀ گاردین  مقاله ای در  نیز در  جاناتان گری 
سازوکار سبب توسعۀ مردم ساالری می گردد: 1. منصفانه تر کردن پرداخت مالیات )و مبارزه با بهشت های 
مالیاتی54(؛ 2. محافظت از دارایی های عمومی از طریق ایجاد شفافیت در دخل وخرج و قرارداد های 
دولتی؛ 3. مقابله با البی گری های گستردۀ بنگاهی؛ 4. مبارزه با آلودگی؛ و 5. ارائۀ ابزارهای توانمندتر 

.)Gray, 2015( مطالبۀ مسئولیت از سیاست مداران

4.	3.	تأثیرات	در	حوزة	حاکمیتی	و	مدیریتی	(سیاست	گذاری)
حامیان دادۀ باز معتقدند که دستیابی کامل و رایگان به داده های پژوهشی برای علم، سیاست گذاری عمومی 
و جامعه حائز فایده و اهمیت است. در سیاست گذاری و علوم محیطی نیز سیستم های دادۀ باز می تواند 
سبب ترویج انجام پژوهش های مرتبط شوند و تصمیمات آگاهانۀ مبتنی بر شواهد را سبب گردند. این مقاله 
تالش می کند تحول غیرمنتظرۀ مؤسسۀ ملّی تحقیقات فضایی را به سمت مدل دادۀ باز ارزیابی کند و آن 
را به تصویر بکشد. با توجه به دموکراسی جوان برزیل، تجربۀ نوپای شفافیت حکومت و پاسخ گویی، و نیز 
53. Coproducer

(Tax Heaven) 54. بهشت مالیاتی
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با توجه به فقدان تجربۀ گفتگوی علم ـ  سیاست گذاری، این موردکاوی یک مثال بسیار قابل توجه از این 
است که دادۀ باز چطور می تواند گفتگوی عمومی را از طریق عمومی سازی داده های مرتبط با جنگل ها، 
امکان پذیر سازد. این مثال به خوبی فواید و چالش های توسعۀ چنین نظامات مبتنی بر دادۀ باز را نمایان 

.)Sá & Grieco, 2016( می کند و انواع پاسخ گویی مندرج در عمومی سازی داده ها را آشکار می سازد
جو باتس در پژوهش خود تحلیل ارتباط داده حاکمیتی باز با کارکردهای دولت نئولیبرال بریتانیا 
به عنوان بخشی از سیاست های کالن این دولت در بخش ها و صنعت های مختلف و بررسی اثر آن بر 
بازگشت اعتماد به نخبگان سیاسی حکومت، شکل گیری قدرت نرم و دولت اطالعاتی. او در این پژوهش 
مبتنی بر پیمایش )11 مصاحبه که 4 مورد آن با فعاالن مدنی بوده که مدتی سمتی رسمی در دولت 
بریتانیا داشته اند، و مشاهده و مطالعۀ اسناد( و نیز تجزیه و تحلیل موضوعی )Thematic analysis( به این 
نتایج دست یافته است که از 2010 م، دولت ائتالفی انگلستان در راستای اجرای گستره ای از سیاست های 
بحث برانگیز، و به منظور استمرار گونۀ نئولیبرال حکومت )در بحران کنونی آن( رهیافت دادۀ حکومتی باز 
را به صورت استراتژیک به کار گرفته است؛ به طور خاص، ارتباط میان سیاست دادۀ حکومتی باز و اهداف 
نئولیبراِل بازاری سازی55 خدمات عمومی و خصوصی سازی دارایی های عمومی،5۶ تنظیم بازارهای مالی و 
صنعت دارویی، و قراردادن رهیافت دادۀ حکومتی باز در یک دستورکار وسیع تر و با هدف بازسازی اعتماد 

.)Bates, 2014( نسبت به نخبگان سیاسی
دادۀ باز تأثیرات گسترده ای را در حوزۀ مدیریت دولتی و حاکمیتی از خود بر جای می گذارد که 

به اختصار به برخی از آن ها اشاره می گردد:
ـ دادۀ باز سبب افزایش شفافیت و کاهش گستردۀ فساد در سطوح مختلف می گردد. به طور خاص، 
دولت ها از طریق انتشار جزئیات ردیف های بودجه و نحوۀ هزینه  کرد آن ها، جزئیات قراردادهای دولتی، 
جزئیات مرتبط با حساب های دولتی، جزئیات مرتبط با حقوق و مزایای خادمان عمومی و امثالهم، دو 
رویکرد شفافیت و دادۀ باز را به صورت توأمان در پیش می گیرند و به طور حیرت انگیزی کاهش مفاسد را 

نتیجه می گیرند.
ـ کاهش گستردۀ هزینه های دولتی و بهینه سازی اندازۀ دولت؛ به اشتراک گذاری داده ها سبب می شود 
که نه تنها بسیاری از تحلیل ها و کارهای دولتی را مردم انجام دهند، بلکه این امکان نیز فراهم گردد تا 
ضعف ها و پیچیدگی های ساختاری شناسایی شده و بهبود یابند. همۀ اتفاقات مذکور می تواند به کاهش 

هزینه های دولت کمک کند.
ـ ارتقا و بهینگی گستردۀ فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری با مشارکت و همفکری عموم مردم 

و نیز نخبگان؛
ـ شناسایی شهروندان خبره، دغدغه مند و دارای استعداد مبتنی بر شاخص هایی مبتنی بر عملکرد 

.)Bertot et al, 2010(
جمع بندی فواید دادۀ باز حاکمیتی توسط جانسن و همکاران، در مقاله ای انجام شده است و فواید مورد 

انتظار از رویکرد دادۀ باز در حکومت را به صورت جدول 5 گردآوری و تلخیص نموده اند.

55. marketisation
56. privatisation69
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															جدول	5.	نگاهی	گذرا	به	مزایای	دادة	باز	57		59 58

Janssen	et	al,	2010	:منبع

57. self-empowerment
58. wisdom of the crowds
59.intelligence of the collective
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5.	نتیجه	گیری
سیاست گذاری دادۀ باز حاکمیتی به تصمیم گیری در زندگی روزمرۀ عموم مردم کمک شایانی می کند. 
از نظر اقتصادی نیز دادۀ باز بسیار حائز اهمیت است. فقط در اتحادیۀ اروپا، مطالعات صورت گرفته ارزش 
اقتصادی دادۀ باز را سالیانه ده ها میلیارد یورو پیش بینی می کنند. محصوالت و شرکت های جدید از 
داده های باز استفاده مجدد می کنند. دادۀ باز البته برای خود دولت نیز مفید است. برای نمونه، می تواند 
اثربخشی دولت را افزایش دهد. وزارت آموزش هلند همۀ اسناد مرتبط با آموزش خود را تحت وب منتشر 
کرد. از آن هنگام، تعداد سؤا التی که به آن وزارتخانه می رسید کاهش پیدا کرد و، در نتیجه، از حجم 
کاری و هزینۀ آن کاسته شد. بنابراین، مسئوالن که فرصت بیشتری برای پاسخ به سؤاالت باقی مانده 

دارند، نیز می دانند اطالعات متناظر به سؤال مذکور کجا یافت می شود.
با وجوِد مثال های متعدد از اینکه دادۀ باز چطور می تواند در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به کار 
گرفته شود، دقیقاً نمی دانیم چه مصادیق دیگری در آینده ظهور خواهند یافت. ترکیب های جدید داده 
می تواند دانش و بصیرت جدید خلق کند و سبب ایجاد حوزه های کاربردی کاماًل تازه گردد. ما این امر را 
در گذشته مشاهده کرده ایم؛ برای نمونه دکتر اسنو۶0 در قرن نوزدهم میالدی، ارتباط میان آلودگی آب 
آشامیدنی و وبا را در لندن آن زمان، و از طریق ترکیب داده های مرتبط با مرگ ومیر وبا و نیز محل های 
چاه های آب کشف کرد؛ یافته ای که سبب ساخت سیستم فاضالب لندن و در نتیجه تحول در ارتقای 
سالمت جمعیت گشت. امید فراوانی وجود دارد که ترکیب های جدید داده نیز بتوانند همچون گذشته 

دریچه های تازه ای از یافته های غیرمنتظره را بر ما بگشایند.

60. Dr. Snow71
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شورای نوردیک و سیاست گذاری ساخت تصویر ملّی و برندینگ
 بین المللی؛ دریچۀ خوشبختی به جهان معاصر

آرش بیداهلل خانی1، نصراهلل حجازی2  

چکیده
 شورای نوردیک متشکل از پنج کشور سوئد، نروژ، فنالند، دانمارک و ایسلند و همچنین سه منطقۀ 
خودمختار و مستقل جزایر فارو، سرزمین گرینلند و جزیرۀ آلند است. همۀ این کشورها دارای برند ملّی 
و تصویر جهانی ـ منطقه اِی مناسب اند. امروزه اسکاندیناوی و نوردیک دریچۀ واقعی خوشبختی و رفاه برای 
تعداد کثیری از مردم دنیاست و مدل حکومتداری، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، کسب وکار و سیاسِت آن ها 
الگوی بسیاری از کشورهای دنیا شده است. اصوالً برند نوردیک و اسکاندیناوی و نام و تصویر هر یک از این 
کشورها، حامل فرایندهای ذهنی، ادراکی و بصری است که با خود بسیاری از مفاهیم جذاب را به همراه 
دارد. بررسی روند ساخت برندینگ و تصویرسازی منطقه ای و ملّی کشورهای شورای نوردیک از اهداف 
پژوهش حاضر است. بر همین اساس، این مقاله با بررسی روند سیاست گذاری و ساخت تصویر و برندینگ 
منطقه ای ـ ملّی شورای نوردیک بر این امر اذعان می کند که سیاست گذاری شورای نوردیک در زمینۀ 
فرایند برندینگ ملّی و ساخت تصویر منطقه ای هر یک از کشورهای مربوط هماهنگ و هم گرا بوده است؛ 
به طوری که حاصل آن ساخت برند و تصویر منطقه ای ـ جهانی مناسب برای کشورهای حوزۀ نوردیک و 
اسکاندیناوی است که امروزه در کنار برندینگ و تصویرسازی ملّی جداگانۀ هر یک از این کشورها،  نقشی 

اساسی در ادراک بصری و ذهنی  این منطقه در اذهان و تصور مردم دیگر نقاط دنیا دارد.

کلیدواژه	ها: شورای نوردیک، برندینگ، تصویر، اسکاندیناوی، سوئد، دانمارک
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1.مقدمه	
در زمینۀ مطالعات اسکاندیناوی3  و  نوردیک4  دو تعریف محدود و گسترده موردنظر بوده است. در حوزۀ 
محدود، مطالعات اسکاندیناوی به محدودۀ کشورهای بزرگی اطالق می شود که در منطقۀ اسکاندیناوی و در 
شمال اروپا واقع شده اند؛ ازجمله سوئد، دانمارک و نروژ. این تعریف از این جهت که این کشورها در منطقۀ 
خلیج اسکاندیناوی قرار دارند، تنها به مطالعاتی که دربارۀ این سه کشور باشند، لقب مطالعات اسکاندیناوی 
می دهد؛ اما از جنگ جهانی دوم به بعد و با شکل گیری اتحادیۀ اروپا و  در دوراِن آغازیِن کار این اتحادیه، 
این کشورها با توجه به رشد اقتصادی و دالیل سیاسی، تاریخی، امنیتی و فرهنگی ترجیح دادند به اتحادیۀ 
اروپا نپیوندند و به تأسیس سازمانی جداگانه دست زدند. این سازمان که از مدت ها قبل و در سال های اولیۀ 
بعد از جنگ جهانی دوم و براساس ایدۀ یک سازمان دفاعی مشترک اسکاندیناوی بین این کشورها در 
برابر کشورهایی مثل اتحاد جماهیر شوروی و آلمان  تشکیل شده بود )1952 م( ابتدا به عنوان شورای بین 
پارلمانی در کشورهای نوردیک عمل می کرد و حوزۀ تصمیم گیری آن بیشتر نظامی و امنیتی بود. بعد از 
پایان یافتن جنگ و پس از مقدمات تشکیل اتحادیۀ اروپا، عالوه بر مسائل نظامی و امنیتی، ساختار شورا تا 
حدودی تغییر کرد و به سمت یک اتحادیۀ بین پارلمانی در بین کشورهای نوردیک حرکت کرد  )27-28:   
Østergard ،1997(. این اتحادیه متشکل از هشتاد و هفت عضو پارلمان از کشورهای شمال اروپا و منطقۀ 
نوردیک متشکل از سوئد، نروژ، دانمارک، فنالند و بعدها ایسلند، گرینلند و جزایر فارو و آلند بود. کشورهای 
نوردیک نه تنها در زمینۀ حل مسائل و مشکالت اقتصادی، که در چند دهۀ گذشته بسیاری از کشورهای 
جهان ازجمله اروپا دچار آن بودند، موفق شدند بلکه همچنین به طور گسترده در زمینۀ حل مشکالت و 
بحران های اجتماعی نیز به توفیق دست یافتند. هنگامی که به اندازه گیری شاخص های سالمت جامعه و 
سیاست می پردازیم، این کشورها در زمینۀ بهره وری، نوآوری و همچنین برابری و رفاه در بهترین رتبه ها 
قرار دارند. آن ها همچنین به صداقت و شفافیت عملکردهای دولت های خود مشهورند. با توجه به تاریخ و 
فرهنگ این کشورها و وضعیت آب و هوایی آن ها، یعنی موقعیت شمالِی زمین، عمل گرایی در کشورهای 
اسکاندیناوری یک ضرورت روزانه است )Partanen, 2016: 34(. عمل گرایی در این کشورها همچنین نشان 
می دهد که چرا دولت های شمال اروپا هرسال به ارتقای مدل حکومت داری خود و اصالحات ساختاری 
در بخش های مختلف ادامه می دهند. این موارد باعث شده است این کشورها در هر زمینۀ نظرسنجی 
و مطالعات علمی همواره جزو پنج کشور نخست باشند؛ از مسائل اقتصادی و سیاسی گرفته تا رفاه و 
خدمات اجتماعی )Heidar, 2004: 14(. شادترین منطقه، کشورهایی با کمترین میزان فساد، شهرهایی با 
بهترین امکانات برای زیستن، باالترین سطح برابری درآمد، برابری جنسیتی،  باالترین سطح فرصت آموزشی 
مادام العمر تحت پوشش مالیات مشترک، کار کردن دربارۀ برگشت پذیری تأثیر تغییرات آب و هوایی و احترام 
و سرمایه گذاری باال در زمینۀ محیط زیست و مشارکت باال در فرایندهای سیاسی دموکراتیک. برای مثال، هر 
سال و هر ماه در تمام نظرسنجی های جهانی و تحقیقات مؤسسات مطالعاتی و استراتژیک در زمینۀ بهترین 
کشورهای جهان برای زندگی، سالم ترین کشورها از لحاظ شاخص های بهداشتی، کشورهایی با میزان باالی 
طول عمر و شادی، برابری های اقتصادی و اجتماعی، سیستم های سیاسی دموکراتیک، شهروندان صلح طلب 
و به دور از خشونت، حقوق زنان و اقلیت ها، دموکراسی، درصد باالی اعتماد و سرمایه اجتماعی و...، سه تا چهار 

.)Møller Stahl and Mulvad, 2015( کشور از نوریک در ردۀ باالی جدول حضور دارند

3.Scandinavian Studies
4.Nordic
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عالوه بر این، فرهنگ نوردیک در زمینۀ وارد کردن فن آوری جدید در جامعه بسیار به روز بوده است و 
کشورهای شمال اروپا همیشه ازجمله اولین کشورهایی بوده اند که فن آوری های جدید را به کار گرفته اند. 
در حال حاضر، آنان گرایش های نوآورانۀ جدید را با سیاست گذاری صحیح فرهنگی و آموزشی ترکیب 
کرده اند و آن را  در زمینه های متفاوت به جامعه افزوده اند. مثاًل، در زمینۀ رقم پایین جرم و جنایت، 
خشونت های خانگی و خیابانی، و نظام تعلیم و تربیت، این کشورها باالترین رتبه ها را در جهان دارند. 
 .)Booth, 2016:17( برای نمونه، سیستم آموزشی فنالند در زمینۀ تعلیم و تربیت در دنیا ستودنی است
جهانی شدن و مهاجرت باعث غنی سازی فرهنگ اسکاندیناوی شده و آن ها را وادار  به ترقی و بهبود 
سیستم آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کرده است. با توجه به الگو بودن این کشورها در بسیاری 
از زمینه ها، مطالعۀ آکادمیک کشورهای مذکور، در زمینه های مختلف، یکی از نیازهای مهم جامعۀ 
دانشگاهی در دنیای امروز است. به روزرسانی شاخص های توسعه ای این کشورها همراه با احترام به جامعۀ 
بین الملل و حقوق بشر، امروزه برند کشورهای نوردیک و اسکاندیناوری را در دنیا به شدت گسترش داده 
است. فرایند برندینگ و تصویرسازی  ملّی در هر یک از کشورهای اسکاندیناوی خود پژوهشی جداگانه 
طلب می کند. اما بررسی روند کلّی شکل گیری برند ملّی و تصویرسازی کشورهای حوزۀ نوردیک با تأکید 
بر برنامه سازی و سیاست گذاری شورای نوردیک  ازجمله اهداف پژوهش حاضر است. مقالۀ حاضر با 
مفهوم سازی برندینگ و تصویرسازی ملّی ـ منطقه ای، بر این فرضیه تأکید می کند: اصوالً سیاست گذاری 
و خط مشی شورای نوردیک5  ـ  متشکل از کشورهای نوردیک و اسکاندیناوی ـ بر مبنای تصویرسازی و 
گسترش برند ملّی کشورهای نوردیک در اقصا نقاط دنیا و بر مبنای گسترش  قدرت منطقه ای و ملّی هر 

یک از کشورهای عضو و  الگو شدن این منطقه است.

2.مفهوم	شناسی	برندینگ	مّلی
امروزه جهان به یک بازار بزرگ تبدیل شده است. پیش رفتن سریع به سوی جهانی شدن بدان معناست 
که  هر کشور، شهر و منطقه باید برای سهم خود از بازار در زمینۀ مصرف جهانی، کسب و کار، اوقات فراغت، 
صنعت توریسم، کارآفرینی، دانشجویان، رویدادهای بین المللی و ورزشی، رویدادهای تجاری ـ فرهنگی و... به 
رقابت با دیگر نقاط جهان بپردازد و در این زمینه توجه و احترام رسانه های بین المللی، دولت های دیگر و 
مردم نقاط مختلف دنیا را به خود جلب کند )Anholt ,2007: 12-14(. فرایند جهانی شدن باعث ساخت و 
شکل گیری مفهوم برند ملّی به عنوان زمینه ای اساسی برای شناخت کشورها در جهان  دهکده ای امروز شده 
است. این فرایند تضمین می کند که امروزه رقابت شدیدی در دنیا  در زمینۀ جلب توجه و احترام و اعتماد 
به منظور دستیابی به اهداف و سیاست ها وجود دارد. مفهوم برندسازی با ورود به دنیای علوم سیاسی و 
روابط بین الملل به مفهومی محبوب تبدیل شده است. برخی استدالل کرده اند که چگونه می توان ملت 
را به عنوان نوعی کاالی بازاری شده تلقی کرد. بر همین اساس، آن ها اشاره می کنند که ترکیبی از افزایش 
رقابت بین کشورهای مختلف و پیشرفت در تکنولوژی های جدید ارتباطی می تواند ارتباطات جدید تعاملی 
بین کشورها و دولت ها را افزایش دهد و باعث مفهوم سازی تجاری ملت شود.  همان طور که ینگ فان۶  
می گوید، برند یا نام تجاری کشور7  و فرایند تخصیص نام تجاری یک کشور8  دو امر متفاوت اند. کشوری 
ممکن است قبالً دارای برند و برچسب باشد بدون درنظر گرفتن اینکه این برند واقع شده است یا نه 
5.Nordic Council
6.Ying Fan
7.nation Brand
8.nation branding77
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)Fan, 2006: 7( کشورها برای جلب توجه، احترام و اعتماد سرمایه گذاران، گردشگران، مصرف کنندگان، 
اهداکنندگان، مهاجران، رسانه ها و مردم دیگر کشورها،  با یکدیگر رقابت می کنند. بنابراین، برند )نام تجاری( 
مثبت و قدرتمند یک مزیت رقابتی بسیار مهم فراهم می کند. والی اولینس9  به سه حوزۀ موردنظر در 
نام تجاری اشاره می کند که مبنای رقابت مستقیم و آشکار کشورها با یکدیگر است: صادرات برند ملّی، 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گردشگری. او توضیح می دهد که موفقیت و تالش در هر یک از این سه 
زمینه به عامل شفافیت و وضوح،10  تأکید کردن و شور و اشتیاق ناشی از پروژه سازی ملت و ناسیونالیسم 
ملّی وابسته  است. همچنین، فان توصیف می کند که چگونه ارتباطات سریع و شفاف می تواند در این فرایند 
تأثیرگذار باشد )Olins, 2005: 117(. هدف فرایند تخصیص نام تجاری یا برندسازی خلق ایدۀ ساخته شدۀ 
افتراق و تفاوت روشن و ساده در اطراف مجموعه ای از کیفیات عاطفی است که می تواند به صورت نماد 

 .)Valaskivi, 2013: 12( کالمی و بصری درک مخاطبان را در موقعیت های مختلف تحت تأثیر قرار دهد
صالحیت های  از  زمینه  شش  در  را  کشور  یک  مردم  برداشت های  مجموع  آنهولت11  سیمون 
ملّی ، فرایند تخصیص سازی نام تجاری تصویر ملّی و برندسازی برای آن کشور می نامد. این شش 
و  سرمایه گذاری  میراث،  و  فرهنگ  حکومتداری،  مردم،  صادرات،  گردشگری،  از:  عبارت اند  حوزه 
مهاجرت )Anholt, 2005: 297-298(. این فرایند کمک می کند تمرکز و تالش کارآمد برای افزایش 
ارزش نام تجاری و محبوبیت تصویر ملّی و جذابیت آن بیشتر شود. به طورکلی، عمل فراملّی و چرخشی 
برند ملّی مربوط به درک شرایطی است که امروزه از آن به عنوان عصر اقتصاد جهانی نام برده می شود. 
در این شرایط، جهان متشکل از کشورها و ملت هایی است که در زمینه های مختلف به رقابت با یکدیگر 

می پردازند.
کشورهای حوزۀ نوردیک )سوئد، فنالند، نروژ و دانمارک( مبنای اساسی و اهداف استراتژیک بلندمدت 
خود را برندسازی تمام ابعاد زندگی این کشورها در جهان امروز، اعالم کرده اند. فراگیر کردن اقتصاد، 
آموزش، فرهنگ و سیاست کشورهای اسکاندیناوی در جهان امروز و برند شدن تصویر ملّی این کشورها 
از سوی شورای نوردیک و کمیته های تخصصی بین المجالسی هر یک از آن ها از اهداف اساسی این شورا 
بوده است. شورای نوردیک جدا از مسائل داخلی کشورهای عضو، حوزۀ تصمیم گیری خود را بین المللی و 
گسترده تر از منطقۀ نوردیک تعریف کرده است )Magnus, 2016: 196(. امروزه برچسب سوئد، نروژ، فنالند 
و دانمارک بر کاالها و فرآورده های اقتصادی، تولیدی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، قیمت و ارزش ادراکی 
آن ها را به طور چشمگیری باال می برد. در دنیای امروز، کسانی که در کشورهای اسکاندیناوی تحصیل 
می کنند، برند این کشورها را نیز به نوعی حمل می کنند و بعد از پایان تحصیالت، معموالً در کشورهای 
خود به مدارج باالیی خواهند رسید؛ چراکه آن ها با برند نروژ، فنالند، دانمارک یا سوئد تحصیل کرده اند. 
این امر به خصوص در کشورهای آفریقایی و اروپای شرقی بسیار فراگیر است.12  کاالی سوئدی، فنالندی 
یا دانمارکی در اقصی نقاط دنیا در نوع خود واجد بهترین کیفیت است و به همین دلیل، ارزش مادی و 
معنوی زیادی به آن ها داده می شود. امروزه با مقایسۀ محصوالت تجاری، فرهنگی و یا خدماتی سوئدی 

9.Wally Olins
10.clarity
11.Simon Anholt

12. سوئد ، دانمارك و تا حدودی فنالند در فرایندهای نرم نفوذ فرهنگی و آموزشی در کشورهای آفریقایی و اروپایی بسیار موفق بوده اند. 
برای نمونه، می توانید به  شاخص کشورهای خوب )Good country index( در این زمینه رجوع کنید. در جدیدترین رتبه بندی این شاخص، 
سوئد اول و دانمارك دوم است. یکی از ده ها مؤلفۀ ارزیابی این شاخص ساالنه برای رتبه بندی کشورهای خوب، همکاری های فرهنگی، 
بورسیه های تحصیلی، تعداد فارغ التحصیالن موفقی که کشور مقصد به آن ها کمک می کند در کشورهای خود به مدارج باال برسند و...، 

سوئد و دانمارك هستند )برای مطالعۀ بیشتر رك: سیمون و همکاران، 2016(.
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با مثالً، کاالی چینی می توان به ارزش برند و تصویر ملّی کشور تولیدکنندۀ کاال پی برد. پروژۀ ادراکی 
تصویرسازی ملّی در هر یک از این کشورها به خصوص سوئد، دانمارک و فنالند و نروژ از دهه ها پیش بعد 
از فرایند صلح در این منطقه شروع شد و اکنون تمام محصوالت صنعت فرهنگی و اقتصادی این کشورها 
واجد این تصویر و برند ادراکی ارزشمند منطقۀ نوردیک یا اسکاندیناوی هستند. اما چین در دهه های اخیر 
و به طور خاص در چهل سال اخیر وارد فرایند ساخت برند و تصویر ملّی در دنیا شده است و این فرایند باید 
دهه ها برای کشوری مثل چین ادامه پیدا کند تا کاالهای آن واجد برندینگ ملّی شوند و بتوانند ارزش های 
معنوی و فرهنگی چین را به اقصا نقاط دنیا نیز صادر کنند. عالوه بر این، فرایند برندسازی و ساخت تصویر 
ملّی در کشورهای حوزه نوردیک بدون کمترین درگیری و چالش ژئوپلیتیکی با همسایگان و یا قدرت های 
جهانی بوده است. موقعیت جغرافیایی ـ ژئوپلیتیکی این کشورها، همراه با حمایت قدرت های منطقه ای و 
جهانی ازجمله آمریکا و فرهنگ متساهل، عمل گرا  و غیر ایدئولوژیک کشورهای مذکور، باعث شد تا فرایند 
برندینگ و تصویرسازی ملّی در این منطقه بدون کمترین هزینه و چالش و همراه با عدم تحریک دیگر 
کشورهای منطقه و دنیا به سرانجام موفقیت آمیزی برسد. اما در مورد چین، ساخت تصویر ملّی و برندینگ 
چینی همراه است با چالش های مختلف ایدئولوژیک، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با قدرت های مختلف 
منطقه ای و جهانی و عالوه بر این محیط جغرافیایی ـ  ژئوپلیتیکی که چین در آن واقع شده است نیز از قدیم 

واجد درگیری های ژئوپلیتیک ـ نظامی و چالش های مختلف با قدرت های جهانی بوده است.
نسل جوان کشورهای نوردیک همواره با افتخار به تاریخ کشورشان می نگرند و با نگاهی به ساخت 
تاریخی فرایند برندینگ ملّی شان، همواره آن را با تحوالت تکنولوژیکی، سیاسی، اقتصادی  و فرهنگی دنیا 
به روز می کنند. ادراک و فهم  بصری و محتوایی که امروزه در کاالهای فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی 
و... در این کشورها وجود دارد خود حاوی برند ملّی کشورهای یادشده و تصویر قدرتمند آن ها در اقصا 
نقاط دنیاست. کشوری مثل دانمارک تنها با کاالهای صنعت کشاورزی و دامداری خود و کیفیت باالی 
آن ها و همراهی این کیفیت صنعت کشاورزی  با سیاست محیط زیستی پایدار و حمل و نقل پاک واجد 
برندی افتخارآمیز در دنیا هستند. امروزه، پنیر دانمارکی واجد محتوای بصری و اداراکی کشوری به نام  
دانمارک است با محیط زیستی پایدار و حمل و نقلی بدون آلودگی  که باعث زدودن ضعف ها و کاستی های 
هویت دانمارکی و چندپاره نشدن آن می شود و مبنایی افتخارآمیز به هویت ملّی دانمارک می دهد. در 
مورد سوئد نیز، به عنوان مثال، می توان به جایزۀ نوبل که همه ساله به افراد مختلف در حوزه های متفاوت 
اهدا می شود، اشاره کرد. جایزۀ نوبل معتبرترین جایزۀ علمی است که به یک دانشمند تعلق می گیرد. 
این جایزه در 1895 م به وصیت کارخانه دار و شیمیدان سوئدی، آلفرد نوبل، که بیشتر او را به دلیل ابداع 
دینامیت می شناسند، پایه گذاری شد. امروزه بیشتر شهروندان کشورهای مختلف حتی هزاران کیلومتر 
آن طرف تر از خاک سوئد، جایزه نوبل را می شناسند. نوبل برای هر کشوری افتخاری بزرگ تلقی می شود و 
از افردی که به این جایزه دست می یابند، در کشور خود، به مثابه چهرۀ تاریخی و قهرمان، تجلیل می شود 
و نام آن ها همیشه در تاریخ ماندگار می ماند. بسیاری از افراد و هیئت های دارندۀ نقش در انتخاب برندگان 
جایزۀ نوبل اهل کشور سوئد یا کشورهای مختلف اسکاندیناوی هستند؛ مثل آکادمی سلطنتی علوم سوئد 
که وظیفۀ انتخاب برندۀ جایزۀ نوبل در رشته های فیزیک و شیمی را برعهده دارد. همچنین، فرهنگستان 
سلطنتی علوم سوئد، وظیفۀ انتخاب برندۀ »جایزۀ علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل« 
را ـ که به جایزه نوبل اقتصاد معروف است ـ برعهده دارد؛ در رشتۀ ادبیات، آکادمی ملّی سوئد وظیفۀ 
انتخاب برندۀ جایزه نوبل را برعهده دارد و یا انستیتوی کارولینسکا13  وظیفۀ گزینش برندۀ جایزۀ نوبل 

13.Karolinska Institutet79
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در رشتۀ فیزیولوژی و پزشکی را برعهده دارد. هر یک از این آکادمی ها از بهترین افراد دنیا در رشته های 
تخصصی مختلف برای انتخاب فرد موردنظر در رشتۀ مربوط بهره می برند. نوبل برای سوئدی ها همچون 
برندی ملّی برای گسترش هویت ملّی سوئدی و ساختن تصویری از این کشور به عنوان مکانی است که 
به علم و صلح ـ در تمام جنبه های آن ـ احترام می گزارد. در حال حاضر، سوئد به کشور آرزوهای بسیاری 
از نخبگان، سیاستمداران و  متصدیان شرکت های کسب و کار تبدیل شده است. برندینگ ملّی سوئد و 
تصویر آن و هویت سوئدی همراه خود ادراک بصری صلح، علم، پیشرفت، زندگی خوب و... می آورد. همۀ 
این افتخارات حاصِل سال ها و دهه ها کار درباب فرایند تصویرسازی و ساخت برندینگ برای سوئد و دیگر 
کشورهای اسکاندیناوی بوده است. امروزه، اگر به سوئد یا نروژ سفر کنیم، در برخورد اول شاید سوئد، نروژ 
یا دانمارک آن کشوری نباشد که تصور می کردیم و در کتاب ها، مقاالت، اخبار، سینما و... خوانده و دیده 
بودیم، اما نفس پروژۀ برندیگ ملّی و تصویرسازی موفق کشورهای نوردیک توانسته است، با موفقیت، 
ضعف های عمیق و مشکالت آن ها را بپوشاند و از سوئد، نروژ، دانمارک، فنالند و ایسلند کشورهایی 
بزرگ بسازد. این پروژۀ تصویرسازی برندینگ ملّی و ساخت تصویر مناسب )هرچند در مواقعی همراه 
با  بزرگ نمایی و تبلیغات( توانسته است با موفقیت، اقصا نقاط دنیا را درنوردد و کشورهای نوردیک را، 
ازنظر عموم مردم جهان به کشورهایی با سطح زندگی باال و مردمی شایستۀ احترام تبدیل کند. بر همین 
اساس، در بخش بعدی به توضیح دربارۀ شورای نوردیک می پردازیم و سپس اقدامات و سیاست های این 
شورا را در زمینۀ برندسازی و ساخت تصویر ملّی ـ منطقه ای مناسب از این حوزۀ جغرافیایی و کشورهای 
آن و نیز صادرات این برند و تصویر در ارتباط با دیگر نقاط را براساس سند بلندمدت برندینگ ملّی شورای 

نوردیک بررسی می کنیم. 

3.شورای	نوردیک؛	دریچه	ای	باز		به		سوی	جهانی	آزاد
شورای نوردیک یک انجمن ژئوپلیتیک بین پارلمانی برای همکاری بین کشورهای شمال اروپا است. 
این شورا پس از جنگ جهانی دوم در 1952 م برای ترویج همکاری بین پنج کشور شمال اروپا تشکیل 
شد. اولین نتیجۀ تشکیل این شورا در 1952 م، بازار کار مشترک و حرکت آزاد در سراسر مرزهای این 
اتحادیه بدون گذرنامه برای شهروندان کشورهای نوردیک بود. این شورا متشکل از 87 عضو منتخب از 
کشورهای دانمارک، فنالند، ایسلند، نروژ، سوئد و همچنین از جزایر فارو 14، گرینلند15  و جزایر  آلند1۶  است.  
در 1971 م، شورای وزیران کشورهای نوردیک و انجمن بین دولتی برای تکمیل این شورا تشکیل شد. 
در طول جنگ جهانی دوم، دانمارک و نروژ را آلمان اشغال کرد. فنالند جنگی پُرهزینه با اتحاد جماهیر 
شوروی آغاز کرده بود. درحالی که سوئد در این میان بی طرف بود، مردم این کشور آثار جنگ را کاماًل 

احساس می کردند. 
شورای اصلی اتحادیۀ نوردیک بر همکاری بین پارلمانی تمرکز دارد. شورای وزیران نوردیک که در 1971 
م تأسیس شد، مسئول همکاری بین دولتی است. نخست وزیران مسئولیت نهایی را در تصمیم گیری دارند 
اما این تصمیمات معموالً در شورای وزیران این اتحادیه گرفته می شود و سپس نخست وزیران به کشورها 
تفویض می کنند. مقّر اصلی شورای نوردیک در کپنهاگ دانمارک است و، عالوه بر این، بخشی از دفاتر و ادارات 
تابع این نهاد در کشورهای دیگر اسکاندیناوی قرار دارد. گروهی از نظریه پردازان و سیاستمدران اسکاندیناوی 
تمایل دارند شورای همکاری نوردیک را به نهادی قدرتمند ارتقا دهند و مسئولیت های آن را به اندازۀ  نهادی 
14.Faroe Islands
15.Greenland
16.Aland Islands
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مثل اتحادیۀ اروپا افزایش دهند.17  اگر کشورهای ایسلند، نروژ، سوئد، دانمارک و فنالند را به طورکامل 
در چینین نهادی ادغام کنیم، تولید ناخالص داخلی این اتحادیه  روی هم رفته 1,۶0 تریلیون دالر ارزش 
دارد و آن را در جایگاه اقتصاد  دوازدهم دنیا و بزرگ تر از اقتصاد کشورهایی مثل استرالیا، اسپانیا، مکزیک 
و یا کرۀ جنوبی قرار می دهد. کشورهای حوزۀ بالتیک ازجمله گزینه های اصلی برای عضویت کامل در 
این اتحادیه هستند. در 1999 م، وزیر خارجۀ استونی، توماس هندریک ایلوس،18  از استونی به عنوان 
یکی از کشورهای آیندۀ حوزۀ شورای نوردیک نام برد. او در سال های بعد، سلسله سخنرانی های مشهوری 
برگزار کرد دربارۀ استونی به عنوان کشوری نوردیک )شمال اروپا( و، ضمن سخنرانی ها، استونی را بخشی از 
کشورهای حوزۀ شمال اروپا و اسکاندیناوی دانست. محبوبیت وی، به دلیل دفاع از عضویت استونی در ناتو 
و شخصیت ضد روسـی اش، فعالیت هایـش در رادیو اروپای آزاد و سخنرانی هایش درباب پیوسـتن استونی
ـَت ریاست جمـهوری اسـتونی انتـخاب شـود به کشـورهای نوردیک باعـث شد در 200۶ م به ِسم

.)Howard and others, 2015: 129(
بر همین اساس، چنان که مشاهده می شود، هدف شورای نوردیک از همان ابتدای تأسیس،  رشد و 
گسترش همه جانبۀ کشورهای عضو بوده است و سیاست های این اتحادیه بیشتر در مورد کشورهای عضو 
است. از زمان رشد و گسترش و شکوفا شدن اتحادیۀ اروپا تا امروز، سیاستمداران و اندیشمندان دربارۀ 
پیوستن و یا نپیوستن کشورهای این حوزه به اتحادیۀ اروپا بحث های زیادی کرده اند. اکثر کشورهای اروپایی، 
ازجمله آلمان، همه ساله فشار زیادی به این کشورها می آورند تا به فرایند جذب کامل آن ها در اتحادیۀ اروپا 
سرعت بخشند اما اتحادیۀ نوردیک و تصمیم گیرندگان حوزۀ اسکاندیناوی، تا امروز، اکثراً با پیوستن تمام و 
 Matjasic and Blaise, 2007; Optiz and( کمال به اتحادیۀ اروپا و اصالحات اقتصادی مخالفت کرده اند
Etzold, 2016; Jacobson, 2016).  این امر در مورد نروژ، دانمارک و ایسلند بیش از همه به چشم می آید. 
هرچند پرداختن به این موضوع و نیز دالیل و عوامل پیوستن و یا نپیوستن کشورهای این حوزه به اتحادیۀ 
اروپا خود پژوهش دیگری طلب می کند، اما  با بررسی آن می توان پی برد که ثروت فراوان این کشورها 
و مدل زندگی و اقتصاد آن ها به شدت اروپا را تحت فشار می گذارد تا با تشویق  پیوستن این کشورها به 
اتحادیه، به تجربیات مختلف آن ها، ازجمله ثروتشان، دسترسی پیدا کنند )Ladegaard, 2012: 10(. این 
مسئله حکایت از قدرت برند و تصویر  ملّی آن ها حتی در ارتباط با کشورهای اروپایی دارد. امروزه بسیاری 
از کشورهای اروپایی در موارد مختلف ازجمله حوزۀ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و... از مدل این 
کشورها الگوبرداری می کنند. از مدل حکومت داری و سیاست های تأمین اجتماعی این دولت ها با نام مدل 
دولت های رفاهی نوردیک نام برده می شود )Alestalo and others, 2009: 3(. در این مدل که امروزه در 
اقصا نقاط دنیا از آن الگوبرداری می شود، کشورهای این حوزه با تحمیل کمترین هزینه در بخش عمومی 
قادر به تأمین سطحی از رفاه و عدالت اجتماعی برای مردم ساکن کشورهای نوردیک بوده اند که در ارتباط 
با مدل های دیگر توسعه ای پرهزینه بسیار ثمر بخش بوده است. بر همین اساس، تصویر و برند این کشورها 
حتی برای کشورهای اروپایی نیز جذاب بوده است )Arter, 2008: 21(. سیاست های شورای نوردیک برای 
برندسازی و نمایش تصویر مناسب از  این منطقه در دنیا بر مبنای عوامل مختلفی بوده است که تمام 
کشورهای عضو در آن نقش داشته و به آن عمل کرده اند. این امر، عالوه بر گسترش حوزۀ برندینگ و تبلیغ 
تصویر ملّی آنان، منطقۀ جغرافیایی شمال اروپا یا نوردیک را نیز به منطقه ای توسعه یافته تبدیل کرده است 

و باعث گسترش برند منطقه ای نوردیک و اسکاندیناوی شده است.

17.Wetterberg, Gunnar (3 November 2010) Comment The United Nordic Federation, EU Observer
18.Toomas Hendrik Ilves81
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4.سیاست	گذاری	برندینگ	و	تصویرسازی	منطقه	ای	ـ		مّلی	شورای	نوردیک
امروزه کشورهای شمال اروپا و به خصوص منطقۀ نوردیک و اسکاندیناوی توانسته اند نظرهای ملّی و 
بین المللی فراوانی را به خود جذب کنند. اکثر سازمان های سیاسی و گروه های ذی نفع و کسب و کار و 
دانشگاهیان به کشورهای حوزۀ نوردیک عالقۀ وافر دارند. امروزه شورای نوردیک به این امر اذعان دارد 
که میزان باالیی از عالقه و منافع بین المللی در اطراف این منطقه از اروپا شکل گرفته است. محور 
جذب این عالقه و منافع نه تنها ادبیات، فیلم و  هنر این منطقه است بلکه بخش اعظمی از آن در حول 
ساختارهای اجتماعی و ارزش های محوری کشورهای نوردیک شکل گرفته است. شورای نوردیک اکثر 
سیاست گذاری های ماهانه و ساالنۀ خود را با حضور سهامداران دولتی و خصوصی صنایع، کسب و کارها و 
افراد متخصص در حوزۀ علوم فرهنگی و اجتماعی، و مشاوره گرفتن از آن ها انجام می دهد. هدف نهایی 
تبدیل شدِن این منطقه به مرکز رقابت و نفوذ بین المللی کشورهای دیگر است. در راهبرد شورای نوردیک 

پنج حوزه برای تصویرسازی ملّی و منطقه ای این مناطق تعریف شده است. این پنج حوزه عبارت اند از:
ـ مدل نوردیک: 

ـ نطقۀ نوردیک به عنوان کشورهای دارای جامعۀ دانش بنیان؛
ـ خالقیت و نوآوری کشورهای حوزۀ نوردیک؛

ـ فرهنگ اسکاندیناوی؛ 
ـ طبیعت و محیط زیست  نوردیک و اسکاندیناوی.

شکل 1 هماهنگی این پنج حوزه را نشان می دهد. هر یک از این حوزه ها در هماهنگی با یکدیگر 
هستند و هدف اساسی این پنج حوزه گسترِش برندینگ ملّی و تصویرسازی  منطقۀ نوردیک و کشورهای 

آن در  اقصا نقاط مختلف دنیاست. 

 شکل	1.	پنج	حوزة	راهبردی	شورای	نوردیک	برای	برند	شدن	منطقۀ	اسکاندیناوی	و	نوردیک

محور اصلی ای که این پنج حوزه را مرتبط می کند جذابیت کشورهای اسکاندیناوی است. بر همین 
اساس، هدف اساسی پروژۀ برندینگ شورای نوردیک بیش از آنکه  تقویت مفهوم بازاری این منطقه باشد، 
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تصویرسازی ادراکی و مفهومی منطقۀ نوردیک به عنوان یک منطقۀ توسعه یافته در نگرش شهروندان 
کشورهای دیگر است. درواقع، آن ها می خواهند بُعد ارزشی آگاهی نوردیک به عنوان منطقۀ توسعه یافته 
و دارای ارزش های جهانی برای مردم کشورهای مختلف به باوری عادی تبدیل شود. در زیر هر یک از از 

پنج متغیر را به صورت خالصه توضیح می دهیم. 
4.	1.	مدل	نوردیک. همان طور که پیش تر اشاره شد، تجربیات کشورهای منطقۀ نوردیک و اسکاندیناوی 
در حوزۀ تأمین اجتماعی و رفاه را مدل نوردیک می نامند. منظور از این مدل )سرمایه داری نوردیک یا سوسیال 
دموکراسی نوردیک( مدل های اقتصادی و اجتماعی کشورهای نوردیک )دانمارک، فنالند، ایسلند، سوئد و 
نروژ( است که ترکیبی از اقتصاد بازار آزاد و دولت رفاه است. بعد از بحران مالی در 2008 م عالقۀ جهان 
به مدل نوردیک به طور قابل مالحظه ای افزایش یافت. در این مدل، یک دولت سالم و بدون فساد جامعه را 
برای رسیدن به یک استاندارد باال و برابر در زندگی فعال می کند. بازار کار از طریق قراردادهای جمعی تنظیم 
می شود و توزیع رفاه و تأمین اجتماعی با برابری کامل صورت می گیرد. بازار کار نیز با قراردادهای جمعی 
بین احزاب و کارفرمایان کنترل می شود. عالوه بر این، در این مدل برابری جنسیتی سطح اشتغال و زندگی را 
باال نگه می دارد )Hilson, 2008: 10-12(. تفکر نوآورانه و خالقیت در این مدل تشویق می شود. عمل گرایی 

مشخصۀ اصلی این مدل است. این مدل ثبات را در تجارت تشویق می کند.
 در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی، مدل تأمین اجتماعی نوردیک با بیشترین میزان بهره وری و یا 
تحمیل کمترین هزینه به منابع بخش عمومی قادر به سطحی از تأمین عدالت اجتماعی برای مردم این 
منطقه شد. در الگوی نوردیک به طور همزمان هم بر گسترش بازارهای آزاد و هم بر وجود دولت قدرتمند 
تأکید شده است )Alestalo and others, 2009: 15(. امروزه، کشورهای سوئد و نروژ با برگزاری گردهمایی 
و همایش هایی به ریشه یابی عیب های این مدل پرداخته اند. در سند برندینگ ملّی شورای نوردیک این گونه 
ذکر شده است که مدل نوردیک هم گرایی این منطقه را با جهان خارج افزایش می دهد و در یک چشم انداز 

بین المللی می توان چالش های این مدل را، با توجه به کاربرد آن در اقصی نقاط دنیا، رفع کرد.
4.	2.	منطقۀ	نوردیک	به	عنوان	کشورهایی	دارای	جامعۀ	دانش	بنیان. در دهۀ 1980 و 1990  م، 
تمام نظریه پردازان از جامعۀ اطالعاتی و ورود به عصر اطالعات صحبت می کردند که همراه بود با گسترش 
اینترنت و رسانه های تصویری.  امروزه جوامع اسکاندیناوی با عبور از عصر اطالعات وارد عصر دانش شده اند. 
تولید سطح باالیی از دانش بین المللی از سوی منطقۀ نوردیک سهم این منطقه را از دانش در دنیا نشان 
می دهد. دسترسی آزاد به آموزش رایگان اجازۀ رشد فردی و رقابت تجاری را در کسب و کار و آموزش به 
آن ها داده است. به محققان جوان فرصت داده می شود روی پروژه های بسیار جدید و جاه طلبانۀ خود کار 
کنند. از لحـاظ شاخـص های پژوهشی، این منطقه بهـترین کـیفیت را در بین کـشورهای اروپایی داراست

)Horst and Pihl, 2010: 101( فناوری های جدید، زیرساخت های سطح باال در بهداشت، محیط زیست، 
آب و هوا  و نگهداری دانش محور از قطب شمال، کشورهای  این منطقه را تبدیل به جوامعی دانش بینان 
کرده است. جوامع نوردیک ساالنه تعداد زیادی فرصت آموزشی رایگان را در اختیار بسیاری از شهروندانشان 
می گذارند و همچنین این جوامع میزباِن بخشی از تحقیقات برجستۀ جهان در زمینۀ علوم مختلف اند. 
کیفیت باالی تحقیقات بزرگ ملّی و بین المللی در این کشورها و سطوح باالی آموزش باعث جذب ساالنۀ 
تعداد زیادی محقق حرفه ای در این کشورها می شود. هرسال تقاضای بین المللی برای رفتن به دانشگاهای 
این کشورها فراوان است. عالوه بر این، براساس تحقیقات جدید، از میان دانشجویان خارجی محصل در اروپا، 
دانشجویانی که در کشورهای اسکاندیناوی به خصوص سوئد، دانمارک، نروژ و فنالند تحصیل می کنند، با 
 .)75 :Nordic Council of Ministers, 2016( حجم زیادی از دانش خالص به کشورهایشان بازمی گردند
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عالوه بر این، در رتبه بندی کشورهای اروپایی، سوئد و دانمارک و فنالند از نوآورترین و خالق ترین کشورها 
.)Carlstrom, 2016( در زمینۀ شاخص علمی 2015 م انتخاب شده اند

در نظرسنجی و گزارش تخصصی دبیرخانۀ اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که تاریخ 2005 م به بعد را 
دربر می گیرد، براساس شاخص های مختلف این دبیرخانه، سوئد از لحاظ جامعۀ دانش بنیان در ردۀ نخست 
قرار گرفته است. رده های دوم و سوم متعلق به دانمارک و نروژ است. فنالند در ردۀ پنجم، بعد از سوئیس، 
قرار دارد. این شاخص بندی براساس فاکتورهای مختلفی انجام شده است؛ ازجمله، سال های تحصیل در 
مدرسه، جمعیت جوان، کیفیت آموزش، تعداد روزنامه ها و سایت های علمی و خبری، مشترکان اینترنت 
و تلفن همراه، نرخ تولید ناخالص داخلی و ملّی، مخارج دولتی، نرخ مرگ و میر کودکان، شاخص جینی، 
مخارج نظامی، نسبت دانش آموز به معلم و دانشجو به استاد، آزادی اجتماعی و آزادی از فساد، انتشار 
 Department of Economic and Social Affairs( ...گازهای گلخانه ای، مناطق طبیعی حفاظت شده و
UN, 2005-2012: 169-172(. سرمایه گذاری کمتر کشورهای نوردیک در مخارج نظامی در مقایسه با 
رقبایشان، مانند کانادا و ژاپن، رتبۀ باالی تحقیق و توسعه در تکنولوژی های پاک و محیط زیستی، نسبت 

باالی نرخ استاد به دانشجو و معلم به دانش آموز و... همه گویای کیفیت باالی جوامع این کشورهاست.
4.	3.	خالقیت	و	نوآوری	کشورهای	حوزة	نوردیک. رتبۀ باالی کشورهای نوردیک در نظرسنجی های 
بین المللی خالقیت و قدرت نوآوری، برتری مدل اسکاندیناویایی خالقیت را به دنیا ثابت کرده است. 
سرمایه گذاری باال در نظام آموزش و پژوهش و نظام تأمین اجتماعی به مردم اجازه می دهد تا بیشتر در 
زمینه های جدید ریسک پذیر باشند و آن ها را برای  خطر  کردن در زمینه های مختلف آماده می کند و 
 .) ;Rylander and Haselmayer, 2008:23 Erikson,1987 :34( جرئت شکست را نیز به آن ها می دهد
عالوه بر این، در زمینه خالقیت و نوآورِی جهانی، در نظرسنجی مؤسسۀ جهانی مالکیت معنوی،19  سوئد 
در 201۶ م به رتبۀ دوم دست یافت. فنالند رتبۀ ششم و دانمارک رتبۀ دهم را به خود اختصاص داده اند 

.)WIPO, 2016(
اقتصاد خالق و صنایع فرهنگی20  نیز از دیگر هسته های اصلی نوآوری در کشورهای نوردیک است. 
مفهوم اقتصاد خالق با پروژه های کوچک و متوسِط کارآفرینان و شبکه های اقتصادی کوچک ارتباط مستقیم 
دارد. این اقتصاد عالوه بر اقتصادی بودن، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. به این معنا که یک کاالی اقتصاد 
خالق عالوه بر پول با خود ارزش فرهنگی و اجتماعی نیز می آفریند )Masalin, 2015: 40(. مؤسسۀ کاز21  
ازجمله کمپانی های مطرح در زمینۀ خالقیت و نوآوری است که امروزه در دنیا بسیار مشهور است. کاز 
یک  مؤسسۀ تجاری ـ هنری ایسلندی است که در زمینۀ انیمیشن، خالقیت های واقعیت مجازی، طراحی 
سه بعدی، فیلم، تبلیغات تجاری و بازی های کامپیوتری فعالیت می کند. این کمپانی اولین شرکت اروپایی 
بود که توانست برند پروژۀ فناوری نوین خالق در زمینۀ فیلم های واقعیت مجازی شود و باالتر از شرکت های 
ژاپنی و آمریکایی قرار گیرد. اولین فیلم واقعیت مجازی این شرکت در بیش از پنجاه کشور فروشی فوق العاده 
داشت و امروزه سود آن از بسیاری از شرکت های صنعتی و نفتی در خاورمیانه بیشتر است، درحالی که تعداد 
کارمندان آن اندک و نیز فضای کاری آن بسیار کوچک است. انیمشین ثور22  متعلق به این شرکت است 
)Holm Pedersen, 2012: 22-23(. هر یک از کارهای این شرکت کوچک حامل برند ملّی ایسلند و نام آن 
و همچنین شورای نوردیک است. درواقع، انیمشین ها و فیلم های این کمپانی به مثابه نوعی ادراک انتزاعی، 
19.World Intellectual Property Organization (WIPO)
20.Creative economy and creative and cultural industries (CCIs)
21.CAOZ
22.THOR
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تصویر ملّی این منطقه را با خود به همراه دارد. همان طور که مشاهده می شود، بیشتر زمینه هایی که در این 
کشورها مبنای سودآوری، خالقیت و نوآوری هستند، تکنولوژی های جدید و دانش بنیان اند. نکتۀ مهم در 
ترویج تصویر ملّی از طریق خالقیت های جدید این است که کشورهای نوردیک سعی می کنند تصویرشان را 
در بین دیگر کشورهای مرفه و ثروتمند دنیا و بین نسل تحصیل کردۀ این کشورها ترویج کنند. برای شورای 
نوردیک چندان مهم نیست که مردم کشورهای فقیر درمورد آن ها چه تصویری دارند و برند آن ها در بین 
این کشورها چگونه است. اما اینکه درنظر مردم آمریکا، فرانسه و یا ژاپن چه تصویری از سوئد، فنالند و نروژ 

.)Rylander and Haselmayer, 2008: 68( انعکاس یابد، برای آنان اهمیت بسیار دارد
4.	4.	فرهنگ	اسکاندیناوی. از عوامل مهم برند شدن کشورهای نوردیک، فرهنگ بسیار غنی23  
آن هاست. گسترش این فرهنگ از طریق صنایع فرهنگی و اقتصاد خالق از عوامل موفقیت پروژۀ برندینگ 
در کشورهای نوردیک است. امروزه در بیشتر کشورهای دنیا، دوره های تحصیلی مطالعات اسکاندیناوی و یا 
مطالعات نوردیک وجود دارد که در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به مطالعۀ فیلم، ادبیات، 
موسیقی، طراحی، معماری، آشپزی، اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ اسکاندیناوی می پردازد. هرسال، 
مراکز فرهنگی و دیپلماتیک کشورهای نوردیک گردهمایی ها و دوره های مختلفی در کشورهای مختلف دنیا 
در مورد فرهنگ اسکاندیناوی برگزار می کنند تا مردم کشورهای مختلف با این فرهنگ و زوایا و  مولفه های 
مختلف آن آشنا شوند. در 2012 م برای نخستین بار، دانمارک و نروژ و سوئد و بعد ایسلند به ترتیب، 
پشت سرهم، رتبۀ اول تا چهارم کشورهای شاد دنیا را کسب کردند. بر همین اساس، هر سال دو یا سه کشور 
حوزۀ نوردیک در شاخص شادی بین ده کشور اول دنیا هستند. این امر باعث شده است بعضی کارشناسان، 
شادی را جزو ذاتِی فرهنگ کشورهای نوردیک بدانند. محققان با شاخص هایی مانند امید به زندگی، سخاوت، 
حمایت اجتماعی، آزادی، فساد و کم بودن غم، شادی را در کشورهای مختلف اندازه می گیرند. بر این اساس، 
در نظرسنجی جهانی شاخص شادی،24   که در 201۶ م انجام شد، در میان پنج کشور دنیا، دانمارک در 

.)Hrala, 2016( مرتبۀ اول،  فنالند پنجم، ایسلند سوم  و نروژ  چهارم، قرار داشته اند
امروزه رقابت سختی بین مدل نوردیک و مدل زندگی آمریکایی وجود دارد، درحالی که آمریکایی ها 
به شدت مدل نوردیک و کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی را نقد می کنند و به آن الفاظ مختلفی را نسبت 
می دهند، اما بعضی از نظریه پردازان بر این امر اذعان می کنند که اصوالً زندگی آمریکایی  با راحتی و رفاه 
زندگی نوردیک فاصلۀ بسیار دارد. محققان آمریکایی معموالً انگشت خود را به سوی فسادهای اقتصادی 
در دولت های نروژ و دانمارک دراز می کنند و نیز تأکید می کنند که این کشورها باالترین میزان دریافتی 
مالیات را در دنیا دارند. با وجود این، در بیشتر رتبه بندی ها و شاخص های توسعه و فساد هنوز آمریکا 
فاصله زیادی با این کشورها و حتی کشورهایی ـ نظیر نروژ و دانمارک ـ دارد که میزان اندکی از فساد در 
آن ها مشاهده می شود )Heller, 2015(. عالوه بر این،  فرهنگ این کشورها با صلح و گفتگو عجین شده 
است و این را هر سال می توان در نظرسنجی ها و تحقیقات جهانی مشاهده کرد. در نظرسنجی و پژوهش 
علمی دیگری در 2014 م، فرهنگ اسکاندیناوی به عنوان فرهنگ تحرک و ورزش شناخته شده است. 
بر همین اساس، سوئدی ها در این رتبه بندی به جایگاه اول دست یافته اند و دانمارک و فنالند به ترتیب 
23. فرهنگ غنی اشاره دارد به فرهنگ متکثر، ترکیبی و باِز کشورهای اسکاندیناوی. ماهیت مهاجرپذیر این کشورها باعث غنای 
فرهنگی و تساهل باالی آن ها شده است. عالوه بر این، فرهنگ اسکاندیناوی از دموکراتیک ترین و بازترین فرهنگ های اروپایی است؛ 
به طوری که در زمینۀ آزادی های اجتماعی، امروزه کشورهایی مثل انگلستان و آلمان در محافل فرهنگی خود  بحث می کنند که چگونه 
آن ها می توانند  سطح آزادی های اجتماعی و تابوهای دینی و فرهنگی خود را به سطح این کشورها برسانند. اصوالً امروزه،  تابوشکنی 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی در اسکاندیناوی از  تمام  خطوط قرمز عبور می کند و در جوامعی مانند سوئد، فنالند و دانمارك، 

هنر و سینما و روابط اجتماعی و... روز به روز تابوشکنی های بیشتری انجام می دهد.
24.world happiness index surveys85
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دوم و سوم هستند )Ferdman, 2014; Holm and londen, 2010: 116(. امروزه برند فنالند و تصویر 
ملّی آن در دنیا از طریق سیستم آموزشی این کشور عرضه می شود. ساالنه بسیاری از محققان و استادان 
دانشگاه به کشورهای فنالند و سوئد سفر می کنند تا از نزدیک با دستاوردهای آموزشی این کشورها در 
حوزۀ تحصیالت ابتدایی و متوسطه آشنا شوند. این دستاوردها سازندۀ فرهنگی است که عظمت، صلح، 
پیشرفت و خالقیت را به شهروندانش از همان کودکی آموزش می دهد )Hancock, 2011( عالوه بر این، 
کشورهای این منطقه در سیاست خارجی خود اکثراً یا بی طرف اند یا در پی میانجیگری در بحران های 
جهانی اند. مثاًل، می توان به نروژ اشاره کرد که موجودیتی سیال در زمینۀ پیگیری و میانجیگری در صلح 
دارد و هرسال نیز مراسم اهدای جایزۀ صلح نوبل در نروژ برگزار می شود. ریشۀ برخی از فعالیت های کنونی 
صلح طلبانه این کشور را باید در اقدامات مبلغین مذهبی کلیسای لوتران25  در سراسر آفریقا و نقاط دیگر 

جهان جستجو کرد. 
با نگاهـی نروژی به جـریان صلح اسلـو و بر مبـنای مؤلفه های قدرت نرم آن کشور، فرایند صلح 
اسلو از دستاوردهای اساسی نروژ در زمینۀ برند شدن این کشور بر مبنای صلح بین المللی بوده است 
)Henrikson, 2005: 85-86(. نروژ مسیری ایجاد کرده بود که، با توجه به مفهوم قدرت، با آن هم خوانی 
نداشت. احساسی که در عنوان کتاب یکی از شرکت کنندگان در فرایند میانجیگری صلح اسلو به خوبی 
بیان شده است )Egeland, 1989: 2(. فرهنگ کشورهای نوردیک از ابتدا، به صورت چندفرهنگ گرایی و 
به صورت تلفیقی متناسب با عصر حاضر و فرهنگ مهاجرپذیر این کشورها، آموزش داده می شود. مهاجرت 
تأثیر بسیار عمیقی بر این کشورها و فرهنگ آن ها گذاشته است. جذب هزاران مهاجر از کشورهای مختلف 
دنیا باعث بازتر شدن  فرهنگ اسکاندیناوی و ترکیب آن با اصول گوناگون فرهنگی شده است. مهاجرت 
نیز یکی از سیاست های بلندمدت این کشورها برای جهانی شدن و به روز شدن فرهنگشان بوده است 

 .)Masalin, 2015: 15(
4.	5.طبیعت	و	محیط	زیست		نوردیک	و	اسکاندیناوی. پیوند تاریخی قوی بین مردم نوردیک و 
طبیعت وجود دارد. منطقۀ نوردیک از لحاظ جغرافیایی و محیط زیستی در یکی از نایاب ترین و زیباترین 
مناطق زمین قرار گرفته است و گونه های گیاهی و جانوری مختلفی در این منطقه زندگی می کنند و منابع 
متعددی نیز در طبیعت نوردیک وجود دارد. بیشتر مردم نوردیک ـ ازجمله وایکینگ ها ـ از اقوامی بوده اند که 
در طبیعت زندگی می کردند و با آن عجین بوده اند. شرایط سخت آب و هوایی مردم این منطقه را با محیط 
زیست خاص آنجا تطبیق داده است. امروزه نیز بخش بزرگی از مردم اسکاندیناوی به خصوص در نروژ و 
ایلسند در میان طبیعیت زندگی می کنند و بسیاری از شهرهای کوچک این کشورها فاصله ای با طبیعت 
وحشی این منطقه ندارند. فرهنگ زندگی در طبیعت و نزدیکی با آن، مسئولیت اجتماعی حفاظت از طبیعت  
را به مردم نوردیک منتقل کرده است. امروزه نوردیک ها محیط زیست و طبیعت را جزئی از میراث فرهنگی و 
ملّی خود می دانند و برای حفظ آن مسئولیت مشترک اجتماعی و ملّی تعریف کرده اند و سیاست و تجارت 
را به این سو سوق داده اند. کمیسون وزرای نوردیک در سال های گذشته، سندی تدوین کرده  است که 
در بلندمدت تمام کشورهای عضو باید به آن عمل کنند و آن ورود به حوزۀ اقتصاد سبز است. بخش های 
خصوصی این کشورها در این زمینه فعال بوده اند. سند بلندمدت اقتصاد سبز چشم اندازی بلندمدت در اختیار 
کشورهای اسکاندیناوی قرار داده است که تا 2050 م اقتصادشان را از منابع فسیلی و منابعی که به هر نحو 
به طبیعت ضرر می زنند، تهی کنند. بخش فناوری و کسب و کار خصوصی در کشورهای اسکاندیناوی تا 
2014 م بیش از یک میلیارد یورو در پارک های فناوری سبز در کشورهای نوردیک سرمایه گذاری کرده 

25.Lutheran Church
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است )The Nordic council, 2014: 15(. در سند توسعۀ دانمارک قید شده است که این کشور تا 2050 
م باید از سوخت های فسیلی مستقل شود و به انرژی های تجدیدپذیر رو بیاورد. امروزه دانمارک در کنار هلند 
به کشور دوچرخه ها مشهور است و بیشتر مردم با دوچرخه در شهر رفت وآمد می کنند. ماری کیوینیمی،2۶  
نخست وزیر فنالند، در 2011 م در شورای نوردیک اعالم کرد که در سه دهۀ آینده فنالند دارای اقتصادی 
سبز خواهد بود تا این کشور برای آیندگان کشوری پاک تر باشد. اقتصاد سبز در فنالند یکی از راه های 
گسترش دولت رفاه در این کشور بوده است. کمپانی نوکیا در فنالند در دهۀ 1990 م براساس سیاست های 
اقتصاد سبز رشد کرد. هرچند در سال های اخیر، این کمپانی دچار بحران مالی شده و بسیاری از کارمندان 
فنالندی خود را اخراج کرده است، اما تولیدات این شرکت در فنالند بدون کمترین آلودگی زیست محیطی 
است. در سوئد نیز اختالف نظرهایی جزئی برای هدایت اقتصاد این کشور به مسیر رشد سبز بین حزب 

.)The Nordic Council of Ministers, 2012: 11( سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست وجود دارد
نروژ هم با فاصلۀ کمتری پا به مسیر اقتصاد سبز گذاشته است. با توجه به اینکه اقتصاد نروژ وابسته به منابع 
طبیعی به خصوص نفت و گاز و ماهیگیری است، در جهان، انتقادهای زیادی به این کشور درباب شکار 
نهنگ ها و یا آلودگی خلیج اسکاندیناوی شده است. با وجود این، نروژ سعی کرده است که به سمت حفاظت 
محیط زیست خود قدم بردارد و سعی کرده است هر روز تعداد بیشتری از اسناد محیط زیستی دنیا را امضا 
کند. در همین زمینه، شهرت ناوگان حمل و نقل این کشور که یکی از بزرگ ترین ها و پاک ترین ها در جهان 
است، بسیار قابل توجه است. حمل و نقل عمومی بدون کمترین آلودگی ازجمله سیاست های محیط زیستی 
این کشور است. همچنین، دولت نروژ در 2012 م به خواشتۀ شهروندان خویش و گروه های محیط زیست 
احترام گذاشت و اکتشاف نفت در منطقۀ لوفوتن27 در شمال نروژ را به دالیل زیست محیطی متوقف کرد؛ 
چراکه این منطقه خاستگاه حیات وحش مختلف و زمین تخم ریزی برای گونه های مختلف آبزیان بود 
)Bruvoll and others: 2011: 24(. همچنین، بزرگ ترین شرکت حمل و نقل دریایی و کانتینری جهان 
مرسک دانمارکی28  در 2012 م اعالم کرد که به زودی برای تبدیل شدن به شرکتی محیط زیستی و سبز 
تالش می کند. پیش از آن، این شرکت در 2009 م با راه اندازی استراتژی آب و هوایی تازۀ خود قدم مهمی 
 .)Haugen, 2014( برای تبدیل شدن به بزرگ ترین شرکت کشتیرانی دریایی همگام با محیط زیست برداشت
بر همین اساس، احترام شهروندان منطقۀ نوردیک به محیط زیست، سیاست گذاری های بلندمدت آنان و 
چشم پوشی از سودهای مختلف اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست و طبیعت، تصویر ملّی آنان را در 

حوزۀ محیط زیست و سیاست های سبز گسترش بسیار داده است.

5.نتیجه
در این مقاله، با تشریح و توصیف مفهوم پروژۀ برندسازی ملّی و تصویر ملّی ـ  منطقه ای، این فرایند را در 
ارتباط با شورای نوردیک و بعضی از کشورهای آن توضیح دادیم. تجزیه و تحلیل کامل هر یک از کشورهای 
این منطقه و سیاست گذاری های مختلف برندینگ و تصویرسازی ملّی آن ها،  خود مقاله و پژوهش دیگری 
را طلب می کند. با وجود این، در مقاله تالش شد اهداف سیاست گذارانۀ بلندمدت شورای نوردیک دربارۀ 
همۀ این کشورها توضیح داده شود. امروزه اگر شخصی به این کشورها سفر کند، می تواند هم گرایی نسبتاً 
خوب این کشورها را در برخی حوزه ها مشاهده کند. در ورودی هر یک از کشورهای عضو شورای نوردیک، 
در هر طرف از مرزهای این کشورها با اتحادیۀ اروپا، پرچم شورای نوردیک و کشورهای عضو آن به احتزاز  
26.Mari Kiviniemi
27.Lofoten
28.Danish Mærsk Line87
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درآمده است و حضور اتحادیۀ اروپا در این مناطق کمرنگ است. امروزه اگر نام دانمارک، نروژ، سوئد، فنالند 
و ایسلند را، از رسانه ها و نهادهای بین المللی بسیار می شنویم و آن ها را همواره در صدر نظرسنجی ها و 
پژوهش های مختلف می بینیم، به علت سیاست گذاری بلندمدت و صحیح این کشور برای گسترش برند 
منطقه ای نوردیک و  گسترش تصویر مثبت کشورهای یادشده در همۀ زمینه های موردبحث است. هدف 
اساسی پروژۀ ساخت و صادرات برند و تصویر  ملّی در کشورهای حوزۀ نوردیک در زمینه های مختلف، 
گسترش رشد اقتصادی و فرهنگی این کشورها و الگو شدن همه جانبۀ مدل زندگی، کار، فرهنگ ، اقتصاد 
و سیاست آن ها برای دیگر نقاط دنیاست. امروزه فرهنگ، سیاست، آموزش، اقتصاد و مردم اسکاندیناوی 
در تمام دنیا دارای ارزش و احترام خاصی است و برند منطقۀ نوردیک حامل ارزش و ادراک اجتماعی 
باارزشی برای شهروندان کشورهای دیگر است. برای پی بردن به این امر، کافی است در یک گفتگوی 
دوجانبۀ دانشگاهی، تنها نام آوردن از سوئد، نروژ، فنالند، دانمارک یا ایسلند را به زبان آوریم. متوجه 
خواهیم شد که نام این کشورها تصویرها و تصوراتی را به خاطر می آورد که گویی با خوشبختی، پیشرفت 
و توسعه گره خورده است. کافی است نام سوئد یا دانمارک  را با نام کشورهایی مثل پاکستان و بلغارستان 
مقایسه کنیم و دقت کنیم که نام هر یک از این کشورها تداعی کنندۀ چه ارزش ها و ادراکاتی است. نام 
هر یک از این کشورها حاوی ادراکات بصری و ارزشی خاصی برای شهروندان کشورهای دیگر است که 
کاماًل براساس سیاست گذاری برندینگ و تصویرسازی ملّی کشورهای موردنظر است. اینکه کشوری 
بکوشد تا در عرصه های بین المللی مطرح شود و مورد احترام دیگران قرار گیرد، به همت و سیاست گذاری 
صحیح تصویرسازی کشور موردنظر بازمی گردد. در مورد نوردیک، با توجه به متوازن بودن و هم گرایی 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این کشورها، نهاد باالدستی آن ها ـ یعنی شورای نوردیک ـ با سیاست گذاری 
صحیح و با همراهی همه این کشورها توانسته است فراتر از جمعیت و وسعت خود، درهای دنیا را به روی 
شهروندانش باز کند. در ارتباط با تصویرسازی منطقه ای این شورا کافی است به این نکته اشاره کنیم که 
کشورهای کوچک، مثل ایسلند، امروزه تنها با نام اتحادیۀ نوردیک و تالش های برندسازی این اتحادیه، به 
کشوری پیشرفته و توسعه یافته تبدیل شده است و می تواند از این برند در هر جای دنیا استفاده کند و 
شهروندانش قادرند به هر جای دنیا سفر کنند. مردم جزایر فارو فقط به این دلیل که عضویت در اتحادیۀ 
نوردیک، حق دارند هم گذرنامۀ نروژی داشته باشند هم گذرنامه  دانمارک و در رفت و آمدهای منطقه ای 
تنها کافی است کارت شناسایی خود را ـ که روی آن فقط درج شده است آنان شهروند منطقۀ خودمختار 
جزایر فارو هستندـ همراه داشته باشند. ایسلند بدون اتحادیۀ نوردیک، بدون شک، ایسلند کنونی نبود. 
هماهنگی نسبی این کشورها در ساخت تصویرشان در دنیای امروز و تالش و کوشش فردی هر یک از 
این کشورها باعث شده است که امروزه برندینگ ملّی هر یک از کشورهای اسکاندیناوی، برندینگ رفاه، 
آسایش و پیشرفت باشد. این کشورها به خاطر همکاری با یکدیگر، به چنین جایگاهی رسیدند و  این امر 
نتیجۀ سیاست گذاری صحیح و بلندمدت شورای نوردیک برای ساخت تصویر منطقه ای ـ  ملّی و برندینگ 

نوردیک و اسکاندیناوی در دنیا بوده است.
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فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 7، شمارۀ 22، بهار96

مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد
 الگوی اسالمی پیشرفت

سید علیرضا رادمنش1 ، لعیا الفت2

چکیده
 مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار یکی از موضوعات موردبحث در فضای دانشگاه و صنعت در سال های اخیر است. 
در طول دو دهۀ اخیر بسیاری از سازمان ها قدم های مفیدی در جهت ادغام پایداری و الزامات آن با تصمیمات 
کوتاه و بلند مدت خود برداشته اند. دالیل اصلی تمرکز فزایندۀ شرکت های تولیدی به پایداری را می توان 
کاهش ریسک و بهبود عملکرد اقتصادی زنجیرۀ تأمین، جذب مشتریانی که پایداری برای آن ها دارای اهیمت 
بسیار است و نیز تالش در جهت افزایش پایداری جهان دانست. حفظ محیط زیست یکی از ابعاد اصلی 
دین اسالم به شمار می رود. مسلمانان به حفظ و نگهداری تعادل محیط زیست، که آفریدۀ خداست، تشویق 
و سفارش شده اند. براساس اعتقادات اسالمی، حفاظت از محیط زیست امری ضروری است و مسئولیت 
حفظ و نگهداری آن بر عهدۀ انسان است. هدف این مقاله شناسایی مبانی بینشی و ارزشی اسالمی پایداری 
زیست محیطی زنجیرۀ تأمین به منظور ایجاد بینشی جدید در میان دانشگاهیان، سیاست مداران و نیز مدیران 
صنعتی نسبت به  اقتضائات الگوی اسالمی پیشرفت در حوزۀ  مدیریت زنجیرۀ تأمین است. روش گردآوری 
داده ها، کیفی و مبتنی  بر مطالعۀ ادبیات و منابع کتابخانه ای است. تحلیل تم، به عنوان یکی از پرکاربردترین 
روش های تحلیل کیفی، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج و ارائۀ مبانی پایداری زیست محیطی 
زنجیرۀ تأمین مورداستفاده قرار گرفته است. مبانی اسالمی پایداری زیست محیطی در دو دستۀ اصلی، مبانی 
بینشی و ارزشی، تقسیم بندی شده اند. نتایج پژوهش به دانشگاهیان، سیاست مدران و نیز مدیران بخش 

صنعت سررشته هایی برای اتخاذ استراتژی های مناسب، ارائه می دهد.

کلیدواژه	ها: زنجیرۀ تأمین پایدار، الگوی اسالمی ـ  ایرانی پیشرفت، محیط زیست

a.radmanesh93@gmail.com  :1. دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی)نویسنده مسئول(؛ رایانامه
olfat90@gmail.com :2. دانشیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی؛ رایانامه
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1.	مقدمه
در عصر کنونی نگرانی های فزاینده ای دربارۀ محیط زیست در سراسر جهان وجود دارد. بشر به تدریج 
متوجه عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و پیدایش انواع آالینده ها در محیط زیست خود شده 
است. توسعۀ عنان گسیخته و بدون برنامه ریزی همه جانبه )فغفور مغربی، 1388 :11-44(، با تخریب و 
آلودگی محیط زیست همراه بوده است؛ پیامدهای منفی صنعتی شدن و توسعۀافتگی که نتیجۀ تبلیغ و 
ترویج مصرف گرایی و تکاثرطلبی است، استمرار رشد حقیقی را به خطر انداخته و بخش های قابل توجهی 
از انسان ها را از آثار مثبت آن محروم کرده است )فراهانی فرد، 1384(. از آنجا که بخش عمدۀ این 
آلودگی ها ناشی از تولید محصوالت و کاالهای مصرفی است که هریک دارای زنجیرۀ تأمین خاص خود 
است، برای تحقق پایداری به طور عمده باید سراسر زنجیرۀ تأمین را بررسی کرد؛ از این رو، کارخانه های 
تولیدی در کشورهای در حال توسعه به تازگی پذیرفتن پارادایمی جدید با عنوان زنجیرۀ تأمین پایدار3 
را، به منظور مدیریت کردن مسئولیت اجتماعی خود، آغاز کرده اند. درهرصورت، پذیرفتن مفهوم زنجیرۀ 
تأمین پایدار در جهان کنونی یکی از چالش های اصلی و نیز اجباری در بازارهای بین المللی بوده است 
) Esfahbodi et al, 2016 & Su et al, 2015, Luthra, 2016(. این توجه به دلیل افزایش نگرانی های 
جهانی از اثرات زیست محیطی جهانی شدن است که می تواند آثار منفی بسیار بر کیفیت زندگی انسان ها 

 .)Hussain, 2016( و نیز طبیعت بگذارد
 Gimenez et al, 2012 &( سه بعد اقتصادی، اجتماعی و نیز زیست محیطی ابعاد اصلی پایداری اند
Chopra, 2013( که به نظر نویسندگان این مقاله، بعد زیست محیطی از اهمیت باالتری نسبت به سایر 
ابعاد پایداری برخوردار است. مطالعۀ ادبیات نیز این موضوع را تأیید می کند؛ چرا که مشکالت پدید آمده 
در این بعد سبب توجه پژوهشگران، هم در بخش صنعت و هم دانشگاه، به مفهوم پایداری شده است 
)Esfahbodi et al, 2016 & Dubey et al, 2016(. کارخانجات تولیدی با پذیرفتن نقشی دیگر ذیل نقش 
اصلی خود، با عنوان پایداری، در پی انجام مسئولیت اجتماعی خود و کسب مزیت های رقابتی هستند 

 .)Tseng et al, 2015(
باید توجه کرد که پدیدۀ زنجیرۀ تأمین پایدار تنها مربوط به کشورهای توسعه یافته نیست و در سال های 
اخیر، اقتصادهای نوظهور  نیز توجه فزاینده ای به این مفهوم داشته اند؛ چراکه کارخانه ها در این نوع از اقصاد 
نیز در معرض فشارهای جهانی و منطقه ای در خصوص رعایت استانداردهای زیست محیطی هستند

.)Tyagi et al, 2015; Govindan et al, 2014; Tan et al, 2014 (
از طرفی، موضوع پیشرفت و تدوین الگویی اسالمی برای آن، چند سالی است که در کشور مطرح 
شده است. طراحی، تدوین و تولید الگوی اسالمی پیشرفت، یک گام جهشی در مسیر تعالی ایران اسالمی 
است؛ واژۀ پیشرفت به معنای حرکت رو به جلو، از طریق مبانی بینشی و ارزشی راهبری می شود؛ مبناهایی 
که از نگاه به خدا، انسان، جامعه و طبیعت سرچشمه می گیرد. این واژه دارای ابعاد متعددی است و علم 
و فناوری نیز به عنوان یکی از ابعاد اصلی و به عبارتی مهم ترین بعد پیشرفت، متأثر از همین مبانی بینشی 
و ارزشی است؛ خاستگاه و مبدأ فکری و نظری این سند، مبانی و ارزش های دین مبین اسالم است که از 
مبانی دینی، یعنی آیات و روایات،  و با فرایندی اجتهادی و روش مند استنباط و استخراج گشته، مؤلفه ها 
و شاخص های پیشرفت را در سطوح و الیه های مختلف تبیین کرده است و، در نهایت، داللت های راهنما 
و راهگشا برای الگو را در همۀ مراحل تحلیل طراحی و معماری، اجرا و تحقق و همچنین ارزیابی و 
داوری، ارائه می دهد )ذوعلم، 1391(. برای تحقق الگوی اسالمی پیشرفت،  نخست نیازمند شناخت مبانی 

3.sustainable supply chain



95

96
هار

2، ب
ة 2

مار
، ش

ة 7
ور

، د
مى

مو
ى ع

ذار
ت گ

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف

بینشی و ارزشی اسالمی در شاخه های مختلف علوم هستیم؛ با شناخت مبانی، در مرحلۀ بعد، باید در 
جهت انضمامی کردن آن ها حرکت کرد. پژوهش حاضر برآن است که با  بهره گیری از منابع دست اول 
دینی)آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع((، مبانی بینشی و ارزشی اسالمی پایداری  زیست محیطی 
زنجیرۀ تأمین، به عنوان حوزه ای کاربردی و وسیع در علوم انسانی، را تاحد امکان، در جهت پیشبرد 

آرمان های الگوی اسالمی  پیشرفت، شناسایی و ارائه کند.

2.	مبانی	نظری	پژوهش
مطالعۀ ادبیات پیرامون موضوع پژوهش را می توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: اول مطالعاتی که بر 
مفاهیم زنجیرۀ تأمین و پایداری آن در حوزۀ محیط زیست متمرکز شده است و دوم مطالعاتی که تمرکز 

اصلی آن ها بر الگوی اسالمی پیشرفت و مفاهیم آن معطوف گشته است.
در تعریفی جامع می توان زنجیرۀ تأمین را متشکل از تمامی بخش هایی دانست که به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم در برآوردن نیازهای مشتری، هم در بخش تولید و هم خدمات، نقش ایفا می کنند. در این 
تعریف جامع، زنجیرۀ تأمین تنها شامل تولیدکننده و تأمین کننده نخواهد بود، بلکه بخش حمل و نقل، 
انبارها، خرده  فروشان و حتی خود مشتریان نیز جای خواهند داشت. در نهایت، مدیریت این سیستم هاي 
عرضه، »مدیریت زنجیرۀ تأمین« نامیده می شود. هدف اصلی مدیریت زنجیرۀ تأمین به حداکثر رساندن 
ارزش افـزودۀ نهایی است که عبـارت است از تفـاوت ارزش کاال یا خـدمت نهایی برای مشـتری و 
هزینه ای که زنجـیرۀ تأمین به  منظــور تأمین این محصـول یا خدمـت برای مشتری متحمل شـده 

.)Chopra & Meindi, 2013(است
همان طور که در مقدمه بیان شد، توسعۀ بدون برنامه ریزی همه جانبه، با تخریب و آلودگی محیط 
زیست  و ایجاد بحران های جّدی برای آن همراه بوده است؛ پیامدهای منفی این توسعۀافتگی که با صنعتی 
شدن جوامع و ایجاد کارخانه های تولیدی همراه بوده است، موجب استحصال بی رویه منابع طبیعت و نیز 
بحران های اساسی برای آن شده است. از آنجا که بخش قابل توجهی از آلودگی ها و تخریب محیط زیست 
ناشی از تولید محصوالت و کاالهای مصرفی است، به منظور تحلیل و بررسی و حرکت در جهت حل مسائل 
زیست محیطی، باید سراسر زنجیرۀ تأمین محصوالت را بررسی کرد و پایداری را در مراحل مختلف زنجیرۀ 
تأمین در نظر گرفت؛ از این رو، زنجیرۀ تأمین پایدار یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در ادبیات پایداری 
موردتوجه پژوهشگران مختلف دو دهۀ اخیر قرار گرفته است. پایداری در زنجیرۀ تأمین اشاره دارد به نیازی 
بلندمدت برای مدیریت مسائل مالی، اجتماعی و زیست محیطی به گونه ای که  سازمان به صورتی منسجم در 
هر سه بعد رشد کرده، به حالتی پایدار و متعادل برسد و نیازهای حال مشتریان را بدون دستبرد به منابع 

.)Reefke & Sundaram, 2016( تأمین نیازهای آیندگان تأمین کند
شرکت های تولیدی با پذیرفتن این پارادایم یعنی پایداری و لحاظ آن در زنجیرۀ تأمین محصوالت 
خود، حتی در درجات بسیار پایین، سعی در فائق آمدن برفشارهای جهانی و منطقه ای و ایفای مسئولیت 

 .)Ramirez, 2013; Tseng and chiu, 2013( اجتماعی خود داشته اند
پیش ران های مهم و اصلی پایداری در زنجیرۀ تأمین عبارت اند از فشارهای اجتماعی، انتظارات باالی 
 Govidan et al, 2014; Brandenburg( مشتریان، ایجاد تصویری مطلوب از سازمان، قوانین سخت دولتی
et al, 2014 & Tseng et al, 2015; Zailani et al, 2013(. شهرت سازمان، خواست مشتریان، کمبود 
نیز  و  افزایش کارایی، جذب مشتریان  کاهش هزینه،   )Reefke & Sundaram, 2016( منابع طبیعی 
تأمین کنندگان جدید، افزایش مزیت های رقابتی، قوانین بین المللی، و درنهایت مدیریت بهتر و یکپارچه تر 
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.)Seuring & Muller, 2008; Kumar et al, 2012( زنجیرۀ تأمین
زنجیرۀ تأمین شامل فعالیت هایی چون طراحی سبز، صرفه جویی در منابع، کاهش مصرف از مواد 
اولیه سمی و خطرناک و نیز بازیافت محصول  با هدف کاهش اثرهای زیست محیطی محصوالت و خدمات 

.)Esfahbodi et al, 2016( در سراسر منحنی عمر محصول است
مرور ادبیات نشان می دهد که همواره داد و ستدی میان پایداری و رشد اقتصادی وجود دارد ولی 
می توان با دوراندیشی استراتژیک به رشدی بلندمدت در بعد اقتصادی دست یافت؛ چراکه در بلندمدت 
سازمان با بهبود تصویر اجتماعی خود و نیز فائق آمدن بر فشارهای دولت و نهادهای ذی نفع می تواند 
مزیت های رقابتی خود را افزایش دهد. در غیر این صورت، انتظار می رود به تدریج از محبوبیت سازمان 
کاسـته شده و با فشـارهای قوانین سرسـخت منطقه ای و جهـانی موجودیت سـازمان به خطر افتد 
)Lin & Tseng, 2016; Dadhich et al, 2014; Tseng, 2016; Delmas & Toffel, 2004(. اثربخشی 
زنجیرۀ تأمین پایدار در صورتی قابل توجه است که این مفهوم را در سراسر زنجیرۀ تأمین شامل آماده سازی، 

.)Esfahbodi et al, 2016( توزیع، طراحی و بازیافت در نظر گرفت
معیارهای کلیدی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین را می توان در میزان مصرف انرژی، آب، تولید 
گازهای گلخانه ای و در نهایت، تولید ضایعات و زباله جستجو کرد. هدف اصلی در زنجیرۀ تأمین پایدار، 
به حداقل رساندن این موارد در سراسر زنجیرۀ تأمین است )Chopra & Meindi, 2013:500-509(. در  

جدول 1 برخی از مهم ترین تعاریف زنجیرۀ تأمین پایدار عرضه شده است.

جدول	1.	پایداری	در	زنجیرة	تأمین	(تعاریف)
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با شناسایی مفهوم پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین، در ادامه به بخش دوم ادبیات یعنی الگوی 
اسالمی پیشرفت و بررسی ارتباط آن با مفهوم پایداری پرداخته می شود. الگوی اسالمی پیشرفت الگویی 
است که از انضمامی شدن مبانی ارزشی و بینشی اسالمی در قالب نظام نظری- عملی یا به عبارتی نظریه 

و روش، پدید خواهد. )تقوی، 1388(. 
مبانی بینشی و ارزشی در حوزۀ علم و فناوری مجموعه ای از آموزه های کلی حاکی از هستی/ نیستی 
و خوبی/ بدی است که می تواند مبنایی برای نظریه پردازی و همچنین روش یا شیوۀ عمل یا به عبارتی 
ایجاد نظام نظری ـ  عملی قرار گیرد )تقوی، 1391(. تفاوت در مبانی بینشی و ارزشی پژوهشگران مختلف، 
سبب ایجاد نظریه های مختلف در علوم خواهد شد)رادمنش، 1390(. در تمام علوم دو جنبه وجود دارد؛ 
یک جنبه متشکل از واقّعات طبیعت یا حقایق است؛ جنبۀ دیگر، دیدگاه انسانی است که این حقایق 
را طبقه بندي می کند و آن ها را در قالب نظریه ها می ریزد؛ مثالً ذهنیت مارکسیستی، آن ها را بر طبق 
دیدگاه مارکس، تنظیم می کند و ذهن توحیدي آن را به گونۀ دیگر. شما، عباراتی نظیر علم  روسی یا 
فلسفۀ کمونیستی را می شنوید و بسیار واضح است، کمونیسم دیدگاه خاصی درباره ي جهان دارد و انسان 
موّحد دیدگاه دیگري دارد؛ پس هر طفلی، در جوامع کمونیستی، علم را به نحوي که بر طبق ایدئولوژي 
مارکسیستی شکل گرفته است، می آموزد و شبیه این وضعیت در مورد علم جدید صادق است )گلشنی، 
1380 :152(. در نظام عملی نیز، به طور مشابه، فناوری های مختلف، متأثر از مبانی بینشی و ارزشی 
گوناگون می باشند. انسان ها در شکل  دادن به فناوری های خود، دو نوع عامل یا دو نوع امِر دارای توان 
علّی را به کار می گیرند: عامل فیزیکی )مادی( و عامل اجتماعی. در مورد عامل فیزیکی یا همان فناوری 
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سخت می توان گفت که انسان در شناخت توان علّی مواد و همچنین چگونگی طراحی آن ها، متأثّر از 
مبانی بینشی و ارزشی خاص خود است. در خصوص فناوری های نرم نیز این تأثیر واضح تر است. برای 
مثال، نظام بانکی به عنوان یک افزار اجتماعی یا نرم، در موضع گیری متولیان این نظام در خصوص ربا، 
در ساختارهای این نظام، روابط بین انسان های نقش آفرین در آن و محتوای دستورالعمل های ابالغ شده، 
تأثیر مستقیم و واضحی دارد. از آن جا که فناوری چه سخت باشد و چه نرم، امری رها از ارزش نیست 
دین می تواند نه تنها در تعیین هدف برای فناوری که اساساً در شکل گیری هستی فناوری و تصمیم گیری 

در ساختن یا نساختن فناوری معّین تأثیر داشته باشد )تقوی، 1391(. 
پیش تر بیان شد که بخش عمدۀ بحران های پیِش روی بشر در حوزۀ محیط زیست ناشی از تولید و 
عرضۀ محصوالت و کاالهای متنوع است. به منظور تحقق پایداری زیست محیطی باید سراسر زنجیرۀ تأمین 
آن ها را مورد توجه قرار داد؛ از این رو، زنجیرۀ تأمین پایدار یکی از مهم ترین و درعین حال چالشی ترین 
موضوعات در پژوهش های بخش صنعت و دانشگاه بوده است. با شناخت مفهوم مبانی بینشی و ارزشی علم 
و فناوری، ضرورت ارائۀ این مبانی در حوزۀ پایداری زیست محیطی از طریق منابع دینی، به منظور نیل به 

پیشرفتی حقیقی از منظر اسالم، روشن می شود. 
با تدبر در آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع(، می توان دریافت که در مبانی بینشی و ارزشی 
اسالمی، نگاهی جامع و همه جانبه به مسئلۀ محیط زیست وجود دارد؛ محیط زیست به عنوان مهد پرورش 
انسان کامل و خلیفۀ الهی تلقی شده است؛ مسئولیت انسان در ارتباط با محیط زیست و نیز چگونگی 
بهره مندی از آن به منظور رشد و کمال انسان و محیط زیست به روشنی بیان شده است. از این رو، با دریافت 
این مبانی و کاربست آن در سیاست ها و تجویزهای عملی در حوزۀ زنجیرۀ تأمین، در هر دو عرصۀ نظر 
و عمل، می توان به پایداری حقیقی در زنجیرۀ تأمین دست یافت؛ پایداری ای که پیش ران های اصلی آن 
تنها جذب مشتری، رشد اقتصادی، کاهش ریسک، قوانین دولتی و... نخواهد بود. پیش ران های اصلی این 
پایداری عبارت است از: درک واالی انسان از تعّدد ابعاد و مراتب هستی که انسان با آن ها در ارتباط است 
یعنی رابطۀ انسان با خدا، رابطۀ انسان با عالم غیب، رابطۀ  انسان با معاد، رابطۀ انسان با محیط طبیعی، 
رابطۀ انسان با محیط اجتماعی، رابطۀ انسان با خود، رابطۀانسان با ابزار و فناوري، پیوند انسان و پیشرفت، 
جایگاه فطرت در شناخت انسان به مثابه موضوع پیشرفت، ویژگی های جهان هستی و... است. با انضمامی 
شدن مبانی بینشی و ارزشی اسالمی زنجیرۀ تأمین پایدار در عرصۀ عمل، شاهد تحقق الگوی اسالمی 
پیشرفت در این حوزه خواهیم بود. واضح است که این پیشرفت، پیشرفتی خواهد بود که نه تنها انسان به 
رشد و تکامل می رسد بلکه همۀ الیه های هستی و جهان به سمت رشد خواهند رفت؛ پیشرفتی نخواهد 
بود که نتایج ناخواستۀ جهان کنونی همچون آلودگی و تخریب محیط زیست، برهم زدن نظم طبیعت،  

بحران عدم آرامش و انواع بیماری های روانی وغیره را در پی داشته باشد. 

3.	روش	شناسی	پژوهش
اگر اطالعات موجود در زمینه ای خاص چنان اندک باشد که حتی تشخیص اینکه نادانسته ها کدام اند، 
خود مسئله ساز باشد، نمی توان از رویکردهای اثبات گرا و روش های کّمی استفاده کرد و باید از پژوهش 
کیفی بهره جست )پاول، 1379(. از طرف دیگر، پژوهش های کیفی با توجه به ماهیت خود اکتشافی اند و 
در مواردی استفاده می شوند که نوعی دغدغه نسبت به فهم چگونگی وقوع پدیده ها و نحوۀ ارتباط آن ها 
با یکدیگر وجود دارد، نه سنجش رابطۀ میان متغیرها )دانایی فرد و مظفری، 131:1387-1۶2(. با توجه 
به ویژگی های این پژوهش، رویکرد انتخاب شده رویکرد کیفی است؛ چراکه پژوهشی بنیادی تلقی شده 
و به دنبال ایجاد نظریه ای جدید و نه اعتبارسنجی نظریه ای موجود است. همچنین، این مقاله مبتنی بر 
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تفسیر منابع دست اول اسالمی و به کارگیری آن ها به عنوان داده های پژوهش است که این ویژگی هم دلیل 
دیگری بر انتخاب منظر کیفی برای این پژوهش است. جامعه و نمونۀ آماری پژوهش بر هم منطبق و شامل 
داده های متنی یعنی منابع دسته اول اسالمی است. این منابع شامل کلیۀ آیات و روایات شیعی و کتبی 
است که در بردارندۀ این موارد است. برای این منظور، از نرم افزار جامع االحادیث )شامل 259 کتاب روایی( 
و نیز قرآن کریم، به عنوان مهم ترین منبع، استفاده شده است. همچنین، به منظور دستیابی به تفسیر آیات 
قرآن کریم، در صورت نیاز، به تفسیر المیزان، به عنوان جامع ترین تفسیر موجود ازنظر نویسنده، مراجعه 
شده است. راهبرد مورد ستفاده در این پژوهش، تحلیل تم4 است. این روش، ابزار تحقیقاتی منعطف و 
مفیدی برای تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل است. تحلیل تم خود یکی از انواع اصلی 
روش تحلیل محتوا5 به شمار می رود. تحلیل محتوا به لحاظ سابقه و تاریخچه، همزاد تکامل اجتماعی انسان 
با سایر انسان ها است و بنابراین از سابقۀ طوالنی برخوردار است. تحلیل محتوا به مرور زمان از نوعی تفسیر 
ابتدایی و آزاد، از حرکات و سخنان دیگران، به شیوه ای علمی برای بررسی و ارزیابی متون، اسناد و مدارک 
مهم اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است و از دیرباز در تفسیر متون مذهبی نیز مورداستفاده بوده است. 
امروزه از این روش در علوم مختلف اجتماعی، سیاسی، سبک شناسی، ارتباطات، شاخه های روان شناسی 
و روان کاوی استفاده های فراوان می شود )رسولی و امیرآتشانی،1390(.  نقشۀ راه پژوهش این گونه است 
که ابتدا با مرور آیات و روایات به عنوان منابع دست اول اسالمی، مبانی اصلی اسالم در حوزۀ زنجیرۀ 
تأمین پایدار، به عنوان تم های فرعی پژوهش، استخراج،  همراه با تفسیرهای پژوهشگر از این مبانی، ارائه 
و  معرفی می گردد. با بررسی آیات و روایات چهارده اصل کلی به عنوان تم های اولیه یا فرعی استخراج 
شد. در مرحلۀ بعد به سبب مشابهت های ماهیتی میان این تم ها، براساس رویکرد الگوی اسالمی ـ  ایرانی 
پیشرفت، این چهارده تم به دو تم اصلی ـ یعنی مبانی بینشی و مبانی ارزشی دینی پایداری ـ در زنجیرۀ 
تأمین دسته بندی شد و در قالب جدول ارائه گشت. در ادامه، از آنجا که ذکر همۀ فرایندها و دالیل 
تفسیری برای دستیابی به نتایج تحقیق امکان پذیر نبوده است در بخش بعدی مبانی بینشی و ارزشی 
اسالمی  پایداری در زنجیرۀ تأمین همراه با ذکر شواهدی مؤید نظر نویسندگان از منابع دست اول اسالمی 
)آیات قرآن کریم  و روایات معصومین )ع(( در قالب جدول عرضه شد. در بخش نهایی، الگوی پایداری 
در زنجیرۀ تأمین براساس مبانی بینشی و ارزشی اسالمی با رویکرد الگوی اسالمی ـ  ایرانی پیشرفت ارائه 

گردید.

4.	یافته	های	پژوهش
4.	1.	مبانی	بینشی

اصل	تعادل	در	محیط	زیست.	تعادل یکی از مشتقات یا تجلیات عدل است. قرآن کریم تصریح می کند 
که نظام هستی و آفرینش بر پایۀ عدل و توازن است )زمانی و دیگران، 1393(. عدالت قانونی عام است که 
تمام نظام آفرینش را شامل و برآن محیط است. این اصل به شقوق مختلف در الگوی پایداری نقش آفرینی 
می کند. عالوه  براینکه در عرصۀ تکوین جهان هستی برپایۀ عدل ایجاد گشته و دوام آن نیز بر پایۀ عدل 
امکان پذیر است، در بعد تشریع نیز قوانین و مقررات اسالمی مبتنی بر عدل و عدالت است )فراهانی فرد، 
1384(. بر پایۀ این اصل مهم اگر موجودی در نظام طبیعت از مسیر وجودی خاص خویش خارج شود، 
چون مخالفت با این اصل تکوینی کرده است، تمامی ذرات عالم به عنوان سیستمی متعادل، در جهت 
تعدیل و اصالح آن موجود برمی آیند و، با میل یا اکراه، او را در مسیر اصلی خویش قرار می دهند. براساس 

4.thematic analysis
5.content analysis
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جهان بینی الهی، جهان هستی و موجودات آن به سان مجموعه ای منظم به گونه ای آفریده شده اند که هر 
عضوی از این مجموعه بتواند در مسیر کمال خویش حرکت کرده و از مرحلۀ قوه به فعل برسد. به فعلیت 
رسیدن استعدادهای تک تک عناصر این مجموعه، هدف اصلی خلقت است. حال با برهم خوردن نظام 
اکوسیستم طبیعت توسط انسان که به معنای از  بین بردن عناصر طبیعت و نیز تهی کردن ذخایر آن، رسیدن 
به هدف این مجموعۀ منظم دچار مشکل می گردد. از این رو، دین انسان را به در نظر گرفتن این اصل در 
بینش و رفتارهای خود توصیه و عواقب بی توجهی به آن را پیوسته به او گوشزد می کند. در جهان بینی دینی، 
انسان مانند سایر موجودات وجودش مربوط و وابسته به سایر اجزای عالم است. اعمالی که از او سر می زند 
و حرکاتی که در مسیر زندگی اش و در سیر به سوی سرمنزل سعادت از خود نشان می دهد با سایر اجزای 
عالم، که محیط اوست، ارتباط کامل دارد. این ارتباط به گونه ای است که اگر آن حرکات سازگار با آن اجزا و 
موجودات باشد، آن موجودات نیز با او سازگار خواهند بود و برکات آسمان به سوی او سرازیر خواهد شد، اما 

اگر سازگار نبود، عالم نیز با او ناسازگاری دارد و در نابود کردنش خواهد کوشید.
اصل	احاطۀ	عوالم	فوق	مادی	(ملکوت	و	جبروت)	بر	عالم	ماده.	براساس حکمت اسالمی، اثبات 
شده است که جهاِن ماّده نازل ترین عالم وجود است و در ورای آن، عوالم مختلفی از جمله عالم مثال و 
عالم تجّرد وجود دارد که رابطۀ آن ها با عالم ماده، رابطۀ طولی است. در ورای همۀ عوالم، اسماء و صفات 
خداوند قرار دارد؛ به گونه ای که عالَم و موجودات آن، تجلّی اسماء و صفات حقّ اند؛ به عبارتی موجودات 
عالم و پدیده های آن دارای صورتی ملکوتی اند که تجلیات آن صورت حقیقی در عالم ماده و طبیعت به 
اشکال مختلف ظاهر گشته است )رادمنش و تقوی، 1394 :57-71(. براساس همین اصل است که تقوا و 
شکر نعمت سبب فزونی نعمت و بارش باران و آبادی طبیعت خواهد شد و نقطۀ مقابل آن، معصیت و نیز 
کفران نعمت، نتایجی عکس خواهد داشت. این اصل بیان می کند که میان توسعۀ پایدار و امور فوق مادی 

ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و این ارتباط براساس اصلی دقیق است و تصادفی نیست.
اصل	خالفت	انسان	کامل.	نظریۀ تبیین گر رابطۀ انسان با خدا، نظریۀ خلیفۀ الهی انسان است این 
نظریه برگرفته از آیاتی است که حکایت از مقام انسان در دنیا دارد. امر مورد خالفت اطالق دارد و شامل 
امور مختلفی از قبیل عمران زمین سیاست و حکومت می شود. از مجموع این مطالب استفاده می شود که 
جایگاه انسان در نظاِم خلقت خلیفه بودِن انسان است. این عنوان به خوبی رابطۀ انسان با خدا را به تصویر 
می کشد. خلیفه کسی است که نمی تواند نسبت به آنکه او را برگزیده است بی اعتنا باشد )مجموعۀ مطالعات 
پشتیبان سند تحول راهبردی علم و فناوری، 1389 :74(. انسان خلیفۀ خداست و براساس آموزه های 
وحیانی خداوند، ازنظر تکوینی مالک همه چیز است. مقتضای این دو امر این سخن است که انسان در برابر 

خدا و حتی در برابر خود نیز مسئول است.
اصل	تسخیر	طبیعت.	یکی از مباحث مهم در حوزۀ شناخِت انسان رابطۀ انسان با طبیعت است. 
براساس مفاهیم قرآن، زمین و آسمان و هر آنچه در آن است مسخر انسان است و خداوند آن ها را در 
خدمت انسان قرار داده است. به این مطلب گاه به صورت موردی و گاه به صورت قاعده ای کلّی اشاره شده 
است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: »خداوند همان کسی است که آسمان ها و زمین را آفرید و از 
آسمان آبی نازل کرد و با آن میوه ها را خارج ساخت و روزی شما قرار داد و کشتی را مسخر شما گردانید 
تا بر سطح دریا به فرمان او حرکت کند و نهرها را نیز مسخر شما گردانید« )ابراهیم: 32(. هدف این 
تسخیر این است که انسان با تصرف در آن ها براساس خواست و ارادۀ خداوند و نه براساس زیاده خواهی ها 
و هواهای نفسانی، بتواند هم خود به سمت کمال و رشد حقیقی حرکت کند و هم با این تصرف ـ که 
حدود و جهت گیری آن به صورت کامل و دقیق از طریق دین مشخص شده است ـ مانند مربی، طبیعت 

را نیز به سمت کمال و رشد حقیقی حرکت دهد.
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اصل	موقتی	بودن	دنیا	و	باقی	بودن	آخرت.	براساس تصریح آیات و روایات، زندگی انسان در این 
دنیا موقتی است و هر انسانی به ناچار روزی این عالم را ترک خواهد کرد؛ قرآن کریم در آیات مختلف 
به صورت متناوب از امت های گذشته نام می برد و به توصیف و شرح زندگانی آن ها می پردازد و سرانجام، 
یادآور می شود که همۀ آن ها با سپری شدن دوران حیات خود، به عالم آخرت رهسپار شدند؛ از این رو، 
موقتی بودن این دنیا و ضرورت معاد و بازگشت همۀ موجودات به سوی خدا یکی از سنت های تغییرناپذیر 
الهی به شمار می رود که هیچ استثنایی در میان همۀ موجودات ندارد؛ آیات و روایات پس از بیان این 
واقعیت بزرگ، انسان ها را به شناخت مسیری که پس از مرگ در پیش دارند رهنمون می کنند و می گویند 
که زندگی پس از مرگ، برخالف دنیا، حیاتی جاویدان و همیشگی و به معنای واقعی کلمه »حیات« نامیده 
می شود. از این منظر، آدمی پس از مرگ وارد عالم جدیدی خواهد شد که خود جایگاهش را در آن بنا 

کرده است.
توحید	محوری.	براساس مبانی بینشی اسالمی، منشأ جهان هستی خداوند یکتاست. او اصل تمام 
موجودات و مقّوم آن هاست. وحدت خالق سبب اصلی دیگر یعنی وجود هماهنگی و پیوستگی میان 
تک تک عناصر طبیعت با یکدیگر و با عوالم فوق مادی و در نهایت با خالق یکتای خویش شده است. در این 
دیدگاه، نه فقط انسان ها به یکدیگر مرتبط اند، بلکه با نگاه و نگرش توحیدی، اشیا و اجزای عالم و حیوانات 
و جمادات و آسمان و زمین و همه چیز، به یکدیگر متصل و مرتبط اند و همه با انسان خویشاوندند. از این رو، 
همۀ آنچه انسان می بیند و احساس و درک می کند، یک افق و عالم و مجموعه است که در دنیایی سالم و 
محیطی امن قرار دارد. با این توضیح، مشخص می شود که هدف هر برنامۀ کالنی نباید فقط رشد و تکامل 

انسان باشد، بلکه باید طبیعت و همۀ اجزای عالم همراه با انسان به رشد و تکامل خویش برسند.
طبیعت	موجودی	زنده	و	صاحب	شعور.	علم جدید با کشیدن خط تمایز میان عینیت و ذهنیت، 
توجه و نگاهش به هستی ابژکتیو بوده است. طبیعت و هستی در این نگاه همانند یک شیء بی جان تلقی 
شده است که هویت و معنی دیگری را نمی توان در آن یافت. از این رو، طبیعت صرفاً موضوعی برای تصرف 
تلقی گردیده است که فاقد هرگونه قداست و عناصر متافیزیکی است که در ادیان و نظام های دینی و 
فلسفی گذشته بر آن اعتقاد داشتند )قراملکی،  1391 : 172(، درحالی که در دیدگاه دینی، هر فعل یا امری 
که جنبۀ الهی و صبغۀ ربوبی داشته باشد، مقدس است. خداوند در سورۀ بقره، آیۀ 138 بهترین رنگ را 
برای عالم، رنگ الهی می داند و هر پدیده که به نحوی دارای چنین رنگی باشد امری مقدس است)زمانی 
و دیگران،  1393(. از طرف دیگر براساس مبانی دینی همۀ موجودات عالم، دارای حیات، شعور و عشق به 
مبدا عالم می باشند و پیوسته اورا تسبیح و تقدیس کرده و به سوی او در حرکت اند. آیاتی که به تسبیح همۀ 
موجودات، و نیز شهادت آن ها در عرصۀ قیامت اشاره دارد، یکی از دالیل ثبوت شعور همۀ موجودات است.

اصل	کفایت	زمین	برای	موجودات	آن.	برخالف تصور بدبینانه به وضعیت معیشت نسل های آینده 
که برگرفته و متأثر از افکار اقتصاددانان بدبین است، در اعتقادات اسالمی منابع به اندازۀ کافی برای رفاه 
بشر و نیز رفاه عمومی افراد جامعه وجود )فراهانی فرد، 1384 : 91-122(. همان طور که نوشتیم، جهان 
و اجزای آن به عنوان سیستمی منظم به گونه ای طراحی شده است که تمام موجودات در همۀ زمان ها 
بتوانند به هدف اصلی خویش ـ یعنی بالفعل شدن استعدادهای بالقوه و نیل به کماالت ـ نائل آیند. در قرآن 
کریم، این مسئله به صراحت آمده است. مثالً، در سورۀ مرسالت آیۀ 25 آمده است: »آیا زمین را کافی برای 
زندگان و مردگان شما قرار ندادیم؟« از طرفی، صورت اصلی نعمت های دنیا در عوالم فوق مادی به صورت 
حقایقی متناسب با آن عوالم وجود داشته و پدیده های طبیعت صورت های نازلۀ آن حقیقت ها است. به 
بیان قرآن، هرچه در طبیعت وجود دارد،  گنجینۀ اصلی  و تمام نشدنی آن نزد خداوند است و به اندازه ای 
متناسب و از پیش تعیین شده در طبیعت نزول و تجلی خواهد کرد. براساس مبانی دینی، رابطۀ عوالم فوق 
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ماّدی با طبیعت به رابطۀ انسان ها و سایر موجودات با یکدیگر و با مبدأ خویش وابسته است و انسان ها 
و موجودات عالم در صورت کسب شایستگی های الزم، استحقاق دریافت نعمت های خداوند را به صورتی 

کامل تر خواهند یافت.

4.	2.	مبانی	ارزشی
اصل	مصرف	بهینه	و	میانه	روی.	آیات و روایات فراوانی در تقبیح اسراف و دعوت به میانه روی در 
بهره برداری از منابع طبیعی وجود دارد. براساس مبانی دینی، اسراف در هر جایی که باشد، ازجمله محیط 
زیست، کاری ناپسند است. اسالم پیروان خویش را امتی متعادل معرفی می کند که از افراط و تفریط 
گریزان اند و اعتدال را اصل فکری و رفتاری خویش قرار داده اند. اصراف یا زیاده روی در بهره برداری از منابع 
طبیعی، مخالفت با اصل اعتدال است که در بخش مبانی بینشی عنوان گشت و تخطی از این اصل  تکوینی 

موجب زیان و هالکت شخص خاطی و نیز سایر موجودات را فراهم می کند.
اصل	امانتداری	و	مسئولیت	پذیری	انسان.	همان طور که در بخش مبانی بینشی اشاره شد، خداوند 
از انسان کامل به عنوان خلیفۀ خویش در زمین یاد می کند و حق تسخیر در زمین و آسمان را به او می دهد 
تا با بهره مندی از آن ها  استعدادهای بالقوه خویش را به فعلیت برساند و هم خود را به سمت کمال و 
رستگاری سوق دهد و هم در این حرکت،  سایر موجودات عالم را با خود همراه کند. تخریب و آلودگی 
محیط زیست مانعی برای انسان در جهت راه جستن به عالم ملکوت و عبور از جهان جمادی و طبیعت به 
درون پدیده ها و عمق و باطن آن ها است.  بی جهت نیست که هدف از ارتباط با طبیعت در اسالم بهره وری 
صرف از آن ها نیست بلکه تفکر اسالمی منادی »تداوم کمال« همۀ موجودات است )امین زاده ، 1377( و 
همۀ موجودات، امور و اشیاء باید به نحو مطلوب به سمت کمال هدایت شوند و اینجاست که نقش انسان 
کامل به عنوان خلیفۀ خدا در زمین و نقش مربی گونۀ او روشن می شود. این انسان است که با پذیرش نقش 
خالفت خداوندی و دریافت هدایت های ربوبی در تمام شئون مسئولیت سنگین امانتداری ودیعه های الهی 
را به دوش می کشد. مسئولیتی که آسمان ها و زمین از پذیرفتن آن سر باز زدند و انسان آن را پذیرفت و 

در عرصۀ وجود پاسخ گوی آن خواهد بود.
دعوت	به	اصالح	و	عمرانی	زمین		و	حفاظت	از	محیط	زیست. اینکه در نگاه دینی، انسان خلیفۀ 
خداوند در زمین است، مسئولیت آبادگری و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ودایع الهی به او 
سپرده شد. وقتی محیط زیست در اثر عملکردهای عده ای دچار انواع آلودگی ها و تخریب گردد، این مسئله 
تنها دامن شخص خاطی را نمی گیرد، بلکه مانعی اساسی در حرکت تکاملی انسان ها و نیز سایر موجودات 
خواهد شد. تأکید بر حفظ آب، هوا، خاک، گیاهان و حیوانات، تشویق بر درختکاری و زراعت و کسب روزی 
حالل از طریق آن و نیز در نهایت نهی کردن کسانی که به محیط زیست آسیب می رسانند، همگی از مبانی 

بینشی اسالم است که از آیات و روایات به روشنی قابل دریافت است.
اصل	لزوم	فرجام	شناسی،	یاد	مداوم	مرگ	و	دعوت	به	عدم	دلبستگی	به	دنیا،	مصرف	گرایی	
و	تکاثرطلبی	و	دنیا	را	ابزاری	برای	رسیدن	به	آخرت	تلقی	کردن.	چنان که گفته شد، از منظر آیات 
و روایات زندگانی دنیا موقتی است و آدمی پس از سپری عمر محدود و تعیین شدۀ خویش، این عالم را 
به سوی سرایی جاوید ترک خواهد کرد. آیات قرآن کریم و روایات معصومین پیوسته این نکته را یادآور 
می شوند و آدمی را به شناخت مسیر خویش پس از دنیا به سوی لقای پروردگار  و یاد مرگ دعوت می کنند. 
با این نگاه، نیل به دنیا و زینت های آن در چشم انسان مؤمن حقیر می شود و شوق سرای جاوید و حیات 
واقعی در آن، او را به بهره مندی از دنیا و نعمت های آن، به منظور ابزاری برای رسیدن به آن حیات، وا 
می دارد. انسان مؤمن با بهره مندی از دیدی وسیع و نوری تأییدشده از جانب پروردگار، همانند انسان های 
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دیگر از طبیعت و نعمت های آن بهرمند می گردد ولی به آن دل نمی بندد و آن را تنها ابزاری برای نیل به 
مقاصد عالی خویش می پندارد؛ او می داند که روزی از این دنیا می رود و به حیاتی باالتر عروج خواهد کرد؛ از 
این رو، تن به تکاثرطلبی و مصرف گرایی نمی دهد و دل خویش را به تفاخر و لذت جویی از دنیا و زینت های 
آن نمی آالید و به حد کفایت، قانع می شود. پرواضح است وجود این نگاه در بعد خرد و کالن، به راحتی 
می تواند مانع ایجاد و یا تشدید بحران های زیست محیطی ناشی از استحصال بی رویه از ظرفیت طبیعت در 

تولید کاالهای مصرفی غیر ضروری گردد.  
پرهیز	از	ظلم	و	فساد.	اصل عدالت در خلقت جهان به عنوان حقیقتی تکوینی وجود دارد و جهان 
و هرآنچه در آن است، براساس این اصل به وجود آمده و دوامشان نیز بر این اصل استوار است. نقطۀ 
مقابل عدالت، ظلم و فساد است. آیات و روایات فراوانی انسان ها را به پرهیز از آن دعوت و عواقب آن را 
گوشزد کرده اند. طبیعت نفسانیت انسانی و خواست اصلی او منطبق با ظلم و فساد است و این انطباق 
با حضور در عالم ماده که نازل ترین عوالم از حیث درجات وجودی است، دوچندان می شود. گفتگویی 
که میان فرشتگان و خداوند در هنگام آفرینش انسان رخ می دهد، به خوبی گواه این امر است. به عبارت 
دیگر، خواهش های نفسانی انسان و زیاده خواهی های او فساد و ظلم به سایر موجودات را موجب می شود. 
تنها کسانی تن به ظلم و فساد در زمین نخواهند داد که به خداوند و جهان غیب ایمان آورده و با تربیت 
نفس خویش و در دست گرفتن عنان آن به وسیلۀ پیروی از دستورات رسوالن الهی شرایط بقا و حیات 
خویش را در این عالم و نیز رستگاری ابدی خویش را فراهم آورند. ظلم و فساد به هرگونه تخریب و 
ویران گری گفته می شود که نظام آفرینش را دچار مخاطره می کند. یکی از نظم های موجود در آفرینش 
نظم در طبیعت و محیط زیست است که هرگونه تخریب و نابودی آن مشمول نهی در این آیات و روایات 
خواهد بود. بنابراین، هرگونه رفتار که به بروز فساد و تخریب در محیط زیست ختم گردد، در تضاد با 
تعالیم عالیۀ اسالم بوده و ممنوع است )فیروزی، 1384(. باید به این نکته توجه کرد که به مقتضای اصل 
عدالت، که حقیقتی تکوینی است، اگر هر موجودی به مقتضای عدالت عمل نکند و به ظلم و فساد روی 
آورد، اجزای دیگر عالم وجود به پا می خیزند تا کار این موجود را تعدیل و شّر را از خود دفع کنند. اگر 
این جزء هستی، که از راه منحرف شده است، به استقامت گرایید، مناسب است؛ اگرنه اسباب خردکنندۀ 
طبیعت و مصیبت ها و بالیای نازل شده آن را پایمال خواهند کرد و این یکی از نوامیس کلی طبیعت است 

)طباطبایی، 13۶3(.
دعوت	به	بهداشت	و	پاکیزگی	محیط	زیست.	بهداشت یکی از مبانی ارزشی مهم و اساسی 
دینی است و اسالم توجه جّدی به آن کرده است. شهر پاکیزه، گیاهش به اذن پروردگار می روید اما از 
سرزمین های ناپاک، جز گیاه ناچیز و بی ارزش چیزی نمی روید. در این آیه، تأثیر محیط و زمینۀ وجودی 
انسان بر حیات و کمال بخشی او و در نهایت رستگاری اش به صورتی لطیفی بیان شده است. به طریقی 
می توان در این مثال، انسان ها را به گیاهان و محیط زندگی آن ها را به زمین های پاکیزه و آلوده تشبیه کرد. 
در محیطی آلوده هرچند آموزش کارآمد باشد، پرورش انسان های پاک دشوار است همان گونه که باران در 
زمین های آلوده و شوره زار گل و گیاه نمی رویاند )فغفور مغربی، 1388(. روایات فراوانی انسان ها را به رعایت 
بهداشت و نظافت تشویق کرده است. اصل بهداشت را براساس مبانی دینی می توان به بهداشت انسان، 

منزل، محیط زیست )آب، هوا، زمین، زباله و مواد زاید( تقسیم کرد.
اصل	امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر.	امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین اصول و مبانی 
دینی به شمار می رود که قرار گرفتن آن به عنوان یکی از فروع دین در کنار نماز، روزه و... نشان دهندۀ بر 
اهمیت دوچندان آن است. در قرآن کریم، آیات بسیاری دربارۀ اهمیت این اصل وجود دارد و در روایات 
نیز فراوان از این اصل یاد شده است. بنابر چارچوب شناختی ـ  هنجاری دین، سرنوشت انسان ها به یکدیگر 
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پیوسته است و همین پیوستگی و تأثیرپذیری انسان ها از یکدیگر سبب می شود آن ها عالوه بر اصالح 
رفتارهای خویش، به اصالح رفتارهای دیگران نیز تا حّد امکان و براساس روش تعیین شدۀ دین بپردازند. 
آسیب زدن به محیط زیست و استحصال بی رویه از آن از در زمان کنونی مصداق منکر آشکار است که 
نقطۀ مقابل آن، یعنی دعوت به حفظ محیط زیست، نیز یکی از مهم ترین مصادیق معروف است. بدیهی 
است که بی توجهی به این مسئولیت، یعنی امر به معروف و نهی از منکر در همۀ زمینه ها، از جمله مسئلۀ 
محیط زیست، موجب خسران شخص و جامعه خواهد شد. دعوت از مردم برای درخت کاری و ایجاد 
فضای سبز، جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع طبیعی، حفاظت از زیست بوم طبیعی و حیات وحش، 

ممانعت از آلوده کردن آب ها و... همگی نمونه هایی از امر به معروف و نهی از منکر است.
اصل	تغییر	نکردن	خلقت	الهی.	نوشتیم که طبیعت مسخر انسان است. عالمه طباطبایی دربارۀ 
نظام طبیعت می گوید: اجزای عالم مشهود همه بر طبق یک نظام جریان دارد و نظام واحدی بر همۀ آن ها 
حاکم است، بعضی با بعضی دیگر مرتبط و همه با انسان متصل اند. خداوند با تدبیر حکیمانه و از رهگذر 
حواس، آن ها را به انسان تعلیم داده است که خود این مسئله با ماهیت انسان هماهنگ است؛ زیرا انسان 
موجودی متفکر است و خداوند چگونگی تصرف و استعمال هر موجودی را به وی نشان می دهد تا به 
هدفش برسد. با مراجعه به آموزه های وحیانی جنبه های پنهانی این تدبیر خود را به خوبی نشان می دهد و 
همه حکایت از برنامه ای کالن در طبیعت می کند. خداوند در قضیۀ فرزندان آدم که یکی دیگری را به قتل 
رساند، به کالغی اشاره می کند که مبعوث شد تا زمین را بکاود و در نتیجه به قاتل نشان داد که چگونه 
جسد برادرش را دفن کند. در این ماجرا، کالغ از رسالتش آگاه نبود و فرزند آدم خبری از تدبیر حکیمانۀ 
پروردگار نداشت؛ گو اینکه کالغ نمی دانست مأمور خدای سبحان است و قاتل خبر نداشت که تحت تدبیر 
خداوند قرار داشت. نکتۀ درخور توجه در این برنامۀ حکیمانه، زمینۀ علم و آگاهی است که برای قاتل 
فراهم می آید. درواقع، خداوند طبیعت را مسّخر انسان گردانیده و به او حواس درک و ابزار اندیشیدن داده 
است تا با آن ها به تفکر بپردازد و قضایای علمی بسازد و به کمال برسد.  البته نقش انسان در این تصرف، 
نقش یک مربی دانا ست که با شناسایی و بهره گیری از استعدادهای نهفته در طبیعت،  هم مسیر خود را  
به سوی کمال هموار نماید و هم طبیعت را به سوی کمال رهنمون شود. اینکه انسان در جریان خلقت 
تصرف و خلل ایجاد کند و نیز مخلوقات خداوند را  در جهت نیل به هواهای نفسانی خویش تغییر دهد، از 
منظر مبانی دینی، کاری قبیح و ناپسند قلمداد می شود. یکی از آیاتی که باید در این مورد بررسی شود، 
آیۀ 119 سورۀ نساء است که در آن از تغییر خلقت یا آفرینش الهی، به دستوری شیطانی تعبیر شده است.

جدول	2.	مبانی	بینشی	و	ارزشی	اسالمی	پایداری	در	زنجیرة	تأمین
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جدول	3.	مبانی	بینشی	پایداری	در	منابع	دینی

جدول	4.	مبانی	ارزشی	پایداری	در	منابع	دینی

5.	نتیجه	و	یافته	ها
محیط زیست به عنوان مهد پرورش انسان در سال های اخیر با بحران های فراوانی مواجه است؛ استحصال 
بی رویه و خارج از توان منابع محیط زیست و آلودگی های ناشی از تولید بیش از اندازۀ گازهای گلخانه ای و 
نیز زباله و پسماندهای کارخانه های تولیدی و خدماتی سبب تحلیل تدریجی طبیعت و نیروهای آن شده و 
زندگی انسان ها و دیگر موجودات را با خطر جدی مواجه کرده است. انسان کنونی به این موضوع پی برده 
است که ادامۀ این رویه در مواجهه با طبیعت تهدیدی جدی برای حیات او خواهد بود، از این رو، شرکت های 
تولیدی در سراسر جهان در تالش اند زنجیرۀ تأمین محصوالت خود را به سمت پایداری زیست محیطی 
سوق دهند؛ مفاهیم پایداری زیست محیطی و چگونگی تحقق آن در عرصۀ عمل، موضوع زنجیرۀ تأمین 
پایدار را به یکی از مهم ترین و درعین حال چالشی ترین موضوعات پژوهش های صورت گرفته، در بخش 
دانشگاه و صنعت، در دو دهۀ اخیر تبدیل کرده است. از طرفی مسئلۀ الگوی اسالمی پیشرفت و اقتضائات 
آن در چـند سال اخیر در کشور، به گفتمانی ریشه دار در مـیان دانشگاهیان تبدیل شده است. پیش فرض 
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این گفتمان جدید، در مرحلۀ اول، ضرورت شناسایی مبانی بینشی و ارزشی اسالمی در عرصه های مختلف 
علم و فناوری و در مرحلۀ دوم، سیاست گذاری و تالش در جهت انضمامی کردن این مبانی و تالش در 
جهت تحقق آن ها در عمل است. شناخت مبانی به ما در فهم ماهیت، احکام و ساختار نظام علمی کمک 
می کند و چگونگی سیاست گذاری در حوزه های مختلف را نمایان می کند. به طور خالصه، شناخت مبنا 
نقش مهمی را در تحلیل وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب دارد. از سویی دیگر، این شناخت نقش مهمی 
در شیوۀ تعامل علمی کشور با دیگر کشورهای جهان خواهد داشت. زیرا نظام های علمی ـ خواه مستقیم و 
خواه غیرمستقیم ـ متأثر از مبانی و زیرساخت های علمی است. با توجه به مطالب بیان شده، هدف پژوهش 
حاضر عبارت است از شناسایی مبانی بینشی و ارزشی پایدرای زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد 
الگوی اسالمی پیشرفت به عنوان یکی از حوزه های کاربردی علوم انسانی. با توجه به هدف پژوهش و 
اقتضائات موضوع، رویکرد کیفی برای آن انتخاب شد و با روش تحلیل تم به استخراج و شناسایی مبانی 
ذکرشده از منابع دینی ـ  آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع( ـ پرداخته شد. یافته های پژوهش در دو 
طبقۀ اصلی مبانی بینشی و ارزشی ارائه گردید. کردار شمارۀ 1 خالصه ای از طرح پژوهش به انضمام یافته ها 

را نشان می دهد.

رسالت این پژوهش یعنی شناسایی و معرفی مبانی بینشی و ارزشی تنها اولین گام در تدوین و تحقق 
الگوی اسالمی پیشرفت در حوزۀ زنجیرۀ تأمین محسوب می گردد و تحقق الگو منوط به سیاست گذاری 
و اقدام در جهت به عرصۀ عمل درآمدن و خروج از مرحلۀ انتزاع به مرحلۀ انضمام خواهد بود. باید 
توجه کرد که شناخت مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین به معنای پشت پا زدن به نتایج 
پژوهش ها و راهبردهای ارائه شدۀ دانشگاهیان و بخش صنعت نیست؛ بلکه در موارد مختلفی می تواند 
مشابهت های فراوانی هم با آن ها داشته باشد. با شناخت مبانی اسالمی و لحاظ آن می توان نظریه پردازی، 
سیاست گذاری و تجویزهای عملیاتی جامع تری را به انجام رسانید. به عنوان مثالی بارز و روشن، وجود اصل 
لزوم فرجام شناسی، یاد مداوم مرگ و دعوت به دلبستگی نداشتن به دنیا، مصرف گرایی و تکاثرطلبی و 
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به دنیا به عنوان ابزاری برای رسیدن به آخرت نگاه کردن در مبانی ارزشی که خود ناشی از مبنای بینشی 
»موقتی بودن دنیا و باقی بودن آخرت« است، به عنوان مبنایی ناظر بر نظریه پردازی، سیاست گذاری و 
تجویزهای عملیاتی در یکی از موارد می تواند منجر به تالش در جهت فرهنگ سازی و اشاعۀ اصل فوق 
در سطح فرد و جامعه و صنعت گردد؛ با تحقق این مبنا، نخست، مشتریان دیگر رغبتی به خرید کاالهای 
تجملی و غیر ضرور پیدا نمی کنند و به ضرورت و کفایت بسنده خواهند کرد؛ دوم، هدف زنجیرۀ تأمین 
از حداکثر کردن مازاد سود صرفاً اقتصادی برای زنجیرۀ تأمین به »تالش در جهت شناسایی نیازهای 
واقعی جامعه و برآورده کردن آن ها با هدف رشد و پیشرفت حقیقی تمامی مراحل زنجیرۀ تأمین، جامعه 
و محیط زیست« تبدیل خواهد شد. با رویکرد فوق، بساط بسیاری از بحران های پدید آمده در محیط 

زیست از ریشه برچیده خواهد گشت.
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معرفـی و کاربست نظـریۀ عقالنیت اسنلن در
سیاست گذاری تثبیت قیمت ها در ایران

ابراهیم برزگر1، صیاد حسین زاده2

چکیده
	این پژوهش با هدف معرفی و آزمون عملی مدلی از سیاست گذاری نوشته شده است که می تواند برخی از 
چالش های مهم پیِش روی سیاست سازان ـ از قبیل گسیختگی مرحلۀ تدوین از اجرا، نبودِن تئوری مطلوب 
ـ را مرتفع کند یا کاهش  برای سیاست گذاری و عدم تجمیع بازخوردهای شکل گرفتۀ جوامع علمی و منتقدان 
دهد. محققان تالش می کنند به معرفی چارچوبی بپردازند که بتواند الزامات زماِن سیاست گذاری و بعد از 
سیاست گذاری را پوشش دهد. بدین منظور، در پژوهش کنونی سعی شده است »نظریۀ عقالنیت ترکیبی 
ایگنیس اسنلن«، به عنوان مدل مطلوب مدنظر محققان، در یک مطالعۀ موردی بر روی قانون »تثبیت قیمت ها« 
آزمایش شود و راهبردهای آن برای سه مقام طراحی، اجرا و بازخورد استخراج گردد. روش جمع آوری داده ها 
کتابخانه ای ـ مصاحبه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کیفی ـ ساختاری است. یافته ها توانایی این چارچوب 
نظری در ترمیم گسیختگی دو مرحلۀ طراحی نظری و کاربست عملی سیاست ها را تأیید می کند، که هم زمان 

می تواند بستری مناسب برای تجمیع نظرهای خبرگان مختلف در مرحلۀ تحلیل و بازخورد نیز باشد.

کلیدواژه	ها:	اصالح ماّدۀ 3  برنامۀ چهارم توسعه، تثبیت قیمت ها، سیاست گذاری، عقالنیت اسنلن، 
عقالنیت اقتصادی، سیاسی، حقوقی، علمی.

1.	مقدمه
سیاست گذاری شامل دو مقام تدوین و اجراست که هرچند با هم تفاوت دارند، اما باید توجه کرد که مرحلۀ 
»تدوین« مقدم و بسترساز مرحلۀ »اجرا« ست و موفقیت در مرحلۀ »اجرا« نیز در گرو مطلوبیت مرحلۀ 

barzegar.2010@yahoo.com :1. استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی؛ رایانامه
 sayadhoseinzadeh@yahoo.com :2.کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه عالمه طباطبایی)نویسنده مسئول(؛ رایانامه 

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 7، شمارۀ 22، بهار96



»تدوین« است. این رابطه ضمن اینکه همبستگی فرایند سیاست گذاری را نشان می دهد، بیانگر توجه به 
الزامات مرحله اجرا در مقام تدوین است. هرچند مدّونان و کارشناسان سیاسی الزامات اجرایی را به مجریان 
امر سپرده اند اما در پژوهش حاضر، محققان بر آن هستند که اهمیت توجه به مقولۀ اجرا در مرحلۀ تدوین 
را با توجه به چالش های پیِش روی سیاست گذاری به سیاست سازان و کارشناسان سیاسی یادآور شوند. 
سیاست سازان اغلب موانع سر راه موفقیت سیاست های اتخاذشده را به مجریان امر نسبت داده و مدعی اند 
که سازوکارهای اجرایی مورداستفادۀ مجریان، متناسب با محتوای سیاست نبوده است. اگرچه با این دلیل 
می توانند توجه منتقدان را به سوی مجریان سوق دهند و از زیر هجمه های تحلیل گران شانه خالی کنند، اما 
نباید فراموش کرد که این به بهای عدم تحول در سیاست گذاری است و طبیعتاً در آینده نیز سیاست های 
ناکارآمدی اتخاذ خواهد شد؛ مگر اینکه مسیر توجهات علمی را از مقولۀ اجرا به مقوله تدوین تغییر دهیم. 
این تحول ضمن اینکه نگاه های منتقدان و مجامع علمی را به مقولۀ تدوین و محتوای سیاست گذاری متوجه 
خواهد کرد، موجب خواهد شد که مدّونان نیز خود را در اجرای درست و یا نادرست سیاست ها مسئول 

بدانند. 
محققان در این پژوهش قصد دارند با معرفی الگوی »عقالنیت ترکیبی اسنلن«، هم نقش مدّونان در 
مقولۀ اجرا را روشن سازند و هم گسیختگی مرحلۀ اجرا از تدوین را ترمیم کنند. هرچند پژوهشگران قباًل 
در پژوهشی مشابه با موردپژوهی هدفمند کردن یارانه ها به این الگو پرداخته اند، اما در اینجا امکان های دیگِر 
این مدل نظری ـ همچون تجمیع بازخوردهای شکل گرفته و توانایی آن در هضم بازخوردها ـ نیز مورد توجه 
است. درواقع، این پژوهش با موردپژوهی متفاوت، الزامات حین و بعد از سیاست گذاری را توأمان پوشش 
خواهد داد؛ یعنی ضمن توجه به گسیختگی مقام تدوین از مقام اجرا در سیاست گذاری، به الزامات بعدی آن 
نظیر تجمیع بازخوردهای متخصصان در قالب انتقاد، پیشنهاد و بعضاً راهکار نیز توجه دارد. در پژوهش های 
مشابه قبلی محققان ـ  همچون مقالۀ »بررسی عقالنیت سیاست گذاری عمومی در ایران ـ مطالعه موردی 
قانون هدفمندکردن یارانه ها« 3 و پایان نامه کارشناسی ارشد »نظریۀ عقالنیت و مصوبات عدالتی مجلس 
شورای اسالمی دورۀ هفتم و هشتم« )حسین زاده، 1395: 7-11( ـ به پیشینۀ پژوهش به تفصیل اشاره شده 
است که نشان می دهد در عرصۀ سیاست گذاری با فقر تئوریک مواجه هستیم. درواقع، مسئله وارۀ سیاست 
سازان از یک جهت به نداشتن تئوری های مناسب برای تصمیم گیری بر می گردد و از طرف دیگر به انباشت 
تحلیل های متفاوت و بعضاً متعارض که سیاست سازان را با ابهام روبه رو ساخته است. بنابراین، کوشش 
می شود با معرفی و کاربست چارچوب نظری عقالنیت ترکیبی اسنلن بر روی قانون تثبیت قیمت ها، اهمیت 
توجه به الزامات مقولۀ اجرا در مرحلۀ تدوین بررسی شود و در نتیجۀ آن کم و بیش گسیختگی دو مرحلۀ 

تدوین و اجرا کاهش یابد و الزامات پسا سیاست گذاری نیز مورد توجه قرار بگیرد.

2.	روش	شناسی
اینکه  برای  است. غیرساختارمند  )غیرساختارمند(  و مصاحبه ای  کتابخانه ای  داده ها  روش جمع آوری 
اطالعات به دست آمده از یک مصاحبه غیرساختارمندکامالً خودانگیخته است و انطباق بیشتری با واقعیت 
دارد )برزگر و حسین زاده، 1395: 59(. روش کتابخانه ای نیز برای بخش معرفی چارچوب نظری و روش 
مصاحبه ای برای کاربست عملی چارچوب موردنظر، استفاده خواهد شد. مطابق روش مصاحبه ای، قرار 
است برای عملیاتی کردن چارچوب عقالنیت اسنلن بر روی قانون تثبیت قیمت ها، به صورت حضوری و 
عمقی، نظرهای متخصصان حوزه های عقالنیت چهارگانه )سیاسی، اقتصادی، قانونی و حرفه ای( مندرج در 
چارچوب عقالنیت اسنلن را جویا شوند. جامعۀ آماری مصاحبه شوندگان به منظورِ تسریع در فرایند پژوهش 
3.  برزگر، ابراهیم و صیاد حسین زاده. )1395(. »بررسی عقالنیت سیاست گذاری عمومی در ایران: مطالعۀ موردی قانون هدفمند کردن 

یارانه ها«. فصلنامۀ سیاست گذاری عمومی. دورۀ 2. شمارۀ 1. صص 79-51.
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و اعتبار داده های کسب شده به بیست متخصص مرتبط محدود است؛ یعنی برای هر حوزۀ عقالنیت پنج 
متخصص مدنظر قرار گرفته است. برای نمونه، برای حوزۀ عقالنیت سیاسی پنج متخصص رشتۀ علوم و 
برای حوزۀ عقالنیت اقتصادی نیز پنج اقتصادان مسلط به موضوع پژوهش انتخاب خواهد شد. از آنجا که 
انتظار نمی رود همۀ دانش آموختگان علوم سیاسی به قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی، به ویژه قانون 
موردنظر و ابعاد سیاسی آن پرداخته و صاحب نظر باشند، ناگزیر ماهیت و شیوۀ انتخاب مصاحبه شوندگان 
قضاوتی و غیرتصادفی خواهد بود؛ چراکه تنها افراد خاصی قادر به ارائۀ اطالعات موردنظر ما خواهند بود. از 
آنجا که روش جمع آوری داده ها مصاحبه ای و به صورت شفاهی خواهد بود، مقتضی است که روش تجزیه 
و تحلیل نیز کیفی باشد. روش کیفی خود شامل تحلیل کّمی، ساختاري و تفسیري است. در تحلیل کّمی  
متن نوشتاري مصاحبه ها رمزگذاري و شمارش می شود و با استفاده از روش هاي آماري تحلیل می گردد. در 
تحلیل ساختاري متن نوشتاري، برحسب تعداد واژه ها، اصطالحات و مفاهیم و میزان تکرار آن ها شمارش و 
تحلیل می شود. در تحلیل تفسیري، پژوهشگر در صدد است که پیام هاي نهفته در متن نوشتاري مصاحبه 
را آشکار سازد و براساس آن، نظریۀ از قبل تعیین شده اي را توسعه دهد یا نظریۀ زمینه اي را ارائه دهد 
)کریمی، 1392: 71(. با توجه به تعریف فوق، محققان نوع دوم تحلیل کیفی، یعنی کیفی ـ ساختاری، را در 
نظر خواهند داشت تا به مدد آن، داده های کسب شده تجزیه و تحلیل و نتایج مورد نیاز برای پیشگیری از 

چالش های پیش گفته به سیاست سازان و کارشناسان سیاسی ارائه شود.

3.	معرفی	نظریۀ	عقالنیت	اسنلن
ایگنیس اسنلن،4 محقق برجستۀ مدیریت دولتی، با توجه به رویکرد پنجم پست مدرنیسم یعنی عدم 
وجود ابرعقالنیت،5 سعی می کند مدلی ارائه دهد که در آن الزامات مختلف عقالنیت های بازیگر در عرصۀ 
سـیاست گذاری مورد خـدشه قرار نگیرد و یا یکی بر دیگری اولـویت نیابد )Snellen, 2002: 326(. به 
نظر این محقق، هر رویکردی در سیاست گذاری باید الزامات عقالنیت چهارگانۀ اقتصادی، سیاسی، قانونی 
و حرفه ای )عملی( را رعایت کند. به عقیدۀ اسنلن، چهار رویکرد مذکور باهم مرتبط اند و در اساس، اولویتی 
نسبت به هم ندارند؛ بلکه برحسب شرایط هر یک از جنبه ها می تواند بر دیگر جنبه ها اولویت پیدا کند 

)Snellen, 2002: 325(. وی الگوی مدنظر خود را مطابق شکل1 مفهوم سازی می کند.

شکل	1.	مدل	مفهومی	عقالنیت	ترکیبی	اسنلن
Snellen, 2002: 331 :منبع

4. Ignace Snellen
5. super rationality 113
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عقالنیت	سیاسی.6	براساس این عقالنیت، ماّدۀ اولیۀ علم سیاست کشمکش بر سر سیاست است. در 
این کشمکش، قدرت متقاعدسازي طرف مقابل با رویه های رأی دهی و قدرت قانون گذاری انجام می شود. 
این کشمکش سیاسی از نزاع و ستیزه های سخت جلوگیري می کند و جامعه را از دیکتاتوري و الیگارشی 
حفظ و آرامش جامعه را ممکن می سازد. یکی از عناصر این عقالنیت این است که حتی در یک سیستم 
دموکراتیک، دولت بتواند در عین ادعاي برابري، توزیع نابرابر )منابع مختلف( را برقرار سازد. عنصر دوم 
عقالنیت سیاسی به استمرار قدرت فرد یا گروه های موجود در فرایند سیاست گذاری توجه می کند و بدین 
ترتیب بیان می کند که بدون توجه به این امر خطر عدم پذیرش سیاست توسط آن افراد و گروه ها اتفاق 
می افتد. عنصر سوم در این عقالنیت به یکپارچگی جامعه و مشارکت جمعی در حل مسائل عمومی توجه 
می کند. بنابراین، مشاهده می شود که با نادیده انگاشتن این عناصر کیفیت و پایداري جامعه و حکومت به 

.)Snellen, 2002: 327-328( مخاطره می افتد
عقالنیت	اقتصادی.7	از این حقیقت ناشی می شود که ابزار پاسخ به نیازها محدود است و هرچقدر 
از ابزار در دسترس استفادۀ اقتصادی تری شود، تعداد نیاز بیشتري را می توان پاسخ گفت. عناصر این 
عقالنیت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل کارآمدي اقتصاد خرد و اقتصاد کالن است. در بسیاري 
از سیاست های حکومتی، عنصر کارآمدي اقتصاد کالن بسیار مهم تر از اقتصاد خرد است. لزوم رعایت این 
نوع عقالنیت کاماًل بدیهی است و ضرورتاً باید به »اصول اقتصادي« و »انگیزه اقتصادي« نیز توجه کرد 

.)Snellen, 2002: 329(
عقالنیت	قانونی.8	سیاستی از عقالنیت قانونی برخوردار است که با اتکا به قانون اساسی و سایر 
قوانین، تدوین، اجرا، ارزیابی و تغییر و خاتمه یابد. براساس این نوع عقالنیت، دولت در پی توجه به 
الزامات قانونی است تا بدین وسیله »اطمینان قانونی« در رفتارهای دولت رعایت شود. اولین عنصر این 
نوع عقالنیت برابري در پیشگاه قانون است که ادعاي حکومت در مورد برابري را توجیه می کند. عنصر 
دوم محافظت از بروز عمل خودسرانه، و عنصر سوم اطمینان یافتن از حداقل درجه خردمندي در اقدامات 
حکومت است که می تواند مکمل دیگر عناصر نیز باشد. شفافیت و انسجام در سیستم قانونی و رعایت این 
عناصر از الزامات رسمی و اساسی براي عقالنیت قانونی است و این وظیفۀ کسانی است که سیستم قانونی 

 .)Snellen, 2002: 328-329( را به وجود آوردند و وظیفه حفظ آن را دارند
عقالنیت	حرفه	ای	(علمی).9	مدنظر قرار دادن دانشی که از تجربیات عملی کسب می شود، دانش 
عملی در مورد الگوهاي رفتاري در بخش ها و حوزه های سیاست و توجه به امکان سنجی مداخالت دولت 
از پیش فرض های یک سیاست گذاری عقالنی است. همچنین، در این عقالنیت جامعه شناسی سازمان ها، 
روان شناسی جامعه، علوم ارتباطات، شاخه های محور علوم اجتماعی و دانش فنی، نقش مهمی ایفا 

.)Snellen, 2002: 329-330( می کنند. این علوم مستقاًل بر اقدامات واقعی تکیه دارند
اسنلن با سه حوزۀ عقالنیت سیاسی، اقتصادی و قانونی به مقام نظریه پردازی و الزامات آن توجه دارد؛ 
ولی در حوزه عقالنیت حرفه ای الزامات اقدامات عملی و علمی مورد توجه است که  نشان می دهد که وی 
نیز در کنار معدود اندیشمندانی چون پرسمن و ویلداوسکی تمهیدات اجرایی در مرحله تدوین را مهم تلقی 
می کند. پرسمن و ویلداوسکی بزرگ ترین مشکل در اجرای سیاست ها را عدم توجه به تمهیدات خاص 
در مرحله شکل گیری آن تلقی می کنند )دنهارت، 1380: 223(. محققان دیگری نیز قبل از اسنلن سعی 
کرده اند عوامل مربوط به ناکارآمدی سیاست ها را صرفاً به مرحله اجرا محدود نکنند؛ دانشمندانی چون فرمن 

6. political rationality
7. economic rationality
8. legal rationality
9. professional rationality
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که می گفت: در حقیقت نکتۀ کلیدي در فرایند سیاست گذاری عمومی، فاصله بین سیاست ها و اجراي  موفق 
آن هاست )Ferman, 1990: 48(. هرچند پرسمن و ویلداوسکی  به پر کردن خأل »اجرا« در مطالعات 
سیاست گذاری عمومی کمک کردند )Pressman and Wildavsky, 1973 ( با این حال به گواهی جیمز 
اسالک تحقیقات حوزۀ اجرای سیاست، از اواسط دهۀ 80 تا اواسط دهۀ اول قرن بیست ویکم میالدی 
پیشرفت چندانی نداشته است )Slack, 2005: 3(. درهرصورت، تحقیقات انجام شده در مورد نحوۀ اجرای 
سیاست های عمومی به نتیجۀ واحدی رسیدند: عدم موفقیت در اجرای سیاست گذاری را نمی توان صرفاً 
به عملکرد مجریان تقلیل داد. این یافتۀ پر ارزش مقدمۀ توجه به تمهیدات اجرایی در تدوین سیاست ها 
خواهد بود که در این پژوهش نیز پیگیری می شود. با توجه به مؤلفه های مطرح شده در متن هریک از 
عقالنیت های چهارگانه، محققان پرسش هایی را استخراج و در مصاحبه حضوری به کار خواهند برد؛ البته 
شایان ذکر است که پرسش های به دست آمده با سپهر سیاسی، اقتصادی، حقوقی و حرفه ای ایران منطبق 
شده است. این انطباق سازی در الیۀ چهارم الگو مطابق مدل زیر صورت گرفته و سعی شده است ضمن 
توجه به شاخصه های مختلف عقالنیت ها در جامعۀ ایران، از تغییر و دگرگونی چارچوب نظری اسنلن پرهیز 
شود. علت این انطباق سازی نیز به مقولۀ تفاوت و بعضاً تعارض در زیست بوم »مدّون الگو« و زیست بوم 
»مصرف کنندۀ الگو« برمی گردد. به عبارت دیگر، علوم انسانی وارداتی از خاستگاه غربی آن نمی تواند در 
بسیاري از عرصه ها مانند علوم سیاسی، اعتماد مخاطبین سیاست گذاری را تأمین کند یا به راحتی در 
دستگاه نظري و ذهنیت ایرانی و اسالمی پذیرفته شود )برزگر و حسین زاده، 1395: 57( و علت اینکه 
محققان الیه های دیگر الگو را جرح و تعدیل نکردند نیز برمی گردد به مقام بهره گیری، یعنی پژوهشگران 

سعی کرده اند فعالً در مقام مصرف کننده باشند.

شکل	2.	طبقه	بندی	الیه	های	مدل	مفهومی	عقالنیت	ترکیبی	اسنلن

4.	کاربست	عملی	نظریۀ	عقالنیت	اسنلن
کوشش می کنیم مطابق مدل اسنلن، قانون تثبیت قیمت ها و یا اصالح  ماّدۀ 3  قانون  برنامۀ  چهارم  توسعۀ  
اقتصادي ، اجتماعی  و فرهنگی  جمهوري  اسالمی  ایران  را که در دهۀ اخیر در مجلس اصول گرای هفتم 
در جلسۀ  علنی  سه شنبه  مورخ  1383/10/22 با اصالحاتی  تصویب  و به  تأیید شوراي  نگهبان  نیز رسیده 
بود، واکاوی کنیم بیش از یک دهه از تصویب و اجرای قانون فوق می گذرد و بالغ بر صدها گزارش و تحلیل 
به مدّونان و مراکز پژوهشی ارائه شده است. انباشت تحلیل ها و آسیب شناسی ها در کنار نداشتن الگوی 
متناسب جهت طبقه بندی این تحلیل ها موجب شده است که بازخوردهای صورت گرفته به نحو صحیح 
115و راهبردی به مدّونان و مسئوالن انتقال نیابد. در این بخش، کوشش می شود با مراجعه به نخبگان چهار 
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عقالنیت مدل اسنلن، زوایای پنهان و آشکار قانون مذکور که به دالیلی هنوز کشف نشده و یا در قالبی 
مطلوب تجزیه و تحلیل و در اختیار مسئوالن ذی ربط قرار نگرفته است، واکاوی و ارائه گردد. 

قانون تثبیت قیمت ها و یا اصالح ماّدۀ 3 برنامۀ چهارم توسعه چیست؟ ماّدۀ 3 برنامۀ چهارم توسعه به 
افزایش تدریجی قیمت سوخت طی 5 سال تا رسیدن به قیمت »فوب« خلیج فارس می پرداخت. در این 
ماّدۀ مهم که پس از تصویب مجلس ششم )1383/۶/11( و شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفته 
بود، پیش بینی شده بود که در پنج سالۀ منتهی به سال آخر برنامۀ چهارم، قیمت حامل های انرژی تا سطح 
قیمت های عمده فروشی خلیج فارس واقعی شود )قانون برنامۀ چهارم توسعه، 1383: ذیل ماّدۀ 3(. در واقع 
از اواخر دهۀ 13۶0 تا سال 1383، دولت هرسال در الیحۀ بودجه درصدي بین 5 تا 25 درصد بر نرخ 
خدمات یا کاالهاي شرکت هاي عظیم دولتی )پخش و پاالیش فراورده هاي نفتی، مخابرات ایران، ملی 
گاز ایران و...( می افزود و نمایندگان مجلس  اغلب با درخواست مدیران این شرکت ها موافقت می کردند. 
در تدوین قانون برنامۀ چهارم توسعه در نیمل اول 1383، مجلس و دولت وقت تصمیم  گرفتند دربارۀ 
فراورده هاي نفتی، به جاي افزایش های تدریجی و ساالنه، کار را یکسره کنند و به شرکت ملی پخش و 
پاالیش اجازه دهند از ابتداي فروردین 1384، محصوالتش )بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و...( 
را به نرخ فوب خلیج فارس )آزاد بین المللی( عرضه کند. این تصمیم به تصویب مجلس ششم رسید؛ اما 
مجلس هفتم در نخستین مصوبات خود، ماّدۀ 3  قانون برنامه چهارم را حذف کرد. ماّده اي که در صورت 
اجرا، شرکت ملی پاالیش و پخش را مجاز می کرد قیمت بنزین را از لیتري 80 تومان به لیتري 320 تومان 
)به قیمت هاي آن روز( افزایش دهد؛ اما مجلس هفتم با این استدالل که این ماّده قانونی تورم زا است، با 
تصویب اصالحیه ای که بعداً نام »طرح تثبیت قیمت ها« به خود گرفت، آن را ملغی کرد. براساس طرح 
تثبیت قیمت ها، ماّدۀ سوم برنامۀ چهارم توسعه حذف شد و دولت مکلف  شد قیمت یازده قلم کاال و خدمات 
دولتی چون قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، آب، برق، مخابرات، فاضالب و... را بر مبنای قیمت های تابستان 
1383 محاسبه و از مردم اخذ کند. اکنون به دور از جنجال های سیاسی و رسانه ای بعد از ده سال به محک 

این قانون پرداخته خواهد شد.

5.	جمع	آوری	داده	ها
10(E) شوندگان	مصاحبه	اختصاصی	کد	اقتصادی،	عقالنیت	1.	5.

ـ	قانون	تثبیت	قیمت	ها	به	چه	میزان	رفاه	شهروندان	را	تأمین	کرده	است؟
E1: جلوگیری از افزایش بی رویۀ نرخ کاالهای انحصاری دولت نظیر بنزین، گازوئیل، نفت و...، به نفع 

همۀ شهروندان بود؛ وگرنه طبق ماّدۀ 3 برنامۀ چهارم توسعه، قیمت انرژی به قیمت منطقه ای می رسید 
که شوک توری 150 درصدی ایجاد می کرد.

E2: با این قانون مجلس هفتم توانست جلِو تورم باالی 40 درصد در سبد کاالهای خانوارهای ایرانی را بگیرد 

که این امر هم موجب تأمین رفاه مالی شهروندان شد و هم موجب کنترل بی رویۀ هزینه های دولتی گردید.
E3: باید توجه کرد که منابع مالی موردنیاز این قانون از حساب ذخیرۀ ارزی تأمین می شد و ناخواسته 

آثار تعدیلی برخی حامل های انرژی به دلیل کسری بودجه خنثی می گردید و این مسئله نه تنها مؤید 
کنترل تورم نبود بلکه به تورم دامن می زد.

E4: این قانون باعث ثبات و رونق اقتصادی در کشور شد و متعاقباً قدرت خرید و رفاه شهروندان افزایش 

می یافت؛ چراکه با این طرح قیمت آب، برق، تلفن و بنزین در سال 84 ثابت ماند و برای مهروموم های آتی 
هرگونه افزایشی مشروط شد.

1٠. جهت صیانت از اطالعات مصاحبه شوندگان، از افشای مشخصات پرهیز شده است؛ بنابراین به جای اسامی از کدهای اختصاصی 
مجزا برای هر حوزۀ عقالنی استفاده خواهد شد.
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E5: این طرح مانع از افزایش نرخ اهّم کاالهای اساسی مصرفی شهروندان و دولت شد؛ بیشتر 

شهروندان از آن بهره مند شدند.

ـ	تأثیر	قانون	تثبیت	قیمت	ها	بر	درآمد	ملی	چقدر	بوده	است؟
E1: با کنترل هزینه های مصرفی دولتی و هدایت منابع مالی به سمت توسعۀ زیرساخت های حمل ونقل 

عمومی مندرج در تبصرۀ 13 بودجۀ 1385، ضمن افزایش ظرفیت سرمایه گذاری خارجی و اشتغال زایی 
داخلی، با افزایش درآمد ملی مواجه شدیم.

حامل های انرژی همچون بنزین یک کاالی تورمی است که اثربخشی آن در جامعه بسیار   :E2

باالست و وقتی تصمیم گرفته می شود که برای سال بعد قیمت آن تثبیت شود؛ یعنی کنترل تورم، کنترل 
تورم بر درآمد ملی تأثیر مثبت دارد.

E3: برداشت 3/3 میلیارد دالری از حساب ذخیرۀ ارزی و کاهش بیش از 200/000 شغل متعاقب 

این قانون در سال های اولیه، نشان دهندۀ کاهش درآمد ملی است.
E4: بعد از اجرای این قانون و درنتیجه ثبات و رونق اقتصادی شکل گرفته، شاهد عملکرد عقالنی 

عامالن اقتصادی داخل کشور بودیم که موجب رشد شاخص درآمد ملی شد.
E5: برنامه ریزی برای نرخ عرضه کاالهای اساسی بر اساس سطح قدرت خرید داخلی از یک طرف 

موجب حفظ قدرت خرید شهروندان و از طرفی دیگر تقاضا برای کاالهای داخلی همچنان محفوظ 
می ماند که باعث افزایش تولید و اشتغال می شود. 

ـ	میزان	تأثیر	قانون	تثبیت	قیمت	ها	بر	اشتغال	ملی	را	چگونه	ارزیابی	می	کنید؟
E1: توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی کشور به عنوان خدمت جانشین درنتیجه این قانون که 

در تبصره 13 بودجه سال 85 آمده است خود مؤید افزایش اشتغال و توان سرمایه گذاری داخلی است.
E2: تأثیر مثبت داشت؛ چراکه به دولت اجازه می داد عایدات حاصل از صرفه جویی در مصرف کاالهای 

مشمول این طرح را در بخش های تولید و اشتغال سرمایه گذاری کند. 
تأثیر منفی این طرح بر اشتغال مشهود بود. این طرح با تثبیت نرخ اهم کاالهای سوختی،   :E3

هزینه های مربوط به بخش تولید و اشتغال که می توانست از محل درآمد افزایش تدریجی این کاالها عاید 
سرمایه گذاران شود را عمالً به صفر رساند.

E4: با بهره مندی صحیح دولت و عامالن اقتصادی از این قانون، بنگاه های تولیدی و اشتغال زا توانستند 

زمینه های جدید سـرمایه گذاری و سود بیشتر را در دسـتور کار قرار دهند، ازجملۀ آن تبصرۀ 13 قانون بودجۀ 
سال 85 بود که بعداً به »قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت« تغییر یافت. 

E5: این قانون خللی در روند سرمایه گذاری و اشتغال زایی ایجاد نکرد بلکه با کاهش تورم و حفظ 

ارزش پول در جامعه، دولت و نهادهای ذی ربط اجازه سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشتری پیدا کردند.

ـ	رابطۀ	قانون	تثبیت	قیمت	ها	با	امنیت	اقتصادی	(مقاومت	در	برابر	هجمه	اقتصادی	دشمن/	ثبات	
اقتصادی	داخلی)	چگونه	است؟

E1: با تثبیت قیمت اقالم سوختی نظیر بنزین و گازوئیل و برق، رونق و ثبات اقتصادی و کاهش تورم 

به جامعه رو کرد که درنتیجۀ آن، هم از ورود کاالهای مشابه ارزان خارجی به داخل کاسته شد و هم 
امنیت اقتصادی داخلی حاصل گردید.

E2: از اهداف این قانون همین حفظ ثبات اقتصاد داخلی از طریق کنترل تورم و برنامه ریزی نرخ 
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کاالهای اساسی مصرفی دولت و شهروندان بود؛ به طوری که شهروندان در 1388 با کمترین میزان تورم 
و با باالترین قدرت امنیت اقتصادی مواجه شدند.

E3: دولت با طرح تثبیت قیمت ها مستمسکی برای دست اندازی به صندوق ذخیرۀ ارزی ملی پیدا 

کرد و از طرفی دیگر، با تثبیت قیمت کاالهای سوختی داخلی و افزایش نرخ کاالهای سوختی خارجی، 
فساد اقتصادی داخلی رونق گرفت. 

E4: تصویب طرح تثبیت قیمت کاالهای چون آب، برق، تلفن و بنزین و دیگر کاالهای اساسی موجب 

باال رفتن امنیت اقتصادی در کشور شد.
E5: تأمین مصالح عمومی کشور درگرو اجرای این قانون بود و با تصویب این طرح هم دست سودجویان 

کوتاه شد و مصالح عمومی تأمین گردید که متعاقب آن امنیت اقتصادی نیز حفظ شد.

ـ		میزان	رعایت	تحلیل	های	هزینه/	منفعت	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها	را	چگونه	ارزیابی	می	کنید؟
E1: برآورد هزینه های تحمیلی به شهروندان درنتیجه اجرای ماّدۀ 3 برنامۀ چهارم توسعه توسط 

نمایندگان مجلس هفتم که تورم 150 درصدی را رقم می زد و جلوگیری از اجرای آن، نشانگر منفعت 
تصویب طرح تثبیت قیمت هاست.

E2: سود بیشتر و ضرر کمتر، چراکه منفعت های چون کاهش تورم، کنترل هزینه های مصرفی، 

کنترل رکود، بهینه سازی مصرف سوخت، توسعۀ زیرساخت های حمل ونقل عمومی برای صرفه جویی در 
مصرف بنزین و ... داشت.

E3: زیان هایی چون کاهش توان سرمایه گذاری، به خطر انداختن مصالح ملی و عمومی، افزایش 

بیکاری، افزایش تورم، ضد توسعه بودن، افزایش گسترۀ فساد و قاچاق، افزایش رانت خواری، افزایش قدرت 
دولت در برابر شهروندان )اقتصاد دستور بنیان( ازجمله زیان های واردشده متاثراز اجرای این طرح بود. 

E4: منافع حاصل از قانون موجب رونق اقتصادی، ثبات اقتصادی، باال رفتن امنیت اقتصادی و تأمین 

رفاه شهروندان بود که در برابر هزینه های آن ناچیز به شمار می رود. بله این قانون هزینه های داشت و آن  
مخالفت شرکت های متصدی تأمین کاالهای مورداشارۀ این طرح بود. البته می دانیم که هیچ قانونی وجود 

ندارد که متحمل هزینه هایی نگردد.
E5: این طرح برای جلوگیری از ضرر و زیان ماّدۀ 3 برنامۀ چهارم مطرح شد و قرار بود برای صیانت از 

طبقات زیرین و فقیر جامعه و بهینه سازی مصرف سوخت این قانون جایگزین ماّدۀ 3 برنامۀ توسعه چهارم شود. 

(P) شوندگان	مصاحبه	اختصاری	کد	سیاسی،	عقالنیت	2.	5.
ـ	آیا	قانون	تثبیت	قیمت	ها	توانسته	است	شهروندان	طبقات	باالی	جامعه	را	برای	توزیع	منابع	به	نفع	

طبقات	زیرین	و	کم	درآمد	اقناع	کند؟
P1: اقالم مشمول این قانون مخصوصاً بنزین جزء کاالهایی بودند که بیشتر طبقات اجتماعی مرفه 

و پردرآمد ماشین دار از آن بهره می بردند بنابراین تثبیت و ثابت نگه داشتن نرخ آن ها بیشتر به نفع 
شهروندان طبقۀ متوسط به باالبود.

P2: مجلس هفتم با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر جایگزین اصالح طلبان مجلس ششم شد. این 

قانون نیز مؤید عمل به وعده توسط اصول گرایان در اوایل کار مجلس هفتم به شمار می رود؛ اما در عمل 
بیشتر اقشار متوسط به باال از آن بهره بردند.

P3: این قانون را مجلس هفتم با هدف تخریب دولت وقت اصالح طلب و به کرسی نشاندن اصول گرایان 
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در انتخابات دولت نهم، به تقریر درآورد.
P4: هم زمانی این قانون با اتمام دوران دولت آقای خاتمی و اوایل کار مجلس اصول گرایان هفتم، 

جنبه های کارشناسی این قانون را ازنظر مدّونان دور نگه داشت؛ بنابراین وعدۀ حمایت از اقشار آسیب پذیر 
در البه الی رقابت سیاسی به خاک سپرده شد.

P5: اقناع یا عدم اقناع شهروندان ثروتمند برای توزیع ثروت بیشتر بین اقشار ضعیف، به نظر من، نه با 

قوانین شیک و خوش اسم، بلکه با اصول اخالق سیاسی و اجتماعی ممکن می شود. برای همین این قانون در 
مرحلۀ وعده دادن لباس عدالت به تن کرد ولی در واقعیت امر نتوانست از منافع طبقات محروم دفاع کند.

ـ	پذیرش	قانون	تثبیت	قیمت	ها	از	طرف	اصول	گرایان	چگونه	بوده	است؟
P1: اکثریت حاضر در مجلس که اصول گرایان بودند از این قانون استقبال کردند و آن را بازیچه ای 

برای زیر فشار گذاشتن دولت وقت و تخریب مجلس قبلی )ششم اصالح طلبان( قراردادند؛ و موفق هم 
شدند به نحوی که دولت نهم با ریاست جمهوری فرد ناآشنایی عرصۀ سیاسی رقم خورد.

P2: جناح اصول گرایان این قانون را ابزار حمایت از اقشار محروم تلقی می کرد؛ به همین دلیل، با 

اکثریت آرا از آن حمایت و صیانت کردند که متأسفانه در عمل و در شرایط موجود آن زمان، این قانون 
به نفع رانت خواران و اقشار مرفه تمام شد.

P3: طیف اصول گرایان مجلس هفتم که اکثریت را تشکیل می دادند با هدف کسب کاخ ریاست جمهوری 

در انتخابات آتی، به تصویب قانون اصالح ماّدۀ 3 برنامۀ چهارم توسعه همت گماشتند که موفق هم شدند.
P4: اغلب نمایندگان این جناح و دیگر افراد مسئول و شاخص، موافق این قانون بودند و آن را روزنه ای 

برای موفقیت های سیاسی بعدی و نقطۀ مثبتی در کارنامۀ خود بشمار می آوردند.
قانون تثبیت قیمت حامل های انرژی از ابتدا مدنظر اصول گرایان مجلس هفتم بود و اغلب   :P5

نمایندگان این طیف از این قانون استقبال کردند. البته از طیف اصالح طلبان هم افرادی در مجلس بودند 
که به صورت تلویحی به تصویب این قانون کمک کردند.

ـ	موضع	اصالح	طلبان	نسبت	به	تصویب	قانون	تثبیت	قیمت	ها	را	چگونه	ارزیابی	می	کنید؟
P1: طیف اصالح طلبان )مغلوبان مجلس هفتم( این قانون را بازیچۀ اصول گرایان برای پیروزی در 

انتخابات ریاست جمهوری آینده تصور می کردند و در پی تخریب آن برمی آمدند. از افراد شاخص این 
طیف می توان به رئیس جمهور وقت اشاره کرد.

P2: اصالح طلبان برای حفظ موقعیت خود و غلبه بر رقیب سیاسی یعنی اصول گرایان، هرگونه اقدامی 

از طرف آن ها را محکوم به شکست معرفی می کردند؛ به نحوی که نمایندگان طیف اصالح طلب مجلس 
هفتم، این قانون را لکه ای سیاه بر کارنامۀ اصول گرایان مجلس به شمار می آورند.

P3: این طیف مخالف جدی این طرح بود؛ چراکه این قانون موجب شد به منافع ملی کشور ضرر 

برسد و دولت دچار کسری بودجه شد و بیش از 8 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کرد و به 
بازار ریخت که نتیجۀ آن تورم سرسام آور بود.

P4: کارشناسان اقتصادی و سیاسی طیف اصالح طلب با موضع مخالف، در مقابل کارشناسان اقتصادی 

و سیاسی اصول گرایان به نقد این قانون پرداختند که متأسفانه طیف اصول گرایان بدون توجه به آن ها به 
تصویب و اجرای قانون اقدام کردند. 

P5: بازیگران سیاسی اصالح طلب برای رقابت با رقیب سیاسی خود به مخالفت با این طرح به پا 

خواستند بدون آنکه از مزایا و معایب این قانون مطلع باشند.
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ـ	حمایت	شهروندان	از	قانون	تثبیت	قیمت	ها	چگونه	بوده	است؟
P1: خبر مسرت بخش رئیس مجلس شورای اسالمی در نزدیکی عید نوروز مبنی بر عدم افزایش قیمت 

کاالهای مصرفی انرژی، عموم شهروندان را خرم و خرسند گرداند.
P2: مردم از اینکه قیمت گاز و برق و تلفن و بنزین برای سال آتی افزایش نخواهد یافت خوشحال 

شدند و به قول رئیس مجلس وقت، عیدی خوبی از مجلس هفتم گرفتند.
P3: عموم شهروندان متوسط به پایین علمی جامعه از خبر ثابت بودن قیمت کاالهای مهمی چون 

بنزین و برق و گاز و... خوشحال شدند و از عواقب آن چندان مطلع نبودند؛ بنابراین از آن استقبال کردند.
P4: اکثر مردم از این قانون استقبال کردند اما آن دسته از شهروندانی که به نحوی به تولید و عرضه 

و فروش این کاالها مشغول بودند از این خبر چندان استقبال نکردند و حتی شرکت های عظیم متصدی 
دولتی این قانون، به اعتراض و انتقاد پرداختند.

P5: مردم با شنیدن خبر ثابت ماندن قیمت کاالهای اساسی روزمره، بسیار خوشحال شدند و آن را 

اقدامی انقالبی در برابر زیاده خواهی های دولت وقت تلقی می کردند.

ـ	آیا	قانون	تثبیت	قیمت	ها	موجب	حضور	بیشتر	مردم	در	صحنه	های	سیاسی	شده	است؟
P1: بدون شک، استقبال عظیم مردم از انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، متأثر از سیاست های 

اقتصادی تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم بود که موجب پیروزی اصول گرایان در انتخابات ریاست جمهوری 
گردید.

P2: قانون تثبیت قیمت ها که اقدامی در جهت صیانت از حقوق شهروندان بود خود موجب رضایت 

آن ها از دستگاه سیاسی شد و متعاقب آن، میزان مشارکت سیاسی شهروندان افزایش یافت.
P3: با جوسازی های مدّونان این قانون، مردم فکر کردند که دیگر گرانی، تورم و رکود حل خواهد شد 

و ارزانی خواهد آمد و درنتیجه طیف اصول گرا در سال بعد که انتخابات ریاست جمهوری بود با دخالت 
دیگر عوامل بیشترین اقبال مردمی را کسب کرد.

P4: قانون تثبیت قیمت ها هم به جهت ثابت نگه داشتن نرخ کاالهای اساسی موردمصرف مردم 

موجب رضایت شهروندان و درنتیجه موجب استقبال بهتر از فعالیت های سیاسی شده بود.
P5: اصول گرایان با تصویب قانون مذکور جایگاه خود را در بین مردم تقویت کردند و درنتیجه 

توانستند بر حضور و مشارکت زیاد شهروندان هم تأثیر مثبت بگذارند.

ـ	نقش	قانون	تثبیت	قیمت	ها	در	گرایش	های	گریز	از	مرکز	و	جدایی	طلبی	اقوام	به	چه	اندازه	بوده	است؟
P1: این قانون مشمول کاالهای اساسی می شد که همۀ شهروندان مخصوصاً شهروندان مناطق محروم 

از ثابت ماندن نرخ آن ها خوشحال شدند و این عاملی شد در جهت گسترش رابطۀ دولت ـ  ملت در این 
مناطق، نه جدایی و گسست.

P2: نقش مانع را بازی می کرد؛ چراکه با تصویب قانون تثبیت قیمت ها، قدرت خرید و رفاه اقتصادی 

خانوارهای مناطق محروم و دورافتاده نیز افزایش یافت و به نوبۀ خود گرایش های گریز از مرکز را در این 
مناطق کاهش داد.

P3: این قانون توانست به صورت کوتاه مدت اذهان شهروندان جامعه را تسخیر و وانمود کند که این 

قانون موجب توسعه و آبادانی و تضمین حقوق شهروندان خواهد شد و این وعده های عملی نشده در بازۀ 
زمانی انتخابات 1384 موفق به گسترش میدان فعالیت سیاسی در مناطق محروم و حاشیه ای شد.

P4: موجب جلب نظر شهروندان و رضایت آن ها از عملکرد دولت و نظام شد و هرگونه شایعاتی از قبیل 

عدم توجه دولت به مردم و... را خنثی کرد و درنتیجه باعث افزایش اعتماد و رضایت مردم از دولت شد.
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P5: به نظرم این قانون با ثابت نگه داشتن قیمت کاالها و خدمات اساسی از قبیل برق و بنزین و گاز و... 

توانست رضایت حداکثری شهروندان را از سال 1384 تا 138۶ کسب و در خدمت فعالیت های دولت قرار دهد.

(R)	شوندگان	مصاحبه	اختصاری	ُکد	قانونی،	عقالنیت	3,5.
ـ	آیا	قانون	تثبیت	قیمت	ها	موجب	تبعیض	بین	طبقات	داخلی	شده	است؟

R1: توزیع منابع با یک قیمت به همۀ طبقات و شهروندان بدون توجه به عایدات اقتصادی آنان 

تبعیض و ظلم است، هرچند این کاالها با قیمت کم مدتی ثابت بمانند.
R2: این قانون مشمول شهروندان دارا و ثروتمند نیز شده است و این با عدالت اجتماعی منطبق 

نیست که قیمت تمام شدۀ بنزین به همان قیمتی به شهروند محروم عرضه شود که به شهروند ثروتمند 
عرضه می گردد.

R3: در علم حقوق، تبعیض به معنای در نظر نگرفتن موقعیت مختلف شهروندان و توجه یکسان به 

موقعیت های مختلف تصمیم گیری هاست. قانون تثبیت قیمت ها هم از این دسته قوانینی بود که به یک 
میزان همۀ شهروندان از آن بهره بردند.

R4: در ایران، فاصلۀ طبقاتی رضایت بخش نیست؛ برای همین، هر قانونی که موجب نادیده گرفتن 

این فاصله شود موجب اشاعۀ بی عدالتی خواهد بود. گرچه شهروندان طبقات محروم متوجه این بی عدالتی 
نشدند و از این قانون استقبال کردند.

R5: وقتی همۀ شهروندان فارغ از میزان درآمد و وضعیت معیشت به یک اندازه هزینه پرداخت 

می کنند، این بی عدالتی است و به نظرم باید آنان که درآمد بیشتری دارند نسبت به کم درآمدها هزینۀ 
بیشتری برای تأمین کاالهای موردنیاز متحمل بشوند.

ـ	استثنا	قائل	شدن	بدون	توجیه	منطقی	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها	به	چه	میزان	بوده	است؟
R1: همان طور که گفتم توزیع برابر منابع با یک قیمت به همۀ اقشار بدون توجه به وضعیت اقتصادی 

خانوارها، ظلم است و این اقدامی سلیقه ای و بدون توجیه منطقی است.
R2: توزیع منابع انرژی به اقشار پردرآمد به نرخ اقشار محروم هیچ پشتوانۀ منطقی ندارد و دولت 

مجبور است یارانۀ متعلق به طبقات محروم را به اقشار ثروتمند نیز اختصاص دهد.
R3: عدم توجه به اختالف طبقات اجتماعی و اقتصادی در تدوین قوانین و سیاست گذاری نمونۀ بارز 

استثنا قائل شدن به نفع طبقات ثروتمند و داراست که بیشتر جنبۀ سلیقه ای دارد نه منطقی.
R4: چنان که بیان کردم ما در ایران فاصلۀ طبقاتی رضایت بخشی نداریم و هرگونه بی توجهی و کم توجهی 

به آن هم بی عدالتی است و هم موجب فساد و ناهنجاری بیشتری می شود. این قانون هم بدون در نظر گرفتن 
فاصلۀ طبقاتی و بدون هیچ توجیه منطقی، قیمت کاالها را برای همۀ شهروندان ثابت نگه داشت و به نوبۀ 

خود به بی عدالتی دامن زد.
R5: خروجی غیرمنطقی این قانون در وهلۀ اول مشخص بود؛ چراکه برای تأمین منافع طبقات 

محروم، قیمت کاال و خدمات مهم و اساسی همچون گاز و نفت و بنزین و قیر و برق و... را برای همه به 
یک اندازه ثابت نگه داشت، درحالی که می توانست طبقات محروم را ثابت و برای طبقات برخوردار طبق 

الگوی هرساله افزایش دهد.

ـ	انطباق	قانون	تثبیت	قیمت	ها	با	قوانین	دیگر	را	چگونه	ارزیابی	می	کنید؟
R1: تثبیت قیمت حامل های انرژی ناخواسته کنترل مصرف آن را از دست خارج می کند و در درازمدت، 

121که اکنون شاهد آن هستیم، موجب افزایش مصرف انرژی در کشور می شود و صدمات جبران ناپذیری بر 
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محیط زیست وارد می کند که هر دو این ها هم با قانون اساسی و هم با سند چشم انداز آتی هم خوانی ندارد.
R2: حمایت از اقشار محروم و کم درآمد که از اهداف این قانون بود ازجمله اهداف اصلی قانون اساسی 

و اهداف برنامۀ چهارم و پنجم توسعه و سند چشم انداز است اما در مرحلۀ اجرا که در بخش تبعیض گفتم 
خالف قانون اساسی است.

R3: ازجمله وظایف دولت و مجلس صیانت از حقوق شهروندان است که این قانون نیز بدان صحه 

گذاشته و درصدد اجرای عدالت و کاهش فقر است.  اما در طوالنی مدت به دلیل مصرف انرژی بیش ازاندازه، 
محیط زیست متضرر شد که با اصل 50 قانون اساسی یعنی ممنوعیت فعالیت های مخالف محیط زیست، 

مغایرت داشت.
R4: در متن قانون تثبیت قیمت ها هیچ ماّده و بند مخالف با قانون اساسی وجود ندارد اما در مرحلۀ 

اجرا و عملیاتی برخی کاستی ها وجود دارد که ناخواسته شرایط خالف قوانین باالدستی را رقم می زند.
R5: دامن زدن به تبعیض و بی عدالتی و توجه نکردن به ظرفیت های شهروندان در توزیع کاال و 

خدمات مشمول این قانون، خالف روح و ماهیت و اهداف قوانین اساسی و باالدستی است.

ـ	دولت	ها	چقدر	به	قانونمندسازی	قانون	تثبیت	قیمت	ها	همت	گماشته	اند؟
R1: این قانون فقط در دولت نهم اجرا شد و در دولت دهم جای خود را به سهمیه بندی بنزین و سپس 

قانون یارانه ها داد. در همین دولت نهم نیز اقدامات خالف قانون  به یاد ندارم.
R2: دولت منتخب در اجرای این قانون کوتاهی نکرد و به شرکت های متصدی وابسته به دولت که به 

کار تولید کاالهای مشمول قانون مشغول بودند، دستور تثبیت قیمت ها را داد و حتی برای سال های آتی 
نیز طرح افزایش قیمت ها با توجیه منطقی را هم ارائه نداد.

R3: هماهنگی بین نهادها و قانونمندسازی برای اجرای مناسب تثبیت قیمت ها در دولت وقت که 

اواخر دوران خود را می گذارند، چندان خوشایند نبود؛ چون دولت مخالف قانون بود اما دولت نهم که از 
موافقان بود در اجرای آن از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد.

R4: دولت به اجرای آن همت گماشت و طبق مصوبۀ مجلس، قیمت کاالهای اساسی حامل انرژی تا 

پایان شهریورماه 1394 طبق قیمت پایان شهریور 1393 تعیین شد.
R5: تثبیت قیمت ها با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، به صورت قانونی درآمدها بود و دولت 

موظف به رعایت قانونی آن بود. هرچند دولت وقت از این قانون استقبال نکرد اما دولت نهم برای اجرای 
آن اقدامات الزم را به عمل آورد.

ـ	توجه	به	سازوکارهای	اجرایی	قانونمند	در	این	سیاست	به	چه	میزان	بوده	است؟
R1: اساساً در متن قانون، مرحلۀ اجرا موردبررسی و اشاره قرار نمی گیرد؛ برای همین به سازوکارها و 

مکانیزم های اجرایی مبتنی بر قانون نیز در آن اشاره نشده بود. 
R2: مجلس شورای اسالمی قبل از تصویب قوانین در گروه های مربوط به ابعاد اجرایی نیز توجه 

می کند اما هنگام تدوین در متن قانون ذکر نمی شود؛ برای همین مجریان متصدی نیز بعضاً به صورت 
سلیقه ای عمل می کنند و کارآمدی آن را با بحران مواجه می سازند.

R3: یکی از وظایف نمایندگان نظارت بر عملکرد اجرایی قوانین توسط نهادهای مجری است و همین 

وظیفه نمایندگان را وامی دارد نسبت به سازوکارهای قانونی اجرای قوانین حساس باشند؛ به همین دلیل، 
در اجرای این قانون نیز نمایندگان مجلس به کار نظارت توجه داشتند.

R4: نهاد متصدی به خصوص دولت به خاطر پاسخ گویی به مجلس شورای اسالمی سعی دارد که قانون 
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مصوب مجلس را به خوبی اجرا کند. برای همین از سازوکارهای قانونی بهره خواهد گرفت.
R5: قانون سازان با فرض توجیه بودن مجریان متصدی، سازوکارهای اجرایی را در تدوین قوانین 

موردنظر قرار می دهند که نتیجۀ آن موفق نشدن در عمل است.

(G) شوندگان	مصاحبه	اختصاری	کد	ای؛	حرفه	عقالنیت	4.	5.
ـ	مکانیزم	ها	و	مدل	های	ارتباطی	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها	به	چه	میزان	موردتوجه	قرارگرفته	است؟

G1: قانون مذکور مؤید بی توجهی تئوریسین ها به مکانیزم های ارتباطی برای بهبود مرحلۀ اجراست. 

این بی توجهی میزان موفقیت قانون مذکور را به شدت کاهش می دهد.

ـ	نحوة	ابالغ	دستورها	و	ارائۀ	گزارش	ها	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها	به	چه	میزان	پیش	بینی	شده	است؟
G1: متأسفانه در این قانون نیز همچون دیگر قوانین مصوب، به استثنای برنامه های توسعۀ پنج ساله، 

در متن قانون به سازوکارهای ارسال و دریافت دستورها و گزارش ها توجهی نشده است و به واقع پل 
ارتباطی تدوین کنندگان با مجریان قطع شده است.

ـ	آیا	به	هنگام	تقنین	قانون	تثبیت	قیمت	ها،	به	نحوة	تعامل	بین	نهادها	و	ساختارها	مجری	
توجه	شده	است؟

G1: دولت به نحو مقتضی متصدی اجرای این قانون شد. به همین علت، رابطه بین نهادها و دستگاه های 

دولتی مدنظر قانون مذکور بود؛ اما چنان که مشهود است به نحوۀ تعامل این نهادها اشاره نشده و آن را در 
اختیار نهاد مجری یعنی دولت گذاشته اند.

ـ	میزان	بهره	مندی	از	نظریه	های	جامعه	شناسی	سازمان	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها	را	چگونه	ارزیابی	
می	کنید؟

G2: جامعه شناسی سازمان با هدف به کارگیری و بسیج همۀ منابع موجود برای رسیدن به هدف 

معین شده، سعی دارد همۀ توان موجود را در اختیار دست یابی به نیاز قرار دهد. به هرتقدیر، از امکانات این 
دانش در تدوین قوانین بهره گرفته نمی شود.

ـ	آیا	در	تقنین	قانون	تثبیت	قیمت	ها	از	نظریات	روان	شناسی	اجتماعی	استفاده	شده	است؟
G3: نظریه های زیادی در روان شناسی اجتماعی وجود دارد که مؤید بازتاب روانی جمعی شهروندان در 

قبال تصمیمی مسئوالن و مجریان است که می تواند برای بهبود عملکرد متصدیان مفید باشد ، اما متأسفانه 
نه صرفاً در این قانون، بلکه به جرئت می توان گفت در اغلب قوانین مجلس مورد اغماض قرارگرفته و از نظر 

دورنگه داشته شده است.

ـ	نقش	افراد	متخصص	در	تقنین	قانون	تثبیت	قیمت	ها	چقدر	است؟
G4: این قانون دست پخت اساتید علوم اقتصاد معتبری بود که در مجلس هفتم نشان عقل کل هم 

گرفته بودند. این اساتید اقتصاددان با ارائۀ این قانون و تصویب آن از کارشناسی های سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی پیرامون آن چشم پوشیدند که به خاطر بازی های سیاسی حاکم بر مجلس هفتم، در اسرع وقت 

با کسب آرای اکثریت تصویب و اجرایی شد.
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ـ	میزان	بهره	مندی	از	تجربه	های	مشابه	در	زمینۀ	سیاست	گذاری	را	در	تدوین	قانون	تثبیت	قیمت	ها	
چگونه	ارزیابی	می	کنید؟

G4: اکنون که یک دهه گذشته است، با اطمینان خاطر می توان گفت که هیچ پشتوانۀ تجربی در آن 

نقش نداشت؛ چراکه اصالح ماّدۀ 3  قانون برنامۀ چهارم توسعه یک توطئۀ سیاسی برای براندازی رقیب 
انتخاباتی ریاست جمهوری آینده بود.

ـ	در	تقنین	قانون	تثبیت	قیمت	ها،	به	آموزش	کارگزاران	مرتبط	چه	میزان	توجه	شده	است؟
G5: علی االصول نقش کارگزاران در تدوین قوانین به فراموشی سپرده شده است. برای همین، ارتقای 

کیفیت عملکرد آنان نه در نظر تدوین کنندگان و نه در متن قوانین مورداشاره قرار می گیرد.

ـ	چه	میزان	در	مورد	قانون	تثبیت	قیمت	ها،	قبل	از	تصویب	پژوهش	نظری	انجام	شده	است؟
جدال های زبانی زیادی از جانب موافقان و مخالفان در مجلس و توسط رسانه های چاپی و   :G5

این ها کمی هم پژوهش های علمی و کارشناسی شده توسط مرکز  از  فارغ  دیجیتالی مطرح شد که 
پژوهش های مجلس تقدیم نمایندگان شد که به نظرهای موافقان و مخالفان دامن می زد.

ـ	آیا	از	علوم	نظری	و	عملی	در	دسترس،	در	تقنین	و	تصویب	قانون	تثبیت	قیمت	ها	استفاده	شده	است؟
G5: تئوریسین ها و موافقان از افراد تحصیل کردۀ دانشگاهی و علمی کشور هستند؛ اما این که از همه 

امکانات علمی موجود و در دسترس استفاده شده باشد، باید بگویم که خیر؛ چراکه به جز علوم اقتصادی 
و سیاسی نمایندگان و موافقان به دیگر دانش های موجود و مورد ضرورت همچون فرهنگ و اخالق و 

ارتباطات و امنیت و... توجهی نداشتند.

ـ	چه	سیاست	های	دیگری	برای	بهبود	اجرایی	این	سیاست	در	نظر	گرفته	شده	و	یا	اعمال	گردیده	است؟
G5: توسعۀ زیرساخت حمل ونقل عمومی کشور که در تبصرۀ 13 بودجۀ سال 1385 موردتوجه قرار 

گرفت یکی از سیاست های مکمل بود و باالخره بعد از مدتی به »قانون توسعۀ حمل ونقل عمومی و مدیریت 
مصرف سوخت« تغییر نام یافت؛ و این ازجمله پایه های کمکی برای تقویت و موفقیت این قانون بود.

6.	تجزیه	و	تحلیل		داده	ها
6.	1.	بررسی	میزان	رعایت	عقالنیت	اقتصادی	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها

عقالنیت اقتصادی بیانگر این است که در قانون مذکور الزامات عقالنیت اقتصادی موردتوجه قرارگرفته 
است. از پنج صاحب نظر حوزۀ اقتصادی، چهار تن بر رعایت عقالنیت اقتصادی در این قانون و یک نفر بر 
غفلت از این عقالنیت در تدوین قانون مذکور تأکید داشت. رتبه بندی گزاره های مندرج در جدول1 نشان 
می دهد که قانون تثبیت قیمت ها در عرصۀ اقتصادی موفقیت آمیز عمل کرده است. »رفاه شهروندان«، 
»امنیت اقتصادی«، »افزایش درآمد ملی« گزاره های »افزایش اشتغال« ازجمله گزاره هایی هستند که 
موردتوجه مصاحبه شوندگان قرار داشتند. نکتۀ اساسی این است که رابطۀ گزاره های جدول 1 یک رابطۀ 
هم افزایی است؛ یعنی افزایش اشتغال وقتی رتبۀ اول در جدول را دارد نمی توان انتظار داشت که کاهش 
اشتغال در رتبۀ دوم قرار گیرد؛ چراکه رفاه شهروندان، امنیت اقتصادی و... هستند که در رابطۀ هم افزایی 

با گزارۀ افزایش اشتغال قرار دارند.
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جدول	1.	رتبه	بندی	گزاره	های	وضعیت	عقالنیت	اقتصادی	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها

6.	2.	بررسی	میزان	رعایت	عقالنیت	سیاسی	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها
عقالنیت سیاسی در الگوی پژوهش بر توانایی توزیع نابرابر منابع مختلف در عین ادعای برابری به نفع 
طبقات محروم، توجه به استمرار قدرت فرد یا گروه در فرایند سیاست گذاری، یکپارچگی جامعه و مشارکت 
جمعی در حل مسائل عمومی تأکید داشت. در جدول2 گزاره های 2 و 3 نشانگر موضع اصول گرایان و 
اصالح طلبان بر سر قانون تثبیت قیمت ها است که نشان می دهد این قانون در یک بازی سیاسی از استقبال 
جناح رقیب )اصالح طلب( محروم بوده است که موفقیت آن در عرصۀ اجرایی را کم و بیش مورد خدشه قرار 
دهد. گزاره های 4، 5 و ۶ از گسترش میدان اقتدار سیاسی دولت نهم و مجلس هفتم خبر می دهد؛ یعنی 
دولت و جناح حامی این قانون توانسته است مشروعیت سیاسی و دینی خود در جامعه را بهبود ببخشند. 
رابطۀ گزاره های زیر نیز یک رابطۀ هم افزایی است. در واقع جذب مردم به صحنه سیاسی وقتی در رتبۀ اول 
قرار دارد، انتظار می رود گزاره های »حمایت شهروندان« و »کاهش گرایش های گریز از مرکز« نیز در جدول 
رتبه بندی باالیی کسب کنند؛ بنابراین کارنامۀ عقالنیت سیاسی این قانون همانند کارنامه اقتصادی اش 

درخشان به نظر می رسد.
جدول2.	رتبه	بندی	گزاره	های	وضعیت	عقالنیت	سیاسی	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها
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6.	3.	بررسی	میزان	رعایت	عقالنیت	قانونی	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها
بر اساس این نوع عقالنیت، دولت در پی توجه به الزامات قانونی است تا بدین وسیله »اطمینان قانونی« در 
رفتارهای دولت رعایت شود. اینکه این الزام به چه میزان در قانون تثبیت قیمت ها موردتوجه بوده است 
در جدول زیر برحسب رتبه بندی گزاره های مورداشاره صاحب نظران حقوقی موردتوجه قرار می گیرد. 
گزارۀ  1 و 2 نشان می دهد که برحسب نظر مصاحبه شوندگان این قانون بر تبعیض و بی عدالتی در بین 
شهروندان دامن زده است که با ماهیت اسالمی نظام حاکم همخوانی ندارد. با توجه به گزاره های جدول 
زیر باید برچسب عدالتی بودن را این قانون پس بگیریم. یکی از دالیلی که وعده های عدالتی فعالً محقق 
نشده، همین اقدامات منافی با عدالت است. گزاره های دیگر به ترتیب بیانگر رفتار دولت در قانون شکنی، 
بی توجهی به سازوکارهای اجرایی مطابق قانون، بی تجربگی نهاد دولت و مجری در امر اجراست. گزاره های 
زیر در رابطۀ منطقی با هم به سر می برند. بدین معنی که گزارۀ »تبعیض بین طبقات« با رتبۀ اول در 
جدول 3 با گزارۀ استثنائات غیرمنطقی و بی توجهی به سازوکارهای قانونی اجرایی رابطۀ منطقی دارد. 
آمارهای   جدول3 نشان می دهد که عقالنیت قانونی در تدوین و اجرایی این قانون چندان موردتوجه 

سیاست سازان نبوده است.
جدول	3.	رتبه	بندی	گزاره	های	وضعیت	عقالنیت	قانونی	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها

6.	4.	بررسی	میزان	رعایت	عقالنیت	حرفه	ای	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها
در این عقالنیت، جامعه شناسی سازمان ها، روان شناسی اجتماعی، علوم ارتباطات، شاخه های محور علوم 
اجتماعی و دانش فنی، نقش مهمی ایفا می کنند. در این عقالنیت، به جای رتبه بندی گزاره های موردتأکید 
مصاحبه شوندگان، بر وضعیت رعایت مؤلفه های موردنظر عقالنیت حرفه ای در قانون تثبیت قیمت ها 
برحسب نظر مصاحبه شوندگان اشاره شده است. چراکه اقتضای این عقالنیت تخصص محوری بود. الزاماً 
برای هر پرسش، یک مخاطب و یا برای چند پرسش، یک مخاطب مدنظر قرارگرفته است. وضعیت رعایت 
مؤلفه های حوزۀ عقالنیت حرفه ای در مورد قانون تثبیت قیمت ها به جز دو مورد که مثبت بودند، بیانگر 
توجه نکردن دولتمردان و سیاستمداران بر بُعد عقالنیت حرفه ای و عملی به هنگام سیاست گذاری است که 
نتیجۀ آن، دوگانگی وعده ها و عمل هاست؛ چراکه حوزۀ عقالنیت حرفه ای مهم ترین پایۀ عقالنیت ترکیبی 
در بحث کاربست عملی سیاست هاست. توجه نکردن به این حوزۀ عقالنی نشانگر غفلت از تمهیدات اجرای 
قوانین به هنگام تقنین است. همین توجه نکردن به الزامات عملی قانون مذکور موجب افول کارنامۀ 

درخشان سیاسی و اقتصادی قانون در بازۀ زمانی طوالنی می شود. ان
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جدول	4.	رتبه	بندی	گزاره	های	وضعیت	عقالنیت	حرفه	ای	در	قانون	تثبیت	قیمت	ها

7.	نتیجه
تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با عقالنیت های چهارگانۀ اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در قانون 
تثبیت قیمت ها نشان می دهد که این قانون توانسته است با افزایش اشتغال، تأمین رفاه شهروندان و کمک 
به حفظ امنیت اقتصاد داخلی، افزایش درآمد ملی و، در پی، آن افزایش توان سرمایه گذاری، عملکرد 
رضایت بخشی به جای بگذارد. نتیجۀ مطلوب اقتصادی به دست آمده با تحوالت سیاسی متعاقب قانون 
نیز هم پوشانی دارد. در واقع، دولت مجری و مدّون را پیش مخاطبان محبوب و به تعبیر دیگر مقبول 
گردانده بود. مقبولیت عملکرد دولت اصولگرا نزد شهروندان موفقیت در دیگر عرصه های موردنظر را برای 
دولتمردان و نهادهای حاکم سهل و ممتنع می گرداند. متخصصان علوم سیاسی موافق و منتقد منتخب 
برآن بودند که در عرصۀ عقالنیت این اقدام موجب بهبود مشروعیت سیاسی و افزایش گرایش های تمایل 
به مرکز شده است که این هم نتیجۀ آن عملکرد اقتصادی مناسب می تواند به شمار  رود. هرچند مخالفان 
)اغلب اصالح طلبان( نیز مشمول این قانون بودند اما در تداوم و کاربست عملی آن خطری بزرگ به شمار 
می رفتند. نکتۀ دیگر در عقالنیت سیاسی حائز اهمیت مقولۀ »کارگزار سیاست زده« است؛ طیف منتقدان 
اقدام صورت گرفته از طرف مجلس هفتم و اصول گرا را عملی سیاسی برای کسب، حفظ و تداوم قدرت 
داخلی خود می پنداشتند و در جاهای مختلف مصاحبه بدان اشاره کردند. هرچند این نظرها ممکن است 
برآیند مواضع سیاسی طیف مخالف هم باشد اما دور از ذهن نیست که منافع سیاسی در تصمیم گیری ها 

اولویت نخست را داشته باشد.
در عقالنیت قانونی با اشاعه و گسترش بی عدالتی، تبعیض و بی توجهی به قوانین باالدستی مواجه 
هستیم. این بی توجهی به عقالنیت قانونی می تواند مرحلۀ اجرایی را به مخاطره اندازد و عالوه  بر آن، در 
طوالنی مدت بدعت »عدم امنیت قانونی« را برای سیاست گذاری های آتی به ارث بگذارد؛ که این هم 
می تواند در مراحلی از اجرا ازجمله عوامل ناکارآمدی این قانون باشد. در عقالنیت حرفه ای که مهم ترین 
رکن موفقیت سیاست ها در عرصۀ علمی و اجرایی به شمار می رود، مشهود است که متأسفانه جز دو مورد 
در جدول فراوانی مربوط، دیگر موارد به کلی مورد غفلت قرار گرفتند. بی توجهی به این بُعِد عقالنیت در 
سیاست گذاری ها، مرحلۀ دوم یعنی مرحلۀ اجرایی سیاست ها را با مشکل مواجه می سازد. توجه نکردن به 
مکانیزم های ارتباطی و اجرایی، بازخوردهای روان شناختی و جامعه شناختی، تجربه های پیشین و نظرهای 
افراد متخصص مرتبط، به مرور زمان، ضمن خدشه دار کردن مرحلۀ کاربست عملی قوانین، موجب 
گسست رابطۀ ملت از دولت و مسئولین خواهد شد؛ یعنی کم توجهی در مرحلۀ حرفه ای سیاست ها ممکن 
است آن موفقیت های سیاسی و اقتصادی را خدشه دار کند که تا حدودی چنین نیز شده است. باالخره در 
سال 1388 اغلب مدّونان و مدافعان اصالح ماّدۀ 3 برنامۀ چهارم توسعه، به قانون هدفمندکردن یارانه ها 
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رأی مثبت دادند. هدفمندکردن یارانه ها پوششی دیگر بود برای افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی 
که ماّدۀ 3 برنامۀ چهارم توسعه در سال 1383 بیان می کرد و این شکستی تدریجی برای قانونی است که 

مدعی بود سّد راه افزایش قیمت بی سامان حامل های انرژی شده است.
چند نکتۀ کلیدی را می توان از البه الی پاسخ های به دست آمده در ناکارآمدی قانون معروف به تثبیت 

قیمت ها برشمرد: 
ـ کارگزار	سیاست	زده. طبق نظر طیف منتقد و مخالف، این قانون در اوایل مجلس هفتم به دلیل 
اینکه می توانست وعده های اصول گرایان را در بدو ورود به مجلس عینیت بخشد و مقدمه ای برای پیروزی 
آن ها در انتخابات ریاست جمهوری دورۀ نهم، یعنی سال 1384، باشد، موردتوجه قرار گرفته است. اگر آنچه 
طیف منتقد گفته اند، صادق باشد، در واقع منافع گروهی و جناحی محرک این قانون بوده است و این امر 
موجب می شود قانون اخذشده بعد از مدتی به دلیل کسب منافع موردنیاز به تعلیق و یا به دلیل تأمین منافع 
دیگری تغییر کند و کم  و  بیش نیز نتیجه چنین به نظر می رسد؛ چراکه هدفمند کردن یارانه ها با موضعی 

کامالً متفاوت در بازۀ زمانی دیگری موردتوجه این طیف قرار گرفت.
ـ ناهمسان	پنداری	عقالنیت	های	مؤثر	در	سیاست	گذاری. نتیجۀ حاصل از کارنامۀ قانون تثبیت 
قیمت ها نشان می دهد که نمی توان با ناهمسان پنداری ابعاد مختلف عقالنیت به سیاست گذاری پرداخت. 
اسنلن تأکید داشت که موفقیت یک سیاست در گرو توجه الزم به ابعاد مختلف عقالنیت در سیاست گذاری 
است و باید از یک ابرعقالنیت پرهیز کرد. این درحالی است که ما در قانون تثبیت قیمت ها متوجه 
ناهمسان پنداری ابعاد مختلف عقالنیت شدیم. ناهمسان پنداری لزوماً به معنای توجه یکسان به همۀ ابعاد 
عقالنیت نیست بلکه منظور توجه الزم و در نظر گرفتن الزامات همۀ عقالنیت هاست، بی آنکه دامنۀ یک نوع 

از عقالنیت را دیگر عقالنیت ها مورد خدشه قرار دهند. 
ـ توجه	نکردن	به	تئوری	های	علمی	و	تمهیدات	اجرایی. علت دیگر عدم موفقیت در مرحلۀ 
اجرای این قانون را باید در مرحلۀ تقنین و توجه به ابعاد و مکانیزم های اجرایی جستجو کرد که به اذعان 
نخبگان، حوزۀ حرفه ای این عقالنیت به کلی مورد غفلت قرارگرفته بود. توجه نکردن به حوزه های علمی چون 
روان شناسی، جامعه شناسی سازمان، تئوری های ارتباطی علوم ارتباطات و الزامات اجرایی سیاست ها نظیر 
توجه به تجربه های پیشین و مشابه، اتخاذ سیاست های مکمل و نظیر آن ها، همه می توانند از عوامل گذر 
از این قانون به شمار روند. شایسته است گفتۀ پرسمن و ویلداوسکی، محققان برجستۀ مدیریت دولتی، را 
مجدداً مرور کنیم: بزرگ ترین مشکل در اجرای سیاست ها را باید در توجه نکردن به تمهیدات خاص در 

مرحلۀ شکل گیری آن تلقی کنیم )دنهارت، 1380، ص 223(. 
در مجموع، چارچوب نظری اسنلن می تواند الزامات حین سیاست گذاری، نظیر توجه توأمان به هر 
دو مرحلۀ تدوین و اجرا، را در نظر بگیرد و برای سیاست سازان محملی مطلوب رقم بزند. از طرفی دیگر، 
این چارچوب می تواند الزامات بعد از سیاست گذاری، نظیر تجمیع بازخوردهای جوامع عملی برای بهبود 
سیاست گذاری های انجام گرفته یا آتی، را برای سیاست سازان و تحلیل گران مهیا کند. همان طور که در این 
پژوهش عملیاتی شد، نظرهای بیست متخصص در بیش از ده حوزۀ علمی جمع آوری و در چند صفحۀ 
کوتاه تجزیه و تحلیل شد، که از نتایج و دست آوردهای این مدل به شمار می رود. عالوه بر این ها، می توان از 
توانایی این الگو در الزامات قبل از سیاست گذاری )آمایش( نیز بهره برد؛ هرچند این مقام هنوز آزمون نشده 
است و پژوهش مستقلی می طلبد، اما به نظر محققان، می توان با این الگو قبل از اتخاذ سیاستی، الزامات 
عقالنیت های چهارگانه ـ و عقالنیت های بیشتر بعد از جرح و تعدیل مدل اسنلن ـ را از متخصصان جویا شد 

و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و رفع کرد.
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بررسـی اسناد باالدستی و مـوانع بهره وری انـرژی در بخش
 ساختمان ایران

معین احمدی1،  عباس ملکی2 ،  سعید ودادی کالنتر3  ، محمد صادق کریمی4

چکیده
پیرو رشد اقتصادی، رشد جمعیت و باال رفتن استانداردهای سطح زندگی در ایران، در دهۀ گذشته مصرف 
انرژی در بخش های مختلف ازجمله بخش ساختمان رشد نسبتاً زیادی داشته است. به گونه ای که از سوی 
مراکز مختلف اعالم شده است که با ادامۀ  همین روند در کمتر از ده سال آینده عرضه و تقاضای انرژی برابر 
و سپس ایران به یک کشور واردکنندۀ انرژی تبدیل می شود. با وجود اینکه پیاده سازی سیاست گذاری های 
بهبود بهره وری انرژی از پتانسیل موجود بسیار فاصله دارد، ولی در دو دهۀ اخیر اقداماتی از سوی نهادهای 
مرتبط با بهره وری انرژی، صورت گرفته است که در این مقاله به آن پرداخته  شده است. هدف این مقاله 
شناسایی موانع بهره وری انرژی و عرضۀ پیشنهادهایی برای رفع آن هاست. ضعف سیستم اداری و قوانین 
بازار بهره وری انرژی در کنار پایین بودن قیمت حامل های انرژی، از عمدۀ موانع پیِش روی بهبود بهره وری 
انرژی است. همچنین، کمبود مشوق های اقتصادی و مالی بهبود بهره وری انرژی، در سیاست گذاری ها 
مشهود است. در مقاله، ناظر بر سیاست گذاری ها و موانع موجود، پیشنهادهایی در دو شکل کوتاه مدت و 

بلندمدت بیان شده است.
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1.	مقدمه
جهان با مشکالت جدی تغییرات اقلیمی و مسائل محیط زیستی و همچنین مسائل مربوط به انرژی توسعۀ 
اقتصادی کشورها مواجه است. از میان فعالیت های بشر که گازهای گلخانه ای تولید می کنند، مصرف انرژی 
بیشترین سهم را در تولید آالینده ها دارد: بخش انرژی ۶8  درصد، کشاورزی 11 درصد، فرایندهای صنعتی 
7 درصد و دیگر بخش ها 14 درصد )IEA/OECD, 2015(. در ایران، سهم بخش های مختلف از مصرف 
انرژی 33,۶ درصد خانگی، تجاری و عمومی )ساختمان(، 4 درصد کشاورزی، 25,8 درصد حمل ونقل، 
24,4 درصد صنعت و 12,1 درصد مصارف غیر انرژی است. سرانۀ مصرف نهایی انرژی ایران در بخش های 
کشاورزی، خانگی و عمومی و تجاری، حمل ونقل و صنعت به ترتیب 3,1، 1,8، 1,5 و 1,4 برابِر متوسط 
جهانی است. همچنین شدت مصرف انرژی ایران 1,4 برابر متوسط جهانی است )معاونت امور برق و انرژی 
، 1395(. طبق مطالعات انجام گرفته، مصرف انرژی بخش ساختمان ایران و کشورهای اروپایی در هر متر 
مربع به ترتیب معادل 30 و ۶ متر مکعب گاز طبیعی است؛ یعنی مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران 
تقریباً چهار تا پنج برابر بیشتر از استانداردهای کشورهای اروپایی است )معاونت امور برق و انرژی، 1395(. 
جدول 1 سهم باالی مصرف انرژی در بخش ساختمان را نشان می دهد. این نکته نیز قابل ذکر است که 
میزان قابل توجهی از تلفات برق و گاز در سیستم های انتقال و توزیع اتفاق می افتد )معاونت امور برق و 

انرژی، 1395(.
جدول	1.	مصرف	نهایی	انرژی	در	بخش	ساختمان	ایران	1385-1393	(میلیون	بشکه	معادل	نفت	خام)

منبع:	معاونت	امور	برق	و	انرژی،	1395

این مسائل جهانی مهم و همچنین مسائل مربوط به ایران، توجه ویژه به بهینه سازی انرژی بخش 
ساختمان را  ضروری می سازد. کشورهای جهان در مواجهه با مشکالت زیست محیطی و ذخیره سازی 
انرژی به صورت گسترده متوجه اهمیت بازدهی انرژی ساختمان شده اند که پیرو آن، ایران نیز با وضع 
مقررات در حوزۀ ساختمان، توجه جدی خود را به این بخش معطوف کرده است. مبحث 19 مقررات ملی 
ساختمان مهم ترین قانون در مورد بهبود بازدهی مصرف انرژی بخش ساختمان است. کاری و همکاران با 
مطالعه روی صد ساختمان نشان دادند که اجرای مقررات ساختمان، حدود 30 تا 40 درصد صرفه جویی 
انرژی در ساختمان ها را به همراه خواهد داشت )Kari et al, 2004( طی سال های گذشته، شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت )وابسته به وزارت نفت( و سازمان بهره وری انرژی )وابسته به وزارت نیرو( 
پروژه های زیادی را به صورت آزمایشی اجرا کرده اند. همچنین، در مورد انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از 
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آن ها در تأمین بخشی از نیاز انرژی ساختمان، مقررات و مشوق های اقتصادی از سوی سازمان انرژی های 
نو ایران )وابسته به وزارت نیرو( درنظر گرفته شده است.

پرداخته اند.  ساختمان  انرژی  بهره وری  ابزارهای  ارزیابی  به  معدودی  پروژه های  حاضر،  حال  در 
تحقیقات انجام شده بیشتر جنبۀ فنی را بررسی کرده اند؛ درحالی که در اتحادیۀ اروپا، مطالعات زیادی در 
مورد ارزیابی سیاست گذاری های مختلف و تأثیر آن ها در بهینه سازی مصرف انرژی انجام شده است. برای 
مثال، اولن و ادر موانع مختلف پیشروی بهبود بهره وری انرژی ساختمان را بررسی کرده اند و پتانسیل 
اضافی سیاست گذاری های اتحادیۀ اروپا برای ارتقای بازدهی انرژی در بخش ساختمان را ارزیابی کرده اند 
(Uihlein & Eder, 2009 A, 2009 B, 2010). ارج و همکاران بیست ابزار سیاست گذاری و مکانیزمی 
را که منجر به کاهش انتشار CO2 می شود، سنجیده اند، همچنین، بهبود بازدهی انرژی را به خاطر مؤثر 
بودن در کاهش انتشار آالینده ها، صرفۀ اقتصادی، کاربردی بودن و شرایط خاص برای مؤثر واقع شدن را 

 .(Urge- vorsatz et al, 2007) بررسی کرده اند
در این پژوهش، هدف بررسی سیاست گذاری های مربوط به بهبود بازدهی انرژی بخش ساختمان ایران 
از دیدگاه کلی است. مصرف انرژی در بخش ساختمان به طورکلی به دو گروه اساسی تقسیم می شود: گروه 
اول انرژی که برای ساخت بنا5 مصرف می شود و دیگری انرژی مصرفی به هنگام بهره برداری از بنا۶ است 
که انرژی مورداستفاده برای سرمایش و گرمایش، تولید آب گرم و روشنایی را شامل می شود. مجموع انرژی 
مورداستفاده هنگام احداث ساختمان در طول سی سال عمر ساختمان، حدود یک سوم یا یک چهارم انرژی 
مصرفی کل می شود (Verbeeck & Hense, 2010). بیشتر انرژی مصرفی در طول عمر یک بنا مربوط به 
بهره برداری از ساختمان می شود. بنابراین، در این پژوهش انرژی مصرفی در هنگام بهره برداری از ساختمان 

موردنظر است.

2.	سیاست	گذاری	های	مربوط	به	بازدهی	انرژی	ساختمان
2.	1.	جایگاه	بهینه	سازی	مصرف	انرژی	بخش	ساختمان	در	اسناد	باالدستی

جدول 2 نمای کلِی جایگاه بهینه سازی مصرف انرژی در ایران را نشان می دهد، اولین اقدام اساسی در مورد 
بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان با وضع مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با پیشنهاد وزارت 
راه و شهرسازی در 1370 صورت گرفته  و این قانون در 1381 بازبینی شده است. تدوین سند چشم انداز 
بیست ساله در 1382 برنامه ریزی ایران برای دستیابی به رتبۀ اول در میان کشورهای منطقه ازنظر اقتصادی 
و دیگر زمینه ها، توجه به بهبود بهره وری را بیشتر از گذشته مشخص می کند. مهم ترین اقدام در راستای 
بهینه سازی مصرف انرژی بخش ساختمان قانون اصالح الگوی مصرف است که در 1390 تصویب شد 
و تصمیم جدی ایران در بهینه سازی مصرف انرژی در تمام بخش ها را نشان می دهد. ابالغ سیاست های 
کلی قانون اصالح الگوی مصرف از سوی رهبر جمهوری اسالمی ایران در 1389 به طور مشخص و کّمی، 
برنامه ریزی برای کاهش شدت انرژی را نشان داد. به طوری که بند هفتم آن از تصمیم برای کاهش شدت 
انرژی به میزان پنجاه درصد تا پایان سال 1400، یعنی پایان برنامۀ توسعۀ ششم را نشان می دهد. همچنین 
در برنامه های توسعۀ پنج ساله، بهینه سازی مصرف انرژی به مرورزمان بخش های بیشتری را به خود اختصاص 
داده است. در سال های اخیر، اقتصاد مقاومتی جزء برنامه های اصلی ایران قرارگرفته است و یکی از ملزومات 

آن توجه به بهره وری انرژی و برنامه ریزی برای کاهش شدت مصرف انرژی است.
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جدول	2.	جایگاه	بهینه	سازی	مصرف	انرژی	بخش	ساختمان	در	اسناد	باالدستی	کشور
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2.	2.	جایگاه	بهینه	سازی	مصرف	انرژی	در	قانون	بودجۀ	دولت	
بهینه سازی مصرف انرژی در قانون بودجه با قانون هدفمندسازی یارانه ها به طور جدی مطرح شده و به تدریج 
بخش های بیشتری از قانون بودجه به بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص داده شده است. جدول 3 

بخش های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در قانون بودجه از سال 1389 تا 1395 را نشان می دهد.
جدول	3.	جایگاه	بهینه	سازی	مصرف	انرژی	در	قانون	بودجۀ	دولت	در	سال	های	مختلف
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3.	موانع	پیش	روی	بهبود	بهره	وری	انرژی	بخش	ساختمان	در	ایران
باوجود اینکه سیاست گذاری برای بهبود بهره وری انرژی در سال های اخیر در ایران روند رو به رشدی را داشته 
است، اما هنوز از مقدار مطلوب فاصله زیادی دارد. موانعی پیش روی سیاست گذاری انرژی بخش ساختمان 
وجود دارد که بعضی از مطالعات به آن پرداخته اند )خلجی و سرور، 1389( و )محمدی و حقیقت بین، 

1392(. موانع پیشروی بهره وری انرژی بخش ساختمان در ایران، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

3.	1.	موانع	قانونی
وضع قوانین محیط زیستی در هر کشوری نشان دهندۀ جدیت آن کشور در بهینه سازی مصرف انرژی است. 
همچنین اولویت بندی های مسائل از سوی دولت ها، نشان می دهد که تا چه حد به بهینه سازی مصرف 
انرژی بها می دهند. در ایران، باوجود اینکه اقداماتی صورت گرفته،  همچنان  ضعف قوانین یکی از موانع 

جدی برای بهره وری انرژی است:
1. در ایران، سیاست گذاری یکپارچه در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی وجود ندارد. بیشتر فعالیت ها 
در وزارتخانه های نفت و نیرو متمرکز است. وجود دو مرکز برنامه ریزی و تصمیم گیری منجر به موازی کاری ها 
و عدم امکان برنامه ریزی جامع شده است. برای حل این مشکل، شورای عالی انرژی بیش از پانزده سال قبل 
پیش بینی شده است ولی تاکنون نقش چندانی ایفا نکرده و همچنان عدم سیاست گذاری متمرکز در بخش 

بهینه سازی مصرف انرژی مشهود است.
2. قوانین بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها هنوز کامل نیست و فقط به ساختمان های در حال 
ساخت مربوط می شود )مقررات ملی ساختمان، 1370: مبحث 19(. درحالی که ساختمان های موجود 
بیشتر به بهبود بهینه سازی مصرف انرژی نیاز دارند. اگر این قانون به درستی اجرا می شد تاکنون بخش 
قابل توجهی از ساختمان ها را دربر می گرفت. همچنین قوانین به سازگاری بیشتری با اقلیم آب وهوایی که 

ساختمان ها در آن ساخته می شوند نیاز دارند.

3.	2.	موانع	اداری
مشکالت اجرایی یکی از معضالت بزرگ ایران است. باوجود این که جریمه هایی برای تخلفات مقررات انرژی 
تعیین شده است، ولی، در عمل، قوانین به گونهای اجرا می شود که بازدارنده نیستند. تجربۀ عملکرد بیست ودو 
منطقۀ شهرداری تهران نشان دهندۀ این است که نقص های زیادی در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 
موجود است که نحوۀ اجرای آن را در شهرداری ها با مشکل مواجه ساخته است )شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت، 1387(. این مشکالت را می توان از مرحلۀ ترسیم نقشه ها تا مرحلۀ اجرا مشاهده کرد. نتایج بررسی 

اولیه تا آبان 1384 نشان دهنده اجرای 17 درصدی این مبحث در سطح تهران است. 
روند اجرای قوانین در بخش ساختمان به این صورت است که سازندۀ ساختمان مسئولیت صحت انجام 
همۀ عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط 
و مقررات شهرسازی را رعایت کند و همچنین مکلف است پس از پایان کار، به تهیۀ نقشه ها به همان 
صورتی که اجراشدهـ   اعم از معماری، سازه ای، تأسیساتی و مانند آن ـ اقدام کند و پس از امضا و اخذ تأیید 
ناظر )ناظران(، یک نسخه از آن ها را به مالک و یک نسخه را هم به شهرداری مربوط تحویل دهد. ناظران 
مکلف اند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آن ها احداث می گردد ازلحاظ انطباق ساختمان با 
مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن نظارت کنند و در پایان کار، به مطابقت 
عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی دهند. ناظران در پایان هریک از مراحل اصلی باید کار 
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خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه کنند و در این مراحل، گزارش ناظر باید وضعیت ساختمان 
را ازنظر اجرای مباحث بیست گانۀ مقررات ملی ساختمان دربرگیرد. مطابق قانون، برای ساختمان هایی که 
طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آن ها 
رعایت نشده باشد تا زمان رفع نقص، پایانکار صادر نخواهد شد. وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر 
عالی درزمینه ی ساخت وساز، بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجرا در زمینۀ رعایت دقیق مقررات 
ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می کند و در صورت مشاهدۀ هرگونه تخلف، موارد را به مراجع 
صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعالم و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع 
قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می کند. در عمل، چرخۀ باال در جریان نیست. شهرداری ها 
پس از اتمام ساخت بنا به ساختمان مراجعه می کنند. ساختمانی که مقررات ساختمان در آن رعایت نشده 
باشد، جریمه می شود. درواقع از این قانون به عنوان منبع تأمین بودجه استفاده می شود )شرکت بهینه سازی 

مصرف سوخت، 1387(.

3.	3.	موانع	مالی
حمایت های محلی، مشوق های مالی و صندوق های حمایت از سرمایه گذاری، نقش مهمی در پیاده سازی 
بهینه سازی مصرف انرژی ایفا می کنند. موانع مالی مقابل بهبود بهینه سازی مصرف انرژی در ایران را 

می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد.
1. به طورکلی، مصرف کنندگان کم درآمد، به دلیل بضاعت مالی پایین تر، توانایی هزینه برای بهینه سازی 
مصرف انرژی را ندارند. لذا آنها نسبت به خرید کاالهایی که ارزان تر است، باوجود اینکه هزینۀ بهره برداری 

باالتری دارد، اقدام می کنند.
2. بازگشت سرمایه در کوتاه مدت یکی از عوامل بازدارنده در انتخاب سیستم های کارآمد انرژی است و 
اغلب، دورۀ بازگشت سرمایه برای معیارهای صرفه جویی در هزینه، با توجه به قیمت های حامل های انرژی، 

به باالی ده سال می رسد.
3. ارائۀ یارانه از سوی دولت برای حامل های انرژی سبب کاهش سرمایه گذاری در بهبود بهره وری 

انرژی می شود.
4. مالیات ها اغلب به گونه ای است که خود مانع انگیزه برای صرفه جویی انرژی می شوند. برای مثال، 
هزینۀ مالیات بر سیستم با راندمان بیشتر به دلیل قیمت باالتر نسبت به سیستم کم بازده بیشتر است ولی 

بر مصرف بیشتر انرژی سیستم ها مالیات بیشتری تعلق نمی گیرد.
5. تجربۀ بعضی از کشورهای اروپایی نشان می دهد که کمک های مالی نقش مهمی در بهینه سازی مصرف 
انرژی ایفا می کنند؛ درحالی که در ایران تسهیالت مالی کم است. همچنین، بخش بزرگی از ساختمان سازان و 

مالکان خانه ها از تسهیالت اطالع ندارند.

3.	4.	موانع	مربوط	به	بازار
بازار سنجش و ارزیابی صرفه جویی مصرف انرژی در ایران بسیار ضعیف است، درحالی که مشوق مهمی در 
پیاده سازی بهبود مصرف انرژی برای شرکت هاست. باید توجه کرد که در کشورهای توسعه یافته، سیستم 
ارزیابی مشخصی برای این کار وجود دارد، اما بازار ابزار سنجش و ارزیابی در ایران به صورت کامل شکل نگرفته 
است. در کشورهای اروپایی شرکت های خدمات انرژی از 1970 م شکل گرفته اند و تا کنون بازار مناسبی 
برای ارائۀ خدمات دارند. در ایران، شرکت های خدمات انرژی، به دلیل عدم سازمان دهی مناسب سازوکار بازار 
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مربوط به فعالیتشان و وجود نداشتن سیاست گذاری مناسب، با مشکالتی در تأمین مالی پروژه ها، مالیات ها و 
ریسک سرمایه گذاری مواجه اند )مهذب ترابی، 1391(. خریداران به ندرت محصوالتی با مصرف انرژی بهینه 
را خریداری می کنند. دلیل اصلِی آن عدم آگاهی از مزایای آشکار و پنهان تجهیزات با مصرف بهینه مانند 
یک ساختمان است. همچنین، تفاوت قیمتی زیاد  بین محصوالت جایگزین باعث می شود آن ها را انتخاب 

نکنند. بنابراین، عدم شفافیت بازار مانعی دیگر در بهبود بهینه سازی مصرف انرژی است.

3.	5.	موانع	اجتماعی
موانع اجتماعی به صورت کلی به تأثیر اطالعات عمومی، آگاهی، فرهنگ، سبک زندگی و رفتارها مربوط 

می شود. عمدۀ این عوامل به شرح ذیل است:
1. عموماً به مصرف کنندگان انرژی، اطالعات چندانی دربارۀ پس انداز پول از طریق صرفه جویی انرژی 

با استفاده از تجهیزات کارآمد نسبت به تجهیزات پرمصرف ارائه نمی شود.
2. هزینه های مربوط به انرژی مصرفی تجهیزات برای مصرف  کنندۀ کاال به وضوح مشخص نیست و 

معموالً مشخص کردن هزینۀ گاز و برق مصرفی دستگاه بسیار دشوار است.
3. مباحث مربوط به بهینه سازی انرژی معموالً پیچیده است؛ درنتیجه، مصرف کنندگان عموماً به دولت 
مراجعه می کنند و یا به اطالعات تولیدکنندگان اکتفا می کنند و بنابراین، مصرف کننده آگاهی چندانی در 

این زمینه ندارد )گزارش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 1387(.

4.	پیشنهادهایی	برای	سیاست	گذاری	به	منظور	بهبود	بهره	وری	انرژی
براساس تحلیل سیاست گذاری ها و موانع موجود بهبود بهره وری انرژی بخش ساختمان، پیشنهادهایی در دو 
بخش کوتاه مدت و بلندمدت، با در نظر گرفتن این مطلب که مشوق های مبتنی بر بازار ابزارهای پربازدهی 

هستند و حمایت مالی و اطالعاتی نقش مهمی در پیشبرد برنامه ها دارند، مطرح می شود.

4.	1.	کوتاه	مدت
دولت خود یک بخش بزرگ مصرف کنندۀ انرژی است. بنابراین، از طریق اصالح الگوی مصرف می تواند 
سرمشق سایر مصرف کنندگان انرژی قرار گیرد. طرح های بهینه سازی انرژی می تواند در ساختمان های 
دولتی، مدارس، بیمارستان ها و دفاتر دولتی اجرا شود و اطالعات آن در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین در 
مورد ساختمان های غیردولتی، دولت می تواند کمک هزینه هایی برای طرح های بهینه سازی در نظر بگیرد 
تا بار مالی پروژه به تنهایی برعهدۀ مالکان نباشد. در کنار آن معافیت های مالیاتی، کاهش بهره های وام ها 
می تواند نقش مکمل داشته باشد. کشورهای اروپایی مجموعه ای از مشوق های مالی و اقتصادی را برای 
بهبود بهره وری انرژی بخش ساختمان به کار گرفته اند. در ایران هم باید این نوع ابزارهای سیاست گذاری 
در برنامه های توسعۀ آتی گنجانده شود. بررسی تطبیقی سیاست گذاری های بهبود بازدهی بخش ساختمان 
با دیگر کشورها که در این زمینه موفق بوده اند و ازلحاظ فرهنگی و ساختار اقتصادی به ایران شبیه اند، 
می تواند مؤثر واقع شود. در کنار اقدامات فنی و اقتصادی، استفاده از قدرت رسانه ای ابزارهای تبلیغاتی 
می تواند برای تشویق و نشان دادن اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی به عموم مردم به کار رود. برای مثال، 
تهیۀ نماهنگ )کلیپ(های آموزشی، کتاب های راهنما، ابزارهای آموزشی و ابزارهای رسانه ای به کار روند. 
این برنامه ها می تواند به روند تغییر سبک زندگی عمومی و رفتارهای مطلوب در قبال صرفه جویی مصرف 
انرژی مانند درنظر گرفتن بهینه بودن مصرف انرژی واحد مسکونی در هنگام خرید، دقت به برچسب 

مصرف انرژی تجهیزات هنگام خرید، کمک کند.
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4.	2.	بلندمدت
4.	2.	1.	قوانین	و	مقررات	و	تنظیم	گری

در سیاست ملی انرژی اهداف مختلفی موردتوجه قرار می گیرد که تضمین امنیت عرضۀ انرژی، استفادۀ 
کارآمد و عقالیی از انرژی، تسهیل رقابت و کاهش پیامدهای ضد رقابتی، انحصارات طبیعی، حمایت از 
مصرف کننده، حفاظت از محیط زیست و حداقل سازی هزینه از آن جمله است. طیف گسترده ای از ابزارهای 
تنظیمی به منظور تضمین سازگاری با سیاست های دولت به کار گرفته می شوند، ازجمله: مشارکت مستقیم 
دولت، تنظیمات قانونی، اعطای مجوز، سیستم های مذاکره و توافق، ابزارهای اقتصادی نظیر مالیات، یارانه 
و ضمانت نامه ها. هر سیستم تنظیمی خوب مبتنی بر قواعد و رویه های روشن است و تصمیمات باید 
براساس استدالل و اطالعات کافی اتخاذ شوند و در دسترس کسانی قرار گیرد که آن ها را متأثر می سازد 
)امیرمعینی، 1388(. قوانین بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان، احتیاج به بازنگری در بازه های زمانی 
کوتاه تر و همچنین بازنگری در شیوه های اجرایی دارد. آمار و اطالعات  سال های گذشته، نیاز به بازنگری 

این قوانین هم درزمینۀ محتوا و هم درزمینۀ اجرا را بیش ازپیش مشخص می سازد )عرب، 1388(.
در ایران تاکنون قانون جامع انرژی که دربردارندۀ تمام قواعد و مقررات حقوقی مربوط به انرژی باشد، 
به گونه ای که در برخی از کشورها وجود دارد، تدوین و تصویب نشده است. علت اصلی آن وجوِد تفکر 
و دیدگاه های متفاوت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به مقولۀ انرژی و منابع آن و درنتیجه وجود 
ساختارهای متفاوت و نهادها و سازمان های تشکیالتی جدا از یکدیگر درزمینۀ اعمال حاکمیت و مدیریت 
نسبت به منابع و اشکال مختلف انرژی در ایران است )امیرمعینی، 1388(. یکپارچه سازی سیاست ها و 
نهادهای مرتبط با بخش انرژی می تواند باعث ایجاد انسجام در برنامه های این بخش گردد. اولین گام در یک 
حرکت منسجم برای بهینه سازی مصرف انرژی داشتن نظام قانونی قوی و با انسجام است. در اروپا بخش نامۀ 
کارایی انرژی ساختمان اروپا )EPBD, 2010(، که دربردارندۀ یک سلسله از حداقل های استانداردهای مصرف 
انرژی ساختمان، برچسب مصرف انرژی ساختمان، بهره برداری و مدیریت انرژی ساختمان، مانیتور کردن 
 ،EBPD مصرف انرژی ساختمان و سرویس اطالعاتی انرژی است، بنیان گذاری شده است. با پیاده سازی
صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار آالینده قابل توجهی اتفاق افتاده است. این اتفاق برای ایران هم می تواند 
رخ دهد؛ درصورتی که در مورد قوانین موجود تجدیدنظر شود و یک سیستم منسجم که شامل قوانین مکمل 
مربوط به بهره وری انرژی، مدیریت انرژی، سیاست گذاری مالی، پاداش ها و جریمه ها در قوانین تنظیمی 
صرفه جویی مصرف انرژی ایجاد شود. همچنین، این قوانین باید در بازه های زمانی نسبتاً کوتاه تری مورد 

بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرند.

4.	2.	2.	تحقیق	و	پژوهش
بهینه  سازی مصرف انرژی احتیاج به برنامه ریزی های بلندمدت دارد، پیاده سازی مؤثر و عقالیی استراتژی ها 
و سیاست گذاری های مربوط به بخش انرژی احتیاج به این دارد که این سیاست گذاری ها توسط مدل هایی 
ارزیابی شوند که توانایی تخمین تقاضای انرژی را دارند و اثرهای تکنولوژیکی و اقتصادی سیاست گذاری ها 
را ارزیابی کنند. مدل های باال به پایین7 و همچنین پایین به باال8 در کشورهایی که برنامه ریزی منسجم برای 
بخش انرژی دارند، به کار مـی رود. مثاًل، در کشـور کانادا مـدل کریم،9 در ایاالت متحدۀ امـریکا مدل 
هانگ و برودیک10 برای تخمین پتانسیل ملی موجود ارتقای بهره وری و همچنین تحوالت بازار بهره وری 
7. Top-Down
8. Bottom-Up
9. CREEM
10. The Huang and Brodick model139
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انرژی به کار می رود )Kavgica et al, 2010(. در انگلستان تعدادی مدل انرژی مبتنی بر فیزیک ساختمان 
در سال های اخیر توسعه یافته است و زمینۀ مناسبی برای برآورد تقاضای انرژی و ارزیابی سیاست گذاری های 
 Shorrock & Dunster , 1997 &( 11بهره وری انرژی و کاهش آالینده ها فراهم آورده است. مدل بریهمز
Shorrock & Henderson, 2005(، مدل یو-کا-دی-سی-ام12 )Boardman et al, 2005( و مدل سی-
دی- ای-امFirth, Lomas & Wright, 2010( ۱۳( نمونه ای از مدل های مصرف انرژی ساختمان در انگلستان 
هستند. تجربۀ موفق کشورها در برنامه ریزی به کمک مدل ها گویای این مطلب است که در ایران هم می توان 

با توسعۀ این گونه مدل ها به برنامه ریزی ها برای بهبود بهره وری انرژی انسجام بیشتری بخشید.

4.	2.	3.		بازار	بهره	وری	انرژی
انتظار می رود شرکت های خدمات انرژی نقش مهمی در ترویج کارایی انرژی در هر کشوری داشته باشند. 
در کانادا، سوئد و انگلستان، شرکت های خدمات انرژی در اواخر دهۀ 1970 و در اوایل دهۀ 1980 م به 
وجود آمدند ولی فعالیت های عمدۀ آن ها در اواخر دهۀ 1980 و دهۀ 1990 م به مرحلۀ اجرا درآمده است. 
فعالیت ها و اهداف شرکت های خدمات انرژی در هر کشوری منحصربه فرد است. ژاپن تجربۀ موفقی در 
شکل دهی بازار شرکت های خدمات انرژی داشته است. شرکت های خدمات انرژی ژاپن در 1994 م شکل 
گرفتند و اتحادیۀ آن ها در 1997 م تأسیس شد. در 2001 م حدود بیست شرکت در ژاپن وجود داشت 
که امروزه تعداد آن ها به بیشتر از هشتاد شرکت رسیده است. حجم قراردادها در این کشور در 2000 م 
معادل هشتادوسه میلیون دالر و در 2010 م حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دالر بوده و بیشترین 
صرفه جویی در بخش تهویۀ مطبوع حاصل شده است. در ایران، فعالیت شرکت ها تحت عنوان »شرکت های 
مشاور انرژی« آغاز شد و نه براساس نیاز بازار، بلکه برمبنای سیاست گذاری های دولتی، فعالیت شرکت های 
خدمات انرژی شکل گرفت. ولی کارنامۀ قابل قبولی تا به امروز شکل نگرفته است. فعالیت این شرکت ها 
منحصر به ممیزی مصرف انرژی در مکان های دولتی شده است و بعضی دیگر به صورت مشاور انرژی تغییر 
وضعیت دادند. علت این امر را پایین بودن قیمت انرژی و سهم اندک هزینۀ آن بین نهاده های بخش های 
مختلف ذکر می کنند ولی حتی با حل شدن این مشکل هم مشکالتی پیِش روی این شرکت هاست؛ 
ازجمله وجود نداشتن بسترهای حقوقی و قانونی مناسب برای فعالیت. برای مثال، در محاسبۀ مقدار 
صرفه جویی انرژی و حق الزحمه شرکت خدمات انرژی عدم تقارن اطالعات به نفع متقاضی وجود دارد که 
این مورد ریسک شرکت های خدمات انرژی را باال می برد. ازجمله الزامات حقوقی و نهادی شکل گیری بازار 
خوب برای شرکت های خدمات انرژی، می توان به تعیین روش های ارزیابی عملکرد شرکت های خدمات 
انرژی، بررسی روش های ممکن و مؤثر تأمین مالی، اصول حاکم بر تدوین قرارداد بین کارفرما و شرکت 
مشاور براساس ویژگی های حقوقی و نهادی، تدوین آیین نامۀ بیمه قراردادهای شرکت های خدمات انرژی، 
تدوین آیین نامه و تشکیل صندوق ضمانت اشاره کرد )مهذب ترابی، 1389(. همچنین با تصویب آییننامۀ 
اجرایی ماّدۀ 17 قانون اصالح الگوی مصرف در مردادماه 1394 که منابع مالی اجرای آن از محل ماّدۀ 80 
این قانون تأمین خواهد شد، روند روبه جلو در رفع مشکالت شرکت های خدمات انرژی اتفاق خواهد افتاد.

11. BREHOMES (The Building Research Establishment’s Housing Model for Energy Studies)
12. The UK Carbon Domestic Model
13. The Community Domestic Energy Model
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5.نتیجه
از مطالب بیان شده این گونه می توان نتیجه گرفت که سیستم قانونی و اداری مهم ترین مانع پیِش روی بهبود 
بهره وری انرژی در ایران است. بنابراین، تجدیدنظر در مورد قوانین موجود و همچنین سیستم های اداری در 
ارتباط با بهره وری انرژی امری ضروری است. به عالوه، کمبود مشوق های اقتصادی و همچنین رونق نداشتن 
بازارِ کارایِی انرژی به روند رو به رشد بهبود بهره وری انرژی ضربه می زند. دولت باید این دو مقوله را در 
اولویت سیاست گذاری های بهبود بهره وری انرژی ساختمان قرار دهد. پیشنهادهایی در دو دستۀ کوتاه مدت 
و بلندمدت مانند تجدیدنظر در مورد قوانین موجود، سیستم اداری، استفاده از رسانه، ابزارهای تبلیغاتی در 
کنار برنامه ریزی بلندمدت، استفاده از ابزارهای اقتصادی و همچنین مکانیزم های بازار مطرح شد. برنامه های 

تحقیق و توسعه و حمایت اطالعاتی نیز می تواند نقش مکمل را در کنار بقیه طرح ها ایفا کند.

کتابنامه
محمدی، رسول. رویا حقیقت بین. )1392(. »بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با بررسی و تحلیل 

مبحث 19 مقررات ملی«. در: اولین همایش ساالنه ساختمان آینده.
 .»SWOT خلجی، رقیه. رحیم سرور. )1389(. »ارزیابی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با استفاده از مدل

فصلنامه جغرافیا. دورۀ 4. شمارۀ 12. صص 31-13.
مهذب ترابی، سعید. امیردودابی نژاد. مونا وثوقی فرد. )1389(. »بررسی نقش و الزامات فعالیت شرکت های 

خدمات انرژی در افزایش بهره وری مصرف انرژی کشور«. هشتمین کنفرانس بین المللی انرژی.
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت. )1387(. عملکرد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در بخش 

ساختمان 1387-1379.
عرب، قاسم. عقیل براتی مالیری. )1388(. »مقایسۀ پژوهش درزمینۀ بهینه سازی مصرف انرژی در ایران 

و ژاپن«. هفتمین همایش ملی انرژی.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. )1370(. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان. قابل دسترس 

http://www.bhrc.ac.ir :در
معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه ریزی کالن برق و انرژی. )1395(. ترازنامۀ انرژی سال 1393. 

http://pep.moe.gov.ir/:قابل دسترس در
امیرمعینی، مهران. )1388(. »سیاست گذاری انرژی در ایران«. گزارش پژوهش های اقتصادی. شمارۀ 99. 

پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک. مجمع تشخیص مصلحت نظام.
Boardman, B. et al. (2005). 40% House. 
Recast, E. P. B. D. (2010). “Directive 2010/31/EU of the European Parliament and 

of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)”. 
Official Journal of the European Union.Vol. 18. No. 06.

Firth, S. K., Lomas, K. J., & Wright, A. J. (2010). “Targeting household energy-
efficiency measures using sensitivity analysis”. Building Research & 
Information. Vol. 38. No 01. pp. 25-41. 

IEA -International Energy Agency. (2015). CO2 Emissions from Fuel Combustion 
1971-1996. IEA/OECD. Paris. France.

Kari, B. M. et al. (2004). Energy audit of special and common buildings. Project 
final report. Building and Housing Research Center (BHRC), Iran. 141

96
هار

2، ب
ة 2

مار
، ش

ة 7
ور

، د
مى

مو
ى ع

ذار
ت گ

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



Kavgic, M. et al. (2010). “A review of bottom-up building stock models for energy 
consumption in the residential sector”. Building and environment. Vol. 45. No. 
07. pp. 1683-1697. 

Shorrock, L. D., & Dunster, J. E. (1997). “The physically-based model BREHOMES 
and its use in deriving scenarios for the energy use and carbon dioxide emissions 
of the UK housing stock”. Energy Policy. Vol. 25. No. 12. pp. 1027-1037. 

Shorrock LD, Henderson J, Utley J.I. (2005). Reducing carbon emissions from 
the UK housing stock. Watford, UK: Building Research Establishment. BRE 
Bookshop.

Uihlein, A., & Eder, P. (2009 A). Towards additional policies to improve the 
environmental performance of buildings. European Commission. JRC-IPTS, 
EUR. 23775. 

Uihlein, A., & Eder, P. (2009 B). Towards additional policies to improve the 
environmental performance of buildings Part II: Quantitative assessment. 
European Commission. JRC-IPTS, EUR. 24015. 

Uihlein, A., & Eder, P. (2010). “Policy options towards an energy efficient residential 
building stock in the EU-27”. Energy and Buildings. Vol. 42. No. 06. pp. 791-
798. 

Ürge-Vorsatz, D.  et al. (2007). Mitigating CO2 emissions from energy use in the 
world’s buildings. Building Research & Information. Vol. 35. No. 04. pp. 379-
398. 

Verbeeck, G., & Hens, H. (2010). “Life cycle inventory of buildings: A contribution 
analysis”. Building and Environment”. Vol. 45. No. 04. 964-967. 

 
ان

یر
ن ا

ما
خت

سا
ش 

بخ
در 

ی 
رژ

ی ان
ور

ره 
به

ع 
وان

و م
ی 

ست
الد

 با
ناد

اس
ی 

رس
بر

142



گزارش  سیاستی 
سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶
امیرناظمی،  حسین نوری،  محمد امین خرمی،  حامد صمدی





سنـاریوهـای ایـران در سـال ۱۳۹۶

امیرناظمی1، حسین نوری2، محمد امین خرمی3، حامد صمدی4

	چکیده
 سناریوهای ایران در سال 139۶» در قالب یک طرح آینده پژوهی در مرکز بررسی های استراتژیک«
 در سال 1395 انجام شد. در این طرح چهار سناریو براساس سه عدم قطعیت بحرانی به دست آمده
 است. همچنین، به منظور شناسایی سازگاری سناریوها و حذف موارد ناسازگار از نرم افزار سناریووزارد
 استفاده شده است. در این مقاله متن چهار سناریو به همراه یک توضیح مختصر روش شناسی تشریح

شده است

مقدمه
شناسایی آیندۀ ایران در سال 139۶ در یک طرح مطالعاتی که در چهار ماه پایانی سال 139۶ انجام شد، 
منجر به نگارش سناریوهای مربوط به آینده های بدیل ایران در سال 139۶ شد. در این پژوهش بر پایۀ 
سناریونگاری، آینده های پیِش روِی ایران در قالب چهار سناریو و مبتنی بر عدم قطعیت های ایران تدوین 

شد. ابتدا خالصه وار روش شناسی بیان شده است و پس از آن تشریح هر یک از چهار سناریو آمده است.
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روش	شناسی	سناریونگاری
روش سناریونگاری مورد استفاده در این مطالعه، مبتنی بر منطق شهودی 5و عدم قطعیت های بحرانی۶ بوده 
است. به این ترتیب، ابتدا تعداد 100 مسئلۀ اول ایران در سال 139۶ شناسایی شد و با نظر خبرگان بر اساس 
دو معیار اهمیت و عدم قطعیت رتبه بندی شده اند. در جدول 1، پانزده مسئلۀ دارای اهمیت و عدم قطعیت باالی 

50 درصد گزارش شده اند.
جدول	1.	مسائل	کلیدی	ایران	1396

بر پایۀ روش تحلیل تأثیرات متقابل7  با فرض تنها دو حالت مختلف برای هریک از این پانزده مسئله با 
ماتریس 30 *30 تحلیل اثرهای متقابل و 327۶8 وضعیت مختلف روبه رو خواهیم بود که در عمل امکان تحلیل 
اثرهای متقابل با این گستردگی وجود ندارد. در این مطالعه، به دلیل تنوع و تعداد زیاد مسائل دارای اهمیت و 
عدم قعطیت، به جای وارد کردن همۀ مسائل در فرایند سناریوپردازی، گروه های مسائل مرتبط به صورت کیفی 
به عدم قعطیت های کلیدی تبدیل شد تا به تعداد کمتر و در نتیجه قابل تفسیرتری از سناریوها دست پیدا 
کنیم. در جدول 2 همۀ پانزده مسئلۀ سازندۀ عدم قطعیت های بحرانی به همراه دسته بندی آن ها در قالب سه 

عدم قطعیت کلیدی آورده شده است.
جدول2.	عدم	قطعیت	های	کلیدی

5.intuitive logic
6.critical uncertainty
7.Cross-Impact Analysis
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تعداد سه عدم قطعیت کلیدی و حالت های آن ها با استفاده از عالئم  نام گذاری شده اند.

جدول3

     برای سناریوسازی با استفاده از این سه عدم قطعیت کلیدی، از روش محاسباتی باالنس اثرهای 
متقابل )CIB( و نرم افزار سناریوویزارد  (Scenario Wizard)استفاده شده است.  براساس اصول روش 
تحلیل ریخت شناختی، از ترکیب حالت های این سه عدم قطعیت تعداد 2*2*3 سناریو یعنی 21 
مورد تشکیل می شود. برای جدا کردن سناریوهای ناسازگار از سازگار و کاهش تعداد سناریوها، 

ماتریس اثرهای متقابل حالت ها تشکیل شد و نتایج آن با نرم افزار تحلیل شد.
     ماتریس تشکیل شده دارای 23 خانه بود که باید با اعداد 3- تا 3+ پر می شدند. به همین منظور، 
براساس ترکیب عدم قطعیت های کلیدی )یک مورد سیاست داخلی، یک مورد سیاست خارجی و 
یک مورد اقتصاد( پنلی با حضور سه نفر از اعضای کارگروه های تخصصی از مسائل مرتبط تشکیل 
شد و دربارۀ 23 اثر متقابل بین حالت ها بحث و تبادل نظر و در نهایت برآیند بحث ها در قالب یک 

عدد 3- تا 3+ جمع بندی شد.
ماتریس پر شده با بهره گیری از نرم افزار سناریوویزارد تحلیل و تابلو  سناریوها به شکل زیر بدست آمد:

جدول4
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مشخصات 12 سناریو به دست آمد بر اساس محاسبات نرم افزاری به شرح جدول5 است:

جدول	5

براساس توصیه های روش شناختی، سناریوهای با سازگاری صفر تا حدود 2 قابل استفاده هستند. بر 
این اساس، سناریوهای 1 تا 4 به عنوان سناریوهای قابل اتکا انتخاب شدند. همچنین، در جلسۀ کارگروه 
سناریوپردازی، درخصوص سناریوهای 5 و ۶ نیز بحث و تبادل نظر شد و در نهایت با توجه به امتیاز تاثیر 
باالی سناریو 5 که برابر با ۶ است این سناریو نیز در فهرست سناریوهای اصلی قرار گرفت. تفسیر کیفی 
اعضای کارگروه سناریو این بود که سناریو 5 در صورت تحقق سناریو ناپایداری است که پس از مدتی به 
سناریو 2 تبدیل خواهد شد. در نتیجه، سناریوهای 2 و 5 در کنار هم به عنوان یک خانواده سناریو در نظر 

گرفته شدند.  در نهایت، تابلو سناریوهای اصلی ایران در سال 139۶ مطابق جدول ۶  است:
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اگرچه یکی از عدم قطعیت های کلیدی در این مطالعه مرتبط با موضوع اجماع یا تضاد داخلی می توانست 
بیش از هر عاملی متأثر از موضوع انتخابات باشد، اما در دوران پس از انتخابات نیز همچنان یک عدم قطعیت 

جدی باقی خواهد ماند. 
در ادامه، تشریح این چهار سناریو آمده است. زبان تشریح این چهار سناریو براساس زمان گذشته است، 

یعنی نویسنده در آستانۀ نوروز 1397 به مرور وقایع سال 139۶ پرداخته است. 

تشریح	سناریوها
سناریو	1.	شاید	وقتی	دیگر

فعالیت های نظامی و منازعات موجود در منطقه، که تا بهار 139۶ نیز تدام یافته بود، تمایل به دستیابی 
به یک راه حِل دیپلماتیک را افزایش داد. بازیگران منطقه که در چند سال گذشته و از آغاز بحران داعش 
به این نتیجه رسیده بودند که برتری نظامی در منطقه در عمل برای هیچ کدام از بازیگران نه امکان پذیر 
است و نه پایدار، از فرایند مذاکرات منطقه ای به منظور دستیابی به راه حلی سیاسی استقبال کردند. در 
این فرایند سیاسی، اگرچه برخی از کشورهای منطقه در سال های گذشته تالش می کردند با حذف ایران 
از فرایند مذاکرات منطقه ای، ایران را منزوی سازند، اما سرانجام در سال گذشته )139۶( ایران را به عنوان 
یک بازیگر اصلی در فرایند مذاکرات منطقه پذیرفتند. هرچند تمامی بازیگران از ابتدا می دانستند که هیج 
کشوری نمی تواند به تمامی اهداف خود دست یابد، اما افزایش تنش ها، خطر سرریز شدن منازعات در سایر 
کشورهای منطقه و همچنین فرسایشی شدن منازعات گسترده در منطقه، این باور را که »راه حل سیاسی 
بهترین گزینۀ قابل بررسی است«، مورد اجماع تمامی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای قرار داد. به این 
ترتیب، همۀ بازیگران تالش کردند تا بتوانند اوالً اولویت های اصلی خود را در منطقۀ آینده تعریف کنند و 

ثانیاً بتوانند از میان بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای برای خود متحدانی انتخاب کنند.
این مذاکرات سخت و طوالنی، هرچند پرتنش ادامه یافت، اما سرانجام توانست با اجماع منطقه ای و 
قدرت های فرامنطقه ای روبه رو شود. این اجماع گرچه هیچ یک از بازیگران را کامالً خشنود نکرد و بیم 
شکننده بودن آن می رفت، اما در این چند ماه توانسته است به برقراری یک وضعیت آرامش ولو نسبی و 
موقت بینجامد. بازگشت آرامش به منطقه زمینۀ اولیه را برای تبدیل منطقه به یک منطقۀ قوی تر نویدبخش 
خواهد بود. نتیجۀ این وضعیت تحقق امکان زیست مسالمت آمیز کشورهای منطقه در کنار یکدیگر و تبدیل 

منازعات سخت به تقابل ها و رقابت های سیاسی ـ اقتصادی منطقه ای در چند ماه اخیر بوده است.  
پیش زمینۀ چنین دستاوردی در سیاست خارجی را می توان برآمده از یک وضعیت داخلی آرام دانست. 
شرایطی که پس از انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه سال گذشته، منجر به ایجاد یک اجماِع نسبِی 
داخلی بر سر رویکردهای خارجی بود. فضای رقابتی میان جریان های سیاسی در زمان انتخابات، منجر به 

149

96
هار

2، ب
ة 2

مار
، ش

ة 7
ور

، د
مى

مو
ى ع

ذار
ت گ

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



انتخاب رویکرد سیاست خارجی در فضای پس از انتخابات شد. سیاست خارجی تعامل منطقه ای که در 
فضای انتخابات با اقبال عمومی مواجه شد، زمینه ساز دستاورد سیاست خارجی منطقه ای بود. در کنار این 
رویکرد دولت، وجود امنیت مناسب در کشور را می توان هم علت و هم معلول شکل گیری این وضعیت 

دانست.
هم زمان با آغاز فرایندهای مذاکرات منطقه، تعامل با سرمایه گذاران خارجی در دستور کار دولت قرار 
گرفت. پیامد اقتصادی این سیاست خارجی، برقراری امنیت روانی الزم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
بود. مذاکراتی که پس از برجام آغاز شده بود و به دالیل متعدد با کندی پیش می رفت، همراه با کاهش 
منازعات منطقه ای با جدیت بیشتری همراه شد. سرمایه گذاران خارجی خصوصاً سرمایه گذاران فرامنطقه ای، 
به دلیل کاهش منازعات منطقه ای و همچنین کاهش عدم قطعیت های پس از انتخابات ریاست جمهوری، با 
اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در ایران تصمیم گیری کردند. در چنین شرایطی، کشور توانست 
خود را به عنوان یکی از بهترین گزینه های منطقه ای برای سرمایه گذاری معرفی کند. اگرچه اندازۀ بزرگ 
بازار ایران همواره یکی از پیش ران های اصلی سرمایه گذاران خارجی بوده است، اما شاید اصلی ترین محرک 
سرمایه گذاران فرامنطقه ای برای حضور در بازار ایران، امکان دست یابی به بازار کل منطقه بوده است. امری 
که نشانه های آن، هم به دلیل سیاست های دولت در اجبار به صادرات محصوالت تولیدی در ایران و هم به 
دلیل توانمندی باالی صنایع پشتیبان و زنجیرۀ تأمین مناسب تولید این شرکت ها، قابل مشاهده است. این 
واقعیت که ایران به دلیل برخورداری از نیروی انسانی ماهر و دانش آموخته و همچنین فرهنگ کار و تولید 
دارای قدمت، می تواند زمینه ساز مناسبی برای تولید محصوالت و ارائۀ خدمات به کل بازار منطقه باشد، 

واقعیتی انکارناپذیر است. 
شاید بتوان سال گذشته را سال ایراِن بین المللی دانست. بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی و جذب 
سرمایه گذاری خارجی و همچنین سیاست خارجی گستردۀ دولت در سال گذشته تنها وجوه این بین المللی شدن 
نبوده است. بین المللی شدن از طریق عضویت در پروتکل های مختلف اقتصادی )مانند پروتکل های بانکی( 
و غیراقتصادی )مانند کنوانسیون ها مربوط به حقوق مالکیت فکری( تبدیل به یک رویکرد جدی در تمام 
سیاست های کشور شده است. چالش جدی در سال آینده را می توان در اصالحات ساختاری بخش اقتصادی، 
خصوصا شرکت های دولتی دانست. بازآرایی ساختار نهادی بخش اقتصاد با هدف کاهش فساد ضرورتی 

اجتناب ناپذیر در وصول به گشایش اقتصادی خواهد بود.

ـ	سناریو	2	و	5
سناریو	2	و	5.	ابد	و	یک	روز

تشریح سناریوی 2: نزاع های بحران ساز جریان های سیاسی بر سر دست یابی به قدرت و برخورداری از 
منابع، که پس از انتخابات رقابتی سال 139۶ شکل گرفت، اصلی ترین عامل برهم زنندۀ شرایط ایران بود. در 
وضعیتی که رقابت جریان های سیاسی بر سر قدرت، در این انتخابات از حد متداول و استانداردش خارج شد، 
تضادها ایران را تا سطح یک بحران داخلی پیش برده است. این بحران سیاسی غیرضروری در کشور به همراه 
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خود دربردارندۀ دو نتیجۀ عمده شده است؛ نتایجی پرهزینه و بحران آفرین. پس از انتخابات نیز همچنان 
بحران کاهش مشروعیت رقیب ادامه یافته است. از یک سو در چنین شرایطی بود که وضعیت اقتصادی در 

سال گذشته )139۶( به دالیل زیر به سمت شرایط نامطلوب فعلی سوق یافت:
ـ شرایط روانی نامساعد برای سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری که منجر به کاهش رشد 

اقتصادی شد.
ـ نااطمینانی سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری در ایران و افزایش ریسک که منجر به 

کاهش حضور یا افزایش هزینه های حضور در ایران شده است.
ـ فقدان دست یابی به اجماع در خصوص تصمیمات سخت و راهبردی اقتصادی؛ که بهبود شرایط 
اقتصادی را به تعویق انداخته است. در این شرایط، ابتدا تصمیمات اقتصادی تبدیل به موضوعاتی سیاسی 

شدند و با تداوم منازعات پس از انتخابات تبدیل به موضوعاتی امنیتی شدند.
به این ترتیب، نه تنها امکان تحقِق گشایِش اقتصادی محدود )یا حتی مسدود( شده است، بلکه با تداوم 

این شرایط در سال آینده )1397( تبدیل به یک بحران اقتصادی خواهد شد.
از سوی دیگر، منازعات بحرانی میان گروه های سیاسی داخلی که منجر به تقابل جدی میان آنان شده 
است؛ وضعیت سیاست خارجی کشور در منطقه را نیز با سمت منفعالنه ای پیش رانده است. سیاست 
منفعالنه که ناشی از کاهش اجماع سیاسی در سیاست های خارجی کشور بوده است؛ شکل گیری شرایط 
جدیدی از تقسیم قدرت در منطقه بدون حضور ایران را محتمل ساخته است. دعوت نکردن از ایران در 
فرایند مذاکرات سیاسی نشانه ای نامطلوب از این خطر بلندمدت بوده است. بر این اساس، قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای از شرایط داخلی ایران سوء استفاده کرده و زمینه های محدودسازی قدرت ایران 
در منطقه را کلید زده اند. هرچند هراس این کشورها از سرریز شدن منازعات منطقه ای به ایران به عنوان 
بزرگ ترین کشور منطقه می تواند شرایط آینده را پیش بینی ناپذیر گرداند. فرایند مذاکرات منطقه ای را 
می توان فرایند تقسیم منافع و حوزۀ نفوذ کشورهای مختلف در منطقه، بدون حضور و بدون سهمی برای 

ایران، دانست. 
به این ترتیب، در سال 139۶ چرخه ای از شرایط نامناسب برای ایران روی داد، شرایطی که امکان 

بازگشت به وضعیت مطلوب را پرهزینه و زمان بر ساخته است.

ـ	سناریو	3
سناریو	3.	آژانس	شیشه	ای

منازعات منطقه که در سال های گذشته به صورت محدود ادامه می یافت، در سال گذشته )139۶( 
شاهد تغییراتی جدی بود. قدرت های فرامنطقه ای که از میان بازیگران منطقه اقدام به یارگیری کرده اند، 
در سال گذشته تالش کردند پروژۀ کاهش نفوذ ایران در منطقه را پیش ببرند. این پروژه از طریق ابزارهای 
مختلف و توسط بازیگران متعدد پیگیری شد؛ پروژه ای که می توان اصلی ترین رئوس آن را در رویدادهای 
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ـ اعمال تحریم های جدید علیه ایران، که از ابتدای روی کارآمدن ترامپ در آمریکا آغاز شده بود، 
در شش ماه ابتدای امسال مورد تصویب دولت و کنگرۀ این کشور قرار گرفت. تحریم هایی که بخشی از 
نیروهای سیاسی را به سمت خروج از برجام سوق داد. هرچند این توافق سیاسی را هنوز ایران و پنج کشور 

دیگر )غیر از آمریکا( لغو نکرده اند، اما بیش از هر زمان دیگری شکننده به نظر می رسد.
ـ قدرت های فرامنطقه ای )غیر از روسیه( بر خالف رویۀ سال های گذشتۀ خود، به منازعات منطقه به 
صورت محدود و هدفمند ورود یافته اند. حمالت هدفمند نیروهای آمریکایی در منطقه شرایط را بیش از 
گذشته تغییر داده است. این ورود بیش از آن که ناظر به حل مشکالت داعش باشد، منافع دیگر بازیگران 
از جمله ترکیه، ایران و عربستان را هدف قرار داده است. تغییر شرایط بازی به نفع برخی از بازیگران هدف 

غایی و نهان این بازیگران از ورود به منازعات بوده است.
ـ یارگیری میان کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عرب و ترکیه از کشورهای فرامنطقه ای مانند 
آمریکا و تشکیل یک جبهۀ متحِد مخالف ایران، قدرت ایران را در منطقه با محدودیت هایی روبه رو ساخته 

است. روسیه نیز براساس منافع ملی خود، در یک فرایند داد و ستد با این کشورها قرار گرفته است. 
ـ تالش آمریکا و کشورهای عرب، به خصوص عربستان، برای بازگرداندن ایران به شرایط پیشابرجام، با 
هدِف منزوی ساختن ایران در طول سال گذشته را این کشورها پی گیری کردند. آمریکا در عمل با تصویب 

تحریم هایی علیه ایران، هزینۀ اروپایی ها را برای همکاری با ایران افزایش داده است.
ـ افزایش شدت منازعات شیعی ـ سنی، که از بمب گذاری های متقابل در رویدادهای مذهبی )عاشورای 
خونین 139۶ در کشورهای منطقه و بمب گذاری ها در نمازجمعه های مختلف اهل تسنن( در کشورهای 

مختلف منطقه آغاز شده بود، تبدیل به اصلی ترین ابزار شیعه هراسی در جهان اسالم شده است.
به عبارت دیگر، پروژۀ »حذف ایران از منطقه، بدون رویارویی مستقیم با ایران«،  به صورت هدفمند 
کاهش نفوذ فرهنگی و مستشاری ایران را دنبال می کند. انتخابات سال 139۶ نیز نتوانست منجر به انتخاب 
رویکرد سیاست خارجی مناسبی در ایران شود. گروه های مختلف سیاسی ایران در سال گذشته راه حل های 
بدیل و مختلفی را ارائه دادند؛ که صرف نظر از قّوت آن ها، در یک نقطه مشترک بودند: »فقدان اجماع 
ملی«. به این ترتیب، رقابت میان گروه های سیاسی تبدیل به عدم اجماع اجتماعی بر مسئلۀ خارجی شده 
است. تضاد راه حل های ایران را می توان از طیف »برخورد سخت« تا طیف »تعامل دیپلماتیک« دسته بندی 

کرد؛ هر چند موفقیت در این شرایط تنها از طریق یک سیاست منسجم حاصل شدنی است.
در سال گذشته )139۶(، اتحاد دشمنان و رقبای خارجی ایران و اقدامات خصمانۀ آن ها علیه ایران، 
توانست منجر به کاهش موقت سطح رقابت های سیاسی و همچنین نزول بحران های تنش زای داخلی شود. 
این تهدید خارجی نوعی از اتحاد موقت و ناپایدار را ایجاد کرده است. بازگشت مجدد تحریم ها در سال 
گذشته، به واسطۀ تجربیات عمومِی مربوط به سال های 1389 تا 1391 جامعۀ ایرانی را وارد یک دوران 
تورم انتظاری شدید کرده است. به دلیل همین ویژگی »انتظاری بودن« تورم سال گذشته، سیاست های 
اقتصادی ـ اعم از مالی یا پولی ـ نتوانست کنترل یا بهبودی در شرایط اقتصادی ایجاد کند. همچنین، کاهش 
امنیت روانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی منجر به کاهش سطح سرمایه گذاری در کشور شده است. به 
این ترتیب، سیاست های اقتصادی دولت اساساً ناکارآمد بود و وضعیت اقتصادی به سمت یک رکود تورمی 

پیش رفته است. 
در چنین شرایطی، علی رغم آن که شرایط سیاسی به صورت مقطعی به دلیل تهدید بیرونی به یک 
ثبات نسبی رسیده است، اما شرایط اقتصادی نامطلوب می تواند نشانه هایی از یک بحران اجتماعی ـ اقتصادی 
جدی باشد. همچنین، اظهارنظرهای ماه های اخیِر برخی از چهره های شناخته شده سیاسی در خصوص 
استفاده از گزینۀ اقدام نظامی علیه تهدیدات بیرونی نشانه ای از ورود به شرایط امنیتی است. هراس این 
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می رود که این گونه اظهارنظرها، باردیگر منازعاتی میان گروه های سیاسی ایجاد کند و شرایط ثبات و اتحاد 
سال گذشته )139۶(، در سال آینده از میان رود. 

 
ـ	سناریو	4

سناریو	(4):	به	همین	سادگی

منازعات منطقه علی رغم برگزاری نشست های کم رمق میان بازیگران منطقه ای و قدرت های فرامنطقه ای، 
در سال گذشته همچنان تداوم یافت. تداوم این شرایط در سال گذشته )139۶( را می توان ناشی از تضاد 
منافع قدرت های منطقه و فرامنطقه و در نتیجه شکل گیری اتحادهایی میان این بازیگران دانست. از سویی 
دیگر، اصرار بازیگران بر خواسته ها و مطلوب های خود عامل دیگری در دست نیافتن به آرامش در منطقه 
بود؛ آنچه در تعامالت میان این بازیگران در سال گذشته )139۶( مشهود بود. این واقعیت است که هیچ 
یک از کشورهای بازیگر در منطقه، از شرایط منطقه برآورد بحرانی نداشت. درست به همین دلیل بود که 
ارادۀ مشترکی برای تعیین وضعیت منازعات منطقه ای شکل نگرفت. اراده ای که در سال آینده )1397( نیز 

نشانه های آن ضعیف ارزیابی می شود.
انتخابات اردیبهشت سال گذشته )139۶(، نشان داد که اغلب جریان های سیاسی صاحب قدرت در 
ایران، علی رغم تفاوت در دیدگاه هایشان، به سطحی از توافق های موقتی برای خروج از وضعیت اقتصادی 
نامطلوب دست یافته اند. شاید بتوان نقطۀ مشترک تمام کاندیداهای جدی در انتخابات سال گذشته را تعامل 
فعال دیپلماتیک با فرامنطقه دانست؛ هرچند در تعیین مصداق طرف های همکار فرامنطقه ای تفاوت هایی 

را مشاهده کرد. 
گرچه رقابت جریان های سیاسی در حد معمول و علی رغم تفاوت در سیاست خارجی باقی مانده است، 
اما این تفاوت به سطح بحرانی نرسیده است. این اشتراک در سیاست خارجی، در میان جریان های مختلف 
سیاسی، تنها محدود به حوزۀ سیاست خارجی نبوده است و در حوزۀ اقتصادی نیز می توان این اشتراک 
را مشاهده کرد. به نظر می رسد نوعی از اجماع در میان گروه های سیاسی معتدل از جناح های مختلف در 
خصوص سیاست های اقتصادی شکل گرفته است. به این ترتیب، علی رغم انتقادات محدود و خرد، هم صدایی 
و هم قدمی در سطح سیاست های کالن و در همه سطوح حاکمیتی منجر به ایجاد سطحی از گشایش 
اقتصادی در سال گذشته شد. رونق هرچند اندکی که در شش ماهۀ دوم امسال )139۶( شاهد آن بودیم 

برآمده از همین هم رأیی بود. 
رشد اقتصادی سال 1395 که بیش از هر عامل دیگری ناشی از رشد تولید نفت و رفع تحریم های مربوط 
به فروش آن بوده است؛ نتوانست در سال 139۶ نیز ادامه یابد. هرچند تأثیرات رشد اقتصادی عوامل غیرنفتی 

رونق بیشتری در کشور ایجاد کرده است و مردم آن را بیشتر از سال 1395 احساس کردند.
از سوی دیگر، به دلیل منازعات منطقه، استفاده از پتانسیل های بازار منطقه امکان ناپذیر شد. همچنین، 
نااطمینانی و ریسک موجود برای سرمایه گذاران فرامنطقه در ایران و منطقه، نگذاشت اقتصاد ایران از اهرم 
سرمایه گذاری خارجی استفاده کند. به این ترتیب، با وجود آرامش داخلی، به سبب تداوم شرایط بحرانی 

منطقه، رشد و گشایش اقتصادی حاصل از آن در سال گذشته )139۶( محدود بود.
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ترجمه 
 ارزیابی نقادانۀ روش شناسی های آینده نگاری و آینده پژوهی
نوشتۀ علی پایا ، ترجمۀ علی رضا همتی





ارزیابی نقادانۀ روش شناسی های آینده نگاری و آینده پژوهی۱

نوشتۀ علی پایا2 ، ترجمۀ علی رضا همتی3

چکیده
هدف مقالۀ حاضر ارزیابی نقادانه برخی از شناخته شده ترین روش هایی است که در آینده پژوهی4   و شیوه های 
آینده  نگاری5  مورداستفاده قرار می گیرد.  پس از ارائۀ برخی مالحظات مقدماتی )بخش 1(، بحثم را از  یک 
مسیر غیرمستقیم پی می گیرم؛ از طریق تحلیل تفصیلی شباهت ها و تفاوت های میان دانش نظری/ علم 
نظری و فناوری. این بخش اساس بحث های بخش بعدی مقاله است. به عالوه، این بخش تأثیر مستقیمی 
بر موضوعات مهم دیگر مرتبط با آینده پژوهی دارد، از جمله بحث های مربوط به ابهام در مفهوم »اتخاذ 
تصمیمات عقالنی«، روشن نبودن وضعیت آینده پژوهی به عنوان رشته ای دانشگاهی، و استفادۀ گمراه کننده 
از دو مفهوم کلیدی »روش« و »روش شناسی«. در بخش های سوم و چهارم به این مفاهیم خواهم پرداخت. 
در بخش پنج، به شکلی نقادانه به ارزیابی چند چارچوب روش شناسی مشهور می پردازم که به طور کلی در 
علوم انسانی و اجتماعی، و نیز در آینده پژوهی استفاده می شود. این روش شناسی ها عبارت اند از: پوزیتیویسم، 

1. یک روایت تا حدودی متفاوت از این مقاله در 2017 م در نشریۀ فیوچرز  انتشار می یابد. مشخصات مقاله چنین است:
Paya, Ali. (2017). “Critical Rationalism as a Theoretical Framework for Futures Studies and Foresight”. 
Futures 49. forthcoming. 
2. استاد فلسفه و روش شناسی علوم در کالج اسالمی لندن، مشاور ارشد مؤسسۀ آموزش متکی به تخصص، دانشگاه میدلسکس )لندن(، 

alipaya@hotmail.com :استاد فلسفۀ علم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات؛ رایانامه
hemmati@tums.ac.ir :3.دکترای آینده پژوهی؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ رایانامه

4.واژۀ »آینده پژوهی« به عنوان معادلی برای واژه انگلیسی Futures Studies مورد استفاده قرار گرفته است. واژه اخیر نام یک رشته دانشگاهی 
 Futuring, Prospectives, futuristics, futures thinking, futurology ،است که در زبان های اروپایی با عناوین دیگری مانند

هم نامیده می شود. در زبان فارسی نیز واژه های »مطالعات آینده«، »پژوهش آینده ها«، و »آینده اندیشی« به عنوان معادل های دیگری 
برای نامیدن این رشته دانشگاهی به کار می رود.

5.foresight practices
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پساپوزیتیویسم، برساخت گرایی۶، نظریۀانتقادی7 )انتقادی گرایی8(، و کنش- تحقیق. استدالل خواهم کرد 
که این روش شناسی ها، علی رغم محبوبیتی که نزد متخصصان رشتۀ آینده پژوهی دارند، دچار کمبودهای 
جدی اند. نقص های این چارچوب های روش شناسی بر پیامدهای تحقیقاتی که از طریق آنان انجام می شود، 
تأثیر می گذارد. در بخش ۶، منظری فلسفی، به نام عقالنیت نقاد9، و یک چارچوب روش شناسی، به نام 
تحلیل موقعیت10 را ـ که می تواند )با تغییراتی مناسب(، در قالب یک روش جامع11 ظاهر شود ـ معرفی 
می کنم. بخش هفتم مربوط به مقایس های انتقادی میان عقالنیت نقاد و چند چارچوب روش شناسی مشهور 
در آینده پژوهی است، و در بخش پایانی، یعنی بخش هشتم، تالش خواهم کرد به اختصار نشان دهم چطور 

عقالنیت نقاد می تواند به بهبود کارایی شیوه های آینده نگرانه کمک کند.

کلیدواژه	ها: آینده پژوهی، آینده نگاری، روش شناسی، عقالنیت نقاد، منطق موقعیت/ تحلیل موقعیت

1.	مقدمه
ژوزف ُوُرس،12در مقالۀ »در باب بنیان های فلسفی پژوهش های آینده«13 )2007( یادآوری می کند که » 
»دانش پژوهی نمی تواند به شکلی مناسب یا کامل در غیاب فهم کارکرد فلسفه ای که زیربنای آن را تشکیل 
می دهد، تحقق یابد« )ص70(. درحالی که نقش چارچوب های فلسفی برای رشته هایی مانند فیزیک، 
که تاریخی طوالنی دارد، تا حـدودی از سـوی نویسندگان مخـتلف مورد بررسی قرار گرفته است

)Meyerson, 1962; Mittelstaedt, 1963/1975; Agassi, 1975; Redhead, 1995( ، مطالعات مشابه 
دیگری، شاید غیر از اثر اولیۀ وِنِدل بِل )1997(، در زمینۀ آینده پژوهی صورت نگرفته است. با وجود 
این، با توجه به این امر که تحقیقات آینده بنا به ماهیت خود، تکاپویی تجربی در مفهوم دقیق کلمه 
نیست و نمی تواند باشد، یعنی آزمون تجربی نمی تواند دعاوی مربوط به آینده پژوهی )مطالعات آینده ها( را 
مورد تقویت14 قرار دهد، و بهترین کاری که پژوهش های آینده پژوهی می تواند انجام  دهد، تکیه کردن به 
»آزمایش های فکری« و »شبیه سازی های کامپیوتری« برای ارزیابی سناریوهای پیشنهادی آینده است، نیاز 

به یک چارچوب فلسفی مناسب برای این رشته، بیش از پیش آشکار می شود.
هرچند، فارغ از مسئله ی »چارچوب های فلسفی مناسبت« برای آینده پژوهی، بسیاری از محققان، 
خواه در زمره آینده پژوهان و خواه غیر آنان، وجود دارند که حتی در این خصوص که این حوزه پژوهش، 
یک دیسیپلین درست عیار دانشگاهی یا علمی به شمار می آید، تردید دارند )Voros, 2007؛ و نیز: مانوئل 

کاستلز،  200۶(15.
بنابراین، به نظر می رسد که پژوهشگران رشتۀ آینده پژوهی با نابختیاری دوسویه ای مواجه اند: برایشان 
به درستی روشن نیست که مؤثرترین چارچوب فلسفی ای که بهتر می تواند جستجوهای معرفتی آنان را 
تسهیل کند کدام است؛ و نیز برایشان به درستی روشن نیست  که رشتۀ آینده پژوهی یک رشتۀ دانشگاهی 
6. constructionism
7. critical theory
8. criticalism
9. Critical Rationalism
10. Situational Analysis
11. meta-method
12. Joseph Voros
13. On the Philosophical Foundations of Futures Research
14. corroborate

15.در گفتگویی با نگارنده.
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معتبر به شمار می آید یا نه؟
هدف من در این مقاله آن است که تا جای ممکن، جایگاه آینده پژوهی را به عنوان یک رشتۀ پژوهشی 
روشن کنم و یک چارچوب فلسفی را ارائه دهم که بتواند تا حد زیادی کارایی پژوهش در این زمینه را 

بهبود بخشد.
در ادامه، مطلب را با بحث در مورد شباهت ها و تفاوت های علم/دانش و فناوری، به طور کلی، آغاز 
می کنم. این بحث دو نتیجۀ مهم در پی دارد )بخش 3 و 4(:  نخست اینکه علی رغم ویژگی های انحصاری  
دعاوی معرفتی آینده پژوهی، این رشته بخشی از حوزۀ وسیع تِر علوم انسانی و اجتماعی  محسوب می شود. 
آینده پژوهی نیز، مانند اکثر رشته های این حوزه، چهره  ای ژانوسی دارد: یک وجه آن علم/ دانش و وجه 
دیگر فناوری است. دوم اینکه یک اشتباه نسبتاً شایع در میان نویسندگان حوزه های آینده پژوهی و نیز 
محققان حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی آن است که دو مفهوم »روش« و »روش شناسی« را به معنایی واحد 
به کار می برند. اما چنین کاربرد نادرستی به  خلط مقوله می انجامد: روش ها ابزار هستند و بنابراین، به مقولۀ 
فناوری تعلق دارند. از سوی دیگر، روش شناسی ها بخشی از معرفت شناسی محسوب می شوند و از این رو، 
متعلق به مقولۀ دانش و علم اند. این بخش با بحث کوتاهی در خصوص امر مهم »تصمیم گیری« که ارتباط 

نزدیکی با فعالیت ها در حوزۀ آینده پژوهی دارد، پایان می یابد.
در بخش 5 به معرفی نقادانۀ چند چارچوب فلسفی ـ  روش شناختی می پردازم که در آینده پژوهی 
و علوم انسانی و اجتماعی به کار گرفته شده و عبارتاند از پوزیتیویسم، پساپوزیتیویسم، نظریۀ انتقادی،  
برساخت گرایی، و پارادایم »مشارکتی«. در بخش ۶، منظری فلسفی، به نام عقالنیت نقاد، و یک چارچوب 
روش شناسی و فراروشی را ـ که با عقالنیت نقاد هماهنگ است و تحلیل موقعیت  نامیده می شودـ معرفی 
خواهم کرد. در بخش 7 مقایسه ای نقادانه میان چارچوب های روش شناسی رایج در آینده پژوهی و چارچوب 
پیشنهادی عقالنیت نقاد انجام خواهم داد. و باالخره در بخش 8 به جنبه هایی اشاره خواهم کرد که 
روش شناسی عقالنیت نقاد و روش جامع منطق موقعیت/ تحلیل موقعیت می تواند به آینده پژوهی کمک 

کند.

2.	علم	و	فناوری16
علم نظری/ دانش یا معرفت نظری، و فناوری،17 هر دو، برساخته های اجتماعی اند، هرچند هستارهایی 
متفاوت به شمار می آیند. علم، یا به طور کلی، دانش/ معرفت، به نیازهای معرفتی انسان پاسخ می دهد. 
از سوی دیگر، فناوری، دو هدف عمده را دنبال می کند: از یک سو به نیازهای غیرمعرفتی آدمی پاسخ 
می گوید و از سوی دیگر پی جویی های شناختی/ معرفتی ما را )اما صرفاً در مقام ابزار( تسهیل می کند.18

 صندلی ها، کفش ها، لباس ها، غذاها همگی نمونه هایی از فناوری های دستۀ اول اند. تلسکوپ ها، لپ تاپ ها، 
دانشگاه ها، کتاب ها، و بسیاری از اختراعاتی که جستجوهای دانش را تسهیل می کند نیز نمونه هایی از دستۀ 

دوم فناوری به شمار می آیند. برخی فناوری ها مانند تلفن همراه هر دو کارکرد را دارا هستند.
 دعاوی معرفتی/ علمی، که هم از داده ها و هم از اطالعات متمایز است، کلی یا عام است. حتی آن 

16. این بخش براساس پایا )2012؛ a 2015؛ b 2015؛ 1394( است. همۀ مرجع ها به دانش/ علم در مقالۀ مربوط به دانش نظری/علم 
نظری هستند. هرچند، برای اجتناب از تکرار این عبارت طوالنی، کلمۀ »نظری« را نمی آورم.

17. دو اصطالح فنی علم و دانش/ معرفت را پشت سرهم و گاهی به جای هم به کار می برم. هر دو آن ها برمی گردند به تالش ما 
برای  فهم جنبه های متکثر واقعیت، آن گـونه که هست، که در مقـابل تالش هـای ما برای تغییر واقعیت بریاساس نقـشه هایمان  قرار 

می گیرد. دومـی منجر به خلق انواع و اقسام فناوری می شود.
18.برخی حیوانات هم سـازنده و کاربر فناوری ها هستند: سـازۀ آشیانۀ پرندگان، فعالیت های سـدسازی اسب آبی، اسـتفادۀ

 شامپانزه ها از چوبدستی برای یافتن عسل و شکار موریانه ها تنها مثال های اندکی از استفادۀ گستردۀ فناوری در جهان حیوانات 
159است (Shumaker, Walkup & Beck, 2011) هرچند، تمرکز بحث حاضر بر فناوری هایی است که انسان می سازد و استفاده می شود.
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دسته از دعاوی معرفتی/ علمی که در مورد پدیده های خاص اند )برای مثال، دانش مربوط به ساختار منظومۀ 
شمسی( هم در اصل قابلیت تعمیم دارند. همۀ فناوری ها به ظرف و زمینه ها یا بافت هایی که در آن پدید 
می آیند، حساسیت دارند و در پاسخ به مسائلی خاص در ظرف و زمینه ای خاص به وجود آمده اند. برای 
استفاده از هر نوع فناوری برای مواجهه با مسئله ای مشابه در ظرف و زمینه ای دیگر، فناوری مورد بحث 
باید متناسب با بافت و ظرف و زمینه جدید تغییر یابد. کفشی که برای جشن و میهمانی مناسب است به 

درد باالرفتن از قلۀ اورست نمی خورد.
دعاوی معرفتی باید به شکل عمومی در دسترس و قابل ارزیابی باشند. این معنی واقعی »عینیت«19

 است )پایا، 1395 الف(. به این اعتبار، دانش/ معرفت، متفاوت از شهودها، بصیرت ها، الهام ها، و تجربیات 
خصوصی و شخصی است. هرچند، همۀ این پدیده ها می توانند درکسب دانش/ معرفت مفید باشند )بخش 

۶ را ببینید(.
 دعاوی معرفتی )گمانه های ما( از حیث جنبه های ارزشی بی طرف و خنثی هستند. اگرچه دانشمندان 
به فرهنگ ها، سنت ها، و نظام های ارزشی خاصی تعلق دارند و به باورهای متافیزیکی مختلفی اعتقاد دارند، 
در جستجو برای فهم جنبه های گوناگون واقعیت، نهایت تالش را می کنند که در گمانه زنی، از این تأثیرات 
بیرونی رها باشند؛ زیرا هدف آنان بازنمایی واقعیت به حقیقی ترین شکل ممکن است. آنچه این امر را به 
شکلی انسانی میسر می سازد، دسترسی عمومی به  دعاوی معرفتی و امکان نقد آن ها در حیطۀ عمومی است.

اشباع شدن فناوری ها از ارزش ها از سوی مخترعان یا کاربران نهایی آن ها، نه تنها یک مزیت، بلکه 
ویژگی ای اجتناب ناپذیر است. فناوری ها باید کاربرپسند باشند و این بدان معناست که هرچه بیشتر 

بازتاب دهندۀ اولویت های ارزشی و کاربردشناسانۀ کاربران باشند، بیشتر مورد قبول واقع می شوند.
روی هم رفته، دانش/ معرفت، ویژگی انباشـتگی دارد، در حالی که فـناوری، تا حدی )با توجه به آنچه، 

شاید تا حدودی گمراه کننده، »معرفت ضمنی«20 نامیده می شود(، فاقد این ویژگی است.
آن دسته از گمانه ها و حدس های علمی مدرن که برای مدتی طوالنی با موفقیت همراه بوده اند، به گونه ای 
روال مند و به منزلۀ تقریب هایی خوب، در نظریه های موفق تر و تبیین کننده تری که جای آن ها را می گیرند، 
ادغام می شوند. اما در فناوری ها، دست کم بخشی از شگرد ها و فوت و فن های خاص از طریق نوعی رابطۀ 
مرید و مرادی انتقال می یابد. در چنین مواردی، اگر آن فوت و فن ها و شگردهای خاص از حافظۀ عمومی 
کاربران آن محو شود )مثالً، به جهت عدم پرورش شاگردان تازه و درگذشت اساتید پُرتجربۀ قدیمی(، آن گاه 
آن مهارت ها برای همیشه از دست رفته است، یا دستکم بازیابی شان بسیار مشکل خواهد بود. زبان های 
.21)Paya, 2012 & Agassi, 1975 ( منقرض شده نمونۀ خوبی از این قبیل مهارت های نابودشده به شمار می آیند
معیار پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری نیز متفاوت است. در علم، نزدیک شدن به حقیقت )به نحو واقعی(،  
 .)Popper, 1979 & Kuipers, 1987( برای پیشرفت است )معیاری تقریبی )و مسلّماً نه به خوبی فرموله شده
در فناوری و مهندسی، جایی که دغدغۀ اصلی معموالً پیشرفت در ساخت ابزارهای مؤثرتر است، مالحظات 

عمل گرایانه اهمیتی دوچندان می یابد.
باید به خاطر داشته باشیم که همۀ معیارهای عمل گرایانه، در تحلیلی نهایی، متکی به معیارِ مطابق 
واقع بودن هستند )Vision, 1989 & 2008(. به عبارت دیگر، داور نهایی، خواه در ارزیابی ادعاهای دانش، 
19. objectivity
20. tacit knowledge

دارد.  قواعـد کلی وجـود  بر  مهـمی  استثنائات  انسـانی،  فعالـیت های  پدیده های دیگِر حوزۀ  از  بسیاری  مانند  21. هرچند، 
کتاب های دستی )handbooks( مهندسی، کتاب های دستور آشپزی، و دیگر  کتاب های راهنما مثال هایی از فوت و فن های 

فناورانه ای هستند که به شکلی غیرشخصی انتشار یافته اند )رك: میلر، 2008(. 160
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و خواه در ارزیابی پیشرفت های فناوری، خوِد واقعیت است.
معرفت علم مرزهایی را مشخص می سازد که فراتر از آن فناوری ها نمی توانند کار کنند. پوپر این 

مطلب را این گونه توضیح می دهد:
هر قانون طبیعی را می توان در قالب این امر بیان کرد که فالن و بهمان چیز نمی توانند رخ دهند؛ 
مثالً، نظیر عبارتی در قالب این ضرب المثل: »آب را با آبکش نمی برند«. برای نمونه، قانون بقای 
انرژی می تواند اینگونه بیان شود که: »نمی توانید یک ماشین با حرکت دائم بسازید«، و یا در مورد 
آنتروپی می توان گفت که »نمی توانید ماشینی بسازید که کارایی اش صد در صد باشد«، این شیوۀ 
فرموله کردن قوانین طبیعی، همان است که اهمیت فناورانه را آشکار می سازد و از این رو »شکل 

.)Popper, 1944: 20( فناورانه«ی قانونی طبیعی خوانده می شود
برخالف دیدگاه برخی متفکران مانند مارتین هایدگر )1977(، تجلی های عینی فناوری ها، یعنی 
مصنوعات فنی، ذات ندارند، بلکه تنها کارکرد دارند. فناوری ها به واسطۀ کارکردهایشان از یکدیگر متمایز 
می شوند. کاربران فناوری می توانند با توجه به هدفی که در ذهن دارند، از کارکردهای فناوری بکاهند یا 
کارکردی به آن اضافه نمایند. در یک فیلم کمدی مهیج هالیوودی22  که به سال 198۶،  به بازار عرضه شد، 
هنرپیشۀ زن فیلم، ووپی گلدبرگ23  از ماهی تابه به عنوان سالحی برای ضربه زدن به رانندۀ تاکسی قالبی ای 
استفاده می کند که قصد دزدیدنش را داشت. هرچند، ظرفیت هر فناوری برای تخصیص کارکردهای جدید، 

نامحدود نیست.
هر فناوری خاص تنها برای آن دسته از افراد قابل شناسایی است که واجد یک شبکۀ معنایی معّین یا 
حیث التفات جمعی ای مشخص اند که در آن، آن فناوری خاص با ویژگی هایی شناخته می شود که دارای آن 
است. برای ساکنان بومی قبیله ای دورافتاده در جنگل های آمازون، یک لپ تاپ تنها یک شیء است و نه یک 
»لپ تاپ«. این امر ناظر به همان تمایزی است که ویتگنشتاین24 )229-193 :1953( میان »دیدن« و »دیدن 

به عنوان [چیزی]«25 قائل است.
باید خاطرنشان کرد که هم مهندسی و هم آنچه که با عنوان »علوم کاربردی«2۶  شهرت دارد، بخشی 
از فناوری هستند.  بعضی صاحب نظران معتقدند که اصطالح »علم کاربردی« نادرست و غلط انداز است؛ 
زیرا افراد ممکن است به اشتباه آن را در زمرۀ علوم به شمار آورند. به این اعتبار بهتر است از آن استفاده 
نشود )Miller, 2009(. به اعتقاد برخی از دیگر صاحب نظران )Agassi, 1966(، مهم ترین وظیفۀ کاربر در 
حوزۀ »علوم کاربردی«، مشخص ساختن این امر است که آیا نظریه ای خاص برای حل مسئله ای خاص 
به کار میآید یا نه؛ یعنی آیا مسئله ای خاص به عنوان یکی از پیامدهای نظریه ای خاص )یا قانونی فناورانه( 

قابل استنتاج است یا خیر. به این معنا، »علم کاربردی« بخشی از فوت و فن فناورانه است.
می شود،  نامیده  فناورانه27  پدیدارشناسانه/  قوانین  اصطالحاً  آنچه  پرتو  در  فناورانه  فعالیت های 
هدایت می شود. قوانین بنیادین در علم محض همان چیزی است که دانشمند در جستجوی آن است.  

اولی را می توان علی االصول28  از دومی استنتاج کرد )پایا، 1395(.

22. Jumpin’ Jack Flash
23. Whoopi Goldberg
24. Wittgenstein
25. ‘seeing’ and ‘seeing as’
26. applied sciences
27. phenomenological/ technological laws.
28. in principle161
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3.	آینده	پژوهی	و	تصمیم	گیری	منطقی
بحث پیشین پیرامون تفاوت میان دانش/ علم و فناوری برای آینده پژوهی  واجد شماری از نتایج و 
استلزامات است. در این بخش به یکی از این نتایج خواهم پرداخت و در بخش های آتی به موارد دیگر 

اشاره می کنم.
آینده پژوهی در نهایت به امر تصمیم گیری مرتبط است. هرمان )197۶( این نکته را به این صورت 

شرح می دهد:
دیدگاه ما در مورد آینـده نوع تصمیماتی را که اکـنون می گیریم شـکل می دهد. هـرکنش 
تصمیم گیری شامل فرضیاتی در مورد آینده است؛ این وظیفۀ  پژوهش های آینده است که این 
فرضیات را آشکار گرداند. از آنجا که نمی توانیم آینده را دقیقاً تصویرکنیم، باید امکانات مختلفی 
را بررسی کنیم تا گزینه ها در برابر وضعیت های متفاوتی که در آینده ممکن است رخ دهند، 

 .)Herman, quoted in: Voros, 2007: 74 ( آزموده شوند
و سهیل عنایت اهللا تأکید می کند که: »آینده پژوهی به معنای دقیق کلمه یعنی تالش برای یافتن راه های 

 )Inayatullah, 2013: 42( »بهتری برای دولت و تجارت تا ناشناخته ها در تصمیم گیری ادغام شوند
با این حال، بسیار از صاحب نظران حوزۀ  آینده پژوهی بر این باورند که چیزی به نام »تصمیم گیری عقالنی« 
به معـنای گـرفتن »تصمـیم  های منطقی« وجود دارد. بنـابراین برای مثـال، تبت29  و گیـبسون30  
ـ که رویکردهای  با موضوع جرم شناسی  مقاله ای منتشرشده در مجموعه مقاالتی  )24-3:  2002( در 
آینده پژوهی را به خدمت می گیردـ یک بخش کامل را به این عنوان اختصاص داده اند: »گرایش های فردی 
و تصمیم گیری عقالنی: یافته های جدید و رویکردهای نویدبخش«. نویسندگان دیگری، در همان مجلد، 
مثالً تانل31  ( 267: 2012) نیز مفهوم »تصمیم گیری عقالنی« را به همین معنا به کار گرفته اند.  توماس 
لُمباردو32 در کتاب خرد، آگاهی، و آینده )175 ,139 :2011( یک قدم فراتر می رود و از »تصمیم گیری 

عقالنی اخالقی« صحبت می کند، یعنی تصمیماتی که انتظار می رود هم عقالنی باشند و هم اخالقی.
حتی برخی از معروف ترین متخصصان آینده پژوهی هم اشتباه مشابهی را مرتکب شده اند. برای مثال، 

جیمز دیتور33 در کتاب آینده های پیشرو: آینده پژوهی در آموزش عالی34 )237 :2002( می نویسد:
طراحی، تعیین خط مشی، و حل مسئله همگی معطوف به باور به عقالنیت اند. تصمیم گیری 
عقالنی در ناب ترین شکل خود، بر این بنا شده است: فهم کامل مسئلۀ موردبحث، توانایی تصور 
کردن تمامی راه حل های ممکن، انتخابی مؤثر میان آن ها، و به کار بستن راه حل ها با نتایج مورد 
انتظار. این شرایط به ندرت برقرارند؛ زیرا محدودیت های معرفتی یا محدودیت های بودجه ای 
یا زمانی،  محیطی را که از حیث [شرایط برای] تصمیم گیری غیر واقع است، بر ما تحمیل 

می کنند.  عقالنیت تقریباً همیشه مقید است [تأکید اضافه شده است].
اما »تصمیم گیری عقالنی« را به عنوان یک شیوۀ ممکِن تصمیم گیری  تلقی کردن، به منزلۀ ارتکاب خطای 
خلط مقـوله است. نکـته ای که باید در مورد مسئلۀ مهم تصمیم گیـری به خاطـر داشـت این است 

29.Tibettes
30.Gibson
31.Tunnell
32.Thomas Lombardo
33.James Dator
34.Advancing Futures: Futures Studies in Higher Education 162
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که تفـاوت آشکاری مـیان »عقـالنی سازی تصمیـمات«35 و »تصمیـمات عقـالنی گرفتن«3۶ وجـود 
دارد )Miller, 2014: 2 & 1994: 43, 151(. در حالی که دومی، از آنجا که  نوعی خلط مقوله است، 
غیرممکن و در واقع بی معنی است؛ اولی به حوزه ای تعلق دارد که آینده پژوهی می تواند نقشی مهم در 
آن ایفا کند. تصمیم گیری به طبقۀ کنش ها تعلق دارد، و از این رو، کاری با عقالنیت ـ که تنها  با تعقل و 
استدالل مرتبط است ـ ندارد. آنچه می تواند دربارۀ تصمیم گیری، عقالنی باشد، »فرایند«ی است که از 
طریق آن شخص به تصمیمی می رسد. فردی که از آنفلوآنزا رنج می برد، می تواند به این تصمیم برسد که 
در مورد شرایطش به شکلی عقالنی یا غیرعقالنی رفتار کند. برای مثال، او می تواند در مورد شرایطش از 
وبگاه های پزشکی آگاهی بخش کسب اطالع کند و با دکترش مشورت کند و پس از ارزیابی جنبه های 
مختلف امر، تصمیم به خوردن داروهایی که پزشکش توصیه کرده، بگیرد؛ و یا می تواند سکه ای بیندازد 
و براساس نتیجه اش تصمیمی بگیرد )Miller, 2014(37. »تصمیم گیری عقالنی« در عین حال  مفهومی 
نادرست است؛ زیرا اصطالح »تصمیم عقالنی« معموالً به معنای »تصمیم موجه شده« استفاده می شود 
لی  ندارد؛ زیرا هیچ چیز نمی تواند موجه شود )Miller, 2006(. هرچند،  و  اصطالح اخیر معنای ُمَحَصّ
اگر کسی بگوید مایل است از »تصمیم عقالنی« به معنای »تصمیمی که از طریق فرایند ارزیابی عقالنی 

گزینه های مختلف گرفته می شود« استفاده کند، اشکالی ندارد38.

4.	آینده	پژوهی:	روش،	روش	شناسی	یا	یک	رشته	علمی؟
دانش و فناوری، علی رغم رابطۀ نزدیک و وثیقی که دارند، رابطه ای که در باال مورد اشاره قرار گرفت، 
همانند نیستند. هرچند، بسیاری از صاحب نظران، چه پوزیتیوست )مثبت گرا( باشند، چه ضد پوزیتیویسم 
)برای مثال: Kuhn, 1968/1970( یا حتی پست مدرن )برای مثال: Lyotard, 1979) از تشخیص این تمایز 

بازمانده اند. البته، همانطور که پیشتر گفته شد، این تمایز تأثیر مستقیمی بر حوزۀ آینده پژوهی دارد.
با توجه به حوزۀ آینده پژوهی یا پژوهش آینده ها می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا آینده پژوهی 
مجموعه ای از ابزارهاست برای کنش و تغییر، یا رشته ای برای کاوش جنبه های مختلف واقعیت، یا مجموعه ای 

از چارچوب های روش شناختی با نیروی هنجاری، یا همۀ موارد باال.
حال آنکه وقتی می خواهیم جایگاه درست آینده پژوهی را مشخص کنیم، به نظر می رسد که هیچ 
توافقی میان متخصصان آینده پژوهی در مورد جایگاه دقیق رشتۀ شان در دانشگاه جود ندارد. برخی آن 
را » علم مربوط به کنش«39 می نامند )Argyris, Putnam, & Smith, 1985(. برخی دیگر به آن لقب 
»علم طراحی« داده اند )Niinilutto, 2001(؛ و دیگرانی هم هستند که آن را »تاریخ کاربردی« نامیده اند 

.)Wagar, 1993(
به همین ترتیب، برای متخصصان آینده پژوهی دقیقاً روشن نیست که آیا این رشته مجموعه ای از 
روش هاست یا خانواده ای از روش شناسی ها. نگاهی اجمالی به تاریخچۀ آینده پژوهی نشان می دهد که 
بسیاری از صاحب نظراِن این حوزه دو اصطالح »روش« و »روش شناسی« را معادل با هم به کار می برند. 

35.the rational making of decisions
36.the making of rational decisions

37. برای بحث جامعی در خصوص ناممکن بودن »موجه سازی« رك: میلر، دیوید. 1387. »غلبه بر اعتیاد به موجه سازی«. 
پژوهش های فلسفی. ترجمۀ علی پایا. سال 1. شمارۀ 1 )بهار و تابستان(. صص 1- 16.

38. این موضوع را مدیون دیوید میلر هستم )از خالل نامه نگاری شخصی نگارنده(.
39.action science163
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برای مثال، جروم ِگلِن40 و تئودور گوردون41 در اثری به نام روش شناسی پژوهش آینده ها )200۶/2003( که 
دربارۀ آینده پژوهی نوشته اند، فهرستی از روش های آینده پژوهی را معرفی کرده اند، و نه روش شناسی آن را. به 
همین شکل، ترودی لنگ42 در »مروری بر چهار روش شناسی آینده پژوهی« به معرفی چهار روش دلفی،43 
جستجوی محیطی، مدیریت مسایل، و تحلیل مسائل نوظهور پرداخته است. به گونه ای مشابه تیم »آیندۀ 
تکامل بشر«44 )2015( در مقالۀ »روش شناسی های آینده پژوهی« فهرستی از روش های آینده پژوهی را به 

بحث می گذارد که بی شباهت به فهرست معرفی شدۀ گلن45 و گوردون4۶ )200۶/2003( نیست .
سردرگمی میان روش شناسی و روش به حوزۀ آینده پژوهی محدود نمی شود. بسیاری از صاحب نظران 
کومار47 رانجیت  اشتباهی شده اند.  مرتکب چنین  نیز،  اجتماعی  و  انسانی  علوم  در حوزۀ گسترده تر 

 در کتاب روش شناسی پژوهش: راهنمای گام به گام برای مبتدیان تنها پنج بار به اصطالح روش شناسی 
اشاره می کند )که شامل سه عنوان باالی صفحه و یک سرتیتر فصل است(. در واقع، غیر از بند زیر، در 
هیچ جای کتاب به چیستی این مفهوم اشاره نمی شود. در این بند نیز، چنان که مشاهده می شود توضیح 

روشنگری دربارۀ اصطالح روش شناسی ارائه نمی گردد:
روش شناسی پژوهش،  به عنوان یک  درس پشتیبانی کننده، به شیوه های مختلف در رشته های 
دانشگاهی مانند سالمت، آموزش، روان شناسی و  تدریس می شود ... هستۀ اساسی فلسفی تألیف 
حاضر از این اعتقاد من برمی خیزد که اگرچه این رشته ها به شکل محتوایی از هم متفاوت اند، اما 
رویکرد کلی شان به پرسش های پژوهشی مشابه است. ... درست است که برخی رشته ها تأکید 
زیادی بر پژوهش های کّمی دارند و برخی دیگر بر پژوهش های کیفی؛ اما رویکرد خود من به 

.)Kumar, 2005: xvii ( ...مقولۀ پژوهش ترکیبی از هر دو این هاست
نقل قول زیر از کتابی دیگر نشان دهندۀ نمونۀ دیگری از کاربرد گمراه کنندۀ اصطالحات فنی است:

[متن هر] پیشنهاده [مربوط به یک پروژه یا رساله] باید در مورد روش شناسی نیز به صورت بسیار 
مشخص رویکرد خود را توضیح دهد: [شما به عنوان تهیه کننده پیشنهاده باید موارد ذیل را مشخص 
سازید]: ترکیب و مشخصات مشالرکان در تحقیقی که مشغول آن خواهید شد، ابزارها و تکنیک هایی 
که به کار خواهید گرفت، و چگونگی تحلیل داده های جمع آوری شده. سرانجام آن که پیشنهاده باید 
بتواند به پرسش »که هدف از آن چیست؟« پاسخ گوید: با فرض اینکه پژوهش پیش می رود، یافته ها 
چه فرقی با یافته های دیگر محققان )مطالعات پژوهشی بنیادین( یا متخصصان )مطالعات پژوهشی 
عملی( خواهد داشت؟ خواننده در پایان پیشنهاده باید ایدۀ روشنی از چگونگی اجرای پژوهش و 

.(VanderStoep, Scott and Deirdre, 2009: 10) چرایی اهمیت آن داشته باشد
متأسفانه چنین نمونه هایی به وفور وجود دارد. کتاب های کّمی در زمینۀ روش های پژوهشی وجود دارند 
که این نکته را روشن می سازند که روش ها صرفاً ابزارها و تکنیک هایی برای جمع آوری داده ها هستند، و یا 
آن که به منزلۀ ابزار تحقق امری عملی را تسهیل می کنند )یعنی به طور کلی به طبقۀ فناوری تعلق دارند(. 
نکتۀ مهم این است اطالعات و داده ها به خودِی خود و در غیاب چارچوب های نظری، کورند و از این رو 
برای فهمیده شدن نیازمند آن اند که به وسیلۀ روش شناسی ها و چارچوب های فلسفِی هماهنگ ِبا داده ها 
40.Jerome Glenn
41.Theodore Gordon
42.Trudi Lang
43.Delphi
44.“Future of Human Evolution” Team (The FHE Team)
45.Glenn
46.Gordon
47.Ranjit Kumar 164
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و اطالعاتی که جمع آوری می کنند، هدایت شوند. روش شناسی ها، که بخشی از معرفت شناسی هستند، 
با مسائلی مانند آنچه در ادامه می آید سرو کار دارند: معیارهای ارزیابی نقاط قوت و ضعف های نظریه ها و 
گمانه های رقیب )شامل تفاسیری که برای ارزیابی داده های جمع آوری شده به کار می رود(، ارزیابی کفایت 
مدل های تبیین کننده، و دستورالعمل هایی برای انتخاب روش های مناسب برای انواع پژوهش های در دست 

.(Verdugo, 2009) انجام
در پرتو آنچه گذشت، اکنون بهتر می توانیم جایگاه صحیح حوزۀ آینده پژوهی را مشخص کنیم. آینده پژوهی 
در یک سطح، ابزاری فکری برای کاوش در برخی جنبه های واقعیت است، یعنی آن جنبه هایی از واقعیت که 
تصور می شود در آینده پدید می آیند. اما آن جنبه ها در عین حال بر مسائل کنونی ما در آیندهای نزدیک 
اثرگذارند. به بیان دیگر، آینده پژوهی دو جنبۀ دانستن و تغییر را ترکیب می کند. این یک ویژگی علوم انسانی 
و اجتماعی است. این دسته از علوم هرچند در بسیاری از ویژگی های علم/ دانش/ معرفت با دو حوزۀ اصلی 
علوم فیزیکی و زیستی )یعنی علوم طبیعی( مشترک اند، اما در یک جنبۀ مهم با آن ها  تفاوت دارند و آن 
تفاوت این است که تقریباً تمام شاخه های علوم انسانی و اجتماعی، به غیر از فلسفه، چهره ای ژانوسی دارند؛ 
یک وجه آنها علم و وجه دیگرشان فناوری است. بنابراین، آن ها همزمان هم ابزاری برای دانش اندوزی اند و 
هم ابزاری برای تأثیرگذاری بر تغییرات و یا ایجاد تغییرات در واقعیت. با این تعریف، آینده پژوهی، که این هر 

دو وظیفه را به انجام می رساند، به حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی تعلق دارد.
به همین اعتبار، آینده پژوهی، به عنوان بخشی از علوم انسانی و اجتماعی، می تواند و باید از چارچوب های 
روش شناسی/ فلسفی و روش های به کار رفته در این علوم استفاده کند. برخالف باور اشتباه برخی متخصصان 
آینده پژوهی و علوم انسانی و اجتماعی، این رشته ها از دیگر شاخه های علوم، که دربرگیرندۀ علوم طبیعی 
)علوم فیزیکی و زیستی( است، به طور ریشه ای متفاوت نیستند. این نکته هنگامی اهمیت می یابد که مسئلۀ 
انتخاب میان چارچوب های روش شناختی ـ  فلسفی و روش های مؤثر برای پژوهش در حوزۀ آینده پژوهی 

مطرح می شود. در بخش بعدی به این موضوع مهم می پردازم.

5.	آینده	پژوهی	و	چارچوب	های	فلسفی	ـ		روش	شناختی
ُوُرس )76 :2007( پنج چارچوب فلسفی، یا به اصطالحی که خود به کار می گیرد »طبقه های الگو یا 

پارادایم«48 را، که از سوی متخصصان حوزۀ آینده پژوهی به کار گرفته شده اند، مشخص کرده است49:

1. پوزیتیویسم
2. پساپوزیتیویسم

3. نظریۀ انتقادی و انواع آن، یا »نقدگرایی«
4. برساختگرایی

الگوی »مشارکتی«50.   .5

48. classes of paradigm
49. ُوُرس مقالۀ سال 2007 خود را تقریباً به طورکامل، هرچند با عنوانی تازه، در سال 2008 در نشریۀ فیوچرز منتشر کرده است. مشخصات 

این مقاله چنین است:
Joseph Voros. (2008). “Integral Futures: An approach to futures inquiry”. Futures. 40. pp. 190–201.

50. The ‘Participatory’ paradigm165
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ُوُرس به نقل از ریزن51  و توربرت52  )2001( پیشنهاد می کند که پنج چارچوب اصلی پیش گفته از سه طبقۀ 
اصلی تشکیل شده اند: »پوزیتیویستی )پوزیتیویسم     و پساپوزیتیویسم(؛ تفسیری )نقدگرایی و برساختگرایی(؛ 
و کنش/ مشارکتی« )2005:76(. او دو جدول مفید ترسیم کرده است )در ادامه و نیز در بخش 7 ببینید( که 

از گوبا53  و لینکلن54  )1994، 2005(، ِهرون55  و ریزون5۶  )1997(، و لینکلن و گوبا )2000( گرفته است.
سایر صاحب نظران فهرست های دیگری پیشنهاد داده اند که کم و بیش مشابه فهرست باالست. برای 

مثال، سهیل عنایت اهللا57 )2013: 38( این چارچوب نظری را پیشنهاد داده است:
برای فهم آینده پژوهی، شخص باید چارچوب نظری متقاعدکننده ای داشته باشد. چهار رویکرد 
[نظری] برای آینده نگاری ضروری اند ... اولی پیش بینی کننده و براساس علوم اجتماعی تجربی 
است. دومی تفسیری، و براساس فهم تصاویر رقیب در آینده است و نه پیش بینی کننده. سومی 
انتقادی است و از اندیشۀ پساساختاری مشتق شده و این واقعیت را به بحث می گذارد که چه 
کسی از تحقق نوع خاصی از آینده سود می برد و چه روش شناسی هایی به کار نوع خاصی از 

آینده پژوهی می آیند. ... رویکرد چهارم یادگیری/ پژوهِشی کنش مشارکتی58  است.
برای توضیح آنچه در پی می آید، از دو جدول ُوُرس برای تبیین تحلیل انتقادی ام از چارچوب های 
اصلی فلسفی که در علوم انسانی و اجتماعی به طور کلی، و در آینده پژوهی به عنوان رشتۀ زیرمجموعۀ 

این علوم، به کار می روند استفاده می کنم. 
استداللم این است که هر سه طبقه از چارچوب های فلسفی که ُوُرس مشخص ساخته است مبتنی 
بر درک نادرستی از دانش/ علم است، و از این رو، بر خالف آنچه که عنایت اهللا باور دارد، »چارچوب های 
نظری موثری« نیستند، و بنابراین نمی توانند در رویکردی مناسب به آینده پژوهی و آینده نگاری به کار 
آیند. از آنجا که طرفداران الگوی مشارکتی ادعا می کنند این الگو ماهیتاً از الگوهای دیگر متفاوت است 
)هرون و ریزن، 1997(. پس از پرداختن به اشکاالتی که در دیدگاه پوزیتیویست ها و تفسیرگراها  در مورد 
علم وجود دارد، دیدگاه های الگوی مشارکتی را با توجه به انواع مختلفی از معرفت که این الگو مدعی است 

آن ها را شناسایی کرده، بررسی خواهم کرد.
سردرگمی در خصوص یافتن تصویری که به درستی معرفی کنندۀ معرفت/ علم باشد به قرن نوزدهم 
و اولین دهه های قرن بیستم میالدی و به آن هنگام بازمی گرددکه مکاتب پوزیتیویسم و ضدپوزیتیویسم 
به دست کسانی نظیر اوگوست ُکمت59  )18۶5/1848( و ویلهلم دیلتای۶0  )1989/1833( و ادموند 
هوسرل۶1  )2014/1913(  در حال شکل گیری و بسط بود. دعوای میان این دو گروه به جایگاه علوم 

انسانی و اجتماعی مربوط می شد.
از یک سو، پوزیتیویست ها )که شامل هر دو گروه پوزیتیویست های منطقی و تجربه گرایان منطقی نیز 
می شوند( باور دارند که علوم انسانی و اجتماعی بخشی از علوم طبیعی است و می تواند به آن تقلیل یابد 

51. Reason
52. Torbert
53. Guba
54. Lincoln
55. Heron
56. Reason
57. Sohail Inayatullah
58. participatory action learning/ research
59. Comte
60. Dilthey
61. Husserl 166
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)Nagel, 1961 & Suppe, 1977(. از سوی دیگر، »تفسیرگرایان«۶2  ـ که فرهنگ گرایان۶3  را نیز شامل 
می شوندـ )Berlin, 1978; Moore, 1989; Eckstein, 1988; Denzin, 1992; Reckwitz, 2002 ( ادعا 
می کنند علوم انسانی و اجتماعی به نحو بنیادی از علوم طبیعی )فیزیکی و زیستی( متفاوت است و زمینۀ 
مطالعاتی سراسر متمایزی را تشکیل می دهد. مکتب فرهنگ گرایان/ تفسیرگرایان مکتب فراگیری است 
که بسیاری از مکاتب فکری دیگر مانند برساختگرایی، پساپوزیتیویسم، پساساختارگرایی، پست مدرنیسم 

و بسیاری دیگر را در خود جای می دهد.
بسیاری از صاحب  نظـران، با درجات متفاوتی از دقـت نظر، تالش کـرده اند دیدگاه های این دو گروه 
۶4.)Peter & Olson, 1983; Hudson & Ozanne, 1988; Crotty, 2003( مخالـف  را   مقایسه کنند
برخی دیگـر نیز تالش کـرده اند این تفاوت ها را کوچک جلـوه دهند. اینان استدالل می کنـند که 

.)Chih Lin, 1998( رویکردهای این دو گروه قابل تلفیق و همگراست
به صورت زیر خالصه  از دیدگاه فرهنگی گرایان/ تفسیرگرایان،  نزاع میان دو گروه،  موارد اصلی 

می شود:۶5
1. در علوم طبیعی، موضوع مطالعۀ اغلب هستارهای غیرجاندار یا برخی ارگانیسم های زنده است، نه 
»انسان ها«. در حالی که در علوم انسانی و اجتماعی، موضوع مورد مطالعه، درست مثل  خود مطالعه کننده 
و پژوهشگر مطالعه، موجود انسانی یا گروهی از موجودات انسانی است، و بنابراین هستاری است واجد 
حیث التفاتی. از این رو، موضوع مطالعه در علوم انسانی و اجتماعی می تواند در جریان مطالعه مداخله کند 

و تنظیمات اولیه ای را که از سوی پژوهشگر اعمال شده است تغییر دهد )و معموالً هم اینگونه می شود(.
2. هدف علوم طبیعی »تبیین« پدیده هاست، در حالی که هدف علوم انسانی و اجتماعی »فهم« شرایط 

انسانی است.
3. دانشمندان علوم طبیعی فرض را بر این می گذارند که به مطالعۀ چیزهایی می پردازند که مستقل از 
آنان به عنوان مشاهده گر، وجود دارند، و تابع قوانین علّی هستند. دانشمند علوم طبیعی نمی پرسد که یک 
اتم به چه معناست، چه انگیزه ای می تواند داشته باشد، یا چرا هست. ... در عوض، یک مورخ یا متخصص 
هرمنیوتیک به مطالعۀ چیزی کنش مند می پردازد، نه به این جهت که به نحو علّی تعّین یافته است، بلکه 

.(Edgar, 2006: 13) »به این دلیل که معنایی در کنشاش وجود دارد
4. موضوع مطالعه در علوم طبیعی پدیده های تکرارشونده است. رفتار چنین پدیده هایی می تواند 
براساس قوانین عام و کلی شرح و توضیح داده شود، در حالی که در علوم انسانی و اجتماعی، موضوع 
منحصربه فرد است و از این رو، نتیجۀ حاصل »تعمیم هایی کیفی است که محدود به زمان و اجتماعی خاص 

.(Miller, 2003; Ben-Israel, 1989: 682 ) »هستند
5. از گفتۀ باال می توان نتیجه گرفت که اگرچه هدف علوم طبیعی به دست آوردن یک بازنمایی حقیقی 
از واقعیت است، در علوم انسانی و اجتماعی، بازنمایی ها با واقعیت های مختلفی سروکار دارند که به شکل 
جمعی از سوی کنش گران اجتماعی برساخته می شود. هر واقعیت برساخته شدۀ جمعی تنها می تواند 
براساس روایت ها و گفتمان های بافتحساس۶۶ )یعنی حساس به بافت و ظرف و زمینۀ خاص( فهمیده شود. 
حقیقِت روایت ها و گفتمان های پیشنهادی نیز به بافت هایی )یا الگوها، سنت ها، فرهنگ ها و غیره( مربوط 

می شود که در آن ها روایت ها/ گفتمان های مورد پژوهش تولید شده اند.
62.interpretivists
63.culturalists

64. برای مثال، رجوع کنید به جدول ارائه شده از سوی پیتر و اُلسون، 1983: 118 که ادعا می کند تفاوت های میان علوم طبیعی و 
علوم انسانی اجتماعی را تشریح کرده است.

65.این بخش براساس پایا )a 2015( است.
66.context-sensitive167
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این معنا هم هست که آزمایش های  به  انسانی و اجتماعی  ۶. منحصربه فرد بودن موضوع علوم 
انسانی و اجتماعی ممکن  از آن نوع که در علوم طبیعی وجود دارد، در علوم  طراحی شدۀ اجرایی، 
نیست (Ben-Israel, 1989: 684). »اجرای آزمایش هایی  در مقیاس بزرگ در مورد موجودات انسانی مشکل یا 
 .(Berlin, 1978: 105) »غیرممکن است، و از این رو، دانش/ معرفت در این خصوص بیشتر بر مشاهده متکی است
7. در حالی که طبیعت پایان ناپذیر است، یک متن مجموعۀ محدودی از داده هاست. وقتی کسی 
نظریه ای علمی بنا می نهد بارها و بارها آن را مورد آزمون قرار می دهد و ممکن است هر بار مشاهداتی 
تازه داشته باشد. وقتی کسی مجبور است میان دو تفسیر رقیب از یک اثر ادبی، یکی را انتخاب کند، 
 .(Føllesdal, 1994: 242) »معموالً قادر به یافتن داده های جدیدی نیست که یکی از تفسیرها را رد کند
8. پرسشگر، در علوم طبیعی، از موضوع مورد پرسش جدا می شود و از این رو قادر است دیدگاهی عینی 
و غیرمتعصبانه در مورد آن داشته باشد، در حالی که در علوم انسانی و اجتماعی، پرسشگر تنها می تواند 
دیدگاه های ذهنی اش را ارائه کند، که به شکل اجتناب ناپذیری با پیش داوری ها و باورهای پیشینش در 

مورد موضوع مورد پرسش همراه است.
9. در علوم طبیعی، پرسشگر می تواند مقیاس هایی مانند تقریب، ایدئال سازی، و انتزاع را به کار ببرد 
تا موضوع مورد مطالعه را از محیط بزرگ تری که بدان تعلق دارد جدا کند، درحالی که در علوم انسانی 
و اجتماعی، به دلیل کاربرد معیار »دورهرمنوتیکی« چنین جداسازی از بافت امکان پذیر نیست. در این 

حوزه، پژوهش همیشه مقید به بافت است.
10. مسائل در علوم انسانی و اجتماعی بسیار پیچیده اند و شامل عوامل بسیار زیادتری از عوامل 

موجود در علوم طبیعی می شوند.
این دو پندار از علم که از سوی پوزیتیویست ها و تفسیرگرایان معرفی شده،  بر فرضیات اشتباه در خصوص 
ماهیت علم و واقعیت بنا شده است. این امر از طریق پاسخ های کوتاهی که به نکات باال داده شده است بهتر 

درک می شود.
1. الف. حیث التفاتی۶7 که به فاعل انسانی نسبت داده می شود، در روش شناسی»تحلیل وقعیت« 
)معرفی شده در بخش ۶( که از مدل D-N (Popper, 1994) استفاده می کند، موردتوجه واقع شده است. 
مداخلۀ »موضوع« مطالعه در تغییردادن تنظیمات »آزمایش ها« مختص علوم انسانی و اجتماعی نیست، 
و هم در فیزیک کالسیک و هم در فیزیک کوانتوم تعامِل سوژه ـ  اُبژه تأثیر مشابهی دارد: داخل کردن 
یک ترمومتر به وان آب برای اندازه گیری دمایش بر دمای آب تأثیر خواهد داشت )مگر اینکه به شکل 

معجزه آسایی هر دو از همان ابتدا هم دما باشند(۶8.
2. الف. همان طور که نوشته شد، علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی، بخش هایی از یک طیف 
یکپارچه اند که دو انتهای آن با علوم فیزیکی و انسانی اشغال شده است و علوم زیستی و اجتماعی 
بخش های میانی آن محسوب می شوند )پایا، 1395 الف(. این بدان معناست که هیچ تفاوت ذاتی میان 
فهم و تبیین وجود ندارد )پایا، 1395 الف؛ و نیز: Popper, 1994; Paya, 2015 a; Paya, 2016(. تمامی 
شاخه های علم می توانند از برخی الگوهای تبیین کننده مشترک به ویژه الگوی D-N، استفاده کنند 

)Popper, 1994; Føllesdal, 1994 و نیز رک: پایا، 1395الف؛ پایا، 1395(
3. الف. همان طور که عقل گرایان نقاد معتقدند، از آنجا که »هر مشاهده ای محفوف و پیچیده در 
نظریه است«، به کارگیری تفسیر و »شیوه های هرمنوتیکی« در هرآنچه بشر انجام می دهد اجتناب ناپذیر 
است. معنا از سوی پرسشگر )یا کنشگر/ عامل اجتماعی( برساخته و به واقعیت در دست پژوهش فرافکنده 

67.intentionality
68. مثال از سوی دیوید میلر در مکاتبه ای با نگارنده پیشنهاد شده است. 168
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می شود )Popper, 1994: Chapter 7(. هرچند، عقل گرایان نقاد تأکید دارند که اگر می خواهیم واقعیت 
را به درستی درک کنیم، آنگاه شبکۀ معنایی ای که برمی سازیم تا به واقعیت معنا بخشد، نباید شامل 
نظام های بسته ای از عالئم و نشانه ها باشد. منطق و ریاضیات که نظام های بستۀ عالئم و نشانه ها با روابط 

مشخص درونی هستند، واقعیت را به شیوهای مستقیم بازنمی نمایانند.
4. الف. این امر صحیح نیست که آزمون های تجربی در علوم طبیعی بدون هیچ تغییری در تنظیمات 
تجربی تکرارپذیرند: آنچه تکرار می شود چیزی است »شبیه« به آزمایش اصلی، و نه عین همان. به عبارت 
دیگر، هر کدام از تنظیمات آزمایش منحصربه فرد است. به بیان کلی تر، هر پدیده، از جمله یک تنظیم 

آزمایشی مشخص نیز، چیزی منحصربه فرد است که نمی تواند تکرار شود )پایا، 1395(.
5.الف. تنوع تفاسیر و مدل های پیشنهادی برای معنابخشی به جنبه ای خاص از واقعیت نیز از ویژگی های 
مشترک با علوم طبیعی به شمار می رود. به اصطالح »عدم تعّین ناقص« ۶9 یک نظریه که به واسطۀ داده های 
مختلف به دست می آید، ناظر به مواردی است که هم گرایی بین دانشمندان آن حوزه وجود ندارد. اما آنچه 
هیچ پژوهشگر معقولی، چه در زمینۀ علوم طبیعی و چه علوم انسانی و اجتماعی، نمی تواند/ نباید بپذیرد 
ادعای نسبیت گرایان است مبنی بر اینکه همۀ دعاوی [دربارۀ یک موضوع] به یک اندازه واجد اعتبارند؛ به این 
معنا که هر نوع توضیح/ تفسیر/ شرح هرمنوتیکی که از سوی هر پژوهشگری ارائه شده باشد، باید به منزلۀ 
دعوی ای که برای او در بافتی خاص درست تلقی می شود، به شمار آورده شود، بی آنکه امکان ارزیابی عینی 

.)Miller, 2006: Chapter 6 & 7(  آن دعوی وجود داشته باشد
۶. الف. اگرچه پیشرفت ها در روش های جمع آوری داده به این معناست که آزمایش هایی در مقیاس 
بزرگ که چارچوب های دقیقی برای آ ن ها در نظر گرفته شده است، می توانند در علوم انسانی و اجتماعی 
مورداستفاده قرار گیرند، اما در عین حال، باید به خاطر داشت که محققان در برخی شاخه های علوم طبیعی 
نیز مانند نجوم و پرنده شناسی، تنها به عنوان »مشاهده گر« عمل می کنند و با موضوع مورد مطالعه تعاملی 

.)Ben-Israel, 1989( ندارند
7. الف. شالوده شکنان به خـوبی استدالل می کنند که مـتونی مانند طبیعت مـی تواند به شیوه های 
پایان ناپذیری ترجمه شود )Royle, 2000(. هرچند، امکان تولیِد بی شمار تفسیر از هر متن، همان طور که در 

باال )5 الف( توضیح داده شد، به این معنا نیست که تمامی آن ها معتبر و قابل قبول اند.
8. الف. مفهوم عینیت از سوی بسیاری از متخصصان در هر دو حوزۀ علوم طبیعی و علوم انسانی و 
اجتماعی به اشتباه درک شده است )پایا، 1395 الف(. آن ها معموالً به همان ایدۀ اشتباه پوزیتیویست ها از 
عینیت استناد می کنند. عینیت به معنای جدا ساختن کامل خود از پیش فرض ها، دانش پیشین، تعصبات 
و... نیست. این امر نه امکان دارد نه مطلوب است )Popper, 1945/2012: Chapter 23؛ نیز رک: پایا، 
1395 الف(. عینیت در معنای دقیق کلمه یعنی »قابل دسترس بودن و قابل ارزیابی بودن دعاوی معرفتی 
در حیطۀ عمومی« )پایا، 1395 الف(. از طریق چنین ارزیابی عمومی است که تأثیر تعصبات ناخواسته، 

پیشفرض ها و... مشخص می گردد و می تواند )تا حد زیادی( حذف شود.
9. الف. این امر تا حدودی در پاسخ به نکات پیش گفته توضیح داده شد. اما جنبۀ مهم دیگری از این 
موضوع نیز وجود دارد که باید اینجا مورد تأکید قرار گیرد.  چنین نیست که دعاوی معرفتی در علوم 

69.Underdetermination 
در خصوص بحث عدم تعین ناقص بنگرید به این رسالۀ کارشناسی ارشد: بشارتی، جالل. )1390(. »کم تعین یافتگی و ارتباط آن با 
واقع گرایی«. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. نیز رك: مقاله ای با ترجمۀ ایشان و با این مشخصات: پارك، سون بائه. )1395(. 
»پاسخ های فلسفی به تعین ناقص در علم«. اطالعات حکمت و معرفت. سال 11 )پیاپی 127(. شماره 8 )آذر(. و نیز فصل بیستم ویرایش 
تازۀ کتابی با این مشخصات: الری، جان. )1395(. در آمدی تاریخی به فلسفۀ علم نوشتۀ جان الزی. ترجمۀ علی پایا. با همکاری جالل 

169بشارتی. تهران: انتشارات سمت.
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انسانی و اجتماعی همه خاص اند و محدود به بافت هایی خاص می شوند، و از این رو نمی توانند تعمیم یابند. 
می توان قوانین عام و کلی را نیز  در علوم انسانی و اجتماعی مورد استفاده قرار داد. اما باید به خاطر داشت 
که تمام قوانین در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی  پدیدار شناسانه/ تکنولوژیک هستند. این نوع قوانین 
متفاوت از قوانین بنیادین اند. با این حال، قوانین پدیدارشناسانه/ تکنولوژیک را می توان از قوانین بنیادین  

.)McArthur, 2006 :استنتاج« کرد )پایا، 1395ب و نیز«
10. الف. پیچیدگی امور در همۀ شاخه های علم، خواه علوم طبیعی خواه علوم انسانی و اجتماعی، 
مربوط به مدل های انتخابی از سوی پژوهشگر  است. در همۀ چنین مواردی، خود واقعیت ـ خواه طبیعی 
خواه برساختۀ اجتماعی ـ به نحو نامتعینی دارای جنبه های پر شمار است. برای پژوهشگر این امکان فراهم 
نیست که در آِن واحد به تمامی این جنبه ها بپردازد. دستگاه شناختی ما وادارمان می سازد در کاوش 

حقیقت، به نحو گزینشی  عمل کنیم.
اکنون، پس از توضیح در خصوص بد فهمی هایی که در مورد با چارچوب های شناخته شدۀ روش شناسی 
در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی وجود دارد، می توانیم به بحث پیرامون کمبودهای الگوی کنش/ مشارکتی 

بپردازیم.
طرفداران مدل مشارکتی ادعا می کنند که »چهار نوع« معرفت/ دانش را، در مقایسه با یک نوع معرفت 
که معرفِت گزاره ای70 نامیده می شود، و در چارچوب های روش شناسی- فلسفی دیگر به کار گرفته می شود، 
تشخیص داده اند. این چهار نوع معرفت/ دانش این گونه بیان شده اند: »معرفت/ دانش تجربی مستقیم«71، 
»دانش بازنمـودی«72، )که مقدم بر دانـش گزاره ای است(، »دانش گزاره ای«، و »دانش عملی«73 
)Voros, 2007: 78(. طرفداران این مدل ادعا می کنند که مدل پیشنهادی، با توجه به »تعامل خود ـ متأمالنۀ74 
کنشگر/ عامِل با دیگران در شکل های چندگانۀ شناخت، خلق دانش، و خلق واقعیت )به نحو مشارکتی(«، مدل 

 .)Voros, 2007: 80( آنان را در مقایسه با مدل های دیگر،  در جایگاهی منحصربه فرد و متمایز قرار می دهد
همان طور که در ادامه شرح می دهم، طبقه بندی های باال [از معرفت/ دانش] گمراه کنند ه اند. آنچه 
»دانش/ معرفت تجربی مستقیم« نامیده می شود، اصالً دانش/ معرفت نیست. آنچه در طول فرایند تجربۀ 
مستقیم رخ می دهد عبارت است از یک تجربۀ وجودی شخصی از وحدت لحظه ای )یا موقت( میان 
پژوهشگر )سوژه( و موضوع مورد مطالعه. نتیجۀ نهایی این تجربۀ وجودی شخصی می تواند به شکل بارقۀ 
بصیرت، جرقۀ الهام، شهود، روشنایی درونی، یک حالت  خودآگاهی متفاوت، یا اشکالی مشابه این ها ظاهر 
شود. اما، مسئلۀ مهمی که باید به خاطر سپرد این است که در فرایند چنین تجربۀ شخصی، که شدتش 
ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد، فاصلۀ معرفت شناسانه میان سوژۀ پژوهشگر و موضوع 
موردمطالعه/ تجربه از بین می رود. همانطور که ذکر شد، حالت »تجربۀ شخصی مستقیم«، یک حالت 
وجودی است و نه معرفت شناسانه. در نتیجه، »سوژه« یا فاعل شناسا، در فرایند تجربه نسبت به حالت 
خود، خودآگاهی ندارد. در واقع اساساً در این حالت »سوژه« یا »خودی« وجود ندارد تا نسبت به تجربۀ 
خود، خود آگاه باشد. او به اصطالح »با این جریان می رود«، یعنی او )در جریان این تجربه(  خود به بخشی 

از فرایند وجودی »شدن« بدل می شود.
نیازی نیست که تجارب وجودی شخصی، به قوت و لطافت تجارب عارفانه باشند. حتی تجارب 
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حسی روزمره هم می تواند همان تأثیرات را، هرچند با شدت کمتری، داشته باشد. تجربۀ دردناک سوختن 
انگشت یا تصادف با ماشین، یا حالت شعف آمیز تجربۀ برد در یک رقابت سخت و بسیاری از تجارب روزمره 
و دنیوی )یعنی غیرعارفانه( دیگر، نیز می تواند به شکل لحظه ای شرایطی را که در باال  توصیف شد سبب 
شود. یعنی موجب »از خود بی خود شدن« شخص )ولو برای مدت زمانی بسیار کوتاه و گذرا( شود. در 
حین مدتی که این حالت برقرار است، فاعل شناسا با موضوع شناسایی وحدت می یابد و با آن یکی می شود 

و به همراه آن در یک فرایند »صیرورت یا شدن« مشترک، مندرج می گردد.
سوژه یا فاعل شناسایی یا پژوهشگر تنها هنگامی که تجربه پایان می پذیرد، می تواند خودآگاهی اش را 
به دست آورد و به فرایند وجودی ای که خود برای مدتی بخشی از آن شده بود، فکر کند. هیچ تجربه ای 
تکرارپذیر نیست. بنابراین، تنها راه سوژه یا فاعل شناسایی برای فکر کردن به تجربه ای که داشته است، 
بازسازی آن از طریق حافظه، مفاهیم موجود و زبانش است. هرچه دانش پیش زمینه ای سوژه با توجه به 
موضوع تجربۀ شخصی اش غنی تر باشد، هرچه در به کارگیری زبان ماهرتر باشد، و هرچه بیشتر به مفاهیم 
تسلط داشته باشد و حافظه اش کاراتر باشد، بازسازی اش از تجربه ای که داشته است پربارتر و نزدیک تر 
به اصل خواهد بود. هرچند، براساس دیدگاه عقل گرایان نقاد )بخش ۶(، از آنجا که واقعیت به گونه ای 
نامتعین غنی است، هیچ بازسازی ای، هرچقدر هم که دقیق باشد، نمی تواند تجربه را به همان صورتی که 

رخ داده بود، بازنمایی کند.
بازسازی یک تجربۀ زنده براساس زبان و مفاهیم، نشانگر مجموعه ای از دعاوی گمانه زنانه است که 
[اکنون] می تواند برای بررسی نقادانه بیشتر به حوزۀ عمومی ارائه شود. البته، این مجموعه از دعاوی در 

قالب »گزاره ها« بیان می شوند و از این رو به عنوان مجموعه ای از دانش گزارهای تلقی می شوند.
[از سوی دیگر] آنچه از جانب طرفداران مدل مشارکتی »دانش  بازنمودی« نامیده شده است تنها 
هنگامی می تواند معنا داشته باشد که از طریق مفاهیم و زبان ترجمه/تفسیر شود. »تأثیری« که بازنمایی هایی 
مانند تصاویر، مجسمه ها، نقاشی ها، موسیقی، و... بر افراد دارند، یا می توانند در سطح »تجربۀ شخصی، 
وجودی« باقی بمانند که در این صورت یا به مقولۀ نخستی که در باال آمد قابل تقلیل اند؛ و یا می توانند به 

واسطۀ مفاهیم و زبان تفسیر شوند که در این صورت به دعاوی دانشی گزاره ای تحویل می یابند.
آنچه کاربران مدل کنش ـ مشارکتی »دانش عملی« می نامند همان چیزی است که ارسطو برای تمایز 
آن با دانش غیرشخصی، »Phronesis« می نامید )Aristotle, 2000(. »دانش عملی« یک توانایی شخصی 
برای انجام برخی فعالیت ها مانند شنا یا آشپزی یا رانندگی یا طراحی یک پل/ مدار الکترونیکی/ یک قطعۀ 
ماشین و... است. این »توانایی« در اغلب موارد ضمنی75  و شخصی است. این توانایی می تواند تا حدی به 
دیگران منتقل شود، یعنی از طریق رابطۀ مراد و مریدی که در آن دارندۀ آن توانایی )استاد(، مهارت خود را 
با استفاده از دانش گزاره ای و با ارائه و نمایش به مریدش آموزش می دهد. دستورالعمل های آشپزی، راهنمای 
استفاده از دستگاه های مختلف، کتاب های آموزش رانندگی و شنا و... همه مواردی از این دست اند. به عبارت 
دیگر، آنچه در حوزۀ عمومی به عنوان »دانش« عملی شناخته می شود معموالً از طریق دانش گزاره ای قابل 

 .)Miller, 2011( انتقال است
در بخش بعدی و در جریان بحث پیرامون عقالنیت نقاد خواهیم دید که اگرچه تجربیات مستقیم 
و توانایی های عملی در گسترش دانش )دربارۀ واقعیت( اهمیت فراوانی دارند، اما به خودی خود دانش 

محسوب نمی شوند. عدم تمایز درست در این حوزه منجر به گمراهی می شود.

75. tacit171
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6.	عقالنیت	نقاد76
عقالنیت نقاد یک روش زندگی و یک نگرش فلسفی به شمار می رود. این رویکرد معرفتی را اول بار 
کارل پوپر )Popper 1945 a, 1945 b, 1934/1959, 1963, 1972/1979, 1994( معرفی کرد و سپس 
 .)Miller, 1994, 2006; Bartley, 1982, 1984; Agassi, 1975( دانشجویان و همکارانش گسترش دادند

برخی از اصول اساسی این روش زندگی یا دیدگاه فکری بدین شرح است:
عقالنیت نقاد، جویشی برای دستیابی علم و حقیقت جهت »رسیدن به رستگاری از طریق دانش« و 
»آزادی معنوی« است. رویکرد نقادانه ای است که به نحو غیر جازمانه به دنبال آن است که کلیۀ نگرش ها، 
عقاید، نهادها و سنت ها را، همراه با آنچه معرفت نامیده می شود و آنچه آزادی نام دارد، در معرض ارزیابی 
نقادانه قرار دهد. عقل گرایان نقاد بر این نکته تأکید دارند که هر کس فرد با وی ارتباط برقرار می کند، 
به منزلۀ منبعی برای استدالل و داده ها و اطالعاتی معقول به شمار آورده شود و این رویکرد را اتخاذ 
می کنند که »من ممکن است  بر خطا باشم و شما بر صواب و با بذل جهد، هر دو می توانیم به حقیقت 

نزدیک تر شویم«.
به عنوان یک چارچوب روش شناسی، عقالنیت نقاد از جمله بر آموزه های ذیل، از میان شمار بیشتری 

از آرا، تأکید می کند:
ـ چیزی )واقعیتی( وجود دارد که عقاید انسان، زبان و قراردادهای وی آن را به وجود نمی آورد. با این 

حال این واقعیت، علی االصول، قابل درک است.
ـ کل دانش حدسی و گمانه زنانه است و تا زمانی که ابطال شود، حدسی و گمانه زنانه باقی می ماند و 
در عین حال غیرممکن نیست که بتوان از طریق یادگیری از اشتباهات خود و با تأمل در اشتباهاتی که 
دیگران مرتکب می شوند، به درکی حقیقی از واقعیت، خواه واقعیتی باشد که به طور طبیعی شکل گرفته 

است، و خواه واقعیتی برساختۀ اجتماع، نزدیک تر شد.
ـ همۀ مشاهدات محفوف و پوشیده در نظریه ها هستند.

ـ در هر موقعیت یا محیط، شمار نامتعین بسیار زیادی از چیزها یا امور واقع وجود دارد که می توان 
آن ها را مشاهده یا به آن ها توجه کرد. در نبود رجحان خاص برای برخی از چیزها یا امور واقع، این امکان 
وجود ندارد که یک چیز خاص یا یک امر واقع خاص را از بین سایر چیزها یا حقایق انتخاب کنیم. ما تنها 
در پرتو نظریه ها و فرضیه هایی که در اختیار داریم می توانیم به بررسی واقعیت بپردازیم و دسته ای خاص 

از امور واقع یا جنبه هایی خاص از واقعیت را در مقابل شمار نامتناهی از گزینه های بدیل انتخاب کنیم.
ـ موجه سازی، به هر شکل و صورت، غیرممکن است. هرچه  افراد به عنوان توجیهی برای ادعایشان 

ارائه  دهند، خود نیاز به توجیه دارد.
ـ استقرا، به منزلۀ یک روش استنتاج منطقی، قابل قبول نیست و به عنوان  یک روش اکتشاف غیرممکن 

است.
ـ آنچه اصطالحاً »مسئلۀ استقرا« نامیده شده است یعنی تعمیم با تکیه به مجموعۀ محدودی از داده ها. 
یکی از جنبه های »مسئله تعیین حدود یا تمایز گذاشتن بین دانش اصیل و شبه دانش است«. این مسئله 
ناظر است به آنچه ما از تجربه می آموزیم و مسئلۀ استقرا ناظر است به چگونگی آموختن از طریق تجربه 

.)Miller, 2006(
ـ برای عقالنیت نقاد، رشِد دانِش جالب توجه و مطلع کننده در مورد واقعیت است که مهم است و نه 

خوِد دانش [بدون لحاظ کردن پیشرفت آن در قیاس با دعاوی پیشین].
ـ دانش به دو صورت مکمل رشد می کند: ایجابی و سلبی. رشد ایجابی دانش با آن چیزی مرتبط 
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است که ما از ابطال گمانه های پیشنهادشده در مورد واقعیت می آموزیم. ما می آموزیم که واقعیت آن چیزی 
نیست که گمانه های ابطال شده  می گویند. رشد ایجابی دانش به حدسیات و گمانه هایی مربوط می شود 
تقویت شده77 و  داده اند  نشان  سرسختی  ابطالشان،  برای  ما  کوشش های  بهترین  و  علی رغم  تاکنون  که 
 باقی مانده اند. این گونه دعاوی معرفتی، بهترین گزینه های موقت برای دانش/ معرفت در مورد واقعیت تلقی می شوند.

ـ معرفت، یقینی، معصوم از خطا، غیر قابل تردید، و موجه نیست. به عبارت دیگر، معرفت یا دانش ما 
همواره حدسی و گمان زنانه است و هر اندازه هم که دقیق باشد، نمی تواند واقعیت را تماماً فراچنگ آورد. 
به این دلیل ساده که واقعیت، علی الفرض عقل گرایان نقاد، به نحو نامتعین نامتناهی است در حالی که ما 

موجوداتی متناهی با ظرفیت های ادراکی محدود هستیم.
ـ دانش تنها از طریق ارتباط ما با چالش هایی رشد می کند که واقعیت )در جلوه های مختلفش( به ما 
عرضه می کند. در پاسخ به این چالش ها، ما حدس ها و گمانه هایی را )به عنوان راه حل های ممکن( برمی سازیم 
و نقادانه آن ها را بررسی می کنیم تا نقص های ممکن در آن ها را با نیت بهبود بخشیدن به آن ها بیابیم. این دو 
الگو )شکل 1و2( روشی ارائه می دهد که ما از طریق آن دانش خود را براساس مدل پیشنهادی عقالنیت نقاد 

گسترش می دهیم:

شکل	1.		شیوة	پیشنهادی	عقل	گرایان	برای	کمک	به	رشد	معرفت	(الگوی	ساده	شده)

شکل	2.	شیوة	پیشنهادی	عقل	گرایان	برای	کمک	به	رشد	معرفت	(الگوی	بسط	یافته)

ممکن است برای مسئله ای که محقق با آن درگیر است بیشتر از یک راه حل وجود داشته باشد. هر 
راه حل پیشنهادی که به صورت یک حدس یا گمانه است، باید در فرایند حذف خطا قرار گیرد. هر مسئلۀ 
اصیل، به گونه ای تقریباً اجتناب ناپذیر، به دنبال خود مسائل جدیدی را معرفی می کند؛ زیرا همان طور که 
عقل گرایان نقاد فرض می کنند، گمانه های ما نمی توانند همۀ جنبه های واقعیت را دربر بگیرند و واقعیت 

همواره جنبه ها یا چالش های جدیدی را معرفی می کند.
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ـ ارزیابی نقادانۀ حدس ها و گمانه ها به دو شکل کلی )تجربی و تحلیلی ـ  نظری( انجام می شود: برای 
همۀ گمانه ها و دعاوی معرفتی که دارای محتوای تجربی هستند و با جنبه هایی از واقعیت مرتبط اندکه به 
طور تجربی می توان به آن ها دست یافت، ارزیابی به شکل آزمودن تجربی و نیز تحلیلی، عقالنی، منطقی 
و فلسفی خواهد بود. برای آن دسته از دعاوی معرفتی که محتوای قابل آزمون تجربی ندارند و در مورد 
آن جنبه های واقعیت اند که به طور تجربی نمی توان به آن ها دست یافت، ارزیابی با ابزار تحلیلی، فلسفی، 

عقالنی و منطقی به انجام می رسد.
ـ از دیدگاه عقل گرایان نقاد، اخالق و رشد دانش به یکدیگر مرتبط اند. اخالق نقِش خود را در رشد 
دانش دست کم به دو صورت نشان می دهد: از یک طرف، همۀ فاعالن شناسایی باید »دیگران« را )که 
نمایانگر منابع اصیل و منحصربه فرد دانش جدید هستند( به عنوان غایات فی نفسه و نه ابزاری برای 
خویش تلقی کنند. از طرف دیگر، این فاعالن شناسایی باید از متوسل شدن به شیوه هایی که کار ارزیابی 

نقادانه را با دشواری روبرو می کند، خودداری ورزند.
ـ برخی عقل گرایان نقاد تفاوت های جزئی تری را در واقعیت معرفی می کنند. از نظر آنان، کل قلمرو 
 ،W1 ،1 هستی )قلمرو واقعیت( را می توان به بخش طبیعی )فیزیکی( واقعیت )که آن را اصطالًحا جهان
می نامند(، بخش ذهنی و شخصی ادراکات و احساسات  )جهان W2 ،2( و محدوده ای تقسیم کرد که در 
بردارندۀ کلیۀ نتایج تعامل آدمی با واقعیت است که در دسترس عموم قرار دارند. جهان W3( 3( شامل 
همۀ محصوالت فکری یا زبانی )در معنای گسترده تر این واژه( هستند. جهان 3 نزلگاه هستارهایی همانند 
نظریه ها، اصول اخالقی، قوانین، نقشه ها و طرح های محصوالت تکنولوژیک، موسیقی، شعر، باورهای مذهبی، 
فلسفی و سایر انواع عقاید است.جهان 3 همانند دیگر واقعیت ها، واقعی است. این بدین دلیل است که 

هستارهای درون جهان 3، قدرت نفوذ بر جنبه های دیگر واقعیت را دارند.
ـ کثرت گرایی78 )در معنای تنوع عقاید و نظرات( و وجود زیست بوم های معرفتی کثرت گرایانه برای 
رشد دانش از اهمیت زیادی برخوردار است. در یک محیط کثرت گرا ـ که در آن  می توان شمار بیشتری از 
حدس ها و گمانه ها را  به عنوان راه حل های ممکن برای چالش هایی که واقعیت عرضه می کند تولید کردـ 
شانس دستیابی به گمانه ای که در مسیر صواب [برای پاسخ دادن به چالش واقعیت] قرار دارد، به مراتب 
بیشتر از زیست ـ محیطی است که در آن یک یا چند دیدگاه راه رشد اندیشه های متنوع را سد کرده اند. یک 
زیست بوم معرفتی کثرت گرا به معنای یک جهان3 غنی تر )از حیث معرفتی( است. یک جهان 3 غنی تر 
می تواند مسیر را برای تسریع غنی شدن جهان 2ها هموار سازد و جهان 2های غنی شده می توانند به غنی 
شدن بیشتر جهان 3 کمک کنند. البته در یک محیط کثرت گرا که در آن شمار زیادتری از گزینه های بدیل 
پیشنهاد می شوند، کار بررسی گزینه ها طاقت فرساتر خواهد بود و در عین حال احتمال بیشتری نیز وجود 

دارد که این بررسی ها ثمر شیرین به بار آورند.
ـ دعاوی معرفتی باید عینی باشند. همان طور که عقالنیت نقاد شرح می دهد، عینی بودن عبارت است 

از دسترس پذیری و نقدپذیری در حیطۀ عمومی )پایا، 1395 الف(.
قطعیت به قلمرو روان شناسی شخصی تعلق دارد. قطعیت مقوله ای معرفت شناختی محسوب نمی شود. 
روان شناسی با علل سروکار دارد اما معرفت شناسی با دالیل و استدالل ها. می توان در افراد با استفاده از ابزاری 
غیرشناختی همانند شستشوی مغزی، تبلیغات و متصل کردن الکترودهایی به جمجمۀ افراد و عبور دادن 
جریان الکتریکی از مغز آنان، به آنان احساس قطعیت القا کرد. قطعیتی که فرد  درنتیجۀ تجربه های وجودی 
زیسته خود به دست می آورد، می تواند به او نوعی از دانش شخصی را ارائه دهد. با این حال، چون این دانش  
در حیطۀ عمومی نه دست یافتنی است و نه قابل ارزیابی، نمی توان آن را دانش/ معرفت در معنای عینی این 

واژه تلقی کرد.
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ـ هرچه بخشی از این سه جهان )1، 2 و 3( شود، یعنی آن بخش از واقعیت که انسان ها به آن مستقیماً 
دسترسی دارند، به نحوی اجتناب ناپذیر همۀ محدودیت های این سه جهان را خواهد پذیرفت. در هر یک از 
این سه جهان، شمار نامتعینی از ظرفیت ها و توانایی ها وجود دارد که علی االصول قابلیت شکوفا شدن دارند. 

جهان 3 شامل هستومندهایی است که بی نهایت بزرگ هستند، مانند همه انواع بی نهایت های ریاضی.
ـ همۀ نظریه ها )حدسیات، فرضیات و...( که باید در پاسخ به چالش هایی به وجود آیند که واقعیت عرضه 
می کند، باید توسط ما برساخته شوند. واقعیت هیچ راه حل یا حدس  )نظریه ای( مطرح نمی کند. حدس ها و 
نظریه ها را ما بر می سازیم. واقعیت همانند یک داور در مورد  قابل اعتنا بودن )یا فقدان ارزش بودن(  حدس ها 
)راه حل ها(ی پیشنهادی ما قضاوت می کند. اگر حدس یا نظریه )راه حل( پیشنهادی ما در مسیر اشتباهی 
قرار داشته باشد، در این صورت ممکن است واقعیت آن را رد کند. با این حال، حتی در این مورد ما چیزی 
خواهیم آموخت )معرفت سلبی(. از طرف دیگر، اگر نظریۀ پیشنهادی ما مورد تقویت قرار گیرد، حداکثر 
چیزی که می توانیم  استنتاج کنیم این است که تا زمانی که نقایِص حدس )راه حل( پیشنهادی ما )با فرض 
ارزیابی نقادانه مستمر آن ها( آشکار شوند، می توانیم مدعی شویم که در مسیر درستی گام بر می داریم، به این 
معنی که حدس پیشنهادی ما، به طور تقریبی برخی جنبه های واقعیت را به ما نشان می دهد. ما عقالً حق 

داریم که تکنولوژی های خود را  براساس دانش تقویت شدۀ خودمان گسترش دهیم.
ـ در مسیر کسب دانش به وسیلۀ روش حدس ها و ابطال ها، باید دو ظرف و زمینه مهم را از هم جدا 
کنیم: ظرف و زمینۀ ابداع حدس ها )نظریه ها/ گمانه ها( و ظرف و زمینۀ ارزیابی نقادانۀ حدس ها )نظریه ها/ 
گمانه ها(. نقش این دو ظرف و زمینه در تولید دانش متفاوت اما مکمل یکدیگر است و در نبود یکی، دیگری 
نمی تواند دانشی را به وجود آورد. ظرف و زمینۀ ابداع به قلمروی روان شناسی شخصی تعلق دارد. این ظرف 
و زمینه  مستقیماً جهان 2های ما مرتبط است و درواقع عرصه ای است که درنتیجۀ درگیری مستمر و 
هدفمند با مسائلی که با آن ها درگیر هستیم، احیاناً می توانیم راه حل هایی را در قالب پرتوهایی از روشن بینی 
و براقه هایی از بصیرت تجربه کنیم. این بصیرت ها/ تجربه ها که همگی از نوع تجربه های وجودی اند و 
معرفت شناسانه به شمار نمی آیند، برحسب ماهیت واقعی خود، گذرا و کوتاه مدت هستند. زمانی که این 
تجربه ها به پایان می رسند، باید به وسیلۀ حافظه، مفاهیم و زبان خود آن ها را بازسازی کنیم. راه حل های 
بازسازی شده، سپس باید به ظرف و زمینۀ ارزیابی که یک عرصۀ عمومی است ارائه شوند و در آنجا به 
صورت نقادانه موردارزیابی قرار گیرند تا نقص ها و عیب هایشان آشکار گردد. این صورت های بازسازی شده 
از این »لحظات وجودی«، هرگز نمی توانند به طور کامل واقعیت را نشان دهند؛ زیرا زبان و اندیشه های ما 
همواره ناکامل اند. با این حال، این بازسازی ها، علی االصول، می توانند برخی جنبه های واقعیت را با تقریب 
خوبی نشان دهند و همان طور که در باال به آن اشاره کردیم، نزدیک تر شدن به درک بهتری از واقعیت از 

طریق این گونه »بازسازی ها« غیرممکن نیست.
عقل گرایی نقاد به عنوان یک رویکرد فکری فلسفی و چارچوب روش شناسی، از روش شناسی و نیز روش 
جامع تحلیل موقعیت  برای بررسی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بهره می گیرد. تحلیل موقعیت، رویکردی 
دلیل محور )در مقابل رویکرد علت محور( است که هدفش، بررسی پیامدهای غیرمنتظره اقدامات کنشگران 
در موقعیت های مختلف است. در هر موقعیت خاصی که محقق تعیین می کند، اجزای زیر مشخص می شوند: 
کنشگران اصلی، کنشگران  ثانوی، و نهاد ها و موانع فیزیکی. به هر  کنشگر، اهداف و آرمان های مشخص به 
عالوه حد مشخصی از دانش پیش زمینه )به صورت گمان زنانه( اسناد داده می شود. مدل تحلیل موقعیت در 
پرتو اصلی موسوم به  اصل عقالنیت )یا همدلی(79 هدایت می شود. این اصل بیان می کند که »کنشگران 
در موقعیت ها براساس درکشان از آن موقعیت عمل می کنند.« اهمیت این اصل آن است که محققان 
را ملزم می کند تا حداکثر دفعات ممکن تالش کنند تا توضیحاتی معقول برای اقدامات کنشگران در 
79. principle of rationality or charity175
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موقعیت های تحت بررسی ارائه کنند. براساس توضیحی که در باال دربارۀ مدل تحلیل موقعیت آمد، محققان 
سناریوهایی را در ارتباط با نتایج تعامالت کنشگران در موقعیت های تحت بررسی برمی سازند. محققان برای 
هر ادعایی که در مورد کنشگران یا موقعیت ها تحت بررسی عرضه می کنند باید استدالل)های( معتبری 

ارائه دهند. آن ها می توانند از روش های مختلف گردآوری داده ها در زمینۀ یادشده بهره گیرند.

7.	مقایسۀ	نقادانه	بین	عقل	گرایی	نقاد	و	برخی	چارچوب	های	روش	شناسی	مشهور	در	آینده	پژوهی
جداولی که ُوُرس در ارتباط با »مواضع اساسی 5 پارادایم پژوهش« و »مواضع پارادایم های [پژوهش] در 
خصوص موضوعات انتخابی« تهیه کرده است، مرجع مفیدی را برای مقایسۀ عقالنیت نقاد و 5 پارادیمی که  
مشخص کرده است، فراهم می آورد. من دو جدول ُوُرس را در زیر باز تولید کرده ام. در جدول ها، به اجمال 
و بدون اینکه وارد جزئیات شوم، جنبه های مختلف عقالنیت نقاد را با جنبه های متناظر دیگر پارادایم هایی 
که ُوُرس مشخص کرده است، مقایسه می کنم. یک مقایسۀ تفصیلی تر و جامع تر نیاز به بحث جداگانه ای در 

مقاله ای دیگر دارد. 
جدول	1.		ابعاد	پنج	پارادایم	پژوهش	در	آینده	پژوهی

Voros, 2007: 84	:از	برگرفته
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 Positivism 
 گراییاثبات

Post-positivism 
 گراییا اثباتپس

Criticalism 
 گرایینقد

Constructivism 
 گراییبرساخت

Participatory 
 مشارکتی-کنش

 شناسی وجود
 
 
 

رئالیسم 
 -اندیشخام

 «واقعیت»
 قابل اما واقعی

 فهم

 «واقعی»،انتقادی گراییواقع
 به قابل شناخت صرفاًاما  واقعی

 نحو ناقص
 احتماالتیبه صورت و 

مجازی واقعیتتاریخی، گراییواقع
 هایارزش توسط رفتهگلشک

 اقتصادی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،
و مستحکم  صلب جنسیتی؛ و نژادی

 زمان گذردر شده

 هایواقعیتگرایی،سبین
 شدهبرساختهخاصومحلی

 عینی،ـیذهنواقعیتمشارکتی،واقعیت
 توسط مشترک طوره ب شدهساخته

 و کیهانِ موجود ذهن

 شناسیمعرفت
 
 
 

گرا دوگانه
dualist/ 

 گراعینی»
objectivist» ،

های یافته
 «صادق»معرفتی

 شوند[یمتلقی
 

 /تعدیل شده یگرایدوگانه
 ؛گراعینی

های یافتهجماعت،/انهدانقسنت
به صورت[  ]صرفاًمعرفتی

]تلقی  «احتماال صادق»
شوند[می  

 

/داد و ستدی tansactional 
های معرفتی محفوف یافته ؛گراذهنی

هاشبه ارز  
 

داد و ستدی 
/tansactional 

 هایتهیاف ؛گراذهنی
 ایجادشده مشترکاً

 تبادلدرانتقادیگراییهنیتذ
شناسی معرفتکیهان؛بامشارکتی
 ۀتجرببهمتکییافتهبسط

متکی به ارائه ،experientialشخصی
ای ، گزارهpresentationalو نمایش

propositional و ،
 ؛practicalknowingعملیمعرفت

 ایجادشده مشترکاً هاییافته

 شناسیروش
 

 تجربی
 شده؛یدستکار/

 ها؛هفرضی تأیید
 عمدتاً ایهروش

 یکمّ

 یافتهلتحوگراییجربهت
 چندگانگی شده؛دستکاری/

 ها؛فرضیهگراییابطال ؛نقادانه
 شامل است ممکن

 شود کیفی یهاروش

 یالکتیکد /هرمنیوتیک دیالکتیک/ وییگگفت

بر کنش پژوهیدرسیاسیمشارکت
ولویت امور ادیگران؛ باهمکاریمبنای

ظرف و که درزبانی عملی؛ استفاده از
 مشترکهای شخصیزمینه تجربه

 پایه دارد.

 شناسیارزش
 
 

ای در مورد جهان خود یک غایت است و گزارهدانش
 به طور ذاتی ارزشمند است

برای  ای ارزشمند، وسیلهنحو ابزاریبهکهستدیدادو-ایگزارهدانش
هدفی فی نفسه  بخشی[رهایی]و)بخشی اجتماعی استرهایی

 است(، به نحو ذاتی ارزشمند است.

 کاربردی در مورد اینکه چطوردانش
 و همکاری ، ،با توازنی از استقالل

 )که  مراتب در یک فرهنگسلسله
به  ( پرورش یابیمیک غایت استخود 

 طور ذاتی ارزشمند است

 



جدول	2.	ویژگی	های	پنج	پارادایم	پژوهش	در	آینده	پژوهی

Voros, 2007, p. 84 :از	برگرفته
	

 همان طور که در جدول 1 آمده است، در ارتباط با هستی شناسی، عقالنیت نقاد نه واقع گرایی خام اندیشانۀ 
پوزیتیویسم را می پذیرد و نه نسبی گرایی و یا برساخت گرایی را. و نه مانند پسا پوزیتیویسم، هستی شناسی را 
با معرفت شناختی  در می آمیزد. عالوه بر این، برعکس رویکرد مشارکتی، این رویکرد مدعی است در حالی 
که ذهن مدل های برساخته شدۀ خود را به واقعیت فرا می فکند، از طریق  آشکار شدن معایب این مدل ها به 
وسیلۀ واقعیت است که می توانیم به ارائه ها و نمایه های حقیقی از واقعیت نزدیک تر شویم. این نکته به هر دو 
نوع واقعیت )طبیعی یا برساختۀ اجتماعی ـ آنچه واقع گرایی تاریخی واقعیت مجازی می نامد( اعمال می شود.

ـ در ارتباط با معرفت شناسی، عقالنیت نقاد بر اهمیت دانش عینی تأکید می ورزد. اما درک عقالنیت نقاد 
از مفهوم عینیت ، اساساً با آنچه پوزیتیویسم تعریف می کند متفاوت است. عقالنیت نقاد مدعی است که کلیه  
دعاوی معرفتی باید قابل دسترسی و ارزیابی در حیطۀ عمومی باشد. یک منبع ذهنی غنی یا به عبارتی دیگر 
یک جهان 2 غنی، می تواند به غنی شدن جهان 3کمک کند. اما جنبه های ذهنی )غیرعینی(، تا زمانی که 

برای ارزیابی به حیطه عمومی ارائه نشوند، نمی توانند معرفت، در معنای عینی، این اصطالح به شمار آیند.
ـ عقالنیت نقاد با توجه به روش شناسی مدعی است که تنها آن دعاوی معرفتی که قابل نقد )به 
روش های تجربی و یا تحلیلی( هستند، می توانند به منزلۀ مدعیان جدی تولید یا عرضۀ دانش مورد توجه 
قرار گیرند. سایر دعاوی که واجد این جنبه نیستند، ممکن است دارای ارزش کمک کننده به کشف معرفت  

177باشند، اما نباید آن ها را با دعاوی معرفتی خلط کرد.
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 Positivism 
 گراییاثبات

Post-positivism 
 گراییپسا اثبات

Criticalism 
 نقدگرایی

Constructivism 
 گراییبرساخت

Participatory 
 مشارکتی-کنش

و تغییر؛ جبران و  نقد بینی و کنترل: پیشتبیین هدف تحقیق
 شکوفایی انسانی سازیباز؛ فهم بخشیاعاده و رهایی

 

 گرجایگاه پژوهش
 
 

پژوهش خود   دانشمند جدا و منعزل از موضوع »
disinterested »انگیرتصمیمرسان به اطالععنوان به 

 تحول نو عامال
 

روشنفکر عامل ایجاد »
به منزله مدافع « تحول

]حقوق افراد[ و فعال 
 ]اجتماعی[

 

بسیار  مشارکِ»
به منزله « عالقمند

 در تسهیل کننده 
 چند صدایی بازسازی

صدای اصلی از رهگذر کنش متامالنه و 
های صداشود؛ می آشکارخودآگاهانه 

، حرکت، روایتنظریه  از مجرایثانویه 
، که آهنگ، رقص و سایر اشکال نمایشی

 ماهیتی روشنگرانه دارند
 معرفت ماهیت دانش/

 
 
 

ییدشده به أهای تفرضیه
امور واقعی که به   ۀمنزل

وند، شوسیلۀ قوانین بیان می
 دنشیننبه کرسی قبول می

نشده های ابطالفرضیه
حتمل یا که امور واقع م

قانون به  شمار آورده 
 شوندمی

های ها و بینشبصیرت
 ساختاری/ تاریخی

های فردی یا بازسازی
که گاهی اوقات  جمعی

 شود.به اجماع منجر می

یافته؛ اولویت معرفت  بسطشناسی معرفت
گرایی )سوبژکتیویته( نقادانه؛ عملی؛ ذهنی

 معرفت زیسته

 /معرفتدانش انباشت
 
 
 

های بلوک-پیوسته  رشد
ساختمانی که به ساختمان 

شوند. دانش افزوده می
ی و ها و ارتباط علّتعمیم

 معلولی

ظرطلبی تاریخی؛ تجدیدن
 تعمیم برحسب شباهت

بازسازی آگاهانه تر و 
دانشی که به تر؛ پیچیده

صورت غیرمستقیم و از 
ۀ عمل نحو مشاهدۀ

 شوددیگران کسب می
Vicarious 
experience 

 در جوامع تحقیقاتی موجود در جوامع کاربردی

 هاارزش
 
 

ها انکار ثیر ارزشأت -اندهدکنار گذارده شارزش ها 
ج از پژوهش به اموری خار ۀها به منزلشود؛ ارزشمی

دشونآورده میشمار   

موری که ا ۀها به منزلشزثیر دارند؛ به ارأدهی معرفت تدر شکل -شونددخالت داده میها ارزش
 .شودنظر می ،ذاتی پژوهش هستند

 
تناسب معیارهای 

 کیفی
congruence of 
experiential, 

presentational, 
propositional and 

practical knowing; 
leads to action to 

transform the world 
in the service of 

human flourishing 

اعتبار درونی و بیرونی؛  ؛معیارهای قراردادی دقت زیاد
 قابلیت اعتماد و عینیت

 
 

 در موقعیت تاریخی استقرار
؛ کاهش جهالت و 

محرک و سوءتفاهم، 
 عمل انگیزانندۀ
 
 
 

 داشتن اصالتقابلیت اعتماد و 
برای ازجمله کاتالیزورهای 

 کنش و عمل

معرفت متکی  همگرایی و تقارب
معرفت ، به تجربه شخصی

به  ؛کاربردیمعرفت ای و گزاره
در  تغییر جهاناقدامی برای 

 انسان شکوفاییکمک به  خدمت
 .شودمنتهی می

 



ـ در ارتباط با ارزش شناسی، عقالنیت نقاد همان طور که در باال تأکید کردیم، مدعی است که اخالق و 
معرفت شناسی دست به دست حرکت می کنند. حقیقت، در معنای مطابقت با واقع،  باالترین ارزش معرفتی 
به شمار می آید. رستگاری و آزادی معنوی را تنها می توان با کسب دانش تبیین کننده در مورد واقعیت 
به دست آورد. توجه کنید  در حالی که به نظر می رسد عقالنیت نقاد دست کم در برخی از ارزش هایش با 
چارچوب های روش شناسی دیگر سهیم است، اما یک رسیدگی دقیق تر آشکار می کند که حتی در اینجا نیز 
تفاوت های عمیقی بین آنچه عقالنیت نقاد حقیقت، دانش و رستگاری تلقی می کند و آنچه منظور روش های 
دیگر از این واژه ها است، وجود دارد. مثالً، در حالی که سایر چارچوب های روش شناسی، فایده گرایی مثبت،80  
یعنی سود بیشتر برای شمار هر چه بیشتری از افراد را دربر می گیرند، عقالنیت نقاد از فایده گرایی منفی 
طرفداری می کند. فایده گرایی منفی به کاهش دردمندی و سختی افراد کمک می کند. پوپر این دو نوع 
فایده گرایی را این گونه با هم مقایسه کرده است:من باور دارم که از دیدگاه اخالقی، هیچ تقارنی بین دردمندی 
و رفاه یا بین درد و لذت وجود ندارد. به نظر من، هم اصل باالترین درجۀ رفاه  که فایده گرایان مطرح می کنند 
و هم اصل کانت، »ازدیاد رفاه دیگران ...«، )دست کم بر طبق صورت بندی خودشان(،  اساساً در این مورد 
اشتباه هستند )این مورد برای استدالل موردی منطقی نیست.  به نظر من ... دردمندِی انسان  مستقیماً پای 
یک اصل اخالقی برای کمک  به هم نوع را به میان می کشد، در حالی که هیچ نیاز مشابهی برای افزایش 

.)Popper, 1945/1971: 284( رفاه کسی که وضع و حالش خوب است، وجود ندارد
ـ برای عقالنیت نقاد، هدف پژوهش معرفتی، رسیدن به نمایه و ارائه ای  حقیقی تر از جنبه های موردنظر 
واقعیت تحت بررسی است. کنترل، اما یک هدف برای فناوری است که نباید با هدف پیگیری دانش خلط 
شود. »دانش کاربردی«، چنان که پیشتر اشاره شد، بخشی از فناوری است و به این اعتبار یک دانش/ علم 
محسوب نمی شود. هدف »دانش کاربردی« حل مسائل کاربردی است، در حالی که هدف پژوهش معرفتی، 
ارائۀ تبیینی از مکانیسم هایی است )که به طور حدسی فرض می شوند( و متضمن پدیده های مشهود هستند.

ـ از دیدگاه عقالنیت نقاد، وضع محقق در ارتباط با دعاوی معرفتی نباید بر نتیجۀ تحقیق وی اثر 
گذارد. این امر بدین دلیل است که هدف تحقیق )مگر اینکه خالف آن صراحتاً بیان شود( افزایش آگاهی 
در مورد رویکرد محقق نیست بلکه  فهم/ تبیین پدیده های تحت بررسی است. اما، در مورد فعالیت های 
وابسته به فناوری که در آن ها معیارهای عملی اهمیت پیدا می کنند، رویکرد محقق باید با توجه به نیازهای 

مصرف کنندگان فناوری تنظیم شود تا از این رهگذر نتیجه ای رضایت بخش تولید شود.
ـ دانش/علم )و تا حدی دانش وابسته به فناوری، اما نه آنچه بطور معمول و به شکلی کمی گمراه کننده، 

دانش ضمنی نامیده می شود( انباشتی است.
ـ دعاوی معرفتی باید برای رسیدن به هدف ارائۀ واقعیت چنان که هست، تالش کنند. آن ها نباید 
ارزش های محقق را با خصوصیات واقعیت خلط کنند. به این اعتبار،  دعاوی باید از حیث گرایش های ارزشی 
خنثی و بی طرف باشند. از سوی دیگر تکاپوهای فناورانه باید به ارزش های محترم برای کاربران، پاسخ دهند.

ـ ارزیابی نقادانه در حیطۀ عمومی، بهترین معیار را برای ارزیابی صحت دعاوی معرفتی ارائه می دهد. در 
مورد رویه های فناورانه، میزان موثر بودن آن ها در پاسخ به نیازهای کاربرانشان، معیاری برای ارزیابی فراهم 

می آورد.

8.	عقالنیت	نقاد	چطور	می	تواند	به	ازدیاد	درجۀ	کارآیی	رویه	های	مرسوم	در	آینده	نگاری	کمک	کند؟
حال که جنبه های اصلی عقالنیت نقاد به طور اجمالی شرح داده شد و یک مقایسۀ سریع و نقادانه بین 
این چارچوب فلسفی/ روشی و برخی از مشهورترین چارچوب های رقیب آن انجام شد، اکنون، هرچند 
به اجمال، زمان بحث در مورد برخی روش هایی است که عقالنیت نقاد به کمک آن ها می تواند به کاربران 
80. positive utilitarianism 178
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در حوزۀ آینده نگاری ـ جهت ازدیاد درجۀ کارایی روش های مختلفی که به کار می گیرند ـ یاری دهد.
در ابتدا الزم است به این نکته توجه شود که در هر روش آینده نگاری که کاربران به کار می گیرند، 
یکی از نقاط تمرکز اصلی روِش مورداستفاده بهره گیری از معرفت ضمنی شرکت کنندگان در تجربۀ 
آینده نگاری است. در اینجا، عقالنیت نقاد می تواند به دو صورت کاربران در ارتباط با پاالیش اطالعات 
براساس نظرهای اخذشده از جمع کمک کند. اطالعات جمع آوری شده را از دیدگاه عقالنیت نقاد می توان 
به دو دسته تقسیم کرد. دستۀ اول که به کاربران در حوزۀ آینده نگاری بینشی اکتشافی81 ارائه می دهد و 
دستۀ دوم که به آنان در ارتباط با مسائلی که به دنبال راه حلی برای آن ها هستند برخی داده های واقعی 
ارائه می دهد. در ارتباط با دعاوی معرفتی واقعی، راهنمایی عقالنیت نقاد از منظر روش شناسی این است 
که تنها آن دسته از دعاوی ارزش بررسی دارند که به نحو نقادانه در حیطۀ عمومی قابل ارزیابی هستند. 
بینش های اکتشافی را می توان در راستای دو هدف جداگانه به کار گرفت، هرچند این دو هدف در انتها 
به هم مربوط می شوند. این بینش ها یا راهنمایی های معّین کشف82 می توانند برای تولید گمانه های تازه 

به کار گرفته شوند و یا می توان از آن ها برای ارزیابی نقادانۀ دعاوی معرفتی بهره گرفت.
کار به طراحی روش های آینده نگاری که می رسد، مثالً، طرح پرسش نامه هایی برای استخراج دانش 
ضمنی موردنیاز، توصیۀ عقالنیت نقاد این است که بر روش هایی تمرکز کنیم که به شرکت کنندگان در 
تجربه های آینده نگاری کمک می کند که ایده های خود را به گونه ای صورتبندی کنند که در حیطۀ عمومی 
قابل ارزیابی نقادانه باشد. برای مثال، کاربرانی را در نظر بگیرید که یک تجربۀ آینده نگاری در مورد آیندۀ 
دموکراسی در خاورمیانه در زمان ظهور آنچه اصطالحاً »بهار عربی« نامیده شد به اجرا گذاشته اند. در اینجا، 
این کاربران می توانند به شرکت کنندگان بیاموزند که از دادن پاسخ هایی چون پاسخ های زیر که به طور 
انتقادانه قابل ارزیابی نیستند، خودداری کنند: »پس از بهار عربی، به احتمال زیاد دموکراسی در دنیای 
عرب در آینده ای نزدیک گسترده خواهد شد، با این حال چون بسیاری از نهاد های مهم که برای ایجاد یک 
دموکراسی اصیل ضروری هستند در کشورهای عرب حضور ندارند، به همان اندازه احتمال این وجود دارد 

که این کشورها دموکراسی را برای سال های زیادی که در پیِش رو دارند، تجربه نکنند«.
کاربران می توانند شرکت کنندگان را مطلع کنند و به آن ها بیاموزند که نباید در مورد »موجه سازی 
یا توجیه« ادعاهای خود یا جستجوی »مدرک و بّینه ای  تأییدکننده«83 برای آن ها نگران باشند. آن ها 
می توانند برای شرکت کنندگان توضیح دهند که »توجیه« به هر شکلی، امکان پذیر نیست و درنتیجه 
جستجوی آن بی حاصل خواهد بود و تنها هدر دادن زمان است. مدرک و بّینۀ تأییدکننده نیز چیزی به 
دانش ما نمی افزاید. این قبیل بّینه ها احیاناً می توانند کمی اطمینان خاطر روان شناسانه به افراد بدهند اما 
این امر ممکن است در شرایط خاص کامالً گمراه کننده باشد. کاربران همچنین می توانند به شرکت کنندگان 
بیاموزند که نباید اساس پاسخ های خود را بر مبنای استقرا یا استدالل استقرایی قرار دهند. زیرا استقرا 
به عنوان یک روش استنتاج منطقی نادرست است و به عنوان یک روش اکتشاف، غیرممکن است. از آنجا 
همۀ مشاهدات محفوف و پوشیده در  نظریه هاست، دستیابی به »مشاهدات یا عریان«84 و عاری از نظریه 

)چنان که استقراگرایان خواهان آن اند( ناممکن خواهد  بود.
در سناریوهایی که برای آینده ساخته می شود، توصیۀ عقالنیت نقاد به پیشه وران این است که از 
فراـ روش تحلیل موقعیت استفاده کنند. شکل 3، نمودار اجزای اصلی این فرا ـ روش را که در یک »موقعیت« 

خاص درنظر گرفته شده اند، نشان می دهد:

81. heuristic insights
82. heuristics
83. Confirming evidence
84. naked/ brute facts/ observations179
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شکل	3.		اجزای	اصلی	فرا	ـ		روش		که	در	یک	«موقعیت»	خاص	در	نظر	گرفته	می	شوند.

سناریوها را می توان از دیدگاه کنشگران اجتماعی اصلی )که می توانند افراد، گروه ها، نهادها و دولت ها 
باشند( نسبت به حامیان دیگر و از دیدگاه تأثیر عوامل رسمی )مانند قوانین و مقررات( و عوامل فیزیکی و 
زیست محیطی تدوین کرد. اجزای اصلی این سناریوها مانند اهداف و آرمان ها و دانش پیش زمینۀ آن ها )که 
هر دو به طور حدسی و گمانه زنانه به کنشگران در موقعیت ها نسبت داده می شوند( و راه حل هایی که در 
مورد اطالعات گردآوری شده ایجاد می شوند، همگی به صورتی ارائه می گردند که در حیطۀ عمومی قابل 

دسترسی و ارزیابی باشند.
من امیدوارم مقایسۀ فوق، که نسبتاً  فشرده بود بود، بتواند توجه کاربران در زمینۀ آینده نگاری را به 
توضیحات جامع تر از مزایای عقالنیت نقاد که ابزاری مفید برای فعالیت های حرفه ای آنان به شمار می آید، 

جلب کند.

قدردانی
پژوهش حاضر با کمک هزینۀ سخاوتمندانۀ پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی )ISCS( در ایران 
ممکن شد. الزم می دانم از ریاست محترم وقت پژوهشکده، آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی، و همکارانش، 
به ویژه آقای دکتر رضا ماحوزی )رئیس وقت بخش آینده پژوهی( و آقای دکتر امیر نبوی )رئیس وقت بخش 

مطالعات مقایسه ای(، برای حمایت از این پژوهش سپاسگزاری کنم.
همچنین مایلم از پروفسور دیوید میلر برای توصیه های مفیدش، پس از خواندن پیش نویس اولیۀ این 

مقاله، تشکر کنم. البته، مسئولیت هر نوع نقصی در مباحث این مقاله، به تمامی، متوجه بنده است.
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Energy Efficiency Improvement in Iran:
Policy documents and Barriers in Building Sector

Moein Ahmadi, Abbas Maleki, Saeid Vedadi Kalantar,
 Mohammad Sadegh Karimi

Abstract
Economic development, population growth and enhancement of living standards 
in Iran over the past decade have led to significant uplift in energy consumption 
in various sectors including the building sector. As reported by various centers, the 
prolongation of this trend will lead to equality in energy supply and demand in less 
than ten years and the country will then become an energy importing one. Although 
the implementation of energy efficiency refinement is far from the existing potential, 
the country has witnessed invaluable activities towards this objective by relevant 
institutions. Implementation of energy efficiency improvement is the target of this 
research, where lack of economic and financial incentives is evident in taking this 
issue forward. In addition, major barriers in the way of energy efficiency improvement 
are discussed in this work.
It is important to note that deficiencies in the administrative system, energy efficiency 
market provisions and low prices of energy carriers are the major barriers on the path 
of energy efficiency improvement. Finally, given the policy-makings and barriers 
present, a number of long-term and short-term solutions are proposed.

Keywords: Energy efficiency, Buildings, Policy documents, Barriers, Iran
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Introducing and Applying Snellen’s Rationality 
Theory: Case of Stabilization of prices in Iran Policy-Making

Ebrahim Barzegar, Sayyad Hosseinzadeh

Abstract
This study aimed to introduce and implement an applied model of policy-
making, which was assumed to be able to remove or eliminate certain significant 
challenges policy-makers might encounter such as “separation of authoring phase 
from administration phase”, “lack of a best-fit policy-making theory”, and “lack 
of integration of the feedbacks taken from critics and scientific communities”. 
Researchers have tried to present a framework capable of covering while-policy-
making as well as post-policy-making essentials. Hence, attempts were made in 
this case study to investigate the impact of “Ignace Snellen’s Rationality Theory” 
as the best-fit model on “price stabilization” rule and to elicit its strategies for 
three stages of planning, implementation and feedback. The data of the study 
were collected via library research as well as interviewing methods, and they were 
analyzed via a qualitative-structural method. The findings indicated the capability 
of the mentioned theoretical framework in removing the separation of theoretical 
planning and practical aspects of policies. This could provide an appropriate ground 
for integrating experts’ views during the process of analysis and feedback.

Key Words: Modification of Article (3) of Fourth Development Plan, Price Stabilization, 
Policy Making, Snellen’s Rationality, Economical/Political/Legal/Scientific Rationality.
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Islamic principles in the field of environmental sustainability
of the supply chain based on the islamic iranian model of progress

Sayyed Alireza Radmanesh, Laaya Olfat

Abstract
The sustainable supply chain management is one of the most important issues among 
academicians and the industry sector in recent years.  Over the past two decades, many 
organizations have taken some steps to integrate the principles of sustainability into 
their long- and short-term decision-making. The factors driving an increased focus 
on sustainability can be divided into three distinct categories: Reducing risks and 
improving the financial performance of the supply chain, attracting customers who 
value sustainability and making the world more sustainable. 
Environment protection is an important aspect of Islam. Muslims are to maintain the 
ecological balance created by Allah. Protection of the environment is essential to Islamic 
beliefs and mankind has the responsibility to ensure safe custody of the environment. 
The Purpose of this study is to identify  Islamic principles in the field of environmental 
sustainability of  the supply chain divided into two categories, the principle of Islamic 
insight and values,  to provide a new insight to the  perception  of  requirements of 
Islamic-Iranian  model of progress in the field of supply chain management. The 
research method used for data gathering was qualitative based on the literature. 
Thematic analysis (TA) as a widely-used qualitative data analysis method was used to 
identify and present  Islamic principles in the field of environmental sustainability. The 
results should give academicians, politicians and Industrial managers some clues to 
which strategic activities to employ.

Keywords: Islamic model of progress, sustainable supply chain, environment
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The Nordic Council and international policy-making of National
 Imagery and branding; happiness window to the contemporary world

Arash Beidollah Khani, Nasrollah Hejazi

Abstract
Nordic council consist of five countries including Sweden, Norway, Finland, Denmark, 
Iceland and three autonomous land including Faroe Islands, Greenland and Åland 
Islands. All of these countries have a high level of national brand and international 
image. Today, Scandinavian and Nordic countries are real window of happiness and 
prosperity for many of the countries in the world and their Governance, economic, 
cultural, social, business and politics are sample of many countries. Basically Nordic 
countries and their image and even their name have mental processes, perception and 
visual that comes with many fascinating concepts which combine with happiness. 
Thesis paper examine process of national and regional branding in Nordic council and 
emphasize that Nordic Council policy on the process of national branding and image 
building for each of the countries have been coordinated and convergent. Result of the 
this process made global and regional brand and regional image for Nordic countries.

Keywords: Nordic council, Branding, Image, Scandinavian
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The concept of open Government data policy and explain
 the advantages and benefits of the different policy fields

Mohammad Abdolhosseinzadeh, Mehdi Sanaei
 MohammadMehdi Zolfagharzadeh

Abstract 
One of the new approaches embodied in policy and governance, open data policy 
discussions of governance. Open data policy governance concept and a new 
approach that seeks to take advantage of the capabilities of people in the arena 
of policymaking. This study aims to understand the government open data policy 
and benefits in the policy arena is formed. This study was conducted descriptive 
and analytical approach and through a documentary analysis of the advantages and 
benefits of open data in government policy is determined. The study is exploratory 
and descriptive research hypothesis is lacking. change in government and public 
policy. his study was conducted descriptive and analytical approach and through a 
documentary analysis of the advantages and benefits of open data in government 
policy is determined. The study is exploratory and descriptive research hypothesis 
is lacking. change in government and public policy. his study was conducted 
descriptive and analytical approach and through a documentary analysis of the 
advantages and benefits of open data in government policy is determined. The 
study is exploratory and descriptive research hypothesis is lacking. change in 
government and public policy

Keywords: Open data, open data government, public policy, open data policy.
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Asian values; Priority “development” on “human rights”

Nasser Poorhassan, Sajjad Ahmadian,Vahid Ghorbani

Abstract
Asian countries with their human rights action, namely the signing of the Bangkok 
Declaration of Human Rights and the Declaration of ASEAN strengthen its core point of 
differentiation debates that “Asian values”against hegemony of liberal democracy claims 
is the world-Shmvly. This paper seeks to answer the whats nature of asian values and 
why crreated and Asian discourse created and what are its components.”Asian countries 
with their human rights action, namely the signing of the Bangkok Declaration of 
Human Rights and the Declaration of ASEAN strengthen its core point of differentiation 
debates that “Asian values”against hegemony of liberal democracy claims is the world-
Shmvly. This paper seeks to answer the whats nature of asian values and why crreated 
and Asian discourse created and what are its components.”Asian countries with their 
human rights action, namely the signing of the Bangkok Declaration of Human Rights 
and the Declaration of ASEAN strengthen its core point of differentiation debates that 
“Asian values”against hegemony of liberal democracy claims is the world-Shmvly. 
This paper seeks to answer the whats nature of asian values and why crreated and Asian 
discourse created and what are its components.”

Keywords: ’’ Development ‘’, ‘’ Asian values ‘’, ‘’ familyoriented ‘’
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Dynamic Analysis of the Relationship between
 Natural Resources and Militarism in the Middle East Countries 

Abolghassem Golkhandan

Abstract
The main purpose of this paper is to estimate the effect of natural resources 
abundance on military expenditure in the Middle East countries during the years 
of 1995-2014. For this purpose, design a general model of military expenditure for 
this countries with the presence of natural resource abundance indicators, Includes 
two general index: The share of natural resource revenues from the GDP and the 
share of fuel exports from the merchandise exports and also 5 separate indicators, 
including: revenue share of oil, natural gas, coal, forests and minerals from the 
GDP and in order to estimate it, is used Generalized Method of Moments (GMM) 
in dynamic panel data form. The model estimation results show that general 
indicators of natural resources abundance had a positive and significant effect on 
the military expenditure of countries studied. Also, with separate of revenues from 
natural resources, show that the share revenues of oil and natural gas from the GDP, 
had a positive and significant effect and revenues from other natural resources, had 
a meaninglessness effect on the military expenditure in this countries. Accordingly, 
can say that the energy resources in Middle East countries influence on the military 
burden; So that a one percent increases in the share of oil and natural gas revenues 
of GDP, respectively, will increase military burden in this countries approximately 
0.14 and 0.05 percent.

Keywords: Natural Resources, Militarism, Middle East Countries, Generalized Method 
of Moments (GMM). 
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