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خط مشي عمومي دانش بنيان و پيچيدگي هاي 
عدالت گستري در جوامع نوين

علي اصغر پورعزت* 

چكيده
اين مقاله با در نظر گرفتن ماهيت پيچيده و پوياي سيستم هاي اجتماعي و تعدد و تنوع 
ــالش دارد تا ضمن عطف نظر به ضرورت  ــتمر عناصر درگير در آن، ت و تحول پذيري مس
پيچيدگي و انطباق پذيري فزون تر سيستم خط مشي گذاري عدالت مدار ، ضرورت استفاده 
از سيستم برنامه ريزي سلولي عصرمدار را براي برنامه ريزي، اجرا، و ارزيابي خط مشي هاي 

معطوف به عدالت در جوامع پيچيده كنوني مد نظر قرار دهد.
از اين رو با در نظر گرفتن ظرفيت هاي يادگيرندگي و خودپيرايي، توفيق در تحقق عدالت 
ــي، در ارتباط با  ــتم هاي جامع حمايت از خط مش اجتماعي را در گرو بهره مندي از سيس

فرآوري اطالعات و دانش از ميان عامه مردم مي داند. 

ــتم هاي پيچيده انطباق پذير،  ــي گذاري، سيس واژگان رهنما: عدالت اجتماعي، خط مش
برنامه ريزي سلولي عصرمدار.

مقدمه
ــتم  ــتلزم برخورداري از سيس ــتم هاي اجتماعي، مس ــتره سيس ــت در گس ــراي عدال اج
ــده در  ــا و تنوع نهادينه ش ــت كه بتواند پيچيدگي ه ــرفته اي اس ــي گذاري پيش خط مش
سيستم هاي اجتماعي را دريابد. اين مهم مستلزم در نظر گرفتن طرح ها، فكرها و ايده هاي 

Email: Pourezzat@ut.ac.ir  ،دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران *



76   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
ــنجيده اي است كه راهنماي عمل و اقدام باشند. چنين سيستمي در انطباق با تنوع و  س
ــر گونه خاص، طرحي ويژه  ــتم هاي اجتماعي، بايد بتواند براي ه گونه گوني عناصر سيس
داشته باشد؛ طرحي كه امكان پيشرفت و توسعه همه آحاد جامعه را فراهم آورده، در قالب 
ــتري، امكان احقاق حقوق همه آنان را در روند پويايي هاي  طرحى جامع براى عدالت گس
اجتماعي فراهم آورد. بدين سان امكان استقرار پايدار عدالت در همه نقاط تحت حاكميت 
حكومت فراهم مي آيد كه اين بايد برترين مايه شادماني حكمرانان باشد (نهج البالغه، نامه 

 .(731 ،53
عدالت و تعادل بر قرار گرفتن هر پديده در جايگاه متناسب با خود داللت داشته، عدالت 
ــب  ــي متضمن قرار گرفتن هر يك از آحاد و عناصر اجتماعي در جايگاهي مناس اجتماع
ــت. هر جامعه پديده اي متشكل از آحاد متنوع و متعدد در قالب يك سيستم پيچيده  اس
انطباق پذير (Backley, 1998) است كه به داليل گوناگون گردهم آمده، ادامه حيات در 
قالب يك جامعه را مي پذيرند. رابطه هر يك از آحاد جامعه با اهداف اجتماعي، ممكن است 
ــد! بر اين مبنا، داليلي كه هر فرد از آحاد جامعه را به پذيرش  رابطه اي منحصربه فرد باش
حيات اجتماعي راغب مي سازند، ممكن است از يك فرد به فرد ديگر متغير باشند، ضمن 

اين كه جامعه دائماً در معرض تغيير و تحول به سوي تعالي يا انحطاط قرار دارد. 
بنابراين سيستم خط مشي گذاري معطوف به اجراي عدالت، در چنين موقعيتي بايد بسيار 
ــد تا بتواند روابط مبتنى بر حق و عدل را درباره كليه آحاد ،  ــمند و يادگيرنده باش هوش

نهادها و سازمان هاى اجتماعى احصا كرده، امكان تحقق عدالت اجتماعي را فراهم آورد.

پيچيدگي جوامع انساني و چالش نظريه پردازان عدالت
عمده ترين داليل پيچيدگي جوامع انساني را مي توان به تعدد، تنوع و پويايي مسير حركت 
ــيوه هاي استقرار آنها در  ــكل دهنده جامعه(Uhl-Bien & Others, 2007) و ش آحاد ش

مسير تعامل پوياي سيستم هاي اجتماعي و ابرسيستم هاي محيط بر آنها نسبت داد.
تعدد عوامل شكل دهنده جامعه، محاسبه پذيري روابط و تدوين قوانين و تعيين مناسبات 
ــازد، زيرا هر يك از آحاد شكل دهنده جامعه موقعيتي متفاوت  ــوار مي س ميان آنها را دش
نسبت به ساير آحاد جامعه دارند، بنابراين افزايش تعداد آنها، بر پيچيدگي اوضاع مي افزايد 
و ارائه طرح براي برقراري عدالت را دشوار مي سازد! ضمن اينكه تشكل يابي آحاد جامعه در 
تركيب هاي نهادي و سازماني، موجب تغيير ماهيت نيازهاي آنها شده، چالش هاي متفاوتي 

را براي نظريه پردازان عدالت ايجاد مي كند.
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ــي را فراروي برنامه ريزان  ــكل دهنده جامعه نيز نيازها و برنامه هاي متنوع تنوع عوامل ش
ــته هاي متفاوتي به كليت آن  ــعه قرار مي دهد، زيرا هر يك از آحاد جامعه، با خواس توس
ــود نايل گردند! هر چند  ــته هاي قانوني خ ــت كه به خواس مي پيوندند و اين حق آنان اس
كه اين خواسته ها با روند كلي جامعه همراستا نباشند!  بنا بر اين پيوستن به جامعه نبايد 
ــود! افراد حق دارند كه تفاوت هاي قومي، نژادي،  ــازي و نفي تفاوت ها ش موجب يكسان س
ــوق، احترام و  ــي در همه حال بايد از حق ــود را حفظ كنند، ول ــليقه اي خ ــه اي و س حرف

فرصت هاي يكسان براي رشد برخوردار شوند.
ــا تالش كنند  ــردازان عدالت قرار مي دهد ت ــراروي نظريه پ ــم چالش مهمي را ف ــن مه اي
ــعه  ــي را دريابند و فراخور نيازهاي متفاوت آنان، براي توس ــه گروه هاي متنوع اجتماع ك

عدالت مدار، برنامه ريزي كنند.
ــي ارائه طرح هاي ثابت براي  ــاحت جامعه و عوامل شكل دهنده آن نيز اثربخش پويايي س
توسعه عدالت را تحت تأثير قرار مي دهد، زيرا در جامعه اي كه رو به پيشرفت گام برمي دارد، 
ــي ثابت ارائه كرد و آن را به مثابه مبناي برقراري عدالت مد نظر قرار داد.  ــوان طرح نمي ت
ــاس اين تحليل، طرحي كه امروز عادالنه است ممكن است فردا غيرعادالنه و حتي  بر اس

ظالمانه باشد.

الزامات طراحي سيستم خط مشي گذاري يادگيرنده
بنا بر آنچه مطرح شد، سيستم خط مشي گذاري و برنامه ريزي براي توسعه عدالت اجتماعي 
ــد، به طوري كه بتواند مقتضيات زمان و مكان را دريابد و طرح نظري  بايد يادگيرنده باش

توسعه عدالت را فراخور تحول شرايط به روز سازد و با نيازهاي روز جامعه منطبق كند.
ــط هنگامي مي توان  ــت، زيرا فق ــيني امكان پذير نيس تمهيد يادگيرندگي به صورت پيش
ــاخت كه همه شرايط آينده قابل پيش بيني باشد.  ــتم را به حد كفايت يادگيرنده س سيس
بنابراين به جاي تالش بيهوده براي پيش بيني الزامات يادگيرندگي مورد نياز، بايد تالش 

شود كه بر ظرفيت يادگيري در سيستم افزوده شود.
در اين راستا، مطلوب آن است كه ظرفيت يادگيرندگي متناسب با تنوع محيط، تغييرات 
ــتم  ــل پيش بيني آن، افزايش يابد. بنابراين سيس ــده آن و تحوالت غيرقاب ــي ش پيش بين
ــي گذاري معطوف به عدالت اجتماعي بايد از ظرفيت تدوين نظريه و به روزسازي  خط مش
ــرايط  ــرايط منعطف و رو به تحول و ارزيابي پيش برنده براي انطباق با ش ــرا در ش آن، اج
نوشونده در محيط برخوردار باشد. بدين منظور استفاده از سيستم هاي بازخور و حلقه هاي 
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ــري، مطابق با كنترل همه مقتضيات و تفاوت ها (نوع اول)، پيش بيني همه حركات  يادگي
به صورت منظم (نوع دوم)، محاسبه پذيري همه احتماالت و تحوالت (نوع سوم)، مالحظه 
ــي ها (نوع چهارم)، تا تمهيد امكان تحول در هدف گذاري و  ــير تغيير اهداف و خط مش س

منطق زيربنايي آن (نوع پنجم) فراهم آورده شود (پورعزت، 1389: 151-7). 
ــطح از يادگيرندگي براي خط مشي گذاري معطوف به تحقق عدالت ضروري است،  اين س
ــتند؛ بنابراين طرح هاي  ــتي پايدار، يك گونه و ثابت نيس زيرا جلوه هاي ظلم در عالم هس

معطوف به مواجهه با آنها نبايد به صورت ثابت، مكانيكي و ايستا تدوين شوند.

نظريه عدالت خوب و سيستم هاي اجرايي 
در اين پژوهش تأكيد  مى شود كه ميان نظريه و عمل فاصله اي ماهوي نيست و اگر هر 
ــود و الزامات اجراي آن در نظر گرفته شود، كامًال منطقي و  ــتى طراحي ش نظريه به درس
اجراپذير خواهد بود. در اين نوشتار تأكيد بر آن است كه هيچ چيز عملي تر از يك نظريه 
خوب نيست (Van de Van, 1989)؛ هر چند نظريه هاي بد (Ghoshal, 2005) نيز 
مخرب ظرفيت هاي توسعه و پيشرفت جوامع بوده، آثار نابهنجاري را به روند رشد جوامع 

تحميل مي كنند.
در واقع تدوين نظريه و طراحي سازوكارهاي اجرايي آن بايد همسو باشند، زيرا  نظريه اي 

خوب است كه سيستم برنامه ريزي و اجرايي خوبي، متناسب با آن وجود داشته باشد.
يك نمونه از سيستم هاي برنامه ريزي پيشرو براي مواجهه با اضطرارهاي متغير و رو به تحول 
جوامع، سيستم برنامه ريزي سلولي عصرمدار است (پورعزت، 1389: 131)؛ سيستمي كه 
ــور افزايش اطالعات و بهبود نظريه هاي زيربنايي  مي تواند ظرفيت راهبردپردازي را فراخ

تدوين راهبرد، خط مشي و برنامه، بهبود ببخشد.
فراگرد كسب اطالعات در اين سيستم قابل توسعه بوده، ظرفيت آن براي كسب و پردازش 
ــد و توليد دانش را  ــت تا  بتواند انواع ظرفيت هاي رش اطالعات محيطي قابل افزايش اس
ــتعداد آحاد جامعه، با استفاده از قالب هايي چون كانون هاي تفكر و شبكه هاي  فراخور اس

 .(Pourezzat, 2010) ارتباطات و اطالعات فرآورنده دانش، توسعه دهد
ــرو را مورد حمايت  ــدل، بايد نظريه هاي خوب و پيش ــن ترتيب براي تحقق جامعه ع بدي
ــي ها و  ــى توانند امكان حمايت از خط مش ــبى قرار داد كه م ــتم هاي اجرايي مناس سيس
ــاس اين تحليل، سيستم هاي حمايت از  ــعه عدالت را فراهم  آورند. بر اس راهبردهاي توس
ــي و بي بديل بر عهده دارند كه همان تهيه اطالعات، به روزسازي  ــي، نقشي اساس خط مش
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ــي ها بر حسب ضرورت هاست.اين خط مشي ها، فراخور مقتضيات و در  آن و ترميم خط مش
انطباق با سناريوهاي گوناگون، تدوين و در پايگاه هاي اطالعاتي مناسب نگهداري مي شوند. 
اين پايگاه ها يا بانك هاي اطالعاتي، بزرگ ترين سرمايه دانشي حكومت ها و جوامعي هستند 

كه مي خواهند به عدالت گستري شناخته شوند و بدان اعتبار و هويت يابند.

بحث و نتيجه گيري
ــتم هاي اجتماعي، امري دشوار و پُرچالش  ــي گذاري براي تحقق عدالت در سيس خط مش
ــكل دهنده  ــت، به ويژه اين چالش ها تحت تأثير مراتب تعدد، تنوع و تحول عناصر ش اس
ــه افزايش مي يابند. مالحظه پيچيدگي حاصل از حضور توأم اين حد از تعدد، تنوع  جامع
و تحول،مستلزم استفاده از سيستم هاي يادگيرنده خودپيرا و دانش افزاي متكي به دانش 
ــتم  ــتفاده از سيس ــت. براي بهره مندي از دانش نهفته در ميان عامه ، اس عامه مردم اس
ــد، زيرا اين سيستم ظرفيت قابل  برنامه ريزي راهبردي عصرمدار  اثربخش به نظر مي رس
ــتمر در تركيب، كيفيت و ظرفيت خط مشي هاي معطوف  توجهي را براي تجديد نظر مس
ــتم  به تحقق عدالت اجتماعي فراهم مي آورد و با افزايش ظرفيت انطباق پذيري در سيس
ــتا با جامعه هدف، آن را در معرض رشد و توسعه مستمر قرار  ــي گذاري، همراس خط مش
ــتمر دانش از جامعه هدف و  ــتم متكي به فرآوري مس مي دهد. صحت عملكرد اين سيس

محيط آن بوده، از اين حيث سيستمي دانش بنيان محسوب مي شود.
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