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 فصل دوم

 1مشی سیاست را؟زند یا خطمشی را رقم میسیاست خط

اش مورد مشی غالباً به خاطر فقر نظریمطرح کردیم ححوزه مطالعات خططور که در فصل نخست به تفصیل همان

مشی حداقل دو چارچوب ارائه داده است که به عنوان ابزارهای مفهومی استاندارد انتقاد قرار گرفته است. علوم خط

دهنده هستند. این دو چارچوب عبارتند از برای سازماندهی کلیت جهان سیاسی در عمل کماکان یاری

 . 3مشیو نظریه مراحل خط 2مشیهای خطشناسیگونه

شان شود، یا به خاطر شکست در تحقق وعده اصلییاد می 4های نظرینوعاً از این دو چارچوب به عنوان شکست

ها( یا شکست در عمل به شناسیدر تفکیک واقعیت و ارزش در قلمروی سیاسی )گونه 5به علت ناتوانی فراگیر

طور که خواهیم دید این انتقادها چندان نابجا نیستند. با وجود مشی(. همانلی )مراحل خطعنوان یک نظریه ع

اش بسیار گسترده است و حتی مشی از حیث قلمروی نظریدهد حوزه خطها نشان میاین هر دوی این چارچوب

گذارند که به ساماندهی شوند، میراثی از بینش و فهم را بر جای میاش کوته گستره میهای مفهومیوقتی چارچوب

 کنند. و معنابخشی یک جهان پیچیده کمک می

مشی ( شاید مشهورترین چارچوب فرایند خط6ایمشی )یا بهتر است گفت ابتکاری ـ مرحلهنظریه مراحل خط

ترین معیار یعنی ویژگی یک نظریه خوب را ندارد زیرا توصیفی است تا تبیینی و چرایی است. با وجود این مهم

                                                           
اند. اکنون به گذاری را حک کردهگذاری اصطالح سیاستمشیاند و به جای خطرا سیاست ترجمه کرده Politicsو  Policy. در محافل علوم سیاسی کشور 1

 policymakingمشی و را خط policyرا سیاست،  politicsدو سؤال فوق نگاه کنید یا این دستگاه علوم سیاسی چه معنایی دارند؟ پس مناسب آن است که 

ول است تری است معمواًل در عرصه علم و عمل سیاسی متداگذاری عبارت پر طمطراقگذاری، ولی چون سیاستاستگذاری ترجمه کرد نه سیمشیرا خط

  )م(. 
2 Policy typologies.  
3 Stages theory.  
4 Theoretical failures.  
5 Universal inability.  
هایی دارد که در اثر شناسیها و گونهها، چارچوبن واژه اشاره به قوانین، قواعد ساده، مدلدر سراسر متن مورد استفاده قرار گرفته است. ای heuristic. واژه 6

دهند هستند که به افراد اجازه می (mental shortcut)تجربه حاصل شده و قالب یا روش مفیدی برای حل مسائل هستند. به عبارت دیگر نوعی میانبر ذهنی 
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کند. نکته کلی مورد اشاره در این فصل آن است که اگر کند را کمتر تبیین میقوع فرایند به ترتیبی که ذکر میو

سازی اش برای روشنمشی وجود دارد، باید فی نفسه به وسیله تواناییچیزی به عنوان یک حوزه بارز مطالعه خط

ها تعریف شود. این چیزی است بل اتکا به آن سؤالهای قااش و ایفای نقشش در پاسخهای کلیدیمفاهیم و سؤال

مشی به طور واضح شناخته شده در نظریه خط« شکست»دهد و این به عنوان دو که یک نظریه خوب انجام می

کند به این اهداف دست یابد بلکه تالش دارد حداقل مشی نه تنها تالش میکنند که حوزه مطالعات خطثابت می

 ق سازد. تا حدی آنها را محق

 

 مشی خوب نظریه خط

وم مشی عمومی چیست؟ ایده السول از علهای یک نظریه خوب خطهای یک نظریه خوب کدامند و ویژگیویژگی

های مفهومی ای و فراخوانش برای چارچوب، پیشینه چندرشته«اشمسئله محوری کاربردی»مشی با ویژگی خط

ه علمی ـ مشی )با داشتن جایگاه یک حوزدهد. از علوم خطار میمشی قرپیچیده، مانع بزرگی فراروی نظریه خط

ترین مسائل گرفت به طور جدی بزررفت بلکه انتظار میدانشگاهی اشاعه یافته( نه تنها انتظار تبیین زیادی می

صاتی شود و چنین مختمشی عمومی بر اساس این معیار سنجیده میدموکراسی را حل کند. وقتی نظریه در خط

 ای جذابیت اندکی دارد. دارا نیست، چنین نظریه را

ها را به نمایش بگذارد: مشی عمومی باید این ویژگی( نظریه خوب در خطc1995 :13-17) 7به گفته مک کول

، سازمان / فهم )نظمی تحمیل کند(، 10پذیری، آزمون9)بازنمایی صحیح از واقعیت(، مانعیت و جامعیت 8روایی

بینی کنندگی، نافعیت/ های آتی به کار رود(، تبیین علی، پیشنشان برای پژوهشنوان رهابتکاری بودن )به ع

                                                           
دهد بدون توقف کند و به افراد اجازه میگیری را کوتاه میهایی کارآمد بزنند. این استراتژی سرانگشتی زمان تصمیموتتا مسائل را حل کنند و دست به قضا

است زیرا در اثر خطا و آزمایش و تجربه شکل گرفته و تالش دارد  heuristicای نیز مدلی مستمر برای اندیشیدن در مورد اقدام بعدی عمل کنند. مدل مرحله

 ها برای این واژه به کار رفته است )م(. گذاری را معنا دهد. در سراسر متن معادل ابتکاری یا ابتکار عملمشیخط فرایند
7McCool.  
8 Validity.  
9 Economy.  

10 Testability.  
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)تکرارپذیری را حمایت کند(، عینیت و صداقت )نقش  12رقیب ارائه دهد(، پایاییهای بی، توان )استنباط11مفیدیت

ها باشد. همه این ویژگیمشی بتواند حائز ها را روشن سازد(. مک کول پذیرفت که بعید است نظریه خطارزش

های برجسته را ندارند. با وجود این، هر دو چارچوب ای یقیناً این ویژگیمشی و نظریه مرحلههای خطشناسیگونه

بخش اعظم این فهرست هولناک آرمانی نظری که شاید دلیل چرایی تداوم استفاده از آنها برای معنابخشی 

 دهند. مشی و جهان سیاسی است را انعکاس میخط

 

 مشی مشی: نخستین تالش در نظریه خطمراحل خط

های قابل مالحظه مشی، یکی از چالشبا توجه به قلمروی گسترده و ابهام در مورد مفاهیم کلیدی نظریه خط

گیری نهادی؟ فرآیند؟ مشی تالش برای مشخص کردن ابژه مورد تبیین است: رفتار فرد؟ تصمیمفراروی نظریه خط

از / در مورد فرایندهای تصمیم »کند که هدف اصلی، کسب دانش ( استدالل می1: 1971) 13اثر خودالسول در 

 است. « 14سامان عمومی و مدنی

 کند.مشی را رصد میای فرایند خطتبار مدل مرحله 2ـ1جدول 

گذاران است. مشیخطها به وسیله مشی اساساً در مورد چگونگی اتخاذ تصمیم( فرایند خط1971از منظر السول )

سازی فرآیند تصمیم )به مشی بیشتر بر چگونگی مدلسازی فرایند خطبدین ترتیب، تالش اولیه السول برای مدل

های مشترک در هر تصمیمی را مشخص کرد: شناخت یک ای از گامبهترین نحو( استوار بود. السول مجموعه

حل مسئله، اجرای یک پیشنهادیه، خاتمه احتمالی  برای 15مسئله، گردآوری اطالعات و تدوین پیشنهادها

 و آنگاه ارزیابی پیشنهادیه.  16مشیخط

                                                           
11Relevance / usefulness.  
12 Reliability.  
13 view of the policy science-Pre.  
14 Knowledge of and in the decision processes.  
15 Proposals.  

 است )م(.  Policy Proposalمشی همان در سراسر متن منظور از پیشنهاد خط
16 Possible policy termination.  
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گذاری دارد. از منظر جونز مشی( تقریباً شبیه السول تأکیدی مؤکد بر بررسی فرایند خط1970) 17چارلز جونز

مشی، بر کلیت فرایند خط های سیستم سیاسی متمرکز باشد بلکه در عوض بایدکانون تمرکز نباید صرفاً بر ستاده

مشی متمرکز باشد. از نحوه تعریف مسئله تا چگونگی واکنش بازیگران دولتی نسبت به مسئله تا اثربخشی یک خط

 پذیرد. مشی پایان میها یا خاتمه خطحلمشی با درک یک مسئله آغاز شده و با انواعی از راهفرایند خط

به هم  گیری خطی از مراحلعمومی را به عنوان نوعی فرایند تصمیممشی مراحل پیشنهادی السول و جونز، خط

شود؛ یی میدهد. یک مسئله شناساگرا را انعکاس میکند که بیشتر یک نگاه عقالنیتسازی میپیوند خورده مفهوم

و بر مبنای  شود؛حل ارزشیابی میشود؛ اثر راهحل اختیار میراه« بهترین»شود؛ های بدیل در نظر گرفته میواکنش

 یابد. شود یا خاتمه مییابد، بازنگری میمشی تداوم میارزشیابی، خط

 

 ایسیر تطور نظریه)های( مرحله  2ـ1جدول 

 ای پیشنهادیمدل مرحله مشیپژوه خطدانش

 مشی عمومی ای بر مطالعه خطمقدمه

 (11-12: 1970چارلز او. جونز )

 عناصر: 

 شناخت )درک(

 تعریف

 تجمیع / سازماندهی 

 بازنمایی 

 فرموله کردن 

 مشروعیت بخشی 

 کاربرد / اداره / )مدیریت(

 واکنش 

 ارزشیابی / ارزیابی 

 حل / خاتمه 

 ها: طبقه

 انتقال مسئله به دولت 

                                                           
17 Charles Jones.  
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 اقدام در دولت

 توجه دولت به مسئله 

 مشی توسط دولت تدوین خط

 حل مسئله یا تغییر مسئله 

 مشی پیش گزارش علوم خط

 (28: 1971هارولد دی. السول 

 هوشمندی 

 ترغیب 

 تجویز 

 استناد 

 کاربرد 

 خاتمه 

 ارزشیابی

 گذاری عمومی مشی خط

 (19: 1974ز ای. آندرسون )میج

 شناسایی مسئله و تدوین دستور کار 

 فرموله کردن 

 مشی اقتباس کردن خط

 اجرا 

 ارزشیابی 

 مشی مبانی تحلیل خط

 (18: 1983گری دی. برور و پیتر دلئون )

 آشنایی و ورود به مسئله 

 برآورد 

 انتخاب 

 اجرا 

 ارزشیابی 

 خاتمه 

 مشی در علم سیاسی تحلیل خط

 (49: 1985) 18رندال پی. ریپلی

 تدوین دستور کار 

 ها فرموله کردن و مشروعیت بخشی به اهداف و برنامه

 اجرای برنامه 

 ارزشیابی اجرا، عملکرد و اثرات 

 مشی و برنامه ها در مورد آینده خطتصمیم

 

                                                           
18  Randall B. Ripley.  
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ای معاصر نظیر مدل پیشنهادی جمیز های مرحلهای السول و جونز و همین طور مدلمزیت بزرگ رویکرد مرحله

مومی مشی عسازی و سازماندهی مطالعه خط( آن است که نوعی ابزار شهودی و عملی مفهوم974) 19آندرسون

 ارائه کردند. 

ایند ای نوعی توافق عمومی )که به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته( بر سر توصیف فرمدل مرحله

 دهد. گذاری عمومی ارائه میمشیخط

 

 بینی کننده کننده یا پیشای: توصیفمدل مرحله

های رد نظریهآن که این رویکرد تمایل دااند. نخست ای ذکر کردهمنتقدان، دو نقص عمده را برای رویکرد مرحله

مشی را پراکنده ای، حوزه مطالعات خطمشی تولید کند. مدل مرحلهپراکنده و تکه تکه برای مطالعه فرایند خط

 دهد. مشی عمومی را کاهش میکند تا یکپارچه و احتمال تولید یک نظریه واحد از خطمی

ایده  کند. و این حالتگذاری ترسیم میمشینوعی مدل خطی از خطای دومین نقد مکرر آن است که مدل مرحله

ترین گیرد. مخربهای بازخورد بین مراحل مختلف یا نقاط آغازین مختلف برای کلیت فرایندن را نادیده میحلقه

ای به طور خاص مشی این ادعا بود که مدل مرحلهانتقاد، خصوصاً برای یک مدل مفهومی منبعث از علوم خط

 لمی نیست. ع

ای هایی از مدل مرحلهپذیر از حیث تجربی است. چه فرضیههای ابطالاساس هر نظریه علمی، تولید فرضیه

توانیم آزمون کنیم؟ چه هایی در مورد چگونگی ورود یک مسئله به دستور کار دولت را میخیزد؟ چه فرضیهبرمی

هایی را انتخاب خواهد شد را آزمون کنیم؟ چه فرضیه توانیم در مورد بدیلی که برای اجراهایی را میفرضیه

ای به عنوان نظریه ها به نقص اساسی مدل مرحلهمشی آزمون کنیم؟ این سؤالتوانیم در مورد ارزشیابی خطمی

مشی بندی توصیفی از فرایند خطمشی عمومی اشاره دارد. واقعاً این مدل یک نظریه نیست بلکه نوعی طبقهخط

                                                           
19 James Anderson.  
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ای گوید. مدل مرحلهدهد را میاین که چیزی در مورد چرایی رخداد فرایند بگوید فقط آنچه رخ میاست؛ بدون 

کند؛ فقط کلیت چارچوب را به نمونه مفیدی از آنچه یک نظریه بد شبیه آن ای برای آزمون تولید نمیواقعاً فرضیه

 آورد. است، درمی

رویکرد »شود بلکه به عنوان نوعی ه عنوان یک مدل تصور نمیای در بهترین حالت باز منظر ساباتیه، مدل مرحله

 شود. مشی تصور میبرای فهم فرایند خط« ابتکاری

« هاپارادایم»طور که کون استدالل کرده است، ( همان1970ماند )کون، ای پایا میاز نگاه توماس کون، مدل مرحله

مشی کماکان ن جدید مطرح شود. نظریه جایگزین فرایند خطشوند مگر زمانی که یک پارادایم جایگزیکامالً رد نمی

ای کار را به صورت عقالیی درون حوزه ای در گذر زمان متحول شده است. مدل مرحلهوجود ندارد. رویکرد مرحله

دانند در فرایند مشی میپژوهان خطای، دانشمشی عمومی تقسیم کرده است. به واسطه رویکرد مرحلهخط

هایی را که در پی های خوب پدیدهل چه باشند، از کجا آغاز کنند و به کجا خاتمه دهند. نظریهمشی دنباخط

مشی متشکل از بازیگران متعددی در سطوح مختلف دولت از کنند. فرایند خطسازی میتبیین آنها هستند، ساده

مشی معین است. این ر خطهای مختلف و سطوح مختلف دانش در مورد های مختلف با آموزشهای رشتهپیشینه

مشی آتی های خطکنند که بر تحلیلهایی اتخاذ میشوند، تصمیمبازیگران در سراسر فرایند به هم نزدیک می

سازی ای برای پژوهشگران برای مفهومای شیوهگذارند. با وجود این چنین پیچیدگی شدیدی، مدل مرحلهتأثیر می

 کند. گذاری فراهم میمشیفرایند خط

 

 مشی های خطشناسیمشی عمومی: گونهخط« نظریه»دیگر 

داند: مسائل در دستور کار قرار مشی عمومی را محصول زنجیره خطی رویدادهای سیاسی میای، خطمدل مرحله

گذاران بر اساس مطلوبیت عملی یا حزبی، گیرد، قانونهای بالقوه بحث و جدل صورت میحلگیرندن، بر سر راهمی

گذارند. مدل نند و تأثیراتی بر عالم واقع بر جای میکها آنها را اجرا میکنند، بوروکراتهایی را اختیار میبدیل
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مشی( چه ها )در خطهای تولیدی به وسیله این فرایندن و آن که تفاوتمشیای چیزی در مورد نوع خطمرحله

 گوید. معنایی ممکن است برای سیاست داشته باشد نمی

مشی و اثرات آن تولیدی به وسیله فرایند خطهای مشیتئودور الوی، اندیشمند سیاسی، به بررسی انواع خط

ه چه مشی چیست و این ستادمند بود. برای الوی سؤال این بود: ستاده فرایند خطمشی بر سیاست عالقهخط

 گوید؟چیزی در مورد سیاست به ما می

کند. در یمشی را تعیین مشد، سیاست خطمشی خطی و علی تصور میقبل از اثر الوی رابطه بین سیاست و خط

مشی عمومی خط« کنند.ها سیاست را تعیین میمشیخط»کند که ( استدالل می299: 1972عین حال الوی )

نویسد ( می299: 1972طور که الوی )در سطح بسیار مبنایی، تالشی است برای تأثیرگذاری بر رفتار فردی. همان

بندی های عمومی طبقهها را درون طبقهمشیدر عین حال وقتی خط« شود.دولت متوسل به اجبار و زور می»

های قابل آزمونی در مورد رفتار سیاسی میسر ساخت. با تعیین نوع اجبار )اعمال بینیکرد، چنین اجباری پیش

بر مبنای جامعه  22شود. الوی نوعی ماتریس اجبار تواند دنبال شود میسر میبینی نوع سیاستی که میزور( پیش

رابر محیط( و احتمال به کارگیری واقعی آن )فوری و بالواسطه در برابر دورادور( تدوین کرد هدفش )فرد در ب

رود، سیاست نامتمرکزتر خواهد شد. در جاهایی که (. در جاهایی که اجبار در مورد فرد به کار می300: 1972)

زنی خواهد شد. در جاهایی از چانهتر و همراه با سطوح باالیی احتمال اجبار بالواسطه وجود دارد سیاست، متعارض

 20رود، سیاست کمتر تعارضی و همراه با سطوح باالیی از نان به هم قرض دادنکه احتمال اجبار دورادورتر می

 است. 

بارت دیگر مشی تحت مالحظه را شناسایی کند )به عاستدالل بنیادی الوی این بود که اگر کسی بتواند نوع خط

تواند نوع سیاستی بندی کند( میایشان طبقه 22شی را درون یک خانه ویژه در جدول ماگر کسی بتواند یک خط

 بینی کند. شود را پیشکه احتماالً دنبال می

                                                           
20 Logrolling.  
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ها را درون یکی از چهار طبقه جای مشیشنای استفاده کرد که همه خطالوی از جدولش برای خلق نوعی گونه

. جدول 24مشی ذینفعی حزبیو خط 23مشی توزیع مجددخط، 22مشی تنظیمی، خط21مشی توزیعیدهد: خطمی

 کند. ( ارائه می300: 1972مشی الوی )شناسی خطنوعی مدل اقتباسی از چارچوب گونه 2ـ2

: 1964طور که الوی )ها بر پایه یک فرد است. همانهای توزیعی توانایی توزیع منافع و هزینهمشیویژگی بارز خط

الوی « و محروم، بازنده و برنده هرگز نیاز ندارند وارد مواجهه مستقیم شوند. منتفع شده»نویسد ( می690

 مشی توزیعی ذکر کرد. های اولیه خطرا نمونه« 25خاصه خرجی»های سنتی های تعرفه، حمایتی و برنامهمشیخط

 های حاصلهمشی الوی و سیاستشناسی خطگونه 2ـ2جدول 

 مشینوع خط
احتمال اجبار / اعمال 

 اجبار
 رئیس جمهور کنگره نوع سیاست

 دورادودر / فردی توزیعی

 اجماعی 

 ثابت 

 دهینان به هم قرض

 قوی

 فعالیت عملیاتی کم
 ضعیف

 دورادور / محیط ذینفعی ـ حزبی

 اجماعی 

 ثابت 

 دهینان به هم قرض

 ــ

 
 ــ

 بالواسطه / فردی تنظیمی
 تعارضی 

 ثبات بی

 قوی 

 عملیاتی قویهای فعالیت
 متوسط

                                                           
21 Distributive policy.  
22 Regulative policy.  
23 Redistributive policy.  
24 Constituent.  

های دولت منتخب برای ارتقاء مشیکند. خطدارد که اختیار را به نماینده یا حزب سیاسی به عنوان وکیل )عامل( واگذار میاین واژه اشعار به موکلی )اصیلی( 

 یند )م(. گوهای موکلی )یا ذینفعی حزبی( میمشیآنها را خط
25 .Pork barrel  های محلی دارد که عمدتاً برای تزریق پول بیشتر به استان )ایالت(، شهر یا روستایی که نماینده از اشاره به استفاده از وجوه دولت در پروژه

دوره بعد مزایایی طور رأی کنند برای حفظ حمایت مردمی از خود و همینگیرد. اساساً سیاستمداران تالش میگذاری وارد شده صورت میآنجا به مراکز قانون

 به موکالن خود عرضه کنند )م(. 
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 زنیچانه

 بالواسطه / محیطی توزیع مجدد
 ثابت 

 زنیچانه

 متوسط

های عملیاتی فعالیت

 متوسط

 قوی

 

ها مشیای از مردم متمرکزند. این خطهای توزیعی، بر گروه گستردهمشیمشیهای توزیع مجدد بر خالف خطخط

 26داراها و ندارها»سالمندان و حتی مالیات بر درآمد های بهداشتی، مراقبت از نظیر رفاه، امنیت اجتماعی، مراقبت

هایی هستند که هدفشان نفوذ مستقیم بر رفتار یک فرد یا مشیهای تنظیمی خطمشیکنند. خطرا تعیین می

های های تنظیمی افزایش هزینهمشیها است. هدف خطها یا مشوقگروه خاصی از افراد از طریق استفاده از جریمه

 انین عمومی است. تخطی از قو

ای مبهم است. بندی دیگر به حد قابل مالحظهنسبت به سه طبقه مشی ذینفعی حزبی،طبقه چهارم الوی، خط

رای پر کردن ( اصالً مورد توجه نبود، اما در اثر بعدی ب1964اش )شنایس اولیهاین طبقه در فرمول کردن گونه

ی های ذینفعی حزبی تالش چندانمشیسازی خطرای واضحشناسی گنجانیده شد. بخانه چهارم خالی در گونه

ی او دهد که هر چیزی در سه طبقه اصلرسد نوعی طبقه متفرق را تحت پوشش قرار مینشده است؛ به نظر می

 شود. وجود ندارد را شامل می

که  ایده مشی عمومی بود. در حقیقت اینشناسی الوی نقطه عزیمتی از رویکرد السولی به خطچارچوب گونه

طالعه را جلو انداخت. به جای م« مشی برای دموکرسیکنند استدالل علوم خطها سیاست را تعیین میمشیخط»

های بینی نوع سیاستمشی عمومی بایستی مطالعه شود زیرا به پیشمشی برای بهبود سیستم سیاسی، خطخط

 ابرازی در سیستم سیاسی کمک خواهد کرد. 

 

                                                           
26nots-Haves and have.  
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 های منحصر به فرد غیرمتقابل نوان طبقهها به عشناسیگونه

های صحیح در مورد ها برای اتخاذ استنباطمشیخطبندی مشی است، آنگاه طبقهاگر سیاست تابعی از نوع خط

بندی شوند، آنگاه ها بتوانند به صورت عینی در چنین اسلوبی طبقهمشیها بسیار پیچیده است. اگر خطسیاست

شود. اگر این پذیر از سیاست تبدیل میمشی به شکل نوعی نظریه آزمونهای خطشناسیایده الوی از حالت گونه

مند میان انواع بینی باید به صورت نظامشد، آنگاه الگوهای ویژه رفتار سیاسی و روابط قدرت قابل پیشامر صحیح با

شود: متغیر مستقل کلیدی های مختلف مشاهده شوند. این امر منجر به ضعف بزرگ این چارچوب میمشیخط

از سیاست داشته باشد. از نگاه الوی کننده بینیمشی( باید چنان عملیاتی شود تا نوعی مدل مفید و پیش)نوع خط

کند، به ها را به طور کلی با منافع قابل کنترل توزیع میمشی هزینهمشی آسان بود. اگر یک خطبندی خططبقه

مشی، تنظیمی است. اگر منافع را شود، خطاحتمال بیشتر توزیعی است. اگر اجبار بر افراد خاصی جهت داده می

ها به صورت مشیکند، توزیع مجدد است. در عین حال، بیشتر خطای اجتماعی توزیع میهبه صورت کلی بین گروه

 شناسی را از ابتدا آزار داده است. گیرند. این انتقاد چارچوب گونهکامل دورن یک طبقه واحد جای نمی

همکارانش  مشی معطوف داشت، گرینبرگ وبندی واقعی هر کدام از انواع خطچون الوی توجه اندکی به طبقه

استدالل کردند که چارچوب او از ابتدا محکوم به فنا بود. برای مثال، الیحه پیشنهادی برای افزایش مالیات بر 

مشی تنظیمی است. اما اگر درآمد افزوده از این مشی نوعی خطفروش سیگار را در نظر بگیرید. در ظاهر، این خط

مشی ا آموزش عمومی جهت دهیم آنگاه تبدیل به نوعی خطهای بهداشتی یمالیات را به سمت و سوی مراقبت

 توان معقوالنه درون بیش از یک طبقه جای داد. ها را میمشیگردد. بیشتر خطتوزیعی می

ها، شناسیبه میان آمد. اسپیتذر به جای افزودن بر گونه 1980بحث بر سر مطلوبیت مدل الوی در اواخر دهه 

ها به طور کامل مشیدانست که بسیاری از خطزنگری کرد. اسپیتذر مانند دیگران میهای موجود را باشناسیگونه

گیرند. برای انطباق با چنین موردهایی، اسپینذر قطری درون هر درون یکی از چهار طبقه الوی جای نمی

ص موردهایی تمایز قائل شود. موردهای خال« ترکیبی»و « خالص»مشی قرار داد تا بین موردهای شناسی خطگونه

هایی بودند گیرند، در حالی که موردهای ترکیبی موردبودند که به طور روشن درون چارچوب اصلی الوی قرار می
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مشی را نیز داشتند. نتیجه ده طبقه از های دیگر انواع خطکردند ولی ویژگیکه نوعاً از الگو الوی تبعیت می

 مشی عمومی بود. خط

( در پی داشت. از نگاه کلو خصیصه ممیزه نظریه خوب سادگی 1988از جانب کلو )مقاله اسپیتذر واکنشی شدید 

 است. مدل اسپیتذر نوعی پیچیدگی غیرضروری به چارچوب اصلی الوی افزود. 

پذیر نیست، قدرت اند: آزمونشناسی اولیه الوی متعدد بودند و به حد کافی مستند شدهمسائل فراروی گونه

ها جامع و مانع نیستند، ویژه و موقتی هستند، تبیین علی انگارانه است، طبقه، بسیار سادهبینی کنندگی نداردپیش

 کند. مشی را تبیین نمیدهند و پویایی فرایند خطارائه نمی

مشی و سیاست را مد مشی نوعی پارادایم جدید اعطا کرد که از آن منظر رابطه بین خطآیا الوی به مطالعات خط

شناسی پذیری کالسیک پویر برآید چارچوب گونهتواند از پس آزمون ابطالد؟ یا چون مدل او نمیدهنظر قرار می

مشی را ها، خطشناسیاند، بر این مبنا که مطالعات وی از گونهمفیدی نیست؟ بسیاری به نتیجه آخر نائل شده

 دهد. ای جای میدرون طبقه مشابه مانند مدل مرحله

اند و نه هم به صورت د چون نه اصول نخستین آن به صورت منطقی سر هم شدهچارچوب الوی شکست نخور

کس مشخص نکرده است چگونه به برد زیرا هیچاند؛ بلکه هنوز در حالت بالتکلیفی به سر میتجربی ابطال شده

چارچوب بندی کند. اگر این مسئله رفع شود، این ها را درون انواع مختلف طبقهمشیصورت عینی و تجربی خط

 ممکن است کماکان نوعی پارادایم جدید برای فهم سیاست تصور شود. 

شناسی کماکان نقش ها هرگز بر این مسئله فائق نشوند، چارچوب عمومی گونهشناسیدر عین حال، حتی اگر گونه

مشی مطالعه خطکند. نوعی چارچوب مرجع )داوری( عملیاتی برای ای، ایفا میای، شبیه به مدل مرحلهقابل مقایسه

ای مواجه مشی را تحت تأثیر قرار داده است ولی با مسائل عدیدهپژوهی خطهای دانشکند و نسلعمومی فراهم می

 است. 

 

 از اینجا به کجا برویم؟
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مشی عمومی یک چارچوب نظری یکپارچه دارد؟ پاسخ منفی است. آیا این حوزه تالش کرده است آیا حوزه خط

مشی با همه های خطشناسیای و گونه)داوری( را بسازد؟ پاسخ مثبت است. مدل مرحله چنین چارچوب مرجعی

مشی عمومی بایستی پژوهان خطمشی عمومی و آنچه دانشسازی گسترده از خطشان، نوعی مفهومنواقص ذاتی

دانند تا ابزار میها را موضوعات تاریخی مشی این چارچوبپژوهان خطکنند. بیشتر دانشانجام دهند، ارائه می

ای هر دو شیوه سازماندهی حوزه شناسی و مدل مرحلهنظری برای هدایت پژوهش با ارائه توجیهاتی. چارچوب گونه

کند ولی نواقص مهمی در هر مشی( را فراهم میهای خطمشی و دیگری راجع به ستاده)یکی راجع به فرایند خط

پذیری و دیگر نواقص مستند بینیپذیری، پیشپذیری، ابطالزمونکدام وجود دارد. چنین نواقصی نظیر علیت، آ

های ها در بازنگریپردازی درون هر چارچوب هستند. در عین حال، تالششده در این فصل خوراکی برای نظریه

 ربط هستند؟هر دو ظاهراً از حرکت باز مانده است. آیا این به معنای آن است که هر دو نظریه بی

مشی، از جمله های خطاست. بیشتر نظریه« بستگی دارد به»ها در علوم اجتماعی، بیشتر پاسخپاسخ مانند 

ای هستند که از آزمون ای به قامت نظریه علمی درنیامدند و به گونهشناسی الوی و رویکرد ابتکاری ـ مرحلهگونه

سازی متغیر مستقل ه، درون عملیاتیشناسی، مسئل(. در چارچوب گونه2007کنند )ساباتیه، مند جلوگیری مینظام

ای مسئله در این واقعیت نهفته است که نوعی مدل غیرقابل کلیدی نهفته است. در مورد رویکرد ابتکاری ـ مرحله

گیری کردند که نظریه ( نتیجه1543: 1977دهد. گرینبرگ و همکاران )پذیر ارائه میآزمون و غیرقابل ابطال

ای و هم هم رویکرد ابتکاری ـ مرحله« انگارانه نباشد.جامع ولی بیش از حد سادهبایست مانع و می»مشی خط

اند. مند افتادهمشی به امید نظریه علمی دقتسازی بیش از حد فرایند خطمشی درون دام سادهشناسی خطگونه

مشی ت خطمشی همگی در پاسخ به دعوت السول برای بهبود کیفیشناسی خطای و هم گونههم مدل مرحله

مشی است و علیرغم ادعای الوی، ای صرفاً نوعی مدل توصیفی از فرایند خطعمومی شکست خوردند. مدل مرحله

 دهد. مشی ارائه نمیهای خطشناسی به ما کمکی در نحوه بهبود ستادهچارچوب گونه

ای برای معرفی شالوده های جدی دارند، ولی هر دو از حیث ایجادبا این حال اگر چه هر دو نظریه محدودیت

 مشی عمومی خوب مفید هستند. های خطهای نظریهویژگی
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مشی عمومی آن است که آیا باید به استانداردهای یک نظریه در علوم طبیعی و سخت معمای واقعی فراروی خط

ی عمومی مشخط« های بهترنظریه»بایست پایبند باشد یا خیر؟ پل ساباتیه مطالب زیادی در مورد ضرورت می

ای از رویکردهای های بهتر با بیشترین احتمال متصف به آمیخته( مسیر نظریه2007نوشته است. از نگاه ساباتیه )

بایست دارای قلمروی وسیع باشند و تالش کنند روابط علی را مشی میهای خطاستقرائی و قیاسی است. نظریه

 شکل دهند. 

 

 


