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  چکیده

ی علو و برتری جویی  هاست؛ آدمی از ابتدای خلقت روحیه ای خطیر و در عین حال جذاب برای انسان گذاری عرصه سیاست

ها برای انسان  گذاری عمومی بیش از دیگر عرصه ران بوده است و این فرصت در سیاستداشته و درصدد تسلط بر دیگ

گذاری بر خالف ظاهر ساده، بسیط و جذابش، پیچیده و دارای بطون  فراهم است. با این همه باید توجه داشت که سیاست

آن به درستی برآمده و کشتی جامعه ی  تواند از عهده متعدد است که انسان به صِرف اتکای به عقالنیت محدود خویش نمی

را به ساحل امن برساند. اتکای صرف به عقالنیت ابزاری، عرفی و خود بنیاد انسانی و مستغنی دانستن خود از معارف الهی 

گذاری، و اثرات مخرب متعددی برای انسان، به  تواند کژکارکردهای بسیاری را برای جامعه به عنوان محمل سیاست می

گذاری،  ها داشته باشد.  بر این اساس در این مقاله برآنیم تا ضمن تاکید بر جایگاه خطیر سیاست هدف سیاست عنوان گروه

گذار را از منظر  های شناخت شناسی و روش شناسی انسان سیاست های انسان به عنوان گروه هدف، و محدودیت ویژگی

گذاری را از طریق مفاهیم رفتاری  های نامطلوب سیاست عقلی و صدالبته اسالمی شرح داده، مکانیزم اثر کاربست روش

های چهارگانه ماکس وبر تبیین نماییم. در پایان مقاله نیز  ناهمسانی شناختی، اثر پیگمالیون، گاالتیا، و گلم و کنش

 مند از عقالنیت قدسی ارائه خواهد گردید. گذاری جوهری بهره هایی برای سیاست رهنمون

 

های  گذاری، انسان، عقالنیت جوهری، عقالنیت ابزاری، مکانیزم اثر، روش ستهای کلیدی: سیا واژه

 توسعه محور گذاری سیاست

 

 

 

 

 مقدمه  .1

 .ردیگ یم قرار یانسان علوم زمره در است، انسان آن موضوع که جهت آن از یگذار استیس و یگذار یمش خط

 نیا. است آن یها موضوع یذات ارزش سازد، یم زیمتما علوم ریسا از را یگذار یمش خط و یانسان علوم چه آن

 علوم نیا. کند صحبت ها نسل همه و ها انسان همه با که دارد را تیقابل نیا رایز است، یجهان و ریفراگ ها موضوع

 از را ها انسان بخش، یآزاد عامل کی ی منزله به تواند یم و سازد یم فراهم را یانسان تیترب و رشد یها نهیزم

 (.63 ،1387 ،یزیعز)بخشد ییرها بازدارنده عوامل و ها تیمحدود

 یندهایفرآ مطالعه هدفشان که یعلوم از دسته آن خالف بر یگذار یمش خط علم جمله از و یانسان علوم

 گردد یم اطالق یعلم یها رشته از یا مجموعه به است، یا حرفه و یفن یها مهارت توسعه ای و یعیطب و یکیزیف

 یمیمفاه و ها موضوع ها، پرسش یبررس به علوم نیا. کند یم پژوهش یانسان یها ارزش و ها انیبن ی درباره که
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  رندهیدربرگ و دارد ضرورت ،یانسان  نهیزم و بستر کی در ها ارزش جادیا و تیشخص یریگ شکل یبرا که پردازد یم

 ،یزیعز)بخشد یم یروشن و غنا را انسان یزندگ که است یمتنوع یفکر و یهنر ،یادب تجارب، ی کننده ارائه و

1387، 63.) 

 سوژه و شناسا فاعل عنوان به انسان، از مستقل که هستند یخارج یایاش ای ها ابژه یکیزیف علوم موضوع

.  افتی توان ینم ها آن یبرا یمصداق انسان، ذهن و درون در وجه چیه به و ستندین یانسان ساخته و دارند وجود

 علوم موضوع اما. باشد یم ها آن ی پوسته و ظاهر به منحصر تنها و ها آن قیحقا از رونیب ها آن به علم جه،ینت در

 (.109 ،1383 ،یحسن)ردیگ یم بر در هم را شناسنده انسانِ خودِ یعنی شناسا فاعل خودِ ،یانسان

 لمسائ ی درباره که یمختلف اتینظر و شوند یم انجام گوناگون یانسان علوم در که یقاتیتحق گرید یسو از

 یفلسف و کیدئولوژیا ی نهیزم اکثرا ها ض فر شیپ نیا. استوارند یخاص یمبان و ها فرض شیپ بر گردند یم ابراز ها آن

 یاسالم یانسان علوم دیتول ریمس در نهادن گام اما. باشد یم خاص ینیب جهان ینوع رشیپذ از یناش که دارند

 و دیجد علوم است آن بر که ینگرش است؛ مخرب نگرش کی اصالح مستلزم ،یرانیا یاسالم یاستگذاریس و یرانیا

 یشناس روش ای ،یرانیا و یاسالم علوم تصور و هستند ممکن یها روش و علوم تنها نه موجود، یها یشناس روش

 رود یم گمان که است یتصور یشناخت روش سمیسکوالر. است مخرب التقاط ای تناقض مستلزم ،یارزش دار جهت

 که یا گونه به اند؛ رفتهیپذ را آن یانسان علوم حوزه در یحت ان،یدانشجو پژوهشگران، د،یاسات غالب حاضر حال در

 و استنتاج یها وهیش ،ینظر یها چارچوب م،یمفاه با را خود شوند یم دانش دیتول و یورز شهیاند حوزه وارد یوقت

 نسبت تفاوت یب و سکوالر تایماه را ها آن و دننیب یم رو روبه یچند یریگ اندازه یابزارها و یابیاعتبار قواعد و اصول

 شود، یم دیتول ها روش و ابزارها نیا از یریگ بهره با که یدانش پندارند یم تبع به و کنند یم قلمداد ها ارزش به

 یاسالم یانسان علوم دیتول ی الزمه که نگرش، نیا اصالح یبرا. است یارزش یها یریگ جهت فاقد و سکوالر یدانش

 یندیفرآ کرد؛ یمعرف مسئله حل ندیفرآ سان به را علم و داد رییتغ را علم تیماه از موجود تصور دیبا است، یرانیا

 در هم و پردازد یم نشیگز به یارزش و یفرهنگ اتیخصوص براساس مسائل انتخاب در هم محقق آن قالب در که

 صد و کند یم عمل اش جامعه و خود شریپذ مورد یفرهنگ و یفکر یمبان با متناسب حل، راه ی ارائه ی عرصه

 با که جا آن تا ،یبشر یها تجربه و دستاوردها عنوان به موجود یعلم یها هینظر از مسئله حل ی عرصه در البته،

 لیتعد و جرح و میترم ،یکار دست ازمندین موجود یها هینظر چناچه و ردیگ یم  بهره نباشد، تعارض در او یمبان

 کرد خواهد عمل نهیزم نیا در کامل جسارت با و نداده راه خود به یدیترد گونه چیه ها آن اصالح به نسبت باشند،

 .گرفت خواهد مدد نهیزم نیا در شیخو یخداداد تیخالق از و

 غرب که شکلى به را پیشرفت ران،یا یاسالم یجمهور نظام که گردد یم یناش آنجا از حاضر قیتحق ضرورت

(. 15/5/1392 ها دانشگاه دیاسات با دارید در یرهبر معظم مقام اناتیب. ک. ر)اهدخو ینم رفت، پیش و کرد دنبال

 که یدرحال دارد، یبعد کی یتیماه غرب در شرفتیپ است؛ غرب یماد تمدن از متفاوت شرفتیپ اسالم، منطق در

 وردبجن مردم اجتماع با دارید در یرهبر معظم مقام اناتیب. ک. ر)است یچندبعد اسالم، در شرفتیپ

19/7/1391 .) 

 معمول یالگوها از فارغ و فرد منحصربه شرفتیپ یالگو که دارد آن قصد ران،یا یاسالم یجمهور نظام

 . ردیگ انجام حوزه نیا در متعدد یپژوهش یکارها است الزم اساس، نیا بر و نهد انیبن توسعه

 یساز نظام یا جامعه هر در شرفتیپ انکار رقابلیغ و متقن یمبناها از یکی داشت توجه دیبا اساس، نیا بر

 اجتماع ی فلسفه مباحث از که است سال انیسال کا،یامر آن دنبال به و اروپا. است نظام آن در گون هم و متناسب

 نیا بر تر شیب توقف و اند ساخته حکومت و اجتماع ی فلسفه بر یمبتن یدرخور یساز نظام و کرده گذر حکومت و

 ییها بوروکرات و ها تکنوکرات تیترب بر را خود یبنا و دانند یم ییکارا عدم و یدگمان عقب ی هیما را مباحث
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 گر،ید عبارت به(. 1987 ، کِنت)پردازند ینم مباحث ییچرا به و داشته ورود یچگونگ سطح در که اند گذاشته

 آن، اساس بر و کرده فرض مسلم و نهاده انیبن را شیخو تمدن ی موضوعه اصول که است یمتماد انیسال غرب

 اصول به و است متداول اصول سطح در همه کند یم تیترب که یدانشمندان و زدیر یم یپ را خود متداول اصول

 اصول)استیس و( متداول اصول) استیس از را( موضوعه اصول)نید که است اساس نیا بر کنند؛ ینم ورود موضوعه

 کی یابیارز که هاست ییجدا نیهم اساس بر و لبتها صد و. کند یم جدا( متداول اصول)اداره از را( موضوعه

 ینگاه و بوده متداول اصول سطح در غرب در هدف ی جامعه عنوان به مردم نیب در یجیترو گفتمان و حکومت

 از گذر امکان و دهد یم رخ یا حلقه تک یریادگی تنها ،یغرب میپارادا در رانه،یادگی ینگاه با دارد؛ یمیپارادا درون

 به یغرب ی جامعه ،یمش خط یابیارز بر یمبتن ینگاه با البته و ، (Morgan, 2007, 85)ستین ممکن غالب میپارادا

 ییها یخروج  است؛ کرده گذر  یینها اثرات سطح در غور و بحث از و هاست  یخروج ریدرگ آگاهانه کامال صورت

 .است ستمیس دلخواه ییاثرنها نیِّمب و معرف یدرست به که

( متداول اصول)یابیارز یها روش در غرب از منبعث موجود یگذار یمش خط یابیارز اتیادب قفتو لیدل دیشا

 کردن فرض مسلم نیهم ؛(موضوعه اصول)یابیارز یها شاخص به ورود عدم و ها،  یشناس روش یحت نه و

 است، شده رفتهیپذ یکشور و جامعه در غرب یها ومیآگز که جا بدان تا موضوع نیا. است یابیارز یها شاخص

 معقول یها ومیآگز در درخور ینگاه و کرده گذر معمول یها ومیآگز از میبخواه که نیهم یول باشد ینم ساز مشکل

 نظام امروز مساله تجانس، عدم نیهم و میده رییتغ آن با متناسب ستیبا یم زین را متداول اصول م،یدرانداز

 . روست شیپ قیتحق مساله و رانیا یاسالم یجمهور

 بر یمبتن یساز نظام در تعلل لیدل به که است نیا الذکر فوق نگاه با ران،یا یاسالم یجمهور نظام در لهمسا

 یجهان ی جامعه یها ومیآگز از مشحون یتمدن مظاهر ریتاث و ،یاسالم انقالب یابتدا ی شده  رفتهیپذ یها ومیآگز

 به است؛ مشهود یحکمران در موضوعه اصول و متداول اصول انیم تجانس عدم ینوع ران،یا یاسالم ی جامعه بر

 در و جامعه سطح در هم تجانس عدم نیا و دارد وجود تجانس عدم ها یخروج و ییاثرنها انیم گرید عبارت

 عدم نیهم اساس بر یابیارز نیا بعضا و است مشهود  کامال نیمسئول سطح در هم و یساز گفتمان ی طهیح

 .دهد یم رخ تجانس

 متداول اصول که گردد یم بغرنج آنقدر گاه نظام، کی در یساز شاخص و یابیارز سالهم گر،ید عبارت به

 غالب گفتمان به ،یطیمح تیهو یب و کاذب عوامل تیحما از یبرخوردار لیدل به موضوعه اصول با نامتجانس

 لشیاص ریمس از نظام انحراف موجب و گردد یم لیتبد منفعل تیحاکم گفتمان تینها در و مردم مطالبه و جامعه

 رییتغ موجب بلندمدت در و کنند یم رییتغ تاًیماه و شده استحاله یابیارز یها شاخص حالت، نیا در. شود یم

 .گردد یم نظام سقوط ای و استحاله ر،ییتغ موجب تینها در و موضوعه اصول

 

  آن موضوع لیدل به آن تیاهم و  یگذار استیس گاهیجا .2

 نیبنابرا. است یریگ میتصم و یساز میتصم مقام در یراهبرد -یلیتحل ییالگو ی کننده عرضه یاستگذاریس

 نیا گسترش سرعت. است شده لیتبد یدانشگاه علوم در تیپراهم یا جنبه به «یاستگذاریس مطالعات» امروزه

. ندابی یم کنترل از خارج ش،یپ از شیب آنرا ق،یتحق و سیتدر اندرکاران دست از یاریبس که است بوده چنان رشته

 پارسونز،)تاس کرده لیتبد جذاب یا دهیپد به آنرا که است یاستگذاریس بودن یا رشته  انیم یژگیو واقع در

 یاستگذاریس شود، یم فیتعر «عمل به دادن شکل مشخص ی وهیش» ساده یمعنا در یاستگذاریس. (9 ،1385

 یالعمل عکس یاستگذاریس علوم(. Colebatch, 2002)یتصادف ای نامنظم تا است هدفمند و آگاهانه یتالش شتریب

 ،یاسیس یها بحران و مشکالت حل یبرا دانان استیس یسو از آن ینهادها و جامعه روزافزون یتقاضاها به است
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 ییعقال و یبشر یزندگ کردن ییعقال جنبش از یبخش یاستگذاریس علوم(. 1385 ان،یاشتر)یادار و یاجتماع

 دست شیخو یاجتماع یزندگ بر یافزون روز تسلط به کند یم یسع انانس آن کمک به که است بشر کردن عمل

 نقش یانسان و یاجتماع علوم یها رشاخهیز از یکی عنوان به یاستگذاریس دانش شک یب(.Duran, 1990)ابدی

 مختلف یها عرصه به ورود با ،یمعرفت حوزه نیا. است داشته مدرن تمدن و فرهنگ ارکان یساز نهینهاد در یمهم

 در یعموم بخش تیریمد و تیهدا در را نقش نیتر مهم...  و اقتصاد رسانه، علم، فرهنگ، یاستگذاریس البق در

 در یاستگذاریس دانش مهم گاهیجا از دفاع و بحث یپ در نوشتار نیا هرچند. است کرده فایا ریاخ یها سال

 از یسادگ به توان ینم اما ست،ین جوامع یفرهنگ و یاقتصاد ،یعلم ،یاسیس ،یاجتماع تحوالت ی دهیچیپ ندیفرآ

 حوزه، نیا به قیعم و یمعرفت ورود ضرورت و یاستگذاریس دانش تیاهم درک چراکه کرد؛ اغماض مهم نیا

 ،یفرهنگ یساختارها یساز نهینهاد تاب و تب در که شود یم قلمداد رانیا رینظ یجوامع یبرا گام نینخست

 (.142 ،1390 ان،یهاشم)است شیخو یمبان و یمباد از برآمده یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع

 به انسان است؛ جامعه در آن نفوذ عمق و یاثرگذار ی طهیح سازد، یم زیمتما را یگذار استیس که چه آن

 طیبس و ساده یها نسخه توان ینم یراحت به و داشته یبعد چند و دهیچیپ یتیماه یگذار استیس موضوع عنوان

 میخواه لیتقل اتیح تر نییپا سطوح به را ها انسان عمل، نیا با که چرا داد جیترو جامعه در  استیس عنوان به را

 .شد میخواه مواجه یانسان جوامع عوض در یجماد ،ینبات ،یوانیح یجوامع با و داد

 های هدفهای انسان به عنوان گروهویژگی .3

 یگذار استیس. است انسان ،پژوهش و مداقه مورد موضوع ،یانسان و یاجتماع علوم یها پژوهش ی حوزه در

 انسان آن  هدف گروه و مطالعه موضوع و داشته پژوهش و قیتحق روش به هیشب یفراگرد که است یعلم زین

 موجود زین خود یفرد یزندگ در نیا بر عالوه و است یاجتماع یزندگ که است خاص یموجود انسان. است

. است یگوناگون زیغرا و قوا یدارا که است مرکب ودموج کی انسان(. 13 ،1390 ،یمطهر)است یا افتهی تکامل

 و روح یدارا است، یجسمان و یماد موجود کی نکهیا بر عالوه انسان م،یکر قرآن حیصر متن بنابر نیا بر عالوه

 یروح من هیف نفخت و تهیسو فاذا: »دیفرما یم نیچن انسان خلقت مورد در میکر قرآن. هست زین یروحان بعد

 که یماد و یجسمان یموجود نیهم که گفت نیچن توان یم نیبنابرا(. 24 ،1390 ،یمطهر) «نیساجد له فقعوا

 نیا در. شود یم مالئک ی سجده قیال شود دهیدم یو در خدا جانب از یروح که یوقت است موجودات ریسا مانند

 در میبدان است الزم اجماال. ستین معناست، چه به جسم در روح ی نفخه نکهیا و یروحان بعد یبررس هدف، مجال

 یاستگذاریس یکژکارکردها نییتب در مهم نیا به توجه لذا. دارد وجود زین یماد ریغ یبعد ،یماد موجود نیا

 یتوجه تواند یم  کیهرمنوت به یاجمال ینگاه نرویا از. است تیاهم حائز هدف گروه نیا یرو بر نامطلوب

 .کند ارائه زین را تر قیعم

 نهفته یمعنا به و است یتر قیدق ترجمه لیتاو که است شده ترجمه ر،یتفس و لیتاو یمعنا به کیهرمنوت

 یروش آن، از تر مهم و یفکر نحله کی عنوان به کیهرمنوت(. 143 ،1384 ،یموسو)دارد نظر یزیچ هر پس در

 ،یحسن)شود یم آغاز  یلتاید لهلمیو یآرا با 19 قرن از مشخصاً رود، یم کار به علم لیتحص و دانش کسب در که

 از پس. بود شده متداول یانسان علوم در آن از شیپ که یانیجر به بود یپاسخ یلتاید روش(. 104 ،1383

 یجانورشناس و یشناس نیزم ک،یزیف ات،یعیطب ،یشناس ستیز مانند یعیطب علوم در ندهیفزا شرفتیپ رنسانس،

 از دیبا زین یاجتماع و یانسان علوم بود یمدع که دیبخش شکل را ییگرا اثبات ای  سمیویتیپوز نام به دیجد یمکتب

 یعلم به تجربه، و آزمون روش بر هیتک با یعیطب علوم همچون تا دهیکش دست یذهن یها ییگو یکل و ها یحراف

 یا شهیر تفاوت جهت به که داشت اعتقاد کیهرمنوت روش استناد به یلتاید. ابندی دست ریپذ نییتب و ریپذ آزمون

 خاص کی هر که را یمتفاوت یها روش دیبا ها آن ات،یعیطب و کیزیف با یاجتماع و یانسان علوم ییمحتوا و
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 نخست. دانست یم جنبه چند از را علوم نیا تفاوت یلتاید(. 109 ،1383 ،یحسن)کنند دنبال است، خودشان

 یحال در دارد، وجود ها انسان ما معرفت و اراده از مستقل عتیطب جهان یو نظر به. علوم یشناس معرفت و محتوا

 در کند یم لیتحم انسان بر را قواعدش رونیب از یعیطب یایدن گرید عبارت به. ماست اراده تابع یانسان جهان که

 دارند، تیموجب و ضرورت ینوع یعیطب یها دانش. شود یم ساخته انسان اراده توسط یاجتماع یایدن که یحال

 با یعیطب علوم. شوند یم یناش انسان اراده و اریاخت از که هستند یشرط و یاحتمال شتریب یانسان علوم یول

 ینیب شیپ که را ییها انسان ما ،یانسان علوم در که یحال در دارند، کار و سر اهانیگ و جانوران ای جانیب یا ماده

 شناخت یبرا. میده یم قرار قیتحق و یبررس مورد هستند، زهیانگ و یآگاه یآزاد ار،یاخت اراده، صاحب و ریناپذ

 علوم موضوع رایز شوند گرفته خدمت به دیبا یاحساس یقوا هیکل بلکه ست،ین یکاف شهیاند تنها رامونیپ یایدن

 که است انسان پژوهش، موضوع ،یاجتماع و یانسان علوم در. است متفاوت یعیطب علوم با یاجتماع و یانسان

 نیا مفعول هم و فاعل هم یعبارت به(. 164-167 ،1387 ،یشالچ و هایدیجمش)هست زین پژوهشگر خود شامل

 پژوهش موضوع یجا به را خود ،یذهن چه یعلم چه تواند یم محقق رو نیا از و است انسان پژوهش،

 عنوان به کند یم لیتاو را آنچه هر و دهد قرار مطالعه مورد را خود قیطر نیبد و( 109 ،1383 ،یحسن)بگذارد

 نیب دیبا پژوهش، موضوع زیتما سبب به که اند دهیعق نیا بر کیهرمنوت سانشنا روش. کند استخراج یاتینظر

 است نیا بر اعتقاد کیهرمنوت در. شد قائل فرق یاجتماع و یانسان علوم با یعیطب علوم در رفته کار به یها روش

 شکل آن رد ها دهیپد آن که یزمان و طیمح متن، نه،یزم گرفتن نظر در با جز یانسان یها دهیپد شناخت که

 و بافت زمان، ط،یشرا گرفتن نظر در با دیبا یانسان و یاجتماع دهیپد هر از یجزئ هر. ستین مقدور اند گرفته

 یتوال که یطور به کرد توجه دهیپد هر یخیتار بعد به دیبا راه نیا در. شود لیتاو برخاسته آن از که یا نهیزم

 (.1377 پالمر،. )دهد یم نشان همطالع زمان تا گذشته از را وستیپ ینوع ها دهیپد

 در مطالعه مورد محوری ابژه ،یاستگذاریس یها روش کاربست در موجود یذات موانع جمله از گرید یسو از

 طبیعی و تجربی علوم های رشته در مطالعه مورد موضوع با ابژه این. است اجتماعی نهادهای و انسان انسانی، علوم

 بنابراین،. (Willmot, 2000)یبودن نه است، شدنی آن هستی بنابراین داند، می که داند می. است متفاوت کامالً

. است ناممکن گاهی و دشوار ای ابژه چنین رفتار درآوردن نسق و نظم به رو، این از دهد می تغییر را رفتارش مدام

 برخوردارند، تیکیهرمنون تک خاصیت از انسانی غیر های پدیده. دارد خاصیت همین به اشاره دوگانه هرمنوتیک

 نظریه این از ماده دو آن کند، می تدوین نظریه نوعی ب و الف مادة دو ترکیب دربارة پژوهشگری وقتی یعنی

 پژوهشگران هارثورن، مشهور پژوهش در وقتی ولی کنند؛ متجلی خود رفتار در را آن که کنند نمی کسب اطالعی

 آنگاه کنند، بررسی را کارکنان وری بهره بر نور افزایش تأثیر تا ندکرد تقسیم گواه و آزمایش گروه دو به را کارکنان

 بر و داد تغییر آگاهی این اساس بر را خود رفتار شده، تبدیل مطالعه مورد موضوع به برد پی آزمایش گروه که

 تدوین اجتماعی نیازهای نظریة وری، بهره بر نور افزایش تأثیرگذاری نظریة تدوین جای به تغییر، این اساس

 مورد ابژه و پژوهشگر بین تنگاتنگ پیوند آن انسانی علوم دانش تولید در نیهمچن (. 4 ،1388فرد، ییدانا)شد

 . است الزامی مطالعه

 

 گذارشناسی انسان سیاستشناسی و روشهای شناخت محدودیت .4

 یرامونیپ هانج شناخت یبرا انسان یشناخت یها تیمحدود از یبرخ انیب بحث، نیا به ورود از ما غرض

 .است
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 مالک نییتع و انواع، یابیارزش و انسان یها شناخت ی درباره که دانند یم یعلم را یشناس شناخت علم

 را انسان شناخت ی عمده یها راه بتوان دیشا(. 137 ،1368 ،یزدی مصباح)کند یم بحث ها آن یخطا و صحت

 . دانست او عقل و گانه پنج حواس در منحصر

 انسان ی گانه پنج یحس یقوا یعنی دارد، ییها تیمحدود ذاتاً انسان حواس که گفت دیبا ،انسان مورد در

 با نخست ی وهله در انسان نیبنابرا است؛ خارج توانش از و کند حس تواند ینم را...  و بوها صداها، از یبرخ

 .است مواجه حواس یذات تیمحدود

 ها ستیویتیپوز که چه آن برخالف یعنی است، یانتخاب جهتو تیمحدود به مبتال ناخواه خواه انسان، نیچن هم

 توجه در گرید عبارت به. هستند دهیتن هم در و باشد، ینم جدا گریکدی از  قتیحق و  ارزش معتقدند، بدان

 و خطاها به مبتال ها انسان حواس نیچن هم. کند یم لیدخ خود یادراک یها انتخاب در را ها ارزش انسان ،یانتخاب

 . است خارج بحث نیا ی حوصله از که است یگرید یها یینارسا

 و حواس یخطاها کشف است، شده مساله نیا به شمندانیاند توجه موجب که یعامل نینخست دیشا

 انیالئائ تا شد موجب امر، نیهم و است بوده یخارج یها تیواقع دادن شینما یبرا شناخت ابزار نیا  یینارسا

 (.133 ،1368 ،یزدی مصباح)ندانند اعتماد قابل را یحس ادراکات و بدهند یعقل ادراکات به یشتریب یبها

 ییتوانا یعنی است، محدود تیعقالن به مبتال( مونیسا رینظ)تیریمد دانشمندان اعتقاد به انسان، نیچن هم 

 عقل نیچن هم .گردد یم محدودتر روز به روز یرامونیپ طیمح روزافزون تنوع و ها یگ دیچیپ به توجه با انسان، عقل

 دیبا صورت هر در. فهمد ینم که فهمد یم عقل یعنی است؛ خود فهم عدم به معترف موارد از یاریبس در انسان

 همه از شیپ ق،یحقا کشف و یهست به رجوع در و هست مواجه یشناخت یها تیمحدود با ، انسان که داشت توجه

 .باشد واقف ها تیمحدود نیا به دیبا

 نگیبولد توسط که ها ستمیس مراتب سلسله به توان یم انسان، یشناخت یها  تیمحدود نییتب در نیچن هم

 یها ستمیس و یانسان یها ستمیس با مواجهه در انسان یشناخت یها تیمحدود و نمود توجه است، شده ارائه

 .ساخت مشخص شیپ از شیب را یاجتماع

 زانیم مراتب، سلسله نیا در. است کرده ارائه گوناگون یها ستمیس یبند طبقه یبرا یمراتب سلسله نگیبولد

 سطوح در نیشیپ سطوح نیقوان و است، شتریب نیشیپ سطح یها ستمیس از سطح، هر یها ستمیس یدگیچیپ

 ها آن فاقد نیشیپ طبقات که دارند یخاص اتیخصوص کی هر یبعد سطوح یحال در کند؛ یم صدق زین یبعد

 (. Boulding, 1951, 20-28)هستند

کنیم، بر پیچدگی  های سطح باالتر حرکت می توجه داشت که هر چه از سطوح پایین به سمت سیستمباید 

؛ و با این حال، متاسفانه غرب و رویکرد غالب (Boulding, 1951, 26)گردد  ها و ابهام آن افزوده می سیستم

های  و شناخت سیستم های پوزیتیویستی( درصدد راهبری های متناسب با سطح سه)روش گذاری با روش سیاست

های  های سیستم های سطوح باالتر، ویژگی است. البته این توجه وجود دارد که سیستم  سطح هفت و هشت برآمده

های پوزیتیویستی هستند، نادرست  تر را دارا هستند و بنابراین، تمامی نظریاتی که برآمده از روش سطوح پایین

 .کند های سطوح هفت و هشت را منعکس نمی جه تمامی ویژگیباشند و در نتی باشند، بلکه ناقص می نمی

ی مهم دیگری که در سلسله مراتب بولدینگ نهفته است، این است که انسان، مُحاط در سیستم  نکته

خواهد برای این  ی سیستم اجتماعی است، می اجتماعی است، سؤال اینجاست که چگونه انسانی که در احاطه

گذار غربی نیز بدان معترف است و  گذاری کند؟! سؤال و ابهامی که سیاست های اجتماعی سیاست سیستم

 .اند ای اجتماعی اشاره کردهه پردازان غربی متعددی به ضعف و محدودیت انسان در مدیریت سیستم نظریه
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 ;adapted)تناظر با هر سطح ها و مقایسه برخی از علوم و معارف م : سلسله مراتب سطوح پیچیدگی سیستم1جدول 

Boulding, 1951, 20-28) 

 برخی از علوم و معارف متناظر
سطح 

 پیچیدگی
 تر وجوه ممیز نسبت به سطوح پایین مثال نوع سیستم

 ؟ مخلوقات ناشناخته سیستم ناشناخته 9 فلسفه

شناسی و روانشناسی  علوم اجتماعی؛ جامعه

 اجتماعی؛ مدیریت
 سیستم اجتماعی 8

 ها؛ سازمان

 جوامع انسانی

ها  ها و کارکردها در گروه پویایی حاصل از تعامل نقش

 های اجتماعی سازمانو 

 ها انسان سیستم انسانی 7 روانشناسی؛ پزشکی
 ریزی برای کسب آگاهی توان برنامه

 اندوزی وقوف بر توان دانش

 تر تحرک بیشتر و مستقل خودآگاهی بیشتر، و انواع جانوران سیستم حیوانی 6 جانورشناسی؛ دامپزشکی

 تقسیم کار؛ مراتبی از خودآگاهی انواع گیاهان سیستم نباتی 5 شناسی؛ علوم زراعی گیاه

 4 شناسی زیست
سیستم 

 سلولی تك
 حیات؛ رشد ها سلولی تک

 3 مکانیک؛ الکترونیک
سیستم 

 خودتنظیم
 ترموستات

ای از اهداف از پیش تعیین  تعهد نسبت به مجموعه

 شده

 2 شیمی فیزیک؛
سیسنم متحرك 

 ساده

ها؛  گونه ساعت

 ها  دوچرخه
 ریزی شده حرکت از پیش برنامه

 سیستم ساده 1 ریاضی؛ هندسه
 ها؛ نقشه

 ها چهارچوب

 صورت از پیش تعیین شده( هدفمندی )به

 وجود رابطه میان اجزاء

. 

دانشمندان علوم اجتماعی و در ارزیابی و تأکید او بر تفاوت مسائل  1توان به دقت نظر کوهن در اینجا می

های آشکار علمای علوم اجتماعی درباره  ی عدم توافق علوم طبیعی اشاره کرد. هنگامی که کوهن با تعدد و گستره

مواجه شد، با تأمل بر تاریخ علوم طبیعی و در اثر آشنایی با آن « ها و مسائل علمی ماهیت و مشروعیت روش»

تری را در برابر  های پایدارتر و ثابت فت که گویا دانشمندان علوم طبیعی پاسخعلوم، در برابر این مسأله قرار گر

چنین مسائلی در چنته دارند؛ بنابراین در روال علومی چون نجوم، فیزیک، شیمی، یا زیست شناسی، کمتر با 

، برخورد رایج است« دربارة مسایل بنیانی علم»شناسان و روانشناسان،  نظرهایی که در میان جامعه اختالف

 شود. می

 ,Buckley, 1998)2پذیر زیرا جامعه)به منزله موضوع علوم اخیرالذکر(، به مثابه یک سیستم پیچیده انطباق

متشکل از افرادی است که هر یک از آنها خود سیستمی پیچیده است و اظهارنظر درباره رفتارش قابل  ،(77

تر نیست. هنگامی که این  های سطوح پایین ده در سیستمهای معرفی ش مقایسه با اظهارنظر درباره رفتار پدیده

تر از مجموع اجزا پدیدار  آفرینی تعاملی آنها، کلیتی پیچیده گیرند، نقش افراد در داخل سیستم اجتماعی قرار می

ها را  دهنده آن توان واحدهای تشکیل ای هستند که می های پیچیده های اجتماعی، سیستم سازد. سازمان می

توان روابط متقابل نقش و شخصیت  که نمی ها(؛ ضمن این فرض کرد)نه خود انسان« ها تماعی انساننقش اج»

های  آدمی را کامالً مورد غفلت قرار داد؛ زیرا چه بسا که نحوة ادراک از یک نقش و ارزش آن، تحت تأثیر شخصیت

شود که  ؛ بنابراین تأکید می(Boulding, 1951, 26)اند، قرار گیرد دار بوده افرادی که در گذشته تصدی آن را عهده

 گردد. ها دشوارتر می بینی رفتار آن پیش  های تحت بررسی، با افزایش میزان پیچیدگی سیستم

سازد؛ باید  پردازان غربی در پاسخ بدین ضعف و محدودیت انسان، عقل جمعی و بناء عقالء را مطرح می نظریه

حاکم است، عقلی که عالَم را تنها محدود به این دنیا دانسته و در  توجه داشت که عقل عرفی و ابزاری در غرب

های  پرداز اسالمی، انسان را برای مدیریت سیستم کند. در مقابل، نظریه محاسبات خود عالم آخرت را دخیل نمی

                                                           
1
. Thomas kuhn 

2
. complex adaptive system 
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 دهد که مصدِِّق وحی بوده و مشهور به عقالنیت قدسی است. لذا راهکار مدیریت اجتماعی به عقلی رجوع می

 برداری توأمان از عقل و نقل در راستای کشف و ادراک وحی است.اسالمی بهره

های مبتنی بر عقالنیت ابزاری، اثرات  گیری از سیاست ادعای نویسندگان این نوشتار این است که بهره

این است ها خواهد داشت. دلیل این مدعا  ها به عنوان گروه هدف سیاست ناپذیر و عمیقی را بر روی انسان جبران

تری نیز  مراتب بولدینگ، چیزی فراتر از حیوان، نبات و جماد است و پیچیدگی فزون که انسان مطابق با سلسله

 خواهد داشت. 

کند  ای را از گروه هدف دارند، خود نوشتاری دیگر را طلب می گذاران چنین مطالبه که چرا سیاست دلیل این

ی مادی در غرب دانست؛ چرا که  العلل آن را رویکرد منفعت طلبانه و لذت جویانه توان علت ولی به طور خالصه می

تری نسبت به انسان و  الوصول بینی سهل که پیش نی امور جمادات، نباتات، و حیوانات به دلیل ای طبعیتاً اداره

گرا و جاهل به ماهیت  گذار لذت تر است و بنابراین سیاست تر و طبیعتا راحت ی انسانی دارند، ممکن جامعه

دهد با حیوان، نبات و حتی جماد طرف باشد تا یک انسان و سیستم انسانی. به نظر  ی انسان، ترجیح می پیچیده

پذیر تر از جوامع  بینی پردازان غربی انسان غربی و جوامع غربی، پیش اعتراف بسیاری از نظریهنویسندگان و به 

 شرقی هستند و دلیل آن چیزی جز غریزه بنیاد بودن جوامع غربی است. 

گذاران داخلی، با  مداران و سیاست ی مقاله حاضر، این است که برخی از سیاست مایه تاسف و البته دغدغه

ها،   که این سیاست کنند، غافل از این گذاری غربی را در داخل اجرا می های سیاست ناً روشتوجهی عی بی

گونه اثرات نامطلوبی را در جامعه انسانی ایران بر جای خواهد گذاشت و نظام جمهوری اسالمی ایران را از  تکوین

داکثر فرهنگ و تمدنی با ظاهری الهی است باز خواهد داشت و ح هدف اصیل خود که تربیت انسان تا مقام خلیفه

 زراندود ولی توخالی را برای نظام جمهوری اسالمی ایران به ارمغان خواهد آورد.
 

 مکانیزم اثر .5

 از مساله نیا. پرداخت میخواه یگذار استیس نادرست یها روش کاربست اثر زمیمکان نییتب به بخش نیا در

 آشنا یگذار استیس یجانب اثرات و عواقب تیاهم با گذاران استیس گردد یم موجب که دارد تیاهم جهت آن

 و یوجه چند یا عرصه بلکه باشد، ینم یوجه کی و طیبس یا عرصه ،یگذار استیس ی عرصه که بدانند و باشند

 ،یگذار استیس در اشتباه هرگونه و است یگذار استیس یها روش و یگذار هدف در دقت مستلزم و بوده دهیچیپ

 از یکی ی گفته به باشد الزم اشتباهات جبران یبرا ها سال و باشد داشته را یریناپذ انجبر عواقب است ممکن

 .ماست نیشیپ یاعمال یها استیس از یناش ما یکنون مشکالت ،یگذار استیس دانشمندان

 و  3ونیگمالیپ اثر ،یشناخت یناهمسان انسان، یعاد کنش میمفاه به پرداختن از ریناگز اثر، زمیمکان نییتب جهت

 .میباش یم  5گلم و  4ایگاالت

 نامناسب، یها  استیس یاجرا یابتدا در ،یگذار استیس هدف گروه در وارد یها  انسان که نیا حیتوض

 به بنا است ممکن شان،یها ارزش و مفروضات با گذاران استیس نظر مورد یها کنش و رفتارها تناسب عدم رغم یعل

 تیعقالن بر یمبتن و شرک از یناش عمدتاً که لیدال نیا. دهند قیتطب یابالغ یها استیس با را خودشان یلیدال

 از ترس حقوق، کسر از ترس آبرو، از ترس زندان، از ترس ،یشغل تیامن نبود رینظ یهاتیتوج تواند یم است، یابزار

 ماکس ِ هدف هب معطوف ییعقال یها کنش ی زمره در را ها کنش نوع نیا توان یم. گردد شامل را... و ارتقاء عدم

 .داد یجا  وبر

                                                           

3 . Pygmalion Effect 

4 . Galatea Effect 

5 . Golem Effect 
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 در یعقالن کنش و تیعقالن بر نیچن هم یو. دانست یم یاجتماع کنش ریفراگ علم را یشناس جامعه وبر،

 .داند یم غرب یصنعت جامعه یها یژگیو از را کردن یعقالن ندیفرا وبر. ورزد یم دیتاک نیامروز جامعه

 میتقس دسته چهار به را آن و مطرح را یاجتماع کنش مفهوم بار نیاول یبرا که است یشناس جامعه وبر،

 را دیجد تیعقالن بود، ییاروپا تمدن در یاجتماع کنش ییگرا عقل از روشن یریتفس ارائه درصدد چون یو. کرد

 :داد قرار یبازشناس مورد یاجتماع کنش نوع چهار نیا انیم از

 .یسنت کنش. 4 ؛یعاطف کنش. 3 ؛ارزش به معطوف ییعقال کتش. 2 هدف؛ به معطوف ییعقال کنش.1

 از یا مجموعه به وصول یبرا یابزار ییعقال شکل به بلکه ست،ین هدف یاجتماع کنش خود اول، نوع در

 و سنجش قیطر از فرد و دارد قرار ییعقال کنش از رونیب هدف نیبنابرا است؛ مدنظر فرد یشخص اهداف

 تیعقالن. دینما یم میتنظ را خود یاجتماع کنش هداف،ا تحقق یمنطق طیشرا و ابزار هدف، ییعقال ینیب شیپ

 معطوف تیعقالن از نوع نیا. است...  و یمذهب ،یشناخت ییبایز ،یاخالق یها ارزش به آگاهانه باور ینوع ،یارزش

 انسان و یبخشندگ ،یثارگریا کنش: مانند، است آمده دیپد خودش خاطر به فقط و ستین یرونیب قیتوف به

 .یدوست

 کنترل آگاهانه شکل به رفتار نیا اگر که است یاحساس یها تیواقع و خاص التیتما از یناش یطفعا کنش

 حالت ریتاث تحت کنش نوع نیا. است یشخص ییعقال کنش نوع نیا رو نیا از کند؛ یم دایپ ییعقال ی جنبه شود،

 کنش.اهداف و لیوسا نهمعقوال انتخاب و سنجش در نه و ردیگ یم صورت فرد یاحساس و یروان وضع ای یروح

 عمل یبرا که یطور به. شود یم حاصل عادت و سنت به شیگرا قیطر از و دارد یگ روزمره و یدیتقل جنبه یسنت

 زد،یبرانگ را آن که یآن یاحساس ای ارزش، کی از یآگاه ای هدف کی تصور به یازین کنشگر سنت، طبث بر

 (.Aron, 1979, 186-187)ندارد

 جز به را ها کنش یتمام وبر،. است یابزار تیعقالن و مدرن تیعقالن ت،یعقالن از وبر منظور یکل طور به

 با مطابق الزاماً هدف به معطوف ییعقال کنش اساس، نیا بر. داند یم مردود را هدف به معطوف ییعقال  کنش

 .باشد ینم کنشگر لیاص یها ارزش و مفروضات

 اهدافش از یبرخ به یابیدست یبرا خود یها ارزش و اصول ی رهیاد از خارج یرفتار آگاهانه کنشگر، ابتدا، در

 به هدف به معطوف ییعقال کنش گر،ید عبارت به. شود یم لیتبد عادت به رفتار نیا جیتدر به یول دهد یم بروز

 .گردد یم یسنت کنش به لیتبد زمان مرور

 تعادل عدم نوع کی شخص، مفروضات و ارزش با رفتار تطابق عدم هنگامه در که داشت توجه دیبا نیچن هم

 یناهمسان ی هینظر با یشناس روان و رفتار علم در را تعادل عدم و تطابق عدم نیا رد؛یگ یم شکل شخص درون در

 .کنند یم نییتب  یشناخت یناهماهنگ ای

 هحوز به یکیزیف یایدن از یهماهنگ عام مفهوم گسترش ،یانسان رفتار در یهماهنگ مفهوم که نیا حیتوض

 انیم یهماهنگ یبرا ،یمتعدد یها وهیش به ها انسان که دارند دهیعق پردازان هینظر یبرخ. است یانسان رفتار

 تا کوشند یم ها انسان واقع در. کنند یم کوشش رشد، در یحت و ایدن از ما تصور و درک در ها، رفتار و ها نگرش

 ، نگریفست لئون(. Wichardt, 2012)دیایب فهم قابل و ارمعناد نظرشان به که دهند سامان یا وهیش به را خود یایدن

 را نگرش رییتغ اساس فرد، درون در شناخت دو نیب تعارض که است معتقد ،یشناخت یناهمسان هینظر انگذاریبن

 نیا. شود یم یگرید ینف موجب ،یکی دییتأ که کنند، یم دایپ یناهماهنگ یموقع شناخت، دو. دهند یم لیتشک

 گریکدی مخالف ما رفتار و نگرش یحت ای م؛یباش داشته متضاد یها باور مثال که دیآ یم شیپ یزمان حالت

 زمان هم که نیا از فرد آن در که است یحالت یشناخت یناهماهنگ ساده، زبان به(. 1386 همکاران، و بدار)باشند

 ,Davis)کند یم فشار حساسا ناسازگارند، هم با یمنطق لحاظ به که دارد( باور ای شهیاند نگرش،)شناخت دو
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 کاهش یبرا کند یم تجربه را آن که یفرد و است ندیآ ناخوش یناهماهنگ نیا نگریفست ی هینظر ی هیپا بر(. 2011

 گذاردن با توان یم را کار نیا م،یهست آن رییتغ خواهان که دارد ینگرش یکس اگر ن،یبنابرا. شود یم ختهیبرانگ آن

 او نگرش ی وارونه که یا وهیش به رفتار به او واداشتن با ای است ناسازگار او نگرش با که ییها شهیاند برابر در یو

 یرفتار با تا ساخت خواهد دگرگون را خود یاصل نگرش ،یناهماهنگ کاهش یبرا فرد سان، نیبد. داد انجام است

 (.92 ،1384 همکاران، و یعابد)شود سازگار زده سر او از که

 سو کی از رد؛یگ یم قرار تعادل عدم از ییرها یبرا یراه دو کی در یشناخت ینناهمسا به مبتال کنشگر

 را خود رفتار تواند، یم گرید ییسو از و کند مفروضات و ها ارزش با مطابق و داده رییتغ را خود رفتار تواند یم

 توجه با تبعاً. کند هیوجت را خود رفتار جهینت در و داده رییتغ را خود مفروضات و ها ارزش عوض در و کرده تیتثب

 یناهمسان از ییرها یبرا کنشگر فرد است، کنشگر یجار کنش مقوِّم که اجتماع در موجود یطیمح طیشرا به

 در و ها ارزش نخست، مرحله در و کرده تیتثب را خود رفتار د،یجد تعادل به یابیدست و تعادل عدم و یشناخت

 .داد خواهد رییتغ را خود مفروضات بعد، ی مرحله

 رفتار کننده دییتا که گردد یم لیتبد یمفروضات به و کرده رییتغ او یانسان مفروضات اغلب اساس، نیا بر

 نبات وان،یح یعنی خود ینییپا یها ستمیس به یضمن یندیفرا در انسان لذا و. باشد او مدت کوتاه و طلبانه منفعت

 را ندیفرا نیا کننده، لیتعد یرهایمتغ عنوان به گِّلِم و ونیگمالیپ اثرات ان،یم نیا در. کرد خواهد تنزل جماد و

 .کند یم دیتشد

 نماد عنوان به دارد، هدف جامعه بر را میمستق و لیاص یاثرات که نیا بر عالوه یگذار استیس که نیا حیتوض

 داشته حیصر امیپ کی حداقل یگذار استیس هر گر،ید عبارت به. دارد همراه به زین نینماد یاثرات و کرده عمل زین

 اثرات شود، ستهینگر نینماد صورت به ها استیس به که یهنگام. دارد همراه به یضمن و نینماد امیپ کی و

 خواهد نگارندگان کمک به نامطلوب یها یگذار استیس کاربست نامطلوب اثرات نییتب یبرا گُلِم و ونیگمالیپ

 .آمد

 کامیابی یا کامبخش پیشگویی ،پیگمالیون اثر باشد، می تاهمی حائز مدیران برای که ادراکی پیامدهای از یکی

 اگر و پیگمالیون اثر شود دیگری افراد عملکرد افزایش باعث فردی باالی انتظارات اگر یکل طور به  است،  فراخود

 (.Ankli & Palliam, 2012)است داده رخ گاالتیا اثر شود خودش عملکرد افزایش باعث فرد باالی انتظارات

 عملکرد و رفتار کننده تعیین افراد انتظارات و باورها که است این پیگمالیون اثر یا فراخود کامیابی جوهره

 از خود ادراک مبنای بر انسان(. Dasgupta et al., 2013)هاست آن انتظارات تحقق افراد واقعی عملکرد. هاست آن

 ندارد اهمیت که چیزی یابد، تحقق واقعیتش از ادراک که کند می تالش و کند می عمل( واقعیت خود نه) واقعیت

 داشت پیگمالیون اثر از مثبت برداشت اولیه تفکر(. Inamori & Analoui, 2010)است واقعیت از ادراک این فاصله

 داشته پی در منفی پیامدهای تواند می و کند می عمل دم دو تیغ صورت به اثر این که شد مشخص بعدها ولی

 اشتباه یک کارمندی وقتی. دهد سوق پایین انتظارات تنظیم به را مدیر است ممکن ندکارم اشتباه یک. باشد

 کاهش این. شود می کارمند نفس به اعتماد کاهش موجب مدیر دقت و توجه شود، می جلب مدیر توجه کند می

 زیادتر را مدیر تردید شود منجر تفاوتی بی به چه و خود دادن نشان برای بیشتر تالش به چه نفس به اعتماد

 این از ؛( Inamori, et al., 2011)دهد می قرار ریتأث تحت را کارمند عملکرد پایین، و منفی انتظارات این و کند می

 هم گُلِم اثر حالت این. کرد جلوگیری«  شکست برای ریزی برنامه عالئم» یا پیگمالیون اثر منفی لبه از باید رو

 انتظارات ونیگمالیپ اثر برخالف گلم اثر در. است مدیر پایین انتظارات رخاط به عملکرد کاهش که شود می نامیده

 کاهش باعث که شود موجب را ییرفتارها تواند یم و شود ردستانیز عملکرد کاهش موجب تواند یم یمنف

 (.Edwards et al., 2002: 58)شود سازمان یابیکام
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 مایکروسافت شرکت تجربه. کرد فراگیر نیز ملی حتی و سازمانی سطح در توان می را گلم و پیگمالیون اثر

 مهلت در قبلی های پروژه مایکروسافت در.است داده نشان موفق صورت به سازمان در را اثر این کردن نهادی

 وضعیت این. است شده تبدیل سازمانی فرهنگ از عنصری به باال انتظار این و است شده تمام مشخص زمانی

 (.19: 1388 همکاران، و پور یقل)است داده کاهش نیز را کارکنان جایی جابه ت،موفقی و وری بهره بر عالوه

 استفاده ها انسان یراهبر یبرا یجماد و ینبات ،یوانیح یها روش از گذار استیس که یهنگام که نیا حیتوض

 فرزند با یپدر که یوقت مثال عنوان به سازد، یم منتقل را خود انتظارات هدف، گروه به نینماد طور به کند، یم

 نیا کند؛ یم القاء او به را جوانش از خود نییپا انتظارات ،یضمن طور به کند، یم رفتار کودک کی همانند جوانش

 از و دهد لیتقل پدر انتظارات سطح تا را خود جوان که گردد یم موجب گلم، اثر با مطابق ن،ییپا انتظارات

 . بکاهد خود یکارآمد

 نمونه یبرا افتد؛یب اتفاق زین مردم و حاکمان انیم مناسبات در و جامعه سطح در تواند یم صورت، نیهم به

 ی قهیطر خود تا داده مردم به ینقد طور به را ها ارانهی دیبا که دارد یم اظهار ،یمدار استیس که دیکن فرض

 کاال قالب در دیبا را ها نهارای که است معتقد یگرید مدار استیس مقابل در ند،ینما انتخاب را آن کرد نهیهز و مصرف

 خصوص در. شود ریتفس مردم انیم در صورت دو به تواند یم ها استیس نیا نینماد اثر. کرد ارائه مردم به

 دیرش را ها آن و است کرده اعتماد ها آن به دولت که کنند را برداشت نیا است ممکن مردم نخست، مدار استیس

 است ممکن گرید طرف از داد؛ خواهند ارتقاء را خود رفتار طرز دولت، انتظار اساس بر لذا است؛ داده صیتشخ

 صیتشخ قدرت که پندارد یم یهیسف را ها آن دولت که کنند برداشت گونه نیا دوم،  استیس خصوص در مردم

 عمل در و دهند؛ لیتقل شده درک انتظارات سرحد تا را خود مردم، است ممکن اساس نیا بر ندارند؛ یاقتصاد

 .گردد مواجه یاقتصاد ی عرصه در هیسف یمردم با سال چند از پس دولت
 

 گذاری جوهریهایی برای سیاسترهنمونگیری؛ بندی و نتیجهجمع .6

 کاربست از ریتحذ و خوف جادیا همانا که سندگانینو یاصل غرض شد، مودهیپ مقاله نیا در که یریمس در

 در و ادامه در. دیگرد دنبال بود؛ یرانیا یاسالم امعهج تیوضع داشت نظر بدون یغرب یگذار استیس یها روش

 .  بود میخواه ناک خوف بست بن نیا از خروج کار راه دنبال به یجابیا کردیرو اتخاذ با مقاله یانتها

 کژکارکرد، حداقل با ییها یگذار استیس به یابیدست و موجود وضع از گذر راه نوشتار، نیا نگارندگان نظر به

 .است یشناس روش و یشناس شناخت و یشناس انسان ،یشناس یهست آن تبع به و گذار استیس تینعقال در رییتغ

 از یشناس انسان ؛یشناس روش و یشناس معرفت ،یشناس یهست چون یمسائل تیاهم رغم یعل ان،یم نیا در

 با مرتبط ای یانانس مسائل غالب موضوع معنا، کی به و محور انسان رایز شود؛ یم شمرده «المسائل ام» یجهات

 نیا از یمیمفاه و حکومت خ،یتار جامعه، ت،یریمد است،یس هنر، اخالق، معرفت، عقل، علم، ن،ید. است یآدم

 (.1 ،1371 ،ینصر)اند موضوع بدون او تصور یحت و انسان نوع وجود بدون دست،

 انیب منظور، بلکه ست،ین  یانتروپولوژ منظور، که گفت دیبا مقال، نیا در ما مدنظر یشناس انسان خصوص در

 کمال به یابیدست یها تیقابل و عتیطب قت،یحق شناخت نیچن هم و آن از هدف و انسان شیدایپ یچگونگ

 (.1361 ،یرجب)است
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 (Hartley, 2006)های عملی آن : پیوستار ادراک انسان در ادبیات غرب و رهنمون2جدول 

 ای وظیفه تنپیوری مستبدانه چهارچوب
سلطان 

 خیراندیش
 غیر استبدادی موفقیت حمایتی ای دانشکده زندانبانی

 روبرت گرین لیف دیوید مک کللند التون مایو چستر بارنارد فردریک تیلور ماکس وبر هنری فایول ------ نیکل ماکیاولی مؤسس

 کتاب مقدس 1513شهریار  منبع
اداره عمومی و 

 المللی بین

قدرت قانونی و 

 بورکراسی
 وظایف مدیران مدیریت علمی

هاثورن و مطالعات و تحقیق 

 شرکت وسترن الکتریک

شناسی موفقیت  جامعه

1961 

رهبر به عنوان 

 خدمتگزار

 خادمیت های انسانی نیازمندی انسانیت کارگران شراکت منابع اقتصادی امنیت کارایی سازمانی الهیات کارمحور قدرت یمبان

 خالصه

ستی بای کارمند می

های  مطیع درخواست

مدیریت و سازمان نگه 

 داشته شود

نیاز  کار سخت، پیش

 امنیت دائمی است

کارگران نیازمند 

ساختار 

مراتبی و  سلسله

خطوط راهنما 

 هستند

تصمیمات کمتر از 

 حد مطلوب

کارایی از طریق 

سازی و  تخصصی

استانداردسازی 

 وظایف

کارگران نهایت 

اختیارات را به موجب 

 ر کار دارندمشارکت د

های اجتماعی  ساخته

مند ارتباط با یکدیگر  عالقه

هستند. تمایل به همکاری 

متقابل در عوض رقابت و 

 تعارض وجود دارد

انگیزش از نیاز به موفقیت، 

قدرت، و تعلق، ناشی 

ها ممکن  گردد؛ انگیزه می

است بر اساس جهت زندگی 

 و تربیت رسمی تغییر یابد

نیازهای دیگران در 

ت اول اولوی

 باشد دهی می خدمت

مفروضات در خصوص 

 انسان

شرور، خودخواه، 

 غیرقابل اعتماد

گناهکار، قابل بازخرید 

 کردن

عادی، قابل انتقال، 

 های ابتدایی توانایی

غیر عقالیی، 

 موضوعِ احساسات

فایده و  تنبل، بی

 مصرِف

توانمند، توانایی قبول 

 یا رد اقتدار

اجتماعی؛ دارای روحیه 

 همکاری
 مند اتاً انگیزهذ

دیگر محور، یک سرباز 

 خوب

انتظارات مدیریت از 

 کارمند
 اطاعت

باید تابع مدیر باشد که 

 شود عبادت محسوب می
 موافق و مطیع مشارکت

بیشترین دستاورد 

 مالی
 محور عملکرد اجتماع مسئولیت پذیری

پیشنهاد عملکردهای مبتنی 

 های شخصی بر دغدغه

کمک و همکاری 

 متقابل

 ز مدیریتتمرک
حفظ قدرت از طریق 

های سیاسی و  روش

 عملی

 وری از طریق گناه بهره
 یتدارک و اجرا

 ها یاستس

عقالیی و منطیقی 

در تصمیمات 

 سازمانی

های عادالنه  موظفی

و منصفانه متناسب 

 با پرداختی 

احترام به اختیار 

گیری  تصمیم

 کارمندان

سالمتی روانی و رضایت از 

 روابط سازمانی
 و مسئولیت فردی  انگیزش 

عالئق مشترک در 

دستیابی به اهداف. 

قرد رهبری شده 

 خودش رهبر شود
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 هدف  گروه عنوان به را انسان که است درصدد غرب شد، اشاره نیا از شیپ که گونه همان متاسفانه

 به توان ینم سانان با که داشت توجه دیبا. بشناسد گرید شناخت یها راه از فارغ و تجربه صرف با ،یگذار   استیس

 در که ییها هینظر غرب،. دیچیپ نسخه او یبرا  محدود عقل از یریگ بهره با و کرد عمل یشگاهیآزما موش مثابه

 ت،یریمد در غرب. است شده نقض زمان مرور به و بوده خطا و آزمون بر یمبتن همه است، کرده ارائه انسان خصوص

 را خود مطلوب کارمند و ستینگر یم یاقتصاد منظر از او به و دهید یبعد تک و طیبس یساحت یدارا را انسان ابتدا

 در را انسان یاجتماع بعد انسان، تیریمد در شکست دنبال به و آن از پس کرد، یم فیتوص مغز یب و زور پر لیگور

 یسو زا آن ی طلبانه منفعت کردیرو لیدل به و کردیرو نیا مخالفان یسو از بعدها که کرد لحاظ خود محسبات

 یول کرده اعتراف انسان تیماه یدگیچیپ به انسان آن از پس شد؛ ردهیش گاو به انسان سطح لیتقل به متهم منتقدان

 و ،یمبان نظرداشت با یتیریمد اتینظر ی خالصه 2 جدول در. دیگرد سمیمدرن پست گرفتار حل راه ارائه در متاسفانه

 .است شده دهآور تیریمد انتظارات و شناسانه انسان مفروضات

شناسی و  از عقالنیت قدسی که مطلوب نظر نگارندگان است، سیری را در هستی مند گذار بهره سیاست

شناسی داشته و به نظام توحیدی با معنای حداکثری آن اعتقاد کامل پیدا کرده است و در تمامی  انسان

ید توجه داشت که در سر تا سر این تحقیق و بابیند.  تعالی را جاری و ساری می های خود خداوند باری گذاری سیاست

اند؛  مند مواجه ی ذهن محققان جای دارد که با نظامی قانون زمینه در اغلب تحقیقات علمی، این پیش فرض در پس

ای برای تحقیق علمی بر  دهند و انگیزه ورت اکثر تحقیقات علمی موضوعیت خود را از دست میص چرا که در غیر این

 ماند؛ قانون باقی نمی یروی یک نظام ب

 سَبْعَ خَلَقَ الَّذِی»توان دالیل متعددی از قرآن کریم در این رابطه ذکر کرد:  الذکر، می عالوه بر دلیل عقلی فوق

(؛ یعنی 3 کریم، ملک،  قرآن«)فُطُورٍ مِنْ  تَرى هَلْ الْبَصَرَ فَارْجِعِ تَفاوُتٍ مِنْ الرَّحْمنِ خَلْقِ فِی  تَرى ما طِباقاً سَماواتٍ

بینی. پس  گونه تفاوت و اختالفی نمی بخش هیچ که هفت آسمان را باالی هم آفرید. در آفرینش)خدای( هستی همان

 لَهْواً نَتَّخِذَ أَنْ أَرَدْنا وْ؛ َ العِبِین بَیْنَهُما ما وَ األَْرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقْنَا ما وَ»بینی؟ و  چشم بگردان، آیا خلل و نقصانی می

دو است به   چه میان آن (؛ یعنی وآسمان و زمین و آن17و 16کریم، انبیا،  قرآن«)فاعِلِینَ کُنَّا إِنْ لَدُنَّا مِنْ تَّخَذْناهُالَ

ی )این کار(  کردیم، اگر کننده را از نزد خود اختیار می خواستیم مشغولیتی بگیریم، قطعا آن چه نیافریدیم. اگر می بازی

 بودیم.

توان  مند بودن نظام هستی داللت دارد، می مند و هدف غه نیر، دالیل متعددی که بر نظامالبال از متن نهج

مند از  فرض، انسان بهره بر اساس این پیش(. 453، 439، 361، 360، 189، 31)ر.ک. ترجمه آیتی، استخراج کرد

ها و در  مبتنی بر آن شود تا اهداف ابر سیستم عالم هستی را کشف کرده و عقل قدسی و دوراندیش، بر آن می

تر را تبیین نماید. به عبارت دیگر، انسان عاقل، با تصدیق مقام  های سطح پایین ها، اهداف سیستم راستای تحقق آن

آید، بلکه، تمام سعی او بر این است تا نظر  مخلوقیت خویش و با آگاهی از مقام خالق، خود درصدد جعل هدف برنمی

 ساس عمل نماید تا بتواند در راستای اهداف حقیقی گام بردارد.خالق را کشف نماید و بر آن ا

العالمین است؛ بر این اساس، خداوند تنها خالقی  های دینی ما، پروردگار جهانیان، رَبِّ چنین، مطابق آموزه هم

ند و مقام رسا نیست که عالَم  را خلق کرده و خود به کناری نشسته باشد؛ بلکه هر لحظه و هر آن بر عالَم، فیض می

خداوند ثابت است. بر این اساس، باید توجه داشت که راهبردها و سازوکارهای ربّانیت نیز عالوه بر مقام خالقیت برای 

جا که عالم هستی، نظامی  های خداوندی باشد، در غیر این صورت، از آن بکارگیری شده نیز باید مطابق با سنت

ادیِ مغایر با حُسن فعلی به سرانجام نخواهد رسید)سایت بنیاد هوشمند است، سازوکارها و راهکارهای پیشنه

 (.1390تیرماه  28المللی علوم وحیانی اسرا،  بین
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