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Abstract: 
Despite passing half a century of continuous sympathetic welfare oriented policy 

making efforts by Iranian politicians and policy makers, there are still important problems 

in the economic, industrial and social fields, which have become more complicated and 

accumulated. The result is a kind of passivity and grounding the governance capacities 

and capabilities which can be explained by term "compound complexity". The purpose of 

this article is to provide an effective framework for understanding policy issues and 

problems, by employing concept of compound complexity, which helps policy analysts 

and government officials to find root causes of policy failures and unintended 

consequences in earlier stages. In addition, a common understanding of the main conflicts 

can be obtained by deciphering the compound complexity, leading to more effective and 

constructive stakeholders’ agreement. Furthermore, it prevents silent death of policies 

before losing opportunities and wasting time. At the end, three approaches (1) 

transformation in the arrangement of political forces, (2) institutional innovation and (3) 

platform-based information technology are presented to get out of the compound 

complexity trap. 

Keywords: Complexity, Compound Complexity, Governance, Policy Failures, Governance Inaction 

 
DOI: 10.22034/jmi.2022.163484

 
1. Corresponding author: hr.fartokzadeh@gmail.com 

https://doi.org/10.22034/jmi.2022.163484


 

151 

 

 
( 57یاپی)پ 3شماره   16دوره 

 1401  پاییز

 یفهم انفعال حکمران یبرا یافتیمرکب؛ ره یچیدگیپ

 
 151-189صفحات  (09/09/1401تاریخ پذیرش:   13/07/1401)تاریخ دریافت: نوع مقاله: پژوهشی 

   
 .یران، اهرانتمالک اشتر،  یدانشگاه صنعت یع،صنا یو مهندس یریتدانشکده مد یریت،گروه مد یاردانش  1 زادهفرتوک یدرضاحم

 

هران، ت، بائیدانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباط  روح اهلل جعفری

       .یرانا
  

 

  چکیده
برخی  ، اکنونهای مستمر و دلسوزانه سیاستی متولیان امور کشورقرن از تالشگذشت نیم باوجود

برخی  تر وهتر، انباشتهای اقتصادی، صنعتی و اجتماعی، بغرنجاز مسائل و مشکالت کشور در زمینه

و یا اهمال  یکارکمتوجهی، کمناشی از لزوماً  های سیاستیشکستتر شده است. این ها نیز محکمگره

با  ارضپرتعهای میدان دره دولت همداخله و مواج کیفیت عمدتاً ریشه درمسئوالن نبوده بلکه 

حاصل از  گذار با نتایجسیاست هایبین نیت یتوجهقابلاست که شکاف  داشته کنشگرانی گوناگون

 حکمرانی آن انفعالبع تبهایجاد نموده است. این نوشتار تالش دارد ناکامی سیاستی و  هااعمال سیاست

رکب برآمده مکه وضعیت پیچیدگی  دهدیمنشان همچنین دهد و را با مفهوم پیچیدگی مرکب توضیح 

های کنشگران سیاسی و سیاستی است که حلبندی خاصی از مسائل و مشکالت و راهاز چارچوب

 ی از وضعیترمزگشایشود. با و در طی زمان منجر به ظهور نتایج ناخواسته سیاستی می یجتدربه

تعریف  های اصلی وبه کشمکش م مشترکی نسبتتوان در ارکان حکمرانی فهپیچیدگی مرکب می

 منابع و ن با مراقبت ازحال و آینده ایجاد کرد و همچنیبالقوه و بالفعل نفعان تر محل نزاع ذیدقیق

سه  انیدر پا را مهار نمود. آنمخرب  پیامدهایها و ها، وجوه ناخواسته سیاستاصالح مستمر سیاست

، بر پلتفرم یناطالعات مبت ی( فناور3و ) ینهاد ی( نوآور۲)،یاسیس یقوا شی( تحول در آرا1) افتیره

  .است شدهارائهمرکب  یدگیچیاز تله پ رفتبرون یبرا

 ی.انفعال حکمران یاستی،س یناکام ی،مرکب، حکمران یچیدگیپ یچیدگی،پ واژگان كلیدی:

 
1 .مسئول مکاتبات :hr.fartokzadeh@gmail.com.com  
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 مقدمه -1

همه  متوجهبا درجات مختلف  و فراگیر طوربههای سیاستی ها و شکستاگرچه ناکامی

توان در همه می کهیطوربه؛ بیشتر نمایان استدر ایران این پدیده ها است؛ اما دولت

های . اگر ناکامیسیاستی مشاهده نمودها، مصادیق و ردپاهایی از ناکامی نشانه ،هاحوزه

سیاستی را به معنای عدم دستیابی به اهداف، نسبت نامتعارف هزینه و دستاورد و یا آثار و 

؛ در کشورمان به دالیل مختلفی ردپای ناکامی میرینظرگتبعات مخرب یک سیاست، در 

زیست، صنعت و سیاست به ها از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، محیطسیاستی در اغلب حوزه

بندی آن و صورت سازیورزی، مفهومها، اندیشهخورد. گستره و شدت این ناکامیچشم می

اندیشیدن به گونه خاص ناکامی سیاستی در کشور،  چراکهسازد. تر میرا ضروری

 طلبد.ای میبندی تازهچارچوب

دولت در مقام اداره امور عمومی، با معماهای متعدد و متکثری مواجه است. دولت 

وجودیتی برای حفظ و مراقبت از امر کلی تأسیس و برساخت شده است و این م عنوانبه

امر کلی مسئولیت در قبال امنیت، آزادی، عدالت و دیگر اصول مقوم جامعه و کشور است. 

هایی تولید و ها، قوانین، دستورالعملمستمر سیاست طوربهبرای تحقق این مهم دولت 

یی عمل ، در فضا، دولتدرواقعکند. ن تأسیس میآ هایی برای انجامنهادها و سازمان

اند. هرچه محیط به جهت تنوع و تکثر در آن فعال یشماریب هایکند که خرده سیستممی

ها پیچیده شود، نقش غایی دولت که حافظ امر کلی است با توجه به عاملیت خرده سیستم

دار اثرات منفی جانبی خرده آن دولت میراث تبعبهگردد؛ و ها تضعیف میخرده سیستم

امر کلی در معرض فرسایش، کاهش و نادیده گرفته شدن  تیدرنهاها خواهد بود. سیستم

های دولتی که حامل کلیت است محمل اثرات جانبی و خارجی جهان گیرد وقرار می

 گیرد.ها قرار میها و سیستماختصاصی دیگر میدان

شود، حکمرانی سبت با آن فهمیده میهای سیاستی در نمفهوم مرکزی که شکست

رصیانتی و هایی از زندگی اجتماعی که در آن امکان برداشت تدریجی غیموقعیتاست. 

استعداد بروز پیچیدگی مرکب را دارند.  وجود داشته باشد،ها خاموش از منابع و فرصت

مرانی، حکها نیازمند حکمرانی کارآمد و اثربخش هستند. توان گفت که این موقعیتمی

است؛  درصحنهترکیبی از سازوکارهای اعمال قدرت از سوی دولت و دیگر نیروهای حاضر 

برداری معقول، مراقبت نموده و های اجتماعی در عین بهرهبه ترتیبی که از منابع و فرصت
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منابع  تواند آب، ساحل، تراکم شهری وپایداری و استمرارش را حفظ نماید. این منابع می

 باشد. دستنیازاهای بازنشستگی و مواردی ر ارزی کشور و تعهدات صندوقمالی، ذخای

اما این  ؛اندنفعانی متعددی دارند، مستعد کشمکش و مصالحههایی که ذیتمام موقعیت

موقعیت  چراکهصالحه لزوماً منصفانه، معقول، پایدار و سطح باال نیست؛ م -کشمکش

د، هستن نفعان نزدیک، بعضی دور از موقعیتکنشگران متفاوت و ناهمسان است؛ برخی ذی

 هایکشمکش هآثار و پیامدهای همشوند. بعضی امروز و بعضی فردا در صحنه حاضر می

ه ب در دهبرای مثال، در انتقال آکند؛ ظهور نمی ، در همان لحظهیک موقعیت معطوف به

 ۲0ای آب را جابجا کرده است ناپیدا بوده است؛ دولت در یک نقطه 1400تنش آبی  1370

حاضر نیستند  حنهدرصنفعان همیشه دهد. ذیسال دیگر اثرش را در مکانی دیگر نشان می

ربه و تواند همچنان فنفعان در لحظه حاضر باشند وضعیت پیچیدگی مرکب نمیاگر ذی

چیدگی ت پیپردامنه شده و مستور بماند. با طرح شدن دقیق مساله و آرایش نیروها، وضعی

 شود و ممکن است معما به پیچیدگی فنی فروکاسته شود و تحت کنترلمرکب آشکار می

 امر مرحله جنینی انفعال حکمرانی است. درواقعدرآید؛ وضعیت پیچیدگی مرکب 

ها و سو و شکستسیاستی از یک مدتکوتاههای مقطعی و یقانفعال حکمرانی برآمده از توف

بلندمدت سیاستی از سوی دیگر است؛ سیاستی که قرار خاموش و تدریجی های ناکامی

کند و معماهای کوچک و بزرگ متعددی در زمان و بوده حل معما کند مشکل تولید می

 اند: یکی اینکهاگونگون دهیتندرهمکند. آبشخور این معماهای مکان دیگری خلق می

سازد. پیگیری برقرار می« خیر کار»و « خیر عمومی»بین  یهماننیاگذار نسبت سیاست

 کارگذار هر بردار نیست؛ اما سیاستتعطیل بوده وهای ذاتی دولت خیر عمومی از مسئولیت

 کلیت بار نموده دوش آن تعهداتی را بر واسطهبهخیری را خیر عمومی قلمداد نموده و 

است. دوم اینکه حکمرانی بین تعهدات رو به رشد و منابع محدود و رو به کاهش، تعادل 

ایجاد  «دولت پرتکفل»توجهی به سرشت منابع، با تقبل تعهدات، برقرار نساخته و با کم

که به جلب  یوالنئاز مقامات و مس یبرخ یفعالشیبهای خوب و نموده است. سوم، نیت

بخشی از جامعه  برخورداری، بار هزینه دهندیم یشتریب تیمخاطبان اهم یالحظه تیرضا

 ریتأثتحت مسئوالن کشور،  چهارم اینکهگذاشته است.  دیگرانیا جماعتی را بر گرده 

مطالبات پاسخ به  زودبازده را درو  سریع هایحلراه التهابات سیاسی و هیجانات اجتماعی،

 و مداخالت دولت آن پیامدها و تبعات اقدامات تبعبه و اندانتخاب نمودهمشکالت مردم و 

شده است؛ و پنجم اینکه موضوع وابستگی به مسیر در ذهن تلقی می تیاهمکمو  رنگکم
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ها بسته به گذار این بوده که سیاستگذار جدی گرفته نشده است و فرض سیاستسیاست

را اتخاذ نمود و دولت در  تصمیمی توان هرهر زمان می که یاگونهبهاند نه موقعیت؛ اراده

گذار در ذهن سیاست 1ییجاجابه نهیهز، رونیازاها قادر و قاهر است. تغییر مسیر سیاست

 انگاشته شده است. وزنکم

های سیاستی و انفعال شکست برای فهمطرح پیچیدگی مرکب  ضرورت و اهمیت

 تولید ظرازن هم گذشته، اشتباهات تکرار خطر معرض ما در»که  روستنیازاحکمرانی 

 ( باMcconnell,2015)«شکست هستیم از گرفتن منظر درس از هم و سیاستی هایشکست

چگونه رقم  در ایران سیاستی هایناکامی پرسش نوشتار حاضر این است که توجه به این،

 یحکمرانآن انفعال  تبعبه های سیاستی وناکامی ایده نوشتار این است که خورد؟می

. مرکب مینامیمخورد که آن را پیچیدگی مرکب تکوین تدریجی وضعیتی رقم می واسطهبه

-اشاره می و در حجاب بودن پیچیدگی به پوشیده و پنهان بودن سوکیبودن پیچیدگی از 

بیه تی شکند و از سوی دیگر به خودساخته بودن آن داللت دارد. پیچیدگی مرکب از جها

اعف یک پیچیدگی مض«. نداند که نداند»صف حال کسی که است و« جهل مرکب»استعاره 

گیر ن. هدف از طرح مفهوم پیچیدگی مرکب، فهم چگونگی زمیشودیمکه ساده انگاشته 

یی که هانوپدید عمومی است. مساله از مسائل شدن حکمرانی در مواجهه با گونه خاصی

ها میان آن یدارری تعادل پاکه برقرا یاگونهبهد نفعان ناسازگاری حول آن قرار دارنذی

ود ر از توان موجحکمرانی فرات هایمیسر نیست و تحقق این امر نیز به ظرفیت یسادگبه

 نیاز دارد.

ت کند. بخش نخسبخش پیگیری می سهدر  را رهیافت پیچیدگی مرکب ،حاضر نوشتار

 گذاراستیسافتادن فرو هایزمینهبخش دوم،  ؛نمایدپردازی میپیچیدگی مرکب را مفهوم

ا بانی را بندی انفعال حکمرچارچوب ،و بخش سوم ؛کندطرح می را پیچیدگی مرکب در تله

 .دهدنشان می مختلف یهاتیموقعاز  ییهاتیرواشرح 

 

 

 

 

 
1switching cost 
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یچیدگیپ یهتا نظر هایستمس یهاز نظر یچیدگی؛تبار پ -2  

 هاعمومی سیستم نظریه -2-1

 زمان از هاستمسی پیچیدگی است. نظریه نظریات درآمدپیش ها،عمومی سیستم نظریه

 تأثیر یاجتماع علوم دانشمندان هایمدل و افکار بر بیستم قرن اواسط در خود پیدایش

 چشمهسر برتاالنفی فون لودویگ از «هاعمومی سیستم نظریه» اصطالح .است گذاشته

طرح نمود. های باز و بسته را سیستم تمایز بین (. ویDooley,2000گرفته است )

همانند موجود  های بازاما سیستم ؛دارندنخود  گونه تبادلی با محیطهیچ های بستهسیستم

از  های خود راهای باز ورودی. سیستمدارندتعامل  با محیطخود زنده برای تداوم حیات 

گردانند. کنند و به شکل محصول دوباره به محیط بازمیها را تبدیل میگیرند، آنمحیط می

ان اند و در واکنش به تغییرات در محیط، سازگاری نشبه محیط وابسته برای حیات خود

گوید انواع رفتارهایی گیرد که میاز این پیشنهاد سرچشمه می شهرت برتاالن فی دهند؛می

های دیگر های باز حوزهشوند در سیستممشاهده می شناسیهای باز زیستدر سیستم که

امکان  ها کرد که در آنسیستم نظریه عمومی اقدام به طرح ،رونیازا ؛اندمشاهدهنیز قابل

 .(1388جکسون،) داردبه رشته دیگر وجود  ،از یک رشته انتقال شناخت

 مطالعات زیربنای که است ایرشتهبین و ایرشته فرا ایها نظریهنظریه سیستم

 هاسیستم ظریهن بنابراین، است؛ علم و هاسازمان جامعه، طبیعت، در پیچیده هایسیستم

 فعالیت نتایج برخی تولید در هماهنگ طوربه کهرا  عناصری آن در که است چارچوبی

 .(Yawson,2013) دهدمی قرار موردمطالعهکنند، می

 تعامالت کند و همچنینمی توجه پویا کل یک عنوانبه سیستم به سیستمی، رویکرد

 مسیرهای نسبت به نگرکل دیدگاه حالدرعین و گیردمی نظر نیز در را خرد سطح در پویا

 مختلف کنشگران زیرا ؛ردیپذیم را 1بیرونی تأثیر وجود رویکرد سیستم دارد. این تکامل

کنشگران؛  متقابل وابستگی و ارتباط .دهد تغییر یطورکلبه را سیستم تکامل مسیر تواندمی

 ساختارهای ؛ وجودسیستم تنظیم برای بازخورد وجود ؛سیستم کنشگران هم تکاملی

های از ویژگی (وابستگی به مسیر) تاریخ با و پیوند بیرون محیط با تعامل برای پراکنده

 (Tani & Sasso,2018است )سیستمی  هایعمومی نظریه

 
1outward influence 
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را  یتروا یلتا تحل یاضیر یسازمدلاز  یکردهااز رو یاگسترده یفط یستمیس نظریات

 کلی دسته سه در را هاسیستم نظریه. برخی (1398 ی،و زارع زادهفرتوک) ردیگیبرمدر 

 اندنموده بندیپویا طبقه هاینرم و سیستم هایسخت، سیستم هایسیستم

(Yawson,2013) در چهار دسته بهبود  یستمیس یکردهایرو یبندطبقه. همچنین

 نسبتاً یرتصو ،تنوع یشعدالت و انصاف و افزا ینتضم مقاصد، کشف یداری،و پا ییجوهدف

 .(1388جکسون ) دهدیمرشته ارائه  ینمتفکران ا یهاتالشاز  یروشن

 

 های پیچیدگینظریه -2-2 
تواند شیوه فکر و شود که میپارادایم جدید علمی توصیف می عنوانبهنظریه پیچیدگی 

 تحلیلنقطه عزیمت نظریه این مطالعه در باب جهان اجتماعی و طبیعی را تغییر دهد. 

نظریه ، نیباوجودا دهد.میتغییر  ،یک کل مثابهبهسیستم  به منفرد را از اجزاء سیستم

ای از مفاهیمی به یک نظریه منسجم تبدیل نشده است، بلکه مجموعهپیچیدگی تاکنون 

 عنوان عناصر نظریه پیچیدگیو به طرح شدهپردازان مختلف نظریه واسطهبهاست که 

تکاملی، ساختارهای پراکنده، قوانین ، خودساماندهی، همنوپدیدرفتار غیرخطی بودن، )

 طوربهپردازان پیچیدگی است. نظریه قرارگرفته موردتوجه( دستنیازاو مواردی  قدرت

 موردتوافقو حتی تعریفی که  اندمشخص این عناصر را در یک کل همبسته ترکیب نکرده

 .(Morçöl,2012اند )ارائه نداده نیز باشد،

: شده است ترسیمبه دو صورت  پیچیدگی نظریه ها، موقعیتنسبت با نظریه سیستم در

شده طرح  هاستمیسعمومی  نظریه از ایزیرمجموعه عنوانبهنظریه پیچیدگی  یکی اینکه

آن  زیر چتر در هاسیستم نظریه و های پیچیده انطباقیسیستم پیچیدگی، نظریه که است

 هایپویایی ازجمله پیچیدگی نظریه با مرتبط عناصر برخی، نیباوجودا. دارندقرار 

قرار ها سیستم نظریه عمومی یبندچارچوب ، فراتر ازانطباق و آشوب نظریه غیرخطی،

 جیتدربه پیچیدگی ها وسیستم عمومی نظریه بین تمایزهای ،رونیازا. گرفتندمی

 شدهفیتوص جدید علم یک عنوانبه پیچیدگی نظریه . دوم اینکه،قرار گرفت یموردبررس

در این . است سیستمی هاینظریهدیگر  متمایز از پیچیدگی نظریه دهدمی نشان که است

 واقع شده شناساییمورد  مجزا نظریه دو عنوانبه پیچیدگی ها وسیستم عمومی نظریه ،نگاه

های پیچیده سیستم ها وسیستم ها ذیل نظریه عمومیسیستم نظریه که یاگونهبهاست. 

فارغ از اینکه نظریه (. Turner & Baker,2019) ردیگمی قرار پیچیدگی نظریه انطباقی ذیل
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یک علم جدید مطرح است، دارای  عنوانبهیا  هاستستمیسنظریه عمومی  پیچیدگی ادامه

 :دهیمقرار می مورداشاره را هاآن نیتریعموماست که برخی از  یاهیپاهای ویژگی

 علیت غیرخطی 
طورات مفهومی و تقاعده علیت است؛ در  تحول درپیچیدگی نظریه ترین شاخصه مهم

 حک وضوهم در مفهوم علیت و هم در مصادیق آن با ی نرشامدیپمصداقی علیت در دوران 

العمل یا متغیری یا یعنی در علیت، قاعده مشخصی بین عمل و عکس مواجه هستیم؛

را  قاعده علیت سردی و یخ، آتش و دود و مانند رفتاری برقرار است. مصادیق عینی

 یهاگونهنوع و ت، پیچیدگی طرح شد یهاهینظربا اما علیتی که  ؛دهدیمنشان  یسادگبه

 ،تعادلی های هدفجو ونمونه به الگوهای علی رشد نمایی، رفتار عنوانبه مختلفی پیدا نمود؛

 (.Sterman,2000شود )می اشاره هاسیستم یشناسییایپوشکل و نوسانی در  Sرفتارهای 

 نظریه ها اشاره نمود.روابط علی در نظریه سیستمتحول به  توانیمدر این راستا 

 یک سنتی علم کهکند درحالیمی مدل را هاسازه یا متغیرها بین علی روابط هاسیستم

 آموزاندانش. )برای مثال، نمایدمی مطرح معلول و علت بین راو خطی  طرفهکی رابطه

 کندمی معرفی را 1طرفه دو علیت مفهوم هاسیستم نظریه ،(دارند بیشتر یادگیری باانگیزه

 ترباانگیزه را هاآن خود نوبهبه که بیاموزند بیشتر دارند تمایل باانگیزه آموزاندانش)

 بر B سپس ،B متغیر بر A متغیر بنابراین شود،نمی فرض آنی دوطرفه علیت این (.کندمی

A تأثیر. گذاردمی تأثیر غیره و B بر A کنندهتیتقو حلقه کیگویند و می «بازخورد» را 

 گذارند؛ بنابراین،می تأثیر مشابهی جهت در یکدیگر روی B و A متغیرهای آن در که

 خواهند مثبت تعامل یکدیگر با عملکرد هایمحدودیت به رسیدن تا نیز یادگیری و انگیزه

 کاهش یادگیری یابد، کاهش انگیزه اگر که است معنی این به کنندهتقویت حلقه. داشت

(. در وضعیت پیچیده Dooley,2000شود )می انگیزه بیشتر کاهش باعث که یابدمی

توان روابط درونی پدیده نمی یراحتبهو  کندشدت پیدا می رابطه علت و معلول یشدگگم

 توانینم یتورم یطدر شرا یکاهش ارزش پول ملدر خصوص  ،را شناسایی نمود. برای مثال

یک پدیده  شود،دارایی مردم چگونه کم می ارزش اینکهبه یک علت ارجاع داد.  یآسانبه

کسری بودجه  ؛نسبت دادکاهش ارزش ریال را به شخص معینی  توانینمپیچیده است. 

بر کسری  توان علی و تورم و نقدینگی توان علی بر تورم دارد؛ برای نقدینگی دارد توان علی

 
1directional causality 
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باعث بدهکاری  و حکمرانی شبکه بانکی بودجه دارد. در کنار این عوامل، الگوی بانکداری

نقدینگی  دارد و بالعکس ریتأثنقدینگی و تورم  و این امر بر شودیمبه بانک مرکزی  هابانک

خود پدیده تورم از اینکه تورم انتظاری  گذارد.بانکی تأثیر می و تورم بر الگوی حکمرانی

کاهش ارزش ریال،  در خصوص رونیازانسبت به خودش توان علی دارد.  کند،ایجاد می

های علی که بر در بحث تورم شناسایی نمود؛ حلقه توان چندین مدل علیت حلقویمی

 پذیرد.گذارد و از تورم اثر میتورم اثر می

گار ظری ناسازبه لحاظ ن های مختلف علیت با قانون علیت اولیهاست که گونه ذکرقابل

 تنوع و علیت در پیچیدگی .(1371زاده،فرتوک) متفاوت است دادگینیست اما به لحاظ رخ

 .قرار داد موردتوجه، سرگذشت و تحول آن را باید گذشته برای فهم پدیده تاریخیت دارد و

 تاریخیت و وابستگی به مسیر 
های مدل بنابراین، است؛ «زمان بعد» پیچیدگی علم هایمدل همه مشترک عنصر

 جذاب کنند،می مطالعه را تغییر با مرتبط هایپدیده که پردازانینظریه پیچیدگی برای

 است ممکن ،درواقع. است مطالعه و فیتعرقابل زمان طول در تنها تغییر زیرا هستند،

 یهامیپارادا از کمی تعداد که باشد واقعیت این از ناشی پیچیدگی علم جذابیت از بخشی

 هایمدل. اندگنجانده خود در توجهقابل ایشیوه به را زمان بعد سازمانی نظریه در موجود

 رفته و فراتر رویدادها و هافعالیت صرف پیشرفت توصیف از معموالً پیچیدگی علم

 به هم پیچیدگی علم هایمدل دهند؛می توضیح را تغییر مسئول مولد هایمکانیسم

در بحث  (.Dooley,2000) دهندمی پاسخ سازمانی تغییرات« چرایی» و« چگونگی»

 رنگکمبینی و تعمیم شود و در آن امکان پیشها مطرح میتاریخیت نوعی یکتایی پدیده

 بینیپیش قابل و منظم هایها به روشسیستم خاصی شرایط به این معنا که تحت شود.می

 هایتفاوت تقریباً. پذیری دارندنابینیپیش رفتار دیگری شرایط تحت کنند ومی عمل

 تا شودمی سیستم هایواکنش تدریجی واگرایی به منجر اولیه شرایط در تشخیص غیرقابل

 .(Rosenhead et al.,2019گردد )می متفاوت کامالً رفتار تکامل تیدرنها اینکه

 کنندمی فرض پیچیدگی علم هایمدل که است معنی این به زمان بعد توجه صریح به

 علم هایمدل عالوه،به هستند. تاریخی و مسیر داشته به وابستگی زنده هایسیستم که

 سیستم در غیرخطی تعامالت دلیل به اغلب تغییر که کنندمی فرض معموالً پیچیدگی

انطباقی  فشارهای دلیل به تواندمی عملکردی و ساختاری است. تغییرات بینیپیشغیرقابل

 در. کنندمی عمل «آشوب» و «نظم» هایرژیم بین معموالً هزند هایشود، سیستم ظاهر
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 سیستم اجزای به لیتقلرقابلیغ روشی به یدهمانخودسا پویا قرار دارند و تعادل شبه کی

 افتد.می اتفاق

 مه معلول و علت بین زمانی یخی این است که تأخیرهای بحث مطالعه تاراز دشواری 

 زیرا کند،می تریچیدهپ را الگوها این مشاهده هم و هاسیستم نظریه هایمدل بندیفرمول

 .کند رتغیی زمان طول در خود است ممکن یا باشد تعیین غیرقابل است ممکن تأخیر این

 (.Dooley,2000است )عالوه بر این، نشان دادن روابط دوسویه و بازخورد نیز بسیار دشوار 

 ته؛ نتایج متفاوت و پیامدهای ناخواسنوپدیدی 
 دهدیمرخ  یزمان نوپدیدی .است های پیچیده، نوپدیدیسیستم کلیدی صرایکی از عن

 سیستم را که شودمی منجر جدیدی هایحالت به سیستم اجزای وانفعاالتفعل که

 کند،حرکت می پیچیده به ساده از سیستم یک که یااندازهبهکند. می بینیپیشغیرقابل

 در ر سخن، روابطکنند. به دیگکمتری پیدا می اطمینانقابلیتنیز  بینیپیش سازوکارهای

همدیگر و  است و از پیوندهای متقابلی که بین اجزاء با یرخطیغ پیچیده، هایسیستم

 ینیبشیپبلرقایغ جهان و ناخواسته باز با یکدیگر دارند، پیامدهای یهاستمیسهمچنین 

 نتایج هب منجر که است متغیرها پیچیده تاتصاال از مجموع، ناشی . رفتاردگیرشکل می

 به را بعدی هایحالت تواننمی نوپدیدی، هایویژگی دلیل به .شودمی انگیزشگفت

 در یپیچیدگ نظریه (.Dooley,2000, Turner & Baker,2019) تبدیل نمود قبلی هایحالت

 یچیدگیپ نظریه. است متفاوت هاستمیسعمومی  با نظریه ییگراکل اصل درک نحوه

کل متفاوت » :ارد کهدگیرد، اذعان  نظر در آن اجزای مجموع عنوانبه را کل اینکه یجابه

 به را کل تواننمی به خاطر ویژگی نوپدیدی «.است هاآن تعامالت و اجزای مجموع از

 ازلحاظ کل .شودمی گرفته نظر در جدید واحد یا موجود یک کل داد، تقلیل اصلی اجزای

نمود  مقایسه باهم معناداری طوربهرا  هاآن تواننمی و است متفاوت آن اجزای با کیفی

(Turner & Baker,2019). 

 پیچیدگی مرکب پردازیمفهوم -2-3

که در باال در خصوص پیچیدگی نشان دادیم، مضاف پیچیدگی مرکب نیز هم  طورهمان

مفهوم، طرحی  عنوانبهپیچیدگی مرکب  است؛« وضعیت» عنوانبه و هم« مفهوم» عنوانبه

 نحوهو  دادهمعماهای حکمرانی را در جامعه ایرانی مورد تأمل قرار  از پیچیدگی است که

قرار  یموردبررسرا گذار موضوعات از سوی سیاست بندی، فهم و حل مسائل وچارچوب
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کلیت بغرنجی است که  شرایط معطوف به وضعیت، عنوانبهپیچیدگی مرکب  .دهدمی

 .از آن دشوار است رفتبرون، برای شیوپپسو راه  است بانیگربهدستجامعه ایرانی با آن 

برای  ؛است ستمیس یشناسییایپوو  یدگیچیپ اتیاز نظر متأثر مفهوم پیچیدگی مرکب،

و  ۲یشناسشناخت، 1یشناسهستیالیه  در سه آن را ابعاد ،پیچیدگی مرکب توسعه مفهوم

 دهیم.می شرح یشناسروش

در این  درواقع است. مرکب عنصر پیچیدگیترین مهم« شاکله»، یشناسیهستدر الیه 

، سیستم یشناسییایپو که در طورهمانبار مفهومی روی شاکله است.  ترینالیه، بیش

هسته مولد عمل و کنش  عنوانبهکند. ما در اینجا شاکله را بازخورد این بار را تحمل می

 شاکله استمرار دارد شاکله توان علی دارد.«. 3شاکِلَتِهِ عَلى یَعْمَلُقُلْ کُل ٌّ » دانیم.انسانی می

دارد. شاکله  است و وابستگی به مسیر خوردهگرهماهیت شاکله با وابستگی به مسیر  درواقع

های . از ویژگیبپذیرد ریتأثتواند از دیگران هم که البته می شودمی ساخته، خود لهیوسبه

توسط خود کنشگر ساخته  و نامحسوس در فرایند تدریجی توان گفت کهمیشاکله 

 .باشدغفلت  تواند از آن درمیو خود سازنده نیز  شاکله یک امر تاریخی است شود.می

ای در و در لحظه شودایجاد می در من/ما جیتدربهیعنی شاکله  شاکله لحظه ناگهانی دارد

 کند.عمل می من/ ما

های مختلف در اراده جمعی آنچه اهمیت دارد این است که شاکلهتکوین  در

را  و مسیری ایجاد کردهدر کنش و کشمکش با هم فضایی را  نیروها این و ؛اندکشمکش

معطوف به  دو اراده ،. در این میانیابدمیو صیقل  گرفتهشکل  جیتدربه کهسازند هموار می

در همه بازیگران و  که« منفعت معطوف بهاراده »توان شناسایی نمود: یکی، کنش را می

وجود دارد؛ و در زندگی روزمره جاری و ساری است. این اراده  کنشگران زندگی اجتماعی

 در محیط و جامعهخود نزد هر بازیگری حقیقی یا حقوقی وجود دارد و متناسب با منافع 

به  و داردانسان طلبی ریشه در سودجویی و منفعتاین اراده کند. کنش کرده و تصرف می

 «اراده معطوف به کلیت» ،دیگری است. کسب موقعیتدنبال کسب دستاوردهای مادی و 

زند و آن را تنظیم نماید تا بخواهد بر اراده معطوف به منفعت حد است. این اراده می

 
1Ontology 
۲ Epistemology 

 (84کند. ) سوره اسراء آیه اش عمل میبر اساس شاکله )عاملی(بگو هر 3
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شود.  فراهمپذیری جامعه و کشور فراگیری، عدالت بین نسلی و زیست معیارهایی چون

معطوف به  ارادهبا  ضرورتبه، برای آنکه پایداری داشته باشد، جویانهنفعتاگرچه اراده م

منفعت در اجتماع  خواهد اراده معطوف بهمعطوف به کلیت می اراده .خوردکلیت پیوند می

هسته وجودی  ،در شاکله و کلیت کشمکش میان فردیت، گریدانیببهتعادل رساند.  را به

 .دینمایمتکوین پیدا در این کشمکش  هاجماعتشاکله  پیچیدگی مرکب است و

در  . امر پیچیدهاستشاکله نوعی  به دنبال فهم پیچیدگی مرکب یشناسشناختالیه 

و  هم شاکلهفما در طرح مفهوم پیچیدگی مرکب به دنبال  .شودتأمل به علیت فهمیده می

ای نوعی است. ما برهای شاکله شامل ساختار و من گردیم.در شاکله به دنبال علیت می

ا و وابستگی به مسیره؛ یعنی، کنیمرجوع می هایمانبه انباشت انتخاب ت خودیفهم اکنون

 -ختیارا زنجیره و خود تبدیل به اجبار شدند یهاانتخابکه با انتخاب یا عدم  ییهاامکان

ها و اختیار امروز حاصل یهاتله، اجبار و یا گریدانیببه. اندرا رقم زده اجبار –انتخاب 

 وکه در آن علیت خطی به علیت تاریخی  گذار بوده استهای کنشگران و سیاستانتخاب

 ت، هرگاهقانون علی در شود.تدریجی و نامحسوس تبدیل می و رفت و برگشتی و حلقوی

 یراحتبهتماعی مصداقش در امر اج اما آیددست می تامه فراهم آید معلول به شرایط علیت

 ذهنی و عینی هایای از پیچیدگیمجموعهپیچیدگی واقعیت اجتماعی،  شود.پیدا نمی

 نماید.میرخ  حلقوی و تاریخی صورتبه که در شاکلهاست 

 راتتغیی .هستند پنهان اغلب و نامحسوس و ظریف معلول و مرکب، علت پیچیدگیدر 

-میمل ع پویا پیچیدگی شبیه ینوعبهو  شودیمو نامحسوس در طی زمان ایجاد  ظریف

شاکله و  رابطه بین به هم خوردن در پی فهم چگونگی در این الیه .(Sterman,2000) دینما

گیر شدن آن حکمرانی و زمین و اینکه شاکله چگونه باعث استدراج هستیمامر کلی 

 شود.می

ز آن فراتر اما ا است سیستمی رویکردهای از متأثرپیچیدگی مرکب  شناسیالیه روش

ا از رتا بتوان کلیت  دنگذاریمدر اختیار  را و ابزاری هابینش سیستمی رویکردهای؛ رودمی

 نمود.و رمزگشایی  درک مختلف متقابل هایوابستگی و طریق شناخت روابط

 -تحلیلی شناسیروش از فرا رفتن برای تالش سیستمی، مختلف رویکردهای منطق

 سیستمی تفکر .شودمیاتخاذ  پیچیده هایپدیده تحلیل برای که است سنتی گرایتقلیل

مدنظر  ،شودمی پدیدار مستقل و ناهمگن هایبخش بین تعامالت از کهرا تأثیرات گوناگونی 

 که است این است مهم سیستمی تفکر مورد در آنچه. (Tani & Sasso,2018دهد )می قرار
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 سیستم مورد در تفکر توانایی به معنایکند که می بررسی نگرکل طوربه را هاستمیس

 مکمل که است اصلی معنای دودربرگیرنده  سیستمی تفکر. است کل یک عنوانبه

 و رودیمفراتر  منفرد اجزای از سیستم کل دیدن برای سیستمی تفکر ،سوکی از :یکدیگرند

 .بیندمی سیستم کل از بخشی عنوانبه را منفرد جزء هر سیستمی تفکر دیگر، سوی از

و  هاویژگی بررسی برای ایپایه عنوانبه ،کل متن در اجزا دیدن و اجزا از فراتر کل دیدن

 (Shaked & Schechter,2017) است شدهاستفاده سیستمی تفکر توسعه

و آن را  شناسندیمیی گراکلرویکرد سیستمی را به  که اشاره شد، عموماً طورهمان

پیچیدگی  مفهومی اما در دستگاه؛ کنندیمتلقی  جزءنگرگرا و تقلیلنقطه مقابل رویکرد 

و در  امری معماگونه عنوانبهمرکب مساله به این سادگی نیست در این دستگاه کلیت 

پیچیدگی  مفهومی در دستگاه .ردیگیمقرار  موردتوجهی انسانی هاجماعتمیانه کشمکش 

ی باز حترابهرا  هاقفلهمه  ی وجود ندارد کهنگرکلیی و گراکلنام  شاه کلیدی به مرکب

 های اختصاصی و برساخت شدهتابعی از جهانعنوان بهدر این دستگاه مفهومی، کلیت  کند.

تا تعریف خود را از  تالش دارد و هر جماعتی شودیمانسانی تلقی  یهاجماعت لهیوسبه

 هایدر جهان که هاستسالآبی کشور  ذخایر ،برای مثال؛ به کرسی بنشاند را کلیت

کشاورزان،  ؛ردیگیمتفسیر قرار  کنشگران مورد لهیوسبهو  شودیماختصاصی برساخت 

 تفسیر هرکدامی متنوع هارمجموعهیزو  ی فرعیبندطبقه هاده باباغداران و صنعتگران 

منابع آبی کشور دارند و به همین ترتیب رقبای جغرافیایی در قالب  خود را از کلیت

 آبی کشور از کلیت مسالهشان فهمو آب  از مساله شانیبندصورتنوع  تقسیمات کشوری

ی و مخالفان دارآبخوانو آبخیزداری و  ستیزطیمح متفاوت است. متولیان و طرفداران

 های اختصاصیکه با جهان کنندیمهای دیگری زندگی در جهان آب انتقالسدسازی و 

مرزی هم که ی هاآبو انتقال آب متفاوت و ناسازگار است. موضوع  پیمانکاران سدسازی

ی خونین هاجنگبه  تواندیمو حتی  کندیمو امنیت ملی پیدا  کیتیژئوپل ابعادی در حد

یک تعریف قطعی و نهایی از کلیت به  شودینمبین کشورها منجر شود. در چنین وضعیتی 

وجود ندارد. وضعیت  اساساًچنین تعریفی  چراکهنمود.  نام آب را به همه بازیگران تحمیل

 ازبسیاری که  مرکب است مصادیق پیچیدگی نیترمیبدخآب کشور یکی از حکمرانی 

و معمای  معمای ارزش زبان، معمای مکان، کلیت، معمای معماهای شاکله از قبیل معمای

ی هاحلراه غالبو  کندیم در آن جلوه گری اوج وجودی و شناختی خود در، بازخورد

 .بلعدیمی را در خود دستدم



 پیچیدگی مركب؛ رهیافتی برای فهم انفعال حکمرانی

 

163 

 

ی مرکبدگیچیپدر تله  گذاریاستس فروافتادنهای زمینه -3  

و  پیچیدگی یهاهینظرمفهوم پیچیدگی مرکب در عین تعلق به آبشخور مفاهیم و 

طرح  سیاستی را شکست خاموش ژهیوبه، موضوع انفعال حکمرانی سیستم یشناسییایپو

 مایمعکلیت،  معمایشاکله ). نقطه عزیمت وضعیت پیچیدگی مرکب، معماهای دینمایم

 که در یانکتهمعمای ارزش و معمای بازخورد( است.  معمای مکان، معمای زمان، زبان،

ست که ا نیدارد ا تیاهم نسبت بین معماهای شاکله ژهیوبه مرکب یدگیچیپ وضعیت فهم

 .کرد دایتوان پیشاکله نم یمعماها قیمصاد انیم یمرز روشن ،موارد یاریدر بس

 تیکل یر دل معماد مثالً و تودرتو هستند. دهیتندرهم شاکله غالباً یمعماها ،گریدانیببه

در  از ارزش یریتفس بر اساس کنش معطوف به منفعت، چراکه ارزش نهفته است. یمعما

ن کنشگرا یارزش در زبان اختصاص ریتفس نیو ا ردیگیکنشگران صورت م یجهان ذهن

اژه و از ل،یدر مس وسازساختموجه جلوه دادن  یبرا مثال، طوربه شود.یموجه جلوه داده م

 از استهبرخ ل،یامکان متروکه انگاشتن مس نکهیضمن ا شود.یاستفاده م «متروکه لیمس»

س است پ هامدین لیمکان س نیدر ا میدار ادیکه ما به  یتا زمان یعنی؛ زمان است یمعما

ن ر جهامتروکه که د لیمس نیشود در ایم ،جهیدرنتاست.  یمنتف نجایدر ا البیوقوع س

 تیوضع نیدر هم پرداخت. وسازساختبه  شودتلقی نمی لیمس گریگران دکنش یاختصاص

و  شودیمانجام  وسازساخت است. مؤثرمرکب  یدگیچیبازخورد هم در بروز پ یمعما

 لیسصرف در ماز مواهب ت لیبرداران از مس. بهرهستیدر کار ن یالبیگذرد و سیم هاسال

 ند.کیم تیهم سرا گرید یهالیشود و به مسیم تیمتروکه تقو لیمس تیبرخوردارند و روا

که  یانکند. عنویم دایپ تیکشور رسم یمتروکه در متون قانون لیکه عنوان مس یاگونهبه

ساخته بر یو جهان اختصاص یمرکب در شاکله جمع یدگیچیعمق پ انگریب خودیخودبه

 .هاستلیمس درباره

 ا به شرحرگذار در دام آن و فروافتادن سیاستپیدایش وضعیت پیچیدگی مرکب های زمینه

 ذیل است.

از  گذاراستیسی هاها یا تغافلغفلتمركب  پیچیدگینقطه عزیمت  -1-3

 .ستمعماهای شاكله ا

 ماا ؛ی بودن روابط استرخطیغو  هاتیقطعبر عدم  دیتأک پیچیدگی هاینظریه در    

 دهد کهقرار می موردتوجهرا  ییهاتغافلیا و  هاغفلتپیچیدگی مرکب، دستگاه مفهومی 

. این گیردپیش می های پرتعارضها و میدانموقعیت بامواجهه و مداخله  درگذار سیاست
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 و غفلت از معمای بازخورد است. ی اختصاصیهاجهانغفلت ناشی از دیوارهای بلند 

زبانی معطوف به رمزگشایی  و زمانی است؛ یزبانرمزگشایی از پیچیدگی مرکب ، رونیازا

 و های اختصاصی کنشگران استجهان و مفروضات هاتیروا، هاگفتمان، هااستعاره واکاوی

است. در پیچیدگی و بلندمدت  مدتکوتاهو  متوجه مباحث حال و آینده زمانی رمزگشایی

در پیچیدگی مرکب کنشگر جزئی از  ازآنجاکه .سازدمیها را هموار مرکب شاکله کنش

نقطه کورهای عمل خود از  حالنیدرعاست و در ساخت وضعیت مشارکت دارد و  شاکله

. گیردنادیده مینقش خویش را در ساختن کلیت و ظهور پیامدهای ناخواسته است،  غافل

رسیدن  ومساله تشخیص  جهیدرنت و گیردشکل می زبانی و زمانی معماهاىاینجاست که 

 .شودیم فهم مشترک دیریاب به

 .سازدیممساله را دشوار  یبندصورت، كلیت و منفعتكشمکش  -2-3

 با نیروهای حاضر در صحنه اجتماع است که ییهاتیموقعپیچیدگی مرکب برآمده از     

 ،درواقعکنند. ایفای نقش می قدرت درجات متفاوت همچنین با ، منافع وهاانگاره ،هاارزش

های مختلف دارای اراده معطوف به شدت با بازیگران و کنشگران زندگی اجتماعیهمه 

شود که اراده معطوف به منفعت هستند. وضعیت پیچیدگی مرکب از آنجایی آغاز می

 جیتدربهشود و حریف اراده معطوف به کلیت می با ایجاد سازوکارهایی منفعت و قدرت،

خورد. این عدم اده معطوف به کلیت به هم میتعادل بین اراده معطوف به منفعت و ار

ماهیت این دو نیروست. هرچه شدت و غلظت حجاب میان این دو گونه  تعادل ناشی از

 شود.تر میبدخیمنیز  وضعیتشود، بیشتر می اراده

مساله و گوناگون و ناسازگار  یهایبندصورتدر را  بین کلیت و منفعت، آثار خود کشمکش

ی از اگستردهبا طیف  گذاراستیسکه  یاگونهبه .دهدیما نشان هحلهراعدم توافق در 

های مناسب خود حلبنابراین تشخیص درست و راه ؛شودیممواجه  هاحلراهو  هاصیتشخ

مساله کنشگر دیگر تبدیل به یک کنشگر  حلراهممکن است شود و تبدیل می معمایک به 

 شود.می دشوار حلراهیک در این وضعیت غالباً طراحی و اجرای  شود.
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 .گیردخود از خود در حجاب قرار میدر وضعیت پیچیدگی مركب  -3-3

قرار در پیچیدگی مرکب کنشگر غافل از کنش خویش است و خود در حجاب خود     

شود و ردپای خودش را در ؛ یعنی جماعت خودش برای خودش حجاب میگیردمی

های کند. منظور از خود، خود جمعی است. در موقعیتگیری وضعیت گم میشکل

 ،هایریسوگگذاری درگیر مفروضات، نقطه کورها، پیچیدگی مرکب چرخه سیاست

هایی است که در ذهن و زبان کنشگران رخنه کرده و ها و مغالطهکژتابی ،هایریخوگ

ها را ببینند. توانند آننمی یراحتبهدر موقعیت  نفعیذو جماعت درگیر و  گذاراستیس

در  گیرد.بست خودساخته را به عهده نمیپذیرش این بن هاجماعتیک از هیچ کهیدرحال

 شود.یگم م تیوضع «ییبرما»و وجه  «1ییاز ما»وجه  انینسبت مپیچیدگی مرکب 

یا  کنندوضعیت درک نمی یدگیچیپ دیرا در بروز و تشد نقش خود کنشگران که یاگونهبه

ها و ایستارهای خود به رمزگشایی از پیوند مسئله با روایتیا حاضر و قادر  گیرندنادیده می

 .(139۲ یریزاده و وزفرتوک) ستندین

« تأخیر»و « فاصله»معمای  با گذاراستیسدر وضعیت پیچیدگی مركب،  -4-3

 مواجه است.

. دو استبا پیامدهای یک پدیده مواجه  ریتأخ همواره با گذاراستیسدر این وضعیت     

، سبب سوکیکه از  یاگونهبهد. نمایابهام و غفلت را تشدید می« ریتأخ»و « فاصله» مؤلفه

را  حل مسالهاختالل در تشخیص کنشگر شده و از سوی دیگر، توافق کنشگران برای 

دهد، بیرون از شود تا فهم آنچه رخ میباعث می ریتأخ. مشکل کندیمی افتنیندست

های طوالنی ممکن دستگاه شناختی کنشگران قرار گیرد و تنها از طریق بررسی سیکل

آشکار توجه  راتیتأثاینکه تنها به  جهتبه  گذاراناستیسباشد. به همین خاطر عمده 

های بلندمدت توجه بلندمدت برخوردار نیستند به پیامد دهای بازخوردارند و از نظام

 بردیمها را به حاشیه ، ویژگی تأخیر در پدیدهمدتکوتاهای و . بازخوردهای لحظهندکننمی

 
، از این مصرع معروف  حکیم ناصرخسرو، برگرفته شده است:  گفتا ز که نالیم که «برمایی»و « از مایی»واژه های 1

 ماست که برماست.از 
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. دینمایمبه ارزیابی سیاست مبادرت  مدتکوتاهاز طریق بازخوردهای  عموماً گذاراستیسو 

پدیده است که امکان رمزگشایی از « فاصله بین علت و معلول»دیگر مشخصه این وضعیت، 

، فاصله زمانی یا مکانی یا موضوعی بین علت و معلول، درواقع. دینمایمرا از کنشگران سلب 

 هم در یا و معلول و علت بین فاصلهدر اینجا، کنشگر متوجه  است. یتسرشت این وضع

 عواملی نیترکینزدیا  اولین به را مشکالت و نیست هامعلول وها علت ازای شبکه تنیدگی

 و کندمی تولید رایج باورهای اساس بر راها حلراه و دهدمی نسبت رسدمی ذهنش به که

 .گذاردمی اجرا به

همراه و سازگار  با پدیده جیتدربهكنشگران  ،وضعیت پیچیدگی مركب در -5-3

 .شوندیم

 مرحلهبهمرحلهو  یابدتدریجی تکوین می صورتبهپدیده در وضعیت پیچیدگی مرکب      

که  دنافتیممسیر و ریلی  در تدریجی یهاانتخاب طریق از گران شود. کنشتشدید می

صورت به کنشگر .است شانهیاول انتظارات خالف غالباً که بردیم یاندهیآ سمت بهها را آن

در این وضعیت،  .شودیم گرفتار خود، نامحسوس و تدریجی یهاانتخاب بند در ناخواسته،

مسائل  ازآنجاکهشود. و وابستگی به مسیر می« استدراج»پدیده دچار کنشگر در فهم 

کنند یا تنها عالئم آن را کتمان می مسالهی از کنشگران اریبس ،کنندظهور پیدا می جیتدربه

های ه با مسألههپندارند. موفقیت در مواجنمی بینند و مقابله با این عالئم را دشواررا می

گیری باورهای مسیر موجب شکلشود. وابستگی به کاذب می نفساعتمادبهساده گاه باعث 

 طول در که باورهایی. شودبا جزمیت میان کنشگران می توأم حالنیدرعاندیشانه و ساده

 اند.کرده ایجاد خود برای هم یپرحرارت یهااردوگاه و اندافتهی استحکام وگرفته شکل زمان

 هاآنها و قواعد نوشته و نانوشته که عدول از های نهادی و تثبیت رویهبه علت انباشت

 رییتغقابل یدستدمهای حلشود که با راههایی در میدان ایجاد میساده نیست شیب

 مسیر به وابستگیخود باعث تشدید  نوبهبه و دارند چسبندگی غالباً رایج باورهای نیست.

 از منظور؛ کنندمی ایجاد ذهنی و نهادی انباشت نوعی خود اطراف در چراکه .شوندمی

 و است گروهی هنجارهای وها قضاوت وها نگرش یافتن شدت و غلظت ذهنی یهاانباشت
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 در نانوشته و نوشته قوانین و قواعد وها رویه تثبیت و تحکیم نهادی یهاانباشت از منظور

 نیست. ریپذامکان یسادگبهها آن از عدول که است میدان

 كند.ایل پیدا میسازی تمگیری به سادهگذار در لحظه تصمیمسیاست -6-3

. رایج است یگذاراستیسدر سازی تمایل به سادهی دارد؛ سازسادهانسان تمایل ذاتی به     

 یگذاراستیسان سازی صحنه و میدتکاپویی برای ساده را گذاریسیاستکه  یاگونهبه

اده ساده استف هایو از روال گیرندمیگذاران پیچیدگی را نادیده سیاستغالب . انددانسته

بلکه مساله را از  دهدینمپیچیدگی را کاهش  یسازسادهاین درحالی است که کنند. می

ت مچنین مسئولیهدهد و میبه زمان دیگر انتقال  زمانکیبه میدان دیگر یا از  یک میدان

 .نمایدمیمنتقل  مجموعه دیگرمجموعه کنشگران به  کرا از ی

، سازیگیرد که با سادهگذاری، پردازش اطالعات به نحوی صورت میدر فرایند سیاست

آوری، گردآوری، تفسیر و جمع»نماید. پردازش اطالعات را تصمیم را تسهیل می اتخاذ

، در بین مؤثر طوربه انگذارکنند. سیاستتعریف می« های محیطیدهی سیگنالاولویت

نفع، های ذیگروه سوی از یا اطالعات مربوط به تصمیماتشان هاگنالیساز  یشماریبتعداد 

 1با عقالنیت محدود گذاراناستیس ازآنجاکهد. نشورسانه و افکار عمومی، احاطه می

شان را گیریرا ندارند، باید محیط تصمیم هاگنالیساند و توانایی پردازش همه این مواجه

 نمایندنادیده گرفتن بازخوردهای منفی و تقویت بازخوردهای مثبت ساده  واسطهبه

(Cairney,2012). 

از پیچیدگی مرکب است که از آن نقاط کور متولد  یاچهرهپیچیده،  موقعیتسازی ساده

شود که های متعارفی نزد کنشگران وجود دارد که همواره تصور میحلشود. باورها و راهمی

نقطه »به اجرا گذاریم مساله حل خواهد شد که این لحظه را به  یدرستبهها را حلاگر راه

ناسازگاری و حتی تناقض میان مفروضات تصمیم یا نماییم که در آن تعبیر می« کور

ندین پارامتر ناسازگار بین چ . در این وضعیت همواره چالششودمیسیاست نادیده گرفته 

 
1boundedly rational 
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( وجود دارد؛ اما نیالطرفیجدل یهاتیوضع نوع اول و دوم، یخطاها آلفا و بتا،)معیارهای 

ها را های ناسازگاری این پارامترها ندارند و جمع آنغالب کنشگران درک عمیقی از ریشه

 دانند.یافتنی میخیلی ساده و دست

كنشگران شکاف وجود  در وضعیت پیچیدگی مركب بین شاكله و خواسته -7-3

 دارد.

در وضعیت پیچیدگی مرکب، کنشگران در مقام اجمال نسبت به مقام تفصیل مواضع     

ی در خصوص ادوگانهکنشگران موضع ، درواقع .کنندیم اتخاذ یک پدیده بارهدرمتفاوتی 

اما در  کنندیمرا تصور  دسترسقابلدر مقام اجمال نگاهی توافقی و  هاآنیک پدیده دارند. 

مقام نظر و اجمال در . برای مثال غالب کنشگران زندیخیبرممخالف  با آن به مقام تفصیل

. در این ندینمایمهستند اما در مقام تفصیل با آن مخالفت  نظرهمعدالت  در خصوص

 در چنین شرایط و مواردی،وجود دارد. شکاف گر ها و انتظارات کنش، بین واقعیتیتوضع

است با  درحرکتبه سمت آن  کندیمو حتی گاه فکر  خواهدیمچیزی که کنشگر 

 تطابق ندارد. اششاکله

مختل قضاوت در مورد نتایج سیاست یادگیری از شکست سیاستی را  -8-3

 .كندمی

 هایشکست ماهیتیکی از دالیل تعمیق وضعیت پیچیدگی مرکب و رشد نامرئی آن به     

سیاسی،  -؛ شکست سیاستی به جهت وضعیت خاص ادراکی و اجتماعیگرددیبرمسیاستی 

نتایج سیاست قضاوت  بتوانند در خصوص یراحتبهامری چندان عینی نیست تا کنشگران 

-شده به تعویق میهای اعمالکنشگران از سیاست، خودآگاهی و یادگیری رونیازانمایند؛ 

 ترقیعم را از شکست، شکست متعارضگیرد. درک متفاوت و افتد یا با تأخیر صورت می

 لهیوسبه است در همان لحظه ممکن کندمی درک شکست عنوانبه یکی آنچهکند. می

 .شود تلقی موفقیت دیگری

 هایحوزه. به این معنا که است «چیاهیهمه» ندرتبه شکست متفاوت، تصورات گذشته از 

 چراکهاندازند. ارزیابی و اصالح سیاست را به تعویق میخاکستری در بحث نتایج سیاست، 

 نهفته سیاسی اهداف برابر در اما بخورد، شکست جهات برخی در یک سیاست است ممکن
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از دیگر موضوعات مربوط به شکست  «؟کسی چه برای شکست»همچنین  .باشد موفق

 گذارانسیاست و است« هدف هایگروه» متوجه اغلب عمومی هایسیاستی است. سیاست

 بنابراین، ؛دهند تغییر مناسب هایسیاست بارا  هاگروه این رفتار یا و شرایطتا  امیدوارند

 برخی برای سیاست اگر .کندمی را بیشتر پیچیدگی« کسی؟ چه برای شکست» موضوع

 نتایج با ارزیابی باشد، آمیزموفقیت دیگران برای اما بخورد شکست ها و ذینفعانگروه

ها را برای حاضران گذاران سیاستاغلب سیاست (.Mcconnell,2015شود )مواجه می مشکل

آینده  هایگذاری نسلنه غایبان. پس یکی از غایبان صحنه سیاست کنندیموضع صحنه 

موفق و  خاکستری بوده یا اینکه دو چهره ینوعبهها همواره ، نتایج سیاسترونیازاهستند. 

ها به تعویق یادگیری سیاستی دچار اختالل شده، اصالح سیاست جهیدرنتدارند.  ناموفق

و نهایتاً انفعال حکمرانی را  افتاده و وابستگی به مسیرهای معیوب تثبیت و تحکیم شده؛

 .دینمایمتشدید 

 انفعال حکمرانی یبندچارچوب -4

 نآای است که در شاکله پیچیدگی مرکب هسته مرکزی، گفته شدکه  طورهمان

 هایی کج؛ یعنی داردجریان و اراده معطوف به کلیت  اراده معطوف به منفعت کشمکش بین

 ده وشتضعیف  در نسبت با اراده معطوف به منفعت اراده معطوف به کلیت جیتدربه

ار ساز مهعقالنیت کلیت اراده و لهیوسبه این اراده اگر .کندیمپیدا  ماهوی افتادگیعقب

 .تواند ویرانگر و مخرب باشدنشود، می

 ناظر بر پایداری اجتماع، مراقبت از منابع راهبردی، معطوف به کلیت، عقالنیتاراده و 

زیست، حفظ محیط مانندموضوعاتی  ؛هاستتعارض وفصلحلتنظیم مناسبات نهادی و 

و طبیعت، پایداری زیست شهری و روستایی، مراقبت  وخاکآبمراقبت از منابع سرزمینی، 

خور کردن منابع نسل های ملٌّی، توزیع عادالنه قدرت و فرصت، جلوگیری از پیشاز توافق

 های مشترک،ها به آینده، مراقبت از منابع مشاع و حریمآینده، جلوگیری از انتقال هزینه

ها، رقابت عادالنه و ها و توجه به حقوق اقلیتپیرامون، تعادل قومیت -تعادل بین مرکز

وکار و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت، در دامنه این عقالنیت قرار عقالیی در کسب

کند و از اتمیزه شدن افراطی یک به آینده توجه می گیرند. اراده معطوف به کلیتمی

با  در نسبت های مختلف جامعهبه هماهنگی بخش ند و همچنینکجامعه جلوگیری می

رغم اما به؛ نمایدراستا هم کند اجزاء مختلف را ذیل کلیت،توجه کرده و تالش می دیگرهم
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 یمرکب وجود دارد که انفعال حکمران یدگیچیتالش مستمر، همواره استعداد ابتال به پ نیا

 زند:یرقم م ریز بیرا به ترت

 های اجتماعی جریان دارد.در وضعیت یشماریب نشدهحلنشده و  معماهای طرحالف( 

هایی است که کنشگران بر سر منافع در ها و صحنهها، میداناز موقعیت اجتماع مملو

های بنابراین خاستگاه پیچیدگی مرکب، معماهایی است که در وضعیت کشمکش مستمرند؛

. این معماهای ندیآیدرنمه خودآگاهی جمعی ب یسادگبه گیرند امااجتماعی شکل می

گیرند. این در حجاب فهم قرار می ینوعبه و مانندباقی میطرح نشده و فهم نشده  ،پنهان

ای که معماها در وضعیت جنینی قرار وضعیت نقطه تولد پیچیدگی مرکب است؛ نقطه

گذار قرار دارد یا در جهان ها یا در نقطه کور سیاستها و تنشدارند، ناسازگاری

 ها دچار خأل و حفره است.. حکمرانی در این وضعیتهستند یپوشچشمقابلگذار سیاست

نفعان بالقوه و خألهایی که موجب به هم خوردن خاموش و تدریجی تعادل کنشگران و ذی

شود. این عدم تعادل، ماهیت زیرپوستی دارد و ممکن است در بالفعل و دور و نزدیک می

 زمانی بساچهامکان ظهور پیدا خواهد کرد و  جیتدربهزمان و مکان کنونی ظهور نکند ولی 

 فراتر از توان شده باشد. خطا اصالحظهور کند که هزینه 

از دالیل نهفتگی  درواقعمعمای زبان یکی از نقاط کور و موانع طرح شدن معماها است. 

 دستانه وهای اجتماعی معمای زبان است. معمای زبان سبب درک خاممعماها در وضعیت

معماها  یسوکمهای رغم اینکه نشانهکه علی یاگونهبهشود. نادرستی از پدیده می

غایب است. برای  گذارسیاست ژهیوبهکنشگران  است اما در زبان و جهان ذهنی دنیدقابل

-های مختلف به افراد میگذار و دولت به مناسبتسیاست که امتیازها و اعتبارهاییمثال، 

های فوق تصور شده و به پیامدهای ناخواسته و هزینهزمان انباشتهطی دهد، چگونه در 

شود. پدیده بازنشستگی در ایران در زمره همین موضوعات است. در این پدیده، منجر می

مخدوش شده و بار سنگینی از تعهدات و کسری  جیتدربهمرز میان امتیاز و حق مسلم 

از  روایتی با طرح را شاکلهمعمای  بودجه را به دولت تحمیل کرده است. در اینجا

 .میدهیمنشان بازنشستگی،  بندی مسالهصورت

 بازنشستگی مساله بندیصورتروایت اول: 

ای در چالهپدیده مدرن و نوین، همچون سیاه عنوانبهبازنشستگی ایرانی 

که نسبت معقول، دقیق و شفافی  جایی ؛ساالری ایرانی عمل نموده استدیوان

 ازجملهبین حق بیمه و دریافتی بازنشستگی، سن بازنشستگی، تحوالت جمعیتی 
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اختالل جدی بین سن بازنشستگی و امید  ینوعبهامید به زندگی برقرار نیست و 

این عدم تناسب  های عمر حاکم است.و هزینه های خدمتیبه زندگی و پرداختی

و صندوق ذخیره  صندوق خودبنیاد یجابهچنان است که صندوق بازنشستگی 

 ماید.نهای انتقالی عمل میها و پرداختصندوق کمک عنوانبه

رد فه دوران عمر امتیاز و اعتباری برای هم با اطالق عنوان بازنشسته گذارسیاست

 دهد، ولی از درک ابعاد این تعهد ناتوان است. پیچیدگی مرکب چنین حاصلمی

کند؛ جمعیتی حکمرانی توجهی به تغییرات پارامتریک جمعیتی نمی شود کهمی

های فرهحمسائل و  گذار بهسترفته است؛ سیا باال اشکه امید به زندگی

توجه است. ساالری بیهای دیواننشینیکند و به عقبساالری توجه نمیدیوان

توان می یسادگبه مند نیست،ساالری محکم و هوشدیوان ساالری ایراندیوان

 رودیمکه امید به زندگی در جامعه باال پایین آورد. درحالی معیارهایش را

 کند. دولت به فرایند بازنشستگی زودهنگام را تسریع میدائماً ساالریدیوان

ن ر دوش آیندگادهد که بار آن برا می یمدتیطوالنامتیاز  افراد بازنشسته تکتک

 است. این امتیاز در حکم یک چک سفید امضاءشده توسط دولت است که فرد

 .ه کننداستفاد بعدازآنها سال توانند تا دهبازنشسته و احیاناً ورثه او می

در  چراکهمسأله بازنشستگی، مسأله امروز و فردای همه کشورهای دنیاست. 

های گذشته، امید به زندگی در اکثر کشورهای جهان افزایش پیداکرده و دهه

های بازنشستگی شده است. به همین باعث افزایش تدریجی تعهدات صندوق

روند جهانی در همه کشورها، افزایش سن بازنشستگی و مراقبت از تعهدات  ،دلیل

ساالری ایرانی بدون توجه به روند افزایش امید به اما دیوان ها بوده است؛صندوق

سن بازنشستگی را باال نبرده بلکه بعضاً کاهش  تنهانههای گذشته، زندگی در دهه

صمیمات اتخاذشده بر تعهدات آینده ها و تداده و به آثار و پیامدهای سیاست

صندوق توجه نداشته است و عالوه بر این به خاطر نابسندگی در حکمرانی 

ها و مقررات مدنظر بوده، هایی که در سیاستها، بعضاً حداقل مراقبتصندوق

گذاری و حکمرانی دهد که متولیان سیاست، نشان میهمهنیارعایت نکرده است. 

ها را ی ایرانی، مسأله بازنشستگی و تعهدات آینده صندوقهای بازنشستگصندوق

و به عبارتی معماهای  ؛اندغافل بوده شاکلهامری ساده تلقی کرده و از معماهای 

بازنشستگی برایشان طرح نشده بود چه برسد به اینکه بخواهند به حل آن 
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ها و هزینهانگاری در انتقال خورد، سهلبه چشم می بادی امردر  آنچهبیندیشند. 

خواست قانونی در تعهدات به آینده است. حتی مجلس شورای اسالمی وقتی می

کرده این مورد تصویب کند، فقط به تأمین مالی سال اول توجه داشته و فرض می

. های آینده را هم حل کرده استکه با تأمین مالی سال اول، مسأله تأمین سال

نابع رو به کاهش بوده و هم تعهدات های بعدی هم مغالباً در سال آنکهحال

گذار، آینده را فدای حال در اینجا سیاست. است افتهیشیافزاتصاعدی  صورتبه

کرده و به ماهیت معماگونه زمان توجه نکرده است. به تعبیر این نوشتار، 

 گذار در درک و طرح معمای زمان، ناکام مانده است.سیاست

« بازنشسته»شود. مفهوم ن معمای زبان مینشیدر این وضعیت، معمای زمان هم

ترین ویژگی آن تناسب میان در همه جای دنیا معنای روشنی دارد که مهم

تعهدات و منابع است و دقت و مراقبت از همین تناسب بوده که به مقوله 

اما همین مفهوم وقتی به  بازنشستگی مشروعیت و مقبولیت جهانی داده است؛

همان  کهیدرحال رانی رسیده است، معنای دیگری یافته،گذاری ایسامانه سیاست

مشروعیت و مقبولیت جهانی را هم حفظ کرده است. ولی کسی به این تفاوت 

کنند که مسأله صندوق کند. ایرانیان تصور میمعنایی توجهی نمی

بازنشستگی در ایران و غرب  آنکهحالشان مانند سایر کشورهاست، بازنشستگی

فظی هستند تا معنایی و این همان است که در این نوشتار، بیشتر مشترک ل

مقوله بازنشستگی ایرانی بدون نسبت بامعنای  درواقعایم. معمای زبان نامیده

دست آورده است. آنچه در عمل  واقعی خود، مشروعیتش را از معنای جهانی به

جهانی را  معیارهای اصلی بازنشستگی اتفاق افتاده در معنای بازنشسته ایرانی

گذار اقدام به ندارد تا امتیاز بازنشستگی را کسب کند. وقتی حکمرانی و سیاست

کرد به این توجه نداشت که با گذشت زمان، بازنشستگی زودهنگام می

و مطالباتشان افزایش  شوندیمسالمند تبدیل  به بازنشستگان بازنشستگان جوان

ها ایستادگی کند. ابل مطالبات آندر مق قادر نخواهد بود که؛ دولت کندیمپیدا 

 .نخواهد داشت هاآنمنابعی هم برای پاسخگویی به مطالبات  ضمن اینکه

 .شودیمحکمرانی در مراقبت از كلیت ناتوان ب( 

معمای زبان،  معمای کلیت، ، معماهای متعددی ازجملهپیچیدگی مرکب در وضعیت

 یمجموعه معماها انیدر مهای مختلف جریان دارند. معمای ارزش، معمای زمان با شدت
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 یحکمران یهاهمه مساله باًیدارد و تقر یشتریب یشمول و گستردگ ،تیکل یمعما شاکله،

و مراقبت از کلیت در برابر  گرددیبرمکلیت به تعادل جزء و کل . هستند متأثراز آن 

شود تا بخشی قرار دارد. کشمکش بر سر موقعیت و منفعت باعث می هایو کنش هاگرایش

شکل گیرد  ی صحنهها و نیروهاهایی بین جماعتبر سر کلیت و یا در نسبت با کلیت، بازی

 های معطوف به کلیت ناتوان سازد.و حکمرانی را در مراقبت از کلیت و ارائه راه

 در جوامع گذشته توان گفتمی جرئتبهمعمای کلیت معمای جهان معاصر است. 

اجتماعات کم  موضوعیت نداشته است. چون قدرت معماسازی امروز اندازهبهمعمای کلیت 

 ،های جدیدابزارها، سامانه اند.نیروها قدرت معماسازی پیداکردهامروزه  کهیدرحال بوده است

 ها وازی، آالیندهساالری دولتی، صنعت، شهرسبه منافع، دیوان مسیرهای شکل دادن

ای شروع به برداشت شوند. هر بازیگری از گوشههمه متعرض کلیت می دستنیازامواردی 

. این باعث شده که در دوران جدید گذاردمی به دوش دولت یا باریکند میاز منابع مشاع 

حکمرانی ایران شود. در گذشته  گذاری ومسأله اصلی و ضروری سیاست کلیت معمای

شد. اش بسته میای بود و در منطقه نیز پروندهمعمای کلیت غالباً محلی و منطقهدامنه 

ای بودند و کنشگرها های اجتماعی قدیم ابزارها، ابزارهای سادهتاریخی در موقعیت صورتبه

 رسیدند ومی ر همان سازوکار حکمرانی به تعادلمحدود بود و د شانغالباً دامنه اثرگذاری

کران کردند. جهان پهناور و بیبدیلی برای خودشان فراهم می هایامکان ،تصوردر غیر این

المجلس ظهور مسائل زیرپوستی نبودند و فی الحال و فی بود و مناطق خالی وجود داشت؛

که الگوها و ابزارهای  شدباعث می کردند. دور کند آهنگ تحوالت فنی و اجتماعیمی

افتاد، جنگی رخ از کار می که حکمرانی سنتی از پس مسائل برآیند و هرجا حکمرانی

دوران مدرن  تا قبل از هرحالبه شد.زندگی اجتماعی دگرگون می داد و صورت مسالهمی

باشد  های طوالنی استمرار داشتهکه در دوره از مسائل زیرپوستی توجهیهای قابلنشانه

ها قابل هم اشباع صورت گرفته است و مساله در جهان جدید هم تراکم .شودنمی مشاهده

این  اما در جهان قدیم ؛اندشده ترمعماها متراکم و تربرنده کنشگرانابزارهای  کوچ نیستند.

عالوه بر تحوالت ابزاری و  گرفت.حد از تراکم مساله و انباشت نیرو در شاکله صورت نمی

بانک  از قبیل اجتماعی و اقتصادی نظهور نهادها و سازوکارهای گوناگو فنی دوران مدرن،

به  هایا انتقال هزینه هاهزینه ای برای پنهان کردنهای نانوشتهامکان و بازنشستگی، و بیمه

 نفعان نزدیک فراهم کردهبه نفع ذی یا جابجایی منافع ذینفعان دور زمان و یا مکانی دیگر

 های مرکزیی ابزاری و سامانههاموجود قادر به مهار آن نبوده است. طغیان که حکمرانی
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عوامل فرسایش کلیت و تشدیدکننده  ازجمله ،نظام استخدامی و تحول در مفهوم پولمانند 

 پیچیدگی مرکب است.
 یدولت تعهدات بازنشستگی و :دومروایت  

گذار در جهان خود تعریف معیوبی از بازنشستگی داشته است، سیاست ازآنجاکه

 یانهیهزسنگین،  این تعهدبا اعتبار و امتیاز آسانی را به کارمند اعطاء کرده است. 

 آینده تحمیل یهانسل توسط دولت به منابع عمومی در شرایطی سالهدهچند 

، بلکه آن را کنندینمیاز تلقی آن را امت تنهانه هابازنشستهکه بسیاری از  شودیم

. این یعنی آورندیمدولت به شمار  خود از دستگاه یشدگراندهو  یمهریبنشان از 

گی بازنشسته سال 50در سن حدود  که ییک بازی همه سر باخت؛ هم کارمند

تا  ، احساس بازندگی و رهاشدگی دارد و هم خزانه دولت و منابع عمومیشودمی

در  القاعدهیعلهم دولت از خدمات کارمندی که  .شودیمچندین دهه بدهکار 

و هم اقشار کم  شودیممحروم  شغلی خود قرار دارد یوربهره یهاسالبهترین 

ناشی از این قبیل تعهدات را در طی چند دهه  که باید فشار تورمی یدرآمد

ه تحمل کنند، بازنده این بازی معیوب خواهند بود. ضمن اینکه گذر زمان هم ب

، دیر یا زود از گذاراناستیسبازیگران این میدان است. دولتمردان و  زیان همه

و معترضان به  به خیل منتقدان بعضاًو  شوندیمخارج  یگذاراستیسصحنه 

 گذارندیمرا پشت سر  یسالانیمجوان، مرزهای  یهابازنشسته. وندندیپیمدولت 

 تصاعدی صورتبه شانیزندگ یهانهیهزو  شوندیمو به سالخوردگی نزدیک 

و  هافروشدستو  پاخردهاز قبیل کاسبان  درآمدکماقشار  .ابدییمافزایش 

و  دهندیمو زنان سرپرست خانوار، تاب تحمل از دست  و بیکاران کارگران فصلی

 ریگنیزمجدید هم در باتالق پیچیدگی مرکب  گذاراناستیسدولتمردان و 

 یآورتابو  شودیم ترفینح روزروزبه ،اجتماع . سازوکارهای نهادیشوندیم

 یانهیزماین شکست سیاستی یکی از عوامل  .ابدییمکاهش  روزروزبهاجتماع 

 که در عوامل دیگر ضرب خواهد شد. هاستیناهنجار ها وبروز آشوب

 یابد.تکوین می كلیتشاكله همسو با نادیده گرفته شدن معماهای ج( 

گرفته و پدیدار معماهای کلیت، شاکله به شیوه خاصی شکلبا نادیده گرفته شدن 

های از سازه یادهیتندرهممجموعه و واقعیت عینی ، شود. شاکله ترکیبی از جهان ذهنیمی

سازد. به هر ذهنی و عینی است که مسیر گونه خاصی از کنش جمعی را هموار و رهوار می
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ی نشده باشند، مسیر هموارشده و شرح و رمزگشای یخوببهمیزان که معماهای وضعیت 

یکی از  خواهد بود. ترنهیپرهزتر و اصالح مسیر دشوارتر و تر و مخربرهوار شده، بدخیم

این است که  دالیل چسبندگی بدخیم و ماندگاری شاکله در وضعیت پیچیدگی مرکب

دولت در این وضعیت منافع  لهیوسبه یا امضاءشده از فضای ایجادشده نفعانای از ذیعده

نفعان دیگر به تحکیم ذی و با ندیدن و یا نادیده گرفتن کنندآشکار و پنهان کسب می

موارد سپر انسانی  بسیاریو در  کنند؛و وابستگی به مسیرها اقدام می هاها و قاعدهرویه

 برد.می الاصالح را با هایو هزینه شودایجاد می های معیوبها و قاعدهرویه پیرامون

 صندوق بازنشستگی :سومروایت 

دوقی تکوین یافت، مطالبات آن باید از صن به شیوه ایرانیوقتی بازنشستگی 

ه ای پا نگرفتتأمین شود که وجود ندارد، چراکه صندوقی منعقد نشده و سرمایه

شته است. ممکن انگا این امتیاز را در جهان برساخته خویش گذاراست. سیاست

 گذار خود را درآیند. سیاستبازنشستگان برای مطالبات خود به صحنه میاآلن 

آمده است،  اجتماعی باالیی که برای گرفتن حق خودش ازیامتصاحبافراد  برابر

ای که بیند و در این لحظه زبانش قاصر است. این امتیاز نسنجیدهمواجه می

دیل مسلم آنان تب حقهبین افراد داده و در طول زمان اساالری خام به دیوان

نخواهد بود  طرحقابلشود طوری که پرسش از سنوات خدمت بازنشسته اساساً می

جتماعی شود همان امتیاز و اعتبار اسالگی بازنشسته می 40و فردی که در سن 

متیاز سال خدمت. این شاکله است که ا 40سال سن و  60را دارد که دیگری با 

 کند.برگشت تبدیل میدار و غیرقابلمسلم و ریشه حقبه جیتدربهلرزان اولیه را 

خواهند حقشان را از وزیر یا مدیرکلی بگیرند که بازنشستگان میخیل عظیم 

بگیرم میلیون حقوق 4 تمگوید من پیشکسومیلیون دارد. می ۲0 در حدودحقوقی 

 قامم یمیلیون ۲0حقوق  باید یا معمای وضعیت این است که میلیون؟ ۲0و شما 

 15یل به تبد بازنشسته را میلیونی 4حقوق میلیون کنی یا  4را تبدیل به  دولتی

گذار با آن مواجه است. در بازنشستگی است که سیاستاین معمایی میلیون. 

در  کمرانیوجود دارد. ح ایرانی غفلت از معمای کلیت، معمای زبان و معمای زبان

 دارد و نه راه پس. و نه راه پیشدر تله افتاده  صندوق بازنشستگی

توزیع منابع دولتی از طریق صندوق بازنشستگی است  درواقعمفهوم بازنشستگی 

ای از محل صندوق برای پرداخت . سرمایهکنددولت باید به صندوق کمک  که
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وجود ندارد. حال اگر حقوق بازنشستگان افزایش یابد فشار مخرب و کمرشکن را 

بازنشستگان  حقبهزایش نیابد صدای اعتراض اگر اف .باید تمام فقرا تحمل کنند

که وضعیت ایجادشده به  مییگویم حقبهبلند خواهد بود. از این نظر اعتراض 

های بازنشستگی و صندوق یگذار و نابسندگی حکمراندلیل خطای سیاست

ساالری دولتی رخ داده است و بازنشستگان قاعدتاً در موضع ناکارآمدی دیوان

به لحاظ محاسبات اقتصادی، این امتیاز  اگرچهیعنی  اند؛دهگیری نبوتصمیم

اند و مسیر نبوده است، اما چون مبدع و منشأ آن دولت و مجلس بوده حقبه

قانونی کامالً طی شده است، برخورداری از آن حق مسلم بازنشستگان تلقی 

هستند ها میلیون ایرانی که نه کارمند دولت که در این میان ده هرچندشود. می

-بیند و استخوانو نه بازنشسته و نه مال و اموالی دارند، بیش از همه آسیب می

 شود.رحم تورم فزاینده خرد میهای بیهایشان زیر چرخ

 كرده و های بدیل و اصیل ایستادگیحلحل معماها و راه شاكله جمعی در مقابلد( 

 .دهدسپر انسانی تشکیل می

است که اگر در نظر طرح نشوند دیر یا زود در عمل  یاگونهبهخصلت معماهای جمعی 

حل معماها  شوند. پس از آشکار شدن معماهای کلیت، شاکله جمعی در مقابلهویدا می

بروز  فشارتحتکند. به دیگر سخن، شاکله رنجور حتی اگر ناچار شود که می ایستادگی

معماها در شاکله  چراکهد. پذیراجازه طرح معما را بدهد اما حل آن را نمی عالئم مسأله

مردمان درآمیخته است.  و منافع و مصالح چسبندگی پیدا نموده است و با جهان و روان

ناپایدار شود، شرایطی گیری شرایط بحرانی میایستادگی شاکله در برابر کلیت باعث شکل

 گذار باید موضعی گرفته و تصمیمی اتخاذ نماید.که ضرورتاً سیاست

 بنزین یگذارمتیقروایت چهارم: 

 یمتیمختلف در مورد مداخالت ق یموفق و ناموفق کشورها یهارجوع به تجربه

در  یاآموزنده یهادرس ،بر آنمترتب  یو درآمد ینیاثرات جانش رهیدولت و زنج

 بر دارد.

و عوارض  اتیمال بستن ،یعیطب یهامتیها در قمداخالت دولت نیترجیاز را یکی

 یرا برا راه ن،یبنز متیها با گران کردن قدولت نیاست. ا نیبر مصرف بنز

ها و از واکنش یاگسترده فیها طنیجانش نیا هموار کردند. نیبنز نانیجانش

 یترددها اهشک ،یعموم هینقل لیاستفاده از وساشود؛ را شامل میها کنش
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 یمتعدد از خودروها یهانسل دیفناورانه مستمر و تول یهاینوآور ،یرضروریغ

 تربه زبان ساده گران ای نیبر مصرف بنز اتیمال ینیاثرات جانش ازجملهمصرف کم

اثرات  نیبر مصرف بنز اتیاما اخذ مال؛ هستند کنندگانمصرف یبرا نیکردن بنز

 جهتنیازاکند و یرا به دولت منتقل م ردماز درآمد م یبخش هم دارد. یدرآمد

از  یبخش نیشود. همچنیآن م یتورم یامدهایبودجه دولت و پ یمانع بروز کسر

فعال در  انیبندانش یهاو شرکت یعموم ونقلحمل مؤسساتدرآمد مردم را به 

 دهد.یفناورانه انتقال م یهاینوآور

ا رجامعه ایرانی  ت،از سوی دول گذاری بنزینماجرای قیمتاین در حالی است که 

که خودرو شخصی اند جانب، کسانیبهبرندگان حق تقسیم کرده است: دودستهبه 

 در رسد.و بازندگان سرخورده و ناامید که دستشان به خودروی شخصی نمی دارند

های ثروتمند با خودروهای متعدد هستند اصلی که خانواده منتفعان اینجا نیز

این واضح است که بازنده  گیرند.قرار می درآمدکمخودروداران  پشت سپر انسانی

 ین،واهند بود، عالوه بر اخ ،خودرو بدون ها میلیون ایرانیائتالف نانوشته، ده

دم ، عرویه منابع استراتژیک ملیبیزیست، مصرف آلودگی هوا، تخریب محیط

ر حکمرانی بنزین در کشو یاین شیوهتبعات  ازجمله توسعه حمل نقل ریلی

 خواهد بود.

 آب كشور پنجم: حکمرانیروایت 

یچیدگی مرکب در کشور، مربوط به کشاورزان و پ ی سختهاهستهیکی از 

 در یسالخشکی رو به هازماندر  و آبهای کمینزمباغدارانی است که در 

 از ی، با حفر چاه و استفاده غیرصیانتیمرکز ی فالتهادشتها و یهکوهپا

کشت و  به مناطق دیگر، از یافتهانتقال یهاآبی آب زیرزمینی و بعضاً هاسفره

آغاز تکوین این هسته سخت به اصالحات  نقطه .اندشدهی مشغول باغدار کار

 تنهانهی اخیر هادههولی همچنان که گفته شد در  گرددیبرمچهل  دهه ارضی

گذار با یاستس امروز یشتری پیدا کرده است.ب وخامت و بلکه شدت ،مهار نشده

ی هاساله است که در طی مواج مالکخرده باغداران و کشاورزان از انبوهی

ی مختلف )اعم از قانونی، شبه قانونی تا غیرقانونی( استفاده هاروش از متمادی

یب ترت ین نسلیب منابع محدود از برای برداشت آب را مسابقه ویرانگری و کرده

فرسایش  شاهد ی اخیرهادهه در حال کهیندرعین گروه از ایرانیان ا .اندداده
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اصالح  یجابه اما غالباً اندبودههای زیستی کشور یتخاموش ظرف مرگ و تدریجی

و مسأله حال  کردهحفر  ترقیعمهای های آبیاری و جلوگیری از اتالف، چاهروش

های آب شود کهمعمای شاکله از اینجا آغاز می. اندنمودهرا به بحران آینده محول 

کس ردا است و هیچزیرزمینی مشاع میان جمع کثیری از مردم امروز و ف

سهم خود کوتاه بیاید و همه باهم در یک توافق  حاضر نیست که از ییتنهابه

کنند. در نانوشته، حقابه آیندگان را خرج خرمی و آبادی موقت باغ امروز خود می

شرایطی که هزاران چاه مشغول برداشت غیر صیانتی از منابع زیرزمینی است، چه 

با این نیروی عظیم اجتماعی را تقبل کند؟ در اینجا  تواند هزینه مقابلهکسی می

سپر  عنوانبهپا های که منافع بیشتری دارند از کشاورزان خردهم ممکن است عده

های مسئول دولتی بفرستند و ها را به مصاف سازمانانسانی استفاده کنند و آن

اینجاست که گیر نمایند. سامانه حکمرانی آب کشور را در انفعال فزاینده زمین

رنگ جماعت شده و شیرینی محبوبیت گذاران و مسئوالن دولتی همسیاست

 دهند.را بر تلخی مواجهه با واقعیت ترجیح می مدتکوتاهبدخیم 

 كند.پاک می معمای زمان لهیوسبهموقت  طوربهگذار مساله را سیاسته( 

اشتغال ذهنی ایجاد قدر ازدحام و شرایط زندگی اجتماعی و محیط سیاسی کشور آن

کند که نسبت میان حال و آینده در ذهن جمعی مردم دچار ابهام و سردرگمی شود. می

 مدتکوتاهیعنی مشکالت روزمره و  ؛شودبرجسته میمعمای زمان در این وضعیت  جهیدرنت

کند. انگار شوند که کمتر کسی به تبعات و پیامدهای درازمدت توجه میقدر نیرومند میآن

-تر میگذاران ضعیف و ضعیفتشخیص زمان در جهان ذهنی کنش گران و سیاست قوه

های معطوف حلشود و راهتحت تأثیر معمای زمان تشدید می حاکمیتیعنی معمای  شود؛

شوند. در چنین شرایطی عقالنیت موضعی و روز از دسترس دورتر و دورتر میبه آینده روزبه

به زوال و خاموشی  نگرکلعقالنیت اراده و کند و پیدا میای قدرت فائقه مدتکوتاهمحلی و 

 .گرایدمی

 پتروشیمیشدن زنجیره ارزش  ریگنیزم :ششمروایت 

 هاتیمزدرک درست از  و تجاری کشور باید بر اساس صنعتی یهاتیظرفتوسعه 

جهانی  یهارهیزنجو  یامنطقهاقتصاد  و نسبت آن با اقتصاد ملی یهاتیمحدودو 

و ایجاد  هاتیحماو  تخصیص منابع ملی به همین ترتیب ارزش باشد.

انجام  ینیآفرارزشمنطق مزیت و  این باید بر اساس توسط دولت هاتیمحدود
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 هارهیزنجدر طول  ارزش و نابخردانه توزیع نامعقول ،در غیر این صورت شود.

باعث وارد شدن  جهیدرنتموجب بروز وضعیت پیچیدگی مرکب شده و 

و  یامنطقهاز رقبای  یافتادگعقببه اقتصاد ملی و  یریناپذجبران یهاخسارت

زنجیره ارزش شدن  ریگنیزمروایت به در اینجا  . برای مثال،شودیمجهانی 

گاز  و استفاده از اقتصاد گاز یهاییایپو. غفلت از شودیمکشور اشاره  پتروشیمی

گرایش  موجب در پتروشیمی یگذارهیسرما و مشوق مزیت عنوانبهارزان 

پتروشیمی و تکثیر واحدهای متانولی،  به بخش باالدستی گذارانهیسرما

پتروشیمی شد.  زنجیره ارزش ابتر ماندن تاًینهاو  دستنییپابه  یتوجهکم

 یهافرصت نیترجذاب در زمره که روزگاری که واحدهای متانولی یاگونهبه

و تعطیلی  ، در آستانه زیان دهیشدندیمکشور محسوب  یگذارهیسرما

و نامعلوم است.  مبهم کشور هم توسعه متانول یهاطرحو آینده  ؛اندقرارگرفته

نه پای پیش دارند و نه راه  اندکرده یگذارهیسرماهایی که در متانول هولدینگ

 تماممهین یهاطرح در تله مالی نیتأم یهافرصتمحدود و  یهاهیسرما برگشت.

در انتظار  دستنییپا بالقوه یهافرصتو انبوه  اندافتاده ارزشکمو واحدهای 

 ممتازمهندسان  در حال از دست رفتن هستند. مالی نیتأمو  گذارهیسرما

 یهاتیقابلدر توسعه  توانستندیمکه  کشور یهادانشگاهدر بهترین  کردهلیتحص

 1صنعتی شیمی و پتروشیمی یهامجتمعو  یدستنییپاواحدهای  فناورانه

 یامنطقه. بازارهای داخلی و اندقرارگرفتهباشند، در آستانه مهاجرت  نیآفرنقش

از باتالق هولناک وضعیت پیچیدگی  ییهاگوشه هانیا. روندیماز دست  سرعتبه

است.  فروبردهدر کام خود  کشور را مرکب است که صنعت پتروشیمی

به مناطق  فارسجیخلاز سواحل  انتقال گاز ناشی از یطیمحستیز یهاخسارت

پتروشیمی هم  یهاکارخانهبرای احداث  کشورو حتی شمالی  مرکزی و غرب

در  آنهستند که شرح  کشور دیگری از تراژدی صنعت پتروشیمی بارغم یهاپرده

 نابخردانه یسازیخصوص یهابرنامه راتیتأث .گنجدینمو مجال  این مقال

زنجیره ارزش  مرکزیت حکمرانی یکپارچه دادنو از دست  پتروشیمی یواحدها

 
1chemical and petrochemical park  
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برای  مستقلی فرصت نیز به پتروشیمی در بروز این وضعیت پیچیدگی مرکب

 و حکمرانی صنعتی نیازمند است. یگذاراستیسدر  یآموزدرس

زمان و زبان، تسلیم  معمای نادیده گرفتن معمای كلیت و واسطهبهگذار سیاستو( 

 شود.معمای ارزش می

های انسجام بخش اجتماع باید حامل ارزشکشور  توسعه و آبادانیدر فرایند  گذاراستیس

 بحث دراست.  و پایداری انصاف ،عدالت یگذاراستیسهای کانونی ارزش ازجمله. باشد

 رودیمبه شمار از جهت س یهاارزش ازجملهمنابع و تعهدات بین نسلی مراقبت از  ،عدالت

های برابر با فرصت توأم منصفانه یبازنیزم شکل دادن به متوجه و مقوله انصاف نیز بیشتر

 نماید.عمل کنشگران صحنه را تنظیم است که 

های تازه یا ارزش و نمودههایی پاسداری ارزش چنین د ازخواهذار میگقاعدتاً سیاست

های یکی از نقاط کانونی در مراقبت از تعادل . مراقبت از ارزشمحقق سازدمغفولی را 

های متعالی و مندرج در نهاد باالدستی کانونی اجتماع است. شاکله جماعت، لزوماً با ارزش

 های پیشین است وها و کنشت انتخابانباش حاصلشاکله  چراکهکند. همراهی نمی

کند و منطق رهوار میخواسته یا ناخواسته، مسیر گونه خاصی از کنش جمعی را هموار و 

 سازد.ای را بر مناسبات اجتماع حاکم مینانوشته

 اقتصاد مقاومتیر به ا: گذهفتمروایت 

های متعالی باالدستی، عدم وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای یکی از ارزش

ای که اما شاکله زا و برونگرا بوده است؛نفتی و گذار به اقتصاد مقاومتی درون

های جاری میلیاردها دالر درآمدهای خام فروشی را به مصرف هزینهسالیانه 

به این درآمدها وابسته شده و طبیعتاً از  بیش از دیروز هرروزرسانده است، 

توجه به این فاصله و شکاف،  یجابهاما  های آغازین فاصله گرفته است؛ارزش

ند افزایش حقوق و یافتنی مانکانون توجه خود را تغییر داده و به موضوعات دست

ارزش  جهیدرنتپردازد. سازی حقوق و خدمات زودبازده اجتماعی میهمسان

ها بود، از تحریم یریرناپذیتأثمتعالی باالدستی که حاکی از اقتصاد مقاومتی و 

ماند و عمالً از دستور کار شود و یا در حد شعار باقی میفراموش می جیتدربه

ر پرچم شعار ارزشی اقتصاد مقاومتی، همچنان شود. در این حالت زیخارج می

شود این وضعیت را از این نظر های معیوب اقتصاد خام فروشی تشدید میچرخه

های متعالی ایم که نسبت میان کنش واقعی و عملی و ارزشمعمای ارزش نامیده
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گذاران مخدوش و غیرقابل باالدستی در جهان ذهنی کنش گران و سیاست

ه عمیق برای باغداری یک در چنین شرایطی است که حفر چا شود.ردیابی می

این کار باعث  آنکهحالشود مدارانه و مصداق اقتصاد مقاومتی تلقی میعمل ارزش

ها و های آبیاری شده و در درازمدت باعث فرونشست دشتاصالح روش تأخیر در

به خارج  زابیآسفرسایش منابع و ذخایر راهبردی و نهایتاً تشدید وابستگی 

و عمل ضد ارزش مخدوش  مدارارزشخواهد شد. اینجاست که مرز میان عمل 

ی هاتیرواو  هاروالبنابراین تحقق اقتصاد مقاومتی روایتی متفاوت از ؛ شودمی

و  سوکیها و مهار واردات از اقتصاد مقاومتی به مهار تکفلطلبد؛ مرسوم می

ملی نیاز دارد،  های ارزشزنجیرهساز و های قابلیتانتقال منابع به چرخه

های دولتی را توان منابع تکفلمی زمانهمشود که تصور می چنین کهیدرحال

اد؛ تصمیم د در اختیار مردم قرار وفوربهافزایش داد؛ جنس ارزان وارداتی هم 

نگرفت و  ایمنطقه ملی و های ارزشحمایت از زنجیره راهبردی درباره انتخاب و

 .پیدا نمود دست ،به اقتصاد مقاومتی هم

 بودجه عمومی دولتتخصیص : هشتمروایت 

منابع دولتی  تخصیصبودجه عمومی و نحوه  ،یکی از مصادیق مهم معمای ارزش

ها و است. قاعدتاً استخدام و پرداخت حقوق کارکنان دولت باید بر اساس مالک

دهد در عمل رخ می آنچهموارد  معیارهای عملکردی باشد، اما در بسیاری

غالباً چنین است که رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان دولت . است نیرازایغ

رود و کمتر کسی در این و بازنشستگان، در زمره اهداف ارزشی دولت به شمار می

ا ایرانی نه کارمند دولت همیلیون آنکهحالدهد. به خود راه می یدیترد ،مورد

بیش  جهیدرنتهای دولتی و عمومی قرار دارند. استخدام شرکت و نه درهستند 

فعالی دولت برای ارتقاء سطح معیشت کارکنان و وابستگان خود، در عمل باعث 

 ژهیوبهشود. داران کوچک مینادیده گرفته شدن بیکاران و کارگران ساده و مغازه

دینگی انجام وقتی افزایش حقوق کارکنان دولت از محل کسری بودجه و خلق نق

ایرانی بیکار خراب  هاشود و آثار تورمی آن و بلکه آوار تورمی آن بر سر میلیونمی

، حقوق کارکنان مدارارزشماجرا این است که دولت در یک تالش شود. ظاهر می

دهد ولی باطن ماجرا حقیقت تلخی است که این بخش عمومی را افزایش می

کشور انجام  درآمدکمپذیر های آسیبهکافزایش حقوق به قیمت فقیرتر شدن د
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اما چرا  شود که کامالً باارزش متعالی باالدستی در تعارض و ناسازگاری است؛می

گوییم معمای ارزش؟ باید توجه داشت که کارکنان و وابستگان دولت، هرچند می

این امتیاز را دارند که  بازهمباشند و استحقاق کمک داشته باشند  درآمدکم

رسد و هر مقام دولتی که از رسیدگی به آنان غافل شود ان به دولت میصدایش

رگر فصلی ها ایرانی بیکار و کااما میلیون مورد مواخذه قرار خواهد گرفت؛ معموالً

-صورتی می و مهاجران از شهرهای دورافتاده، تنها در نشینو روستایی و حاشیه

-یک فاجعه اجتماعی با هزینه توانند صدایشان را به مقامات دولتی برسانند که

صدای ترین وجوه خاموش و بیدهد و این از هولناکهای بسیار سنگین رخ می

 پیچیدگی مرکب است.

 : وضعیت صنعت پوشاکنهمروایت 

یکی از مصادیق پیچیدگی مرکب در اقتصاد ایران، وضعیت صنعت پوشاک است. 

صنعت پوشاک در کشور ما به تعریف زنجیره  پیچیدگی مرکب نقطه عزیمت

در صنعت نساجی، مرز روشن  جدیدی هایفناور تا قبل از ظهور .گرددیبرمارزش 

و پوشاک وجود نداشت. ساختار تکنیکی نساجی،  و دقیقی میان صنعت نساجی

هم مانند تولید پوشاک در  و پارچه پوشاک داشت. تولید نخ قرابت زیادی با

 نساجی و پوشاک و زنجیره ارزش شدیمانجام  خانگی بعضاًو  کی کوچهاکارگاه

. کردیمحرکت  با آهنگ یکنواختی و پوشاک پنبه تا نخ و پارچه از تولید پشم و

یک صنعت واحد تلقی  نساجی و پوشاک در ذهنیت غالب ایرانیان به همین دلیل

این دو صنعت  ی عمیقی میانهادرهاما گذر زمان و تحوالت فناورانه، ؛ شدندیم

و  آالتنیماش، متکی به برهیسرمابه صنعت  ایجاد کرد. صنعت نساجی نینشهم

و صنعت پوشاک همچنان کاربر، متکی به مهارت نیروی  تولید انبوه بدل شد

 باانسانی و تولید کارگاهی باقی ماند. البته هر دو صنعت پیوند خود را 

که نوع پیوندشان با  هرچندو  ی توسعه دادندشناسییبایزی هنر و هاسرشاخه

 آغاز شد ازآنجاپیچیدگی مرکب  ی بسیار متفاوت بود.شناسییبایزدنیای هنر و 

 این دو شاخه های در حال تکوینجهان تمایز بنیادین ایرانی گذاراستیس که

 و صنعت پوشاک را زیرمجموعه صنعت نساجی قرار داد. صنعتی را درک نکرد

یی با حداقل امکانات بار سنگین هاکارگاهکه در  یاپراکندهواحدهای کوچک و 

و  دندیکشیمبه دوش  کارگر و استادکار را با کمترین دستمزد هزار اشتغال صدها
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معمای ارزش و معمای  نداشتند. یگذاراستیسنهادهای  صدایی در هیچ باًیتقر

پوشاک  ی صنعتهاشهیرکه دولت با حمایت از صنعت نساجی،  زبان، سبب شد

شده تمامبر واردات پارچه که سهم اصلی در بهای  و با وضع تعرفه را بسوزاند

در کشورهای خارجی را از  پوشاک با تولیدکنندگان توان رقابت پوشاک دارد،

 کنندگانمصرفاین سیاست نابخردانه دولت گرایش  بگیرد. نتیجه طبیعی هاآن

 صرفهبهو  بودن پارچهاین گرایش، گران  منشأ ایرانی به پوشاک خارجی بود.

مطالعات و ضعف در  نیروی انسانی و توسعه مهارت ایجاد مراکز طراحی نبودن

 توانیمی که زیآن چدر صنعت پوشاک بود؛ همه  بازار و بازاریابی و برندینگ

اما دولت در یک بازی ؛ حاکم نبودن منطق زنجیره ارزش بر صنعت پوشاک نامید

از طریق مبارزه با قاچاق. کسی  ؛ حمایت از تولید داخلافتاده بود پسندعامهزبانی 

و  یاهیترکتولیدکنندگان  توسط دشدهیتولپوشاک  چرا که کردینمبه این فکر 

و بازارهای ایران را  هزاران کیلومتر را طی کند تواندیم پاکستانی و بنگالدشی

همین بازار در  محصول خود را تواندینمایرانی  دکنندهیتولاما ؛ تسخیر نماید

کارگر  حتی از بعضاً کارگر ایرانی دستمزد کهیدرحالبه فروش برساند  داخل

که بسیار کمتر از  بنگالدشی هم کمتر است. هزینه برق و گاز و گازوئیل و بنزین

 چرا محصول ایرانی اما این پرسش همچنان وجود دارد که قیمت جهانی است

معضل تولید را  نیترمهمت دولتی، است. پس چرا مقاما ترنامرغوبو  ترگران

تولید پوشاک  ؟دانندیمتولید  آالتنیماش نبودن روزبهو  خارجی قاچاق کاالی

چرا کسی به هزینه لجستیک و تعرفه پارچه  خواهدینمچندانی  آالتنیماشکه 

هزینه برای  تومان ها هزار میلیاردکه ساالنه ده . چرا دولتکندینمی ااشاره

توجه  صنعت پوشاک ازیموردن یهامهارتبه مراکز توسعه  کندیمهزینه  آموزش

و ایجاد پنجره مشترک میان  نکرده است؟ چرا به سازوکارهای همکاری مشترک

 پوشاک ایجاد مراکز طراحی شدن ریپذهیتوجو متوسط برای  ی کوچکهاکارگاه

 در تراز جهانی نپرداخته است.

صنعت نساجی و پوشاک درک عنوان به نچهازآ حمایت دولت قرنمینقریب به 

تسهیالت بانکی،  ، اختصاص صدها میلیون دالر ارز، هزاران میلیاردکردهیم

ی بوده اتعرفهی هاتیحماو امکانات صنعتی و  آب، گاز و برق سهمیهاختصاص 

کارگران  و آسیب دیدن زنجیره صنعت پوشاک کشور ییرایمکه منجر به  است
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ی حمایتی هاپوشش فاقد عمدتاًکه  متوسط تولید پوشاککوچک و  یهاکارگاه

 نیتریاجتماعو  نیتریمردمشده است. صنعت پوشاک که در زمره  ،هستند

و  هاخانواده و قوام بسزایی در استحکام ریتأث توانستیمو  صنایع کشور است

در باتالق فرورفتن و  ی محلی و مردمی داشته باشد، در حال نابودیهاتیظرف

و مبارزه با  یاتعرفه در کار حمایت دولت همچنان ؛ ویدگی مرکب استپیچ

و  هاشهرکو تسهیالت بانکی و  آالتنیماشارز  نیتأمو تالش برای  قاچاق

دستاورد  تواندیمنساجی،  افتتاح یک کارخانه چراکه. است شهرهای نساجی

کارگاه تولید  ها و صدهادولتی به شمار آید اما تعطیلی ده بزرگی برای یک مقام

ها هزار نفر از زنان سرپرست ده شدن کاریبو اخراج هزاران کارگر و  پوشاک

ی و ارسانهو هیچ پرونده  شودینمخانوار، در کارنامه هیچ مقام دولتی ثبت 

. این جادوی پیچیدگی مرکب شودینمو قضایی برای آن تشکیل داده  بازرسی

در طی چندین دهه، صنعت  بسیار و تالش با حسن نیت که مقامات دولتی است

 و اندفرستاده یامنطقهجهانی و  دکنندگانیتولپوشاک کشور را به انتهای صنعت 

 این پیچیدگی مرکب همچنان پابرجاست.

 به شکل زیر ترسیم نمود.تشکیل و تشدید پیچیدگی مرکب را  چرخه توانمی ،در پایان

بیند و همچنین انفعال یمنقطه عزیمت انفعال حکمرانی  معماهای شاکله را الگویی که

 کشد.به تصویر میمعماهای شاکله  دکنندهیتشد عنوانبهحکمرانی را 

هرچقدر که  دارند. انیها جرانسان یجمع یزندگ رپوستیزدر  شیوبکمشاکله  یمعماها

 نیا .ابندییم یشتریکند معماها هم شدت ب دایها سرعت پانسان یجمع یزندگ انیجر

-مانند دستگاهباشد )داشته  یابزار انیو طغ یدر توسعه فناور شهیتواند ریم ییابسرعت

به منافع و  یابیدست یهاهیو رو ینهاد باتیاز ترت ای ( وآب یهاچاه و پمپ یحفار یها

( یبانک التیو تسه یبازنشستگ یهاشده باشد )مانند صندوق یبرداشت از منابع مشاع ناش

 یهامهیب ایمسکن مهر  یهاطرح مانندباشد )فعال شیاصل تحرکات کنشگران بح ایو 

 بدون توجه به منابع( یهمگان یدرمان
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 چرخه تشکیل و تشدید پیچیدگی مرکب

 ،نکند دایتحول پ یزندگ انیجر افتنیمتناسب با سرعت  یحکمران یهاسازوکار اگر

 یدگیچیپ ینیکه مرحله جن نجاستیا شوند.یتر مشاکله دشوارتر و چسبنده یمعماها

به آستانه تحمل  یمرکب بستگ یدگیچیپ ینیطول دوران جن شود.یمرکب آغاز م

ه ا آنجا کت شود.یم یمرکب طوالن یدگیچیپ ینیدوران جن یگاه و منابع دارد. هاتیظرف

را  رخوردارو ناب شدهرانده هیبه حاش یروهاین محرک، یاآنکه حادثه ایمنابع رو به اتمام رود 

 وبیعمعادل ترفت از منفعل خواهد بود و برون یحکمران ،در هر دو صورت .اوردیب دانیبه م

م ه مرکب یدگیچیپ ینیالبته در دوران جن .شودمی از دسترس دورتر به سمت تعادل برتر،

دن رق شاز غ یریفهم مشترک و جلوگ یتواند مبنایوجود دارد که م یینشانگرها غالباً

از  یبرداربهره یبرا ییهاافتیدر ادامه مقاله ره مرکب باشد. یدگیچیشاکله در گرداب پ

 .مرکب ارائه خواهد شد یدگیچیپ نیتکو هینشانگرها در مراحل اول نیا

 

گیرینتیجه -5  

ها، خشک شدن دریاچه ارومیه، از بین رفتن فرسایش خاک، نابودی جنگلآلودگی هوا، 

ی دولتی، ناتوانی در هااستخدامهای بازنشستگی، شهرسازی، ذخایر آبی زیرزمینی، صندوق

های حاصلخیز کشور از مصادیق مهم وضعیت ها، فرونشست دشتیارانه کردن هدفمند

در بستر کنش جماعتی و انفعال  همهنیا پیچیدگی مرکب در حکمرانی کشور هستند؛

 شاکلهمعماهای 

 معمای كلیت

 معمای زبان

 معمای ارزش

 معمای زمان

 بازخورد معمای

 معمای مکان

دوران جنینی 

 پیچیدگی مرکب

 تکوین شاكله؛

خوگرفتن  با  

معماهای طرح 

 نشده؛

 تعادل معیوب

 

 نشانگرهای اولیه

 

نفعان صدای ذی

 فراموش شده؛

بحران منابع 

 مشاع

 

انفعال 

 حکمرانی

حادثه محرک و 

 هاظهور کشمکش

 

 تشدید پیچیدگی مرکب
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ممکن شده است که شاکله جمعی ما در  و در کشمکش منفعت و کلیت جماعت دیگر

 ساختن، تعمیق و ظهور آن یا مشارکت داشته یا تأیید نموده و یا سکوت کرده است.

گیر شدن حکمرانی و هدف از طرح مفهوم پیچیدگی مرکب، فهم چگونگی زمین

گذاری و انفعال در حکمرانی شترک برای خروج از ناکامی در سیاستگشودن گره فهم م

نفعان گوناگون منافع ناسازگار دارند، حکمرانی است. هر جا که در یک میدان مشترکی ذی

برد؛ حکمرانی حکمرانی را به انفعال می جیتدربهپیچیدگی مرکب  .کندموضوعیت پیدا می

های و تعادل نفعان توزیع نماید؛میان ذی پایدارمنابع را به نحو معقول و  خواهدکه می

ها و کالن اجتماعی و جمعی را برقرار سازد. انفعال حکمرانی قدرت روایت زیسته جماعت

کشد؛ روایتی که راهبردهای همسو با خود را موجه و های اختصاصی را به رخ میجهان

 سازد.ممکن می

به منابع  یابیاز کنش و دست ینه خاصگو ،های حاضر و فعالهای زیسته جماعتروایت

و  برگشتقابل یسادگبه که کندیمگران، هموار و رهوار از کنش ییهاگروه یمشاع را برا

 هیدر حاش ایجادشدهگران از منابع مشاع و منافع کنش یمندبهره اصالح نخواهد بود.

 تیخودش مشروع یو خودش برا کندیم جادیا ریبه مس یوابستگ ،موردنظر استیس

هر تکرار  او ب کندیم دیو بازتول دیرا تول افتهی تیو مشروع ریتکرارپذ یهاکنشو  سازدیم

 آنجا تا تیقدرت و مشروع نیا. شودیم شتریو قدرت آن وجه ناخواسته ب تیمشروع ،کنش

عالم  کیو  شودیمفراموش  یاستیکه ناخواسته بودن وجه تجربه س رودیم شیپ

 .ردیگیمنفعل شکل م گذاراستیسکنش گران و  انیم دیجد یاختصاص

 وضعیت پیچیدگی مرکب، در پایان نشانگانمصادیق و و مفهومی ابعاد  توصیفپس از 

 :طرح نمودزیر  قراربهپیچیدگی مرکب نظری  یبندصورتتوان می

و  جمعی است که کنشگران و شاکله پیچیدگی مرکب معطوف به موقعیت

دست، دور و نزدیک، حاضر و باالدست و پایین بالقوه و بالفعل متعدد بازیگران

کشمکش آشکار و پنهان و فعال و  اجتماعی هایغایب بر سر منابع و موقعیت

برای خود  غیرفعالی دارند؛ این کنشگران و بازیگران در رهگذر کنش و کشمکش

که  یاهگونبهکنند و وابستگی مسیر وجودی پیدا می سازندیمجهان اختصاصی 

شود که به جهان اختصاصی این وضعیت چنان رهوار، هموار، روتین و تعمیق می

برساخت  در جهان اختصاصی کنشگراندهد و می حاضر، غالب و فعال مشروعیت

برای  آرایی در زمان مناسبمختصات و صحنه کنند. اینشده، زیست واقعی می
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ها و آشکار شدن کشمکشو حتی با فعال  شودگذار طرح و احضار نمیسیاست

بندی معطوف به شود و مساله امکان صورتاز مساله ایجاد نمی فهم مشترک

که برای خروج از  ات و مداخالتیاقدام غالبکند تا جایی که کلیت پیدا نمی

 در دستورکار قرار گیرد با سد مخرب یهاچرخه تعادل معیوب یا متوقف کردن

سیاستی رقم خورده و  ن وضعی ناکامیشود و در چنیسپر انسانی مواجه می

معیوب چسبندگی و  یهاتعادلمخرب و  هایچرخه و رودیمحکمرانی به انفعال 

 .کنندیمماندگاری بیشتری پیدا 

 گذار امر ابدی نیست؛تله پیچیدگی مرکب برای حکمرانی و سیاستاست که  ذکرقابل

 های ابزاری و سپرطغیان ،یارسانههای سیاسی و بازی :چون پیچیدگی مرکب در شرایطی

شود. گشوده مینیز شود؛ و در شرایطی شرایطی تضعیف می تحتشود و تشدید میانسانی 

 و مشاع تر و فرسایش منابعهرچقدر دوران جنینی و خاموش پیچیدگی مرکب طوالنی

رفته ازدستوابستگی به مسیرهای مخرب بیشتر شود، بازگرداندن ظرفیت حکمرانی 

 تر خواهد شد.دشوارتر و پرهزینه

ه بارکان حکمرانی فهم مشترکی نسبت  در خواهدپیچیدگی مرکب میرهیافت 

ه نفعان بالقوه و بالفعل حال و آیندتر محل نزاع ذیهای اصلی و تعریف دقیقکشمکش

گر ی. به ددرا باعث شو یمؤثرهای سیاست و با تحریک اراده معطوف به کلیت، ایجاد نماید

ها قعیتبرای احیای حکمرانی، مراقبت از منابع و مو طرح مفهومی پیچیدگی مرکبن، سخ

دهد تا وجوه قرار می دیتأکها مورد مستمر سیاست فهم، یادگیری و اصالح واسطهبهرا 

 .ایدها را مهار نمهای جماعتناخواسته و همچنین آثار بیرونی کنش

 :ود داردسه رهیافت اصلی وج از پیچیدگی مرکب، رفتبرونبرای  ،کلی یک نگاهدر 

سی و زیع قدرت سیااین رهیافت به بازتو :آرایش قوای سیاسی تحول در یافتره (1 

ماع و طریق اج که از توجه دارد نگریندهآو  یتکل به معطوف وزن نهادهایتقویت 

، . برای مثالدهد کاهش در حکمرانی کشوررا تعارض منافع  تواندیم سطح باال یهاتوافق

ر دانجام شود  هاشهرستانشهرها و  ینکها یجابه انتخابات مجلس شورای اسالمی در کشور

 یایدر سواحل یهااستان مثال، حوزه انتخابیه طوربه) تربزرگ و نواحی هااستانسطح 

یندگان نما نکههمچنین ای سواحل جنوبی کشور( استانی برگزار شود. یهااستانمازندران یا 

 اشند. شته بدولت را استیضاح کنند و اجازه استیضاح یک وزیر را ندا یتبتوانند کلمجلس 
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 بدیل هاییهروبا ایجاد الگوها و  تواندمی این رهیافت :رهیافت نوآوری نهادی (۲

- متفاوت بندی مسائل راچارچوب و کردهمنافع را دگرگون  به مسیرهای دستیابی جیتدربه

به  توانیممهار پیچیدگی مرکب  یا موفق نوآوری نهادی در جلوگیری یهانمونه سازد.

 یسیانگل زبان انگلیسی )در مقایسه با کالس زبانآموزشگاه  ،10ناد رسمی، پلیس +دفاتر اس

 مدارس( اشاره نمود.

 حکمرانیبا ایجاد تواند میاین رهیافت  :مبتنی بر پلتفرم فناوری اطالعات یافتره (3

پلتفرم شاد، پلتفرم هایی چون: پلتفرم باعث مهار پیچیدگی مرکب شود.یکپارچه 

فناوری اطالعات یافت رهیی از هانمونه ،شهر هوشمندو پلتفرم  پولی یکپارچه یهاتراکنش

 روند.به شمار می مبتنی بر پلتفرم

 :نابعم
و غالم محمد احمدوند ترجمه علی، یرانمد یخالق برا ییکل گرا :یستمیتفکر س .یکلجکسون، ما

 .(1388)موسسه انتشارات جهان جام جم، تهران: ، جاپلقیان

 یستمیس کردیبر رو ی: درآمدیستمیتفکر س نهیدر آ ندهیآ یمعماو آرمان زارعی.  رضازاده، حمیدفرتوک
 (.1398) ،)ع( موسسه چاپ و انتشارات نیانتشارات دانشگاه جامع امام حس، محورتیروا

تحول  یفکر هیاز سرما ییغبارزدا نده،یدر گذار به آ هیپا یهاتیعقالن. یریجواد وزو  درضایحمزاده، فرتوک
 .(139۲) یدفاع شهیاند پژوهشکده :تهران ،یصنعت دفاع یو تعال

-34(: 1371) 17شماره  فصلنامه دانش مدیریت،، «هانگاهی بر پویایی سیستم»فرتوک زاده، حمیدرضا. 
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