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 1مجید وحید

 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 ابراهیم غالمپور آهنگر

 آموخته دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهراندانش

 

 (15/1/1400تاریخ پذیرش:  - 17/11/99)تاریخ دریافت:  

 چکیده
های عمومی منزلتی کانونی در مطالعات سیاستگذاری عمومی دارد و راه را بر شناخت تحلیل خاستگاه سیاست

سازد. چنین است که متخصصان برجسته سیاستگذاری عمومی در دو سوی اقدامات اقتدارهای عمومی هموار می
گران گران و تحلیلهای ارزشمندی را برای پژوهشآتالنتیک تحقیقات خود را بر این موضوع متمرکز ساخته و یاری

های فکری دهد تا دستگاهاند. مقاله حاضر به نگارندگان این امکان را میهای عمومی در جهان سبب شدهسیاست
زبان )شافریتز و بریک( و محققی از فرانسه )مولر( را به بحث گذارند و و مفهومی دو محقق از جهان انگلیسی

پردازان به کار رفته، ضمن چگونه مفاهیم دکترین و مرجعیت به نحوی که در نظام فکری این نظریه آشکار سازند
های عمومی با تاکید بر بنیادهای شناختی و ارزشی هموار ها، راه را بر ایضاح منطق سیاستها و تمایزمشابهت

 سازند. می
 

 دکترین. ، خاستگاه سیاست، مرجعیت،سیاستگذاری عمومی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

کند. بروز می هایی، و بحرانمشکالت ،مسائل گوناگونها، به دالیل در زندگی جمعی انسان
چنین      . تداوم و گسترش این شوندمیها احساس نارضایتی بین انسانسبب این مسائل 

ای بیاندیشند و تا برای حل آن، چاره هگردهم آورد ، در طول زمان،ها را، انسانهاییاحساس
دولت  شده که آن رانهادی  سبب ایجاد آییاین گردهم ،د. به مرور زمانتغییری را سبب شون

پیوند دانست. در توان با گزاره فوا همها را میگیری و توسعه دولتتاریخ بلند شکل. نامیممی
زیرا  ید مسوول حل مسائل عمومی باشددولت با قوت یافته کهباور این  مرورجوامع مختلف به 

های ثروت) کند می در اختیار داشته یا جمعهای مردم را بخشی از ثروت این توان را دارد که
مجازات  ، در صورت لزوم،را آنو عامالن ایجاد  ساختهمشکالت را برطرف ، (هامالیاتملی، 

)استخراج منابع انسانی(،  کار بگیرده دین منظور بهای دیگر را ب)اقتدار و مشروعیت(، انسان کند
 استگیر منافع عموم و خیرخواه مردم دولت پی ،کند. از سوی دیگراِعمال ها مدیریت و بر آن

نماینده هویت سیاسی و  ، دولتچنین. همندارد و منافع فردی جایگاهی در تصمیماتش 
اله، اگر مس ،ترتیبین. بدتحت سیطره ملت است های فرهنگی و اجتماعی مردم سرزمینارزش

اخذ کنند  ات راهای خود تصمیمها باید با استفاده از تواناییدولتمشکل یا بحرانی شکل یابد، 
تناسب  سالهتا سیاستشان با حل م کنندباید به خود و محیط پیرامون خود توجه  و بدین منظور

 کنندحکومتی اعالم میهای سیاسی همواره تصمیماتی را به عنوان تصمیمات داشته باشد. نظام
های عمومی در واقع نمادی از اقتدار شود. این سیاستکه به عنوان سیاست عمومی از آن یاد می

از ومت و حکمرانی های مورد توجه نظام حکروند. در این اقتدار ارزشها به شمار میحکومت
توزیع توان به منزله میسیاستگذاری عمومی را  چنین منظری شود. از ها توزیع میطریق سیاست

نسبت میان سیاست و ارزش، بنابراین، از جایگاه بنیادی در مطالعات . ردشمها براقتدارآمیز ارزش
در این یابد. شود و پژوهش در باب آن جایگاه کانونی میسیاستگذاری عمومی برخوردار می

در کتاب « مرجعیت سیاستگذاری عمومی»باب  یر مولر دریپهای ر حاصل دیدگاهنوشتا
تفسیر » ذیل عنوانیک رفریتز و کریستوفر پی. باجی.ام شنظرات و « سیاستگذاری عمومی»

سیاستگذاری عمومی در ایاالت متحده »در کتاب منعکس « عمومی سیاستگذاریدکترینی از 
شود. پیشتر، ، که معطوف به نسبت ذکر شده در باال هستند، مورد توجه و تحلیل واقع می«آمریکا

 پردازیم.بیشتر در ارتباط با سیاست و ارزش به ایضاح می اما،

 بع سیاست امن به مثابه هاارزش

اهدافی رسمی است. هر فرایند  مندی ازبهرهعمومی  هایسیاست اساسیهای یکی از ویژگی
باشد و چه در  محورپیوندد؛ چه این ساختار نظمیک ساختار به وقوع میدرون سیاستگذاری در 

ای از اهداف، اصول باشد. این ساختار نماینده مجموعه یافتهشده قرار شی سازماندهیآنارقالب 
کننده این فرایند است. به همین دلیل حرکت فرایند و بروندادی که از آن های حمایتو ارزش
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شود، دربردارنده اهدافی است که به عنوان اهداف رسمی تلقی برای عموم درنظر گرفته می
رسمی با عنوان سیاست، قانون و یا ترکیبی از تصمیمات، تعهدات و اقدامات شود. اهداف می

(. اقتدار از Gretson, 2010: 7) شودمی برآوردهو یا مجری اقتدار دولت  برخوردارتوسط افراد 
بخش به این اهداف در سیاست است. هر منبعی برای دولت بدست آمده باشد عنصر رسمیت

توانند به صورت فرایندهای ( هستند و میHowlett, 2011: 5) زاعیاین اهداف سیاسی بیشتر انت
تجلی یابند. در فرایند سیاستگذاری اهداف غیررسمی  (Lasswell, 1971: 1نظم عمومی و مدنی )

. یکی از اهداف غیررسمی شناخته شده ندانهان مواقعبسیاری در نیز وجود دارد که گاه آشکار و 
 است وضعی معینها در داشتن آنکنترل مردم و نگه -ناخواسته باشدتواند عمدی یا که می-

(. یافتن اهداف یک ساختار نیازمند شناخت مناسبی از فرایند و بازیگران 9: 1385مور، )بلیک
 مرتبط با هدفمند بودن فرایند سیاستگذاری ،. در هر حالاسترسمی و غیررسمی فعال در آن 

گیری . شکلبه دست نخواهد دادای ون هدف حرکت کند نتیجهبداگر است. فرایندی که  آنذات 
ای از افراد بشر به دور که عده است و تصور این همراه هر فرایندی به صورت طبیعی با هدفی

تهمیدات و تصمیمات و اهدافی که به دنبال آن  بدون ایننهند ای را بنیان هم جمع شده و جامعه
اهداف در سیاست  (.201 :1388)هدی، نماید می از ذهن، تصوری بعید و دور را متصور شوند

بخش قابل هاست. به دیگر عبارت، چه رسمی و چه غیررسمی برخاسته از اصول و ارزش
         ها در نزد شهروندان ودهند. ارزشها تشکیل میگذاری را ارزشتوجهی از سیاست

جهان سیاستگذاری، انتخاب اساس  د. درنروای به شمار میکنندهگذاران عامل تعیینسیاست
: 1373)عالم،  دیگر است هها بر دستای از ارزشدسته یافتنسیاست است و این به معنی برتری

وحدت و  اتد موجبنتوانکه می هستندها در عرصه عمومی و نزد شهروندان عاملی (. ارزش75
ها و اصول ناشی از آن رزشجایگاه ا ،د. برخینداشته باش در پیتبعیت از نظام سیاسی حاکم را 

دانند. با این )دولت خیرخواه( می )مردم و اراده عمومی( و برخی برآمده از باال را برآمده از پایین
بینی و بدبینی در جریان بوده است. برخی ها همیشه میان خوشوصف رویکرد کلی به ارزش

را  هاشود، سیاستبیان می ها و اصولچه توسط دولت به عنوان اندیشهبه ندرت آن"معتقدند 
ها و اصولی که برای راهنمایی در سیاستگذاری مورد حمایت کند. در این معنا اندیشهتعیین می

دهند ها انجام میچه دولتکنند آنارزشی هستند که بیهوده تالش میگیرند، مانند امور بیقرار می
هایی که باید به هر حال اتخاذ تصمیمرا مخفی کنند....این اصول توجیهاتی عقالنی هستند برای 

،  یان اسمیت، مورتون کرولاجفری ویکرز، بر نظیر)نی کسا (.65-64: 1385مور، ) بلیک"شوند
هایی است که جامعه و دولت به آن پایبند هم معتقدند که سیاست بازتاب ارزش( دیوید استون

به ها نیستند بلکه ارزشنعکاس تمام اها باید دانست که این ارزش ،شوند. اماباشند و یا میمی
ترین افتد. مهمدیگری است. این امر در هنگام انتخاب سیاست اتفاا میپاره برخی بر  برتریمنزله 

برخی دیگر است. به هر حال باید  راندنعقبها و دادن برخی ارزشگذاری برتریپیامد سیاست
بین ارزشها و خیرهای بشری سازگاری نیست و بیشتر متعارض و رقیب یکدیگرند. "دانست که 
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       نظر کردن از دیگری است. وضعیت حاکم بر جهان وضعیت گیری یکی به منزله صرفپی
ای که تصور جامعهکردن برخی خیرها به بهای کسب برخی دیگر است. انگیزی است؛ قربانیغم

: 1398ا برلین در پوالدی، ی)آیز"شهری استبتوان این خیرها را در آن سازگار کرد، پنداری آرمان
گذاری ها موضوعی است که بخشی از مطالعات سیاستبررسی مفهومی منبع این ارزش (.191

یری تفس»و « گذاری عمومیمرجعیت سیاست»عمومی بدان اختصاص یافته است. دو رهیافت 
 پردازیم.می از این دست مطالعات هستند که در پی بدان «عمومی سیاستگذاریدکترینی از 

 (1378مولر، یر پی ) مرجعیت و ابعاد آن

ای نوین از و شاخه« دولت در عمل»سیاستگذاری عمومی را به عنوان علم ابتدا  2یر مولریپ
ذاری عمومی و فهم پیشینه علمی و برای بررسی پیدایش سیاستگ کندمیمعرفی علم سیاست 

ساالری، نظریه دهد: دیوانسیاستگذاری عمومی، سه جریان فکری را مورد توجه قرار می
تنظیم  جریاناین سه  . به زعم او، جوامع مدرن باها و مطالعات مربوط به مدیریت عمومیسازمان

شدن جوامع که چرا صنعتیبا طرح این پرسش  وی، در ادامه، اند.خود را مورد توجه قرار داده
بحث خود را  را به دنبال داشته است،های تنظیم اجتماعی ابزارها و روش توسعه موجباتغربی 

کند. از نظر مولر زوال گذاری عمومی با مروری تاریخی شروع میدر مورد مرجعیت سیاست
ع سنتی، پیش . جوامه استبود محوراجتماع بخشگیری جوامع قلمرو مدار اولین عامل در شکل

هایی کمابیش منسجم از قلمروهایی به نسبت ز هر چیز، جوامعی قلمرومدار یا مجموعهو بیش ا
)تعلق یده است بخشخودمختار بودند. در این گونه جوامع، قلمرو، هویت اصلی را به افراد می

در درون خود، منابع و  کردهبه مکانی خاص(. هر قلمرو همانند یک نظام نسبتاً بسته عمل می
. از نقطه نظر تنظیمات اجتماعی، جوامع سنتی قلمرومدار، بوده استتولید و تکثیر خود را دارا 

. زمانی که این جوامع از واحدهای اندشتهپاشیدگی قرار دا همواره در معرض تهدید از هم
، بودندتکثیر خود ند و قادر به تضمین جریان تولید و دشقلمرویی نسبتاً خودمختار تشکیل می

شته یک واحد اجتماعی منسجم را ایجاد نمایند، وجود ندااین که هیچ ضرورت کارکردی برای 
. این خطر با بوده است در این جوامع، خطر گسست و جدایی، خطری دائمی از این رو،. است

مایاند و نشمار فرایند تغییر و تحول در غرب در قرون هشتم و نهم میالدی، رخ میپیامدهای بی
بنیادین  با سه تحول این فرایند. شودتجلی آن میمسئله تقسیم اجتماعی کار بیش از دیگر مسایل 

)مثاًل  از هم پاشیدگی ساختارهای سنتی به عنوان عرصه عمل اقتصادی- :همراه بوده بوده است
ای رفههای حپیدایش نقش -؛ تبدیل شدن خانواده به عنوان جایی برای تولید مثل و فراغت(

ای های حرفهای که بر شاخههای حرفههای جدید از نقشبندیظهور گروه -؛ فزاینده و تخصصی
 جای قلمرو تکیه دارند.ه ب

                                                           
2 - Pierre Muller 
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گردد که قواعد های اجتماعی ظاهر میبخش به عنوان یک ساختاربندی عمودی از نقش
در حالی  ،نگاه مولر از .داردرا ی خاص خود کارکردی ، انتخاب نخبگان و تعیین حدود و مرزها

نچه مدار نیز چناکه جوامع سنتی در معرض تهدید از هم پاشیدگی قرار دارند، جوامع بخش
 ز اشی را بیابند، در معرض تهدید بخها و تضادهای درونهای مدیریت بحراننتوانند روش

 درگیرند. زیرا هر بخش در حالی که منطق خاص خود را تمامیت خویش قرار می رفتندست
. کندبال میدر تطابق با اهداف اجتماع دن خود را هایخواستزمینه بقا و زیادشوندگی داراست، 

های مختلف ، یک بخش بر خالف قلمرو، قابل جدا شدن نیست. مجموعهوضعیت جدیددر این 
از  ،و هرکدام به دیگری وابسته هستند ،بخشی به عنوان محصول پدیده تقسیم کار، از یک سو

گذار از ، باری .با هم درتضادنداقتصادی،  -برای دستیابی به منابع کمیاب اجتماعی ،رسوی دیگ
ر فرایند الف( تغیی مدار، دو پیامد عمده را در پی داشته است:منطق قلمرو مدار به منطق بخش

ورد تنظیم ب( استفاده گسترده از ابزارهای علمی به منظور اندیشیدن در م؛ گری اجتماعیواسطه
 مدار.های مختلف بخشتقاضا

گذار از قلمرومداری به »مولر به پیدایش مرجعیت به عنوان نتیجه  یرجا پیدر این
نگرشی که برای  ؛کند که نگرشی جدید به جهان را به همراه آورده استاشاره می« مداریبخش

جوامع صنعتی برای معنا  ،. بعد از ایناستعمل جوامع بر روی خود، ارزشی فراوان قایل 
با مرتبط . این مرجعیت نوین، باشند 3اجعمرهایی از نظامبخشیدن به عمل خویش، باید در پی 

 پیکرافزایش توان عمل جوامع نوین بر باب است که هدف آن، اندیشیدن در  وضعیتنوعی 
و تقویت  مداری و افزایشکند که تشدید پدیده بخشتاکید می ،ر این اساساو، ب. استخود 

. تغییری که بر اساس آن، جوامع نوین روابط هستندحالت تاریخی، دو جنبه از یک تغییر بنیادین 
. امروزه این کنندتعیین میخویش گرفتن جریان بقاء و زیادشوندگی  دسته ب باخود را با جهان 

انسانی در های ژنتیکی: زیرا جوامع دستکاری -تحول در سه عرصه گوناگون قابل بررسی است:
محیط: زیرا برای نخستین بار در  -؛دست آوردن امکان تغییر بنیان وجودی خویش هستنده پی ب

           ؛تاریخ، جوامع انسانی دارای توان تغییر اساسی و غیرقابل بازگشت اکوسیستم خود هستند
گیری برای میمای: زیرا برای نخستین بار در تاریخ، جوامع انسانی دارای توان تصسالح هسته -

 یکدیگرند. متقابل بردناز میان 
تغییر فرایند »گردد و آن را برآیند ه سیاستگذاری عمومی برمیبا این مقدمات مولر ب

داند که در چندوجهی می ایپدیدهسیاستگذاری عمومی را  او شمارد.می« گری اجتماعیواسطه
 ،نویسندگانسایر . مولر با مرور تعاریف ارائه شده توسط یابدظهور میهایی بسیار متفاوت عرصه

مورد پیدایش و تکوین اجتماعی سیاستگذاری عمومی،  سبب ضعف عطف توجه بهبه را  هاآن
گری، بخش و مرجعیت، با استفاده از مفاهیم واسطه کندمیتالش  او. دهدنقد قرار می

 مولرگری اجتماعی مورد توجه قرار دهد. سیاستگذاری عمومی را به عنوان نوعی فرایند واسطه

                                                           
3 - Systems of References   
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کند: هدف هر نوع با این تعریف موضع خود را نسبت به سیاستگذاری عمومی مشخص می
که ممکن است میان یک بخش با  استسیاستگذاری عمومی، رسیدگی به کارکردهای نادرستی 

ش دیگر یا میان یک بخش و جامعه کالن به وجود آید. از این رهگذر، هدف سیاستگذاری بخ
بخشی  -رابطه کالنتعیین  ،از نظر مولر .های کالن و بخشی استحوزهعمومی، مدیریت رابطه 

از یک سو هدف سیاستگذاری عمومی است و از سوی دیگر، متغیری کلیدی است که شرایط 
. در واقع، هدف سیاستگذاری همواره شتاب بخشیدن یا کند کندمی معینایجاد یک سیاست را 

گیری تقویم پس از بررسی مفهوم سیاست و نحوه شکل. کردن جریان تغییر در یک بخش است
بندی و کاربست یک یر مولر مسئله بنیادین نحوه چارچوبیسیاستگذاری یا دستورکار آن، پ

گیر، مسئله رویارویی با عدم برای یک تصمیماصلی له مسئ ،. از نظر اوسازدرا مطرح میبرنامه 
شود. جهانی که معموال حالتی غیر ثابت،  مواجهانسجام و پیچیدگی جهانی است که باید با آن 

است که  این گر در زمینه تصمیمکنشمسئله یک  بدین ترتیب،بینی دارد. اتفاقی و غیر قابل پیش
ها تا حد ممکن بکاهد. برای این ز میزان نا اطمینانیگیری، ابا ثبات بخشیدن به عرصه تصمیم

ها را سازد که شامل تمامی اطالعاتی است که او آنگر عرصه شناختی را میکنشمنظور، هر 
د. عرصه شناختی کنجهان را درک می اواین عرصه شناخت است که  مجرایداند و از مناسب می

ز اطالعات را انتخاب و برخی دیگر را حذف یعنی برخی ا ؛کندبه عنوان نوعی صافی عمل می
گیری به منظور قابل استفاده کردن عرصه تصمیمنمودن کند و به ساده کردن و ساختاربندی می

مولر سیاستگذاری عمومی را به معنی  این چنین است که. رساندیاری میگیر آن توسط تصمیم
شود. با رجوع عمل میآن که بر اساس داند ایجاد نوعی قرائت یا ارایه تصویری از واقعیت می

پرداخته،  محیطهای خویش از گران به سازماندهی دریافتکنشبه این تصویر شناختی است که 
. با این تعریف از کنندشده و پیشنهادهای مختلف برای عمل ارایه میها مواجه حلبا راه

مرجعیت یک  نامد.ری میسیاستگذا یتوی مجموع این تصاویر شناختی را مرجع ،سیاستگذاری
های ای از هنجارهای نمایشی است که با تعریف مالکمجموعه مشتمل براو  در نگاهسیاست 

شامل فرایندی  مرجعیتبخشد. انتخاب و چگونگی تعیین اهداف، به یک سیاستگذاری معنا می
گیری شکل محدود کردن پیچیدگی آن است. از طریقشناختی است که کارکرد آن، فهم واقعیت 

پرده برداشتن )کشف رمز( از واقعیت به  :نخست است: پیوندبا فرایندی دوگانه در  هامرجیعت
کید برای عمل، موجب کاهش تاه تعاریف جدید از نقاط ئهای علمی که با اراکمک فعالیت

بندی )رمزگذاری و قاعده پوشاندن واقعیت :دوم گردد.های جهان میها و عدم شفافیتابهام
 های عملیاتی مناسب برای تعریف یک برنامه عمل عمومی.توصیف روش مجرایاز  مجدد(
ها ست که چگونه این تصاویر مختلف مرجع که بیان آناین اوی برای تحلیل مرجعیت  مساله

مولر  .شوندتمهید مقدمات عمل سبب مینیز همواره روشن نیست، حداقلی از انسجام را برای 
 دارد:پرده بر میسه مرحله  از شناختی یتبرای دستیابی به یک مرجع
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جا مدلی از سازی اطالعات برای درک واقعیت. در اینآوری و یکسانالف( عملیات جمع
گذارد. این بخشی اثر می -شود که بر روی رابطه کالنتوصیف تغییرات ساخته و پرداخته می

 .ب( ایجاد الگوریتم عملیاتی .شوندمیشمرده شوند بلکه مطلوب نیز تغییرات، نه تنها درک می
مسئله اصلی، توصیف روشنفکرانی است  ،جادر حالی که اولین مرحله، مرحله تحلیل بود، در این

جا است که تغییراتی در از همین ،عملکرد نظام و تغییر آن را بر عهده دارند. در واقعتبیین که 
، اتکردن این تغییربخشیدن یا کُند برای سرعت اَعمالیو به دنبال آن،  شودمی متصورها پدیده

)مطلوبیت( و نحوه  گردد که ضرورت. این الگوریتم به شکل قواعدی ظاهر میشوندتعریف می
ها قدرت و هایی که به آنها در ارزشج( عملیات ادغام این الگوریتم کند.عمل را توصیف می

ی یا فنی یفرایندی عقال تنها به مثابهنباید  یتبخشد. فرایند ایجاد مرجعمطلوبیت مورد نیاز را می
تر فردی را های بنیادیتواند ارزشاساسًا فرهنگی است که می ، فرایندیظاهر گردد. این فرایند

 زیر سئوال ببرد. 
ها و های تغییر مرجعیت کالن را در ورود یک نظام نوین از ارزشجا مولر نشانهدر این

مولر، در ادامه، با بحث از سه موضوع بر غنای کار  ند.دا، میآنهنجارها و تالش برای تحمیل 
نوعی  ،الف( مرجعیت کالن مرجعیت کالن، مرجعیت بخشی و عوامل مبادله. افزاید:خود می

شوند. این آن جمع می گردمراتبی  های مختلف بخشی و سلسلهقرائت عمومی است که قرائت
ای یک جامعه های بنیادین تشکیل شده است که اعتقادات پایهای از ارزشمرجعیت از مجموعه

، شکل سازددیگر مرجح می هایانتخاب برای از هنجارهایی که یک انتخاب را و مجموعه
یک زمان قرائتی است که یک جامعه از رابطه خود با جهان در  حاکی ازدهد. این مرجعیت می

. اولین اثر این پدیده، تعیین استب( مرجعیت بخشی، تصویری از بخش و دیسپلین  .داردخاص 
های یک بخش مانند کشاورزی، حمل و نقل، یا مرزهای بخش است. در واقع، توصیف ویژگی

انرژی دارای ارتباط تنگاتنگ با قرائتی است که ما از جایگاه کشاورزی، حمل و نقل و انرژی در 
های زیادی معه داریم. حدود و مرزهای یک بخش موضوع منازعات همیشگی است و بحثجا

همانند  یبه تقویم سیاستگذاری وجود دارد. مرجعیت بخش های مختلف آنورود جنبهدر مورد 
 ،یک بخش کانونای اجتماعی است که پیوستگی آن هرگز کامل نیست. در مرجعیت کالن سازه

های بخشی و گسترش آن وجود دارد هیم در مورد سرشت محدودیتای از مفاهمواره مجموعه
که از آن میان یکی بر دیگران برتری دارد. در اغلب موارد، این مورد برتر است که با سلسله 

ج( عوامل و مجریان این مبادله  مراتب کالن هنجارهای موجود در مرجعیت کالن تطابق دارد.
ها کسانی هستند که عملیات تطابق . آنآن آمده استتوضیح با الگوریتمی هستند که پیشتر  مرتبط

مرجعیت بخشی در درون مرجعیت کالن را که نوعی عمل بنیانی برای سیاستگذاری عمومی 
اند که به واسطه ایجاد یا کاربست هم پیوستهه گرانی بکنشبخشند. این عوامل است، تحقق می

 گیرند.قرار می یا در مقابل همعمومی با هم مرتبط شده سیاست 
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شوند. کار سازند، واسطه نامیده میعواملی که ایجاد یک مرجعیت سیاستگذاری را ممکن می
های موجود و واسطه، آفرینش تصاویر شناختی است که فهم و درک یک مسئله از طریق گروه

ام ها موقعتی استراتژیک را در نظسازد. واسطهپذیر میهای مناسب را امکانحلتوصیف راه
ساس ادهند زیرا آنان، معماران چارچوبی علمی هستند که بر خود اختصاص میه گیری بتصمیم

یابد. شود، تحقق میهایی که منجر به تصمیم میگیرد و منازعات یا ائتالفها صورت میآن، بحث
دگاهی اخت دیسیعنی فرایند  :جنبه فکریکنند: میها دو جنبه بنیادین را با یکدیگر ترکیب واسطه

جنبه  .شودشوند، موجب میگیری مینظام تصمیم که واردگرانی را کنشاز جهان که درک و فهم 
آید و یکی یگران به وجود مکنشمراتبی نوین میان  یعنی فرایندی که به کمک آن سلسله :قدرتی

ا ر اش در فرایند سیاسینظام و جایگاه محوری کانونهای موجود، رهبری خود در از گروه
ها را کند، واسطهمولر با توجه به معنایی که گرامشی از روشنفکران ارایه می قبوالند.می

مرجع  سازنده تصاویری ، از یک سو،ها: آندارنددوگانه ی که کارکرد شماردمی انیروشنفکر
 وقبوالندن  ، از سوی دیگر، سببو دسازهستند که دیدگاه گروه اجتماعی از جهان را می

 .وندشمیگران بخش کنشاکثریت  بهشناساندن این دیدگاه به عنوان دیدگاهی درست از جهان 

 (1390یک، رتز و بری)شاف تفسیری دکترینی از سیاستگذاری عمومی

های فعالیت هایجنبهدر کتاب خود معتقدند که همه  5و کریستوفر پی. بُریک 4فریتزاشجی.ام 
، فلسفه و باورهای بنیادین خود را داراست که هسته سایر امورته تا گری گرفکنشانسان از 

برای این که بتوان با آن  ،ای از اندیشیدن است. امادهد. فلسفه، شیوهشناخت آن را تشکیل می
 کاری کرد و اندیشه را به عمل تبدیل نمود یا یک سیاست را وضع کرد، به دکترین نیاز است.

ها نیز از که همه کودکان، دارای والدین بیولوژیکی هستند، همه سیاست گونهمعتقدند همان اینان
هایی دارند. در چنین چارچوبی شوند که به نوبه خود، ریشه در فلسفههایی گرفته میدکترین

اگر شما سیاست را بدانید، معموالً یعنی پذیر است. تصویری، اندیشیدن در دو جهت امکان
        اگر فلسفه را بدانید، معموالً  و کجا و چگونه ریشه گرفته است توانید تصور کنید که ازمی
ذات دکترین را یک پرداز، این دو نظریه .کنیدهای ناشی از آن را پیش بینی توانید سیاستمی

 میان فلسفه و سیاست هواسط به عنواندانند و در ابتدای بحث خود تعریفی از دکترین آموزه می
آلود و نظری ردن فلسفه، که اغلب ابهامکنویسندگان کار دکترین را عملیاتی .گذارندپیش رو می

دکترین را شامل  ،بر این مبناها، آن. آیدهایی خاص، بیرون دانند، تا از دل آن، سیاستاست، می
و چگونگی انجام کارها برمی شمارند. با این  هاانساناصول بنیادین مربوط به چگونگی زندگی 

تواند دارند که دکترین همواره، بازتاب دهنده یک فلسفه مشخص است. این فلسفه می تاکید ،حال
یا یک سازمان. زمانی که دکترین، به و یک دین  برخاسته ازمتعلق به یک حزب سیاسی باشد یا 
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دکترین،  شود.نظم درآمد، به یک اعالمیه حزبی، به یک کتاب دینی یا منشوری سازمانی تبدیل می
فریتز و ا. سیاست عمومی از نظر شقرار داردسیاست برای  گیکنندنتعییدر جایگاه  بنابراین،

ای از یک دکترین حاکم. دکترین حاکم نیز ضرورتًا ست از اجرای زیرمجموعها بریک، عبارت
ای فراگیر از باورهای سیاسی درباره سرشت مردم و جامعه. یک ایدئولوژی است، یعنی مجموعه

ای سازمان یافته درباره رین شیوه تصور دکترین، این است که آن را مجموعهبهت ،هابه نظر آن
شان در نظر آوریم. ترین ترتیبات نهادی برای جوامعی زندگی مردم و درباره مناسببهترین شیوه

های مختلف را بازتابی از دکترین حاکم ها در جوامع و نظامبا این اوصاف آنان تفاوت سیاست
روابط میان فلسفه،  ها،آناز نظر نوبه خود از یک فلسفه سیاسی ناشی شده است. دانند که بهمی

دکترین، در نگاه ایشان، دکترین و سیاست یک رابطه تکاملی دایمی اما گاه بسیار کُند است. 
 جدیخطری  وجود،های تاریخی است. با این بازتاب شرایط در حال تغییر و پاسخی به تجربه

های د و در مقابل تغییرات مربوط به تطابق با فناوریشوگرایانه جزم کهارد دکترین وجود د برای
یند اتواند تاثیری تصلّبی بر فرمی چنین وضعی. کندشرایط اجتماعی نو، مقاومت  یا جدید

 توان نشان داد:سازوکار مورد نظر شافریتز و بریک را به شکل زیر میسیاستگذاری داشته باشد. 

 .چارچوب مفهومی دکترین - 1شکل 

سازد و به در یک نظام حزبی، دکترین اصول یک حزب سیاسی را می ایشان،به اعتقاد 
 به صرافت تغییررسد، دهد و هنگامی که حزب به قدرت میدهندگان و حامیانش انگیزه میرای

های جدیدی برای بازتاب دادن باورهای دکترینی خود های موجود دولت و ایجاد برنامهبرنامه
های عمومی، ریشه در یک دکترین مشخص تمامی سیاست فریتز و بریکا. از نظر شافتدمی

گیری برای استراتژی، تاکتیک است ی فلسفه آورنده جهتدارند. دکترین ی که دربرگیرنده و فراهم
در شرایط  .است، )یا سازمان بزرگ( در زمینه توسعه سیاست و امور اداری عملیاتی یک دولت

هشدار  این دو، با این حال،. یابنداهمیت می باز،، هادکترین های عدم اطمینان،وضعیتبروز 
نظریه، چه در سیاست  . از نظر ایشان،دهند که برابر دانستن دکترین با نظریه، گمراه کننده استمی

هایی برای حلتوان جهت یافتن راهای از اصول است که از آن می، مجموعهسایر علومو چه در 

 ادیان رسمی

 واحدهای نظامی

 های اداریسازمان

 احزاب سیاسی

 باورها

 استراتژی بزرگ

 های ماموریتبیانیه

 هاهای یا ماموریتطرح

 اقدامات

 استراتژی و تاکتیک

 اهداف مورد نظر

 تقویم قانونگذاری

 سیاست دکترین فلسفه
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بینی شده را به مسایل پیش« صحیح»دکترین، پاسخ هایی در حالی که  ؛مسایل جدید، بهره جست
یعنی سیاست  -های یک حزب سیاسی، پاسخ های صحیح دکترین ،. بنابراینگذاردپیش رو می

برای  یرا مترادف مناسب دکترین شافریتز و بریک. کنندعرضه میرا برای مسایلی خاص،  - ها
های مهم و به در این سطح را فقط برای سیاستاز این مفهوم استفاده  ،دانند. امامی هم سیاست

ها، و نه افراد، که ملت معتقدندشمارند و ای برای اشاره به مقاصد یک ملت مجاز میعنوان شیوه
ها و یا مقاصد خویش در قالب دکترین به ها با اعالم سیاستشوند. ملتهدایت می هادکترینا ب

 ،. در بحث تغییر دکترینهستندان از دخالت در منافع حیاتی خویش جهان، در پی بازداشتن دیگر
، شودگیرد و بر آن چیزی افزوده میهنگامی که دکترینی مورد بازبینی قرار می ،هااز نظر آن
چنین تاکید دارند که دکترین همواره در پاسخ به فرایند سیاسی و . همشودنیز متاثر میسیاست 

سیاستگذاران  اینان، .شوددستخوش تحول میهای جاری، بخشی برنامهتحقیقات جدید درباره اثر
قصد انجام کار و رسیدن  بهو مدیران را از پیروی کورکورانه منع کرده و انحراف از دکترین را 

فریتز و ابرند. شبه هدف مجاز دانسته و تعبیر انحراف خلّاا به عنوان اساس رهبری را به کار می
ای از اقدامات دیپلماتیک، ن به عنوان یک برچسب کلی برای مجموعهدکتری از عنوانبریک 

 شماری دیگرتر و متمرکزتر از شفافها دکترینو معتقدند برخی  کننداستفاده مینظامی یا قانونی 
از نظر  پذیر است.، امکانگرددمیهایی که از آن ناشی در سایه سیاستن هستند و تشریح دکتری

هایی متغیر از اصالح اداری، تعصب اند و معموال شامل مؤلفهبه ندرت خالصها، دکترین ،دو این
ای از روابط عمومی که همگی در بسته هستندایدئولوژیک، اشتیاا مذهبی و فریبکاری سیاسی 

 ،توسعه دکترینپیدایش و تر جلوه نمایند. در باب اند تا به چشم شهروندان، جذابپیچیده شده
توماس کوهن، توسعه دکترینی در  دکترین با مفهوم پارادایم تشابه میانضمن بیان نویسندگان 

فق ویک ابداع م ها،به بیان آندانند. ای میچرخهای پدیده گذاری و اداره امور عمومی، راسیاست
-حداقل تا زمانی که سازمان آورد یپی می درای از اثربخشی زیاد را از سوی اصالح گران، دوره

های های جلورونده و محیطدر طول زمان، فناوری ،اما اصالحاتی مشابه را قبول کنند.های رقیب، 
گردند تا این ابداعات، نسبت به ترتیبات دیگر، زوال یابند؛ یعنی ابتدا، متغیر، موجب می

که یک تغییر خالقانه، به مثابه  . پس از آنشوندشان کم شود و سپس فاقد صالحیت صالحیت
شود. این پدیده شبیه شود، چرخه صالحیت و عدم صالحیت، تکرار میرح میدرمان مسایل مط

ای ، حفظ صالحیت سازمانی، مبارزهدر این نگاهچرخه تجاری سنتی رونق و کسادی است. 
    شناخت این چرخه را کلید شناخت فراز و فرودهای  شافریتز و بریکناپذیر است. پایان

 زیرا، تحلیل دکترینی فراتر از تحلیل سیاست است، ایشان دانند. از نظرهای عمومی میسیاست
های خاص به ظهور و سقوط، حیات و مرگ و صالحیت و کم صالحیتی بر تحلیل سیاستعالوه

 بهبی در مورد اثربخشی آرنولد توین ازسی أت هب این دو متخصص کند.توجه میعطف ها نیز آن
 ، نزد ایشان،ابداعات دکترینی .اعتقاد دارند «اختراع، پیروزی، رخوت و مصیبت چرخه»وجود 

، در دل خود، ایجاد شدهاند و هر ابداع دکترینی که برای درمان عدم صالحیت همواره در تکامل
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. عدم صالحیت هم زمانی رخ می دهد که یک پروراندهم میبذر عدم صالحیت های آتی را 
های یک نهاد، شود تا تواناییوجب میو م شودمی« رخوت»رسد یعنی دچار ابداع، به پیری می

به سمت شبیه هم را ها سازمان چنین وضعی. یابدصالحیت، فاصله  ذیهای نهادهای با توانایی
هنگام که یک ابداع، به واسطه موفق بودنش، ، هر . زیرابردپیش میهم، شدن در طول زمان، 

شابه دست یابند، مورد تقلید واقع خواهند به موفقیتی م، از سوی دیگرانی که مییابدمیشهرتی 
 با تمسک به مفهومیک بر این باورند که شناخت سیاستگذاری عمومی ریتز و بافرش .شودمی

های موجود های دانشگاهی و تخصصرشته نزد ایشان، .پذیر استنحو مناسب امکاندکترین، به 
نگرند. به ی سیاست را میهای دکترینی خاص خودند که به کمک آن، دنیاها، دارای عینکدر آن

های سیاسی، زمانی که شود تا گروههمین شکل، دنیای واقعی دکترین سیاسی، اغلب موجب می
پیوسته ، هادکترینی به دست واقعیت هایمتفاوت ببینند. باور آن رانگرند، ای واحد میبه مساله

درخصوص کاربرد الگوی تحلیل دکترینی  چه آمد،آنان، افزون بر آن. هستند یواژگوندستخوش 
نیز، سیاست را می  دکترین،شود، و خود معتقدند با توجه به این که فلسفه به دکترین منتهی می

مثالً از فلسفه آغاز کرد به . ای پایان دادای آغاز کرد و در نقطهتحلیل را از نقطهتوان سازد،  می
نظر آنان الگوی دکترینی، یک سازه فکری مصنوعی از سوی سیاست یا از سیاست به سوی فلسفه. 

عمومی، طراحی شده است. اساساً،  هایسیاستگذاری نتر دیدن و شناختاست که برای آسان
کار دیدن و ای نیستند که های سازهای از عینکهای دکترینی، چیزی  جز مجموعهتمام رهیافت

 بخشند.شناختن را سهولت می

 بحث

یک سو و شافریتز و بریک از سوی دیگر، بر امکان شناخت و تحلیل  های مولر ازنگرش
 توان یافت:ها را در شکل زیر میاند. حاصل کار آنهای عمومی بسیار افزودهسیاست

 .الگوی مفهومی دو دیدگاه - 2شکل 

مولر مرجعیت  .آمده به هم نزدیک استدو دیدگاه  درتعبیری که از مرجعیت کالن و فلسفه 
قرائت یک جامعه از رابطه خود با جهان در یک »و « های بنیادینای از ارزشمجموعه»کالن را 

اندیشیدن نسبت  شیوه»و « باورهای بنیادین»فریتز و بریک هم فلسفه را اداند و شمی« زمان خاص
نجاری بودن کنند. مولر در فرازهایی به ههم هست، معرفی می« نظری»که غالباً « به زندگی

فلسفه دکترین سیاست

مرجعیت کالن مرجعیت بخشی سیاست
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و خصلتی  این ویژگی را در دکترین دیدههم فریتز و بریک اشدارد و مرجعیت کالن اشاره 
فریتز و ادر نگاه ش« نیروی واسطه میان فلسفه و سیاست»اند. ایدئولوژیک برای آن قائل شده

« عملیاتی کردن فلسفه» ، «بازتاب دهنده یک فلسفه مشخص»بریک دکترین است که به عنوان 
بوده « شامل اصول بنیادین مربوط به چگونگی زندگی و انجام کارها». دکترین شودا سبب میر
شیوه »و « باورهای سیاسی درباره سرشت مردم و جامعه» به منزله و است« ننده سیاستکتعیین»و 

 تعریف شده است.  ،«ترین ترتیبات نهادی برای جوامعزندگی مردم و مناسب
ای از مجموعه»و به عنوان  است« واقعیت برای عمل مبتنی بر آن تصویری از»مرجعیت نیز 

، است. از این نظر« برای معنابخشی به عمل خویش توسط جوامع  »، «هنجارهای نمایشی
است. مرجعیت « نوعی حالت تاریخی با هدف افزایش توان عمل جوامع بر روی خود» مرجعیت،

«  های انتخاب و چگونگی تعیین اهدافکتعریف مال»و « محدود کردن پیچیدگی واقعیت»با 
. هر دو دیدگاه بر مرزگذاری مفاهیم خود تاکید دارند، است« کننده شرایط ایجاد سیاستتعیین»

عامل »فریتز و بریک معتقدند دکترین امتفاوت است. در حالی که شا هولی محدوده مرزگذاری آن
است، مولر بر این « هاابر دیگر ملتسیاست کالن یک ملت در بر»و « های میان جوامعتفاوت

منظور از بخش، با توجه به «. کننده مرزهای بخش استتعیین»باور است که مرجعیت بخشی 
های درون یک نظام اجتماعی مشخص است، آورده، بخش کههایی و مثال گفتهچه نویسنده آن

بع مرجعیت کالن است دانیم، تامنطق بخش، چنانچه می.. .مانند بخش کشاورزی، بخش انرژی و
شان بر مقوله در هر دو دیدگاه به تاثیر مفاهیم اصلیکه خود وجه ممیزه جوامع با یکدیگر است. 

ها پرداخته شده و به یک مصداا مشترک از زوایای مختلف اشاره دارند. از نظر مولر نااطمینانی
 هم یکرفریتز و باش ؛« دها تا حد ممکن بکاهاز میزان نااطمینانی»شود تا مرجعیت ایجاد می

مرجعیت و دکترین  بنابراین،«. شودها رجوع میدر شرایط بروز نااطمینانی به دکترین»معتقدند 
فریتز و بریک ثبات بیشتری برای فلسفه اش اند.شرایط نااطمینانی در جوامع مفید فایده درهر دو 

بازتاب شرایط در حال تغییر و پاسخی »و خود « انددر حال تحول»ها قائلند، اما معتقدند، دکترین
« پایدار نیستند» مرجعیت نوعمولر معتقد است هر دو  ،هااند. برخالف آن «های تاریخیبه تجربه

هر دو دیدگاه  آیند.به وجود می« از متن تغییرات اجتماعی و توسعه جوامع»و مانند دکترین 
و برای یکی به  نظر گرفته عمومی در نظام سیاستگذاری درکشناخت سیاست را به عنوان مبدأ 

محیط مرکزی ». از نظر مولر شوندمفهوم دکترین و دیگری به مفهوم مرجیعت متمسک می
« هابا شناخت سیاست»محل تالقی مرجعیت بخش و مرجعیت کالن است و « گیریتصمیم

ست برآمده از فقط در سایه سیا»یک تشریح دکترین رفریتز و باش گاهن درتوان آن را شناخت. می
        شان در عرصه برونداد نظام در دو دیدگاه بر این امر که مفاهیم ممکن است.« دکترین

فریتز و بریک اشود. شمی کیدأشوند، تهایی غیرشفاف عرضه میسیاستگذاری عمومی در پوشش
نی از شکل بیرونی یک اعالمیه حزبی، کتاب دینی و منشور سازما»تاکید دارند که دکترین با 

، نمود «هایی از مذهب، سیاست و ایدئولوژی رمزآلود پرده»، با «های عملیاتی استانداردرویه
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هم ». مولر کارکردی دو بعدی برای مرجعیت قائل است و تاکید دارد که مرجعیت یابدمی
های برآمده از دکترین و مرجعیت بر این اساس سیاست«. رمزگشایی می کند و هم رمزگذاری

فریتز و بریک ا. شکردبدان توجه  ها بایدتحلیل سیاستگذاری درهایی رمزآلودند که پوششدارای 
خاستگاه  به صورت مفصل ، اما،هم هست. مولر« مصنوعی»دانند که می« یک آموزه»دکترین را 
مرجعیت بخش و و  های تاریخی آن را بررسی کردهریشهرا مورد توجه قرار داده، مرجعیت 

نظرات، با این  ، در واقع،کند. هر دو دیدگاهمعرفی می« ای اجتماعیسازه»ا مرجعیت کالن ر
انحراف »ریتز و بریک افکه ش این آخرگیرند. شان درنظر میخاستگاهی اجتماعی برای مفاهیم

 ندارد.  بحثیکنند، اما مولر در این باره می تصوراز دکترین را « خلّاا

 مؤخره

پژوهشگران و دانشجویان سیاستگذاری عمومی با دو جریان این نوشته اسباب مجالی شد تا 
های عمومی آشنا شوند. شافریتز، بریک و مولر را، که به های سیاستفکری در باب خاستگاه
توان خواند و بر اند، اکنون، به یمن ترجمه کارشان به زبان فارسی میانگلیسی و فرانسه نوشته

مطالعات بومی را نهاد. تاکید دو محققِ اول بر فلسفه به مبنای دانش و نظریاتشان بنیاد شماری 
های برخاسته از دهد چگونه فلسفه و ارزشعنوان بنیاد سیاست، بس پُر حاصل است و نشان می

ها، راه چنانکه تاکید محقق سوم بر مرجعیتسازند. همآن مسیر جوامع را در اساس دگرگون می
-کند. با تمسک به دستگاهها، هموار میکشورها و ملت را بر شناخت اسباب تمایزهای ژرف میان

های یک کشور را با توان در جایی ایستاد و سیاستهای نظری و مفهومی این دانشمندان می
های کشورهای دیگر مقایسه کرد و از منطق شکست در سویی و کامیابی در سوی دیگر سیاست

 پرده برداشت. 

 منابع
موسسه عالی  :تهران، اصغر سعیدی و سعید صادقی جقهبر سیاستگذاری اجتماعی، ترجمه علی ایمقدمه، کن مور،بلیک - 1

 . 1385پژوهش تامین اجتماعی، 

 . 1383تهران: نشر مرکز، ، )قرن بیستم( تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، پوالدی، کمال - 2

، حمیدرضا ملک محمدی ترجمه ،متحده آمریکا سیاستگذاری عمومی در ایاالت ،فریتز، جی.ام و بریک، کریستوفر پیاش - 3

 .1390، تهران: دانشگاه امام صادا )ع(

 .1373، تهران: نشر نی، بنیادهای علم سیاست ،عالم، عبدالرحمن - 4

 .1378، تهران: نشر دادگستر ،سیاستگذاری عمومی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی ،رییمولر، پ - 5

 .1388، تهران: اندیشه گوهربار، تطبیقی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غالمرضا معمارزادهادارۀ امور عمومی ، هدی، فرل - 6
7- Howlett, Michael, 2011, Designing Public Policies: Principles and Instruments, NY: Routledge.  

8- Gretson, Larry N., 2010, Public Policy Making: Process and Principles, (3rd Ed.). NY: Linguist’s 

software, Inc.  
9- Lasswell, D. Harold, 1971, A Pre-View of Policy Science, NY: Elsevier. 
 


