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ریزی شان در برنامهمکانِ کاربستی اثرِ متافورها و اطرح موضوعی است دربارهاین نوشتار  :چکيده

ی رسد در شرایط و بافتار ویژهاین جستار به این نتیجه می ی عمومی.گذاری در حوزهو سیاست

یزی برای رپذیر ساختن مفهوم و ضروتِ برنامهدر فهمد نتوانمذهبی می-ایران، متافورهای آیینی

ریزی رو برخالف تضادِ تامی که میانِ امر مدرن برنامهعموم مردم نقش بسزایی داشته باشند و ازاین

شکلی از  ،توان میان این دو قطبشود میچه برخاسته و برآمده از سنت است انگاشته میبا هرآن

رین یکی از بهتای از نمونه را« حُسن یوسف»ایجاد کرد. در نهایت این نوشتار  را افزایانهی همرابطه

 کند. ی عمومی معرفی میگذاری در حوزهریزی و سیاستمتافورها برای برنامه

 گذاری، حسن یوسفریزی، سیاستمتافور، برنامه :يديکل واژگان

 

 

 قحط سال شد جان قوت یوسف حُسنِ

 تو سوي هم ما قحط از آمدیم
 (شمس دیوان موالنا،)

 

 زیر چیزی توضیحِ و توصیفِ از اندعبارت طورکلیبه -دارند بالغت فن عالمان و ادبیان نظر از که هاییتفاوت از فارغ- استعاره و تشبیه تمثیل،

. کنیممی ایجاد همانیاین عینی نظر از متفاوت یپدیده دو بین درواقع کنیم،می تشبیه دیگری چیزِ به را چیزی وقتی. دیگری چیزِ پوششِ

 که است صورتی در این و «است جنگل شهر» گوییممی زند،می مثال( metaphor) استعاره تعریفِ مدخل در کمبریج فرهنگ چنانچه مثالً،

 عاملِ عینی واقعیِ هایِگزاره تنها اما. اندمتفاوت کامالً جغرافیایی یپدیده دو شهر و جنگل و نیست واقع با مطابق ایگزاره این دانیممی

 تواندمی هااستعاره نمودارشدنِ دهندمی نشان پژوهشی در استنفورد دانشگاه شناسیروان دانشجویان از تن دو. نیستند واقعیت گیریِشکل

 بوا    در ایمقدموه : ینسو   حُسو    چون  هم ریزیبرنامه

 در مووبه  -آیینوو  متافنرهووای کوواربردِ امکووا  

 عمنم  یحنزه در گُزاریسیاست و ریزیبرنامه
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 برای اطالعاتشان آوریجمع یشیوه بر همچنین و کنند حل را بزهکاری مانند ایاجتماعی مشکالت تا کوشندمی مردم که ایشیوه بر

 ما عملِ و سازیمفهوم چگونگیِ بر عمیقی اثرِ متافورها پژوهش، این براساس. بگذارد نیرومندی اثرِ موضوعات، این در آگاهانه گیریِتصمیم

 Thibodeau) است بوده همراه هاسیاست در تحول و تغییر با معموالً هااستعاره در تحول همچنین و دارند اجتماعی مهمِ مسائل به نسبت

& Boroditsky, 8866 .)،منظوری و هدف با متافورها از گیریبهره گویدمی( 804-808. ص ،6998) طباطبایی عالمه چنانچه همچنین 

 واکنش تولیدِ و عامه افکار برانگیختنِ برای متافورها از گیریبهره عبارتی، به. است «درونی احساسات تهییجِ» همانا آن که شودمی انجام

 یا تشبیهی جمالتِ یا اصطالحات شنیدن یا خواندن با درونی احساسات شدنِ بیدار از گویدمی طباطبایی چهچنان بازهم و. ست روانی

 معنای سپردن فکر به یا شنیدن که افتاده اتفاق بسیار» و دارند واقعی آثارِ هاآن عبارتی به شود؛می گرفته «عملی ینتیجه» یک تمثیلی

 این از. «داده ارزش را هاییارزشبی و نموده چیز را ناچیزهایی عکسبه یا]...[  کرده پا به جهان در هاییشورش و آشوب شعر یک استعاری

 قضیه فالن: »گوییممی وقتی نمونه، برای. هستند قدرتمندی بسیار ابزارهای کنندمی ایجاد "بصری حسِ" که زمانی ویژهبه متافورها نظر،

 بر که اثری نظر از «کرد صدا توپ مثلِ قضیه فالن» گوییممی که زمانی با سنجش در «داد قرار تأثیر تحت را شهر مردم از بسیاری اذهان

 .دارد تفاوت گذاردمی مخاطب ذهن

 ملموس موضوعِ ایران در شهری ریزیبرنامه ویژهبه و ریزیبرنامه روَدمی گمان کهاین به توجه با و شد گفته مقدمه در چهآن پرتو در

 چونهم ریزی،برنامه: بپردازیم شده ریزیبرنامه از که تشبیهاتی بهترین از یکی تشریح به خواهیممی نباشد؛ ما مردمِ ذهن بر اثرگذاری و

 ریزیبرنامه کُتب از برخی در که کندمی ادعا اطهاری. خواندند اطهاری کمال از را آن بار نخستین برای نگارندگان که تشبیهی. یوسف حُسن

 نشان بارهدراین نیز ما جوهای-و-جست) است رسانده انجام به را تاریخ در شدهثبت ریزیبرنامه نخستین پیامبر یوسفِ که آمده چنین

 کرده اشاره موضوع این به« 2آزاد جوامع ریزیِبرنامه» کتاب در 1کراکوف دانشگاه سیاسی اقتصاد اساتید از یکی نمونه، برای که دهدمی

 هایسال برای ،‘ترسالی’ هایسال در بینیپیش یک اساس بر آذوقه کردن انبار و تولید یوسف، ریزیِبرنامه گویدمی ادامه در اطهاری(. 3است

 اصلی حُسنِ اطهاری نظر از. است شده ثبت نیکو عملی عنوانِبه ریزیبرنامه این مذهبی کُتبِ در و است بوده سالیخشک دورانِ یا آتی

 (.48. ص ،6938 غمامی،) او ظاهری زیبایی نه بوده ریزیبرنامه پیامبر یوسفِ

 ‘کنید بالفعل تماماً را خویش یبالقوه هایتوانایی و بیندیشید راهبردی’ عنوانِ با 5کتابش پنجم فصل در نیز( 8883) 4صافی لؤی

 به. اندآینده یدرباره رؤیاهایی ، اندازهاچشم(: »Safi, 8883, p. 661) گویدمی موضوع همین در است، راهبردی ریزیبرنامه یدرباره که

 جذّاب، رؤیاهای این از یکی. دهندمی دست به آینده رویدادهای از هاییسررشته صادقه رؤیاهای پیامبران، دیرپایِ هایآیین از برگرفته زبانِ

 و رفاه سال هفت ینشانه فربه گاوِ هفت که کرد تعبیر چنین را پادشاه رؤیای یوسف. است یوسف پیامبری دوران در مصر پادشاهِ رؤیایِ

 سهمِ یذخیره یوسفْ یبرنامه. دارد آن از نشان الغر گاوِ هفت دیدن که آمد خواهد سالیخشک سال هفت آن پیِ در که بود خواهد آسایش

 دورنمایِ از مصر یجامعه و پذیرفت را یوسف یبرنامه پادشاه. بود سالیخشک سالیانِ تدارکِ در رفاه دورانِ در تولیدی محصولِ از فراوانی

 را پادشاه رویای یوسف[ واقع در. ]ماند مصون باشد جامعه کاملِ فروپاشی توانستمی پیامدش که سختی نهایتبی دورانِ دامِ در افتادن

 یجامعه که خطرناکی هایِچالش بر تا شودمی تعریف استراتژیک ریزیبرنامه در که کرد اندازیچشم به تبدیل را آن و کرد معنی کشفِ

 .«است منابع مدیریت و ریزیبرنامه زیادی میزان داشتن مستلزمِ[ نیز] اندازچشم تحقّقِ[ و. ]کند غلبه کردمی تهدید را مصر

 این در آینده بینیِپیش کهاین و است تاریخ در شدهثبت ریزانهبرنامه کُنشِ نخستین پیامبر یوسفِ یبرنامه کهاین صحت از فارغ

 تشبیهی و نگاه در است، گرفته صورت متافیزیکی و شهودی مبنایی بر ایتااندازه که علمی و عقالنی ایبرپایه کامالً نه ریزانهبرنامه کُنشِ

                                                           
6 Ferdinand Zweig 
8 of Free SocietiesThe Planning  
ریز )موجودی( پیوند نزدیکی دارد و از این نظر، دیدگاهی که یوسف در مصر را نخستین برنامه ریزی با انباشت سرمایهبرنامه»نویسد: باره مییندراسایک  9

 (Zweig, 6348, p. 684)« داند ممکن است موجه باشدمی
4- M. SafiLouay  

1 -Leading with Compassion: Anchoring Leadership Practices in Prophetic Traditions 
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 به توجه با ریزیبرنامه معنای انتقال و درک استعاریِ یشیوه این. نامید ‘یوسف حُسن’ توانمی را ریزیبرنامه اطهاری کمال با صداهم بومی،

 :دارد کارکرد چند ابتدایی، مقدمه

 خاص هایویژگی به توجه با  6عمومی گفتمانِ به گوناگون سطوح در و مختلف انواع در را ریزیبرنامه تبدیل قابلیتِ کهاین نخست -

 قدرت صاحبانِ و عادی مردم به آن اهمیتِ و ریزیبرنامه معرفیِ برای عبارتی به. دهدمی افزایش آن در قدرت ساختِ و ایرانی یجامعه

 روستای یک ساکنان برای روستایی هادی طرح یتهیه اهمیت دادن نشان برای نمونه برای- ایدئولوژیک یویژه هاینگرش با غیرمتخصص

 امور دموکراتیکِ مدیریت هدف با و اجتماعی فعالیت یک همچون ریزیبرنامه: »که کرد تعریف گونهاین را ریزیبرنامه تواننمی -دورافتاده

 و( عمومی بخش از بیرون) بیرونی عناصر دخالت( کنترل) مهار با بتواند تا دارد را انسان زیستمحیط در آگاهانه دخالت قصد جمعی،

 فراهم وی برای را مناسبی زیستمحیط ایجاد امکان انسان، امور به منطق و عملی دانش کارگیریبه نیز و خصوصی بخش هایرویزیاده

 هایِبرداشت امکان و است دشوار نیز متخصصین برای پهلو-چند و کلی تعاریفِ گونهاین درک(. 11. ص, 6901 دانشپور، عبدی) «آوردمی

 تعابیری، چنیناین طورکلیبه و ‘یوسف حُسنِ’ به ریزیبرنامه تشبیه اما. عادی مردم به رسد چه دارد، وجود آن از ناسازگاری و گوناگون

 با لذا. کندمی ترافزون نیز برنامه به را هاآن مسئولیت و تعهد مشارکت، امکانِ بساچه و است پذیرترفهم و آشناتر بسیار عادی مردمِ برای

 برابرش در مردمی جمعیِ واکنشِ گونههیچ و کندمی منحل را ‘ریزیبرنامه و مدیریت سازمانِ’ حکومت، وقتی نمونه، برای فرضی، چنین

 انحصاری منافعِ. کرد جو-و-جست عمومی گفتمان به سطحی و نوع هر در ریزیبرنامه نشدنِ تبدیل در توانمی را دلیل یک شودنمی انجام

 آبستنِ از که را خویش زیبای فرزندِ جامعه، و شود افکنده چاه در است ریزیبرنامه بدیلشبی حُسنِ که یوسف که کندمی ایجاب قدرتمندان

 و دانشگاهیان واکنش، در و دهدمی دست از متولدشده مدرنی نهادهای چنین ایجادِ برای تاریخ طولِ در فرسایشتوان هایکوشش

 : بگویند توانندمی تنها ریزیبرنامه مندانحرفه

 

 «7پيراهنش از آیدمی خون بوي/ تنش آرايِ نازک دریغا اي»

 

 ریزانبرنامه خودِ برای ریزیبرنامه ارزش شدنِ درونی به کمک امکانِ ریزیبرنامه معنای استعاریِ انتقالِ و درک کارکردِ دومین -

 در فرد یک عنوانبه چیزی تنها که داریم( مدرسینی و آموختگاندانش) ریزانیبرنامه ما که داد توضیح گونهاین شودمی را موضوع. است

 نماهاییتکنوکرات صرفاً هاآن. است نشده درونی گروه، این برای ارزش یا هنجار یک عنوانبه ریزیبرنامه واقع،به. است برنامه ندارند زندگی

 فرهنگِ است؛ فرهنگی اینجا در ریزیبرنامه به ما نقد واقعبه. دارند را برنامه یا طرح یک حجیمِ هایگزارش کردن جمع توانایی که هستند

 عقالنی ریزیبرنامه فرهنگِ کردنِ درونی برای اما(. 1. ص, 6914 ملکیان،) مدرن یجامعه یک خصایصِ از یکی عنوانبه عقالنی ریزیِبرنامه

 یایده به یابیدست ابزارهایِ ترینمهم از یکی را ریزیبرنامه اگر گرفت؟ نادید را مذهبی-آیینی هایآموزه سرهیک باید مدرن، ارتباطی و

 بگیریم؟ نادیده را هاسنت تماماً باید یافتهتوسعه یجامعه یک به توسعهکم یجامعه یک از گذار برای آیا بدانیم توسعه و پیشرفت مدرنِ

 و سنت» بین یرابطه در کرده، فرساییقلم مدرنیته با ما یرابطه یدرباره که معاصری متفکرین ترینمهم از یکی ،  آشوری داریوش

 یگذشته: »افزایدمی او. «باالتر سطح در است تکراری و دوام بلکه باشد، پیوندیبی و بریدگی یکسره تواندنمی پیشرفت» گویدمی «پیشرفت

 در حال(. 1 و 4. ص ،6904) «ندارد وجود تاریخ و گذشته بدون انسان. اوست وجود اساسی رکنِ نیست، رفته دست از و مرده چیزی انسان

 استفاده پیشرفت سمت به حرکت خدمتِ در سنت این از چگونه ما که است این بدهد پاسخ آن به خواهدمی نوشتار این پرسشی رابطه این

 یایده حامیِ که ایسنتی هایحکایت و هاروایت از تمثیلی و استعاری گیریِبهره تواندمی هاشیوه از یکی که است چنین پاسخ ؟ کنیم

 ریزیبرنامه ضرورتِ به باورمند اگر. باشد داشته تواندمی کارکردی چنین پیامبر یوسفِ داستانِ دادیم نشان کهاین چه باشد، اندریزیبرنامه

 در تواندمی سنتی-آیینی هایتمثیل و متافورها از گیریبهره هستیم؛ جامعه پیشرفت به نیل برای آن مدرنِ معنای در عمومی یحوزه در

 .باشد سودمند هست، که چنانآن واقعیت درکِ برای کوشش کنار در است ایریزیبرنامه چنین هدفِ چهآن منظمِ و روشن بیانِ و درک

                                                           
1- Public discourse 
 شعر از ه.الف.سایه 1
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