
 راسل ایکاف دیدگاه های آقای
  دکتر رمضان میرعباسی

 

عجیین دی ا اسی ،    « راسل ایکاف»گوییم ، این مفهوم با نام سخن می« تفکر سیستمی» هنگامی که از     

هایش باقی مان  و ما امروز فرصی   رف  و ان یشهان یشمن ی که پس از سالها تالش در حوزا م یری  ، خود 

نیامی شدناسی     بیرای میا ایرانییان    «راسل ایکاف»بر اینها هایش بپردازیم، عالواان یشهداریم که به باز کاوی 

به قول دمینگ که انقالب کیفی    سالگی درگذد  90در سن  2009که در اکتبر  1919راسل ایکاف متول  

و دلتیا کیه   گیری نیسی   درص  شنچه که مهم اس  دربارا سازمان قابل ان ازا 90جامع را ایجاد کرد، بیش از 

انگیز هایی که هیجانداد، گف  بیشتر شن چیزگسس  بین علوم طبیعی و علوم انسانی را مورد بررسی قرار می

 انگیز نیستن  هستن  قابل دمردن نیستن  و بیشتر شن چیزهایی که قابل دمردن هستن ، هیجان

            

            

            

            

            

             

بیرویم  او در انتهیا هیم گفی  کیه       (Operational search)ما بای  به فراسوی رویکرد تحقیق در عملیات 

توان  به این جامعی  پاسخ گوی   برای تحقق ایین مسیهله بایی  حا یر     ریزی تعاملی اس  که میپاسخ برنامه

-یستم به متخصصان بیه مشیارک   ی  دویم که از ساخ  کمیاب به کیفیات برویم و از سپردن سرنود  س

 های کمی بگذریم و به ابعاد کیفی بپردازیم نفعان و حاکمی  سرنود  خود برسیم و از تمرکز بر دق 

درس  کنیم که بتوان  از عقلهای منفصل، عقلهای متصل بسازد که سیرانجام بتوانی  عقیل    ما بای  مت ولوژی 

نفعیان شن هسیتن ، بیه    یر دقیق دربارا شن سیسیتمی کیه  ی  کلی ایجاد کن  و بتوان  پاسخهای مرتبط ولو غ

 دس  دهن  

ایکاا نشاناا دشکاکشرااظشک شا اا  شششش

اجتم عیشعینیت،شذهنیتشجمعیشاستش

وشگفتم ایشرظشبظشاجم عشمنجرششادک،شش

اگرشچظشجدابشآدشکقیقشایسات،شاما ششش

تادادششبهترینشپ سخیشاستشرظشمایش

 ی فت،شهرشچندشتقریبیشوشاظشقطعی.

اگرشس زم ایشح رمیتشبرشسرادشتش

 اشی کاگیرک،شخدکشش اشبظشپا  وزایشش

کهادشوشسیسات شششبیهدکهشع کتشمایش

شمناا  ششصاارف بشباا شپاا  وشزکدشبااظشش

  سد.امی

م شب یدشمتدولدژیشک ستشرنای شراظششش

ه یشه یشمنفصل،شعقلبتداادشازشعقل

متصلشبس زکشراظشسارااج  شبتدااادشششش

 عقلشرلیشایج کشرند



من  بود که ویژگیهای نظامهای خاص اجتماعی به سطح بیای ، در واقع شنچیه کیه می یری     نهای  عالقهاو بی

دناسی، فرهنگ، بازشفرینی و     که بیه شسیانی در   کن  مانن  اخالق،زیباییسنتی از کنارش به شسانی عبور می

دادو کار م یر را توجه به غنای نظام های ریا ی قابل تصویر نیس   وی اینها را در قلب م یری  قرار میلم 

 دارن  اجتماعی در تمام این ابعاد می

به دنبال این بود که ظرفی  سیستم برای خوددناسی انتقادی را توسعه ده  و او با مت ولوژی اب اعی خودش 

کنن  و بیه  ها الپودانی میهایی را که سیستمها بیاموزد که عیبرد و به سیستمبتوان  خودش را زیر سؤال بب

شورن  مطرح کن  و مورد توافق جمع قرارده ؛ تا بع  از ایجاد این باور که این نسل حتیی اگیر   روی خود نمی

 ای را برای ایجاد یک طرح نو در سیستم به وجود شورد خوب باد  ناپای ار اس ، ارادا

-شن بود؛ یعنی چطیور  ی مساله به دنبال حل استراتژیک یگر این بود که او بع  از تعریف استراتژیک نکته د

ن ا مشترک و مطلوب خود را تعریف کنن  و پس از شن متعه  به تحقیق شن شینی ا   ینفعان سیستم بنشینن  ش

د کیه هییف فیردی    دون   ایکاف به مو وع حاکمی  هر فرد بر سرنودتش بسیار حساسی  داد  و معتق  بو

توان  این کار را به دیگران واگذار کن  و بای  این باور را به صورت بومی در هر جامعه نهادینه کیرد  یکیی   نمی

ها بع از م تی دود  او معتق  بود، سیستممطرح میسپاری اس  که این روزها دیگر از مباحث او مو وع برون

د ن  بای  بیه حادییه   که پیش از این مرکزی و کانونی تلقی میدون  که مق اری از فعالیتهایی را متوجه می

کن  که بای  به حادیه ران ا دود و سیازمانها  سوق دهن ، او این فعالیتهای غیرکانونی را به پاروزنی تشبیه می

 بای  سکان داری کنن  

کجا رفتن مهم اس   اگیر  داری و به زد ، اما اکنون سکانران  جلو میدر دنیای سادا گذدته شنکه سریعتر می

کن ، بنابراین مقص  جویی مهم تر میروی به ترکستان اس ، سریعتر پارو زدن انسان را ب بخ این را که می

اییم کیه   اس   ولی نظامهای سنتی این ق رت را که در انسانها پرورش ن ادنی   اکنیون در دنییایی وارد دی ا    

که این کارا نیستن  و سازمانها بای  برگردن  و شنچه ایم   کرداکارشفرینی چالشی مهم اس   ما افرادی را تولی

ساالری را دون ، بای  دایستهرا که قبالً کشته بودن ، حال زن ا کنن   سازمانهای ج ی  که از افراد نخبه پر می



واننی   خوب یاد بگیرن  که چطور شنها را در گیر م یری  کلی کنن  که جزئی از شن هستن  تا به ایین نحیو بت  

 ان یش تب یل کنن  کثرت را به وح ت،تضاد را به هم افزایی، احساس بیگانگی و پوچی را به نگرش عاقب 

م یر را حصول اطمینان از درس  انجام دی ن کارهیا میی دانسی   ، امیا       بر این سیستم سنتی، وظیفهعالوا

ل اطمینان از نفس کار اس ، مب ل د ا اس  به قول ایکیاف اگیر   به یک دغ غه ج ی ی که حصو امروز این 

بینی  که بهتر اس  دوی  پس اگر خوب نگاا کنی  میتر میتر انجام دهی ، ب بخ کار غلط را هر چه درس 

 کار درس  را غلط انجام دهی 

پاروزنی خودش را به  ها اس   اگر سازمانی حاکمی  بر سرنود  را یاد نگیرد،این یک نوع یادگیری یادگیری

 رس  ده  و سیستم صرفاً با پاروزدن به سر منزل مقصود نمیبیهودا عادت می

شقای ایکاف به عنوان یک متخصص معتق  نیس  که از بیرون وارد یک جامعه دود و دربارا شن قضاوت کنی   

هیای  ن  که میالک ( اس   بای  خود شن مردم یادبگیر(Subjectiveچون این نوع قضاوت یک قضاوت  هنی 

 قضاوت خوددان را تعریف کنن  و تصمیم بگیرن   

متخصیص مهمتیر از   نفعان حتیی غییر   او عقی ا دارد تا شنجایی که مربوط به حاکمی  بر سرنود  اس ،  ی

بنی ی  توانی  به دیگری بسپاری ، انبیارداری ییا طبقیه   نفع هستن   دما کار پاروزنی را می یمتخصصان  غیر 

 توانی  و نبای  به دیگران بسپاری  بسپاری  ، ولی حاکمی  بر سرنود  را نمیتوانی  به متخصص یمشاغل را م

-سپاری نمیی بهتر اس  خودت ناقص انجام دهی، ولی خودت انجام دهی  حاکمی  بر سرنود  را دما برون

 سپاری کنی  توانی  برونکنی ، اما وسائل را می

د که دیرایطی کیه در شن قیرار دارد، درسی  ییا غلیط اسی   اگیر هیم          هر سازمانی خودش بای  تصمیم بگیر

د که او به عنوان یک ما، وارد جریان د ا اس ، ییک متخصیص در   اردود، ایکاف عقی ا دمتخصصی وارد می

شیی   توان  به دیگران یاد ده  که چطور حاکمی  بر سرنود  خود را انجام دهن ، در واقع او میاین مواقع می

 را تقوی  کن ، نه محتوا را که فرشین  

 

  
آلیستشبدکشوشها شپراگم تیسات شششایک نشه شایده

شایانشکوش اشبا شها ششششابدغششها شایانشبادکشراظششششش

شتلفیقشررک.

ش

ازشزم دشعقبشبدکد،شیکشتراژکیشاسات،شولایشازششش

زم دشجلادشبادکدشتاراژکیشک کاا رتریشاساتشوشششششش

 ایک نشح ملشچنینش س لتیشبدک.



             

             

             

           

توان  کاری را انجام ده ، عنان شن کار را از دستش خیان  اس  اگر عامل برونی به بهانه اینکه دخص نمی

ین اس  که شن کار درشورد و به جای او برایش انجام ده  حتی اگر با نهای  حسن نی  انجام گیرد، ح اقل ا

به قول انیشتین ما مسائلی را با رویکردی که ایجاد دوی  تر به شنها میرا یاد نخواهی  گرف  و دائم متکی

توانیم حل کنیم، بلکه بای  به سطحی باالتر برویم و از شن باال ادراف ج ی  پی ا ایم با همان رویکرد نمیکردا

  ی از مسهله گم خواهیم د  کنیم و اگر نه خودمان هم به عنوان جزئ

کردم که م یران بای  با دخال  دادن، دیگران را در م یری  سیستم وارد کردا و کار را من هموارا فکر می

مشارکتی انجام دهن ، این امر به معنی استعفای م یر نیس ، بلکه اختیارات خود را با اختیار خودش تقسیم 

 ها را من هم مثل بسیاری دیگر دادتم ین دغ غهکن  تا از شن درس  استفادا کنن   امی

 از زمان عقب بودن یک تراژدی اس ، ولی از زمان جلو بودن تراژدی دردناکتری اس  

وی  پردازیم، در صورتی که بای  نگاا جامع دادته بادیم دود ، میما تنها به شن بخشی از کوا یخ که دی ا می

 تاریکی، دمعی رودن کنن   داد که به جای لعن  بهبه شنها یاد می

 

مه  تشیکشمن و شخدبشآدشچن دشراظشش         

ایک نشبدک،اینشاستشراظشتا ششرنادشششش

خدکش اشبارایشر  فرما شاجتنا بشپا یرششششش

 بشبس زک،شبظشطاد یشراظشر  فرما ش اساشششش

 قد تشحلشمنک تش اشپیداشرند

ایک نشبظشمدضدعشح رمیتشهارشفارکشبارشششش

سرادشتششبسی  شحس سایتشکاشاتشوششش

تدااادشایانشششمعتقدشبدکشرظشهیچشفرکیشامی

ر  ش اشبظشکیگرادشواگ ا شرندشوشب یدشایانشش

ب و ش اشبظشصاد تشبادمیشک شهارشج معاظششششش

 اه کینظشررک.


