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گــر یــک کارخانــه متالشــی و نابــود شــود امــا عقالنیتــی کــه آن را ســاخته اســت پابرجــا بمانــد،  ا
گــر یــک انقــالب، دولتــی را از  همــان عقالنیــت به ســادگی، مشــابه آن را دوبــاره می ســازد. ا
کــه آن دولــت را بــه وجــود آورده بــوده اســت  میــان بــردارد، امــا الگــوی فکــری سیســتمی 
کــرد...... دربــارۀ سیســتم  دســت نخورده باقــی بمانــد، آن الگــو خــودش را تکــرار خواهــد 

ــود. ــده می ش ــم فهمی ک ــی  ــا خیل ــود. ام ــاد زده می ش ــرف زی ح
رابرت پیرسیگ، ذن و هنر نگهداری موتورسیکلت 	
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پیشگفتار مترجم

آن  در  بازمی گــردد.   ۱۹5۰ دهــۀ  اواخــر  بــه  سیســتم ها  پویایی شناســی  مفهــوم  پیدایــش 
کــه هم زمــان بــود بــا توســعۀ علــوم کامپیوتــر و رواج روزافــزون آن در محاســبات پیچیــده  ســال ها 
کــه خــود آن را  کــرد  و پرحجــم، جــی فارســتر۱ اســتاد دانشــگاه ام آی تــی۲ رویکــردی را معرفــی 
کــه او در ســال ۱۹58 در مجلــه هــاروارد بیزینــس  پویایی شناســی صنعتــی۳ نامیــد. مقالــه ای 
کاربــرد  کــرد توجــه بســیاری از متفکــران جهــان را بــه اهمیــت و  ریویــو۴ بــا همیــن عنــوان منتشــر 
بعدهــا  فارســتر  نمــود.  جلــب  پیچیــده  سیســتم های  بــرای  کالن  تصمیم گیری هــای  در  آن 
کــه مفهومــی جامع تــر بــود جایگزیــن پویایی شناســی  اصطــالح پویایی شناســی سیســتم ها را 
کــه در پــِی پیش بینــی آینــدۀ جهــان صنعتــی  کلــوپ رم  ــرای تشــکیل  کــرد و زمینــه را ب صنعتــی 

کــرد. بــود فراهــم 
کار چنــد صــد نفــر  کــه در ســال ۱۹7۲ منتشــر شــد و حاصــل  کتــاب محدودیت هــای رشــد،5 
کامپیوتــر و  از متخصصــان و صاحب نظــران اقتصــادی، اجتماعــی، جمعیت شــناختی، علــوم 
گــزارش جامعــی  بــود، نخســتین  و محیط زیســت  کشــاورزی  تولیــدات صنعتــی،  تحلیل گــران 
ــرد مفهــوم پویایی شناســی سیســتم ها در شــناخت مســائل پیــش روی جهــاِن  کارب ــا  کــه ب بــود 
سرمســت از رشــد روزافــزون جمعیــت، محصــوالت و تولیــدات صنعتــی توجــه همــگان را نســبت 

1. Jay w.Forrester
2. MIT
3. industrial dynamics
4. Harvard business Review

کتاب در سال ۱۳5۳ با ترجمۀ استاد محمود بهزاد در ایران منتشر شد. 5. این 



۲   |   بازاندیشی به سیستم ها

ــه آینــدۀ نگران کننــدۀ زمیــن و زمینیــان برانگیخــت.  ب
کتــاب  ارشــد  نویســندۀ  داریــد،  دســت  در  کــه  کتابــی  نویســندۀ   ، میــدوز دونــال  خانــم 
محدودیت هــای رشــد هــم بــود و حاصــل سی ســال تجربــۀ خــود را در زمینــۀ پویایی شناســی 
کتــاب  ــام در ایــن  ــا صدهــا متخصــص و صاحب نظــر صاحب ن سیســتم ها و همــکاری نزدیــک ب

آورده اســت.  فراهــم 
کــه مــن بــا قدردانــی از  کتــاب دو ترجمــۀ دیگــر نیــز بــه زبــان فارســی در دســت اســت  از ایــن 
کــرده ام  کار ترجمــۀ آن زده انــد، برگــردان دیگــری را آمــاده  کــه پیــش از مــن دســت بــه  اســتادانی 
دارم  ســروکار  آن هــا  بــا  کــه  تحلیل گرانــی  و  مدیــران  بــرای  آن  از  اســتفاده  می کنــم  گمــان  کــه 

اســت. مناســب تر 
کــه بــا بیشــینۀ دقــت و ظرافــت  همچنیــن، از مدیــر محتــرم و کارشناســان انتشــارات لوگــوس 

حرفــه ای چــاپ و انتشــار ایــن کتــاب را ممکــن کردنــد سپاســگزارم.
تقی ناصرشریعتی، آبان ۱۴۰۰
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ــد  ــتمی بوده ان ــازی سیس کار مدل س ــال در  ــی س ــه س ک ــت  ــانی اس ــرد کس ــدۀ ِخ ــاب چکی کت ــن  ای
گــروه  کــه ســال ها تجربــۀ تدریــس در ایــن زمینــه را داشــته اند و بیشــترین آنــان در  و افــراد خالقــی 
پویایی شناســی سیســتم ها در دانشــگاه ام آی تــی عضویــت داشــته یــا تحــت تأثیــر آن بوده انــد. 
کــه  گــروه بــود. عــالوه بــر ِجــی اســتادان ویــژه ای  پیــش گام همــۀ آنــان جــی فارســتر بنیان گــذار آن 
 ، ، جــک پــاف، دنیــس میــدوز کــه بعدهــا اســتاد مــن شــدند(: ِاد رابرتــز داشــته ام )و دانشــجویانی 
کتــاب از  هارتمــت باســل، بــری ریچمونــد، پیتــر ســنگه، جــان اســترمن و پیتــر آلــن، امــا مــن در ایــن 
کتاب هــا و معرفــت و فرهنــگ جامعــۀ بــزرگ روشــنفکری بهــره  زبــان، ایده هــا، مثال هــا، نقل قول هــا، 

ــم. ــم می نمای ــزرگ تقدی ــۀ ب ــن جامع ــای ای ــۀ اعض ــه هم ــودم را ب ــرام خ ــپاس و احت ــرده ام. س ب
کــه تــا آنجــا کــه می دانــم بســیاری از آنــان هرگــز  مــن از دانــش متفکــران رشــته های مختلــف علمــی 
کامپیوتــر اســتفاده نکرده انــد، امــا متفکــران طبیعــی سیســتم ها  بــرای شبیه ســازی یــک سیســتم از 
کنــت بولدینــگ، هرمــن  گریگــوری باتســون،  بوده انــد نیــز بهــره بــرده ام. اینــان کســانی هســتند چــون 
گونــار میــردال، ای.اف  کالو هــاول، لوئیــس مانفــورد،  گارت هاردیــن، وا آلبــرت اینشــتین،  دالــی، 
، مدیــران عامــل شــماری از شــرکت های مــدرن، و شــمار بســیار زیــادی از خردمنــدان کهــن  شــوماخر
کــه  گرفتــه تــا عارفــان خاورمیانــه. دوســتان ناشــناخته امــا متفکــران سیســتمی  از بومیــان امریــکا 
رشــته های علمــی و فرهنــگ را تعالــی بخشــیدند و موجــب شــدند کــه تاریــخ هــم دوباره ســازی شــود. 
کــه صحبــت از تعالی بخشــی شــد، الزم می دانــم اشــاره ای هــم بــه دســته بندی ها ]در تفکــر  حــاال 
سیســتمی[ داشــته باشــم. تحلیلگــران سیســتمی از مفاهیمــی جامــع اســتفاده می کننــد، امــا آن هــا 
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کــه آن هــا هــم شــاخه ها و مکتب هــای  کــه معنایــش ایــن اســت  هــم شــخصیت های انســانی دارنــد 
ــداول  ــانه های مت ــان و نش ــاب از زب کت ــن  ــن در ای ــد. م کرده ان ــاد  ــتمی را ایج ــر سیس ــی از تفک گون گونا
کــه درس آموختــة آن هســتم. و مــن تنهــا  کــرده ام، مکتبــی  در پویایی شناســی سیســتمی اســتفاده 
کلیاتــی از نظریــۀ سیســتمی را در اینجــا مطــرح می کنــم، نــه مباحــث پیشــرفتۀ آن را. مــن ســروکار 
زیــادی بــا جنبه هــای انتزاعــی نظریه هــا نــدارم و در تحلیل هــا تنهــا زمانــی از آن هــا اســتفاده می کنــم 
کــه انتزاعی تریــن مفاهیــم نظریــۀ  کننــد. زمانــی  کمــک  بــه مــن در حــل مســئله های واقعــی  کــه 
کــه بــاور دارم روزی چنیــن خواهــد شــد،  سیســتمی در حــل مســئله های واقعــی یاری رســان باشــند، 

کتــاب دیگــری بایــد نوشــته شــود.
کتاب هــا  کتــاب هــم مثــل همــۀ  کــه ایــن  گاه باشــید  کتــاب[ بایــد آ بنابرایــن، شــما ]خواننــدۀ 
کــه  کامــل اســت. بســیار و بســیار مطالــب دیگــر دربــارۀ تفکــر سیســتمی مطــرح اســت  گرایــش دار و نا
کتــاب نیامــده اســت. یکــی از هدف هــای مــن  ممکــن اســت در پــی دانســتن آن هــا باشــید و در ایــن 
کــه مهم تریــن اســت، ایجــاد توانمندی هــای اولیــه  کــردن شماســت. هــدف دیگــر مــن،  عالقه منــد 
کتــاب اولیــن و آخریــن  گــر ایــن  کــردن بــا سیســتم های پیچیــده اســت، حتــی ا کار  بــرای فهمیــدن و 

کــه در ایــن زمینــه مطالعــه می کنیــد.  کتابــی باشــد 
۱۹۹۳  ، دونال میدوز
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کــرد. آن  کــه در دســت داریــد تمــام  کتابــی را  در ســال ۱۹۹۳ دونــا )دانــا( میــدوز۱ پیش نوشــتۀ 
بــه شــکلی غیررســمی چنــد ســال در چرخــۀ  امــا  و منتشــر نشــد،  به موقــع چــاپ  دست نوشــته 
کــرد - پیــش از آن کــه  گهــان و غیرمنتظــره در ســال ۲۰۰۱ فــوت  کــرد. »دانــا« نا گیــر  ]بوروکراســی[ 
کــه نوشــته هایش همچنــان بــرای  کنــد. بعــد از مرگــش معلــوم شــد  کتابــش را تمــام  توانســته باشــد 
بســیاری از خواننــدگان مفیــد بــوده اســت. »دانــا« یــک دانشــمند و نویســنده و یکــی از بهتریــن 

کــه در دنیــای مدل ســازی سیســتمی بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار می کــرد. کســانی بــود 
کــه یکــی از پرفروش تریــن  کتــاب محدودیت هــای رشــد۲ بــود  در ســال ۱۹7۲ »دانــا« سرویراســتار 
بــود.  گردیــده  منتشــر  مختلــف  زبان هــای  بــه  آن  از  بســیاری  ترجمه هــای  و  بــود  شــده  کتاب هــا 
کــه الگوهــای  کــه او و همــکاران نویســنده اش دربــارۀ میــزان خطــر ویران کننــده ای  هشــدارهایی 
ناپایــدار در ســطح جهــان می تواننــد داشــته باشــند امــروز از دقیق تریــن پیش بینی هــا شــناخته 
گرفتــه بــود، ســرخط هایی  کــه در ســطح جهــان صــورت  کتــاب بــر پایــۀ مشــاهداتی  می شــود. آن 
بــر  آســیب جــدی  کــه رشــد پیوســتۀ جمعیــت و مصــرف می تواننــد  کــرد و نشــان داد  را معرفــی 
کــی را پشــتیبانی می کننــد  کــرة خا کــه زندگــی در  سیســتم های زیســت بوم و سیســتم های اجتماعــی 
محلــی،  سیســتم های  از  بســیاری  ســرانجام،  اقتصــادی  نامحــدود  رشــد  ادامــۀ  و  نمایــد،  وارد 
منطقــه ای و جهانــی را نابــود خواهــد کــرد. یافته هــای آن کتــاب و مطالــب روزآمــد شــده اش همچنان 
ــرف  ــۀ اوج مص ــه نقط ــه ب ک ــد  ــدار می دهن ــی هش ــارۀ زمان ــد و درب ــا می آین ــات اول روزنامه ه در صفح
1. Donella (Dana) Meadows
2. The Limits to Growth
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کــه  نفــت برســیم، یــا بــا واقعیت هــای تغییــرات آب وهوایــی روبــه رو شــویم و شــاهد دنیایــی باشــیم 
گرفتــار ویرانی هــای ناشــی از رشــد فیزیکــی شــده اند. 6/6 میلیــارد جمعیــت آن 

گزیریــم تغییــری عظیــم در شــیوۀ  کــه مــا نا کوتاه ســخن آن کــه »دانــا« راهنمــای ایــن ایــده بــود 
کنیــم تــا زمانــۀ خــود را اصــالح نماییــم. امــروز  کردنمــان بــه دنیــا و سیســتم های آن اعمــال  نــگاه 
کــه تفکــر سیســتمی یــک ابــزار بنیادیــن بــرای  ایــن ایــده بــه میــزان گســترده ای پذیرفته شــده اســت 
بــه  از چالش هــای زیســت محیطی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی  بــا بســیاری  روبــه رو شــدن 
کــه در سرتاســر جهــان رویــاروی مــا قرارگرفتــه اســت. سیســتم ها چــه بــزرگ باشــند و  شــمار مــی رود 
چــه کوچــک می تواننــد به گونــه ای همســان رفتــار نماینــد، و فهمیــدن آن گونه هــای رفتــاری شــاید 
ــاب را  کت ــن  ــا« ای ــد. »دان ــطوح باش ــیاری از س ــرات در بس ــردن تغیی ک ــدار  ــرای پای ــا ب ــد م ــن امی بهتری
کــه مــن  ــود  کنــد، و همیــن انگیــزه ب ــرای مخاطبــان بیشــتری روشــن  ــا ایــن مفهــوم را ب می نوشــت ت
کــه  کــه تصمیــم بگیریــم وقــت آن رســیده اســت  و همکارانــم را در مؤسســة پایــداری۱ بــر آن داشــت 

کنیــم. دست نوشــتۀ او را پــس از مرگــش منتشــر 
آیــا کتــاب دیگــری می توانــد بــه دنیــا و بــه شــما خواننــدۀ ایــن کتــاب کمــک کنــد؟ مــن فکــر می کنــم 
چنیــن اســت. شــاید شــما در شــرکتی کار می کنیــد )یــا صاحــب شــرکتی هســتید( و بــه جــد می کوشــید 
کار می کنیــد بتوانــد  کــه در آن  کــه داریــد یــا ســازمانی  کنیــد بــرای آن کــه کســب وکاری  تــا راهــی پیــدا 
کــه  ســهمی در انتقــال بــه دنیــای بهتــر داشــته باشــد. یــا ممکــن اســت شــما سیاســت گذاری هســتید 
مشــاهده می کنیــد دیگــران برخــالف ایده هــا و آرمان هــای خــوب شــما روی بــه عقــب دارنــد. شــاید 
کارکــرده اســت تــا بعضــی مســئله های مهــم در شــرکت یــا جامعــۀ  کــه ســخت  شــما مدیــری هســتید 
کــه شــاهد نشــانه های بیــداری در همکارانــش باشــد.  کنــد، تنهــا بــه ایــن امیــد  خــودش را حــل 
کرده ایــد  کارکــرد جامعــه )یــا خانــواده(  کــه خــود را وقــف ایجــاد تغییــرات در چگونگــی  به عنــوان کســی 
کــه ]آن جامعــه یــا خانــواده[ ارزش می شــمارد و از آن پاســداری می کنــد،  کرده ایــد  و وقــف چیزهایــی 
کنش هایــی شــتاب زده بــر بــاد  کــه ســال ها پیشــرفت به آســانی و بــا وا ممکــن اســت شــاهد آن باشــید 
کــه روزبــه روز جهانی تــر می شــود به وضــوح  رفتــه اســت. شــاید به عنــوان یــک شــهروند از جامعــه ای 

از دشــوارِی ایجــاد تغییــرات مثبــت و پایــدار ناامیدتــر می شــوید.
کــس  گرچــه هــر  کــرد. ا کمــک خواهــد  کتــاب بــه شــما  گمــان مــن ایــن  گــر چنیــن اســت، بــه  ا
کتاب هــای زیــادی را بــا عنوان هــای »مدل ســازی سیســتمی« یــا »تفکــر سیســتمی« پیــدا  می توانــد 

1. Sustainability Institute
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ــه  ک ــی  کتاب ــی اســت -  ــارۀ مــا و سیســتم ها خال کتــاب ســاده و الهام بخــش درب کنــد، امــا جــای یــک 
ــت  ــم مدیری ــوان راه ورس ــه می ت ــد و چگون گیج کننده ان ــن  گاه این چنی ــتم ها  ــرا سیس ــد چ ــا بگوی ــه م ب

و بازطراحــی آن هــا را آموخــت. 
کــردن بیســت و دومیــن چــاپ  کار بــه روز  کتــاب را می نوشــت تــازه  کــه »دانــا« ایــن  درزمانــی 
کرســِی حفاظــت  کــرده بــود. او اســتاد  گرفــت تمــام  کــه فراتــر از رشــد۱ نــام  محدودیت هــای رشــد را 
کتشــاف انجمــن نشــنال جئوگرافیــک۲ و مــدرس  منابــع طبیعــی و محیط زیســت درکمیتــۀ تحقیــق و ا
کاری اش،  جنبه هــای  تمــام  در  بــود.  دارتمــوث۳  کالــج  در  اخــالق  و  محیط زیســت  سیســتم ها، 
کــه آن رویدادهــا غالبــًا جلوه هــای ظاهــری  همــواره غــرق در رویدادهــای روز بــود. او فهمیــده بــود 

پیچیده انــد. سیســتم های  رفتــار 
کــرده اســت،  گرچــه دست نوشــتۀ اصلــی »دانــا« ویراســتاری شــده و ســاختارش تغییــر پیــدا  ا
کــرد برگرفتــه از نخســتین پیش نویســی  کتــاب مشــاهده خواهیــد  کــه شــما در متــن  امــا مثال هایــی 
کهنــه  کــه خــود او در ســال ۱۹۹۳ نوشــته اســت. ممکــن اســت بعضــی از مثال هــا بــرای شــما  اســت 
ــه  ک ــیدم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــته هایش ب ــتاری نوش ــگام ویراس ــن هن ــا م ــند، ام ــر برس ــه نظ ــی ب و قدیم
کــه آن زمــان بوده انــد. اوایــل  گرفــت امــروز همان قــدر معتبرنــد  کــه از آن هــا می تــوان  درس هایــی 
کــه مســئلۀ اتحــاد جماهیــر شــوروی به صــورت بنیادیــن در حــال برطــرف  دهــٔه ۱۹۹۰ زمانــی بــود 
شــدن بــود و تغییــر وضعیــت بزرگــی در دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی روی داده بــود. موافقت نامــۀ 
آزادی تجــارت امریــکای شــمالی۴ همــان تازگی هــا امضاشــده بــود. عــراق بــه کویــت حملــه کــرده بــود و 
گزیــر از عقب نشــینی شــده بــود و چاه هــای نفــت را در راه بازگشــت بــه آتــش کشــیده بــود. نلســون  نا
مانــدال از زنــدان آزادشــده بــود و قوانیــن نژادپرســتانۀ افریقــای جنوبــی منســوخ اعــالم شــده بــود. لــخ 
کارگــران لهســتان به عنــوان رئیس جمهــور آن کشــور برگزیــده شــده بــود. واتســاو هــاوِل6  والســا5 رهبــر 
تغییــرات  بین المللــی  اجــالس  بــود.  شــده  انتخــاب  کی  چکســلوا رئیس جمهــور  به عنــوان  شــاعر 
ــری  ــرده و در آن نتیجه گی ک ــر  ــود منتش ــت موج ــی وضعی ــود را از ارزیاب ــزارش خ گ ــتین  ــوا نخس آب وه
کــه »گازهــای منتشــره از ناحیــۀ فعالیت هــای انســانی همچنــان بــه مقــدار زیــاد عامــل  کــرده بــود 

1. Beyond the Growth
2. National Geographic
3. Dartmouth
4. The North American Free Trade Agreement
5. Lech Walesa
6. Vaclav Havel
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گلخانــه ای  گازهــای  گلخانــه ای در جــو زمیــن اســت و ایــن وضعیــت اثــرات  گازهــای  افزایــش غلظــت 
ــارۀ  گــرم شــدن بیشــتر ســطح زمیــن تشــدید می نمایــد.« ســازمان ملــل متحــد اجالســی را درب ــر  را ب

ــود. ــرده ب ک ــزار  ــرو برگ توســعه و محیط زیســت در ریودوژانی
گردهمائی هــا روزنامــۀ  بــرای شــرکت در اجالس هــا و  »دانــا« در همیــن زمــان در حیــن ســفر 
هرالــد تریبیــون بین المللــی۱ را مطالعــه می کــرد، و تنهــا در یــک هفتــه بســیار نمونه هــا و مثال هــا 
کــرد. او  ــا تکمیــِل تجدیدنظــر در ســاختارهای آن هــا را پیــدا  از نیــاز سیســتم ها بــه مدیریــت بهتــر ی
کــرد، چــون ایــن ]مســائل و مشــکالت[ هــر روز در دوروبــر مــا روی  ایــن مــوارد را در روزنامــه پیــدا 
می دهنــد. وقتی کــه شــما رویدادهــای روز را به عنــوان بخش هایــی از یــک رونــد در نظــر بگیریــد و 
ــی  ــت راه های ــد توانس ــد، خواهی ــتم ها بدانی ــه در سیس ــاختارهای نهفت ــانه ای از س ــا را نش آن رونده
جدیــد بــرای مدیریــت و راه هایــی نــو بــرای زندگــی در دنیایــی از سیســتم های پیچیــده را موردتوجــه 
کنــد تــا  کــه بــه خواننــدگان کمــک  قــرار دهیــد. امیــد مــن از انتشــار دست نوشــتۀ »دانــا« ایــن اســت 
توانمنــدی خــود را در فهمیــدن سیســتم ها و گفت وگــو دربــارۀ سیســتم های پیرامــون خودشــان را 

افزایــش دهنــد و بــرای ایجــاد تغییــرات مثبــت اقــدام نماینــد.
امیــدوارم ایــن مقدمــۀ بی پیرایــه دربــارۀ سیســتم ها و چگونگــی اندیشــیدن بــه آن هــا در دنیایــی 
کــه نیــاز جــدی بــه ایجــاد تغییــِر هرچــه زودتــِر در رفتارهــای برآمــده از سیســتم های بســیار پیچیــده 

دارد، ابــزاری مفیــد باشــد.
- دایانا رایت،۲ 2008

1. International Herald Tribune 
2. Diana Wright



مقدمــــه

عینک سیستمی

آن هــا  نیســتند،  وی  ویــار ر یکدیگــر  از  مســتقل  مســئله های  بــا  مدیــران 
پیچیــده  سیســتم های  از  کــه  وینــد  وبه ر ر پویــا  وضعیت هایــی  بــا 
چنیــن  مــن  شــده اند.  تشــکیل  درهم تنیــده  و  متغیــر  مســئله های  بــا 
حــل  را  مســئله ها  مدیــران   ... می نامــم  بی ســامانی ۱  را  وضعیت هایــی 

می کننــد. یــت  مدیر را  بی ســامانی ها  نمی کننــد، 
یه پرداز تحقیق در عملیات   راسل ال. ایکاف نظر

]از  را  فنــری۲  یویــوی  یــک  سیســتمی  دروس  تدریــس  جلســات  اولیــن  در  معمــواًل  مــن 
کودکــی بــا ایــن اســباب بازی آشــنا نشــده اید، برایتــان  گــر شــما در زمــان  کیفــم[ بیــرون مــی آورم. ا
ــد در  ــه می توان ک ــده  ــوری ساخته ش ــه ط ک ــت  ــد اس ــر بلن ــک فن ــباب بازی ی ــن اس ــه ای ک ــم  می گوی
کوتــاه و بلنــد شــود یــا در دســتان شــما جلــو و عقــب بــرود، یــا از پله هــا  جهت هــای بــاال و پائیــن 

بــه پائیــن بجهــد. 
گرفتــه ام قــرار می دهــم. بــا انگشــتان دســت دیگــرم  کــه روبه بــاال  کــف یــک دســتم  یویــو را در 
1. mess
2. Slinky




