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 چکیده

ادبیاتیعلمیاستکهتمااییابعاادنیاویوعیآایشخی ا  «جانبهیپایداروهمهتوسعه»

یی اارکتهااییکارشآاسایداردتاانییآاهاستوبوایهوک ورییتآاسبباشوایطشختوصایه

اینایودرک وریرغموجودکارشآاساخخبوههادرتمدخجهانیرافواهمشورد.ایاعلیتمایییلّت

باهبورسایکهپژوهشحاضو،ایواخ،هآونحوکتییآیموپایداردریسیوتوسعهیحققن دهاست

گیاویجهاترسدبهنیویی.استاینچالشپوداخته«سیاسی،فوهآگیواقتصادیِ»عللوعوایل

یفاصاله»یحوریوضدیتباایسیاستوعدالتضداستکبارینیامجمهوریاسالییدرعوصه

نهادیآاهیودمییاخدر«گستاخیانقالبی»یروحیهنوعییفوهآگباعثشدهتادرعوصه«طبقاتی

عملکودنیامعوضههایتوسعهک ور،ایجادناهآجاریدرشود.اثواینگستاخیانقالبیدربونایه

هدوتورّمیداومشاوردختوانخارنیخیبینعوضهوتقاضا،یوجببههموفاصلهباشدییوتقاضا

یضوورتتولیادیحاوریباوایدساتیابیباهتوساعه»ییتداولیبآیبوبوخالفِنس هلذا.است

اینروندتآهاادرصاورتیوقوارگوفتهدرجایعهایواخ«قطبتوسعه»بمثابه«یعتون»،همواره«پایدار

انایاواخدرییااخیاودمیحاورییعدالتبوخاستهانروحیهقابلکآتولاستکهانتیاراتاجتماعیِ

باویبآاای«صاادراتوواردات»گپس،الگوییصوفِغوبیفاصلهبگیودوباتغییوشیبدریدلتوی

سایاخیابدتااولینقادمباوایخاووزانوضاعیتیوجاودوالتزایداعدالتاونهبویبآایرفاهِدائم

یحققشود.«ایوانیپی وفتاسالیی»حوکتبسوی
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بر اساا  تییایت تااریای از رو اد     « ادبیات توسعه»اشاره به قواعد عامِ :مقدمه. 1

 سازی( مدیریت جوامع )مولویت، مشارکت، حادثه

 :استی اهدهقابلیدیویتاننحوهسهها،حکویتتاریخِطولدر

 .سانیحادثه.3؛ی ارکت.2؛یولویت .1



 «مولویت» رهنگف اسا  بر «سلطنتی های  ظام» در تصمیمات جریان. 1/1

باهپاذیویفویااخوباویفویااخوبودنادسلطآتینیامدارایهاحکویتجوایع،پیدایشبدودر

رسامیتباهنیودساتاخ،ویاادوخهایفاعلیتظوفیتکهیعآااینبهشد،ییجاری«یولویت»شکل

امانجات صصایادبیااتاساا باوشنهااباهنسابتباویفویااخودهایفویااخوشدنمیشآاخته

وباودتهدیادوارعاا وتاو ،یولویاتفوهآاگدرفویااخجویااخعلّاتاساا ،ایانبو.گوفتنمی

.شدییجاریعلمیغیووبسیطنحوبه«اجواوسانیتصمیموگیویتصمیم»

 

 اساا   بار  ر ساا  ،  از پا   ظاام   تصامیمات   جریان در تاصصی ادبیات حضور. 2/1

 «مشارکت فرهنگ»

تغییاو«ی اارکتفوهآگ»اسا بویدیویتنحوهدیوکواسی،فلسفهظهورباورنسانسانبعد

یبآااییراشخوپذیوفتاهراگیاویتصمیمدریادوخهایفاعلی ارکتها،حکویتوکودپیدایقیا 

ی اارکتفوهآاگاجتمااعی،وساانیانیهااییدیویتدرایوونلذا.دادندقوارجوایعیدیویتبوای

باه.اساتیاادوخویاافو باینعلمایادبیاتجویاخوت صّ بهوابستهشختحققکهشدهعملی

۶



 

 

دارایرفتااریجهاانیواحادیادیویتچاارچو دردنیااک وردویستایوونه،کهاستدلیلهمین

وجااودبااایااوونهیعآِای.اسااتنداشاتهسااابقهگذشاتههااایسادهدرکااهایاوی؛هسااتآدهماهآاگ

وشاودیایهماهآاگتمادخیكحولجهاخارضی،تماییتواللاستقانک ورهاتماییبوخورداری

دیگاو.کآادیایحکویتجهاخبوکارشآاسینهادهایوشوراهاعمویی،یجمعطویقانیللسانیاخ

ی اارکتتمادخایناجتماعیوسانیانیروابطدرخود،علمیبضاعتِاندانهبهیكهونیزک ورها

هاا،عوصاهایاندریاودمحضاوروی تلا ک اورهایدرتعاددیانت اباتبوگزاریاخبار.کآآدیی

وهااحکویاتهماهساویانشادهپذیوفتهایوی ارکتی،یدیویتکهاستیطلباینبودالّهمگی

.هاستدولت

 

 سطح در مدیریت ی  تیجه تکنولوژی، طریق از غرب تمدن به  سیت ها ملت ا قطاع. 3/1

 «سازی حادثه»

باهکاهگوفتاهشکلی ارکتویولویتفوهآگانفواتویدیویتیافته،یتوسعهک ورهایدرایا

باهدائماا تکآولوژیوعلمطویقانکهیدیویتییعآی.استطوحقابل«سانیحادثه»یدیویتِعآواخ

تمااییدساتاوردها،ایانانحاصالرفااهِولذتچ یدخباهایلّتوپوداختهجدیدیوضوعاتایجاد

یآتیاووکآآادیایهزیآاهایکاناتشخبهدستیابیراهدرداوطلبانهوعاشقانهراخودیلّییقدرورات

 (1331یسعودصدو ،).یانآدنمیفویاخصدور

درتمادخیوجاوددارایدو«اجواوسانیتصمیمگیوی،تصمیمنیام»کهداشتتوجهبایدالبته

اریدرافقیدیویتهدارایرفتباشدکهک ورهایدرحالتوسعیی«سانیی ارکتوحادثه»سطح

بو.سانیقوارداردرافقیدیویتحادثهیافتهوصآعتیدک ورهایتوسعهرفتاری ارکتهستآدایا

.قابلتحلیلاست«ی ارکتیدیویت»سطحدردرتمدخیوجود،ایناسا ،جایگاهک ورایواخ
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 کشورها کل ریزی بر امه در اصلی متغیر بمثابه . اقتصاد4/1

ایندرواست«اقتصاد»و«شآاسیجایعه«،«ریزیبونایه»توکیبِعلمهایتوسعه،یدلیوضوع

چهاوهعلاوم،بقیاهییااخدریاودمیعی اتویاادیتکایالبهپوداختندلیلبهاقتصادعلمییاخ،

یاویتغاسات؛یحاوراقتصادنیاییغوبی،داریسویایهنیامکهگونههماخپس.کآدییپیدابارنتوی

.استاقتصادییسائلنیز،ک ورریزیبونایهدراصلی



 و «غربای  توسعه مدل» در توسعه قطب عنوان به «تولید» قرارگرفتت محور ضرورت. 5/1

 آن فرهنگی و سیاسی تیعات

بواسا الگوهایتوسعهغوبی،ک ورهایدرحالتوساعهباوایرسایدخباهوضاعیتیطلاو ِ

رفتااریالگاویعآاواخبهبونایهیدل.هایپی آهادیعملنمایآدایهبونیدلیافتگی،بایدبهتوسعه

یادلطواحایدرک اورهاوکهباشدییجهاخک ورهایتماییکودخهماهآگبوایتوسعهفوهآگ

.دهدقوارتوجهیوردرایدلاینیحورهایبایدخود،بویی

قطاب»را«تولیاد»بایادآطقاهیدراقتصاادیاولجایگااهباهرسیدخبوایبواینیبآا،ایواخنیز

باعاثکاهااوارداتیحاورحاولگاود انک اوراقتصادیوضعرهگذر،اینانتاهدادقوار«توسعه

بهباودطویاقاینانویابدسایاخ«صادرات»یحوراسا بووشدهخارزااستک ورشدخیقووض

صآعتباپژوهشرابطهالی،عشیون پوور ،وشیون ب ششخ،پیدروشودیحقق«ارنیتوانخ»

یآاابعانساانی،نیاووییآابعخودوکالخهایسیاستدیگوعبارتبه.شوندهماهآگرونداینبا...و

.گوددیییعیناستواتژیهمیناسا بونیز...وتولیدوریبهوهعوایلوطبیعی

هاات صا وصاآایعوعلاومکاودخباوییباهگفتاه،پایشاساتواتژیتحقاقباوایوادایهدر

وتولیاددرتآوعواقتصادیفعالیتبوای«یادییانگیزه»کهاستطبیعیصورتایندر.نیانیآدیم
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در.شوردیایدنبالبهراخاصیاجتماعیوفوهآگیاثواتوشودییظاهوانبوهیصوفوانبوهتولید

کآآادهصاادرکهجهانیدرسطحتوسعههایقطبباهابونایهپی وفتبوایبایدنیزسیاسیب ش

هاک اوریادارهیبآاییلیثووتیتوسعهوافزایشاگویعآی.کودبوقوارارتباطهستآد،تکآولوژی

اادارنادجهاانییساائلدرهماهآگیهایسیاستکهاک ورهااینباایدوستانهروابطبایدباشد،

انگذشاتهورودیایشامارباهاصالكیاک اورهاایانبایودّتبا فتحرویکوداینبا.شودایجاد

 .شودیییحسو ضووریایویتآشوچالشرفعجآگ،وت اصم



 )قیل از ا قالب( ایران در «توسعه» ی وضعیت گذشتهتحلیلی از . 2

 تشاکیل  باا  «مشاارکت » باه  «مولویات » از ایاران  در تصامیمات  ظاام   جریاان  تحول. 1/2

 بر امه سازمان

باوک اورها،ساایوهمانآادقبالانرنساانسایاواخِدریاخشد،یدیویتطورکهدریقدیهبهماخ

تادریجیتحاولوی ووطهانقال پیدایشبا.بودرعیتوشاهروابطودیکتاتوریویولویتاسا 

نیااامیجلاس،تأسایسوانت ابااتبوگازاریاساسای،قاانوختصاویبطویاقانیادیویتنیاامدر

بودجاهوبونایهسانیاخپیش،سالهفتادحدوددروشدخارزسلطآتیشکلانک ورگیویتصمیم

سااانیانی،اجتماااعی،رفتارهااایکلیااهدرعلماایگیااویتصاامیمیتکفاالتاااگ ااتتأساایس

وعلاموصاآعتکاهطورهماخواقعدر.باشد...وبودجهت صی ها،گذاریقانوخها،گذاریسیاست

بودجهوبونایهنهادوریزیبونایهعلم،ییودادهاستسبكنندگیب وراتغوشدهفواگیوتکآولوژی

بازر دساتاوردهایانکهشودیییحسو یدیویتیافزارنومواجتماعیپتانسیلیكعآواخبهنیز

گیویتصمیموسانیتصمیمنیامگودونهواردصآعتی،یحصوالتباهمواهکهاسترنسانستمدخ

.استهیستثآینبودشخاننیزایواخوشده
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 دوران در غیرعلمای  وضاعیتی  بمثابه ؛«توسعه قطب» عنوان به «توزیع» قرارگرفتت. 2/2

 ا قالب از قیل

کاهشادیآتهایجااایانباهپهلاویدوراخدرایواخک وردرداریسویایهاقتصادنیامانت ا 

سالطآتینیاامیافات،افازایشجهاخدرنفتقیمتکهشخانپسوگوفتقوارتوسعهقطب«تونیع»

 :پوداختفو ایوتثبیتبهذیل،هایسیاستات اذباپهلوی

وایویکااییصاآعتیکاالهاایوارداتطویاقانبااراولاینبوایایواخدرانبوهیصوفتجوبها1

یاودمباهکاالهافوو وخارجیکاالهاینمایآدگیوایتیانگوفتنبوایایواخبانارت ویقواروپایی

 اقساطیصورتبه

 هاشخدرشیدالگویدرتغییوطویقاندولتکارکآاخخویدقدرتافزایشا2

 خودروصآعتجملهانیونتاژصورتبهک وربهصآایعبعضیکودخواردا3

قطاب»عآاواخباهک اوراقتصااددر«تولیاد»ب اشجاایباه«تونیع»ب شعمل،دربآابواین

کاودخحااکمبااایاوایان.شادواردبیمارگوناهتصوربهایواخدراقتصادیعآیشد؛نهادیآه«توسعه

طاوفانونمایادیایتحمیالیلاتیكبوراطبقاتیفاصلهعمال «اقتصاددردرشیدتونیعالگوهای»

باوراهااقیماتنسبیثباتونمایدییکآتولیادیقواعدوسیلهبهرااجتماعییؤثوانتیاراتدیگو

 .نمایدییحاکمربانابو«تقاضاوعوضهیکانیزم»اسا 

«تونیاع»الگاویتاوانخِیعآاایباهانقال ،انقبلتویاخ1یقابلدردالرهوقیمتاسا اینبو

یاكاقتصادعلمدرایواینکهبودالمللبیناقتصادنیام«تولیدِ»الگوییقابلدرنفتییآابعدرشیدِ

تولیادینیاام»توانخیعآایبهی،ارنتوانخدریآطقیرابطهنیوا؛شودنمییحسو یآطقیرابطه

صدو ،یسعود).است«المللبیناقتصادجایعهویآطقهدرتولیدنیام»باسالمرقابتدر«ک ورها
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روی آن؛ پا    های پیش ایران و چالشدر « یافتگی توسعه» فعلیِبررسی وضعیت . 3

 از ا قالب اسالمی

 «گیوینیامجهت»ال .درسطح

 پا    ظاام،  در استکیاری ضد گیری جهت به کشور در تصمیمات جریان مقیدشدن. 1/3

 ا قالب پیروزی از

ساوهقاد ایاامخمیآایحضوتانقال ،پیوونیشستانهدروایواخیلتیبارناتسال151انپس

ایانتأسایسانپاس.کودنادپی اآهادک وراساسیقانوختدوینبوایرا«اسالییجمهورینیام»

بااایااشاد؛تادوینداشاتشاباهتک اورهادیگاواساسایقوانینباکهاساسیوخقانگوچهنیام،

ان.شادیستحکمویعیننوپا،حکویتاینهویتوجهتفقیه،والیتاصلواسالمبهشخیقیدشدخ

حضاوتهاایرهباویاساا باوانقال انپسهایسالدر«ک وراساسیهایگیویجهت»رو،این

دریقاویاتباهتاواخیایراگیویجهتاینکهگوفتهشکلیقامیعیمرهبویوسوهقد خمیآیایام

علامیعهدهبو«نیامساختارهای»کآتولوادارهکهشخرغمعلیپس.کودخالصهاستکبارنیامبوابو

ینیامجمهوریاسالییبااساتکبارجهاانی،باوایبواثویقابلهافزارنوماینایااست،ریزیبونایه

نیامضدبوخارزوداخلانسآگینهجمهانجمله؛استبودهروبوویهمّییوانعباخودنقشایفای

حاکمیاتیوجابکاهخاارزاننابوابوجآگتحمیلوداخلدرانقال ضدفعالیت)انقال ابتدایدر

وایباگایورونیاوجآاگانبعدهایخسارتوهابدهکاریها،خوابیوشد(ک وردربحواخیدیویت

اینضوورینیانهایتایین نتوانادبودجاهوبونایاهساانیاخکاهشدیوجبشخیانآدوعوایلیودم.

.شودیوفقایورسایاندهیدروکآدحاکمک وربوراعلمییشدهبیآیپیشنیم

دسات و باارساهتااکآوخانقاال بادوان«اجواوسانیتصمیمگیوی،تصمیم»نیامِانسویی

ی اووطشاوعبااقطعیاهی الفاتعادمباهریازیبونایاهعلامانقال ،ابتدایدر:ستاشدهتحول
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قانوخبهنیامکالخهایسیاستبونیامیصلحتت  ی یجمعنیارتبعد،ساله ت.شودیی

.گوددیییقیداندانچ مسآدبهعلماینبعد،به33سالانوشودیییبدل
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 میناای  ا داز؛ چشم سند ابالغ ج(  ظام، مصلحت تشایص مجمع ب( عملکرد شرعی،

 «پیشرفت ایرا ی اسالمی الگوی تولید» برای علمی سفارش

انساویقیاوداتیباهیآیاو،چآادانویوحلاهچآادطایدرریازیبونایاهعلام،کاهتوضیحشخ

 است:شدهیقیّد«نیامگیویجهت»

گیاویتصامیمنیاامشخ،باودخاساتکباریضادونیامبوحاکمجهتیآیوانویوحلهاولیندر

عادمباهیجلاس،ساانیدرتصامیمجویااخدرساپسوشاودیاییقیادفقیهوالیتاصلبهک ور

 .گوددیییحدوداسالماحکاموشوعباتعارضعدموقطعیهی الفت

یعآیدریوحلهدوییندر ت اکیلنیاامیصالحتت ا ی یجماعاساسای،قانوخباننگوی،

بواباودررهبویهایگیوییوضع»انعکا کالخ،هایسیاستینتدودررهبویبهکمكباتاشودیی

سااختارهایوبونایاهسااختارهایایاو،ایانکاهکآادکآتولرا«نیامدرگیویتصمیم»بو«استکبار

 .دهدییارقوتاثیوتحتراتوسعه

رویپایشنیام،کالخهایسیاستانفواتویافقرهبوی،یعیمیقامتوسطیوحله،سوییندر

ساآداباال »طویاقانریازیبونایاهیآطاقوشادگ وده«اجواوسانیتصمیمگیوی،تصمیم»نیامِ

 .گ تیقیّدهمبان«سالهبیستاندانچ م

تحقاقجهاتدرریزیبونایهعلمناکارشیدیارشدخششکبالتبعوفو یواحلطیانپسواکآوخ

باهاساالییانقاال علمایِسافار اسات،نمانادهپآهاخرهبویتیزبیننگاهانکهانقال هایشریاخ

۱۲



 

 

جدیادالگاوییاكتولیادینحوه»پیوایوخبورسیبهویافتهبی تویعمقک ورن بگاخیجایعه

تکاایلیِحوکاتتداومنویدب شیهم،اینکهاستکودهداپیارتقاء«سالههایپآجریزیبونایهبوای

صادو ،.)اسات«اساالییناوینتمادخ»سااختراستایدراسالییجمهورییقد نیام یساعود

1331)
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 ی طیقاتی فاصلهمحور و به پذیرش  رسیدنِ  رفاه مصرف  الگوی

تأکیاد«قطابتوساعه»بهعآواخ«تولید»قوارگوفتنادبیاتتوسعهغوبی،بودریقدیهگذشتکه

راباهک اورهایدرحاالتوساعهیابعاادکآدوفوشیآدوچگونگیِتحققایناستواتژیدرهماهیی

ناوعیعادالت،شاعارا اساباوباومویونایندرانقال پیدایشد.ایابادهپی آهادیییانآدایواخ

اکهعلّتاصالیِ«طبقاتییفاصله»شخ،یبآایبوکهشدهنهادیآهیودمییاخدر«انقالبیگستاخی»

اانگیز اقتصادیدرنیامسویایه درهمگااخورسادنمایپاذیو بهایواخیجایعهدرداریاست

یصاوفالگاویاناساتفادهبااانقالبیگستاخیاینلذا.عتقدندی«یصوفدریساویحق»بهعمل،

باینتاوانختااشادهباعاثودادهتعمایمجایعاهطبقااتواق ارتماییدرراشخوشدههمواهغوبی

 .نگوددیحققثووتتولیدیعادالتون ودبوقوارتقاضاوعوضه

وعادالتباهراهااحکویاتشایعه،واسالمفوهآگکهاستسالچهارصدوهزارکهاینتوضیح

بااحقاو بواباویوتسااویباهرایستضعفینوتوصیهداریحکویترو ویآشدرعدلوقسط

یباحاثدروشادهنهادیآاهشایعهاعتقااددرخواهیعدالتفوهآگرواینان.استکودهدعوتاغآیا

باهنیاام،یدیویتجویاخدرسوهقد ایامحضوتاعتقاد،همیناسا بو.داردویژهجایگاهیکالیی،

تمااییدریحاوریعدالتسیاستتاداشتآدسعیونمودهعآایتجایعهیستضعفینویینیحوو

۱۳



 

 

جویاخبوی تل انحاءبهوکوّاتبهرهبوییعیمیقامای اختبعبه.شودجارینیامساختارهای

 .1اندنمودهتأکیدجایعهچهوهاناستضعافرفعوعدالت

تحقیوایواخیلتتاشدهباعثشد،تقویتب دتشخیادایهوانقال پیوونیباکهفوهآگاین

داریساویایهنیامقهوییالنیهکهاطبقاتییفاصلهبوابودرونپذیوندراسویایهوپولیقابلدر

کاهداشاتتوجهباید.نکآآدتمکینااستتولیددرثووتافزایشبواییصوفدرالنمنیمبمثابهو

انقالبی،گستاخیودالتعشعاردلیلبهایواخدر فویایاخوخویشستغیورقابتیاوشنادبانار،رفتارِ

دلیالهمینبهوگیوندنمیقواردولتیب شوکارخانهواتحادیهکآتولتحتنیادیوجوددارندکه

حسایآیالدینسایدیآیو).کآادنمایتبعیّاتساویایهساودانیآادقاعادهصاورتباهکارگودستمزد

بوابودربزر یانعیکهداردپیدرراتولیدهایهزیآهیداومافزایشوضعیت،این(1383الهاشمی،

اقتصادیاولجایگاهبهدستیابیبوایاساسیچال یوک وردرتوسعهقطببهتولیدشدخِتبدیل

 .استیآطقهدر

ب اششاکلباهچاهودولتایشاکلباهچاه«انقالبایگساتاخی»کاههآگااییدیگوعبارتبه

قطابباهشادختبادیلحاالدرکاهاساتتونیعاینعمال شود،هدایت«یصوف»طوفبهخصوصی

ورسایدهبساتبنبهیاک وردرغوبیکارشآاسیهموشوقیکارشآاسیهمبآابواین.استتوسعه

در.کآادکآتاولراهااقیمتتقاضا،وعوضهیکانیزمباتابودهقادرنهوکودهحلرااشتغالی کلنه

وشاادهتوکیااب«غوبااییصااوفالگااوی»اناسااتفادهبااایااودمدر«انقالباایگسااتاخیروحیااه»واقااع

هایبونایهدرشدهتعییناهدافتحققتاشدهباعثوکودهایجادک وربوایراسآگیآیهایهزیآه

                                                           
کاار نیباهوجاودشیادهاسات؛اوّلایالینیاماسانای:»دردیدارجمعیانفویاندهاخنیوویانتیاییهبوییقامیعیمر.1

اگونااگوخی.کارهاامیخواهیقسطوعدلییکارهاست.یارفاهراهمبوانیتوقسطوعدلاست.قسطوعدل،واجبیاجوا
درجایعهعدالتبوقاوارشاود،هماهبتوانآادانکهنیایبوام؛یهخوایقسطوعدلییرابوااتوسعه،ییبارنه،جآگ،سانندگ

 (25/4/81«)یحووموییلومواقعن وند.یاجایعهاستفادهکآآدوعدّهواتیخ
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ال پسانانقانیاماقتصادیِرفتارتحلیلاینروند،یبآاییاساسیدرودکهشچالشدچارتوسعه،

است.رویشخپیشی کالتو



 موجود ریزی بر امه علم در مردم ا قالبی های ا گیزه و ا قالب بودن  اشناخته. 4/3

فوهآاگِحااکمباوضادباوانقالبای،ایاواخاساالییانقاال فوهآگِحاکمبوبآابواینانشنجاکه

،استبودهیوجودتمدخساختارهای گآجانادهصاحیحریزیبونایهیكیتندرشاخصههمینباید

باعثکهعوایلیانیکیرسدیینیوبه.گیودقواریدنیوبومویوناینیودمِرفتارشآاسیدروشده

ریازی،بونایاهعلماییآطاقاساا باونتوانادوضاعیتفعلایک اوردربودجاهوبونایهنهادشده

رفتاارو«انقاال هاایگیاویجهت»شآاختِانناتوانی،ساندعملیراخودشدهبیآیپیشهایطوح

انقالباییاودمهایانگیزهوهاری هبای ارکتییدیویتدریتداولعلمییآطقتآاسبعدمویودم

تحلیالرایاودمایاناقتصاادیرفتارتواندنمیاقتصادعلمکهطورهماخدیگوعبارتبه.استایواخ

یآیاوان«اجاواوساانیتصامیمیاوی،گیمتصام»کیفیاتباونیساتقاادرنیزریزیبونایهعلمکآد،

یاابودجاهوبونایاهسانیاخکهاستدلیلهمینبه.کآدپیداصحیحیدرکنیامرهبواخوانقالبیوخ

انپسوسانندگیوجآگدوراخشدخسپویوانقال انچآدسالیانیگذشتانبعدریزی،بونایهنهاد

باهیآساجمشاکلیوکاودهعبورروپیشهایلشچاانن دهیوفقهآونتوسعه،بونایهپآجتآییم

.بگیودخود

ک اورهایدرگوچاهنیسات،کارشیادایواخانقالبیک وردرتوسعهادبیاتیعادلهاسا ،اینبو

تمااییکاودخهماهآاگحاالدراساساا واساتیوفق...ویصوپاکستاخ،توکیه،هآد،یانآدشسیایی

دچاارتوساعهادبیااتارنشای،واساالیییاهیتیباانقال یلدلبهایواخدرایادنیاست؛ک ورهای

درواقاع.بودخواهآدثموبیهاتال وهافعالیتچالش،اینلحاظعدمصورتدروشدهاستچالش

باهراایاواخیلاتیاذهبیوانقالبایهاایانگیازهنتواندداریسویایهاقتصادکهستاطبیعیبسیار
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ادارهدررونیوگایلاذاونمایادهادایتهااراوشخشآاساییکودهتولیدشب ایبوایپ توانهعآواخ

یاا«علمایاقتصاادرواباطباهیسؤولینشگاهیعدم»یانآدعللیبهاسالییجمهوریاقتصادنیام

بوخاورد»یااو«نسابیهااییزیاتوهاافوصاتن آاختن»یاو«یدیواختدبیودرکوتاهیوسستی»

فوهآاگ»باینچاالشبلکاه،گاردد   مای باان«ریازیبونایاهواقتصاددانشهاییقولهباایسلیقه

اننیاانیچالش،اینوسترونیوگیایناساسیعلت«اقتصادعلمییهآدسی»با«انقالبییقاویت

اقتصاادیهآدسای»باهنیااییوایآیتایسیاسای،عوصاهدریقاویاتفوهآاگکهرفتخواهدبین

(1331و ،یسعودصد).شودیآتهی«یقاویتی

گیاویجهات»یافتگیایواخدرسطحرویتوسعهپیشفعلیهایچهگذشتتحلیلیانچالششخ

هایتوسعهوتطبیقاینچالشبهبونایههایبعدانانقال بهبورسیعملکوددولتبود.حال«نیام

شود.هودوراخپوداختهییدر



 «هاعملکوددولت» .درسطح

 زمان در «فقر تعریف» تغییر در دلیل به توسعه، قطب به عنوان «یعتوز» گرفتت . قرار5/3

  ایران اقتصاد بر شرقی اقتصاد الگوی حاکمیت

باواییآطقاهیوتجاعهاایدولاتواساتکبارنیاامجانباههماههجماهطورکهگذشت،باهماخ

عمال اقتصاداسالیی،جمهورینیامبواندانی واقعدر.شداجهیوایآیتعدموجدیبحواخباایواخ

اا1:جملهاناسالییجمهورینیاماقتصادیرفتاربوشدهاعمالاقتصادیخصمانههایسیاست

نیااخدرشدهایضاتعهداتلغوا3ایویکاییهایبانكدرایواخارنیذخایوکودخبلوکها2هاتحویم

باهرابسایاریهایهزیآه....وایواخصآعتییواکزنیاییت ویبا4جانبهیكطوربهپهلویدولت

درهماهایانودادکاهشدهمیكبهرادالریقابلدرریالارنییواننهونمودتحمیلایواخاقتصاد
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بیماارویعلاولوابسته،اقتصادیِنیامیكشاه،نیاخانرسیدهارثبهاقتصادیِنیامکهبودحالی

 بود.

وجهاانیساانیانهایواساتکبارنیاامطتوساشیادهوجاودباهشاوایطدلیالبهوییاخایندر

کارشآاسایودولتایاقتصااد»سامتباه«ک اوراقتصادینیامیهآدسی»رویکوداوال المللی،بین

«اقتصاادیعادالت»شعاراسالیی،جمهورینیامبودخیکتبیدلیلبهثانیا وکودپیداسو «شوقی

یانآد:عملکودهاییواقعدر.کودتغییوامنیدر«فقوتعوی »وگوفتقوارنیامتصمیماترأ در

باهدیگاوسااختمانیلوانمبعضیوسیماخوتیوشهنارائهویجانیصورتبهنیینواگذاریا1

یودم،بهتویانی11ارنبایعآیدولتیقیمت

یجلس،نمایآدگاخوونیواخهیئتجملهاننیامیسؤولیندرشیدالگویِکاهششدیدا2

دولتی،قیمتبهاندوازهایدفتوچهباجواخهاینوزبهصآعتیخانگیِنملواواگذاریا3

یودم،بینشختونیعوتویانی11ارنبااساسیکاالهایکودخواردا4

»انیودمخویدقدرتعمال  الگاوی»باه«انقال انقبلداریسویایهاقتصادساختارهایطبقاتیِ

یاؤثوتقاضاای»درجهاتتغییاوتاودقیاقعباارتباه.اددجهاتتغییاو«انقالباینیامیكدرشیدی

وارداتسامتباهرانیااماقتصاادوکاودی تلراتقاضاوعوضهیکانیزمدرتوانخعمال «اجتماعی

پ اتوانهوانادانپاسعآاواخبهکهشخجایبهک ورارنیذخایوویلیدرشیدودادسو کاالبی تو

در«نیاامارنیتاوانخ»روایانان.شدنیامدر«انقالبییودمیارتانت»هزیآهگیود،قوارتولیدب ش

تعمیماینروند.یافتکاهشک وریلّیپولقدرتوخوردهمبه«المللبینویآطقهاقتصاد»یقابل

311بهشنادباناردردالرقیمتدلیلهمینبهویافتادایهدفاعیقد دولتِپایاخیصوفتاالگوی

ک اورواردتویااخ151دالرباااساسایکاالهاایوشدنوخیچآدنیزارنحالعیندر.رسیدتویاخ

(1331یسعودصدو ،).شدیی

۱۷
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 جنگ از بعد دوران در «سرمایه و سود متغیّر»

جآگپایاخانبعد باهشاوقیکارشآاسایانک اوراقتصادیدیویترویکودسانندگی،دولتدرو

غوبایاقتصاادادبیااتباهنیامخواهانهعدالتهایشریاختماییودادجهتتغییوغوبیکارشآاسی

.گودیادحااکمنیاامشائوناتباوداریساویایهاقتصاادرفتااریالگوهاایویعاادالتوشدتوجمه

تغییاونیاامدرساادهکاارگووفآایکاارگودستمزدبالتبعوهاشوکتیت صصینویدیواخدستمزد

ارتقااءیاادیصاورتباهنیاامدردرشیدهاسطوحبآدیطبقهبااقتصادیرفتارهایانگیز ویافت

دولاتکاریآاداخحقو درجزئیتغییووک وراست داییایورسانیاخدرایواینیاولیهشثار.یافت

هااونارت اناهخاودگودانیسیاساتطویاقاندولاتت دیینیساهایهزیآهبقیهجبواخوکودبوون

اولاینعآواخبهاداریفسادوکودنهادیآهک وراداریساختاردررا«رشوه»رویه،اینکهشدتأیین

 .سوبوشوردرویکوداینچالش

انادانیراهسیاسات،«تونیاع»ب اشساایاندهیهااانطویاقکآتاولقیماتبوایدیگوسویان

تولیادهماهآاگجدیادنیاامشدتاب شتونیعنیازباایهآدسایپی آهادایننجیوههایفووشگاه

اخاال طویاقانی اتویجلابوفویااخاویشفووشااخِخاودهیقاویاتایانسیاساتبااایاشود،

باه«انقالبایگساتاخی»انکاارگودستمزدتبعیتایو،ایناولیهشثار.رسیدبستبنبهیداریی توی

رااکاهیبتآایباوغوبایتولیادسیساتمکاهبود«داریسویایهتولیددرنیامرشیدیدالگوی»جای

ساود»نفعبهگاهراهاقیمتجهشنیوارساند؛ییبستبنوچالشبهیحوریتسودسویایهاستا

 (1383الهاشمی،سیدیآیوالدینحسیآی).ندییرقم«کارقیمت»نفعبهگاهو«سویایه

یؤثوتقاضایباالرفتنباونداشترایتداولویآدقاعدهرفتارتقاضا،وعوضهزمیکانیرو،اینان

کآتاولباوایییااخ،دولاتایاندر.باودیمهااقیماتجهشوعوضهنیامدربحواخشاهداجتماعی،

یساأله،اینکهشدییصادراتیقابلدروارداتکفهکودختوسآگینبهناچارتقاضاوعوضهیکانیزم

۱۸



 

 

بااتااکاودیجباوررادولتودادافزایشتویاخ811تارادالرقیمتونمودییی تلراارنیتوانخ

هماینباه.بپاوداندهااقیماتنسبیکآتولبهوکآددخالتبانارنیامدرارن،قیمتکودخنوخیچآد

راخاودهتوسعقطبعآواخبهکماکاخ«تونیع»وگوددیبدلتوسعهقطببهنتوانست«تولید»دالیل،

ساودهایسامتباهراک اورجمعیاتتونیاع،ب اشدربااناررونقوکودتحمیلاقتصادب شبو

.ک اند«ب شصآعتوک اورنی»دریقابل«خدیاتب ش»دربادشورده
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 ی ایت استراتیی با حذف عدالت اقتصادی ابطهاصالحات و ر دولت  در «جا یه همه

ادبیااتیآزلاتانغوبایاقتصاادرویکاوداناساتفادهایایافتادایهاصالحاتدولتدررونداین

ایانباووشادیبادل«جانباههماهیتوسعه»رویکودبهچهارموسومتوسعههایبونایهدرتوسعه،

نتیجاهگودیادکاهارائاهوتادوینایبهگونهاساخکارشآطوفانتوسعهچهارمبونایهکهبوداسا 

هااینیااخباهواجتمااعیاقتصاادیعادالتیعآایانقال شعارهایتحققکودخیوکولشخ،طبیعی

انیکاینیاامخواهاناهعدالتشعارهاییقابلدرهایارانهحذفایدهاسا ،همینبو2.بوددوردست

ارنیذخاایوقاواردادخضاوورتدلیالباهویطاوحداقتصااعلمدان مآداخطوفانکهبودیسایلی

بوشخب شبوایایپ توانهعآواخبه باوایایویکااباارتباطشعاراین،بوعالوهشد.ییتأکیدتولید،

رفتاارکاهاینانغافل،3شدتوپورنگیدنیهایشنادیورفاهتوسعهواقتصادیایآیتفضایایجاد

داشتهمچآاخ«داریسویایهاقتصادطبقاتیدرشیدالگوی»بایقابلهدریودماقتصادی باهوتداوم

«سیاسایتوساعهوسانیخصوصی»راستایاقتصادیدرجدیدهایبونایهانیكهیچدلیلهمین

                                                           
ریزیدولاتاصاالحات(.درکتا یبانینیویویستآداتبونایهچارمتوسعه)تدوینشدهتوسطسانیاخیدیویتوبونایه2
 شود.یتوسعه،یوکولییسالهپآجیعآیبعدانتحققسهبونایه1413تا1333بهسال«اعیتأیینعدالتاجتم»

  .45،صفحه«هاینیمنوینجهانیروندهاوگوایش».کتا یبانینیویویستآداتبونایهچارمتوسعه،یقاله3

۱۹



 

 

طاوفانشادهایجاادانتیااراتویاودماقتصاادیرفتاارهمچآااخونگوفتقواریودمپذیو یورد

رونادباهتولیادنیااموکودتحمیلاصالحاتدولتِاقتصادیندهیسایاطوحبورارونیوگیانقال ،

 .دادادایه«تونیع»یعآیایواخدرتوسعهقطباصلییتغیوانتبعیتدرخودگذشته

ساایاندهیباوایایاواخجملاهانتوساعهحاالدرک ورهایبهشدهتوصیههایبونایهواقعدر

جمهاوریاقتصاادبی اتووابساتگیجهاتنیودرجهااقتصادچهارچو دریودماقتصادیرفتار

ورسیدبستبنبودکهبهجهانیکارتقسیمبهورودولمللابیناقتصادویآطقهاقتصادبهاسالیی

،«اجتمااعییاؤثوتقاضاای»طویاقانوکاودهتبعیاتانقال شعارهایانیودمدرشیدالگویکماکاخ

باهدولتایارنتزریاقویافاتادایاهبااناردرتقاضاوهعوضیکانیزمبوحاکمتورموهاقیمتجهش

نیازوارداتوصاادراتهاایسیاساتباوارنقیماتبودخنوخیچآدف ارووارداتوصادراتب ش

.کودپیداتداوم
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 دهم و  هم دولت در اقتصادی

بوأتسویبهجهتتغییوونهمدولتشیدخارکرویبا یکتبایهایارن وانقال شعارهایکید

سامتبهاسالییجمهورینیاماقتصادیهایسیاستدیگوباراسالیی،جمهورینیامانقالبیو

ذخاایوتقویاتودالر141یاونتاانفاتقیمتافزایشبا.شددادهسو «همهبوایرفاهدرعدالت»

طوحو«ناثووت»بهتوجهبدوخ«یودمعمومبهخدیاتتوسعه»ریزیایهبونارنی، هاااقتصادیبودخِ

توجاههااسیاستاینجملهان.یافتارتقاءنیزعموییرفاهظوفیتوگوفتقواردولتکاردستوردر

روساتایی،بیماهیحاووم،هاایاساتاخبوایاشتغالوصآعتتوسعهبانن ستگاخ،ویستضعفینبه

ونهامدولاتخواهاناهعادالترویکودهایانکهاستیهویسکناندانیراهودریانیخدیاتسعهتو

تولیادیهاایانگیز »انبی تو«یودمرونیوهنندگیبهرسیدگی»اسا اینبو.گیودیین أتدهم

۲۰



 

 

عآواخبهتجارتوتونیعب شسودشوریرواینانوگوفتقواردولتتوجهیورد«اقتصادیرفتاردر

همچآااخجاایگزیآیباوایاساالییادایاهیافاتوجمهاوریاقتصاادنیاامدررفتااراصالییتغیو

گوفت«تولیدب شتوسطافزاییثووت» گاوفتنقواراصلییتغیو»وفو رویکودتغییوبوایایا.قوار

بهیآاهدرامگااولاینعآاواخبه،«هایارانهسایاندهی»طوحطویقانهاقیمتشنادسانی،«تولیدب ش

 .گودیدپی آهاداسالییجمهوریاقتصادیرفتارنیام

قادرتباایواجههدررااسالییجمهوریاقتصادینیامرفتاربزر ،جواحیاین هاایساوعتِ

ثبااتدلیال،هماینباهون ادتوجهیهماینبهکهدادییقوارجهاخوالمللبینیآطقه،اقتصادی

نیاوباهیافات.تآزلسومیكبهیودمخویدقدرتوشدهتبدیل«هاتقیمانفجار»بههاقیمتنسبی

شعارباوقتیاسالییجمهوریاقتصادیرفتاریهآدسیبه«جهانیرفاهدریقیا »تعمیمِرسدیی

بحاواخبادتوینپاذیو وک اوریاالینیاامساقوطجازبههمواهشود،چیزی«اقتصادیعدالت»

 شورد.نمیخاریغابهرانیامبوایاقتصادی

ساطح»فاصالهیعآاایبه(تویاخ3511حدودبوابودردالرهو)ارنییواننهنیامشدخحقیقی

جهانیدررفاهسطح»ان«نیامدروخرفاه شخ،باهنسابتاجتمااعییاؤثوتقاضاایکهاست«جایعه

جهاانیاداقتصنیاماهدافوهاشریاخسمتبهاسالییجمهوریاقتصادنیامهدایتجزاینتیجه

باویقاویتیاقتصادیهآدسیضوورترو،اینان.داشتن واهدیدرنیتهیآطقدرشدهتعوی رفاهو

غیاودر.شاودیایروشنبی تودانداییوسیلهرااقتصادکها«اساسیقانوخودیآییبانی»اسا 

بارنوحاکمآدتوتهایتآشبااسالییجمهورینیاماقتصادیرفتاردرگذشتهرونیوگیصورتاین

(1331یسعودصدو ،).گوددیی





۲۱
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  تعارض آن با ادبیات توسعه

صاورتباهنیازشادارائاهدفاعیقد دولتِنیاخدرکهیصوفیالگویکهشخدیگویهمینکته

درخوساطحرفااهی اباهکاهن ادگفتاهنیانیهیچدریافت؛یعآیتقاءارپیوستهونماندباقیثابت

ییورداستفادهدرک ور،باوایتعمایمرفااهدرییااخهاشوریتماییفنبلکهنیست،نیانیصآعتی

قائالیصوفالگویدرجهشبواینیامانقالبییسئولینواقعدر.کودندتغییویودمبصورتیداوم

تاأیینادبیاات،ایاندرنیاوا.ناداردساانگاریتوساعهادبیااتبارویهاینایا،نیستآد«یق حدّ»به

واساتصاآعتیوتولیادیهایقطبایکاناترفاهیبواییودمتابعیانتموکزثووتانطویقایجاد

ایکهپسانانقال اسالییانجامروستاهاوشهوهایکوچكبهگونهیانآدییآاطقرسیدگیبهلذا

 اقتصادیندارد.شده،توجیه

دراناد،گوفتاهگذشاتهساالسایوپاآجطولدرانقال یسئولینکهتصمیماتیبهتعبیودیگو،

یاوردپاذیو ِ،وانفعاالدربواباوانتیااراتجایعاهناداردجاییسویایهوسودتولیدثووتویبآای

،ایااتعمایماساتهرفاایادّعیتحقاقتوساعهادبیااتکهشخنیواباوجود؛نیستهایتوسعهبونایه

شاعاراساا باوک اوریسائولینرفتاراینالبتهکآد.یآدراتجویزنمیصورتغیوقاعدههیصوفب

الگاویدر«رفااهیبآاای»تأییادعمل،درایرویهچآینکهداشتتوجهبایدایااست،یحوریعدالت

دردادخرفااهقاواراییبآااجهیافتگیبایدبتوسعهطوفیگذاربهدردورهکهدرحالی،استیصوف

ود.یآدنم،تونیعرفاهراقاعدهیصوف



 

۲۲



 

 

پیشارفت  » عیت موجود برای حرکت به ساوی خروج از وض میا ی و راهکارهای. 4

 «اسالمی ایرا ی

برای تغییار در وضاع موجاود از طریاق تغییار      « رویکرد اقتصادی». ضرورت اتاا  1/4

 گپ  مدل تری شیبِ

هایاساسینیام)تمدخنویناسالیی(یعینکاودبادرنیوگوفتنشریاخبآابوشنچهگذشت،باید

رسادتوجاهباهنیاامرفتانوضعیتیوجودراتوسیمنمود.بهنیویایتواخراهبووخکهچگونهیی

نیاوا؛حالصاحیحیباشادتوانادراهباوضعیتیوجودِاقتصادینمی«تألی »فوهآگیوارنشیدر

هاایاندولاذادردرانیادت،ارن شدهوتمامابعاددرشختعوی ویکانیزهشدهوضعیوجود،تئوریزه

هاایدیگاویآحالتبدیلشدهوبهنفعنیامدارینیامسویایهایبواییحتوایفاسدِیابهپوسته

گیود،ایکاختغییاون أتیی«اقتصاد»خواهدشد.بهعبارتدیگوانشنجاکهنیوبآایوضعیوجودان

گودد.بههمیندلیلاستکهنگاهیاباوایووواردکودخضوبهبهشخنیزبهایوراقتصادیبانیییؤث

باشدوتغییواتفوهآگیوسیاسیبایادیتآاساب«اقتصادی»رفتانوضعیوجود،بایدارائهراهبووخ

باعوصهاقتصادتدبیوشود.

تاواخانعلاوموایاوروشکادییاكنمایپساولینیسئلهواصل،ایناستکهدربوخوردعلمای

یااحااکمنیاامشوداخال یادیباوسیاسیوایوراجتماعیشغانکود،چوخشخچیزیکهباعثیی

(1331یسعودصدو ،)شود،نیاماقتصادیاست.



 ؛ متغیر اصلی در اقتصاد کشورهای صنعتی «ا دازگذاری و پ سرمایه. »1/1/4

دبهشآاختیکهانوضعیوجودارائهشد،دقتکود.بوایورودبهاینبحثبای

۲۳



 

 

گوددکهبآیااخشخباوگپس)سهشکافه(بانبوییوجودبهیدلتویوضعییییطالعهشاخصه

«انادانگاذاریوپاسساویایه»گیود،سهیتغیوبآاشدهاست:یتغیواصلیکهپ توانهتولیدقواریی

اسات.درواقاعیتغیاو«صاادراتوواردات»ویتغیوتبعایشخ«بودجهوراندیاخ»استویتغیوفوعی،

فوعیبهعآواخنیامیواننهقدرت،یآابعیالیک وررابهقدرتعییمیباوایگودوناهتولیادتبادیل

-ایباینکآدتابااینتولیداتوباناریابیداخلیوخاارجیباوایشخ،حضاوراقتصاادییآطقاهیی

انادانراایجاادگاذاریوپاسانخوردشخ،ظوفیتجدیدیانسویایهالمللیوجهانیحاصلشودکهب

تواندبهگود دربیایدیگوایآکهدولتباهکآد.بهعبارتدیگوسویایهبهعآواخیتغیواصلینمییی

توانهتولیادتمامیآابعیودییراانطویاقباناكیوکازیباهپ ا«نیامیواننهقدرت»عآواخنمایآده

ایكدستگاهبازر اقتصاادیراشوداکهبهوسیلهبودجهوراندیاخیحققییروندیبدّلکآد.این

انداندکهدردروخ،شایلفوهآاگیصاوفودربیاووخ،بهراهیی«تولید،تونیع،یصوف»درچارچو 

شود.شایلباناریابیوصادراتیی



در حال توسعه بار اساا    در اقتصاد کشورهای « صادرات و واردات»بودنِ  . متغیر اصلی2/1/4

 های  سیی برای پیوستت به قافله تمدن مدرناستفاده از تکنولوژی برتر در مزیت

ریازیباوایک اورهایولیدربونایه،البتهچآینشیبیی ت بهک ورهایصآعتیدنیاست

هکآآد.طبیعیاستکاهایانک اورهابایافته،اینسهیتغیوانشیبدیگویتبعیتییکمتوتوسعه

شاودهاتوصایهیایب وهستآدولذابهشخهایییاخدنبالهماهآگیبااقتصادجهانیواستفادهانراه

کهباتوجهبهسوعتاقتصاادجهاانی،جایگااهخاودراارتقااءبب  اآدکاهدرنتیجاه،ایانیتغیاو

هابایاددهاد.لاذاایانک اوراستکهباالتوینضویبرابهخوداختصاا یای«صادراتوواردات»

تآیایمکآآادکاهوارداتایقوانینگموکی،سیاستخاارجی،تجاارتخاارجیو...خاودراباهگوناه

اقتصاادجهاانیبااتماامگاذاریالتسهیلشود.پسدرابتاداساویایهعلموکاتکآولوژی،سویایه،

۲۴



 

 

،شودیكتعوی خا اناینک ورهاباواساا نیاوویانساانیهویتشخیطوحاستکهباعثیی

شآاسی،قوییتوفوهآگو...(ارائهشودکهجایگااههایشخ)اعمانجایعهیآابعطبیعیونیوساخت

کآد.یثال یمکناستبهتوینسودشوریبوایاقتصادیاكهارادرتقسیمکارجهانیی   ییشخ

فوهآاگصاآعتیوک ور،تولیدکاغذیاپآبهیا...باشدتااناینطویقبهک اورتولیدکآآادهودارای

صاادراتووارداتباواساا شخبتواناددرعوصاهیدرختبدیلشودوباتعوی یزیتنسبیوبهیآه

درجهانیبهرقابتبپوداند.درواقعبایدبهنحویهمههویتسیاسی،فوهآگای،اقتصاادیخاودرا

-یدنیاحاضوبهساویایهتاجزءکارواخیدرنیتهقوارگیودوک ورهاهایتوسعهبگذارداختیارقطب

انادانپ اتوانهتولیادشخک اورقاوارگذاریوپاسگذاریدراقتصاداینک ورشوندکهاینسویایه

استکاهدرشخ،صاادراتبگیود.پساینهمشکلدیگویاناینیدلبوایک ورهایدرحالتوسعه

بتاواخباهقافلاهتمادخورفااهنراهتاویشودتاانکوتاهووارداتدرشدیدتویننوعوابستگییعآایی

.رسید



 بار  اساالمی؛  جمهاوری   ظاام  اقتصادی رفتار در «را دمان و بودجه» بودنِ اصلی متغیّر. 3/1/4

 توسعه های  ساه خالف

وگاذاریسویایه»نهوبود«راندیاخوبودجه»گوفتقواراصلییتغیّوچهشخانقال پیوونیباایا

حالباوایخصوصایب اشباهدولاتکاهشنجاانواقعدر.«وارداتوادراتص»حتینهو«اندانپس

راخاودیساویایهساودنیازخصوصایب شونداشتاعتمادیودمرونیوهیااضطواریی کالت

درساعیی تلا نهادهاایطویاقانوگوفتاهدساتبهخودرااقتصادعآاخدید،نمیشدهتضمین

دادهاختصا یودمهاینیانیآدیبهیوبوطهایب شبهراییهایارانهوداشتهیودماندستگیوی

.است



۲۵



 

 

ی؛ برای خروج از وضعیت موجود در  ساله های پنج اشاره به اهداف حاکم بر بر امه .2/4

 سوی پیشرفت اسالمی ایرا یه جهت حرکت ب

ا تظارات )کنترل « رفاه دائم التزاید»ساله: مقیدکردن  . هدف حاکم بر اولیت بر امه پنج1/2/4

اجتماعی در الگوی مصرف( در جهت جلوگیری از تداوم تورم و گرا ی؛ از طریق تغییار در  

 بافت صادرات و واردات 

طلباییاودمبااقواعاداقتصاادناسانگاریروحیاهعادالتهگذشت،روشنشدکهبواسا شنچ

پدیددرییاخیودم«بیگستاخیانقال»تولیدوتونیعویصوف،خُلقیاجتماعیبآامداریدرسویایه

تعمیمیابادبادوخشنکاهشوردهوتوکیباینروحیهباالگوییصوفغوبیباعثشدهتارفاهدرک ور

گاهباهیییاخعوضهوتقاضاهیچ.دراینروند،فاصلهنیامتولیدیِیتآاسبباشخشکلگوفتهباشد

اومتورموگوانیشدهباهنحاویکاههاوتدرسدوهمینیطلبباعثجهشیداومقیمتتعادلنمی

اند.هایوفقنبودههایپسانانقال درکآتولقیمتهیچیكاندولت

دستوسایباهویاودمیصاوفالگاویرغمیحدودن دخعلیساله،پآجاولینبونایهدربآابواین

شاودکآتولییانتیاراتاجتماعیبوایارتقاءسطحرفاهایااند؛کودهعادتشخبهسطحیانرفاهکه

هااووتسهیلدستوسییودمبهشخجدیدهایتکآولوژیوکاالگذاریبوایورودحاکمیت،سویایهو

باو«کااال،فآااوری،صاآعتونیاوویانساانی»ووارداتن واهدکاودایشخدرجایعهانعکا رسانه

،هادفیحاوریدربواسا هدفحااکمیعآی.یحدودخواهدشد«هادرداخلکآتولقیمت»اسا 

قاواردادخ،اساتکاهطویاقتحقاقشخ«وگوانایتاوّرمکآتول»یا«ایآیتاقتصادی»ب شاقتصادی

یبآاایباووارداتوصاادراتبافاتدرتغییاو»بااتاااستاصلییتغیّوعآواخبه«وارداتوصادرات»

یصاارفونیانهااباابارهایندراولویتکهیعآااینبه؛شودکآتولگوانیوتوّرمارفاهنهوا«عدالت

.بودخواهدیآطقهیودمرفایصوک ورداخلعمویی

۲۶



 

 

الگاویایانوباودخواهادعماویییصاارفواردات،وصاادراتدراصلییتغیّودیگو،عبارتبه

ایانانشدهانجامجوییصوفهبا.شدخواهدتغییودچارکهبودخواهدداراخسویایهودولتیصوفِ

یقیماتکاالهااییاورداساتفادهوشاودیایایجادگ ایشیستضعفینیصوفالگویدرطویق،

داخلایضاووریِهاینیانیآدیپسباید.یافتخواهآدکاهشواردات،ویداخلتولیدعمومانطویق

یعآییابدتغییواجتماعیعدالتیبآایبووارداتصادراتبافتتاشودشآاسایی توتیاببهاولویت؛

شنادیآااطقشخ،بااهمزیااخگیاودوتعلاق«لاوکسیصاوفوساانیانییصوفمویی،عیصوف»به

عماویییصاارفوارداتِوصاادراتبوایپوشیسکویبهکاالهایلوکس،توانزیتجایبهتجاری

یصاوفالگاویباانیاوادهادیایافزایشنیزیآطقههاییلّتبارایاارتباطالگو،این.شوندتبدیل

.استیوتبطنیزرهاک واینعموییِ

نیاوباهایاادهاد،یاین ااخرابآادیاولویاتهمیننیزکآونیکمّیشیارشودادعااستیمکن

کاهاینبوعالوه.استگمانیچآینعلّتهایی،یحاسبهچآینبوایجدیدشیارینیامفقداخرسدیی

نیاواغمااضاقابالشخاخالقایاثاوگیاود،تعلاقلاوکسیصارفبهضویبکمتویناگوحتی نیسات

ساائوواندشدهک وراخال قطبگیود،ییقوارشناخاستفادهیوردلوکسکاالهایکهدارانیسویایه

.ک انآدییخوددنبالبهبی تورفاهشرنویباراجایعهشحاد

باواساا تولیادکاالهااینیازصاآعتالگاویبایادتجارت،یعوصهدرتغییواتاینهمزیاخبا

باوایبسایاریانارتباطااتخاارجیانک ورشدخواهدباعثکهتغییوکآد«بادواموگیوفواساده،»

تکآیکاینیانهاایرفعبهیتعهدهاغیوهمچوخک ورهاییوسیلهبهوشدهنیانبیتکآولوژیواردات

باهاحتیااجیک اور،نگیاودقاوارهاابونایاهیبآاای«رفااه»درواقاعهآگااییکاهگمارد.همتخود

حاولصاآعتیتولیاداساتواتژیبآاابواینوداشاتن واهاد«التزایاددائمرفاهبوایبوتوولوژیتکآ»

یودمعموییهاینیانیآدیشایلکهیعآااینبه؛گیودییشکل«فواگیووسادهبادوام،»هایتکآیك

وجهااانیهااایشاخصااهانخااووزتولیاادی،هااایسیاسااتدرپااس.اسااتطااوالنیعمااویدارایو

۲۷



 

 

وگاواتآاوّعنیباشآاساانه،هایسیاستکاالهاتولیددرهایووننیوا،دنبالخواهدشدتولیدللیالمبین

یسعود).استشدهبادوامکاالیتولیدانجلوگیویعلّتجهانی،کارسوعتبایتآاسبگوایسوعت

(1331صدو ،



مادیریتی، سیاسای،    های در باش ساله اول پنجی  بر امه مورد  ظرِاره به اهداف اش. 1/1/2/4

 ا رژی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، دفاعی و قضایی

کهبوایخووزانوضاعیتایبودهدفحاکمبواولینبونایهایبسیاراجمالیبهالبتهایناشاره

بهتبیینف ودهانهدفیحوریدرب شاقتصاادوراهکاارتحقاقشخسپسیوجودطواحیشدهو

هااشاودکاهباواساا هادفحااکم،بایاددرساایوب اشدافیاشارهییدرذیلبهاهفاگودید.اکت

گیویشود:پی

.انضباطاجتماعیانانضباطاداریبهانضباطجهادیارتقادرب شیدیویت:ا

وتفکیاكسیاسای«صادراتتکآیك،تولید،»درب شانوژی:نگاهبوییبهیقدوراتطبیعیدرا

.یااقتصادیبودخیآابعطبیعی

کودخنق هجایععلمیک وربواسا حوکتانتکآولاوژییآدآاوری:هدفدرب شعلموفا

.بوتوبسویتکآولوژییتوسطوساده

گوایایوداریباهفوهآاگشریااخفوهآاگساویایهدرب شفوهآاگ:تغییاوالگاویانگِیزشایا

طلبیاستقالل

 .داریگوفتهانفوهآگسویایهاتهایاجتماعیِن درب شاجتماعی:کآتولناهآجاریا

۲۸



 

 

هااینیااموشریااخحاولیلّایهمبستگیووحدتحفظخارجی:داخلیودرب شسیاستا

وجلوگیویانیقاویتدریقابلنیاماستکبارتداومِجلوگیویانتهدیدهایاقتصادیداخلی.

 .تهدیدهایاقتصادیخارجی

باهایآیاتداریسویایهجادایآیتبوایدرب شقضاییحقوقی:هدایتوجداخعموییانایا

.اقتصادیعدالتفوهآگیحول



ی دوم، ساوم و چهاارم بارای خاروج از      سااله  های پنج اهداف حاکم بر بر امه. اشاره به 2/2/4

 وضعیت موجود

گااهنییآاههایپی آهادییحققگودناد،شخدرصورتیکهایناهدافب  یبواسا سیاست

یبعدیفواهمخواهدشادکاهدرذیالتآهااباهاهادافحااکمباوسالهایپآجهبوایاجوایبونایه

شود:هایبعدیاشارهییبونایه

درالگاویتحوّلهایانقال درقالبیهآدسیجدیدبواینیانیآدی»،سالهپآجبونایهدوییندر

اختارساانیبلکاهانطویاقس،صاورتیکاانیکیولیاینکارنهبه؛هدفاصلیخواهدبود«یصوف

نسالجدیادیکاهدرنیااخایان،ساختارسانیبواینهادخانوادهباطورنمونهبهانجامخواهدشد.

ارشسااخباایکاناترایگاخایابسیارسادهوسطحپایین،ایکااخاندوازبسایاند،ایهبهبلو رسیدهبون

بسایارپااییننیازگاوییصاوفوچوخاندواز،نیانیهمجواناخاسات،انالشودبوایشنهافواهمیی

 شود.استقبالیی

درشیون وتحوّلکودخصآعتدرقالبیهآدسیجدیدبوایبویی»،سالهپآجبونایهسوییندر

 یعآیالگویصآعتبادوام،سادهوفواگیو.؛هدفخواهدبود«پوور 

۲۹



 

 

درالگاویحوّلتیهآدسیجدیدبوایجهشدرصادراتدرقالب»ساله،پآجینبونایهچهاریدر

نیاوا؛باتحققاینالگو،بهیصوفانبوهخواهیمرسیدگذاریخواهدشد.هدف«یآابعنیوویانسانی

کاالهایتولیادی،کاالهااییارناخوبااعماونیاادهساتآدویاودمیستضاع یآطقاهکاهدرنیاام

جایگااهاول»کهیااباهدراینصورتاست.اند،ی تویاخِاینکاالهاهستآدداریتحقیوشدهسویایه

4دستخواهیمیافت.«اقتصادیدریآطقه



 گیری بندی و  تیجه . جمع5

یجدیدیانیدیویتجایعاهگوچهباتاسیسسانیاخبونایهوبودجهدررژیمپهلویعمال دوره

باعثهایرژیمایانیاماقتصادغوبیبهنحویبیمارگونهواردایواخشدوسیاست،درایواخشغانشد

قاوارگیاود.بااپیاوونیانقاال «قطابتوساعه»بمثاباه«تونیاع»هایعلمی،شدتابوخالفنس ه

ثبااتسیاسایِالنمباوایحوکاتبساوی»گیوینیامدریقابلهبااساتکبارجهاانی،اسالیی،جهت

هایراانبینبودوجمهوریاسالییشیازحمالتنیایی،سیاسی،ایآیتیابوقدرت«یغوبیتوسعه

خارجیوضدانقال داخلیقوارگوفت.

یسیاستیحدودنماندوشعارعدالتاجتماعیانسویرهبواخنیامایاتاثیوانقال بهعوصه

یذاتاینیاامعآاواخالنیاههیطبقااتیبااکهری هدرفوهآگیذهبداشتاباعثشدتافاصاله

یحاوردریودوالگاوییصاوفِصاآعتیورفااهدارییوردپذیو یودمانقالبیایواخقوارنگسویایه

قطابتوساعهقاوارگوفتاهباشاد.درواقاع«تولیاد»ییاختماییاق اریودمتعمیمیابد؛بدوخشخکاه

بودخِسویایهدرچهارباناربهچاالشک ایدهشاودویوجبشدهتایتغیواصلی«گستاخیانقالبی»

شاود.باو«درگیویدائمیبینیتغیوکارویتغیوساویایه»سودشوریتولیدورقابتیبودخِشخ،قوبانیِ

                                                           
یغوبای،درقالابایخووزانادبیاتتوساعههایکالخپی آهادیبو.النمبهذکواستکهتفصیلیبانی،اهدافوسیاست4

ایتوسطیؤسسهپژوه یحسیآیهاندی هقمتدوینشدهاست.هایعلمیجداگانهیپآجسالهودربورسیچهاربونایه

۳۰



 

 

ایناسا یکانیزمبااناردرک اورایاواخیحقاقن ادهوتقاضااهماوارهانعوضاهپی ایگوفتاهو

انتیاراتاجتماعیبوایاستفادهانجدیدتوینکاالها،توانخبینصادراتووارداترابوهمندهاسات

عادالتتولیدثووت،کاهشیداومارن پولیلّایوجهاشدائمایویقهویشخ،عدولانیکهنتیجه

هاست.غیوقابلکآتولقیمت

هاایدیآایوانقالبایدرایکهانگیز داریدرجایعهبهعبارتدیگویآاسباتاقتصادسویایه

بودیقاصادخاودنیساتوحوکاتپایادارویاآیمباهساویشخحضوریجدیدارد،یوفقبهپیش

هایپسانانقال رابااهایاقتصادیِدولتباچال یبزر یواجهشدهوسیاست«افتگییتوسعه»

یاافتگیدرایاواخشکستیواجهکودهاست.پستحلیلدقیقویوشکافانهانگذشتهوحالِتوساعه

ییوفقباوایانقاال اساالییهایاقتصادیوتضمینشیآدهدهدکهبوایحلناهآجارین اخیی

هاایدیآایراداشاتهباشادوایتوجهکودکهقدرتتحلیال،هادایتوکآتاولانگیازههنس هبایدب

یآدیک وربهنحوقاعدهرادرتماییابعاداداره5یقابلهبااستکبارجهانیوتحققعدالتاجتماعی

تیااراتکآتاولان»یآعکسساند.اولاینقادمدرایانراه،«الگویپی وفتاسالییایوانی»ودرقالب

یبآاا»و«گاپستغییودرشیبیدلتاوی»طویقشخ،استکه«1التزایداجتماعیویقیّدکودخِرفاهدائم

استتاباکآتولتورموگوانیوتحققایآیتاقتصاادیباوای«دادخعدالتدرصادراتووارداتقوار

یوزانادبیااتتوساعهساله،نییآهبوایگایهایبعدیدرجهتخویپآجعمومیودمدریكبونایه

هاایانقالبایدرانگیاز دهایباهبعدیوباجهتهایدرگامفواهمشید.یغوبیجانبهپایداروهمه

                                                           
کمطبقاتیفواصلباید.عدالتباهمواهپی وفت،کآیم؛نمییطالبههوگزهمراعدالتبدوخپی وفت».یقامیعیمرهبوی:5

باهب واهیاداگاوشاود؛نمایشقاا:بگویآداقتصادیهایتئوریسیناصطالحبهونیواخصاحبانبعضیاست....یمکن.ب ود
کآایمیایعاوضیااکاهایآجاسات!بپذیویادوکآیادقباولراطبقاتییفاصلهبایدناچارکآید،پیدادستاقتصادیپی وفت

 (1/1/1338«.)است...ب ویدستاوردحدشخوینغو ،یاقتصادهاینس هکهکآیمخیالنباید.«نوشوری»

کآمکهبهخدایتکىباشیدوبواىهمی هنیوبارشو وغو نووید.یاودمبانسفار یى»سوه:قد .حضوتایامخمیآی1
ساالىطاولگوایىویاتحملس تىواستقاللواینیسألهیمکاناساتچآادبایدتصمیمخودرابگیوند:یارفاهویصوف

 (21/11/1318.«)بک د،ولىیودمیایقیآا دویینراهرا،کهاستقاللوشوافتوکوایتاست،انت ا خواهآدکود
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و،باادوامتکآولاوژیسااده»جایعهایواخ،تعوی صآایعیادربواسا تبدیلتکآولوژییتموکازباه

عآاواخهب اشدولتایباتااشودنییجایگزی«سبدکاال»بهجای«سبدکار»وکآدتغییویی«ییودی

یتکفالعآاواخب شوق )تعاونیاسالیی(باههاوتعوی پول)یتغیواصلی(،یتکفلهدایتقیمت

عآواخیتکفلرفااهههایعمویی)یتغیوفوعی(وب شخصوصیبییننیانیآدییقولهاشتغالوتأ

قوارگیود.وبهزیستی)یتغیوتبعی(
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 چکیده

امهم  دنبها  تاامهم مهادي بهود   ههم تا      توان بهه  براي پيشرفتِ جامعه، هم مي

جامعهه  ر اصلي   محوري آن مشخص گردد تا بايد متغي طور منطقي بهمعنوي؛ اما 

پهردا ي نبهبت بهه اي هوي      داشته باشد. بنابراين قبهم ا  نرريهه  « حركتي هنجار»

را چهه  ر اصهلي در تاامهم   پيشرفت جامعه، بايد مشهخص شهود آن جامعهه، متغيه    

انقالب اسالمي ايران با تحوّ  در  جدان عمومي بشهريت، توانبهت افاهار     داند؟ مي

 ندگي در مبير  انحصار»را به جاي « جهان، جهان اسالم   مردم منطقه»عموميِ 

در  ندگي فراخوانده   براين اساس است كه « تأمم، دقت   تجديد نرر»به  «مادي

فرماينهد    اي هوي پيشهرفت مهي   « اسهالميِ » ي تبيين مقويهه  مقام معرم رهبري در

گرفهت؛ يعنه     دنهاى كار، همه ا  اسالم مايه خواه غايات، اهداف، ار شها   شيوه»

ى اسالم  هبتيم، يهك   ى ما به مفاهيم   معارف اسالم  است. ما يك جامعه تايه

ع اسهالم  تهوانيم ا  منبه   حاومت اسالم  هبتيم   افتخار ما به اين اسهت كهه مهي   

حها  بهراي    (01/9/99،ههاي راهبهردي   نخبتين نشبهت انديشهه  « )استفاده كنيم.

صهورت   به محور، براساس عقالنيتِ دين جامعه« ا صاف تاامم   پيشرفتِ» شناخت

ا صهاف  »، يهك  «ا صاف  مهاني »يك  ،براي يك شئ متغير»توان گفت  مياجمايي 

عنهوان   بهه ، ف  مهانيِ آن كه ا صا استفرض  قابم« ا صاف كارآيي»  يك « مااني

، )يعنهي  «موضهو  »عنهوان   به ،. طبقات يا سطوح ساختاري آنشود ذكر مي« مبنا»

كه نببت بين  مهان   ماهان    ات   سطوح ا صاف(   كارآمدي آنموضوعات، طبق

)عالمهه سهيدمنيرايدين    «شهود  مهي  تأثير   كهارآيي ذكهر  « مقياسِ»عنوان  است به

پژ هش حاضر به تبيين ر ،  اين ( ا 0، جلبه بندي موضوعات جامعه حبيني، طبقه

 يعناصهر پايهه بهرا    تهرين  اصهلي  عنهوان  تاامم جامعه به« مبنا، موضو    مقياسِ»

۳۷



 

 

با بيهان متغيرههاي    سپس .پردا د مي، پيشرفت يايران ياسالم ي نرريه يگير شام

چوب نرري اي وي مطلوب اسهالمي را  راين عناصر پايه، چا« اصلي، فرعي   تبعيِ»

  « وجهود م ضهع  »نمايد. ايبته بايد توجه داشهت كهه بهراي حركهت ا       م مييترس

 0طراحي نمود.« د ران گذار»ي براي ، بايد اي وي جامع« ضع مطلوب»ه رسيدن ب
 

 ، جامعهتکامل ،مبنا، موضوع، مقیاسپیشرفت، الگو، : هاي كلیدي واژه

 

 مقدمه. 1

ونه معنا   تفبيري ا  تاامهم  هرگنيبت   معناي تاامم تاريخ  جدا ا تعريف توسعه »

 عنهوان  هبه  مماهن اسهت  . منطقي استقابم فرض دارد   نه بيني، نه  تاريخ، بريدة ا جهان 

ي يك مقلد ناآشنا به مباني، تفصهيم   تقليهدي ا  توسهعه اجتمهاعي داشهته باشهيم،  يه       

 .كنهيم بينهي قطهع    ا  جههان  را نيهز آن خ   هرگز رابطه توسعه بها تاامهم تهاري   يم توان نمي

توسهعه را  آن،   بهر اسهاس    تعريهف اراههه داده  تاريخ تاامهم  ا   ،بيني مادي جهان بنابراين

يذا مقهام معرهم رهبهري     )عالمه سيد منيرايدين حبيني ايهاشمي(« نموده است.تعريف 

خهواهيم؛   رفهت، نمهي  ش ا به شال  كه غرب دنبا  كهرد   پهي  ما پيشرفت ر»فرمايند   مي

ى  پيشرفت كشورهاى پيشرفته. اى انبان آگاهِ امر   ندارداى بر پيشرفت غرب  هيچ جاذبه

را ا  بين ببرد، نتوانبت عهدايت را در   غرب  نتوانبت فقر را ا  بين ببرد، نتوانبت تبعيض

هها   ديدار با اسهاتيد دانشه اه  ) «.انبان  را مبتقر كند جامعه مبتقر كند، نتوانبت اخالق

  كيفيت نيها   « انبان، جامعه   حيات»عريف اما بر اساس فلبفه نرام ايهي، ت (01/1/92

د ا  شود؛ بلاه نيا    ارضهاء طبيعهت مهادي بايه       ارضاء آن، محد د به طبيعت مادي نمي

تبعيّت كند   تاامم ساختارهاي اجتماعي نيهز  « تااملي اجتماعي، انباني  »ساختارهاي 

تبعيهت نمايهد.   « يهيهه جريان  اليهت تهاريخي ا  »يا « جريان ارضاء   نيا   معنوي»بايد ا  

                                                 
در  «گذار شدن اي وي پيشرفت اسالمي در د ران   كيفيت تئوريزه شدن اي وي توسعه غربي چ ون ي تئوريزه»مقايه   0.

     سومين كنفرانس اي وي اسالمي ايراني پيشرفت اراهه شده است. 4 محور
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تمدن مادى پيشهرفت كنهد،    هاى گوناگون گر كشورى در علم   فنا رى   جلوها»ر ،  ا اين

« .منطه  اسهالم پيشهرفت نيبهت     اما عدايت اجتماع  در آن نباشد، اين به نرر مها   بها  

بها  بايهد  ( بهراين اسهاس،   22/7/90 در اجتما  مهردم اسهفراين   مقام معرم رهبريبيانات )

هاي سياسهي، فرهن هي   اقتصهادي بهه طراحهي چهارچوب        دايت ايهي در عرصهر يارد ع

تاامهم جامعهه   « مقيهاسِ  مبنا، موضهو    »اسالمي در سه سطح  اي وي مطلوبِ پيشرفتِ

 پيشهرفت  يايران ياسالم ي نرريه يگير شام يعناصر پايه برا ترين عنوان اصلي بهاسالمي 

، فقه  بهه توييهد      هها در اراههه مقهاالت    تدييم محد دي بهايبته در اين پژ هش  .پرداخت

 شناسي اسالمي پرداخته شده است. امعهدر سطح ج «نرام مفاهيم»تبيين 

 

 اسالميتکامل جامعه در الگوي مطلوب پیشرفت  «مبناي. »2

كهه ا   « بنيان جريان تاامهم  حهدت اجتمهاعي   »مبناي تاامم جامعه عبارت است ا  

  طري  

   (همديي)اعياجتم گرايش. پاي اه تاامم 0

   (فاري هم)اجتماعي بينش. پاي اه تاامم 2

 (همااري)اجتماعي دانش. پاي اه تاامم 3 

 پذيرد. انجام مي

 

 شدن بنيان نرام اخالق اجتماعي كيفيت تئوريزه. 0/2

 «اجتمهاعي  گهرايش »است    «اجتماعي گرايش»جامعه حاصم  «ان يزشي هاي نرام»

است. پايداري   اسهتحاام   «تاامم  حدت اجتماعي انبني»گانه  متغيّر اصلي ا  عوامم سه

 بنيهان »ها است. سه ر يارد بهراي   آن «تاامم  حدت اجتماعي بنيان»جوامع تابع محور 

 شناسي مطرح است  در جامعه «تاامم  حدت اجتماعي
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ههاي طبيعهي دنيهايي )در قايها نرهام       . جريان نيا    ارضهاي مهادي يها نيا منهدي    0

 ان تاامم  حدت اجتماعي است.اقتصادي( پاي اه بني

ها( پاي هاه   )در قايا نرام فرهنگ «ايهي يا بومي ،مادي»هاي  . جريان با رها   ار ش2

 بنيان تاامم  حدت اجتماعي است.

)در قايها نرهام سياسهي( پاي هاه      «ايتقاطي   ايهي ،ايحادي». جريان تويّي    اليتِ 3

 بنيان تاامم  حدت اجتماعي است.

يابهد،  يهرا بهر     تر شهام مهي   ، د ام   پايداري جوامع بر محور سوّم قويقطعاً استحاام

اساس اين ر يارد، آحاد يك ملّت تا مر  مرگ، شهادت يا سلا هويّت اختيهاري خهود در   

 كنند. دفا  ا   حدت اجتماعي ايبتادگي مي

اسههته ا  جامعههه برخ «ان يزشههي هههاي نرههام»بههودن  «ايتقههاطي   ايحههاديِ ايهههي،»

كننده ايدهويوژي   اعتقادات يهك نرهام    هاست   تعيين ملّت نرام اختيارات «گيريِ جهت»

بهراي تحقه     «مجاههده »   «گيهري  موضع»است   بر همين اساس، مناساي در راستاي 

هها، تهد ين    هها   ار ش  آ    آرماني   مقابلهه بها تهديهدات نبهبت بهه آرمهان       جامعه ايده

 شوند. مي

عناصهر، مفهاهيم     »ها   اههداف خهود بهه     آرمان اجتماعي بر اساس «اختيارات نرام»

 نرهام »دهد كه معرّف نرام ار شي آن جامعهه اسهت.    قيمت     ن مخصوصي مي« كاالها

ها   اهداف ماتبهي   اعتقهادي آن جامعهه تحقه       هر جامعه كه بر اساس آرمان «ار شي

گهردد     مهي  «فرديگر هي    سا ماني،»يا تااييف  هادار تعيين بايد   نبايد يابد، عهده مي

اساسهي،   حقوق»را در سه سطحِ  «ي  د يت صنفي ،يشهر ند»اين تااييف نيز مر  حقوق 

 نمايد. تعيين مي «حقوق جزايي   حقوق مدني

جوامع بر اساس ماتا   آيين پرستش تهاريخي   هويّهت ملّهي     «نرام اخالقي بنيان»

 شود. ميها تعيين  آن ملّت   با توجه به سهم تأثير در ساخت تمدن
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 شدن بنيان نرام فاري اجتماعي . كيفيت تئوريزه2/2

 «اجتمهاعي  بيهنش »اسهت     «اجتمهاعي  بيهنش »جامعه حاصم  «پر رشي هاي نرام»

تواننهد   است   جوامعي مي «تاامم  حدت اجتماعي بنيان»گانه  متغيّر فرعي ا  عوامم سه

ن برخهوردار باشهند. سهه    متقهنّ  «علمهي   فرهن هي    فاهري، »سا  باشند كه ا  نرام  تمدن

 شناسي مطرح است  در جامعه «تاامم هماهن ي اجتماعي بنيان»ر يارد براي 

ات بر مصادي    افهراد    عايم، كشف ا  طري  تطاب ِ كلّي. معيار صحت در فهمِ حقاي0

 است )شناخت استاتياي(.

ر يهابي ا   شهود   ايهن ا   . معيار عملاردها به هنجاري   ناهنجاري رفتارها ار يابي مي2

ها   برتري در  گيرد. براي مهندسي كارآمدي طري  كارآمدي   برتري در عينيّت انجام مي

حبّهي،   ههاي  فهرض  پهيش »شود. ا  اين ر ، بها   ن ري استفاده مي عينيّت ا  منط  مجموعه

، كارآمهدي برتهر در عينيّهت ا  طريه  دسهتيابي بهه       «سا ي حبّي   كنتر  حبّي تئوري

 آيد )شناخت دينامياي(. معادالت به دست مي

در جريهان نرهام    «تهويّي ».  حدت   كثرت نرام اختيارات   ارتقاء   تاامم آن، بهه  3

 «ههدايت   كنتهر    بينهي،  پهيش »توان  مي «جهت حفظِ»گردد، ا  اين ر  با   اليت با  مي

تخمين  د )شهناخت فلبهفي(   بها     «ايتقاطي   ايحادي ايهي،»ها را در سه دست اه  گمانه

 ها به كلمات  حي به سمت تحق    توييد معاديه حركت نمود. ند ساختن آنمبت

تهوان ا    شهوند، ا  ايهن ر  مهي    هاي فاري بر اساس نرام اختيارات ايجهاد مهي   دست اه

باشد  علّت پيدايش كثرت اطالعات مي «گمانه توييد»ها سخن گفت.  حقانيت   بطالن آن

د ره تمهدني   «هاي تاريخي گمانه نرام»شود، هاي اجتماعي نرر  گاه كه به مطلوبيت   آن

 جامعه حضور جدّي يابد.   «علمي، منطقي فرهن ي،»تواند در نرام  سا د   مي خود را مي

 «چيبهتي، چ هون ي   چرايي،»هر جامعه ا  برآيند رابطه نرام فلبفه  «معرفتي نرام»

تاامهم    « نرهام فاهري   بنيهان »آيهد     به دسهت مهي  « هبتي، فيزيك، رياضي»در نرام 

فرهنهگ جامعهه    «محتمم، مبهتند، محقه   »ا  مبدأ بودن نرام تعريف در معارف  ادبيات

 يابد. سامان مي
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 شدن بنيان نرام تانويوژي اجتماعي . كيفيت تئوريزه3/2

 دانهش »جامعهه اسهت      «اجتمهاعي  دانهش »جامعهه حاصهم    «گزينشهي  ههاي  نرام»

اسهت.   «تاامهم  حهدت اجتمهاعي    بنيهان » گانهه  متغيّهر تبعهي ا  عوامهم سهه     «اجتماعي

توانند تغييردهنده مقياس تاامم   تأثيرگذار در آن باشند كه داراي نرهام   هايي مي تمدن

كارآمهدي  تاامهم   بنيهان »اجتماعي كارآمد   مجهّز به تانويوژي باشند. سه ر يارد براي 

 شناسي مطرح است  در جامعه «اجتماعي

اسهت   كارآمهدي محصهو      «خاك، بهاد   آتهش   ،آب». مواد ا ييه سا نده طبيعت 0

هها را نهدارد. ا  ايهن ر ،     تجارب فهردي اسهت. ايهن ر ياهرد قهدرت مطايعهه علهم پديهده        

 هاي فردي را پاي اه تاامم همااري اجتماعي قرار داده است. فعاييت

شهوند   بها دسهتيابي بهه      سا ي تفبير مي يهپردا ي   نرر ها بر اساس تئوري ه. پديد2

توان مقياس تبخير   تصرف خود را بر طبيعهت ارتقهاء داد. ايهن     نببي مي معاييمِ    علم

كه همان حيات مادي است را پاي اه تاامم همااري اجتماعي  «ايتزايد رفاه داهم»ر يارد، 

 قرار داده است.
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 «خطابات نرام». حيات   تاامم طبيعي ا  حيات معنوي بريده نيبت   با استنباط 3

تهوان بهه    ، مي«معادالت اسالميّت»، همراه با توييد «توصيف، تاليف، ار ش»شار ؛ اعمّ ا  

بهتر  پردا ي در تبخير طبيعت   ر اب  اجتماعي پرداخت. اين ر يارد طبيعت را ب تئوري

داري  نيز معتقد به جههت  «علوم مادي   تمدن تانويوژي،» ر  در داند، ا اين قرب ايهي مي

 علوم كاربردي است.

هماهاري   تاامهم »ببهتري بهراي    «اجتمهاعي  ژي   تاامهم كارآمهدي  تانويهو  نرهام »

  كيفيهت حضهور   « صنعت، اقتصاد، جامعه»نمايد   اين مهم ا  نرام  فراهم مي «اجتماعي

اسهت،  « فيزيهك، رياضهي،  يبهت   »شود. علوم پايه كه همهان   در علوم پايه ساماندهي مي

همهراه بها    «آينهد نرهام طبيعهي   ماده، برآينهد نرهام مهادي   بر    نرامبرآيند »مفبّر رفتار 

 تجزيهه، »شناختيِ آ مايشه اهي بها    هاي رياضي متناسا با خود است. ا  منرر ر ش مد 

 توان به تركيبات جديد   آيياژهاي تا ه دست يافت. مي «آ مون، تحليم

يابد   اعما  انبان بد ن  جا كه تعا ن   همااري در افعا    رفتار عيني بر   مي ا  آن

معهرّف  « استحصهايي، اكتشهافي، اختراعهي   »يابد، بنابراين مقهد رات   ق  نميمقد رات تح

 باشد. در هر نرام مي «نرام تانويوژي بنيان»
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 اسالميتکامل جامعه در الگوي مطلوب پیشرفت  «موضوعاتِ. »3

كه ا  « يبنيان جريان تاامم هماهن ي اجتماع»موضو  تاامم جامعه عبارت است ا  

 طري  

 نرام اجتماعي «توسعه»پاي اه تاامم تنريمات . 0

 نرام اجتماعي «كالن». پاي اه تاامم تنريمات 2

 نرام اجتماعي «خُرد». پاي اه تاامم تنريمات 3

 پذيرد. انجام مي
 

عنهوان پاي هاه    شدن بنيان نرهام توانمنهدي اجتمهاعي؛ بهه     . كيفيت تئوريزه0/3

 رام اجتماعين« توسعه»تاامم تنريمات 

 موضهو  »اسهت     «توسهعه اجتمهاعي   موضهو  »جامعه حاصهم   «افزايشي هاي نرام»

 «تاامهم همهاهن ي اجتمهاعي    بنيان»گانه در  متغيّر اصلي ا  عوامم سه «توسعه اجتماعي

هها     در طو  تاريخ حيهات بشهر ببهتر فرصهت    « ايهي، ايتقاطي، ايحادي» هايِ است. نرام

ا   «جامعهه  صهيانت »حهافظ   «توسعه موضو »كنند    اد ميتهديدات را براي يادي ر ايج

 سها يِ  هاي جامعهه بهه هماهنهگ    ا صاف   اخالق جامعه است. ا  اين ر ، ارتقاء توانمندي

 ر ياهرد در مهديريت عهام    سهه  ،گردد كهه در ايهن امهر    توسعه با  مي موضوعاتِ اجتماعيِ

 جوامع مطرح است 

ريان فرماندهي   فرمهانبري در آن يهك   كه ج «مويويتفلبفه ». مديريت بر مبناي 0

گيهرد. يعنهي    سويه بوده   دستورات به صورت فردي   ا  باال متوجهه مهديران انجهام مهي    

ها سلا   هويّهت   هاي مافوق منحم گشته   آ ادي هاي ماد ن در اختيار فاعم اختيار فاعم

ارات   سها ي اختيه   ر د.  جهود تخصهص در هماهنهگ    ها در آن ا  بهين مهي   اختيار انبان

گهردد. منطه  هماهنهگ بها ايهن       معنا مي مفهوم مشاركت در آن بي در نهايتها    انتخاب

 هاي معرفتي ا  يادي ر است. شيوه ا  مديريت، بريدن حو ه

۴۴



 

 

يت  ندگي اي انتخاب كيف كه جريان مرحله« فلبفه دموكراسي». مديريت بر مبناي 2

ههاي توسهعه سياسهي،     شاخصهه  كنهد.  اخالق را ا   ندگي حذف مي ند،  دنيايي را رقم مي

آ رد تحوّ  در ساختارهاست. در اين فضاي جديد مديريتي، توييهد   اقتصادي ره فرهن ي  

كارگيري ادبيهات نمهوداري    يابد   به ها موضوعيت مي ها   تئوري اساس فرضيه معادالت بر

هها را ببهيار جهدّي     بنهدي علمهي آن   ها نقهش اصهناف   طبقهه    رياضي در جريان تخصص

سه ركن در فلبهفه دموكراسهي   « حقوق شهر ندي تعاد  قوا، نهادهاي مدني  »كند.  يم

 است.

كه جريهان فرمانهدهي   فرمهانبري در آن بها     « فلبفه پرستش». مديريت بر مبناي 3

هها انجهام    ايجاد حوادث   تحوّ  در ساختارها   تبديم شراي  محيطهي  نهدگي   تمهدن   

ان يهز در   ان يهز   اعجهاب   علمهي   حهوادث حيهرت    گيرد. در اين ر ياهرد ا  مهديريت   مي

جانبهه رسهيده   همهه هويّهت خهود را در مشهاركت            همهاها به انقط سا ي، ملّت تمدن

توييد علم، ثهر ت    »برند   در پرستش مادي بر  ساخت تمدن   تاامم آن به معبدها مي

 نمايند. سجده مي« هدايت خلقت، ربوبيت  »ستش ايهي به آيات   در پر« رفاه

در ادبيات توسعه سه استراتژي براي صهيانت جوامهع در   « درگيري، گفت و، مشاركت»

نرهام  « اقتدار، ارتباط، انترهار »است، تا بتوانند  «ايحادي، ايتقاطي، ايهي»هاي  مقابم نرام

بهه گبهترش   « همهديي، همفاهري، هماهاري   »ا  در ن نيز ارتقاء  خود را تضمين نمايند.

 نمايد. يك ملّت با گشت مي« ارآ ادي، آگاهي، ايث»
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عنوان پاي اه تاامم  شدن بنيان نرام مديريت اجتماعي؛ به كيفيت تئوريزه. 2/3

 نرام اجتماعي« كالن»تنريمات 

كالن  موضو »است    «كالن اجتماعي موضو »جامعه حاصم  «گبترشي هاي نرام»

اسهت.   «مهاعي تتاامهم همهاهن ي اج   بنيان»گانه در  متغيّر فرعي ا  عوامم سه «اجتماعي

متافّم برآيندِ جريان ا صاف در رب  بير نهيِ منتجهه نرهام اسهت، امها       «توسعه موضو »

ههاي اصهلي داخهم     متافّم برآيندِ جريان ا صاف در رب  در ني   بخهش  «كالن موضو »

 ر  است  نرام است. مديريت نرام با سه ر يارد ذيم ر به

شوند   نيا مند به تقبيم كار يها   چك   ساده تلقي مي احدهاي مديريتي ببيار كو. 0

انجهام  « عرفي، قومي، ساده»تخصص نمي باشند. جريان فرماندهي   فرمانبري به صورت 

 گيرد   در آن يك طبقه بيشتر  جود ندارد. مي

يابنهد   تقبهيم كهار        احدهاي مديريتي به صورت كالسيك   بزرگ شهام مهي  . 2

ههاي صهنعتي،    يابنهد. مهديريت   دهي   فرمانبري موضوعيت ميها در جريان فرمان تخصص

هها ماننهد    شهوند   سهاختمان سها مان    اقتصادي، اجتماعي امر   كامالً ماانياي اداره مهي 

هاي  گردند   مانند مهره سيبتمي سا ماندهي مي -محصوالت   كاالها به صورت ماشيني

شين داراي مدت مصرف بوده   هاي ما ماشين، اجزاء ساختمان مديريت اداري مانند مهره

بايد در  مان خاصّي عوض شوند. منابع نيهر ي انبهاني درچنهين سيبهتمي بهه صهورت       

 يابد. ها ارتقاء مي يابند   قدرت انتخاب )نه قوه اختيار( در آن ماشين پر رش مي

موضهو    ،توحيدي، رشد   گبترش قوه اختيار در آن  احدهاي مديريتي بر مبنايِ. 3

ها قرار گيهرد. ا  ايهن ر ،    بايد تاامم اختيارات به عنوان اهداف اصلي سا مان اصلي بوده  

شهود   تقبهيم كهار       مديريت به صورت ارگانيك   ماننهد موجهود  نهده مهندسهي مهي     

شهوند. تحهوّ  در    هها تعريهف مهي    ها اختياري، اخالقي   علمي متناسا با ظرفيت تخصص

ر ي فرآيند توييد موضهو  تبعهي تعريهف     ها بر ساختارها موضو  فرعي   گردش عمليات

 شوند. مي
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هها،   گهذاري  انهدا ها، سياسهت   چشم»هاي گبترشي جامعه نيا مند ترسيم صحيح  نرام

در سه سطح فوق مبدأ نرهام  « مقد رات، موانع، مقاصد»باشند. يذا توجه به  مي« ها برنامه

 گردد. بهينه در جامعه مي« ان يزش، پر رش، گزينش»توانمندسا ي 

« ترتيا، تنريم، تدبير»مالحره برآيند ساختار ي  بوسيلهاماندهي انضباط اجتماعي س

                                                       در موضو  تنريمات كالن است.« مديريت، مشاركت، مباشرت»در سه سطح 

 

اامهم  عنهوان پاي هاه ت   شدن بنيان نرام قب  اجتماعي؛ به . كيفيت تئوريزه3/3

 نرام اجتماعي« خُرد»تنريمات 

خُهرد   موضهو  »اسهت     «خُرد اجتمهاعي  موضو »جامعه حاصم  «سا شي هاي نرام»

اسهت.   «تاامهم همهاهن ي اجتمهاعي    بنيان»گانه در  متغيّر تبعي ا  عوامم سه «اجتماعي

متافّم برآيند جريان ا صهاف در ربه  بير نهي     «توسعه موضو »همانطوري كه بيان شد 

در نهي     متافّهم برآينهد جريهان ا صهاف در ربه       «كهالن  موضو »  نرام است منتجه 

متافّم برآيند جريان ا صهاف در گهردش    «خُرد موضو » هاي اصلي نرام است؛ اما بخش

 نيز سه ر يارد ذيم  جود دارد  «خُرد موضو »عمليات يا رفتار نرام است. نببت به 

عوامم توييد در كنهار طبيعهت، حيوانهات      عنوان ياي ا   . ن اه حيواني به انبان؛ به0

دههد     تجارب مفرده، ن اه اسهتعماري نبهبت بهه انبهان   ر ابه  انبهاني را نشهان مهي        

تنهزّ    …ها   اصناف بر اساس قوميت، نژاد، رنگ پوست   بندي انبان بندي   طبقه دسته

 منزيت انبان در اين ر يارد به ر اب  كار   كارگري است.

عنهوان نيهر ي    اني تحت عنوان انبان اكونوميك بهه انبان   ر اب  انبدرن بن اه مُ .2

،  ابزار   كاال است. سه متغيّر  ايف  اتوماسيون در توييهد   ، كار در چهار با ار در كنار سرمايه

محوري در موضهو  اشهتغا    صهنعت، در ن هاه     ، ج  سود جويي در مقياس توييد ب  صرفه

گردند. در ايهن   هاي انباني در صحنه توييد   اقتصاد محبوب مي ابزاري به انبان   ار ش

دار  ر يارد امنيت   اعتماد عمومي را در توييد اقتصاد به شام مدرن به نفع قشر سهرمايه 

 نمايد. منحم مي
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امت انباني در كهار   توييهد   اقتصهاد    . ن اه ايهي به انبان در تبخير طبيعت به كر3

ها   كرامت انبهاني   جويي را به حفظ ار ش توجه دارد   تمركز دايي را در صنعت   صرفه

گرفتن  ندگي اخر ي نببت بهه  نهدگي دنيهايي    د   سود اجتماعي را در مبنا قراردر تويي

 .شود كند. ا  اين ر ، اعتماد   امنيت در توسعه خيرات معنا مي معنا مي

عوامهم توييهد   « سرعت، دقهت، تهأثير  »ايمللي به  رقابت در عرصه اقتصاد جهاني   بين

نمايد. رقابت در عرصه اقتصهاد ملّهي نيهز بهه      با گشت مي« انباني، ابزاري، منابع طبيعي»

عملاهرد   شهراي  »عنهوان   به« نرام موا نه قدرت»اما بايد  نمايد، عوامم توييد با گشت مي

به نفع قشهر مهؤمنين   مبتضهعفين باشهد   كرامهت انبهاني          «تقاضاي مؤثر اجتماعي

    توييد، اي هوي تو يهع   اي وي»هاي معنوي   تعريف عدايت مبنا در مهندسي طرح  ار ش

استه ا  تعريف تاامم   عدايت ايهي اسهت  كه برخ «نرام  قف»قرار گيرد.  «اي وي مصرف

مبدأ نرهام  بنابراين  ي است.خصوصي در نرام اقتصاد ايه رابطه بين بخش د يتي   بخش

 «متمركهز  نيمهه »در بخش  قف يا تعا ني ، «متمركز» ،مشاركت اجتماعي در بخش د يتي

است، تا بتوان تاامم قب  اجتماعي   اعتماد اجتماعي  «كارگاهي»  در بخش خصوصي 

 را تضمين كرد.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دقت انباني
 

 

 دقت ابزاري
 

 

 دقت منابع طبيعي
 

 سطوح دقت

 

 سرعت انباني
 

 

 سرعت ابزاري
 

 

 سرعت منابع طبيعي
 

 سطوح سرعت
4 2 

4 

2 

1 

4 

2 
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 تأثير انباني
 

 

 تأثير ابزاري

 

 تأثير منابع طبيعي
 

 ثیرسطوح تأ
1 

4 

2 

1 

3/3 «طبيعيانباني، ابزاري، منابع »در « سرعت، دقت، تأثير» سا ي رابطه بين نرام بهينه  
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 تکامل جامعه در الگوي مطلوب پیشرفت الهي «مقیاس. »4

كهه ا   « بنيان جريان تاامم كارآمدي اجتماعي»تاامم جامعه عبارت است ا   مقياس

 طري  

 . پاي اه تاامم هماهن ي شراي  توسعه جهاني0

 2ايمللي . پاي اه تاامم ر اب  توسعه بين2

 . پاي اه تاامم توسعه ملّي اجتماعي3

 پذيرد. انجام مي

 

عنوان پاي هاه تاامهم    بهشدن بنيان نرام حاكميت جهاني؛  . كيفيت تئوريزه0/4

 هماهن ي شراي  توسعه جهاني

شهراي  توسهعه    همهاهن ي »حاصم « هاي تشخيص سهم تأثير جامعه در ايجاد نرام»

 بنيهان »گانه  متغيّر اصلي ا  عوامم سه «شراي  توسعه جهاني هماهن ي»است    «جهاني

 پاي هاه »معرّف  «تأثير هر جامعه در نرام جهاني سهم»است.  «تاامم كارآمدي اجتماعي

آن « قهدرت، اطهال ، ثهر ت   »آن جامعه است   اين مهم نيز بهه ميهزان    «تاامم مقد رات

  جود دارد « قدرت، اطال ، ثر ت»گردد. سه ر يارد ذيم در تئوري  جامعه بر مي

اسهاس  ها را  . تاامم مادي )اجتماعي( ا  تاامم معنوي )فردي( جدا دانبته   تمدن0

هها   مناسهك    ها، ايدهويوژي شمارند   ماتا تماعي   صنعتي ميپيدايش تاامم مادي، اج

انبهاني مهي شهمارند   ههر حهو ه       ا اساس پيدايش تاامم معنوي، فهردي   ها ر عملي آن

 مبتقم بوده   ربطي به هم ندارند.

موضهوعي  را توسهعه  در ايهن صهورت،    شهود؛ تفبهير  غربهي  توسعه  براساس. تاامم 2

شناسهي شهمرده      شمارند. دين   فلبفه را ا  مقويه جامعهجانبه، پايدار   شامم مي  همه
                                                 

تفصهيلي آن در  توضهيح   اسهت؛ « ههاني ج»فا ت ا  تعريف مفهوم مت« ايمللي بين»مفهوم مختار، تعريف  ه در مبناي2

 آمده است. ، دفترفرهن بتان علوم اسالمي قم0، جلبه «بندي موضوعات جامعه طبقه»بحث 

۴۹



 

 

هها قهدرت    كنند. ا  ايهن ر ، بهراي همهه پديهده     ها را  اييده ر اب  اجتماعي تفبير مي آن

اقتصادي بشهر   همه شئون سياسي، فرهن ي  سا ي  م دارند   سرپرستي   هماهنگتحلي

 گيرند.   را به دست مي

باشند  ها با امتحانات ايهي مواجه مي ها   انبان امّت. در حيات موقت     دگذر دنيا، 3

ها   همه مخلوقات براي حيات داهمي در  ندگي آخرت آمهاده   ها   انبان   با تهذيا امّت

شوند. ماانيزم رشد در فلبفه تاامم تاريخ دنيا براي غير معصهومين ا  درگيهري سهه     مي

هها منتههي    ها يا سقوط امّهت  ذيا نفسگردد   به ته آغا  مي «ايحاد ي، ايتقاط  ايه»نرام 

 شود. مي

نرامات اجتماعات به دنبا  ارتقاء اهداف اخالقي   ايجهاد ببهتر رشهد    ، در اين ر يارد

وان سهلو  ا ييهه   باشد   نقش خانواده به عن مي« آ ادي، آگاهي، ايثار»ها در هدايت  انبان

هها در   هها   بانهك   ركتشدن در مباجد   هيئاتِ تخصّصي، جاي زين شه  جامعه   ارگانيزه

 ،رأفت اسالمي بها امّهت اسهالمي     آميز  باشد. ر اب  رحمت گپس ببيار مهم مي مد  تري

اسهت   افشهاگري   برخهورد    استراتژي نرامات ايهي تها ظههور حضهرت  يهي عصهر)ع (      

اسهتراتژي هميشه ي    اي، تهديدات صلح جههاني   منطقهه   به علتبا كفار حربي قهرآميز 

 اسالم است.

نرهام اسهتابار    اخالقِهاي ايهي بر اساس  ن اساس، پاي اه مقد رات ا ييه در نرامبر اي

 خورد    اجتماعي در  اليت تاريخي رقم مي «اطال ، ثر ت قدرت،»نبوده   پاي اه ايجاد 

با صيانت ا  نرام بايد بتواند همبنگ نهادهاي جهاني در  «توسعه اجتماعي مديريت»

ايمللي پيدا كند   با حضور اجتمهاعي   اي   بين حضور منطقه« ها تعاريف، تااييف، تطبي »

هاي جهاني ايفاي نقش نمايد   اين مههم بها مهندسهي     در صحنه جهاني در تاامم معاديه

محقه   « سا ي، اجهرا  تصميم  گيري، تصميم»در جريان « تااملي، صنفي، فردي»نيا هاي 

 گردد. مي
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عنوان پاي هاه   ايمللي؛ به نرام توسعه ر اب  بين شدن بنيان . كيفيت تئوريزه2/4

 ايمللي توسعه بين ر اب تاامم هماهن ي 

توسههعه  ر ابهه »حاصههم  «تشههخيص سهههم تههأثير جامعههه در همههاهن ي هههاي نرههام»

تاامم  بنيان»گانه  متغيّر فرعي ا  عوامم سه «ايمللي توسعه بين ر اب »است.  «ايمللي بين

تاامهم   پاي هاه »معهرّف   «ايملهم  جامعهه در ر ابه  بهين    تأثير هر سهم»است.  «كارآمدي

« مقهد رات، موانهع   مقاصهد   »است   اين مههم نيهز در همهاهن ي     «پذير مقد رات شام

 داراي سه ر يارد ذيم است 

ها بهه صهورت منفعالنهه انجهام      اندا  مدت در قايا چشم هاي درا  ريزي . تد ين برنامه0

توسهعه قهرار    ه كشهورها در منزيهت كشهورهاي كهم    ايملهم جاي ها   گيرد   در ر اب  بين مي

شود حاكميت تمدن موجود را مشر ط به فرهنگ بومي  ها سعي مي گيرد. در اين نرام مي

 خود بپذيرند.

انهدا ها در راسهتاي منهافع ملّهي ا       هاي درا مدت در قايا چشم ريزي . تد ين برنامه2

هاي توسهعه   كشهورهاي در    ابندي كشورها به قط مر هاي جغرافيايي گذشته   با درجه

كننهد.   فاصله طبقاتي بين كشورها را بيشهتر مهي   يافته،  توسعه حا  توسعه   كشورهاي كم

كنند  ها هدايت مي را با ايجاد تضاد منافع بين ملّت «اي   ملّي   منطقه ايمللي بين»ر اب  

 

 سا ي نرام تصميم
 نيا هاي تااملي

 

 سا ي نرام تصميم
 نيا هاي صنفي

 

 سا ي نرام تصميم
 نيا هاي فردي

 سازي تصمیم سطوح

 

 گيري  نرام تصميم
 نيا هاي تااملي

 

 
 

 گيري  نرام تصميم
 نيا هاي صنفي

 

 گيري  نرام تصميم
 نيا هاي فردي

 گیري سطوح تصمیم
4 2 

4 

2 

1 

4 

2 
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 نرام اجرا
 نيا هاي تااملي

 

 نرام اجرا
 نيا هاي صنفي

 نرام اجرا
 نيا هاي فردي

 سطوح اجرا
1 

4 

2 

1 

در نيا هاي « سا ي، اجرا گيري، تصميم تصميم»نرام  برآيند تاامم رابطه بين
 «تااملي، صنفي، فردي»
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ئوريزه كهرده  آن را ت «فرهن ي، اقتصادي سياسي،»  با جريان اخالق استاباري در عرصه 

 باشند.   هاي توسعه مي   در هر شرايطي به دنبا  ارتقاء سطح رفاه قطا

ها در راستاي دعوت ايهي ا  ا    اندا  مدت در قايا چشم هاي درا  ريزي . تد ين برنامه3

كردن فاصله بهين   كردن مفهوم عدايت سعي بر كم اي جغرافيايي گذشته   با تئوريزهمر ه

ايملهم اسهت   خداپرسهتي تنهها راه      م عدايت در منطقه   ر ابه  بهين  ها   اقامه پرچ ملّت

 داند. ها مي تضاد بين ملّت  حدت   حمّ

با ترسيم تمدن اسالمي بهه عنهوان مطلوبيهت جامعهه جههاني   تهالش در تعهاريف          

ارتبهاطي را در راسهتاي تهوا ن ر ابه  منهابع      « منابع،  سهايم، شهراي   »معادالت جهاني 

ايمللهي بهه    نمايد. مبدأ نرام تهوا ن ارتباطهات بهين    تعريف مي« طبيعي انباني، تانياي،»

نمايد   اين فههم علّهت    در چارچوب ادبيات  حي با گشت مي« مذاكره، معاهده، مبابقه»

 گردد. ها مي بين ملّت«   قضايي، حقوقي، اجرايي»نرام تاامم ارتقاء ر اب  

 

 

 

 

 

 

 
 توسعهعنوان پاي اه تاامم  ؛ بهسعه ملّيشدن بنيان نرام تو . كيفيت تئوريزه3/4

 ملّي اجتماعي

 «ملّهي اجتمهاعي   توسعه»حاصم  « ري تشخيص سهم تأثير جامعه در بهره هاي نرام»

 «تاامهم كارآمهدي   بنيهان »گانهه   متغيّر تبعي ا  عوامم سه «ملّي اجتماعي توسعه»است. 

  سايم ارتباطي انباني

  سايم ارتباطي تانياي

  سايم ارتباطي طبيعي

 سطوح وسايل ارتباطي

 هنر ارتباطي انباني

 هنر ارتباطي تانياي

 هنر ارتباطي طبيعي

 سطوح هنر ارتباطي
4 2 

4 

2 

1 

4 

2 
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 شراي  ارتباطي انباني
 

 
 شراي  ارتباطي تانياي

 شراي  ارتباطي طبيعي

 سطوح شرايط ارتباطي
1 

4 

2 

1 

 «شراي  ارتباطي ، سايم ارتباطي، هنر ارتباطي» ساختار ر اب  بين برآيند
 «انباني، تانياي، طبيعي»در 
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تاامهم مقهد رات    ي هاه پا»معرّف  «تأثير هر جامعه در توسعه ملّي اجتماعي سهم»است. 

داراي سهه ر ياهرد   « ر اني، ذهني، عيني» ري  است   اين مهم نيز در بهره «گرفته شام

 ذيم است 

پهذيري در   مبنهاي ظلهم  ايف( استه ا  برخ« مختلف مردم، اصناف  انبان،» ري  بهره. 0

توييهد  ج(  ؛جهم   خرافات در عرصه فرهن يي؛ ب( هاي دياتاتوري در عرصه سياس نرام

بنهدي   باشد. نتيجه اين امر سلا هويّت اختيارات، طبقهه  ا ابزار ساده در عرصه اقتصاد ميب

  ري ا  سواد، راضي شدن به تقديرات در امور معيشتي است. صنفي در بهره

ايتزايهد   اسهته ا  مبنهاي رفهاه داههم    برخ« انبان، مردم، اصهناف مختلهف  »  ري بهره. 2

داري   مصهرف     اخالق حرص در فرهنهگ سهرمايه  باشد. ايجاد ان يزه براي توييد حو مي

انبوه )قوانين تحريك(    تنريم جريان فرماندهي   فرمهانبري بهه  سهيله ايجهاد اخهالق      

دار  حَبَد در اي وي مصرف )قوانين تحرّك(، تقاضاي مؤثر اجتماعي را به نفع قشر سهرمايه 

كنهد. اي هوي    ام مهي داري )قهوانين ار ش مهادي( تمه     ري   تشايم د يت سرمايه در بهره

 ري   بهزيبهتي را بهر اسهاس عهدايت      مادي كيفيت مدرن بههره  «تو يع، مصرفِ توييد،»

نمايهد.   هاي توسعه( تعريف مهي  يافته   قطا توسعه مادي )ايجاد شااف بين كشورهاي كم

كردن  منحم جريان ارضاء نيا  اجتماعي بر مبناي مادي به معناي فاصله بين فقر   غنا در

نمايهد     ها به نفع يك قشر نهادينهه مهي   ملّت« ر اني، ذهني، عيني»هاي  تانبيمتمامي پ

 نمايد. پذيري   اخالق استابار را در مقياس سرعت نور بر بشريت تحميم مي ظلم

به تبع جريان ارضاء   نيها  اجتمهاعي بهر    « اصناف مختلف ، انبان، مردم» ري  بهره. 3

گيرد   اخالق اجتماعي   شرح صدر اسالمي نيز ا   مبناي توييد اخالق اجتماعي انجام مي

هاي كفر   ايتقاط در توييد اخالق رذيله   امداد خداي متعها    تههذيا    درگيري با نرام

شود. ا  اين ر ، نرام خانواده به عنوان كانون توييد اخالق حبهنه   نفس در در ن  اقع مي

كهردن نههاد خهانواده     راي ارگانيزهاء   نيا  اجتماعي بموضوعيت يافته  ساختار جريان ارض

 طلبد. گردد   نرام فرهن ي   اقتصادي متناسا با خود را مي مطرح مي

در در ن  «فرهنگ اقوام   كيفيهت توييهد   ها، مهاجرت»آمايش سر مين به ساماندهي 

   هها  فرصهت »كنهد   ايهن امهر     هر نرام حو  ارتقاء اخالق اجتماعي جوامع با گشت مهي 

تركيها،  »دههد.   را حو  موضوعات جديد شام مهي  «ر اب  در منطقه هاي نببي   مزيّت

۵۳



 

 

نههاد د يتهي، نههاد    »محصوالت نيهز بهر اسهاس جريهان ارضهاء   نيها        « تأمين، تخصيصِ

گهردد.   مهي  «اقتصهادي، توييهدي   جمعيتهي، »داراي بافت جديهد   «اجتماعي، نهاد خانواده

نيهز سهاماندهي   « اقتصهادي نرام سياسي، فرهن ي، »بنيان نرام بهزيبتي بر اساس مبدأ 

 كند. جديد پيدا مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 گیري بندي و نتیجه . جمع5

ههاي ايههي بهه امهت اسهالمي         معجزه انقالب اسالمي ايران در قرن بيبتم ا  عطيهه 

ايقهراي     تاامم انقالب اسالمي ايران به عنوان ام پيشرفت  ن توحيد است. حفظ،اپرچمدار

في اعتقادي در دفا  ا  كلمه توحيد   رسايت انبيهاء   امامهت اجتمهاعي    اسالم تالي جهان

 .ا يياء ايهي قبم ا  ظهور حضرت  يي عصر)ع ( است

كبه  تصهور كنهد كهه     »كه  استاين اما چايش مهم پيشرفت   تاامم نرام اسالمي 

براى پيشرفت كشور بايد يز ماً با اي وهاى غرب  انجام ب يرد. اين  ضعيت كامالً خطرناك  

  خودشهان، بها مبهان  ذهنه  خودشهان، بها اصهو         ايكشور است. اي وهاى غرب  بها شهر  

 

 تأمين محصوالت
 نهاد د يتي

 

 تأمين محصوالت
 نهاد اجتماعي

 

 تأمين محصوالت
 نهاد خانواده

 سطوح تأمین

 

 تركيا محصوالت
 نهاد د يتي

 

 تركيا محصوالت
 نهاد اجتماعي

 

 تركيا محصوالت
 نهاد خانواده

 سطوح تركیب
4 2 

4 

2 

1 

4 

2 
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 تخصيص محصوالت
 نهاد د يتي

 

 تخصيص محصوالت
 نهاد اجتماعي

 تخصيص محصوالت
 نهاد خانواده

 سطوح تخصیص
1 

4 

2 

1 

 محصوالت «تخصيصِ ،تأمين، تركيا» جريان رابطه بين برآيند
 «د يتي، اجتماعي، خانواده»در نهاد 
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انهد، بهه    درست است كه به قدرت رسهيده  ...است ناموف  بوده   خودشان شام پيدا كرده

ههاي    ههاى غربه ، پيشهرفت    اند. پيشرفت اند؛ اما بشريت را دچار فاجعه كرده ثر ت رسيده

مانهده   برنهد؛ كشهورهاى عقها    ى بشريت ا  آن رن  مهي  همهى دنيا    است كه امر   همه

در ديهدار دانشهجويان   مقام معرم رهبري بيانات ) .«جور جور، كشورهاى پيشرفته يك يك

 (21/2/98 دانش اه فرد س  مشهد

ر ، نرام جمهوري اسالمي براي تاامم خود   بيداري اسهالمي، نيا منهد داشهتن     ا اين

تهد ين اي هوي    دنبها  آن  افزارِ تمدن نوين اسالمي   به نرمعنوان  سبك  ندگيِ اسالمي به

   بخهش حقيقه    تعبير مقام معرم رهبري ، بهباشد؛ چه ايناه پيشرفت اسالمي ايراني مي

ى  اگهر در ايهن بخهش، پيشهرفت نانهيم، همهه      سهبك  نهدگ  اسهت كهه      اصلي تمهدن، 

نهد مها را رسهت ار    توا كرديم، نمي افزاري تمدن ابزاري   سخت  كه در بخش يها پيشرفت

   .3به ما امنيت   آرامش ر ان  ببخشدكرده   

شهدن اي هوي    براي كيفيت تئوريزهدر پژ هش حاضر  اكا ي انجام شده  ،براين اساس

ي  ن هري در نرهام را رقهم بزنهد   ههدايت همهه       تواند مهندسيِ آينده ، ميمطلوب اسالمي

ههاي توسهعه كشهور را     ا   برنامهاندا ه سندهاي باالدستي ا  قانون اساسي تا تد ين چشم

ههاي    سهيله شاخصهه   بهه ا  طرف دي ر، تحو  در نرام آماري   ميداني نرام  نمايد. بهينه 

 ، دستا رد دي ر اين  اكا ي خواهد بود.جديد

 ياسهالم  يمبان ،اي و نيا ير تمام مراحم طراحد»ترديد براي تحق  اين امور، بايد  بي

 يبتيمالحره   ر دربا چيخصوص، ه ني  در ا رديرار گمدّ نرر ق  يبه صورت جامع   دق

ديدار اعضاي شوراي عايي مركز طراحي اي وي )بيانات مقام معرم رهبري در « هم نشود.

 «تحو  در علهوم انبهاني موجهود   »( كه براين اساس، 04/02/90اسالمي ايراني پيشرفت 

 ست.ي ابراساس مباني ايهي امري ضر ر
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 چکیده

اتهزايتدرامننتايدينرازاييدهجوامعدانستهه راتاه تتدادا ت شناسيمادي،جامعه

تحوّلدرستاتهاراايسياستي،ارانگتي ااهيتاديبنابراينداند.يااهگينظامااميتوسعه

يشراتدرمنطقاستم،،مهاتا اپ»اما؛داندمي«توسعه»يندآدرنرااربرايايجادتمدنمُ

نگتاهتوستعهبه ت جهتمادىتدرمنطقتمدنمادىغرب.آنهابايكجهت توسعهااستب

دارد:پيشتراتدرلمت ،پيشتراتدرجتامعيابعتادتكنند.امادرمنطقاسممى،پيشرامي

پيشراتدررااهلمومى،پيشراتدرااهياد،پيشراتدرلتزا  اتمق،پيشراتدرلداتت،

پيشتراتدرلنوديتت تالترببتهتتداى،تدراستهالملسياستىاتمممى،پيشرابين الهنار

(بتراين91/7/9919شماتىتراساناسهاندررانريمعظ )برگراههازبياناامالا،«.مهعال

 ياستمميبتامنتانغربيرايجتوسعهياامدليسازگاربرايتحميلپژ اشحاضراساس،

«ماتااي ،ستاتهاراا محيتو ا نظتا،»يِبتهتنيتيننظتر،ابهتداجامعهايرانياا يژگي

بترايپرداتهه سپساايماديبرتاسههازارانگآن ارزشغربيتوسعهاايرايجمدل

ايرانيبهطراحيچارچوبنظريبراياتگويپيشتراتحركتبهسمتمدلمطموباسممي

منتدازچتارچوب االدهلنارابههر،باشناتتدايقپردازد.بهمي«گدارد ران»اسمميدر

اايرايجدنيا تأثيرگداريآندر ضعموجودكشورايران،بهترسي اتگويگداربترايمدل

،مدلِشتي اتنههايناتگوپردازد.اامياايكمّي كيايآنمدلدرشاتيه«تغييرجهت»

بتهستمتتحالتقپيشراتاسمميبرايد رانگداراستتابهواندرآيندهبااتگويمطموبِ

«گتدار»اتراتگتويِبهصورامنطالي،تمدننويناسمميحركتكرد.بايدتوجهداشتكه

گتداردرايتننيست.تدااتگتويپيشتنهاديِد رانپديرامكان«مطموب»بد نطراحياتگويِ

طراحيشدهاست.«1اتگويمطموبپيشراتاسممي»مالاتهبراساس
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 مقدمه. 1

بنتابراين.برابرباتحالقتمدنجديددرمراحلگتدارتتاري ياترمماتتاستت،«توسعه»

كتااش»،«ايجتاداشتهغال» ياميتاديقآنماننتد«رشدااهيادي»توسعهننايدبهمعناي

اتايااهيتاديتوستعهاستت شاتيهبمكهاينامورازآثارتوسعهيا،معناشود… «تور،

است.ااهياديتوسعهتودداراياركان ابعادارانگي،سياسي 

جامعتهياتا  يژگتيياسمميبامنانغربيرايجتوسعهياامدليسازگاربرايتحميل

اايتوسعهچيست اينتاسهگاه،،اينسؤا امطرحاستكهتاسهگاهپيدايشمدلايران

يتااهگي،چتهتتودراتئتوريزهنمتودهاستتسستپسدرر نتدتوسته«،ماااي نظا»چگونه

«محيتو ا »اندسدرنهايتتتودترسي نموده«ضر را،موضوع ادف»ساتهاريرابراي

سياسي،ارانگي ااهياديِاتگويتوسعهغربيچيستس

اتاتهتيالقپيشتردارتح،بااادافنظا،اسمميكهداليهغربيرايجتوسعهياامدلآيا

اتايرايتجتوستعهبيتر نزمتدلتوانداندسنظا،اسمميباچهاتگو مدتيمياست،سازگار

د بهطرفاتگويمطموباتهيحركتنمايدسبياي

ارتالتا » «رشتدكتا  توتيتد»،نهيجهتوسعهمتاديتمتدنغترببايدتوجهداشتكه

درحتاتيكتهاتدف نظتا،استممي،تكامتلِاستت.«اايكا اا استهاندارداايآنشاتيه

ازپيشتراتدرمننتايادفنهتا ى»پسبهطوركمي.باشدمي«اااا،ايثاراا،آگاايآزادي»

،ممحتو شتدهاستت،ات نظتردمتوردراينپيشترات ا دنياستكهتالرببهتدااسم،،

(91/7/9919ماتىشتراساناسهاندررانريمعظ )برگراههازبياناامالا،«.آترا

۶۰



 

آيد لممكرداتادروجودمياادرنظا،ب بسطبينمأموريتدراينر نداستكهانض

شتوند.دچتارچتاتش ستايشمتي«پيشتراتاستممي» «يااهگيغربيتوسعه»كشمكش

غربتيتوسعهاايرايجمدل«ماااي ،ساتهاراا محيو ا »يازيمننا،شناتت اساسبراين

ست.ضر ريامريدرد رانگدار،راحياتگويپيشراتاسمميبرايط

بمكتهمنزتتت ،رايتجتوستعهحتدفنشتدهاستتمدلمهغيراايگدار،اتگويِد راندر

تعتاري جديتدپيتدا،آنهابار يكردمنانياسمميتغييتركتردهكتهدرنهيجتهگداريارزش

«اتگتويمطمتوب»تارجشده بهطرف«د ضع جو»گدار،ازهوانباايناتگويِكندتابمي

حركتنمود.

مطمتوب»اتگتويچارچوببد نطراحياتگويپيشراتدرد رانگدار،ترسي ترديدبي

ستتكتهدراتگتويِمطمتوب،ديگترتمتاميرمنطالياامريناصواب غي«2پيشراتاسممي

شود.محورطراحيميمهغيراابرمننايلالمنيتدين

شتي )اتگتويد رانگتدار(،ا هاتگويمطموبپيشرات،بد نطراحيمتدلِازطراي،ار

امرينظري غيركاربرديتواادبود.

صتوراگراهتهاستتكته«ر شي،امستاي ميتدااي»اتنههاينپژ اش،درسهسطحِ

اادرارا همالا ا،ازمناحثر شي ميداايصرفنظرشده بهمناحثدتيلمحد ديتبه

پرداتههشدهاست.«شناسي جامعهييمننا»
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مفاهیم، ساختارها و »در سه سطح نظام  ؛چارچوب نظري مباني توسعه غربي .2

 «محصوالت
 

 مباني توسعه غربي «نظام مفاهیمِ»شدن  كیفیت تئوريزه. 1/2


درلرصهتوتيدانديشهلممتيلمميبهمعناينايمهاايزيك)انديشهدينياننيا (يامساه

امساهچگونگي،امساهچيسهي امستاه»مادينيزدارايشدنِيامساهلم ياامساه است

مهكاتلامستاهچگتونگيدرآناستت بترامستاه«ايزيك،رياضي زيست»بوده «چرايي

چيسهي امساهچراييحاك است.

يامستاهممي،ازضتراي اتوقدرنظتا،بنديلمو،برمننايامساهلنظا،ماااي ياطناله

نمايد.ماديتنعيتميشدنِ

داريدرامساهلممي،ر شتحاليق ضراي انتي متديريتتحاليالتااازد تتتسترمايه

اتاحسّتياتا كنهترلاا،تئوريارضااپيشپديرد درمراكزتحاليالاا دانشگاهساارشمي

باشند.مي

بشتراستهواراستت ازانديشهزني تطراقاحهما ادرامساهلمميبراساسنظا،گمانه

د گردا انداشهه دچارتموّنمياايتوددرتوتيداحهمبستگونهتحميميازبناينر ايچ

اتايازجريتانانديشتهچنتينندارد.ات ايبرايصحيح غمطدرتوتيدانديشهلمميشاتيه

كند.ريميدينيدرلرصهانديشيدنبشربهدتيلغيركاربرديبودنآنجموگي
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جامعه »و « جامعه اجتماعي»، «جامعه تاريخي»يافتگي  . ضرورت توسعه2/2

 توسعه غربيمدل ساختارهاي بر اساس  «اقتصادي
 

 «جامعهتاري ي»شدنكيايتتئوريزه.9/2/2

،تعري انسان كيايتنيتاز ارضتا آنمحتد دبتهدرمنانيغربيلم يمساهبراساسا

اساسدرتأميننياز ارضا ماديآننيزشود،بنابراينبايدمهغيراايماديميدنياياطنيعت

اايتاريخبشرارارگيرد.تالسي د ره

شود:برايناساس،تاريخبهچهارد رهتالسي مي

حاظ تدا ،حيااطنيعي:تاري يا تيهي.د ره9

 حياااجهماليحاظ تدا ،:تاري يمهكيبرانالمبكشا رزيي.د ره2

كردنتوتيدبات ييصمنابعمحد دبتهحداكثر:تاري يمهكيبرانالمبصنعهيي.د ره9

 ر ابطتوتيدي

نمودنتوتيدااهياديباشرايطحاظتعادلمحيطزيست:سازگارتاري يآيندهي.د ره4

گترددكتهازميتوتيددرارد رهباتنههبايدتوجهداشتمنشأتالسي اوقبهلواملتمايقِ

لنارااستاز:

انگيزه)ر ابطاجهمالي(د.؛انرژيمينوليج.؛منابعطنيعيب.؛لم  انات .

امچنيننسنتتوسعهارد رهتاري ي،معرافر ابطاجهماليارمالطتعازتتاريخبتوده 

گردد.هتعري بايدنسنيّتتعادل لد،تعادلنيزمهناس باجريان جدانلموميآند ر
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«اجهماليجامعه»شدنكيايتتئوريزه.2/2/2

لمت  »محتورردرن،بتازجامعهسنهيبهجامعهمُاصميزندگيااهياديچرتهدرتحوّل

درنبشتر،درارآيندتوتيدمهكيبودهاست.بهلنتاراديگتردرجريتانگتدرتتاري يمُت«ان

تتريدراتهيتارجوامتعطنيعيبستيار ستيعگسهرشلم  انسن شدهازيكطرفمنابع

ايبستههدرر ابتطاجهمتاليبتهصنعهيارارگيرد ازطترفديگترجامعتهمزبتورازجامعته

ايبازدرر ابطاجهماليتنديلگردد منابعانرژيمورداسهاادهدرتوتيدااهيتادي،ازجامعه

.مندّلشود«مينولي»بهمنابع«انساني حيواني»منابع

لنوانمحورتحتوّلبه اينامر،ازبينراههمحد ديتتوتيددرارآيندتوتيد،دراينميان،

اتايجويييت كيايت سرلت)صراهانگيزكمّساباله الجاباازايشبيتمدنمدرنيههبالث

ا رااترا«انستانينتو»انجاميتده زمينتهلظي درنادرترينمنابعتوديعنيزمان(درتوتيد

تحتوّلدر»،ازاينر ،بهدتيلتحوّلدرظرايتتمنتابعانترژي،انستاني ابتزاريآ ردهاست.

امچنينتحوّلدرلم  اننيزپايگاهتحوّلدرتكنوتوژيگرديتد،به جودآمد.«ارآيندتوتيد

زيرا:

مطاتعتته»درصتتحنهتوتيتدستتنهي،بتته«تجربتته تطتتا»اتت .ر شكشتت لمتت  اتناز

درتوتيدمدرنتغييرياات.«اايآزمايشگااي كش معادتهاي آزمون انهكهاب

اتايد ره»درصحنهتوتيدستنهي،بته«شاگردي ممارست»ب.ر شانهالاللم  اناز

درنتغييرياات.درتوتيدمُ«آموزشيِازپيشتد ينشده

ر ابتط»بته«يدرجامعهسنهير ابطانسانياوم»دراد،بعد،تحوّلدرر ابطاجهمالياز

اتاياتاتوانستهنددرسرنوشتتنظتا،تنديلگرديتد انستان«تدرجامعهمدرننيّدُانسانيمُ

سياسي،ااهيادي ارانگيتويشمشاركتداشههباشند.

،ا تتيندستها ردااي«انالمبدرصنعت،انالتمبدرتحاليتق انالتمبدرانتر»درنهايت،

دبودهاست.تحوّلدرارآيندتوتي
 
 

 

۶۴



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 







«جامعهااهيادي»شدنكيايتتئوريزه.9/2/2

درنبشري،د تحوّلبزرگديگررادر:تاريخمُتحو ا

ااير ابطاجهماليات .ساتهارسنهيتوتيدااهياديجامعهدرچارچوب

ب.نرخرشدجمعيت

برجايگداشههاست.

 تحوّل در علم و فن

 تعادلمعيشهي

گاهسنهي ارانگيجامعهن
 بهموضوعتأمينمعيشت

 محد ديتدرتوتيد)اننوه(

 لواملتمايق

 محد ديتدرمنابع

 موانعدرتوتيدلم 

 علت رفع

 علت رفع

 علت رفع

اامحر ميت  

 علت
 رفع

 جامعهبسهه

 رفع علت

 تحوّلدرصنعت)انالمبصنعهي(
 ازكارگاايبهمهمركز

 علت

تغييرتعري زمان)لم 
ريزي(امهبرن  

جوييدرمالياستوتيدصراه  
 علت

 ت ييصدرنير يانساني
  توتيدتكنوتوژي

 نسنتبينجمعيت
  كيايتتوتيد

 علت
 رفع

 علت

 تعادلرااه)توسعه(

 تحوّل در تولید

 تحوّل در روابط اجتماعي

2 

4 

1 

2/2/2 محوراايپديدهتوسعهااهيادي  

۶۵



 

چرتهاصميزندگيااهياديبشرازارتنتا مهالابتلجمعيتت چگتونگيتتأمين)كيايتت

گردد.سي ميتوتيد(نيازااياساسيِتدا ،حيااتر

اميشهبينجمعيت نيازاايايزيكيِادامهحياا،رابطهد طراهبراراراست.جمعيتدر

،ب شيازنير يانسانيآن تدا ،زندگيويشبراياراا آ ردن سايلارتحظهازحياات

طنيعتيدرگداردكهباذتايرلممي انيجامعه بامنتابعتودرادراتهيارارآيندتوتيدمي

گدارد.تمايقشده توتيدتاصّيرادراتهيارجامعهمي،دسهرس

بترايظرايتتوتيددرارد رهتاري يبالواملديگرتمايقشده بهتوزيعحاصلتوتيتد

انجامد.كيايتتعادلبينجمعيت توتيد كيايتتوتيد اتگويتوزيتعدراترااميتانواده

است.شدنماهو،لداتتااهيادييايتتئوريزهد رهتاري ي،معرافك

پيتدايشسنهي)تعادلدرسطححداالمعيشت(بتهدتيتل«معيشهيتعادل»برايناساس

جايگزينآنشدهاست.«تعادلرااه»ا ري هه رنسانس انالمبصنعهيبه

نستنيبتهيااهه حج االتريااهه،جمعيتر بهگسهرش سعتتوسعهدركشوراايك اما

شدااازايشيااههاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معيت جامعهج  

 توتيد

توزيعِ
 توتيد

نير ي
 انساني

 ذتا ر
 لممي اني

منابع
 طنيعي

 

. الگوي تولید1  

 

. الگوي توزيع2  

 

. الگوي مصرف3  

چرتهاصميزندگيبشر رابطهآنبانسنتجمعيت توتيد /2/2   

۶۶



 

بر  «، كالن و توسعهسطح خُرد»توسعه جامعه اقتصادي در  «موضوعاتِ»بررسي . 3/2

 توسعه غربيمدل  ساختارهاياساس 
 

«سطحتُرد»موضولااتوسعهجامعهااهياديدربررسي.9/9/2

رجامعته،متوردداتتد«توتيتد،توزيتع ميترف»دايبتهباانالمبصنعهي،كيايتنظ 

«رانتدمان،ثتر ا،درآمتدلمتومي» تعادلاينسهب شدربا راهنااهياددانانارارگرات

دردر ننظا،ااهياديمتوردداتتاترار«ريزي،سازمانداي،اجرابرنامه»ايااينالشنمود.تدا

زمينهمديريت،،(اابهالهناراا)سها تنديلماتكيت«ماتكيتازمديريت»گراهه باتاكيك

ازطرفديگرامساهمتديريتدموكراستيدرمتديريتااهيتاديانعكتاسمادياراا گرديد.

اتاياتا)اكثريتتآرا (سرنوشتتمتديريت%ستها،درشتركت19ياات بادراتهيارگراهن

ااهياديرانيزمهحولكرد.

داريبه جودآمدندمايهلنوانسمولااهيادسراايسهاميلا، تاصبهازاينر شركت

ااهيادجوامتعرايشده بانكمركزي،سرنوشتادراكمّيااارگانيزهشدند به سيمهبانك

بهلهدهگرات بامعادتهنشراسكناس،توازنبينارزااراايجتادكترد.يعنتياتوانينتجمتع

داريشكلگرات.ثر ا،مكانيزه ساتهارااهيادسرمايه

يابنتدكتهبهواننتدبترتالاضتايمتؤثررمايه اوانينآندرزمانيكارآييمتيحالتجمعس

ايجتادابرلهدهگيرندكهايتنمهت بتااجهماليحاك شوند ادايتنياز ارضاياجهمالير

شود.تأمينمي«نظا،موازنهادرا»دربازاربه سيمه«مكانيز،لرضه تالاضا»شرايط

«توتيد،ثر ا تكنوتوژي»ااتحوّلياات بهناعگداريدرد تتازاينر سرنوشتاانون

تغييرجهتداد.





۶۷



 

داريدرسطحتُردمحوراايساتتموضولااااهيادسرمايه  















«سطحكمن».بررسيموضولااتوسعهجامعهااهياديدر2/9/2

وجتوداايسياسي،لماتبرساتهارنظا،انالمبصنعهيباتحوّلدرنظا،ااهيادي تحوّلد

تعادلميكتر )ُتترد(در احتداايتوتيتديبتهتعتادلمتاكر گرديد.«ااصمهطنالاتي»آمدن

 تغييرظرايتداد د شاتيهاصتمي تااييدرسازماندايكلجامعهيعنيتعديلت)كمن(

اساسيلم ااهياد)ااهيتادُتترد كتمن(،منتانينظتري ز،بترايكتاركردنستنها مهعتادل

اتايلممتيدركتارگيرييااهتهوامعمزبوربتابتهااهياديدرجوامعصنعهيرااراا آ رد ج

ااياوقتوانسهندتاحدّزياديبرتأميننيازاايااهياديجمعيتتودتوايقيابند.حوزه

ممحظهنسنتبينلرضته تالاضتايمتؤثراجهمتاليتعيتينباااازسوييمكانيز،ايمت

الي،ادايتنياز ارضتا جوامتعممحظهنسنتبينمالد راا تالاضايمؤثراجهمباشود مي

ااهد ازسويديگرنظا،موازنهادرايعنيتعتاري حالتواي،مياااا تراستكارتلبهدست

 قوانین تولید
4 

 

 حكومتنظ برتوتيد،توزيع ميرف

 قوانین تجمع سرمايه
2 

 

اا كيايتجريانمديريتشركت

 ااهيادي

 انین كارآيي تجمع سرمايهقو
1 

 

 جم امكانااكشور نسنتآنبهتالاضاي

 مؤثراجهمالي

1/3/2  

۶۸



 

 شتي آنراتعيتينكردهاا مجوزاابهلنوانشرايطمكانيز،لرضه تالاضالملت ييص

موضوعتوسعهراازطريقنظا،اايبرنامه اتگواايبانكينيزربطبينتعاري  كند.مدلمي

كنند.موازنهادرابيانمي

گردد.اايدموكراتيكميداريجايگزيننظا،برايناساسد تتسرمايه
 



«سطحتوسعه».بررسيموضولااتوسعهجامعهااهياديدر9/9/2

شتدننموجتود،ستهمحتورذيتلدرمكتانيزهاندازتمتداايتوسعه چش براساسبرنامه

باشد:دارياابلداتميياراااجهماليدرد تتسرمايهاته

تاازاراتا متديرياازاراتا،ست تنتر،»ستازيدرلرصتهاتابتاحادثته.تحوّلدرانگيزه9

شدنآندرلرصهانراجهمتاليدراا نهادينهشدننيازمندي بهدننالآنمهنوّع«تحاليالاا

،پايگتاه«حترص»كشاند.يعني صت  يمدرنامر زميد اتگواا،بشررابهدننالدنيااات مُ

گيرد.اوانينتحريكجامعهارارمي

ازطريقاتتمق«د تهي،تيوصي تعا ني»اادرساتهارمديريهيارسهب شِ.انگيزه2

بنتدياتگتويِدرندراات طنالتهمُگردند ارمانداي ارماننريِمكانيزهمي«حَسَدسازماني»

گيترد.درنهيجتهمتديربتره،مهناس باپر رشِسازمانيماديجامعهشتكلمتيميرفجامع

كند.مه يص مه يصبركارگراني كارگرانيبركارگرسادهحكومتمي

.برايناساس،منابعنير يانسانيبهآثارمادهيعنيتكنوتتوژي مظتاار نموداتايآن9

داريبترايجامعتهمدرنيهته،ارمغتاند تتتسترمايهاازارمتديريهييابد ايننر،ت ييصمي

درن(.پرسهيمُباشد)بتمي





۶۹



 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 توسعه غربي ساختارهايتوسعه جامعه اقتصادي بر اساس  «اهدافِ». بررسي 4/2
 

شدنارآيندتوتيدثر اكيايتتئوريزه.9/4/2

بودجته»،«گداري سرمايهاندازپس»شكااه(دارايسهمهغيّرگپس)سهمدلااهياديتري

مهغيّتراصتميدرلنتوانبه«گداريانداز سرمايهپس»است.«صادراا  ارداا» « راندمان

براساسمحورارارگراهنبازارآزاد،بودنتوتيددرتوسعهاست.ازاينر ،منيّناط مدلاين

ساتهاراايسياسي،اضتايي گيرد بودنلرصهتوتيد،ب شتيوصيمحورارارمي راابهي

ااييعنيبودجه راندمانكهشاتيه؛اجهماليدرحمايتازب شتيوصيبايداعّالباشند

لممكردب شد تهياست،بايددربا راهنتوتيدناتاتصمماي ثر امماتي درآمتدلمتومي

جتااهدستياات ازآنتمشنمايدتابهوانازاينراگدربهمظاارتمدنمدرنيهه مننايرا

باشتد،تتدااتگتوياتممتل جهتاننمتيكهااهيادمماياركشوربريدهازااهيادمنطالته،بتين

 قوانین تحريك
2 

ايجادتنوّعدرشهوااازطريقتنظي 

اايتوسعه)منناارارگراهنتداابرنامه

اتهزايدمادي(دا    

 قوانین تحرّك
1 

اازطريقارتالا اتمقايجادانگيزهدرراهارا

 حَسَداجهماليدرنظا،مديريتحرص

 اجهمالي

داري قوانین دولت سرمايه  
4 

ت ييصيااهنمنابعنير يانسانيبه

 تكنوتوژي

پرسهيمدرنبهمعنايشكلجديدبت  

داريدرسطحتوسعهمحوراايساتتموضولااجامعهسرمايه  3/3/2  

۷۰



 

باشتد،يعنتيباباليتهكشتوراامتيموازنهصادراا  ارداانيزدرراسهايارتالا ثر اممايدر

كند.ميااييكممتدرارآيندتوتيدتنعيّتتوازنارزينيزازشداانگيزه






 

 

 

 







شدنارآيندتحاليالاا.كيايتتئوريزه2/4/2

جوييدرمالياستوتيدبهمعناينظا،ارزشيماديدرارآيندتوتيدبتوده ايتنامتر،صراه

نمايد.داريتعري ميتحاليالااسازمانيرامهناس باتالاضايمؤثراجهماليدرنظا،سرمايه

اايمهمركز اتوماستيون،اازاركند نر،اكونوميكراتعري ميانسانِنياز ارضايمادي،

برايناساسطمند.مهناس باتودرامي«زمينهتحاليقِ» «موضوعتحاليق»،«ر شتحاليق»

 ثر ا
 )درآمدسرانه

 توتيدناتاتصمماي(
گذاري انداز و سرمايه پس  

4 
 

 ب شتيوصي؛
اط توسعهااهياد

اا()شركت  

 بودجه و راندمان
 نظا،موازنهادرا 2

دارياار،نظا،سرمايه  
حاك برسازمانبرنامه 

 بودجه

 بازاركا 
 بازارنير يانساني
 بازارسرمايه

ابزارربازا  

 1 صادرات و واردات
 بازارارز توازن
 درنظا،پوتي

 )معادتهنشراسكناس(
 به سيمهبانكمركزي

اا)بودجه(نظا،ماتياا
اا(نظا،بانكي)ت ييص

 اا(اايتوتيد)حمايتيارانه

داياا،آموزش،اوانين،نظ امنيهي،اضايي،سياسي،بانكي،زيرساتت  

 ريبهره
كارآمدي

 تدمااد تهي

گپسدرمدلتريمهغيرااياصمي حاك   1/4/2  

۷۱



 

جهتاني،»بندينموده مالياستأثيرامنيتسترمايهدرر ابتطمديريتتحاليالاا،سودراطناله

ارز،»دانتد امنيتتستودسترمايهبتهنترخااتزايشجهماليميرادرسودا«اتمممي ممايبين

شتود امنيتتكارآمتديتكنيتكبتهتغييتردرماليتاسلينتيتعيينمي« ريسرمايه بهره

گردد.تعري مي«سرلت،دات تأثير»

ازاينر ،بازاريابينظا،محيو ادرارآيندتوتيدتغييريااهه تحتوّلدرمكتانيزهكتردن

اادرنظتا،ماتااي  آمتوزشنيتر يبهينهر شدرنهايتاراايمديريهي اجهمالي ساته

بته«شتدنارآينتدتوتيتدثتر اتئتوريزه»رسيدنبهادف بنابراينطمند.انسانيكارآمدرامي

توضيحدادهشد،نيازمندمديريتتحاليالتااجديتدبوستيمهتوتيتد9/4/2معناييكهدرلنوان

 باشد.اازاراايم يوصتودمينر،اازاراا س ت



شدنارانگسودآ ريتئوريزهراايمهغي.9/4/2

ارتالا سودسرمايهازماتكيتتيوصيبتهماتكيتتحالتواي ازماتكيتتحالتوايبتهات (

گتداريدرتجتاراجهتاني ااتنديل مكانيزهشدهاست.تدامستأتهسترمايهنظا،منابعممايِ

ايآمايشجغرااياييكرهزمينبرايارتالا سودسرمايهاست.شنا ربودنآنبهمعن

جتايياتايآمتايشسترزمينماننتدمهتاجراازر ستهااابتهشتهراا جابتهشاتيهب(

اتاينستني،درمنطالته اتا مزيتتاادرجغراايايسرزمينييككشور،بهارصتمهاجرا

گردد.اتمملتعري مير ابطبين

راتاهيتكممتت ستطحدرآمتد اتگتوي»دامنيتااهياد،بهسطحازطرفديگرايجاج(

كمّتيشتدهنمايد بترايتعيتينظرايتتارتنتا اتدرا يكممتبازگشتمي«توزيعدرآمد

يتككشتورراجتع«توتيد،كيايتازينهياتوتيتدناتتاتصمماتي»ااهياد يكممت،بهظرايت

 گردد.مي
 

۷۲



 

 توسعه غربيالگوي  «محصوالتِ»شدن  كیفیت تئوريزه. 5/2
 

ااهدارمماياركشوربهظرايت كارآمديتكنيك تكنوتوژيآننظتا،درليترمدرنيهته

نمايد شاتيهديگرمديريتتوسعهپايداربهميزانسممهي طو نيبودنلمتربازگشتمي

عريت اايمهمك)كنهرلنترخجمعيّتت(تانسان جموگيريازمرگ ميراا كنهرلبيماري

اايسياسي ارتالا سطحارانتگشتهر ندي انضتنا اجهمتالي  جتدانشود آزاديمي

آيد.كاريازدسها رداايجامعهمدنيبهشمارمي

اتا تكنوتتوژيِمحوراست.ازايتنر تحاليالتاا ظرايتتآزمايشتگاهتوسعهپايدار،دانايي

دگي تنوّعكا اتا تكنوتتوژيانتردرتربيتنير يانسانيدرنظا،آموزش پر رش،گسهر

امگتيمعتراف…مطنولتاا اتا شتنكهارتناطتاا م تابراا نالتشكهتاب،ايجادرسانه

،زيرستاتت«تحاليالاا» «تكنوتوژي»آيند.يعنياايكمّيب شارانگبهشمارميشاتيه

اتمممياست.اايجهاني بينحضورااهداريكممتدرسازمان

محيطزيست،ااياجهمالي،امنيهي،اايتمدنمدرنيههدرلرصهراهحلبرايچاتشارا ه

اادرتمتدنموجتودازطريتقتنظتي انرژي صداامالوتهديگر،معرافظرايتمشاركتممت

متتداكراا مستتابالاا،اتتادرمعااتتداا،اتمممتتياستتت.تعتتاري ،تكتتاتي ،تطنيتتقاستتنادبتتين

ااازمنظرتوسعهسياسيجهانياست.تسرنوشتمميكنندهتعيين
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در دوران گذار؛ در سه  اسالميپیشرفت مدل چارچوب نظري پیشنهادي براي  .3

 «نظام مفاهیم، ساختارها و محصوالت»سطح 

 

 در دروان گذار فلسفه تاريخ الهيمباني  «نظام مفاهیمِ»شدن  . كیفیت تئوريزه1/3
 

« حيتانيلالمنيّت»درامساهانالمباسممي،براساس«ازني تطراقاحهما گمانهنظا،»

لظمهتهازطريتقاسهواراست.ازاينر ،درزمانغينتبالنايتااتاصتهحضتراحتقجمتت

نمايد.سيرتاري يتودراطيمي«طالتجريان»،حضرا تيلير)لج(

تكتاتي »گتردد مشت صمتي«موجتوداالته»براستاس«اارادتكاتي »در ضعموجود،

اتوانينميتوبمجمتسشتوراي«لد،م اتات ممحظه»بانظاراشوراينگهنان «اجهمالي

يعنينهتاددانشتگاه«حسّيلمماي»بهلهده«ماديتكامل»شوند اسمميبااسم،تعيينمي

باشد.مي

ه بنديلمو،برمننايامساهانالمب،بهصوراذيتلبتيننهتادحتوزنظا،ماااي ياطناله

دانشگاهتالسي شدهاست:

امستاه» «حتوزهنظتري انهزالتيِمنطتق»،بتهلهتده«چرايي امساهچيسهيامساه»

باشتد.درنهيجتهضتري متي«دانشتگاهنهاد» «دموكراسيشدنِامساه»،بهلهده«چگونگي

ر ،توااتدشتد.ازايتن«9» «2» امساهچيسهي چراييبهترتيت «4»امساهچگونگي،

درچاتشاست.«گرايدانشگاهحسّمنطق»با«گرايحوزهحجيّتمنطق»

توتيتدلمت  معراتتبتهت ييصِ»بنابراينتنظي نالشهجامعلمو،بايدباتغييردراتگوي

تغييرنمايد.«اسمميانالمباايِگيريناعجهت





۷۴



 

م مبارك نظا »و « جامعه اسالمي و انقالبي»، «جامعه». ضرورت پیشرفت 2/3

 در دوران گذار بر اساس فلسفه تاريخ الهي« جمهوري اسالمي ايران
 

شدنجامعهكيايتتئوريزه.9/2/9

 كيايتتنيتاز ارضتا آن،«انستان،جامعته حيتاا»براساسامساهنظا،اتهي،تعريت 

شتود؛بمكتهنيتاز ارضتا طنيعتتمتاديبايتدازستاتهاراايمحد دبهطنيعتتمتادينمتي

جريانارضا »بايداز تكاملساتهارااياجهمالينيزتنعيّتكند«اجهمالي،انساني،تكاممي»

تنعيتتنمايتد.ازايتنر ،ا تتينتالستيماا«جريان  يتتتتاري ياتهيته»يا« نيازمعنوي

«جامعتهاتحتاديجامعهاتهي،جامعتهاتهالتاطي »امساهتاريخياحياادنيايمادي،اجهماليِ

:اتهيدرامساهتاريخلنارااستباشد ا تينمالاطعرشد جوامعمي

امهحانتاا»اامنهمبتهازانو حضراآد،)ع(تابعثتپيامنراسم،)ص(:مرد، امّتات (

است.«پرسهانبت»ااباسمطهباشند غمنهحكومتمي«حسّي معجزاا

اتاحضرا تيليتر)لج(:مترد، امّتتاتشأناسم،)ص(تاظهورازبعثتپيامنرلظي ب(

اتابتاستمطهباشتند غمنتهحكومتتمتي«ينتلالممعجتزاا لالمنيّتتامهحانتاا»منهمبه

 است.«مادياايادبياا»

 امهحانتاا»اتامنتهمبتهازظهورحضرا تيلير)لج(تابرپاييايامت:مرد، امّتتج(

است.«ايمان ياليناال»ااباسمطهتباشند غمنهحكوممي«)شهودي(ر حيمعجزاا

استت ماننتد«رشددر نيمراحل»برايناساس،تاريخ تمدنبشريدرارمالطع،داراي

اتايتكامتلاايتمدناتهيبراساسنيازمنديگردد د رهرشدانسانيبهسهد رهتالسي مي

گردد.يخبازميدرمالطعد ،تار«اسهضا هبهلالمنيّت حيجريان»اتهي،به

دارايسهد ره:«تاالهتكامل»

 اايلمميه)انلازبموغ(گري)نطاه(تاپديرشمنطقاسهناددرحوزهاتناريات (

۷۵



 

تكامللم اصولاالهمكماين)انلازبموغ(تاپديرشلم اصتولاالتهاحكتا،حكتومهيب(

 )بموغ(

تمدنحالاهاتهيبتراستاساالتهپديرشلم اصولاالهاحكا،حكومهي)بموغ(تاپديرشج(

 لشريشيعهإثني

جريتانظرايتت»نسنيّترشد اسهضا هبهكمماا حتيدراترمرحمته،معتراف باشد.مي

تعتادل لتد،تعتادل)ميتزان(نيتزدرر ابطاجهماليدرآند رهاست بايدنسنيّت«طالت

درآند ره،تعري گردد.«هيباتغهاتمشيّت»به«توتايِ جدانلموميجريان»مهناس با







 

 

 

 

 

 

 

 

 

اايتاري يتمدناسمميرابطهميانانسان،جامعه د ره  

 1 د رهتاري ياطريا تيه

پديرد رهتاري يشكل  2 

گراههد رهتاري يشكل  3 

 4 د رهتاري يتمدناسممي

اايجوامعاتهيلواملتمايقتوتيداتمق؛درتالسي د ره  

حاظ تدا ،حياااجهمالي
نادال  

 انالمبارانگي

جاننهاجهماليمالا متامه  
 ازد تتحالاهاتهيه

پيدايشانالمباسمميبهمعناي
ايجادامنيتاجهماليلنادا

 تدابرايامّتاسممي

1 

 2 انديشه

 3 راهار

تانوادهتمساجد ايئااتنظا،  يتمطماله
اليها  1 

 2 تاالهتاسمميّتمعاد اتاسمميّتمدلاداره

«ابزاري،طنيعيانساني،»مالد راا   
3 

عه
ام

 ج

ن
سا

 ان

خ
ري

 تا

 انگيزه
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جامعهاسممي انالمبيايرانشدن.كيايتتئوريزه2/2/9

تاريخمدرنبشري،سهتحوّلبزرگرابهتودديدهاست:

.پديرشاتهياراادرمديريتسياسيبشردراات امساهشدندموكراسيغرب9

 طوركياي كمّيبهشيدندرتوتيدلم ؛.بهپديرشرساندنمنطقجديددرلرصهاندي2

« توتيتدتكنوتتوژيصنعت»باتحوّلدر«ارانگي،لمومي،اجهمالي».ارتالا سطحرااه 9

 اازاراااازاراا نر،درلرصهس ت

براساسامينتحوّ ابودكهچرتهاصميزندگياسمميكتهبتراستاستمتدناتهالتاطيِ

يد جهاناسم،تجزيهشد؛امتابتادرعلميتقازاستهعمارنتو مسممانيبناشدهبود،ار پاش

اتشأناسم، ايا،شتكوامندمماتتشتري ايتران،تحتتزلامتتدرنبه سيمهاالهايلظي مُ

اتعظمياما،تميني)ره(،نظا،منتارعجمهتورياستممياهللتمرجعيتدينيشيعهحضراآي

اسم،بعدازشكستدرمالابلتمدنرنسانسبتاازسويديگر جدانلموميجهانبوجودآمد.

پناهبردهبودتابهواندانهالا،«ماديِماركسيسهيلداتت»اناعالشديدبرايحاظتود،به رطه

داريبگيردكهاينامرنيزباشكستمواجهشد.تودراازبموعغرب نظا،سرمايه

حاكميتتجهتانيبتر ز» «شكافطنالتاتيايجاد»بنابراينلداتتماديِااهيادغرب،لمات

شدهاست لتداتتمتاديِااهيتادشترقكتهازطريتق«داربرتمدنبشريسمطهاشرسرمايه

باااامتهپترچ نمودنيزرجهاناسم،ارتزاقميد« سازماندايانگيزهجوانانمسمماناري »

لداتتاتهي ارآنيِجمهورياسمميار پاشيد.

نتتاباستتم،»بمتتوعشتترق غتتربتتتودرادرمالابتتلانديشتتهجديتتد د بتترايتتناستتاس

انالتمبااامته»بيند اكنونبعدازايجادانالمبسياستيِاستممي،ضتر رامي«محمدي)ص(

اتايشتدنِدرمديريتنظا،،ضربهد ،رابرامساه«شدنِاسمميامساه» تكيهبه«ارانگي

نمايد.اا اردمي غينآناايدردموكراسيغرب شرق لداتت

۷۷



 





 

 

 

 
 

شدننظا،منارعجمهورياسمميايرانكيايتتئوريزه.9/2/9

تحوّلدرچرتهاصميزندگيمعنويبشر،طيگدرتاري يازدرگيري لينيّتحتاك بتر

هارشود اينامر،لماتبهينهراااياسهكناربرضدجامعهاننيا ،ا تيا  مؤمنينشر عمينظا،

گتردد.تحتوّلدرر ابتطاامتيمؤمنيننسنتبهمحيط اضااايحاك برزندگياجهماليآن

درماليتاسمديريت»رابه«درمالياسموتويّتمديريت»سالاتير،ادراعاز911اجهماليدر

هميدرنكتهمحتلابتاتايمُتتنديلنمودهاست.ازطرفديگر،ارآيندادارهزندگي«مشاركت

مهكياست. يژگتيلمت  اتنازيتك« انلم »برمحورهورياسمميشدهاست،نظا،جم

تريدراتهياربشراراردادهاست ازطرفديگر،منابعانترژيِطرف،منابعطنيعيبسيار سيع

تنتديلشتده«منتابعميتنولي»به«منابعانساني،حيواني»مورداسهاادهدرتوتيدااهيادياز

گرااراردادهاست.ازاينر ،سجدهبتراديبشررابسيارپيچيده،مهنوّع تحوّلاست تكاملم

«تيترافداتت» «سرلت»،«كيايت»،«يتكمّ»انگيزبودنِدسها رداايلم بهمعنايالجاب

توتتد»رااراا آ ردهاست ايتنامترنيتز،چيتزيجتز«انسانينو»درتس يرطنيعت،زمينه

ننودهكهموردانول پديرشجامعهجهانيارارگراههاست.«ت مدرنيههارانگينودراا

اتتايمتتادي تنتتوّعدرستتطحزنتتدگيتكنوتتتوژي،»درندرااتتت ِمُتتيتتااهگينظتتا،توستتعه

،چاتشاصمينظا،منارعجمهورياسممياست.بنابرايننظتا،جمهتوري«دسها رداايلممي

 چرتهاصميزندگياسممي رابطهآنبانظا،اتهالا  نظا،اتحاد

 منناي حداجامعهاسممي

ارتالا ظرايتاتمق 
ااياتهيارزش  

گاهگوبا
اايتمدن
 اتهي

تغييردرباات
اايمهاجرا

 نير يانساني

تغييردر
جارااياي
 مادي

تغييردر
اايااكارگيريجهت

 لمومي

 

. الگوي درگیري اخالقي1  

 

. الگوي تفاهم ديني2  

 

. الگوي تعاون اسالمي3  

2/2/3  
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،بهحيااتودادامتهداتد«ابزاريِ انيلممي،»اسهالملِاسمميبايدبهوانددرمراحلگداربا

دست« معاد ااسمميتعاري »براساسِ«اسمميتكنوتوژي»اايبسيارد رتربه درسال

طمندتتابته ستيمهرامي«نالمي،لالمي حيااطنيعي»اادراموريابد.اينامر،تحوّلدرر ش

متتادي ،كتتاربرديارانتتگ» «اتتانظتتريحتتوزه التتيانهزارانتتگ »منطتتق ر شجديتتد،

درا ذ بشوند.در ااعارا هتئوريِكتاربرديِ  يتتمطمالتهااليتهدر«دانشگاهنگرِمجموله

«اجهمتالي ااهيتادي،لممي،ارانگي»گشايتحوّلدرساتهاراايِلرصهادبيااسياسي،راه

حالاتهتمتدن»،«ارانگتيانالتمب»دبهواندبتااست.درنهايتنظا،منارعجمهورياسمميباي

ريزيكند.پي…ااامچونانر،صنعت،تحاليق،توتيد رادرامهلرصه«اتهيه



























نظا،جمهورياسمميپيشراتمحورااي  

درگيريبانظا،جهاني
 اسهكنار

اضطرارلمميدر
ااينظا،رمانآجريان  

شناسيارانگآسي 
 نظا،

ضر راتحوّلدر
اار ش  

 لمت

 لمت

 لمت راع

اشارتوّر، گرانيلماتارج 
 مرجدرزندگيماديمرد،

 لمت

تحوّلدرر ابطاجهمالياز
يقمناظرااسازمانيطر  

 لمت

 لمت

ضر رامالا متدرمالابل
تهديدااجهاني،

اياتمممي منطالهبين  

با راهنانهظاراابهتنع
شعاراايلداتتدراتگوي

 ميرفغربي

 لمت

 لمت

3/2/3  

اجهماليتحوّلدرر ابط تحوّلدرارانگ نظا،  
بهمعنايپيدايشانالمب

 اسمميايران
4 

 ضر راتحوّلدر
منطقاه  تنديل
 آنبهمنطقتااا 

2 

 راع

 راع

 راع

 راع

 راع لمت

 ايجادارصتزمانيبرايدسهيابي
 بهامساهشدناسممي

تهديدااجدّيبرضد
نظا،بهدتيللد،ادرا
 ادايتزندگيماديمرد،

ضر راتحوّلدر
توتيد،ااهياد،»اتگوي

«صنعت  

 

1 
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سطح خُرد، كالن و »در  نظام جمهوري اسالمي پیشرفت «موضوعاتِ». بررسي 3/3

 اسالمي در دوران گذار ساختارهايبر اساس  «توسعه
 

موضولاانظا،جمهورياسممي«سطحتُرد»يبررس.9/9/9

بابرپاييانالمباسممي،حاظامنيتداتلبرايتتدا ،حيتااانالتمب مالا متتدربرابتر

ارانتگايثتاردر»،«طمنتيشتهادا»تهديدااتارجي،درا تويتا لاترارگراتت.ازايتنر ،

لنوانسهمهغيّراصميموضوعنظا،،،به«ااياسممي دينيدااعازارزش» «ااتماميزمينه

ااياتهتيِرانتراننظتا،،گيرياا جهتدردااعازارزشارارگرات.بسيجمردميموردتوجه

داد تأثيرنهاداايانالمبنيزبرتاستههازنالشنهاداايانالمبيرادرسرنوشتنظا،نشانمي

د.شجامعهزنانمسممان،محالقنميلبديبد ننالشبيادهبوده اينمه نيزنهادتانو

سمول»لنوانباشند،نالشنهادتانوادهبهيميااياتهيداراياادافاتماجاكهنظا،ازآن

ستپاه»گيريساتهارنهاداتايانالمبتيامچتونباشد درشكلكنندهمي،تعيين«اتهيجامعه

ااميتداشتهه «ستميميونيارتشبييا» بسيج«سي ششميميونياطملاا»،«پاسداران

توانسههاستاتمقرادرجامعهارگانيزهنمايد.

اتمممتي،بتا ر دنظتا،بعدازاطعنامه تثنيتنظا،سياسيدرجامعهجهاني نهاداايبين

پر رشتي اتتمق»،درمالابتل«انالمبتيستاتهارااي» «تتانوادهنهتاد»درلرصهسازندگي،

تتدا ،»رغت بوجودآمتد.امتالمتي«ارانگيغربتهاج »اهند بسهرارارگر«آموزشيغربي

اتامالوتتهتُتردديگتر  ده«جمعيتكنهرل»،«كاريبهاحشا  بزهتظاار»،«توّر،»،«گراني

جهاني،لماتبالتاينظتا،شتدهاابااسهكنارااياجهمالي،تشديد تدا ،درگيريايجادآسي 

.است





۸۰



 

موضولاانظا،جمهورياسمميايران«كمنسطح»بررسي.2/9/9

جهتان،جهتان»انالمباسمميباتحوّلدر جدانلموميبشريت،توانستتااكتارلمتوميِ

تأمتل،داتت تجديتد»بته«زندگيدرمسيرمتاديانحيار»رابهجاي«اسم، مرد،منطاله

.سوقدادضدنظا،اسهكنار،ايا،بربهااراآنبعضيازاراتوانده ماديدرزندگيِ«نظر

اتممتلجامعهجهاني،جامعهبين»با«سياسي،ارانگي ااهيادي»براراريتعادلدرر ابط

بوده امر زه،ااهدارنظا،منارعجمهتوري«صيانت نظا،حاظ»بهمعناي« كشوراايمنطاله

اسممي،لاملگسهرشر ابطنظا،شدهاست.

درلرصتهمتديريتنظتا،درد راناشتتستالداتاع«رايشكارشناسي»آزمون تطاي

،درلرصهمتديريتنظتا،درد رانشتانزدهستال«غربيكارشناسي»مالدّس آزمون تطاي

بتراي«د تهي،تعتا ني تيوصتي»،تجارببسياريدرب ش«توسعهسياسي» «سازندگي»

اتاياااسهاادهنمود بهضتر رانتوانازآبه جودآ ردهاستكهمي«ااراد،اصناف نظا،»

دستياات.« موضولااجديدترااداف»جديدبرايترسي 

توتيتد،توزيتع »داتد،اتگتويچهبيشهرازامهالهمادلموميرامورداجمهاترارمتيآن

استت «محتورتيوصتيااهيتاد » «محتورد تتتااهيتاد » آزمون تطايآندر«ميرف

اايدينيمرد،ايرانت يّييدرلرصهااهياد،انگيزه-يند ر يكردلمميانجارشكنيذاتيا

رامورداجمهاراردادهاست.لد،تحالقلداتتدرزنتدگيمتاديمماتتشتري ايترانازيتك

موجت تعري  تحالقلداتتازسويديگر،طرف، با راايدينيمرد،شري ايراننسنتبه

اتادركنتارگداشتهندهاست اينمه باتيتمي انالمبتيآنتهديد چاتشاصميدرنظا،ش

ظرايتكهدرنهايتدرلرصهانه ابااتنموريااههاست«سياسي،انالمبي مداني»اايجناح

پيرامتون«براتان،منطتق تحميتل»بتهپتديرش«گرايتيتحتزاب»مشاركتسياستيمترد،از

عنايسيرجريانتالاضايمؤثراجهماليبترمننتاي،مامرااينظا،ارتالا يااههاست.اينچاتش

.نظا،اتهياست

۸۱



 

موضولاانظا،جمهورياسممي«سطحتوسعه»بررسي.9/9/9

گردد:باارسالرسو ناتهي پرچمدارانتوحيد،سهمحورذيلاابلداتمي

كيايتحاظ حداكممهتوحيديات (

 اايتمدنحالاهاتهيهاندازترسي چش ب(

اايلداتتاتهيهرنامهبج(

اتهتي،«تاتاليت،ربوبيتت اتدايت »برايارگانيزهشدننظا،اتهياراااجهماليدرجريان

نكااذيلاابلداتاست:

جهاني،بادلوابهتداپرسهي مالا متدرمالابلتمتاميِ«انگيزشاجهماليِ».تحوّلدر9

ر انتي،ذانتي »بترايايجتادامنيتت نظا،استهكنارجهتاني«اا تهديداا اا،جنگدشمني»

استهوار«اتمقجوامعبنيان»اتهياست،تا«اا،حالوق تكاتي  ارزش»اادرپناهانسان«لينيِ

بماند.

جامعهجهاني،باتااا درموضوعتداپرسهيدرسه«بينشاجهماليِ».تحوّلدرپر رشِ2

 حتدا »ياانگيآندرماتااي پايته اثنااام«چرايي،چيسهي چگونگي»سطحامساه

اتتايباشتتد بايتتدبهوانتتدامتتهلرصتتهمتتي«اتهيتتار آگتتااي» «زمتتان مكتتان»،«كثتترا

حاظنمايد.«نظا،اكريجوامعبنيان»رادر«شناسي،رياضي طنيعتاسهي»

ردانشجامعهجهاني،باتوتيدتكنوتوژياستمميبترايايجتادبسته«گزينشِ».تحوّلدر9

 جريانكارآمديآنبااراا نمودنشترايط«حياا،جامعه انسان»تداپرسهيدرسهاممر ِ

ايزيك،شيمي»ازاينر ،لمو،پايهدر.باشدمي«منطقكاربردي،تجزيه تركي »آزمايشدر

است.«جوامعاتهينظا،صنعت بنيان»،معراف « زيست



۸۲



 

 ساختارهايبر اساس  نظام جمهوري اسالمي تپیشرفالگوي  «اهدافِ». بررسي 4/3

 اراسالمي در دوران گذ
 

توتيدثوراگيريتغييردرجهت.9/4/9

سهشكااه)غربي(دارايسهمهغيّرذيلاست:-گپسمدلااهياديتري

(4گداري)انداز سرمايهپسات (

 (2بودجه راندمان)ب(

(9صادراا  ارداا)ج(

،برايد رانگداراابلاسهاادهاستت.بنتابراين«گيريحاك برآنجهتتغيير»بااينمدل

داتد متي«سطح مننتايراتاهتوا »درااهياد د رهگدار،جايتودرابه«يمحورتوتيد»

باشد.مي«كنهرلِ ارداا»ازطريق«اسهراتژيارتالا انهظارااتغيير»اين،بهمعناي

باكرامتت بتازار»،بته«داريد تتسرمايهيحولاامار»لنوانهتعري بازارآزاد راابهيب

شتود ايتنر نتدداريكاستههمتيتغييرپيداكرده ازسمطهد تتتسترمايه«راابتبااتمق

 حتدا كثترا موضتولاا حدف»رادر«اضايي،اجهمالي ارانگي آموزشيساتهارااي»

نمايد.ساماندايمي«دنيا

بايتددربتا راهناتدراتكهشاتيهلممكتردب تشد تهتياستتت«ندمان رابودجه»

شدهااهيادمماي)پولمماي(درموازنهباسايرارزاالمتلنمايتدتتابهوانتدازايتنراگتدر،كمّي

تشتديد«گرايتيآتترا»اارادرتوتيدممايبراساسدنيايماديمرد،راكوچككرده انگيزه

نمايد.





۸۳



 



















 

مهغيّراايموضولااتحاليالاا.2/4/9

بته«اجهمتاليستود»باكنهرل ارداا پديرشلد،ارتالا ستطحراتاهدرزنتدگيمتادي،

كارآمديِامنيت»شود معنانمي« رينرخاازايشِارز،سرمايه بهره» «سودسرمايهامنيت»

متورمتاديتعريت نمتيگتردد.درا«سرلت،دات تأثير»بهتغييردرمالياسلينيِ«تكنيك

بستيج«اتايمهمركتز اتوماستيوناازارتكنيك نر،تجزيه»يعنيمديريتتحاليالاادرجهت

انستان»تغييترجهتتداده تعريت انستانرااز«توتيتد،توزيتع ميترف»تااتگتويِشودمي

سوقداد.«محورلالمنيّتدينحولانسان،»بهتعري  «اكونوميك

اجهمتاليمتؤثرتالاضتاي»درراسهاي«زمينهتحاليق» «موضوعتحاليق»،«قر شتحالي»

ستازمانيِمهناست بتاتحاليالتاا»شتود بتاتتد ينمتي«حولنظا،اتمايجمهورياسممي

كند.برتوردمي«داريتالاضايمؤثراجهمالي،حولد تتسرمايه

گپستغييرجهتدرمهغيرااياصمي حاك درمدلتري

با راهنادراكمّي
شدهااهيادممايبه

راهن زنپولمعنايبا 
 ممايدرمالابلارزاا

 4 صادرات و واردات
كنهرل ارداا

اط توسعهااهياد
درد رهگدار

 2 بودجه و راندمان
نظا،موازنهادرا،
اار،مشر  كردنِ
 دارينظا،ااهيادسرمايه

ركندكردندرگيريمهغيّ
كار سرمايهدرچهاربازار:

نير يانساني
كا 
ابزار
 سرمايه

 1 گذاري انداز و سرمايه پس
[4ب شتعا ني]
[2ب شد تهي]
 [9ب شتيوصي]

اا)بودجه(نظا،ماتياا
اا(نظا،بانكي)ت ييص

 اا(اايلمومي)حمايتيارانه

 ريبهره
كارآمدي
تدماا
 د تهي

 داياا،آموزش،اوانين،نظ ي،اضايي،سياسي،بانكي،زيرساتتامنيه

1/4/3 

۸۴



 

متاديتغييترجهتتداده بتهبراساسارانگ « راندمانسود»ازاينر ،بازارتوتيدياز

ستود»شتود تنديلمي«توتيديحولاسهالملِااهيادنظا،جمهورياسمميدرمنطالهبازار»

گردد.حاك مي«ااهياديبازار سودصنعهيسود»بر«اجهمالي

ازسويديگربازاريابيمحيو ادرامرصادراا،بريدهازارانگاسمميننوده تحتوّلدر

كند.،نظا،رامكانيزهمي«ااهيادياسهالمل» «ارانگياسهالمل»ارااحولِساته

شوند.اانيزدرتوتيدانديشه)نظا،ماااي (بهينهمير ش















)بهمعنايتعري جديدازسودآ ري(مهغيّراايارانگتيراا.9/4/9

داريمعنتانشتد،مايهارگاهايجادامنيتااهياديبهسطحرااهيتكمماتتدردستهگاهستر

حولساماندايتوتيد سطحدرآمد اتگويتوزيعدرآمدبترمننتاي«ااهيادينظا،اسهالمل»

گردد.كرامتانساني مهغيّركاردرچهاربازارتعري مي

متاتيِستاتهارااي»ازدرگيريبا«در ننظا،ماتيِساتهارااي»اينبدانمعناستكهسود

به:«بير ني

مهندسيطرحجديددرمدلبانكات (

محوراايكيايتساتتموضولااپژ اشدرنظا،جمهورياسمميايران 2/4/3 

  سود اقتصادي
 ري()ارز،سرمايه،بهرهنرخاازايش

 

 سود صنعتي

)سرلت،تغييردرمالياسلينيِ
دات،تأثير(

 
 سود اجتماعي
اي،مالياستأثير؛منطاله

اتمممي جهانيبين
 

)سود راندمان(تولیديبازار

 مديريت تحقیقات
[،2[،زمينهتحاليق]9ر شتحاليق]

[4موضوعتحاليق]
 

 

 افزار نرم

 

 افزار سخت

 كرامت انساني جويي حول صرفه

 

 مکانیزه كردن ساختارها

 

 بازاريابي در محصوالت

 

 بهینه روش در نظام مفاهیم

 فرهنگ الهي دوران گذار
4 2 1 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

۸۵



 

 اتگويت ييصالهنارااب(

 رياضيااجديددرمعادتهنشراسكناسج(

يابد.تحالقمي«بومي،شدنحولارانگاسمميثر تمند»شود دراينصوراتنديلمي

،لمات :«ماتكيتب شتيوصياوانين»بهجاي«ارديماتكيت»امچنين

نظا، ا ارتالا انگيزهتوتيددرات (

 آمايشسرزمينحولارتالا توسعهتيرااب(

 ااينسنيحولتوسعهتيراا نظا، ا درمنطالهمزيّتج(

ااتغييربااتمهاجراد(

شود.مي



 الگوي پیشرفت اسالمي در دوران گذار «محصوالتِ»شدن  . كیفیت تئوريزه5/3
 

امنيهتي،اجهمتالي،»اتايرصتهااينظا،جمهتورياستمميدرلارا هراهحلبرايچاتش

دادنمترد،دراتاينظتا،درمشتاركتايتتوانمنتدي،معرافظر«ااهيادي،سياسي ارانگي

اعّتالدرحضتور» «درصحنهممايتااا »استكهباغربجاننهتمدنمالابمهباتهديدااامه

.يابدميتحالق«اتمملصحنهااهيادي،سياسي ارانگيمنطاله جامعهبين

ساتهبترايتحالتقِاستمميِنظتا،جمهتورياايپنجمدّا برنامهاايبمنداندازتد ينچش 

نظا،است.«ارانگيِ-لممي حدا»اسممي تر جازر زمرگي،نيازمند

«لتداتت متاديِاستمميتحالتق» «ااهيادي-امنيتماتيايجاد»ا تينگا،دراينلرصه،

در«ااتغييرظرايتكارآمديآن» «تغييردراتگويتكنيك»د نبرايمرد،است اينامر،ب

ممهنعاست.«اايدينيااداف آرمان»جهت

۸۶



 

آن،به سيمهارتالا سطحارانگمهناس بتا«كمّيجديدشاتيه»يابيبهدر ااعبادست

گردد.ميسورمي«ممايثر ا» «اايتوتيدانگيزهتحالق»

ساتهارايجاد»تحاليالاتي،زيرساتتحضورااهداريكمماتاست.تد يننالشهجامعلممي 

برايارتالا  جدانكتاري انضتنا اجهمتالي،لماتتايجتاد«شهر نديبراساستعري طالت

گردد.مي«لموميالهماد»



 بندي گیري و جمع نتیجه. 4
 

يااهتهبتاعهتوستاايرايجتوسعه،تحولدركشوراايكت بايدتوجهداشتكهبراساسمدل

يعنيابهداتحولدرراهارااهياديجامعتهموضتوعشود،رنهاداايتوتيديآنآغازميتحولد

بعتدازآنگتردد.اتمقمرد،بتادستها رداايتوستعهآشتناتاگيرداايتوسعهارارميبرنامه

هاتراراايتوستعسپستحولدرراهارپژ اشيجامعهموضوعبرنامهتحولدرراهارآموزشي 

بترايرستيدنبتهاستهاندارداايحولدرن نگانمماي،اتمقمترد،باتبرايناساس.گيردمي

،مناعتت ميتمحت امنيتتارآينددرايند.گرددرجامعهجهانياراا ميجهاني لضويت

شتتود كشتتورااييتتااهگيكشتتورااتعيتتينمتتيبتتراستتاسدرصتتدتوستتعه(،جنتتگ صتتمح)

شوند لضويتكشوراابهميزانسرلتب شتيدنوردتهديد تعراض ااعمييااههمتوسعهك 

ند درشتواايجهانيتعريت متياا ادرابهگردشالهنارااادرا،اطمع ثر اابرادرا

لتداتهيسياستي،امترگردند.ازاينر بيجهانيمجازااميلالم  صورات ما ازلرف بناي

ياست.دارذاتينظا،سرمايه

د تتت»درمنزتتتاااا تراستكارتلبهناعرا،نظا،موازنهادراغربياايتوسعهبرنامه

بتاايجتاد،اشترمسهضتع  كتارگراننارضتايهيِبرايكنهترلنمايند اراا مي«داريسرمايه

لتتداتتراينظتتا،بتيستتوپاااطمينتانيبتيكتارگري ستتازمانتتأميناجهمتالي،ستنديكااا

لتداتهيااهيتاديامترذاتتينظتا،ازايتنر محر ميتت بتيآ رنتد.وجتودمتيداريبسرمايه

دارياست.سرمايه

۸۷



 

دموكراسيغربينهادينهشده باتنتوّعدركا اتا تتد يندرنظا،تينرال«حرص»اتمق

ييتااهگاسهراتژيميرف،ظرايتارضا نيازماديبشترراارتالتا داده راتاهرامننتايتوستعه

پرسهيمدرن(نظت نتوين حالتوقمتدرن درن)بتكنند برايآييندنياپرسهيمُمعرايمي

كنند.تكنوتوژيمدرنتوتيدمي

ابتزاركنهترل ايجتادانگيتزه،درنظا،اداريباتنظي اتگويميرفطنالاتي«حَسَد»اتمق

مريااياداريمدرنيهه،اتهاراس«سطحكمنِ»برايارتالا دربازاركاراست.تدااساداداريدر

«ستطحپتايينِ»مندگرديدهاستت ايتناستادرادراانونمديران،«سطحميانيِ»بديهي در

رسانند.اايپميسيبهحداالمياايسنگين مهنوّعكردنسيسه اداريبامجازاا

دگيتتدادراايآرمانييادينيبتهمعنتايانتولبنتارزشامادراتگويپيشراتاسممي،

استكهرشد،ادرا تكامتلدرستايهلمتلبتهاتتمق لملبهمناسكبندگيزندگيدنيا

.دننالداردرابهحسنهدرمالابلاتمقرذيمه

بهمعنايبرتوردذاتيآنبتااتتمقحستنه انتولغربيتوسعهمدلازاينر درگيريبا

 …مهطنالاتيدرلرصتهلتداتتمتادي اتمقحرص حسددرلرصهمديريتجهاني ااص

اايلينتيارزشيعنيدرچاتشبااويتاسممي انالمبينظا،منارعجمهورياسممياست.

يااهگيدرگيرند.ازارانگتوسعهناشياايازارانگانالمبباارزشبرتاسهه

نظتا،اتهتيتعريت يااهتهدرتوسعه«ماااي ،ساتهاراا محيو ا نظا،»كهبعدازاينتدا

راهاتگتويگتردد برنامته نالشتهزمينهتحاليقپيراموننياز ارضاااياسممياراا ميشد،

شود.اسمميايرانيپيشراتتد ينمي

«بينتي،اتدايت كنهترلِپتيش»ستاته يپنجاايتوسعهبرنامهاندازاا،چش درگا،بعدي

توااتدتنيينراساساتگويپيشراتاسمميترسي  ااياجرا ينظا،منارعاسمميببرنامه

ياات.
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 . مقدمه1

وظيفه اصلي نخبگان، انديشمندان، اصحاب فکر و فرهنگگ  « فرهنگ اسالمي»رسد دستيابي به  به نظر مي

وضعيت علمي موجود کشور پاسخگوي چنين مطالبه خواهد بود؟ آيا فضاي تحليلي و تخصصيِ باشد. اما آيا  مي

 دارد؟ 1کشور در بررسي اين سفارش علمي، تناسبي با ضرورت و هدف اعالم شده از سوي رهبري معظم

، «جامعگه علمگي کشگور   »و « ادبيگات انالگالب  »يا تفاوت در نحوه ورود و خروج به اين موضوع مهم ميگان  

 هاي قبلي اتفاق افتاده گ در پي خواهد داشت؟ نشدن اين ايده را گ همانند آنچه براي ايده يعمل

کشگور  « هاي فرهنگي فلسفه و نظريه»توان در بررسي  ست که پاسخ به آن را تنها مي ها سؤاالت مهمي اين

 متفاوت در آن حضور مؤثر دارند:  « سه ادبيات»پيدا کرد که 

ب(ادبيات تخصصي دانشگاه؛ ج(ادبيات انالگالب؛ کگه هنگوز در سگطه فرهنگگ       الف(ادبيات تخصصي حوزه؛

 متناسب با خود را توليد نکرده است.« تخصص»عمومي قرار دارد و 

 

 

                                                           

بايد ما به دنبال اين باشيم که فرهنگ زندگى را تبيين کنيم، تدوين کنيم و به شکل مطلوب اسالم تحالق ببخشيم. البته اسالم . »1

هاى اين فرهنگ عبارت است از خردورزى، اخالق، حالوق؛ اينها را  بُنمايههاى يك چنين فرهنگى را براى ما معين کرده است.  بُنمايه

اسالم در اختيار ما قرار داده است. اگر ما به اين مالوالت به طور جدى نپردازيم، پيشرفت اسالمى تحالق پيدا نخواهد کگرد و تمگدن   

اکتشافات زيگاد شگود، اگگر ايگن بخگش را مگا       نوين اسالمى شکل نخواهد گرفت. هرچه ما در صنعت پيش برويم، هرچه اختراعات و 

بيانگات  « ايم. بايد دنبال اين بخش، زياد کار کنيم؛ زيگاد تگالش کنگيم.    درست نکنيم، پيشرفت اسالمى به معناى حاليالى کلمه نکرده
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ادبيات حوزه، ادبيات انقالب و ادبيات » . تحليل و بررسي ضرورت، موضوع و هدفِ 2

 «فرهنگ پيشرفت»نسبت مقوله « دانشگاه

 

 «فرهنگ اسالمي»نسبت به « مبنای ادبيات حوزه»موضوع و هدف . بيان ضرورت، 1/2

داري مردم  باشد و به دنبال دين ست تخصصي که متولي اصلي فرهنگ مذهب مي ، ادبياتي«ادبيات حوزه»

را « فرهنگ اسالمي»هاي ديني است. به همين دليل است که ضرورت ورود به بحث  و زندگي متناسب با ارزش

داند و وجود گناهان، منکرات و رفتارهگايي ماننگد بگدحيابي،     راد جامعه از احکام اسالم ميخالي بودن رفتار اف

 کند.  رباخواري و ... را به عنوان خأل و آسيب مطرح مي

پيشگنهاد  « سعادت دنيگوي و اخگروي  »ي  کننده حلي که اين ادبيات براي خروج از اين چالش و ضمانت راه

دانگد. در   را تنها طريق تحالق اين هگدف مگي  « تبليغ»است که « رات الهيعمل نمودن افراد به دستو»کند،  مي

پگردازد و   جهت استخراج احکام اسالم از منابع ديني مي« استنباط و تفاله»واقع ادبيات حوزه در مرحله اول به 

اي کند تا مردم با عمگل بگه احکگام اسگالمي از آفتهگ      مي« ابالغ»سپس آن را از طرق مختلفِ تبليغي، به مردم 

 زندگي و گناهان، دور شده و در مسير سعادت قرار گيرند.

 

فرهناگ پيشارفت   »نسابت باه   « مبنای ادبياات انقاالب  ». بيان ضرورت، موضوع و هدف 2/2

 «اسالمي

شکي نيست که در ابتداي انالالب اسگالمي ايگران، براسگائ تیگوري واليگت فاليگه گ کگه توسگ  حضگرت            

پياده کردن »به « فلسفه حکومت»الشراي  ارائه شد گ   و مرجع جامع سره( به عنوان يك فاليه )قدئ خميني امام

رو، ادبيات انالالب داراي وجه مشترکي با ادبيگات   در زندگي آحاد مردم تعريف شده است و ازاين« احکام اسالم

را امري ضروري محسگوب  « واليت فاليه»الشأن، منصب  تخصصي حوزه بوده است. اگرچه بعضي از فالهاء عظيم

 دانستند. را نيز کافي مي« عدول مؤمنين»و واليت  نکرده

شگود   گذرد، مالحظه مگي  حال که با اين دغدغه، انالالب اسالمي اقامه شده است و سي سال از عمر آن مي

ها  که احکام اسالم در زندگي اجتماعي مردم جاري نشده است و کشور با مشکالت اساسي مانند ربا، ناهنياري

غربي و ... مواجه شده اسگت. لگذا در    ون گريزي، عدم رعايت حالوق همديگر، شهرسازيدر اخالق اجتماعي، قان

شگود کگه    دار ادبيات انالالب( به اين مطلب اساسي اشاره مگي  عنوان پرچم شناسي مالام معظم رهبري )به آسيب

رفت  است و براي برون« مخرب و مهاجم»کند که داراي فرهنگ  تنفس مي  جمهوري اسالمي در فضاي تمدني
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 امري ضروري است. « تمدن نوين اسالمي»از اين تهاجم تمدني، ايياد 

فرهنگگ اسگالمي،   »و خألي که ادبيات انالالب براي ورود به مبگاحيي همچگون   « ضرورت»با اين توصيف، 

مگورد  « هگدف »باشد و  مي« تمدن غرب  هيمه»کند،  بيان مي« الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و سبك زندگي

نمايد،  که براي حرکت از اين خأل به سوي هدف بيان مي« موضوعي»است و « تمدن نوين اسالميايياد »نظر، 

عنگوان الزمگه    در انيام کار پرحيم علمي و پژوهشي نسبت به منابع اسالم براي دستيابي به فرهنگ زندگي به

« به عالل عملي اسالمي استنباط براي دستيابي»يابد که در بيان مالام معظم رهبري به  تمدن اسالمي تعيّن مي

 1تعبير شده است.

عمل آحاد مکلفين »جايگزين « ساخت تمدن نوين اسالمي»رفت از وضع موجود،  بر اين اسائ، براي برون

شود که البته با تحالق اين هدف، احکام اسالم نيز بگه صگورت حکگومتي و اجتمگاعي در      مي« به احکام اسالمي

است؛ گرچگه  « ادبيات حوزه»با « ادبيات انالالب»شناسي  تفاوت آسيب جا نالطه جامعه جريان خواهد يافت. اين

« پيشگرفت »قبل از انالالب دغدغه هر دو به هم نزديك بوده است، اما امروز ادبيات انالالب به دنبال نسبت بين 

و در مدت  هاي دراز ريزي  براي ايياد تمدن نوين اسالمي است که اين مهم، ناظر بر برنامه« فرهنگ اسالمي»با 

 است.« الگوي اسالمي ايراني پيشرفت»گرو دستيابي به 

 

 «فرهنگ پيشرفت»نسبت به « مبنای ادبيات دانشگاه». بيان ضرورت، موضوع و هدف 3/2

ساله غرب بعگد از رنسگانس    044ست تخصصي که خاستگاه پيدايش آن، تمدن  ، ادبياتي«ادبيات دانشگاه»

ها حگاکم   ارائه و بر همه عرصه« توسعه»قرن تعريف تخصصي خود را از  رو، توانسته در اين چند باشد. ازاين مي

اختالف ظرفيت وضگع  »که امروز براي اين ادبيات مطرح است، « ضرورتي»ترين چالش يا  نمايد. بنابراين اصلي

د. نماي را ترسيم « تحول»است تا بر اين اسائ، برنامه « سال آينده( خود 04انداز  موجود با وضع مطلوب )چشم

هاي قبلي )ميل وضعيت محي  زيست، وضگعيت بهداشگت    ي بعضي از برنامه هاي بوجود آمده البته حل چالش

 شود. عمومي، خانواده و...( نيز به عنوان ضرورت فرعي مطرح مي

« هگدف »به عنوان « حل مشکالت و چالشهاي پديد آمده»ي  به عالوه« ي همه جانبه توسعه»پس طراحي 

« هاي سازماني بگر اسگائ روش تحاليگق خگود     پژوهش»گردد که راه دستيابي به آن،  ر ميدر اين ادبيات منظو
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شگود   است. يعني نظام سؤاالت جديدي در مراکز تحاليالاتي و پژوهشي، ميالت و مالاالت معتبر دنيا مطرح مي

 سازي و استفاده از محي  آزمايشگاهي و تحاليالاتِ ميداني هدف مورد نظر محالق گردد. تا با تیوري

هاي ايران نيز همانند ديگر کشگورها در کارهگاي تحاليالگاتي و پژوهشگي، بگراي حگل همگين        البته دانشگاه

هاي معتبر هستند. بنابراين مباحث و مسائلي که در دانشگاهدنبال ثبت مالاله در اين مراکز و ميله ها به چالش

موضوعات تمدن « رشد و تحول»يا « حل چالش»شود، پاسخ به همين نظام سؤاالت جهت هاي ما پيگيري مي

 غرب است.

شود؛ يعني  مطرح مي« سازي و جهاني شدنجهاني»ي فرهنگ، بحث  به طور ميال در بحث تحول و توسعه

هگا، بگه   منحل گردند يا چگونه با حفظ هويت آن خُرده فرهنگگ « مدرنيته»ها در فرهنگ چگونه خُرده فرهنگ

 دست يابند. « آميز زيستي مسالمت هم»

کنگد و از ايگن منظگر اسگت کگه      مالحظه مي« مادي»طور خالصه ادبيات دانشگاه، تحول را به نحو  پس به

کند و رسيدن مراحل تحول جامعه جهاني را در دويست يا سيصد سال آينده تخمين زده و به جلو حرکت مي

ئگل بگه راه ديگگري    داند و به غير از تحولِ مگادي، قا  به تحول را منحصر به همين مسيري که ترسيم نموده مي

 نيست.« توسعه و پيشرفت»براي 

 

نسبت « ادبيات انقالب، ادبيات حوزه و ادبيات دانشگاه»شناسي عملکرد  . آسيب3

 در دوران انقالب اسالمي« فرهنگ اسالمي»به 

جامعگه انالالبگي ايگران و    « فرهناگِ » آنچه گذشت، تحليلي علمي نسبت بگه مبنگاي سگه ادبيگات مگؤثر در     

شناسي هريك از  ي عملکرد و آسيب بود؛ اما در کنار اين مهم، بايد نحوه« فرهنگ اسالمي پيشرفت» ارتباطشان با

هاي بعد از انالالب اسالمي به نظگاره نشسگت تگا مشگخص شگود هگر کگدام از آن         اين سه ادبيات را در طول سال

 هاي فکري، چه نتايج عملي را به همراه آورده است. بضاعت

 

در دوران انقاالب  « فرهناگ اساالمي پيشارفت   »نسبت « ادبيات انقالب»شناسي  . آسيب1/3

 اسالمي

دهه به دو دسگتاورد مهگم در نسگبت بگين      در ابتدا بايد توجه داشت که ادبيات انالالب در طي بيش از سه

 دست يافته است؛  « سازي تمدن»با « فرهنگ اسالمي»
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روحيه مالاومت در برابر استکبار جهاني »سازي، ايياد  بارزترين عملکرد ادبيات انالالب در مسير تمدن الف(

جا پيدا « فرهنگ تخصصي»کشور است؛ هرچند که اين روحيه در « فرهنگ عمومي»در سطه « و مظالم عالم

ا کرده است و اثگر ايگن   نکرده است اما در جامعه، فرهنگ مالاومت به عنوان يك ارزش تلالي شده و جريان پيد

شود. به همين دليل است کگه مگديران    امر در گزينش و انتخاب تمام مديران اصلي نظام به وضوح مشاهده مي

اندگگ بعگد از چنگدي بگه خگاطر       ي انالالبي گ که تنها بخاطر جريانات سياسي به منصبي دست يافته  فاقد روحيه

 اند به مديريت خود ادامه دهند. هاي در فضاي عمومي کشور، نتوانست وجود چنين جاذبه

هاي توسعه و پيشرفت کشور براسائ مهندسي غربي شکل  چنان که در طول اين مدت، زيرساخت ب( هم

مشگروط و ماليگد بگه احکگام     »گرفته است، اما در روبناها و بعضي از ساختارها، اين مهندسي غربي به صگورت  

 اورد دوم ادبيات انالالب در اين عرصه است.اجرا شده است که اين روند متداوم نيز دست« اسالم

جا که متعهدين انالالبيِ حوزه، دانشگاه و مسیولين نظام بيش از سه دهه در مواجهه و  از سوي ديگر، از آن

شناسگند،  مي« فرهنگ عمومي»در سطه درگيريِ سياسي، فرهنگي و اقتصادي با دنياي غرب هستند، غرب را 

آلگود  ها و مکرهاي پيچيگده آن، گنگاه  پليدبودن نيات و اهداف غرب، دشمني اما نه در سطه تخصصي! در واقع

ي پليگد   ها و منابر، اين چهرهبودن فرهنگ و ادبيات آن و ... به درک وجداني براي آنان مبدل شده و در خطابه

سگطه  اين درک وجداني در « تخصصي»شود، اما توانايي علمي براي اثبات و زشت غرب براي مردم ترسيم مي

« نالگد و نالگ   »هاي تخصصگي بگه   نخبگان وجود ندارد. زيرا براي اين مهم، بايد با ادبيات علمي و ايياد کارگاه

گ در « کردن واليت مطلاله فاليه تیوريزه»جايگزين آن گ يعني  « طرح»فرهنگ غرب پرداخت و سپس به تبيين 

هگا و  يات تخصصي مراکز علمگي دانشگگاه  که امروز اين مطلب در ادب نظام قانوني کشور همت بگمارند؛ حال آن

 هاي علميه جايي ندارد.  حوزه

را بگه سگطه   « اييگاد تمگدن نگوين اسگالمي    »همين شناخت غير تخصصي از تمدن مهاجم غرب، ضرورت 

گيگري، بگه اضگافه     ، با عدول و تنگازل از آن جهگت  «ساختارها»کند و در سطه  نظام محدود مي« گيري جهت»

شود. به عبارت ديگر، در عمگل بگه    هاي کشور اکتفا مي ريزي در برنامه« فرهنگي»ي ها نمودن بعضي از سياست

جاي رفتن به سمت لوازم علمي ايياد فرهنگ اسالمي پيشرفت، به تگدوين چنگد سياسگت )ماننگد توجگه بگه       

شگده  هاي کالن اکتفگا   برنامه« فرهنگيِ»سره(، اسالم ناب و ...( آن هم در بخش  )قدئ هاي حضرت امام انديشه

 است.

« سياسگي، فرهنگگي و اقتصگادي   »ي  شناسي، در يك جامعه سه حوزه اين در حالي است که از نظر جامعه

دهد که متغير اصلي در تهاجمِ تمدن غربي، بخگش   وجود دارد و شناخت تخصصي از تمدن غرب نيز نشان مي

يران و سياستگذاران نظام، ، روبناي آن تمدنِ مهاجم است. در واقع مد«فرهنگ»آن است و بخش « اقتصادي»

هسگتند کگه از منظگر تمگدن غگرب، متغيگر فرعگي اسگت.         « فرهنگگي »حگل   و اجرا به دنبال راه  ريزي در برنامه
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سائ هزينه و مالدوراتِ سراسر کشور از جمله مراکز اسالمي، ائمه جمعه و جماعات، سازمانهاي تبليغگي   ا براين

عضگالتي ماننگد حيگاب، ازدواج، تگرويج قگرآن و نمگاز و ... صگرف        اسالمي و ... براي تبليغ و کار فرهنگي در م

ي آسيب، در روبناي تمدن مهگاجم قگرار    ها و عملکردها نسبت به ريشه شود؛ در حالي که تمامي اين برنامه مي

ي  شود و ريشگه  تعريف مي« پول و سرمايه»ي تمدنِ مهاجم، همه چيز به  دارد. زيرا در فرهنگ و الگوي توسعه

 گردد.  هايِ فرهنگي به همين مطلب باز مي ها و ناهنياري سيبتمامي آ

ي  اي از اقتصاد غربگي، بگه چگگونگي رابطگه مسگتاليم چرخگه       بايست در مرحله اول با تحليل ريشه پس مي

پرداخگت تگا در مراحگل بعگدي بتگوان نالشگه و       « فرهنگ حاکم بر جامعگه »اقتصاد با « توليد، توزيع و مصرفِ»

 را ترسيم نمود.« بخش اقتصاد»نسبت به « بخش فرهنگ»براي اصل قرارگرفتن « گذارانتالال و »ي  برنامه
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ضگرورت، موضگوع و   »يافته نيسگت، لگذا بايگد     کشور ايران بر مبناي ادبيات دانشگاه، جزء کشورهاي توسعه

يا جهان سومي بر آن حاکم باشگد کگه در بطگن    « توسعه درحال»ي کشورهاي  جانبه همه  هالگوي توسع« هدفِ

 است.   « وابستگي»خود، فرهنگ و الگوي 

هاي خود جهت خروج از وضع  براي استفاده از تمام پتانسيل  «توسعه درحال» تر کشورهاي  به عبارت دقيق

ت طبيعي زمان زيادي نياز دارند؛ در حالي که در اين يافته، به صور موجود و پيوستن به جمع کشورهاي توسعه

شگود، چگون    هر روز بيشتر و بيشتر مگي   «توسعه درحال» با کشورهاي « يافته توسعه»ي کشورهاي  مدت، فاصله

حلگي کگه بگراي کشگورهاي      توقف بگردار نيسگت. پگس راه   « يافته توسعه»سرعت و ماليائ پيشرفت کشورهاي 

ست تگا اقتصگاد کشگورهاي جهگان      اسائ ضروري بُر است. براين حل ميان شود، راه پيشنهاد مي  «توسعه درحال» 

يافته قرار گيرد تا بوسگيله شگتاب    اقتصاد کشورهاي توسعه« توليد، توزيع و مصرفِ»سرعت   ي سومي در چرخه

است، « تالسيم کار جهاني»ي اين مهم، پذيرش  آنها، تحولي در کشورهاي عالب مانده محالق شود. اولين الزمه

گگذاري در بخگش    به اين معنا که اگر براي يك کشور به دليل موقعيت خاص جغرافيايي آن، پيشنهاد سگرمايه 

شود، براي کشگوري ديگگر بگه     تکنولوژي کشاورزي جهت تأمين بخشي از محصوالت کشاورزي جهان داده مي

شگود. ايگن، همگان     ده مگي گذاري در بخش تکنولگوژي پتروشگيمي دا   خيز بودن آن، پيشنهاد سرمايه خاطر نفت

شود. پگس براسگائ وضگعيت جغرافيگايي و نيگروي       يافتگي بيان مي است که در مباحث توسعه« مزيت نسبي»

شود تا نياز کشورهاي ديگر  گذاري در تکنولوژي خاصي ارائه مي توسعه، توصيه سرمايه انساني کشورهاي درحال

ديگر کشورهايي را صادر کننگد کگه     زه ورودِ آزاد تکنولوژيِرا تأمين نمايند و از طرفي اين کشورها نيز بايد اجا

در اين تالسيم کار جهاني، توليد آن به عهده آن کشگورها گمگارده شگده اسگت. بگا ايگن تالسگيم کگار جهگاني،          

کشگورهاي  « توليگد، توزيگع و مصگرف   »ي  تواننگد خگود را بگه سگرعت چرخگه      مگي   «توسگعه  درحال» کشورهاي 
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 اين کشورها نيز کاهش يابد.  افتادگي تا با پيشرفت جهاني، عالبيافته متصل نمايند  توسعه

روز کگردن آنهگا بگراي     هاي درون کشگور و بگه   به همين دليل است که تحول سريع در ساختارها و سيستم

يابد. در واقع اولين مالدورات بايگد صگرف تحگول در     سرعت در پيوستن به تالسيم کار جهاني نالش بسزايي مي

هاي توسعه فيزيکي، توسعه نظام مگالي و ...( شگود. البتگه تصگويب      مر مهم )مانند زيرساختزيرساختهاي اين ا

 گذاري در اين کشورهاست. ي قواي قانون قوانين متناسب با اين تحول در کمترين زمان ممکن به عهده

روند  ها و گردش قدرت سياسي، تغييري در است تا با تغيير دولت« مديريت متمرکز»سپس نياز به ايياد 

هگاي خگود را بگا    هگا و سياسگت  رو، رؤساي قوا و مسیولين، بايد تمامي برنامگه  اجراي اين الگو ايياد نشود. ازاين

 ي اين مديريت متمرکز هماهنگ نمايند. مشاوره

شود؛ زيرا اوالً اين  توسعه سلب اختيار مي اين تحول، از کشورهاي درحال« مديريتِ»با اين ملزومات، عمالً 

يربه و قدرت اين تحول را ندارند و ثانياً اين تحولِ اساسي و با سرعت، نياز به مالدورات مگالي بسگيار   کشورها ت

پذير نيست و گذاران خارجي امکانالمللي پول و سرمايهبين عظيمي دارد که بدون کمك بانك جهاني، صندوق

 در دست داشته باشند.کنند که مديريت اين تحول را اين نهادها زماني به اين کشورها کمك مي

دادن به مديران نظام، دقيالاً از همين الگوهاي توصيه شده  بنابر آنچه گذشت ادبيات دانشگاه براي مشورت

رو، آن دسته از اساتيد و دانشگاهياني کگه نسگبت بگه    نمايد. از اين استفاده مي  «توسعه درحال» براي کشورهاي 

ها و الگوهگا پافشگاري نمگوده و بگه     ين حسائ هستند، بر اين اصلهاي نو ريزي چارچوب علمي اقتصاد و برنامه

شگود. زيگرا بگراي اجگراي کامگل       همين دليل امکان حضور آنها در دستگاه مديريتي و اجرايي کشور منتفي مي

هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است، حال قابل توجهي در تمام عرصه« اختيارات»الگوي پيشنهادي، نياز به 

اين حد از اختيارات مورد قبول ادبيات انالالب نيست. در واقع ايگن الگگو داراي نگگاه سيسگتمي و      آنکه تفوي 

هاي اداره کشور است و عدم مالحظه رواب  بگين سگاختارهاي توسگعه و يگا عگدم      جامع نسبت به تمامي عرصه

يوستن بگه تالسگيم   اجراي بعضي ابعاد آن را )حتي در بخش سياسي يا فرهنگي( مانع تحول اقتصادي گ يعني پ 

 داند. يافته گ ميکار جهاني و سرعتِ کشورهاي توسعه

بگراي ارتالگاء سگطه    « هاي سياسگي ايياد ثبات و عدم تنش»طور ميال يکي از لوازمات اين الگوي غربي به

هاي سياسي با کشورهاي مستکبر  است و به همين دليل ارتباط با آمريکا و جلوگيري از تنش« گذاري سرمايه»

گگردش ناهنيگار   » ، «عدم امنيگت »شود. چون  از لوازمات تحالق اين الگو در بخش سياسي محسوب ميجهان 

 را در سيستم اقتصادي به دنبال خواهد داشت.« پول و ثروت

هاي سياسي براي تحالگق ايگن الگگو )از    نکته قابل توجه اين است که در نزد اين اساتيد دانشگاهي، توصيه

عنوان يك امر  آمريکا و ديگر مستکبرين جهان( نه تنها يك امر ضدارزشي، بلکه بهقبيل ضروري بودن رابطه با 
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 1گردد. تلالي مي« تخصصي»و « علمي»

مسموم بگودن  »رغم تصريه مالام معظم رهبري به  شود علي همين فرهنگِ توسعه غربي است که باعث مي

، ايگن مطالگب در نگزد    «نگگ اسگالمي  پيشرفت بر اسگائ فره »و تأکيد براي ارائه تعريف « علوم انساني موجود

ها بدون استدالل و اثباتِ تخصصي مورد قبول واقع نشود و به دليل فالدانِ اساتيد و اعضاء هيیت علمي دانشگاه

ها ايياد نکنگد و در عگين احتگرام بگه مالگام معظگم       باره، تغييري در حرکت علمي آن در اين« تفاهم تخصصي»

ي تيربگه بشگري    هند. در واقگع ايگن علگوم در منظگر آنگان، اوالً نتييگه      رهبري، به تدريس همين علوم ادامه د

« افزاريسخت»اند. بنابراين معتالدند اگر نظام در بخش  خود را در عمل نشان داده« کارآمدي»باشند و ثانياً  مي

ه بگ « افزاري و فرهنگ توسگعه  نرم»در غرب است و در بخش  هاي اساسي و زيرساختي دنبال پيشرفت تمدن، به

هاي فرهنگي و اجتمگاعيِ جوامگع    آمدن آمار ناهنياريهاي مدني و پائينگرايي، توسعه آزاديايياد نظم، قانون

شناسي و  ريزي و جامعه غربي عالقه دارد، بايد از اين علوم انساني گ که نتييه تيربه و تحاليالات در علوم برنامه 

 گ استفاده نمايد. ديگر علوم انساني است
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 اسالمي

دهه گذشته، نشانگر پافشاري بر همان ضرورت، موضگوع و   در طول سه« ادبيات حوزه»تحليل رفتار عملي 

« ي ابزارهگاي تبليگغ  توسگعه »اين ادبيات است و تنها کار جديگدي کگه صگورت گرفتگه،     « مبناي علمي»هدفِ 

بود، اما امروزه اين درک توسگعه  « کتاب»و « منبر»باشد. توضيه آنکه قبالً درک حوزه از تبليغ، منحصر به  يم

شود. در واقع ظرفيت تبليغاتي نظام، فضاي  استفاده مي« تبليغ»اي نيز براي امر يافته و از امکانات جديد رسانه

و حگوزه نيگز از ايگن ظرفيگت بگراي       ه ايياد کگرده وسيعي براي حضور و استفاده از علما، فضالء و مبلغين حوز

هاي تبليغ گفتاري و نوشتاري از محي  کند. بنابراين روشها( استفاده مي رسيدن به هدف خود )سعادت انسان

 توسعه پيدا کرده است. « رسانه و ابزارهاي تبليغاتي نظام»به استفاده از محي  « منبر و کتاب»

کند استفاده مي« گفتاري و نوشتاري»ادبيات، از ابزارهاي موجود هم به نحو  البته بايد توجه داشت که اين

سازي و کارهاي تخصصيِ هنري را ندارد. عالوه بر آن که همين سگطه  و قدرت تبديل محتواي تبليغي به فيلم

ي  جانبگه  مههاي ه تواند تحليلي از هيمه نمايد و نمي تعريف مي« هاي فرهنگي برنامه»از تبليغ را نيز در بخش 

                                                           

 ي دکتر حسين عظيمي  ،  نوشته«نيافتگي اقتصاد ايرانمدارهاي توسعه»و « ايران امروز در آيينه مباحث توسعه». ر.ک 1
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 تمدن غرب در سطه مديريت کالن نظام ارائه دهد.

است که عمده ثمگره ايگن مراکگز،    هاي علميه تأسيس شدهاز طرفي، تعداد زيادي مراکز تخصصي در حوزه

تدوين فرهنگ اسگالمي  »ها بوده و به مالوالتي مانند هاي معارف دانشگاهدر رشته« تدريس»تربيت استاد براي 

چنگين   و ... ورود نشگده اسگت. هگم   « ي هنگر فلسفه»يا « ي کشورارسازي در برنامه و بودجهساخت»، «پيشرفت

شناسي اسالمي، مگديريت   اقتصاد اسالمي، حالوق اسالمي، روان»هايي که اين مؤسسات با عناويني مانند  کتاب

 کنند با دو مشکل اساسي مواجه است:تدوين مي« اسالمي و... 

 ها نشده است. ي نبودن اين کتب، موفق به ورود در فضاي تخصصي دانشگاهالف( به خاطر علمي و تخصص 

بگين ادبيگات حگوزه و    « سگازش »ب( به جاي نسبت پيدا کردن اين علوم به اسالم، سعي شده تگا يگك نگوع    

رسد اين، همان سکوالريزم پنهاني است کگه بايگد از آن در مسگير دسگتيابي بگه       دانشگاه محالق شود. به نظر مي

منگد شگيوه    اجتناب کرد. زيرا براي انتساب يك علم به اسالم، بايد به صورت منطالي و قاعگده « سالميفرهنگ ا»

 شود. چنان که در علم فاله، براي استخراج احکام شرعي از علم اصول استفاده مي خلف صاله را پيمود؛ هم

 

 «اسالميت فرهنگ پيشرفت»ی فرهنگي برای  . تحليل سه فلسفه و نظريه4

اي از انديشمندان و نخبگگان هگر    وضعيت علمي موجود در ادبيات تخصصي حوزه و دانشگاه، عدهرغم  علي

انگد کگه بگه نظگر      پردازي براي حل چالش ميان فرهنگ مذهب با فرهنگ توسگعه پرداختگه   دو ادبيات به نظريه

 باشد. شناختي مي هاي عميق روش رسد در اين ميان، سه نظريه در سطه اليه مي

شناسگانه بگراي اسگالميت     تخصصگي و معرفگت  « ي سه نظريگه »ه تبيين و بررسي اجمالي اين اسائ ب براين

 1شود. فرهنگ پيشرفت پرداخته مي

 

 3«قبض و بسط شريعت»ی فرهنگي  . تحليل و بررسي فلسفه و نظريه1/4

نگگر از   اختالف ظرفيت سطه فهم انتزاعي و فلسفي با سگطه فهگم ميموعگه   »اين نظريه براي حل چالش 
                                                           

باشد که اسناد پژوهشي  نظريه مي. قابل ذکر است که اين تحليل اجمالي برآمده از يك سير پژوهشي عميق نسبت به اين سه 1

 باشد. تفصيلي آن موجود مي

 . نظريه قب  و بس  شريعت؛ دکتر عبدالکريم سروش 3
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کند؛ بدين معنا که براي ارتباط منطالي بين انديشه مذهب  ، تیوري قب  و بس  شريعت را مطرح مي«مذهب

انديشه مذهب، پيشنهاد اسگتفاده  « روش شناخت»و انديشه دانشگاه، ابتدا با محور قراردادن ضرورت تحول در 

جايگزين فهم فلسفي )انتزاعي(  شناخت غربي براي فهم از دين را مطرح کرده و آن را شناسي و روش از معرفت

تبديل نموده تا امکان ارتباط « نگري ميموعه»از مذهب به فهم « نگري کلي»تر، فهم  نمايد. به عبارت دقيق مي

منطالي و همزيستي فرهنگي بين معارف مذهب با معارف دانشگاه برقرار شود که با اين مطلب، معارف مگذهب  

« تگابع »و فهم دينگي،  « متغير اصلي»عنوان  پايه و رياضيات به و علوم جزء ميموعه اطالعات بشري قرار گرفته

رود و ثانياً مدلي که براي  گ از بين مي گ که ريشه و اسائ ادبيات مذهب است« تعبّد»رو، اوالً  شود. ازاين آن مي

صگورت   آن هگم بگه  « دينگاميزم قگرآن  »دهد، عمالً دچگار   فرهنگ پيشرفت در ارتباط با تمدن موجود ارائه مي

 شود. پيچيده مي

 

 1«داد و ستد عقل و نقل»ی فرهنگي  . تحليل و بررسي فلسفه و نظريه2/4

اسگالمي نبگودن مگديريت نظامگات     »و « اسالمي نبودن علوم مادي دانشگگاه »اين نظريه با بيان دو چالش 

 دهد: کار ارائه مي دو راه« اسالميت اداره»و « اسالميت علوم»کردن  يابي به تیوريزه ، براي دست«اجتماعي

علگوم حگوزوي   « اسگالميت »هگاي علميگه را علگت     در علوم حوزه« داد وستد عالل و نالل»الف( اين نظريه، 

توان با تعميم اين امر، نسبت به توليد مفاهيم و اطالعات علوم کگاربردي دانشگگاه، بگه     دانسته و قائل است مي

 اين علوم کاربردي نيز دست يافت.« اسالميت»

باشد تحليل کگرده و  « واليت فاله»محور که همان  شناسي قانون وري، مديريت را براسائ جامعهب( اين تی

المللي  در نظام اسالمي و نظام مديريت بين« تالنين»در امر اداره نيز ابتدا به بيان اشتراکات و اختالفات کيفيت 

مديريتي دانسته و اختالف را در  را امور مشترک تالنين در هر دو نظام« مواد و مباني»پردازد که دو بخش  مي

اسائ علت عدم تحالق عدالت در مديريت نظام بين المللي را غفلت از منابع  کند. براين ذکر مي« منابع»بخش 

داند که نظام اسالمي با داشتن منابع وحي، قدرت تحالق عدالت و جلوگيري از ظلگم را دارد و بگا ايگن امگر      مي

 يافت.دست « اسالميت اداره»توان به  مي

اين نظريه، بايد به اين مهم توجه داشت کگه براسگائ   « کردن اسالميت علومِ تیوريزه»کار  اما در بررسي راه

براي علتِ حرکت معرفي نمود « متغير اصلي»توان در ميموعه بيش از يك  نگريِ دانشگاه، نمي منطق ميموعه

                                                           

 اهلل جوادي آملي . نظريه داد و ستد عالل و نالل؛ حضرت آيت 1
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مشگخص گگردد و چگون در    « عالگل و نالگل  »ن و لذا در پذيرش اين نظريه، بايد متغير اصلي آن در ارتباط ميگا 

در اين داد و « نالل»شود،  عنوان متغير اصلي و رکن ساخت تمدن موجود معرفي مي به« گرايي عالل»رنسانس، 

 خواهد داشت.   ديگري در پي« ديناميزم قرآنِ»قرار خواهد گرفت که اين امر، « عالل»ستد، تابع 

رسد تکيه بر منابع الهي بگدون   نيز به نظر مي« الم و کيفيت ادارهکردن قوانين اس تیوريزه»کارِ  ي راه درباره

، چالش اسالميت اداره حل نخواهد شد و براسائ همين مهم است که مالگام معظگم رهبگري    «افزار تحالق نرم»

 اند. را براي تحالق اسالميت اداره نظام ضروري دانسته« الگوي اسالمي ايراني پيشرفت»تدوين 

 

 «فرهنگستان علوم اسالمي قم»ی فرهنگي  فلسفه و نظريه . تحليل و بررسي3/4

مدعي توليد « فرهنگستان علوم اسالمي قم»در کنار ادبيات انالالب و دو ادبيات تخصصي حوزه و دانشگاه، 

 به ضرورت انالالب اسالمي است.« ادبيات تخصصي جديد»يك 

ارهاي تمگدن غگرب را بگه احکگام     ي نظگام، سگاخت  ي ادارهدر عرصگه « ادبيات انالالب»چنان که گذشت  هم

به مضاربه، مساقات، مصالحه و ... ماليد شده است. بگه عبگارت    اسالمي مشروط کرده است؛ ميالً سيستم بانکي 

هگا تشگريه شگده، بگه      الشأن شيعه که احکام شگرعيه کليگه اسگت و در رسگاله     ديگر، حاصل تفاله فالهاي عظيم

يف مکلفين نسبت به چگگونگي برخگورد بگا ايگن موضگوعات      شود تا تکل موضوعات تمدن غربي تطبيق داده مي

 روشن شود.

تحالگق  »با مفروض قراردادن ايگن رونگد، جهگت    « قدم اول»در اين ميان، فرهنگستان علوم اسالمي قم در 

عنوان فلسفه حکومت، به اين نتييه رسيد که براي جلوگيري از انحراف  به« احکام اسالم در ساختارهاي برنامه

کگه،   يك امر ضروري اسگت. توضگيه آن  « تحليل تخصصي و دقيق از موضوعات تمدن غربي»ها،  قدر اين تطبي

باعث دسگتيابي بگه   « منطق صوري»نام  بنابر ادبيات حوزه براي جلوگيري از خطا در تفکر، وجود يك منطق به

فهگم  » چنگين بگراي جلگوگيري از خطگا و انحگراف در      شود. هم در يك سير عالالني مي« صحيه و غل  نظري»

اي را به عهده گرفته که حاصل بکارگيري آن، احکگام کلگي    چنين وظيفه« علم اصول فاله»نيز « خطابات شارع

 هاي عمليه است.  موجود در رساله

حال که به ضرورت انالالب اسالمي تطبيق اين احکام کلي بر موضوعاتِ پيچيده، مرکب و تخصصي تمگدن  

دقيگق، از تطبيگق   « شناسگي  موضگوع »طق سومي الزم اسگت تگا بگا    امروز به يك نياز حکومتي تبديل شده، من

طور ميال براي تطبيگق عگدم جريگان ربگا در      نادرست احکام کلي به موضوعات مرکب تمدن جلوگيري کند. به

توان به صگورت عرفگي عمگل کگرد؛ يعنگي       عنوان يك موضوع چند بُعدي و مرکب گ نمي  سيستم بانکداري گ به 
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شان جدا شود و سپس نفس موضوعات را تيزيه نموده و تطبيگق انيگام    عات از غاياتگونه که ابتدا موضو بدين

گيرد. با اين روش، اوالً غاياتِ باطل موضوعات پوشيده مانده و ثانياً خاستگاه فاسد پيگدايش موضگوعاتِ تمگدن     

الزم است. « اسانهشن معرفت»رو، براي پياده کردن اسالم در مديريت نظام، عمليات  ماند.  ازاين غرب مخفي مي

است که بدون « تمدن»اي حاصل از يك وار و ميموعهي يك نظام به صورت زنييرههاي ادارهزيرا تمام عرصه

 توان تحليلي از آن ارائه داد. شناسانه و منطالي از اين تمدن، نميدرک معرفت

« منطگق انطبگاق  »ي شصگت،  هگاي ابتگداي دهگه    گير در سال اين دغدغه باعث شد که با همت و تالش پي

 فرهنگستان علوم اسالمي قم توليد شود. 1شناسي( توس  مؤسس )موضوع

و محتواي موضگوعات اساسگي تمگدن و      براين اسائ فرهنگستان علوم اسالمي قائل است که تحليل ريشه

ي و ا سال گذشته بدون تحليل ريشگه  پذير نيست؛ اما در سي امکان« منطق»ها بدون  انطباق احکام اسالم به آن

اي جگز بگاقي    برخورد شده کگه نتييگه  « عدم مخالفت»، به اين مالوالت با معيار «منطق»محتواييِ برخاسته از 

ماندن محتواي اين موضوعات بر حالت قبلي خود نداشته است. بنابراين بگراي پيگاده شگدن احکگام اسگالم در      

اي بگه سگوي    ق، حرکتگي ريشگه  ترين نالش است تگا بگا ايگن منطگ     داراي مهم« منطق انطباق»زندگي مکلفين، 

 رفت از وضعيت موجود محالق گردد. برون

ي فرهنگستان علوم اسالمي در اين مرحله متوقف نشد؛ بلکگه در مراحگل بعگد بگه دنبگال       البته اين نظريه

راه دستيابي به تمدن اسالمي، ضرورت  )قدئ سره( جهت نالشه کردن راه و انديشه حضرت امام خميني تیوريزه

را مطرح نمود. زيگرا قائگل اسگت همگين     « غرب روش تحاليق و علوم پايه»هاي عميق ي به اليهي تخصص توجه

توان وجود آورد. با اين نگاه ميي فرهنگ غرب است که توانسته يك تمدن بزرگ را بهشناسانههاي معرفتاليه

ب امتداد يافته و تا اين تمدن غر« متدولوژي»فهميد که موانع پياده شدن احکام اسالم بسيار عميق است و تا 

 هاي روبنايي با يك امر زيربنايي خواهيم بود. سطه، تحليل نگردد، دچار مالابله

 

 بندی گيری و جمع . نتيجه5

را منحصگر در تحگول مگاديِ تعريگف شگده در علگوم       « تمدن اسالمي»کردن  مسير تیوريزهادبيات دانشگاه 

رو منتهي به نفي استالالل فکري و  داند، ازاين المللي مي هاي وابستگي به نظام بين پيمودن برنامهانساني خود و 

نگاظر  گ نيز  هاي ادبيات حوزه گ که متکفل فرهنگ مذهب است  حل گردد. از طرفي راه فرهنگي نظام اسالمي مي
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 باشد.  نمي« ريزي و فرهنگ و اقتصاد کالن شناختي، برنامه جامعه«  سطه به

دانشگگاه و   ،هگاي ادبيگات تخصصگي حگوزه     هايي بود کگه در پگي حگل چگالش     دنبال نظريه بنابراين بايد به

، اوال نگاظر بگه سگطه    پيشرفتپردازي در موضوع  هاي انالالب اسالمي هستند. به عبارت ديگر، بايد نظريه آرمان

باحگث کالمگي و فلسگفي اکتفگا     باشد و ثانيا براي رسيدن به اين آرمان، فال  به م« سازي نوين اسالمي تمدن»

 افزارها و الگوهاي متناسب با تیوري خود را نيز توليد نمايد. نشود؛ بلکه هر مبنايي بايد نرم

اي را که امروز توس  مالام معظم رهبري رسد نظريه فرهنگستان علوم اسالمي قم، همان دغدغهنظر ميبه

سبك زندگي  ،الگو، مفهوم پيشرفتفرهنگ اسالمي،  نسبت به مالوالت اساسي نظام )مانند تمدن نوين اسالمي،

 شود، در دو مرحله پيگيري نموده است:و...( مطرح مي

 شناسي جهت پياده کردن احکام اسالمي در نظام توليد روش موضوع .1

تیوريزه کردن هماهنگي منطالي بين مباحث حييت )ادبيات حوزه(، مباحث معادله )ادبيات دانشگاه(  .3

 توليد الگوي اسالمي ايراني پيشرفت( براي و مباحث مدل )اجرا
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