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  »بخشتعالی یتوسعهالگوی «ساختار استداللی درآمدی بر 
  محمدیجانمحمدتقی 

  پناهمحسن یزدان
  

الگوی « ساختار استداللی کلی چهارچوب یارائهقصد حاضر به ینوشته
تار ساخبه نگارش درآمده است. این مطلب تفصیل این » بخشتعالی یتوسعه

کند در خطوط معدودی و در حد امکان نیست بلکه تالش می و یا الگو
  استداللی آن را بیان کند.  یزنجیرههای حلقه

  
  

در معنای اصیلش، » انقالب اسالمی ایران«
الگویی بدیل و متفاوت برای انسان  یمطالبه

معاصر و حیات اجتماعی است. این مطالبه دو 
حیث داشته و دارد: یکی حیث تاریخی که به 

ای انقالب انجامید و به چنان مطالبه» وقوع«
بخشید؛ و دیگری حیث » فعلیت زمانی و مکانی«

ولی منجر به استقرار نظام ماهوی و ذاتی. ا
جمهوری اسالمی ایران شد. این آغاز کار بود؛ 

تحقق ماهوی » امکان«چراکه استقرار نظام تنها 
انقالب اسالمی را فراهم آورد، ولی فعلیت و تحقق 
ذات انقالب اسالمی امری دفعی و زمانی نبود؛ 
هرچند که به زمان نیاز داشت. در حقیقت، نظام 

ر و ُپرتوانی بود که به جمهوری اسالمی ص ورت مدبَّ
انقالب اسالمی داده شد تا از حیث ماهوی در 
 ،مسیر فعلیت قرار گیرد. بنابراین انقالب اسالمی

ه مثاببه ،اتصاف به صفت اسالمی یواسطهبه
حیات است که تحقق ذات خود را موجودی ذی

 طلبد.  می
تحقق ذات انقالب اسالمی همانا تحقق و 
فعلیت آن الگوی متفاوت و بدیلی است که 

تواند در جهان امروز، طرحی نو برای حیات می
 یمطالبهرو فردی و اجتماعی انسان دراندازد. ازاین

چنان الگویی در نظام جمهوری اسالمی به یک 
ن پذیر بودن ایاصل تبدیل شده است. ادعای امکان

  مطالعات و تحقیقات مبین یمؤسسه
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طلب آن نه امری صوری که اقتضای بقای الگو و 
ماهوی انقالب اسالمی است. ضرورت طرح 

این  در» ایرانی پیشرفت-الگوی اسالمی«موضوع 
مقطع تاریخی و در این مختصات جغرافیایی را 

یافت. اما به ثمر نشستن باید در چنین زمینه ای در
ها و مسائل نظری و عملی این الگو با دشواری

یبان است. بهبسیاری دست   گر
پسند تنفس می م کنیامروز ما در جهانی ظاهر

که فارغ از دعاوی نظری، تنها یک الگو و بنیان 
عملی دارد. هرچند که همین  یهیمنهنظری در آن 
خود طیفی متنوع را شامل است، ولی  ،الگوی قاهر

اختالف طیفی انواع آن موجب گسستگی ماهوی 
 یشیوهشود. این انواْع جملگی به یک ها نمیآن

بارز این الگو  یمشخصهاند. فعل واحد راجع
اصالت دادن به امیال محسوس و انقطاع انسان از 

لّوی است که سنت الهی معرف آن است. این ُع 
ل که انسان را نخست به موجود سازی مجعو اصیل

برد و آنگاه همو را که تحویل می زمینیمحسوس 
عنوان ارز سایر موجودات طبیعی شده است بههم

دهد، محور عالم محسوس و غیرمحسوس قرار می
از دربندشدگی انسان به تن و میل قریب او به 

های دنیوی و ُبعدش از عالم معنا نهایت بهره بهره
چندان به  -به قول موالنا -و عالم را  را برده و آدم

 یرایحهبوی سرگین مبتال ساخته که از بوی هر 
سوز شود. بالی خانمانخوش در مالل می

این الگو، عالم را به انفصال و ترک  یهیمنه
وی سمحبوب مینوی مشتاق کرده است. این دام به

بسا که ایامی ما نیز بر آن ما نیز گسترده است و ای
م که ما را قضای احتیاج به آن افتاده است و ایشده

یزمان آب در هاون کوفتن است.    گر

امیدمان به هویت ذاتی انقالب اسالمی 
حال سخن گفتن از الگوی مطلوب است. بااین

) ایرانی پیشرفت-انقالب اسالمی (الگوی اسالمی
تواند فارغ از تزاحمات و تحمیالت این روزگار نمی

ه آن نیز قلب ماهیت مطلوب باشد. اما تن دادن ب
ما خواهد بود. زمین بازی ما همین است که 

الحال زمین دیگری برای ما مهّیا نیست. فی ؛هست
چاره آن است که در همین زمین قواعد خود را 

یم.    بارور و مقتضی سیر به مطلوب ساز
ما بسی پیچیده و بغرنج  یمسئلهامروز 

یقی هستیم که حو به ن است: از سویی نیازمند طر
اصیْل تعالی انسان و جامعه را موجب شود و 

های مادی را حال بهبود زندگی و برخورداریدرعین
 و از سوی ،مثابه امری اساسی مدنظر گیردبه نیز

دیگر نظامات و ترتیبات موجود در عالم به نحوی 
 نماید.است که قبول الگوی مسلط را ناگزیر می

مسلط درواقع این در حالی است که قبول الگوی 
هبود حدذاته بقبول نظام و ترتیباتی است که فی

داند؛ های مادی را اصیل مییزندگی و برخوردار 
سازی، اخالق و معنا و تبع همین اصیله و ب

ود خ ینهادینهترتیبات  یدایرههای الهی را از ارزش
خارج و درنهایت به امری فرعی، مادون و طفیلی 

کند که از باب خالی نبودن عریضه در تبدیل می
آنکه در متن ای حضوری نحیف دارد؛ بیگوشه

مند و مقّوم داشته کلی حیات بشر نقشی نظام
  باشد. 

هایی چون ما، در این میان، در سرزمین
 لگویکسانی از نخبگان که خود را ناگزیر از این ا

که با  اندها را آن دانستهبینند بهترین چارهمسلط می
ویژه در پذیرش ساختار کالن الگوی مسلط، به
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های سیاسی و اقتصادی، عناصر فرهنگی حوزه
های معنوی و انسانی مطلوب بومی و یا ارزش

خود را به صورتی منفک از آن ساختار و یا 
مورد  نصورت قیود، قواعد و قوانین تحمیلی بر آبه

یزی قرار دهند. این شیوهاهتمام و برنامه ای است ر
یزیالمثل در برنامهکه فی های کالن کشور ما نیز ر

 ،قابل مالحظه است. در بهترین حالت ممکن
رایْج اخالق، معنا و  یشیوهتوان گفت این می

مثابه امری مستقل با آنچه الگوی ها را بهارزش
کند. درواقع می »همراه«شود توسعه خوانده می

میان این دو، معیت چیزی با چیز دیگر » معیت«
است که » معیت مقولی«است. این معیت، 

آمیز ای تکلفگونههای معنوی را بهاخالق و ارزش
دهد؛ می» سازش«رایج  یتوسعهبا الگوی 

ا راحتی بدر آن نیست و به» ضرورت«که  سازشی
نی ذاشتای کنارگتحدید و تهدید منافع به پدیده

روشْن آن را  یتجربهطور که شود؛ همانبدل می
اخالق و معنا را  یمسئلهبارها ثابت کرده و امروز 

  به چالش و بحرانی جدی تبدیل کرده است.  
تواند الگوی یقین چنین طرحی نمیبه

های معنوی با مطلوب ما باشد. الگویی که ارزش
یتی داشته باشند و اساسًا توسع  هآن نسبتی عار

های الهی تلقی شود که امری فارغ از ارزش
ها زائد بر آن است، الگویی منحرف و در ارزش
 یاندیشهاالمْر پوشالی است. توسعه در نفس

حدذاته بر اخالق، مطلوب ما امری است که فی
 یتوسعههای الهی بنا شده باشد. معنا و ارزش

های الهی و حقیقی درواقع بسط اخالق و ارزش
های ست؛ که البته مواهب و برخورداریمعنوی ا

شود و تابع آن است. ُپرواضح مادی بر آن بار می

ها با آن ها بلکه آسماناست که این ایده فرسنگ
یکی متفاوت است. در اینجا آنچه در خدمت 

زعم برخی از متفکرین دیگری است حتی بنا به
معاصر، اخالق در خدمت مواهب مادی نیست، 

عکس آن است؛ این مواهب مادی  بلکه به تعبیری
ها خدمت رسانند (و است که باید به بسط ارزش
حسب ابزار بودنشان البته این مواهب مادی نیز به

برای آن مطلوب، باید به نحو مناسبی موجود 
ی، آن حقیق یتوسعهباشند و بسط یابند). الگوی 

های معنوی و الهی معیتی مشابه است که ارزش
 یهمهارکان و ساختار آن و با  با» معیت قیومی«

اجزایش داشته باشد. در این الگو آنچه مورد 
هاست، البته اهتمام حقیقی است ارزش

که پیشرفت در ساحت دنیوی و مادی نیز نحویبه
شود. الگوی مورد تمنای ما از درون آن زاییده می

آن است که مبتنی بر آن، پرداختن به امور دنیوی در 
ای هن، بسط اخالق و تجلی ارزشمتن تعالی انسا

 ها معیت مقولیالهی تحقق یابد؛ الگویی که ارزش
و َعَرضی نسبت به آن ندارند، بلکه مقّوم ذاتی آن 

  هستند. 
اما آیا اقتضائات روزگار و شرایط انسانی و 

جویی ای هست که پیگونهاجتماعی موجود به
یا دانست؟ آ» بینانهواقع«چنین الگویی را بتوان 

 عالمی از نو بباید«برای جاری شدن چنین الگویی 
توان پذیرفت که ؟ چگونه می»ساخت وز نو آدمی

تعامالت و مناسبات روزمره و دنیوی به نحوی 
 آن تعالی و علّو انسانی ینتیجهترتیب یابند که 

  باشد؟ 
به نظر ما این تردیدها ناشی از جزمیت 
غیرموجه و تصلبی است که اخالقیات الگوی 



  
  

      

  یمحمدجانمحمدتقی 
  پناهمحسن یزدان

.pdf82ostarj/2Vol.mrsi.ir/jostar.http://  
  

4 

اند. فطرت سلط و نهادهای آن بر ما تحمیل کردهم
ناپذیر انسان، امکان چنین کاری را الهِی تبدیل
کند. ضمن اینکه سنت و نیز شرایط فراهم می

تاریخی ما در صورت همراهی با الگوی تدبیرشده 
شود، این و محکمی که در ادامه توضیح داده می

این عالوه، رساند. به امکان را به فعلیت خواهد
  ست. تکلیف ما

ماید. نیافتن چنین الگویی بسیار دشوار می
 آن است» بخشتعالی یتوسعه« الگویاما ادعای 

که مغز این الگو را یافته است: هر الگویی بر یک یا 
چند اصل محوری مبتنی است که اجزاء و 

دهد و تنظیم عناصرش را حول آن اصل شکل می
طور مثال الگوی مسلط امروز جهان کند. بهمی

داری در انواع مختلفش) بر عنصری چون (سرمایه
 یحوزهدر استوار است که هم » نفع شخصی«

 کندنظری، سازگاری مفهومی در آن الگو ایجاد می
ها را به نحو عمْل نیروها و فعالیت یحوزهو هم در 
کند. حال سوی مقصود الگو هدایت میخودکار به

ما در الگوی بدیل خود بنا بر تعلیمات اسالم و 
قرار » احسان«اولیای الهی، این اصل محوری را 

» احسان«طلبد). دامن میایم (که شرحی درازْ داده
تواند الگو را به واجد چنان توانی است که هم می

ای از مفاهیم سازگار کند لحاظ نظری با مجموعه
ما را در عمل پوشش دهد.  یخواسته یهمهو هم 

یعنی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی اصل 
محوری و بنیادینی است که قدرت زایش و 

اساسًا عامل تعالی » اناحس«خودتنظیمی دارد. 
انسان است، ولی چنان ُپرمایه است که در 

های مادی نیز بسی مولدتر از برخورداری
محسوب شود؛ » نفع شخصی«ها و خودخواهی

البته این به سهولت به دست نخواهد آمد. 
گونه که الگوی مسلط، نفع شخصی را در همان

داری به یک موتور محرک و نظام نهادی سرمایه
م رفتارساز تبدیل کرده است، در اینجا نیز به نظا

نظام نهادی رفتارساز نیاز است تا این مهم را محقق 
  سازد. 

با توجه به نقش و ماهیت اولی اصل 
، ما الگوی خود را یادشدهدر الگوی » احسان«
 ایم. ایننام نهاده» بخشتعالی یتوسعهالگوی «

نظر  یوجههجهت که اهتمام به دنیا را الگو ازاین
الگوهای بدیل توسعه  یهمهدهد با خود قرار می

جهت که اهتمام به دنیا را مشابه است، ولی ازآن
کند که فقدان تعالی انسانی و ای طرح میگونهبه

های الهی در آن به معنای نفی توجه به نفس ارزش
اهتمام به دنیا است، مرزی اکید با سایر الگوها 

به دنیا ضرورتًا از مسیر  دارد. در این الگو اهتمام
گاه گذرد. تعالی حقیقی انسان می مخاطب آ

که چنین طرحی بسی سترگ و  خواهد کردتصدیق 
  عظیم است. 

بخش با واکاوی تعالی یتوسعهالگوی 
ماهیت تمدن و صیرورت آن و با توجه ویژه به آنچه 
در تمدن جدید و در الگوی مسلط وجود دارد، 

یافته است که تمدن بش ری همواره بر دوش در
نهادهای بشری استوار بوده است و نهادهای بشری 
یات،  بر روی اعتبارات انسانی. بنابراین این اعتبار

های ایجاد و صیرورت تمدن در وجه کلی ظرفیت
های صوری برای اخذ محتوای خود و ظرفیت

با رعایت شروط و  -ها را توان آناند، لذا میتمدنی
ی الگوی مطلوب به به سود محتوا -حدودی

 گونه که فارغمثال، همانعنواناستخدام گرفت. به
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های از محتوای سخن و فارغ از الفاظ و گویش
در معنای عام » زبان«توان امری به نام مختلف می
در هر » ظرفیت سخن گفتن«مثابه خود را به

مصداق گفتاری شناسایی کرد و آنگاه محتوای 
یا انگلیسی را در آن سخن و گویِش مثًال فارسی و 
توان فارغ از محتوا و ریخت، برای تمدن نیز می

کیفیت مصادیق جزئی تمدن (خواه در گذشته و 
خواه در حال) ظرفیت و ساختار بنیادین و صوری 
ها را شناسایی کرد که محتوای تمدن در قالب آن

یخته شده و حرکت و صیرورت ایجاد کند (البته  ر
ن است؛ در واقعیْت هیچ این بیان برای تقریب ذه

نهادی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی 
تواند صورت بدون محتوا باشد). تمدن نمی
ی و انسان ظرفیت اعتباریات و نهادهای یواسطهبه

ست که توان صیرورت، ا هاصیرورت و تکامل آن
یابد. در تألیف الگوی تکامل و گسترش می

است تا بخش نیز تالش شده تعالی یتوسعه
ترین ساختار و ارکان نهادی تمدن جدید مهم

ا هبخش آنهای قوامشناسایی شده و آنگاه مؤلفه
مورد تدقیق قرار گیرد تا حسب مورد برای تطبیق با 
محتوای مختار در الگو مورداستفاده قرار گیرند. 

  قرار است: حاصل کار ازاین
عملی، الگوی تمدنی مسلط  یعرصهدر 

ای از نظر معرکه یعرصهه در (فارغ از اینک
پیشنهادها وجود دارد) مبتنی بر یک بینش فلسفی 
خاص شکل گرفته است که در آن عقل به معنای 

اش امری موهوم تلقی و عواطف و هیجانات سنتی
درونی انسان (البته آن هم در معنایی محدود) 
اصالت یافته است. این بینْش ترتیبات و نظامی 

در سیر تاریخی و متکامل خود  پدید آورده است که

انجامیده است. در » داریسرمایه«به نظام 
داری بر اساس یک اصل ناپیدا مبنی بر تمایز سرمایه

 ها به برتر و فروتر که البته مشککذاتی میان انسان
بندی خاصی در جهت دهی و ترتیباست، سازمان

طورکلی عواطف و توزیع و تولید منافع و به
د آمده است که هر چه افراد برتر هیجانات پدی

باشند به تولید عواطف و نصیب بردن از آن 
است.  ترند. مالک برتر بودن نیز تعلق سرمایهمحق

داری برای کارایی خود و برای بقای نظام سرمایه
چهارچوبش به نهادهایی چند متوسل شده است و 

مانند برده است. در این مسیر های بیها بهرهاز آن
اهیت و قواعد نهادها نیز دست برده و تغییرات در م

مطلوب در جهت هرچه کارآمد ساختن خود را به 
و  »پول«ترین این نهادها نهاد کار بسته است. مهم

است. » سازمان«نهادهای مرتبط به آن و نیز نهاد 
داری که البته در یک نوع منحصر نیست، از سرمایه

کند که ی میطریق این نهادها افراد را وارد فضای
رد گیها بر اساس آن شکل میرفتار و حتی فهم آن

و قدرت شکستن آن برای ایشان وجود ندارد. 
 یذائقهها به معنای دقیق کلمه افراد و سازمان

سازند؛ و نهاد پول مبانی شان را میحسی و فکری
داری را با کمک نهاد و اخالقیات موردنیاز سرمایه

کند، ها را تقویم مینداری آسازمان که سرمایه
بخشد (البته در این میان نهادهای دیگری تحقق می

نیز وجود دارند که از اهمیت مستقل چندانی 
 نوعی گرهبرخوردار نیستند و با همین دو نهاد به

همه در خدمت اصل اساسی خورند). اینمی
است. این نظام به نحوی » دارسرمایه یویژهحق «

ای خود را نه با عامل خارج کند که اصل بقکار می
از دستگاه که توسط عوامل درون دستگاه 
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داری نظامی کند. سرمایهداری حفظ میسرمایه
خاصی برای انسان و جامعه  یشاکلهاست که 

سازد و آنگاه با طرز عمل خود و نیز با تحمیل می
یزناپذیر قواعد نهادهای بی  یهمهرقیب خود به گر

مواضع، موجب تقویت و بقای آن شاکله نیز 
  شود. می

نماید که به ی در اینجا رخ میاحال مسئله
شناختی دارای اهمیت فراوان است: لحاظ هستی
ای ناخوب در پیش گرفته داری شیوهاگر سرمایه

 یاجازهاست، پس چگونه نظام احسن عالم به او 
ا دهد؟ پاسخ: بکارآمدی (در معنای مصطلح) می

اغماض از چالشی که در معنای مصطلح 
داری وجود دارد، باید گفت سرمایه» کارآمدی«
بخشی از حقایق عالم را » به لحاظ صورت«

یافته و بر آن  ها تکیه کرده است که به دلیل پیونددر
ها با سازوکار عالم، سازوکار هر نوع پیشرفتی آن

 داری اینها است. البته سرمایهمنوط به رعایت آن
-را در خدمت محتوایی درآورده است » صورت«

بشری در تقویم  یاراده یمداخلهکه به دلیل امکان 
ترین این کنیم.  مهمما آن را مجعول تلقی می -آن

ای تمایز مرتبه -١ها عبارت است از یابیصورت
مراتب میان ها و وجود سلسلهمیان انسان

اد در داخل یابی افر شکل -٢ های برتر تا فروترانسان
ها و مصادیق فراوانی از ها. نمونهنهادها و سازمان
توان فهرست کرد عنوان شاهد میاین دو عنصر را به

ویژه در علوم انسانی) را که حتی علوم مختلفی (به
 ،»کارآمدی«مشغول خود ساخته است. بنابراین 

است که در تطابق » صوری«اساسًا امری 
عالم قابل تحقق سازوکارها با سازوکار صوری 

خواهد بود؛ و این امری غریب نیست. 

 مثابه امریداری و اقرانش این کارآمدی را بهسرمایه
 یسیطرهمحتوایی رنگ و لعاب داده و برای تداوم 

 کند.خود، انبوهی از تبلیغات را بر آن سوار می
آنکه، آنچه ما در پی آن هستیم محتوا و حال

(کارآمدی) مقّومات ماهوی این امر صوری 
تواند صورت امری باشد که به است. کارآمدی می

کلی متفاوت از لحاظ محتوا و ماهیِت مقّومش به
داری است. فارغ از برخی ماهیت مختار سرمایه
طورکلی باید ادعا کرد، چندوچون نظری، به

 -به لحاظ ماهوی- یشیوهکارآمدی منحصر در 
  داری نیست.تحمیلی سرمایه

روشنای بیشتری به بحث ذکر این نکته 
عنوان الگوی داری بهتردید سرمایهخواهد داد: بی

ای نیست که خاکی، پدیده یکرهعملی مسلط در 
یزی با برنامه گاهانهر دار پدید ای سرمایهعده یآ

داری به دلیل گیر شدن سرمایهآمده باشد. همه
های درونی و خودکار آن است که گسترش ویژگی

پذیر و به لحاظ حاظ نظری امکانو بسطش را به ل
داری عملی ضروری ساخته است.  سرمایه

توجهی مدیون گیر شدنش را به میزان قابلهمه
است. » سازمان«و » پول«عملکرد دو نهاد 

داری یک الگوی منتشرشده بر اساس سرمایه
قواعد درونی خود است و برای گسترْش به چیزی 

ی است چند نهاد خارج از خود نیاز ندارد؛ تنها کاف
ارکانش را در  یهمهآن در یک موضع عمل کند تا 
داری مانند موجود آن موضع منتشر سازد. سرمایه

ای است که قادر به ترمیم و بازتولید اعضای زنده
  اش است. رفتهمفقود و ازدست

ها به نحو تشکیکی، اصلی تمایز انسان
های طور مثال در آموزهشناختی است که بهجهان
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از آن سخن رفته » والیت«الهی سنت ما با عنوان 
است. در این معنا، والیت امری میان مؤمنین 
است؛ ولی بین کافران نیز برخی اولیای برخی 

 یتوسعهدیگرند. لّب سخن ما در الگوی 
بخش این است که انتخاب ما عمل بر طریق تعالی
اولیا باشد؛ آنکه نبی خاتم آن است  یسلسلهکدام 
م آن نبی است یا آنکه قرآْن ظالمان و و خات

خواند. عنصر دوم یعنی شکل یافتن کافرانش می
ها مبتنی بر آنچه ما در متون عمل و فکر انسان

» انسازم«بخش تعالی یتوسعه الگویمربوط به 
. داری نیستایم نیز ابداع یا کشف سرمایهنامیده
کل یعمل علی «الهی است که  یآموزهاین 

اش بر سبیل الهی ساخته آنکه شاکله». شاکلته
شده باشد، سعادتمند هموست. اما الگوی مسلط 

کند؛ ها را بر سبیلی دیگر هدایت میانسان یشاکله
یز از آن داشته باشند.  و معدودند کسانی که توان گر
تفاوت میان این دو شّق والیت و دو شّق 

ماه من تا ماه «سازی، مصداق تفاوت شاکله
  . است» گردون

ما تاکنون برای الگوسازی بر طبق آنچه 
م. اما ایاسالم آموخته است گامی مناسب برنداشته

 یمایهجانمثابه داری بهشناخت عمیق سرمایه
های صوری این تواند ایدهمدل مسلط غربی، می

ها الگوسازی را تا حدی پیش پایمان نهد. این ایده
اعی ابدهای بخش با ایدهتعالی یتوسعه الگویدر 

بسیاری آمیخته و به یک الگوی مستقل و صاحب 
  هویت متمایز تبدیل شده است. 

بخش، اصل والیت تعالی یتوسعهدر الگوی 
ه و سازی مبتنی بر شیو الهی و نیز تربیت و شاکله

معصومین رکنی رکین  یائمههای پیامبر و آموزه

است که تالش شده است تا در قالب الگو و 
مند کارآمدی عملی و دائمی آن سازوکاری نظام

حفظ شود و گسترش و بسط آن به نحو درونی و 
مقّوماِت خوِد الگو (و نه عناصر خارج  یواسطهبه

پذیر شود. مدعای این الگو آن از دستگاه) امکان
است که اگر بتوان نظامی مبتنی بر والیت پدید آورد 

د و آن بینها را به نحو تشکیکی میکه مراتب انسان
تشکیک مبتنی بر تقوای الهی و لذا لطف افراد بر 
دیگران است؛ و اگر بتوان سازمانی را ساخت که نه 

داری که بر اساس بر اساس نفع و توزیع سرمایه
و مبانی عقالنی آن عمل کرده و » احسان«اصل 

انداز خود را بر طبق آن تنظیم فعالیت و چشم
 های نهادیکند؛ و اگر بتوان در استفاده از ابزار می

ینمثابه مهمکه به» پول«ویژه نهاد موجود، به  تر
نهادهای تمدنی را تحت تأثیر  یهمهنهاد بشری 

های موجود بشری به دهد، بر اساس تجربهقرار می
نحوی تغییر ایجاد کرد که در راستای تحقق 
تدریجی مقاصد الگوی مطلوب و کارآمدی 

توان به سازوکار درونی الگو عمل کند؛ آنگاه می
بنای جدیدی از تمدن و الگوی مطلوب، مطابق با 

 یواسطهبههایمان، امید بست. الگویی که آرمان
کند، موجب اصول الهی که بر سازمان حاکم می

شده و الجرم به دلیل » فعل«تعالی انسان در 
فعالیت و کار سازمان و افراد آن موجب بهبود 

شود. این ویژگی به این اصل وضع دنیوی نیز می
گردد که حیات شناختی معتَقد ما بازمیجهان

انسان در دنیا و آخرت و در دو ُبعدش حیاتی واحد 
گونه نیست که سعادت اخروی امری ست و اینا
کلی مستقل از سعادت دنیوی باشد. صالح و به

نیکبخت در دنیا و آخرت چنین است. کسی که 



  
  

      

  یمحمدجانمحمدتقی 
  پناهمحسن یزدان

.pdf82ostarj/2Vol.mrsi.ir/jostar.http://  
  

8 

دنیایی ناخوب دارد چگونه ممکن است که آخرتی 
  خوب داشته باشد. 

بنابراین، الگوی پیشنهادی ما مبتنی بر چند 
به اصل است که همگی در کنار هم و با خدمت 

و اصل » والیت«کنند: اصل یکدیگر عمل می
که این دو با در خدمت گرفتن نهاد » احسان«
در یک سازوکار منسجم » پول«و نهاد » سازمان«
توانند الگویی بدیل و متفاوت بسازند که می

ه زا دارد. سازمانی کقابلیت گسترش و انتشار درون
د، شو بخش از آن یاد میتعالی یتوسعهدر الگوی 
سازمان «اش، ذاتی یوظیفهحسب درواقع به

است که بر اساس اصل احسان بنا » گرتوسعه
شود؛ ولی ازآنجاکه سازماْن نهادی است که با می

یابد، لذا موضوع خاص و مصداق فعالیت قوام می
رو نخستین خواهد. ازاینجزئی برای فعالیت می

ای گر آن است که با شیوهسازمان توسعه یوظیفه
ص که مبتنی بر معیارهای سازگار با ارکان الگو خا

مقبول بشری است، به شناسایی  یتجربهو نیز 
ب ها موجمسائلی بپردازد که فعالیت برای حل آن

  شود.  تحقق مقصود (تعالی)
تفصیل چگونگی شناسایی مسئله و نیز 

گر و اصول و روابط عمل سازمان توسعه یشیوه
 ترحاکم بر آن در جای خود نیازمند پردازش جزئی

ای که ذکر آن در و مجال مستقلی است. اما نکته
اینجا حائز اهمیت و تأکید فراوان است اینکه، 

ها اساسًا برای تعالی افراد و انسانگر توسعهسازمان 
نه خوِد  کند. آنچه در سازمان مهم استفعالیت می

 ها است. نباید مانندانسان» تعالی«که » فعالیت«
تصور شود که » سازمان«های رایج در مورد دیدگاه

 بخش نیز سازمان اصالتاً تعالی یتوسعهدر الگوی 

و اوًال برای انجام یک فعالیت مصداقی و مشخص 
 ینقطهشود، بلکه باید واقف بود که ایجاد می

ن الگو با الگوهای دیگر اساسی تمایز سازمان در ای
در اصالت نداشتن موضوع فعالیت است. اهمیت 
فعالیت در اینجا راجع به ذات آن نیست بلکه راجع 

توان بر آن بار کرد. سازماْن به غایتی است که می
فارغ از اینکه موضوع فعالیتش چیست، برای تعالی 

شود. بنابراین افراد و اعضای خود ایجاد می
مقتضای زمان و مکان و سته بهموضوع فعالیت ب
تغییر است. اهمیت موضوع وضع امور قابل
هرروی تعالی جهت است که بهفعالیت تنها ازآن

نیازمند فعل است و بدون تعریف فعالیْت فعلی که 
تعالی باشد تحقق نخواهد یافت،  یپدیدآورنده

جهت الزم است فعالیتی برای سازمان تعریف ازاین
ان هرچند که مقّوم سازمان شود. فعالیت سازم

است ولی این امری تبعی و ثانوی برای سازمان 
جهت است شود. ازاینگر محسوب میتوسعه

ترین راه تعالی گر که احسان را مهمسازمان توسعه
 ترین ویافته است، در تعیین فعالیت به مهم

ترین (و نه مثًال ُپرسودترین) مسائلی اثربخش
ی سطح زندگی و کیفیت اندیشد که به ارتقامی

زندگی بیشترین افراد جامعه مربوط باشد و لذا 
تعامل و برخورد عمیق، مستمر و  یحوزه
داری را با افراد ایجاد کند. با تعیین چنین دامنه

آنکه افراد جامعه با قواعد  یواسطهبهموضوعی، 
شوند، شکل گر وارد تعامل میسازمان توسعه

یرفتاری ایشان نیز به عمل  یذائقهج تغییر و تدر
 گیرد. در این میان مطابقایشان تحت تأثیر قرار می

 توجهی نیزشده، منافع مادی قابلسازوکار طراحی
گیرد؛ وجود دارد که در خدمت حل مسئله قرار می
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و عواید مازاد فعالیت نه نصیب سازمان که نصیب 
  د. شو کننده (مردم) در حل مسئله میافراد مشارکت

شده ین عنصری که سازوکار طراحیتر مهم
گر را به لحاظ عملی برای فعالیت سازمان توسعه

ار کند و نیز گسترش و انتشپذیر و تضمین میامکان
های اجتماعی را بنیان قواعد سازمان به سایر عرصه

ید تأک» پول«است. البته مراد ما از » پول«نهد، می
بر معنای مصطلح آن نیست، بلکه تأکید بر 

های مترتب بر آن و قابلیت» اهیت نهادی پولم«
است. در اینجا مراد از پول، اسکناس و مسکوک و 

ت پول اس» نهاد«ها نیست، بلکه یا انواع مشابه آن
که جملگِی این مصادیق به آن ارجاع دارند و اعتبار 

گیرند. مراد ما نهاد پول و قدرت خود را از آن می
د و ی است که قواععنوان یکی از اعتباریات بشر به

نظاماتی به لحاظ ماهوی و نیز تاریخی بر آن بار 
شده است و قابلیت تغییر و یا بار شدن قواعد و 
نظامات دیگری را نیز داراست. سازمان با اعمال 
تغییر در برخی قواعد آن پولی که وارد فعالیتش 

د توانقدرت نهادی آن پول می یواسطهبهشود و می
اهروهای توزیعی سرمایه و نیز دهی به ر با شکل

ویژه ارزش مازاد)، فعالیت توزیع منافع حاصله (به
ای متفاوت از وضع موجود و مطابق گونهخود را به

شده در الگو صورت دهد. این با اهداف طراحی
ویژه در عملکرد قواعد از طریق تغییراتی که به

کنند با اتکا بر روابط های مالی ایجاد میبخش
ی، موجبات انتشار قواعد نهادی مدنظر اقتصاد

سازد. پیچیدگی این گر را فراهم میسازمان توسعه
کند، لذا تفصیل مطلب اختصار آن را دشوار می
کنیم. ولی گذار میاین موضوع را به جای خود وا

اصلی تنها به این اشاره اکتفا  یایدهبرای انتقال 

 انحاء شود که، در دنیای جدیْد پول به نحوی ازمی
یان حرکت نهادهای  (مستقیم یا غیرمستقیم) شر

دهد و لذا اعمال تغییر در اجتماعی را تشکیل می
قواعد و نظامات مترتب بر آن (و نیز نهادهای مرتبط 

مام وار در تبا آن نظیر بانک) امکان تغییر سلسله
آورد. الگوی پیشنهادی نهادهای دیگر را فراهم می

یت را در یک سازوکار معقول ما استفاده از این قابل
  کند.پذیر میو عملی امکان

کیفیت  یواسطهبهگر سازمان توسعه
های جدیدی از آنچه ما فعالیتش، قادر است شکل

صور «بخش تعالی یتوسعهدر متون الگوی 
ها در ایم را پدید آورد. انساننامیده» زیستن
های موجود نیز ُصوری از زیستن را تجربه سازمان

یند. این صوْر انسان و فکر او کنند و با آن میمی ز
کند و به عمل بر را در نهادهای موجود محصور می

دارد. ولی سازمانی که بر اساس اخالقیات آن وامی
کند، شعور اساس تعالی و اصل احسان کار می

انسان را نه در پیوند با منافع شخصی که در پیوند با 
دهد. نی شکل میترین فضائل و مراتب انساعالی

گاهی و فکر  در این میان در بلندمدت، شعور و آ
افراد مقّوم این مسیر است. اینکه تعالی و رفتار 

أمان تعالی و تو  یمایهمبتنی بر این سبک از صور، 
شدت ها را بهبرخورداری مادی است، انسان

  خواهد کرد. » مرکز کشش«مجذوب این 
ستند، لذا گر هها ازآنجاکه توسعهاین سازمان

ن ریختشوند و در پی درهمبر وضع فعلی سوار می
وضع موجود نیستند؛ ولی از همان عناصر وضع 

روْن تدریج از دگیرند که قادر است بهفعلی بهره می
ارکان پدید آورده و دگرگون سازد.  یهمهتغییر را در 

ز ا ی عملبخش در صحنهی تعالیتوسعهالگوی 
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داند، د را فارغ نمیهای وضع موجود خو مؤلفه
 یشاکلهها حاکی از امکانات و چراکه این مؤلفه

فعلی ماست. ولی این به معنای تسلیم در برابر 
تحمیالت نامطلوب وضع موجود و یا تن سپردن به 
مسیر محتوم آن نیست. بلکه بازی هوشمندانه با 
قواعدی است که درنهایت وضع را به سود 

بخش تغییر لیتعا یتوسعهالگوی  یخواسته
دهد. به گمان ما در مراحل ابتدایی اجرای الگو، می

بخش و قدرتمند آن های جهتنهاد پول و قابلیت
شدت تسهیل و تواند چنین کاری را بهمی

ها و پذیر کند. ما برای این بحث تحلیلامکان
ایم که تفصیل های مناسبی فراهم آوردهاستدالل

منتشر  تیمقاالکتب و زودی در قالب ها بهآن
  خواهد شد.

بخش هرچند که در تعالی یتوسعهالگوی 
ساحت اجتماعی در پی استقرار قواعد اخالقی و 
منتقد وضع موجود است، ولی هرگز به تغییرات 

گیر اعتقادی ندارد. ما در حال باره و دفعتًا همهیک
توان هستیم که ب» الگوی ُپرتوان«حاضر نیازمند یک 

جغرافیایی و یا در فعالیتی  یحوزهآن را در یک 
گونه که مرسوم اجرا کرد؛ نه آن» کوچک و محدود«

شده است الگویی ضعیف و ناتوان که فاقد 
تجربی مقبول است را در ابعادی فراگیر  یپشتوانه

و در محیطی گسترده اعمال کرد. این الگوی ُپرتوان 
اش، خود قادر درونی یمحرکهبه دلیل نیروی 

 تدریج و البتهود سازوکار و اصولش را بهخواهد ب
و سایر  گر در محیطبا تدبیر سازمان توسعه

الگو  نیازیهای پیرامونی گسترش دهد. بیفعالیت
نیروی  زا بودنبیرونی و درون یبرندهبه عناصر پیش 

اش، رمز موفقیت آن است. ادعای ما آن محرکه

بخش همان تعالی یتوسعهاست که الگوی 
ی پرتوانی است که در صورت اجرا ولو در یک الگو

جغرافیا و فعالیت کوچک، امکانات انتشار و 
سرعت خود و بهخودیگسترش در اطراف را به

  پدید خواهد آورد. 
به لحاظ نظری مبتنی بر اصول الهی  الگواین 
های معنوی است؛ اما اوًال و بذاته بحثی و ارزش

فی و لذا ی فلسکالمی و یا فقهی نیست، بلکه بنیان
شمول دارد. به لحاظ عملی نیز این الگو بر جهان

به صحنه آوردن افراد متقی و مؤمن به اصول و 
های الهی بنا شده است؛ افرادی که فعالیت ارزش

ر های متکثگر، توانایشان در قالب سازمان توسعه
 گام ازبهکند تا با خروج گامافزا میرا مجموع و هم

مطلوبی حاصل آید که تعالی  وضع موجود، وضع
  انسان در آن محور است. 

های الگوی متفاوت ما برخالف برخی ایده
بینانه بازی را در شرایط و غیرعملی، به نحوی واقع
کند و قواعد آن را در ابتدا زمین موجود آغاز می

چشم «کند. ولی به دلیل آنکه فرض قبول می
ر تغییبرای » محوری یمؤلفه«و نیز » اسفندیار

تدریجی وضع فعلی به سمت مطلوب را شناخته 
است از قواعد موجود اوًال در راستای اهداف 

گیرد و ثانیًا به نحوی عمل بلندمدت خود بهره می
کند که قواعدی جدید خود را طراحی و تنظیم می

و مطلوب در سیر زمان و در بستر فعالیت سازمان 
  گر جایگزین قواعد موجود شود. توسعه
بخش تالش تعالی یتوسعهالگوی  در

مند و ضروری، نظرورزی و شود به نحو نظاممی
های نظری، اخالقی و ترین مبانی و ارزشنهایی

معنوی به عمل و حوزه عملیات گره زده شود. در 
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های بدیل، این دو این الگوی برخالف نمونه
شان ساحت از یکدیگر جدا و یا رابطه

  نیست. » غیرضروری«
  
  


