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ﻧﺸﺮﯾﻪی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »ﺟﺴﺘﺎرهﺎی ﻣﺒﯿﻦ« ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺄﻣﻼت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﮋوهﺸﮕﺮان
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ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻗﺼﺪ اراﺋﻪی ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ »اﻟﮕﻮی
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
و ﯾﺎ اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺧﻄﻮط ﻣﻌﺪودی و در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﺣﻠﻘﻪهﺎی زﻧﺠﯿﺮهی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
»اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« در ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻠﺶ،

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﱠ
ﻣﺪﺑﺮ و ُﭘﺮﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺪﯾﻞ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای اﻧﺴﺎن

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داده ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺣﯿﺚ ﻣﺎهﻮی در

ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دو

ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،

ﺣﯿﺚ داﺷﺘﻪ و دارد :ﯾﮑﯽ ﺣﯿﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺑﻪواﺳﻄﻪی اﺗﺼﺎف ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ

»وﻗﻮع« اﻧﻘﻼب اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای

ﻣﻮﺟﻮدی ذیﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ذات ﺧﻮد را

»ﻓﻌﻠﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ« ﺑﺨﺸﯿﺪ؛ و دﯾﮕﺮی ﺣﯿﺚ

ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

ﻣﺎهﻮی و ذاﺗﯽ .اوﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم

ﺗﺤﻘﻖ ذات اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ هﻤﺎﻧﺎ ﺗﺤﻘﻖ و

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ .اﯾﻦ آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﻮد؛

ﻓﻌﻠﯿﺖ آن اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺪﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭼﺮاﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻬﺎ »اﻣﮑﺎن« ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎهﻮی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاهﻢ آورد ،وﻟﯽ ﻓﻌﻠﯿﺖ و ﺗﺤﻘﻖ

ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن دراﻧﺪازد .ازاﯾﻦرو ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی

ذات اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮی دﻓﻌﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد؛

ﭼﻨﺎن اﻟﮕﻮﯾﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ

هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﻈﺎم

اﺻﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ادﻋﺎی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ
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اﻟﮕﻮ و ﻃﻠﺐ آن ﻧﻪ اﻣﺮی ﺻﻮری ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺑﻘﺎی

اﻣﯿﺪﻣﺎن ﺑﻪ هﻮﯾﺖ ذاﺗﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺎهﻮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺿﺮورت ﻃﺮح

اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻮﺿﻮع »اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ« در اﯾﻦ

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ )اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ(

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎرغ از ﺗﺰاﺣﻤﺎت و ﺗﺤﻤﯿﻼت اﯾﻦ روزﮔﺎر

ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪای درﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ

ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻗﻠﺐ ﻣﺎهﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ دﺷﻮاریهﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﺎ هﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
هﺴﺖ؛ ﻓﯽاﻟﺤﺎل زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ّ
ﻣﻬﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻇﺎهﺮﭘﺴﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

ﭼﺎره آن اﺳﺖ ﮐﻪ در هﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد را

ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺖﺑﻪﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﻓﺎرغ از دﻋﺎوی ﻧﻈﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ و ﺑﻨﯿﺎن

ﺑﺎرور و ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزﯾﻢ.

ﻧﻈﺮی در آن هﯿﻤﻨﻪی ﻋﻤﻠﯽ دارد .هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﯿﻦ

اﻣﺮوز ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺎ ﺑﺴﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ

اﻟﮕﻮی ﻗﺎهﺮ ،ﺧﻮد ﻃﯿﻔﯽ ﻣﺘﻨﻮع را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ

اﺳﺖ :از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮﯾﻘﯽ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ْ
اﺻﯿﻞ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد و

اﺧﺘﻼف ﻃﯿﻔﯽ اﻧﻮاع آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎهﻮی
ْ
آنهﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻧﻮاع ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮهی

درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداریهﺎی ﻣﺎدی را

ﻓﻌﻞ واﺣﺪ راﺟﻊاﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﻪی ﺑﺎرز اﯾﻦ اﻟﮕﻮ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد ،و از ﺳﻮی

اﺻﺎﻟﺖ دادن ﺑﻪ اﻣﯿﺎل ﻣﺤﺴﻮس و اﻧﻘﻄﺎع اﻧﺴﺎن از
ُ
ﻋ ّﻠﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﻌﺮف آن اﺳﺖ .اﯾﻦ

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

اﺻﯿﻞﺳﺎزی ﻣﺠﻌﻮل ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل اﻟﮕﻮی ﻣﺴﻠﻂ درواﻗﻊ

ﻣﺤﺴﻮس زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺑﺮد و آﻧﮕﺎه هﻤﻮ را ﮐﻪ

ﻗﺒﻮل ﻧﻈﺎم و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯽﺣﺪذاﺗﻪ ﺑﻬﺒﻮد

هﻢارز ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان

زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮﺧﻮردار یهﺎی ﻣﺎدی را اﺻﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺪ؛

ﻣﺤﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس و ﻏﯿﺮﻣﺤﺴﻮس ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ،

و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ هﻤﯿﻦ اﺻﯿﻞﺳﺎزی ،اﺧﻼق و ﻣﻌﻨﺎ و

از درﺑﻨﺪﺷﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻦ و ﻣﯿﻞ ﻗﺮﯾﺐ او ﺑﻪ
ﺑﻬﺮههﺎی دﻧﯿﻮی و ُﺑﻌﺪش از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه

ارزشهﺎی اﻟﻬﯽ را از داﯾﺮهی ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪی ﺧﻮد
ﺧﺎرج و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻓﺮﻋﯽ ،ﻣﺎدون و ﻃﻔﯿﻠﯽ

را ﺑﺮده و آدم و ﻋﺎﻟﻢ را  -ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮﻻﻧﺎ -ﭼﻨﺪان ﺑﻪ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎب ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮﯾﻀﻪ در

ﺑﻮی ﺳﺮﮔﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ﺑﻮی هﺮ راﯾﺤﻪی

ﮔﻮﺷﻪای ﺣﻀﻮری ﻧﺤﯿﻒ دارد؛ ﺑﯽآﻧﮑﻪ در ﻣﺘﻦ
ﮐﻠﯽ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ّ
ﻣﻘﻮم داﺷﺘﻪ

هﯿﻤﻨﻪی اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ،ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل و ﺗﺮک

ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮش در ﻣﻼل ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻼی ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯿﻨﻮی ﻣﺸﺘﺎق ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دام ﺑﻪﺳﻮی

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎ،

ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ایﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن

ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮی

ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻗﻀﺎی اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و

ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎرههﺎ را آن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﮔﺮﯾﺰﻣﺎن آب در هﺎون ﮐﻮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.

ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن اﻟﮕﻮی ﻣﺴﻠﻂ ،ﺑﻪوﯾﮋه در
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ﺣﻮزههﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻓﺮﺳﻨﮓهﺎ ﺑﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎنهﺎ ﺑﺎ آن

ﺑﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ارزشهﺎی ﻣﻌﻨﻮی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب

ﯾﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ آﻧﭽﻪ در ﺧﺪﻣﺖ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻔﮏ از آن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﯾﺎ

دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪزﻋﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ

ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﯿﻮد ،ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻣﻮرد

ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﺧﻼق در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮاهﺐ ﻣﺎدی ﻧﯿﺴﺖ،

اهﺘﻤﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﻗﺮار دهﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهای اﺳﺖ

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻋﮑﺲ آن اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﻮاهﺐ ﻣﺎدی

ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیهﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ارزشهﺎ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻨﺪ )و

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ،
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ْ
راﯾﺞ اﺧﻼق ،ﻣﻌﻨﺎ و

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاهﺐ ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺣﺴﺐ اﺑﺰار ﺑﻮدﻧﺸﺎن
ﺑﺮای آن ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮﺟﻮد

ارزشهﺎ را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻟﮕﻮی

ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺴﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪ( .اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،آن

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد »هﻤﺮاه« ﻣﯽﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ

اﺳﺖ ﮐﻪ ارزشهﺎی ﻣﻌﻨﻮی و اﻟﻬﯽ ﻣﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ

»ﻣﻌﯿﺖ« ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ،ﻣﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ

»ﻣﻌﯿﺖ ﻗﯿﻮﻣﯽ« ﺑﺎ ارﮐﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن و ﺑﺎ هﻤﻪی

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺖ» ،ﻣﻌﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺟﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد

اﺧﻼق و ارزشهﺎی ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﮑﻠﻒآﻣﯿﺰ

اهﺘﻤﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ارزشهﺎﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ

ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی راﯾﺞ »ﺳﺎزش« ﻣﯽدهﺪ؛

ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﺎﺣﺖ دﻧﯿﻮی و ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ

ﺳﺎزﺷﯽ ﮐﻪ »ﺿﺮورت« در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺎ

از درون آن زاﯾﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﺗﻤﻨﺎی ﻣﺎ

ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻨﯽ
ْ
روﺷﻦ آن را
ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد؛ هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی

آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی در

ﺑﺎرهﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده و اﻣﺮوز ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺧﻼق و ﻣﻌﻨﺎ را
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی

ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺴﻂ اﺧﻼق و ﺗﺠﻠﯽ ارزشهﺎی
اﻟﻬﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ؛ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ارزشهﺎ ﻣﻌﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﯽ
و َﻋ َﺮﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ّ
ﻣﻘﻮم ذاﺗﯽ آن
هﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت روزﮔﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و

ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ارزشهﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ
ً
آن ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻋﺎرﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای هﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ

اﻣﺮی ﻓﺎرغ از ارزشهﺎی اﻟﻬﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ

ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺘﻮان »واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ« داﻧﺴﺖ؟ آﯾﺎ

ارزشهﺎ زاﺋﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺤﺮف و در
ﻧﻔﺲ ْ
اﻻﻣﺮ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪی

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

ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯽﺣﺪذاﺗﻪ ﺑﺮ اﺧﻼق،

ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت روزﻣﺮه و دﻧﯿﻮی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺗﻌﺎﻟﯽ و ّ
ﻋﻠﻮ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺣﻘﯿﻘﯽ درواﻗﻊ ﺑﺴﻂ اﺧﻼق و ارزشهﺎی اﻟﻬﯽ و

ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻣﻌﻨﺎ و ارزشهﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاهﺐ و ﺑﺮﺧﻮرداریهﺎی
ﻣﺎدی ﺑﺮ آن ﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖُ .ﭘﺮواﺿﺢ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪهﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺰﻣﯿﺖ
ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ و ﺗﺼﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﮕﻮی

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﺎنﻣﺤﻤﺪی
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ﻣﺴﻠﻂ و ﻧﻬﺎدهﺎی آن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﻄﺮت

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ آﻣﺪ.

اﻟﻬﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺴﺎن ،اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
ِ
ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺖ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ

هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺴﻠﻂ ،ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ را در
ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک و

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ در ﺻﻮرت هﻤﺮاهﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺗﺪﺑﯿﺮﺷﺪه

ﻧﻈﺎم رﻓﺘﺎرﺳﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

و ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ

ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎدی رﻓﺘﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﻣﺤﻘﻖ

اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺧﻮاهﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،اﯾﻦ

ﺳﺎزد.

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻣﺎهﯿﺖ اوﻟﯽ اﺻﻞ

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

»اﺣﺴﺎن« در اﻟﮕﻮی ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻣﺎ اﻟﮕﻮی ﺧﻮد را

اﻣﺎ ادﻋﺎی اﻟﮕﻮی »ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ« آن اﺳﺖ

»اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﯾﻢ .اﯾﻦ

ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :هﺮ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ

اﻟﮕﻮ ازاﯾﻦﺟﻬﺖ ﮐﻪ اهﺘﻤﺎم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ را وﺟﻬﻪی ﻧﻈﺮ

ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺤﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰاء و

ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ ﺑﺎ هﻤﻪی اﻟﮕﻮهﺎی ﺑﺪﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻋﻨﺎﺻﺮش را ﺣﻮل آن اﺻﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدهﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ازآنﺟﻬﺖ ﮐﻪ اهﺘﻤﺎم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ را

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻟﮕﻮی ﻣﺴﻠﻂ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن

ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و

)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ( ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮی ﭼﻮن

ارزشهﺎی اﻟﻬﯽ در آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

»ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ« اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ هﻢ در ﺣﻮزهی

اهﺘﻤﺎم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺮزی اﮐﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻟﮕﻮهﺎ
ً
دارد .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ اهﺘﻤﺎم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺿﺮورﺗﺎ از ﻣﺴﯿﺮ

ﻧﻈﺮی ،ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در آن اﻟﮕﻮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ْ
و هﻢ در ﺣﻮزهی ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺮوهﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ

ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺬرد .ﻣﺨﺎﻃﺐ آ ﮔﺎه

ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻘﺼﻮد اﻟﮕﻮ هﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل

ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺴﯽ ﺳﺘﺮگ و

ﻣﺎ در اﻟﮕﻮی ﺑﺪﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼم و

ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ ﺑﺎ واﮐﺎوی

اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ،اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺤﻮری را »اﺣﺴﺎن« ﻗﺮار
ْ
دادهاﯾﻢ )ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ درازداﻣﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ(» .اﺣﺴﺎن«

ﻣﺎهﯿﺖ ﺗﻤﺪن و ﺻﯿﺮورت آن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ

واﺟﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮ را ﺑﻪ

در ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ و در اﻟﮕﻮی ﻣﺴﻠﻂ وﺟﻮد دارد،

ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻔﺎهﯿﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ

درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی هﻤﻮاره ﺑﺮ دوش

و هﻢ هﻤﻪی ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻣﺎ را در ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺶ دهﺪ.

ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑﺸﺮی اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑﺸﺮی

ﯾﻌﻨﯽ هﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و هﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ اﺻﻞ

ﺑﺮ روی اﻋﺘﺒﺎرات اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت،

ﻣﺤﻮری و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت زاﯾﺶ و
ً
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ دارد» .اﺣﺴﺎن« اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎن ُﭘﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی اﯾﺠﺎد و ﺻﯿﺮورت ﺗﻤﺪن در وﺟﻪ ﮐﻠﯽ
ﺗﻤﺪﻧﯽاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان آنهﺎ را  -ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮوط و

ﺑﺮﺧﻮرداریهﺎی ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯽ ﻣﻮﻟﺪﺗﺮ از

ﺣﺪودی -ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ

ﺧﻮدﺧﻮاهﯽهﺎ و »ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ« ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؛

اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ

ﺧﻮد و ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی ﺻﻮری ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺤﺘﻮای

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﺎنﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺤﺴﻦ ﯾﺰدانﭘﻨﺎه
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از ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺨﻦ و ﻓﺎرغ از اﻟﻔﺎظ و ﮔﻮﯾﺶهﺎی

ﺑﻪ ﻧﻈﺎم »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .در

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »زﺑﺎن« در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺻﻞ ﻧﺎﭘﯿﺪا ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ

ﺧﻮد را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ »ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ« در هﺮ

ذاﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮ و ﻓﺮوﺗﺮ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﮏ

ﻣﺼﺪاق ﮔﻔﺘﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه ﻣﺤﺘﻮای
ً
ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺜﻼ ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را در آن
ﺳﺨﻦ و
ِ

اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ در ﺟﻬﺖ

رﯾﺨﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎرغ از ﻣﺤﺘﻮا و

ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻋﻮاﻃﻒ و
هﯿﺠﺎﻧﺎت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﺗﺮ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻤﺪن )ﺧﻮاه در ﮔﺬﺷﺘﻪ و

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻮاﻃﻒ و ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮدن از آن

ﺧﻮاه در ﺣﺎل( ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺻﻮری

ﻣﺤﻖﺗﺮﻧﺪ .ﻣﻼک ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.

را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻤﺪن در ﻗﺎﻟﺐ آنهﺎ

ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺑﻘﺎی

رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺮﮐﺖ و ﺻﯿﺮورت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ
ْ
اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺐ ذهﻦ اﺳﺖ؛ در واﻗﻌﯿﺖ هﯿﭻ

ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
از آنهﺎ ﺑﻬﺮههﺎی ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ

ﻧﻬﺎدی ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ

در ﻣﺎهﯿﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدهﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﺷﺪ( .ﺗﻤﺪن

ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﻬﺖ هﺮﭼﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت و ﻧﻬﺎدهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و

ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﺎ ﻧﻬﺎد »ﭘﻮل« و

ﺻﯿﺮورت و ﺗﮑﺎﻣﻞ آنهﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺻﯿﺮورت،

ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن و ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎد »ﺳﺎزﻣﺎن« اﺳﺖ.

ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﮕﻮی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،از

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ

ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﺎ اﻓﺮاد را وارد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ارﮐﺎن ﻧﻬﺎدی ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ

رﻓﺘﺎر و ﺣﺘﯽ ﻓﻬﻢ آنهﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و آﻧﮕﺎه ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی ﻗﻮامﺑﺨﺶ آنهﺎ

و ﻗﺪرت ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﻮرد ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ

ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ اﻓﺮاد و ذاﺋﻘﻪی

ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺨﺘﺎر در اﻟﮕﻮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺣﺴﯽ و ﻓﮑﺮیﺷﺎن را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؛ و ﻧﻬﺎد ﭘﻮل ﻣﺒﺎﻧﯽ

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ازاﯾﻦﻗﺮار اﺳﺖ:

و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻬﺎد

در ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻠﯽ ،اﻟﮕﻮی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ

ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آنهﺎ را ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،

)ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺮﮐﻪای از

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ )اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدهﺎی دﯾﮕﺮی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎ وﺟﻮد دارد( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ

ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از اهﻤﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ

ﺧﺎص ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ هﻤﯿﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮه

ﺳﻨﺘﯽاش اﻣﺮی ﻣﻮهﻮم ﺗﻠﻘﯽ و ﻋﻮاﻃﻒ و هﯿﺠﺎﻧﺎت

ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ( .اﯾﻦهﻤﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ

دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن )اﻟﺒﺘﻪ آن هﻢ در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود(
ْ
اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت و ﻧﻈﺎﻣﯽ

»ﺣﻖ وﯾﮋهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرج

ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد

از دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ درون دﺳﺘﮕﺎه

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﺎنﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺤﺴﻦ ﯾﺰدانﭘﻨﺎه

http://jostar.mrsi.ir/Vol.2/jostar28.pdf

6

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻗﺮاﻧﺶ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﺪی را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﻠﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب داده و ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺳﯿﻄﺮهی

ﻣﯽﺳﺎزد و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ

ﺧﻮد ،اﻧﺒﻮهﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ هﻤﻪی

ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﭘﯽ آن هﺴﺘﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮا و
ّ
ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﺎهﻮی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮری )ﮐﺎرآﻣﺪی(

ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪای در اﯾﻨﺠﺎ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

اﺳﺖ .ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت اﻣﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺎهﯿﺖ ّ
ﻣﻘﻮﻣﺶ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از
ِ
ﻣﺎهﯿﺖ ﻣﺨﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﻓﺎرغ از ﺑﺮﺧﯽ

اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﯿﻮهای ﻧﺎﺧﻮب در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﻧﻈﺮی ،ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ادﻋﺎ ﮐﺮد،

اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎم اﺣﺴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ او اﺟﺎزهی

ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺷﯿﻮهی -ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎهﻮی-

ﮐﺎرآﻣﺪی )در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﻄﻠﺢ( ﻣﯽدهﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ

ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻮاﺿﻊ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻘﺎی آن ﺷﺎﮐﻠﻪ ﻧﯿﺰ

ﻟﺤﺎظ هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارای اهﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ:

اﻏﻤﺎض از ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﻄﻠﺢ

ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ روﺷﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ

»ﮐﺎرآﻣﺪی« وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری

ﺧﻮاهﺪ داد :ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی

»ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮرت« ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ را

ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻠﻂ در ﮐﺮهی ﺧﺎﮐﯽ ،ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آنهﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آ ﮔﺎهﺎﻧﻪی ﻋﺪهای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﭘﺪﯾﺪ

آنهﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻋﺎﻟﻢ ،ﺳﺎزوﮐﺎر هﺮ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ

آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آنهﺎ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﻦ

وﯾﮋﮔﯽهﺎی دروﻧﯽ و ﺧﻮدﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش

»ﺻﻮرت« را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ درآورده اﺳﺖ -

و ﺑﺴﻄﺶ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪی ارادهی ﺑﺸﺮی در ﺗﻘﻮﯾﻢ

ﻋﻤﻠﯽ ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری

آن -ﻣﺎ آن را ﻣﺠﻌﻮل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ

هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺪﯾﻮن

ﺻﻮرتﯾﺎﺑﯽهﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  -١ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺮﺗﺒﻪای

ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﻧﻬﺎد »ﭘﻮل« و »ﺳﺎزﻣﺎن« اﺳﺖ.

ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنهﺎ و وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﯿﺎن

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس
ْ
ﻗﻮاﻋﺪ دروﻧﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﭼﯿﺰی

ﻧﻬﺎدهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ .ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﺮاواﻧﯽ از

ﺧﺎرج از ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد؛ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎد

اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎهﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮد

آن در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ هﻤﻪی ارﮐﺎﻧﺶ را در

ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ( را

آن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﮐﺎرآﻣﺪی«،
ً
اﺳﺎﺳﺎ اﻣﺮی »ﺻﻮری« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ

زﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻀﺎی

اﻧﺴﺎنهﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺎ ﻓﺮوﺗﺮ  -٢ﺷﮑﻞﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد در داﺧﻞ

ﻣﻔﻘﻮد و ازدﺳﺖرﻓﺘﻪاش اﺳﺖ.

ﺳﺎزوﮐﺎرهﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺻﻮری ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ

ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ ،اﺻﻠﯽ

ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ و اﯾﻦ اﻣﺮی ﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در آﻣﻮزههﺎی

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﺎنﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺤﺴﻦ ﯾﺰدانﭘﻨﺎه
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اﻟﻬﯽ ﺳﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »وﻻﯾﺖ« از آن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮ و

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،وﻻﯾﺖ اﻣﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ

ﺳﺎزوﮐﺎری ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻋﻤﻠﯽ و داﺋﻤﯽ آن

اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻓﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ اوﻟﯿﺎی ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮﻧﺪّ .
ﻟﺐ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی

ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺴﻂ آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دروﻧﯽ و
ّ
ﺧﻮد اﻟﮕﻮ )و ﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرج
ﻣﺎت ِ
ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻣﻘﻮ ِ
از دﺳﺘﮕﺎه( اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد .ﻣﺪﻋﺎی اﯾﻦ اﻟﮕﻮ آن

ﮐﺪام ﺳﻠﺴﻠﻪی اوﻟﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ آﻧﮑﻪ ﻧﺒﯽ ﺧﺎﺗﻢ آن اﺳﺖ
ْ
و ﺧﺎﺗﻢ آن ﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﻇﺎﻟﻤﺎن و

اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪ آورد
ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺴﺎنهﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و آن

ﮐﺎﻓﺮاﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻋﻨﺼﺮ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ و ﻟﺬا ﻟﻄﻒ اﻓﺮاد ﺑﺮ

ﻋﻤﻞ و ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎنهﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﻣﺘﻮن

دﯾﮕﺮان اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ »ﺳﺎزﻣﺎن«

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻔﻊ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﻢ ﻧﯿﺰ اﺑﺪاع ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ.

اﺻﻞ »اﺣﺴﺎن« و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و

اﯾﻦ آﻣﻮزهی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺷﺎﮐﻠﺘﻪ« .آﻧﮑﻪ ﺷﺎﮐﻠﻪاش ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻬﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮان در اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارهﺎی ﻧﻬﺎدی

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ هﻤﻮﺳﺖ .اﻣﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﺴﻠﻂ

ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﻬﺎد »ﭘﻮل« ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﺷﺎﮐﻠﻪی اﻧﺴﺎنهﺎ را ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ هﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛

ﻧﻬﺎد ﺑﺸﺮی هﻤﻪی ﻧﻬﺎدهﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ

و ﻣﻌﺪودﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﮔﺮﯾﺰ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ّ
ّ
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺷﻖ وﻻﯾﺖ و دو ﺷﻖ

ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﺮی ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ﺷﺎﮐﻠﻪﺳﺎزی ،ﻣﺼﺪاق ﺗﻔﺎوت »ﻣﺎه ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﺎه

ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎرآﻣﺪی

ﮔﺮدون« اﺳﺖ.

ﺳﺎزوﮐﺎر دروﻧﯽ اﻟﮕﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ

ﺑﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻤﺪن و اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ

اﺳﻼم آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .اﻣﺎ

آرﻣﺎنهﺎﯾﻤﺎن ،اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺖ .اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪی

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺎنﻣﺎﯾﻪی

اﺻﻮل اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ

ﻣﺪل ﻣﺴﻠﻂ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺪههﺎی ﺻﻮری اﯾﻦ

ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن در »ﻓﻌﻞ« ﺷﺪه و ﻻﺟﺮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

اﻟﮕﻮﺳﺎزی را ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻤﺎن ﻧﻬﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪههﺎ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺮاد آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد

در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﯾﺪههﺎی اﺑﺪاﻋﯽ

وﺿﻊ دﻧﯿﻮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ
َ
ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﯿﺎت
اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت و در دو ُﺑﻌﺪش ﺣﯿﺎﺗﯽ واﺣﺪ

در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ ،اﺻﻞ وﻻﯾﺖ

اﺳﺖ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوی اﻣﺮی

اﻟﻬﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺷﺎﮐﻠﻪﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه و

ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﻮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺎﻟﺢ و

آﻣﻮزههﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ رﮐﻨﯽ رﮐﯿﻦ

ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﺑﺴﯿﺎری آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺻﺎﺣﺐ
هﻮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺧﻮب دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﺗﯽ

ً
و اوﻻ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﻣﺸﺨﺺ

ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪی

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ

اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ اﻟﮕﻮهﺎی دﯾﮕﺮ

اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﮕﯽ در ﮐﻨﺎر هﻢ و ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ

در اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .اهﻤﯿﺖ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :اﺻﻞ »وﻻﯾﺖ« و اﺻﻞ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻨﺠﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ذات آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ راﺟﻊ
ْ
ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ آن ﺑﺎر ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎن

»ﺳﺎزﻣﺎن« و ﻧﻬﺎد »ﭘﻮل« در ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ

ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺪﯾﻞ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ

اﻓﺮاد و اﻋﻀﺎی ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺘﺸﺎر درونزا دارد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﻣﻘﺘﻀﺎی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و

در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد،

وﺿﻊ اﻣﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .اهﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع

درواﻗﻊ ﺑﻪﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪی ذاﺗﯽاش» ،ﺳﺎزﻣﺎن

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ازآنﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪهﺮروی ﺗﻌﺎﻟﯽ
ْ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ

»اﺣﺴﺎن« ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎد

ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ اﺣﺴﺎن ﺑﻨﺎ
ْ
ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻮام ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص و ﻣﺼﺪاق

ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪهی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ،

ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ .ازاﯾﻦرو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ازاﯾﻦﺟﻬﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ّ
ﻣﻘﻮم ﺳﺎزﻣﺎن

وﻇﯿﻔﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهای

اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮی ﺗﺒﻌﯽ و ﺛﺎﻧﻮی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن

ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرهﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ارﮐﺎن اﻟﮕﻮ

ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ازاﯾﻦﺟﻬﺖ اﺳﺖ

و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ ﮐﻪ اﺣﺴﺎن را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راه ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ آنهﺎ ﻣﻮﺟﺐ

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و
ً
اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ )و ﻧﻪ ﻣﺜﻼ ُﭘﺮﺳﻮدﺗﺮﯾﻦ( ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ

ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻧﯿﺰ

ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺷﯿﻮهی ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ و اﺻﻮل و رواﺑﻂ

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا

ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮدازش ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ

ﺣﻮزهی ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻤﯿﻖ ،ﻣﺴﺘﻤﺮ و

و ﻣﺠﺎل ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در

داﻣﻨﻪداری را ﺑﺎ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ

اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﯿﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ،
ً
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻓﺮاد و اﻧﺴﺎنهﺎ

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪی آﻧﮑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺼﻮد )ﺗﻌﺎﻟﯽ( ﺷﻮد.

ﺧﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ِ
»ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ« ﮐﻪ »ﺗﻌﺎﻟﯽ« اﻧﺴﺎنهﺎ اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﺪﮔﺎههﺎی راﯾﺞ در ﻣﻮرد »ﺳﺎزﻣﺎن« ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ
ً
در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﺎﻟﺘﺎ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ وارد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﮑﻞ
رﻓﺘﺎری اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ذاﺋﻘﻪی ﻋﻤﻞ
اﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﺎنﻣﺤﻤﺪی
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و ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺎزاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ

ْ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ،در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء

اﻓﺮاد ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه )ﻣﺮدم( در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

)ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( ﺷﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻬﺎدهﺎی

ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﺪ و ﻟﺬا اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ در

ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ

ﻗﻮاﻋﺪ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن )و ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺘﺸﺎر

ﺑﺎ آن ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ( اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪوار در ﺗﻤﺎم

ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻨﯿﺎن

ﻧﻬﺎدهﺎی دﯾﮕﺮ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽآورد .اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﯽﻧﻬﺪ» ،ﭘﻮل« اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاد ﻣﺎ از »ﭘﻮل« ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻌﻘﻮل

ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﻄﻠﺢ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ

و ﻋﻤﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

»ﻣﺎهﯿﺖ ﻧﻬﺎدی ﭘﻮل« و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاد از ﭘﻮل ،اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک و

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺷﮑﻞهﺎی ﺟﺪﯾﺪی از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ

ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ آنهﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﻧﻬﺎد« ﭘﻮل اﺳﺖ

در ﻣﺘﻮن اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ »ﺻﻮر

ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﻪ آن ارﺟﺎع دارﻧﺪ و اﻋﺘﺒﺎر
ِ
و ﻗﺪرت ﺧﻮد را از آن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺮاد ﻣﺎ ﻧﻬﺎد ﭘﻮل

زﯾﺴﺘﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﻢ را ﭘﺪﯾﺪ آورد .اﻧﺴﺎنهﺎ در
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ُﺻﻮری از زﯾﺴﺘﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت ﺑﺸﺮ ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﯽزﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ْ
ﺻﻮر اﻧﺴﺎن و ﻓﮑﺮ او

ﻧﻈﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎهﻮی و ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺎر

را در ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ

ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎر ﺷﺪن ﻗﻮاﻋﺪ و

اﺳﺎس اﺧﻼﻗﯿﺎت آن واﻣﯽدارد .وﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﻧﻈﺎﻣﺎت دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ داراﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل

اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯽ و اﺻﻞ اﺣﺴﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻌﻮر

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻋﺪ آن ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ

اﻧﺴﺎن را ﻧﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ

ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻗﺪرت ﻧﻬﺎدی آن ﭘﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدهﺪ.

ﺑﺎ ﺷﮑﻞدهﯽ ﺑﻪ راهﺮوهﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺰ

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

ﺧﻮد را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻔﺎوت از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﺻﻮر ،ﻣﺎﯾﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻮأﻣﺎن

ﺑﺎ اهﺪاف ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه در اﻟﮕﻮ ﺻﻮرت دهﺪ .اﯾﻦ

ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺎدی اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎنهﺎ را ﺑﻪﺷﺪت

ﻗﻮاﻋﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﺠﺬوب اﯾﻦ »ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﺶ« ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.

ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ )ﺑﻪوﯾﮋه ارزش ﻣﺎزاد( ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺑﺨﺶهﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ رواﺑﻂ

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ هﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎدی ﻣﺪﻧﻈﺮ

ﺑﺮ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﯽ درهﻢرﯾﺨﺘﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ از هﻤﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺿﻊ
ْ
ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از درون

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ را در هﻤﻪی ارﮐﺎن ﭘﺪﯾﺪ آورده و دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد.

ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪهی اﺻﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره اﮐﺘﻔﺎ

اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ در ﺻﺤﻨﻪی ﻋﻤﻞ از

ﻣﻄﻠﺐ اﺧﺘﺼﺎر آن را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻔﺼﯿﻞ

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﺎنﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺤﺴﻦ ﯾﺰدانﭘﻨﺎه
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ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﻓﺎرغ ﻧﻤﯽداﻧﺪ،

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ هﻤﺎن

ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺎﮐﻠﻪی

اﻟﮕﻮی ﭘﺮﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮا وﻟﻮ در ﯾﮏ

ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺘﺸﺎر و

ﺗﺤﻤﯿﻼت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺗﻦ ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ

ﮔﺴﺘﺮش در اﻃﺮاف را ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮم آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزی هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ

ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاهﺪ آورد.

ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ وﺿﻊ را ﺑﻪ ﺳﻮد

اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل اﻟﻬﯽ
ً
و ارزشهﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اوﻻ و ﺑﺬاﺗﻪ ﺑﺤﺜﯽ

ﻣﯽدهﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺟﺮای اﻟﮕﻮ،

ﮐﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻟﺬا

ﻧﻬﺎد ﭘﻮل و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهﺎی ﺟﻬﺖﺑﺨﺶ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آن

ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل دارد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺴﻬﯿﻞ و

ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﯽ و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﺻﻮل و

اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎ و

ارزشهﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

اﺳﺘﺪﻻلهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاهﻢ آوردهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ

اﯾﺸﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ ،ﺗﻮانهﺎی ﻣﺘﮑﺜﺮ

آنهﺎ ﺑﻪزودی در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ

را ﻣﺠﻤﻮع و هﻢاﻓﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم از

ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺧﻮاﺳﺘﻪی اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ

اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در

اﻧﺴﺎن در آن ﻣﺤﻮر اﺳﺖ.

ﺳﺎﺣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ و

اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺪههﺎی

ﻣﻨﺘﻘﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،وﻟﯽ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ً
ﯾﮏﺑﺎره و دﻓﻌﺘﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد .ﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ »اﻟﮕﻮی ُﭘﺮﺗﻮان« هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان

ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎزی را در ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻓﺮض ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ »ﭼﺸﻢ

آن را در ﯾﮏ ﺣﻮزهی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ

اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر« و ﻧﯿﺰ »ﻣﺆﻟﻔﻪی ﻣﺤﻮری« ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ

»ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﺪود« اﺟﺮا ﮐﺮد؛ ﻧﻪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮم

ﺗﺪرﯾﺠﯽ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮب را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ً
اﺳﺖ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد اوﻻ در راﺳﺘﺎی اهﺪاف
ً
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﻤﻞ

ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ

زﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ آن را در اﺑﺘﺪا

ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ را در اﺑﻌﺎدی ﻓﺮاﮔﯿﺮ
و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﻋﻤﺎل ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ُﭘﺮﺗﻮان

ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪی دروﻧﯽاش ،ﺧﻮد ﻗﺎدر

و ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﯿﺮ زﻣﺎن و در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺳﺎزوﮐﺎر و اﺻﻮﻟﺶ را ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و اﻟﺒﺘﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ و ﺳﺎﯾﺮ

در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺶ ﺗﻼش

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش دهﺪ .ﺑﯽﻧﯿﺎزی اﻟﮕﻮ

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﺿﺮوری ،ﻧﻈﺮورزی و

ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و درونزا ﺑﻮدن ﻧﯿﺮوی

ﻧﻬﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ارزشهﺎی ﻧﻈﺮی ،اﺧﻼﻗﯽ و

ﻣﺤﺮﮐﻪاش ،رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن اﺳﺖ .ادﻋﺎی ﻣﺎ آن

ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺮه زده ﺷﻮد .در
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اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﺑﺪﯾﻞ ،اﯾﻦ دو
ﺳﺎﺣﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا و ﯾﺎ راﺑﻄﻪﺷﺎن
»ﻏﯿﺮﺿﺮوری« ﻧﯿﺴﺖ.
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