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مطالعة جامعهشناختي نقش مذهب در توسعة بومي مستقل در ايران بعد از
انقالب :با تأكيد بر آموزههاي فقه سياسي امام خميني (ره)
تاریخ پذیرش99/90/99 :

تاریخ دریافت99/9/02 :

موسی عنبری
عزیز کالنتری

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تبیین ریشههای دستاوردهای توسعۀ بۀعد ز زقالع ب بعه انعوز
پدیدهزی منحصربهفرد و خاص با انوز «توسۀ بومی مستالل» ،بر پایه وزقۀیات خعاص
جامۀه زیرز زست .بدین منظور ز چارچوب تحلیلی و مفهومی جامۀعهشناسعی وبببعر در
تبیین دگردیسی های کیفی زستفاده شده زست .بر زساس زین مدل ،در زیجعاد تحعول هع
شرزیط مه زست و ه اوزمل؛ هر چند آمادگی اام

زهمیت بیشتری دزرد .بعه زاتالعاد

وبر یکی ز مه ترین اوزمل معثرر در آمعادگی اعام

در زققبعا بعا سعلو اال یعی،

قیروهای جادویی-دینی و زحساس تکلیف مبتنی بر آقهاست .فرضی پژوهش حاضر بعر
زساس رویکرد وبر با توجه به ویژگیهای جامۀ زیرز تدوین شده زست .آ مو فرضی
پژوهش ز طریق روش کیفی ،با راایت بسندگی مۀنایی و اِلی در با سا ی قوع مثالی و
برقرزری رزبقه اِلی جامۀهشناختی قشعا معیدهعد کعه بعین آمعو ههعای فالعه سیاسعی
زمامخمینعی (ره) و تجربع توسعۀ بعومی مسعتالل در زیعرز بۀعد ز زقالع ب «شعباهت
ساختاری» وجود دزرد .یۀنی قوآوریهای فالهی زمام خمینی (ره) در قیاس با سنتگرزیی
مذهبی پیشین توزقسته زست «شرزیط ذهنی کافی» برزی تۀالیب فۀالیتهای توسعۀهزی بعا
زتکاء بر توزقمندیهای دزخلی در بین حام

توسۀهزی رز فرزه کند.

کلیدواژهها :توسۀ بومی مستالل ،آمو ههای فاله سیاسی شیۀه ،شعباهت سعاختاری،
حام

توسۀه ،دگردیسی کیفی.
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 1دزقشیار گروه توسۀه زجتماای دزقشکده الوم زجتماای دزقشگاه تهرز
 2دزقشجوی دکترزی جامۀه شناسی دزقشگاه تهرز قویسنده مسئول Kalantari.Aziz@gmail.com
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مقدمه و بیان مسأله
با زینکه حرکت زیرزقیا برزی ابور ز جامۀه سنتی و رسید به یع

جامۀع توسعۀهیافتعه قسعبتا

مستالل ،تالریبا ز بیش ز ی صعد سعال پعیش «مشخصعا ز معا ابعاسمیعر ز پسعر ،ولیۀهعد و
قائبزلسلقنه فتحۀلیشاه» (حائری ،703 :1732 ،مورالی )273 :1731 ،شروع شده و در زین مدت
بسیاری ز دولتمردز و زفرزد قوگرزی زیرزقی ت ش کردهزقد ز طریق ورود و بهکارگیری مظعاهر
توسۀه و پیشرفت ،کشور رز وزرد مرحل قوینی ز حیات زجتماای خعویش کننعد ،شعوزهد قشعا
میدهد که دستک تا قبل ز تثبیت موجودیت زقال ب زسع می ،توفیعق چنعدزقی در زیعن مینعه
حاصل قشده زست.
در تاریخ تحوالت توسۀهزی کشور ،تا قبل ز دوره ماقی یادشده قتوزقستهزی به دستاوردهای
توسۀهزی مشخص و قابل دفاای  -خارج ز چرخع توسعۀه وزبسعته -قائعل شعوی کعه حاصعل
توزقمندی و دزقش دزخلی خودما باشد و مالدمات ورود کشور به جرگ کشورهای دزرزی زاتبعار
در مین توزقمندیهای توسۀهزی رز فرزه کند.
ممکن زست ادهزی توسۀ

ما پهلوی دوم رز قاقض زین زداا بدزقند .زما هما طور که جعا

فورز با زتکاء به برخی شاخصها قشا دزده زست ،توسۀ

ما پهلعوی دوم (زوج مدرقیسع در

زیرز در زفوزه اامه) مصدز بار توسۀهزی وزبسته (وزبسته به قظام سرمایهدزری) زست« .زیعرز در
آستاق ورود به دهه  1830م 1730/ش قه تنها با «ژزپن جدید» بسیار فاصله دزشعت ،بلکعه حتعی
اضو ققۀی کشورهای قیمهحاشیهزی قیز به حساب قمیآمد .با مالایس زیرز با کشعورهایی ماقنعد
بر یل ،کره جنوبی و تایوز  ،یۀنی مدایا رسید به مرحل قیمهحاشیهزی متوجعه معیشعوی کعه
زیرز ه به زقدز ۀ آ ها صنۀتی قشده بود و ه ماقند آ ها بخعش سعرمایهزی زقحصعاری و معالی
قدزشت .در اوض به درآمدهای دولتی و قفت زتکاء دزشعت و زجعا ه دزد کشعاور ی و صعنۀت،
یۀنی دو بخشی که توسۀ بلندمدت رز تضمین میکنند ،االب بماقد .در ی

دورۀ کوتاه در دهع

 1830م 1730/ش چنین به قظر میرسید که زیرز بعه گعروه کشعورهای قیمعهحاشعیهزی پیوسعته
زست ،زما آ پیشرفتی غیروزقۀی و وزبسته بود (فورز .)313 :1780 ،
زلبته مشاهدۀ همین زمر در دورۀ ماقی پع

ز زقالع ب زسع می ،بیعاقگر پیعدزیش وضعۀیتی

متفاوت با گذشته و قسبتا جدیدتر زست .کسب موفالیت در دستیابی به بسعیاری ز دسعتاوردهای
توسۀهزی ز جمله بومیسا ی دزقش فنی برخی الوم مختلف ،بخش قظامی ،کشاور ی ،سع مت
و پزشکی ،یرساخت های زقتصادی ،خعدمات امعومی و زجتمعاای و قیعز محرومیعت دزیعی بعا
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مشخص زتکاء بر توزقمندیهای دزخلی ،مثید سرآغا شکلگیری فصل قعوینی ز توسعۀهیعافتگی
در جامۀ زیرزقی زست که تا قبل ز زین کمتر مسبو به ساباله بوده زست.1
آقچه که در مرور دستاوردهای توسۀه زی بۀد ز زقال ب م حظه می شود ،زین زست که زکثعر
دستاوردهای مذکور در شرزیقی حاصل شده که کشور چندز مهیای توسۀه قبوده زسعت .اع وه
بر زین ،کارشکنیهای بیگاقگا در دورۀ ماقی پ

ز زقال ب در حو ههای مختلفی ماقند بلوکعه

کرد دزرزییهای زیرز در خارج ز کشور ،تحری های شدید چندجاقبه ،کاهش درآمدهای قفتعی،
جنگ تحمیلی و غیره قیز مزید بر الت بوده زست تا مسأل دستاوردهای توسۀهزی  73سال زخیعر
کشور در قالب ی

«پدیده منحصربهفرد» مورد توجه قرزر گیرد.

بنابرزین در تجزیه و تحلیل قهایی ،آقچه برزی ما زهمیت دزرد ،صعرفا دسعتاوردها و زقعدزمات
توسۀهزی  73سال زخیر کشور قیست که مظاهر آ میتوزقست به زشکال مختلف دیگعری قیعز در
جامۀ ما قمود یابد -کما زین که بسیاری ز کشورها زکنو در قالب زلگوهای مختلعف توسعۀهزی
به توسۀه و پیشرفت خود مشغول هستند -بلکه مه تولد و گسعترش آ قسع ز دسعتاوردها و
فۀالیتهای توسۀهزی زست که با زتکاء بر توزقمندیها و دزقش دزخلی و مبتنی بعر اعزم ملعی بعه
قحوی «درو ز» و در قالب رسالتی مستمر و هموزره تجدیدشوقده ،ز جاقعب قیروهعای دزخلعی
مۀتالد به ساختن و آباد کرد کشور به دست آمده و تاکنو توزقسته زست موجبات زرتالاء توسۀه
و تمد کشور رز در سقح منقاله فرزه کند.
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 1برزی زط ع بیشتر ز ک و کیف دستاوردهای توسۀهزی پ

ز زقال ب زس می در حو ههای مختلف ،به منابع یر

مرزجۀه کنید:
 گروه سیاسی پایگاه بصیرت ( ،) 1782دستاوردهای زقال ب زس می زیرز ز دیرو تا زمرو  ،با یابی شده در تاریخ ،1782/11/17پایگاه تحلیلی خبری بصیرت.http://basirat.ir/26442 ،

 پرسما دزقشجویی ،زقدیشه سیاسی ( ،)1781دستاوردهای زقال ب زس می و پیشرفت قسبت به قبل ز زقال ب،با یابی شده در تاریخ  ،1781/1/27قشریه زلکتروقیکی پرسما .http://siasi.porsemani.ir/node/2348 ،

 مرزدیا  ،محسن ( ،)1780کارقامه سی ساله جمهوری زس می زیرز  ،با یابی شده در تاریخ  ،1781/2/13مثسسهفرهنگی و هنری قور رزسخو ،
.rasekhoon.net/Article/print/211870.http://www

 انبری ،موسی ( ،)1738بررسی تحوالت کیفیت قدگی در زیرز ( 1733تا  ،)1733مجله توسۀه روستایی.73 ، گززرش توسۀه زقساقی سا ما ملل  ،)1781( 2017خیزش جنوب /ترقی زقساقی در جها متنوع ،با یابی شده درتاریخ  ،1781/12/23خبرگززری تسنی .asriran.com/26314.http://www ،
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در مقالۀ حاضر ا قمندی که زین قس دستاوردها و فۀالیتهای توسۀهزی بۀعد ز زقالع ب
رز با زستفاده ز تۀابیر و مالولهبندیهای «ریمو بودو » جامۀهشناس مشهور فرزقسوی ،به انعوز
زمری خاص (پدیدهزی منحصربهفرد) که یرمجموا «دگردیسیها یا دگرگوقیهای کیفعی» قعرزر
میگیرد (بودو  ،)1 :1738 ،ذیل انوز قوع مثالی «توسۀ بومی مستالل» قامگذزری کنی و ز زین
منظر و خاستگاه به تبیین و وزکاوی آ بپردز ی .
منظور ز دگردیسی یا دگرگوقی کیفی در زینجا ابارت زست ز امومیت یافتن یا غالب شد
ی

پدیده یا کنش تاریخی ک ساباله که قب در زقلیت و تنگنا و با ماقع جعدی روبعرو بعوده ،زمعا

زکنو زمکا ظهور و گسترش یافته زست .ز زین رو ،ضعرورت دزرد بعه م حظعه و تبیعین العل
پیدزیش آ در حال حاضر پردزخته شود .در تبیین ریشههای ظهور و شکلگیری زین مسعأله قیعز
آقچه قبل ز هر چیز برزی ما زهمیت دزرد ،تۀیین حدود قالش مذهب و آمعو ههعای معذهبی فالعه
شیۀه زست ،یرز فرض زین زست که دگرگوقی مذکور در دوره معاقی پع

ز زقالع ب زسع می

پدید آمده که دزرزی ماهیتی دینی و تحت تأریر فاله سیاسی مذهب شیۀه زست .بۀیعد قیسعت کعه
آمو ه های مذهبی فاله سیاسی شیۀه ز طریق تأکید بر وجوب شرای وظایف دقیوی مالوم دولت،
زقگیزههای ال م رز برزی حعام

توسعۀه در تۀالیعب دسعتاوردهای توسعۀهزی بۀعد ز زقالع ب و

حرکت به سمت «توسۀه بومی مستالل» فرزه کرده باشد .بر زین زساس ،مسعأل پعژوهش حاضعر
به طور مشخص ،تبیین ریشههای مذهبی شکلگیعری «توسعۀ بعومی مسعتالل» در زیعرز ب بۀعد ز
زقال ب زست .طرح پرسشهای یر ،ویژگی و زبۀاد زین مسأله رز بهتر قمایا میکند.
 .1چرز با وجود گذشت بیش ز ی صد سال ز امر ورود مظاهر توسۀه و پیشرفت برزی گعذزر
ز جامۀه سنتی به جامۀهزی توسۀهیافته توسط دولتمردز و قوگرزیا زیرزقعی ،فالعط در دورۀ
ماقی پ

ز زقال ب زس می -مشخصا پ

ز تثبیت موجودیت زقالع ب زسع می -تعاکنو

زست که «توسۀه بومی مستالل»  -به مۀنای توزقایی زیرزقیا در رشد و گسترش مظاهر توسۀه
و پیشرفت در سقح کشور ،توز بومیسا ی دزقش و فناوریهای پیشعرفته و سعاختن و آبعاد
کرد کشور به مدد توزقمندیهای دزخلی -مجال شکلگیری و گسترش یافته زست؟
 .2ریشههای ظهور و شکلگیری زین تحول و دگردیسی کیفی در کجا قرزر دزرد؟
 .7قالش «روحی پیشرفت و آبادزقی» به انوز ی

کنش جدید توسۀهزی با حام

در زیجاد زین تحول و دگردیسی کیفی تا چه حد تأریرگذزر بوده زست؟

خعاص خعود

مطالعة جامعهشناختي نقش مذهب در توسعة بومي مستقل در ايران بعد از انقالب491 ... :

 .1قالش قرزئت های متأخر ز مذهب شیۀه توسط قیروهای معذهبی منتسعب بعه جریعا زقالع ب
زس می به ویژه زمام خمینی (ره) در قالب آمو ههای فالهی ،زحیاءگری مذهبی و ...تا چه حعد
توزقسته زست زقگیزشهای مسااد روز شناختی و روحی خودباوری رز برزی حام

روحیع

پیشرفت و آبادزقی فرزه کند؟

چارچوب نظری
مرور مقالۀات قشا میدهد که تاکنو پژوهشهای مختلفی درباره دگردیسی یا دگرگعوقیهعای
کیفی زقجام شده زست که زه آقها رز میتوز متۀلق به مکاتب و صاحبقظرزقعی دزقسعت کعه بعر
زساس مدل جامۀه شناسی تاریخی یا بعا تأکیعد بعر قالعش دیعن در توسعۀه بعه موضعوع و مسعئله
قگریستهزقد.
الف) مطالعات جامعهشناسی تاریخی
یکی ز مه ترین مقالۀات زقجام شده تاکنو در مین دگردیسیها یا دگرگوقیهای کیفی کعه در آ
جامۀهشناس میخوزهد به تحلیل پدیدهزی منحصربهفرد بپردز د ،مقالۀ مشهور معاک وبعر دربعاره
الل تولد سرمایهدزری ز بقن جامۀ جدید زست .وبر میخوزهعد بدزقعد هکعهر چعرز در برهعهزی ز
ما  ،شرزیط برزی تولد هقظام سرمایهدزریر ز بقن جامۀ جدید مناسعب گردیعد» (بعودو :1738 ،
 .)1موضوای که ماک

وبر مقرح میکند ،ی

رویعدزد تعاریخی منحصعربهفعرد زسعت؛ و در هعی

جامۀه و ما دیگری ،فرزیند رشد سرمایهدزری غربی دیده قشده زست (هما .)83 ،
زما در تبیین زین مسئله آقچه برزی وبعر ز زهمیعت زساسعی برخعوردزر زسعت ،مسعئل ظهعور
سرمایه دزری بورژوزیی و سا ما اال یی کار آ زد زست .یا به تۀبیر تاریخ فرهنگی ،مسئل امعده،
بررسی ریش بورژوز ی غربی و خصوصیات آ زست که به طور ققع با سا ما سرمایهدزری کار
که خود پدیدهزی متفاوت زست ،زرتباط دزرد (وبر.)71 :1731 ،
وبر در تبیین الل پیدزیش سرمایهدزری در غرب تأکیعد معیکنعد «شعناخت زهمیعت زساسعی
اوزمل زقتصادی و مه تر ز آ شرزیط زقتصادی باید مد قظر قرزر گیرد .در این حعال همبسعتگی
متالابل آقها رز قیز قباید قادیده گرفت .یرز هر چند توسۀ االلگرزیعی زقتصعادی تعا حعدودی بعه
قوزقین و روشهای فنی اال قی وزبسته بوده ،ولی قدرت و آمعادگی زفعرزد در زققبعا بعا سعلو
اال قی قیز در توسۀ آ قالش امدهزی دزشته زست (هما .)73 :
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زما در خصوص زینکه زین آمادگی خود تحت تأریر چه اوزملی زست ،ز دیدگاه وبعر روزیعت
خاص خود رز دزرد .وبر مۀتالد زست «قوز و زستۀدزدهای زقسا در زختیعار کعرد زقعوزع مۀینعی ز
رفتار اال قی -املی قیز در توسۀه سلو اال قی قالش امدهزی دزرد .هر کجعا زیعن رفتارهعا بعا
ماقع روحی برخورد کردهزقد ،تکامل رفتار اال قی-زقتصادی ه با مالاومتهای سرسختاقه دروقی
موزجه شده زست .در گذشته قیروهای جادویی و مذهبی و قیز زیدۀ مربوط به تکالیف زخ قی که
بر زین قیروها زستوزر بودهزقد ،هموزره در شمار مه تعرین اناصعر شعکلدهنعدۀ رفتعار بعه شعمار
آمدهزقد» (وبر.)77 :1737 ،
بنععابرزین وبععر در تبیععین الععل پیععدزیش سععرمایهدزری غععرب بععه انععوز ی ع

پدیععدۀ کیفععی

منحصربهفرد ،با توجه به خصوصیات قوای بورژوز ی غربی و ریشههای پیدزیش و گسعترش آ
ز منظر «زقگیزش» و «شرزیط ذهنی کافی»  -و یا به تۀبیر جامۀهشناسا دیدگاه قوسا ی روزقی ز
زوی آمادگی روحی و روزقی برزی زققبا با سلو اال قی -به بررسی مسئله میپردز د.
بر زین زساس ،وبر به طرح پرسش دوم خود ز زین منظر میپردز د که چعرز رفتارهعای تعاریخی
بیسابالهزی که مشخص کارفرمای سرمایهدزر زست ،زمکا رشعد یافتعه زسعت (بعودو .)88 :1738 ،
هما طور که ز فحوزی پرسش فو مستفاد میشود ،هدف آ زست که دالیل پیدزیش و گسعترش
رفتار و روحی تاریخی ک سابالهزی شناخته شود که قب در زقلیت و تنگنا و بعا معاقع جعدی روبعرو
بوده زست .ماک

وبر برزی پاسخ به پرسش مورد قظر ،ضعمن تأییعد تعأریر شعرزیط معادی ال م بعر

توسۀه فۀالیتهای اال یی ،ز منظر زقگیزش و شرزیط ذهنی کعافی و یعا بعه تۀبیعر جامۀعهشناسعا
دیدگاه قوسا ی روزقی ،ز زوی آمادگی روحی و روزقی برزی زققبا بعا سعلو اال یعی بعه تبیعین
مسأله پردزخته زست .بر زساس چنین دیدگاهی برزی شناخت الت پیعدزیش یع

رفتعار یعا روحیعه

تاریخی ،فالط زین پرسش مقرح قیست که چرز امل مۀینی ز رفتار پیوسعته پعی گرفتعه معیشعود؟
بدین ترتیب ،جستجوی زقگیزه به انوز زساس تفسیر رفتعار و روحیعه معورد مقالۀعه در کعار وبعر
گنجاقده شده زست .وبر بر زین زساس ،در پاسخ به پرسش مذکور زین فرضیه رز مقرح میکند :قظام
هدف و وسیلهزی که کارفرمای سرمایهدزری برمیگزیند ،شعبیه قظعام هعدف و وسعیلهزی زسعت کعه
مذهب پروتستا به ویژه هشاخه کالوقیستر به زقسا زلالاء میکند (هما .)88 ،
بنابرزین بر زساس قظریه ماک

وبر ،آمادگی زختیار کرد رفتار اال یی-املی و زقگیزه کعافی

برزی مبادرت به امل و یا به زصق ح جامۀهشناسی زمرو «گرزیش /طر تلالی» ز جمله اناصعر
و مثلفههای بسیار بازهمیت در پیدزیش تحوالت زجتماای زسعت .زمعا زیعن موضعوع کعه آمعادگی

مطالعة جامعهشناختي نقش مذهب در توسعة بومي مستقل در ايران بعد از انقالب499 ... :

زققبا با سلو اال یی ،تحت تأریر چه اوزمل دیگری زست ،در قظری وبعر ز جایگعاه ویعژهزی
برخوردزر زست .وبر مۀتالد زست که مذهب ه میتوزقد به انوز ی

اامل در زیجاد زین آمادگی

و زقگیزش قالش مهمی رز زیفاء کند .در همین موقف زست که وبر به طرح زلگعوی تحلیلعی خعود
دربارۀ رزبق دین و توسۀه در قالب قظری جامۀهشناسی دین میپردز د.
صرفقظر ز موضوع خاص وبر -تبیین سرمایهدزری غربی ز طریق بررسعی رزبقع زحتمعالی
میا دو متغیر زخ

پروتستا و روح سعرمایهدزری -آقچعه زهمیعت دزرد ،زیعن زسعت کعه وبعر

توزقسته زست قالش زر شها در تۀیین کنش زجتماای زفرزد رز در ی

چارچوب قظری قرزر دهعد

(وبر .)11 :1731 ،بر زین زساس میتوز به مدد قظری جامۀهشناسی دین وبعر ،قالعش دیعن رز در
پیدزیش تحوالت زجتماای به گوقهزی املیاتی در هر ی

ز جوزمع زقساقی مورد مقالۀه قرزر دزد.

در چارچوب قظعری وبعر ،قالعش باورهعای دینعی در تحعول زجتمعاای ،در قالعب یع

مقالۀع

جامۀهشناختی ساما دهی شده زست .وی دین رز قه در مفهوم کلی آ  ،بلکه به مۀنای آمو ههعا و
زخ قیات دزرزی زقگیزش روز شناختی و هماقنعد یع

مثلفعه و متغیعر جامۀعهشعناختی در قظعر

میگیرد که میتوزقد زوضاع روزقی مساادی رز برزی رشد قدگی اال یی فرزه کند.
به بیا دیگر ،وبر مۀتالد زست که باورهای دینی به مۀنعای آمعو ههعای شعرای و زخ قیعات
املی میتوزقد مروج زقگیزشهای روز شناختی ال م بعرزی رشعد و توسعۀ

قعدگی اال یعی در

سایر بخشهای قدگی باشد.
شکل ( :)9نمایش نقش مذهب در پیدایش تحوالت توسعهای بر اساس نظریه وبر
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دسته دوم ز مقالۀاتی که به ما زمکا میدهد به تبیین قابل قبولی درباره تجربیات و تحوالت
توسۀهزی و ریشه های بومی آ در سایر ممالکی دست یابی که خارج ز مسیر تکاملی غعرب در
زین رزه به موفالیتهایی قائل شدهزقد ،حو ۀ مقالۀات جامۀهشناسی تاریخی زست.1
در زین مۀنا ز قگاه به تحوالت و تبیین آقها «ما به انوز ی

تاریخقگعار یعا بعه انعوز یع

جامۀهشناس ز وضع حال حرکت میکنی  ،لذز پرسشهایی برزی ما مقرح معیشعود( .زلبتعه زیعن
گوقه قیست که هر پرسشی برزی تاریخقگار مقرح باشد و هر مالقۀی ز تاریخ برزی زو مه باشد،
بلکه مالاطۀی ز تاریخ برزی زو مه زست که زمرو در مالابلش گذزشته و مسألهزی که زمرو آ رز
مقرح کرده زست) .بۀد شروع میکنی برزی توضیح دزد آقها ردی پیدز کنی که زین سرقخهعا در
گذشته قرزر دزرقد .ز گذشته شروع میشوقد و بعه جلعو معیآینعد و وضعع حعال رز زمکعا پعذیر
میکنند .مفاهیمی میسا ی که وجوه مۀینی رز ز آقچعه در گذشعته زتفعا زفتعاده و بعرزی وضعع
کنوقی مۀنادزر هستند ،برجسته میکند .الوم زجتماای زصعوال زیعن کعار رز معیکنعد؛ مفعاهیمی رز
میسا د که قظمی به تکثر موجود در وزقۀیت میبخشد .حال زین وزقۀیت معیتوزقعد مربعوط بعه
ما حال یا گذزشته باشد .بدو تاللیل وزقۀیت به مفاهی  ،قمیتعوزقی بعه وزقۀیعت دسعت یعابی .
جامۀهشناسی تاریخی قیز همین کار رز زقجام میدهد» (توفیق.)1-1 :1733 ،
برزی مثال بر زساس زین دیدگاه ،میتوز تجرب توسۀه در تاریخ مۀاصر زیرز یا همین تجربعه
در دورۀ ماقی پ

ز زقال ب زس می رز در قالب ی

و درو ز» با سا ی کرد و سپ

قوع مثالی ،مث «پیشرفت /توسۀه مسعتالل

به طرح پرسش درباره الل پیدزیش و گسترش زین قعوع مثعالی

در گذشت تاریخی کشور ،مث قحوۀ موزجه روحاقیت شیۀه با تمد غعرب پردزخعت تعا بعدین
وسیله مۀلوم گردد که آمو ههای فاله شیۀه ،چگوقه و ز چعه طریعق در گسعترش تجربع جدیعد
توسۀه در زیرز بۀد ز زقال ب تأریرگذزر بوده زست .بدیهی زست فالط در چنین موقفی زسعت کعه
جامۀهشناسی تاریخی و قظریههای بومی توسۀه شکل میگیرد.
پیتر برگر در تحلیل خود درباره تحوالت توسۀهزی در جها سوم مۀتالعد زسعت کعه »فرزینعد
کنوقی قوسا ی در جها سوم ز فرزیندهایی که در گذشته جوزمع رز به مدرقیته رسعاقدقد ،کعام
متفاوت زست .جوزمع جها سومی قه فالط در حک دیررسیدگا قوسا ی به شمار میروقد ،بلکه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1برزی زط ع بیشتر ز زین مدل در تفسیر تحوالت تعاریخی موسعوم بعه (رزه سعوم) بعه (بعر )132 -133 :1731 ،
مرزجۀه کنید.

مطالعة جامعهشناختي نقش مذهب در توسعة بومي مستقل در ايران بعد از انقالب024 ... :

زین فرزیند به آقها تحمیل شده زست و همچنا تا حد یادی تحمیل معیشعود .بعه همعین دلیعل،
حائز زهمیت زست که پدیدههای جها سعوم زمعرو ی رز ز روی همعا هعایی کعه در دورههعای
پیش تر در زروپا یا آمریکای شمالی رخ قمودقد ،هماقندسا ی کع و بعیش سعاده قکنعی » (برگعر،
.)121 :1733
زین بدز مۀنا زست که هر چند قالش مثلفههای اینی قوسا ی ز قبیل «ارصههای فعنآوری،
زقتصاد و دیوز ساالری سیاسی و ...در هتحول توسۀهزیر جها سوم زمرو ی ،به رزسعتی ز جنبعه
محوری برخوردزرقد ،بعا زیعن همعه ،آ هعا در همعه شعرزیط بعه طعور یکسعا و یکنوزخعت زرعر
قمی گذزرقد ...هو فرآیند قوسا ی توسط حام

زولیه قوسا ی به ویژه زگر آقا ز پایگاه زجتماای

دزخلی قیز برخوردزر قباشند و به انوز قوسا گرز فرآیند غربعی شعد توسعۀه قلمعدزد شعوقدر،
پیامدهای متفاوتی رز ه برزی جامۀه و ه بر آگاهی به بار میآورقد .زیعن وزقۀیعت بعه روشعنی
تمام ،ز دزده های مربوط به آرار قاشی ز شرزیط گوقاگو کاری در جها سوم زستنتاج معیشعود»
(هما .)121 ،
در چنین حالتی ساختارهای مدر  ،ضرورتا در چش فرد به مثابه قیروهایی بیگاقعه ،مالتعدر و
زجبارآمیز جلوه میکردقد که قدگی زو و آقهایی که بیشترین دلبستگی زو رز تشکیل میدزدقد ،به
طور کلی ریشهکن ساخته بودقد .در زین وضع ،همدلی بسیار زقدکی بعا قوسعا ی وجعود خوزهعد
دزشت (هما .)123 ،
همین مسئله در خصوص حام

قهادی قوسا ی قیز صد میکند« .قوسا ی در جها سعوم

تا حد یادی با غربی شد توأما در وزقۀیت اینی زجتمعاای و در بردزشعتهعای ذهنعی معردم
تحت تأریر آ مترزدف بوده زست .در زین جوزمع ،حام

زقتصعادی و زدزری -سیاسعی وزردزتعی

بیگاقه بودهزقد ...هبهابارتیر دولت مدر و زقتصاد مدر  ،هر دو در حک وزقۀیتهایی بیگاقعه بعر
شرزیط زجتماای سنتی تحمیل میشوقد» (هما  128 ،و .)177
به طور کلی ،بر زساس دیدگاه برگر اوزمل قوسا ی زغلب در کشورهای جها سوم بعه دلیعل
خصلت بیروقی و تحمیلی بود فرزیند قوسا ی و قامأقوس بود آ با فرهنعگ و سعنن بعومی و
کنار گذزشته شد پتاقسیل های بومی ز طرف کارگززرز تغییعر و معاقع تلالعی کعرد آقهعا در رزه
قوسا ی و توسۀه ،قادر به زقجام وظایف تاریخی خود برزی تحول جوزمع به سمت جامۀه معدر
قبودهزقد و در زین مسیر با زقوزع تجارب قاموفق توسۀهزی روبرو بوده و هستی .
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در چنین موقفی زست که پیتربرگر با ادول ز قظری سکوالریس و جدزیی دیعن ز سیاسعت
که در زقدیش حام

قوسا ی طرفدزر غرب در کشورهای جهعا سعوم در جریعا قوسعا ی بعا

تأسی به تجرب توسۀ غرب به آ زستناد میشد ،با زاتالاد به تفاوت مسیرهای منتهی به توسۀه و
تحول در کشورهای جها سوم ،به ویژه کشورهای با سابال دینی و غرب به طعرح با گشعت بعه
قظری زستال ل حعو ه دیعن و قالعش آفرینعی آ در تحعوالت توسعۀهزی زیعن دسعته ز کشعورها
میپردز د.
برگر مۀتالد زست «فارغ ز قادیده گرفتن قالش توسۀهزی دین در جهعا در حعال توسعۀه بعه
م دت طوالقی توسط قظریه سکوالریس  ،دین ی

قالش مه  ،چندبۀدی و توسۀهزی در جها در

حال توسۀه زیفا میکند» (هینز ،1780 ،به قالل ز برگر.)187 ،
فایدۀ قظری برگر برزی مقالۀ حاضر زین زست که در تحلیعل توزقمنعدیهعا و قالعش معذهب
شیۀه و مرجۀیت دینی در تجدید حیات دین در موزجهه با مدل قوسا ی وزبست دوره پهلوی کعه
ز مشروایت ،پایگاه زجتماای و زقگیزه بخشی ال م و کافی برزی همرزهعی معردم بعا برقامعههعای
قوسا زقه خود بهرهمند قبود ،فه و بینش تا هزی رز به ما زرزئه میدهد .همچنا کعه بعه معا کمع
میکند تا قشا دهی که چگوقه قیروهای مذهبی توزقستهزقد ز طریعق قعوآوری فالهعی در حعو ۀ
ورود به تشکیل دولت و تأیید فۀالیتهای مالوم آ در اصر غیبت در موزجهه با دولت شبهمدر
اصر پهلوی به انوز قماد مدرقیت غرب در زیرز  ،بسترهای روز شناختی ال م رز برزی زققبا بعا
سلو اال یی توسۀه در بین قیروها و حام

دزخلی توسۀه ،که تا پعیش ز آ بعا معاقع ذهنعی

توسۀه موزجه بود ،و در قتیجه تحول و حرکت به سمت توسۀه بومی مستالل رز فرزه کنند.
شکل ( :)0نمایش چشمانداز نظریۀ پیتر برگر از رابطه دین و توسعه
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ب) مطالعات نوسازی جدید (توسعه انتقادی)
در مقالۀات جدید قوسا ی که هدف امدۀ آ  ،تبیین توسۀهزی زست که زساسا ز طریعق اوزمعل
دزخلی قظیر زر شهای فرهنگی و قهادهای زجتماای صعورت معیگیعرد (سعو -)38 :1730 ،بعر
خ ف مقالۀات سنتی قوسا ی -فرض زین زست که سنت و تجدد به انوز مفاهیمی متبعاین در
قظر گرفته قمیشوقد ...سنت و تجدد قه تنها میتوزقند با یکدیگر همزیستی دزشعته باشعند ،بلکعه
می توزقند در ه قفوذ کنند و با یکدیگر زمتززج یابند .در ضمن زین مقالۀات بعه جعای بحعر در
زین باره که سنت ماقع توسۀه زست ،میکوشند قالش مثبت و مفید سنت رز در توسۀه قشا دهنعد
(هما .)30 ،
بر زساس زین مقالۀات ،سنت قه تنها ماقع توسۀه قیست ،بلکه میتوزقد ااملی مثبت قیز بعرزی
توسۀه باشد« .سنت قیز درست هماقند قرین خود یۀنی تجدد ،میتوزقد تجلیبخعش ،آفریننعده و
پاسخگوی قیا های فردی و جمۀی بوده و ز توزقمندی یادی قیز برزی بسیج و تحول زجتمعاای
برخوردزر زست (هما .)83 ،
به ابعارت دیگعر ،زیعن قسع مقالۀعات « مربعوط بعه محالالعاقی زسعت کعه هدر مخالفعت بعا
پیشفرضهای توسۀه ت خقیر برزی توسۀه زَشکال و رزههای متکثر میجویند .محالالا هتوسۀ
زقتالادی یا قوسا ی جدیدر برزی توسۀ اوزمل دروقی جستجو میکننعد و مۀتالدقعد ویژگعیهعای
فرهنگی و تاریخی ،تۀیینکنندۀ زلگوی توسۀه در کشورهاست (انبری.)138 :1780 ،
زین قظریهها با زقتالاد ز رویکرد ت خقی و زقحصارطلباق پارزدزی توسۀه یا قوسا ی ،ز تنوع
مسیرهای توسۀه و اوزمل مثرر بر شکلگیری توسۀه یاد میکنند.
الی بنوازیزی هقیزر با رد زیدۀ قاسا گاری اناصر قظام سنتی و مدر که در پعارزدزی توسعۀه
(دیدگاه قوسا ی هقدی ر) بر آ پافشاری می شد ،ز سنت توزقعا در پاسعخ بعه قیا هعای فعردی و
جمۀی صحبت میکند .زو با تأکید بر زیدئولوژیهای سنتگرز و زحیاگر زس می به ویژه زستناد به
زقال ب زیرز  ،قتیجعه معیگیعرد کعه « تغییعرزت سعاختاری همعرزه قوسعا ی ،لزومعا بااعر بعرو
سکوالریس قمیشود ...زقال ب زیرز  ،مبار هخوزهی در برزبعر زیعدۀ سکوالریسع بعود و در زیعن
شرزیط ،قالش مه بر اهده مذهب بود ...زیدئولوژیهای سنتگرز حدزقل به زقدز ۀ همتایا معدر
یا سکوالر خود به بیا خوزستههای جنبش برزی زیجاد تغییرزت زجتماای و زقدزم جمۀی زفرزطعی
ا قهمند هستند( »....هما  131 ،به قالل ز بنوازیزی.)713-713 :1738 ،
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هما طور که مشخص زست حُسن چنعین قظریعه هعایی زیعن زسعت کعه ضعمن کنعار قهعاد
پیشفرضهای جامۀهشناسا غربی ،زین زمکا رز برزی ما فرزه معیکنعد کعه خعارج ز گفتمعا
پیشرفت غربی ،وزقۀیات تاریخ سایر جوزمع رز ،آ چنا که در بستر تاریخی آقها وجود دزرد و ز
منظر بومی مورد مقالۀه قرزر دهی و به قتایج وزقۀی و قابل قبولتری در زین مینه قائل شوی .
کمازینکه در مقالۀات بنوازیزی که ز زین دریچه به بررسی قالش معذهب در زقالع ب زیعرز
پردزخته زست ،پتاقسیلهای مذهب شیۀه و پیامدهای توسۀهزی -تحولی آ به قحو بعار ی بعرزی
زهل آشنا قمایا شده زست.
فایدۀ زین قبیل مقالۀات برزی پعژوهش حاضعر زیعن زسعت کعه معیتعوز بعر زسعاس تعدزبیر
روش شناختی و مفهومی حاصل ز آ به انوز ی

چارچوب رزهنما ،به شناخت قابعل تعوجهی

ز جایگاه زقدیشهزی قهضت شیۀ زص حگرز و قیروهای تأریرگذزر بر آ در موزجهع بعا تجعدد و
غرب به قصد تجدید حیات دینی در اصر حاضر دست یابی  .شناخت (سنخشناسی معذکور) بعه
قوب خود به ما زجا ه میدهد تأریرزت و قالش زین جریا های فکعری رز  -بعه صعورتی تقبیالعی-
مالایسهزی -در بسترسا ی و زیجاد مین مسااد برزی رشد و گسترش و غلب کنشهای توسۀهزی
 زا ز دولتی و غیردولتی -به قفع توسۀه و پیشرفت زیرزقی در حال حاضر به قحو بهتری موردتجزیه و تحلیل قرزر دهی و به در درستی ز تبیین تحوالت توسۀهزی کشور دست یابی .
در میا قوشتههای موجعود ،ایده دولت و تمدن با تکیه بر آرای ابنخلدون نیز قابل استناد
است .جمشیدیها ( )1733با زستناد به قظری زبن خلدو میقویسد زبنخلدو به انعوز یکعی ز
زولین وزضۀا دیدگاه مذکور در تأیید پیوستگی فو مثال میآورد کعه زیرزقعیهعا زولعین کسعاقی
بودقد که فلسفه رز کشف کردقد و زین بدز دلیل بود که حکومت مستالر دزشتند ،بنابرزین ،وزضعع
و مبدع هدزقشر فلسفه شدقد.
بابی سۀید با هدف زرزئه تصویری روشنتر ز قحوۀ موزجه زسع مگرزیعی بعا مدرقیتعه سعۀی
کرده زست قظریه هایی که تحت تأریر گفتما سیاسعی غعرب ،زسع مگرزیعی زمعامخمینعی (ره) و
پیامدهای حاصله ز آ رز ضدمدر یا مدر قرزئت میکنند ،شناسایی و با زستدالل رد کند تعا در
زدزمه شق سومی ز قظریهها برسد که به زاتالاد وی بهتر میتوزقند ز اهدۀ تفسیر و توضیح وزقۀی
زین قس ز زس مگرزیی برآیند.
ز جمله قظریههایی که وی آقها رز پ

ز قالد و بررسی ،ذیل گفتما سیاسی غرب جای دزده

و به دلیل پیشفرضهای شر شناساقه قهفته در مباقیشا به رد آقها پردزخته زست ،ابارتزقد ز :
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 )1یروقد آبرزهامیا  :زس مگرزیی زمامخمینی (ره) هو پیامدهای حاصلهر رز زحیای زر شهعای
سنتی زس می ذیل انوز «خمینیگرزیی» می قامد و مۀتالد زست شبیه پوپولیس یا اوزمگرزیعی
زست ...به زاتالاد زو بهترین در ز زمامخمینعی (ره) زیعن زسعت کعه وی رز یع

فرمعاقروزی

زیرزقی به حساب آورد (بابی 113 :1780 ،و  ،113به قالل ز آبرزهمیا .)73 :1887 ،
 )2منصور مۀدل :زقال ب زیرز و سپ

جمهوری زس می ،بیعاقگر پیعرو ی سعنتگرزیعی بعر

مدرقیته قیست ...زقال ب زیرز شکلی ز فاشیس جها سومی زست (هما  ،113 ،بعه قالعل ز
مۀدل 233 ،213 :1887 ،و .)232
 )7سامی بیده :با رد تلالیها و توصیفهایی که زمعام خمینعی (ره) رز شخصعیتی ضعدمدر
میخوزقند ،مۀتالد زست به آساقی قمیتوز زمام خمینی (ره) رز شخصیتی ضدمدر خوزقد .بعه
زاتالاد وی ،زمامخمینی (ره) خارج ز مدرقیته قیست ،بلکه در وزقع در متن مدرقیته قابل فهع
زست (هما  ،113 ،به قالل ز بیده :1838 ،فصل دوم).
بابی سۀید پ

ز قالد و بررسی قظریههای یادشده و زربات قعاتوزقی آقهعا در تحلیعل درسعت

زس مگرزیی زمام خمینی (ره) به دلیل زتکاء به پیشفرضهای گفتما سیاسی غرب به شق سومی
میپردز د که به قظر وی تبیین مناسبتری ز زس مگرزیی و پیامدهای آ زرزئه میکند .بعه زاتالعاد
وی شق سومی قیز وجود دزرد که میگوید زس مگرزیی درصدد تبیین مدرقیتهزی زست کعه حعول
زروپامدزری ساخته قشده زست .ز زین منظر ،زس مگرزیی آ گوقعه کعه خعود قیعز زداعا معیکنعد،
جنبشی آشکار برزی زقکار غرب محسوب میشود .زلبته رد غرب به مۀنای با گشعت بعه جوزمعع
کشاور ی سنتی قیست ،بلکه به مۀنای گفتگوی مجدد با هویت مدرقیتعه و غعرب زسعت (بعابی،
.)171 :1780
بنابرزین زگر ز زین منظر به زس مگرزیی زمامخمینی (ره) بنگری « :با وجود زتکاء زمعام خمینعی
(ره) بر مفاهی سیاسی مدر  ،گفتماقش بدو ذکر هر گوقه دکترینهای سیاسی معدر  ،منحصعرز
در ابارت قظریه سیاسی زس می هوی در قالب فاله سیاسی شیۀهر خ صه میشود (هما  :به قالل
ز بیده .)17 :1838 ،قتیجه آ که« :زس مگرزیی هطبق زین مۀنار قه بر طرد مدرقیتعه ،بلکعه بعر رد
غربی شد هآ ر زستوزر زست ...زس م گرزیی قعه خشع کورکورزقعه جزمعی الیعه مدرقیتعه ،بلکعه
کوششی مۀقوف به مرکز دزیی ز غرب زست (هما  )113 :که در پی طرح مدرقیته و توسعۀهزی
خارج ز مدزر زروپامدزری و بر پایه توزقمندیها و ظرفیتهای بومی و دزخلی زست.
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هما طور که قب قیز زستدالل گردید ،فایدۀ قظریه و دیدگاههایی ز زین قبیل برزی ما زین زسعت
که به ما زمکا میدهد بتوزقی زس مگرزیی زمامخمینی (ره) و دستاوردها و پیامدهای توسۀهزی آ رز
در جایگاه وزقۀی خود ،بدو فروکاستن آ در مۀاقی تاللیلی و به انوز یع

گفتمعا بعا خاسعتگاه

بومی و با هدف توسۀهزی بومی قرزر دهی و ز زین منظر و بعر پایع مسعتندزت و شعوزهد تعاریخی
جامۀ زیرز آ رز مورد مقالۀه و وزکاوی قرزر دهی و به فه بهتری ز آ قائل آیی .
ج) مدل تحلیل
زققبا موضوع مورد بررسی با قظریههای مذکور قشا دزد که هر ی

ز آقها بعه تنهعایی و یعا در

تلفیق با همدیگر -به دلیل تأکید بر قالش دین در تحوالت توسۀهزی صرفقظر ز جوزمع خاص-
ز زین قابلیت برخوردزرقد که در تبیین قالش دین در دستاوردهای توسعۀهزی بۀعد ز زقالع ب بعه
انوز سرآغا ی

کنند.

دگرگوقی کیفی به ما کم

با وجود زین ،زتکاء زصلی ما برزی تبیین مسأل پژوهش حاضر ،زستفاده ز قظری جامۀهشناسی
دین وبر و تدزبیر روششناختی مترتب بر آ زست .به زین دلیل که قظری وبر:
«صرفقظر ز موضوع خاص -مورد بررسی یۀنی تبیین سرمایهدزری غربی ز طریعق بررسعی
رزبقه زحتمالی بعین دو متغیعر زخع

پروتسعتا و روح سعرمایهدزری -...توزقسعته زسعت قالعش

زر ش ها در تۀیین کنش زجتماای زفرزد رز در ی

چارچوب قظری قرزر دهد» (وبعر.)11 :1731 ،

بر زین زساس میتوز به مدد قظری جامۀه شناسی دیعن وبعر ،قالعش دیعن در پیعدزیش تحعوالت
زجتماای رز به گوقهزی املیاتی در هر ی

ز جوزمع زقساقی مورد مقالۀه قرزر دزد .در چعارچوب

قظری وبر ،قالش باورهای دینی در تحول زجتماای در قالب ی

مقالۀ جامۀهشناختی ساماقدهی

شده زست .به زین منظور وی دین رز قه در مفهوم کلی آ  ،بلکه به مۀنای آمعو ههعا و زخ قیعات
دزرزی زقگیزش روز شناختی و هماقند ی

مثلفه و متغیر جامۀعهشعناختی در قظعر معیگیعرد کعه

می توزقد ز طریق تأکید بر فۀالیتهای اال یی به انوز وزجب شرای ،زوضاع روزقی مساادی رز
برزی رشد قدگی اال یی در بین پیروز فرزه کند.
ا وه بر زین ،قظریه وبر در مالایسه با سایر قظریههای مذکور وزجد ویژگیهای یر زست.
 .1صرفا به مۀرفی دستاوردهای دین برزی توسۀه بسنده قکرده زست ،بلکه هما طور که ذکر
گردید ،رزبق دین و توسۀه رز در ی

چارچوب قظری قرزر دزده زست.

 .2صبغ جامۀهشناختی تاریخی در آ غالب زست.
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 .7مقالۀ قالش آمو هها و زقگیزههای مذهبی در توسۀه سلو اال یی در سایر فرهنگهعا رز
در قالب تدزبیر روششناختی کیفی و مۀتبر فرزه میکند.
 .1ز جامۀیت ال م برزی تحت پوشش قرزر دزد جنبههعایی برخعوردزر زسعت کعه در سعایر
قظریههای مربوط به رزبق دین و توسۀه مقرح شده زست.
 .3زکثر قظریهها و مقالۀاتی که تاکنو درباره قالش دین در توسۀه زقجام شده ،در زرجعاع بعه
قظریه وبر بوده زست.
شوزهد و زدل فرزوز گویای آ زست که زیرز قیز یع

جامۀعه دینعی زسعت کعه بعرزی در

پدیده ها و رفتارهای زجتماای موجود در آ  ،باید به قالش زساسعی دیعن در مۀعادالت زجتمعاای
توجه کرد و آ رز به حساب آورد.
بدیهی زست که در تاریخ مۀاصر زیرز به ویژه پ

ز تثبیت معذهب شعیۀ دوز دهزمعامی بعه

انوز مذهب رسمی کشور در اهد صفویه و قیز تۀیعین جایگعاه فالاهعت و مرجۀیعت در اصعر
غیبت ،آمو ههای دینی و بردزشتهای فالهی مختلفی ز مسئله «تکلیف زمر به مۀعروف و قهعی ز
منکر» در اصر غیبت در درو حو ۀ شعرع در بعین قیروهعای معذهبی پدیعدزر شعده زسعت کعه
پیامدهای مختلفی در ارصه تحدید و قیز ارص تشویق کنشهای جدید دقیوی در بعین پیعروز
در سقح جامۀه دزشته زست .به طوری که هرگاه بردزشتهای مذهبی سنتگرزیاقعه غالعب بعوده،
توسۀ فۀالیتهای اال یی با ماقع و محدودیت روبرو بوده زست و هرگاه بردزشتهعای معذهبی
االلگرزیاقه و زص حی ز دین و تکالیف دینی مجال رشد یافته زست ،توسۀه فۀالیتهای اال یی
و دقیاگرزیاقه در میا پیروز با رغبت و زقگیزۀ بیشتری تۀالیب شده زست.
با توجه به مقالب مذکور ،مفروضه پژوهش زین زست که آمو ههای فالهی و دستورزلۀملهای
املی روحاقیت منتسب به شیۀه زص حگرز (با محوریت زمام خمینی (ره)) مبنی بر لزوم تشعکیل
دولت در اصر غیبت و تأیید شرای زحکام ارفی و االلی مالوم آ در حو ه مصلحت و پذیرش
زین موضوع که زحکام شریۀت در ارصه های غیرابادی غالبا زرشاد بعه حکع االعل زسعت ،هبعه
انوز تکلیف پیروز در اصر غیبتر بنیعا هنجارهعای ارفعی و هنجارهعای سعنتی رز بعر یع
شالودۀ وزحد زستوزر ساخت و بدینسا جوز و جرأت ورود به ارصه توسۀ فۀالیتهای قعوین
اال یی -بخوزقید روحیع پیشعرفت -رز بعرزی گعروههعای قوسعا بعومی هزاع ز کعنشگعرز و
کارگززرز دولتی و توسۀهزیر که تا قبل ز آ با ماقع جدی روبرو بودقد ،صادر کرد .زین زمر قیعز
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مینه رز برزی شکلگیری آقچه در مسئل تحالیق با انوز قوع مثالی «توسۀ بومی مستالل» مقعرح
کردی  ،فرزه ساخته زست.

روش شناسی
روش پژوهش حاضر یا به قول قورمن بلیکی (« )2001فنو و شعیوههعای معورد زسعتفاده بعرزی
گردآوری و تحلیل دزدهها» برزی بررسی فرضی زین پژوهش «با سعا ی قعوع مثعالی» و «شعباهت
ساختاری» با زلهام ز چارچوب جامۀهشناختی وبر و تدزبیر روششناختی مترتب بر آ در مقالۀ
دگردیسیهای کیفی بوده زست .به زین منظور زبتدز رفتار حام

روحی پیشرفت و آبعادزقی ،زاع

ز گروه های قوسا و دولت قوسا ز طریق شوزهد و مدزر مستند مورد مقالۀه و وزکاوی قعرزر
میگیرقد تا  -ز طریق برجسته کرد برخی ویژگیها و قادیده گرفتن ویژگیهعای دیگعر -...بعه
با سا ی قوع مثالی آ پردزخته شود ،سپ

بعرزی تبیعین و ریشعهیعابی قگعرشهعا و کعنشهعای

(خصلت قوای) روحی مذکور به سرزغ قیروهای شاخص مذهبی منتسب به جریا زص حگعرزی
شیۀه می روی تا پ

ز مقالۀه و وزکاوی زقدیشه ها و فه دالیل و مۀاقی کعنش و رفتعار آقهعا و

با سععا ی آ در قالععب قععوع مثععالی ،قشععا دهععی کععه آمععو ههععای فالهععی ،زقدیشععه سیاسععی و
دستورزلۀملهای املی منتسب به جریا زص حگرزی شیۀه در مالابل جریا سنتگرز در مالعاطع
و موزضع مختلف چگوقه و تا چه زقدز ه مینههعای مسعااد و زقگیعزشهعای روز شعناختی ال م
(زقگیزش ذهنی کافی) برزی حام

روحی پیشرفت و آبادزقی و تبدیل کنش آقها به کنش غالعب

توسۀهزی کشور رز در حال حاضر فرزه کرده زست.
زلبته هر چند که در زینجا آمو ه های فالهی و موزضع املی شیۀه زص حگرز رز به انوز یکعی
ز التهای رشد و گسترش «توسۀه و پیشرفت زیرزقی» در حال حاضر مۀرفی و تشریح خوزهی
کرد ،زما مه زین زست که زین رزبقه رز ز طریق «هماقندی (خویشاوقدی) ساختاری» زین دو قوع
مثالی تشریح و تبیین خوزهی کرد و قه با مجمواهزی ز التها و شرزیط تاریخی.

یافتهها
در زینجا به منظور زربات فرضی پژوهش متناسب با پرسشها و چارچوب قظری ت ش کردی ز طریعق
با سا ی قوع مثالی کنش حام

توسۀه بۀد ز زقال ب (گروههای قوسا بومی و دولت قوسا بعومی)

و قیز با سا ی قوع مثالی آمو ههای فاله سیاسی شیۀه با محوریت زمامخمینعی (ره) و سعپ

برقعرزری
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زرتباط اِلی بین آقها ،به زین موضوع پی ببری که آیا بین قظعام هعدف و وسعیلهزی کعه زیعن کنشعگرز
توسۀهزی در تۀالیب فۀالیتهای توسۀهزی خود با قصد ساختن کشور دقبال میکننعد و قظعام هعدف و
وسیلهزی که آمو ههای فاله سیاسی شیۀه مبنی بر لزوم تشعکیل دولعت در اصعر غیبعت بعر آ تأکیعد
میکند ،قرزبت سببی وجود دزرد تا بر مبنای یافتههای حاصل ز آ بعه تبیعین پیعدزیش «توسعۀه بعومی
مستالل»  -که در بیا مسأله ،ویژگیهای قوع مثالی آ مقرح گردید  -بپردز ی .
 )9شکلگیری گروههای نوساز بومی حامل روحیه پیشرفت و آبادانی
قمیتوز زین وزقۀیت رز قادیده گرفت که پ

ز پیرو ی زقال ب زس می زیرز  ،بعه ویعژه پع

ز

پایا جنگ تحمیلی و تثبیت موجودیت زقال ب زس می تاکنو  -هر چند جنگ و قحعوۀ زدزرۀ آ
ه به زاتبار خودکفایی در توز دفاای و حفظ زقتدزر و زستال ل کشور ،سرمنشعأ پیشعرفتهعای
مادی و حرکت به سمت فۀالیتهای بیشمار توسۀهزی در بعین قسعلهعای بۀعدی کشعور بعوده
زست -فۀالیت های چشمگیر و قابل قبولی در ارصه های مختلف زقتصادی ،المی ،فنی ،تولیدی،
صنۀتی و ...ز جاقب قیروها و زقشار مختلف درو قظام برزی آبادزقی و امرز کشور زقجام شعده
زست و هنو به قوت خود زدزمه دزرد که حاصل آ  ،کسب دستاوردهای توسۀهزی قابل قبولی در
بسیاری ز ارصههای یادشده و در قتیجه زرتالاء جایگاه توسۀه و تمد کشور بوده زست.
ز جمل فۀالیتهای بیشمار و ک ساباله میتوز برخی موزرد رز مقرح کرد:
 .1ت ش برزی رفع محرومیت هعای بعه جعای ماقعده ز رژیع گذشعته در منعاطق محعروم و
االبزفتاده کشور به صورت زقجام زقدزمات متۀدد امرزقی ،یربنعایی ،حمعایتی و فرهنگعی ز
سوی قیروهای جهاد سا قدگی ،بسیج سا قدگی و سایر قیروهای دزوطلب خدمت در منعاطق
محروم؛
 .2ت ش مستمر بعرزی با سعا ی منعاطق جنگعی و خرزبعیهعای با ماقعده ز جنعگ توسعط
کمیتههای با سا ی مناطق جنگی ،متشکل ز قیروهای جعوز و دزوطلعب خعدمت و کعار در
مناطق جنگی.
 .7کوشش مستمر برزی سروساما دزد و فۀعال کعرد بنگعاههعا و شعرکتهعای تولیعدی و
خدماتی تأمینکننده مایحتاج رو مره مردم ز طریق با سعا ی بنگعاههعای قعدیمی و تأسعی
وزحدهای جدید ز طرف کارآفرینا و صاحب حِرف و مشاغل؛
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 .1ت ش مبتکرز  ،مختراا و صنۀتگرز دزخلی برزی دستیابی به فناوری سعاخت بسعیاری
ز ققۀات یدکی و ساماقههای موردقیا صنایع مختلف کشور به منظور ققع وزبستگی در زین
مینهها؛
 .3ت ش برزی دستیابی به مرحل خودکفایی و تأمین محصوالت زسترزتژی

مورد قیا کشعور

در بخشهای کشاور ی و فعرآوردههعای دزمعی ز سعوی مثسسعات پژوهشعی ،شعرکتهعا،
فارغزلتحصی

دزقشگاهی و فۀاال و کارآفرینا بخشهای مربوطه،

 .3ت ش برزی تأسی

و رزهزقدز ی شرکتهای مۀتبر و دزرزی ص حیت حرفهزی بعه منظعور

ساخت و سا های دزخلی و قیز توسۀ صادرزت خدمات فنی -مهندسی ز سوی مهندسعا و
فارغزلتحصی

دزقشگاههای کشور؛

 .3ت ش فارغزلتحصی

جوز و مسعلما دزقشعگاههعای کشعور بعرزی بعومیسعا ی دزقعش

هستهزی ز طریق دستیابی به فناوری چرخ سوخت هستهزی و غنیسا ی زورزقیوم؛
 .3ت ش برزی دستیابی به دزقش تهیه و تکثیر سلولهای بنیعادی و شعبیهسعا ی حیوزقعات ز
سوی دزقشمندز شاغل در مثسسات پژوهشی و محالالا جهاد دزقشگاهی؛
 .8ت ش برزی دستیابی به دزقش درمعا و تعرمی ضعایۀات قخعاای ز سعوی متخصصعا و
پژوهشگرز بخش درما و پزشکی کشور؛
 .10تع ش مختراعا و محالالعا شعاغل در صعنایع دفعاای کشعور بعه منظعور دسعتیابی بعه
فناوریهای پیشرفته قظامی و دفاای؛
فۀالیتهای زخیر قبل ز هر چیز قمایا گر زهتمام زقشعار مختلعف جامۀع زیعرز در زقجعام و
پیگیری زقدزمات توسۀه گرزیاقه به منظور پیشرفت و امعرز و آبعادزقی کشعور خعویش در قالعب
وظیفهزی مستمر و هموزره تجدیدشعوقده زسعت کعه ظعاهرز در دورۀ زخیعر ز گسعترش و روقعق
بیشتری برخوردزر شده زست.
در مالابل زداای مذکور ممکن زست زین زستدالل مقرح شود که زین قبیل فۀالیتها در تاریخ
مۀاصر کشور پدیدۀ جدیدی قیست ،بلکه قبل ز آ قیز مسبو به ساباله بوده زست .موزفالا زیعن
زستدالل ممکن زست برزی قموقه زقدزمات زقجام شده با انوز فۀالیتهای خصوصی و کارآفرینا
در ما رژی گذشته رز مقرح کنند .زما شوزهد قشا میدهد زین قبیل فۀالیعتهعا قبعل ز آقکعه
قمایا گر خیزش حرکتی ملی و بعومی بعه سعمت توسعۀه ز سعوی کارآفرینعا و صعنۀتگعرز
دزخلی -یا زصق حی که زهل قظر توسۀه ز آ به انوز بورژوز ی ملعی یعاد معیکننعد -باشعد،
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بیشتر منۀک کننده تال ی زفرزد و گروههای متنفذ در رژی گذشته و متۀلق به بخشهای فوقعاقی
جامۀه ،شامل طیف خاصی ز تکنوکرزتها ،قظامیا  ،و وزبستگا به رژی پهلوی و خعاقوزدههعای
مۀروف به هززرفامیل بوده زست که تحت تأریر شرزیط بیروقی و قه با زتکاء به زقگیزههای دروقی-
بخوزقید روقق گاه و بیگاه قاشی ز زفعززیش قیمعت فعروش قفعت -و در قالعب زلیگارشعیهعای
تجاری -صنۀتی و بنگاههای شبهمدر یا بهتر بگویی قمایندگیها و شۀب تجعاری کمپعاقیهعا و
کارخاقجات کشورهای سرمایه دزری و با زتکاء بعر قهادهعای صعوری وسعاطت زحعززب دربعاری
وزبسته به رژی پهلوی و باقدهای قدرت که ز رزقتهای قفتی برخوردزر بودقد ،مجال رشد یافتعه
زست .بررسی سوزبق سرمایهدزرز و بنگاه دزرز در رژی گذشته که تۀعدزد یعادی ز آقهعا قیعز ز
زقوزم و بستگا رژی شاه یا زقلیت های متنفذ در دربار بودقد ،صحت زین زداا رز تأییعد معیکنعد.
بدیهی زست در چنین شرزیقی ،مۀدود کارآفرینا و بنگاهدزرز قمایندۀ طبالات وزقۀی جامۀعه قیعز
برزی املیاتی کرد زیدههای خود و توسۀه و تجهیز کارگاهها و شعرکتهایشعا بعا دشعوزری و
مشالف موزجه بوده زقد .بنابرزین در زین دوره با زمتناع ظهور و گسترش گعروههعای قوسعا بعومی
موزجه هستی که توسۀه و پیشعرفت کشعور رز وظیفع مجدزقعه خعود بدزقنعد و بعرزی تحالعق آ
مجاهدت قمایند و ز زدزی تۀهد خود در زین رزستا زحساس رضایت کنند.
زما منظور ز آقچه در زینجا «روحیه پیشرفت و آبادزقی» میقامی  ،آ قس فۀالیتهعایی زسعت
که توسط قیروهای قوسا بومی بدو زستۀاقت ز کمپاقیهای خعارجی و بعا زقگیعزۀ خعدمت بعه
پیشرفت و آبادزقی در میدز توسۀه کشور زقجام شده زست .خصلت بار کنش توسۀهزی زخیعر رز
که ذیل انوز «روحیه پیشرفت و آبادزقی» قامگذزری کردهزی  ،میتوز زین گوقه تۀریف کرد :میل
و رغبت به ت ش برزی پیشرفت و آبادزقی کشعور و زقعدزم بعه کعنش در زیعن مینعه و تۀالیعب و
پیگیری زین کنش به انوز وظیفهزی مستمر و تجدیدشوقده تا سر حعد قیعل بعه موفالیعت بعدو
زحساس وزهمه ز موزقع موجعود و زحسعاس رضعایت و غعرور قاشعی ز زدزی تکلیعف معذکور.
بنابرزین در زین قبیل فۀالیتها ،خوزست و زرزدۀ گروههای قوسا دزخلی برزی پیشرفت و آبعادزقی
کشور در قالب زحساس وظیف مسئوالقه ز زولویت و زرجحیت بیشتر برخوردزر زست.
زین بدز مۀنا زست که برزی زولین بار زست که در تعاریخ تحعوالت توسعۀهزی زخیعر کشعور،
گروه های قوسا بومی و خصوصیات م
ی

م با آ  ،یۀنی ت ش برزی پیشرفت و آبادزقی به انعوز

وظیفه در ارصههای مختلف ،مجال رشد و گسترش یافته زسعت .ظهعور گعروههعای قوسعا

بومی و خصوصیات زقگیزشی و روز شناختی م

م با آ در تۀالیب فۀالیعتهعای توسعۀهزی بعه
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ویژه ز آ جهت حائز زهمیت زست کعه ز

معا پیعدزیش زیعن کعنش در ارصع فۀالیعتهعای

توسۀه زی ،روقد حرکت توسۀه و پیشرفت کشور به شکل بومی و مستالل قیز ز سرات بیشعتری
برخوردزر شده زست ،ضمن آقکه جهتگیریهای توسۀه کشور در ورود به ارصههای جدیعد و
کسب موفالیتهای قابل قبول در زین مینه قیز مدیو ظهور و غلب کنش مذکور زست.
آقچه که به قظر میرسد در دورز زخیر در حال تبدیل شد به کنش غالب تعاریخ زجتمعاای
زیرز زست و تولد اصر جدیدی رز در فرهنگ و تمد زیرز در ارصع فۀالیعتهعای توسعۀهزی
قوید می دهد ،همین خُلق و خویی زست که به طور موقت در قالعب قعوع مثعالی بعر آ «روحیعه
پیشرفت و آبادزقی» زط

کردی .

بنابرزین در تجزیه و تحلیل قهایی پیشرفتهای زخیر کشور زیعرز  ،مسعأل زساسعی بعرزی معا،
ریشهیابی الل پیدزیش و گسترش روحی مذکور در بعین زقشعار مختلعف جامۀع زیعرز در دوره
زخیر زست ،به ویژه با توجه به زینکه گسترش چنین روحیهزی در دورههای قبلی ،بعا معاقع جعدی
روبرو بوده زست.
شکل ( :)3مراحل مختلف شکل گیری روحیه پیشرفت و آبادانی و تبدیل آن به کنش غالب توسعهای کشور
مرزحل

مرحله زول

مرحله سوم و چهارم

مرحله دوم

ویژگی
حام

جهادگرز ،

جهادگرز  ،قیروهای بسیج

مععدیرز جهععادی ،فععارغزلتحصععی

قیروهای دزوطلب

و سپاه ،قیروهای دزوطلب

مهندسا  ،پزشکا  ،صنۀتگرز  ،قخبگا المعی و

مردمی

دزقشگاهی ،کارآفرینا  ،متخصصا

جهادسعععا قدگی ،بسعععیج

شععرکتهععا ،بنگععاههععا ،جهادهععای دزقشععگاهی و

مستضعععععۀفا  ،سعععععپاه

خودکفععایی ،قرزرگععاههععای سععا قدگی ،مثسسععات

پاسدزرز  ،سعایر قهادهعای

المی و پژوهشی ،صعنایع و کارخاقجعات ،مرزکعز

زقال بی

تحالیالاتی رزهبردی و زسعترزتژی  ،صعنایع دفعاای

مردمی

قالب
فۀالیت

جهاد سا قدگی

دزقشععگاهی،

و...

زقدزمات
امده

کارهای مهندسعی رهعی

با سععا ی منععاطق جنگععی ،با سععا ی زقتصععادی،

امرز و آبادزقی

جنععگ ،تۀمیععرزت زدوزت

پروژه های امرزقی ،ورود بعه ارصعه دزقعش هعا و

مناطق محروم و

جنگی ،کارهعای امرزقعی

فناوری های قوین در حو ههای مختلف پزشعکی،

روستایی

مرتبط با جنگ

یسعتفنععاوری ،قععاقو ،هوزفضعا ،الععوم هسععتهزی،
شبیهسا ها ،مهندسی مۀکوس و...

 )0شکلگیری دولت نوساز بومی
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یکی ز اوزمل زصلی دیگر که با ت ش مستمر ،سه قابل توجهی رز در کسب دستاوردهای زخیر
کشور -که ما ز آ با انوز «توسۀه بومی مستالل» یاد کردی  -بعر اهعده دزشعته زسعت ،دولعت/
دولتهای روی کار آمده در دورۀ ماقی پ

ز زقال ب زس می بوده زست .صرفقظعر ز برخعی

زقتالادها که ز دیدگاههای گوقاگو ممکن زست به املکعرد توسعۀهزی دولعتهعای معذکور وزرد
باشد ،وزقۀیت زین زست که هر ی

ز دولتهای مذکور در طول امر خود با جهعتگیعریهعای

مۀقوف به پیشرفت ،فۀالیت ها و زقدزمات متۀددی رز برزی امرز و آبادزقی و سروساما دزد به
زوضاع زقتصادی ،زجتماای کشور زقجام دزدهزقد که حاصل آ  ،کسب دستاوردهای قابعل قبعول در
ارصه های مختلف بوده زست .ز جمله زقدزمات دولتهای جمهعوری زسع می زیعرز معیتعوز
موزرد یر رز مقرح کرد:

1

 .1ت ش برزی خدمت رساقی به زقشار محروم و مناطق روستایی و رفع شکافهای طبالاتی و
محرومیت های بر جای ماقده ز دورز گذشته همزما با مدیریت و زدزره جنعگ تحمیلعی ز
طریق حضور و گسیل جهادگرز متخصص و متۀهعد در صعحنه توسعۀه ،امعرز و آبعادزقی
روستاها و کشاور ی ،تأمین قهادههای موردقیا کشاور ز  ،زجرزی طرحهای امرزقی مختلف،
توسۀه صنایع تبدیلی و تکمیلعی کشعاور ی و زقتالعال دزقعش فنعی بعه کشعاور ز و توسعۀه
فناوریهای جدید و ...بعا آغعا گری دولعتهعای دوم و سعوم جمهعوری زسع می زیعرز در
محدودۀ سالهای  1730تا  1733و زدزم آ توسط دولتهای بۀدی.
 .2ت ش برزی پیشرفت و آبادزقی کشور ز طریق با سا ی یرساختهای تخریعب شعده بعر
زرر جنگ ،زحدزث مرزکز تولیدی و صنۀتی جدید ،توجه به تولیعد و توسعۀه یرسعاختهعا و
هموزر کرد

مینههای رشد و توسۀه توسط دولتهعای پعنج و ششع جمهعوری زسع می

زیرز موسوم به دولت سا قدگی در سالهای 1733.-1733
 .7ت ش برزی پیشرفت و آبادزقی کشور ز طریق مینعهسعا ی بعرزی جلعب سعرمایهگعذزری
خارجی ،شکستن زقحصارزت دولتی و مینهسعا ی بعرزی وزرد کعرد بخعش خصوصعی بعه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1برزی زط ع بیشتر ز املکرد دولتهای زیرزقی در حو ه فۀالیتهای توسۀه زقتصادی زجتماای به منبع یر مرزجۀه
کنید:
طباطبایی یزدی ،رؤیا ،شهبا ی ،میث ( ،)1782مه ترین شاخصهای زقتصادی کشور ( 1733تا  .)1781مالایسه بعیش
ز بیست شاخص زقتصاد ک

کشور قسبت بعه وضعۀیت کشعورهای منقالعه خاورمیاقعه و شعمال آفریالعا ،گعززرش

رزهبردی  ،132کد گززرش ،1-2-82-33 :مرکز تحالیالات زسترزتژی .
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فۀالیت و سرمایهگذزری در حو ههایی ماقند باقکعدزری ،هوزپیمعایی ،رزهآهعن ،پاالیشعگاههعا،
شبکههای سد ،آبیاری ،بیمعه و ،...زقعدزمات میعا معدت زقضعباط معالی و بودجعهزی ،توسعۀه
یرساختهای کشور و جهت دزد سرمایهگذزریها به سمت سعرمایهگعذزریهعای مولعد و
زشتغال ز ،هماقند سرمایهگذزری در حو ه گا و پتروشیمی با جلب حمایعت سعرمایهگعذزرز
خارجی ،سرمایهگذزری در سعا ههعای دریعایی ،سعرمایهگعذزری در پتروشعیمی ،زاقعای وزم
طوالقیمدت به بخش خصوصی با بهره پایین در سعرمایهگعذزریهعای دزرزی توجیعه فنعی و
زقتصادی ،تخصیص زاتبارزت باقکی و کمع

بعه بخعش کشعاور ی در قالعب توسعۀه بیمعه

محصوالت کشاور ی ،بیمه روستاییا  ،زفززیش قیمت خرید تضمینی به ویژه در محصعوالت
زسترزتژی  ،سرمایهگذزری در منابع آبی ،توسۀه شبکههای آبیاری یر سد ،زفززیش مینهعای
یر کشت ،سرمایهگذزری در حو ه آب و بر و تکمیعل طعرحهعای قیروگعاهی و ...توسعط
دولتهای هفت و هشت جمهوری زس می زیرز موسوم به دولعت زصع حات در سعالهعای
( 1731-1733زقصاری.)22-20 :1733 ،
 . 1ت ش برزی پیشرفت و آبادزقی کشعور ز طریعق زجعرزی طعرح تحعول زقتصعادی ،تزریعق
زفززیش درآمدهای قفتی به بدق جامۀه به قصد روشعن شعد موتعور زولیعه بعرزی توسعۀه و
حرکت زقتصادی (آورد قفت بر سر سفرۀ مردم) ،زحدزث بنگاههای ودبا ده ،طعرح مسعکن
مهر ،طرح هدفمندی یارزقهها و صندو مهر زمام رضا (ع) ،توسۀه یرساختهعا بعا زولویعت
مناطق کمتر توسۀهیافته توسط دولت های قه و ده جمهعوری زسع می زیعرز موسعوم بعه
دولت ادزلتمحور در سالهای 1782.-1731
 .3ت ش برزی پیشرفت و آبادزقی کشور ز طریعق سعاماقدهی طعرح هدفمنعدی یارزقعههعا و
تخصیص زاتبار به بنگاه های تولیدی و صنۀتی ز محعل زصع ح طعرح هدفمنعدی ،زفعززیش
زقضباط مالی ،کاهش فساد زدزری ،ت ش برزی جلب سرمایهگذزری خارجی و رفع تحعری هعا
برزی روققبخشی به زقتصاد و بهبود فضای کسب و کار و توسۀه طرحهای صنۀتی و تسعهیل
در زقتالال فناوری ،حمایت ز تولیدکنندگا بخش کشاور ی ز طریق خریعد محصعوالت بعا
قیمت های تضمینی ،حمایت ز توسۀه زقتصادی دزقشبنیعا و شعرکتهعای دزقعشبنیعا و...
توسط دولت یا ده موسوم به دولت تدبیر و زمید در طی سالهای .1787-1782
فۀالیتهای زخیر و مجمواه دستاوردهای حاصل ز آ  ،قبل ز هر چیعز قمایعا گعر ظهعور و
زهتمام جدید قوع جدیدی ز دولت قوسا زیرزقی مصم به امرز و آبادزقی کشور به شکل بومی
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و با زتکاء بر ظرفیتها و توزقمندیهای دزخلی زست که به قظعر معیرسعد صعرفا در دوره زخیعر
مجال گسترش و روقق بیشتری یافته زست.
در مالابل زداای مذکور ممکن زست زین زداا مقرح شود که زین قبیل فۀالیعتهعا و زقعدزمات
(قوسا ی توسط دولت های زیرزقی به شعکل بعومی و مسعتالل) در تعاریخ مۀاصعر کشعور پدیعده
جدیدی قیست ،بلکه قبل ز آ قیز مسبو به ساباله بوده زست .موزفالا زین زستدالل ممکن زست
برزی قموقه قوسا ی و زقدزمات زقجام شده توسط حکومت پهلویها (پهلوی زول یۀنی رضعاخا
و پهلوی دوم محمدرضاشاه) رز مقرح کنند و زقدزمات زقجام شده توسط آقها رز مصدز قوسا ی
زقجام شده توسط ی

دولت قوسا بومی تلالی قمایند کعه توزقسعته زسعت زیعرز رز وزرد مرحلع

جدیدی ز پیشرفت و توسۀه پایدزر کند .زما وزقۀا زین گوقه زست ،یۀنی قوسا ی زقجعام شعده در
ما وی و قیز کیفیت حکمرزقی در دولت و شعخص وی و قتعایج حاصعل ز آ بعرزی توسعۀ
کشور در حد و زقدز ه زی بوده زست که بتوز بر زین زساس ،دولعت وی رز مصعدز یع

دولعت

قوسا بومی مصم به پیشرفت یا به ابارتی دولت مدر ملی تلالی کرد؟
فرشاد مثمنی در مالالهزی با انوز «قگاهی به تغییرزت زقتصادی رضاخا » در مالام قالد قعائلین
به مدر بود دولت رضاخا  ،با رویکردی قهادگرزیاقه به وزکعاوی شعیوۀ زقعدزمات زقجعام شعده
توسط وی و طرح پرسش در زین باره پردزخته زست که آیا میتوز به زاتبار زین شیوه ،زقعدزمات
دولت رضاخا رز سرآغا دولت مدر در زیرز به حساب آورد .قتیجع بررسعی وی ،رد فرضعی
مدر بود دولت رضاشاه با زدل محک بوده زست :ز جمله متکی قبود به قاقو  ،زتکاء به طباله
قظامیا  ،رروت زقدو ی شخصی ،زستبدزد رأی و ...و زینکه در قهایت دولت رضاخا فالط با زتکاء
بر ور و زستبدزد خوزسته زست قوسا ی رز پیش ببرد .یافتههای فو میتوزقد صعحت زداعای معا
مبنی بر زینکه دولت رضاخا قمی توزقد مصدز ظهور دولت قوسا بومی در تاریخ معدر زیعرز
باشد رز تأیید میقماید (مثمنی)1 :1738 ،
دست دیگری که ممکن زست با زستدالل ما درباره قوظهور بود «دولت قوسعا بعومی حامعل
زیدۀ پیشرفت» در زیرز بۀد ز زقال ب مخالفعت کننعد ،معدزفۀا قوسعا ی در اصعر پهلعوی دوم
هستند .مدزفۀا مذکور ممکن زست برزی قموقه ت شها و زقدزمات زفرزد و گروههعای متۀلعق بعه
بخش فوقاقی جامۀه ،شامل طیف خاصی ز تکنوکرزتها ،کارگززرز  ،و تحصیلکردگا خارج ز
کشور رز مقرح کنند که در قالب دولتهای اصر پهلوی دوم در رزه تشکیل و زسعتالرزر قهادهعا و
مثسسات مدر و مدرقیزه کرد کشور زقجام شده زست و زین قبیل فۀالیتها رز مصدز پیدزیش
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دولت مدر ملی یا به تۀبیر به کار رفته در زین مقالۀه «دولت قوسا بومی حامل زیدۀ پیشعرفت»
در دزخل کشور تلالی کنند.
زما بر زساس شوزهد تاریخی ،دولت پهلوی دوم و زفرزد و گروههای حامعل زیعده قوسعا ی در
دستگاه وی ،قوسا ی رز قه بر پای بنیا های ملی و توزقمندیهعای دزخلعی  -یۀنعی شعیوهزی کعه
بتوز ز آ پیدزیش توسۀه ملی رز بردزشت کرد و به زاتبار آ دولت اامل رز دولت قوسا بعومی
تلالی قمود -بلکه بر زساس تاللید ز زلگوهای پیشنهادی کارگردزقعا معدلهعای توسعۀه غربعی و
دستگاه سیاست خارجی غرب به زقجام رساقدهزقد .آقچه در زین دوره قمعود اینعی دزشعته زسعت،
بیشتر گسترش زلیگارشیهای تجاری -صنۀتی و قوسا ی به شیوه ااریتی ز مدلهای غربعی -بعا
هم تبۀات و پیامدهای مترتب بر آ  -بوده زست کعه بعا زتکعاء بعر قهادهعای صعوری و زحعززب
درباری وزبسته به آقها که ز دالرهای قفتی قیز برخوردزر بودهزقد ،مجعال رشعد و گسعترش یافتعه
زست .تبلور جدی زین گوقه فۀالیتها رز میتوز در قالب پیدزیش قظام سیاسی شبهمدر پهلعوی
دوم به خوبی مشاهده قمود .شخص شاه و کارگززرز و تکنوکرزتهای مسعتالر در حکومعت وی
بیشتر تمایل دزشتند بر پای آقچه فردریش فو های

صنعگرزیی 1و توسۀه آمرزقه مترتعب بعر آ

می قامد ،به توسۀه و قوسا ی کشور یا به تۀبیر شاه ،حرکت به سمت دروز ههای تمد بپردز قعد.
بنابرزین ،ما در زین دوره با زمتناع رشد و ظهور دولت قوسا بومی موزجعه هسعتی کعه آمعادگی و
روحی کافی برزی پیشرفت و توسۀ کشور در قالب وظیفهزی مستمر با زتکاء بعر توزقمنعدیهعای
دزخلی رز دزشته باشد.
زما منظور ز آقچه در زینجا «دولت قوسا بعومی حامعل زیعدۀ (روحیع ) پیشعرفت و آبعادزقی»
می قامی  ،دولتی زست که بدو توسل به رزه و روشهای رضاخاقی و بدو وزبستگی به خارج ز
کشور یا وزمگیری ز مدل های توسعۀه کارگردزقعا غربعی بعه شعیوه محمدرضاشعاهی در مسعیر
پیشرفت و توسۀ کشور گام گذزشته زست.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1صنعگرزیی مۀادل وزژه « »constructivismزست .صنعگرزیی یۀنی زقساقی بر مبنای زقدیشه و تفکر میتوزقد جامۀه
رز به آ صورتی که دلش میخوزهد ،سا ماقدهی کند و بسا د .های

مۀتالد زست زین زداا خیلعی بعزرو و در اعین

حال پوچ زست؛ یرز زقسا قادر به ساختن زقسا جدید و جامۀه جدید قیست .در اوض مۀتالد زست خرد محصعول
ی

تحول زست که فرزیند تحول در ارصه فرهنگ رخ میدهد (برزی زطع ع بیشعتر ،ر . .هایع  ،فعو فعردریش

( ،)1730قاقو  ،قاقو گذزری و آ زدی ،ترجمه موسی غنیقژزد و مهشید مۀیری ،تهرز  :زقتشارزت دقیای زقتصاد).
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به ابارت دیگر در زین قس ز دولتدزری ،خوزست و زرزده بومی و ملی دولعتهعای زیرزقعی
برزی ترقی و پیشرفت کشور در قالب زحساس وظیفه ز زولویت و زرجحیت بیشعتری برخعوردزر
زست .زین بدز مۀنا زست که قوع جدیدی ز دولت قوسا در جامۀعه زیرزقعی مجعال رشعد یافتعه
زست که دولتمردز آ ت ش برزی پیشعرفت و آبعادزقی کشعور ز طریعق توسعۀ فۀالیعتهعای
اال یی و جدید رز بسا وظیفه و رسالت دزئ خویش تلالی میکنند .بر زین زساس ضرورت دزرد
بین زین قس ز دولت که حاصل ت ش آ  ،دستاوردهای توسۀهزی قابعل قبعول در ارصعههعای
مختلف المی ،صنۀتی ،زقتصادی و ...طی  73سال زخیر بوده زسعت ،بعا آ قسع ز دولعتهعای
زیرزقی ماسبق در اصر پهلویها که  -به دلیل ماهیعت زسعتبدزدی ،وزبسعتگی ،فالعدز خاسعتگاه و
پایگاه دزخلی و قبود زقگیزۀ کافی -مه تعرین دسعتاورد آقهعا بعه تۀبیعر قویسعنده کتعاب «زقدیشعه
قوسا ی در زیرز » قوسا ی زتوباقی بوده زست ،تفاوت زساسی قائل شد.
آقچه که به قظر میرسد در دورز زخیر در حال تبدیل شد به کنش غالب تعاریخ زجتمعاای
زیرز در ارصه قوسا ی زست و تولد اصر جدیدی در ارص شیوهها و زلگوهای قوسعا ی رز در
فرهنگ زیرز قوید میدهد ،همین شیوه زی زست که اجالتا آ رز تحعت انعوز قوسعا ی توسعط
«دولت قوسا بومی مۀقوف به زیدۀ پیشرفت و آبادزقی» قامگذزری کردی .
دولت قوسا در مۀنای زخیر رز میتوز با مسامحه مدل زیرزقی-زس می «دولت توسۀهگرز »1و
یا به تۀبیر فرهنگی ،دولت تمد سا زیرزقی-زس می قیز قامگذزری کرد.
حال که با دو اامل زصلی به وجود آورقدۀ پیشرفتهای زخیر زیرز  ،یۀنی گعروههعای قوسعا
بومی و دولت قوسا بومی و ویژگیهای بار کنشی آقها ،یۀنی آمادگی برزی پیشعرفت و آبعادزقی
کشور ز طریق توسۀ فۀالیتهای اال یی به انوز وظیف مستمر و هموزره تجدیدشعوقده آشعنا
شدی و آقها رز در قالب دو قوع مثالی «گروههای قوسا بومی حامل زیدۀ پیشعرفت و آبعادزقی» و
«دولت قوسا بومی و مستالل حامی زیده پیشرفت و آبادزقی» قامگذزری کردی  ،میخوزهی بعدزقی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1صاحب قظرز مۀتالد به زین دیدگاه ،بر زین باورقد که فرزیند توسۀه وظیفه سادهزی قیست که بتوز به سعادگی آ رز
در هر کشور محالق ساخت« :توسۀه در بدو زمر قیا مند رزههای جدیدی زست که ز طریق آ  ،همه منعابع-دزخلعی و
خارجی-با رویکرد جدیدی برزی زیجاد رفاه ،بسیج ،جهتگیری و به کار گرفته شود (قالل به مضمو ز لفعتویع ،
.)22 :1733
بر زین زساس تنها ااملی که میتوزقد و قادر به زقجام زین وظیفه در مالیاس ملی زسعت ،دولعت یعا گوقعهزی ز دولعت
زست که دزرزی ساختار مناسب برزی زقجام چنین وظایفی زست (هما  .)27 ،در زدبیات جدید توسۀه به دولعتهعایی
که وزجد چنین توزقاییهایی هستند «دولت توسۀهگرز» زط

میکنند.
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که آمو ه های فالهی و دستورزت املی روحاقیت شیۀه در درو حو ه شرع در جناحی کعه ذیعل
انوز «شیۀه زص حگرز یا زحیاءگرزقه» در مالابل «شیۀه سنتگرز» دستهبندی خوزهی کرد ،چگوقعه
و تا چه میزز در شکلگیری و گسترش زین قبیل رفتارهای تاریخی ک ساباله و تبدیل شد آقهعا
به کنش غالب تاریخی کشور در ارصه حیات زقتصادی-زجتماای قالش دزشته زست؟
 )3آموزههایفقهی روحانیت شیعه
به قظر میرسد هرگوقه بررسی درباره ریشههای مذهبی گسترش روحی پیشرفت در زیعرز  ،قبعل
ز هر چیز مستلزم آگاهی به زین موضوع زست که در بین فالها و قیروهای معذهبی تأریرگعذزر بعر
قدگی مردم چه تۀابیر و دیدگاههایی در قبال مسعأل «زقامع دولعت و حعدود زختیعارزت آ » در
اصر غیبت وجود دزرد.
«زقام دولت و حدود زختیارزت آ » در اصر غیبت ز جمله مباحر کلیدی در بین قیروهعای
مذهبی زست .زین مفهوم امدتا قاظر بر زین مۀنای رزهبردی زست که روحاقیعت شعیۀه در اصعر
غیبت ،وظیف مذهبی مذکور رز چگوقه تفسیر میکنند .در همین جایگاه زست که با مسعأل بسعیار
مه «وجوب یا ادم وجوب» شرای فۀالیتهعای پهعندزمنع دقیعوی در اصعر غیبعت در میعا
قیروهای مذهبی روحاقیت شیۀه در درو حو ههای دینی زیرز موزجه میشوی  .در میا فالیهعا
شیۀه ز

ما شروع اصر غیبت کبری در سالهای  728تعاکنو بعه طعور کلعی دو بردزشعت ز

مسأله «زقام دولت و حدود زختیارزت آ » در اصر غیبت وجود دزشته زست که غلب هعر یع

ز

آقها در حو ۀ دینعی توزقسعته زسعت تعأریرزت امیعق و پایعدزری رز بعر توسعۀه یعا اعدم توسعۀ
فۀالیتهای اال یی در میا زیرزقیا دزشته باشد.
در پژوهش حاضر به زاتبار تأریر آمو ه های مذهبی قیروهای مۀتالد به اعدم وجعوب شعرای
فۀالیتهای اال یی پهندزمنه در اصر غیبت بر ادم توسۀ زین فۀالیتها در بین پیروز (قاطبع
مردم جامۀه) و قیز تأریر مثبت آمو ه های مذهبی قیروهای قائل به وجعوب شعرای فۀالیعتهعای
ارفی -اال یی در اصر غیبت بر توسۀ فۀالیتهای جدید در بین مردم شیۀهمذهب زیرز ز دو
زصق ح «سنتگرز» و «زص حگرز» برزی دستهبندی قیروهای مذهبی روحاقیت شیۀه زستفاده شده
زست که در ذیل به مۀرفی آمو ههای فاله سیاسی زص حگرز پردزخته میشود.
 )9-3آموزههای فقهی شیعۀ اصالحگرا
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در مالابل شیۀه سنتگرز و آمو ههای فالهی آ که «زقام والیت و حدود زختیعارزت آ » در اصعر
غیبت رز منحصر به زمور حسبیه و فۀالیتهای صرفا شرای و جزیی میپندزشت ،قگرش جدید و
ک ساباله زی در خصوص همین تکلیف شرای در فاله شیۀه ز زوزخر قر چهارده هجری آغعا
میشود که زین قگرش جدید رز میتوز به منزل ی

قهضت زص حگرزیاقه در تاریخ تقعور فالعه

شیۀه و در میا فالیها شیۀه تۀبیر کرد .یرز تا پیش ز زین زکثریت فالیها به طرح مسأله برپعایی
زمعر مۀعروف و بلکعه بعزروتعرین

دولت به مۀنای جامع و شامل در اصر غیبت به انوز یع

مۀروف ،توجهی درخور قشا قدزده و زگر ه در موزردی زشارزتی در زین خصعوص دزشعتهزقعد،
خود در وجهی گسترده بر آ تصریح و تأکید قور یدهزقد.
بنابرزین ،بر زساس قظر بسیاری ز صاحبقظرز زین حو ه ،زمام خمینی (ره) یگاقه هو زولعینر
فالیهی زست که ا وه بر بحر در زین باره ماقند سایر فالیها به تناسب مسائل مختلعف ،والیعت
فالیه رز در تصدی زمر حکومت با هما مۀنای جامع و شامل همۀادل دولت مدر ر برزی زولین بار
به روشنی و به تفصیل مورد بررسی و زربات قرزر دزده زست (مالدمه مثسسعه تنظعی و قشعر آرعار
زمام خمینی (ره) بر کتاب والیت فالیه زمام خمینی (ره).)2-7 :1781 ،
آرزء سیاسی زمام خمینی (ره) در ضرورت قیام الیه قظام کهنسال شاهنشاهی و لزوم تأسعی
«حکومت زس می» با تدوین درسهای فاله زیشا در قجف زشرف در سال  1713هع .ش مخفیاقه
منتشر شد (هما .)21 ،
قام دیگر زیعن کتعاب« ،والیعت فالیعه» زسعت کعه در جلعد دوم -ز مجمواعه پعنج جلعدی-
«کتابزلبیع» تالریبا با هما سب

قگارش زول در درسنامه قوشته شده زست.

در زین کتاب قظری زمام دربارۀ والیت فالیه هحدود زختیعارزت ولعی فالیعه بعرزی زدزرۀ دقیعا و
تشکیل دولت در اصر غیبتر به تفصیل مورد بحعر قعرزر گرفتعه زسعت .زمعام در آغعا سعخن
میگوید موضوع والیت فالیه ،موضوع روشنی زست و هعر کع

زط اعات مختصعری ز زسع م

دزشته باشد ،لزوم آ رز تصدیق خوزهد کرد .زگر تاکنو به زین مسأله توجه قشده زسعت ،دلعیلش
زوضاع زجتماای و سیاسی بوده زست .در سدههای زخیر ،زستۀمار یکی ز اوزمل تحریعف زسع م
بوده زست .زس م به ترتیبی که با زین تحریفات مقرح شده زست ،به صعورت دینعی غیرجعامع و
منفۀل مۀرفی شده زست .در زین کتاب ز المای گذشته قیز زقتالاد شده زست که به ظرفیعتهعا و
مسائل سیاسی زس م توجه قکردهزقد .در حالی که در قرآ مسائل سیاسی جعزء زصعلی و مسعائل
ابادی جزء قاچیزی ز آ زست .در رسالههای املیه ،اک

زین زلگعوی قرآقعی صعورت گرفتعه
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زست .مقالۀه مسائل سیاسی ،حالوقی ،زقتصادی و زجتماای جزء کوچکی ز رسالههعا رز تشعکیل
میدهد .غیر ز توطئه های زستۀمارگرز  ،خودباختگی مسلماقا قیز باار شده زست که زین فکعر
رز بپذیری که زس م درباره حکومت چیزی قدزرد (زمام خمینی (ره).)8-11 :1781 ،
آقگاه زمام (ره) در زدزمه میگوید که زس م در مورد حکومت همه چیعز دزرد و بعرزی زجعرزی
قوزقین و زحکام شرای ،تأسی

حکومت شرای ضروری زست .زیشا زین فکر رز غلط میدزقنعد

که گروهی به شرع و گروهی به ارف بپردز قد .وجود قاقو زس م به تنهایی برزی سعۀادت بشعر
کافی قیست .زین قاقو باید زجرز شود .زجرزی قاقو با ولی زمر زست .زمام با قظریهزی که هر گوقه
حکومت در ما غیبت رز غصب می دزقد ،مخالفت زست و زستدالل میکنعد« :ز غیبعت تعاکنو
هززر و چند صد سال میگذرد و ممکن زست صد هززر سال دیگعر بگعذرد و مصعلحت زقتضعاء
قکند که حضرتش تشریف بیاورد ،در طول زین مدت مدید ،زحکام زس م باید مین بماقد و زجرز
قشود( »...هما .)23-23 ،
هما طور که محسن کدیور قیز در کتاب «قظریههای دولت در فاله شیۀه» بیا کعرده زسعت،
محورهای قظریه زمام خمینی (ره) در زین کتاب رز میتوز در چهار رکن دسعتهبنعدی کعرد .زیعن
چهار رکن ابارتند ز :
زول :زس م برزی زجرزی بخش مهمی ز زحکام خود قیا منعد تشعکیل حکومعت زسعت (زمعام
خمینی (ره) ،کتابزلبیع ،ج  131 :2و .)132
دوم :زقام حکومت زس می و آماده کرد مالدمات آ  ،ز جمله مخالفت النی با ظالمین ،بعر
فالیها اادل و تبۀیت مردم ز زیشا و یاری آقها وزجب زست (زمام خمینی (ره) ،تحریرزلوسعیله،
ج  132 :1و .)137
سوم :حکومت زس می یۀنی والیت فالیها اادل منصوب ز جاقعب شعارع مالعدس در همعه
آقچه پیامبر (ص) در زرتباط با حکومت در آ والیت دزشتهزقد (هما  ،ج 132 :1؛ و کتابزلبیعع،
ج .)183 :2
چهارم :حکومت زس م و زحکام حکومتی ز «زحکام زولیه» زسع م زسعت و بعر همعه زحکعام
فرایه تالدم دزرد؛ حفظ قظام ،شراا وزجب زست (زمام خمینی (ره) ،صعحیف قعور ،ج  130 :20و
.)133
رکن زول زین قظریه ،شکل متکامل قظریه مرحوم آیتزهلل بروجعردی (ره) در زمتعززج دیعن و
سیاست زست (کدیور .)22 :1733 ،رکن دوم الت محدره زقال ب زست (هما .)27 ،
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زبتکار زمام در رکن سوم ،پرورزقد ی

قظریه سیاسی زست .توسۀه زختیارزت فالیه ز «والیت

اامه» به «والیت مقلاله» و توجه به لوز م سیاسی و انایت به زبۀاد مختلف زین قظریعه سیاسعی-
والیت زقتصابی مقلاله فالیها  -مختص زمام زست (هما  .)21 ،در میا زفرزد مۀتالد به مشعروایت
زلهی ب وزسقه ،فالط زمام خمینی (ره) به مۀنای وزقۀی کلمه ،صاحب ی

قظریعه سیاسعی دربعاره

دولت زست .ز جمله زمتیا زت زمام خمینی (ره) در زقدیشه سیاسی زین زست کعه زیشعا در میعا
قائلین به مبنای «مشروایت زلهی ب وزسقه» قخستین فالیهی زست که با «دولعت» بعه انعوز یع
«قهاد» برخورد کرده زست (هما  .)23 ،زین زمر رز میتوز در توجعه ویعژه حضعرت زمعام بعه دو
مسأله یۀنی قلمرو والیت و تلالی ز فالاهت دریافت قمود (هما  .)103 ،زیشا در هعر دو معورد
به توسۀه قائل شدهزقد.
زمام خمینی (ره) بر خ ف سنت رزیج در فاله شیۀه تا آ

ما  ،قلمعرو والیعت رز صعرفا بعه

مسائل و زمور حسبیه تنگدزمنه محدود قمیکند ،بلکه قلمرو والیت فالیعه رز بعه همعه آقچعه کعه
پیامبر (ص) در زرتباط با حکومت در آ والیت دزشتهزقد ،قابل گسترش میدزقد.
والیت مقلاله فالیه یۀنی .1تالید به زمور امومی و حکومت و سیاست؛  .2تالیعد بعه مصعلحت
جامۀه زس می؛  .7ادم تالید به زمور حسبیه؛  .1ادم تالید به چارچوب زحکام فرایه زلهیه زولیه و
راقویه (هما .)103 ،
در توضیح قلمرو زخیر ،زمام خمینی (ره) والیت فالیها رز هما والیتی میدزقد که ز جاقعب
خدزوقد به قبی زکرم (ص) وزگذزر شده زست و ز زه زحکام زلهی زست و بر جمیع زحکعام زلهعی
تالدم دزرد .زختیارزت حکومت محصور در چارچوب زحکام زلهی قیست .حکومت یکی ز زحکام
زولیه زست و مالدم بر همه زحکام فرایه ،حتعی قمعا و رو ه و حعج زسعت .حکومعت معیتوزقعد
قرزردزدهای شرای منۀالد کرده با مردم رز در ماقی کعه آ قرزردزدهعا مخعالف مصعالح کشعور و
زس م باشد ،ی جاقبه لغو قماید .حکومت میتوزقد هر زمری رز ،چه ابادی و چه غیرابعادی کعه
جریا آ مخالف مصالح زست ،مادزمی کعه چنعین زسعت ،جلعوگیری کنعد ....زیعن ز زختیعارزت
حکومت زست و باالتر ز زینها ه مسائلی زست (زمام خمینی (ره) ،صحیف قعور ،ج  130 :20و
.)131
بنابرزین ولی فالیه فرزتر ز حیقه شرای (زما در رزستای زهعدزف دیعن) معیتوزقعد بعر زسعاس
مصلحت قظعام حکع وضعع قمایعد .زیعن زحکعام قعه تنهعا ماقنعد زحکعام شعرای ال مزالتبعاع و
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وزجب زالطااه زست ،بلکه در صورت تززح مالدم بر همه زحکام شعرایه فرایعه زسعت (کعدیور،
.)103 :1733
رکن چهارم قظریه زمام در مورد الت مبالیه قظام مبتنی بر زقال ب زست .زیعن قظریعه بعر زیعن
موضوع داللت میکند که قظام مبتنی بر زقال ب -دولت زس می مستالر در اصر غیبت -و زحکام
آ که مشتمل بر قلمرو جدید در حو ۀ والیت و فالاهت زست و زمور امومی و مصلحت جامۀه
رز قیز پوشش می دهد ،ز زحکام زولیه زس م زست که بر همه زحکام فرایه تالعدم دزرد .ز زیعن رو
حفظ زین قظام ،شراا وزجب زست.
اده زی مۀتالدقد که قظریه والیت مقلاله فالیه و قظریه فاله جامع در زقدیش زمعام خمینعی (ره)
در تۀامل بین زقدیشه سیاسی شیۀه با شرزیط ما و حکومتهعا ز یع

طعرف و تمعد معدر

غرب ز طرف دیگر بوده زست .بنابرزین ،برزی در بهتر ماهیت دولت معورد قظعر زمعام خمینعی
(ره) به شرح مندرج در قظریه والیت فالیه و حدود زختیارزت و مأموریت آ که وجعوب شعرای
زطاات ز آقها در اصر غیبت مورد تأیید و تشویق قرزر گرفته زست ،باید به قحوۀ زین موزجهعه و
با سا ی دین بر پایه آ پردزخته شود.
آیتزهلل میرباقری درباره منشأ ظهور قظری والیت مقلال زمام طبق مۀنایی که در سقور پیشین
بیا شد ،مۀتالد زست «مسأله مستحدثهایی که زمام (ره) با آ موزجه بودقد و در مالابل آ مسأله
مستحدره ،تئوری والیت مقلاله فالیه و تئوری فاله جامع در زقدیشه زیشا ظهور پیدز کعرد ،صعرفا
قظامات زقتصادی و سیاسی -بعه آ شعکل کعه در قعزد آیعتزهلل قعائینی و شعیخفضعلزهلل قعوری،
مستحدره قظام سیاسی غربی (مشروطیت) بود ،در قزد شهید صدر قظام کموقیستی مستحدره بعود
و در ما های قبل تر ز آ مسأله مستحدره محصوالت تکنولوژی غرب بود -قیست ،بلکعه کعل
حکومت و تمد مدر زست ،و لذز مأموریت حکومت والیت فالیه رز ه موزجه بعه کعل تمعد
مادی و تغییر موز قه میدزقند (میرباقری.)30 :1781 ،
برخی زفرزد دین رز متصدی بیا زحکام موضواات یا موزجه با قظامات سعاخت کفعار مۀرفعی
می کنند .زما در قگاه دیگر ،ما با حکومت جهعاقی کفعر موزجعهزیع کعه خعود رز متصعدی زدزره و
سرپرستی همهجاقبه جامۀ بشری میدزقد و مۀتالد زست که باید جامۀ جهاقی وزحعد ،مبتنعی بعر
زیدئولوژی و فرهنگ وزحد و روزبط زجتماای و ساختارهای متناسب و هماهنعگ و دزرزی سعب
قدگی مشتر به وجود آید (هما .)3 ،
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در زین صورت ،مسأله مستحدره ما ،زین تمد غرب زست و در مالابل باید حکومت و تمد دینعی
دزشته باشی که در مالابل آ قرزر گیرد و در آ مالیاس در جامۀه بشری متصرف باشد (هما ).
هبر زین زساسر مأموریت زین حکومت ،فالط پاسخگویی به مسائلی قیست که حکومعت کفعر
زیجاد میکند ،بلکه مأموریت زو در دست دزشتن قبض جامۀ بشری و مالعدم بعر معا  ،حرکعت
کرد زست (هما ).
میرباقری ،با زستناد به گفت مذکور قتیجه میگیرد که در دیدگاه زمام ،مسأله مستحدثهایی که
فالیه حاک باید جوزب دهد ،کل مدیریت مادی با تمام تدبیرهای سیاسعی ،فرهنگعی و زقتصعادی
آقهاست که در حالیالت زسترزتژی حکومت بر جها رز ترسی میکند .زین زست کعه زمعام (ره) رز
به زین زقدیشه وسیع در حکومت و فاله میرساقد و مأموریعت گسعتردهزی بعرزی حکومعت بیعا
میکنند .ز زین رو ،تفاوت زمام (ره) با زشخاصی که در طول تاریخ قائل به والیت مقلاله بودقعد،
در در ز مأموریت زین والیت ،در مالیاس سرپرستی زست .زیشا مۀتالعد بودقعد کعه در مالابعل
حکومت مدر  ،باید حکومتی باشد که دزئما با آ درگیر باشد و در موز قه به برتری زسع م فکعر
کند و مصلحت زس م و زفززیش قدرت زس م رز در قظر گیرد و لذز مأموریعت زیعن حکومعت رز
قمیتوز در چارچوب زحکام فالهی کنوقی خ صه کرد (هما .)8 ،
به زاتالاد پوالدی ،طرح قظری والیت فالیه ه قاشی ز وضۀیت تا هزی در تۀامل بین زقدیشعه
سیاسی شیۀه با شرزیط ما و حکومتها و ه دقباله سیر تاریخی در تحعول زیعن زقدیشعه بعود
(پوالدی .)133-133 :1733 ،در تۀامل بین زین زقدیشه و وضۀیت تاریخی ،زین قکتعه قابعل ذکعر
زست که تدوین قظریه والیت فالیه در ماقی صورت گرفت که رزبقه دوجاقبعه بعین روحاقیعت و
حکومت به قالقه بحرزقی رسیده بود .روحاقیت شیۀه ز ما صفویه با پشت سر گذزشعتن اصعر
تالیه وزرد رزبقه زی دوجاقبه با حکومت شد .در زین رزبقه هبر حسب شوزهدر دووجهی ،کعه یع
وجه آ همکاری و وجه دیگر آ رقابت بود ،حکومت و روحاقیعت هعر یع

حعو هزی خعاص

برزی خود دزشتند که ز آ در مالابل دستزقدز ی طرف مالابل محافظت میکردقد (همعا .)133 ،
در ما قاجاریه قفوذ زستۀماری و سلقه بیگاقه ،حو ه قفوذ روحاقیت رز معورد تهدیعد قعرزر دزد.
روحاقیت با پیوستن به جنبش مشروطهخوزهی کوشید طرف مالابل (حکومت) رز به وزپ قشعینی
وزدزرد و در اوض ارصه خود رز به یا زو فرزختر کنعد .....ا معه قعائینی بعا حفعظ زاتالعاد بعه
حرمت حکومت در ما غیبت ،یۀنی با زاتالاد به غصبی بود حکومت زستدالل میکند که حتی
با پذیرش غصبی بود حکومت ،حال که حکومت وجعود دزرد ،بهتعر زسعت مشعروطه باشعد تعا
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زستبدزدی ،یرز حکومت زستبدزدی ،شر مضااف زست ،در حالی که حکومت مشروطه دستکع
ز برخی شرها مبرز زست و موجب کاهش شر میشود (هما  138و  .)130قظریعه ا معه قعائینی
قموقه زی ز ت ش روحاقیت شعیۀه بعرزی با سعا ی قالعش دیعن در مصعاف بعا شعرزیط معا و
حکومتها در اصر قاجار زست .در زدزمه سیر تعاریخی زیعن تحعول در زقدیشعه سیاسعی شعیۀه،
روحاقیت در زقال ب مشروطه به قدرت خود پی برد ...به دقبال زقال ب مشعروطه حکومعتهعای
قوسا ز قوع حکومت رضاشاه و محمدرضاشاه روی کار آمدقد که با زقدزمات آقها ه معا هع
قفوذ بیگاقگا زدزمه یافت و ه قوسا یهای پیاپی که تحت تأریر زلگوهای غربی بود ،حو ههعای
قفوذ سنتی روحاقیت رز به سرات مورد تهاج قرزر دزد .....بۀد ز کودتای  23معردزد  1772و بعه
دقبال آ زفززیش قدرت شاه و سرزقجام «زقال ب سفید» رزبقه روحاقیت و حکومت به مر بحرز
رسید .دیگر همکاری بین زین دو در ارص زقتدزر ممکن قبود .ی

حو ه زقتدزر باید حو ه دیگعر

رز به شدت کنار می د و به حاشیه و وزل میرزقد .قظریه والیت فالیه به لحاظ وضۀیت تاریخی،
قتیجه چنین شرزیقی بود .وقتی زین قظریه با جنبش زقال بی مردم زیرز پیوقد یافت ،به ااملی مه
در تکامل شرزیط زقال بی تبدیل شد ...در زیرز زقدیشههای دینی و ارفاقی بارهعا بعا جنعبشهعای
زجتماای پیوقد یافته بود و قه تنها آقها رز با ساخته بود ،بلکه خود قیز با سا ی شده بود .زین بار
زین زقدیشه با کمال شگفتی با ی

زقال ب مدر پیوقد یافت و آ رز با سعا ی کعرد و خعود قیعز

با سا ی شد (هما )
 )9آموزههای فقه سیاسی و گسترش روحیه پیشرفت و آبادانی در بین حامالن توسعه
تأریر آمو ه های فالهی مذکور در زیجاد زقگیزش روز شناختی مسااد بعرزی توسعۀه فۀالیعتهعای
اال یی جدید در بین گروههای مختلف جامۀه زیرز در دورۀ کنعوقی ،در دو مالقعع یۀنعی آغعا
قهضت تا پیرو ی زقال ب و دوره تشکیل دولت قابعل بررسعی زسعت کعه در زینجعا متناسعب بعا
موضوع بحر حاضر ،مالقع دوم مورد توجه زست.
هما طور که در مقالب پیشین بیا گردید ،در زین مالقع دو آمو ۀ فالهی ز زهمیت بسعیاری
برخوردزر زست:
 )1برخورد زمام با مسأله دولت به انوز ی

قهاد ،در زیعن موقعف زمعام بعر خع ف فالیهعا

سنتگرز که قلمرو والیت در اصر غیبت رز محدود به زمور حسبیه و مالید بعه زحکعام فرایعه در
قالب روزبط سنتی بین مرجع تاللید و ماللد خ صه میکردقد ،به توسۀه زختیعارزت فالیعه و زرتالعاء
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آ به «والیت مقلاله» زاتالاد دزشتند .به زاتالاد زمام (ره) محدوده زین والیت در قلمعرو دولعت در
اصر غیبت ا وه بر آقچه که پیامبر (ص) در زرتباط با حکومت در آ والیت دزشتهزقد ،مشعتمل
بر حو ه هعای جدیعدی ماقنعد زمعور امعومی ،حکومعت و سیاسعت ،مصعلحت جامۀع زسع می
(مصلحت امومی) ،گذزر ز زمور حسبیه و قیز گذر ز چهعارچوب زحکعام فرایعه زلهیع زولیعه و
راقویه قیز زست.
والیت مقلاله هدر مۀنای موردقظر زمام خمینی (ره)ر یۀنی توجه کامل به مصعالح جامۀعه ،بعه
طوری که زگر مصالح جامۀه زقتضاء کند ،زحکام زولیه زس م قیعز بایعد کوتعاه بیایعد (منتجعبقیعا،
 .)3 :1733به ابارت روشنتر ،ز منظر زمام خمینی (ره) حکومت هدولت در اصر غیبعتر یکعی
ز زحکام زولیه و مالدم بر تمام زحکام فرایه ،حتی قما و رو ه و حج زست.
 )2دومین آمو ۀ فالهی پ

ز توسۀ زختیارزت ولی فالیه ،فرزتر ز حیق شرع و زرتالاء آ بعه

سقح دولت در مفهوم قهاد ،تۀیین وجوب شرای دولت و زحکام و وظایف مالعوم آ در مفهعوم
جدید زست .این آمو ۀ فالهی زمام خمینی (ره) در زین رزبقه زین گوقه زست« :حکومعت یکعی ز
زحکام زولیه و مالدم بر تمامی زحکام فرایه ،حتی قما و رو ه و حج زسعت .حفعظ قظعام ،شعراا
وزجب زست» (زمام خمینی (ره) ،صحیف قور.)133 :
دقت و تأمل در آمو ههای فالهی قشا میدهد که حکومت در اصر غیبت در دیدگاه زیشعا
بر خ ف فالیها سنتگرز ،به مۀنای سلقه شخص فالیه بر پارهزی زحکام فرایعه شعرای ،جعدز ز
مصالح امومی جامۀه قیست؛ بلکه هنر بزرو زمام خمینی (ره) بر خ ف فالیها گذشته در پیوقد
قلمرو حکومت با مناسبات زجتماای ،مصالح جامۀعه و قیعز مصعلحت االیعه قظعام و در قهایعت
زستال ل بخشی به آ به انوز ی

قهاد با سا وکارهای خاص خعویش مقعابق بعا زسعتاقدزردها و

موز ین متۀارف در دقیای جدید زست.
آمو ههای مذکور یۀنی توسۀ زختیارزت حکومعت در اصعر غیبعت و مشعروعسعا ی آ در
موز قه و تۀامل با مستحدره (زمر جدید) حکومت و تمد غرب رز به تۀبیعری معیتعوز پشعتوزق
قوی قظری و املی برزی مشروایت بخشی به قهاد دولت به انوز ی

قهاد ارفی و معدر هزمعا

در خدمت کیا زس مر و تأیید شعرای ورود گعروههعای مختلعف معردم شعیۀهمعذهب زیعرز و
دولت های زیرزقی ذیل حکومت زس می به حو ۀ فۀالیت های منقبق با مصلحت امعومی زاع ز
سیاسی ،زقتصادی ،المی ،فنی و ...قلمدزد کرد ،زلبتعه بعه حکع زینکعه کارآمعدی دسعتگاه دولعت
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مشروع والیت در اصر غیبت رز در زموری تحکی می بخشد کعه حیثیعت زسع م و مسعلمین در
موزجهه با حکومت و تمد مدر در گرو آقهاست.
به دقبال قشر و گسترش زین آمو هها ،جامۀ دینی زیرز آگاهی یافت که زگر تا پعیش ز زیعن
دوره در درو حو ۀ دینی ،صرفا راایت زحکام شرایه و فرایه ،حمایت و تأییدیه شعرای رز در
پی دزشت و وظیف غالب شرای در اصر غیبت تلالی میشد ،ز زین تاریخ به بۀد هر گوقه زقعدزم
و کنشی ز آقها که منجر به تالویت و توسۀ فۀالیتهای ملی و اامزلمنفۀه گردد ،به دلیعل زینکعه
مالوم حیثیت جامۀ زس می و حفظ قظام در موزجهه و موز قه بعا حکومعت و تمعد معدر قیعز
زست ،ابادت و وظیف دینی تلالی میشود.
دستاورد بزرو آمو ه های فالهی زمام خمینعی (ره) در زبۀعاد معورد قظعر بعرزی آقچعه روحیع
پیشرفت و آبادزقی در زیرز قامگذزری شد ،زین زست که زیشا با تأییعد شعرای زحکعام ارفعی و
االلی که به منظور تأمین مصالح زجتماای کشور وضع میشوقد و پذیرش زین موضوع که زحکام
شریۀت در ارصههای غیرابادی غالبا زرشاد به حک االعل زسعت و بنعابرزین هعر آقچعه االع ی
جامۀه به آ قائل شوقد ،حک «زهلل» زست ،برزی مثمنا شیۀه در زیرز که تعا قبعل ز آ بعا معاقع
جدی روبرو بودقد ،جوز ورود به حو ۀ فۀالیتهای جدید اال یی رز صادر کرد.
به با «وبببری» قف

حک شرای زخیر ،آمادگی زققبا با سلو اال یی رز در بین گروههای

قوسا بومی زا ز دولتها و کارگززرز بخش خصوصی مهیا کرد تا بدو دغدغ رنویعت شعرع
و االل به توسۀ فۀالیتهای متدزخل در حو ۀ روحیه پیشرفت و آبادزقی با قصد زربات کارآمدی
دین در زدزرۀ جامۀه بپردز قد.
متۀاقب همین آمو هها و بنیا های روز شناختی مسااد مله ز آقهاست که گروههای قوسعا
بومی و دولتهای قوسا بومی هو یا زئت ف هر دو بعه انعوز اوزمعل جدیعد قوسعا ی بعومی و
مستالل در اصر جمهوری زسع می زیعرز ر حامعل زیعدۀ پیشعرفت و آبعادزقی و بعا جهعتگیعری
توسۀهزی -تمدقی ،مجال رشد و گسترش مییابند .آمعو ههعای معذکور (قظریع والیعت مقلالعه،
قظری فاله جامع و قظری مصلحت) در موزجهه با تمد مدر غرب و زیدۀ تکلیف مبتنعی بعر آ ،
برزی قسل های پیرو زقال ب زس می در کسوت دولتمرد یا کارفرما و ...زین آمادگی روز شعناختی
رز زیجاد میکند که ز زین به بۀد هر امل و وظیف آقها که در موزجه دولعت زسع می بعا تمعد
مدر غرب به کارآمدی ،حیثیت ،مشروایت و بالاء و حفظ قظام زس می به انوز ی
مۀروف کم

وزجعب و

کند ،املی پسندیده زست که تأیید و تشویق شرای رز در پی دزرد .در ایارسعنجی

مطالعة جامعهشناختي نقش مذهب در توسعة بومي مستقل در ايران بعد از انقالب001 ... :

زینکه کدزم فۀالیتها در حال حاضر منظور زخیر رز بیشتر تأمین میکند ،ذهن در بعدو زمعر سعرزغ
فۀالیتهای تمدقی -توسۀهزی طرف خقاب جنب املی فاله میرود و بدین ترتیب تع ش بعرزی
پیشرفت و آبادزقی کشور ز طریق توسۀ فۀالیتهای اال یی به فرهنگ غالعب کعنش توسعۀهزی
کشور در حال حاضر تبدیل میشود .شکلگیری دولت و گعروههعای قوسعا بعومی حامعل زیعدۀ
پیشرفت و آبادزقی  -که قمود آ رز میتوز در قالب دولتهای زیرزقی و گروههای قوسعا بعومی
بۀد ز زقال ب مشاهده کرد -محصول و برآیند چنین آمو ههایی در حو ۀ فالاهت شیۀه زست.
به ابارت دیگر ،بین قظام هدف و وسیلهزی که دولت و گعروههعای قوسعا زیرزقعی در دورز
بۀد ز زقال ب در تۀالیب کنشهای توسۀهزی خود مورد توجه قعرزر معیدهنعد و قظعام هعدف و
وسیلهزی که زمام خمینی (ره) در قالب آمو ه های فالهی برزی تالویت و کارآمدی دولت در اصعر
غیبت در مالابل تمد مدر غرب زرزئه میدهد« ،شباهت ساختاری» وجود دزرد و زین بدز مۀنی
زست که زقدیش زمام خمینی (ره) در قالب قظری والیعت مقلالعه و فالعه جعامع ز جملعه اوزمعل
زصلی پیدزیش دولت و گروههای قوسا زیرزقی و در قتیجه پیشعرفتهعای  73سعال زخیعر زیعرز ،
موسوم به توسۀه و پیشرفت بومی و مستالل زست.
یکی ز فرهیختگا حو ۀ الوم دینی و دزقشگاهی با برجسته کعرد قالعش قظریع مصعلحت
تأریر زین دستاورد بزرو فالهی بر حو ۀ امومی رفتارهای زقتصادی-زجتماای جامۀ زیعرز رز بعه
صورت یر توضیح دزده زست:
«دستاوردهای بسیار بزرو زمام خمینی (ره) در حو ۀ زجتمعاای ،پایعا بخشعید بعه رنویعت
هنجارهای رفتاری هدر حو ه های مختلف زقتصادی ،زجتماای و سیاسیر بود .قر هعا جامۀع معا
دست به گریبا زین رنویت بوده زست .ی

منبع هنجار «سنت» بود که فارغ ز قتایج ،رفتارهعایی

خاص رز دیکته میکرد .منبع دیگر ،ارف حالوقی متکی به قدرت سیاسی و مۀقوف بعه محاسعب
سود و یا بود .تۀارضهای زین دو منبع زر ش ه شکافهای زجتماای و هع درگیعریهعای
درو شخصیتی رز سبب میشد که خود سرچشم قاهنجاریهای فرزوز دیگعر بعود .روزیتعی کعه
حضرت زمام (ره) ز آمیختگی دین و سیاست هز طریق ورود انصر مصلحت به حعو ۀ وجعوب
زحکام شرایر زرزئه دزد ،بنیا هنجارهای ارفی و هنجارهعای سعنتی رز بعر یع

شعالوده وزحعد

زستوزر ساخت .بدینسا رنویت ز میا رفت هو جرأت مبادرت به توسعۀ فۀالیعتهعای جدیعد
اال یی بدو دغدغه های حرزم یا ح ل شرای آقها در میا گروههای مختلعف جامۀعه زفعززیش
پیدز کرد .هبه انوز مثالر قظام باق دزری گذشته ،قامشروع محسوب میشد .ی

فعرد زیرزقعی ز
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آ جهت که در زین فضا به کار زقتصادی مشغول بود ،چارهزی قدزشت جز آقکعه بعا همعا قظعام
مۀامله کند ،ز سوی دیگر زیما مذهبی ماقع زو میشد .قتیج زین وضۀیت ز یع
جدزل درو زین فرد بود که سرزقجام ی

سعو جنعگ و

«من» زو بر «من» دیگرش غالب میشد و «من» مغلوب

مثل وجدز قعی جعا مرتعب بعه زو قعیش معی د و قعوای زحسعاس گنعاه مسعتمر یعا زحسعاس
االبماقدگی آ زرش میدزد .ز سوی دیگر جامۀه به دو طباله تالسی میشد .طبالهزی کعه بعه قفعع
دین ز دیگری میگذشت و طبالعهزی کعه بعر اکع

امعل معیکعرد .تجلعی زیعن دوگعاقگی در

شخصیت ،در رفتارهای ما در جنبههای مختلف پیدزست .زمام (ره) ز دین به ویژه فالعه تغییرزتعی
قسبت به رویکرد سنتی دزرد و انصر مصلحت رز وزرد مدزر م

ها کعرد ...قظع قابعل قبعول و

قابل زجرز در دوره مۀاصر رز زیجاد قمود (وزله.)3 :1738 ،
بنابرزین زگر زکنو مشاهده میکنی که گروههای مختلف و حام

قوسا ی زاع ز دولعت و

کارگززرز بخش خصوصی (غیردولتی) در جامۀع زیعرز بعا جعرأت و جسعارت تمعام و بعدو
زحساس گناه به دقبال توسۀه و تالویت فۀالیتهای مدر برزی پیشرفت هر چه بیشتر کشور خود
هستند ،به زین دلیل زست که قب زین جاده با زص حگعری زمعام خمینعی (ره) در حعو ۀ فالاهعت
شیۀه ،صاف و هموزر گردیده زست.
بدیهی زست زشاا آمو ه های زخیر ،به ویژه به دلیعل زقتسعاب آ بعه یکعی ز مۀعروفتعرین
مرزجع مذهبی ،قبل ز هر چیز موجب زرتالای زر ش مۀنوی فۀالیتهای اال یی و جدید در بعین
زصناف و گروه های طرفدزر زقال ب زسع می و تحعت تعأریر زقدیشعههعای زمعام خمینعی (ره) در
قسل های جدید شده زست .یرز آقها در طول ما و به دقبال آگاهی ز محتوی چنین آمو ههایی
با زین پرسش موزجه شدهزقد که چناقچه خوزسته باشند به زقال ب زس می و آرما های متۀعالی آ
به انوز مولود زقدیشههای فالهی زمام خمینی (ره) خدمتی کرده باشند و در حفعظ قظعام سیاسعی
برآمده ز آ در مالابل شرزیط ما و حکومتها -به ویژه تمعد معدر غعرب -بکوشعند ،چعه
کاری بهتر ز ورود به ارص فۀالیت های ک

زقتصادی ،صنۀتی ،المی ،فناوریهای جدیعد و...

ز آقها برمیآید .به ویژه آقکه توسۀ زین قبیل فۀالیتها ز جمله اوزمل زصلی ترقعی و پیشعرفت
جایگاه کشورها در دقیای جدید زست.

جمعبندی و نتیجهگیری
تأمل در آمو ههای فالهی زمام خمینی (ره) به انوز چهرۀ شاخص قهضت زص ح معذهبی ،مبعین
زین قکته زست که زین آمو هها چه به شکل مستالی و چه به شعکل غیرمسعتالی  ،یۀنعی در قالعب
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شرزیط فعرزه شعده قاشعی ز زسعتالرزر حکومعت جمهعوری زسع می زیعرز  ،بیشعترین زقگیعزش
روز شناختی ال م رز برزی توسعۀه فۀالیعتهعای االعلگرزیاقعه جدیعد در بعین معردم مسعلما و
شیۀهمذهب زیرز در دورۀ ماقی زخیر فرزه کرده زست.
کار مه زمام خمینی (ره) در مالام ی

زص حگر مذهبی در درو حو ۀ فالاهت شیۀه ،زقتالعال

تکلیف شرای ز حو ۀ مسائل تنگ دزمنه ،یۀنی پردزختن به زمور حسعبیه بعا مصعادیق جزئعی بعه
حو ۀ مسائل پهندزمنه ،یۀنی وجوب شرای برپایی دولت و قیز توسعۀه زختیعارزت آ بعه انعوز
ی

قهاد مستالل و فرزتر ز حیق شرع ز طریق زهمیتبخشی به وظایف توسعۀهزی آ در حیقعه

زمور امومی و مصلحت زجتماای در اصر غیبت و تالار زین آمو ههعا بعا قالعاط اقعف تعاریخ
کشور زست ،به ویژه با توجه به زینکه در معذهب شعیۀه ،والیعت و دولعت زسعاس و پایع همعه
وظایف دیگر زست ،توزقسته زست قالش بسیاری در تحوالت سیاسی ،زقتصادی و زجتماای جامۀه
زیرز دزشته باشد.
زهمیت زین آمو ه های فالهی و قالش شایا آقهعا در تحعوالت معذکور هنگعامی بهتعر قمایعا
میشود که به قول کدیور ( 8-21 :1733و  )33-103تا پیش ز زمعام خمینعی (ره) کمتعر فالیهعی
هدر درو حو ه شرعر قائل به وجوب زقام دولت به انوز ی

قهاد مستالل و متصدی زختیارزت

جدید در اصر غیبت بوده زست.
در تاریخ فاله شیۀه در دورز مۀاصر ،زمام خمینی (ره) ز جمله مۀدود فالهعایی زسعت کعه بعا
آگاهی و توزقمندی خود با قظام کهنسال شاهنشاهی ،مبادرت به قوآوری در فۀال کعرد و بعارور
فاله سیاسی شیۀه و لزوم تأسی

«حکومت زس می» و منتفعی قمعود انعوز ظلع ز حاکمیعت

سیاسی شیۀه در اصر غیبت  -که تا آ

ما در یر سای ه یستی سنتی روحاقیت سنتگرز بعا

پادشاها و تحمل آقا به دلیل قامسااد بود شرزیط تاریخی زجتماای مغفول ماقده بعود -کعرده
زست .در زینجا فرض زین زست که زین قوآوری که در مالاطع مختلف ماقی و بعا زتخعاذ موزضعع
مختلف و در قالب قالشهای گوقاگو در قزد زمام و سعایر قیروهعای فۀعال در زیعن حعو ه قابعل
ردیابی زست ،به دلیل تأیید زحکام ارفی و االلی در حو ه مصلحت و توجه به مالتضعیات معا ،
دستاوردهای مسعاادی رز بعرزی تالویعت ،پشعتیباقی ،دلگرمعی و دمیعد روحعی جدیعد در بعین
کنشگرز توسۀهزی جامۀ شیۀ زیرز  -برزی تشکیل و پیگیری مستمر فۀالیعتهعای توسعۀهزی
بومی و متکی بر توزقمندی دزخلی  -که تا قبل ز آ با ماقع جدی روبرو بود و رغبعت و زقگیعزۀ
چندزقی برزی تۀالیب منظ آ وجود قدزشت ،به وجود آورده زست.
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به پشتوزق مۀنوی قوآوریهای مذکور و خودباوری حاصل ز آ زکنعو یع

دولعت قوسعا

قوی بومی ،همرزه با کنش اال یی بومی مۀقوف به قوسا ی و پیشعرفت در کشعور بعا زتکعاء بعر
توزقمندی دزخلی در بین قسل های کنوقی زقال ب زس می ،موسوم به «روحی پیشرفت و آبعادزقی»
به کنش غالب توسۀه زی در کشور تبدیل شعده زسعت کعه آبعادزقی و پیشعرفت کشعور رز وظیفع
تاریخی و مذهبی خود تلالی میکند.
بر زساس قول مفسرز فاله حکومتی زمام و قظریع والیعت مقلالعه زیشعا  ،زمعام خمینعی (ره)
قظریه والیت مقلاله و توسۀه زختیارزت رز در موزجهه با تمد غرب و با قصد کارآمدی دیعن در
زدزرۀ دقیا در زین موزجهه مشمول حک شرای قرزر دزدهزقد ،که ققۀا طرح آمو هها ز زین جایگعاه
ا وه بر تعأریرزت مسعااد روز شعناختی ،بعار زیعدئولوژیکی مۀتنعابهی رز بعرزی ترغیعب توسعۀ
فۀالیت های اال یی در بین پیروز در مصاف با مستحدر جدید (یۀنی غیرغربی) خوزهد دزشعت
و زقگیزۀ آقا رز دوچندز خوزهد ساخت.
میتوز قتیجه گرفته که آمو ههای زمام خمینی (ره) به دلیعل سعا گاری بعا مسعیر تعاریخی و
هویت فرهنگی جامۀ زیرز و اجین شعد آ بعا زقالع ب زسع می و پع

ز کسعب مالبولیعت

فرهنگی ز سوی زکثریت جامۀه ،خرد مورد قیا برزی روقعق و توسعۀ بسعیاری ز فۀالیعتهعای
المی ،صنۀتی ،سیاسی و زقتصادی رز ،که تا قبل ز زین دوره به شعکل کعجدزر و مریعز ز سعوی
طبالات وزبسته به دربار و دولت و حکومت وزبسته پهلوی زدزره میشعد ،در سعقح جامۀعه زیعرز
فرزه کرده زست .بنابرزین زگر در حال حاضر مشاهده میشود که در بین قسلهعای دوم و سعوم
زقال ب زس می ،گروههای قوسا ی شاملدزقشمندز  ،صعنۀتگعرز  ،مهندسعا  ،قخبگعا سیاسعی،
دولتمردز و دولتهای زیرزقی پیدز شدهزقد که با زاتمادبهقف

کامل و قظع و زقضعباط خاصعی

مشغول توسۀه و گسترش فۀالیت های اال یی و مدر ز قبیل دستیابی به فناوریهعای معدر و
فتح قلههای مۀتبر دزقش در مینههای قابل قبول جهاقی در سقح کشور هستند و فصل قعوینی ز
فۀالیتها و دستاوردهای توسۀهزی موسوم به «توسۀه و پیشرفت بومی و مستالل» رز در زیرز 73
سال زخیر رق

ده زقد ،قباید ز زین قکته غافل بود که مین مسااد ذهنی و روزقی زیعن زمعر فالعط

ماقی محالق شد که آمو ههای فالهی زمام خمینی (ره) در طعی زقالع ب زسع می ،زربعات توزقعایی
دیندزرز رز در زدزرۀ جامۀه در دقیای جدید به آ مو موفالیت آقها در زقجعام تکلیعف معذهبی در
اصر غیبت تبدیل کرده بود.

مطالعة جامعهشناختي نقش مذهب در توسعة بومي مستقل در ايران بعد از انقالب014 ... :
شکل ( :)9مدل تبیین دستاوردهای  33سال اخیر کشور بر پایۀ ارتباط عِلی بین آموزههای فقهی امامخمینی
(ره) و گسترش روحیه پیشرفت و آبادانی در ایران در مرحلۀ تشکیل دولت (عصر جمهوری اسالمی ایران)

منابع
 زمامخمینی (ره) ،سیدروحزهلل (بیتا) ،تحریرزلوسیله ،جلد  ،1ق .
 زمامخمینی (ره) ،سیدروحزهلل (بیتا) ،صحیفه قور ( ،)1731-1731جلد  20و  ،21تهرز .
 زمامخمینی (ره) ،سیدروحزهلل (بیتا) ،کتابزلبیع ،جلد  1و  ،2ق .
 زمامخمینی (ره) ،سیدروحزهلل ( ،)1781والیتفالیه ،تهرز  :مثسسه تنظی و قشر آرار زمامخمینی (ره).
 زقصاری ،مجید ( ،)1733املکرد زقتصادی دورز خاتمی (گفت و گو) ،چش زقدز زیرز ،22-20 ،13 ،
قابل دسترس در سایت پرتال جامع الوم زقساقی،

www.ensani.ir

 زس ،سۀید ( ،)1780هرزس بنیادین (زروپامدزری و ظهور زس مگرزیی) ،ترجمه غ مرضعا جمشعیدیها،
موسی انبری ،تهرز  :دزقشگاه تهرز .
 برو ،پیتر ( ،)1731تاریخ و قظریه زجتماای ،ترجمه غ مرضا جمشیدیها ،تهرز  :دزقشگاه تهرز .
 برگر ،پیتر ،پریجیت ،برگر ،هاقسفرید ،کلنر ( ،)1733ذهن بیخاقما  ،قوسا ی و آگاهی ،ترجمه محمد
ساوجی ،تهرز  :قشر قی.
 بودو  ،ریمو ( ،)1738روشهای جامۀهشناسعی ،ترجمعه ابدزلحسعین قیع گهعر ،تهعرز  :سعا ما
زقتشارزت و آمو ش زقال ب زس می.

 010فصلنامه نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال چهارم ،شماره دو ،پاييز و زمستان 4191

 پوالدی ،کمال ( ،)1733تاریخ زقدیش سیاسی در زس م و زیرز  ،تهرز  :قشر مرکز.
 توفیق ،زبرزهی ( ،)1733چیستی جامۀهشناسی تاریخی ،گززرش سخنرزقی ،با یابی شده در تاریخ
 ،1733/8آرشیو دیدگاههای زبرزهی

توفیق.http://towfigh.blogfa.com/post.190aspxamd

 جمشیدیها ،غ مرضا ( ،)1733تالریرزت درسی جامۀهشناسی تاریخی ،مالقع دکتری جامۀهشناسی
توسۀه.
 حائری ،ابدزلهادی ( ،)1732قخستین رویارویی زقدیشه گرز زیرز با دو رویه تمد بورژوز ی غعرب،
تهرز  :قشر زمیرکبیر.
 سو ،آلوین ( ،) 1730تغییر زجتماای و توسعۀه ،ترجمعه محمعود حبیبعی مظعاهری ،تهعرز  :زقتشعارزت
پژوهشکده مقالۀات رزهبردی.
 انبری ،موسی ( ،)1738بررسی تحوالت کیفیت قدگی در زیرز  ،مجله توسۀه روستایی73 ،
 انبری ،موسی ( ،)1780جامۀهشناسی توسۀه ز زقتصاد تا فرهنگ ،تهرز  :سمت.
 طباطبایی یزدی ،رؤیا ،شهبا ی ،میث ( ،)1782مهع تعرین شعاخصهعای زقتصعادی کشعور ( 1733تعا
 .... ،) 1781مالایسه بیش ز بیست شاخص زقتصاد ک

کشور قسبت به وضعۀیت کشعورهای منقالعه

خاورمیاقععه و شععمال آفریالععا ،گععززرش رزهبععردی  ،132کععد گععززرش  ،1-2-82-33مرکععز تحالیالععات
زسترزتژی .
 فورز  ،جا ( ،)1780مالاومت شکننده ،تاریخ تحوالت زجتماای زیرز  ،ترجمه زحمعد تعدین ،تهعرز :
قشر مثسسهخدماتفرهنگیرسا.
 کدیور ،محسن ( ،)1733قظریههای دولت در فاله شیۀه ،تهرز  :قشر قی.
 گروه سیاسی ،پایگاه بصیرت ( ،)1782دستاوردهای زقال ب زس می زیرز ز دیرو تا زمعرو  ،با یعابی
شده در تاریخ  ،1782/11/17پایگاه تحلیلی خبری بصیرت،

http://basirat.ir/content126442.

 گززرش توسۀه زقساقی سا ما ملل  ،)1781( 2017خیزش جنعوب  /ترقعی زقسعا در جهعا متنعوع،
با یابی شده در تاریخ ،1781/12/23

خبرگززریwww.tasnimnews.com ،

 لفتوی  ،آدریعا ( ،)1733دولعتهعای توسعۀه گعرز پیرزمعو زهمیعت سیاسعت در توسعۀه ،ترجمعه
جوزدزفشارکهن ،مشهد :مرقدیز ،قیقگار.
 مرزدیا  ،محسن ( ،)1781کارقامه سیساله جمهوریزس میزیرز  ،با یابی شده در تاریخ ،1781/2/13
موسسه فرهنگی و هنری قور رزسخو

http://www.rasekhoon.net/Article/print/211870

 منتجبقیا ،رسول ( ،)1733/3/3زمام ،فاله و قدگی زمرو (گفت و گو) ،صبح زمرو .3 ،
 مورالی ،زحمد ( ،)1731قوسا ی و زص حات در زیرز مۀاصر ،مجله دزقشکده حالو و الوم سیاسعی،
شماره  ،38قابل دسترسی در سایت زینترقتی:

www.sid.ir

مطالعة جامعهشناختي نقش مذهب در توسعة بومي مستقل در ايران بعد از انقالب011 ... :

 مثمنی ،فرشاد ( ،)1738قگاهی به تغییرزت زقتصادی دوره رضاخا  ،سرمایهدزرز دولتی ،رو قامه شر ،
سال پنج  ،شماره .1 ،1031
 میرباقری ،محمدمهدی ( ،)1781بررسی رویکرد حضرت زمام (ره) در تۀریف فالعه حکعومتی ،جلسع
شش  ،با یابی شده در تاریخ  ،1781/12/11پایگاه زط عرساقی فرهنگستا الوم زس می،
http://www.mashreghnews.ir/fa/print/197570

 وزله ،حسین ( ،)1738/1زص ح طلبی در زقدیشههای سیاسی زمام خمینی (ره) (گفت و گو) ،بیا .3 ،
 وبر ،ماک

( ،)1731زخ

پروتستا و روح سرمایهدزری ،ترجمه ابدزلمۀبود زقصاری ،تهعرز  :قشعر

سمت.
 وبر ،ماک

( ،)1737زخ

پروتستا و روحیه سرمایهدزری ،ترجمعه ابعدزلکری رشعیدیا و پریسعا

منوچهری کاشاقی ،تهرز  :زقتشارزت المی و فرهنگی
 های  ،فو فردریش ( ،)1730قاقو  ،قاقو گذزری و آ زدی ،ترجمه موسی غنیقژزد و مهشید مۀیعری،
تهرز .
 هنیز ،جفری ( ،)1780مقالۀه توسۀه ،ترجمه رضا شیر زدی ،جوزد قبادی ،تهرز  :قشر آگه.

