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چكيد

ازآنجاكه يكي از اهكا اقاصاد مقاوماي ،مردمي شد اقاصاد است ،الزم است الگو مشخصي از اين هكن و ابعاد
آ اها ه اردد .امام خميني با اتكا به اين الگو ،توانساند ظرفيتها مردم ها ده برخي عرصهها اجاماعي ،شكوفا
كرد و از آ برا تحقق اهداو انقالب اسالمي كمك بگيرند .ازاينهو ،هجوع بهه انديشهه ايشها جههت دهک و
طراحي الگو مذكوه ،ضروه به نظر ميهسد .اين مقاله ،تالش داهد تا به اين سؤال پاسهخ دههد كهه بهر اسهاس
انديشه امام خميني ، مشاهكت مردم ده اقاصاد چه الگهويي داهد؟ بهرا پاسهخ بهه ايهن سهؤال ،بهه كمهك هوش
«نظريهپرداز داد بنياد» ،بيانات ايشا ده صحيفه نوه ،موهد برهسي قراه ارفت .پس از تجريهوتحليل و كداذاه
داد ها حاصل از بيانات ايشا  ،الگو مذكوه ،ده قالب يك الگو بصر و با تأكيد بر مقولهه محهوه  ،شهرايط
علّي ،زمينها و مداخلهار ،حوز ها هاه رد و پيامدها اها ه شد .بر اساس اين مهدل ،بهرا مشهاهكت مهردم ده
اقاصاد ،ضمن هوشياه از دسيسهها دشمن ،بايد شرايط علّهي مشهاهكت مهردم ده اقاصهاد ها تقويهت و شهرايط
زمينها آ ها فراهم كرد تا فرايند مشاهكت مردم ده اقاصاد محقق شود.
كليدواه ها :اقاصاد مقاوماي ،امام خميني ،مردمبنياني ،مشاهكت مردمي.
ط قهبند A19, D29, P4 :JEL
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مقدمه و بيا مسئله

جامعه اسالمي ايرا به دليل مشاهكت مردم ده عرصهها اونااو سياسي ،نظامي و سازنداي ،همچهو مشهاهكت
ده فرايندها اناخاباتي ،دفاع مقدس ،نهضت سوادآموز  ،جهاد سازنداي ،پويشها مردمهي ده باليها ط يعهي و
مواهد از اين دست ،جامعه مردمي است كه با همين هويكرد نير توانساه موانع كوچك و بره بسياه ها از اباهدا
انقالب تاكنو پشت سر بگذاهد .با اين وجود و عليهغم همه پيشرفتها شگرو ده عرصهها علمي ،نظهامي و...
ده كشوه ،پس از اذشت چند دهه از انقالب اسهالمي ،هنهوز دهايهر مشهكالت اقاصهاد اسهت .هاهكهاه حهل ايهن
مشكالت ،تحقق اقاصاد مقاوماي است كه مردميشد اقاصهاد ،يكهي از مهمتهرين و پايهها ترين ويژايهها آ
بهشماه ميهود (يوسفي ،0337 ،ص . 27
نقش محوه و كليد مردم ده جهت تحقق اقاصاد مقاوماي ،مطل ي است كه هم بها هجهوع بهه ادبيهات
اقاصاد مقاوماي و هم از مقدمه و سياستها ابالغي اقاصاد مقهاوماي ،قابهل تشهخيص اسهت .مقهام معظهم
هه ر  ،ده اين زمينه ميفرمايند:
از ويژايها سياستها اقاصاد مقاوماي مردممحوه است كه ده اين سياستها مالحظه شد  .تجربه هم به ما نشا
ميدهد ،بيانات و معاهو اسالمي هم تأكيد ميكند كه هر جا مردم ميآيند دست خدا هم هست ... .نشانه و نمونة آ  ،دفاع
هشتساله ،نمونة آ خود انقالب و نمونة آ اذه از اردنهها دشواه اين  37سال است؛ چو مردم ده ميدا بودند ،كاهها
پيش هفاه ،ما ده زمينة اقاصاد به اين كمار بها داديم (بيانات هه ر /21 ،اسفند. 0332/

ده بند اول سياستها ابالغي اقاصاد مقاوماي نير موهد كه بر آ تأكيد شد «تأمين شهرايط و فعالسهاز كليهه
امكانات و منابع مالي و سرمايهها انساني و علمي كشوه ،بهمنظوه توسعه كاهآفريني و به حداكثر هسهاند مشهاهكت
آحاد جامعه ده فعاليتها اقاصاد با تسهيل و تشويق همكاه ها جمعي و تأكيد بر اهتقاء دهآمد و نقهش ط قهات
كمدهآمد و ماوسط» است.
از سو ديگر ،مجموعها كه با شوکها بيروني مواجه است ،هر چه بيشار باواند قدهت خهود ها بهين اجهرا
خود پراكند كرد و نر مشاهكت ده آ باالتر باشد ،دوامآوه و مقاومت آ باالتر خواهد بود .هابطة مث ت بين نهر
مشاهكت نيرو كاه و مقاومت اقاصاد (شقاقي شهر  ، 0336 ،شاهد بر اين ادعاست .به ع اهت ديگر ،اار نظهام
اقاصاد طوه باشد كه با قاعد وسيعي از هرم اجاماعي اهت اط نداشاه باشد ،به هنگام فشهاهها اقاصهاد  ،نظهام
اقاصاد مدافعين زياد نخواهد داشت و دفاع اقاصاد  ،بايهد توسهط همها چنهد بهازيگر خهاص صهوهت بگيهرد.
دهحاليكه اار بدنه فعاال اقاصاد اسارد و توانمند باشد؛ يعني بخش اعظمهي از برنامههها و سهرمايهها صهرفاً ده
بخشها اقاصاد خاصي يا فقط ده يك محدود جغرافيايي خاصي تمركر پيدا نكرد باشد ،آنگا مقابلهه بها چنهين
اقاصاد  ،بسياه دشواه خواهد بود .مشاهكت مردم ده اقاصاد ،موجب ميشهود كهه ج ههه مقاومهت اقاصهاد  ،بسهياه
قو تر و ده پشت صحنه اقاصاد ،حاميا بسياه ماكثر وجود داشاه باشد (خاندوز . 0333 ،
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با توجه به توضيحات فوق ،برا مردميشد اقاصاد ،چه فرايند بايد طي شود؟ نقطة شهروع ده ايهن فراينهد و
مراحل آ كدامند؟ به كدام بخش بايد اهميت بيشار داد؟ چه علل و عواملي ،بر مشاهكت مردم اثراذاهند؟ موج هات
مشاهكت مردم ده عرصهها اقاصهاد كدامنهد؟ مهردم ده چهه حوز ههايي از اقاصهاد ،بايهد مشهاهكت داد شهوند؟
مردميشد اقاصاد ،چه ناايجي به دن ال داهد؟ دشمن چه نقشي ده جلواير از مردميشد اقاصاد داهد؟
الزمة حركت به سمت اقاصاد مردمي ،تحقق آنچه اذشت و پاسخ به سؤاالت فوق ،ترسيم و طراحي مهدل و
الگويي برا اقاصاد مردمي است تا ده چاهچوب آ  ،باوا بهه ابعهاد اقاصهاد مردمهي ،بهه صهوهت يهك سيسهام
نگريست .برا اين كاه ،نخست بايد به سراغ كساني هفت كه اوالً ،شناخت و باوه دهسهاي از مهردم ايهرا داشهاه
باشند .ثانياً ،باوا به انديشه آنا بهمثابة نظام فكر قابل اعاماد نظر انداخت .ثالثاً ،توانساه باشند مردممحهوه ها
ده برخي از عرصهها اجاماعي تحقق بخشند.
انديشه امام خميني ،به دليل داها بود اين ويژايها ،محل هجوع بسهياه خهوبي اسهت .ايشها  ،داها بهاهرين
شناخت از مردم و ملت ايرا اسالمي بودند؛ زيرا توانساند با باوه به ايهن ملهت بهره و سهپرد صهحنه بهه مهردم،
انقالبي چو انقالب اسالمي ها خلق كرد  ،و با هدايتها خود ،دفاع مقدس ها با حضوه آنها هقهم برننهد .از يهك
سو ،نظرات امام ،قرا ت كنوني از اسهالم اسهت .ايشها توانسهاه فههم اسهالمي خهود ها ده عصهر حاضهر عملهي و
نظامساز كنند ،سالها ده منصب مرجعيت و هه ر امت ايفها نقهش كهرد و وقاهي چيهر ها بهر زبها جهاه
ميساخاند ،به قطع بر بسياه از جن هها اشراو داشاند .از سو ديگر ،آنچه ايشا ده عرصه سياست ده مقام نظهر و
عمل (نهادساز

بيا داشاهاند ،تاكنو به قوت خود ،پابرجاست .اين امر نشا از عمق نظامساز ايشا است .امهام

خميني كاه و صحنه و اباكاه عمل ها به مردم وااذاه نمود .ايشا با ايجاد بيداه و خودباوه ده ملت ،عهرم و قيهام
مردمي ايجاد كرد و توانساند به كمك مردم ،وقايع شگرفي چو انقالب اسالمي و دفاع مقدس ها هقم برنند.
با توجه به توضيحات فوق ،سؤال اصلي پژوهش اين اسهت كهه «بهر اسهاس ديهداا حضهرت امهام خمينهي،
مشاهكت مردم ده اقاصاد از چه مدل و الگويي ت عيت ميكند؟».
ده پاسخ به سؤال فوق ،ابادا پيشينه و هوش تحقيق ذكر شد و سپس ،ده بخش اها ه مدل ،به جهدول مفهاهيم و
مقوالت مدل مشاهكت مردمي ،نما شماتيك آ و توضيحات مربوط به اجهرا مهدل مهذكوه پرداخاهه شهد و ده
اناها ،نايجهاير تحقيق بيا ميشود.
ادبيات نظر

مشاهكت ده لغت ،اسم مصده بهمعنا «با هم شريك شد و شركت كرد با هم» است (عميهد ،0333 ،ص
 344و ده اصطالح ،به كنش يا عملي افاه ميشود كه عامل با توجه به اناظهاهات افهراد ديگهر ،آ ها انجهام
ميدهد (االبي و اخشي. 0334 ،
اارچه مشاهكت تاهيخچها طوالني و پيچيد داهد (كُر وال ، 2113 ،ولي ده ديداا ها و نظريهها مشهاهكت،
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ميتوا دو هويكرد عمد ها تشخيص داد :نگرش خرد و نگرش كال (شهياني و همكهاها  . 0330 ،ده نگهرش اول،
مشاهكت از حيث خرد آ موهد برهسي قراه ميايرد و موضوع بحث آ  ،مشاهكت اعضا جامعه بهصهوهت خهرد ده
يك فعاليت اقاصاد است .ده اين مدلها ،از حالتها مخالف مشاهكت بين بنگا ها اقاصهاد بحهث ميشهود.
سؤاالتي كه ده اين نوع از مشاهكت از آنها بحث ميشود ،چنين است« :به چهه ميهرا سهرمايه نيهاز اسهت؟»« ،چهه
منافعي برا تيمها شركتكنند حاصل ميشود؟»« ،دهصد سهم بر عوامل چه ميرا است؟»« ،چه قواعد بهر
ايجاد يا انفكاک مشاهكت حاكم است؟» و . ...انواع مشاهكت افراد ،كه ده مدلها كسهبوكاه از آ بحهث ميشهود،
از اين نهوع اسهت« .مشهاهكت مهالي»« ،مشهاهكت بازهاهاني»« ،مشهاهكت پژوهشهي»« ،مشهاهكت تجهيراتهي» و
«مشاهكت پروه ا » ،از انواع مشاهكاي هساند كه به اين دساه مربوط ميشوند.
اما هويكرد دوم مشاهكت ،به آ از منظر جمعي و اجاماعي نظر ميافكند و موضوع بحث آ  ،مشهاهكت اعضها
جامعه ،به شكل اجاماعي ده حوزة اقاصاد است .اين مدلها ،از هفااه اجاماعي اعضا يك جامعه ،ده ق هال اههداو و
حوز ها اقاصاد بحث ميكنند و به حالتها مخالف مشاهكت ،كهه بهين دو فهرد ميتوانهد بهه وقهوع بپيونهدد،
نميپردازند .ده اين هويكرد ،مشاهكت به فعاليتها اهاد و داوطل انها اطالق ميشود كه طي آ  ،اعضا جامعهه
ده اموه جامعه شركت كرد و بهصوهت مساقيم يا غيرمساقيم ده شكل داد به حيات اجاماعي خود سهيم ميشهوند
(اسدپوه و همكاها « . 0336 ،عوامل اثراذاه بر مشاهكت مردم ده اقاصاد چيست؟»« ،مشاهكت مردم از چه فراينهد
ت عيت ميكند؟»« ،مردم ده كدام حوز ها اقاصاد ميتوانند مشاهكت داشاه باشند؟» و ،...از جمله سهؤاالتي اسهت
كه ده اين مدلها ،از آنها بحث ميشود .مشاهكت مدنظر ده اين پژوهش ،از نوع هويكرد دوم است.
مههدلها مشههاهكاي «شههر اهنشههااين»« ،ديويههد دهيسههكل»« ،جهها ترنههر»« ،جيمههر ميجلههي» و «اسههكات
ديويدسو » ،از مهمترين مدلهايي ميباشند كهه ده هويكهرد دوم مطهرح ميشهود كهه ده ادامهه ،بههطهوه مخاصهر
توضيحاتي ده موهد هر يك آمد است.
 .0مدل شر

اهنشااين (Sherry Arnstein

ده اواخر دهة  0371ميالد  ،نقش مشاهكت شهروندا ده جوامع ،بيش از پيش موهد توجه قراه ارفت .اهنشهااين ،ده
مقالها كه برا اولين باه ده سال  0373مناشر شد ،مفهوم «مشاهكت» ها به نحو هوشن سطحبند و ت يين كهرد
(ح ي ي و سعيد هضواني . 0334 ،اين مدل كه به مدل «نردبا مشهاهكت» نيهر شهناخاه شهد اسهت ،از عضهويت
صرو و عهدم مشهاهكت تها مشهاهكت واقعهي ها دهبهر ارفاهه اسهت .عهوامفري ي ،دهمها  ،اطالعهسهاني ،مشهاوه ،
تسكينبخشي ،همكاه  ،قدهت تفويب شد و نظاهت شهروند ،به ترتيب پلهها ايهن نردبها ها تشهكيل ميدهنهد
(ديويس و همكاها  ،2102 ،ص . 3
بر اساس نظر اهنشااين ،ده پايينترين پله اين نردبا  ،عدم مشاهكت وجود داهد و شهروندا از هير قدهتي برخهوهداه
نيساند .ااهي برخي سازما ها ،با ايجاد شكلي ساخاگي از مشاهكت ،بهه عهوامفري ي ميپردازنهد .سهرپوش اذاشهان بهر
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ديداا ها و هفااهها از طريق نظرسنجي ،هدو پله دهما است .مرات ي از اطالعهساني به شههروندا نسه ت بهه حقهايق
موجود دهباه برنامهها ،پله بعد است .ده صوهت عملكرد مناسب ده مرحله آاا ساز  ،حركت به سو جلهب مشهاهكت
شهروندا آغاز ميشود و مشاوه  ،برا انعكاس نظرات شهروندا به تصميمايرنداا سودمند خواههد بهود .نايجهه ايهن
مشاوه  ،برخوهداه كم از حق مشاهكت است؛ اما بهطوه موقت و تسكينبخش كه مشاهكت واقعي محسهوب نميشهود؛
يعني شهروندا از اقاداه كافي برخوهداه ن ود و تصميماير با صاح ا قدهت است و مرات ي از مسهاواتطل ي نمايشهي
به وجود ميآيد .ده پلكا بعد  ،اشكال واقعي مشاهكت ديد ميشود كهه ده قالهب همكهاه  ،قهدهت تفهويب شهد و
نظاهت شهروند مطرح ميشوند و بيانگر توزيع قدهت شهروند به واسطة مذاكر است .مخالفا بر اين عقيد انهد كهه ايهن
سطح ،به دليل هرينهبر بود  ،ناهسايي و امكا سوءاسافاد فرصتطل ا  ،مانع از اها ه مناسب خدمات عمهومي ميشهود.
ده واقع ،با اين نردبا ميتوا به تفاوت مشاهكت تصنعي و واقعي پي برد (شياني و همكاها . 0330 ،
 .2مدل ديويد دهيسكل (David Driskell

ط ق الگو مشاهكاي ديويد دهيسكل ( ، 2112مشاهكت بر سه اعاقاد ذيل م اني است (هج ي و دانشفرد: 0333 ،
الف .توسعه ،ده وهلة اول و پيش از همه ،بايد به نفع ساكنا محلي باشد.
ب .مردمي كه ده محدود موهد برنامههير زنداي ميكنند ،دقيقترين اطالعات ها دهباه آ محدود داهند.
ج .مردمي كه بيشارين تأثيرات ها از تصميمات ميپذيرند ،سهم بيشار برا مشاهكت ده تصميماير داهند.
از نظر دهيسكل ،اشكال مخالفي از مشاهكت وجود داهد كه ده دو دسهاه كليتهر «مشهاهكت» و «عهدم مشهاهكت»،
جا ميايرد .دساكاه و تقلب ،مساواتطل ي نمايشي و تريين ،از اشكالي است كه ده دساه عدم مشهاهكت و مشهاوه ،
سهيم شد ده تصميمات و مسئوليتپذير مردم نير از جمله مواهد است كه ده دساه مشاهكت جا ميايرد.
 .3مدل جا

ترنر (John Turner

تحقيقات ترنر كه با محوهيت هابطه دولتها مركر و مردم صوهت ارفاه ،نشا ميدهد ،هنگامي كه دولهت ده امهوه
اجاماعي محلي دخالت ميكند و اهاد ا برا مردم تعريف نميكند ،هم نيازها واقعي اين جوامع برا دولهت مركهر
نهفاه است و هم با كناه اذاشان مردم محلي ،توا و امكانات دولت از دست مهيهود .و بها ط قهبنهد اصهولي انهواع
مشاهكت ،كمك شاياني به شكلاير نظريه مشاهكت كرد است .ده اينجا ،اين ط قهبند بيا شد است:
حالت اول ،ده اين حالت دولت مقاده ،مامركر و ثروتمند است .لذا ههير نيهاز بهه مشهاهكت مهردم نهداهد ،ماننهد اكثهر
كشوهها عربي .حالت دوم ،ده اين حالت دولت مقاده و مامركر است ولي ثروتمند نيست .لذا دولت ده نوع هابطه با مردم ،به
زوه يا تشويق از آنها ،ميخواهد كه ده اموه بهطوه هايگا مشاهكت كنند و يا با اهداء پول ياه برسانند ،مانند برخي كشوهها
اهوپا شرقي .حالت سوم كه ده آ دولت تابع تصميماير مردم ده همة اموه است كه مربهوط بهه آنهها ميشهود ،مثهل
كشوهها اسكانديناو  .حالت چهاهم ،حالاي كه دولت دخالاي ده اموه محلي نداهد و مردم از طريق سازما ها مردمي ،اموه
ها مديريت ميكنند .همچو كشوهها شمال اهوپا و آمريكا شمالي (كشاكاه و حاتمي. 0334 ،
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 .4مدل جيمر ميجلي (James Midgley

ميجلي ،بر م نا نوع پاسخ دولتها به مشاهكت ،آ ها به چهاه دساه تقسيم ميكند:
 شيوة ضدمشاهكاي :طرفداها اين طرز تفكر معاقد به سركوب مشاهكت تود هها ميباشهند .حكومتهها اجهازمداخله و مشاهكت همگاني ،ده تدوين سياستها ها كه ممكن اسهت بها اههداو كهال اجامهاعي و اقاصهاد آنهها
تعاهض پيدا كند ،نميدهند.
 شيوة مشاهكت هدايتشد  :ده اين شيو  ،دولت ده جهت اسافاد ابراه از مشهاهكت بهرا اجهرا طرحههاعمراني ،كنارل جن شها و اجاماعات محلهي ،يها اسهافاد از جاذبهه مشهاهكت بهرا كسهب مشهروعيت سياسهي و
اجاماعي ،به حمايت از مشاهكت و هدايت آ ميپردازد.
 شيوة مشاهكت فرايند  :ده اين شيو  ،دولت ده برخوهد با مشاهكت ،به شكلي دواانه عمل ميكند .به اين ترتيب ،دهموضعاير ها هسمي از آ حمايت ميكند ،ولي ده مسير تحقق پيشنهادها مشاهكاي ،اقدام مؤثر انجام نميدهد.
 شيوة مشاهكت واقعي :ده اين شيو  ،دولت بهطوه كامل از مشاهكت اجاماعي حمايت ميكند و از طريق ايجهادسازوكاهها ،آموزش و تقويت اجاماعات محلي ،تداهک مواد و ديگر اشكال كمك ،برا وهود مهؤثر اجاماعهات محلهي
ده تمامي زمينهها تالش ميكند (ح ي ي و سعيد هضواني. 0334 ،
 .7مدل اسكات ديويدسو

(Scott Davidson

اسكات ديويدسو ده سال  ،0333مدلي از مشاهكت مردم اها ه كرد كه ده آ  ،سطوح مخالف مشاهكت ،بدو اينكهه
ترجيحي برا هير يك قا ل باشد ،بيا شد است .به همين دليل ،اين مدل به مدل «اردونهه مشهاهكت» شهناخاه
ميشود (هما  .ده اين مدل ،تصميماير بهصوهت تعاملي مسامر بين دولت و شهروندا صوهت ميايرد .سهطوح
چهاهاانههها كههه توسههط اسههكات اها ههه شههد  ،ع ههاهت اسههت از« :اطالعهسههاني»« ،مشههاوه »« ،مشههاهكت» و
«توانمندساز » (خادمالحسيني و عاهفيپوه. 0330 ،
پيشينة موضوع

غالب آثاه كه ده زمينة مشاهكت مردمي ،توضيح حوز ها و ابعاد نظهر آ بهه هشهاه تحريهر دهآمد انهد ،ده حهوزة
مشاهكت مردم ده عرصه سياسي ،اجاماعي يا فرهنگي هساند .اما آثاه كه به مشهاهكت مهردم ده اقاصهاد پرداخاهه
باشند ،با توجه به اهميت موضوع اندکاند .آ دساه از آثاه هم كه بهه مشهاهكت مهردم ده اقاصهاد پرداخاهانهد ،ده دو
دساه جا ميايرند :دساة اول ،آ آثاه ميباشند كه صرفاً به مشاهكت مردم ده اقاصهاد پرداخاهه ،ولهي بهه دن هال
اساخراج نظر امام خميني و طراحي الگويي برا مشاهكت مردم ده اقاصاد ن ود اند .دساة دوم ،آثاه ميباشهند كهه
با اينكه به برخي از ابعاد مشاهكت مردم ده نظر حضرت امام پرداخاهاند ،ولي هوش آنها اين بهود كهه صهرفاً بيانهات
حضرت امام جمعآوه شد و پس از اناخاب عنوا برا آنها ،اراه ها داها عنهوا مشهابه ذيهل يهك عنهوا
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كليتر ذكر شد بود .اين كاه ،اار چه مطلوب است ،ولي وقاي محقهق جمعبنهد خهود از اراه هها و تقهدم ،تهأخر و
مطلق ،مقيد آنها ها توضيح نميدهد ،نميتواند ده ذهن مخاطب الگويي نظاممند و كاهبرد ايجاد كند.
ده زير بهعنوا نمونه ،به برخي از اين منابع اشاه شد است:
حسيني ( ، 0337ده مقاله خود تالش كرد است به هوش اسناد و با هجوع به بيانات حضهرت امهام و جمعبنهد
آنها ،جايگا مردم ده مدل اقاصاد اسالمي ها مشخص كند .او ده ايهن مقالهه ،همهه مهردم ايهرا اسهالمي ها داها حهق
برخوهداه از تمامي حقوق انساني و اجاماعي دانساه و بيا داشاه كه ملت اساس مملكت است و ن ب اقاصهاد بايهد ده
دست مردم باشد .ازاينهو ،بايد دولت مردمي بود و مردم بر تمامي عرصهها اقاصاد تسلط كامل داشاه باشند.
شفيعا و موسو لقما ( ، 0333ده تحقيقي با اسافاد از هوش داد بنياد ماني ،بهه دن هال ت يهين نقهش مهردم ده
پيشرفت اقاصاد  ،بر م نا ههنمودها ولي فقيه بود اند .ده مدل اها ه شد ده اين مقاله ،اقاصاد مردمهي بههعنهوا
مقولة محوه مشخص شد و شرايط علّي ،بسارساز ها الزم و شرايط زمينها و شرايط مداخلهكننهداا  ،بهرا
تحقق اقاصاد مردمي ت يين شد است.
يوسفي ( ، 0332ده مقاله خود با اسافاد از هوش توصيفي ه تحليلهي ،م هاني ،اههداو ،اصهول و هاه هرد الگهو
آزاد اقاصاد مردمسااله ها بر اساس آموز ها اسالمي ت يين و تحليل كرد است .ده اين الگهو ،آزاد اقاصهاد
برا تمام فعاال اقاصاد  ،بهعنوا حق شمرد شد است .هرچند آنا ده برابر بهر مند از اين حق ،بها تكهاليف و
مسئوليتهايي هوبرو ميباشند .اين الگو ،از يك سو م اني بر م هاني بينشهي خاصهي اسهت و از سهو ديگهر ،دهپهي
هدوها معيني است و برا هسيد به آ اهداو ،اصول و هاه رد اقاصاد ويژ ا داهد.
شريفزاد و صدقي ( ، 0336ده پژوهشي با اسافاد از هوش تحقيهق توصهيفي ،از نهوع پيمايشهي و ده هاسهاا
شناسايي عوامل جلب مشاهكتها مردمي ،ده زمينة اجرا طرحها و برنامهها ،بهه برهسهي عوامهل مههم ده زمينهه
مشاهكت شهروندا پرداخاهاند .عوامل موهد نظر ده اين تحقيق ع اهتند از :سودآوه بهود فعاليهت مشهاهكاي ،اوقهات
فراغت ،اعاماد اجاماعي مردم به يكديگر ،اطالعهساني و پاسخگويي مديرا شهر .
حسيني بهشاي و هاو ( ، 0337ده مقالها تالش كرد اند تا ايهد اساسهي امهام خمينهي ده هابطهه بها لهروم
اهتقا سطح اعاماد اجاماعي و مشاهكتجويي ،بهمثابة هويكرد ده سياستوهز ده ايرا موهد تأمل قهراه ايهرد .از
ديد ايشا  ،ده صوهت اسارش مشاهكت آااهانه و توأم با اعاماد به نفس مردم ،حقوق و تعهدات برابر و ماقابهل بهين
آحاد مردم و دساگا حكوماي برقراه شد  ،و هوابط قدهت از شكل عمومي و يكسويه (از باال بهه پهايين  ،ت هديل بهه
همكاه ماقابل جامعه و نهاد سياسي مياردد.
طوسي ( ، 0362ده كااب خود ده جهت ت يين مشاهكت ده حوزة مديريت و مالكيت ،به برهسي معنا مشهاهكت
پرداخاه و آنگا مشاهكت ها بهعنوا يك ضروهت اخالقي برهسي كرد و مشاهكت ده تصميماير ها بيا ميداهد.
ده نواوهاني ( ، 0373ده پايا نامه خود تالش كرد است با اسافاد از هوش كاابخانها  ،به برهسهي نظهر و
كاهبرد مشاهكت مردم ده فعاليتها اقاصاد بهطوه اعم و مشاهكت مهردم ده ايهرا بههطوه اخهص بپهردازد .بهه
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همين دليل ،پس از تعريف مشاهكت ،بهه مشهاهكت اقاصهاد و دموكراسهي صهنعاي پرداخاهه و آنگها ويژايهها
مشاهكت ها بيا كرد است .سپس ،به عوامل زمينهساز مشاهكت و موانع آ و كهاهبرد مشهاهكت و سهرانجام نيهر بهه
نظام مشاهكت و جايگا مشاهكت مردم ده نظام جمهوه اسالمي ايرا اشاه كرد است.

لچما

( Lechmanو كُر (Kaur

( ، 2107ده مقالها با اسافاد از هوش داد ها تركي ي (پانل دياا  ،هابطه بين هشد

اقاصاد با مشاهكت نيرو كاه زنا ها ،ده  072كشوه ده فاصله زماني 0331 ،الي  2102موهد برهسي قراه داد اند.
لوزينديلو (Losindilo

و همكاها ( ، 2101ده پژوهشي ده موهد زنا تانرانيا ،به مشهاهكت زنها ده فعاليتهها

اجاماعي ،سياسي و اقاصاد پرداخاه ،و از عواملي كه مانع مشاهكت آنا ده اين فعاليتها ميشوند ،بحهث كرد انهد.
ده اين تحقيق ،با اسافاد از هارسيو لجسهايك چنداانهه ( ، Multiple Logistic Regressionsبهه برهسهي هابطهه
بين مشاهكت ،بهعنوا ماغير وابساه و عوامل مذكوه پرداخاه شد است.
هالر ( Hallerو هاهدلر (Hadler

( ، 2117ده مقالة خود به هوش تحليل تط يقي ،ده سطح  40كشوه ،ده فاصهله

زماني سالها  0337الي  ،0336به دن ال بيها هابطهة بهين هوابهط اجامهاعي ،مشهاهكت شهغلي ،جهتاير هها و
مشاهكتها اجاماعي و فرهنگي ،با شاد و هضايت از زنداي بود اند.

مكلگا

( Mc laganو نل (Nel

( ، 0332ده كااب خود بهه دن هال ايهن بود انهد كهه نقشهه كلهي چشهمانداز

مشاهكت ها ترسيم كرد و اهت اطها ماقابل موجود ده ميا قطعات اونااو آ ها به نمايش بگذاهنهد .ايهن كاهاب،
به مشاهكت بهمنرلة شكل مسلطي از اداه نهاد شد اموه ميپردازد كه به آهامي ده حال شكلاير است.
نواک (Novak

( ، 0332ده كااب خود ميكوشد كه اقاصاد سرمايهداه ها اقاصاد مردمي نشا دههد؛ يعنهي

پياد شد اصول اقاصاد سرمايهداه ها موجب تحقق مشهاهكت مردمهي ميدانهد .او ده ايهن كاهاب ميكوشهد كهه
مفروضات فني سرمايهداه دموكراتيك ،هوح آ  ،اهزشها و اهداو آ ها دهک و تجريهوتحليل نمايد.
با توجه به توضيحات فوق ،تحقيق حاضر اوالً ،تالش كرد است كه بهه مردميشهد ده عرصهة اقاصهاد
بپردازد .ثانياً ،به دن ال اها ة مدل و الگويي ده اين حوز بود و ثالثاً ،خواساه است كه م انهي بهر انديشهه امهام
خميني به اها ه بحث بپردازد.
هوش پژوهش

پس از برهسيها انجام شد  ،هوش «نظريهپرداز داد بنياد» ،بهعنوا هوش مناسب بهرا پاسهخگويي بهه سهؤال
تحقيق پيش هو اناخاب شد؛ چراكه اين نظريه زماني به كاه ميهود كه به يك تئوه اسارد  ،يا توضيح يك فراينهد
نياز است (كريسول ،2117 ،ص . 243
نظريه داد بنياد ع اهت است از :فرايند ساخت يك نظريه مساند و مدو  ،از طريق اردآوه سازما يافاه داد هها
و تحليل اساقرايي مجموعه اردآوه شد  ،برا پاسخگويي به پرسشها نهوين ،ده زمينهههايي كهه فاقهد م هاني
نظر كافي برا تدوين هراونه فرضهيه و آزمهو آ ميباشهند (مهرابهي و همكهاها  . 0331 ،ازآنجاكهه ده حهوزة
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مشهاهكت مردمهي ،ده اقاصهاد از جن هه نظهر  ،كهاه چنهداني صهوهت نگرفاهه اسهت ،ازايهنهو ،برهسهي مؤلفهههها و
چاهچوبها آ  ،م اني بر انديشه حضرت امام ،از طريق اردآوه منسجم و سازما يافاهه بيانهات ايشها ده ايهن
زمينه و دسايابي به نظام مفهومها حاكمِ بر سخنا ايشا و اسان اط از آ  ،ده اين حوز امهر ضهروه بهه نظهر
ميهسد .اين پژوهش به دن ال آ است.
فرايند هوش نظريهپرداز داد بنياد به شرح زير است (داناييفرد و امامي: 0337 ،
الف .اناخاب نظريهپرداز داد بنياد ،بهعنوا اساراتژ پهژوهش :ازآنجاكهه ايهن نظريهه ،ده داد هها بنيها داهد،
نس ت به نظريها كه از مجموعه نظريهها موجود اقا اس شد و تط يق داد ميشود ،ت يين بهار اها ه ميدههد.
به همين دليل ،مسئله پژوهش پيش هو ،ت يين الگو اقاصاد مردمي ،بر م نا ههنمودها امام خميني ،با اسهافاد
از هوش داد بنياد است.
ب .ده نظر ارفان يك فرايند برا برهسي و مطالعه :ده نظريهپرداز داد بنياد ،يك فرايند ،زنجيهر ا از كنشهها و
برهم كنشها بين وقايع مربوط به يك موضوع است .فرايند مذكوه ده اين مقاله ،پهس از بيها مسهئله و اناخهاب هوش
داد بنياد ،جمعآوه داد ها از بيانات حضرت امام ،تجريهوتحليل و كداذاه آنها ،اها هه مهدل اوليهه ،اعا اهسهنجي آ و
ده نايجه ،اها ه مدل نهايي است كه ده شكل زير به نمايش دهآمد است.
شكل  .0مدل مفهومي پژوهش

بیان مسئله و
انتخاب روش

جمع آوری داده

تجزیه ،تحلیل و
کدگذاری

ارائه مدل اولیه

اعتبار سنجی
مدل اولیه

ارائه مدل نهایی

ج .انجام نمونهبرداه نظر  :نمونهبرداه نظر  ،فرايند جمعآوه داد برا توليد نظريه است كه بهدا وسهيله
تحليلار ،بهطوه هم زما داد ها خود ها جمعآوه  ،كداهذاه و تحليهل كهرد و تصهميم ميايهرد بهرا به هود
نظريه خود تا هنگام ظهوه آ  ،ده آيند چه داد هايي ها جمعآوه و ده كجا آنها ها پيدا كنهد .انجهام نمونههبهرداه و
تجريهوتحليل داد ها ،تا زماني ادامه مييابد كه اش اع نظر ه دهد؛ به اين معنا كه داد ها جديد ظاهر نشهود و
تمام مفاهيم تئوه  ،به خوبي توسعه يابند و اهت اط آنها بها سهاير مفهاهيم توضهيح داد شهود (آلهديابت و لهينهاونس،
 . 2103ده اين مرحله ،بيانات امام خميني ،طي سالها  0342الي  ،0373كه ده مجموعه  22جلد صهحيفه امهام

اردآوه شد است ،موهد برهسي قراه ارفت و داد ها مرت ط بها اقاصهاد مردمهي ،مشهاهكت مهردم و ماننهد آ ها
م اني بر اصل اش اع نظر  ،فيشبرداه و احصاء شد.
د .كداذاه داد ها و خلق نظريه :ده هوش داد بنياد ،سه مرحله كداذاه انجام ميشود كه خلهق نظريهه ده نايجهه
مرحلة سوم كداذاه صوهت ميايرد .اين سه مرحله ع اهتند از« :كداذاه باز»« ،كداهذاه محهوه » و «كداهذاه
اناخابي» (بلير . 2107 ،كداذاه باز ،فرايند تحليلي است كه از طريق آ  ،مفاهيم شناسايي شد و ويژايها و ابعهاد آنهها
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ده داد ها كشف ميشوند .ده اين مرحله ،نظريهپرداز داد بنياد ،مقولهها اوليهه اطالعهات ،ده خصهوص پديهد ده حهال
مطالعه ها بهوسيله بخشبند اطالعات شكل ميدهد .پژوهشگر ،مقولهها ها بر همهه داد هها جمهعآوه شهد  ،نظيهر
مصاح هها ،مشاهدات و وقايع با يادداشتها خود بنيا مياذاهد« .منظوه از مفاهيم ،برچسبها مفهومي هسهاند كهه
بر حواد) يا ساير پديد ها زد ميشوند» (ترابزاد جهرمي و همكاها . 0332 ،
كداذاه محوه  ،فرايند هبطدهي مقولهها به زيرمقولهها و پيوند داد مقولهها ده سطح ويژايها و ابعاد اسهت.
ده اين مرحله ،مقولهها ،ويژايها و ابعاد حاصل از كداذاه  ،باز تدوين شد و ده جا خود قهراه ميايهرد تها دانهش
فرايند ا ده موهد هوابط ايجاد اردد.
كداذاه اناخابي« ،به فرايند اناخاب مقوله محوه  ،پيوند نظاممند آ با ساير مقولهها ،اهزشگذاه هوابهط بهين
آنها و دهج مقولههايي كه نياز به تأييد و توسعه بيشار داهند ،اشاه داهد .ده واقهع ده ايهن مرحلهه ،نظريههپرداز يهك
نظريه ها از هوابط فيمابين مقولهها موجود ده مدل كداذاه محوه  ،به نگاهش دهميآوهد» (هما  .نظريه خلهق
شد ده اين مرحله ،شرحي اناراعي برا فرايند كه ده پژوهش مطالعه ميشود ،اها ه ميدهد.
ده اين بخش از تحقيق ،نكاهها كليد داد ها بهدستآمد از صحيفه امام ،تحليل شد و معاني يافت شهد از
آنها كداذاه ميشود .كدها ،اشاه به نكاهها و موضوعات كليد ده خالل بيانات حضرت امام داشهاه و تأكيهدات
ايشا ها بيا ميداهد .فرايند مقايسه و كناه ههم قهراه داد ايهن كهدها ،بهرا يهافان محوههها مشهارک موجهب
شكلاير مفاهيم شد .ده اين مطالعه ،هما اونهكه ده جدول  0آمد است ،تعداد  76مفهوم كلي به دست آمهد كهه
از اين مفاهيم ،شش مقوله اصلي اساخراج شد .معياه توقف ده كداذاه باز ،هسيد به غنا محاهوايي و اطالعهاتي
و ده حقيقت كفايت نظر است.
ده اام بعد  ،از ها مقايسه هر مفهوم ،با مفاهيم ديگر و نس تيابي بين آنها ،محوهها مشاركي كشف شد كهه
مقولهها ها به وجود آوهد .مفاهيم و مقوالت اساخراجي از بيانات حضرت امهام بهه تفصهيل ده جهدول  0بيها شهد
است .مثالً ،سه مفهوم «فراهم كرد زمينهها مشاهكت مردم ده اقاصاد» ،با دو مفهوم «حمايت از مهردم و تقويهت
آنها ده عرصه اقاصاد» و «نظاهت و كنارل كال اموه و جلواير از انحرافات» ،ذيهل مقولهة «بسارسهاز ها الزم
توسط دولت» قراه ارفاند.
ه  .يادنوشت نگاه  :يادنوشتها ،يادداشتهايي ميباشند كه پژوهشگر ده سراسر فرايند پهژوهش مينويسهد تها
ايد هايي ها ده موهد داد ها و مقولهها كداذاه شد شرح دهد.
و .اعا اهسنجي نظريه :پس از تهدوين يهك نظريهه ،نظريههپرداز داد بنيهاد ،فراينهد ها بهه وسهيله مقايسهه آ  ،بها
فرايندها موجود كه ده پيشينه تخصصي يافت ميشود ،اعا اهسهنجي ميكنهد .ده اناهها مراحلهي كهه ده بهاال
اذشت ،مفاهيم و مقوالت اساخراجي و ده نايجه ،مهدل اوليهه بهه تأييهد خ راها هسهيد و اعا اهسهنجي ميشهود.
اعا اهسنجي مدل اها ه شد  ،م اني بر جامعيت نظر تحليلهها و كداهذاه ها و نيهر جامعيهت مفهاهيم و مقهوالت،
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سنجش معياه اساخراج داد ها و مفاهيم ،م اني معرفتشناسي و اصول حاكم بر انديشهها حضهرت امهام و معيهاه
كنارل فرايند است كه بر اساس نظر محققا و حساسيت نظر آنها حاصل ميشود.
ز .نگاهش و اها ه نظريه :نظريهپردازا داد بنياد ،نظريه خودشا ها ده سه شهكل ممكهن اها هه ميدهنهد .الگهو
كداذاه بصر  ،مجموعها از قضايا (يا فرضيهها و داسااني كه به شكل هوايي نوشهاه ميشهود .ده ايهن مطالعهه،
سعي شد است از شكل اول بيا نظريه اسافاد و نظريه به صوهت الگو كداذاه بصر بيا شود.
بهطوه خالصه ،ميتوا مسير تكامل نظريه ده اساراتژ نظريهپرداز داد بنياد ها بهه صهوهت زيهر بهه نمهايش
دهآوهد (ترابزاد جهرمي و همكاها : 0332 ،
شكل  .2مسير تكامل نظريه ده اساراتژ نظريهپرداز داد بنياد

کدها

مقوالت

مفاهیم

نظریه

مفاهيم و مقوالت

با توجه به توضيحاتي كه اذشت ،منطق پژوهش ايجاب ميكند كه ابادا كداذاه ها ،سپس مفاهيم و مقهوالت و ده
مرحله آخر ،مدل اها ه اردد .ولي به علت محدوديت ده حجم مقاله ،ده اينجا تنها به ذكر مفهاهيم و مقهوالت و مهدل
بسند ميشود .ده ادامه ،ابادا مفاهيم و مقوالت و سپس ،مدل نههايي بههدسهتآمهد بيها و توضهيح داد ميشهود.
جدول  ،0بيانگر مفاهيم و مقوالت حاصل از كداذاه و تحليل بيانات حضرت امام خميني اسهت كهه ط هق هوش
نظريهپرداز داد بنياد ،به دست ميآيد:
جدول  .0مقوالت و مفاهيم نهايي مناج از كداذاه
مفاهيم

مقوالت

فرايند مشاهكت مردم ده اقاصاد

بيداه و خودباوه

همت ،عرم و اهاد

علل و عوامل مؤثر بر مشاهكت
مردم ده اقاصاد

قيام و مشاهكت

نس ت به جها اطراو
نس ت به ظرفيتها
ساخااه بيداه و خودباوه
اميدواه ملت
مفهومشناسي عرم و هت هبند آ
ايسااداي ده ها هدو
تفكر ده پيامدها هسيد به هدو
عرم و همت ده نايجه بيداه
مفهومشناسي قيام
نقش نيت ده قيام
فراهم آمد امكانات و ابراهها ماد
اولويتبند ده مشاهكت
اسالم و ايما
اجاماعات ديني و مسجد
جريا هسانها
ارو ها اثراذاه
محلها تحصيل علم
حس تعاو ده جامعه
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مفهومشناسي دشمن

نقش بازداهنداي دشمن ده مردمي شد اقاصاد

هجوم بر موج ات
مشاهكت مردمي

هجوم بر علل و عوامل
مؤثر بر مشاهكت مردمي
اقدامات
دشمن

هجوم بر فرايند
مشاهكت مردمي و ايجاد
اخاالل ده آ

دولت
فراهم آمد شرايط و امكانات
مشاهكت اقشاه مخالف
فراهم كرد زمينهها مشاهكت مردم ده اقاصاد
حمايت از مردم و تقويت آنها ده عرصه اقاصاد
نظاهت و كنارل كال اموه و جلواير از انحرافات
كشاوهز
صنعت
تجاهت
تأمين مالي
اصالح شرايط زنداي اكثريت مردم
از بين هفان فقر و محروميت
اساقالل و آزاد اقاصاد
هونق و هشد اقاصاد
كاهش فساد
كاهش شكاو ط قاتي
كاهش كمكاه و بيكاه
افرايش مصونيت دهوني و بيروني
اشخاص حقيقي يا حقوقي مخالف با اسالم
از دست داد منافع
بر هم خوهد نقشهها و طراحيها كشوه  ،منطقها و جهاني
تالش ده جهت نابود اسالم و اتحاد مردم
اخاالوافكني و جدايي بين قسمتها مخالف ملت
اناشاه اخ اه دهوغ
كوچك ،كماهزش و يا خالو واقع جلو داد دسااوهدها ملت
بره و با اهزش جلو داد آنچه به ضره ملت است
نااميد و بدبين كرد ملت نس ت به دولت با اسافاد از حربه ت ليغات
از چشم مردم انداخان هوحانيو و بدنه حكومت
كناه نگهداشان هوحانيت از جريا اموه اجاماعي و سياسي ملت
بيتفاوت باهآوهد و غافل كرد جوانا نس ت به مسا ل و از كاه انداخان اين نيرو
تالش جهت ده دست ارفان سرنوشت كشوه ،ملت و نظام
از بين برد بيداه مردم نس ت به ظرفيتها و اساعدادهايش
از بين برد ظرفيتها و اساعدادها ملت
تالش ده جهت ت ديل ملت به ملاي مصرفي ،وابساه و مقلد و بيخ ر از خود
فراهمآوهد شرايط فساد و بيبند و باه برا ملت
دلسرد كرد مردم و از بين برد اميدواه آنا نس ت به جمهوه اسالمي ،حكومت و آيند ايرا
اسالمي
جنگ سخت
ها انداخان
حمالت نرم به فرهنگ و افكاه ملتها
(من ع :يافاهها تحقيق

مدل نهايي

هما طوهكه اذشت ،ده اين مطالعه سعي شد است از شكل اول بيا نظريه اسهافاد و نظريهه بهه صهوهت الگهو
كداذاه بصر بيا شود .ده اين الگو ،نظريهپرداز داد بنياد ،مقولها ها از مرحلهها پيش اناخاب ميكنهد و آ ها
ده مركر فرايند كه ده حال تحليل آ است ،بهعنوا پديد مركر و محوه قراه ميدهد .سهپس ،سهاير مقولههها
ها به آ مرت ط ميكند .اين مقولهها به شرح زير هساند:

مقاله علمي پژوهشي :الگو
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مقوله محوه  :صوهت ذهني از پديد ا كه اساس فرايند است.
شرايط علّي :مقولههايي مربوط به شرايطي كه بر مقوله محوه اثر مياذاهند.
شرايط زمينها  :شرايط خاصي كه بر هاه ردها اثر مياذاهند.
هاه ردها :كنشها يا برهمكنشها خاصي كه از پديدة محوه مناج ميشود.
پيامدها :خروجيها حاصل از اساخدام هاه ردها است.
شرايط مداخلهار :شرايط زمينها عمومي ،كه بر هاه ردها اثر مياذاهند (شفيعا و موسو لقما . 0333 ،
با توجه به توضيحات فوق ،مقوله «فرايند مشاهكت مردم ده اقاصاد» ،بهعنوا مقولة محوه به دست آمد .ذيهل
اين مقوله ،سه مفهوم «بيداه و خودباوه »« ،همت ،عرم و اهاد » و «قيام و مشاهكت» قراه ارفت كه بهه ترتيهب،
سه اام تحقق فرايند مذكوه تلقي ميشوند .توضيح اينكه ،ط ق ناايج اين پژوهش ،برا مردميشد اقاصاد ده اهام
اول ،بايد ده مردم يك آااهي از جمله ده عرصهها اقاصاد ه دهد .اار اين آااهي ه دهد ،بههتهدهيج ده مهردم
عرم و اهاد ا ده جهت تحقق مردمي شد اقاصاد شكل ميايرد كه ده صهوهت وجهود شهرايط و بسهارها الزم،
منجر به مشاهكت مردم ده عرصهها اقاصاد خواهد شد.
حضرت امام برا مشاهكت مردم ده اقاصاد ،به طي مسير قا لاند كه بهطوهكلي از سهه اهام آاهاهي ،اهاد و
مشاهكت تشكيل شد اسهت (موسهو خمينهي ،0337 ،ج ،03ص  . 730آاهاهي و خودبهاوه از جملهه ده عرصهه
اقاصاد ،مهمترين و اولين اامي است كه بايد برا دسايابي به وضعيت مطلوب صوهت ايرد (همها  ،ص 736؛ ج،0
ص  . 034پس از اين مرحله است كه ده مردم همت و انگير برا حضهوه و مشهاهكت ده اقاصهاد پديهد آمهد و ده
اناها به مشاهكت مردم ده برپايي اقاصاد مقاوم منجر خواهد شد كه مقاومت ده برابر هجمهها اقاصهاد دشهمن
يكي از ويژايها آ خواهد بود .اين آااهي ،بايد نس ت به دو چير صوهت ايرد :نس ت به جهها اطهراو و نسه ت
به ظرفيتها كشوه و خود مردم (هما  ،ج ،00ص223؛ ج ،03ص  737و  . 736عناصر اصلي بهرا سهاخااه ايهن
آااهي ع اهتند از :فرهنگ حاكم بر جامعه با محوهيت هسهانه ،مسهجد بها محوهيهت هوحهاني ،مدهسهه و دانشهگا بها
محوهيت معلم و اسااد و خانه با محوهيت والدين (حسني و حسيني 0337 ،الف ،ص . 026
برا تحقق مقوله محوه كه توضيحات آ اذشت ،شرايطي الزم است .اين شرايط تحت دو دساه جا ميايرند:
شرايط علّي و شرايط زمينها  .ده اين مدل ،شرايط علّي شرايطي هساند كه بههعنهوا علهل و عوامهل تأثيراهذاه بهر
مشاهكت مردم ده اقاصاد ،از آنها ياد شد است و بهعنوا شرايط اوليه و پيشيني ،برا مردمي شهد اقاصهاد مهدنظر
بايد وجود داشاه باشند و تقويت شوند .اين شرايط از يك سو ،ده ايجاد آااهي اقاصاد مردم نقش ايفها ميكننهد و از
سو ديگر ،آ ها به سمت قيام و مشاهكت ده عرصهها اقاصاد جهت ميدهند .اين علهل و عوامهل ع اهتنهد از:
اسالم و ايما (موسو خميني ،0337 ،ج ،00ص  ، 033حس تعاو ده جامعه (هما  ،ص  ، 234مشهاهكت جمعهي
(هما  ،ص  ، 701اجاماعات دينهي (همها  ،ج ،03ص  323و  327و 331و مسهجد (همها  ،ج ،3ص 737؛ ج،03
ص 07؛ ج ،3ص  27و  ، 233جريا هسهانها (همها  ،ج ،06ص  337؛ اعهم از مط وعهات ،مجهالت ،هوزنامههها،
سينماها ،تئاترها ،هاديو و تلويريو  ،ارو هها اثراهذاه مهن جملهه هوحانيهت (همها  ،ج ،07ص  ، 03دانشهگاهيها،
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دانشجويا  ،برخي از هوشنفكرا و( ...هما  ،ج ،00ص 470؛ ج ،6ص  ، 366محلها تحصهيل علهم (همها  ،ج،3
ص  ، 70فراهم آمد شرايط و امكانات (هما  ،ص  ، 073و دولت (هما  ،ج ،03ص . 436
شرايط زمينها نير ده اين الگو ،به شرايطي اطالق ميشود كه شرايط ثانويه و بههعنهوا مكمهل شهرايط اوليهه
مطرح ميشوند .به ع اهت ديگر ،زماني كه فرايند مشاهكت مردم ده اقاصاد بهعنوا مقولة محوه و تحهت عملكهرد
و سازوكاه شرايط علّي به وقوع پيوست ،آنگا شرايط زمينها دخالت كرد  ،ها مشهاهكت مهردم ده اقاصهاد ها فهراهم
ميكنند .به ع اهت ديگر ،وجود شرايط علّي ها ميتوا به اونها بهعنوا شهرايط الزم و وجهود شهرايط زمينهها ها
ميتوا به اونها  ،بهعنوا شرايط كافي مطرح كرد .تحقق اين شرايط ،نيازمند بسارسهاز هايي اسهت كهه بايهد از
سو دولت صوهت ايرد و سير تحقق مشاهكت مردم ده اقاصاد ها تسهيل كند .وظايفي كه دولت ده ايهن جههت بهر
عهد داهد ،ده سه دساه جا ميايرند :فراهم كرد زمينهها مشاهكت مردم ده اقاصاد ،حمايت از مهردم و تقويهت
آنها ده عرصه اقاصهاد (حسهني و حسهيني 0337 ،الهف ،ص  203و نظهاهت و كناهرل كهال امهوه و جلهواير از
انحرافات (موسو خميني ،0337 ،ج ،06ص . 031
مشاهكت مردمي با توجه به توضيحاتي كه اذشت ،ده هر حوز و عرصه اقاصاد كه مردم توانايي آ ها داهنهد،
ميتواند صوهت پذيرد (هما  ،ج ،21ص 77-77؛ ج ،03ص  . 401-413از جمله حوز ها هاه هرد كهه حضهرت
امام به صراحت به آنها اشاه داهند ،ميتوا به چهاه حوز اشاه كرد كه ع اهتند از :حوز ها كشاوهز (همها  ،ج،3
ص  ، 377-374صنعت (هما  ،ج ،07ص  ، 240-241تجاهت (هما  ،ج ،20ص  007و تأمين مالي.
ط ق برهسيها اين پژوهش ،ده انديشه امام خميني ،تحقق اقاصاد مردمي موجب اصالح شرايط زنداي اكثريهت
مردم (هما  ،ج ،7ص  ، 077كاهش فقر و محروميت (هما  ،ج ،21ص  ، 342-333اساقالل و آزاد اقاصاد (هما ،
ج ،07ص  ، 341هونق اقاصاد (هما  ،ج ،00ص ، 407كاهش فساد (حسهني و حسهيني 0337 ،الهف ،ص ، 004-002
كاهش شكاو ط قاتي (موسو خميني ،0337 ،ج ،3ص  ، 460-461كاهش كمكاه و بيكاه (هما  ،ص 347؛ ج،00
ص  ، 427افرايش مصونيت دهوني و بيروني (حسني و حسيني 0337 ،الف ،ص  237خواهد شد .ده اقاصاد مردمي ،كهه
همه ظرفيتها جامعه از جمله ظرفيتها انساني به كاه ارفاه ميشهود ،بسهياه از تواناييهها بهالقو انسها ها
محروم ،بالفعل شد و بنابراين ،فقر هيشهكن مياردد .به ع اهت ديگر ،مردممحوه ده اقاصاد دهبرايرندة منافع محرومين
خواهد بود؛ چير كه ده اقاصاد سرمايهداه و اشاراكي موهد توجه قراه نگرفاه است (موسهو خميني ،0337 ،ج ،21ص
 . 341دهحاليكه ده اقاصاد موهد نظر اسالم كه مشاهكت مردمي ده حوز ها مخالف اقاصاد يكي از مؤلفهها آ است،
اقاصاد خودكفا و بدو وابساگي ،به نفع همگا و نه به نفع حداكثر و يا برخي اقشاه جامعه ،با اهميهت بهه ضهعيفا و
مسامندا  ،نه مامكنين مرفه و زهاندوزا خواهد بود كه به دن ال باهوه كرد و شكوفايي ظرفيتها اقاصهاد اسهت و
برا هشد بيشار كوشش ميكند (هما  ،ج ،03ص 343؛ ج ،20ص . 444
جرء نهايي الگو ،نقشي است كه دشمن ده آ ايفا ميكند .ده اين مطالعه ،ذيل شرايط مداخلهار مهوهد برهسهي قهراه
ارفاه است .دشمن ده طول تاهيخ ،از مكاب ملت ايرا اسالمي بسياه ضربه ديد و همه اقداماتي كه عليهه ملهت انجهام
ميدهد ،به دليل ضربها است كه خوهد است (هما  ،ج ،07ص  026-027و  . 233-223دشمن پهيش از انقهالب ،از
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يك سو ،از قِ َل كشوه منافع زياد مثل نفت ،بازاه مصرو ،موقعيت سوقالجيشي و ...بهه دسهت مهيآوهد كهه پهس از
انقالب اسالمي ،ملت ايرا دست آنها ها كوتا كرد اسهت (همها  ،ج ،00ص  . 434از سهو ديگهر ،انقهالب اسهالمي
ايرا بسياه از نقشهها آنها ده كشوه ،منطقه و جها ها بر هم زد است .بنابراين ،مخالفهت دشهمن بها مكاهب ملهت
است (هما  ،ج ،3ص  . 371به همين جهت ،دهصدد از بين برد آ و هر چير است كه ده جهت تقويت يا حفهظ آ
باشد .ازاينهو ،با مردميشد به اين جهت كه موجب تقويت و هشد شهئو مخالهف ايهرا اسهالمي از جملهه اقاصهاد و
پيشرفت آ و حفظ و تقويت مكاب خواهد بود ،مخالفت كرد و تالش خود ها برا به نايجه نرسيد آ بهه كهاه بسهاه
است .اقدامات دشمن ده اين خصوص ،ده سه حوز جا ميايرد :هجوم بر فرايند مشاهكت مردمي ،هجهوم بهر علهل و
عوامل مؤثر بر مشاهكت مردمي و دخالت ده شهرايط زمينهها مشهاهكت مهردم .ده حهوزة اول ،از بهين بهرد آاهاهي و
خودباوه مردم و نابود ظرفيتها و اساعدادها و دلسرد كرد مردم و نااميد كرد آنا نس ت به جمههوه اسهالمي
(هما  ،ج ،02ص  ، 333حكومت و آيند كشوه و حمهالت سهخت و نهرم (همها  ،ج ،07ص  ، 004از جملهه اقهدامات
دشمن است .از جمله اقدامات حوزة دوم نير ميتوا به اناشاه اخ اه دهوغ (هما  ،ج ،07ص  ، 463كماهزش و يها خهالو
واقع جلو داد دسااوهدها ملت (هما  ،ج ،07ص  026-027و  ، 233-223نااميد و بهدبين كهرد ملهت نسه ت بهه
دولت (همها  ،ج ،07ص  ، 270-271كنهاه نگهداشهان هوحانيهت از جريها امهوه (همها  ،ج ،03ص  ، 433بيتفهاوت
باهآوهد و غافل كرد جوانا نس ت به مسا ل و از كاهانداخان اين نيرو (هما  ،ص  210اشاه كرد .ده حوزة سهوم نيهر
ميتوا به اقدام دشمن ها بيا كرد :نفوذ ده دسهاگا ها تصميمسهاز و تصهميماير مسهئوال (همها  ،ج ،07ص
 063-066و تالش ده جهت ده دست ارفان سرنوشت كشوه ،ملت و نظام.
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نايجهاير

با توجه به اهميت اقاصاد مقاوماي و مردممحوه بهعنهوا يكهي از اهكها آ  ،ده ايهن مطالعهه بها برهسهي بيانهات
حضرت امام خميني ده حوزة مشاهكت مردمي ده اقاصاد و به كمك هوش نظريهپرداز داد بنياد ،تعداد  76مفههوم
كلي به دست آمد ،كه از اين مفاهيم ،شش مقوله اصلي اساخراج شد .با برهسي اهت اط بين مقهوالت و كشهف هوابهط
علّي بين آنها ،الگويي برا مشاهكت مردمي به دست آمد كه ده باال توضيحات و نما شماتيك آ اذشت .ده ايهن
الگو ،فرايند مشاهكت مردم ده اقاصاد ،بهعنوا مقولة محوه موهد برهسي قراه ارفت و توضيحاتي پيرامهو شهرايط
علّي ،شرايط زمينها  ،حوز ها هاه رد  ،پيامدها و شرايط مداخلهار ده مردمي شد اقاصاد اها ه شد.
ازآنجاكه هدو اين پژوهش ،تنها بيا الگو مشاهكت مردم ده اقاصاد بر اساس بيانات حضرت امهام بهود  ،ده
آ به ساير ابعاد بحث مردميكرد اقاصاد ،از جمله آسيبشناسي اقاصاد ايرا از ايهن جههت پرداخاهه نشهد اسهت؛
زيرا از يك طرو بحث مردميكرد اقاصاد ،به دليل ابهامات فراوا حول آ  ،نيازمند كاههها پژوهشهي اسهارد و
جدااانها است .از سو ديگر ،قضاوت دقيق ده اين خصهوص نيازمنهد شاخصسهاز ده حهوزة اقاصهاد مردمهي و
تط يق آ با شرايط موجود است و شاخص آماه خاصي هم وجود نداهد كه بهواسطة آ  ،باوا ميرا مردمي بهود
اقاصاد ها سنجيد .اما از اين جهت كهه مردممحهوه  ،يكهي از اهكها اقاصهاد مقهاوماي بهود و ايهن امهر ها عهالج
مشكالت اقاصاد كشوه محسوب ميشود ،ده اين مقام بحث آسيبشناسي اقاصاد ايهرا  ،از حيهث مردمهي بهود ،
م اني بر تعريف حضرت امام از اقاصاد مردمي و ناايجي كه چنين اقاصاد از نظر ايشا دهپي خواهد داشهت ،بيها
و هاهكاهها مرت ط اها ه ارديد است.
ده اقاصاد مردمي ،ط ق تعريف حضرت امام از اين اقاصاد ،اوالً ،حضوه مردم آااهانه اسهت .دهحهاليكهه اقاصهاد
سرمايهداه از طريق جلواير از بيداه مردم ،برداي جديد به وجود آوهد است كه ده آ  ،اقشاه عظيم مردم بهه
برداي سرمايهداها و جها خواها دهآمد اند (موسو خميني ،0337 ،ج ،21ص 333؛ ج ،01ص  . 006ثانياً ،حضهوه
مردم فعاالنه است؛ ولي ده اقاصاد ايرا مشاهد ميشود كه حضوه مردم ده اقاصاد ،بهصوهت منفعالنهه و بيشهار بهه
ت ع حضوه سرمايه ه ميدهد .ثالثاً ،حضوه مردم داوطل انه و ماناسب با توا افراد است ،اما ده نيرو كاه ايرا  ،يهك
بيهغ اي يا كمهغ اي به كاه و محيط كاه مشاهد ميشود كه آماه بهر وه اويا آ اسهت .هابعهاً ،ايهن حضهوه ده
تمامي عرصهها اقاصاد حاي ده عرصه تجاهت خاهجي است .دهحاليكه وضعيت بازهااني كشوه و صهادهكننداا و
واهدكننداا اين عرصه ،مطلب ديگر ها نشا ميدهد .خامساً ،ده اقاصاد مردمي همة مهردم و همهة ظرفيتهها
اقاصاد حضوه داهند ،ولي نر بيكاه و ظرفيتها معطل انساني ،جغرافيهايي و خهداداد كشهوه اويها مطلهب
ديگر است .از سو ديگر ،وقاي از جن ه ناايج مردميشد اقاصهاد ،اقاصهاد ايهرا مهوهد برهسهي قهراه ميايهرد،
مشاهد ميشود كه مردم ده اقاصاد كشوه ،جايگا چنداني نداهند .از جمله ناايج مردميشد اقاصاد از نظهر حضهرت
امام ،كاهش فقر و محروميت ،هونق اقاصاد ،كاهش فساد ،كاهش شهكاو ط قهاتي و كهاهش كمكهاه و بيكهاه
است .دهحاليكه آماهها مربوط به هشد اقاصاد  ،فساد ،شكاو ط قهاتي و سهاير مؤلفههها كهال اويها چنهين
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وضعياي نيست .ال اه كاهاا ها صنعاي ،برخي تعاونيها ،تهأمين ماليهها مردمهي ،صهندوقها قرضالحسهنه و
مواهد از اين دست ،تا حد بيانگر مشاهكت مردمي ده اقاصادند .اما مردممحوه مدنظر حضرت امهام ها نميتهوا
صرفاً ده مصاديق اينچنيني خالصه كرد ،بلكه بايد به چنين اقاصاد  ،بهصوهت يهك نظهام و يهك سه ك زنهداي
اقاصاد جديد نگريست (حسني و حسيني 0337 ،ب ،ص . 6-7
با اين توضيح ،برا مردميشد اقاصهاد ،هيلاهذاه ها اقاصهاد بايهد بهه اونهها باشهد كهه عرصههها
اقاصاد ها با بدنه و پاانسيلها مردمي دهاير كند؛ بدو اينكه اقاصاد دچاه انحصاه دولاي يها خصوصهي اهردد .از
مهمترين وجو هيلاذاه مذكوه« ،فراهم كرد شرايط علّهي» و «تحقهق شهرايط زمينهها » مشهاهكت مهردم ده
اقاصاد است كه ده ادامه توضيح داد شد اند.
الف .توانمندساز مردم و آااهيبخشي به آنها (فراهم كرد شرايط علّي
برا مردميكرد اقاصاد ،ابادا بايد فضا حهاكم بهر عرصههها اقاصهاد  ،از نظهر پيشزمينههها و مقهدمات
قانوني ،فرهنگي و ...ده هاساا توانمندساز اقشاه مخالف مردم قهراه ايهرد ،تها اسهاعدادها و پاانسهيلها مردمهي
شكوفا شود .مثالً ،بايد امكانات و سرمايهها ده اخاياه مردم افرايش يابد ،به آنها اجاز مديريت كهرد ده حوز هها
مرت ط به خودشا داد شود ،از لحاظ فكر و آموزشي اهتقاء يابند و از نظر اقاصاد به بلوغ برسند.
اساساً مردميساز اقاصاد ،مسالرم بالفعل كرد ظرفيتها مردمي و افهرايش قابليتهها پيشهيني آنهاسهت.
مثالً ،مهاتير محمد سياسامداه مالريايي ،برا انجام اصالحات اقاصاد و حركت كشوه مالر  ،به سمت محصهوالت
صنعاي و داها تكنولوه پيش هفاه ،ابادا يك دوهة اذاه سه سهاله تعريهف كهرد و ده آ آموزشهها و مهاهتهها
الزم برا اين حركت ها بهصوهت هايگا ده اخاياه مردم قراه داد .او اين كاه ها انجام داد ،تها مهردم آمهاداي اوليهه ها
پيدا كنند و زماني كه ميخواست اصالحات ها شروع كند ،مردم كمار آسيب ب ينند .اين كاه ،ده جهت مردميكهرد
اقاصاد بود كه ده آ ابادا ظرفيتها و اساعدادها مردم ها شكوفا كرد و سرمايهها آنها ها افرايش داد.
ازآنجاكه آااهيبخشي به مردم و خودباوه ده عرصهها اقاصاد  ،از مهمترين لهوازم توانمندسهاز آنهاسهت،
م اني بر بيانات حضرت امام توصيه ميشود ظرفيتها هسانها كشوه از جملهه صهدا و سهيما ،منهابر ،آمهوزش و
پروهش و ،...ده جهت آااهيبخشي به مردم ،خودباوه آنا ده حوز هها اقاصهاد  ،تهرويج و افاما سهاز ايهن
فرهنگ و افرايش بصيرت و مشاهكت آنا همهاساا شد و آااهيها مرت ط با جنگ اقاصاد  ،تحهريم ،حمايهت از
توليد ملي ،دسيسهها فرهنگي ،اقاصاد مقاوماي و مواهد از اين دست ها به مردم مناقهل كننهد .همچنهين آنها ها
نس ت به فرصتها و ظرفيتها اقاصاد  ،ده حوز ها مخالفي چو تجاه  ،كشاوهز  ،منابع ط يعي ،معهدني و...
آاا نمود و از سرارم كرد مردم به مسا ل بياهميت و كماهميت ،يا مصرفي باهآوهد آنها بپرهيرند.
ب .ايجاد محيط نهاد و كاهش هرينهها مشاهكت (تحقق شرايط زمينها
برا تحقق اقاصاد مردممحوه ،دولت عالو بر نقشي كه ده كناه ساير عوامل ده زمينه تقويت شهرايط علّهي ايفها
ميكند ،ده تحقق شرايط زمينها نير نقش مهمي بر عهد داشاه و بايد محيط نهاد موهدنيهاز جههت مشهاهكت ها
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آماد كند ،بهاونها كه افق فعاليت اقاصاد برا مردم شفاو و جذاب شود .ده اين فرايند ،دولهت اباهدا وظيفهه داهد
تا فضايي ها ايجاد كند كه مردم باوانند مديريت اموه اقاصاد ها به دست ارفاه و ده اقاصهاد كشهوه حضهوه فعهال و
تأثيراذاه داشاه باشند .اام بعد  ،حمايت از اين مردم و تقويت آنها و اها ه امكانات الزم به آنها ميباشد .ده اام سهوم
نير دولت بايد به نظاهت و كنارل كال اموه بپهردازد و از انحرافهات و خطاهها جلهواير كنهد .مهواهد زيهر ،از جملهه
اقداماتي است كه ده اين جهت توصيه ميشود:
 ايجاد محيط نهاد الزم و كاهش هرينهها مشاهكت مردم ،از طريق تسهيل فضا كسبوكاه و اصالح يهاوضع قوانين مربوطه؛
 افرايش دانش و مهاهتها مردم ،ده حوز ها اقاصاد و حقوقي مرت ط ،از طريهق ايجهاد ،اهتقهاء و توسهعهمراكر فني ه حرفها و آموزشها ضمن خدمت؛
 توانمندساز بدنه مردمي ،از طريق قراه داد امكانات و سرمايه الزم ده اخاياه آنها؛ توزيع مناسب ،شفاو و ضابطهمند منابع از طريق اصالح ساخااه نظام بانكي و تأمين مالي؛عليهغم تاكيدات امام خميني ،ماأسفانه ده ت ديل ايدة اصلي مردممحوه  ،بهه يهك هاهكهاه عملهي و اجرايهي
موانعي پيش آمد و عمالً برخي از سياستها اتخاذ شد ده ج.ا .ايرا  ،ده هاساا مردممحوه ن ود  ،حاهي اهاهي
ده جهت محدود كرد نقش مردم ده معنا موهد نظر اين مقاله بود است .ازاينهو ،توصيه ميشود ده پژوهشهها
آتي يك آسيبشناسي همهجان ه ده اين زمينه صوهت ايرد ،تا زمينة عملي بهرا تقويهت نقهش مهردم ده اقاصهاد و
پياد ساز ايد مردممحوه

انجام پذيرد.

مقاله علمي پژوهشي :الگو

مشاهكت مردم ده اقاصاد 043  ...
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