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  solimani@isu.ac.irدانشگا  امام صادقسياسي  اقاصاداساادياه ارو  /  محمد سليماني
 03/13/0333ه پذيرش:  16/17/0333دهيافت: 

 
 چكيد 

اهكا  اقاصاد مقاوماي، مردمي شد  اقاصاد است، الزم است الگو  مشخصي از اين هكن و ابعاد ازآنجاكه يكي از 

ها  اجاماعي، شكوفا ها  مردم ها ده برخي عرصهبا اتكا به اين الگو، توانساند ظرفيت آ  اها ه اردد. امام خميني

هجوع بهه انديشهه ايشها  جههت دهک و هو، كرد  و از آ  برا  تحقق اهداو انقالب اسالمي كمك بگيرند. ازاين

هسد. اين مقاله، تالش داهد تا به اين سؤال پاسهخ دههد كهه بهر اسهاس طراحي الگو  مذكوه، ضروه  به نظر مي

، مشاهكت مردم ده اقاصاد چه الگهويي داهد؟ بهرا  پاسهخ بهه ايهن سهؤال، بهه كمهك هوش انديشه امام خميني

تحليل و كداذاه  وا  ده صحيفه نوه، موهد برهسي قراه ارفت. پس از تجريه، بيانات ايش«بنيادپرداز  داد نظريه»

يد بر مقولهه محهوه ، شهرايط تأكها  حاصل از بيانات ايشا ، الگو  مذكوه، ده قالب يك الگو  بصر  و با داد 

شهاهكت مهردم ده ها  هاه رد  و پيامدها اها ه شد. بر اساس اين مهدل، بهرا  مار، حوز ا  و مداخلهعلّي، زمينه

ها  دشمن، بايد شرايط علّهي مشهاهكت مهردم ده اقاصهاد ها تقويهت و شهرايط اقاصاد، ضمن هوشياه  از دسيسه

 ا  آ  ها فراهم كرد تا فرايند مشاهكت مردم ده اقاصاد محقق شود. ينهزم

 .، مشاهكت مردميبنياني، مردماقاصاد مقاوماي، امام خميني ها:كليدواه 

 JEL: A19, D29, P4بند  ط قه

  

Ma‘rifat-e Eghtesād-e Islāmī ______________________ Vol. 11, No. 1, Fall & Winter 2019-20    



032    ، 0333، پايير و زمساا  20سال يازدهم، شماه  اول، پياپي 

 مسئلهمقدمه و بيا  

مشهاهكت ، همچهو  سياسي، نظامي و سازنداياونااو  ها  ايرا  به دليل مشاهكت مردم ده عرصه اسالمي جامعه

ها  مردمهي ده باليها  ط يعهي و يندها  اناخاباتي، دفاع مقدس، نهضت سوادآموز ، جهاد سازنداي، پويشاده فر

بره  بسياه  ها از اباهدا  و مواهد  از اين دست، جامعه مردمي است كه با همين هويكرد نير توانساه موانع كوچك 

  علمي، نظهامي و... هاعرصهها  شگرو ده يشرفتپهغم همه انقالب تاكنو  پشت سر بگذاهد. با اين وجود و علي

هنهوز دهايهر مشهكالت اقاصهاد  اسهت. هاهكهاه حهل ايهن  ،از اذشت چند دهه از انقالب اسهالميپس ده كشوه، 

هها  آ  يژايوترين ا تهرين و پايههيكهي از مهم ،شد  اقاصهادكه مردمي مشكالت، تحقق اقاصاد مقاوماي است

  .27 ص، 0337هود )يوسفي، شماه ميبه

نقش محوه  و كليد  مردم ده جهت تحقق اقاصاد مقاوماي، مطل ي است كه هم بها هجهوع بهه ادبيهات 

ها  ابالغي اقاصاد مقهاوماي، قابهل تشهخيص اسهت. مقهام معظهم ياستساقاصاد مقاوماي و هم از مقدمه و 

 فرمايند:هه ر ، ده اين زمينه مي
مالحظه شد . تجربه هم به ما نشا   هااستيمحوه  است كه ده اين ساقاصاد مقاوماي مردم  هااستيس  هايژاياز و

آ ، دفاع  ةنشانه و نمون ...آيند دست خدا هم هست. مردم مي جا هركه  كندمي، بيانات و معاهو اسالمي هم تأكيد دهدمي

چو  مردم ده ميدا  بودند، كاهها  ؛سال است 37اين  دشواه  هاآ  اذه از اردنه ةآ  خود انقالب و نمون ةساله، نمونهشت

  .0332/اسفند/21 ، هه ر )بيانات اقاصاد  به اين كمار بها داديم ةما ده زمين ،پيش هفاه

سهاز  كليهه تأمين شهرايط و فعال»يد شد  تأكها  ابالغي اقاصاد مقاوماي نير موهد  كه بر آ  ياستسده بند اول 

منظوه توسعه كاهآفريني و به حداكثر هسهاند  مشهاهكت به ،و علمي كشوه انساني ها يهسرما امكانات و منابع مالي و

جمعي و تأكيد بر اهتقاء دهآمد و نقهش ط قهات  ها  اقاصاد  با تسهيل و تشويق همكاه ها يتآحاد جامعه ده فعال

 است.« دهآمد و ماوسطكم

ها بهين اجهرا  خهود  است، هر چه بيشار باواند قدهت ها  بيروني مواجها  كه با شوکديگر، مجموعهسو  از 

مث ت بين نهر   ةآوه  و مقاومت آ  باالتر خواهد بود. هابطدوام ،كرد  و نر  مشاهكت ده آ  باالتر باشد خود پراكند 

به ع اهت ديگر، اار نظهام  .بر اين ادعاستشاهد   ، 0336مشاهكت نيرو  كاه و مقاومت اقاصاد  )شقاقي شهر ، 

فشهاهها  اقاصهاد ، نظهام به هنگام اقاصاد  طوه  باشد كه با قاعد  وسيعي از هرم اجاماعي اهت اط نداشاه باشد، 

بايهد توسهط همها  چنهد بهازيگر خهاص صهوهت بگيهرد.  ،اقاصاد  مدافعين زياد  نخواهد داشت و دفاع اقاصاد 

ها صهرفاً ده ها و سهرمايهيعني بخش اعظمهي از برنامهه ؛د  و توانمند باشدكه اار بدنه فعاال  اقاصاد  اساردهحالي

ها  اقاصاد  خاصي يا فقط ده يك محدود  جغرافيايي خاصي تمركر پيدا نكرد  باشد، آنگا  مقابلهه بها چنهين بخش

 ، بسهياه شهود كهه ج ههه مقاومهت اقاصهاديمموجب  ،مشاهكت مردم ده اقاصاد بسياه دشواه خواهد بود. ،اقاصاد 

 . 0333)خاندوز ، تر و ده پشت صحنه اقاصاد، حاميا  بسياه ماكثر  وجود داشاه باشد قو 
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ينهد و اشهروع ده ايهن فر ةيند  بايد طي شود؟ نقطاشد  اقاصاد، چه فربا توجه به توضيحات فوق، برا  مردمي

بر مشاهكت مردم اثراذاهند؟ موج هات  ،به كدام بخش بايد اهميت بيشار  داد؟ چه علل و عواملي ؟منداكدمراحل آ  

بايهد مشهاهكت داد  شهوند؟  ،يي از اقاصهادههاحوز ؟ مهردم ده چهه نهد  اقاصهاد  كدامهاعرصهمشاهكت مردم ده 

 شد  اقاصاد داهد؟چه ناايجي به دن ال داهد؟ دشمن چه نقشي ده جلواير  از مردمي ،شد  اقاصادمردمي

فوق، ترسيم و طراحي مهدل و  سؤاالتقق آنچه اذشت و پاسخ به الزمة حركت به سمت اقاصاد مردمي، تح

الگويي برا  اقاصاد مردمي است تا ده چاهچوب آ ، باوا  بهه ابعهاد اقاصهاد مردمهي، بهه صهوهت يهك سيسهام 

، شناخت و باوه دهسهاي از مهردم ايهرا  داشهاه اوالًبه سراغ كساني هفت كه  بايدنگريست. برا  اين كاه، نخست 

محهوه  ها باشند مردم توانساه، ثالثاًمثابة نظام فكر  قابل اعاماد نظر انداخت. ، باوا  به انديشه آنا  بهاًيثانباشند. 

   اجاماعي تحقق بخشند.هاعرصهده برخي از 

بهاهرين  ، داها ها، محل هجوع بسهياه خهوبي اسهت. ايشها به دليل داها بود  اين ويژاي ،ينيخمانديشه امام 

و ملت ايرا  اسالمي بودند؛ زيرا توانساند با باوه به ايهن ملهت بهره  و سهپرد  صهحنه بهه مهردم، شناخت از مردم 

يهك ها  خود، دفاع مقدس ها با حضوه آنها  هقهم برننهد. از و با هدايت ،انقالبي چو  انقالب اسالمي ها خلق كرد 

خهود ها ده عصهر حاضهر عملهي و  فههم اسهالمي ايشها  توانسهاه .، قرا ت كنوني از اسهالم اسهتنظرات امامسو، 

ده منصب مرجعيت و هه ر  امت ايفها  نقهش كهرد  و وقاهي چيهر  ها بهر زبها  جهاه   هاسالساز  كنند، نظام

آنچه ايشا  ده عرصه سياست ده مقام نظهر و سو  ديگر، اشراو داشاند. از  هاجن هبه قطع بر بسياه  از  ،ساخانديم

ساز  ايشا  است. امهام از عمق نظام امر نشا اين  .تاكنو  به قوت خود، پابرجاست ،اندعمل )نهادساز   بيا  داشاه

كاه و صحنه و اباكاه عمل ها به مردم وااذاه نمود. ايشا  با ايجاد بيداه  و خودباوه  ده ملت، عهرم و قيهام  خميني

 فاع مقدس ها هقم برنند.مردمي ايجاد كرد  و توانساند به كمك مردم، وقايع شگرفي چو  انقالب اسالمي و د

، ديهداا  حضهرت امهام خمينهي بهر اسهاس»اسهت كهه اين سؤال اصلي پژوهش  ،با توجه به توضيحات فوق

 .«كند؟مشاهكت مردم ده اقاصاد از چه مدل و الگويي ت عيت مي

ده بخش اها ه مدل، به جهدول مفهاهيم و  ،ابادا پيشينه و هوش تحقيق ذكر شد  و سپس ،ده پاسخ به سؤال فوق

مقوالت مدل مشاهكت مردمي، نما  شماتيك آ  و توضيحات مربوط به اجهرا  مهدل مهذكوه پرداخاهه شهد  و ده 

 شود.اير  تحقيق بيا  مينايجه ،اناها

 ات نظر يادب

، ص 0333است )عميهد، « با هم شريك شد  و شركت كرد  با هم»معنا  مشاهكت ده لغت، اسم مصده به

شود كه عامل با توجه به اناظهاهات افهراد ديگهر، آ  ها انجهام يم  و ده اصطالح، به كنش يا عملي افاه 344

  .0334دهد )االبي و اخشي، يم

 ،ها  مشهاهكتيهنظرها و يداا د ، ولي ده 2113ا  طوالني و پيچيد  داهد )كُر  وال، يخچهتاهاارچه مشاهكت 
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 . ده نگهرش اول، 0330نگرش خرد و نگرش كال  )شهياني و همكهاها ،  :ها تشخيص داد توا  دو هويكرد عمد يم

صهوهت خهرد ده ايرد و موضوع بحث آ ، مشاهكت اعضا  جامعه بهيممشاهكت از حيث خرد آ  موهد برهسي قراه 

شهود. يمث   اقاصهاد  بحههابنگا   مخالف مشاهكت بين هاحالت، از هامدليك فعاليت اقاصاد  است. ده اين 

چهه »، «به چهه ميهرا  سهرمايه نيهاز اسهت؟» :شود، چنين استيمبحث  آنهاي كه ده اين نوع از مشاهكت از سؤاالت

چه قواعد  بهر »، «دهصد سهم بر  عوامل چه ميرا  است؟»، «شود؟يمحاصل  كنند شركتها  يمتمنافعي برا  

شهود، يماز آ  بحهث  وكاهكسهب  هامدلكه ده  ،ت افرادو... . انواع مشاهك« ايجاد يا انفكاک مشاهكت حاكم است؟

و « مشهاهكت تجهيراتهي»، «مشهاهكت پژوهشهي»، «مشهاهكت بازهاهاني»، «مشهاهكت مهالي»از اين نهوع اسهت. 

 شوند.يم ، از انواع مشاهكاي هساند كه به اين دساه مربوط« اپروه مشاهكت »

افكند و موضوع بحث آ ، مشهاهكت اعضها  يماما هويكرد دوم مشاهكت، به آ  از منظر جمعي و اجاماعي نظر 

ده ق هال اههداو و  ،، از هفااه اجاماعي اعضا  يك جامعههامدلاقاصاد است. اين  ةبه شكل اجاماعي ده حوز ،جامعه

 ،توانهد بهه وقهوع بپيونهدديمبهين دو فهرد  كهه ،  مخالف مشاهكتهاحالتكنند و به يم  اقاصاد  بحث هاحوز 

اعضا  جامعهه  ،شود كه طي آ يماطالق   اداوطل انهها  اهاد  و يتفعالپردازند. ده اين هويكرد، مشاهكت به ينم

شهوند يمصوهت مساقيم يا غيرمساقيم ده شكل داد  به حيات اجاماعي خود سهيم ده اموه جامعه شركت كرد  و به

ينهد  امشاهكت مردم از چه فر»، «عوامل اثراذاه بر مشاهكت مردم ده اقاصاد چيست؟ . »0336ها ، )اسدپوه و همكا

ي اسهت سهؤاالتو...، از جمله « توانند مشاهكت داشاه باشند؟يم  اقاصاد  هاحوز مردم ده كدام »، «كند؟يمت عيت 

 از نوع هويكرد دوم است.پژوهش، اين شود. مشاهكت مدنظر ده يمبحث  آنهااز  ،هامدلكه ده اين 

اسههكات »و « جيمههر ميجلههي»، «جهها  ترنههر»، «ديويههد دهيسههكل»، «شههر  اهنشههااين»  مشههاهكاي هامههدل

طهوه مخاصهر بهه ،شهود كهه ده ادامههيمكهه ده هويكهرد دوم مطهرح  باشندمييي هامدلين ترمهماز  ،«ديويدسو 

 توضيحاتي ده موهد هر يك آمد  است.

  Sherry Arnstein) نيمدل شر  اهنشاا. 0

ده  ،اهنشهااينميالد ، نقش مشاهكت شهروندا  ده جوامع، بيش از پيش موهد توجه قراه ارفت.  0371 ةده اواخر ده

كهرد   و ت يين بندسطحها به نحو  هوشن  «مشاهكت»مناشر شد، مفهوم  0373  كه برا  اولين باه ده سال امقاله

نيهر شهناخاه شهد  اسهت، از عضهويت « نردبا  مشهاهكت»كه به مدل   . اين مدل0334، هضواني )ح ي ي و سعيد 

ي، مشهاوه ، هسهاناطالعي ي، دهمها ، فرعهوامصرو و عهدم مشهاهكت تها مشهاهكت واقعهي ها دهبهر ارفاهه اسهت. 

دهنهد يم  ايهن نردبها  ها تشهكيل هاپلهبخشي، همكاه ، قدهت تفويب شد  و نظاهت شهروند، به ترتيب تسكين

  .3 ، ص2102اها ، )ديويس و همك

برخهوهداه  يقدهت يراز ه شهروندا  نردبا ، عدم مشاهكت وجود داهد و ينا هپل ترينيينپا ده ،يناهنشاااساس نظر  بر

سهرپوش اذاشهان بهر  پردازنهد.يمي ي فراز مشاهكت، بهه عهوام ي ساخاگيشكل يجادبا ا ،هاسازما ي برخ يااه يساند.ن
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 يقشههروندا  نسه ت بهه حقها به يهساناز اطالع ياست. مرات  دهما  ههدو پل ي،نظرسنج يقاز طر هفااهها و هايداا د

، حركت به سو  جلهب مشهاهكت  سازآاا  همناسب ده مرحل عملكردصوهت  ده .بعد  است هها، پلبرنامه  موجود دهباه

 يهنا يجههخواههد بهود. نا ودمندايرنداا  سيمبرا  انعكاس نظرات شهروندا  به تصم ،و مشاوه  شوديم آغاز شهروندا 

 شهود؛يمحسهوب نم يكه مشاهكت واقع بخشينطوه موقت و تسكبه اما ؛مشاوه ، برخوهداه  كم از حق مشاهكت است

 يشهينما يطل از مسهاوات مرات ي با صاح ا  قدهت است و اير يمبرخوهداه ن ود  و تصم ياز اقاداه كاف يعني شهروندا 

شهد  و  يبكهه ده قالهب همكهاه ، قهدهت تفهو شوديم يد د ي مشاهكتاشكال واقع ،ده پلكا  بعد  آيد.يبه وجود م

 يهنكهه ا انهديد عق ينبر ا مخالفا  مذاكر  است. ةقدهت شهروند به واسط يعتوز يانگرو ب شونديمطرح م شهروند نظاهت

 شهود.يم يمناسب خدمات عمهوم همانع از اها  طل ا ،فرصت اسافاد و امكا  سوء ييبود ، ناهسا برينههر يلبه دل ،سطح

  .0330)شياني و همكاها ،  برد يپ يو واقع يبه تفاوت مشاهكت تصنع توا يم ين نردبا با ا ،ده واقع

  David Driskellسكل )يد دهيويمدل د. 2

  :0333فرد،  ، مشاهكت بر سه اعاقاد ذيل م اني است )هج ي و دانش2112) ديويد دهيسكلط ق الگو  مشاهكاي 

 بايد به نفع ساكنا  محلي باشد. ،اول و پيش از همه ةده وهل ،توسعه .الف

 ترين اطالعات ها دهباه  آ  محدود  داهند.يقدقكنند، يمير  زنداي هبرنامهمردمي كه ده محدود  موهد  .ب

 اير  داهند.يمتصمپذيرند، سهم بيشار  برا  مشاهكت ده يميرات ها از تصميمات تأثمردمي كه بيشارين  .ج

، «عهدم مشهاهكت»و « مشهاهكت»تهر يكل، اشكال مخالفي از مشاهكت وجود داهد كه ده دو دسهاه دهيسكلاز نظر 

ي نمايشي و تريين، از اشكالي است كه ده دساه عدم مشهاهكت و مشهاوه ، طل مساواتايرد. دساكاه  و تقلب، يمجا  

 ايرد.يمپذير  مردم نير از جمله مواهد  است كه ده دساه مشاهكت جا  يتمسئولشد  ده تصميمات و سهيم 

  John Turnerمدل جا  ترنر ). 3

دهد، هنگامي كه دولهت ده امهوه يم  مركر  و مردم صوهت ارفاه، نشا  هادولتكه با محوهيت هابطه  ترنرتحقيقات 

كند، هم نيازها  واقعي اين جوامع برا  دولهت مركهر  ينم  برا  مردم تعريف ااهاد كند و يماجاماعي محلي دخالت 

  اصهولي انهواع بنهدط قههود. و  بها يمهنهفاه است و هم با كناه اذاشان مردم محلي، توا  و امكانات دولت از دست 

   بيا  شد  است:دبنط قهير  نظريه مشاهكت كرد  است. ده اينجا، اين اشكلمشاهكت، كمك شاياني به 

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 

ياه  برسانند، مانند برخي كشوهها  طوه هايگا  مشاهكت كنند و يا با اهداء پول خواهد كه ده اموه بهيم، آنهازوه يا تشويق از 

شهود، مثهل يم آنههااير  مردم ده همة اموه  است كه مربهوط بهه يمتصماهوپا  شرقي. حالت سوم كه ده آ  دولت تابع 

  مردمي، اموه هاسازما اموه محلي نداهد و مردم از طريق كشوهها  اسكانديناو . حالت چهاهم، حالاي كه دولت دخالاي ده 

  .0334كنند. همچو  كشوهها  شمال اهوپا و آمريكا  شمالي )كشاكاه و حاتمي، يمها مديريت 
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  James Midgleyجلي )يمر ميمدل ج. 4

 :كنديمبه مشاهكت، آ  ها به چهاه دساه تقسيم  هادولت، بر م نا  نوع پاسخ ميجلي

اجهاز   ههاحكومت. باشهندمي ههاتود طرفداها  اين طرز تفكر معاقد به سركوب مشاهكت  :ضدمشاهكاي ةشيو -

آنهها  ها ها كه ممكن اسهت بها اههداو كهال  اجامهاعي و اقاصهاد ياستسده تدوين  ،مداخله و مشاهكت همگاني

 دهند.ينمتعاهض پيدا كند، 

  ههاطرحهت اسافاد  ابراه  از مشهاهكت بهرا  اجهرا  ده اين شيو ، دولت ده ج: شد يتهدامشاهكت  ةشيو -

يها اسهافاد  از جاذبهه مشهاهكت بهرا  كسهب مشهروعيت سياسهي و  ،و اجاماعات محلهي هاجن شعمراني، كنارل 

 پردازد.يمبه حمايت از مشاهكت و هدايت آ   ،اجاماعي

كند. به اين ترتيب، ده يمي دواانه عمل شيوة مشاهكت فرايند : ده اين شيو ، دولت ده برخوهد با مشاهكت، به شكل -

 دهد.ينم  انجام مؤثركند، ولي ده مسير تحقق پيشنهادها  مشاهكاي، اقدام يمها  هسمي از آ  حمايت ير اموضع

كند و از طريق ايجهاد يمطوه كامل از مشاهكت اجاماعي حمايت ده اين شيو ، دولت به :مشاهكت واقعي ةشيو -

اجاماعهات محلهي  مهؤثرسازوكاهها، آموزش و تقويت اجاماعات محلي، تداهک مواد و ديگر اشكال كمك، برا  وهود 

  .0334، هضواني كند )ح ي ي و سعيد يمها تالش ينهزمده تمامي 

  Scott Davidsonدسو  )يويمدل اسكات د. 7

سطوح مخالف مشاهكت، بدو  اينكهه  ،شاهكت مردم اها ه كرد كه ده آ ، مدلي از م0333ده سال  اسكات ديويدسو 

شهناخاه « اردونهه مشهاهكت»به همين دليل، اين مدل به مدل  .ترجيحي برا  هير يك قا ل باشد، بيا  شد  است

ايرد. سهطوح يمصوهت تعاملي مسامر بين دولت و شهروندا  صوهت اير  بهيمتصم . ده اين مدل، هما شود )يم

و « مشههاهكت»، «مشههاوه »، «يهسههاناطالع»ع ههاهت اسههت از:  ،اها ههه شههد  اسههكات  كههه توسههط اهاهاانهههچ

  .0330پوه، الحسيني و عاهفي)خادم« توانمندساز »

 موضوع ةپيشين

 ةده حهوز ،انهدو ابعاد نظهر  آ  بهه هشهاه تحريهر دهآمد  هاحوز مشاهكت مردمي، توضيح  ةغالب آثاه  كه ده زمين

آثاه  كه به مشهاهكت مهردم ده اقاصهاد پرداخاهه  . امامشاهكت مردم ده عرصه سياسي، اجاماعي يا فرهنگي هساند

 ، ده دوانهدپرداخاه. آ  دساه از آثاه هم كه بهه مشهاهكت مهردم ده اقاصهاد انداندکباشند، با توجه به اهميت موضوع 

ولهي بهه دن هال  ،به مشاهكت مردم ده اقاصهاد پرداخاهه صرفاًكه  باشندمي آثاه  آ اول،  ةدسا :ايرنديمدساه جا  

كهه  باشهندمي  ثاهآ ،دوم ة. دسااندن ود و طراحي الگويي برا  مشاهكت مردم ده اقاصاد  اساخراج نظر امام خميني

بيانهات  صهرفاًاين بهود  كهه آنها  ولي هوش ،اندپرداخاه با اينكه به برخي از ابعاد مشاهكت مردم ده نظر حضرت امام

  داها  عنهوا  مشهابه ذيهل يهك عنهوا  هااراه ، آنهااز اناخاب عنوا  برا  پس   شد  و آوهجمع حضرت امام
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تهأخر و  ،هها و تقهدمبنهد  خهود از اراه ولي وقاي محقهق جمع ،اار چه مطلوب است ،اين كاه .بود شد تر ذكر يكل

 مند و كاهبرد  ايجاد كند.هن مخاطب الگويي نظامتواند ده ذنمي ،دهدها توضيح نميآنها  مقيد ،مطلق

 به برخي از اين منابع اشاه  شد  است: ،عنوا  نمونهده زير به

  بنهدجمعو   ، ده مقاله خود تالش كرد  است به هوش اسناد  و با هجوع به بيانات حضهرت امهام0337) حسيني

، جايگا  مردم ده مدل اقاصاد اسالمي ها مشخص كند. او ده ايهن مقالهه، همهه مهردم ايهرا  اسهالمي ها داها  حهق آنها

برخوهداه  از تمامي حقوق انساني و اجاماعي دانساه و بيا  داشاه كه ملت اساس مملكت است و ن ب اقاصهاد بايهد ده 

   اقاصاد تسلط كامل داشاه باشند.هاعرصهبر تمامي هو، بايد دولت مردمي بود  و مردم دست مردم باشد. ازاين

يهين نقهش مهردم ده ت بنياد ماني، بهه دن هال ده تحقيقي با اسافاد  از هوش داد  ، 0333) موسو  لقما و  شفيعا

عنهوا  . ده مدل اها ه شد  ده اين مقاله، اقاصاد مردمهي بههاندبود بر م نا  ههنمودها  ولي فقيه  ،پيشرفت اقاصاد 

بهرا   ،كننهداا ا  و شرايط مداخلهينهزمها  الزم و شرايط  بسارسازمحوه  مشخص شد  و شرايط علّي،  ةقولم

 يين شد  است.ت تحقق اقاصاد مردمي 

تحليلهي، م هاني، اههداو، اصهول و هاه هرد الگهو  ه خود با اسافاد  از هوش توصيفي  مقالهده  ، 0332) يوسفي

  اسالمي ت يين و تحليل كرد  است. ده اين الگهو، آزاد  اقاصهاد  هاآموز ر اساس ها ب ساالهمردمآزاد  اقاصاد  

بها تكهاليف و  ،  از اين حقمندبهر هرچند آنا  ده برابر  .عنوا  حق شمرد  شد  استبه ،برا  تمام فعاال  اقاصاد 

دهپهي  ،سو م اني بر م هاني بينشهي خاصهي اسهت و از سهو  ديگهر يك از ،. اين الگوباشندمي هايي هوبرويتمسئول

 ا  داهد.يژ و  معيني است و برا  هسيد  به آ  اهداو، اصول و هاه رد اقاصاد  هاهدو

ده پژوهشي با اسافاد  از هوش تحقيهق توصهيفي، از نهوع پيمايشهي و ده هاسهاا   ، 0336) صدقيو  زاد يفشر

 ينههعوامهل مههم ده زم رهسهيبهه ب ،هاها و برنامهطرح  اجرا ةينده زم ،يمردم  هاجلب مشاهكتشناسايي عوامل 

ات وقها ي،مشهاهكا يهتع اهتند از: سودآوه بهود  فعال يقتحق يننظر ده ا عوامل موهد. اندمشاهكت شهروندا  پرداخاه

  .شهر يرا مد ييو پاسخگو يهساناطالع يكديگر،مردم به  يفراغت، اعاماد اجاماع

ده هابطهه بها لهروم  تا ايهد  اساسهي امهام خمينهي اندكرد ا  تالش ده مقاله ، 0337) هاو و  بهشايحسيني 

وهز  ده ايرا  موهد تأمل قهراه ايهرد. از هويكرد  ده سياست ةمثاب، بهييجواهتقا  سطح اعاماد اجاماعي و مشاهكت

فس مردم، حقوق و تعهدات برابر و ماقابهل بهين م با اعاماد به نأده صوهت اسارش مشاهكت آااهانه و تو ،ديد ايشا 

ت هديل بهه  ،)از باال بهه پهايين  سويهيكو هوابط قدهت از شكل عمومي و  ،آحاد مردم و دساگا  حكوماي برقراه شد 

 .اردديهمكاه  ماقابل جامعه و نهاد سياسي م

به برهسي معنا  مشهاهكت  مديريت و مالكيت، ةده جهت ت يين مشاهكت ده حوز خود ده كااب ، 0362) طوسي

 داهد.اير  ها بيا  ميعنوا  يك ضروهت اخالقي برهسي كرد  و مشاهكت ده تصميمپرداخاه و آنگا  مشاهكت ها به

 و نظهر   ، به برهسهياكاابخانهنامه خود تالش كرد  است با اسافاد  از هوش ده پايا  ، 0373) ده  نواوهاني

اخهص بپهردازد. بهه  طوهبهه ايهرا  ده مهردم مشاهكت و اعم طوهبه اقاصاد  ا هفعاليت ده مردم مشاهكت كاهبرد 
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هها  يژايوپرداخاهه و آنگها   يمشهاهكت اقاصهاد  و دموكراسهي صهنعااز تعريف مشاهكت، بهه پس ، دليلهمين 

 نيهر بهه سهرانجام ومشاهكت و موانع آ  و كهاهبرد مشهاهكت  سازينهعوامل زمبه  ،مشاهكت ها بيا  كرد  است. سپس

 ا  اشاه  كرد  است.نظام مشاهكت و جايگا  مشاهكت مردم ده نظام جمهوه  اسالمي اير

  تركي ي )پانل دياا ، هابطه بين هشد هاداد   با اسافاد  از هوش امقاله ، ده Kaur(  2107) كُر و  Lechman) لچما 

 .اندداد موهد برهسي قراه  2102الي  0331ني، كشوه ده فاصله زما 072اقاصاد  با مشاهكت نيرو  كاه زنا  ها، ده 

 هها يتبه مشهاهكت زنها  ده فعال ، ده پژوهشي ده موهد زنا  تانرانيا، 2101  و همكاها  )Losindilo) لوزينديلو

. انهدكرد بحهث  ،شونديمها يتفعالو از عواملي كه مانع مشاهكت آنا  ده اين  ،پرداخاه  و اقاصاد ياسيس ي،اجاماع

 ، بهه برهسهي هابطهه Multiple Logistic Regressionsاين تحقيق، با اسافاد  از هارسيو  لجسهايك چنداانهه )ده 

 عنوا  ماغير وابساه و عوامل مذكوه پرداخاه شد  است.به ،بين مشاهكت

صهله كشوه، ده فا 40خود به هوش تحليل تط يقي، ده سطح  ة ، ده مقالHadler(  2117) هاهدلر  و Haller) هالر

و  ههاير اجهت ي،، مشهاهكت شهغليهوابهط اجامهاعبهين  ة، به دن ال بيها  هابطه0336الي  0337  هاسالزماني 

 .اندبود اي از زند يتو هضا  شاد با ،يفرهنگ ي واجاماع  هامشاهكت

انداز انهد كهه نقشهه كلهي چشهمبهه دن هال ايهن بود  خود ده كااب ، Nel(  0332) نل  و Mc lagan) لگا مك

 ،ها  ماقابل موجود ده ميا  قطعات اونااو  آ  ها به نمايش بگذاهنهد. ايهن كاهابمشاهكت ها ترسيم كرد  و اهت اط

 اير  است.پردازد كه به آهامي ده حال شكلشكل مسلطي از اداه  نهاد  شد  اموه مي ةمنرلبه مشاهكت به

داه  ها اقاصاد  مردمي نشا  دههد؛ يعنهي كه اقاصاد سرمايه كوشدمي خود ده كااب ، Novak  (0332) نواک

كوشهد كهه دانهد. او ده ايهن كاهاب ميداه  ها موجب تحقق مشهاهكت مردمهي ميپياد  شد  اصول اقاصاد سرمايه

 تحليل نمايد.وها و اهداو آ  ها دهک و تجريهداه  دموكراتيك، هوح آ ، اهزشمفروضات فني سرمايه

شهد  ده عرصهة اقاصهاد با توجه به توضيحات فوق، تحقيق حاضر اوالً، تالش كرد  است كه بهه مردمي

بپردازد. ثانياً، به دن ال اها ة مدل و الگويي ده اين حوز  بود  و ثالثاً، خواساه است كه م انهي بهر انديشهه امهام 

 به اها ه بحث بپردازد. خميني

 هوش پژوهش

يي بهه سهؤال پاسهخگوعنوا  هوش مناسب بهرا  به ،«بنيادپرداز  داد يهنظر»ها  انجام شد ، هوش يسبرهپس از 

 ينهدايا توضيح يك فر ،هود كه به يك تئوه  اسارد يمتحقيق پيش هو اناخاب شد؛ چراكه اين نظريه زماني به كاه 

  .243 ، ص2117نياز است )كريسول، 

هها يافاه داد يند ساخت يك نظريه مساند و مدو ، از طريق اردآوه  سازما افر :بنياد ع اهت است ازنظريه داد 

هايي كهه فاقهد م هاني ينههزم  نهوين، ده هاپرسشپاسخگويي به  را و تحليل اساقرايي مجموعه اردآوه  شد ، ب

 ةازآنجاكهه ده حهوز . 0331)مهرابهي و همكهاها ،  باشهندمينظر  كافي برا  تدوين هراونه فرضهيه و آزمهو  آ  
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و  هامؤلفهههبرهسهي هو، ازايهنده اقاصهاد از جن هه نظهر ، كهاه چنهداني صهوهت نگرفاهه اسهت،  ،مشهاهكت مردمهي

يافاهه بيانهات ايشها  ده ايهن سازما ، از طريق اردآوه  منسجم و   آ ، م اني بر انديشه حضرت امامهاچاهچوب

ا  ايشا  و اسان اط از آ ، ده اين حوز  امهر  ضهروه  بهه نظهر بر سخن   حاكمِهامفهومزمينه و دسايابي به نظام 

 پژوهش به دن ال آ  است.اين  .هسديم

  :0337فرد و امامي، ييدانابنياد به شرح زير است )پرداز  داد يند هوش نظريهافر

 داهد، بنيها  ههاد دا ده نظريهه، ايهن پهژوهش: ازآنجاكهه اساراتژ  عنوا به ،بنيادداد  پرداز نظريه اناخاب .الف

دههد. مي اها ه بهار  ت يين شود،مي داد  تط يق و شد  اقا اس موجود ها نظريه مجموعه از كه ا نظريه به نس ت

، با اسهافاد  مسئله پژوهش پيش هو، ت يين الگو  اقاصاد مردمي، بر م نا  ههنمودها  امام خميني ،به همين دليل

 بنياد است.از هوش داد 

 و ههاكنش از ا زنجيهر  يند،افر يك بنياد،داد  پرداز نظريه مطالعه: ده و برهسي برا  يندافر يك ارفان نظر ده .ب

از بيها  مسهئله و اناخهاب هوش پهس  ،يند مذكوه ده اين مقالهافر .است موضوع يك به مربوط وقايع بين هاكنش برهم

، اها هه مهدل اوليهه، اعا اهسهنجي آ  و آنهاتحليل و كداذاه  وتجريه، از بيانات حضرت امام هاداد   آوهجمعبنياد، داد 

 اها ه مدل نهايي است كه ده شكل زير به نمايش دهآمد  است. ،ده نايجه
 مدل مفهومي پژوهش .0شكل 

 وسهيلهبهدا  كه است نظريه توليد برا  داد  آوه جمع يندافر نظر ، برداه نظر : نمونه برداه نمونه انجام ج.

 به هودبهرا   ايهردمي تصهميم و كهرد  تحليهل و كداهذاه  آوه ،جمع ها خود ها داد  هم زما  طوهبه ار،تحليل

و   بهرداهنمونههانجهام  .كنهد پيدا هاآنها  كجا ده و آوه جمع ها هاييداد  چه آيند  ده آ ، ظهوه هنگام تا خود نظريه

ظاهر نشهود و  يد جد  هاكه داد  به اين معنا ؛دهد ه  كه اش اع نظر  يابدي ادامه ميتا زمان ،هاداد  يلتحلويهتجر

نهاونس، توضهيح داد  شهود )آلهديابت و لهي يممفهاهسهاير بها آنها  و اهت اط يابندتوسعه  يبه خوب ، تئوه يمتمام مفاه

 صهحيفه امهامجلد   22كه ده مجموعه  ،0373الي  0342  هاسال، طي  . ده اين مرحله، بيانات امام خميني2103

  مرت ط بها اقاصهاد مردمهي، مشهاهكت مهردم و ماننهد آ  ها هاداد اردآوه  شد  است، موهد برهسي قراه ارفت و 

 برداه  و احصاء شد.يشفم اني بر اصل اش اع نظر ، 

نايجهه شود كه خلهق نظريهه ده بنياد، سه مرحله كداذاه  انجام ميها و خلق نظريه: ده هوش داد داد  د. كداذاه 

 كداهذاه »و  «محهوه  كداهذاه » ،«باز كداذاه » ايرد. اين سه مرحله ع اهتند از:مرحلة سوم كداذاه  صوهت مي

و ابعهاد آنهها  هاويژايشد  و  ييشناسا يمآ ، مفاه يقاست كه از طر يليتحل ايندفر ،باز  . كداذاه 2107)بلير، « اناخابي

بیان مسئله و 
انتخاب روش

جمع آوری داده
و تجزیه، تحلیل
کدگذاری

ارائه مدل اولیه
اعتبار سنجی 

مدل اولیه
ارائه مدل نهایی
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 حهال ده پديهد  خصهوص ده اطالعهات، اوليهه ها مقوله بنياد،داد  پردازظريهن مرحله، اين. ده شوندميها كشف ده داد 

 يهرشهد ، نظ آوه جمهع هها داد ها بر همهه  هامقوله ،. پژوهشگردهدمي شكل اطالعات بند بخش وسيلهبه ها مطالعه

هسهاند كهه  يمفهوم ها برچسب يم،منظوه از مفاه» .اذاهدمي يا خود بن ها يادداشتبا  يع، مشاهدات و وقاهامصاح ه

  .0332 همكاها ، و جهرمي زاد تراب« )شوندميزد   هاساير پديد  يابر حواد( 

ها و ابعاد اسهت. ها ده سطح ويژايها و پيوند داد  مقولهها به زيرمقولهدهي مقولهيند هبطاكداذاه  محوه ، فر

ايهرد تها دانهش جا  خود قهراه ميده باز تدوين شد  و  ،اذاه ها و ابعاد حاصل از كدها، ويژايده اين مرحله، مقوله

 ا  ده موهد هوابط ايجاد اردد.فرايند 

 ها، اهزشگذاه  هوابهط بهينمقولهساير مند آ  با يند اناخاب مقوله محوه ، پيوند نظامابه فر» ،كداذاه  اناخابي

پرداز يهك اشاه  داهد. ده واقهع ده ايهن مرحلهه، نظريهه هايي كه نياز به تأييد و توسعه بيشار  داهند،و دهج مقولهآنها 

 . نظريه خلهق هما « )آوهدبه نگاهش دهمي ،ها  موجود ده مدل كداذاه  محوه مابين مقولهنظريه ها از هوابط في

 دهد.يمشود، اها ه يميند  كه ده پژوهش مطالعه اشد  ده اين مرحله، شرحي اناراعي برا  فر

 ، تحليل شد  و معاني يافت شهد  ازصحيفه امامآمد  از دستها  به  كليد  داد هانكاهق، ده اين بخش از تحقي

يهدات تأكداشهاه و  و موضوعات كليد  ده خالل بيانات حضرت امام هانكاهاشاه  به  ،شود. كدهايمكداذاه  آنها 

موجهب يهافان محوههها  مشهارک بهرا   ،يند مقايسه و كناه ههم قهراه داد  ايهن كهدهااداهد. فريمايشا  ها بيا  

مفهوم كلي به دست آمهد كهه  76آمد  است، تعداد  0كه ده جدول اونههما ير  مفاهيم شد. ده اين مطالعه، اشكل

شش مقوله اصلي اساخراج شد. معياه توقف ده كداذاه  باز، هسيد  به غنا  محاهوايي و اطالعهاتي  ،از اين مفاهيم

 ت.و ده حقيقت كفايت نظر  اس

، محوهها  مشاركي كشف شد كهه آنهايابي بين با مفاهيم ديگر و نس ت ،ده اام بعد ، از ها  مقايسه هر مفهوم

بيها  شهد   0بهه تفصهيل ده جهدول  ها به وجود آوهد. مفاهيم و مقوالت اساخراجي از بيانات حضرت امهام هامقوله

 حمايت از مهردم و تقويهت»با دو مفهوم  ،«ده اقاصاد ها  مشاهكت مردمفراهم كرد  زمينه»سه مفهوم  ،مثالًاست. 

ها  الزم  بسارسهاز» ةذيهل مقوله ،«نظاهت و كنارل كال  اموه و جلواير  از انحرافات»و « ده عرصه اقاصادآنها 

 قراه ارفاند.« توسط دولت

نويسهد تها يموهش يند پهژاكه پژوهشگر ده سراسر فر باشندميهايي ها، يادداشتنگاه : يادنوشت يادنوشت . ه

   كداذاه  شد  شرح دهد.هامقولهها و هايي ها ده موهد داد يد ا

بها  ،ينهد ها بهه وسهيله مقايسهه آ ابنيهاد، فرپرداز داد يههنظرنظريه: پس از تهدوين يهك نظريهه،  اعا اهسنجي و.

مراحلهي كهه ده بهاال كنهد. ده اناهها  يماعا اهسهنجي  ،شوديميندها  موجود  كه ده پيشينه تخصصي يافت افر

. شهودمي و اعا اهسهنجي  ييهد خ راها  هسهيدتأمهدل اوليهه بهه  ،اذشت، مفاهيم و مقوالت اساخراجي و ده نايجه

ها و نيهر جامعيهت مفهاهيم و مقهوالت،  كداهذاههها و يلتحلاعا اهسنجي مدل اها ه شد ، م اني بر جامعيت نظر  
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و معيهاه  ها  حضهرت امهاميشهاندي و اصول حاكم بر شناسمعرفتو مفاهيم، م اني  هاداد سنجش معياه اساخراج 

 .شودميحاصل آنها  نظر محققا  و حساسيت نظر  بر اساسيند است كه اكنارل فر

الگهو   .دهنهديمبنياد، نظريه خودشا  ها ده سه شهكل ممكهن اها هه پردازا  داد يهنظرنظريه:  اها ه و نگاهش ز.

 ،شهود. ده ايهن مطالعههيمها  و داسااني كه به شكل هوايي نوشهاه يهفرضقضايا )يا    ازامجموعه ،كداذاه  بصر 

 سعي شد  است از شكل اول بيا  نظريه اسافاد  و نظريه به صوهت الگو  كداذاه  بصر  بيا  شود.

نمهايش بنياد ها بهه صهوهت زيهر بهه پرداز  داد يهنظرتوا  مسير تكامل نظريه ده اساراتژ  يم ،طوه خالصهبه

  :0332 همكاها ، و جهرمي زاد دهآوهد )تراب
 بنيادپرداز  داد يهنظرمسير تكامل نظريه ده اساراتژ   .2شكل 

 م و مقوالتيمفاه

و ده  يم و مقهوالت، سپس مفاهها ابادا كداذاه كند كهيممنطق پژوهش ايجاب  اذشت، كه توضيحاتي به توجه با

 مقهوالت و مهدل و فهاهيمتنها به ذكر م ينجاده ا ،ده حجم مقاله يتمحدود علت به ولي .اردد اها ه مدل ،آخرمرحله 

 .شهودميداد   يحو توضه يها آمهد  بدسهتبهه ييمدل نهها ،و مقوالت و سپس يمابادا مفاه ،. ده ادامهشوديم بسند 

اسهت كهه ط هق هوش  مفاهيم و مقوالت حاصل از كداذاه  و تحليل بيانات حضرت امام خميني، بيانگر 0جدول 

 آيد:به دست مي ،بنيادپرداز  داد يهنظر
 مقوالت و مفاهيم نهايي مناج از كداذاه  .0جدول 

 مفاهيم مقوالت

افر
صاد
ت مردم ده اقا

يند مشاهك
 

 بيداه  و خودباوه 

 نس ت به جها  اطراو

 هاتيظرفنس ت به 
 ساخااه بيداه  و خودباوه 

 اميدواه  ملت

 عرم و اهاد همت، 

   آ بندهت هشناسي عرم و مفهوم
 ايسااداي ده ها  هدو

 تفكر ده پيامدها  هسيد  به هدو
 عرم و همت ده نايجه بيداه 

 قيام و مشاهكت

 شناسي قياممفهوم
 نقش نيت ده قيام

 فراهم آمد  امكانات و ابراهها  ماد 

   ده مشاهكتبندتياولو

علل و عوامل 
مؤثر
 

ت 
بر مشاهك

صاد
مردم ده اقا

 

 اسالم و ايما 

 اجاماعات ديني و مسجد
  اهسانهجريا  

   اثراذاههاارو 

   تحصيل علمهامحل
 حس تعاو  ده جامعه

نظریهمقوالتمفاهیمکدها
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 دولت
 فراهم آمد  شرايط و امكانات

 مشاهكت اقشاه مخالف
 
بسارساز

  
ط ها
الزم توس

ت
دول

 ها  مشاهكت مردم ده اقاصادزمينهفراهم كرد   

 ده عرصه اقاصادآنها  حمايت از مردم و تقويت

 نظاهت و كنارل كال  اموه و جلواير  از انحرافات

حوز 
  
  هاه رد

ها

 
صاد
ت اقا

مشاهك
 

 كشاوهز 

 صنعت
 تجاهت

 مالي نيتأم

صاد
ناايج مردمي شد  اقا

 

 اصالح شرايط زنداي اكثريت مردم
 هفان فقر و محروميتاز بين 

 اساقالل و آزاد  اقاصاد 
 اقاصاد  هشدهونق و 

 كاهش فساد
 كاهش شكاو ط قاتي

   و بيكاه كاهكمكاهش 

 افرايش مصونيت دهوني و بيروني

صاد
ش بازداهنداي دشمن ده مردمي شد  اقا

نق
 

 شناسي دشمنمفهوم

 اشخاص حقيقي يا حقوقي مخالف با اسالم

 داد  منافعاز دست 
   و جهانيامنطقه  كشوه ، هايطراحو  هانقشهبر هم خوهد  

اقدامات 
 دشمن
 

هجوم بر موج ات 
 مشاهكت مردمي

 تالش ده جهت نابود  اسالم و اتحاد مردم

   مخالف ملتهاقسمتي و جدايي بين افكناخاالو

هجوم بر علل و عوامل 
 بر مشاهكت مردمي مؤثر

 دهوغ اناشاه اخ اه

 اهزش و يا خالو واقع جلو  داد  دسااوهدها  ملتكوچك، كم
 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

 جريا  اموه اجاماعي و سياسي ملت داشان هوحانيت ازكناه نگه

 و غافل كرد  جوانا  نس ت به مسا ل و از كاه انداخان اين نيرو باهآوهد تفاوت بي
 تالش جهت ده دست ارفان سرنوشت كشوه، ملت و نظام

يند اهجوم بر فر
مشاهكت مردمي و ايجاد 

 اخاالل ده آ 

 و اساعدادهايش هاتيظرفاز بين برد  بيداه  مردم نس ت به 
 و اساعدادها  ملت هاتيظرفاز بين برد  

 خ ر از خودتالش ده جهت ت ديل ملت به ملاي مصرفي، وابساه و مقلد و بي

 بند و باه  برا  ملتآوهد  شرايط فساد و بيفراهم
حكومت و آيند  ايرا  سرد كرد  مردم و از بين برد  اميدواه  آنا  نس ت به جمهوه  اسالمي، دل

 ها  انداخان جنگ سخت اسالمي
 هاملتحمالت نرم به فرهنگ و افكاه 

 ها  تحقيق )من ع: يافاه

 ييمدل نها

كه اذشت، ده اين مطالعه سعي شد  است از شكل اول بيا  نظريه اسهافاد  و نظريهه بهه صهوهت الگهو  طوههما 

كنهد و آ  ها يم  پيش اناخاب هامرحله  ها از امقولهبنياد، پرداز داد يهنظركداذاه  بصر  بيا  شود. ده اين الگو، 

 هامقولههسهاير  ،سهپس .دهديمعنوا  پديد  مركر  و محوه  قراه يند  كه ده حال تحليل آ  است، بهاده مركر فر

 به شرح زير هساند: هامقولهكند. اين يمها به آ  مرت ط 
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 يند است.اا  كه اساس فريد پدمقوله محوه : صوهت ذهني از 

 اذاهند.يميي مربوط به شرايطي كه بر مقوله محوه  اثر هامقولهشرايط علّي: 

 اذاهند.يما : شرايط خاصي كه بر هاه ردها اثر ينهزمشرايط 

 شود.يممحوه  مناج  ة  خاصي كه از پديدهاكنشبرهميا  هاكنشهاه ردها: 

 اخدام هاه ردها است.ها  حاصل از اسيخروجپيامدها: 

  .0333اذاهند )شفيعا و موسو  لقما ، يمكه بر هاه ردها اثر  ،ا  عموميينهزم: شرايط ارمداخلهشرايط 

محوه  به دست آمد. ذيهل  ةعنوا  مقولبه ،«يند مشاهكت مردم ده اقاصادافر»با توجه به توضيحات فوق، مقوله 

 ،قراه ارفت كه بهه ترتيهب« قيام و مشاهكت»و « همت، عرم و اهاد » ،«بيداه  و خودباوه »اين مقوله، سه مفهوم 

شد  اقاصاد ده اهام كه، ط ق ناايج اين پژوهش، برا  مردمياينشوند. توضيح يميند مذكوه تلقي اسه اام تحقق فر

تهدهيج ده مهردم   اقاصاد  ه  دهد. اار اين آااهي ه  دهد، بهههاعرصهبايد ده مردم يك آااهي از جمله ده  ،اول

ايرد كه ده صهوهت وجهود شهرايط و بسهارها  الزم، يم  ده جهت تحقق مردمي شد  اقاصاد شكل ااهاد عرم و 

   اقاصاد  خواهد شد.هاعرصهمنجر به مشاهكت مردم ده 

طوهكلي از سهه اهام آاهاهي، اهاد  و اند كه بهطي مسير  قا ل به ،برا  مشاهكت مردم ده اقاصاد امام حضرت

 . آاهاهي و خودبهاوه  از جملهه ده عرصهه 730 ، ص03، ج0337خمينهي، موسهو  مشاهكت تشكيل شد  اسهت )

، 0ج ؛736 ، صهمها ترين و اولين اامي است كه بايد برا  دسايابي به وضعيت مطلوب صوهت ايرد )اقاصاد، مهم

ده اقاصهاد پديهد آمهد  و ده كه ده مردم همت و انگير  برا  حضهوه و مشهاهكت است از اين مرحله پس  . 034 ص

  اقاصهاد  دشهمن هاهجمهاناها به مشاهكت مردم ده برپايي اقاصاد  مقاوم منجر خواهد شد كه مقاومت ده برابر 

 اطهراو و نسه ت جهها  به نس ت :ايرد صوهت چير دو به نس ت بايد ،ها  آ  خواهد بود. اين آااهييژايويكي از 

 . عناصر اصلي بهرا  سهاخااه ايهن 736و  737 ، ص03ج؛ 223، ص00، جا همها  كشوه و خود مردم )يتظرف به

 بها دانشهگا  و مدهسهه هوحهاني، محوهيهت بها مسهجد فرهنگ حاكم بر جامعه با محوهيت هسهانه، :آااهي ع اهتند از

  .026 الف، ص 0337والدين )حسني و حسيني،  محوهيت با خانه اسااد و و معلم محوهيت

 :ايرنديمبرا  تحقق مقوله محوه  كه توضيحات آ  اذشت، شرايطي الزم است. اين شرايط تحت دو دساه جا  

يراهذاه بهر تأثعنهوا  علهل و عوامهل ده اين مدل، شرايط علّي شرايطي هساند كه بهه ا .ينهزمشرايط علّي و شرايط 

برا  مردمي شهد  اقاصهاد مهدنظر  ،اوليه و پيشيني عنوا  شرايطياد شد  است و بهآنها  از ،مشاهكت مردم ده اقاصاد

كننهد و از يمده ايجاد آااهي اقاصاد  مردم نقش ايفها سو، بايد وجود داشاه باشند و تقويت شوند. اين شرايط از يك 

 :از ع اهتنهددهند. اين علهل و عوامهل يم  اقاصاد  جهت هاعرصهآ  ها به سمت قيام و مشاهكت ده  ،ديگرسو  

مشهاهكت جمعهي   ،234 ص ،هما حس تعاو  ده جامعه )  ،033 ص ،00ج ،0337خميني، موسو ايما  ) اسالم و

 ،03ج ؛737 ص ،3ج ،همها   و مسهجد )331و 327و  323 ص ،03ج ،همها اجاماعات دينهي ) ، 701 ص ،هما )

ها،  ؛ اعهم از مط وعهات، مجهالت، هوزنامهه337 ص ،06ج ،همها ا  ) ، جريا  هسهانه233و  27 ص ،3ج ؛07 ص

ها،  ، دانشهگاهي03 ص ،07ج ،همها هها  اثراهذاه مهن جملهه هوحانيهت )سينماها، تئاترها، هاديو و تلويريو ، ارو 
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 ،3ج ،همها ها  تحصهيل علهم ) ، محل366 ص ،6ج ؛470 ص ،00ج ،هما دانشجويا ، برخي از هوشنفكرا  و... )

  .436 ص ،03ج ،هما دولت ) ، و 073 ص ،هما ط و امكانات ) ، فراهم آمد  شراي70 ص

عنهوا  مكمهل شهرايط اوليهه شود كه شرايط ثانويه و بههيمبه شرايطي اطالق  ،ا  نير ده اين الگوينهزمشرايط 

محوه  و تحهت عملكهرد  ةعنوا  مقوليند مشاهكت مردم ده اقاصاد بهابه ع اهت ديگر، زماني كه فر .شونديممطرح 

ها  مشهاهكت مهردم ده اقاصهاد ها فهراهم  ،ا  دخالت كرد ينهزمو سازوكاه شرايط علّي به وقوع پيوست، آنگا  شرايط 

ا  ها ينههزمعنوا  شهرايط الزم و وجهود شهرايط   بهااونه بهتوا  يم، وجود شرايط علّي ها ديگركنند. به ع اهت يم

هايي اسهت كهه بايهد از  بسارسهازنوا  شرايط كافي مطرح كرد. تحقق اين شرايط، نيازمند عبه ، ااونهتوا  به يم

سو  دولت صوهت ايرد و سير تحقق مشاهكت مردم ده اقاصاد ها تسهيل كند. وظايفي كه دولت ده ايهن جههت بهر 

 يهتاز مهردم و تقو ايت، حممشاهكت مردم ده اقاصاد ها ينهفراهم كرد  زم :ايرنديمده سه دساه جا   ،عهد  داهد

از  ير و كناهرل كهال  امهوه و جلهوا   و نظهاهت203 الهف، ص 0337)حسهني و حسهيني،  ده عرصه اقاصهادآنها 

  .031 ، ص06، ج0337خميني، موسو ) انحرافات

 ،مشاهكت مردمي با توجه به توضيحاتي كه اذشت، ده هر حوز  و عرصه اقاصاد  كه مردم توانايي آ  ها داهنهد

ها  هاه هرد  كهه حضهرت  . از جمله حوز 401-413 ص ،03ج ؛77-77 ص ،21ج ،هما ند صوهت پذيرد )توايم

 ،3ج ،همها ها  كشاوهز  )حوز  :از ع اهتندتوا  به چهاه حوز  اشاه  كرد كه ميداهند، اشاه  آنها  صراحت بهبه  امام

   و تأمين مالي.007 ، ص20، جهما  ، تجاهت )240-241 ص، 07ج، هما  ، صنعت )377-374 ص

، تحقق اقاصاد مردمي موجب اصالح شرايط زنداي اكثريهت ها  اين پژوهش، ده انديشه امام خمينييبرهسط ق 

 ، اساقالل و آزاد  اقاصاد  )هما ، 342-333، ص 21 ، كاهش فقر و محروميت )هما ، ج077 ص، 7جمردم )هما ، 

 ، 004-002الهف، ص  0337 ، كاهش فساد )حسهني و حسهيني، 407، ص00 ، هونق اقاصاد )هما ، ج341، ص 07ج

، 00ج؛ 347 صكاه  و بيكاه  )هما ،  ، كاهش كم460-461 ص، 3ج، 0337خميني، كاهش شكاو ط قاتي )موسو 

  خواهد شد. ده اقاصاد مردمي، كهه 237الف، ص  0337 ، افرايش مصونيت دهوني و بيروني )حسني و حسيني، 427 ص

ها  هها  بهالقو  انسها شهود، بسهياه  از تواناييها  انساني به كاه ارفاه ميها  جامعه از جمله ظرفيتهمه ظرفيت

محوه  ده اقاصاد دهبرايرندة منافع محرومين اردد. به ع اهت ديگر، مردمكن ميمحروم، بالفعل شد  و بنابراين، فقر هيشه

 ص، 21ج، 0337خميني، داه  و اشاراكي موهد توجه قراه نگرفاه است )موسهو خواهد بود؛ چير  كه ده اقاصاد سرمايه

ها  آ  است، از مؤلفه ها  مخالف اقاصاد يكيكه ده اقاصاد موهد نظر اسالم كه مشاهكت مردمي ده حوز  . دهحالي341

اقاصاد  خودكفا و بدو  وابساگي، به نفع همگا  و نه به نفع حداكثر و يا برخي اقشاه جامعه، با اهميهت بهه ضهعيفا  و 

ها  اقاصهاد  اسهت و مسامندا ، نه مامكنين مرفه و زهاندوزا  خواهد بود كه به دن ال باهوه كرد  و شكوفايي ظرفيت

  .444 ص، 20ج؛ 343، ص 03كند )هما ، جبرا  هشد بيشار كوشش مي

مهوهد برهسهي قهراه  ارمداخلهكند. ده اين مطالعه، ذيل شرايط يمجرء نهايي الگو، نقشي است كه دشمن ده آ  ايفا 

ارفاه است. دشمن ده طول تاهيخ، از مكاب ملت ايرا  اسالمي بسياه ضربه ديد  و همه اقداماتي كه عليهه ملهت انجهام 

 . دشمن پهيش از انقهالب، از 233-223و  026-027، ص 07ا  است كه خوهد  است )هما ، جليل ضربهدهد، به دمي
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آوهد  كهه پهس از الجيشي و... بهه دسهت مهييك سو، از قِ َل كشوه منافع زياد  مثل نفت، بازاه مصرو، موقعيت سوق

 اسهالمي  . از سهو  ديگهر، انقهالب434ص  ،00ج انقالب اسالمي، ملت ايرا  دست آنها ها كوتا  كرد  اسهت )همها ،

است. بنابراين، مخالفهت دشهمن بها مكاهب ملهت  زد  بر هم ها ها  آنها ده كشوه، منطقه و جها نقشه از بسياه  ايرا 

 . به همين جهت، دهصدد از بين برد  آ  و هر چير  است كه ده جهت تقويت يا حفهظ آ  371ص  ،3ج است )هما ،

شد  به اين جهت كه موجب تقويت و هشد شهئو  مخالهف ايهرا  اسهالمي از جملهه اقاصهاد و هو، با مردميباشد. ازاين

ه نرسيد  آ  بهه كهاه بسهاه پيشرفت آ  و حفظ و تقويت مكاب خواهد بود، مخالفت كرد  و تالش خود ها برا  به نايج

ايرد: هجوم بر فرايند مشاهكت مردمي، هجهوم بهر علهل و يماست. اقدامات دشمن ده اين خصوص، ده سه حوز  جا  

آاهاهي و  بهرد  بهين ا  مشهاهكت مهردم. ده حهوزة اول، ازينههزمبر مشاهكت مردمي و دخالت ده شهرايط  مؤثرعوامل 

اسهالمي  جمههوه  به نس ت آنا  نااميد كرد  و مردم كرد  سردساعدادها و دلها و امردم و نابود  ظرفيت خودباوه 

 ، از جملهه اقهدامات 004، ص 07سهخت و نهرم )همها ، ج كشوه و حمهالت آيند  و حكومت  ،333ص  ،02ج )هما ،

 خهالو يها و هزشا ، كم463، ص 07دهوغ )هما ، ج اخ اه توا  به اناشاهيمدشمن است. از جمله اقدامات حوزة دوم نير 

 بهه نسه ت ملهت كهرد  بهدبين و  ، نااميد233-223و  026-027، ص 07ملت )هما ، ج دسااوهدها  داد  جلو  واقع

 تفهاوت ، بي433ص  ،03ج جريها  امهوه )همها ، از هوحانيهتداشهان نگه  ، كنهاه270-271، ص 07دولت )همها ، ج

  اشاه  كرد. ده حوزة سهوم نيهر 210ص  نيرو )هما ، اين كاهانداخان از و مسا ل به نس ت جوانا  كرد  غافل و باهآوهد 

، ص 07اير  مسهئوال  )همها ، جسهاز  و تصهميمها  تصميمتوا  به اقدام دشمن ها بيا  كرد: نفوذ ده دسهاگا يم

 نظام. و ملت كشوه، سرنوشت ارفان دست ده جهت ده   و تالش066-063
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  رياجهينا

 بيانهات عنهوا  يكهي از اهكها  آ ، ده ايهن مطالعهه بها برهسهيمحوه  بهبه اهميت اقاصاد مقاوماي و مردمبا توجه 

مفههوم  76بنياد، تعداد پرداز  داد يهنظرمشاهكت مردمي ده اقاصاد و به كمك هوش  ةحوز ده امام خميني حضرت

برهسي اهت اط بين مقهوالت و كشهف هوابهط  شش مقوله اصلي اساخراج شد. با ،كه از اين مفاهيم ،كلي به دست آمد

علّي بين آنها، الگويي برا  مشاهكت مردمي به دست آمد كه ده باال توضيحات و نما  شماتيك آ  اذشت. ده ايهن 

عنوا  مقولة محوه  موهد برهسي قراه ارفت و توضيحاتي پيرامهو  شهرايط به ،يند مشاهكت مردم ده اقاصاداالگو، فر

 ار ده مردمي شد  اقاصاد اها ه شد.  هاه رد ، پيامدها و شرايط مداخلههاحوز ا ، هينزمعلّي، شرايط 

بهود ، ده  بيانات حضرت امهامبر اساس تنها بيا  الگو  مشاهكت مردم ده اقاصاد  ،پژوهشاين ازآنجاكه هدو 

؛ پرداخاهه نشهد  اسهتجههت شناسي اقاصاد ايرا  از ايهن از جمله آسيب ،كرد  اقاصادآ  به ساير ابعاد بحث مردمي

كرد  اقاصاد، به دليل ابهامات فراوا  حول آ ، نيازمند كاههها  پژوهشهي اسهارد  و زيرا از يك طرو بحث مردمي

اقاصهاد مردمهي و  ةسهاز  ده حهوزقضاوت دقيق ده اين خصهوص نيازمنهد شاخص ،ديگرسو  از  .ا  استجدااانه

باوا  ميرا  مردمي بهود   ،آ  ةواسطتط يق آ  با شرايط موجود است و شاخص آماه  خاصي هم وجود نداهد كه به

يكهي از اهكها  اقاصهاد مقهاوماي بهود  و ايهن امهر ها  عهالج  ،محهوه اما از اين جهت كهه مردم .اقاصاد ها سنجيد

از حيهث مردمهي بهود ،  ،شناسي اقاصاد ايهرا قام بحث آسيبشود، ده اين ممشكالت اقاصاد  كشوه محسوب مي

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.

كهه اقاصهاد دهحهالي .م آااهانه اسهتحضوه مرد ،ده اقاصاد مردمي، ط ق تعريف حضرت امام از اين اقاصاد، اوالً

اقشاه عظيم مردم بهه  ،برداي جديد  به وجود آوهد  است كه ده آ  ،داه  از طريق جلواير  از بيداه  مردمسرمايه

حضهوه  ،ثانياً . 006 ، ص01ج ؛333 ، ص21ج ،0337 ،خمينيموسو اند )خواها  دهآمد داها  و جها برداي سرمايه

صوهت منفعالنهه و بيشهار بهه به ،شود كه حضوه مردم ده اقاصادولي ده اقاصاد ايرا  مشاهد  مي ؛مردم فعاالنه است

يهك  ،اما ده نيرو  كاه ايرا  ،حضوه مردم داوطل انه و ماناسب با توا  افراد است ،دهد. ثالثاًت ع حضوه سرمايه ه  مي

ايهن حضهوه ده  ،وه  اويا  آ  اسهت. هابعهاًه بهر شود كه آماهغ اي به كاه و محيط كاه مشاهد  ميهغ اي يا كمبي

كه وضعيت بازهااني كشوه و صهادهكننداا  و دهحالي .ها  اقاصاد حاي ده عرصه تجاهت خاهجي استتمامي عرصه

هها  ظرفيت ةمهردم و همه ةده اقاصاد مردمي هم ،دهد. خامساًمطلب ديگر  ها نشا  مي ،واهدكننداا  اين عرصه

ها  معطل انساني، جغرافيهايي و خهداداد  كشهوه اويها  مطلهب ولي نر  بيكاه  و ظرفيت ،نداقاصاد  حضوه داه

، ايهردشد  اقاصهاد، اقاصهاد ايهرا  مهوهد برهسهي قهراه ميوقاي از جن ه ناايج مردمي ،ديگرسو  ديگر  است. از 

شد  اقاصاد از نظهر حضهرت ميجايگا  چنداني نداهند. از جمله ناايج مرد ،شود كه مردم ده اقاصاد كشوهمشاهد  مي

كهاه  و بيكهاه  ، كاهش فقر و محروميت، هونق اقاصاد، كاهش فساد، كاهش شهكاو ط قهاتي و كهاهش كمامام

ها  كهال  اويها  چنهين كه آماهها  مربوط به هشد اقاصاد ، فساد، شكاو ط قهاتي و سهاير مؤلفههدهحالي .است
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الحسهنه و ها  قرضهها  مردمهي، صهندوقها، تهأمين ماليتعاونيها  صنعاي، برخي وضعياي نيست. ال اه كاهاا 

تهوا  محوه  مدنظر حضرت امهام ها نمياما مردم .تا حد  بيانگر مشاهكت مردمي ده اقاصادند ،مواهد  از اين دست

صوهت يهك نظهام و يهك سه ك زنهداي به ،چنيني خالصه كرد، بلكه بايد به چنين اقاصاد صرفاً ده مصاديق اين

  .6-7 ب، ص 0337صاد  جديد نگريست )حسني و حسيني، اقا

ها  ا  باشهد كهه عرصههها  اقاصهاد  بايهد بهه اونههاهذاه شد  اقاصهاد، هيلبا اين توضيح، برا  مردمي

از  بدو  اينكه اقاصاد دچاه انحصاه دولاي يها خصوصهي اهردد. ؛ها  مردمي دهاير كنداقاصاد  ها با بدنه و پاانسيل

مشهاهكت مهردم ده « ا تحقهق شهرايط زمينهه»و « يعلّهفراهم كرد  شرايط »اذاه  مذكوه،   هيلترين وجومهم

 اند.اقاصاد است كه ده ادامه توضيح داد  شد 

 )فراهم كرد  شرايط علّي آنها  بخشي بهتوانمندساز  مردم و آااهي .الف

و مقهدمات  هازمينههيشاز نظهر پ ، اقاصهاد  هاحهاكم بهر عرصهه  فضا يداقاصاد، ابادا با كرد يمردمبرا  

 يمردمه ها يلتها اسهاعدادها و پاانسه ،يهرداقشاه مخالف مردم قهراه ا  توانمندساز  و... ده هاساا يفرهنگ ي،قانون

  ههاكهرد  ده حوز  يريتاجاز  مدآنها  به يابد، يشافرا ممرد ياهده اخا ها يهامكانات و سرما ديبا ،شكوفا شود. مثالً

 به بلوغ برسند.  و از نظر اقاصاد يابنداهتقاء  يو آموزش  داد  شود، از لحاظ فكر خودشا مرت ط به 

آنهاسهت.  يشهينيپ هها يتقابل يشو افهرا يمردم ها يتمسالرم بالفعل كرد  ظرف ،اقاصاد ساز يمردم اساساً

به سمت محصهوالت  ، ه مالرو حركت كشو  انجام اصالحات اقاصادبرا   يايي،مالر ياسامداهس محمد يرمهات ،مثالً

  ههاهها و مهاهتكهرد و ده آ  آموزش ريهفاذاه سه سهاله تع ةدوه يكابادا  هفاه، يشپ  تكنولوه  و داها يصنعا

ها  يههاول يتها مهردم آمهادا ،كاه ها انجام داد ينمردم قراه داد. او ا ياهده اخا يگا صوهت هاحركت ها به ينا  الزم برا

 كهرد يده جهت مردم ،كاه ين. اينندب  يبآس  مردم كمار ،اصالحات ها شروع كند خواستيكه م يزمان وكنند  يداپ

 داد. يشها افراآنها  ها يهمردم ها شكوفا كرد و سرما  و اساعدادها هايتكه ده آ  ابادا ظرف بوداقاصاد 

م توانمندسهاز  آنهاسهت، ترين لهواز ، از مهماقاصاد  هاده عرصهو خودباوه   به مردم يبخشيآااه كهازآنجا

آمهوزش و  منهابر، يما،كشوه از جملهه صهدا و سه  اهسانه ها يتظرفشود توصيه مي م اني بر بيانات حضرت امام

سهاز  ايهن   اقاصهاد ، تهرويج و افاما ههاحوز بخشي به مردم، خودباوه  آنا  ده ده جهت آااهي پروهش و...،

از  يهتحما يم،تحهر  ،جنگ اقاصادها  مرت ط با شد  و آااهي هاسااهمفرهنگ و افرايش بصيرت و مشاهكت آنا  

به مردم مناقهل كننهد. همچنهين آنها  ها  ها دست يناز ا  و مواهد ياقاصاد مقاوما ي،فرهنگ ها يسهدس ي،مل يدتول

معهدني و...  ط يعي، منابع كشاوهز ، تجاه ، ها  مخالفي چو ده حوز  ،اقاصاد  ها و ظرفيت هافرصت به نس ت

 بپرهيرند.آنها  يا مصرفي باهآوهد  ،يتاهمكماهميت و يبآاا  نمود  و از سرارم كرد  مردم به مسا ل 

 ا  ينهزمها  مشاهكت )تحقق شرايط ايجاد محيط نهاد  و كاهش هرينهب. 

ي ايفها علّه يطشهرا يتتقومحوه، دولت عالو  بر نقشي كه ده كناه ساير عوامل ده زمينه تحقق اقاصاد مردمبرا  

ا  نير نقش مهمي بر عهد  داشاه و بايد محيط نهاد  موهدنيهاز جههت مشهاهكت ها كند، ده تحقق شرايط زمينهمي
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وظيفهه داهد اباهدا يند، دولهت اشود. ده اين فر جذاب و شفاو مردم برا  اقاصاد  فعاليت كه افقا اونهبه ،آماد  كند

باوانند مديريت اموه اقاصاد ها به دست ارفاه و ده اقاصهاد كشهوه حضهوه  فعهال و تا فضايي ها ايجاد كند كه مردم 

باشد. ده اام سهوم ميآنها  و اها ه امكانات الزم بهآنها  تأثيراذاه داشاه باشند. اام بعد ، حمايت از اين مردم و تقويت

از جملهه  ،جلهواير  كنهد. مهواهد زيهر نير دولت بايد به نظاهت و كنارل كال  اموه بپهردازد و از انحرافهات و خطاهها

 شود:اقداماتي است كه ده اين جهت توصيه مي

وكاه و اصالح يها از طريق تسهيل فضا  كسب ،ها  مشاهكت مردمايجاد محيط نهاد  الزم و كاهش هرينه -

 ؛وضع قوانين مربوطه

از طريهق ايجهاد، اهتقهاء و توسهعه  ،ها  اقاصاد  و حقوقي مرت طده حوز  ،ها  مردمافرايش دانش و مهاهت -

 ؛ها  ضمن خدمتا  و آموزشحرفهه مراكر فني 

 ؛از طريق قراه داد  امكانات و سرمايه الزم ده اخاياه آنها ،توانمندساز  بدنه مردمي -

 ؛مند منابع از طريق اصالح ساخااه نظام بانكي و تأمين ماليتوزيع مناسب، شفاو و ضابطه -

بهه يهك هاهكهاه عملهي و اجرايهي  ،محوه اصلي مردم ةسفانه ده ت ديل ايدأما ،خميني ماما هغم تاكيداتعلي

 اهاهيحاهي  ،محوه  ن ود ده هاساا  مردم ،ها  اتخاذ شد  ده ج.ا. ايرا برخي از سياست موانعي پيش آمد  و عمالً

هها  شود ده پژوهشتوصيه مي ،هونظر اين مقاله بود  است. ازاين ده جهت محدود كرد  نقش مردم ده معنا  موهد

عملي بهرا  تقويهت نقهش مهردم ده اقاصهاد و  ةتا زمين ،ايردجان ه ده اين زمينه صوهت شناسي همهآتي يك آسيب

 .پذيرد انجاممحوه  ساز  ايد  مردمپياد 
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