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آمریکا در آسیای غربی در چند بازی درگیر است. نخستین و مهم ترین 

بازی او تکفیر بوده و هست. در این بازی، آمریکا  از ظرفیت اقتصادی و 

عقیدتی عربستان و ظرفیت سازمان دهی و تشکیاتی رکن دوم ارتش 

کستان با همراهی کشورهای غربی استفاده کرد. پا

 بازی تروریسم هم بازی بزرگی بود. نقش آمریکا در این بازی با عملیات 

یازدهم سپتامبر و فروریختن مهندسی شدۀ برج های دوقلو و نمایش 

هواپیماربایی های هشت گانه در آمریکا آغاز و با حمله به دو کشور عراق 

و افغانستان وارد مرحلۀ اصلی شد.

که با برداشــــتن صدام و نشســــتن بــــر صندلی او،  آمریکا می پنداشــــت 

غ ُکرچ تخم خواهد  سال ها در خاورمیانه جا خوش خواهد کرد، مثل مر

گذاشت، و جوجه هایش )امثاِل محمد بن سلمان ولی عهد عربستان، 

محمد بن زاید ولی عهــــد امارات، ملک عبداهلل پادشــــاه اردن، و...( را 

کــــرد. اما رؤیای آمریکا با مقاومت مردم عراق و رشــــادت  بزرگ خواهد 

فرزندان اســــام بر بــــاد رفت. آمریــــکا از تمام ظرفیت های تروریســــتی 

هم پیمانانش-ماننــــِد عربســــتان، داعش، طالبــــان، القاعده، جبهُة 

الّنصرة، احرار الّشام، و... استفاده کرد تا عراق و سوریه و ایران را به آتش 

بکشد، اما نتیجۀ این بازی خونبار برای آمریکا جز شکست نبود.
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در افغانستان، آمریکا کوشید تا با کمک به بعضی از مجاهدین و تأسیس 

کشور بیرون براند و خود به جای او بنشیند.  طالبان، شــــوروی را از آن 

کشور  نتیجۀ بازی خونین افغانســــتان، تا امروز، فرار بزرگ آمریکا از این 

کرد و  که خودش آن ها را سازماندهی و تجهیز  کســــانی اســــت  از همان 

آموزش داد!

کرۀ شــــمالی، عراق،  نتیجــــۀ شکســــت های متوالی آمریــــکا در ویتنام، 

سوریه، افغانســــتان، و یمن، پیدایش شرایط جدید سیاسی و امنیتی 

در جهان خواهد بود که در آن، ملت های ســــتم دیده و مستضعف هم 

نقش آفرین اند. بازی های آمریکا در آسیای غربی به پایان نرسیده، ولی 

امپراتوری آمریکا به پایان راِه خود رسیده اســــت. فروپاشی آمریکا در دو 

ُبعد داخلی و خارجی آغاز شده اســــت، و نتیجۀ این فروپاشــــی فراروی 

همۀ بشریت قرار خواهد گرفت.

سردبیر



یکا، خیز فرانسه آیندۀ عراق: خروج آمر

یوران، محمدحسن زورق،  با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو
احمد کاظم زاده

گفت وگوی تحلیلی
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گزارش حضور آقای  ق: بســــم اهلل الرحمن الرحیم. در این جلســــه،  زور  

کنفرانــــس عراق را خواهیم شــــنید. بحــــث را جناب آقای  رویــــوران در 

رویوران شروع می کنند.

کنفرانســــی در بغداد دعوت شــــده بــــودم و بحث  رویــــوران: من قبًا به   

اجاس سران هم پیش آمد-از دو طرف، در یک هفته، دو بلیت رفت 

که توفیق  و برگشــــت برای من فرســــتادند! مهم ترین مســــئله این بود 

زیارت داشتم و نایب الزیارۀ همۀ دوستان بودم. می خواهم بحث عراق 

کنم. زمان انتخابات عراق 18 مهرماه اســــت. در  را از انتخابات شــــروع 

نظام پارلمانی عراق، مهم ترین رویداد سیاسی همین انتخابات است. 

این انتخابات یک ســــال قبل از موعد دارد برگزار می شود. این تسریع 

که شد برمی گردد. آیت اهلل سیستانی  به تظاهرات و درخواســــت هایی 

که دولت عوض شود و انتخابات  کردند  بیانیه ای دادند و درخواســــت 

زودرس اتفــــاق بیفتــــد. آقــــای عــــادل عبدالمهدی بر اســــاس همین 

درخواست استعفا داد. آقای کاظمی به عنوان نامزد تظاهر کنندگان به 

که باید انجام می داد انتخابات بود. قرار بود  کاری  میدان آمد، و اولین 

انتخابات در خردادماه انجام شود اما به تعویق افتاد. 
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گروه هایی  کــــه با ورود  دربــــارۀ این انتخابات، خیلی ها تصور می کردند 

از مردم به صحنه، تشــــّکل ها و طیف ها تغییر می کنند. شیعه در عراق 

کنون،  کثریت 62درصدی اســــت. از زمان ســــقوط صــــدام تا صاحب ا

شــــیعه با محور مقاومت همســــو بوده اســــت. هدف آمریکا در دو-سه 

کثریت اســــت. تظاهرات اخیر فقط در  سال اخیر شکســــتن ارادۀ این ا

مناطق شــــیعی بود. این خودش نشان می دهد که شیعه هدف آن ها 

ُکرد مسئله ای ندارند. حتی برای انتخابات، رقیب  بود. مناطق ُسنی و 

چندانی در صحنه نیســــت. اما ]بر اساس سیاست آمریکا[باید وحدت 

شیعه شکسته می شد.

جریان ِتشرین در ابتدا شعارهایی ضّد مرجعیت، ضّد حشُد الشعبی، 

کرد. )ِتشــــرین همــــان ماه دهم و  و ضّد انقاب اســــامی ایران مطرح 

یازدهم میادی اســــت.( این ســــه جهت را هدف قــــرار دادند. در این 

مسئله، بسیاری از سفارت خانه ها-مثِل ســــفارت خانه های آمریکا، 

گفته می شود  انگلیس، امارات، و عربستان سعودی-فعال هستند. 

بیش از یک میلیارد دالر پول هزینه شــــد تا یک جریان تســــلیم طلب 

ســــکوالر در برابر جریــــان انقابی دینــــی پدید بیاید و شــــیعه از حالت 

ج شود.  کثریت خار ا

تظاهرکنندگان شعارهایی را مطرح کردند. برخی شعارها به بحث های 

سیاسی و موضع گیری نسبت به مرجعیت، حشُد الشعبی، و جمهوری 

اســــامی ایران مربوط بود. برای جذب مردم، شــــعاِر مبارزه با فساد و 

کردند.  کارآمدی و درخواست آب و برق و نیاز های اولیه را هم مطرح  نا

این ها موفق شدند آقای کاظمی را به قدرت برسانند. قرار بود که آقای 

کند و مفســــدان را به زندان  کارآمدی ها مبارزه  کاظمی به ســــرعت با نا

بیندازد. 
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ایشــــان نه تنها مفســــدان را نگرفــــت بلکه خودش طبقــــۀ جدیدی از 

کنید،  گر به بودجۀ امســــال دولت عــــراق نگاه  کرد. ا مفســــدان ایجاد 

که بودجۀ  که دارد دزدی می شــــود: یعنی چه  یک جا هایی داد می زند 

شــــوینده برای دست شــــویی های ریاســــت جمهوری 60 میلیون دالر 

است؟ من فکر نمی کنم 100 هزار دالر هم برای آن هزینه شود. این گونه 

مسائل نشان دهندۀ دزدی آشکار است. 

عاوه بر ایــــن، برق را تأمیــــن نکردند و به تازگی برق دوباره قطع شــــد. 

که قطعی برق در مناطق ُسنی نشــــین نسبت به مناطق  جالب اســــت 

شیعه نشــــین بســــیار بد تر بود و صــــدای آن هــــا را هــــم درآورد. داعش 

کرد،  دکل های فشــــار قوی برق رسانی به مناطق ُسنی نشین را منهدم 

و دولت ناچار شــــد پای هر دکل چهار نفر نگهبان بگذارد. آب هم قطع 

شده است. یکی از دوستان به شوخی می گفت: »در عراق آبی نیست که 

کــه در شــهرهای شیعه نشــین عــراق بــه راه افتــاد و بــه  تظاهــرات اعتراضــی 

یکا بود. یری کاظمی منجر شد به تحریک آمر نخست وز
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دســــت و صورت را بشویند و ماسک هم نمی زنند، اما مرگ ومیر روزانۀ 

کشور در  حدود 50 تا 60 نفر است.«

کاظم زاده: علتش چیست؟  

رویــــوران: انــــگار جامعــــه، به دلیل نبــــوِد بهداشــــت، ضّد انــــگل و ضّد   

که  گروه نخبه بودیم  ویروس شده اســــت! ما در اجاس در جمع یــــک 

عمدتًا اســــتادان دانشگاه هستند. همه دست می دادند. شما جرئت 

گر شما یک  نمی کردی دســــت ندهی. دست دادن خیلی عادی بود. ا

ذره حساسیت نشان دهید، به شما می خندند!

کسینه هم شده اند؟ کاظم زاده: وا  

کســــن مجانی است، ولی رغبت زیادی به تزریق  رویوران: بله! در آنجا وا  

نیست!

کسن زده اند؟ ق: چند درصد وا زور  

رویوران: زیاد نیست؛ شاید 20-25 درصد باشد. آزمایش پی.سی.آر هم   

مجانی است. موقع رفتن، ما 350هزار تومان دادیم و پی.سی.آر دادیم 

گرفتیم و خودشان به  که بتوانیم به فرودگاه برویم. در برگشــــت، تماس 

هتل آمدند و پی.سی.آر گرفتند. بعد از سه ساعت، نتیجه آمد.

کسن زده اید؟ کاظم زاده: شما وا  
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گذرنامۀ  کســــن زده ام و پی.ســــی.آر هم داده ام. در اروپا  رویوران: من وا  

بهداشتی جایگزین پی.سی.آر شده است، ولی اینجا هنوز نیست. 

خواســــته های  از  بســــیاری  تأمیــــن  در  کاظمــــی  آقــــای  خاصــــه، 

کار، نه بهداشــــت، و نه  کام بود-نه آب، نه برق، نه  تظاهر کنندگان نا

دســــتگیری عامان فساد. سازمان شــــفافیت در عراق پروندۀ حدود 

کرده اند، اما  که بیــــش از 100 میلیارد دالر دزدی  کرده  800 نفر را آماده 

اقدامی نمی شود. 

کاظمی احساس می کرد بسیاری از سناریو های پیش بینی شده  آقای 

که او تظاهر کننــــدگان را در یک  بــــه هم خورده اســــت. قرار بر این بــــود 

حزب سیاسی ســــامان دهد و در یک انتخابات پیش از موعد، بخش 

کنــــد و تعدادی حزب ُســــنتی  قابِل توجهــــی از شــــیعه را جــــذب خود 

که او  کنــــد. از زمانی  و مذهبــــی و چند حزب ســــکوالر و ملی تأســــیس 

نتوانست با ابزار های داخلی کاری از پیش ببرد، شعار های ضّد کاظمی 

که در ناصریه بود و پنج نفر  هم در تظاهرات داده می شــــود. تظاهراتی 

آنجا کشته شدند تقریبًا ضّد کاظمی بود. 

کاظمی  لذا، ســــناریو های تعریف شــــده تا حــــّدی به هم خــــورد. آقای 

تصمیم گرفت )حال که در داخل نتوانست برای تأمین نیاز های مردم و 

مبارزه با فساد کاری انجام دهد( کاری در سطح بین المللی انجام دهد 

کارنامه اش باقی بماند تا بتواند مردم را قبل از انتخابات جذب  کــــه در 

کند. اجاس  گرفت اجاس همسایگان عراق را برگزار  کند؛ لذا، تصمیم 

همسایگان عراق در گذشته هم چهار یا پنج بار برگزار شده است. 

کاظم زاده: آن زمان بیشــــتر به دلیل خطر شورش در مناطق مرزی ترکیه   

بود، و با حضور ترکیه و سوریه برگزار می شد.
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گرفت و گفت: »می خواهم  کاظمی با آقای مکرون تماس  رویوران: آقای   

یک اجاس در سطح وزارت خارجه برگزار کنم.« مکرون گفت: »اجاس 

در سطح سران باشد و من هم می آیم.« ایشان هم تشویق شد و برای 

اینکه بتواند فرانســــه و مصر و قطر و امارات را هم )که همسایه نیستند( 

گرفت اجاس را تحت عنواِن همکاری و مشارکت  کند، تصمیم  اضافه 

با عراق تعریف کند. 

کویت، اردن، عربستان، مصر،  کردند: ایران، ترکیه،  کشور دعوت  از ُنه 

کاری نتیجــــه دهد مقدماتی  قطر، امارات، و فرانســــه. اینکــــه چنین 

کشــــورها قابل تعریف اســــت؟ این ها  دارد: چه نوع همکاری بین این 

چه طور می توانند با هم یک ســــاختار منطقه ای و فرامنطقه ای ایجاد 

که اجاس به نتیجه  کاظمی تصمیم بگیرد  کنند؟ ِصرف اینکــــه آقای 

نمی رسد.

مــــا هم دعوت بودیــــم و به آنجا رفتیــــم. هتل ما در منطقۀ ســــبز بود. 

خیلی نمی توانســــتیم خارج و داخل شویم چون ورود و خروج منطقۀ 

کاظمی نتوانست با فساد مبارزه کند و بر دامنۀ مفاسد افزود.
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گرفته  سبز تشــــریفات دارد. ســــفارت ایران هم در مرز منطقۀ سبز قرار 

و  به داخل و خارج منطقۀ ســــبز َدر دارد. منطقۀ ســــبز، به دلیل اینکه 

نخست وزیری، ریاســــت جمهوری، مجلس، و خانه های مسئوالن در 

آنجاست، از شــــرایط امنیتی خاّصی برخوردار اســــت. )گاهی نیرو های 

مقاومت ســــفارت آمریکا را با موشک می زنند و موشک در این منطقه 

فرود می آید.( 

گرفتیم. برای ما، دیداری با  کامًا حفاظت شده قرار  ما در یک شــــرایط 

کاظمی، دو ســــاعت با  کاظمی ترتیب دادند. دو ســــاعت با آقای  آقای 

برهم صالح )رئیس جمهور( و دو ساعت هم با آقای معیر عامی )رئیس 

کردیم. یک جلسه هم با آقای مسجدی  سندیکای رســــانه ای( دیدار 

)سفیر ایران( داشتیم. 

که  کســــانی  کاظمی با دقت علمی صحبت نمی کرد. معلوم شــــد  آقای 

کرده اند دو نظریــــه را مبنا قرار  پیشــــنهاد برگزاری اجاس را بــــه او ارائه 

که پس از جنگ های اول و دوم  داده اند: )1( الیۀ ضعیفی از همگرایی، 

جهانی مطرح و در اروپا اجرا شــــد؛ )2( وابستگی متقابل. مشخص بود 

که صحبت هــــای او بر پایۀ این دو نظریه اســــت. می گفت: »همان طور 

که اروپا از تنش خارج شــــد، ما هم می توانیم در منطقه از تنش خارج 

شــــویم. عراق می تواند، با امضای پیمان بغــــداِد جدید، محور چنین 

فرآیندی باشــــد. این به نفع امنیت عراق است و عراق می تواند در این 

فرآیند جایی برای خود تعریف کند.« 

اجاس به مدت سه ساعت برگزار شد. هر کس آمد چیزی خواند و رفت. 

هیچ توافق نامه ای امضا نشــــد. البته، در حاشیۀ اجاس، دیدارهایی 

که دیدار ها در آنجا  انجام شــــد. اتاق هایی در اطراف سالن اجاس بود 

صورت گرفت.
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کنفرانس به زبان عربی  گرفته بود در این  آقای امیرعبداللهیان تصمیم 

صحبت کند، پس یک متن به زبان عربی برای ایشان آماده شد. ِصرف 

اینکــــه به عربی خواند یک پیام مهم به عرب ها بود. وزیر خارجۀ قبلی 

زبانش انگلیســــی و بیشتر با غربی ها در تماس بود، اما ایشان زبانش تا 

کند. این خودش در  کار  حدودی عربی اســــت و دوست دارد با منطقه 

مطبوعات آنجا بازتاب مثبت داشت. آقای امیرعبداللهیان با امارات و 

عربستان و کویت سه دیدار داشت-دیدار با عربستان را به خواسِت دو 

گرفتن عکس یادگاری، با آقای  طرف اعام نکردند. هنــــگام ورود برای 

السیســــی صحبت می کرد و با او آمد و جلو ایســــتاد. بعد از اجاس هم 

 رفتند. آقای امیرعبداللهیان غروب به سوریه رفت. 
ً
کثرا ا

کاظمین بروم.«  گفته بود: »می خواهم به زیارت  رئیس جمهور فرانسه 

جالب است که ما هم همان روز می خواستیم به زیارت کاظمین برویم. 

کاظمین بــــرود خودش یک  اینکــــه چرا مکرون می خواســــت به زیارت 

کّل حرم را تخلیه و قرق  کاظمین برود،  سؤال اســــت. برای اینکه او به 

کردند. به نظر می آید فرانســــه می خواهد یاد روز های ارتباط طایی با 

کثریت مردم عراق شیعه هستند،  کند، و چون می دانند ا عراق را زنده 

یک زیارت نمادین انجام دادند. 

کاظمین بیش از یک ســــاعت نشســــت و با دقت تمام همه  مکرون در 

گرفت. مــــا خودمان معمواًل زیارت را نیم ســــاعته تمام  چیــــز را زیر نظر 

می کنیم. اینکه مکرون این همه وقت گذاشت هم جای سؤال دارد. 

کرده و در هتِل مسرور مستقر  کشور های مدعو را دعوت  روزنامه نگاران 

که به  کردند  کرده بودند. )اجاس در هتل فلسطین بود.( سران شرط 

کرونا رفت وآمد زیاد نباشد؛ به همین دلیل، ما مراسم را از صفحۀ  دلیل 

تلویزیون هتل می دیدیم. 
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ُکرد شیعه  که آقای فؤاد حســــن  بعد، وزیر خارجۀ عراق آمد. می دانید 

است و عربی می داند. گفت: »این اجاس بسیار مهم بود. این اجاس 

شمارۀ یک بود، و اجاس های دو و سه و چهار و پنج در راه است. ما تا 

کار را رها نمی کنیم. همین  منطقه را به یک نظام جدید تبدیل نکنیم 

که ایران و عربستان و امارات و ترکیه کنار هم نشستند دستاوردی بزرگ 

گفت وگو بین  و بی سابقه است«-البته، این گونه نیســــت، و سه دوره 

گرفته است.  ایران و عربستان در همین بغداد صورت 

کامًا نمایشــــی و بی دســــتاورد بــــود و با توجه به  به نظرم، این اجاس 

هزینه ای که انجام شده بود، خروجی مناسبی نداشت-حتی دستاورد 

بزرگی که بتواند مبنای انتخابات عراق باشد هم به دست نیامد.

اجاس دوم در هتل مونتانا برگزار شــــد. برای ایــــن اجاس، 430 نفر را 

کرده بودند. هزینۀ هتل و پذیرایی هر نفر هزار دالر بود. اجاس  دعوت 

مهّمی برگزار شد و بیشتر مسئوالن دولتی عراق به آنجا آمدند. 

کاظمــی می خواهــد عــراق را محور همکاری بین کشــورهای محــور مقاومت و 

دشمنان آن بکند، کاری که عماًل ناممکن است.
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تعدادی َپنل وجود داشت، و بین پنل ها، تریبون هایی برگزار می شد. 

آقای فالح الفیاض )رئیس شــــورای حشُد الشــــعبی(، آقــــای حکیم )از 

جریان حکمت(، آقای عامری )از ائتاف فتح(، و آقای خمیس الخنجر 

)از ائتاف ُسنی ها( حضور داشتند. در  تریبون ها، یک نفر سؤال می کرد 

و آن هــــا جواب می دادند. شــــاید در این اجاس دوم راحت تر می شــــد 

فضای انتخاباتی را فهمید. 

کــــرد فالح الفیاض بود چون  که صحبت  بــــه نظر من، مهم ترین فردی 

که از  کرده بودند. پرســــش هایی  موضوعی چالشــــی برای او انتخــــاب 

که داد به این ترتیب بود: ایشان شد و پاسخ هایی 

کمیت دولت را تضعیف می کند چون تحت  ید که حشُد الشــــعبی حا × قبول دار

یر نیست؟ ارادۀ  نخست وز

کســــی مدعی دولت است،  گر  کامًا نادرســــت اســــت. ا این برداشــــت 

کــــه داعش وارد  گر حشــــد نبود، دولت هــــم نبود. زمانی  ما هســــتیم. ا

کســــی دولت را نگه داشــــت؟ حشد! پس  دروازه های بغداد شــــد، چه 

حشد مدعی و حامی دولت است و استمرار دولت مدیون حشد است.

× حشد ارتباطاتی با داخل و خارج دارد؟

روشن صحبت کنید!

ید؟ × با ایران ارتباط دار

ارتباط ما با ایران بخشــــی از قدرت ماســــت. در ابتدا، حشــــد در ایران 

آموزش و تســــلیحات داشــــت. این الزمۀ استمرار حشــــد است. ما به 

ارتبــــاط با ایران افتخار می کنیــــم و آن را یک نقطۀ قوت می دانیم. این 

یک وابستگی سیاسی نیست. ما تحت امر فرماندهی کّل قوا هستیم.
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گر روزی مرجعیت فتوا دهد و دولت تصمیم  × حشد پیرو دستور مرجعیت است. ا

دیگری بگیرد، چه خواهد شد؟

مــــا از مرجعیت تبعیــــت می کنیم. این به ســــاختار نظام سیاســــی ما 

کمیت نظام از آِن  کّل حا برمی گردد. نظام سیاســــی ما پارلمانی است و 

مردم است. قانون اساسی این را می گوید. یکی از مهم ترین نمایندگان 

گرفت،  گر نخست وزیر در مقابل مرجعیت قرار  مردم مرجعیت اســــت. ا

یعنی در مقابل مردم قرار گرفته است.

فالح فّیاض خیلی مستدل و دقیق و قانع کننده و صریح و شفاف جواب 

می داد. خیلی ها برای او دست می زدند. 

حشُد الشعبی محور استقالل و آزادی مردم عراق است.

عامری هم، که به عنوان حشُد الشعبی آمد، گفت: »گاهی در زمان حیدر 

گروه در میدان محاصره شــــده بود و ما درخواســــت  عبادی، وقتی یک 

دســــتور می کردیم، ایشــــان بعد از 10روز جواب می داد؛ مــــا در این 10روز 

منتظر می ماندیم، با اینکه وقتی دشمن برای شما خطر دارد باید اقدام 

کنید. ما این قدر به فرماندهی کّل قوا احترام می گذاریم.«

که حشُد الشــــعبی در وضعیت خوبی قرار دارد  این ها نشــــان می دهد 

کنون، نظرســــنجی یک مرکز  و  گفتمانش را خوب تنظیم کرده اســــت. ا

کــــه با ایجاد نســــل جدیدی از  که توطئه ای  مســــتقل نشــــان می دهد 

نیرو های ســــکوالر برای شکستن صف شیعه انجام شده بود به نتیجه 

کار می کــــرد و اآلن  که قبــــًا در العالم  نرسیده اســــت. یکی از دوســــتان، 

مشاور آقای مالکی است، می گفت: »در نظرسنجی ها، مالکی به شدت 
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جلو است.« فتح و دولت قانون )تحت حمایت حشُد الشعبی و حزب 

الّدعوة( و مالکی تقریبًا پیشتاز هســــتند و بقیه پایین ترند. تشرینی ها 

کنند چون قدرت طلبی در میان آن ها  موفق نشدند یک حزب درست 

کرده اند.  زیاد است و چندین جریان ضعیف درست 

در ایــــن میان، بحــــث مقتدی صــــدر می ماند. آقای صدر در تشــــرین 

که در تظاهرات حضور داشتند  نقش اصلی داشــــت. عمدۀ نیرو هایی 

کاظمی را به عنــــوان نمایندۀ  صــــدری بودند. آقــــای صدر ابتدا آقــــای 

که این برایش مایۀ  کرد  کرد. بعد، آقای صدر احساس  تشرینی ها نامزد 

سرشکســــتگی اســــت و گفت: »این ها و حتی نمایندگان ما در پارلمان 

همه فاسد هستند و من از آن ها اعام برائت می کنم. من هیچ انتسابی 

به دولت و پارلمان ندارم و در انتخابات شرکت نمی کنم.« می خواست 

کند؛ اما در همان جا  گونه ای فرافکنی و از خودش سلِب مسئولیت  به 

که یک مرتبه گفت: »مردم درخواســــت می کنند و برگشتم« و 60  بودیم 

کرد.  نفر را به عنوان نامزد صابرون معرفی 

گذشــــته ضعیف  کــــه صــــدر چه قدر نســــبت به  ایــــن نشــــان می دهد 

کرسی را دارد. اینکه  کرسی از 328  کنونی، او 54  شده است. در پارلمان 

اآلن 60 نفر را معرفی می کند-که شــــاید 30 یا 35 نفر از میان آن ها رأی 

بیاورند-نشان می دهد که موضعش پایین آمده است. 

که به نظر می رســــد احزاب  گونه ای اســــت  شــــرایط انتخابــــات اآلن به 

ریشــــه دار بــــه رتبه های بــــاال برگشــــته اند، اما جریان های دست ســــاز 

سفارت خانه ها چندان موفق به ایجاد جریان مردمی نشده اند. 

البته، سرمایه گذاری آمریکا در عراق واقعًا عجیب است. حدود 30 هزار 

کرده اند.  نفر از 17 تا 21ساله ها را به عنواِن رهبران آینده به آمریکا اعزام 

)رهبران آینده نام یک ســــازمان اســــت.( یکی-دو ماه آنجا مانده اند و 
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مهارت های اینترنتی و )به قول خودشــــان( رهبری را آموزش دیده اند. 

متخصصان روان شناســــی و فضــــای دیجیتال در ایــــن دوره ها حضور 

داشــــتند. اآلن هم یک سازمان جدید به نام المبّشرون تازه وارد عراق 

شده است. نمی دانم المبشرون برای تبشیِر دین است یا نه-معمولش 

این است که سازمان های تبشیری مسیحیت را مطرح می کنند. البته، 

ممکن است دینی هم نباشند. 

خاصه، ســــرمایه گذاری روی نســــل جوان خیلی زیاد است و برای آن 

کانی شده اســــت، اما خروجی مناســــب نداشته اســــت.  هزینه هــــای 

کّلــــی انتخابات تغییر چندانی ایجاد  بنابرایــــن، فکر نمی کنم در فضای 

شود.

از نظر اجتماعی، وضع حجاب در عراق بهتر از ایران اســــت، ولی ظاهر 

کرده اســــت. فروش مشروبات الکلی  پســــرهای جوان تا اندازه ای تغییر 

مثل ســــابق اســــت: در بغداد، بیش از مســــجد مشروب فروشی وجود 

دارد! ماهواره در عراق رواج دارد و مردم شبکه های داخلی را از ماهواره 

که  می بیننــــد. 60 تا 70 درصِد خانم ها حجاب اســــامی دارند، و آن ها 

ندارند هم نسبتًا پوشیده هستند.

کاظم زاده: اواًل، تشــــکر می کنــــم. فکر نمی کنم جایی بهتــــر از اینجا برای   

کردم.  ارزیابی دقیق از این موضوع وجود داشت. من خیلی استفاده 

کردید-که  که خودتان اشاره  در مورد نقش فرانســــه، همان احتمالی 

گر حملۀ آمریکا  فرانسه می خواهد دوباره به عراق برگردد-مهم است. ا

کنید، در آن زمــــان، محافظه کاران  بــــه عراق را در ســــال 2003 م. مــــرور 

کم بر دولت بوِش پسر )به بهانۀ مبارزه با القاعده( می خواستند عراق  حا

کنند، به رغم اینکه هیچ نشانۀ مطمئنی از وجود ساح های  را ِاشــــغال 
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ک، که در فرانسه بر سر قدرت بود،  کشتار جمعی در عراق نبود؛ اما شیرا

تا حّدی مقاومت می کرد. آمریکایی ها چند سال پیش از آن هم چند بار 

کنند، و این تحلیل وجود داشت  که عراق را ِاشغال  هجوم آورده بودند 

کند.  که آمریکا می خواهد فرانسه را در رقابت بین المللی از عراق حذف 

که در زمان جنگ تحمیلی، فرانسه از پشتیبانان اصلی  یادمان باشــــد 

صدام بود و به او هواپیمای میراژ می داد. 

که طی شــــده، این احتمال قوی تر است.  با آن پیشــــینه و با این روند 

فرانســــه می خواهد از اســــتراتژی آمریکا در جابه جایی از خاورمیانه به 

کند.  سوی دریای زرد و شرق آسیا استفاده و جای آمریکا را ُپر 

گفته  که برگزار شــــد، به نظــــرم آنچه فؤاد حســــین  در مــــورد اجاســــی 

) اجاس های بغداِد دیگر در راه اســــت( واقع بینانه تر است؛ مفهومش 

که طــــرح و برنامه ای پشــــت این اجاس بوده اســــت. این  این اســــت 

اجاس مســــبوق به تعدادی اجاس و نشست قبلی هم بود. هرچند 

کاظمی بانی آن نشســــت ها بوده است، با یک  گفته می شــــد  در ظاهر 

مقتدی صدر سطح توقعات سیاسی خود را کاهش داده است.
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ارزیابی و نگاه گذرا، می توان فهمید کاظمی مجری است و طراح اصلی 

آمریکاست. 

کاظمی به آمریکا، هنوز  که در زمان اولین سفر  کنم  به این نکته اشــــاره 

ترامپ در کاخ سفید بود. وقتی او از آمریکا برگشت، از طرحی به ناِم باد 

گفت )که اسمش روی آن است!( و همۀ اصحاب رسانه را  شــــام سخن 

غافلگیر کرد. به محض اینکه از آمریکا برگشت، در بغداد میزبان نشست 

که هر دو با اسرائیل پیمان  باد شام با حضور ســــران مصر و اردن بود، 

گفته می شد: »خودتان می گویید باد  سازش دارند. در آن زمان، همه 

شام! شام را همه به سوریه می شناسند. پس جای سوریه در این طرح 

کجاست؟« 

که  دقیقًا، در متن و حاشیۀ اجاس اخیر  بغداد هم همین مطرح بود 

کاظمی می خواست بشار را دعوت  کجاست؟«  »جای سوریه در اینجا 

کند و یــــک هیئت هم برای دعوت رفت، اما بعداً ظاهراً از عربســــتان و 

آمریکا چراغ سبز دریافت نکرد.

گر اسد  ق: می گفتند که مکرون هم دربارۀ اجاس اخیر گفته است: »ا زور  

بیاید، من نمی آیم.«

گره می زنم. اتفاقًا،  کاظم زاده: من اجاس بغداد را به اجاس باد شــــام   

که ایران دوســــت داشت  گفته شــــود این اســــت  که باید  یکی از نکاتی 

گر بشار حضور پیدا می کرد، به احتمال  سوریه حتمًا باشد. به نظر من، ا

که وزنه  زیاد آقای رئیسی هم می رفت و در آنجا ائتافی را شکل می داد 

به این سمت باشد؛ ولی چون بشار را دعوت نکردند، ایران هم سطح 

کاهش داد. ایران نشست را تحریم نکرد و اتفاقًا یک تصمیم  نشست را 
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گفته می شود قهر  گرفت. حتی در روابط فردی،  هوشمندانه و مدبرانه 

بدترین نوع ابراز احساسات منفی است. در این قضیه هم، ما به جای 

کردیم. آقای امیرعبداللهیان قبل و  قهر سیاسی شیوۀ خوبی را ِاعمال 

که جای سوریه در  که بگوید  بعد از نشســــت به دمشق رفت؛ قبل رفت 

اینجا خالی است، بعد هم رفت که نتایج نشست را به اطاع آقای بشار 

برساند. این هم نکتۀ مهمی بود.

یم مستبّد صدام در عراق بود. فرانسه حامی رژ

کارگردان!  در مجمــــوع، عــــراق در این ماجرا بیشــــتر مجری اســــت تــــا 

بازیگــــران، با توجه به اینکه همگــــی دوره ای از تنش و درگیری را با هم 

کرده اند، همه خسته اند. اآلن بین همه احساس نیاز برای ثبات  طی 

و همــــکاری وجــــود دارد. اجاس بغداد، با تمــــام ضعف ها و نقد هایی 

کــــه بازیگران منطقه و حتی  که به آن وارد بود، در شــــرایطی برگزار شــــد 

نظام بین الملل، هرکدام به دالیلی، تمایل دارند همکاری هایشــــان را 

که  کنند تا ثبات بیشتر شود. از این جهت، من هم فکر می کنم  تقویت 

اجاس های بعدی هم در راه خواهد بود.

کوتاه نظــــری در این اجاس  ق: بــــه نظــــر من، نوعی شــــتاب زدگی و  زور  

دیده شد. نباید ســــوریه را حذف می کردند؛ چون مرز بسیار طوالنی با 

عراق دارد، تفکیک سوریه از عراق ناممکن است. می توانستند سطح 

کــــه از وزرای خارجه دعوت  کنند  اجــــاس را پایین بیاورند و مثًا اعام 

می کنند و حضور سران کشور ها به اختیار خوِد آن هاست. اینکه سوریه 

در این اجاس نباشــــد از نظر فکر و اندیشۀ سیاسی نقص بزرگی است. 
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احساس می کنم این اجاس بسیار نسنجیده برگزار شده است، حتی 

گر آمریکا پشت آن باشد. ا

گر ایران شرکت نمی کرد، این کنفرانس به ضرر کاظمی  نکتۀ دوم اینکه ا

کاظمی بخواهد بین  گر  تمام می شــــد-که البته ِاشکالی هم نداشت. ا

محور مقاومت و همگرایی با غرب انتخاب کند، خیال می کنم مزاجش 

برای همگرایی با غرب آماده تر اســــت. البته، او دوست دارد عراق را به 

محور همکاری کشورهای محور مقاومت و دشمنانش تبدیل کند، که 

کاری ناممکن است.

کنید، غربی ها و عربستان سعودی به  گر دقت  نکتۀ سوم اینکه اتفاقًا ا

گرچه، با وجوِد غرور ســــلطنتی در خاندان  این اجاس نیاز داشــــتند. ا

سعودی، برای آن ها خیلی مشکل است که به پایتخت کشوری بیایند 

که روزی وهابی ها یک زیارتگاه مذهبی شیعی )کربا( را در آنجا تخریب 

کردند و ببینند که شیعه میزبان آن هاست.

من فکر می کنم که عدم مشارکت عربستان در این اجاس بیشتر ناشی 

گر نیرو های جوان و شاداب سیاسی در عربستان بر سر  از غرور اســــت. ا

کار بودند، باید از این فرصت استفاده و شرکت می کردند. 

رویوران: دو مسئله پیِش روی عراق وجود دارد: )1( سرنوشت انتخابات،   

)2( تصمیم آمریکا برای خروج از عراق در آخر سال میادی )دی 1400(. 

آمریکا زمان خروجش را بعد از انتخابات قرار داد که ببیند انتخابات چه 

کردن جای  می شــــود. فرانســــه، از همین اآلن، دارد خودش را برای ُپر 

کًا، بازیگران منطقه ای و بین المللی همه در این  آمریکا آماده می کند. 

فکرند که سرنوشت عراق طّی این چند ماه چه خواهد شد تا تکلیفشان 

کنند.  را نسبت به عراق روشن 
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کیلومتــــر مربع )به اندازۀ نیمی از مســــاحت لبنان( از  ُترک هــــا پنج هزار 

که اجاس شروع شد، توپخانۀ  شمال عراق را در ِاشــــغال دارند. روزی 

کرد، و بعضــــی از مطبوعات نزدیک به  گلوله باران  ترکیــــه این منطقه را 

کردند  کاظمــــی حمله  حشُد الشــــعبی به شــــدت به آن پرداختند و به 

کــــه »چرا وقتی ترکیه این تجاوز را انجام داده اســــت، با وزیر خارجۀ این 

کدام استقال و  کره می کنی و حاضر به اعتراض نیستی؟ از  کشــــور مذا

کمیت صحبت می کنی؟«  حا

بحث حافظۀ سیاســــی مردم عــــراق نکتۀ خیلی مهمی اســــت. مردم 

نسبت به انگلیس به عنوان یک استعمار ذهنیت داشتند اما نسبت 

به آمریکا نداشــــتند. با ِاشــــغال عراق، ذهنیت نسبت به آمریکا منفی 

شده است. نسبت به فرانســــه هم همین گونه است و می تواند منفی 

کرد و موضعش در حمله به عراق منفی  باشد. فرانســــه از صدام دفاع 

بود ولــــی بعداً خودش هم وارد شــــد؛ ابتدا منفی بود، اما در تقســــیم 

غنایم وارد شد. 

گر آمریکا برود، مــــا نمی رویم« خودش نتیجۀ  که »ا گفتۀ آقــــای مکرون 

گفتند: »تو غلط می کنــــی! این مردم  منفی داشــــت؛ مطبوعات بــــه او 

عراق هستند که به کسی می گویند باشد یا نباشد. بیخود برای خودت 

گر آمریکا برود ما نمی رویم."«  تصمیم می گیری که "ا

که جای آمریکا را چه طور  که فرانســــه دارد فکر می کند  درســــت اســــت 

کرد )و شــــاید با آمریکا هماهنگ است تا نفوذ غرب در عراق  می توان ُپر 

کاری را نمی دهد. حفظ شود(، اما ذهنیت مردم اجازۀ چنین 

در عراق، یک نوع خســــتگی از جنگ وجــــود دارد؛ مردم به دنبال این 

هستند که عراق چگونه با کمترین هزینه از این وضع خارج شود. همه 

که داعش یک مجری خارجی بود. در عراق، همه همین طور  می دانند 
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صحبت می کنند. داعش یک مجری خارجی و یک پیمانکار بود و یک 

کنونی  که بیش از همه علیه نظام  پروژه را پی گیری می کــــرد. بعثی ها، 

کســــب درآمد و هم  انگیــــزه دارند، به پروژۀ داعش وارد شــــده اند و هم 

کینه و دشــــمنی با نظام را دنبال می کنند. این تقریبًا برای مردم  ادامۀ 

مسجل است، اما امکان استمرار آن وجود ندارد.

که چه طور  دربارۀ عقب نشــــینی آمریکا از عراق، خیلی بحث می شــــود 

می خواهند خارج شــــوند. آمریکایی ها می گویند: »می خواهیم خارج 

که حتی  شویم و نیرو های آموزشــــی را نگه داریم،« اما این ها می گویند 

یک نظامی آمریکایی نباید باقی بماند. 

کید می کند و  حشُد الشــــعبی می گوید: »قانون اساسی بر اســــتقال تأ

که در دفاع از اســــتقال  ما مدافع اســــتقال هســــتیم. ما هر نیرویی را 

که به  کند تأیید می کنیم. ما نیســــتیم  و در مقابل ِاشــــغالگر همکاری 

اگر نیروهای جوان و شــاداب سیاســی در عربستان بر سر کار بودند، از اجالس 

بغداد بیشتر استفاده می کردند.
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که حمله می کنند مورد تأیید  کسانی  آمریکایی ها حمله می کنیم، اما 

ما هستند.« آن ها خیلی با صراحت صحبت می کنند.

ایــــن نشــــان می دهد در عــــراق جوانه هایی زده شــــده و امــــکان تغییر 

شرایط خیلی فراهم نیست. بقیه حضور دارند، ولی این حضور قابلیت 

اســــتمرار نــــدارد. موج هایی با امکانات و پشــــتیبانی ظهور می کند، اما 

حشُد الشعبی در جامعۀ عراق یک درخت تنومند ریشه دار است. آقای 

که در حشُد الشــــعبی قراردادی بودند را  کســــانی  کاظمی 30 هزار نفر از 

کرد. بودجه را تصویب نکرده اند مگر اینکه این ها را  از خدمت منفصل 

برگردانند. کاظمی هم قول داده اما عمل نکرده است.

لذا، من تصور می کنم دو رویداد مهم در عراق وجود دارد: یکی انتخابات 

و دیگری خروج آمریکا. این ها قطعًا بر چهرۀ آیندۀ سیاســــی عراق تأثیر 

زیادی دارد.

یکا و داعش،  کاظمی 30 هزار نفر از نیروهای حشُد الشــعبی را، به نفع آمر

از خدمت منفصل کرد.

که  کســــی  در این عرصه، نقش مرجعیت خیلی مهم اســــت. تا اآلن، 

کرده و حشُد الشــــعبی را به وجود آورده و نقشــــۀ  کیــــان عراق را حفظ 

آمریــــکا را به هــــم زده مرجعیت بوده اســــت. به نظرم، ایــــن متغیر در 

کارکرد های زیادی خواهد داشــــت. به رغم اینکه مرجعیت  آینده هم 

از نیرو های سیاســــی اظهار ناُامیدی می کند، آیندۀ عراق با مرجعیت 

همراه است.

اشعری: مراجع دیگر چه می گویند؟   
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کرد. بقیه   فوت 
ً
رویوران: یکی از مراجع، آقای محمدسعید حکیم، اخیرا  

که در عراق مرجعیت  کسی  در موضع تأیید آقای سیســــتانی هستند. 

عام دارد و همه از او تقلید می کنند آقای سیستانی است.

ق: خیلی ممنون. بحث خیلی خوبی در زمان مطلوب ارائه شد. زور  



احمد کاظم زاده 

مؤلفه های اثرگذار بر دیپلماسی آب در حوضۀ ُکر-ارس 
و کشورهای ساحلی آن
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با توجه به نقش و اهمیت دیپلماسی آب در جلوگیری از تنش های آبی و 

در هم تنیدگِی آن با توسعۀ پایدار و رفاه و امنیت کشورهای ساحلی، این 

پرسش مطرح است که دیپلماسی آب در حوضه ُکر-ارس )به عنوان یکی 

از مناطق حساس ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک جهان( از چه مؤلفه هایی 

تأثیر می پذیرد و اتخاذ دیپلماسی آب موفق در این حوضه و کشورهای 

ساحلِی آن مستلزم چه ماحظاتی است. در این مقاله، به مؤلفه های 

ُکر-ارس می پردازیم.  بسیار متنوِع اثرگذار بر دیپلماســــی آب در حوضۀ 

گذشــــته یــــا برخورداری از  برخی از مؤلفه ها )ماننِد توافق نامه های آبی 

ذخایر آبی نسبتًا فراوان( قبل و بعد از فروپاشی شوروی به همکاری های 

آبــــی دوام و قوام می بخشــــد، امــــا برخی دیگــــر  )ماننــــِد ورود بازیگران 

فرامنطقه ای به پروژه های آبی یا شــــکل نگرفتن رژیم آبی منطقه ای در 

دورۀ پساشوروی( نگرانی ها و تردیدهایی دربارۀ استمرار این روند ایجاد 

می کند. این نگرانی ها بر اهمیت دیپلماسی آب می افزاید.

مقدمه، طرح مسئله

ثابت بودن حجم منابع آب شــــیرین جهان و افزایش نیازهای مصرفی 

به دالیل مختلف )ماننِد رشــــد جمعیت و رشــــد صنعت( شکافی بین 
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کــــه ابعاد آن  عرضــــه و تقاضــــای آب شــــیرین در جهان رقم زده اســــت 

کشــــورهای مختلف-به خصــــوص، در مناطق  به تدریج در مناطق و 

خشک و نیمه خشــــک-نمایان می شود. این شکاف نیاز به استفاده 

از آب های مشــــترک را افزایش می دهــــد و متعاقب آن، نگرانی هایی در 

کشــــورهای ساحلی ایجاد  خصوص امکان بروز اختاف و درگیری بین 

می کند. دیپلماسی آب در پاسخ به این نگرانی ها وارد عمل می شود و 

با بهره گیری از دانش های مختلف مربوط به آب، تاش می کند )ضمن 

کشــــورهای ســــاحلی بــــرای بهره بــــرداری از حوضه های آبی  کمک به 

مشترک در جهت تحقق اهداف توســــعۀ پایدار( از بروز تضاد و اختاف 

میان کشورها جلوگیری کند. 

ُکر-ارس یکی از حوضه های آبی مشترک است که  در این میان، حوضۀ 

در یک منطقۀ ژئوپلتیک و ژئواســــترتژیک حساس جاری است. بعد از 

سقوط شوروی سابق و ظهور سه کشور جدیِد گرجستان، ارمنستان، و 

جمهوری آذربایجان، هنوز یک رژیم آبی منطقه ای شکل نگرفته است، 

و این بر نگرانی های موجود می افزاید. 

ُکر- که دیپلماسی آب در قفقاز جنوبی و در حوضۀ  پرســــش این است 

ارس از چه مؤلفه هایی اثر می پذیرد، و این مؤلفه ها در همۀ کشورهای 

ساحلی یکسان و مشترک است یا متفاوت. برای پاسخ به این پرسش، 

ُکر-ارس و ســــپس دیپلماسی آب و قابلیت های  ابتدا باید حوضۀ آبی 

آن را شناخت. 

ُکر-ارس در یک نگاه  حوضۀ 

کیلومتر  ُکر-ارس یک حوضۀ بین المللی به مســــاحِت بیــــش از 190.110 

مربع اســــت؛ 65 درصِد آن در جنوب قفقاز )31.5 درصد در آذربایجان، 
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18.2 درصد در گرجســــتان، و 15.7 درصد در ارمنســــتان(، 19.5 درصد 

 AQuastat 2009, Lehner( در ایــــران، و 15.1 درصد در ترکیه قــــرار دارد

کمک  ُکــــر و ارس به ترتیب 66 و 34 درصد به جریان آب   .)et al. 2008

می کننــــد، و این حوضه 10 درصِد آب ورودی به دریای خزر را تشــــکیل 

می دهــــد. بیش از 10 هزار رودخانه، شــــامل بســــیاری از رودخانه های 

 .)UNDP-GEF 2007, 9(  کم عمق، در حوضه وجود دارد

ُکر ُپرآب ترین رودخانۀ قفقاز و شــــریان حیاتی آن به شــــمار می رود. این 

رود از ارتفاع 2740متری رشــــته کوه قیزل جادیک در شمال شرقی ترکیه 

گذرِی عمدتًا  سرچشــــمه می گیرد اما در مسیر خود به شــــرق، از نواحی 

کوهستانی تغذیه می شود-چنان که ِدبی متوسط ساالنۀ رود از ترکیه تا 

مرز گرجستان حدود 30 متر مکعب بر ثانیه، در تفلیس )گرجستان( 205 

متر مکعب بر ثانیه، و در مصب 575 متر مکعب بر ثانیه است )احمدیان 

 .)73 ،1381

ُکر به ترتیب 36 درصد ذوب شدن برف، 30 درصد سفره های  منابع آب 

زیرزمینی، 20 درصد باران، و 14 درصد آب شدن یخچال هاست. 58-

64 درصِد جریان ساالنۀ آب به بهار، 19-22 درصد به تابستان و پاییز، و 

 .)UNDP-GEF 2007, 7( 17-20 درصد به زمستان تعلق دارد

کوه هــــای بینــــُگل )هــــزار برکه( در جنــــوب شــــهر ارِزروم )ترکیه(  ارس از 

کوه های واردینسکِی قفقاز  که از  سرچشــــمه می گیرد، با شاخۀ دیگری 

سرچشمه می گیرد تاقی می کند، پس از عبور از ارتفاعات جنوب قارص 

کوه های آرارات می رســــد، و از این مســــیر وارد جلگۀ ایروان  به شــــمال 

)ارمنستان( می شــــود. ارس، پس از پیوستن به آرپاچای در بهرام تپه، 

ک نژاد  مرز مشترک ایران با ارمنســــتان و آذربایجان را شکل می دهد )پا

متکی، فرجی راد 1389، 92(. 
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کیلومتر بین ارمنســــتان  ارس رودخانــــه ای بین المللی به طــــول 440 

و آذربایجان در شــــمال و ایران و ترکیه در جنوب اســــت )بریتانیکا(. این 

رودخانه، در مسیر 1072 کیلومترِی خود، از 160 رودخانۀ بزرگ و کوچک 

کوچای، حاجیلر،  تغذیه می شــــود. نخجوان، مگری، آخچی چای، ما

قطورچای، و دوره رود از شــــاخه های مهّم ارس هســــتند )اردبیلی اصل، 

آقایی 1386(. حدود 68 درصد از آب مصرفی حوضۀ آبریز ارس از آب های 

سطحی تأمین می شــــود )مولوی و همکاران 1395، 219-300(. ارس قبل از 

ُکر برسد تقسیم می شود، و یک شاخۀ آن مستقیمًا به دریای  اینکه به 

 .)UNDP-GEF 2007, 9( خزر سرازیر می شود

گذشــــته، منابع آبِی در دسترس  که در 25 ســــال  آمار نشــــان می دهد 

کاهش یافته است، و هم زمان، تمایل  کشــــورهای این حوضه پیوسته 

این کشورها برای به دست آوردن آب برای مصارف مختلف )کشاورزی، 

صنعتــــی، بهداشــــتی، شــــهری، و آشــــامیدنی( افزایــــش یافته اســــت 

)محمدعلی پور، طالبیان 1396، 236(. 

عبور رودخانۀ ُکر از میان شهر تفلیس )گرجستان(
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 منازعات آبی 
ّ

دیپلماسی آب، کلید حل

با اینکه دیپلماســــی قدمت طوالنی دارد و شــــاید بتــــوان آن را در تاریخ 

کوتاهی دارد و در پِی  بشر همزاد سیاست دانست، دیپلماسی آب عمر 

بحران جهانی آب ظهور کرده است. دیپلماسی آب به صورت دوجانبه و 

چندجانبه دربارۀ موضوعات مربوط به آب در میان دولت ها به کار بسته 

می شود: گفت وگو برای مصالحه میان دولت هایی با منافع متضاد که از 

یک حوضۀ آبی مشترک سهم دارند )حفنی 2011، 13(. 

دیپلماسی آب توانایی کشورهای ذی نفع در مدیریت آب های مشترک 

کسب یک وضعیت پایدار سیاســــی و استفادۀ پایدار از منابع آب  برای 

مــــرزی و بین المللی بدون تنش یــــا درگیری بیــــن طرف های صاحب 

حّقابه است )محمودی، حکمت آرا 1398، 202؛ پاپلی یزدی، وثوق 1390، 18(. 

در دیپلماسی آب، از جابه جایِی پارادایم صحبت می شود. در این تغییر 

ک  پارادیم، منافع دولت ها بازتعریف می شــــود و همکاری مشترک ما

سیاست گذاری قرار می گیرد )بذرپور 1396(. 

دیپلماســــی آب دانشی چندوجهی اســــت و به مطالعۀ ابعاد سیاسی، 

اجتماعی، و زیست محیطی مسئلۀ آب می پردازد )بنی حبیب، دولت آبادی 

ِکحل 2011، 219(.  1396، 261؛ 

دیپلماسی آب مؤلفه های مختلفی دارد و دیپلماسی اقتصاد عمومی 

و فرهنگ، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی سازمان های مردم نهاد، 

دیپلماســــی رســــمی، دیپلماســــی نهادهای بین المللی، دیپلماسی 

پنهان، دیپلماســــی آموزشی، دیپلماسی محیط زیست، و دیپلماسی 

رسانه اجزای آن است )صفوی 1396/12/8(. 

دیپلماسـی آب نـه تنهـا رودخانه های مـرزی بلکـه مرزهـای جّوی و مـرز 

آب مجـازی را مّد نظر قرار می دهد )وطن فدا 1395/8/24(. 
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دیپلماسی آب می تواند با چند دیپلماسی دیگر-از جمله، دیپلماسی 

که همگی در  فاجعه، دیپلماســــی پیشــــگیرانه، و دیپلماســــی ســــبز، 

کند  چارچوب دیپلماسی زیست محیطی قرار دارند-هم ارتباط پیدا 

)بنی حبیب، دولت آبادی 1396، 259(.

دیپلماســــی آب با توجه به ماهیت خــــود الزامات متعددی می طلبد. 

به لحاظ شکلی، دیپلماســــی آب به تلفیق چند دیدگاه نیاز دارد. این 

نوع دیپلماســــی حّل مشکات منابع مشترک آب را مستلزم همکاری 

متخصصان آب شناســــی، مهندسان، سیاســــتمداران، اقتصاددانان، 

جامعه شناسان، و همۀ ذی نفعان می داند-تا درک درستی از ماهیت 

چندوجهی مطالبات و اختافات آب ارائه شود. دیپلماسی آب، با نگاه 

به شرایط اقلیمی، می خواهد اهمیت آب شناسی را در سیاست گذاری 

یادآوری کند. 

به لحاظ روش، مطالعۀ دیپلماســــی آب، هماننــــد مدیریت یکپارچۀ 

ُکل گرا و همکاری سیاســــی بی سابقه ای  منابع آب، مســــتلزم رهیافت 

که از اوایل دهۀ 1990 به عنوان پارادایــــِم در حال تکامل جدید  اســــت 

معرفی می شــــود و مأموریــــت جدیدی را در عرصــــۀ آب دنبال می کند. 

با توجه به اینکه از دیپلماســــی آب به ابزار راهبردی مدیریت یکپارچۀ 

منابع آب تعبیر می شود، چنین مأموریتی را می توان برای دیپلماسی 

آب نیز قائل شــــد. در مجموع، دیپلماسی آب تنها یک مفهوم نظری 

که نسل های  نیســــت بلکه یک اقدام و فرآیند اساسی و ضروری است 

فعلی و آتی را برای دسترسی پایدار به منابع حیاتی توانا می سازد )حفنی 

 .)11 ،2011

اجرای دیپلماســــی آب مستلزم ساز و کارهایی اســــت؛ از همه مهم تر، 

وجود افرادی آشــــنا به فنون دیپلماتیک و برخــــورداری از ویژگی های 
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فردی و شــــخصیتی در این زمینه اســــت. دیپلماسی آب نوعی ترکیب 

کره و مدیریت منابع آب و مســــتلزم آموزش به تصمیم سازان،  هنر مذا

کره کنندگان، و تصمیم گیران اســــت )بنی حبیب، دولت آبــــادی 1396،  مذا

.)278

ُکر-ارس   مؤلفه های اثرگذار بر سیاست کشورهای ساحلی حوضۀ 

ُکــــر-ارس را به لحاظ ســــابقه در دیپلماســــی آب و  کشــــورهای حوضۀ 

گروِه پیش و پس از ســــقوط  متغیرهــــای اثرگذار بــــر آن می توان بــــه دو 

کشــــور  گروه نخســــت و ســــه  کرد. ایــــران و ترکیه در  شــــوروی تقســــیم 

گروه دوم  تازه تأسیِس گرجستان، جمهوری آذربایجان، و ارمنستان در 

قرار می گیرند.

کنون حضور دارند که از پیش از سقوط شوروی تا کشورهایی 

  ترکیه 

سیاســــت و دیپلماســــی آب ترکیه تحت تأثیر مؤلفه هایــــی مانند این 

موارد اســــت: افزایش تدریجی شــــکاف بین عرضه و تقاضــــا و نزدیکی 

بــــه مرز بحــــران، توافق نامه هــــای مرزی و آبــــی، ورود فعــــال به عرصۀ 

گره زدن توســــعۀ  آب های مشــــترک بــــا محوریت وزارت امــــور خارجه، 

کان بین المللی، برخورداری  ملی به حوضه های فرامرزی، تحــــوالت 

توأمان از موقعیت باالدســــتی و پایین دســــتی در حوضۀ رودخانه ای، 

در هم تنیدگِی مسائل آبی و غیِر آبی، میزان نزدیکی یا دوری به اتحادیۀ 

اروپا، و امتناع از پذیرش قوانین بین المللی.
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ز  یجی شــــکاف بیــــن عرضه و تقاضا و زنگ خطــــر نزدیکی به مر × افزایش تدر

کنون حدود 112 میلیارد متر مکعب  بحران. آب های در دسترس ترکیه ا

تخمین زده می شــــود، و ســــرانۀ آبــــی آن به 1700 متر مکعب می رســــد 

کــــوچ 2015، 159-160(-البته، در برخی منابع ُترکی، ســــرانۀ آبی  )ییلمــــاز، 

این کشور 1500 متر مکعب اعام می شود. طبق پیش بینی ها، این عدد 

کاهش  در ســــال 2030 م. به 1100 و در ســــال 2040 م. به 700 متر مکعب 

خواهد یافت )همشهری آناین 1397(. پیش بینی می شود میزان روان آب 

کاهش  سطحی ساالنه در ترکیه تا پایان قرن حاضر بین 26-57 درصد 

یابد )میان آبادی، امینی 1398، 79(.

در عیــــن حال، تقاضا بــــرای آب در همۀ بخش ها روند افزایشــــی دارد. 

جمعیــــت ترکیه از 28 میلیون نفر در دهۀ 1960 م. به 68 میلیون نفر در 

سال 2000 م. رسید، و این افزایش سرانۀ آب را از 4000 به 1500 متر مکعب 

ک 2008(. گنا کاهش داد )بایرام و همکاران 2014، 71؛ دوغدی، سا

کّل مصــــرف آب در ترکیه در ســــال های 1990، 1997، و 2000 م. به ترتیب 

برابر بــــا 30.600، 35.645، و 42.000 میلیون متر مکعب بوده اســــت، و 

پیش بینی می شــــود این عدد در ســــال 2030 م. به 110.000 میلیون متر 

مکعب برسد )ییلماز، کوچ 2015، 161(.

یت وزارت خارجه. از همان  × ورود فعال به عرصۀ آب های مشــــترک با محور

زمان تأســــیس جمهوری ترکیه، ظرفیت ســــازی از منابع آب این کشور 

برای تأمین انرژی و جبران نبوِد انرژی فسیلی در دستور کار مقامات این 

کشور بوده است. به طور مشخص، از اوایل دهۀ 1980 م.، با برنامه ریزی 

و ساخت مجموعه ای از ســــدها روی دجله و فرات در طرِح موسوم به 

کنون،  گاپ، آب به یک ســــوژه در سیاست خارجی ترکیه تبدیل شد. ا
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وزارت امور خارجه اصلی ترین نهاد متولی تدوین و اجرای سیاست آب 

ترکیه در حوزۀ فرامرزی است )کیبار اوغلو 2014، 4-3(.

× توافق نامه های مــــرزی و آبی. تاش های اولیۀ دیپلماســــی آِب ترکیه با 

انعقاد توافق نامه های مرزی همراه بود )که توافق نامه های آب را نیز در بر 

می گرفت(. از اوایل دهۀ 1920 م. تا اواخر دهۀ 1950 م.، ترکیه معاهدات 

دوجانبۀ مختلفی امضا کرد که بیشتر شامل تحدید حدود و استفاده از 

رودخانه های مرزی بود )کیبار اوغلو 2014، 2؛ شومان، کرامر 2011(.

پروتکل استفادۀ مفید از آب های مرزی در سال 1927 م. میان ترکیه 

و شــــوروی دربارۀ رودخانه هــــای آرپاچای و ارس و پروتکل اســــتفادۀ 

مشــــترک از آب های ساری ســــو و قره ســــو بین ایران و ترکیه در ســــال 

1955 م. از جملۀ این توافقات به شــــمار مــــی رود. در مورد آرپاچای، 

گرفته است؛ در مورد  ارس، و قره ســــو، تقسیم مســــاوی آب معیار قرار 

که تحت هر شــــرایطی، 1.8 متر  ساری ســــو، ترکیه متعهد شده اســــت 

کار 2013،  کند )یا مکعب بر ثانیه از آب رودخانه را به ســــوی ایــــران رها 

 .)64-63

مفاّد پروتکل ســــال 1964 م. بین ترکیه و شــــوروی دربارۀ ســــاخت سّد 

مشترک آرپاچای )مانند پروتکل 1927 م.( متضمن آن است که آب های 

مرزی بین طرفین به تساوی تقسیم شود، طرفین در استفاده از سهم 

آب خود برای کشاورزی آزاد باشند، و در مناطق متعلق به خود نیروگاه 

کنند. ایــــن پروتکل همچنین بــــه مقادیر مصرف در  برق آبــــی احداث 

پایین دست سد تا مرز ایران، هزینه های ساخت سد، جبران خسارت 

کمیسیون مشترک برای ساخت  وارده به زمین های اطراف، و تشکیل 

سد می پردازد )کیبار اوغلو 2014، 2(. 
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پروتکل 1964 م. بعدتر با توافق نامۀ همکاری در زمینۀ ســــاخت ســــد 

که در سال 1973 م. امضا و در  روی رودخانۀ مرزی آرپاچای دنبال شد، 

سال 1975 م. الزم االجرا شد. این توافق نامه در تعیین مقررات مربوط 

به سرشاخه های فرامرزی نقش اساسی دارد و شامِل جلوگیری از تغییر 

و جابه جایــــی در بســــتر رودخانه های آرپاچــــای و چوروحی و پوزوف و 

کار  کسو و ایجاد تسهیات مشــــترک برای تنظیم منابع آب است )یا جا

 .)64 ،2013

زی. آب های فرامرزی برای ترکیه  × گره زدن توسعۀ ملی به حوضه های فرامر

اهمیت بســــیاری دارد. از 143 میلیارد متر مکعب منابع بالقوۀ آب این 

کشور، 40 درصد از حوضۀ رودخانه های مرزی تأمین می شود-حدود 

کار 2013،   28درصــــِد آن به رودخانه های دجله و فرات مربوط اســــت )یا

59-60(. 22 درصد از طول خطوط مرزی ترکیه با همسایگانش )یونان، 

گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ایران، عراق، و سوریه(  بلغارستان، 

کّل زه کشــــی  را رودخانه هــــای فرامرزی شــــکل می دهند، و مســــاحت 

سد عظیمی که ترکیه بر روی رودخانۀ دجله ساخته است.
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کیلومتر مربع )معادِل یک سوِم  رودخانه های فرامرزی ترکیه 256 هزار 

کشور( اســــت. میانگین ظرفیت آب این رودخانه ها در  مســــاحت این 

که معادل 30 درصد  داخل ترکیه 70 میلیارد متر مکعب در سال است، 

کشــــور است. حوضۀ دو رودخانۀ دجله و فرات،  کّل ظرفیت آب این  از 

با اینکه تنها یکی از 26 حوضۀ آبی ترکیه اســــت، 20 درصد از زمین های 

کشور را شکل  ِکشــــت و تقریبًا یک ســــوم از آب های سطحی این  قابل 

می دهد. 

کم در ترکیه، به طور مســــتمر،  از اواخــــر دهۀ 1970 م.، دولت هــــای حا

کامل منابع آب و زمین را در حوضۀ دجله  سیاست راهبردی توســــعۀ 

و فرات )با هدف به حداقل رســــاندن وابستگی اقتصاد ملی به واردات 

گسترش طرح های آبیاری را )با هدف ترویج صنایع  نفت( و همچنین 

کشاورزی برای کاهش بیکاری و توسعۀ منطقه ای( دنبال کرده اند )کیبار 

اوغلو 2014، 3-2(. 

کالن بین المللی. با فروپاشــــی نظام دوقطبی، مرزبندی های  × تحوالت 

که  گرفت،  کشــــورهای تازه استقال یافته صورت  جدیدی بین ترکیه و 

با توجه به اصل جانشــــینی دولت ها و تغییر رژیم آب، دیپلماســــی آب 

کرد. پیش از فروپاشی شوروی،  ترکیه را با چالش های جدیدی مواجه 

توافق نامه های آبی و مرزی دوجانبه به ترکیه و شوروی محدود می شد، 

کشور تازه تأسیس  اما بعد از فروپاشــــی شــــوروی، ترکیه یک باره با چند 

همسایه شد. 

گرجســــتان و ســــپس  ُکر پس از خروج از ترکیه ابتدا به  کنون، رودخانۀ  ا

کشــــور به ارس  ک این  جمهــــوری آذربایجــــان وارد می شــــود و در خــــا

می پیوندد و در نهایت به دریای خــــزر می ریزد. رودخانۀ ارس نیز پس 
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ک ترکیه به ترتیب مرز طبیعی ترکیه-ارمنســــتان، ترکیه- از خروج از خا

نخجوان، نخجوان-ایران، ارمنستان-ایران، و نهایتًا ایران-آذربایجان 

را شکل می دهد. 

آرپاچــــای و ساری ســــو از شــــاخه های مهــــّم ارس هســــتند، و ترکیه در 

آرپاچای با ارمنستان و در ساری سو با ایران شریک است. هر دو شاخۀ 

کیلومتر و ارس 300  ُکرحدود 210  ُکر-ارس از ترکیه سرچشمه می گیرد، و 

کار 2013، 60-59(.  ک ترکیه می پیمایند )یا کیلومتر از مسیر خود را در خا

× برخورداری توأمان از موقعیت باالدستی و پایین دستی در حوضۀ رودخانه ای. 

ُکــــر-ارس، و دجله-فرات در  ترکیه درحوضــــۀ رودخانه های چــــوروح، 

موقعیــــت باالدســــتی و در حوضۀ رودخانه های مریــــس و اورونِتس در 

گرجستان در  موقعیت پایین دستی قرار دارد. بعد از فروپاشی شوروی، 

کنون، ترکیه  گرفت. ا ُکر-ارس قرار  پایین دست رودخانه های چوروح و 

در حوضۀ چوروح با گرجستان، در حوضۀ مریس با بلغارستان و یونان، 

گرجســــتان، ارمنســــتان، آذربایجــــان، و ایران  ُکر-ارس با  و در حوضــــۀ 

مشترک است. از ویژگی های ترکیه در مورد آب های فرامرزی این است 

کار  که با همسایگان مختلفی در اروپا، قفقاز، و خاوِرمیانه مواجه است )یا

 .)94 ،4-2 ،2013

× در هم تنیدگِی مسائل آبی و غیِر آبی. یکی دیگر از مسائلی که دیپلماسی 

گســــترش  آب ترکیــــه را پیچیده می ســــازد و در عیــــن حال دامنۀ آن را 

می دهد ارتباط دیپلماسی آب با مسائل غیِر آبی است. 

تقریبًا در همۀ حوضه های رودخانه های فرامرزی ترکیه، برخی مسائل 

که  کشور و دولت های همسایه وجود دارد  سیاســــی غیِر آبی میان این 
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همــــکاری را مختل می کند. بــــرای مثال، بعد از آغــــاز عملیات اجرایی 

گاپ در ترکیه در مســــیر رودخانه هــــای دجله و فرات-که  پروژۀ عظیم 

کشورهای پایین دست )ماننِد سوریه و عراق(  طبعًا، نگرانی هایی برای 

گروه جدایی طلب  ایجاد می کرد-سوریه پذیرای عبداهلل اوجان، رهبر 

ُکردنشــــین اجرا می شد، و هدف  پ.ک.ک شــــد. این پروژه در مناطق 

کمک به توســــعۀ این مناطق و از بین بردن زمینه های جذب نیرو  آن 

گاپ نه تنها امنیت  گروه پ.ک.ک بود. در واقع، اجرای پروژۀ  توســــط 

آبی سوریه و عراق بلکه پ.ک.ک را نیز تهدید می کرد. عراق درآن زمان 

گاپ  درگیر جنگ با ایران بود؛ بنابراین، سوریه در مقابله با خطر پروژۀ 

از عراق پیش افتاده بود. 

در نهایت، ســــوریه، با توسل به این عامل فشار و برقراری ارتباط میان 

دو موضوع به ظاهر متفاوت، در نهایت توانســــت در جوالی 1987 م. 

کند.  یک قرارداد همکاری اقتصادی-امنیتی با ترکیه در دمشق امضا 

بر اســــاس مفاّد این قرارداد، ســــوریه متعهد شد پایگاه های پ.ک.ک 

را در داخل ســــوریه برچیند و به چریک هــــای پ.ک.ک اجازه ندهد از 

که سهم آب  کرد  کنند، و ترکیه موافقت  ک کشورش به ترکیه حمله  خا

کمتر از 500 متر مکعب بر ثانیه نباشد )قریشی و همکاران  ســــوریه از فرات 

 .)249 ،1398

این قرارداد زمینه را برای امضای توافق نامۀ امنیتی آدنا در سال 1989 م. 

فراهم کرد. پس از این توافق نامه، سوریه حمایت از پ.ک.ک را متوقف و 

عبد اهلل اوجان را اخراج کرد. توافق نامۀ امنیتی آدنا زمینه را برای اجرای 

کرد.  کشــــور در 22 دســــامبر 2004 م. فراهم  توافق نامۀ تجاری میان دو 

کمیت ترکیه را بر استان مورد اختاِف  طبق این توافق تجاری، سوریه حا

کشور در  هاتای پذیرفت، و بدین ترتیب، زمینه برای حّل اختافات دو 
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حوضۀ رودخانۀ اورونِتس فراهم شد-که در آن، بر خاف رودخانه های 

دجله و فرات، ترکیه در پایین دست و سوریه در باالدست قرار دارد.

کشور برای ایجاد سّد مشــــترک دوستی بر مسیر رودخانۀ اورونِتس  دو 

کلنگ زنی پروژه در سال 2006 م. انجام شد، اما با  کردند. مراسم  توافق 

آغاز ناآرامی ها در ســــوریه در سال 2011 م.، عملیات احداث سد ابتدا در 

کار 2013، 97(.  سوریه و سپس در ترکیه متوقف شد )یا

× دوری یــــا نزدیکــــی به اتحادیــــۀ اروپا. بــــا اینکه ترکیه هنــــوز به عضویت 

اتحادیۀ اروپا درنیامده است و پارلمان اروپا در سال 2018 م. مصوبه ای 

کرات پیوســــتن ترکیه بــــه اتحادیۀ اروپا  غیِر الــــزام آور دربــــارۀ توقف مذا

تصویب کرده است، از زمان ارائۀ درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن 

به اتحادیۀ اروپا )14 آوریل 1987 م.( و به ویژه بعد از شناســــایی رسمی 

ترکیه بــــه عنوان نامــــزد عضویت )12 دســــامبر 1999 م.(، در سیاســــت 

ترکیه در داخل و خارج دربارۀ آب های مشــــترک تحوالت قابِل توجهی 

مشاهده می شود. 

یه همکاری ترکیه با این کشور در زمینۀ آب را معلق کرد. ناآرامی ها در سور
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که عضویت ترکیــــه در اتحادیۀ اروپا مســــتلزم حــــّل اختافات  از آنجــــا 

مربوط به آب های مرزی با همســــایگان بر اســــاس توافق نامۀ 1992 م. 

هلسینکی اســــت، روابط آبی ترکیه درحوضه های فرامرزی از زمان آغاز 

همســــویی اش با حقوق محیط زیست اتحادیۀ اروپا )دسامبر 2009 م.( 

کار 2013، 98(. به این ترتیب، بازسازی  تا حدودی بهبود یافته اســــت )یا

سیاست آب ترکیه مرهون ارتباط با اتحادیۀ اروپاست. 

ترکیه، با هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با اتحادیۀ اروپا در زمینۀ 

آب و محیط زیست، دربارۀ حفاظت از آب های فرامرزی و مدیریت آن 

کمیتــــی در حوضه نزدیک  بــــه قوانین بین المللی ِاعمال نظام چندحا

می شود-مصداق آن را می توان در قراردادهای 2009 م. ترکیه با سوریه 

کرد )کیبار اوغلو 2014، 5-12؛ سومر 2013(.  و عراق مشاهده 

کــــه ترکیه بــــه عضویت در  کــــه در مقاطعی  بررســــی ها نشــــان می دهد 

کشورهای پایین دست  اتحادیۀ اروپا امیدوار بود، در حّل مسائل آب با 

رودخانه های دجله و فرات )به خصوص، سوریه( انعطاف نشان داد، و 

کشــــور )در زمینۀ حّل اختافات آب و همکاری های تجاری و  روابط دو 

اقتصادی( دچار تحول شــــد؛ اما بعد از آنکه ترکیه از این اتحادیه ناامید 

شــــد، از ناآرامی های داخلی در سوریه برای گسترش حوزۀ نفوذ خود در 

شمال سوریه استفاده کرد. بنابراین، در ورای سیاست های مداخله گرانۀ 

ترکیه در قبال ناامنی های سوریه، اهداف سلطۀ آب نیز نهفته است. 

کنوانســــیون  کنوانســــیون 1997 م. ســــازمان ملــــل.  × امتنــــاع از تصویــــب 

1997 م. ســــازمان ملل در مورد اســــتفاده های غیِر کشتی رانی از مسیر 

آب های بین المللی به طورخاص بر منابع مشترک آب تمرکز دارد. این 

کنوانســــیون دو اصل اساسِی »اســــتفادۀ عادالنه و معقول« و »الزام به 
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عدم آسیب قابِل توجه به همسایگان« را برای هدایت رفتارها در مورد 

کرده اســــت )حفنی 2011، 59(. در این میان،  منابع مشــــترک آب تنظیم 

ترکیه تفسیری خاص از »بهره برداری منصفانه« و »عدم آسیب« دارد و 

که نیازها بهتر از حقوق به تحقق »بهره برداری منصفانه«  معتقد است 

کمک می کند )کیبار اوغلو 2014، 10-6(. 

ترکیه، بعــــد از ارائۀ دومین پیش نویس مجمع عمومی ســــازمان ملل 

دربارۀ استفادۀ غیِر کشتی رانی از آبراه های بین المللی در سال 1994 م.، 

کردن  که مادۀ 7 این ســــند )دربــــارۀ الزام به عــــدم وارد  کرد  پیشــــنهاد 

کنوانسیون حذف شود؛ عاوه بر این، مقامات دولت ترکیه  خسارت( از 

گنجاندن مادۀ 33 )در خصــــوص حل وفصل اختافات( مخالفت و  با 

گذار شــــود )کیبار  که این مســــئله به صاحدید دولت ها وا کردند  کید  تأ

اوغلو 2014، 10(. 

در مجمــــوع، دیپلماســــی آب ترکیــــه در دهۀ 90 م. و در خال بررســــی 

پیش نویس هــــای قانون بین المللــــی آب )1994 و 1997 م.( بر حمایت 

کشــــورهای فرادســــت متمرکز بود )و ترکیه بــــه همین دلیل از  از منافع 

کرد(، اما بعد از اینکه این کشور  کنوانسیون 1997 م. خودداری  امضای 

کرد، به  نامزدی رســــمی خود را برای عضویت در اتحادیۀ اروپا دریافت 

همسان ســــازی قوانین داخلی خود با قوانیــــن آب اتحادیۀ اروپا اقدام 

کنوانسیون 1997 م. نیز به این بستگی  کرد. بازنگری احتمالی ترکیه در 

که تا چه حد در اتحادیۀ اروپا پذیرفته شود. خواهد داشت 

  ایران 

دیپلماســــی آب ایران به اندازۀ ترکیه سازمان یافته و نهادینه نیست، و 

بهره برداری از آب های مرزی و فرامرزی بیشــــتر در وزارت نیرو مدیریت 
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می شــــود تا در وزارت امور خارجه. ابعاد شــــکل دهندۀ دیپلماسی آب 

گرفتن در  ُکر-ارس عبارت اند از: قرار  ایران در قفقاز جنوبی و در حوضۀ 

آستانۀ بحران آب، برخورداری از مرزهای زمینی طوالنی و حوضه های 

آبی مشــــترک، در هم تنیدگِی مســــائل آبــــی و غیِر آبی، برخــــورداری از 

  توافق نامه هــــای آب دوجانبــــه، و طرح هــــای واردات آب از قفقاز برای 

نجات دریاچۀ ارومیه. 

گرفتن در آســــتانۀ بحــــران آب. طبق آمــــار موجود، ســــرانۀ آب )که  × قــــرار 

کشــــور اســــت( در ایران  از شــــاخص های مهــــّم تعیین وضعیت آب هر 

کرده و به مرز هشــــدار  طّی دهه ها و ســــال های اخیر رونــــد نزولی پیدا 

رسیده اســــت. متوسط آب شــــیرین قابل دســــترس برای هر ایرانی در 

ســــال های 1330، 1340، 1357، 1367، 1376، 1380، و 1395 به ترتیب 

7000، 6500، 3400، 2500، 2100، 1800، و 1450 متــــر مکعب بوده اســــت و 

کمتر  پیش بینی می شود در سال 1400 به 1200-1300 و در سال 1410 به 

از 1000 متر مکعب تنزل یابد )شوریان 1395، 2؛ آزادبخت، نوروزی 1387، 138؛ 

اسامی، رحیمی 1397، 416؛ سازمان برنامه 1397، 29(. با این آمار، طبق نظر 

فالکن مارک، از متخصصان بین المللی آب، ایران از مرحلۀ تنش عبور 

کرده و به مرحلۀ کمبود رسیده اســــت. )وی ســــرانۀ 1700 متر مکعب در 

سال را شاخص تنش و سرانۀ 1000 متر مکعب در سال را شاخص کمبود 

معرفی کرده است.( 

کمیسیون توســــعۀ پایدار ســــازمان ملل، هرگاه میزان  طبق شــــاخص 

کّل منابع آب تجدیدپذیر  برداشــــت آب یک کشــــور بیش از 40 درصــــِد 

کشــــور باشد، آن کشور با بحران شــــدید آب مواجه است؛ بنابراین،  آن 

کّل آب  ایران، با توجه به اینکه در ســــال 2013 م. حــــدود 72.6 درصِد 
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کرده اســــت، در وضعیت بحران شدید آبی  تجدیدپذیر خود را مصرف 

قرار دارد. ایران باید بتواند تا سال 2025 م. 112 درصد به منابع آب قابِل 

استحصال خود بیفزاید. این مقدار رشد، با توجه به امکانات موجود، 

ناممکن به نظر می رسد )سازمان برنامه 1397، 39-41؛ ببران 1387(.

نی و حوضه های آبی مشــــترک. اهمیت  × برخــــورداری از مرزهای زمینی طوال

دیپلماسی آب در سیاست خارجی ایران در قبال همسایگانش با توجه 

به مرزهای طوالنی ایران با همسایگان و مشترک بودن در حوضه های 

ُکر-ارس با  آبریز فرامرزی آشــــکار می شود: فرات-دجله با عراق و ترکیه، 

ترکیه و ارمنســــتان و جمهوری آذربایجان، اترک با ترکمنستان، قره قوم 

با ترکمنســــتان و افغانســــتان، پترگان-خواف با افغانســــتان، هامون و 

کستان، و هامون-مشکیل و رابچ-باهوکات  هیرمند با افغانستان و پا

کستان )دهشیری، حکمت آرا 1397، 600-599(.  با پا

ایران، با داشــــتن 15 همســــایه، پس از روسیه و چین دارندۀ بیشترین 

همســــایه در دنیاســــت و با همۀ آن ها مرز مشــــترک آبی دارد. از 8755 

کشــــورهای همســــایه، نزدیک بــــه 22 درصِد طول  کیلومتر مرز ایران با 

کوچک و بزرگ مرزی شــــکل می دهند )میان آبادی   مرزها را 26 رودخانۀ 

کّل ایران به آب های فرامرزی حدود هفت  1392، 205(. میزان وابستگی 

درصد است، اما این وابستگی در برخی نقاط بسیار بیشتر است و مثًا 

در دشت مغان به 80 درصد می رسد )آزادبخت، نوروزی 1387، 149(. 

که هر وقت این  تجربیات دیپلماســــی آب در ایران نمایانگِر آن اســــت 

کشور با همسایگان خود روابط سیاسی مناسبی داشته است، مسئلۀ 

گرفته و  بهره برداری از آب های مشــــترک نیز تحت تأثیــــر این روابط قرار 

پیشرفت هایی در این امر حاصل شده است؛ و در مواقعی که اختافات 
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سیاســــی وجود داشــــته، اختافات آبی نیز در پِی آن ایجاد شده است 

)دهشیری، حکمت آرا 1397، 613(.

کنون مشــــکل خاّصی از  × در هم تنیدگِی مســــائل آبــــی و غیِر آبی. ایران تا

ُکر-ارس نداشته اســــت؛ امــــا موقعیت ژئوپلتیک و  بابت آب در حوضۀ 

ژئواســــتراتژیک قفقاز و ارتباط این موضوع با سیاســــت آب در منطقه، 

خواه ناخــــواه، مشــــکات و دغدغه هایی برای ایران بــــه همراه خواهد 

داشــــت. تغییــــرات ژئوپلتیــــک در قفقــــاز جنوبــــی زمینه ســــاز افزایش 

کنون،  تهدیدهای سیاســــی و نظامی علیه امنیت ملی ایران اســــت. ا

ایران از جانب قفقاز با گستره ای از تهدیدهای سیاسی و نظامی مواجه 

گسترده تر از قبل است. قفقاز جنوبی عرصۀ رقابت  که متنوع تر و  شده 

اســــت؛ و بازیگران آن، اعــــم از قدرت های منطقــــه ای و فرامنطقه ای، 

بــــا جمهوری اســــامی ایران در تضــــاّد ماهیت و منفعت هســــتند. در 

این تضاد و رقابت، آنان خواســــتار تضعیف، مهــــار، و حذف ایران اند و 

می خواهند معادالت را در قالب سیاســــِت همه چیز بدون ایران شکل 

دهند )جعفری ولدانی و همکاران 1394، 158-152(.

× برخورداری از توافق نامه های آبی دوجانبه. یکی از مهم ترین تکیه گاه های 

ایــــران بــــرای جلوگیــــری از تنــــش  آبی بــــا همســــایگان برخــــورداری از 

کــــه چارچــــوب و قــــدرت مانور  توافق نامه هــــای دوجانبــــه ای اســــت 

ُکر-ارس، اولین توافق  دیپلماســــی آب را شــــکل می دهند. در حوضۀ 

که بر  گرفت،  دوجانبه میان ایران و شــــوروی سابق دربارۀ ارس صورت 

اصل مناصفه میان دو طرف مبتنی بود. بعد از ســــقوط شوروی، این 

توافق نامه )بر اساس اصل جانشینی دولت ها( به جمهوری آذربایجان 
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کشور طرف های اصلی ایران در مورد  گذار شد، و این دو  و ارمنستان وا

استفاده از آب ارس شدند. 

کنون، چهار ســــّد مشــــترک روی ارس احداث شده است-سدهای  تا

ارس و میل مغان به قبل و ســــدهای خداآفرین و قیز قلعه ســــی به بعد 

کنون،  از سقوط شــــوروی مربوط می شــــوند. از زمان احداث سدها تا

نزدیک به 50 نشســــت ساالنه میان ایران و شوروی سابق یا جمهوری 

آذربایجان برگزار شده اســــت، و این نشــــان دهندۀ استمرار همکاری ها 

میــــان دو طرف به رغم تغییر نظام های سیاســــی و تحوالت ژئوپلتیک 

بوده است )وطن فدا 1395(.

ومیه. در ســــال های  یاچۀ ار × طرح هــــای واردات آب از قفقاز برای نجات در

ُکر-ارس افزایش  اخیر، تمایل و تاش ایران برای بهره برداری از حوضۀ 

یافته است. این مسئله می تواند دیپلماسی آب ایران را در این حوضه 

کند. تا پیش از این، بهره بــــرداری ایران تنها به  دچار تحول اساســــی 

حوضۀ ارس محدود می شد؛ اما بعد از آنکه دریاچۀ ارومیه در ایران رو 

گسترده و طرح های متنوعی برای نجات  به خشکی رفت، تاش های 

کــــه از جملۀ آن ها، انتقــــال آب مازاد از  گرفت،  کار قــــرار  آن در دســــتور 

کشورهای گرجستان و ارمنستان یا دریاچۀ وان )ترکیه( به این دریاچه 

است. 

کمیســــیون صنایع و نمایندۀ وقت مردم  چند سال پیش، عضو وقت 

که مطالعات انتقال آب از  کرد  شبستر در مجلس شورای اسامی اعام 

ُکر در گرجستان و سّد سوان در ارمنستان در ازای انتقال نفت  رودخانۀ 

گاز از ایران انجام شده، و اجرای این طرح توجیه پذیر است. در عین  و 

که با توجه  کمیتۀ نجات دریاچۀ ارومیه شنیده شد  حال، از یک عضو 
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به اینکه دریاچۀ ارومیه 1200 متر باالتر از دریاهای آزاد قرار دارد، اجرای 

این طرح ها نیازمند مقایســــۀ دقیق ارتفاع آب سّد سوان با آب دریاچۀ 

ارومیه است. وی افزوده بود که انتقال آب از دریاچۀ وان ترکیه، با توجه 

بــــه اینکه این دریاچه 200 متــــر باالتر از دریاچۀ ارومیه اســــت، راحت تر 

کم نیاز دارد )خبرگزاری مهر 1394(.  است و به پمپاژ 

اَبرطــــرح انتقــــال آب ارس نیز، بــــرای نجات دریاچــــۀ ارومیه هم زمان 

که در مســــیر انتقال آب قرار  کشــــاورزی مناطقی  با تأمین آب شــــرب و 

دارند، در دســــت اقدام اســــت. بخشــــی از عملیات اجرایی این طرح 

انجام شده اســــت، و تاش برای تأمین مالی اجرای بخش باقی ماندۀ 

طرح ادامه دارد )ایرنا 1399(. 

به نتیجه رســــیدن این طرح قطعــــًا در تأمین بخشــــی از نیازهای آبی 

منطقه و افزایش آب دریاچۀ ارومیه مؤثر خواهد بود اما وابستگی ایران 

را بــــه رودخانۀ مــــرزی ارس و اهمیت دیپلماســــی آب را در این حوضه 

افزایش خواهد داد. 

یاچۀ ارومیه است. انتقال آب از ارس یکی از طرح های ایران برای احیای در
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ُکر-ارس: عوامل و متغیرهای مشترک کشورهای نوظهور حوضۀ 

که  کشوری هستند  گرجستان، جمهوری آذربایجان، و ارمنستان سه 

ُکر-ارس  بعد از سقوط شوروی از دل آن تولد یافته و به شرکای حوضۀ 

که سیاســــت آب این  تبدیل شــــده اند. برخــــی از عوامل و متغیرهایی 

کشــــورها را تحت تأثیر قرار می دهد بین آن ها مشترک اند، و برخی دیگر 

خاص و منحصربه فرد هستند.

کشورها سال ها تحت حکومت شوروی بوده و بعد از آن در شرایط  این 

گرفته اند؛ بنابراین، بسیاری از  ژئوپلتیک و ژئواســــتراتژیک مشابهی قرار 

مؤلفه های اثرگذار بر سیاست و دیپلماســــی آب در آن ها مشترک اند. از 

جملۀ مؤلفه های مشترک می توان به این موارد اشاره کرد: در هم تنیدگِی 

مســــائل آبی و غیِر آبــــی، وجود بحران هــــای فعال و خامــــوش، اتکا به 

قدرت های خارجی برای تأمین امنیت، شکل نگرفتن رژیم آبی جدید 

بعد از فروپاشی شوروی، و ورود بازیگران فرامنطقه ای به قفقاز.

که  × در هم تنیدگِی مســــائل آبی و غیِر آبی. بیشــــتر عوامــــل و متغیرهایی 

ُکــــر-ارس نقش آفرینی می کند یــــا در بافت  در دیپلماســــی آب حوضۀ 

جغرافیایــــی و ژئوپلتیــــک منطقه ریشــــه دارد یا میــــراث باقی مانده از 

دوران شــــوروی یا حاصل سقوط آن اســــت. این عوامل در یک شبکۀ 

به هم پیوسته عمل می کنند.

کشــــورهای مســــتقّل منطقۀ قفقاز احساس می کنند  که  تهدیدهایی 

که در دورۀ  بیشــــتر حاصل درگیری های قومی و مرزبندی هایی اســــت 

گرفته اســــت )کانتری، حکمت آرا 1399، 2871(. در قفقاز  شــــوروی صورت 

که ناشــــی از  گونی از اختافات مــــرزی وجود دارد  گونا جنوبــــی، انــــواع 

که  مرزهای تحمیلی باقی مانده از شــــوروی سابق است: قومیت هایی 
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به اجبار از یکدیگر جدا شده اند تحت لوای حکومت های جدا از هم به 

سر می برند )جعفری ولدانی و همکاران 1394، 147(. 

قفقاز در مرز دو تمدن اسامی و مسیحی و سه فرهنگ روسی، ُترکی، و 

گروه قومی و زبانی و پیروان  گرفته است. در قفقاز، بیش از 50  ایرانی قرار 

سه دیِن اسام ، مسیحیت، و یهودیت در منطقه ای به وسعت حدود 

یک چهارِم مساحت ایران زندگی می کنند. با توجه به این، هانتینگتون 

کتــــاِب برخورد تمدن ها این منطقه را »روی خّط برخورد تمدن ها«  در 

دانسته است )کوالیی 1389، 76(.

× وجود بحران های فعال و خاموش. یک نمونۀ بارِز منازعۀ قومی و سرزمینی 

که همکاری های  ُکر-ارس بحران قره باغ است. این بحران،  در حوضۀ 

منطقه ای و آبی را نیز تحت تأثیر قرار داده است، میراث و حاصل سقوط 

شوروی است. در دوران حکومت شـوروی، نـزاع جمهـوری ارمنـستان و 

گاه و بی گاه  جمهـوری آذربایجان بر سر منطقۀ قره باغ از حد اعتراضات 

طرفین فراتر نرفـت، و ایـن بـه خـــــاطر اقتدار آهنین مسکو در آن دوران 

بود. 

گورباچف، فضا برای طرح خواسته هـــــای  با انجام اصاحات توســــط 

قدیمی دربارۀ قره باغ باز شد. از ابتدای سال 1988 م.، به تدریج اختاف 

بین ارامنـــــه و آذری ها در جنوب قفقاز آشــــکار شــــد. پارلمان قره باغ در 

کامل قره بـــــاغ از جمهـــــوری آذربایجان و  12 ژوئــــن 1988 م. به جدایی 

که در سال های 1992- پیوستن آن به ارمنســــتان رأی داد. در جنگی 

ک جمهــــوری آذربایجان به  1994 م. درگرفــــت، حــــدود 20 درصد از خا

ِاشــــغال ارمنســــتان درآمد، و جنگ به آوارگی یک میلیــــون َتن از مردم 

آذربایجان انجامید )خیری 1397، 102؛ میتویان 2017، 1(. 
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در مقابــــل، جمهوری آذربایجان در درگیری هایی که در ســــال 2020 م. 

روی داد، بــــا بهره گیــــری از شــــرایط بین المللی و منطقه ای، توانســــت 

بخش های وسیعی از اراضی ِاشغالی خود را در خارِج منطقۀ قره باغ آزاد 

کند و با استقبال از طرح ُنه ماده ای روسیه، بر آن مهر تأیید بزند. البته، 

کستر را دارد و امکان دارد باز در  این بحران در منطقه حکم آتش زیر خا

فرصت مناسب دیگری شعله ور شود. 

از دیگــــر بحران های قومیتــــی خاموش در قفقــــاز می توان بــــه آبخازیا 

کرد که خواســــتار اســــتقال از گرجســــتان  و اوســــتیای جنوبی اشــــاره 

گرجستان نیز خواستار روابط بیشتر  هستند. ارامنۀ منطقۀ جاواختی 

با ارمنستان هستند. افزوده شــــدن این مناقشه ها به مناقشۀ قره باِغ 

کشورهای مســــتقّل منطقۀ قفقاز به  که همۀ  کوهســــتانی سبب شده 

نحوی درگیر اختاف های سیاسی شوند )کانتری، حکمت آرا 1399، 2870؛ 

ویتیچ، ماس 2009(.

بحران قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان در سال 2020 م. دوباره باال گرفت.
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× اتــــکا به قدرت های خارجــــی برای تأمین امنیــــت. ضعف های ژئوپلتیک 

جمهوری هــــای قفقاز آن ها را با هــــراس دائمی از تهدیدهای داخلی و 

کرده است، و این مسئله در سیاست  خارجی علیه امنیتشــــان مواجه 

گرجســــتان به غرب و  کامًا آشــــکار اســــت. آذربایجان و  خارجی آن ها 

ارمنستان )به خصوص، بر سر موضوع قره باغ( به روسیه تکیه کرده اند. 

که به غرب یا روســــیه  گرایش هایی  کنار  این ســــه جمهوری قفقاز، در 

دارنــــد، ســــعی می کنند بین غرب و شــــرق بــــرای تأمین منافــــع و رفع 

کنند. البته، حضور و رقابت قدرت های  ضعف های خود موازنه ایجاد 

کشــــورهای تازه استقال یافته نیز عامل  منطقه ای و فرامنطقه ای در 

تداوم و تشدید تنش ها و ایجاد تهدیدهای تازه است )جعفری ولدانی و 

همکاران 1394، 154-147(.

یم آبی جدید بعد از فروپاشــــی شــــوروی. با وجود معتبر  ژ × شــــکل نگرفتن ر

بودن توافق نامه های دوجانبۀ باقی مانده از دوران شــــوروی ســــابق و 

کشــــورهای این حوضه  امضای توافق نامه های دوجانبۀ جدید میان 

و ورود برخی از آن ها بــــه توافق نامه های بین المللی، هنوز هیچ توافق 

کشــــورها از آب های مشترک، نظارت بر  جامعی در زمینۀ تعیین سهم 

کشــــورهای منطقه  کیفیــــت منابــــع آب، و جلوگیری از آلودگی آب بین 

صورت نگرفته است. 

کنون، مشکل اصلی در زمینۀ آب در قفقاز جنوبی همین نبوِد مدیریت  ا

کنون، هیچ توافقی بین  مشترک است )کانتری، حکمت آرا 1399، 2870(. تا

ُکر-ارس صورت نگرفته است، و با توجه به  کشور ســــاحلی حوضۀ  پنج 

درگیری های سیاسی، بعید به نظر می رسد که توافقی با مشارکت همۀ 

کار 2013، 65(. کشورهای ساحلی حاصل شود )یا
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یگران فرامنطقه ای به عرصۀ آب در قفقاز. در فقدان توافق جامع  × ورود باز

منطقه ای دربارۀ آب های مشــــترک، زمینۀ ورود بازیگران فرامنطقه ای 

بــــه عرصۀ آب فراهم شده اســــت. عوامــــل ثابت ژئوپلتیک بــــرای خوِد 

کشورهای منطقه عامل ضعف اند، اما همین عوامل برای قدرت های 

منطقه ای و فرامنطقه ای عامل جذب به شمار می روند )جعفری ولدانی 

و همکاران 1394، 147(. آمریکا، سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا، آلمان، و ناتو 

ُکر-ارس را  که پروژه هــــای مربوط به  از جمله بازیگران جهانی هســــتند 

تصویب، اجرا، و تأمین مالی می کنند. 

از جملــــه این طرح ها می تــــوان به طرح مدیریــــت آب قفقاز جنوبی با 

محوریت آژانس توســــعۀ بین المللی آمریکا، طــــرح نظارت رودخانه ای 

قفقــــاز جنوبی با همکاری ســــازمان همــــکاری و توســــعۀ اقتصادی و 

سازمان پیمان آتانتیک شمالی، و طرح کاهش فروسایش فرامرزی در 

ُکر-ارس توسط مرکز منطقه ای براتیساوِی برنامۀ  حوضۀ رودخانه ای 

توســــعۀ ملل متحد و همکاری تسهیات جهانی محیط زیست اشاره 

کرد )کانتری، حکمت آرا 1399، 2877-2875(.

حذف ایران و ترکیه از اغلب این پروژه ها قابل تأمل اســــت. تقریبًا همه 

گرجستان و آذربایجان هستند،  تنها در پِی همکاری بین ارمنستان و 

و ایــــران و ترکیه فقط در تأمین بودجۀ پروژۀ UNDP-GEF حضور دارند 

کار 2013، 65(. )یا

ُکر-ارس: عوامل و متغیرهای خاص  کشورهای نوظهور حوضۀ 

هریک از کشورهای حوزۀ قفقاز جنوبی، با توجه به نوع سیاست خارجی 

که در حوزه های آبی و  گرفته اند و شرایط خاص و متفاوتی  که در پیش 

اقتصادی دارند، از دیپلماسی آب نسبتًا متفاوتی پیروی می کنند.
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  ارمنستان 

کنار تأثیرپذیری از عوامل و مؤلفه های  دیپلماسی آب ارمنســــتان، در 

مشــــترک منطقه ای و فرامنطقه ای، از برخی عوامل خاّص داخلی هم 

کرد:  که از جملۀ آن هــــا می توان به این موارد اشــــاره  تأثیر می پذیــــرد، 

کافــــی در عین نگرانی های پیــــِش رو، اتخاذ  برخــــورداری از منابــــع آب 

سیاست خارجی چندُبرداری و منعطف، گام گذاشتن در مسیر مدیریت 

حوضه )با اصــــاح قوانین داخلی و همراهی بــــا قوانین بین المللی(، و 

امضای توافق نامه های آب دوجانبه با همسایگان.

کافی در عین نگرانی های پیِش رو. ارمنستان تنها  × برخورداری از منابع آب 

ُکر-ارس  که 100 درصِد مساحت آن در حوضۀ  کشور قفقاز جنوبی است 

ُکر و 24 درصد در حوضۀ ارس(.  واقع شده اســــت )76 درصد در حوضۀ 

میانگین بارش ساالنه در ارمنســــتان 562 میلی متر و سرانۀ منابع آب 

تجدیدپذیر 2622 متر مکعب اســــت )کانتــــری، حکمــــت آرا 1399، 2871- 

2872؛ فائو 2017؛ سازمان ملل 2017(. 

طّی ســــال های 1953 تا 2012 م.، جریان رودخانه ها به مخزن آخوریان 

24 درصد کاهش یافته است. با کاهش حجم آب و افزایش دما، امکان 

کیفیت آب نیز آســــیب ببیند. با تغییرات آب و هوایی، عرضۀ آب  دارد 

کاهش می یابد. پیش بینی می شــــود تا  در رودخانه هــــای فرامرزی نیز 

پایان قرن حاضــــر، 45-65 درصد از جریان آب در حوضۀ خرامی-ِدِبد 

گرجســــتان و 59-72 درصِد جریــــان آب در حوضۀ  بیــــن ارمنســــتان و 

کاهش یابد )یو و همــــکاران 2015،  گســــتیو بین ارمنســــتان و آذربایجان  ا

21- 41؛ وزارت حفاظــــت طبیعــــی ارمنســــتان 2010؛ UNDP 2011(. اوضاع در 

حوضۀ ارس به مراتب دشوارتر ارزیابی می شود. بیشترین دمای هوا در 
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ارمنستان، بیش از 42 درجۀ سانتی گراد، در درۀ رود ارس اتفاق می افتد 

)امیراحمدیان 1381، 212(.

× اتخاذ سیاست خارجی چندَوجهی و منعطف. سیاست و دیپلماسی آب 

ارمنستان تا حدود زیادی متأثر از سیاست خارجی چندُبرداری و فعال 

کشور نام  که از آن به عنوان یکی از نقاط قّوت این  کشــــور اســــت،  این 

برده می شود. ارمنستان سیاست رسمی خود را در عرصۀ بین المللی با 

عنواِن سیاست تکمیل متقابـل پی گرفته است. 

این کشور، در چارچوب این ایده، با ناتو در قالب برنامۀ مـشارکت بـرای 

کنار روسیه عضِو پیمان امنیت دسـته جمعـی  صلح همکاری دارد، در 

اسـت، در شـــــورای صلح اروپا و سازمان تجـارت جهـانی حضور دارد، و 

یکی از همـسایگان جدیـد اتحادیـۀ اروپـاست )کــوالیی 1389، 383-382(. 

ارمنــــــستان از دوم ژانویــۀ 2015 م. عــضو اتحادیــــــۀ اقتــصادی اوراسیا 

است؛ همچنین، ارمنـــــستان و اتحادیـــــــۀ اروپـــا توافق نامـــۀ مـــشارکت 

کرده اند )کوالیی، حسینی  جـــامع و پیـــــــشرفته را در سال 2017 م. امـــضا 

تقی آبادی 1398، 173- 174(. 

کنار  به این ترتیب، ارمنستان، ضمن اینکه در معادالت منطقه ای در 

روســــیه قــــرار دارد، از پروژه های آب که به وســــیلۀ آژانس های مختلف 

وابسته به ناتو، اتحادیۀ اروپا، آمریکا، یا سازمان ملل در حوضۀ ُکر-ارس 

اجرا می شود استقبال و در آن ها فعاالنه مشارکت می کند و در واقع یک 

پای اصلی این طرح ها و پروژه ها به شمار می رود.

یت حوضه با اصالح قوانین داخلی و همراهی با  گذاشتن در مســــیر مدیر × گام 

کنوانســــیون های آب های فرامرزی  قوانین بین المللی. ارمنســــتان هنوز 
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کشــــور-که در سال 1992 م. به  را امضا نکرده اســــت؛ اما قانون آب این 

تصویب رسید و در سال 2002 م. با توجه به دستورالعمل های چارچوب 

آب اتحادیۀ اروپا اصاح شد-مسائل مربوط به آب های فرامرزی را هم 

در نظر گرفته است. 

کمیســــیون جمهوری ارمنستان در زمینۀ منابع آب  در سال 2002 م.، 

فرامرزی تأسیس شد. این کمیسیون، که توسط رئیس آژانس مدیریت 

کمیسیون های مربوط  منابع آب ارمنستان هدایت می شود، همراه با 

و مشــــابه کشورهای همسایه، مسائل مربوط به استفاده و حفاظت از 

منابع آب فرامرزی را مورد توجه قرار می دهد. 

گام هــــای اولیه برای مدیریت  قانون آب ارمنســــتان همچنین اصول و 

گامی بسیار مهم در مدیریت  که  کرده اســــت،  حوضۀ رودخانه را معّین 

آب های ســــطحی محســــوب می شــــود )کانتری، حکمت آرا 1399، 2874؛ 

فائو 2008-2، 5-7(. عاوه بر این، ارمنســــتان پروتکل ارزیابی استراتژیک 

کرده است )ســــازمان همکاری اقتصادی و توسعه  محیط زیســــت را تصویب 

.)16-12 ،2014

× توافق نامه های آبی دوجانبه با همســــایگان. در فقدان مدیریت یکپارچۀ 

کشــــورهای منطقه،  حوضه، دیپلماســــی آب ارمنســــتان، مانند سایر 

عمدتًا بر تنظیم توافق نامه های دوجانبه متمرکز است. 

که به طور  کردنــــد  در پی ســــقوط شــــوروی، ارمنســــتان و ایران توافق 

کنند. ترکیه و ارمنســــتان نیز، بر اساس  مســــاوی از آب ارس برداشــــت 

که به طور  کردند  موافقت نامۀ 1927 م. بین شــــوروی و ترکیه، توافــــق 

برابر، ســــاالنه 790 میلیون متر مکعب از رودخانۀ ارس و 1.300 میلیون 

کنند. در ســــال 2004 م.،  متر مکعــــب از رودخانــــۀ آخوریان برداشــــت 
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کمیسیونی دربارۀ نحوۀ اســــتفادۀ مشترک از سّد مخزنی آخوریان بین 

ترکیه و ارمنستان تأسیس شد. 

ارمنستان همچنین توافق نامه های دوجانبه ای با جمهوری آذربایجان 

و گرجستان امضا کرده است که خارج از چارچوب توافق نامه های به جا 

مانده از شوروی سابق تنظیم شده اند. طبق این توافقات، در حوضۀ 

ُکر، ساالنه حدود 850 میلیون متر مکعب آب رودخانۀ ِدبت از ارمنستان 

گرجستان وارد می شود. همچنین، با وجود ادامۀ مناقشۀ قره باغ،  به 

احکام مربوط به اســــتفاده از آب رودخانه های وروتان، آرپا، تاووش، و 

آغستافا بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان به تصویب رسیده است 

)کانتری، حکمت آرا 1399، 2875-2872(. 

که آب می تواند وســــیله ای بــــرای همکاری حتی  این نشــــان می دهد 

کشورهای متخاصم باشد. البته، در صورت حّل مناقشۀ قره باغ،  بین 

می توان به گسترش این همکاری ها امید بست.

یان در کشور ارمنستان مخزن آخور
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  گرجستان 

گرجستان تحت تأثیر متغیرهایی همچون برخورداری  دیپلماسی آب 

از منابع آب فراوان، توافق نامه های آب به جا مانده از دوران شــــوروی 

کشــــورهای  ســــابق، تمایل بــــه انعقاد قراردادهــــای دوجانبۀ جدید با 

همســــایه، تمایل به عضویت در اتحادیۀ اروپا و همسان سازی قوانین 

محیــــط زیســــت و آب، ورود فعاالنــــۀ اعضای ناتو بــــه پروژه های آب، و 

چالش های احتمالِی ناشــــی از حرکت های جدایی طلبانــــه قرار دارد. 

گرجســــتان به ایران بــــرای نجات دریاچۀ  به تازگی، طرح انتقال آب از 

که هنوز در مرحلۀ  ارومیه هم از ســــوی مســــئوالن ایرانی مطرح شده، 

گفت وگو قرار دارد. ایده پردازی و 

کشــــورهای ُپرآب  گرجســــتان از معدود  × برخورداری از منابع آبی فراوان. 

کشور را در  جهان و منطقۀ قفقاز اســــت، و این ویژگی قدرت مانور این 

گرجســــتان، با 1026 میلی متر بارش  حوزۀ دیپلماســــی آب باال می برد. 

ساالنه و 15.875 متر مکعب سرانۀ آب تجدیدپذیر در سال، بیشترین 

منابع آب را بین کشورهای قفقاز در اختیار دارد )کانتری، حکمت آرا 1399، 

 .)2873-2870

گرجســــتان 26 هزار رودخانه دارد؛ 18 هزاِر آن به حوضۀ دریای ســــیاه و 

غرب گرجستان و هشت هزاِر دیگر به حوزۀ دریای خزر و شرق گرجستان 

تعلق دارد. رودخانه های حوزۀ دریای سیاه و غرب گرجستان ُپرآب ترند 

کّل منابع آب ســــطحی و تجدیدپذیر-به میزان  و حدود 75 درصد از 

42.5 میلیارد متر مکعب در سال-به این حوضه تعلق دارد، حال آنکه 

14.4 میلیارد متر مکعب به حوضۀ دریای خزر و شرق گرجستان مربوط 

می شود. 
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کّل جریان ساالنۀ رودخانه ها در گرجستان حدود 61 میلیارد متر مکعب 

که 8.3 میلیارد متر مکعِب آن از مناطق باالدســــت )در ترکیه و  اســــت، 

ارمنســــتان( و 52.7 میلیارد متر مکعب دیگر از داخل کشور سرچشمه 

می گیرد. در گرجستان، همچنین 734 یخچال با مساحت بیش از 511 

کیلومتر مربع وجود دارد که 30 میلیارد متر مکعب آب را ذخیره می کنند 

و ســــاالنه به طور متوسط پنج درصِد بارش یا 1.5 میلیارد متر مکعب از 

 NDP-GEF 2013, 10; GE-MEPNR( چرخۀ آبی را تشــــکیل می دهند

گرجســــتان هم دارای موقعیت باالدســــتی و  2009(. به لحاظ مکانی، 

هم پایین دســــتی در ســــواحل رودخانه هاســــت: آب از جمهوری های 

گرجستان  که از  گرجستان وارد می شــــود، و آبی  ترکیه و ارمنســــتان به 

خارج می شــــود یا به طور مستقیم به دریای سیاه یا از طریق روسیه یا 

جمهوری آذربایجان به دریای خزر می ریزد )تاخیلوا 2015، 9(.

× توافق نامه های آبی به جا مانده از دوران شــــوروی سابق. این توافق نامه ها 

در مواردی چارچوب دیپلماسی آب گرجستان را مشخص می کند.

که در سال 1925 م. بین ترکیه و شوروی امضا  بر اســــاس توافق نامه ای 

شــــد، نیمی از میانگین جریان ســــاالنۀ رودخانۀ چــــوروخ به هریک از 

گرجســــتان، به عنوان جانشین  کنون،  کشــــور تخصیص می یابد. ا دو 

شوروی، عاوه بر تقسیم برابِر آب در این حوضه، خواهان پنج میلیون 

کشور  که درآمد آن برای این  متر مکعب ســــهم از رسوبات شنی اســــت 

اهمیــــت باالیــــی دارد. با توجه بــــه اینکه ترکیه قصد دارد 11 ســــد روی 

رودخانۀ چوروخ بسازد، گرجستان می خواهد آن توافق نامه به گونه ای 

که عاوه بر تسهیم آب، به تسهیم رسوبات بین دو کشور  بازنگری شود 

که بخش اصلی آن  نیز بپردازد. چــــوروخ یک رودخانۀ فرامرزی اســــت 
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که از طریق رودخانۀ چوروخ از  از ترکیه سرچشــــمه می گیرد. حجم آبی 

ترکیه به گرجستان وارد می شود 6.300 میلیون متر مکعب تخمین زده 

می شود. 

ُکر-و زیر شــــاخه اش، پوســــوف-که از  در حوضۀ دریای خزر، رودخانۀ 

گرجســــتان می شوند به ترتیب ساالنه 910 و 250 میلیون متر  ترکیه وارد 

که از ارمنستان  ُکر،  گرجستان می کنند. شاخه جنوبی  مکعب آب وارد 

سرچشــــمه می گیرد، ســــاالنه 890 میلیون متــــر مکعــــب آب وارد این 

رودخانه می کند )کانتری، حکمت آرا 1399، 2874-2873(.

گرجستان  × میل به انعقاد توافق نامه های جدید دوجانبۀ آب با همسایگان. 

بعــــد از اســــتقال به ســــوی همکاری هــــای دوجانبه در زمینــــۀ آب با 

گام برداشته است-این همکاری ها بیشــــتر رنگ و بوی  همســــایگان 

گرجستان در  زیســــت محیطی دارد. طّی ســــال های 1997-1998 م.، 

زمینۀ حفاظت محیط زیست و همکاری در ایجاد مناطق حفاظت شدۀ 

ویژه در داخل زیست بوم های فرامرزی توافق نامه هایی را با جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان به تصویب رساند. 

در سال 2004 م.، در پی توافق ضمنی جمهوری آذربایجان و گرجستان 

کمیســــیون  ُکر، فعالیت  دربــــارۀ وضعیــــت زیســــت محیطی رودخانــــۀ 

گرجســــتان آغاز  بیِن دولتی همکاری اقتصادی جمهوری آذربایجان و 

شد. این کمیسیون، عاوه بر وظایف اصلی در حوزۀ اقتصاد، بر وضعیت 

ُکر و  زیســــت محیطی آب های فرامرزی )شامل ارزیابی آلودگی رودخانۀ 

الیروبی مشــــترک این رودخانه( هم نظارت می کند. در سال 1999 م.، 

گرجستان توافق نامۀ مشابهی را با ارمنستان امضا کرد. 
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به تازگــــی، اجرای برنامۀ حفاظت طبیعت زیســــتی قفقــــاز جنوبی، به 

عنوان بخشی از ابتکار قفقاز، توسط وزارت همکاری و توسعۀ آلمان آغاز 

کشور قفقاز جنوبی را پوشش می دهد و  شده است. این برنامه هر سه 

حفاظت و استفادۀ متعادل از منابع آب را در منطقه تسهیل می کند. 

به رغم تمایلی که گرجستان به اجرای قوانین اروپایی و بین المللی دربارۀ 

آب و محیط زیســــت از خود نشــــان می دهد، 60 درصد از روان آب ها و 

ُکر-ارس می ریزد! )کانتری، حکمت آرا  فاضاب های گرجستان به حوضۀ 

کامپانا 2010(. 1399، 2871-2875؛ ونر، 

یست محیطی  × تمایل به عضویت در اتحادیۀ اروپا و همسان ســــازی قوانین ز

گرجســــتان، با تأثیرپذیری از سیاست های اروپایی، مؤلفۀ آب را  و آبی. 

در چارچــــوب کان اقتصادی و نیز از زاویۀ زیســــت محیطی دنبال و آن 

را در توافق نامه های دوجانبه ِاعمال می کند. طرح مـــــشارکت شـرقی، 

کـه بخشی از سیاســـــت همـــــسایگِی اتحادیۀ اروپا محسوب می شود، 

کشور  گرجستان و روســـــیه در سـال 2008 م. در آن  اندکی پس از جنگ 

گرجـستان و اتحادیـۀ اروپـا یک  آغاز شد. در قالـِب سیاست همسایگی، 

موافقت نامـۀ همکـاری امـضا کرده انـد کـه اصاح ساختار قـضایی، اصاح 

نهادهای دولتی، حقوق بشر، همکاری هـــــای اقتـصادی، حفاظـت از 

محـیط زیـست، و امور فرهنگی از مهم ترین دستاوردهای آن بوده است 

)نیکنامی، اعتصامی 1395، 173(. 

کنوانسیون های بین المللی بیشتری را نسبت  گرجستان  در مجموع، 

کرده است و در حال تصویب  به جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا 

کنوانســــیون 1992 م. هلسینکی اســــت )کانتری، حکمت آرا 1399، 2874؛ 

کامپانا و همکاران 2008، 163-162(.
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نۀ اعضای ناتو به پروژه های آب گرجستان. نهادهای غربی، اعم  × ورود فعاال

از آمریکایی و اروپایی، برای حضور در جنوب قفقاز از دروازۀ گرجستان، 

در پروژه های آب فعاالنه مشارکت می کنند. برای مثال، آژانس توسعۀ 

بین المللی آمریکا در ســــال های 2004-2008 م. طرح راهبردی قفقاز-

که هــــدف اصلِی آن اطمینان یافتــــن از تداوم  کرد،  گرجســــتان را اجرا 

حمایــــت از طــــرح مدیریت آب قفقــــاز جنوبی )به عنوان یــــک رکن در 

اعتمادسازی و ادامۀ گفت وگو بین سه کشور( اعام شده است )کانتری، 

حکمت آرا 1399، 2875؛ آژانس توسعۀ بین المللی آمریکا 2006(. 

کنار  کشــــورهای نوظهــــور و  محدود شــــدن بیشــــتر این طرح هــــا به 

که  گذاشتن اجباری ایران و ترکیه از بیشتر این طرح ها نشان می دهد 

مجریــــان آن ها می خواهند آب را به اهرمی برای همکاری و همگرایی 

کشور تازه استقال یافتۀ قفقاز و تقویت نفوذ و حضور خود در این  سه 

گرایــــی علیه ایران و ترکیه  کشــــورها و در عین حال به محملی برای وا

کنند. تبدیل 

× چالش های احتمالِی ناشــــی از حرکت های جدایی طلبانه. گرجستان بعد 

از اســــتقال در پِی حرکت هــــای جدایی طلبانه در آبخازیا و اوســــتیای 

جنوبی با روسیه درگیری نظامی پیدا کرد. این مناقشه در سال 2008 م. 

گرجســــتان و متحدان غربی آن در ناتو  به جنگ تمام عیار دولت وقت 

با جدایی طلبان تحت حمایت روســــیه در آبخازیا و اوســــتیای جنوبی 

انجامید. 

مشــــابه همین تمایــــات جدایی طلبانه در یکی از مناطــــق آبخیز این 

کشــــور، یعنی منطقۀ ارمنی نشــــین جاواختــــی، وجــــود دارد. منطقۀ 

جاواختــــی رودخانه هــــا و دریاچه های زیــــادی دارد. از میان منابع آب 
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ُکر و زیرشــــاخه های آن تحت  مشــــترک در منطقۀ جاواختی، رودخانه 

پوشــــش شــــبکۀ نظارت آب-هواشناســــی )هیدرومتئورولوژیک( قرار 

کنترل می شود؛ اما با توجه به  کیفیت آب این رودخانه  گرفته اســــت و 

کنان عمدۀ منطقه( خواســــتار  اینکــــه ارامنۀ جاواختی )به عنوان ســــا

روابط بهتر با ارمنستان و استقال بیشتر هستند، تاالب های فرامرزی 

گرجستان، و ارمنستان مشترک اند-پایۀ  این منطقه-که بین ترکیه، 

گرجســــتان با ارمنســــتان و ترکیه شده اند؛ به  بروز مشــــکاتی در روابط 

کشور در زمینۀ منابع آب  گرجســــتان با این دو  همین دلیل، همکاری 

مشترک منطقۀ جاواختی با مشــــکاتی روبه روست )کانتری، حکمت آرا 

.)2874-2873 ،1399

یاچۀ ارومیه. در چند سال  × طرح انتقال آب گرجستان به ایران برای نجات در

گرجســــتان به ایران بــــرای نجات دریاچۀ  اخیــــر، موضوع انتقال آب از 

کشــــور( از ســــوی مسئوالن  گاز تعرفه ای به این  ارومیه )در ازای فروش 

گر این طرح عملی شود، می تواند به آب های  ایرانی مطرح شده است. ا

منطقۀ ُپرآب و ارمنی نشین جاواختی در کشور گرجستان
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گرجستان اهمیت و ابعاد اقتصادی ببخشد و این کشور را به  جاری در 

صادرکنندۀ آب تبدیل کند، و در عین حال، وابســــتگی گرجستان را به 

کاهش دهد.  گاز وارداتی از جمهوری آذربایجان و روسیه 

در مقابل، این طرح وابســــتگی ایران را به آب وارداتی افزایش و ضریب 

کشــــورهای حوضۀ  گرجســــتان یکی از  کاهش می دهد.  امنیتــــی آن را 

گر ایران، به عنوان یک عضو  ُکر-ارس محســــوب می شود. ا بین المللی 

دیگــــر این حوضه، بخواهد برای آب وارداتی مابه ازایی بپردازد، شــــاید 

کند، و  کشورهای این حوضه هم عطا  ناچار شود این امتیاز را به سایر 

کشــــورهای فراَدست ایران در سایر حوضه ها )از  حتی امکان دارد دیگر 

جمله، افغانستان( نیز به فکر دریافت چنین امتیازی بیفتند.

 جمهوری آذربایجان 

از مؤلفه های اثرگذار بر سیاست و دیپلماسی آب جمهوری آذربایجان، 

گرفتن در پایین دســــت حوضۀ  کرد: قرار  می تــــوان به این موارد اشــــاره 

ُکــــر-ارس، توافق های دوجانبۀ آب با همســــایگان هم زمان با همراهی 

کنوانســــیون های بین المللــــی، و در هم تنیدگــــِی بحــــران قره باغ با  بــــا 

هیدروپلتیک آذربایجان اشاره کرد.

گفت مهم ترین  ُکر-ارس. شاید بتوان  گرفتن در پایین دســــت حوضۀ  × قرار 

متغیری که سیاست و دیپلماسی آب جمهوری آذربایجان را تحت تأثیر 

ُکر-ارس  قرار می دهد موقعیت این کشور در پایین دسِت رودخانه های 

است، که بخش عمدۀ منابع آب این کشور را تأمین می کنند. آذربایجان 

کیلومتر مربع وسعت دارد. نزدیک به نیمی از این مقدار، یعنی   86.600

 UNDP/GEF( ُکر-ارس قــــرار دارد کیلومتــــر مربــــع، در حوضۀ   34.560
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19 ,2013 ؛ بانک جهانی 2012؛ فائو 2009(. 70-72 درصد از آب های شیرین 

کشور  کشور سرچشمه می گیرد، و این وضعیت این  آذربایجان از خارِج 

کشــــورهای  کیفی و زمان بندی جریان آب از ســــوی  کّمی و  را به لحاظ 

فراَدست آسیب پذیر می کند )حسینوا 2015، 31(. 

که حجــــم ســــاالنۀ جریــــان آب فرامــــرزی ورودی به  بــــرآورد می شــــود 

جمهوری آذربایجان 25.038 میلیون متر مکعب باشد. از این میزان، 

11.091 میلیــــون متر مکعب از گرجســــتان، 7.500 میلیون متر مکعب از 

ایران، و 5.097 میلیون متر مکعب از ارمنســــتان جریان می یابد. ِدبی 

کشور با روسیه را شکل می دهد،  که بخشی از مرز این  رودخانۀ سامور، 

ســــاالنه 2.036 میلیون متر مکعب تخمین زده می شود-طبق توافق 

دو طرف، نیمی از این رقم ســــهم جمهوری آذربایجان است )کانتری، 

حکمت آرا 1399، 2872(. 

داده هــــای موجود از افزایــــش تدریجی دما در آذربایجــــان و به تبِع آن 

کشورحکایت دارد. از سال 1960 تا 2000 م.، دمای  کاهش بارش در این 

کشــــور به طــــور میانگین ســــاالنه 0.52 درجۀ ســــانتی گراد افزایش  این 

یافته اســــت، و بارش ساالنۀ باران را 9.8 درصد )در مواردی، حتی تا 17 

.)NDP/GEF 2013, 85, 156( کاهش داده است درصد( 

× توافق های دوجانبۀ آب با همســــایگان، هم زمان با همراهی با کنوانسیون های 

بین المللی. وابستگی به آب های فرامرزی و آلودگی های ناشی از آن موجب 

کنوانسیون های  که جمهوری آذربایجان در زمینۀ پذیرش  شده اســــت 

بین المللــــی دربــــارۀ آب های فرامــــرزی و توافــــق آبی با همســــایگان-

به خصوص، در زمینۀ نظارت بر کیفیت آب-پیشگام شود. 
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آذربایجان تنها کشور جنوب قفقاز است که قرارداد کنوانسیون حفظ و 

استفاده از مسیر آب های مرزی و دریاچه های بین المللی )کنوانسیون 

کرده است )گزارش آب سازمان ملل 2012، 17( و خواستار  هلسینکی( را امضا 

آن است که ارمنستان و گرجستان هم این کنوانسیون را تصویب کنند. 

جمهوری آذربایجان از 1991 م. با همسایگان خود سه توافق نامه دربارۀ 

رودخانه های فرامرزی امضا کرده است: با ایران دربارۀ رودخانۀ ارس، با 

گندار؛ اما  گرجستان دربارۀ دریاچۀ  روســــیه دربارۀ رودخانۀ سامور، و با 

ُکر، به عنوان مهم ترین رودخانۀ قفقاز، توافقی حاصل  دربارۀ رودخانۀ 

نشده است. 

گفته شــــد، طــــّی ســــال های 1997-1998 م.،  که پیشــــتر  همان طــــور 

گرجســــتان در زمینۀ ایجاد مناطق  توافقی بین جمهوری آذربایجان و 

حفاظت شــــدۀ ویژه در زیســــت بوم های فرامرزی حاصل شد )کانتری، 

حکمت آرا 1399، 2875-2874(.

عبور رودخانۀ ُکر از شهر قبلۀ جمهوری آذربایجان
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× در هم تنیدگــــِی بحران قره باغ با سیاســــت آب آذربایجــــان. حّل تنش ها در 

کوهستانی  ُکر-ارس به شــــدت به حّل مسئلۀ قره باغ  حوضۀ رودخانۀ 

بســــتگی دارد. پایگاه داده های دانشــــگاه ایالتی اوِرگان )آمریکا( نشان 

ُکر- که طّی سال های 1991-2003 م. در حوضۀ  می دهد بیشتر وقایعی 

ارس روی داده اســــت با مناقشۀ قره باغ ارتباط دارد )سلیمانووا 2018، 10-

کّل آب های جمهوری خودخواندۀ قره باغ از  11(. حدود 83.4 درصد از 

منطقۀ َکلبجر تأمین می شود، که سرچشمۀ رودخانه های ترتر و خاچن 

َکلبجر رودخانۀ وروتان را تغذیه  اســــت )کانتری، حکمت آرا 1399، 2873(. 

که به دریاچۀ سوان می ریزد، و 80 درصِد منابع آب ارمنستان از  می کند 

آن تأمین می شود )سلیمانووا 2018، 12(. 

حّل مناقشــــۀ قره باغ می تواند تولید ناخالص داخلی را در ارمنستان تا 

ســــه درصد و در جمهوری آذربایجان تا 2.4 درصد افزایش دهد )ساحا 

و همکاران 2018، 2-3(. با توجه به آزادســــازی مناطق ِاشغالی جمهوری 

َکلبجر(، می توان در انتظار یک توافق جدید بین  آذربایجان )از جمله، 

دو طرف در مورد آب بود. 

که خود را در  گونه ای بود  در درگیری اخیر، آرایش نظامی آذربایجان به 

گیز و در جبهۀ جنوبی به سّد ارس برساند  جبهۀ شمالی به ســــّد مادا

)عبداللهــــی 1399(. ایــــن تحوالت با هیدروپلتیک ترکیه و اســــرائیل نیز، 

کنار آذربایجان بودند، به طور معناداری ســــازگار  که در جنگ اخیر در 

است. 

گاپ در مســــیر  بــــه نظر می رســــد ترکیــــه، بعد از اجــــرای پــــروژۀ عظیم 

رودخانه هــــای دجله و فرات، در پِی اجرای پروژۀ مشــــابهی در مســــیر 

ُکر-ارس و دیگــــر رودخانه های مــــرزی )ماننِد چوروخ(  رودخانه هــــای 

ِکشت فراَســــرزمینی در منطقۀ بیله سوار  اســــت. اسرائیل نیز، به دلیل 
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جمهوری آذربایجان و به قصد ِاعمال فشار آبی بر ایران، در پِی استفادۀ 

بیشتر جمهوری آذربایجان از آب ارس است. 

نتیجه گیری

استفاده از دیپلماسی برای حل وفصل منازعات آبی یا پیشگیری از این 

منازعات سابقۀ طوالنی دارد. در حوضۀ ُکر-ارس، انعقاد توافق نامه های 

آب میان کشورهای این حوضه )ایران ، ترکیه، و شوروی سابق( سابقه 

داشته اســــت، و این توافق نامه ها هنوز اعتبار خود را در شکل دادن به 

دیپلماسی آب در شرایط جدید حفظ کرده اند. 

در عین حال، دیپلماسی آب در دورۀ پساشوروی ویژگی های جدیدی 

که به اهمیت آن می افزاید: دارد 

گســــترده شــــده و ابعاد  )1( اساســــًا، مفهوِم دیپلماســــی آب متحول و 

کرده اســــت. این مفهوم از یک ســــو با توسعۀ پایدار و  چندوجهی پیدا 

مدیریت یکپارچۀ منابع آب و حوضه و از ســــوی دیگر با علوم مختلفی 

کرده است. برای رسیدن  که با آب ســــر و کار دارند ارتباط تنگاتنگ پیدا 

کرد. به هدف، باید از این ظرفیت ها بهره برداری 

گذشته )طبق اصل  )2( بعد از فروپاشی شــــوروی، توافق نامه های آبی 

گرجســــتان،  کشــــورهای تازه اســــتقال یافتۀ  جانشــــینی دولت ها( به 

ارمنستان، و جمهوری آذربایجان تفویض شده و نظم گذشته استمرار 

ُکر-ارس از سه  یافته اســــت؛ اما با توجه به اینکه تعداد اعضای ساحلی 

کشور افزایش یافته، تشــــکیل رژیم آبی جدید ضروری است، و  به پنج 

دیپلماسی آب می تواند در این زمینه نقش اساسی ایفا کند.

)3( با وجود برخی مؤلفه های مشــــترک در شــــکل دادن به دیپلماسی 

آب، هریک از کشورهای حوضه با توجه به موقعیت و وضعیت آب خود 
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که  گرفته اند یا نوع سیاست خارجی  که در پیش  و برنامه های توســــعه 

که مانع از اتخاذ  کرده اند از مؤلفه های خاّصی تأثیــــر می پذیرند  اتخــــاذ 

دیپلماسی واحد در منطقه می شود، اما با بهره گیری از دیپلماسی آب، 

ک افزود و از افتراق ها کاست و تهدیدهای ناشی  می توان بر نقاط اشترا

کرد. از چالش های آب را به فرصت های همکاری تبدیل 

)4( عــــاوه بــــر ورود قدرت هــــای فرامنطقه ای به پروژه هــــای آبی قفقاز 

جنوبــــی، در جریان جنگ اخیر قره باغ، ابعــــاد دیگری از هیدروپلتیک 

بازیگران آشکار شد: جمهوری آذربایجان خود را در جبهه های شمالی 

و جنوبی به ســــرعت به مناطق آب خیز رســــاند، و ترکیه و اسرائیل نیز از 

این جنگ برای پیشبرد اهداف هیدروپلتیک خود استفاده کردند.
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سید محمدجواد قربی 

عرصه های پیشرفت در فرآیند اقتصاد مقاومتی: 
پیشرفت در عرصۀ فکر



79
حۀ

صف
 /

75
-7

ۀ4
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

اقتصــــاد مقاومتی از بایســــته های تعالی و رســــتگاری اقتصــــاد ملی در 

جمهوری اسامی ایران و برآمده از آموزه های ناب اسامی و اندیشه های 

ناب اقتصادی در ســــیرۀ معصومین؟مهع؟ اســــت. این مفهوم با الگوی 

اقتصاد اسامی مطابقت کامل دارد، همۀ حوزه های اقتصادی )تولید، 

توزیــــع، مصرف( را در بر می گیرد، و باید در ســــطوح فردی و اجتماعی و 

ملی تحقق یابد تا نظام اقتصادی کشور ایمن شود و ُبنیان مرصوص در 

جامعۀ ایرانی محقق شود. 

که ســــبب  مقاوم ســــازی اقتصاد نیازمند برخی شــــرایط و لوازم اســــت 

کلــــی اقتصادی  کردن مؤلفه ها و سیاســــت های  می شــــوند عملیاتــــی 

مقاومتی با موفقیت بیشتری همراه شــــود. در الگوی اسامی-ایرانی 

پیشرفت، چهار عرصۀ مهم بسترســــاز اقتصاد مقاومتی هستند: فکر، 

علم، معنویت، و زندگی. رعایت موازین منطبق با هریک از این عرصه ها 

می تواند جامعۀ ایرانی را در مسیر آرمان های اقتصادی اش-که در دهۀ 

چهارم انقاب اســــامی ذیل عنواِن اقتصاد مقاومتــــی قرار می گیرد-

کند و فرهنگ اقتصادِی متناســــب با مقاوم سازی اقتصاد ملی را  یاری 

استحکام بخشد.
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مقدمه

مکتب اسام، به گواهی تاریخ، از موفق ترین و کارآمدترین مکاتب برای 

گذاشــــتن یک جامعۀ سالم به شــــمار می رود و در اقتصاد نیز از  بنیان 

که قرآن  کارآمدتر است. الگو ها و مبانی ای  مکاتب ساختۀ دست بشــــر 

برای حّل مشکات پیشنهاد می دهد همواره توانسته است جامعه را از 

کمال  بحران های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، و... برهاند و به سوی 

رهنمون شود. 

که در پایداری و بقای جامعه تأثیر بســــزا دارد وجود اقتصاد  از مواردی 

پویا در جامعه اســــت. وضعیت ســــالم، عادالنه، و روبه رشــــِد مســــائل 

اقتصادی به ســــامت دیگر بخش های جامعه نیز منجر خواهد شــــد. 

خدا انجام فعالیت های اقتصادی را مایۀ قوام اجتماع قرار داده است؛ 

برای رونق اقتصادی، پیشــــنهادهایی ماننِد بهره بــــرداری از دانه های 

گون،  گونا روغنی، بهره وری از زنبور عسل، اســــتفادۀ بهینه از آب های 

کرده اســــت؛ و عواملی چون ربا، رشــــوه،  و بهره برداری از زمین را مطرح 

گناه، ناسپاسی، احتکار، و تبذیر را از مشکات  بیکاری، مصرف گرایی، 

اقتصادی یک جامعه دانسته است. 

کشور های بزرگ دنیا  در حال حاضر، بحران های اقتصادی بسیاری از 

را در سراشــــیب سقوط قرار داده اســــت. اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری 

لیبرال نتوانسته پاسخگوی نیاز های اساسی مردم باشد، و تولید کاالها 

به شــــکل بیمارگونه به ســــوی مصرف گرایی محض رفته و زمینه های 

که در  اتاف ســــرمایۀ بشــــری را فراهم آورده اســــت. اقتصاد مقاومتی، 

رویارویی با اقتصاد ســــرمایه داری و اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار 

می گیرد، می تواند راه حّل خوبی برای از بین بردن این بحران ها باشد. 

کریم و اقتصاد اســــامی مبتنی  اقتصاد مقاومتی بر مبانی نورانی قرآن 
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است، و با تکیه بر آن، می توان از مشکات اقتصادی عصر حاضر رهایی 

ُجست )قبادی 1392، 1(. 

بی تردید، یکــــی از مهم ترین ابعاد اســــتقال-که از شــــعارها و اهداف 

اصلی انقاب اسامی ایران نیز بوده است-استقال اقتصادی است.  

جمهوری اســــامی ایران توانسته است طّی چهار دهۀ گذشته، به رغِم 

دشمنی های رنگارنگ نظام سلطۀ جهانی و مزدورانش، دستاوردهای 

کند و  کسب  فراوانی در زمینۀ اســــتقال )سیاســــی، فرهنگی، نظامی( 

برای دست یابی به استقال اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاوم، پیشرو، 

کند؛  کلمه( مستقل تاش  درون زا، عدالت محور، و )به معنای حقیقِی 

اما رهبر معظم انقاب یکی از محور های اصلی هشــــدارها، رهنمودها، 

و مطالبات خود را حرکت جهادی و همه جانبۀ مسئوالن و آحاد مردم 

برای رســــیدن به استقال اقتصادی و تحقق الگوی اقتصادی بومی و 

علمِی برآمده از فرهنگ انقابی و اسامی اعام کرده اند. طّی سال های 

گفتمان سازی در  گذشته، حداقل در 14 مورد، نام گذاری سال ها برای 

چارچوب تحقق این هدف بزرگ بوده است. 

رهبر انقاب، به دنبال جنگ تحمیلی اقتصادی تمام عیار دشمنان، 

کّلــــی اقتصــــاد مقاومتی را )کــــه تنها نســــخۀ جامع و  سیاســــت های 

کشور  کاربردی برای خنثی ســــازی توطئه های دشــــمنان و پیشرفت 

و دســــت یابی به اقتصاد مســــتقل و یک الگــــوی الهام بخش از نظام 

اقتصادی اسامی اســــت( در 29 بهمن 1391 به رؤسای سه قوه اباغ 

کرده انــــد. این حرکت جهادی ایشــــان را باید ســــرلوحۀ عمل قرار داد 

)بکتاشیان 1392، چکیده(. 

که اقتصاد مقاومتی الگــــوی مطلوب اقتصادِی انقاب  گفت  می توان 

اسامی ایران است. این الگو در پی راهکارهایی است که آسیب پذیری 
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کاهش دهــــد. البته، این الگو از  کشــــور را در برابر تهدیدهای اقتصادی 

مقتضیات زمان و مکان تأثیر می پذیرد )عسکری 1392، 1(.

در پیشــــرفت اســــامی-ایرانی با رویکرد اقتصاد مقاوم، »پیشرفت« به 

کیفی برای رسیدن به جامعۀ مطلوب و توأم  مفهوم رشــــد همه جانبۀ 

با معنویت و متکی بر فرهنِگ توســــعه یافته است. عرصه های اساسی 

پیشرفت به چهار حوزه قابل تقسیم است: )1( تفکر و اندیشه ورزی،  )2( 

علــــم و نوآوری، )3( معنویت، و )4( زندگی توأم با امنیت و عدالت و رفاه 

در سایۀ حکومت مردمی )عایی، 14؛ افتخاری  1392، 10(. 

مقاوم سازی اقتصاد ملی و عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی در جامعۀ 

ایرانی نیازمند تمرکز بر این چهار عرصۀ پیشــــرفت متعالی است. مقام 

معظم رهبری دراین باره می فرمایند: »عرصه های این پیشــــرفت را به 

کنیم. چهار عرصۀ اساســــی وجود دارد«  کلی بایســــتی مشــــخص  طور 

)بیانات 10/ 9/ 1389(. »باید در طراحی الگوی اسامی-ایرانی پیشرفت، 

بر چهار عرصۀ فکر، علم، معنویت، و زندگی تکیه شــــود. در این میان، 

موضوِع فکر بنیانی تر از بقیۀ عرصه هاست« )بیانات 1391/12/14(. 

گفتمان اسامی علم، فکر، معنویت، و زندگی در جامعۀ  نهادینه سازی 

ایرانی می تواند به بهبود شرایط اقتصاد مقاومتی کمک کند. در اینجا، 

به دنبال بررسی این چهار عرصه هستیم.

1. پیشرفت در عرصۀ فکر

از مهم ترین امتیازات انســــان بهره گیری از اندیشــــه است. در اهمیت 

تفکر و نقش آن در شکل گیری تحوالت فردی و اجتماعی، بررسی های 

که  بســــیاری انجــــام شده اســــت؛ در ارزش و اهمیــــت آن همیــــن بس 

پیامبران الهی دعوت خود را از تحول فکری شروع کردند-بدین ترتیب 
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که در آغاز تحولی ژرف در ساحت اندیشۀ انسان پدید آوردند تا تحوالت 

عمیق و تمدن آفرین را بر پایۀ اندیشــــۀ توحیدی در جوامع بشری برپا 

کنند. 

ِخردورزی پیش شــــرط پیشــــرفت افکار و تحوالت در انســــان و تکامل 

اوســــت. قــــرآن مجید پیاپی مــــردم را به ارشــــاد عقل می خوانــــد و راه 

کار بستن دستورهای عقل را می نمایاند.  اندیشیدن و خردمندی و به 

کتاب کارنامۀ اسام، دراین باره می نویسد:  عبدالحسین زرین کوب، در 

که اســــام در توجه به علم و علما می کرد از  »توصیه و تشــــویق مؤکدی 

اسباب عمده در آشنایی مسلمین با فرهنگ و دانش انسانی بود. قرآن 

کائنات و به تأمل در اســــرار آیات  مکرر مــــردم را به فکر و تدبر در احوال 

کرده بود، مکرر به برتری اهل علم و درجات آن ها اشــــاره نموده  دعوت 

بــــود، و یک جا شــــهادت صاحبان علم را تالِی شــــهادت خدا و مائکه 

خوانده بود-که این خود، به قول امام غزالی، در فضیلت و ثبات علم 

کفایت داشت« )زرین کوب 1382، 26؛ به نقل از: محصص 1390، 89-95(.

که انســــان را به تفکر هدفمنــــد فرامی خواند  کثــــرت آیات قــــرآن مجید 

که نتیجــــه و ثمرۀ عالی تفکْر ازدیــــاد نظام معرفتی، باز  نشــــان می دهد 

شدن درهای دانش، تکامل نظام اجتماعی-فرهنگی، و رشد صنعتی 

اســــت. تفکر و تدبر اسامی دارای ابعاد مختلف نهفتۀ عبرت اندوزی و 

دانش افزایی است و حرکت توأمان فرد و جامعه را تضمین می کند. 

برخی تحقق ِخردورزی به معنای صحیح و اســــامِی آن را به استواری 

ایمان منوط دانسته و نوشته اند: »تبلور ایمان در وجود انساْن اندیشۀ 

او را شــــکوفا می کند و به خاقیت منجر می شــــود؛ در مقابل، شک ها و 

تردیدها مانع از تفکر و خاقیت اســــت. به عبارت دیگر، اعتماد نکردن 

به موضوِع عمل یا اندیشــــه و تردید در دست یابی به نتیجه هیجانات 
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کوری همچون ترس، اضطراب، و یأس را بر انســــان مســــلط می ســــازد 

و جریان اندیشــــه را متوقف و سرچشــــمۀ فیاض اندیشــــه را به بیابانی 

تفتیده مبدل می کند. وقتی انســــان خود را در پیوند با معدن قدرت و 

دانایی و خاقیت و رحمت می بیند، در حقیقت، از مواهب آن برخوردار 

و از دانایی و خّاقیت سرشار می شود )محصص 1390، 95-89(. بنابراین، 

قدرت تفکر فصل ممّیز نوع انسان از حیوان است. در پرتو همین امتیاز 

ذاتی، انســــان به شناخت دقیق و همه جانبه از خالق هستی، هدف و 

مقصد آن، اشیا، پدیده ها، افکار، گرایش ها، و نگرش های پیرامون خود 

می پردازد و می تواند از مجهوالت خود پرده بردارد.

کار رفته است.  کریم، مشتقات مادۀ فکر 18 بار به  در مجموِع آیات قرآن 

گرفتن  کار  ابِن منظور در بیان معنای لغوِی فکر می گوید: »َفکر یا ِفکر به 

 الخاِطِر ِفی 
ُ

ذهن در یک موضوع معّین اســــت.« )الَفکُر َو الِفکــــُر ِاعمال

ــــی ِء.( راغب اصفهانی در تبیین معنای دو واژۀ فکر و تفکر می گوید: 
َ

الّش

که علم را به سوی معلوم رهنمون می شود؛ و تفکر  »فکر نیرویی اســــت 

که فقط برای  بــــه حرکت درآوردن این قوه بر اســــاس نظر عقل اســــت، 

کار می رود  انســــان امکان پذیر است نه حیوان. تفکر فقط در چیزی به 

که تصویر صورتی از آن در قلب ممکن باشد.«

ابِن سینا در بیان معنای اصطاحِی فکر چنین می گوید: »مراد از فکر در 

اینجا ]منطق[ حرکت و انتقال انسان از امور حاضر در ذهنش )تصورات یا 

تصدیقات، خواه یقینی باشند یا ظّنی و خواه وضعی باشند یا تسلیمی( 

به امور غیِر حاضر است، آن گاه که تصمیم و عزم چنین حرکتی را داشته 

باشــــد.« مّا هادی ســــبزواری در تعریف اصطاحِی فکر می گوید: »فکر 

عبارت است از حرکت ذهن ]از مجهول[ به مقدمات پیشین و بازگشت 

از مقدمات  به  سوی  مطلوب« )کانتری 1390، 33-32(.  
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که انسان صاحِب  کوششــــی ذهنی ای دانست  می توان فکر را تاش و 

عقــــل )به تعبیر فاســــفه، حیواِن ناطــــق( می تواند برای رســــیدن به 

مقصود و مقصدی انجام دهد. انســــان، به عنوان موجودی صاحِب 

عقل، می تواند ذهن خویش را برای رسیدن به مقصد و مقصود خود 

کشف نادانسته ای  کار اندازد و با تنظیم و بررســــی یک دانسته، به  به 

کوشش ذهنی انسان  برســــد. در این نگرش، اندیشه نوعی فعالیت و 

کشــــف ندانســــته ها صــــورت می گیرد  که بــــرای  محســــوب می شــــود 

)جمشیدی 1385، 29(.

مقــــام معظــــم رهبری دراین بــــاره به برخــــی روایات اشــــاره می کنند و 

کردن یک عبــــادت تلقی می شــــود و زندگی در پرتِو  که فکر  معتقدنــــد 

ُر ســــاَعٍة َخیــــٌر ِمن ِعباَدِة 
ُ
که "َتَفّک آن معنا می یابد: »در اســــام هســــت 

کردن ارزشش از عبادِت سال ها بیشتر  َسبعیَن َسَنة." )یک ساعت فکر 

کردید، عبادتتان هم معنا پیدا می کند، تاش  گر شــــما فکر  اســــت.( ا

ســــازندگی تان هم معنا پیدا می کند، مبارزه تان هم معنا پیدا می کند، 

مدرسۀ به جا مانده از دورۀ طالیی دانش اسالمی در مراکش
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دوستتان را می شناسید، دشمنتان را هم می شناسید« )حدیث والیت 

 .)118 ،1378

در جای دیگر، به تفکر به مثابۀ یک عبادت اشاره می کنند اما معتقدند 

که هر تفکری عبادت نیست بلکه فکر صحیح و درست را مورد توجه قرار 

می دهند: »از جملۀ آن عبادات، تفکر است. در بعضی از روایات هست 

کردِن درست «  رَبعیَن َسَنة" یا "َسبعیَن َسَنة"-البته، فکر 
َ
که "ِمن ِعباَدِة ا

)حدیث والیت 1375، 145(. 

مبنای درست فکر کردن را اسام مشخص می کند؛ تفکری مّد نظر است 

که الهی و توحیدی باشــــد: »ما دیدگاهــــی داریم، فکری داریم، مکتبی 

داریم که اساس این نظام بر آن بنا شده است، و آن مکتب اسام است، 

تفکر الهی است، تفکر توحیدی است « )حدیث والیت  1372، 79(. 

مقام معظــــم رهبری اولیــــن عرصۀ پیشــــرفت را به حــــوزۀ فکر مربوط 

کرد: »در درجۀ اول،  که باید برای آن برنامه ریزی  می دانند و معتقدند 

پیشرفت در عرصۀ فکر است. ما بایستی جامعه را به سمت یک جامعۀ 

متفکر حرکت دهیم. این هم درس قرآنی اســــت. شما ببینید در قرآن 

رون  َفال َیَتَدّبَ
َ
َفال َیعِقلون، یــــا ا

َ
رون، ِلَقوٍم َیعِقلــــون، ا

َ
چه قدر ِلَقــــوٍم َیَتَفّک

داریم. ما باید جوشــــیدن فکــــر و اندیشــــه ورزی را در جامعۀ خودمان 

کنیــــم. البته، این از مجموعۀ  بــــه یک حقیقِت نمایان و واضح تبدیل 

نخبگان شــــروع خواهد شــــد، بعد ســــرریز خواهد شــــد به آحاد مردم. 

کاْر آموزش و پرورش  البتــــه، این راهبردهایی دارد، الزاماتی دارد. ابــــزار 

که باید در برنامه ریزی ها، این ها همه لحاظ شــــود و  و رسانه هاســــت، 

بیاید« )بیانات 1389/9/10(. 

به تعبیر رهبر معظم انقاب اســــامی، دو طرز تفکر در برابر پیشرفت 

کــــه زمینه هــــای پســــرفت و عقب ماندگی را  وجــــود دارد: یــــک تلقی 
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که مایۀ عظمت و خوشــــبختی جامعه  فراهم می کند، و تلقی دیگری 

خواهد بود. تفکر درست پیشرفت های علمی و صنعتی را به ارمغان 

کاروان پیشرفت های علمی و صنعتی  که از  کشورهایی  می آورد: »در 

عقــــب مانده اند، دو طرز تفکر وجــــود دارد: یک طرز تفکر غلط و مایۀ 

بدبختی ملت است؛ یک طرز تفکر درست است« )حدیث والیت 1370، 

 .)286 

ایشــــان، در جای دیگر، تفکر سالم را زمینه ســــاز رستگاری یک جامعه 

که هــــرگاه تفکر منطقــــی در یک جامعه  معرفــــی می کننــــد و معتقدند 

گرفت  کند، آن جامعه در مسیر تعالی و پیشرفت قرار خواهد  حکمرانی 

و انحرافی در آن مشاهده نخواهد شد: »هرگاه در میان ملتی تفکر سالم 

گسترش و عمق یابد،  و نجات بخش در ســــطح وسیِع جوانان نورسته 

فاح و رستگاری آن جامعه و آن ملت محتوم و تخلف ناپذیر می گردد« 

)حدیث والیت 1377، 13(.

آنچه می تواند در ســــاختن بنای یک جامعه بر اســــاس تعالیم عادالنۀ 

کند تفکِر  کمک شایانی  کریم و باال بردن ســــطح زندگی یک ملت  قرآن 

منبعث از اسام و توحید است )حدیث والیت 1375، 58(، و در پرتو تفکر و 

که نیازهای جامعۀ پیشرفت مدار و ارزشی برطرف  تحقیق علمی است 

کسب  که می تواند پاسخگوی این نیاز باشد  خواهد شد: »تنها چیزی 

علــــم، تحقیق علمی، و تفکر اســــت.« )حدیث والیــــت 1374، 132(. برای 

پیشرفت جامعه، مسئوالن باید برای دست یابی به عزت و نقطه های 

رفیع به تفکر اسامی بازگردند )حدیث والیت 1369، 434(.

باید توجه داشت که پیشرفت در عرصۀ فکر برای پیشبرد امور مملکت 

که تفکر و  اسامی نباید از اصول اساسی منحرف شود. باید سعی شود 

اندیشه ورزی در مسیر پیشرفت و تعالی نظام اسامی بر اساس مبانی 
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کند. برای حّل این مسئله و پیشرفت در  و مؤلفه های اسامی حرکت 

عرصۀ فکر، باید سعی شود تا جلسات اندیشه ورزی در حوزه و دانشگاه 

برقرار و برای مدیریت این جلسات برنامه ریزی مناسب صورت گیرد، تا 

از طریق گسترش فکر و پیشرفت در عرصۀ علوم، حرکت های صحیحی 

گیرد، و با فکر  کشور در عرصه های مختلف صورت  در مسیر شکوفایی 

صحیح، مســــیرهای بی راهۀ رشد و فرصت ســــوزی از بین رَوند: »یکی 

که مجموعۀ  کارهای الزم تشــــکیل جلســــات فکری وسیعی اســــت  از 

دانشجویی همراه با مجموعۀ حوزوی، با برنامه ریزی خوب، می تواند 

گون فکر کنند. گسترش  به وجود بیاورد تا بنشینند دربارۀ مسائل گونا

کندن فکِر درست و صحیح می تواند همان ثمراتی را ببخشد  فکر و پرا

که ما در زمینه های مسائل علم و فناوری و پیشرفت علوم از دانشجو 

توقــــع داریم: یعنی شــــکوفایی، آوردن حرف نو به میدان اندیشــــه، با 

کارها این اســــت.  یــــک حرکت صحیح و جهت گیری درســــت. یکی از 

که باید از  کردن اصول اســــت. ما اصولی داریم  کارها مشــــخص  یکی از 

این اصول تخطی نشــــود؛ یعنی به نام فکرپردازی  و اندیشــــه پردازی، 

از اصول انحراف پیدا نشــــود. اصوْل شاخص های راه صحیح و صراط 

کشف  مســــتقیم است.... این صراط مســــتقیم را باید شناخت، باید 

کرد. هیچ کس در محدودۀ صراط مســــتقیم زندانی نشــــده. اجبار به 

کســــی را  پیمودن صراط مســــتقیم در هیچ کس نیســــت. این اصول 

اجبار نمی کند، الزام نمی کند، محدود نمی کند؛ بلکه این اصول انسان 

گر چنانچه بر طبق این اصول  کــــه "ا را هدایــــت می کند و به او می گوید 

گر از این اصول  کردی، به آن نتیجۀ مطلوب خواهی رســــید؛ ا حرکــــت 

تخطی کردی، به هدف نخواهی رسید.... بیراهه دو ِاشکال دارد: یک 

که انسان به سرمنزل مقصود نمی رسد؛ ِاشکال دیگر  ِاشکال این است 
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که وقت انسان تلف می شــــود، فرصت ها از دست می رود«  این اســــت 

)حدیث والیت  1387، 148(. 

مقام معظم رهبری به راهبرد عمومی سازی نظریه و تفکر اشاره می کنند 

کردن تفکر به عنوان یــــک ارزش در محیط های  و معتقدنــــد با معرفی 

کرد. ایشــــان  کمک  دانشــــگاهی و حوزوی، می توان به پیشــــرفت فکر 

ساز و کار این راهبرد را این گونه ترسیم می کنند: »باید تولید نظریه  و فکر 

تبدیل به یک ارزش عمومی در حوزه و دانشگاه شود، و در قلمروهای 

گون عقل نظری و عملی از نظریه ســــازان تقدیــــر به عمل آید، و به  گونا

نوآوران جایزه داده شــــود، و سخنانشان شنیده شود تا دیگران نیز به 

خاقیت و اجتهاد تشــــویق شــــوند. باید ایده ها در چارچوب منطق و 

کنند و مصاف دهند  اخاق و در جهت رشــــد اسامی با یکدیگر رقابت 

کند و ملت ایران به رتبه ای جهانی  تا جهان اسام اعادۀ هویت و عزت 

که استحقاق آن را دارد بار دیگر دست یابد« )حدیث والیت  1381، 74(.

در ادامه، ایشان به عنصر مشاوره و مناظره به عنوان یکی از راهبردهای 

بیدار کردن عقل جمعی و رواج دادن تفکر در میان اعضای جامعه اشاره 

می کنند: »برای بیدار کردن عقل جمعی، چاره ای جز مشاوره و مناظره 

گفت وگوی  نیست؛ و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و 

آزاد با حمایت حکومت اسامی و هدایت علما و صاحب نظران، تولید 

علم و اندیشــــه دینــــی-و در نتیجه، تمدن ســــازی و جامعه پردازی-

کی ها  ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. برای عاج بیماری ها و هتا

که آزادی بیان  و مهار هرج ومرج فرهنگی نیز بهترین راه همین اســــت 

در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسام حمایت و نهادینه 

شود. به نظر می رسد که هر سه روِش تشکیل کرسی های نظریه پردازی، 

کرسی های نقد و مناظره  کرســــی های پاسخ به سؤاالت و شــــبهات، و  
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روش هایی عملی و معقول باشند؛ و خوب است که حمایت و مدیریت 

شــــوند به نحوی که هرچه بیشــــتر، مجال علم گسترش یافته و فضا بر 

دکان داران و فریبکاران و راهزنان راه علم و دین تنگ تر شــــود« )حدیث 

والیت  1381، 74(.

که پیشــــرفت در عرصۀ فکر و بهره برداری از  گفت  در مجموع، می توان 

کردن  فکر و عمل مردم در راه اعتا و پیشــــرفت کشور به معنای شکوفا 

استعدادهای انسانی و بهره مندی از آن ها برای تعالی جامعۀ اسامی 

کرد تا خودباوری و ایمان به فکر  اســــت. باید در حوزۀ فکر و علم تاش 

بومی در ســــرمایه های انســــانی نهادینه شــــود، زیرا اعتقاد نداشتن به 

کارآیی تفکر بومی و ملی وابســــتگی و نابودی استعداد جوانان ایرانی را 

در پی خواهد داشــــت: »بهره بــــرداری از فکر و عمل مردم در راه اعتای 

کشــــور یعنی اســــتعدادها را شکوفا کردن و معطل نگذاشــــتن. از اوایل 

انقاب، همیشــــه امام؟ق؟ خطاب به جوانان، دانشــــجویان، متفکران 

که "به خودتان  که دارای اســــتعداد بودند می گفت  کســــانی  کشــــور، و 

که می توانید."  کنیــــد، و بدانید  ایمان بیاوریــــد، نیروی خودتان را باور 

این درست در مقابل تعالیمی بود که در دوران طوالنی استبداد در این 

که مردم ایران نمی توانند. ما در دوران انقاب هم  کشور تلقین می شد 

که اسام را به معنای حقیقِی خود باور نداشتند  کسانی  دیدیم همان 

به این معنا هم باور نداشــــتند. همیشه چشم آن ها به بیرون مرزهای 

کشــــور بود و به مردم و توانایی های آن ها اعتقاد نداشــــتند. این فکر و 

که اســــتعدادهای  کرد  این توجه را هم امــــام؟ق؟ در این نظام نهادینه 

کنند. و شما بعد از انقاب هرچه از  کشــــور احساس توانایی  جوان این 

نشانه های علم و پیشرفت  علمی  و صنعتی در کشور مشاهده می کنید 

که نشانه های وابستگی مشاهده می شود- ناشی از این است. هرجا 
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که به معنای تحقیر ملت ایران و استعدادهای اوست-ناشی از نقطۀ 

مقابل این تفکر است« )حدیث والیت 1380، 51(.

گرِو رشد فکری است، اما  اعتای جامعۀ اسامی و پیشرفت جامعه در 

که در مسیر شکوفایی  که در این راستا پیش می آید این است  ســــؤالی 

استعدادها و تفکر در جامعه، چه ظرفیت و حّدی وجود دارد؛ به عبارت 

دیگر، انســــان ها از چه میزان رشــــد فکری برای حرکت به سوی الگوی 

بومی پیشــــرفت برخوردارند؟ بر اســــاس رویکردهای اســــامی، رشد و 

تعالــــی جامعه هیچ حد و مرزی در عرصۀ تفکر ندارد؛ انســــان می تواند 

آزادانه به تفکر بپردازد و از این طریق، در معنویت، علم، و امور اجتماعی 

گر دامنۀ تفکر در جامعه محدود شود و از آزادی فکر در  رشد کند. البته، ا

جامعۀ اسامی جلوگیری شود، زمینه های رکود و عقب ماندگی فراهم 

می شود. شهید باهنر در این خصوص می گوید: »یک جامعه چه قدر از 

نظر خلقت و طبیعت آمادگی رشد فکری دارد؟ بسیار زیاد! می تواند آزاد 

بیندیشد و فکر کند و در رشته های مختلف علمی و فکری و اجتماعی و 

کند. اما وقتی از این آزادی فکر جلوگیری شد و آفات  معنوی پیشرفت 

که مانع شــــکوفایی و ثمر دادن این ســــرمایۀ  گردید  و زنگارهایی ایجاد 

گشــــت،  آن آفات باعــــث رکود و عقب ماندگی می شــــود« )باهنر  معنوی 

.)168-169 ،1-1387

2. پیشرفت در عرصۀ علم

کماالت انسان است. بشر، بر اثر  علم از برجســــته ترین و ارزشمندترین 

نیــــروی فطری حقیقت طلبی،  در طول تاریــــخ حیات خود تاش های 

کسب علم صورت داده اســــت. ارزش بسیار واالی علم  بســــیاری برای 

سبب شده است که کامل ترین موجود در دایرۀ هستی، که واجد همۀ 
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کماالت به صورت بی نهایت اســــت، خود را مّتصف به این صفت واال و 

نیز اولین معلم بشر بداند.

کردن، اســــتوار  علــــم از نظر لغوی به معنای معرفت و دانســــتن، یقین 

کردن، اتقان، و فضل اســــت )نبویان 1387، 173-169(. فاســــفه و حکما 

گاهی به حقایق اشــــیا  کات عقلی را علم و علِم حقیقی را عبارت از آ ادرا

کرده اند و  دانســــته و تنها منشــــأ مدرکات و علوم مفید را عقــــل تعریف 

ک مطلق یا حصول اشــــیا نزد عقل است. متکلمان  معتقدند علم ادرا

کرده و معتقدند هرچه موجب  دایرۀ تعریف علم را به یقینیات محدود 

تمیز اشــــیا از یکدیگر می شود علم اســــت. تجربه گرایان علم را مبتنی بر 

اشیای مرئی و سمعی و لمســــی می دانند-بنابر این، از نظر آنان، علْم 

عینی اســــت و شامل سلیقه های شخصی و تخیات نظری نمی شود. 

بعضی دیگر تنها هرچه هویت ساز باشد را علم می دانند. استاد شهید 

کّلی در مورد هر چیز را علم می داند )احتشــــام،  کشــــف قوانین  مطهری 

که  کمبریج، در تعریفی مشــــابه، آورده اســــت  1388: 46(. فرهنگ لغت 

گزارشی از جهان دربارۀ خصوصیات و ماهیت بدیع اشیا به دست  علم 

.)Audi, 1995: 701:می دهد )حقیقت، 1387: 38؛ به نقل از

علم در قرآن مجید نور و روشــــنایی معرفی شده اســــت: »بگو: آیا نابینا 

و بینا یکســــان اند یا تاریکی ها و روشــــنایی برابرند؟« )ُقل َهل َیســــَتِوی 

ماُت َو الّنور/ رعد: 16.( در جای دیگر 
ُ
ل

ُ
م َهل َتسَتِوی الّظ

َ
ااَلعَمی َو الَبصیُر ا

آمده است: »و نابینا و بینا یکسان نیستند، و نه تیرگی ها و روشنایی و نه 

 
َ

ماُت َو ال
ُ
ل

ُ
 الّظ

َ
عَمی َو الَبصیُر َو ال

َ
گرمای آفتاب.« )َو ما َیسَتِوی اال سایه و 

که علم   الَحرور/ فاطر: 19-21.( در این آیات، انســــانی 
َ

 َو ال
ُّ

ل  الِظّ
َ

الّنوُر َو ال

کور و تاریکی و انســــان صاحِب علم به بینا و روشنایی تشبیه  ندارد به 

شــــده اند. در جای دیگر، علم »خیِر فراوان« معرفی شده است: »]خدا[ 
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که بخواهد حکمت می بخشــــد، و به هر کس حکمت داده  بــــه هر کس 

شود به یقین خیری فراوان داده شده است.« )ُیؤِتی الِحکَمَة َمن َیشاُء 

/ بقره: 269.( بنا بر آنچه ذکر شد، 
ً
 َکثیرا

ً
َو َمن ُیؤَت الِحکَمَة َفَقد اوتَی َخیرا

ماهیت علم در قرآْن نور، روشــــنایی، و خیِر فراوان است )احتشام 1388، 

 .)47-46

که اهتمام به علم و پیشرفت  مقام معظم رهبری دراین باره معتقدند 

که به شدت مورد  علمی یکی از شــــاخصه های مهّم اصول گرایی است 

توجه اســــام و آموزه های دینی قرار دارد: »از جملۀ شاخصه های مهّم 

اصول گرایی، یکی اهتمام به علم و پیشرفت  علمی  است. شما ببینید 

ی 
َ
یَضٌة َعل ُب الِعلِم َفر

َ
که "َطل گفته شد  چه زمانی در آغاز پیدایش اسام 

که نماز  ِ ُمســــِلٍم َو ُمســــِلَمة" یا "... ُمؤِمٍن و ُمؤِمَنة." یعنی همان وقت 
ّ

ُکل

و 
َ
ُبوا الِعلَم َو ل

ُ
طل

ُ
ُب الِعلم..." هم آمــــد، "ا

َ
و زکات و ایــــن چیزها آمد، "َطل

ِبالّصین" هم آمد. من بارها تکرار می کنم.... جامعه بدون علم نخواهد 

که انسان  توانســــت آرمان های خودش را باال بیاورد؛ مثل این اســــت 

حرف حّقی داشته باشد اما اصًا زبان گفتنش را نداشته باشد. نداشتن 

علم این طوری است. علم موجب می شود که شما بتوانید آن آرمان ها، 

که در  آن اهداف، و آن خّط روشــــن و جادۀ روشِن صراط مستقیمی را 

کسان بیشتری را از بشریت به  کنید و  دست و اختیار شماست مطرح 

کنید. علم نداشــــته باشــــید، این امکان پذیر نخواهد بود.  آن هدایت 

گرفتن  بنابراین، علم-که وســــیلۀ رشــــد مّلی و بشری و انســــانی و اوج 

در محیط عام بشریت اســــت-جزء چیزهای الزم است، و باید به این 

اهتمام داشته باشید« )حدیث والیت  1385، 88(.

علم، به مثابۀ ابزار کسب دانش )هیوود 1383، 24(، در یک نظام اسامی 

باید هدف و محتوایی در راستای سازندگی داشته باشد-که به تعبیر 
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شــــهید باهنر، حاصلش ایجاد یک نظام اجتماعی اســــامی و فرهنگ 

اسامی در جامعه است. علم در مسیر پیشرفت و آبادانی جامعه بسیار 

مفید خواهــــد بود، و حوزۀ علم در نظام اســــامی مربوط به حوزۀ نفع 

که برای راه انداختن  جامعه است؛ به تعبیر دیگر، »تمام آن چیزهایی 

کسب مهارت  زندگی یک انسان در این دنیا الزم است آموختِن آن ها و 

که در حوزۀ  در این فنون و علوم از مســــائل ضروری و از فرایضی اســــت 

فرهنگ اسامی و علم اسامی الزم است« )باهنر 4-1387، 163(.

گیری مهارت از ابزار پیشــــرفت تمدن  در فرهنگ اســــامی، علــــم و فرا

کتــــاِب قــــدرت، دانش و  محســــوب می شــــود. بــــه اعتقاد نویســــندۀ 

مشــــروعیت در اســــام، تمدن اســــامی مبتنی بر دانش عملی است 

و علــــم از اصالت برخوردار اســــت: »تمدن اســــامی بــــه لحاظ نظری 

مبتنــــی بر دانش-به ویــــژه، دانش عملی-اســــت: در واقع، هنگامی 

که به سلســــله مراتب ارزش هــــا در جامعۀ اســــامی می نگریم، دانش، 

بی هیچ رقیــــب و منازعی، در مقام نخســــت نشسته اســــت و اصالت 

دارد.  حکومت اســــامی در ســــاحت نظر و اندیشــــه حکومت دانش و 

دانشمندان به منظور استنباط و اجرای درست احکام دین در جامعه 

کم در تمدن اسامی  است؛ بنابراین، علم و دانش شــــرط اساسی حا

که مذاهب مختلف اســــامی بر آن اجماع و اتفاق نظر دارند«  اســــت، 

)فیرحی  1378، 90، با تلخیص(.

که تمدن ســــازی از اهداف الگوی اســــامی-ایرانی پیشــــرفت  از آنجــــا 

محسوب می شود، توجه به ریشه های علمی در این زمینه مهم است. 

در مقالۀ »ُسنت علمی در تمدن اسامی« پیرامون اهمیت این موضوع 

آمده است: »مهم ترین عامل تمدن ساز در هر جامعه نظام علمی-به 

معنای اعّم آن-اســــت؛ به عبارت دیگر، هر تمدنی از یک نظام علمی 
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قدرتمند، پویا، و زاینده برخوردار بوده است. ریشه های تمدن اسامی 

که برخاســــته از آموزه های اســــامی  را نمی تــــوان بــــدون نظــــام علمی 

کرد. به یقین، یکی از مهم ترین عوامل رشد و  اســــت شناخت و تحلیل 

شــــکوفایی تمدن اســــامی مبانی و اصول برآمده از آموزه های اسامی 

دربارۀ نظام یاددهی و یادگیری و تحقیق و نوآوری است. تمدن استوار 

که در جهان اسام پدید آمد-و تا چند قرن، برجسته ترین  و زاینده ای 

و غنی ترین تمدن جهانی محســــوب می شد-به مکتبی تعلق داشت 

که قرائت  که علــــم و عالم در آن جایگاهی منحصربه فــــرد دارد، مکتبی 

گشایشــــگر فضای تعلیم و  بحّق آن منشــــأ تولید علم و مبدع نوآوری و 

تحقیق است« )رحیمی 1393، 72-71(.

از آنجا که جمهوری اسامی ایران تاشی برای دست یابی به مدینُة النبی 

و حیات طیبه است و الگوی پیشرفت چنین هدفی را پیگیری می کند، 

گیری آن به عنوان یک ُســــنت علمی در تمدن های  توجه به علم و فرا

اسامی راهگشای بسیاری از مشکات جامعه خواهد بود.

یری از نسخۀ خطی کتاب ابِن هیثم دربارۀ نور هندسی تصو
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که علم زمینه های رشد و تعالی تمدن و  شــــهید مطهری معتقد است 

جامعۀ اســــامی را در سیاســــت،  اقتصاد،  تجارت، پزشکی، کشاورزی، 

صنعــــت،  بازرگانــــی، و... فراهم می کند و در عین حــــال، برطرف کنندۀ 

نیازها، آفرینندۀ استقال اقتصادی و اجتماعی، و افزایندۀ عزت جامعه 

کســــب عزت و اســــتقال  خواهد بود. ایشــــان علت اهمیت علم برای 

اقتصادی-اجتماعی جامعه را این گونه تشریح می کند: »در دنیا، تحولی 

کارها بر پاشنۀ علم می چرخد، و چرخ زندگی بر  که همۀ  به وجود آمده 

گرفته است. همۀ شئونات حیات بشر با علم وابستگی  محور علم قرار 

کاری و هیچ شــــأنی از شئون بشر را جز با  که هیچ  کرده، به طوری  پیدا 

کلیــــد علم نمی توان انجام داد« )مطهری 1389، 177(. چنین تعبیری در 

که منشأ ثروت و قدرِت قارون  آیۀ 78 ســــورۀ قصص مشاهده می شود، 

که دارم به دست  را علم دانسته اســــت: »گفت: این ثروت را با دانشــــی 

ی ِعلٍم ِعندی.( 
َ
وتیُتُه َعل

ُ
ما ا  ِاّنَ

َ
آورده ام.« )قال

کــــه در الگوی  کیــــد می کنند  بــــر همین اســــاس، آیــــت اهلل خامنه ای تأ

اســــامی-ایرانی پیشــــرفت و مقاوم ســــازی اقتصاد ملی، علــــم یکی از 

کمتر از  عرصه های پیشــــرفت خواهد بود: »عرصــــۀ دوم-که اهمیتش 

عرصۀ اول است- عرصۀ علم است. در علم باید ما پیشرفت کنیم. البته 

کنونی، در حرکت به  علم هم خوْد محصول فکر است. در همین زمان 

کاهلی به وجود بیاید.  کوتاهی و  سمت پیشرفت فکری هیچ نبایستی 

کشور شروع شده:  که این حرکت در  خوش بختانه، چند سالی اســــت 

کردن.  نوآوری علمی و حرکت علمی و به سمت استقال علمی حرکت 

علم هم این جوری اســــت دیگر؛ بافاصلــــه در قالب فناوری ها و این ها 

خودش را نشان می دهد. در موارد زیادی، محصول حرکت علمی هم 

)مثل این مسئلۀ مورد بحث ما( از چیزهای بلندمدت نیست؛ نزدیک تر 
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کار علمی را بایستی عمیق و بنیانی انجام  و ثمرۀ آن دِم دست تر است. 

داد. این هم یک عرصۀ پیشرفت است.« 

در جــــای دیگر، ایشــــان پیشــــرفت در عرصۀ علم را شــــرط اساســــی و 

کشــــور می دانند: »دنبال پیشــــرفت هستیم و  الزم پیشــــرفت عمومی 

کشور می دانیم« )بیانات  پیشرفت علمی را شرط الزم پیشرفت عمومی 

 .)1392/5/15

اهمیــــت پیشــــرفت علمی در رشــــد و تعالــــی الگوی اســــامی-ایرانی 

که توســــعه نوعی فرآیند  پیشــــرفت را این گونه باید توضیح داد: از آنجا 

که برای بیشینه سازی انرژی مهارشده و  مشارکت عمومی عام گراست 

پاسخگویی به نیازهای جسمانی، معنوی، روحانی، و اجتماعی مردم 

و برای رشد و شــــکوفایی اســــتعدادهای آنان در جامعه سامان دهی 

می شود، بین پیشرفت در عرصۀ علم )توسعۀ علمی( و پیشرفت پایدار 

رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد. پیشرفت در عرصۀ علم از طرفی مشتمل 

بر توسعۀ  فناورانه است که بخشی از پیشرفت اقتصادی تلقی می شود 

و از طــــرف دیگــــر، بخش قابل اعتنای پیشــــرفت فرهنگی را تشــــکیل 

می دهد.

برای تبیین بهتِر نسبت پیشرفت در عرصۀ علم با الگوی پایداِر اسامی-

ایرانی پیشرفت، دو تعریف از پیشرفت علمی ارائه می شود: »پیشرفت 

علمی در یک تعریف عبارت است از ارتباط مستمر، هدف دار و متوازن 

بیــــن علم، تکنولوژی، آمــــوزش، و فرهنگ در یک جامعــــه. در تعریفی 

گونه ای  کاربرد دانش به  دیگر، آمده است که پیشرفت علمی به تولید و 

که موجب بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم می شود اشاره دارد. پس، 

پیشــــرفت در عرصۀ علم به مثابۀ توســــعۀ توان پیش بینی و مدیریت 

تحــــوالت و رویدادها برای رســــیدن بــــه نتیجۀ مطلوب اســــت. از این 
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حیث، پیشــــرفت علمی بخش اعظم و حیاتی برنامۀ الگوی اسامی-

ایرانی پیشرفت خواهد بود« )نوروززاده، رضایی 1388، 12-2:11(.

به اعتقاد جرارد دگره )Gerard Degre(، حرکت علم از نظام اقتصادی-

اجتماعی-فرهنگی مســــتقل نیســــت، میان اجزای نظــــام فکری یک 

فرهنگ رابطۀ متقابل وجود دارد، و پیشرفت در عرصۀ علم مشروط به 

نوع تماس علم با بخش های دیگِر نظام فکری فرهنگ است )ابراهیمی 

1371، 41(. در واقع، میان فرهنِگ دانش محوری و پیشــــرفت در عرصۀ 

که  وجود فرهنگ دانش محور از  علم ارتباط وجــــود دارد-به این معنا 

ارکان تولید علم  اســــت. فرهنگ دانش محور به افــــراد جامعه امکان و 

کتشاف بپردازند،  دیگران را در  کنند،  به ا کنجکاوی  که  آزادی می دهد 

کنند، و در دانش دیگران سهیم شوند. در چنین  دانش خود ســــهیم 

فرهنگی، شاخص تولید علم افزایش می یابد. 

گذشــــتۀ خویش  جامعۀ ایران برای حفظ عرصه های فکری در هویت 

باید بر اساس فرهنگ اسامی به تولید علم و دانش بپردازد.  هویت یک 

جامعه به دانش و فرهنگ تولیدِی آن وابستگی دارد، جامعۀ مستقل 

نیازمند دانش مســــتقل است، و حفظ هویت و ارزش های یک جامعه 

گرِو تولید دانش بومی و  باید دور از وابســــتگی های فکری و علمــــی و در 

خودی باشد )غروی نایینی و دیگران 1391، 259(.

کمیت از علم و پژوهش  که از فرهنگ علمی و پشتیبانی حا جامعه ای 

گر با ایمان بــــه خدا و ارزش های  برخوردار باشــــد زمینۀ جهش دارد و ا

الهی پیوند داشــــته باشــــد، می توانــــد در جهت انســــانی و ارزش های 

متعالی و ارتقای کیفی زندگی حرکت کند. بر این اساس، الزمۀ توسعه و 

موفقیت در الگوهای بومی پیشرفْت تحول در عقاید، فرهنگ عمومی، 

و معیارهای... تولید علم و نظریه پردازی است« )منصوری  1383، 5(.
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که دراین باره مطرح می شود این است: وقتی دربارۀ  پرسش عمده ای 

تولیــــد علــــم، نظریه پردازی، و بومی ســــازی علوم در الگوی اســــامی-

کدام علم مورد نظر است؟ آیا هر علمی  ایرانی پیشرفت بحث می شود، 

کشــــور اســــامی را به اعتای مادی و معنوی برساند؟ راهبرد  می تواند 

ک هاست؟  علم گرایی در راستای پیشرفت منوط به کدام ما

آنچه از فحوای کام آیات و روایات، اندیشه های بزرگان دینی، و بیانات 

که هر علم و دانشی نمی تواند  مقام معظم رهبری برمی آید این اســــت 

پیشــــرفت و رشــــد را برای جامعۀ اســــامی فراهم آورد، بلکه علوم نافع 

کاربرد ســــودمند نیست، و تنها  مورد نظر اســــت. دانِش بدون عمل و 

کاربردی را می تــــوان در زمرۀ علوم نافع به حســــاب آورد.  دانش هــــای 

کاربردی شدن علوم به توســــعه، رشد، و پیشرفت آن ها خواهد افزود. 

که ِبدان عمل  امام علی؟ع؟ می فرمایند: »نافع ترین علْم دانشی است 

شود«؛ همچنین، فرموده اند: »علم برای کسی که به آن عمل کند مایۀ 

کاظمی 1390، 12(. از منظر روایات، علم نافع علمی  رشــــد اســــت« )اخوان 

که در جهت و در خدمت صاح و مصالح دینی و دنیایی باشد.  اســــت 

به تعبیر امام علی؟ع؟، محصــــول علم باید عملی برای زندگی ماّدی و 

معنوی بشری باشد )اخوان کاظمی 1390، 16(. 

نافع بودن علم در الگوی پیشرفت شرایطی دارد: ایمان و تقوا، اجرایی 

شدن، مطابقت با واقعیت، رفع نیاز جامعۀ اسامی، خدمت به جامعۀ 

انسانی، و حّل مشکات مسلمانان )مطیع، یاوری 1391، 243(. 

کاربردی و نافع بودن  شــــهید مطهری ایمان و دین را شــــرط اساســــِی 

که علم مورد نظر جامعۀ اســــامی در مســــیر  علم می داند؛  به این معنا 

پیشــــرفت و تعالی باید مقرون به دین اسام باشد و از این پیوند است 

که علم به تنهایی  که سعادت جامعه تحصیل می شود: »شّکی نیست 
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ضامن سعادت جامعه نیست. جامعه دین و ایمان الزم دارد.... ایمان 

گر ما  گر مقرون به علم نباشــــد  مفید نیســــت بلکه وبال است.... ا هم ا

گر می خواهیم از فقر رهایی  می خواهیم دین صحیح داشــــته باشیم،  ا

گر می خواهیم عدالت  گر می خواهیم از مرض نجات پیدا کنیم، ا یابیم،  ا

گر می خواهیم آزادی و دموکراسی داشته  در میان ما حکم فرما باشد، ا

گر می خواهیم جامعۀ ما بر خاِف حال حاضر به امور اجتماعی  باشیم، ا

که   راهش علم اســــت.... آن هــــم علمی 
ً
عاقه منــــد باشــــد، منحصــــرا

عمومیت داشته باشد و از راه دین به صورت یک جهاد مقدس درآید« 

)مطهری 1389، 186-185(.

شــــهید باهنر در پاســــخ به اینکه »کــــدام علم برای پیشــــرفت انقاب 

کارآمد و مفید خواهد بود؟« به نافع و مسئوالنه بودن اشاره  اسامی 

می کنــــد: »در ذیــــل آیه ای در قرآن در زمینۀ داســــتان ســــلیمان و به 

کســــانی به دنبال آموزش ِسحر هستند،  دنبال مســــئلۀ ِسحر و اینکه 

که به آن ها زیان می بخشــــد  می فرماید: "این ها چیزهایی می آموزند 

ُهم َو ال َینَفُعُهم/ بقره:  موَن ما َیُضّرُ
َّ
و برایشــــان ســــودی ندارد." )َو َیَتَعل

102.( معلوم می شــــود حوزۀ علــــم حوزۀ نفع جامعه اســــت،  حوزه ای 

که بتواند مفید باشــــد. همین تعبیر را موال علی بن ابی طالب  اســــت 

ی الِعلِم الّناِفع" )نهج 
َ
ســــماَعُهم َعل

َ
در نهُج الباغه می فرماید: "َو َوَقفوا ا

گوش ها و هوش و حــــواس خود را متوجه  الباغــــه، خ 193(؛ یعنــــی این 

که این علوم برای آن ها نافع و سودمند باشد، نه  کرده اند  آن علومی 

گاهی دارد، اما برای آن ها،  که صرفًا جنبۀ یک نوع آموزش و آ علومــــی 

بــــرای جامعه شناســــان، برای اخاقشــــان، و برای آینده شــــان نفعی 

که  نداشــــته باشد. جمله دیگری است از امام علی؟ع؟ در بحار االنوار 

موا ِصبیاَنُکم مــــا َینَفُعُهُم اهّلُل 
ّ
که "َعِل کتــــاِب خصال نقل شده اســــت  از 
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که برای آن ها سودمند باشد  کودکان خود چیزی را بیاموزید  ِبه." )به 

و خدا در ســــایۀ این علوم به آن ها نفع و ســــود بدهد.( روایتی اســــت 

َک 
َ
ُح ل

ُ
ی  الِعلِم  ِبَک مــــا ال َیصل

َ
ول

َ
کــــه می فرماید: "ا کاظم؟ع؟  از امــــام 

 َعِن الَعَمِل ِبِه." 
ٌ

نَت َمســــئول
َ
یَک ما ا

َ
وَجُب الِعلِم َعل

َ
 ِبِه َو ا

ّ
 ِاال

ُ
الَعَمــــل

که عملت جز ِبدان ســــامان  شایســــته ترین دانش برای تو آن اســــت 

نپذیرد، و واجب ترین دانش برای تو آن است که از عمل به آن پرسیده 

که به صاح قلبت ره  می شــــوی، و الزم ترین دانش برای تو آن اســــت 

بنماید و تباهی اش را برایت روشــــن ســــازد، و نیک فرجام ترین دانش 

که ندانستنش  که بر عمل زودگذر تو بیفزاید؛ پس به دانشی  آن است 

کردنش بر نادانی  که رها زیانی به تو نمی رساند سرگرم مشو و از دانشی 

که از همه اولی و  تــــو می افزاید غافل مباش )حلوانــــی 1390، 190(. علمی 

که عمل تو جز  که به دنبالش بروی آن علمی اســــت  ضروری تر اســــت 

که نتیجه اش عمل  در سایۀ آن علم اصاح نمی شود، یعنی آن علمی 

که بارور باشد، پویا باشد، مثمر  صالح باشد. )عمل صالح عملی است 

باشــــد، و بتواند برای احیای جامعــــه و راه انداختن حیات اجتماعی 

مردم مفید باشــــد.( بعد، به دنبالش می فرمایــــد: "واجب ترین عمْل  

که تو در برابرش مسئولیت داری." ما از اینجا علمی  آن چیزی اســــت 

که آن عمل به دنبال  که نتیجه اش عملی باشــــد،  اســــتفاده می کنیم 

تعهد و مســــئولیت می آید. اینجا فرهنگ متعهدانه و علم مســــئوالنه 

که بــــه دنبالش مســــئولیت و تعهد را در  مطرح اســــت، یعنــــی علمی 

کند و در راه انجام مسئولیت به انسان راه نشان بدهد و  انسان بیدار 

چاره ساز باشد« )باهنر 4-1387، 158-157(. 

بر اســــاس چنین اعتقادی،  حرکت به ســــوی پیشــــرفت علمی وظیفۀ 

مطلوب اســــام است: »پیشــــرفت  علمی  و پیگیری عقانیت علمی... 
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کاری است مطلوب اسام و مورد نظر و مورد تحریص و تحریض اسام. 

کار علمی  ما، به عنوان مســــلمان و مؤمن به این آییــــن، وظیفه داریم 

و رســــیدن بــــه اوج علمی را هــــم در حرکت فــــردی خودمــــان و هم در 

کنیم. این وظیفه است. نگاه به این  کشور دنبال  برنامه ریزی جمعی 

قضیه باید به این شکل باشد« )حدیث والیت 1383، 145(.

با توجه به این مســــئله، علم یکی از ارکان و عرصه های مهّم پیشرفت 

اسامی محسوب می شــــود. به تعبیر مقام معظم رهبری، علم نافع و 

مسئوالنه می تواند زمینه های رشد و تعالی جامعه، اقتدار اقتصادی، 

ســــعادت جامعه، عزت جهانی، و پیشــــرفت اقتصــــادی را فراهم آورد. 

چنین است که اهمیت کار علمی و پیشرفت علمی در مسیر رشد پایدار 

کار علمی چه قدر است؛ اهمیتش  بسیار زیاد اســــت: »ببینید اهمیت 

گر ما برای یک کشور عزت و آبرو و رفاه و اقتدار جهانی  درجۀ یک است. ا

و پیشــــرفت های علمی بخواهیم، باید از طریق علم وارد شــــویم. من 

که در  کافی است. می بینیم  نمی گویم برای ســــعادت یک جامعه علم 

که علم هم دارند اما واقعًا سعادتمند نیستند  دنیا کشورهایی هستند 

و در مشــــکات فراوانی دســــت و پــــا می زنند. قطعًا، علــــم نه فقط یک 

کشور پیش  شــــرط الزم بلکه یک شرط الزِم بسیار مهم است و باید در 

کشــــوری از لحاظ  گر امروز  برود. بنابراین، اهمیت علم معلوم اســــت. ا

کرد، نه اقتدار  علمی پیشــــرفت نکرد، نه اقتصادش پیشــــرفت خواهد 

کرد، و نه زندگی مردم پیش خواهد رفت.  جهانی اش پیشرفت خواهد 

که ما عقب ماندگی  باالخره، علم باید در کشور پیش برود-به خصوص 

کشــــور ما از لحاظ توانایی های  داریم و باید تاش شــــود. دوم اینکه در 

بشــــری، امکان پیشرفت  علمی  هســــت. ما از لحاظ استعداد از سطح 

متوسط دنیا باالتریم« )حدیث والیت  1378،  98(.
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که  نقش پیشــــرفت  علمــــی  و تأثیر علم در پیشــــرفت به حّدی اســــت 

می توانــــد ایران را به الگوی مطلوب پیشــــرفت تبدیل کند. این تحول 

می تواند سازندۀ جامعۀ پیشرفتۀ عادالنۀ معنوی باشد، که ماده و معنا 

در آن به اعتــــدال مورد توجه قرار می گیرند. به تعبیر رهبر معظم انقاب 

اســــامی، »ملت ایران ]باید[ به پیشــــرفت  علمی  و پیشــــرفت مدنی و 

پیشرفت اجتماعی ای برسد که برای بقیۀ کشورهای اسامی الگو شود؛ 

که  کشــــورهای دیگر نشان می دهد  کما اینکه حرکت های اســــامی در 

که شما بتوانید قله های  ملت ایران تا اآلن هم الگو شده، منتها روزی 

کنید و جامعۀ  علم و ایمان و همزیســــتی های انسانی و اخاقی را فتح 

پیشــــرفتۀ عادالنۀ معنوِی برخــــوردار از ماده و معنا را بــــه وجود آورید« 

)حدیث والیت 1383، 269(.

به علت اهمیت این مسئله، قدرت پیشرفت علمی و گشودن افق های 

نوین در عرصه های مختلف علمی باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد: 

کار و  کنیم. در زمینۀ علــــوم تجربی، باید  کار  »مــــا در این زمینه ها باید 

گشــــودن  کردن راه های نو و  کنیم. قدرت پیشــــرفت  علمی  و باز  تاش 

افق های جدید را باید در خودمان به وجود بیاوریم. همت ما باید این 

باشد. توقع این است.« )حدیث والیت 1383، 220(. 

که در این زمینه باید به آن توجه داشت رابطۀ  نکتۀ اصلی و حساس 

دین و علم در مســــیر پیشرفت جامعه است. آیا دین داری مانع رشد 

گسترۀ آن خواهد  و پیشــــرفت علمی خواهد بود یا اینکه بر شــــتاب و 

افزود؟ توجه به این مســــئله می تواند بر سیاســــت گذاری های عرصۀ 

علم و نگرش ها پیرامون جهش علمی اثرگذار باشــــد. بر خاف نگرش 

کــــه دیــــن داری و ارزش های دینــــی را مانع  غربــــی به ایــــن موضوع، 

 Weber 1963, 265; McClelland 1961,( پیشــــرفت علــــم می دانــــد
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345(، در رویکرد اسامی و متعالی، ایمان و دین داری شرط پیشرفت 

علمی است. 

که رشد علم نیازمند تحمل  گفتمان اســــامی، اعتقاد بر این است  در 

سختی است. بر اســــاس ارزش های دینی اســــام، مشکات در مسیر 

کرد زیرا علــــم یک مقولۀ ارزشــــی و متعالی  علم افزایــــی را بایــــد تحمل 

که می تواند  کشور ما وجود دارد  شناخته می شود: »یک نقطۀ دیگر در 

یک وســــیلۀ مثبت به حســــاب آید و آن دین داری است. در دهه های 

کردند  اخیر-به خصوص، از قرن نوزدهم میادی به این طرف-سعی 

که دین داری عایق و مانع علم و پیشــــرفت  علمی   کنند  چنین وانمود 

اســــت، اما درست به عکس است، ]و[ پیشرفت  علمی  احتیاج به نوعی 

که دنبال بازده نقد  کسی  ایمان دارد. آدم الُابالی و بی بند و بار و هرزه و 

 دنبال تحقیقات دشوار علمی نمی رود. 
ً

و بازده شخصی است معموال

کرد  کمک خواهد  کند، ایــــن  گر ایمان بتواند بر دل انســــان حکومت  ا

کار دشــــوار تحقیــــق علمی بــــرود.... تحقیق علمی،  که انســــان دنبال 

ید 19 واکسن ایرانی برای بیماری کوو
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ضمن اینکه شیرین است، دشوار است و محرومیت و مشکات دارد. 

گر بازاری دالل چه قدر درآمد پیدا می کند، اما  که یک ســــودا می بینید 

که مثًا  یک عاِلم این طور نیست. ممکن است عاِلم اوقاتش تلخ باشد 

امکانات زندگی ندارد اما در دل حاضر نیست به هیچ قیمتی این وضع 

کند.... قدر علم را عاِلم می داند.  گر عوض  خودش را با آن وضع ســــودا

گاهی مشکات  گاهی محرومیت دارد،  دنبال علم رفتن زحمت دارد، 

کم باشد، کمک خواهد کرد که انسان  گر ایمانی در دل انسان حا دارد. ا

کند« )حدیث والیت  1378، 98(. بتواند این راه دشوار را طی 

  ارکان پیشرفت در عرصۀ علم 

با بررسی اندیشه های آیت اهلل خامنه ای، می توان دریافت که پیشرفت 

گیری علم از کشورها و  در عرصۀ علم به چند ُبعد اساسی اشاره دارد:  فرا

کز پیشرفتۀ علمی، تولید علم، اقتدار علمی، و جهاد علمی.  مرا

کلی علم و فناوری جمهوری اســــامی ایران هم به  در سیاســــت های 

کّلی علم و فناوری عبارت  این مؤلفه ها توجه شده اســــت. سیاســــت 

کسب مرجعیت علمی و فناوری  است از جهاد مستمّر علمی با هدف 

کید بر: )1( تولید علم و توســــعۀ نوآوری و نظریه پردازی؛  در جهان، با تأ

کشــــور در علم و فنــــاوری و تبدیل ایران به  )2( ارتقای جایگاه جهانی 

قطب علمی و فناوری جهان اسام؛ )3( توسعۀ علوم پایه و تحقیقات 

بنیادی؛ )4( تحول و ارتقای علوم انســــانی )به ویژه، تعمیق شــــناخت 

معارف دینی و مبانی انقاب اســــامی بــــا تقویت جایگاه و منزلت این 

علــــوم، جذب افراد مســــتعد و باانگیــــزه، اصاح و بازنگــــری در متون 

کز و  کیفــــی مرا کّمی و  و برنامه هــــا و روش هــــای آموزشــــی، و ارتقــــای 

فعالیت های پژوهشی مربوط(؛ )5( دست یابی به علوم و فناوری های 
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کلی علم و  پیشرفته با سیاســــت گذاری و برنامه ریزی ویژه )سیاست های 

فناوری 1393، 1(.

 در ادامه، به بررسی این مؤلفه ها در عرصۀ پیشرفت علمی می پردازیم.

)الف( اقتدار علمی. هرچند مقولۀ اقتدار در سیاست و مباحث حکومتی 

مطــــرح می شــــود )بــــال، پیتــــرز 1384، 37-41؛ دال 1364، 70-72(، امــــا در 

گونه ای  گفتمان اسامی، علم و اقتدار با یکدیگر ارتباط وثیقی دارند  به 

که علم از بســــترهای اقتدار در حکومت اســــامی محســــوب می شود 

)افتخاری  1380، 86-85(. 

پیشرفت در عرصۀ علم یا توسعۀ علمی نمونه ای از اقتدار مّلی و بستری 

برای توسعه در همۀ امور است )فریدون 1381، 106:2(. با توجه به تحوالت 

جهــــان معاصــــر، تولید علم و دانش بــــه ابزار مانــــدگاری و نقش آفرینی 

کشــــورها تبدیل شده اســــت )کانتــــری 1390، 78(. مقــــام معظم رهبری 

گیری نیاز اول کشور  دراین باره می فرمایند: »علم، پیشرفت  علمی،  و فرا

ماست. البته، همۀ علوم فقط علوم تجربی نیست؛ همۀ علوم باید در 

جای خود پیگیری شود، و کشور ما می تواند. بنابراین، نتیجۀ نکتۀ اول 

کشور هستید،  که مشتی از خرمن عظیم نخبگان  که شما،  این است 

می توانید در ایجاد قدرت ملی و در سازندگی و آیندۀ کشور مؤثر باشید« 

)حدیث والیت 1386، 107(. 

شــــرایط فوق زمینه های ایجاد اقتدار مادی و معنوی را برای حکومت 

فراهم می آورد؛ و همین امر سبب می شود سرمایه گذاری های کانی در 

گر چنانچه بر روی  گیرد: »ا حوزۀ علم، فناوری، و نخبه پروری صــــورت 

کنیم، حتمًا در یکی  مسئلۀ علم و فناوری و نخبه پروری سرمایه گذاری 

کرده ایم. پیشرفت  علمی-و به  کارها ســــرمایه گذاری  از بااولویت ترین 
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کشور و ملت این فرصت و این امکان  دنبال آن، پیشرفت فناوری-به  

کند« )حدیث والیت 1389،  که اقتدار مادی و معنوی پیدا  را خواهــــد داد 

 .)161-160

اقتدار علمی نتیجۀ این نوع سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری هاست.

این نوع اقتدار از جانب یک رهبر سیاسی یا یک گروه یا نظام سیاسی-

بر پایۀ دانــــش، تخصص، عقانیــــت، و فناوری-در ســــطوح مختلف 

داخلی و بین المللی ِاعمال می شــــود. بر اســــاس این تعریف، منظور از 

اقتدار علمی آن دسته از ویژگی هایی است که به علم ماهیتی از جنس 

قدرت و اعتبار می دهد )ساجدی و دیگران 1391، 122(.

در رویکــــرد قرآنــــی، دانش از اصالت برخوردار اســــت و بــــر قدرت تقدم 

دارد )ســــیدباقری 1390، 96(. رهبر معظم انقاب اســــامی به این نگرش 

که علم منشــــأ قدرت و پیشرفت است و می تواند  پایبندند و معتقدند 

موّلد اقتدار باشد: »اسام برای علم ارزش ذاتی قائل است؛ لیکن، عاوه 

بر این ارزش ذاتی، علم قدرت است. یک ملت برای اینکه راحت زندگی 

کند، عزیز زندگی کند، با کرامت زندگی کند احتیاج دارد به قدرت. عامل 

که به یک ملت اقتدار می بخشــــد علم اســــت. علم هم می تواند  اصلی 

کند،  کند، هم می تواند اقتدار سیاســــی ایجاد  اقتــــدار اقتصادی ایجاد 

کرامت مّلی برای یک ملت در چشــــم جهانیان به  هــــم می تواند آبرو و 

وجود بیاورد. یک ملت عاِلم، دانا، تولیدکنندۀ علم در چشــــم جامعۀ 

کرامت  ِکرامت است. پس علم، عاوه بر  بین المللی و انســــان ها طبعًا با

ذاتی و ارزش ذاتی، این ارزش های بسیار مهِم اقتدارآفرین را هم دارد« 

)بیانات 1392/5/15(. 

ایشــــان در جای دیگر می فرمایند: »علم و دانش برای یک ملت و برای 

یه." 
َ
 َعل

َ
م َیِجدُه صیل

َ
 َو َمن ل

َ
یک فرد مایۀ اقتدار است. "َمن َوَجَدُه صال
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که نتواند  کسی  کند دست برتر را دارد، و آن  که این قدرت را پیدا  کسی 

قدرت علمی را به دســــت بیاورد زیردست باقی می ماند و دیگران بر او 

دســــت برتر را خواهند داشــــت. علم و فناوری یک چنین خصوصیتی 

کشور در جهت به دست آوردن دانش و فناوری در  دارد. امروز، حرکت 

کشور- بسیاری از رشته ها-به خصوص، در رشته های بسیار نو و برتِر 

مشهود است« )بیانات 1390/1/1(. 

»پیشرفت علمی را دسِت کم نگیرید. این پیشرفت ها خیلی مهم است. 

کشور است. این حدیث را من یک  علم پایۀ پیشرفت همه جانبۀ یک 

لِعلُم ُســــلطان.« علم اقتدار اســــت. هر کس این اقتدار 
َ
وقتی خواندم: »ا

کند. این  را داشــــته باشــــد می تواند به همۀ مقاصد خود دســــت پیدا 

مستکبران جهانی به برکت علمی که به آن دست پیدا کردند توانستند 

به همۀ دنیا زور بگویند. البته، ما هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای 

ما به عنوان یک پیشرفت حتمًا الزم است« )بیانات 1390/11/14(.

علم و دانش، به مثابۀ عامل اقتدار و پیشرفت در جامعه و یکی از ارکان 

اقتصاد مقاومتی، باید همنشین انگیزه ها و ارزش های الهی باشد؛ به 

که یک ملتی با دارا بودن ابزار علم و  عبارت دیگر، »راه جدید این است 

اقتدار علمی ، که همه چیز دیگر را به دنبال خودش می آورد، انگیزه های 

کند« )حدیث والیت  الهــــی و ارزش های الهی و اخاق الهی را در دنیا عَلم 

.)160 ،1389

که زمینه های ارتقای قدرت بین المللی  چنین اقدامی سبب می شود 

در بســــتر اقتدار علمی فراهم آید. جمهوری اسامی می تواند سیاست 

برتر و الهی را در مجامع بین المللی نهادینه ســــازد. این امر، در نهایت، 

جایگاهــــی ممتاز را بــــرای ایــــران در عرصه های اقتصادی، سیاســــی، 

علمی، و ارزشــــی به ارمغان خواهد آورد: »... منشــــأ قدرت اقتصادی و 
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سیاسی شان هم قدرت علمی است. ما این طرف دنیا حرف های حّق 

زیادی داریم. حرفمان را شجاعانه می زنیم؛ منطقمان را در صحنه های 

رویارویــــِی منطقی هم اثبات می کنیم؛ در عمل هم، البته چون توفیق 

الهی شــــامل حال این ملت شــــده و ایمان دارد، به قدر ایمان خودش 

پیشــــرفت می کند-یعنی نتوانســــته اند به آرزوهای خودشان در مورد 

این ملت برسند. اما احتیاج به یک چیز دیگری هم داریم، و آن عبارت 

اســــت از قدرت بین المللی، تا بتوانیم این راه را بی دغدغه، درست، به 

کامل، همه جانبه، و بی کم و کاســــت ادامه دهیــــم و به اهداف و  طــــور 

آرمان هایمان برسیم. این قدرت را )قدرت اقتصادی، سیاسی، و نفوذ 

فرهنگــــی( چه طوری به دســــت آوریم؟ پایه و مایۀ همــــۀ این ها قدرت 

علمی اســــت. یک ملت با اقتدار علمی  اســــت که می تواند سخن خود 

که می تواند  گوش همۀ افراد دنیا برســــاند، با اقتدار علمی  اســــت  را به 

سیاســــت برتر و دســــت واال را در دنیای سیاســــی حائز شــــود. اقتصاد 

هم به دنبال این ها به دســــت می آید. پول تابع توانایی هاست. امروز 

این طوری است. علم را می شود به پول تبدیل کرد و از لحاظ اقتصادی 

هم قوی شد. این جایگاه علم است« )حدیث والیت 1384 ، 255(.

)ب( تولید علم و برخورداری از دانش پیشرفته. در اسام، برای علم و دانش 

حــــد و مرزی نیســــت، و همــــۀ دوران های عمــــر دوران علــــم و تاش و 

سازندگی و تعالی به شمار می آید. جوامع اسامی باید در جهان دارای 

برترین و باالترین شــــاخص ها و عملکردهای علمی باشــــند و از لحاظ 

رشد دانش و تحقیق و ابتکارات علمی نیز در باالترین سطح باشند. در 

ک ترین  که بیمارِی نادانی و بی سوادی خطرنا نهج الباغه آمده اســــت 

کردن فقر علمی  و تلخ تریِن بیماری هاســــت،  و علم و دانش و ریشه کن 
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و نادانی و بی ســــوادی مقدمه و زمینۀ هر نوع رشد و  تحول است )ُدری 

نجف آبادی 1374، 140(. 

که برای  کرده و معتقدند  مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره 

رسیدن به پیشرفت علمی، که در رأس همۀ کارهایی است که به هدف 

پیشــــرفت پایدار انجام می گیرد، تولید علم و ریشــــه کنی فقر علمی الزم 

که پیشرفت  علمی   که اعتقاد راسخ بر این است  اســــت: »این را بدانید 

کشور باشد؛  کارهای اساسی برای پیشرفت  و رشد علمی در رأس همۀ 

کشور زیرساخت انســــانی است به وسیلۀ  یعنی مهم ترین زیرســــاخت 

علم. ما باید خود را از فقر علمی نجات دهیم؛ این مسئلۀ اول و اساسی 

گذشته، بارها و بارها، این را به ما نشان  ماست. تجربۀ 20 و چند سال 

کرده است« )حدیث والیت 1384، 197(. داده و برای ما اثبات 

کردن فقر علمی و رسیدن به پیشــــرفت در عرصۀ  در مســــیر ریشــــه کن 

گیری علوم  علــــم، دو راهبرد وجود دارد:  یکی تولید علــــم، و دیگری فرا

کز تحقیقاتی جهانی. البته، اتخاد این دو راهبرد  کشــــورها و مرا نافع از 

برای رســــیدن به موفقیت نیازمند تاش و امیدواری اســــت: »ما چند 

که پیشرفت  علمی  ضرورت حیاتی  پیش فرض داریم: یکی این اســــت 

کارهای  کشور در علوم مختلف اســــت-البته، رتبه بندی علوم یکی از 

گرچه با  که این پیشرفت علمی ا مهم است. پیش فرض دوم این است 

کز پیشرفته تِر علمی حاصل خواهد شد، اما  گیری علم از کشورها و مرا فرا

گیری علم یک مسئله است، تولید علم یک مسئلۀ دیگر است. نباید  فرا

گن خودمان را بــــه لوکوموتیو غرب ببندیم. البته،  ما در مســــئلۀ علم وا

گر این وابســــتگی ایجاد بشود، یک پیشرفت هایی پیدا خواهد شد- ا

در این شکی نیســــت؛ لیکن دنباله روی، نداشتن ابتکار، ]و[ زیردست 

بودِن معنوی الزمۀ قطعِی این چنین پیشــــروی ای است، و این جایز 
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نیست. بنابراین، ما باید علم را خودمان تولید کنیم و آن را بجوشانیم. 

که انسان در مدارج علم باال برود، او را آماده می کند  هر پله ای از پله ها 

برای برداشتن گام بعدی و رفتن به یک پلۀ باالتر. این حرکت را بایستی 

ما از خودمان، در درون خودمان، با اســــتفادۀ از منابع فکری و ذخایر 

میراث فرهنگی خودمان ادامه بدهیم و داشته باشیم. سوم اینکه این 

پیشرفت علمی بایستی با خودباوری اواًل، امید به موفقیت ثانیًا، حرکت 

جهادگونه ثالثًا همراه باشد.... ما فرض را بر این گذاشتیم که پیشرفت 

علمی بایستی با نگاه بومی و با تکیه به فرهنگ خودمان باشد )فرهنگ 

ما یعنی اسام و مواریث ملِی  پسندیدۀ ما( و نیز ناظر به نیازهای کشور. 

این بایستی مجموعۀ حرکت علمی ما را تشکیل بدهد. بدانیم که وقتی 

حرکت انجام گرفت، امید رسیدن به موفقیت وجود دارد« )حدیث والیت  

.)145-144 ،1387

که تولید علم و نــــوآوری علمی نیازمند جرئت  رهبر انقاب معتقدنــــد 

علمی اســــت: »برای نوآوری علمی-که در فرهنگ معارف اســــامی از 

آن به اجتهاد تعبیر می شــــود-دو چیز الزم است: یکی قدرت علمی و 

دیگری جرئت علمی. البته قدرت علمی چیز مهمی است. هوش وافر، 

گیری از عواملی است که  ذخیرۀ علمِی الزم، و مجاهدت فراوان برای فرا

کافی نیست. ای  برای به دست آمدن قدرت علمی الزم است، اما این 

بسا کسانی که از قدرت علمی هم برخوردارند، اما ذخیرۀ انباشتۀ علمی 

کاروان علــــم را جلو نمی برد، و یک ملت را  کارُبرد ندارد،  آن هــــا هیچ جا 

از لحاظ علمی به اعتا نمی رساند. بنابراین، جرئت علمی الزم است« 

)حدیث والیت 1379، 172(. 

در کنار تولید علم، برخورداری از دانش پیشرفته مورد توجه است. برای 

گیرد.  که اقتباس علمی هم صورت  اعتای علمی جامعه، الزم اســــت 
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چنین نگرشــــی در سند چشــــم انداز 20ســــالۀ جمهوری اسامی ایران 

که »با اتکال به قدرت الیزال  وجود دارد. در ســــند مزبور ذکر شده است 

الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشــــش برنامه  ریزی شــــده و مدبرانۀ 

جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز 

20ســــاله، ایران کشوری برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم 

و فناوری، ]و[ متکی بر ســــهم برتر منابع انســــانی و سرمایۀ اجتماعی« 

خواهد بود )سازمان مدیریت 1382، اصل دوم سند(. 

که اقتباس علم امری مثبت و پسندیده  مقام معظم رهبری معتقدند 

که اقتبــــاس علمی مبتنــــی بر پذیرش  اســــت، اما باید توجه داشــــت 

فرهنگ و مبانی اعتقادی علوِم دریافتی نباشد. ضمنًا، اقتباس و اخذ 

 به ترجمه خاصه شود، بلکه باید 
ً
کشورها نباید منحصرا علوم از سایر 

مبادی و نقاط مثبت این علوم بومی ســــازی شوند: »پیشرفت  علمی  

و اقتبــــاس علمی )که من به اقتبــــاس معتقدم، اما به ترجمۀ محض و 

کاری الزم است، و اسام هم ما را به  کتفا به ترجمه معتقد نیســــتم(  ا

گرفتن فرهنِگ  گرفتن علــــم از دیگران با  ایــــن امر می کند. به هر حال، 

کسی بگوید: "علم  که  دیگران اشــــتباه نشود. این مغالطۀ بزرگی است 

غربی ها خوب اســــت، پس فرهنگ و سیستم زندگی و اخاقشان هم 

خوب است." نه. این ها باهم مازمه ای ندارد. علمشان خوب است، 

اما این علم پروریده و ساختۀ این فرهنگ نیست. حتی این فرهنگ 

به ایــــن علم ضرر هم می زند. علــــم مولدها و عناصر بــــه وجود آورندۀ 

کرد. فرهنــــگ بی بند و باری،  خاّص خــــود را دارد؛ باید آن هــــا را پیدا 

گرایــــش به پــــول و ماده، و اصیل دانســــتن  بی دینــــی، خودپرســــتی، 

که امروز غرب  ماّدی گری و ارزش های ماّدی فرهنگ های غلطی است 

کم اعتنا به  گر آن مردْم پارســــا و صالح و نیکوکار و  دچار این هاســــت. ا
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که  زخارف دنیا بودند، این دانش برای دنیا مفید می شد-همچنان 

در دورۀ شــــکوفایی اســــامی در قرن چهارم و پنجم و ششــــم هجری، 

برجســــتگان علمــــی ای به وجود آمدنــــد و دانش را بــــه اوج قلۀ آن روز 

که امروز در غرب رایج است )فرهنگ  رساندند و به هیچ وجه فرهنگی 

کــــم نبود....  بی بند و بــــاری و بی دینــــی و امثــــال این ها( بــــر آن ها حا

ابِن سیناها، محمد بن زکریای رازی ها، خوارزمی ها، و دیگران، این ها 

که دانشمندان  در فرهنگی مثل فرهنگ غرب رشد نکردند؛ همچنان 

کردنــــد هرگز در  که دانــــش غــــرب را پایه گذاری  کســــانی  بــــزرگ غرب و 

چنین فرهنگی رشــــد نکردند. بنابراین، پیشروی و برتری علمی غرب 

را به هیچ وجــــه به معنای برتری فرهنگ غــــرب ندانید« )حدیث والیت 

.)82-81 ،1381

برای تولید علم و دریافت دانش های پیشرفته از جهان، آموزش از عوامل 

اصلی و زمینه ســــاز اســــت. در این میان، دانشــــگاه ها از ارزشمندترین 

نهادهایی هستند که جامعه برای پیشرفت علمی-و در نهایت، توسعۀ 

پایدار و اقتدار علمی-به آن ها نیازمند است )کانتری 1390، 98:2؛ افتخاری، 

نادری 1388، 107-102(. آموزش عالی رکن اصلی توسعۀ ملی و پیشرفت در 

هر کشور است. نیروی انسانی ماهر، که محصول مستقیم آموزش عالی 

است،  عاوه بر رسالت فرهنگی، ُبردار اصلی پیشرفت، بومی سازی علوم 

کاربردی و نافع، و اقتدار علمی به شــــمار می آید؛ از این رو، توجه به این 

بخش و ارزیابی مستمّر روند تحول آن از اولویت های اصلی در مدیریت 

سرزمینی کشور محسوب می شود، و نمی توان آن را بدون یک سیاست 

و تدبیر حساب شده رها کرد )کانتری 1390، 78:2(. 

کــــز تحقیقاتی در  کــــه نهادهای دانشــــگاهی و مرا یکــــی از نقش هایی 

فرآیند اقتدار و پیشــــرفت علمی ایفا می کنند ابتکارات علمی و پرهیز از 
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تقلیدگرایی است: »ما باید دنبال علم و پیشرفت  علمی  باشیم. البته، 

پیشــــرفت  علمی  هم با تقلید حاصل نخواهد شد، با ابتکار و شکستن 

گشوده حاصل خواهد شد. وظیفۀ  مرزها و پیش رفتن و فتح مناطق نا

کز تحقیق خیلی ســــنگین است. مســــئوالن دولتی  دانشــــگاه ها و مرا

هــــم باید این پایه و اســــاس را-که همان تحقیق اســــت-مورد توجه 

کز فعال  که نه علــــم و نه فناوری بدون وجــــود مرا قــــرار دهند و بدانند 

کز  تحقیقاتی پیشرفتی نخواهد داشــــت. هم دانشگاه های ما، هم مرا

تحقیقاتِی خارج از دانشــــگاه ها باید مورد حمایت و توجه قرار بگیرند« 

)حدیث والیت 1384، 196(.

)ج( جهــــاد علمی. جهاد از ریشــــۀ َجهد )به معنای زحمت و مشــــقت( و 

کوشــــش، و تاش بسیاِر توأم با سختی(  ُجهد )به معنای بذل طاقت، 

است. فقها در معنای اصطاحِی جهاد گفته اند: »جهاد عبارت است از 

بذل جان، مال، و توان در راه اعتای اسام و بر پا داشتن شعائر دین« 

)عزیزان 1390، 11(. 

کنار دســــتور جهاد، عنصر مال و جــــان را مطرح می کند: »در  قرآن، در 

نُفِسُکم 
َ
مواِلُکم َو ا

َ
کنید.« )َو جاِهدوا ِبا راه خــــدا، با مال و جانتان جهاد 

في َسبیِل اهّلِل./ توبه: 41.( جهاد با مال معنای مشخصی دارد. مصداق 

بارز جهاد با جان جنگ رزمی و شــــهادت در راه خداســــت اما می توان 

گرفت  مصادیــــق دیگــــری از قبیل جهاد علمــــی را نیز بــــرای آن در نظر 

)ساجدی و دیگران 1391، 126(. 

مقام معظم رهبری در تفسیر آیۀ فوق می فرمایند: »جهاد یعنی حضور در 

میدان با مجاهدت، با تاش، با هدف، و با ایمان؛ این می شود جهاد.... 

جهاد با نفس کجاست؟ فقط به این است که توی میدان جنگ برویم 
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و جانمان را کف دســــت بگیریم؟ نه. یکی از انواع جهاد با نفس هم این 

کنید و  که شما شــــب تا صبح را روی یک پروژۀ تحقیقاتی صرف  اســــت 

گذر ساعات را نفهمید. جهاد با نفس این است که از تفریحتان بزنید، از 

آسایش جسمانی تان بزنید، از فان کار ُپرپول... بزنید، و در این محیط 

علمی و تحقیقی و پژوهشی صرف وقت کنید تا یک حقیقت زندۀ علمی 

را به دست بیاورید و مثل دستۀ گل به جامعه تان تقدیم کنید. جهاد با 

نفس این است« )حدیث والیت 1389 ، 67(.

بنابراین، جهاد و حرکت های جهادی صرفًا مربوط به جنگ نیســــت 

و عرصه هایی نظیر علم را هــــم در بر می گیرد: »جهاد یعنی مبارزه. در 

زبان فارسی، جنگ و ستیزه گری معنای مبارزه را نمی دهد. می گویی: 

"من دارم مبارزه می کنم. مبارزۀ علمی می کنم."« )حدیث والیت 1383، 

 .)194

که جهادگرایــــی در عرصۀ علم و دانش بــــا آرمان گرایی  گفت  می تــــوان 

پیوند دارد: »آرمان گرایی در علم باید مورد توجه باشد. آرمان گرایی در 

علم یعنی ]اینکه[ در زمینۀ مسائل علمی باید دنبال قله بود. این توجه 

شــــما را به درس خوانــــدن و خوب درس خوانــــدن باید نتیجه بدهد. 

من به شما عرض بکنم: امروز، درس خواندن، علم آموزی، پژوهش، و 

کاِر اصلی دانشجویی یک جهاد است« )بیانات 1391/5/16(.  جدیت در 

چنین رویکردی به علم سبب می شود که »یک نهضت علمی آغاز شود 

و دانشــــگاهیان و نخبگان به ســــمت جهاد علمی ســــوق داده شوند« 

)بیانات 1391/2/4(.

بنابراین، جهاد علمی از منظر رهبری عبارت اســــت از تاش بی وقفه و 

جهادی در عرصۀ علم برای پیشرفت جامعۀ اسامی، که با خطرپذیری 

همراه خواهد بود. به تعبیر ایشان، »در این حرکت، تنبلی و تن آسایی 
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کرد.  کار به یکدیگر جایز نیست. حرکِت جهادگونه باید  کردن  و محول 

جهــــاد فقط در میدان جنگ نیســــت؛ در میدان علــــم هم، مثل بقیۀ 

میادین زندگی، جهاد الزم اســــت. جهاد یعنی تاش بی وقفه همراه با 

خطرپذیری )در حّد معقول البته( و پیشرفت و امید به آینده.« )حدیث 

والیت 1387، 145-144(.

کار علمی و  ایشان معتقدند حرکت تولید علم و نگاه مجاهدت آمیز به 

کارگزاران حکومتی  کشور باید مورد توجه مسئوالن و  تاش علمی در 

گیــــرد )بیانات 1392/5/15( زیرا پیونــــد جهاد و حوزه های مختلف  قرار 

علم و دانش یک ارزش اســــت و می تواند استقال حقیقی و پیشرفت 

پایــــدار را برای جامعــــه به ارمغــــان آورد. مقام معظــــم رهبری چنین 

فرآیندی را به خوبی تصویر می کنند: »ترکیب جهاد و دانشگاه و تلفیق 

جهاد )که یک امر ارزشــــی معنوی اســــت( با علم و دانش و با دانشگاه 

که می توان علم جهادی و نیز جهاد  دارای پیام است؛ نشان می دهد 

که شماها مشغولید. علِم شما  کاری است  علمی داشت. این همان 

علم جهادی اســــت، با جهاد و با اجتهاد همراه اســــت، دریوزه گری و 

منتظر نشســــتن برای هدیه شــــدن علم از این ســــو و آن سو نیست. 

دنبال علم می روید تا آن را به دســــت بیاورید. این علم جهادی و علم 

برخاسته از مجاهدت و اجتهاد و تاش است. از طرفی، شما مشغول 

جهاد هســــتید. جهاد یعنــــی مبارزه برای یک هــــدف واال و مقدس. 

میدان هایی دارد. یکی از میدان هایش حضور در نبردهای مسلحانۀ 

رایج جهانی است. میدان سیاســــت هم دارد، میدان علم هم دارد، 

که این  ک در صدق جهاد این اســــت  میــــدان اخاق هــــم دارد. مــــا

که همت  که انجام می گیرد جهت دار و مواجه با موانعی باشد  حرکتی 

گماشــــته می شود. این می شــــود مبارزه. جهاد  بر زدودن این موانع 
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که وقتی دارای جهت و هدف الهی بود،  یعنــــی یک چنین مبارزه ای، 

آن وقت جنبۀ تقدس هم پیدا می کند. شــــما مبــــارزۀ علمی می کنید 

که  کار شــــما به طور واضح دشــــمنان بســــیار سرسختی دارد  زیرا این 

نمی خواهند این حرکت علمی و تحقیقی انجام بگیرد. هرچه بتوانیم 

گســــترش دهیم و آن را پایدار و اســــتوار  ما ایــــن فرهنگ را در جامعه 

کشور را به سمت ســــربلندی و عزت و استقال حقیقی بیشتر  کنیم، 

پیش برده ایم« )حدیث والیت 1383، 49(.

گر  ایشــــان، در جــــای دیگر، دربارۀ جهــــاد علمی و عملــــی می گویند: »ا

کشــــور ایران آباد شــــود، رفاه و رونق اقتصادی، پیشــــرفت  می خواهید 

همه جانبه، عزت سیاســــی، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، دانش و 

کشــــور را  پیشــــرفِت تحقیقات از یک طرف و معنویت از یک طرف این 

کند، دو چیز را باید در نظر بگیرید. این دو چیز وظیفۀ  روشــــن و نورانی 

گاه-است: یکی اینکه در سازندگی  همۀ قشرها-مخصوصًا، قشرهای آ

کنند، دوم اینکه در سازندگی نْفس خود  کشــــور همه باید با هم شرکت 

حیوانات شبیه سازی شده توسط دانشمندان ایرانی
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ُکم ُتفِلحون." 
َّ
َعل

َ
َها الُمؤِمنوَن ل ّیُ

َ
 ا

ً
ی اهّلِل َجمیعا

َ
کنند. "َو توبوا ِال کوشــــش 

ع و  که همۀ ما راه توجــــه به خدا، تضر فاح و رســــتگاری به این اســــت 

توســــل به پروردگار را به عنوان یک راه روشن داشته باشیم. هیچ کدام 

کــــه مملکت بدون  کند  کســــی خیال  کافی نیســــت. مبادا  به تنهایی 

گفتن آباد خواهد شــــد.  فعالیت و تاش ســــازندگی ]و[ فقط با ذکر خدا 

کــــرد، هم مجاهدت علمی، هم  کرد، باید مجاهدت  ! باید تاش 
ً
ابــــدا

مجاهدت عملی« )حدیث والیت 1374، 98(. 

با توجه به اهمیت علم و دانش برای پیشرفت و استقال همه جانبه در 

الگوی اســــامی-ایرانی پیشرفت، آیت اهلل خامنه ای به راهبرد فعالیت 

علمی جهادی اشــــاره می کنند تا زمینه های طراحی و عملیاتی سازی 

الگوی بومی پیشرفت فراهم و نیل به رستگاری و تعالی ماّدی و معنوی 

کار  تسهیل شود: »کار علمی در دانشگاه و در کشور باید جهادی باشد. 

علمِی جهادی انجام بگیرد« )بیانات 1392/5/6(.

3. پیشرفت در عرصۀ زندگی

که  کتاِب بوم شناسی و فلســــفۀ توسعه، می گوید  کس، در  اینیاســــی زا

گزینــــش و طراحــــی الگوهای پیشــــرفت بومی یا محلــــی، چند رکن  در 

مهم وجود دارد: )1( اســــتقال و سیادت بومیان در امر تصمیم گیری و 

جست وجوی ســــبک بومی خاص برای هر زمینۀ تاریخی، فرهنگی، و 

بوم زیستی؛ )2( به رسمیت شناختن و ارضای منصفانۀ نیازهای همۀ 

انســــان ها؛ )3( رعایت اقتضائات بوم زیستی، به معنای جست وجوی 

کس 1373، 45-44(.  توسعه ای هماهنگ با طبیعت )زا

که هر الگوی پیشرفت، با توجه به مقتضیات جامعه،  کرد  باید اذعان 

ســــبک خاّصی برای زیســــتن و زندگــــی دارد. اقتصــــاد مقاومتی هم 
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نیازمند زیست مؤمنانه و مبتنی بر آموزه های سبک زندگی اسامی-

ایرانی است. انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی ایران، با ایجاد 

تحول عظیم معنوی در جهان، جامعیت اســــام را به عنوان مکتبی 

که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است به ظهور رساند. این نظام، 

کنون در حال  به واسطۀ ماهیت اسامی و برخاسته از مکتب الهی، ا

خروی مســــلمانان و 
ُ
عرضــــۀ الگویی برای ســــعادت زندگی دنیوی و ا

که )با نگاهی به زندگی  حتی بشــــریت اســــت. بدون شک، ســــعادتی 

جــــاودان در آخرت( دنیایی آباد، ســــالم، و همراه با عدالت اجتماعی 

را به ارمغان آورد مبنای تحول در جهان خواهد شــــد و سهم حقیقی 

جهــــان اســــام را جلوه گر خواهد ســــاخت. این ســــهم حقیقی زمانی 

که در برابر اندیشــــه های ماّدی مســــلط فعلی بر  به تحقق می پیوندد 

عرصۀ زندگی بشر، الگویی متناسب با ابعاد مادی، معنوی، و فطری 

انسان ها ارائه شود.

از ســــوی دیگر، ارزش های یــــک جامعه در عرصۀ فــــردی و اجتماعی، 

فراتر از توســــعۀ اقتصادی، جهت گیری و نتایج پیشــــرفت و توســــعه را 

تحت الشــــعاع قرار می دهند. سرمایه های انباشــــتۀ ماّدی و انسانی در 

اختیار ارزش هــــا و اعتقادات جامعه قرار می گیرنــــد. اینکه چگونه یک 

جامعه توسعۀ اقتصادی را با ارزش های خود منطبق کند به تعریفی که 

از زندگی ارائه می دهد و حّدی که میان ماّدیت و معنویت قائل می شود 

بستگی دارد )رضایی 1389، 126(. 

در فرآیند توســــعۀ غربی، هدف جوامع برخورداری انســــان ها از زندگی 

که در برنامه ریزی ها و سیاست  های  کیفیت خوب اســــت. جوامعی  با 

اجتماعــــی خــــود دو عامل مهــــّم مبــــدأ و معــــاد را در نظــــر نمی گیرند 

کیفیت خوب به  گزینه های انتخاب مردم را شــــاخص  کثرســــازِی  حدا
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کثرسازی  کثرسازی مطلوبیت و حدا شمار می آورند-نظیر آنچه در حدا

سود قابل مشاهده است. از نظر قرآن، چنین جوامعی نه تنها از زندگی 

کیفیــــت خوب برخوردار نیســــتند بلکه از زندگی تنــــگ برخوردارند:  با 

»هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ و سختی خواهد 

داشت، و در روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم« )طه: 104(. اثر دنیوِی 

خروی آن نابینایی است. 
ُ
گرفتن آن دو عامل زندگی تنگ، و اثر ا نادیده 

کیفیت  که دعوت کننده به دو عامِل مبدأ و معاد اســــت،  از نظــــر قرآن، 

که جامعه را به حیات طیبه برســــاند.  گزینه هایی  خــــوب یعنی تأمین 

در ســــورۀ نحل، آیۀ 97، چنین می فرماید: »هر کــــس از مرد و زن عمل 

صالحی انجام دهد و مؤمن باشــــد قطعًا او را با حیات طیبه ای حیات 

حقیقی بخشیم« )خلیلی 1391 ، 31(.

که اسام وعدۀ تحقق آن را داده است متشکل از افرادی  جامعۀ دینی 

است که حول محور واحد )خدامحوری( بسط یافته اند، دارای بینش ها 

گرایش هــــا و ارزش ها و باورهای خاص انــــد، در پرتو ایمان و هجرت و  و 

حرکت و جهاد و مبارزه به کمک و یاری همنوعان می شتابند، و والیت 

)دوســــتی و سرپرســــتی و رهبری( خدای متعال و انبیا و اولیای الهی را 

پذیرفته اند. این افراد، تحت لــــوای فرهنگ و روش رفتاری واحد-که 

برگرفته از تعالیم دینی و وحیانی است-هویت واحد دینی دارند. اسام، 

در قالب ارائۀ برنامه های مدّون و در قالب معجزۀ جاویدان پیامبر؟ص؟ و 

خروی  در قرآن و آموزه های دینی، ســــامت و سعادت زندگی دنیوی و اُ

جمعی انسان ها-به ویژه، مؤمنان-را تضمین می کند. تأسیس چنین 

جامعۀ دینی همواره بزرگ ترین آرمان ادیان الهی و حامان رسالت های 

دینی بوده است. انسان دینی باید، با پایبندی به آموزه های برگرفته از 
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دین، در پی تحقق حیات طیبه و سبک زندگی ای باشد که دین وعدۀ 

آن را داده است )فوالدی 1392، 52(. 

که یکــــی از مهم ترین  بــــر این اســــاس،  رهبر انقاب اســــامی معتقدند 

بخش های الگوی اسامی-ایرانی پیشرفت دست یابی به شاخص های 

مطلــــوب در عرصۀ زندگی اســــت )ابطحی، آرزم جــــو 1390، 91( و این عرصه 

که شامل  را ســــومین رکن الگوی پیشــــرفت می دانند: »عرصۀ زندگی، 

عدالــــت و امنیــــت و حکومت و رفاه و این چیزها می شــــود، یکی از این 

چهار عرصه اســــت« )بیانات 1389/9/10(. ایشــــان در جــــای دیگر بیان 

می کنند: »عرصۀ سوم عرصۀ زندگی است. همۀ چیزهایی که در زندگی 

یک جامعه به عنوان مسائل اساسی و خطوط اساسی مطرح است در 

همین عنواِن عرصۀ زندگی می گنجد-مثل امنیت، مثل عدالت، مثل 

رفاه، مثل اســــتقال، مثل عزت مّلی، مثــــل آزادی، مثل تعاون، مثل 

که باید به این ها  حکومت. این ها همه زمینه های پیشــــرفت اســــت، 

پرداخته شود« )بیانات 1389/9/10(.

که در  پیشــــرفت در عرصۀ زندگی به موضوع ســــبک زندگی اشاره دارد، 

الگوی اســــامی-ایرانی پیشــــرفت و فرآیند اقتصــــاد مقاومتی، ناظر به 

زندگی اســــامی-ایرانی اســــت. به تعبیر رهبر معظم انقاب، »ســــبک 

زندگی تابع تفســــیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی 

کنیم، به طور  کنیم، برای خودمان ترســــیم  که ما برای زندگــــی معّین 

طبیعی ]و[ متناسب با خود، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می شود« 

)بیانات 1391/7/23(. 

گر ما به این مقوالت به طور جدی نپردازیم، پیشرفت اسامی تحقق  »ا

گرفت. هرچه  کرد و تمدن نوین اســــامی شکل نخواهد  پیدا نخواهد 

گر  کتشافات زیاد شود، ا ما در صنعت پیش برویم، هرچه اختراعات و ا
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این بخش را ما درســــت نکنیم، پیشــــرفت اسامی به معنای حقیقی 

کار کنیم، زیاد تاش کنیم«  کلمه نکرده ایم. باید دنبال این بخش زیاد 

)بیانات 1391/7/23(. 

میان سبک زندگی و پیشرفت اسامی ارتباط وثیقی برقرار است: »یکی 

کردن،  از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسامی عبارت است از سبک زندگی 

خرای یکدیگر است. این 
ُ
رفتار اجتماعی، شیوۀ زیستن. این ها عبارٌة ا

یک ُبعد مهم است« )بیانات 1391/7/23(. 

کامل عرصه های پیشرفت اسامی، الزم است منظور از  برای شناخت 

گوِن آن مشخص شود. آیت اهلل  گونا سبک زندگی و پیشــــرفت در ابعاد 

مصباح یزدی دراین باره می گویند: »سبک زندگی اسامی به مجموعۀ 

موضوعات و مســــائل مورد قبول اســــام در عرصۀ زندگی اشــــاره دارد. 

معیــــار رفتار ما در جامعۀ اســــامی بایــــد مبتنی بر اســــام و آموزه های 

کمیت ارزش های اسامی در زندگی  اسامی باشد. خدامحوری ]و[ حا

از مهم ترین معیار]های[ اســــامی بودن ســــبک زندگی اسامی است. 

باید زندگی فردی و اجتماعی ما مبتنی بر اســــام و رهنمودهای قرآنی 

که زندگی ما به ســــبک و  باشــــد؛ در این صورت، می تــــوان امیدوار بود 

شیوۀ اسامی است« )مصباح یزدی 1392، 5(.

در تعریفی دیگر آمده است: طیف رفتاری ای که یک اصل انسجام بخش 

کم اســــت و عرصــــه ای از زندگی را زیر پوشــــش دارد و در میان  بر آن حا

گروهی از افراد جامعه قابل مشــــاهده اســــت و الزامًا برای همگان قابل 

گرچه، محقق اجتماعی میان آن و بقیۀ طیف  تشــــخیص نیســــت-ا

کنی  رفتارهــــای افــــراد جامعه تمایز قایل می شــــود. آیــــت اهلل مهدوی 

کتاب دین و ســــبک زندگی می گویند: »ســــبک زندگی عبارت است  در 

از الگــــوی همگرا یــــا مجموعۀ منظمــــی از رفتارهای درونــــی و بیرونی، 



123
حۀ

صف
 /

75
-7

ۀ4
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

گروه بر مبنــــای پاره ای از  کــــه فرد یا  وضع هــــای اجتماعی، و دارایی ها 

تمایات و ترجیح ها )سلیقه( و در تعامل با شرایط محیطی خود ابداع 

یا انتخاب می کند؛ یا به اختصار، سبک زندگی الگو یا مجموعۀ نظام مند 

کنی 1387، 78(.  کنش های مرّجح است« )مهدوی 

مقام معظم رهبری مختصات سبک زندگی را این گونه بیان می کنند: 

»ســــبک زندگی... مثل مسئلۀ خانواده، ســــبک ازدواج، نوع مسکن، 

ک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئلۀ  نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خورا

کار، رفتار ما در  کسب وکار، رفتار ما در محّل  خط، مسئلۀ زبان، مسئلۀ 

دانشگاه، رفتار ما در مدرســــه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در 

که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر،  ورزش، رفتار ما در رسانه ای 

رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، 

رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت 

ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه ]است[. این ها 

که متن زندگی انسان است. تمدن  آن بخش های اصلی تمدن اســــت 

نوین اســــامی در بخش اصلی از این چیزها تشــــکیل می شود. این ها 

که در اصطاح اسامی به  متن زندگی اســــت. این همان چیزی است 

آن می گویند عقل معاش. عقل معاش فقط بــــه معنای پول درآوردن 

که چگونه پول در بیاوریم ]یا[ چگونه پول  کردن نیســــت،  و پول خرج 

گفته شد جزء عقل معاش  که  کنیم. نه. همۀ این عرصۀ وسیعی  خرج 

که متن زندگی است پیشرفت نکنیم،  گر ما در این بخشی  اســــت.... ا

همۀ پیشرفت هایی که در بخش اول کردیم نمی تواند ما را رستگار کند، 

که می بینید  نمی تواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد-همچنان 

در دنیای غرب نتوانســــته: در آنجا افسردگی هست، ناامیدی هست، 

از درون به هم ریختن هســــت، عدم امنیت انســــان ها در اجتماع و در 
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خانواده هست، بی هدفی و پوچی هست، با اینکه ثروت هست بمب 

گون علمی هست ]اما[ قدرت نظامی هم  اتم هست، پیشرفت های گونا

که ما بتوانیم متن زندگی را، این بخش  هســــت. اصل قضیه این است 

کنیم« )بیانات 1391/7/23(. اصلی تمدن را، اصاح 

بر اساس جهان بینی و انسان شناسی خاص در الگوی اسامی-ایرانی 

پیشــــرفت، می توان در عرصۀ زندگی به ســــبک خاّصی رســــید و نقطۀ 

مطلوب را در چهار ُبعد یا ضلع زندگی ترسیم کرد: )1( ارتباط با مبدأ )خدا 

و جهان غیــــب(، )2( ارتباط با خود، )3( ارتباط با دیگران، )4( ارتباط با 

طبیعت )ترخان 1392، 289(.

که چه نوع سبک زندگی یا پیشرفتی در عرصۀ  نکتۀ اساسی این است 

زندگی مورد نظر اســــت. آیا برای دســــت یابی به پیشرفت های تمدن 

کرد، یا بین پیشــــرفت و  غربی باید از الگو و ســــبک زندگی غربی تقلید 

کتــــاِب گفتارهای تربیتی  نــــوع زندگی غربی ارتباطــــی وجود ندارد؟ در 

چنین آمده است: »ممکن اســــت برای بعضی این سؤال مطرح شود 

کشــــورهای اروپایی یا محیط های دیگــــر، با وجود این گونه  که چگونه 

آلودگی های اخاقی یا فســــادهای اجتماعــــی،  آن همه از نظر علمی و 

کرده اند. آیا این فسادها با آن پیشرفت های علمی  صنعتی پیشرفت 

که  مزاحمت و منافات دارد؟ من فکر می کنم یکی از اشــــتباهات بزرگ 

گرفتار آن هستند همین  بسیاری از جوامع جهان سوم و نیز جامعۀ ما 

کرۀ ماه  یا  مسئله باشد. این جوامع وقتی آن پرتاب موشک یا تسخیر 

کارخانه های عظیم و بزرگ یا شــــکافتن دل اتم و انواع پیشــــرفت های 

کز فســــاد و فحشــــا و این گونه مســــائل  کاباره ها و مرا کنار  علمــــی را در 

می بینند  تصور می کنند این دو مســــئله با هــــم منافات ندارند )یعنی 

گر یک جامعه بخواهد به آن پیشرفت برسد، باید این فسادها را هم  ا
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داشــــته باشــــد( و متأســــفانه در انتخاب هم،  به جای انتخاب اصلح، 

انتخاب افسد می کنند؛ یعنی جوامع عقب مانده و به اصطاح در حال 

که می خواهند مقّلد باشــــند، به جای اینکه به مصداق  رشــــد، وقتی 

حَســــَنه« 
َ
ِبعوَن ا  َفَیّتَ

َ
ذیَن َیســــَتِمعوَن الَقول

َّ
ــــر ِعباِد ال آیۀ شــــریفۀ »َفَبّشِ

که چون ســــخن را بشنوند،  )به رحمت من بشــــارت ِده آن بندگان را 

که بهتر و  نیکوتریــــِن آن را عمــــل می کنند./ زمــــر: 18-17( آن ســــخن را 

مفیدتر است برگزینند، ]آنچه[ بهتر و زودتر می تواند شهوات و تمایات 

کند...  را می گیرنــــد....  در محیط های به اصطاح  نفســــانی را اشــــباع 

مترقی و متمدن، پیشرفت های علمی بسیار مطلوب و قابل تحسین 

که خوِد آن ها از این گونه فسادها به عنوان آفت  است. اما ما می بینیم 

پیشــــرفت یاد می کنند؛  یعنی وقتی آمار زیاد فحشــــا و ســــقط جنین و 

روابط نامشــــروع و آمار فراوان طاق و امثــــال آن را می دهند،  آن را به 

عنوان یک آفت اجتماعی و یک خطر تلقی می کنند؛ می گویند: "جامعۀ 

ک، این فسادها، و این افزایش آمار  ما با داشتن این اعتیادهای خطرنا

کجا می رود؟ این مسئله را به عنوان یک  در زمینۀ فحشــــا یا طاق به 

درد و مشکل و مسئله ذکر می کنند« )باهنر، 168-167(.

آیت اهلل خامنه ای نیز چنین بینشی دارند و معتقدند اینکه تمدن غربی 

در زمان حاضر پیشرفت صنعتی و علمی داشته است به آن معنا نیست 

که عرصۀ زندگی آن ها هم مناسب است و دست یابی به پیشرفت های 

مختلف منوط به تقلید از سبک زندگی غربی است. پیشرفت در ابعاد 

گون با ســــبک زندگی غربی رابطۀ الزم و ملزوم ندارد، تحصیل یک  گونا

تمدن پیشــــرفته صرفًا به علت یک نوع زندگی خاص نیســــت، و سایر 

کشورها برای اینکه به پیشرفت دست یابند احتیاجی به تقلید از سبک 

زندگی غربی ندارند. 
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با این اوصاف، برای دســــت یابی به تمدن پیشرفته و نقطه های اوج 

پیشــــرفت متعالی، الزم است تا ســــبک زندگی و شیوۀ معاش جامعۀ 

ایرانی متناســــب با فرهنــــگ و ارزش های اســــامی و ایرانی طراحی و 

تدوین شــــود: »نمی شــــود یک تمدن را به ِصرف اینکه ماشین دارد، 

که  کرد در حالی  کرد و تحســــین  صنعــــت دارد، ]یا[ ثروت دارد قضاوت 

در داخل آن، این مشــــکات فراوان سراســــر جامعــــه و زندگی مردم را 

گرفته]اســــت[. اصل این هاست. آن ها ابزاری است برای اینکه این  فرا

کنند، بــــا امید زندگی  بخش تأمین شــــود تا مردم احســــاس آســــایش 

کننــــد، ]و[ تعالی  کنند، پیــــش بروند، حرکت  کنند، بــــا امنیت زندگی 

کنند. یک مقوله ای در اینجا مطرح می شود و  انســــانِی مطلوب پیدا 

ســــر برمی آورد به عنوان مقولۀ فرهنگ زندگی. بایــــد ما به دنبال این 

کنیم، و به شــــکل  کنیم، تدوین  که فرهنگ زندگــــی را تبیین  باشــــیم 

مطلوب اسام تحقق ببخشیم. البته، اسام ُبن مایه های یک چنین 

کرده است. ُبن مایه های این فرهنگ عبارت  فرهنگی را برای ما معّین 

است از ِخردورزی، اخاق، ]و[ حقوق. این ها را اسام در اختیار ما قرار 

داده است« )بیانات 1391/7/23(.

ایشان، در جای دیگر، سبک زندگی را بخش نرم افزاری تمدن و هستۀ 

که بخش هــــای ابزاری  بنیادیــــن تمدن اســــامی محســــوب می کنند 

که می تواند اهداف نظام  پیشرفت تحت تأثیر آن قرار دارند: »مفهومی 

کند و به ما نشان دهد مفهوم  اسامی را تا حدود زیادی در خود جمع 

پیشــــرفت است. پیشــــرفت تداعی کنندۀ حرکت اســــت، راه است، اما 

گر از منظر معنویت  متوقف شدنی نیست و همین طور ادامه دارد. ما، ا

نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فاح و نجاح است، باید به سبک 

گر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم  زندگی اهمیت دهیم؛ ا
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نداشــــته باشیم، برای زندگی راحت ]و[ زندگی برخوردار از امنیت روانی 

و اخاقی، باز پرداختن به ســــبک زندگی مهم است؛ بنابراین، مسئله 

گر پیشرفت همه جانبه را به معنای  مسئلۀ اساسی و مهّمی است.... ا

تمدن ســــازی نوین اســــامی بگیریــــم، باالخره یک مصــــداق عینی و 

خارجی برای پیشــــرفت با مفهوم اسامی وجود دارد. این جور بگوییم 

که هدف ملــــت ایران و هدف انقاب اســــامی ایجاد یک تمدن نوین 

اسامی است. این محاسبۀ درستی است. این تمدن نوین دو بخش 

دارد: یک بخش، بخش ابزاری اســــت؛ یک بخــــش دیگر بخش متنی 

و اصلی و اساســــی اســــت. به هر دو بخش باید رسید. آن بخش ابزاری 

چیست؟ بخش ابزاری عبارت است از همین ارزش هایی که ما امروز به 

عنوان پیشرفت کشور مطرح می کنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، 

اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ، و ابزارهای 

تبلیغ. این ها همه بخش ابزاری تمدن است.... اما بخش حقیقی آن 

که همان سبک  که متن زندگی ما را تشکیل می دهد،  چیزهایی است 

کردیم. این بخش حقیقی و اصلی تمدن است«  که عرض  زندگی است 

)بیانات 1391/7/23(.

بنابراین، پیشرفت در عرصۀ زندگی فرآیندی است که در آن، در کیفیت 

و کمّیت زندگی فردی و اجتماعی انسان بر مبنای اندیشۀ ناب اسامی 

تحول اساسی پدید می آید تا نیازهای اساسی )مادی و معنوی( انسان 

کند. این تغییر و تحول واجد  را در همۀ ساحت های زندگی اش تأمین 

چنین ویژگی هایی است:

)1( ارادی، هدفمند، برنامه ریزی شده، و در حکم تکلیف شرعی است.

)2( در همۀ ابعاد فرهنگی، سیاســــی، اجتماعی، اقتصادی، و زیستی، 

شکل متعادل و متوازن و پایدار دارد.
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گیر است و رابطۀ انسان را با خود، خدا، دیگر انسان ها،  )3( جامع و فرا

نهادهای اجتماعی، و طبیعت و جهان هستی تنظیم می کند.

)4( استعا و تکامل حقیقی بشر و دست یابی به حیات طیبه در زندگی 

دنیایــــی و برخورداری از نعمت های جاودانه و رضوان الهی در آخرت را 

هدف می گیرد.

گون زندگی انســــان  گونا کامل به جامعیت اســــام در ابعاد  )5( بر عمل 

مبتنی است.

)6( منعطف و منطبق با شرایط و مقتضیات عصری و مکانی است.

)7( تأمین کنندۀ غایت ها و مقصدهای مورد نظر دین در ســــاحت های 

گون زندگی انسان است. گونا

که عرصۀ زندگی در الگوی پیشــــرفت تکامل یابد، اسام به طور  زمانی 

کامل در ســــطح جامعه و افراد آن پیاده شده است. پیشرفت در عرصۀ 

زندگی با ویژگی های زیر قابل شناسایی است:

کم بر دین مبتنی است. )1( دین باوری: نظام فلسفی حا

)2( دین مداری: نظام حقوقی آن بر مبنای آموزه های دین است.

کارکــــردی آن مطابــــق بــــا دین و  )3( دیــــن داوری: نظــــام هنجــــاری و 

خواسته های آن است.

)4( دین طلبی: نظام آرمانی و مقاصد آن مبتنی بر دین است.

بنابراین، جامعه اسامی در پرتو پیشرفت در عرصۀ زندگی مشخصات 

کّلی ذیل را خواهد داشت:

)1( به لحاظ ساختاری، رشید و رشدیافته  است؛ یعنی ساختار آن کامل 

و موزون و استوار است و بر مبنای دانش و حکمت برقرار شده است.
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کم بر آن فرهنگ و گفتمان توحیدی  )2( فضای گفتمانی و فرهنگِی حا

است.

)3( زمینه ها و بسترهای موجود در آن )همۀ نظام ها و ُخرده نظام های 

گون آن در حال  گونا آن( بر پایۀ عدالت و قســــط اســــت و ســــامانه های 

تعادل هستند.

)4( کارکرد عمومی آن رشددهندگی، پویایی، و بالندگی است.

)5( برای دیگر کشورها، الگو و شاهد و نمونه است.

)6( در درون، از انسجام و همبستگی و هماهنگی برخوردار است.

)7( در بیرون، عزت و قدرت و اقتدار دارد.

)8( روابط اعضا و ماهیت رهبری و هدایت امور آن بر پایۀ والیت است.

)9( در همۀ ابعاد، مستقل و خودبسنده و خودِاتکاست.

کّلی و جهت گیری اصلی آن تأمین آخرت در بستر دنیاست. )10( غایت 

که در این جامعۀ توسعه یافته )به مفهوم اسامی( زندگی  انسان هایی 

کّلــــی زیر برخوردار خواهند  کارکردی  می کنند از مشــــخصات رفتاری و 

بود:

)1( دربارۀ خود، تزکیه

)2( دربارۀ خدا، معرفت و عبودیت

)3( دربارۀ ولّی خدا، معرفت و پیروی

)4( دربارۀ دیگر انسان ها، تعاون و خیرخواهی مسئوالنه

)5( نســــبت به جامعه و امور اجتماعی، مشــــارکت و مسئولیت پذیری 

اصاحگرانه

)6( دربــــارۀ طبیعت و موهبت های آن، تســــخیرناپذیری و بهره برداری 

قانعانه )نقی پورفر، احمدی  1387، 87-86(.
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4. پیشرفت در عرصۀ معنویت

کتاِب گذرگاه های الحاد، پیشرفت در عرصۀ  به اعتقاد شــــهید باهنر در 

معنویت در فطرت انسانی نهفته اســــت، و انسان به صورت فطری به 

کمال طلبی عاقه دارد: »از دید اســــام،  پیشــــروی در عرصۀ ارزش ها و 

کمال طلبِی  که او را متوجه خیرطلبــــی و  انســــان دارای فطرتی اســــت 

گرا،  کمال طلب، و  بی نهایت و مطلق خواهی می کند. اصًا، انسان خدا

اوج خواه است. انسان از بستر ماده پرواز می کند و می خواهد به سوی 

بی نهایت جلو برود. این در سرشــــت انســــان ها نهفته اســــت و یک امر 

که به بشر تعلیم داده باشند یا بشر عصای  افســــانه ای و ُخرافی نیست 

کرده باشــــد. مســــئلۀ خداجویی و  شکســــته ای برای پای لنگش پیدا 

خداطلبی از عالی ترین ابعاد انســــان سرچشــــمه می گیــــرد ]و[  از عمق 

فطرت و سرشت انسان زبانه می کشد« )باهنر 1387، 94(.

کتاِب انســــان و خودسازی پیشــــرفت در عرصۀ معنویت و  ایشــــان در 

حرکت انســــان ها به ســــوی ارزش های الهی و خدا را این گونه ترســــیم 

می کند: »سائقه های معنوی و ملکوتی،  که اصًا هدف از خلقت انسان 

کند، الی غیر  رشــــد و تکامل آن هاست و بایستی در جهت آن ها حرکت 

الّنهایه، تا رســــیدن به اهلل )که اهلل هم الیتناهی اســــت(، ادامه خواهد 

داشــــت. بنابراین، حرکت تعاملی ما در جنبه های معنوی پایان ناپذیر 

اســــت. این ها حد و مــــرز نــــدارد. راه همچنان برای حرکت مســــتمر و 

مســــتدام و بدون پایان باز است. برای آنکه این حرکت متوقف نشود و 

پایان ناپذیر باشد، باید جهت این دگرگونی ها و این تکامل به سوی خدا 

باشد. خدا هم که بی منتهاست؛  نقطه ای نیست که آدم بتواند بگوید: 

"به آن نقطه رسیدم" و متوقف بشود. این سیر الی اهلل به صورت دائم و 

الیزال برای انسان ادامه دارد« )باهنر 1387، 25-24(.
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که فضیلت، ســــعادت، و  کتــــاِب احصاء العلوم بیان می کند  فارابی در 

پیشرفت در جامعه زمانی به وقوع می پیوندد که در حکومت و جامعه، 

افعال و ســــنن و عادات و اخاق نیکو رواج یابد )خاتمی 1380، 176(، و از 

این طریق، معنویت و ارزش های دینی گسترش یابند. 

کثریت افراد آن دل  که ا نشانۀ پیشرفت یک جامعۀ اسامی این است 

بــــه معنویت مورد تأیید عقل بســــپارند و بــــرای حفظ چنین معنویتی 

کاری باشــــند )حســــن زاده 1390،  274(. در واقع، معنویت  حاضر به فــــدا

مهم ترین عرصۀ الگوی اســــامی-ایرانی پیشرفت محسوب می شود: 

که از همۀ این ها مهم تر است و روح همۀ این هاست،  »عرصۀ چهارم، 

پیشرفت در عرصۀ معنویت است. ما بایستی این الگو را جوری تنظیم 

که جامعۀ ایرانی ما به ســــمت معنویت  که نتیجۀ آن این باشــــد  کنیم 

که معنویت نه با علم،  بیشــــتر پیش برود. باید برای همه روشــــن شود 

نه با سیاســــت، نه با آزادی، نه با عرصه های دیگر هیچ منافاتی ندارد؛ 

بلکه معنویت روح همۀ این هاست. می توان با معنویت قله های علم 

ید 19 فعالیت گروه های جهادی برای مقابله با شیوع بیماری کوو
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کرد-یعنی معنویت هم وجود داشته باشد، علم  را صاحب شد و فتح 

هم وجود داشته باشد. دنیا در آن صورت دنیای انسانی خواهد شد، 

دنیایی خواهد شد که شایستۀ زندگی انسان است. دنیای امروز دنیای 

که در آن علم همراه باشــــد با معنویت، تمدن  جنگلی اســــت. دنیایی 

همراه باشد با معنویت، ثروت همراه باشد با معنویت، این دنیا دنیای 

انسانی خواهد بود. البته، نمونۀ کامل این دنیا در دوران ظهور حضرت 

بقیةاهلل )ارواحنا فداه( اتفاق خواهد افتاد« )بیانات 1389/9/10(.

بر این اســــاس، اقامــــۀ معنویت و اخاقیات در جامعــــه باید در فضای 

عمومی رایج شود، و یکی از وظایف حکومت اسامی استقرار معنویت 

که فضای عمومی  کشــــور احتیاج دارد  و اخاق اســــامی است: »امروز 

آن فضای معروف، اقامۀ حق، اقامۀ عدالت، و میل به معنویت باشد. 

که زندگی اقتصادی و ماّدی  کتفا نمی کند  نظام اســــامی فقط به این ا

کنار این  کند. این یکی از وظایف حتمی اوســــت؛ امــــا در  مــــردم را آباد 

وظیفه، اقامۀ معروف، اقامۀ روح دینی، استقرار اخاق اسامی، استقرار 

روح بــــرادری و صمیمّیت در میان همۀ آحاد ملت، و احیای روح  عزت  

گر در دنیا ظلم و  و اســــتقال نیز جزء وظایف اسامی اســــت.... امروز، ا

سلطه وجود دارد و تمدن خشن غربی دنیا را از فضای خشونت و ظلم 

و زورگویی و ناحق گویی )تسلط قدرت ها بر ملت ها، غارت اموال ملت ها 

کرده است، این ها به خاطر انزوای معنویت  کز جهانی( ُپر  به وسیلۀ مرا

و اخاق انسانی است. وقتی معنوّیت و اخاق و فضیلت منزوی شد و 

کسی جرئت نکرد در دنیا فضایل اخاقی را به عنوان ارزش های تراز اول 

کرد... و صاحبان پول و زور برای  کند، شــــر و فساد غلبه خواهد  مطرح 

کردن راه به سوی هدف های خود هیچ مانعی را ماحظه نخواهند  باز 

کرد« )حدیث والیت 1380 ، 156(.
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بنابراین، در الگوی اسامی-ایرانی پیشرفت، اخاق و معنویت عامل 

پیونددهندۀ پیشــــرفت با اســــام اســــت )مطهری 1389، 14(. معنویت 

و اخاقیــــات موجود در جامعه هدف پیشــــرفت و زندگی انســــان ها را 

مشــــخص می کنند. در صــــورت تزلزل در مؤلفه هــــای معنوی جامعه، 

حرکت و تاش انسانی بی ثمر خواهد بود، گزینش الگوهای پیشرفت با 

ِاشکال روبه رو می شود، و به علت زوال هویت حقیقی در جامعه، ممکن 

است کارگزاران جامعه در گزینش راهبردها و مسیرهای پیشرفت و تعالی 

گر ذخیرۀ   اشتباه کنند و حتی از تجربیات ناقص دیگران بهره بگیرند: »ا

معنوی  در وجود انســــان از حّد الزم پایین تر رَود، انسان دچار لغزش ها 

گمراهی های بزرگی خواهد شــــد. معنویت در وجود یک انسان برای  و 

او مایۀ هدف دار شــــدن اســــت؛ زندگِی او را معنا می کند و به آن جهت 

می دهد-همچنان که آرمان های معنوی و اخاقی زندگی یک جامعه 

و یک کشور و یک ملت را جهت دار می کند، به تاش و مبارزۀ آن ها معنا 

کشور از  می دهد، و برای انسان هویت می سازد. وقتی یک ملت و یک 

آرمان های اخاقی و معنوی تهی شــــد، هویت حقیقی خود را از دست 

می دهد و مثل َپر کاهی می شود: گاهی به این طرف، گاهی به آن طرف 

گاهی هم دست آن می افتد« )حدیث والیت  گاهی دســــت این،  می رود؛ 

.)89-88 ، 1381

که برای حرکت به سوی پیشرفت و بالندگی و  شهید صدر معتقد است 

حّل مشکات انسانی، باید به ساح معنویت و دین مسلح شد  زیرا دین 

)به ویژه، اسام( قوانینی در اختیار انسان می گذارد که با همۀ ساختارها 

و اهداف انسانی هماهنگی دارد. اسام چیزی که با درون و برون انسان 

و نیازهای جامعۀ بشری هماهنگ نباشد بر انسان ها واجب نمی کند. 

همه چیز به توحید پایان می پذیرد، توحید از امور فطری است،  و فطرت 
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بنیاد برپایی اجتماع توحیدی است. توحید و معنویت زمینه های رشد 

و شکوفایی را فراهم می آورند )مریجی 1392، 26(. 

راهبرد پیشــــنهادی شــــهید صدر این است: »رشــــد و توسعۀ غرب به 

دلیل صحت و درســــتِی راهکارهای غربی نبود بلکه به دلیل همراهی 

و همکاری اروپایی ها با این پروژه ها بوده اســــت.... ما باید راهکارهای 

که بــــا تاریــــخ، فرهنگ، و بینش ما نســــبت به  کنیم  بدیلــــی انتخاب 

که اسام  انســــان و جهان هماهنگ باشد. امت اســــامی باید بپذیرد 

کلید موفقیت سلف صالح او  همان شــــخصیت تاریخی و ذات واقعی و 

می باشــــد. از این رو، باید آن را به عنوان نقطۀ عزیمت به سوی رشد و 

بالندگی برگزینند تا عاوه بر پیشرفت و شکوفایی این جهانی، سعادت 

کنند« )مریجی 1392، 28 (. خروی او را هم تضمین 
ُ
ا

امام خمینی؟ق؟ در این خصوص دیدگاه مشابهی دارند. به نظر ایشان، 

کرده اســــت و تنها توانسته است با  غرب صرفًا در ُبعد ماّدی پیشــــرفت 

اســــتفاده از علم و فناوری بــــر طبیعت چیره شــــود و از آن برای افزایش 

گیرد، ولی در تعالی معنوی انسان و تأمین نیاز  امکانات و رفاه خود بهره 

به معنویت و اخاق ناتوان اســــت. دورِی غرب از معنویت باعث شــــده 

کارکردهای مفید و  که دارای  که بســــیاری از پیشرفت های علمی غرب، 

مثبت است، علیه بشریت مورد استفاده قرار گیرد؛ به عنوان نمونه، غرب 

کار رود-استفادۀ  از انواع فناوری ها- که باید برای افزایش رفاه بشــــر به 

مخرب می کند و آن را برای ساخت ساح و به راه انداختن جنگ و کشتار 

انسان ها به کار می گیرد و سرزمین ها را به نابودی می کشاند. 

که برای حّل مشــــکات اجتماعِی پیشــــرفت باید  امــــام؟ق؟ معتقدنــــد 

به ســــراغ معنویت و اخاق رفت. بر اســــاس این دیدگاه، توسعۀ صرفًا 

مــــاّدی ناقص خواهد بود و نمی تواند به همۀ نیازهای انســــان پاســــخ 
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که به امکانات ماّدی مناسب و رفاه و آسایش  گوید. انسان، همان طور 

احتیاج دارد، نیازمند معنویت نیز هســــت. پیشرفت بدون معنویت و 

که ثمرۀ آن  دور از اخاْق خودخواهــــی و زیاده خواهی را به دنبال دارد، 

ساخت ساح های نابودکنندۀ بشریت اســــت )طاهری بن چناری 1388، 

 .)183-182

که معنویت و ارزش های  دراین باره، مقام معظم رهبری بر این باورند 

اخاقی از زمینه های انحراِف پیشــــرفت جلوگیــــری می کند، و هرگونه 

خدشه در معنویت گرایی )در مسیر پیشرفت و توسعۀ جامعه( نواقصی 

برای بشــــریت پدید خواهد آورد: »عشــــق  به  معنویت  و ارتباط با خدا 

که پیشــــرفت یک ملت را-به معنای واقعی  مهم ترین عاملی اســــت 

که دستاوردهای  گر این نشد، همۀ آنچه  خودش-تضمین می کند. ا

به معنای عرفی و رایج جهاِن پیشــــرفته محســــوب می شــــود ممکن 

کشور  اســــت در راه های غلطی مصرف شــــود؛ یعنی ممکن است یک 

از لحاظ رفتارهای اجتماعی اش منضبط ]و[ مؤدب و بااخاق  باشــــد، 

ثروت و علم را هم به دســــت بیاورد، امــــا در عین حال، همین ثروت و 

کــــردن یک ملت دیگر به  علم و همین انضبــــاط مردمی را برای نابود 

گیرد. این غلط اســــت. این در منطق ما درســــت نیست ] که[ علم  کار 

کار بگیرد برای ایجاد ســــاحی مثل بمب اتم-که وقتی  خودش را به 

کوچک و  گناه و بی گناه و مســــلح و بچۀ  یک جایی فرود افتاد، دیگر با

شیرخوار و انسان های مظلوم را نگاه نمی کند و فرقی نمی گذارد و همه 

که این را  کشــــوری  کار بیفتد و  که در این راه به  را نابود می کند. علمی 

که بخواهد به اینجا منتهی شود مورد تأیید ما  داشــــته باشد و تحولی 

نیست، و ما چنین تحولی را دوست نمی داریم. خداپرستی، عشق به 

معنویت، عاطفۀ انسانی در هر تحول، و عواطف و محبت در انسان ها 
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باید تقویت بشــــود، و در این جهت باید راه برویم« )حدیث والیت 1385، 

.)186-185

ایشــــان، در جــــای دیگــــر، اثــــرات دوری از معنویت در فرآیند توســــعۀ 

کشــــورهای غربی را فروپاشی مکاتب سیاســــی و اقتصادی غرب اعام 

کرده انــــد و در نقطۀ مقابــــل، معنویت گرایی و اندیشــــه های توحیدی 

را زمینه ساز شــــکوفایی تمدن اسامی دانســــته اند: »در قرن پانزدهم 

هجری، این مکاتب سیاسی و اقتصادی غرب اند که پای در ِگل و دچار 

ضعف و فروپاشی و هزیمت اند؛ و اسام، با بیداری مسلمانان و بازیافت 

هویت خویش و با مطرح شــــدن اندیشــــۀ توحیــــدی و منطق عدالت 

کرده اســــت.  و معنویت ، دور تازه ای از شــــکوفایی و عزت خویش را آغاز 

کســــانی که در گذشته ای نه چندان دور آیۀ یأس می خواندند و نه تنها 

اســــام و مسلمین بلکه اســــاس معنویت و دین داری را در برابر هجوم 

تمدن غرب از دســــت رفته می پنداشــــتند امروز ســــر بر افراشتن اسام 

و تجدیــــد حیــــات قرآن و اســــام و متقابــــًا ضعــــف و زوال تدریجی آن 

مهاجمان را به چشم می بینند و با زبان و دل تصدیق می کنند« )حدیث 

والیت 1387 ، 46(.

ایشــــان علت این روند را چنین توضیح می دهند: »در دنیا، انقاب ها، 

حکومت هــــا، اداره ها، و ریاســــت ها از آنجا عیب پیدا می کند و منحرف 

که از این جنبه )یعنی جنبۀ معنویت ، جنبــــۀ رابطه با خدا،  می شــــود 

جنبــــۀ ارتباط و اتصال قلب به خدا( غافل می ماننــــد. ارتباط با خدا را 

گرِو این رابطه است. این رابطه  گرفت. همه چیز ما در  نباید دسِت کم 

است که دل ما را قرص می کند تا از دشمنی ها هراس نکنیم. این رابطه 

که دل های ما را از محبت به مؤمنین و پویندگان راه خدا  با خداســــت 

ُپر می کند تا اختاف نظرها و اختاف سلیقه ها را نبینیم. این رابطه با 
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که موجب می شود ما برای اهوای خودمان  خدا و اتصال به خداســــت 

حقیقت را زیر پا نگذاریم و مصلحت را فدای غرض شخصی نکنیم. این 

که موجب می شود ما از راه خدا منحرف نشویم و از  رابطۀ با خداســــت 

پیمودن این راه، پشــــیمان و خسته و ملول نگردیم. این رابطۀ با خدا 

همیشه ممکن اســــت، و هیچ وقت دیر و محال نیست« )حدیث والیت 

.)1 ،1369

بر اساس چنین رویکردی، حضور معنویت در فرآیند پیشرفت و زندگی 

نقطۀ افتراق الگوی اســــامی-ایرانی پیشــــرفت با الگوهای رایج غربی 

توسعه است. 

گر پیشــــرفت اسامی از این عنصر اساسی دور شــــود، خیرات ماّدی و  ا

معنوی از جامعۀ اســــامی رخت بر خواهد بست، و تاش های جامعۀ 

اســــامی برای پیشرفت و تعالی چیزی جز ســــرگرمی در زندگی و تأمین 

کنید و در تعیین سرنوشــــت  معــــاش نخواهد بود: »حضورتان را حفظ 

کشور و انقاب مؤثر باشید؛ در عین حال، رابطۀ معنوی و قلبی خودتان 

با خدا را از طریق عبادت و توجه و ذکر و حضور و معنویت  و اســــتمداد 

کنید. بشــــر امروز، در  از خــــدا و توکل به او و انجام نوافل و فرایض خوب 

کم  چارچــــوب تمدن های مــــاّدی دنیا و تحت تربیــــت مکتب های حا

گر سرگرم زندگی می شود، غالبًا از  بر جهان، انسانی یک ُبعدی اســــت؛ ا

کشورهای دور از معنویت )مثل بسیاری از  معنویت غافل می گردد. در 

کم وبیش  کشــــورها هم  جوامــــع اروپایی و غیر آن ها-که البته بین این 

افراد اهل معنا هستند( نظام غیِر معنوی و ماّدی است. در آنجا، مردم 

ســــرگرم زندگــــی و ماّدیت و تأمین شــــکم و رفاه اند و اصــــًا از معنویت و 

گریه و نافله یادشــــان  ع و  ارتباط قلبی با خدا و توجه و ذکر و دعا و تضر

نمی آید و در غفلت کامل، که بزرگ ترین با و آفت برای انسان است و او 
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را از همۀ خیراِت موجود محروم می کند، به ســــر می برند« )حدیث والیت 

.)384 ،1368

کید زیادی بر معنویت گرایی دارند و معتقدند  به همین دلیل، ایشان تأ

گرایش  که خأل معنویــــت در زندگی های ماّدی باید ترمیم شــــود: »این 

کنید. امروز، نه فقط  معنوی و عشــــق  به  معنویت  را در خودتان تقویت 

کشــــور بلکه دنیا و همۀ جوان های آن به این معنویت نیاز دارند. امروز 

دنیا در خأل معنویت زندگی می کند« )حدیث والیت 1383، 157(.

که پیامبر  چنیــــن راهبردی از شــــاخص های مهم مدینُة النبی اســــت 

کید داشــــتند. پیامبر؟ص؟ ایمان و معنویت را عنصر  اســــام؟ص؟ بر آن تأ

اصلی برای ساختن یک جامعۀ الگو و اسوه می دانستند، به گونه ای که 

معنویت پیش برندۀ نظام نبوی محسوب می شود. 

برای اینکه الگوی پیشرفت به تعالی برسد، الزم است تا نفحۀ معنویت 

کرم این هدف را دنبال می کرد  و ایمان در جامعه دمیده شود: »پیامبر ا

که هرجا زمینه مساعد بود، بذر اندیشه و عقیده را بپاشد، با این امید 

که پیام  که در زمان مســــاعد این بذر سبز خواهد شــــد. هدف این بود 

آزادی و بیداری و خوشــــبختی انســــان به همۀ دل ها برسد. این جز با 

ایجــــاد یک نظام نمونه و الگو امکان پذیر نبــــود؛ لذا، پیغمبر به مدینه 

آمد تا این نظام نمونه را به وجود آوَرد. اینکه چه قدر بتوانند آن را ادامه 

کنند بسته  دهند و بعدی ها چه قدر بتوانند خودشان را به آن نزدیک 

به همت آن هاست. پیغمبر نمونه را می سازد و به همۀ بشریت و تاریخ 

گونی دارد.  گونا ارائه می کند. نظامی که پیغمبر ســــاخت شاخص های 

شاخص  اول  ایمان و معنویت است. انگیزه و موتور پیش برندۀ حقیقی 

در نظام نبوی ایمانی است که از سرچشمۀ دل و فکر مردم می جوشد و 

دست و بازو و پا و وجود آن ها را در جهت صحیح به حرکت درمی آورد. 
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پس شاخص اول دمیدن و تقویت روح ایمان و معنویت و دادِن اعتقاد 

و اندیشۀ درست به افراد است« )حدیث والیت 1380 ، 36(.

جمع بندی نهایی

پایه های پیشــــرفت اســــامی-ایرانی مقاوم کنندۀ اقتصــــاد جمهوری 

اســــامی ایران خواهند بــــود. در این راســــتا، چهار مؤلفــــۀ فکر، علم، 

معنویت، و زندگی اثر مســــتقیم بر اقتصاد مقاومتی دارند. دانش بنیان 

بودن اقتصاد مقاومتی ارتباط مســــتقیم با فکر و علــــم دارد؛ و تحکیم 

پایه هــــای اقتصاد مقاومتــــی نیازمند فکر، دانایــــی، حکمت، و بینش 

عمیق اســــت. وجود مســــئوالن و مردِم اهل علم و تفکر تحقق اقتصاد 

مقاومتی را تسهیل می کند. 

سبک زندگی اسامی-ایرانی هم بســــتر الزم برای پیاده سازی اقتصاد 

مقاومتی خواهد بود. اصول و منش زندگی غربی و لیبرالی با آموزه های 

اقتصاد مقاومتی منطبق نیســــت، و زیست مؤمنانه عامل شکل گیری 

مؤلفه ها و سیاست های کّلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود. 

در نهایــــت، معنویت عامل اصلی موفقیت الگــــوی اقتصاد مقاومتی و 

پیشرفت پایدار اســــت. فقدان ارزش ها، معنویت، یا ایمان حقیقی هر 

الگوی اقتصادی را شــــکننده و غیِر مقاوم خواهد ســــاخت. این عنصر 

که اقتصاد و معیشت مّلی را پایدار، مستحکم،  معنویت و ایمان است 

مقاوم، و مرصــــوص، و مدل منطبق را در جامعۀ ایرانی محقق خواهد 

ساخت.
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پیشرفت در عرصۀ زندگی فردی.« فصلنامۀ مطالعات راهبردی بسیج، 

زمستان.

× حلوانــــی. 1390.  نزهــــة الناظــــر و تنبیه الخاطر. ترجمــــۀ عبدالهادی 

مسعودی. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.

× افتخاری، اصغر، مهــــدی نادری. 1388. »رابطۀ دانشــــگاه با قدرت 

سیاسی در جهان سوم«، فصلنامۀ معرفت در دانشگاه اسامی، پاییز.

× افتخاری، اصغر. 1380. اقتدار ملی: جامعه شناســــی سیاسی قدرت 

از دیدگاه امام خمینی؟هر؟، تهران: ســــازمان عقیدتی سیاسی نیروی 

انتظامی.

× افتخاری، اصغر. 1392.  »نرم افزارگرایی امنیتی و الگوی اسامی ایرانی 

پیشرفت«، دوفصلنامۀ مطالعات قدرت نرم، بهار و تابستان.

کبر و دیگران. 1391. »اقتدار علمی در اندیشــــۀ سیاسی  × ســــاجدی، ا

اسام«، فصلنامۀ مطالعات انقاب اسامی، زمستان.

کبر. 1379. مجموعۀ مقاالت اولین همایش  × هاشمی رفســــنجانی، ا

اسام و توسعه، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

× هیــــوود، اندرو. 1383. مقدمۀ نظریه سیاســــی، ترجمۀ عبدالرحمن 

عالم، تهران: قومس.

کس، اینیاسی. 1373. بوم شناسی و فلسفۀ توسعه، ترجمۀ سید  × زا

حمید نوحی، تهران: کیان.
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کاظمی، بهرام. 1390. »تحقق علم نافع، راهبردی بنیادین در  × اخوان 

کشور.« فصلنامۀ مطالعات معرفتی در دانشگاه  اصاح و اعتای علمی 

اسامی، زمستان.

× جال بکتاشیان. 1392. بررسی اندیشه های اقتصادی رهبر معظم 

انقاب، امام خامنه ای، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی.« اصفهان: سازمان 

تبلیغات اسامی استان اصفهان.

× حسن زاده، حسین. 1390. »نسبت شناسی عدالت و پیشرفت.« در 

»عدالت در الگوی اســــامی-ایرانی پیشــــرفت.« خردنامۀ همشهری، 

خرداد.

گای پیترز. 1384. سیاســــت و حکومــــت جدید، ترجمۀ  × بــــال، آلن، 

عبدالرحمن عالم، تهران: قومس.

× منصوری، جواد. 1383.  »فرهنگ،  سیاست و تولید علم.« فصلنامۀ 

اندیشۀ انقاب اسامی،  بهار.

× احتشام، حسن. 1388. »خاســــتگاه تولید علم در قرآن.« فصلنامۀ 

انسان پژوهی دینی، تابستان.

× عســــکری، حســــین. 1392. مبانی و راهکارهای اقتصاد مقاومتی با 

کارشناســــی  گاز ایران )پایان نامۀ  کید بر تأمیــــن مالی صنعت نفت و  تأ

ارشد اقتصاد(. تهران: دانشگاه عامۀ طباطبایی.

× عایــــی، حســــین. 1390. »مؤلفه هــــای تأثیرگــــذار بر تدویــــن الگوی 

اسامی-ایرانی پیشــــرفت با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس.« 

فصلنامۀ سیاست دفاعی، بهار.

ک علم نافع در دانشگاه  × مطیع، حسین، ســــوده یاوری. 1391. »ما

اســــامی بر اســــاس قرآن و احادیث.« فصلنامۀ مطالعــــات معرفتی در 

دانشگاه اسامی، تابستان.
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× حســــین پور، داوود و دیگران. 1391. »تدوین عرصۀ زندگی بر مبنای 

الگوی اســــامی-ایرانی پیشــــرفت«، فصلنامۀ مدیریت سازمان های 

دولتی، پاییز.

× فیرحی، داوود. 1378. قدرت، دانش و مشروعیت. تهران:  نشر نی.

× دال، رابرت. 1364. تجزیه و تحلیل جدید سیاســــی. ترجمۀ حسین 

ظفریان. تهران: نشر مترجم.

× نــــوروززاده، رضا، ندا رضایی. 1388. »توســــعۀ علمــــی در جمهوری 

اســــامی ایران: موانع،  ابعاد و راهکارها.« چالش های تولید علم. جلد 

دوم، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.

× سازمان مدیریت و برنامه ریزی. 1382. سند چشم انداز در افق 1404، 

اباغیات مقام معظم رهبری. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

× سیدباقری، سید کاظم. 1390. »ماهیت و مؤلفه های قدرت سیاسی 

از منظر قرآن کریم.« فصلنامۀ کتاب نقد، تابستان و پاییز.

× سیاست های کلی علم و فناوری. 1393.

× حقیقت، ســــید صادق. 1387. روش شناســــی علوم سیاســــی. قم: 

انتشارات دانشگاه مفید.

× نبویان، ســــید محمود. 1387. جســــتارهایی در باب دین و دنیای 

مدرن. قم: انتشارات پرتو والیت.

× مریجی، شــــمس اهلل. 1392. »شــــهید صدر و چالش های پیِش روی 

جامعۀ اسامی.« فصلنامۀ معرفت سیاسی، بهار و تابستان.

× زرین کوب، عبدالحســــین. 1382. کارنامۀ اســــام. تهران: انتشارات 

امیرکبیر.

× فریــــدون، عبدالحســــین. 1381. »سیاســــت ها و راهبردهــــای علم و 

کشور.« در سیاست ها و راهبردهای علم، فناوری و فرهنگ  فناوری در 
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کز  )مجموعۀ مقاالت چهل و چهارمین نشست رؤسای دانشگاه ها و مرا

علمی-تحقیقاتی(، جلد دوم، تهران: انتشارات  وزارت علوم.

× خاتمی، ســــید محمد. 1380.  آییــــن و اندیشــــه در دام خودکامگی: 

سیری در اندیشــــۀ سیاسی مســــلمانان در فراز و فرود تمدن اسامی. 

تهران: انتشارات طرح نو.

× ایمانی سطوت، علی. 1378. »مبانی فرهنگی اقتدار علمی در ایران.« 

نشریۀ نگرش راهبردی )ویژه نامۀ اقتدار علمی، اقتدارملی(.

× رضایی، علیرضا. 1389. شــــاخص های توسعه از منظر اسام، قانون 

اساسی جمهوری اسامی ایران و امام خمینی؟هر؟، بهار و تابستان.

× رحیمی، غامحســــین. 1393. »ســــنت علمی در تمدن اســــامی«، 

فصلنامۀ تاریخ فرهنگ و تمدن اسامی، بهار.

× خواجه ســــروی، غامرضا، جواد علی پور. 1390. »جمهوری اسامی 

کارنامۀ  کانتری، ابراهیم. 1390. مروری بر  ایران و پیشرفت علمی.« در 

سی ســــالۀ نظام جمهوری اســــامی ایران. جلد 2، تهران: انتشــــارات 

دانشگاه تهران.

× ترخان، قاسم. 1392. مبانی کامی و عرصه های پیشرفت. جلد اول، 

تهران:  نشر پیام عدالت.

× ابراهیمــــی، قربان علــــی. 1371. اجتماع علمی و رابطۀ آن با توســــعۀ 

کارشناسی ارشــــد جامعه شناسی(. تهران: دانشگاه  علمی )پایان نامۀ 

تهران.

× ُدری نجف آبادی، قربان علی. 1374.  »توسعه، فرهنگ و دیدگاه های 

کنگرۀ بررســــی اندیشــــه های  امــــام خمینــــی؟هر؟.« در مقاالت اولین 

اقتصادی امام خمینی؟هر؟. بی تا.  تهران،: مؤسســــۀ تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی؟هر؟.
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× فیضی، مجتبی. 1392.  »درآمدی بر سبک زندگی اسامی.« ماهنامۀ 

معرفت، اردیبهشت.

× فوالدی، محمد. 1392. »سبک زندگی دینی؛ جامعه و انسان دینی«، 

ماهنامه معرفت،  سال بیست و دوم، شماره 186، خرداد 1392.

× رهنمایی، محمدتقی. »تحوالت آموزش عالی در ایران طّی سه دهۀ 

کارنامۀ سی ســــالۀ  کانتری، ابراهیم. 1390. مروری بر  85-1355«، در 

نظام جمهوری اســــامی ایران. جلد 2، تهران: انتشــــارات دانشــــگاه 

تهران.

× مصباح یزدی، محمدتقی. 1392. »سبک زندگی اسامی،  ضرورت ها 

و کاستی ها.« ماهنامۀ معرفت، اردیبهشت.

× باهنر، محمدجواد. 1387. انسان و خودسازی. تهران: نشر شاهد و 

دفتر نشر فرهنگ اسامی.

× باهنر، محمدجواد. 1387. گذرگاه های الحاد. تهران: نشــــر شــــاهد و 

دفتر نشر فرهنگ اسامی.

× باهنر، محمدجواد. 1387. گفتارهای تربیتی . تهران: نشــــر شاهد و 

دفتر نشر فرهنگ اسامی.

× باهنــــر، محمدجــــواد. 1387. مباحثــــی پیرامــــون فرهنــــگ انقاب 

اسامی، تهران: نشر شاهد.

× جمشــــیدی، محمدحســــین. 1385. رخ اندیشــــه )روش شناســــی 

شناخت اندیشه های سیاسی(. تهران:  کلبۀ معرفت.

کنی، محمدســــعید. 1387. دین و ســــبک زندگی. تهران:  × مهدوی 

دانشگاه امام صادق؟ع؟.

× شــــیرودی، مرتضی، احمد عزیزخانــــی. 1392. »تأثیــــر موعودگرایی 

شیعی بر توسعۀ سیاسی جوامع شیعه در دوران غیبت-مبتنی بر سه 
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مؤلفۀ حکمــــت، محبت و عدالت.« فصلنامۀ پژوهش های سیاســــت 

اسامی، پاییز.

× قبــــادی، مهــــری. 1392. مبانی اقتصــــاد مقاومتی از دیــــدگاه قرآن و 

کارشناسی ارشــــد معارف اسامی(. تبریز: دانشگاه  حدیث )پایان نامۀ 

شهید مدنی.

گفتــــار. تهران:  × مطهــــری، مرتضــــی. 1389. »فریضــــۀ علــــم.« در ده 

انتشارات صدرا.

× مطهــــری، مرتضی. 1389. نظری به نظام اقتصادی اســــام. تهران: 

انتشارات صدرا.

کریم به مقولۀ  × محصــــص، مرضیــــه. 1390.  »تأّملی بر رهیافت قــــرآن 

نوآوری برای نیل به توسعۀ اسامی.« ماهنامۀ معرفت، مرداد.

× عزیزان، مهدی. 1390. جهاد اقتصادی: الزامات، عوامل و موانع. قم: 

انتشارات زمزم هدایت.

× نوابخش، مهرداد. 1390. »بررسی نقش دانشگاه آزاد اسامی در رشد 

و توسعۀ کّمی و کیفی علمی کشور.« در کانتری، ابراهیم. 1390. مروری 

کارنامۀ سی ســــالۀ نظام جمهوری اســــامی ایران. جلــــد 2، تهران:  بر 

انتشارات دانشگاه تهران.

× طاهــــری بن چناری، میثم. 1388. فرهنــــگ و تمدن غرب از دیدگاه 

امام خمینی؟هر؟. تهران: مرکز اسناد انقاب اسامی.

× خلیلی، نصراهلل. 1390. »معیارها و شــــاخص های توســــعۀ انسانی از 

منظر اسام.« فصلنامۀ معرفت اقتصادی، بهار و تابستان.

× نقی پورفــــر، ولی اهلل، محمدرضــــا احمدی. 1387. »شــــاخص های 

اقتصادی توسعۀ انسانی از دیدگاه اسام.« فصلنامۀ اقتصاد اسامی، 

پاییز.
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× غروی نایینی، نهله و دیگران. 1391. »فرهنگ علم ورزی در دانشگاه 

اسامی.« فصلنامۀ فرهنگ در دانشگاه اسامی، تابستان.

× Audi, Robert. 1995. The Cambridge Dictionary of Philoso-

phy. Cambridge: Cambridge University Press.

× Weber, Max. 1963. The Sociology of Religion. trans. by 

Ephraim Fischoff. Beacon Press.

× McClelland, David. 1961. The Achieving Society, New Jer-

sey: Princeton.


