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 المللي  مزاحمت ساختارهاي بين
 ايران -در تحقق الگوي پيشرفت اسالمي

 ∗11Fابراهيم برزگر

 20/4/1396 تاريخ دريافت:
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 چكيده

ي صعود و سقوط، پس از مدتي رو به زوال  و الگوهاي توسعه، طبق قاعدهها  تمدن
ميان، تمدن جديد  دهند. در اين هاي ديگري مي نهند و جاي خود را به الگوها و تمدن مي

چنان به حيات خود  رغم گذشت بيش از چهار سده هم غرب و الگوي ليبرال دموكراسي به
تاري بر سر راه تحقق الگوهاي رقيب و مدعي مثابه عنصر مزاحم ساخ ادامه داده و به

ايراني پيشرفت، طراحي افقي است  -درآمده است. يكي از موانع مهم تحقق الگوي اسالمي
عنوان  را به "مديريت جهادي"زدايي را تصويرسازي كند. اين نوشتار،  كه بتواند اين مانع

تواند ساختار  مي كند. قدرت كارگزاري عظيم مديريت جهادي كار تجويز مي يك راه
متصلب و مزاحمت ساختاري تمدن مستحدث غرب و الگوي ليبرال دموكراسي را 

الملل در  برطرف سازد. در بخش اول، تحليل وضعيت موجود و جايگاه ايران در نظام بين
گيرد. نويسنده تفاوت جايگاه  ايراني پيشرفت مورد توجه قرار مي -تحقق الگوي اسالمي

يافته را در كانون توجه قرار  عه (نظير ايران) و كشورهايتوس كشورهاي درحال
حل ارايه كرده، و نقاط  المللي، راه دهد. در بخش دوم، براي عبور از ساختار بين مي

ي مديريت جهادي را در استفاده از مزيت نسبي  اميدواركننده و عناصر كارگزارانه
 كند. توسعه ارزيابي مي كشورهاي درحال

 
 كليدي: هايواژه

ايراني پيشرفت،  -مزاحمت ساختاري، الگوي ليبرال دموكراسي، الگوي اسالمي
 مديريت جهادي.

                                                      
 ).barzegar.2010@yahoo.comاستاد علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي: ( ∗
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 طرح مسأله
توسعه، فرآيندي متفاوت  يافتگي و پيشرفت در ايران و ساير كشورهاي درحال توسعه

هاي توسعه، كشورهاي  زمين است. برخي از نظريه ي مغرب يافته با كشورهاي توسعه
هاي نوسازي، و برخي ديگر به پيروي از مسير  سعه را به تبعيت از نظريهتو درحال

شدن و مدرنيزاسيون را براي  كنند و غربي يافته و تكامل خطي دعوت مي كشورهاي توسعه
كنند و  ي سنتي و مدرن تقسيم مي ها جوامع را به دو دسته نمايند. اين نظريه آنان تجويز مي

دانند. پارسونز، اسلمسر،  جوامع مدرن را امري ناگزير مي تقليد و پيروي جوامع سنتي از
 هاي اين جريانند. روستو، دانيل لرنر و هانتيگتون نماينده

توسعه را با تجربيات  هاي وابستگي، تجربيات جهان درحال ديگر، نظريه درسوي
ي غربي  توانند راه توسعه ها نمي كه آن دانند؛ ازجمله اين يافته متفاوت مي كشورهاي توسعه

. )109: 1380(ي. سو، را پيگيري كنند؛ زيرا اين رابطه بر پيوند مركز و پيرامون استوار است 
عنوان  ها، وابستگي به هاست. در اين نظريه ي اين نظريه نماينده "آندره گوندر فرانك"

ي استعمار و  يك وضعيت تحميلي از محيط خارجي فرض شده و ميراث تاريخي دوره
نيافته،  ي غرب و وابستگي شرقِ توسعه شود. توسعه المللي دانسته مي برابر بينكار نا تقسيم

اساس، تداوم ارتباط با كشورهاي مركز به زيان  دو روي يك سكه هستند. بر اين
كنند. روش  ؛ لذا قطع رابطه را تجويز مي)118: 1384(ساعي، كشورهاي پيراموني است 

اي است و روش تحليل اطالعات،  ابخانهگردآوري اطالعات در اين پژوهش، روش كت
 هاست. بر تحليل محتواي كيفي و تفسير محقق از داده مبتني

 . تحليل ساختارگرايانه1
ي  الملل در توسعه در اين بخش، عناصر ساختارگرايانه و نقش ساختار نظام بين

نظام توسعه، از جمله ايران بررسي خواهد شد و مانع و مزاحمت ساختار  كشورهاي درحال
حل  الملل مطرح خواهد گرديد؛ در بخش دوم نيز، بر اساس تحليل كارگزارانه، راه بين

گانه با  ترتيب، بندهاي بيست شد از آن، موضوع سخن قرار خواهد گرفت. به اين برون
 كنند. ديگر انسجام منطقي پيدا مي يك

سه قطبي: مركز،  معتقد به يك نظام -به نمايندگي والرشتاين  -هاي نظام جهاني  نظريه
جاي كشور، ملت، نظام جهاني است  جا به پيرامون است. واحد تحليل در اين پيرامون و نيمه

داري،  ي وابستگي، نسبت به كارآمدبودن قطع رابطه با جهان سرمايه و برخالف نظريه
بط چيز باهم مرت . از نظر والرشتاين در اين نظام جهاني همه)192: 1380(ي. سو، ترديد دارد 

ها، از لحاظ نظري  ي دولت ي همزمان همه هستند. اصل اساسي آن، نابرابري است و توسعه
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نيافتگي كشورهاي ديگر،  بهاي توسعه رو برخي كشورها به و عملي ميسر نيست؛ از اين
مبنا پرسش اين نوشتار آن است كه آيا ساختار  . بر اين)196 -198: 1384(ساعي، اند  توسعه يافته
 -كردن الگوي اسالمي عنوان يك ساختار مزاحمتي، سد راه پياده نظام جهاني، بهموجود در 

ايراني پيشرفت است؟ فرضيه آن است كه ساختار مزاحمتي تمدن مسلط غرب و نظام 
شناسي عملكردي است و براي  عنوان هستي مسلط، يكي از موانع تحقق الگوي پيشرفت به

 شود. تجويز مي -عنوان كارگزار فعال  هب -شد از آن، تدبير مديريت جهادي  برون
توسعه و پيشرفت اروپاي غربي بدون مزاحمت ساختاري ديگر كشورها تحقق يافته 

كار  پيمود، اين سوي تحقق توسعه مي هاي خود را به هنگام كه غرب، گام است. يعني آن
المللي غايب  بيناي و  در سطح تحليل ملي در حال اجرا بود و عناصر مزاحم و مانع منطقه

جهت، كشورهاي اروپاي غربي و جز آن، بدون مزاحمت بيروني اين كار را  بودند. از اين
 محقق كردند.

هاي ساختاري  توسعه، توام با مزاحمت توسعه و پيشرفت در جهان غير غرب و درحال
 است؛ يعني هم بايد بستر و محيط داخلي اعم از: عوامل فيزيكي، عوامل فرهنگي، عوامل

طور توامان با مزاحمت بيروني و تصلب  فردي و اجتماعي را تدبير كنند و هم بايد به
هاي توسعه  ساختاري غرب مبارزه كنند. تدبير اين مزاحمت ساختاري، يكي از شرط وقوع

 است. -از جمله ايران  -توسعه  و پيشرفت در كشورهاي درحال
ي غرب،  دن مسلط چهارصد سالههر تمدني و هر الگوي توسعه و پيشرفتي از جمله تم

. دير زماني است كه )1390(برزگر، هاست  كند. اين مسأله يكي از قواعد تمدن سقوط مي
نظران و منتقدان دروني غرب،  بسياري از عاليم سقوط تمدن غرب نيز از سوي صاحب

 خميني نظير الكسيس كارل، داالس و برتراند راسل؛ و نيز غيرغربي نظير سيدقطب و امام
بيني شده است؛ با اين وجود، اين واقعه رخ نداده است.  مشاهده شده و فروپاشي آن پيش

 زمين و غيره درباب فروپاشي تمدن غرب محقق نشده نظران مغرب بيني صاحب چرا پيش
گردد. منظور ما اين  برمي "عصبيت مدعي"و  "فقدان بديل"است؟ يكي از داليل آن به 

ي آن بروز كرده است؛ اما  ن غرب و الگوي توسعهاست كه عوامل انحطاط در تمد
الگوي "نيازمند است. اين شرط كافي، ظهور  "شرط كافي"فروپاشي آن به وجود 

است؛ اما اين الگوي جايگزين تاكنون تحقق نيافته است. اگر  "پيشرفت جايگزين
ند، بايد داري و ليبرال دموكراسي را كنار بگذار ي سرمايه بخواهند الگوي توسعه كشورها

چنان به حيات  براي آن داشته باشند؛ تا زماني كه اين خأل پر نشود، اين الگو هم "بديلي"
خلدون خيلي زيبا و مستدل اين را بحث كرده است كه عصبيتي  دهد. ابن خود ادامه مي

همه سقوط نكند؛ زيرا  ي لوازم انحطاط را كسب كرده باشد، اما با اين ممكن است همه
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چنان به حيات  . اگرچه تمدن غرب هم)1393(برزگر، وجود نداشته است  "عصبيت مدعي"
ناپذير صعود و سقوط  ي تخلف دليل آن نيست كه قاعده اما اين به دهد، خود ادامه مي

دليل آن است كه شرط  كند، بلكه به اين تمدن چهارصدساله عمل نمي ها در مورد تمدن
 كه شرط الزم انحطاط  جود ندارد؛ با اينو الگوي جايگزين و "بديل"كافي براي ظهور 

 دارد. اش وجود روني
و مدعي  "الگوي رقيب"پرسش بعدي آن است كه چرا تاكنون الگوي جايگزين و 

ي پيشرفت غربي شكل نگرفته است؟ پاسخ آن است كه اين امر  در مقابل الگوي توسعه
يگر، در گذشته د عبارت سازي الگوي غربي است. به شدن يا جهاني ناشي از جهاني

اند، در يك زمان چندين تمدن در عرض  و ديگران اظهار داشته "توين بي"سان كه  همان
طور همزمان وجود داشت؛ اما بعد از ظهور تمدن جديد غرب، اين تمدن  ديگر و به يك

ي مدرن و با آغاز عصر استعمار  پيما و اسلحه هاي قاره با توسل به قدرت تكنولوژي كشتي
 "ساختار مسلط"زور و جنگ با جهان غيرغرب، جهاني شد و اين تمدن به  و تمسك به

خيز و رقيب را سركوب كرد و كل جهان و كشورها و  تبديل گرديد و هر نيروي تمدن
ي  . اين سلسله)1383(استاورا يانوس، پارچه و وابسته شد  ديگر متصل، و يك مناطق آن به يك

ر يك فضاي تنفس براي ظهور تمدن و الگوي با ساختاري تمدن جديد غرب براي اولين
ي تمدن رقيب و مدعي را خفه  شدت تنگ كرده است و هر نطفه پيشرفت مدعي را به

دهد. مزاحمت ساختاري تمدن و الگوي  گيري و رشد به آن نمي كند و مجال شكل مي
تنها  كند. بندد و سد مي ي ليبرال دموكراسي، راه را براي هرگونه الگوي رقيب مي توسعه

هم  بر عدالت اجتماعي ادعايي بوده است كه آن الگوي رقيب، الگوي سوسياليستي و متكي
نفس  با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و بلوك شرق از بين رفته و موجب اعتماد به

و يا  "پايان تاريخ"ي  جا كه ايده تر براي الگوي ليبرال دموكراسي شده است تا آن بيش
 اند. را ارايه كرده "عنوان دين خاتم ليبراليسم به"

سازي و يك اخالل  ي عطف در تمدن ظهور تمدن غرب در اروپاي غربي، يك نقطه
سازي قبل از  سازي بعد از ظهور تمدن غرب و تمدن هاست. تمدن در صدق قواعد تمدن

 توان ها مي شناسي تمدن هايي است كه در باب گونه بندي ظهور تمدن غرب، يكي از تقسيم
ي انسان با طبيعت آزاد  دليل ظرفيت عظيمي است كه از رابطه ارايه كرد. اين نكته نيز به

خود را نشان داده است. تمدن غرب دستاوردهاي ساير  "تكنولوژي"شده و در عينيت 
نام خود ضرب  نام خود تسجيل هويت و به ها را در يك انباشت تاريخي و علمي به تمدن

طور  رقيب ساخته و به ستري هژمونيك، تاكنون خود را بيگ سكه كرده است؛ با جهان
كند. اين معماي بزرگ و مانعي  اي از ظهور رقيب و مدعي جلوگيري مي ناجوانمردانه
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 -ساختاري و مزاحمتي جدي براي تحقق هر الگويي از توسعه از جمله الگوي اسالمي
 است. ايراني پيشرفت

ي تمدن غرب و الگوي توسعه  پرسش بعدي آن است كه آيا جبريت ساختارمحورانه
ناپذير است يا نه؟ شگفتا! آيا  آن، براي كشورهاي غيرغربي يك تصلب ساختاري خدشه

سوژگي  سوبژكتيويته و اصالت -ترين مفهوم خود  تمدن مستحدث غرب كه برمبناي مهم
سان بنيان گذاشته است، امروزه خود براي جهان ي تمام و كمال ان و خودآفريني و اراده -

هم اجباري و يك ديكتاتوري  مثابه يك جبريت، انتخاب يك راه فقط و آن غيرغرب به
گونه تكثر و تنوع فرهنگي را در مقابل سبك زندگي  وبرق درآمده و هيچ پر زرق

ي موفقيت هر  مهمبنا بايد به اين گزاره رسيد كه الز تابد؟ آيا بر اين دونالدي برنمي مك
تناسب و سازگاري آن با  -از جمله ايران  -الگوي توسعه و پيشرفتي در هر كشوري 

ترديد در  هاي آن است؟ پاسخ آن است كه بي المللي و تمدن مسلط و ارزش بستر بين
 "تدبيرات"زمين از اركان  ي بالمنازع تمدن مغرب المللي و سلطه نظرگيري اين بستر بين

ايراني پيشرفت است؛ اما بنابه تقابل ساختار و كارگزار، بايد نقش  -الميتحقق الگوي اس
طور جداگانه مدنظر قرار داد و  ي انقالب كبير اسالمي ايران را نيز به و سهم كارگزارانه

 ساز احتمالي آن را بررسي كرد. پيامدهاي تمدن

 . تحليل كارگزارانه2

 خيشدن جبريت ساختاري غربي و پيچ تاري . سست2,1
همواره در مباحث ساختار و كارگزار، يكي از موضوعات، آن است كه فشار جبريت 

تواند مجال  گونه موارد، قدرت كارگزارانه مي شود و در اين تر مي ساختاري در مواقعي كم
 تري در روند تحوالت سياسي بيابد. آفريني بيش تري پيدا كرده و نقش بيش

 تر بر و سرعت بيش . فرصت راه ميان2,2
جامانده از "يكي ديگر از نقاط اميدواركننده، پذيرش اين واقعيت است كه كشورهاي 

شده را پيش چشم دارند. بنابراين الزم  ي كشورهاي صنعتي تجربه -نظير ايران  - "توسعه
زاگي توسعه در آن كشورها  نيست دوباره آزمون و خطاهاي پرهزينه و مسيرهاي زيگ

توسعه  خوبي به تفاوت جايگاه كشورهاي درحال به "شنكرونالكساندر گرو"را طي كنند. 
ي  رو وي توسعه كند؛ از اين اشاره مي -نظير بريتانيا و آمريكا  -با كشورهاي مركزي 

ي آنان كشورهاي در  نمايد. الزم نيست طبق گفته خطي ماركس و روستو را نقد مي
رسيده استفاده كنند.  وسعهت توسعه نيز از همان مسيري و همان مراحل كشورهاي به حال
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هاي متفاوت براي  توانند متفاوت باشند. گروشنكرون اوالً معتقد به راه هاي توسعه مي راه
 "جامانده از فرآيند توسعه به"باور است كه كشورهاي  رسيدن به توسعه است؛ ثانياً براين

شده را  يند صنعتيشده، فرآ يافته و صنعتي تر از كشورهاي توسعه مراتب سريع توانند به مي
 شوند. نحوي حذف مي هاي مرتبط با فناوري به طي كنند؛ ثالثاً هزينه
همراه واردكردن تجهيزات  توانند به ي توسعه] مي مانده [از قافله كشورهاي عقب

ترتيب لزومي ندارد همان مسير  اين صنعتي، مباني نظري فناوري آن را نيز وارد كنند و به
 .)117: 2006(سيمون را بپيمايند  -ه مسيري پرهزينه و خطاست ك -شده  كشورهاي صنعتي

توسعه را نيز از  يافتگي كشورهاي درحال ن و توسعهشد گروشنكرون سرعت صنعتي
نظر وي،  داند. به هاي توسعه مي تبعات همين تفاوت جايگاه كشورها و پذيرش تنوع راه

از شواهد اين ادعاست.  سرعت آهنگ پيشرفت كشورهاي جامانده از مسير توسعه، يكي
يافته  شمار كشورهاي توسعه توسعه كه در قرن نوزده و بيست به كشورهاي درحال

طور مثال،  اند. به تر صنعتي شده هايي بوده است كه پيش تر از كشور اند، بسيار سريع پيوسته
ي  شدن كره كند. سرعت صنعتي شدن ژاپن اشاره مي گروشنكرون به سرعت صنعتي

شاهد صدق چنين  1980ي  و چين در دهه 1970و  1960ي  ايوان در دههجنوبي و ت
شوند،  شدن و توسعه مي ادعايي است. بنابراين كشورهايي كه با تأخير وارد فرآيند صنعتي

شده، از آن محروم  ترصنعتي هايي استفاده كنند كه كشورهاي پيش توانند از مزيت مي
تحليل گروشنكرون در مورد كشورهايي است كه در . هرچند )118: 2006(سيمون اند  بوده

هاي  ها و مزيت اند و بخشي از اين فرصت هاي غرب و آمريكا قرار نگرفته معرض تحريم
شده و منافذ  همه فضاي جهاني شده در مورد ايران وجود نخواهد داشت، با اين شمرده

براي  "زيت نسبيم"عنوان  چنان به فراوان براي رسوخ تكنولوژي و علم به ايران هم
 نيافتگي و جاماندگي در راه توسعه محفوظ خواهد بود. ي توسعه شكستن حلقه

و تحوالت بيداري در جهان اسالم از سال  1357وقوع انقالب اسالمي ايران در سال 
ميالدي، خبر از  2011جايي قدرت در تونس و مصر در سال  بعد و متعاقب جابه به 1390

هاي اقتصادي فراگير در كشورهاي  ي بعد از بحرانهمين سستي جبريت ساختار
ايم؛  ، اوالً با سستي ساختار مواجه"پيچ تاريخي"دهد. در لحظات  داري بزرگ مي سرمايه

طور ساختاري متحول  ، وضعيت قبل و بعد از پيچيدن، مسير به"پيچ"ي  ثانياً در لحظه
بر  "پيچ تاريخي"تر در لحظات  يششود؛ ثالثاً كارگزاراني كه بتوانند با تمركز فعاليت ب مي

توانند ساختاري را بنيان نهند كه تا اطالع ثانوي  مسير حوادث اثرگذاري داشته باشند، مي
تواند تبعات درازمدتي  مدت مي ي كوتاه بماند و در واقع، حادثه "پايدار"آن وضعيت 

 داشته باشد.
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 . انقالب كبير اسالمي ايران2,3
فقط در ايران، يك انقالب بزرگ با تمام معيارهاي  كشور اسالمي، 57در ميان 
سان كه انقالب فرانسه، تمدن مسلط  نظران رخ داده است. همان نظر صاحب انقالب بنابه

ي  ساز آينده تواند تمدن موجود را به بشريت عرضه كرده است، انقالب اسالمي هم مي
ن ظرفيت هنوز آزاد نشده بشريت باشد و الگوي بديلي براي بشريت ارايه كند؛ البته اي

 است.

 ي تمدني ايران اسالمي . پيشينه2,4
ي ارزشمندي دارند؛ قبل از اسالم و بعد  سازي تجربه ي تمدن ايرانيان مسلمان در حرفه

سازي با اخذ و اقتباس و استحاله از  اند. اين تمدن از اسالم اين كار را بارها انجام داده
ي خاص ايراني و اسالمي، مهارتي است كه ايرانيان ها هاي ديگر و اعمال خالقيت تمدن

 مسلمان در آن تبحر خاصي دارند؛ اين ظرفيت هم بايد آزاد شود.

 . تاريخ ممتد و پيوسته و در حركت2,5
تاريخ چند هزارساله و تاريخ ايران اسالمي اين ظرفيت و امكان را داشت كه مراحل 

دهد. برخي كشورهاي منطقه بعد از  سازي خود را در گذشته انجام سازي و ملت دولت
اند و هنوز در حال  فروپاشي امپراتوري عثماني، بعد از جنگ جهاني اول يا دوم، ايجاد شده

اند. بسياري از آنان، مقهور شخصيت تاريخي و غناي فرهنگي  سازي سازي و دولت ملت
رت ي تاريخي ظرفيت مهمي است كه با آزادسازي آن، قد اند. اين ذخيره ايران

 يابد. تواند افزايش  ي ايران مي كارگزارانه

 . ابرقدرت فرهنگي2,6
 ي تمدني و فرهنگي خود، از ظرفيت نهفته و فعليت ايران اسالمي با توجه به عقبه

نحوي است كه حتي در طول  قابل توجهي برخوردار است. اين قدرت عظيم فرهنگي به
اند؛ پس از مدتي مقهور  ر آن غلبه كردهلحاظ نظامي ب هاي مهاجم به تاريخ، اقوام و دولت

 ي غالب و مغلوب دگرگون شده است. اند و معادله قدرت ديواني و فرهنگي آن شده
طور مثال، اقوام مهاجم و غالب مغول بعد از گذر زماني در ايرانيت و تشيع هضم و محو  به

 ايمان آوردن تبديل شده و با "سلطان محمد خدابنده"به  "اولجاتيو"اند و سلطان  شده
سازي  اين فرآيند را چنين مفهوم "جورج ساندرز"به تشيع، ايراني و مسلمان شده است. 

 آوردن بسياري از كند! اسالم ايراني، فاتحان خود را به اسارت گرفت... اسالم مي
. اين ظرفيت عظيم )184: 1361(ساندرز، است  ي اين پيروزي اخالف چنگيزخان، نشانه
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چنان ايراني  ي ايران اسالمي است كه در اوج اخذ و اقتباس، هم ناسنامهفرهنگي همواره ش
 مسلمان باقي است.

 ظن به خداوند و انتظار و اميد به آينده . اصل حسن2,7
چنين اصل انتظار و مهدويت و اميد  گماني به خداوند متعال و توحيد افعالي، هم خوش

هاي روحي براي كارگزاري  ظرفيتها از ديگر  ترين وضعيت ناشي از آن، حتي در سخت
 است. "بديل"ي الگوي  انقالب اسالمي ايران و ارايه

 هاي ايران اسالمي . ساير ظرفيت2,8
بودن  ي هرمز و موقعيت چهارراه هاي جغرافيايي و اهميت خليج فارس، تنگه موفقيت

ني آن بر سر سه قاره؛ موهبت نفت و گاز و معادن و ذخاير طبيعي زيرزميني و روزمي
نظير مس، سنگ آهن، سرب، آلومينيوم، روي، اورانيوم، منگنز، طال، زغال سنگ، 

(مجتهدزاده، نظيري به ايران در دنيا بخشيده است  هاي قيمتي؛ موقعيت كم گوگرد و سنگ

. ايران كشوري است برخوردار از ميراث باستاني و آثار كهن و ميراث تمدني )149: 1379
سرزميني است برخوردار از اقليم چهارفصل در زمان  براي جذب جهانگردي خارجي؛

چنين از نظر منابع انساني، ايرانيان از ضريب  واحد با تفاوت دما و برودت قابل توجه؛ هم
 در ميان ملل گوناگون برخوردارند كه از ديگر امتيازات ايران اسالمي محسوب باال هوشي

 شوند. مي

 الگوي پيشرفتي  ي مفقوده مديريت كارآمد، حلقه. 2,9
زميني و نفت  هاي جغرافيايي، معادن زيرزميني و روي ي قوت باوجود امتيازات و نقطه

كه در باال  -هاي معنوي و فرهنگي  و گاز و ضريب هوشي و ميراث باستاني و ظرفيت
شود كه پس چرا الگوي پيشرفت و توسعه در ايران  اين سوال مطرح مي -شمرده شد 

تواند گام مهمي  لوب منتهي نشده است؟ پاسخ به اين پرسش مهم ميي مط نتيجه تاكنون به
 براي تحقق تدبيري جهت جبران و رفع موانع باشد.

زمين در  ي ساختاري مغرب كه زمان سقوط تمدن غرب رسيده و سلطه رغم آن علي
بديل "سراشيبي قرار گرفته و سستي ساختاري آن آشكار شده است، تا زمان ظهور 

 كار خود ادامه خواهد الگوي موفق و رقيب و متمايز، اين تمدن به و "تأثيرگذار
 داد.

ي معاصر و حدود يكصدوپنچاه سال گذشته،  توان گفت ايران اسالمي در دوره مي
. اين تدبيري است كه براي تحقق "مديران اليق و كارآمد"چيز داشته است؛ جز  همه
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كرد؛ تدبيري كه در ادبيات رهبر توان ارايه  زمين مي شكست مزاحمت ساختاري مغرب
 سازي شده است. مفهوم "مديريت جهادي"معظم انقالب با عنوان 

 قدرت كارگزاري مديريت جهادي. 2,10
ي عراق  ساله عنوان الگويي كه در جنگ تحميلي هشتتواند بهمديريت جهادي مي

اد و در برابر نشان د "مزاحمت ساختاري غرب"عليه ايران كارآمدي خود را در مقابله با 
شدي براي حل  هاي بزرگ (بيش از بيست كشور) مقاومت كرد، راه برون ائتالف قدرت

مديريت "كردن وزن كارگزار توسط  كارگزار باشد تا با سنگين -ي ساختار معادله
ي سخت ساختار مزاحمت تمدن غرب  كردن حلقه ، نسبت به شكستن يا سست"جهادي

 سازي فراهم آورد. تمدن "مدعي جديد" اقدام نمايد و مفرّي براي ظهور
كار بايد توسط   ي مزاحمت ساختاري را بشكند؛ اين تواند اين حلقه مديريت عادي نمي

 بودن آن، همين صعوبت و سختي كار مديريت جهادي انجام شود. دليل جهادي
 بيان رهبري، اين نوع مديريت در حركت پر از سنگالخ و ناهموار معنا پيدا است. به

 كند: مي
گري معناي مبارزه  جهاد يعني مبارزه. در زبان فارسي، جنگ و ستيزه«
دهد... مبارزه يعني تالش پر نيرو در مقابل يك مانع يا يك دشمن. اگر  نمي

ي آسفالته، انسان  هيچ مانعي در مقابل انسان نباشد، مبارزه وجود ندارد. در جاده
ن سفر كند، اين را مبارزه پايش را روي گاز بگذارد و با باك پر از بنزي

اهللا  (آيت» جايي است كه انسان با مانعي برخورد كند گويند. مبارزه، آن نمي

 .)17/4/1383اي،  خامنه
كردن راه  و پرهزينه "مزاحمت ساختاري تمدن غرب"دليل مديريت جهادي، وجود 

ين نوع كه با قدرت كارگزاري ا ايراني پيشرفت است و اين -براي تحقق الگوي اسالمي
سان كه در دوران دفاع  توان ساختار متصلب را شكست؛ همان مديريت است كه مي

 ساله تجربه شد. بهترين دليل براي امكان چيزي، وقوع عملي آن است. هشت

 ي تحقق مديريت جهادي گانه . اركان سه3

 . نقش بينش در مديريت جهادي3,1
قاد به توحيد افعالي، حسن ظن اين ركن در دو سطح قابل تعريف است: سطح اول، اعت

 پنداري قدرت و فداكاري و ايثارگري به خداوند متعال، معادباوري و تلقي امانت
ريزي راهبردي است؛ زيرا  است. سطح دوم، درايت و تدبير و كارآمدي و برنامه
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راهه حركت كند، هرچند تند حركت كند، اين حركت او را  اي كه در بي كننده حركت
 كند. ساند، بلكه او را از هدف دورتر مير به هدف نمي

 كردن در مديريت جهادي مندانه و خالصانه عمل . نقش نيت3,2
مديريت جهادي، تالشي مضاعف است؛ اين تالش بر مبناي عقالنيت معنوي است، نه 

ي سود و زيان بر مبناي ماديات و  عقالنيت ابزاري. عقالنيت ابزاري، منطق خشك محاسبه
ت؛ درحالي كه عقالنيت معنوي معطوف به دنيا و آخرت است و بازي شعاع دنيوي اس

 دهد.  طور توأمان انجام مي ي دنيا و آخرت به محاسباتي را در دو نيمه
طور خالصانه براي خداوند و براي  بنابراين، روح عمل مدير جهادي، اجراي عمل به

ي  مدير جهادي همه همين دليل، رسيدن به قرب الهي و رسيدن به اجر اخروي است. به
كند. اين تحمل براي وي شيرين و گوارا  سختي شكستن مزاحمت ساختاري را تحمل مي

 هاست. است؛ زيرا خداوند شاهد سختي
كند و او را  طور مستمر انسان را شارژ مي وقتي كار براي خدا شد، توجه به خدا به

به خلق و براي ناپذيري براي خدمت  سازد و شوق و اشتياق وصف آماده حركت مي
كند. موضوعي كه وجهي  مبارزه با مزاحمت ساختاري براي مدير جهادي فراهم مي

 دهد. اخالقي را تشكيل مي

 . ركن كنشي و رفتاري مديريت جهادي3,3
دهد. از تدبير،  اين ركن، وجه فيزيكي و عملي واكنشي مديريت جهادي را تشكيل مي

الش عملي براي عبور از مانع و مزاحمت جويي و ت گذاشتن، جلسات طوالني چاره وقت
شود. تالش انبوه و متمركز، وجه سوم  پياپي؛ و در واقع قيام عملي براي خدا خسته نمي

 مديريت جهادي است.

 گيري نتيجه
تمدن متصلب غرب و الگوي ليبرال دموكراسي، يكي از موانع ساختاري تحقق الگوي 

رحمانه و  اي بي گونه اين تمدن بهايراني پيشرفت بوده و خواهد بود.  -اسالمي
 جلوگيري كرده است.  "بديل و الگوي مدعي و رقيب"ديكتاتورگونه از ظهور 

 "مديريت جهادي"شكستن اين مزاحمت ساختاري، صرفاً با قدرت كارگزاري 
 جمعي و مردمي براي هاي دسته پذير است. مديريت جهادي، هنر رهبري فعاليت امكان

 يابي به اهداف راهبردي و كالن است. مديريت جهادي و دسترفع مزاحمت ساختاري 
 تواند ظرفيت عظيمي را آزاد كند و راه ناهموار و ي خود مي گانه با تحقق اركان سه
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 ايراني پيشرفت هموار -المللي را براي تحقق عيني الگوي اسالمي بستر نامساعد ساختار بين
 كند.

 ايراني پيشرفت - ي اسالمينوشت الگو پيشنهاد افق و تدبير براي پيش
 شناسي عملكردي (مباني) مفروض هستيـ 

اي است  ساختار مزاحمتي الگوي تمدن غرب و ليبرال دموكراسي، حاكم چهارصدساله
هاي ارزشي، فرهنگي،  كردن خود در صورت شدن و نهادينه گيري و جهاني دليل عالم كه به

مساعدي براي ظهور يك الگوي مدعي و المللي و تكنولوژيك، بستر  سياسي، حقوقي، بين
كند و همواره با ايجاد مزاحمت، اين الگوي بديل را در نطفه خفه  رقيب و بديل فراهم نمي

 دهد. حيات خود ادامه مي دليل به كرده و به اين

 افقـ 

ايران اسالمي توانسته است تأثيرات مخرب ساختار مزاحمتي الگوي ليبرال دموكراسي 
عنوان مانع مزاحم براي  المللي به و سازوكارهاي حقوقي و سياسي بين و تمدن جديد غرب
 اثر كند. اثر يا بي ايراني پيشرفت را كم -تحقق الگوي اسالمي

 تدبيرـ 

تواند  ي شناختي، انگيزشي و كوشش حداكثري، مي گانه مديريت جهادي در اركان سه
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