
85 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   دوم 

 س  و هفت 

 1399تابستان  

 

 

ی در طراحی و تدوین الگوها المللیبینبررسی تاثیر الزامات 

 ایرانی پیشرفت( –توسعه ملی  )با تاکید بر الگوی اسالمی 
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 چکیده

لگوهعزی افلسفه الگوی توسعه ملی، در واقع ارائه طرحی بومی از توسععه،  مماعز ا از الگعو  عز 

ا رانی پیشرفت پع   –ت الگوی اسالمی یت ا نکه قرار اسای حزکم است.  نکمه حزئا اهاتوسعه

ای کشعور تدعل ل هعله و در نقعگ الگعو ی مسعمقل بعز از طراحی، در عال به نقشه راه توسععه

هزی منحصر به فرد ظزهر هود. عالیزتی هلن ا ن الگو مسملام واقعی بعودن رو کردهعز و و ژگی

و محلعی بعز نگعره نیعزنی اسعت. حیعز ، هزی ملی هزی آن ممنزسب بز هرا ط و و ژگیآموزه

ای در گرو محصور نازنلن در مرزهزی سیزسعی و پو ز ی ، پز لاری و کزرآملی هر الگوی توسعه

ا رانعی  –آفر نی در عرصه نیزنی است. سوال قزبل طرح ا عن اسعت کعه الگعوی اسعالمی نقگ

زری را بز ل در د و رفمچه رو کر الاللیبینپیشرفت برای کزرا ی و اثربخشی در عرصه داخلی و 

 خ به سعوالعرصه نیزنی و در ارتدزط بز سز ر الگوهز به و ژه الگوی را ج در پیگ گیرد؟ در پزس

 گرافت در صور  تعزمل کنگا رانی پیشر -فوق، ا ن فرضیه مورد تزکیل است که الگوی اسالمی

زرآملی کوانل زمینه کزرا ی، تالاللی و در ارتدزط بز الگوهزی حزکم نیزنی، می)فعزل( بز محیط بین

 .آفر ن بز گسمره نیزنی تدل ل هودو پو ز ی خود را حفظ کرده و به الگو ی نقگ
 

 لیدرالیسم توسعه، هلن، نیزنی ا ران، :واژگان کلیدی

                                                           
 اسمزد زر روابط بین الالل دانشگزه آزاد اسالمی واحل تیران مرکای. 1

* soltani12@gmail.com 
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 مقدمه

ا رانی پیشرفت، حرکمعی در راسعمزی تعلو ن و ارائعه معللی نل عل و  –الگوی اسالمی 

م برای توسعه در عصر نل ل است. ا ن الگو قرار اسعت ممفزو  از الگوهزی را ج و حزک

بر پز ه مدزنی قلرتانل نظری و فکری، نقشه راه عالی برای پیشرفت و توسعه کشعور در 

 ک فرآ نل بلنلمل  طراحی و عرضه ناز ل. ا ن نقشعه راه بعه طعور طدیععی بز عل هاعه 

ای را داهعمه ر ای توسعهالاامز  انرا ی و عالیزتی هلن بر مدنزی اصول و قواعل برنزمه 

و از رؤ زپردازی و آرمزنگرا ی صرف دور بزهل. کزرا ی و کزرآملی ا ن الگو که بر مدنزی 

بینی آ نله است، مسملام پو عز ی هزی فعلی و پیگهنزخت گذهمه، درک مسزئل و چزلگ

هزی درونی آن است که در بسمری بومی و اسالمی هکل و انعطزف زمزنی و مکزنی آموزه

الاللعی اسعت. عرضعه در عرصعه بین رفمه و قزبلیت عدوراز مرزهزی نغرافیزی فعلعی وگ

 بنزبرا ن بز تونه به الاامزتی هاچون:

 اسالمی ا رانی پیشرفت تلو ن و ارائه  ک الگوی کزمل، نزمع و عینی -

هعزی الگعو و مدنعزقرار گعرفمن آن در تعلو ن و بزالبودن درنه عالیزتی هلن آموزه -

 ای کشور وگذاری توسعهیزستترسیم و س

 نقگ میم عوامل و ممغیرهزی بومی در طراحی الگو، -

گیر ل که کزرا ی و کزرآمعلی الگعوی اسعالمی ا رانعی ا ن فرض مورد تونه قرار می

پیشرفت مسملام طراحی و انرا در  ک فضعزی زمعزنی و مکعزنی نیعزنی بعز مالحظعز  

گیعرد کعه در  عک بسعمر مفیوم الگعو می نیزنی است. در واقع ا ن الگو زمزنی مزهیت و

الاللی و در ارتدزط بز الگوهزی د گر تعلو ن، ارائعه وانعرا هعود. موفقیعت الگوهعزی بین

الاللعی اسعت. تزثیرگعذاری در عرصعه بین ای در گرو اعالم ونود، نقگ آفر نی وتوسعه

ی ای در درون مرزهعزتجربه ثزبت کرده که محلود ت و محصور ت هعر الگعوی توسععه

سعززد. در واقعع نغرافیز ی خزص، زمینه عقیم هلن و نزبودی زودهنگزم آن را فعراهم می

ا رانعی پیشعرفت در گعرو  –عزمل اصلی پو ز ی، اثرگذاری و مزنلگزری الگوی اسعالمی 

الاللعی هزی داخلعی و بینالاللی و بیره گیری توامزن از ظرفیتعالکرد آن در محیط بین

است. در مقزله حزضر ابملا در قزلب مدزنی نظری، الگوهزی را ج  هزی بومیبر مدنزی آموزه

ای در عصعر آفر نعی الگوهعزی توسععهگیری و نقگای و نظر ز  مربوط به هکلتوسعه
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ای در عرصعه گزنعه الگوهعزی توسععه 4نیزنی هعلن تدیعین هعله، سعو  رو کردهعزی 

 معزً نیزگیعرد و رار میالاللی و در موانیه به الگوهزی را ج و حعزکم معورد تونعه قعبین

بنلی و ارائه پیشعنیزد رو کرد مطلوب برای الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت در قزلب ناع

 هود.ارائه می

 

 مبانی نظری

هزی اصلی بشر بوده است.  زفمن راه  ز الگو ی برای تکزمل و پیشرفت، هاواره از دغلغه

نی و علوم دقیقه ر شه در ا ن پیشرفت علوم و فنون و پیلا گ علوم نل ل در حوزه انسز

ین گیری و فعزلیت نظری بعرای تدیعدغلغه و نیزز به صور  تزر خی دارد. امز سزبقه هکل

گردد. فلسفه ونودی ا ن نظر عز  ای به بعل از ننگ نیزنی دوم بزز میالگوهزی توسعه

لر ج ای از نیزن که عالتزً به تعنیزفمگی بخگ گسمرده زبی توسعهنیا تاله نیت ر شه

گرفمنل و بععلهز تحعت عنعزو ن مخملع  در قزمت کشورهزی تززه اسمقالل  زفمه قرار می

و ارائعه راهکعزر بعرای قعرار  نظیر نیزن سوم و کشورهزی درحزل توسعه نزمیعله هعلنل

و پر کردن خالء هز و تزخیرا  توسعه ای، بود. )ر اونعل  ایهز در ملار توسعهگرفمن آن

هز از هازن ابملا تحت تأثیر فضزی سیزسعی و ا علئولوک ک اله(. ا ن ت329 :1390 ،میلر

هز تحت عنوان نوسززی در دو قزلب و الگوی مماز ا، ممقزبل و رقیب نیزد نه هل که از آن

 ز راه رهل سرمز ه داری و وابسمگی نزم برده هل. مدنزی نظری ا ن دو الگو که به ترتیعب 

داری و راه رهل سرمز ه سیسم داهت، عنزو نهزی مکمب لیدرالیسم و مزرکر شه در آموزه

ای داری را بزب کرد که معنز ی نا تضعزد و تقزبعل دو الگعو توسععهراه رهل غیر سرمز ه

 نلاهت.

داری که بر بسمری گسعمرده از نظر عز  و تجربعه الگوی نوسززی  ز راه رهل سرمز ه

مزنعله را ر شعه در عالی لیدرالیسم اقمصزدی قرار داهعت، توسععه نیعزفمگی نوامعع عقب

دانسعت و تزکیعل مسزئل داخلی و حزکایت سزخمزرهزی و منزسدز  سنمی ا ن نوامعع می

گذار از سزخمزرهزی سنمی و تجربه سزخمزرهزی ملرن به هعکل  داهت که راه حل مسأله،

 :Andy summer)اسعت.  آنچه در نوامع اروپزی غربی و بعلهز ا زال  ممحله آمر کعز

 انل شعانلانی انماعزعی تغییعر و انمازعی تکزمل نظر ه تأثیر تحت الگو ا ن (14 .2009
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 دسعمه دو بعه نوامعع اسعز  بر و است وبر مزک  و دورکیم امیل اسونسر، هربر  مزننل

 نوامعع کعه اسعت فرا نعلی نوسعززی چعزرچوب، ا ن در. هودمی تقسیم ملرن و سنمی

 بعر در را مخملفعی هزیهنحلع مکمب ا ن. گردنلمی تدل ل ملرن به سنمی حزلت از بشری

( بلک ادو ن روسمو، رهل مراحل نظر ه) ای مرحله چنل نحله هزآن تر نمیم که گیردمی

 فرا نعل سعزخمزرگرا ی نحله ناز نله عنوان به پزرسونا تزلکو  مثالً. است سزخمزرگرا ی و

 احاعل. )کنعلمی ذکعر کشعورهز وضععیت و رفمزرهز تغییر در را نو ن وضعیت به حرکت

 سعوی از کعه اصعالحزتی بز سرد ننگ پز زن از پ  و ژه به زمزن گذهت بز(. 27 عی،سز

 الاللعیبین صعنلوق و نیعزنی بزنعک مزننل الاللیبین اقمصزدی نیزدهزی و پردازان نظر ه

 قعرار تونعه معورد توسععه درحزل کشورهزی هزیچزلگ و هرا ط و گرفت صور  پول

 (.439-442 :1389 ،الرک)بزری ک .هل ایتوسعه حرکت مدنزی گرفت،

 هزیسعزل در نوسززی مکمب رو گ بز هاامزن که است وابسمگی مکمب دوم، الگوی

 کایسعیون) اکعال مکمعب در ر شعه الگعو ا ن. هل فعزل دوم نیزنی ننگ از پ  ابملا ی

 نیعزفمگی توسععه دال عل بررسعی بعرای 1948 سعزل در کعه دارد( التین آمر کزی اقمصزد

 رائعول. گرفعت هعکل هعرا ط ا عن ندران برای راهی  زفمن و ینالت آمر کزی کشورهزی

 از فعزلمو انعاو و کزردوسعو فرنزنعلو سعزنمو ، دو  بزران، پل سونکل، اسوانلو پربیگ،

 بعه  ز سوم نیزن کشورهزی مزنلگی عقب ر شه که است مکمب ا ن نزم به پردازان نظر ه

 تلقعی  زفمعه توسععه رهزیکشعو به کشورهز ا ن وابسمگی در را توسعه حزل در اصطالح

 هعرا ط بعه تونعه بعز معیالدی 60 و 50 هزیدهه در الگو ( ا ن1358پل بزران؛ . )کردانل

 و هعزدولت تونعه معورد هعل  بعه  زفمعه، اسعمقالل تعززه کشورهزی بر حزکم راد کزلی

 بعرای آن تحقع  امکعزن ععلم و نزکزرآمعلی تلر ج به امز گرفت قرار سیزسی هزینر زن

 و رفعت حزهعیه بعه 1980 دهعه از عاعالً الگو ا ن و هل ثزبت توسعه زلدرح کشورهزی

 .(58 ،هیرزادی رضز) .مزنل بزقی نظر ه حل در صرفزً

در مقزبل ا ن دو الگو، هاواره  زفمن الگعوی سعومی دغلغعه ذهنعی برخعی د گعر از 

تاله داهعت تعز  پردازان توسعه بود. ا ن دغلغه ذهنی و نظری در  ک فضزی کلینظر ه

هزی مخمل  بعه و عژه اقمصعزدی و از ناله نقگ و کزرکرد دولت در حوزههاه زمینه در

توسعه خالءهز و نواقص دو الگوی غزلعب لیدرالیسعم و سوسیزلیسعم را رفعع کعرده و بعز 
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ا ن الگعو کعه عاعوم  هز، الگوی نل لی را ارائه کنل. مخزطبگیری از نقزط قو  آنبیره

زل توسعه اسعت و بعه عنعوان راه سعوم هعنزخمه هعل،  زفمه و درحکشورهز اعم از توسعه

نموانست در مقزبل امواج سیزسی دو الگوی غزلب به و عژه لیدرالیسعم، بعه  اگرچه در عال

مطعرح  نر زنی تزثیرگذار و کزرآمل تدل ل هود، امز هاواره به عنوان  عک دغلغعه و نیعزز

ایعت الگعوی هعلن و حزکبوده و احسز  دسعمیزبی بعه الگعوی نل عل در عصعر نیزنی

هزی سیزسی کشعورهزی توسععه  زفمعه تقو عت هز و نر زنلیدرالیسمی حمی در میزن دولت

 هله است.

سعززی و گیری، نر زنهاامزن بعز هعکل اگرچه تاله نظری برای  زفمن الگوی سوم

گیعلنا، تر ن نظر ه پرداز ا ن نر زن آنمونیرقزبت دو الگوی مورد اهزره آغزز هل امز میم

منمشعر کعرد.  1999نعو در سعزل  دموکراسعیسوسیزل سوم؛ راه زبی تحت عنوانبود که کم

گیلنا در ا ن کمزب تاله داهت تز نز گا نی برای سوسیزلیسم که بعه اعمقعزد وی معرده 

درانعلازی طعرح  عک چعی نل عل  است، پیلا کنل. بیزنه گیلنا برای طرح ا ن موضعو 

)هاچعون نیعزنی هعلن،  اسعتن است که در نیزن در نر عز بارگ ممنزسب بز تغییرا 

 .(32 :1386، آنمعونی گیعلناظیور اقمصزد نل ل و تحول در زنلگی خصوصعی معردم( )

اروپز ی در دهه اخیر دوبزره قلر  را در دست گرفمنل، در حزلی که فزقعل  هزیدموکرا 

 :1386، آنمونی گیعلنا ک پشموانه فلسفی منزسب بودنل و راه سوم ا ن خالء را پر کرد. )

و از  گعذردمیاز میزن سوسیزل دموکراسی کالسعیک و نوولیدرالیسعم  راه سوم گیلنا .(39

و در نیز ت به  ک انل شه و راهکزر بکر که فراتعر  بردمیهرکلام تجربه ای را به عزر ت 

انجزمل. تاله نظری گیلنا که در بسعمر تحعوال  پع  از پز عزن می هزستآناز هردوی 

نیت پزسخگو ی به نیززهزی نل لی اسعت کعه  ی درگیرد، تالهننگ سرد صور  می

آ عل. پزسعخگو ی بعه نیززهعزی نل عل از نظعر گیعلنا در عصر نیزنی هلن به ونود می

 مفیعوم از عالعی و روهعن درک آن، پیزمعلهزی و هعلن نیعزنی از دقیع  مسملام فیعم

 از خعود فیم راست، هفزفیت و مقوله چی تصحیح و تلقی  ملرن، نوامع در فردگرا ی

 .(18 :1389محاععود کر اععی، )محیطععی اسععت  ز سععت مسععزئل سیزسععی ودرک ززمزنسعع

هز ی که گیلنا در نظر ه راه سوم به آن اعمقعزد دارد بعر محعور نگعره مثدعت بعه ارزه

تحوال  نیزنی هلن، اعمقزد به برابری و علالت و اعمقزد به داهمن ح  و به هازن میاان 
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، هزی نیزن میینعی اسعت.)آنمونی گیعلناداهمن ح  مسوولیت پذ ری و تزکیل بر ارزه

ملنی، بززسززی اقمصزد از طر    نزمعه بززسززی سزخمزر حکومت، پروره .(138 :1387

ا جزد تعزدل و توازن در دخزلت  ز علم دخزلت دولت در اقمصزد، بززسعززی دولعت رفعزه 

مزن توسعه هنزخمی برای پیشدرد تواپذ ر نزمعه، نوسززی بومبرای حاز ت از اقشزر آسیب

اصل مورد نظر گیلنا  6اقمصزدی و حفزظت از محیط ز ست و نیز مزً اصالح نظزم نیزنی 

منمشر هعل،  2003هنزسی که در سزل برای پیشدرد ملل راه سوم است که در کمزب نزمعه

 .(631-2 : 1388 گیلنا،) بیزن هله است

ل اسموار است که تووری گیلنا بز انمقزدا  نلی موانه است. نقل نخست بر ا ن اص

راه سوم گیلنا هو ت و فلسفه مسمقلی نلارد کعه بعه عنعوان راه و الگعوی نل عل  اصوالً

مطرح هود. بر ا ن اسز  راه سوم گیلنا تالهی نظری برای اصالح احمیزط آمیا الگعوی 

راه سعوم  هزی سوسیزلیسم است. از سعوی  گعرلیدرالیسم بز قرض گرفمن از برخی آموزه

 مسعألهکنعل. نیزنی  عنی توسعه ارائعه نای مسأله ن ترمیممشخصی برای حل گیلنا راه

ای انلاز کشورهزی توسعه  زفمه بلکه هیوه حرکعت توسععهاصلی در حزل حزضر نه چشم

نوامعی است کعه در مسعیر توسععه قعرار گرفمعه و بعز امکزنعز  محعلود کعره زمعین و 

یت کشورهزی توسعه  زفمعه هزی نوظیوری مزننل محییط ز ست قرار است به وضعچزلگ

برسنل. و در نیز ت ا نکه گیلنا برای چگونگی عالیزتی هلن ملل خعود در موانیعه بعز 

 تعوانیمالگوی قزلب و هاچنین الگوهزی درحزل ظیور د گر سزکت است. از ا ن زاو عه 

کزرانه و بز پذ ره اصعل و واقعیعت گفت نگزه گیلنا به تحوال  در حزل وقو ، محزفظه

 بزهل.زکم  عنی لیدرالیسم میالگوی ح

هز و ممغیرهز و عوامل نل عل الاللی و امکزن بروز و ظیور پل لهدر تدیین هرا ط بین

الالعل مطعرح اسعت ادبیز  روابط بین هزی د گری دربه و ژه الگوهزی توسعه ای، نظر ه

الاللعی هعزی بینو نظر عه رک م توان به نظر ه ثدز  مدمنی بعر سعیطرهکه در ا ن زمینه می

هز اگرچه به طعور مسعمقیم بعه مقولعه ظیعور و عالکعرد الگوهعزی اهزره کرد. ا ن نظر ه

توان ا ن مقولعه الالل، میپردازنل امز بز تدیین هرا ط کلی حزکم بر نظزم بینای نایتوسعه

از سوی رابر  کزک  بز بسعط  1970دهه  هز برداهت کرد. نظر ه هژمونی دررا هم از آن

معمقل بعود  1930نی مطرح هل. گرامشی ممفکر مزرکسیسیت ا مزلیز ی در دهه نظر ه هژمو
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توانل رهدعری فکعری نیزن را تدیین کنل، بیمر می ای بموانل بیمر از سز ر نچنزنچه نزمعه

الاللی مسلط هعود و ا عن از مقدولیعت و نوامع د گر را در اخمیزر بگیرد و بر عرصه بین

هزی گیرد که چنزنچه رک مامشی بز ا ن تحلیل نمیجه میمشروعیت نیا برخوردار است. گر

سیل حسعین ) کاونیسمی خود را بز ا ن هرا ط تطدی  نلهنل محکوم به زوال خواهنل بود

(. ا ن د لگزه بعلهز زمینه طرح نظر ه ثدعز  مدمنعی بعر سعیطره از 200 :1388 ،زادهسی 

 .(120 :1387 ،رابر  گیلوعین)انل شانلانی مزننل کینلل برگر و رابر  گیلوین هل  سوی

الاللی بز ل هازهنعگ بعز ای در عرصه بینبر اسز  ا ن نظر ه هر تحرک  ز الگوی توسعه

اصول لیدرالیسم اقمصزی بزهل و قلر  هژمون مسوولیت ا جزد ا ن هازهنگی را بر عیعله 

وودز و برتنهز بز تونه به فروپزهی نظزم دارد. در اتمقزد از ا ن نظر ه برخی از توور یسین

را مطعرح سعزخمنل کعه بعه  تضعی  نظر ه ثدز  مدمنی بر هژمونی، نظر ه پ  از هژمونی

رابعر  کعوهین و  (M. Solomon:2014.125)الاللی منمیی هعل. هزی بیننظر ه رک م

الاللی تاله کردنل هزی بدنپردازان هسمنل که در قزلب نظر ه رک مکراسنر از ناله نظر ه

الاللی را تدیین هز در نظزم هرج و مرج آمیا بینمزر مدمنی بر قواعل دولتتز دلیل ونود رف

 .(700 :1383 ،نزن بلی ، اسمیو اسایت) کنل

هعز اهعزره داهعت، نظر عزتی توان به آنآخر ن بخگ از نظر زتی که در ا ن رابطه می

رابطعه انل. در ا عن است که در تحلیل و تدیین تحوال  مربوط به نیزنی هلن ارائه هعله

هزی هعزنمینگمون تر ن نظر ز ، نظر ه پز زن تزر خ فوکو زمز، نظر ه برخورد تالنهزخص

هزی کالن موافع  و مخعزل  نیعزنی هعلن را نظر ه است ضان ا نکه در ا ن راسمز ندز ل

به طعور مدسعوط در کمعزبی تدعین  92بر اسز  نظر ه فوکو زمز که در سزل نزد له گرفت. 

 رالیسم بز بز چادره بعر رونعلهزی سعیز ، اقمصعزدی و فرهنگعی،هل، در عصر نل ل، لید

هز به صعور  پراکنعله و دهل هرچنل ا ن آموزههزی د گر را نایآفر نی آموزهزمینه نقگ

. فروپزهی د وار بعرلین و اتحعزد .(Francis Fukuyama.1989) .هونلضعی  ظزهر می

امعز تحعوال  بععلی در  نازهیر هوروی به سرعت نظر ه فوکو زمعز را نیعزنی سعزخت

در  الاللی به و ژه خزورمیزنه، ا ن نظر ه را بز نقعلهزی نعلی موانعه سعزخت.عرصه بین

هز را مطعرح سعزخت. تقزبل بز ا ن نظر عه، سعزموئل هعزنمینگمون، نظر عه برخعورد تاعلن

ای در مجله معمدر فزرن افرز، سعی کعرد بعه نظر عه بز انمشزر مقزله 93هزنمینگمون در سزل 
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هز که معمقل بعه ورود بعه و زمز، پزسخ دهل. هزنمینگمون بز نفی هل ل ا ن د لگزه لیدرالفوک

دوران از ثدز  و امنیت بز حزکایت لیدرالیسم بودنل، تزکیعل داهعت کعه دوره نل علی از 

 Samuel)هز آغزز خواهل هل که از لحزظ هکل و مزهیت، تالنی خواهل بود. در گیری

Huntington: 1993) گمون بعلهز حزدثه  ززده سومزمدر و پل له القزعله بعه عنعوان هزنمین

 هزی خود دانست.نازدی از اسالم افراطی را مو ل نظر ه برخورد تالن

به طور کلی، رو کردهزی نظری به مقولعه توسععه و الگوهعزی توسععه ای در عصعر 

و سعلدی  نیزنی هلن، طی  مخملفی از خوهدینزنه و بلبینزنه، مواف  و مخزل  و ا جعزبی

هعزی لیدرالیسعمی بعر رسل بعز غلدعه نسعدی آموزهگیرد. بز ا ن ونود به نظر میرا در بر می

ای لیدرالیسعم، فضزی عاومی توسعه و حرکت کشورهزی درحزل توسعه در معلار توسععه

هزی توسعه ای بز رونلهزی درحزل انجعزم هزی نظری بر محور تطدی  حرکتعاله تاله

هزی انمقزدی به الگوی حزکم بیمشر مزهیت اصعالحی  ن راسمز نظر هنیزنی قرار دارد. در ا

هزی فکری مقزبعل و حمعی از بطعن محزفعل و ارهزدی پیلا کرده است که از درون نر زن

هزی مخملع  راد کزلیسعم از نالعه مکمعب هعود. نحلعهفکری نظزم لیدرالیسم هنیله می

الاللعی را هاچنعزن م مونود بینانمقزدی که امروزه در حزهیه تحوال  نیزنی هسمنل، نظ

تعوان بعه انل شعانلانی مزننعل کننعل. در ا عن رابطعه میاسمعازرگرانه و نزبرابر قلالاد می

چزمسکی، رابر  کزک  و هزبرمز  اهزره کرد. در مقزبعل در میعزن ممفکعران لیدعرال، نوام

گیری لبینزن که معمقلنل توان و اسمعلاد عظیای در نیعزن در حعزل هعکعالوه بر خوه

هزی منمقلی که معمقل بعه ضعرور  ا جعزد است و آ نله عصر بیمری خواهل بود، نر زن

انل. نوزف اسمیگلیما برنعله ای نیزنی هسمنل، فعزل هلهاصالحز  در فرا نلهزی توسعه

هزی اخیر نظر ز  انمقزدی تعومم نز اه صلح نوبل از ناله انل شانلانی است که در سزل

ای در نیعزن تعاله کعرده اسعت ی عزدالنه کعردن رونعلهزی توسععهبز ارائه راهکزر برا

 .(345-335 :1386، نوزف اسمیگلیما)

آ عل، تر ن ممفکر در ا ن حوزه که از برنلگزن صلح نوبل نیا بعه هعازر میامز برنسمه

خواه نیا مشیور گرا و علالتگرا، انسزنبزهل که به عنوان اقمصزددان اخالقآمزرتیز سن می

هزی اخیر منمشر کرده، تاله داهعمه بعر زرتیز سن در آثزر تزثیرگذاری که در سزلاست. آم

اخالقعی و انماعزعی بعه مقولعه  رو کردی انسزنی، ای و مزدی،خالف رو کردهزی کلیشه
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معمقعل  ،"توسععه بعه مثزبعه آزادی "سن در کمعزب مشعیور  و توسعه داهمه بزهل. اقمصزد

)هعز و هعلف اصعلی توسععه، حعذف نزآزادی ی اسعتعصزره انعوا  آزاد ،توسعه است:

Unfreedomهز اسعت. توسععه برخعورداری از زنعلگی ( و افاا گ دامنه انمخزب انسعزن

 معزً نیزسعن  .(34 :1381 آمزرتیز سن،) .دلخواه بز تونه به هو ت فرهنگی هر نزمعه است

قعر و رون  اقمصزدی حزصل هعله، ف قصل دارد پزسخ دهل که چرا علی رغم سؤالبه ا ن 

هعزی توان فقعر و نعزبرابری را رفعع کعرد. تالهدارد و چگونه می نزبرا ری هاچنزن ادامه

ای نل عل بعه سعوی مطزلععز  توسععه بعز نگعزه انسعزنی و نظری آمزرتیعز سعن، در چعه

ای مورد تونه و اسعمقدزل قعرار گرفعت. تجربعه خواهزنه بزز کرد و به طور گسمردهعلالت

ز نظر ز  وی صور  گرفت نشزن داد که هر تعاله نظعری آمزرتیز سن و برخوردی که ب

ای در صورتیکه نگعزه انسعزنی و هزی توسعهبرای اصالح  ز کزرآمل کردن اهلاف و روه

ممعزلی بر آن حزکم بوده و منزفع عاومی را مل نظر داهمه بزهل، بز اسمقدزل موانه هعله و 

 کنل.ای کاک میبه رونلهزی توسعه

 

 ی پیشرفت؛ ماهیت و ابعادالگوی اسالمی ایران

الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت در هرا ط حزکایت  ک الگوی خزص و بعه عنعوان  عک 

الگوی بومی توسععه و پیشعرفت هاعواره  ضرور  تزر خی مورد تونه قرار گرفمه است.

 ک نیزز برای ا رانیزن در تزر خ معزصر کشور مطرح بوده است امز بز ونود تجربه برخعی 

زلب فکری و سیزسی، الگوی مطلعوب، کزمعل و قزبعل انعرا هعکل نگرفمعه تحرکز  در ق

هعلن برخعی قواععل و دهه از پیروزی انقالب اسالمی و نیزد نه 4است. گذهت بیگ از 

گیری الگعوی ممفعزو  از الگعوی را عح بعز الاامز  نیزدی، فکری و سیزسی هرا ط هکل

ر نسدی فعراهم سعزخمه اسعت. به طو و ژگی میم بومی بودن، را بیگ از هر زمزن د گری

ا ن هرا ط عالتزً تحت تأثیر فعزل هلن ممغیرهز ی است که در پرتو تحوال  سیزسعی و 

توانل زمینه هو ت بخشی و پز لاری الگوی نل ل را مونب گردد. ا ن می انمازعی اخیر

 ممغیرهز به دو دسمه عاومی و اخمصزصی قزبل تقسیم است.
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 متغیرهای عمومی -الف 

ای معل نظعر برای ارائه الگعوی توسععه مغیرهز که در هاه تحرکز  فکری و سیزسیا ن م

 بزهل.گرا ی میگرا ی و نیزنگرا ی، قلر گرا ی، بومیاست، هزمل توسعه

ای اسعت. توسعه گرا ی مزهیت و هلف اصلی هعر الگعوی توسععه توسعه گرا ی:-1

ای است، هر تحعرک زی توسعهای که در واقع نقشه راه الگوهبلون داهمن اهلاف توسعه

هعود. فلسعفه ونعودی الگعوی اسعالمی ا رانعی ای به انحراف سیزسی کشعیله میتوسعه

ها نعه، سعر ع و پز علار پیشرفت نیا بر ا ن اصل اسزسی  عنی ارائه طر   برای گعذار کم

 ای اسموار است.توسعه

مدمنعی بعر  ای به طور طدیععی و در نگعزه نخسعت بز علگذار توسعه بومی گرا ی: -2

الاامز ، هرا ط و نیززهزی بومی مدمنی بزهل. در واقع اصلی بنیزد ن بومی گرا ی،  کی از 

عوامل هو ت بخگ الگوی اسالمی ا رانی پیشعرفت اسعت امعز ا عن الگعو بعرای امکعزن 

پذ ر بزهل به ا ن معنعز کعه امکعزن حرکعت گرا ی انعطزفگسمره نیزنی، در ممغیر بومی

 کنل ونود داهمه بزهل.کشوری که در قزلب ا ن الگو حرکت می توسعه بومی برای هر

ای، ا جزد قلر  اسعت. الگعوی واقعیت د گر در هر تحرک توسعه گرا ی:قلر  -3

ای بلون در نظر داهمن فرآ نلهز و نمز ج واقعی قعلر ، الگعو ی عقعیم و نعزقص توسعه

   زفمن عوامل و بزز گران ای به طور طدیعی بز ل به قلراست. در واقع هر الگوی توسعه

هزی اقمصزدی، انماعزعی و آن منجر هود. ا ن قلر  به طور طدیعی در افاا گ توانانلی

به تدع آن سیزسی تجلی پیلا کرده که خود از عوامعل تضعاین کزرآمعلی و پز علاری هعر 

ای است. ممغیر قلر  در مورد الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت بز تونعه بعه الگوی توسعه

 ای برخوردار است.یرهزی خزص و منحصر به فرد آن از اهایت و ژهممغ

الاللی، در نورد لن گرا ی، بر امکزن گسمره بینممغیر عاومی نیزن گرا ی:نیزن -4

مرزهزی سیزسی رسای و ضرور  تسری به د گر نوامعع و تعزمعل بعز الگوهعزی د گعر 

و الیزم بخشی محعلود بعه محصور مزنلن در مرزهزی سیزسی و پزسخگو ی  اسموار است.

سعززد. ای را فعراهم می ک کشور  ز  ک نزمععه، معرگ زودهنگعزم هعر الگعوی توسععه

آفر نعی در عرصعه نیعزنی، ای در گرو نقگپز نلگی، بزلنلگی و پو ز ی هر الگوی توسعه

ای بعه و عژه و رقزبت بز د گر الگوهزی توسععه موانیه بز نیززهز و اقمضزئز  سز ر نوامع
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گرا ی بز تونه به دو مشخصه اسعالمی بعودن ا عران و در ممغیر نیزن زکم است.الگوی ح

حزل توسعه بودن آن برای دو مجاوعه کشورهزی اسالمی و در حزل توسععه بز عل الیعزم 

 کنل.بخگ، راهدر و راهگشز بزهل. ا ن اصل مزنلگزری و پو ز ی الگو را تضاین می

 

 متغیرهای خاص -ب

هعزی اصعیل انقعالب اسعالمی، ممغیرهعز ی و برنسمگی آموزه گرا یمحوری، علالتد ن

توانل عزمل تاز ا، نذابیت و حمی برتری الگوی اسالمی ا رانی پیشعرفت در است که می

برابر سز ر الگوهز از سوی طراحزن ا ن الگو قلالاد هله و در زمعره ممغیرهعزی بننیعزد ن 

ای قوم ممغیرهزی عزم الگوی توسعهکننله و مدهنله، تقو تسزز قرار گرفمه و هکلهو ت

 بزهل.

تر ن ممغیر در الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت، تر ن و هزخصمحوری: میمد ن -1

ای مماعز ا محوری آن است که به طعور مشخصعی آن را از سعز ر الگوهعزی توسععهد ن

 در عنوان الگو کزمالً مشخص است. "اسالمی  "سززد. ا ن میم از تقلم واکه می

گرا ی: ممغیر علالت گرا ی در کنزر د ن محوری، انگیاه و دلیعل اصعلی علالت -2

گیری الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت است. ا ن ممغیر عاعلتزً مدمنعی بعر  عک برای هکل

ای بوده که معمقل است انمقزد عزم، نیزنی و د ر نه نسدت به الگوهزی را ج و فعزل توسعه

تعونیی بعه ععلالت و برابعری داگری و بیتر ن مشکل و چزلگ الگوهزی را ج سعومیم

هزی د نعی از  عک سعو و انمظعزر نیعزنی و گرا ی بز تونه به آموزهاست. نز گزه علالت

عاومی از نز گزه بارگی در الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت برخوردار است. برا ن اسز  

 ا ن الگو بر دو بزل توسعه و علالت توامزن مجیا است.

تعر ن عوامعل بزلنعلگی، انقعالب اسعالمی:  کعی از میمهعزی برنسمگی آموزه -3

هعزی پیشعرو نذابیت و پو ز ی الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت، انقعالب اسعالمی و آموزه

سعززی هزی د نی، سیزسی و انمازعی انقعالب اسعالمی بعز تونعه بعه نر زناست. آموزه

الگوی اسالمی ا رانی کننله حرکت توانل بسمرسزز و روانالاللی میگسمرده در عرصه بین

بززی و تفسیرهزی محلود قرار نگیرد و به پیشرفت بزهل مشروط بر ا نکه در دام سیزست

 هزی نیزنی آن تونه هود.ابعزد و ظرفیت
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و هعرا ط داخلعی بعرای الگعوی اسعالمی ا رانعی  هزبز فرض فراهم بودن هاه زمینعه

رد ا عن الگعو در عرصعه هعزی معورد اهعزره، عالکعپیشرفت بز لحزظ ممغیرهعز و ظرفیت

الالل و در موانیه بز سز ر الگوهز از اهایت و حسزسیت بزال ی برخعوردار اسعت کعه بین

ای در محععیط آفر نععی الگوهععزی توسعععهگزنععه نقگ 4در بخععگ بعععلی بععه رو کردهععزی 

 هود.الاللی پرداخمه میبین

 

 گانه در ارتباط الگوهای توسعه ای با نظام بین الملل 4رویکردهای 

داخلعی  عز  صعرفزًای ، پل علهتوسععهای بیزنگر ا عن اسعت کعه در رونلهزی توسعه تأمل

مدنعزی تحلیعل  توانلیمالاللی نیست. در ا ن زمینه اصطالح توسعه دروناای برونگرا بین

دهل که قرار گرفمن در معلار توسععه کشورهزی موف  نشزن می تجربهقرار گیرد. در واقع 

حرکعت  بسمرهزی داخلی و خزرنی است. به عدعزر  د گعرمسملام فراهم هلن هاامزن 

گیععری از ای مسععملام بیرهو اسععمزنلاردهزی نیععزنی توسعععه در نیععت اهععلاف، الاامععز 

هزی داخلی به هاراه . بنزبرا ن فعزل هلن ظرفیتاستالاللی هزی بینهز و ظرفیتفرصت

رهز در ابمعلای امللی، دو روی سعکه توسععه کشعوهزی بینهز و هزخصالاامز ، فرصت

هعزی داخعل و خعزرنی هاامزنی فعزل هعلن ظرفیت . در گذهمهبزهلیم کم قرن بیست

توسعه امری نزدر  ز تصزدفی بود امز در حزل حزضر بز تونعه بعه فراگیعر هعلن تاعز ال  

هعزی گرا ی در میزن نوامع و کشورهزی مخمل  و تاله برای فعزل کردن ظرفیتتوسعه

الاللعی توسععه از قیعل وبنعلهزی سیزسعی و هعزی بینن ظرفیتداخلی توسعه و آزاد هل

در پرتو امواج نیزنی هلن، زمینه تعزمعل و نقعگ تکایلعی  هزآنا لئولوک ک و گسمره 

تر مییز است. ها نههزی داخلی و خزرنی توسعه برای نوامع مخمل  بیشمر و کمظرفیت

در درون سعزخمزرهزی داخلعی  نقطه آغزز ا ن حرکت فعزل هلن گرا شز  توسعه گرا ی

کشورهزست هرچنل نقگ ممغیرهزی خزرنی در فعزل هعلن ا عن گرا شعز  قزبعل انکعزر 

 .(Sen,S.2007,57)نیست. 

ای، بعه طعور بز ا ن تفزسیر و بز تونه به کزرکرد فرامرزی و نیزنی هر الگوی توسععه

و عژه بعز الگعوی  الاللی و بعه طعورطدیعی زمینه ارتدزط بین الگوهزی فعزل در عرصه بین

ای ا جعزد هود. در واقع در نو  و مزهیت ارتدزطی که بین الگوهزی توسعهحزکم فراهم می
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ای هود. بعه طعور طدیععی هعر الگعوی توسععهتعیین می هزآنهود، کزرا ی و موفقیت می

تاله دارد در رقزبت بز سز ر الگوهز، اثرگذاری و مونود ت خود را ثزبت کنعل. در ا عن 

ای سعی در حذف رقدز و پز لاری خعود دارنعل و در ا عن زبمی الگوهزی توسعههرا ط رق

 گیرنل.راسمز از هر اباار و راهدردی بیره می

ای در هرا ط حزضعر، الگعوی چنزنکه در صفحز  قدل بیزن هل، الگوی حزکم توسعه

رقیب دهه پیگ بز تضعی   3داری است که از هزی نظزم سرمز هلیدرالیسمی مدمنی بر آموزه

سنمی خود  عنی الگوی سوسیزلیسمی به الگو ی قزلب تدل ل هله است. بز تونه بعه نفعوذ 

سیزسعی و اقمصعزدی  نظعزمنیروهزی ا ن الگو در درون سعزخمزرهزی حعزکم بعر  عوامل و

الاللی تزکنون الگو ی که توان رقزبت بز الگوی لیدرالیسمی توسعه را داهمه بزهل، ظزهر بین

 نشله است.

هود و زمینعه ای اخیر که از آن به عنوان موج دوم توسعه نزم برده میتوسعهتحرکز  

هزی نوظیور اقمصزدی هل نیا نه مدمنی بعر الگعوی نل عل بلکعه برمدنعزی پیلا گ قلر 

اری است. بنزبرا ن بز ل ا عن واقعیعت را پعذ رفت کعه هله نظزم سرمز ههزی نیزد نهآموزه

در حزل حزضر علی رغم انمقزدا  نلی به مزهیعت و  داریای نظزم سرمز هالگوی توسعه

به الگو ی فراگیر و بز نفوذ و نیزد نعه هعله  اهلاف ان از سوی کشورهز و نوامع مخمل 

هود. روز بر قلر  و اثرگذاری آن افاوده میو روزبه هله استدر عرصه نیزنی تدل ل 

، امعری هعزآنزنعلگزری ای نل ل و امکعزن مدر ا ن هرا ط ظیور و بروز الگوهزی توسعه

تاله نعلی و واقععی  عاالًسخت، پرها نه و سنگین است. هز ل به ا ن دلیل است که 

نشعینی آن برای طراحی و ارائه  ک الگوی ممفزو  پ  از هکست سوسیزلیسعم و حزهیه

ای  عنعی تر ن راه توسععهها نهتر ن و کمصور  نگرفمه است و کشورهز و نوامع سزده

 هزی فرهنگعی و هعو میرغم هاه نواقص، ز زنمی بز الگوی غزلب عالیهاراهی و هاگز

انل. در ا ن راسمز حمی برخی کشورهز مزننل چعین هزی ملی و بومی، انمخزب کردهو ها نه

داری بودنعل، و روسیه که زمزنی میل الگوی سوسیزلیسمی و دهان سخت الگوی سعرمز ه

ن کردن آن، در بطن الگعوی رقیعب قعرار بز کنزر گذاهمن الگوی سنمی خود و حزهیه نشی

هزی آن حرکت کعرده و الدمعه بعه دسعمزورهزی بارگعی در حعوزه گرفمه و بر مدنزی آموزه

ای بعرای تثدیعت موقعیعت الگعوی انعل. ا عن تجربعه زمینعهاقمصزدی هم دست پیعلا کرده
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زم داری در عرصه نیزنی و گرا گ بیشمر به آن در میزن نوامعی که به تعززگی گعسرمز ه

ای بعرای طراحعی و ارائعه انل، هله اسعت. در ا عن هعرا ط ارادهدر مسیر توسعه گذاهمه

ای ممفزو  از الگوی حزکم ونود نلارد  ز نعزدر اسعت. امعز بعه نظعر الگوی نل ل توسعه

رسل که ا ن هرا ط پز زن راه بزهل. در هرا ط کنونی طراحی، ارائه و انرای الگعو ی نای

پذ ر و منطقی ندزهل امز پذ ره کزمعل ی حزکم، هز ل امری امکزنممفزو  و ممضزدبز الگو

وچرای الگوی حزکم و تن دادن به هاه آثزر و پیزمعلهزی منفعی آن، نیعا امعری چونو بی

 رسل.منطقی و معقول نیا به نظر نای

هعز، هنجزرهعز و کنل که نوامع بعز حفعظ و تقو عت ارزهعقالنیت و منط  حکم می

ا نل توسعه را تجربه کننل و در ا ن زمینه کامر ن ها نعه را پرداخعت هزی بومی، فرآموزه

کننل. در نمیجه هر گونه اقلامی در نیت دسمیزبی به اهلاف واقعی توسعه بز حفظ هو ت 

هعزی نظعری بعرای هزی ملی و بومی امری پسنل له و مورد حاز ت است. تالهو ارزه

ا ن راسمز قزبل دفز  و حاز عت اسعت.  طراحی و ارائه الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت در

نکمععه قزبععل تونععه در ا ععن زمینععه، طراحععی و تععلو ن ا ععن الگععو بععر اسععز  معیزرهععز و 

بینزنه بلور از هعزرگرا ی و آرمزنگرا ی صرف است. الگوی عرضه هله هزی واقعهزخص

ل الاللی هم داهمه بزهبز ل عالوه بر پذ ره داخلی، امکزن عرضه و پذ ره در سطح بین

نلارد. ضان  چرا که محلود هلن الگو به مرزهزی داخلی معنز ی نا مرگ زودهنگزم آن

ا نکه هر الگوی نز گا نی بز ل پزسخگوی منزسدی برای مسزئلی هاچون برابری، علالت، 

 .(180: 1386 ،آلک  کزلینیکو )توسعه، دموکراسی و محیط ز ست به طور توامزن بزهل

ای در گعرو ارتدعزط و رقزبعت بعز سعز ر الگوهعز و وسعهاز سوی د گر حیز  هر الگوی ت

 واکنشی تعزمل انفعزلی، تقزبل فعزل، تقزبل کرد رو 4 بز ا ن مفروضز  الگوی حزکم است.

ارتدعزط میعزن الگعوی اسعالمی ا رانعی پیشعرفت و  ( درفعزلگرا )کنگ تعزمل( و انفعزلی)

ذ عل بعه تدیعین آن پرداخمعه الاللی قزبل تونه است کعه در الگوهزی حزکم در عرصه بین

 هود.می
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 رویکرد تقابل فعال -الف

ظیور و بروز  ک الگو به نزکزرآملی و نقص الگو  ز الگوهعزی را عج در تحقع  اهعلاف  

ای نیا نسدی است و بنز به نیززهعز، هعرا ط زمعزنی و گردد. اهلاف توسعهای بزز میتوسعه

هعود. در  عک نگعزه کلعی، عه تعیعین میهز و هنجزرهز هر نزممکزنی، اقمضزئز  و ارزه

ای ای در ا ن را طعه ععالوه بعر ارائعه راهکزرهعزی توسععههلف اصلی هر الگوی توسعه

بعردن اهعلاف و  سعؤالنل ل، تدل ل هعلن بعه الگعوی اصعلی و غزلعب از طر ع  ز عر 

ای نل ل در ا ن راسمز حزمالن الگوی توسعه ای الگوهزی فعزل است.رو کردهزی توسعه

 تعوممتقزبلی  دارنل تز نز گا ن الگو  ز الگوهزی را ج و غزلب هونل. بنزبرا ن رفمزرتاله 

هز و اباارهعز بعرای بز تخزصای در قدزل الگوهزی رقیب در پیگ گرفمعه و از تاعزم هعیوه

افااری ی ا لئولوک ک و اباارهعزی سعختهززستیستحق  اسمراتژی حذف رقدز از ناله 

و کرد بسعمگی بعه تعوان و قعلر  تزثیرگعذاری و نعذابیت کزرا ی ا ن ر گیرنل.می بیره

الاللی میعاان پعذ ره آن در میعزن کشعورهز و نوامعع دارد. الگوی نل ل در عرصه بین

آفر نی آن در مقزبعل الگعو  عز بیشمر بزهل، به هازن میعاان چعزلگ ریتأثهرچه ا ن توان و 

قزبت و تقزبل از حزلعت هز، رالگوهزی رقیب بیشمر است و چه بسز بز هل  گرفمن چزلگ

ممارکا بر موضو  توسعه، مزهیت ا علولوک ک و سیزسعی گرفمعه و دامنعه  صرفزًعزدی و 

هز را گسمرده سززد. ا ن هرا ط به طور خزص، به واکنگ الگوی حزکم نیا بسعمگی چزلگ

دارد. به طور طدیعی، الگوی حزکم در مقزبل ظیور و کنگ الگوهعزی نل عل، بعه تنزسعب 

کنععل از هععر اقععلام نظععری و عالععی بععرای تضعععی  و داده و تععاله میواکععنگ نشععزن 

 الاامعزًبنعزبرا ن  (Kensei Hiwaki. 2011. 61-65)اثرگذاری نلعوگیری ناز عل. کزهگ

گیرد و چه بسز واکعنگ الگعوی حعزکم نای نشأ از الگوهزی نل ل  صرفزًآفر نی چزلگ

اتخزذ چنین رو کعردی زمینه بروز چزلگ و تشل ل آن بزهل. هکست و حذف سرنوهت 

خواهل بود که در مورد هم الگوی نل ل و هم الگوهزی فعلی و غزلب امکزن پذ ر اسعت 

تر است. ناونه واقععی هرچنل ا ن وضعیت به لحزظ تجربه در مورد الگوی نل ل محموم

و عینی ا ن رو کرد در منزسدز  دو الگوی لیدرالیسم و سوسیزلیسم در طول قعرن بیسعمم 

به هکست و حذف  مزً نیزهزی سیزسی و امنیمی، هود که بز ورود تقزبل به حوزهناز زن می

سوسیزلیسم از گردونه رقزبت و میلانلاری لیدرالیسم هل. ناونه امروز ن ا ن رو کرد کعه 
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بیشمر مزهیعت سیزسعی و ا علئولوک ک دارد در معورد طزلدعزن و القزععله و حمعی داععگ 

ای مشعخص زسی اگرچه فزقل هرگونه الگوی توسععههزی سیتوان مثزل زد. ا ن نر زنمی

داری در هعزی نظعزم سعرمز هآموزه بزهنل امز به طور مشخص تقزبل بز نظزم لیدرالیسم ومی

هز به هزی مخمل  و از ناله توسعه، و حذف ا ن نظزم سیزست راهدری ا ن نر زنحوزه

 آِ ل.هازر می

 

 رویکرد تقابل انفعالی -ب

ای نل ل، تقزبل انفعزلی اسعت. در ا عن مظزر در مورد الگوهزی توسعهرو کرد دوم قزبل ان

هزی ممفزو  و ممضزد بز الگعوی رو کرد، عوامل و حزمالن الگوی نل ل، مواضع و آموزه

حزکم دارنل امز بر خالف رو کرد نخست، نیت واقععی بعرای نعز گا نی الگعوی حعزکم 

نل. رفمزر عوامعل نیعا در ظعزهر مزهیعت بزهنلارنل بلکه به دندزل ا جزد چزلگ برای آن می

بعز عوامعل الگعوی  تخزصای دارد و در عال سعی در حفظ منزسدز  اقمصزدی و سیزسی

حزکم دارنل. اسمراتژی اصلی ا ن الگو در موانیه بز الگوی حزکم، فشزر سیزسی تعومم بعز 

زنی برای حفظ خود و نه حذف رقیب است. فضزسززی سیزسی نیعا تزکمیعک عاعله چزنه

الاللعی اسعت. دا عره عالکعرد و حعوزه  ن رو کعرد در صعحنه سیزسعت داخلعی و بینا

نیا محلود است. عوامل الگعوی نل عل  تزثیرگذاری ا ن رو کرد به لحزظ زمزنی و مکزنی

اگرچه بز اتخزذ ا ن رو کرد ماکن است در ممن نر زن سیزسی نیا قرار گیرنل امز به دلیل 

هعزی راهکزرهعزی ممفعزو  و کزرآمعل در حوزه مزهیت هعزری و ظعزهری و ععلم ارائعه

از صحنه سیزسی کنزر رفمعه و عاعالً منعاوی گردنعل. حعوزه تعأثیر  اقمصزدی و انمازعی،

 بزهعل.هز نیا به لحزظ نغرافیزی، محلود به  ک منطقه و چنل کشور خزص میگذاری آن

، ضعع  و اتخزذ رو کرد تقزبل انفعزلی از سوی الگوی نل ل، نزهی از ععواملی هاچعون

الاللی، پز ین بودن قلر  مزنور سیزسی و نزتوانی در ا جزد نزذبه و پذ ره در سطح بین

اقمصزدی، ضع  مدزنی نظری و هاچنین درک واقعیت علم امکزن رو زرو ی بز عوامعل و 

هعزی الگععوی حععزکم و نگرانعی از حععذف زودهنگععزم از عرصعه رقزبععت سیزسععی و آموزه

راسمز، بز ل به واکنگ الگعوی حعزکم بعه ظیعور و رو کعرد  بزهل. در ا نا لئولوک ک می

تقزبلی الگوی نل ل نیا اهزره کرد. عوامل الگوی حزکم اگرچه از نزنعب الگعوی نل عل 
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کعردن، کننل امز تازم توان خود را بعرای انعاوا، محعلود سعززی، خنثیاحسز  خطر نای

هزی بعرای کعزهگ ها نعهحذف الگوی نل ل از گردونه رقزبت  نزکزرآمل سزخمن و نیز مزً

سیزسی و احمازالً امنیمی به کزر خواهنل بست. سرنوهت ا ن رو کعرد نیعا حعذف، انعاوا 

خواهل بود هرچنل در مقز سه بز رو کرد تقزبل فعزل، ها نه کامری برای الگوهزی رقیعب 

الگعوی  تعوان در معورددر پی دارد. ناونه عینعی ا عن رو کعرد در هعرا ط کنعونی را می

نو ن راد کزل آمر کزی التین مثزل زد. ا ن نر زن از ابملای قرن بیست و کعم گرای چی

گیری از نر زن سنمی چی در آمر کزی التعین هعکل گرفعت و بز بیره به رهدری چزوز و

رغم ورود قلرتانعل خیلی سر ع توانست به نر زنی تزثیرگذار در منطقه تدل ل هود. علی

به عرصه سیزسی داخلی ننل کشور خزص در منطقه و  در ابملا، در ادامه دامنه فعزلیت آن

امز در حوزه تزثیرگذار اقمصزدی  سیزست خزرنی آنیم در قدزل ا زال  ممحله محلود هل.

هله لیدرالیسم تلاوم پیلا کرد و چه بسز تقو ت هعل. در هزی نیزد نهو توسعه، عاالً آموزه

ای و الاامز  داخلی و منطقعهگرای راد کزل، واقع ضع  مدزنی نظری توسعه الگوی چی

در حعوزه  داری قعلر  معزنور ا عن الگعو راهاچنین الاامز  محلودکننله نظزم سعرمز ه

ای محلود کرده و ا ن مسأله مونب علم گسمره بیشمر ا عن الگعو از اقمصزدی و توسعه

 .((Darryl McLeod. 2011,هود.اضاحالل تلر جی آن از سوی د گر می  ک سو و

 

 تعامل انفعالیرویکرد  -ج

 رو کرد سوم بر خالف دو رو کرد قدل مزهیت تعزملی بز هرا ط و الگوهزی مونود دارد.

امز نه از نو  فعزل بلکه انفعزل. حزمالن الگوی بز اتخزذ رو کرد تعزمعل انفععزلی بعه نعزی 

هعز و رونعلهزی تحایلعی ای غزلب، تاله دارنعل بعز آموزهتأثیر گذاری بر الگوی توسعه

ای هزی مخمل  توسعهالاللی کنزر آ نل امز اصالحزتی در حوزهزکم در سطح بینالگوی ح

در داخل کشور ممنزسب بز الاامز  مزهوی و روز انجزم دهنل. بنزبرا ن هلف اصعلی ا عن 

 ای حزکم در داخل و هاراهعی هاکعزری بعزرو کرد، اصالح آثزر و عوامل الگوی توسعه

رفمزر حزمالن ا ن الگعو در مقزبعل الگعوی حعزکم  الاللی است.الگوی حزکم در سطح بین

ای بعرای تغییعر در رونعلهزی نیعزنی توسععه اسعت. انمقزد هعزری بلون داهعمن برنزمعه

هزی الگوی حعزکم پیشدرد اهلاف و برنزمه اسمراتژی مورد نظر ا ن رو کرد هاکزری برای
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هزی فرصعت است. نمیجه اتخزذ ا ن رو کرد برای ملافعزن الگعوی نل عل، فعراهم هعلن

هز در رونل توسعه داخلی است. سرنوهعت و گیری از ا ن فرصتای و بیرهنل ل توسعه

رسعل، ادغعزم و آ نله ا ن رو کرد بعرای الگعوی نل عل کعه خنثعی و عقعیم بعه نظعر می

رنعگ ای کمای چین، نلوههلن در الگوی حزکم به مرور زمزن است. الگوی توسعههضم

داری و هزی اسزسی نظزم سعرمز هست. امروزه چین  کی از پز هاز رو کرد تعزمل انفعزلی ا

رو در گرای نعو ن میزنعهعزمل پو ز ی و تحرک آن اسعت. ععالوه بعر ا عن، الگعوی چعی

آمر کزی التین، مصلاق د گری از رو کعرد تعزمعل انفععزلی اسعت کعه امعروزه از سعوی 

 Sidney) ود.هعهعز ی هاچععون برز ععل، هعیلی، مکا ععک و آرکانمععین دندععزل میدولت

Weintraub. 2006) هز بز انجزم اصالحزتی در رونل توسعه اقمصعزدی ا ن گروه از دولت

داری لیرالیسمی در داخل کشور، بز تاعزم رونعلهزی سیزسعی و اقمصعزدی الگعوی سعرمز ه

هز در الگعوی گو زی ادغزم و هضم آن 20هاکزری دارنل. عضو ت ا ن کشورهز در گروه 

 حزکم است.
 

 رد تعامل فعالرویک -د

الاللعی و آفر نعی الگعوی نل عل در عرصعه بینچیزرمین رو کرد قزبل تصور برای نقگ

رو عزرو ی بععز الگععوی را ععج، تعزمععل فععزل اسععت. ا ععن رو کععرد تلفیقععی از عالگرا ععی، 

گرا ی اسعت کعه هعلف نعه حعذف رقیعب بلکعه تغییعر طلدی و آرمزنگرا ی، اصالحواقع

نیز معزً مزنعلگزری و تزثیرگعذاری دائاعی  عه به نفع خود والاللی توستلر جی هرا ط بین

آفر نی ا ن رو کرد بیگ از آنکه سلدی بزهل، ا جزبی است به ا ن معنز کعه بعه نقگ است.

و نقزط قو  خعود  هز ونزی تزکیل صرف بر نقل و تخطوه الگوی رقیب، به معرفی آموزه

تقو ت موقعیت الگوی مورد نظعر پرداخمه و از ا ن طر   بز ا جزد نذابیت به گسمره و 

هزی بومی و ملی برای توسععه داخلعی، سععی در پردازد. بنزبرا ن عالوه بر ارائه آموزهمی

هعزی و رونعلهزی الاللی به نفع نوامع درحزل توسععه و اصعالح آموزهتغییر هرا ط بین

بعرای  ای الگوی غزلب دارد. رفمزر الگوی نل ل بر اسز  ا ن رو کرد، عالگرا عیتوسعه

ای است. اسمراتژی رو کرد تعزمعل فععزل، اصالح و نه انقالب در رونلهزی نزری توسعه

تیا تعزمل تومم بز اننقزد از الگوی غزلب است. در نمیجه الگعوی نل عل از توانانعلی بعزال 
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الاللعی و ای بینبرای تزثیرگذاری بلنلمل  در هکل ا جزبی بر اصالح فرا نلهزی توسعه

هز و ممغیرهزی بومی در رونل توسعه ملعی برخعوردار اسعت. کردن آموزههاچنین نیزد نه

هعزی آن در ا ن هرا ط مونب مزنعلگزری و پز علاری و پو عز ی الگعوی نل عل و آموزه

الاللی است. بز چنین رو کعردی، بعه طعور طدیععی الگعوی حعزکم حسزسعیت عرصه بین

تونعه بعه الاامعز  و  توانعل بعزحمعی می کامری نسدت به الگوی نل ل خواهل داهعت.

ای، بز اسعمقدزل الگعوی حعزکم الاللی برای اصالح و تغییر رونلهزی توسعهاقمضزئز  بین

هز و مخزطرا  آن را در عرصه نیعزنی کعزهگ داده و مونعب موانه هود چرا که ها نه

 گردد.پو ز ی و پز لاری آن نیا می

 

 الاللیای نل ل در محیط بینعهگزنه الگوی توس4هزی رو کردهزی نلول بررسی خالصه هزخص

 سمراتژیا دامنه دسمزورد سرتوهت مصلاق
 رفمزر
 

 هلف
 

 رو کردهز

سوسیزلی
 سم
 
 

 هکست
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سیزسی و 

اقمصزدی بز 
 ها نه بزال

الاللبین
 ی

 حذفی
 

 تخزصم
 

نز گا نی 
الگوی 
 غزلب

 تقزبل فعزل

گرا چی
ی نو ن 
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سیزسی 
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ملی و 
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 گیری و پیشنهادنتیجه

مدزحث مطرح هله در سطور گذهمه ا ن مقزلعه بیعزنگر ا عن واقعیعت اسعت کعه فضعزی 

آفر نعی الگوهعزی نل عل عاومی نیزنی بز حزکایت نظزم لیدرالی، امکعزن رو عگ و نقگ

ای را علی رغم بززهلن فضزی سیزسی و گسمرگی تعزمال  اقمصزدی و فرهنگعی، توسعه

 هزی لیدرالیسعمبه آموزه است. نوامع مخمل  بز ونود داهمن انمقزدا  نلی سخت کرده

و در ندود  ز هکست الگوهزی رقیب، به نزچزر و بز هلف عقب نازنعلن از قطعزر توسععه 

تعوان الاللی بز آن هاراه هله و به تعای  و گسمره آن کاک کننل. بز ا عن حعزل نایبین

گیری و تزثیرگعذاری الگعو ی الً رد کعرد. هعکلگیری الگوهزی نل ل را کعزمامکزن هکل

نل ل و ممفزو  مسملام هرا طی اسعت. نعلای از مدعزنی نظعری قلرتانعل و بنیزدهعزی 

الاللی و در موانیه بز الگوی حعزکم در تجربی ملی و بومی موف ، عالکرد در سطح بین

در برابعر  ای و تدل ل هلن آن بعه رقیدعی فععزلحیز ، مزنلگزری و پو ز ی الگوی توسعه

ای دارد. الگوی حزکم و عوامل آن در مقزبعل هعر الگعوی کننلهالگوی حزکم، نقگ تعیین

هعزی آن بزهعل، واکعنگ نل ل به و ژه الگوهز ی که قزدر به چزلگ کشیلن سلطه و آموزه

سعززی و حعذف هعر الگعوی رقیدعی بیعره خواهعل نشزن داده و از هر ابااری برای خنثی

تجربعه هکسعت سوسیزلیسعم و ععلم ظیعور  (Richard Falk. 2002.75-99) گرفعت.

 الگوهزی نل ل نزکزرآمل در عصر حزضر در مقزبل لیدرالیسم گو زی ا ن واقعیت است.

الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت نیا از ا ن هرا ط مسمثنی نیست. ا ن الگعو ععالوه بعر 

سعت و در گیری کعه عاعلتزً داخلعی اعاومی و کلی برای هعکل داهمن هرا ط و اصول

الاللی و در سطور گذهمه به آن اهزره هل، بز ل مزنلگزری و پو ز ی خود را در محیط بین

رقزبت بز الگوی حزکم  عنی لیدرالیسم نسمجو کنل. بر ا ن اسز  الگوی اسعالمی ا رانعی 

پیشرفت بر اسز  ملل مورد اهزره در بخگ قدعل، درونعاای برونگعرا اسعت. ا عن میعم 

الاللعی بزهعل و قعلر  الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت در محیط بین توانل برگ برنلهمی

مزنور آن را افاا گ دهل. خزصیت میم برونگرا عی نیعا بعه هعنزخت هعرا ط، الاامعز  و 

آفر نعی هعز بعرای نقگهز و ظرفیتالاللعی، نسعمجوی فرصعتقواعل بعززی محعیط بین

ای هعزی توسععهو چزلگالاللی و توانانلی نظری و عالعی بعرای پرکعردن خالءهعز بین

ای رو کرد در حعوزه عالکعرد الگعوی توسععه 4گردد. بر ا ن اسز  الگوی حزکم بززمی
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الاللی قزبل تونه اسعت کعه عدعزر  بودنعل از: تقزبعل فععزل، تقزبعل نل ل در عرصه بین

رسعل گرا. از میزن چیزر گزنه فوق، به نظر میانفعزلی، تعزمل انفعزلی و تعزمل فعزل  ز کنگ

گرا(، در میاان تزثیرگعذاری، مزنعلگزری و پو عز ی  کرد چیزرم  عنی تعزمل فعزل )کنگرو

 ای نل ل تعیین کننله است.الگوی توسعه

اتخزذ ا ن رو کرد از سوی الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت مسعملام هعرا طی اسعت.  

ر معورد نخسمین هرط داهمن اهلاف ممعزلی، نیزنی و انسزنی الگو )چنزنکه امزرتیز سن بع

هعزی مونعود و ارائه راهکزرهزی عینی و واقعی بعرای رفعع چزلگ آخر تزکیل وافر دارد(

است. هرط دوم امکزن عالیعزتی کعردن خصیصعه میعم دروناا عی در معورد کشعورهزی 

هزی واحل و ال مغیعر غربعی را مخمل  است. به ا ن معنز که بر خالف لیدرالیسم که آموزه

ل، الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت هر کشعوری را بعه ا عن کنبه نوامع مخمل  تحایل می

ای قرار گیعرد. خودبزوری برسزنل که ممنزسب بز هرا ط بومی و ملی خود، در رونل توسعه

پذ ری بعزال بنزبرا ن در نخسمین گزم، الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت بز ل خزصیت انعطزف

مخمل  را داهمه بزهعل. ا عن  ای از سوی نوامعهزی ممفزو  توسعهبرای پذ ره حرکت

توانل نذابیت الگو را افاا گ دهل. هرط دوم، مزهیت تعزملی الگعو بعز الگعوی مسأله می

حزکم بسمگی دارد. ا ن هرط به معنزی پذ ره نقزط قو  الگوی حزکم که معوارد آن در 

ی و بعردارهزی اسالمی و ملی ا رانعی نطدیع  داهعمه و قزبعل برهبسیزری از موارد بز آموزه

ل. عالوه بر ا ن تکیه بعر روه آزمعون و خطعزی معواردی کعه قعدالً بزهتکایل است، می

رسل. از سوی د گعر هنزسعز ی تجربه هله و نمز ج آن مشخص است، منطقی به نظر نای

توانعل ای لیدرالیسم و عرصه راهکزر بعرای پرکعردن و رفععزن میخالءهز و نواقص توسعه

ا رانی پیشرفت را تقو ت و تکایل کنل. ا ن راهکزرهز  گرا ی الگوی اسالمیمزهیت کنگ

به طور طدیعی بز ل هرا ط و الاامز  بومی و ملی هر کشور را به رسایت بشنزسل. هعرط 

هزی اقمصزدی، تجزری، ای در حوزههزی عالیزتی توسعهد گر در ا ن زمینه پذ ره روه

هز بز هعرا ط بعومی و طدی  آنو فنی و تاله برای تقو ت و ت گذاریمزلی، پولی، سرمز ه

هعزی فعوق کعه ای در حوزههزی عالیعزتی توسععهملی کشور است. از سوی د گر روه

هعزی ممععزرف در سعطح ابمکزری و دروناا اسعت بز عل امکعزن تعزمعل و کعنگ بعز روه

هز، رفمزرهز هز، روهالاللی را داهمه بزهل. و نیز ت ا نکه بر اسز  ا ن رو کرد، آموزهبین
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هزی الگوی اسالمی ا رانی پیشرفت بز ل مطزب  بز تغییر هرا ط زمزنی و مکزنی مراتژیو اس

هزی هزی داخلی و خزرنی، تغییر سر ع نیززهز و خواسعتهز و توانانلیو، تغییر ظرفیت

هزی رقیعب ر عزل انعطعزف داهعمه و بعه هعز و اسعمراتژیدرونی و بیرونی و تغییر تزکمیک

بلون ترد ل بز چنین رفمعزر و  قیت و ابمکزر عال داهمه بزهل.صور  ملاوم و زا نله، خال

رو کردی، الگوی توسعه اسالمی ا رانی پیشرفت الگوی رقیب را بعه کعرنگ واداهعمه و 

سززد. هرط اسزسی تحق  چنین امر میاعی در زمینه پو ز ی و مزنلگزری خو را فراهم می

ن آثعزر عینعی و مثدعت آن در گرو، عالیزتی هلن ا ن الگعو در معورد ا عران و هو لاهعل

هزی واقعی توسعه به و ژه، گسمره رفزه عاومی، برابری انمازعی و آزادی سیزسی حوزه

ا جزد  ک فضزی مثدعت و نیعزنی و هکسعت انحصعزر  است. تحق  چنین هرا طی برای

بزهل. الزمه ا ن میم نیا هعنزخت پذ ر میلیدرالیسم و نه حذف آن امری سخت امز امکزن

گذهعمه، حعزل و آ نعله، دوری از هععزرگرا ی، روحیعه  الاللیبینا ط داخلی و دقی  هر

 عقالنیت و تلبیر است. احسزسی و صرفزً ا لئولوک ک،
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