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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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پیشگفتار (ایساگوگه)
هوش اجتماعی 1ایرانیان تنها به همزیستی جمعی آنان محدود نمیشود و همواره به تأمل در
فضای فکری دنیای پیرامون آنها نیز معطوف بوده است .این ویژگی در مقاطعی از تاریخ که با
آرامش اجتماعی بیشتری مقارن گردیده ،ثمره و نتایج ارزشمندی به همراه داشته است .شاید
بتوان یکی از ویژگیهای تقریباً منحصربهفرد ملی ایرانیان را به خرد جمعی آنها نسبت داد و تنها
به تک انگارههای استثنایی فردی که امکان ظهور آن در همه جوامع میتواند وجود داشته باشد
اتکا نکرد .ازجمله مصداق هوش اجتماعی ایرانیان تأمالت تفکری در برابر مواجه با همهگیر شدن
ویژگیهای تمدنی آتن 2در عصر ماست .تمدن آتنی به پشتوانه موفقیتهای چشمگیر خود در سده
اخیر توانست در باور بسیاری از ملل این رخنه را به وجود آورد که تنها راه تعالی جوامع تمسک به
اصول این مدنیت است و راهی دیگر فراروی ملل وجود ندارد.
جامعه ایران چه در مواجه با استیالی اسکندر و چه با ورود اسالم از شبهجزیره عربستان و چه در
برابر تسلط مغولها با تأمل به این وقایع نگریست ،بطوریکه از تسلط اسکندر چیزی جز نام
رشتهکوههای زاگرس 3و خاطره ای در ادبیات تاریخی ایران بر جای نماند و از پیروزی اعراب چیزی
جز کتاب خدا و شیر خدا با همه عصمت آسمانیاش برگزیده نشد و در برابر مغولها چیزی جز
مشارکتهای ژنتیکی که بهواسطه پیوندهای نسلی به وجود آمده بود اثری باقی نماند .در برابر موج
تمدن آتنی در عصر ما از همان ابتدا تأمالت اجتماعی با بروز انقالب مشروطه خود را نشان داد و
در این رهگذر خود را نیازمند دانشافزایی برای درک بهتر مبانی این مدنیت دانست .این معرفت
در عصر امام خمینی (ره) به ثمر نشست و اکنون میتوان قاطعانه گفت ،ایرانیان اکنون بهصورت
اجمالی میدانند که نسبت آنها با جامعه آتنی چیست؟ جهان آنها با جهانبینی آتنی چه تفاوتی
دارد ،تاریخ و هویت سرزمینیشان با تاریخ و هویت سرزمینی آنها چه افتراقی دارد و فضای
اجتماعی آنها با فضای دستساخته آتن چه وجه و نسبتی میتواند داشته باشد.
 .1هوش اجتماعی یک شاخص جوهری در تمدن آفرینی ملل است و با نسبیت فرهنگی و مماشات اجتماعی تفاوت
دارد.
 .2خاستگاه تمدن مغرب زم ین آتن بوده است ،لذا تمدنی که بعد از دوره رنسانس رفته رفته در اروپا وامریکا شکل
گرفته را اصطالحاً تمدن آتنی میگویند.
 .3نام رشته کوه های زاگرس ،طاق و پاطاق بوده که بعد از استیالی اسکندر به زاگرس تغییر یافت واین نام ماندگار
ماند.

6

دستـگاهجغرافیـاییایـران 


الگوی اسالمی– ایرانی پیشرفت بیانگر این فهم است که بهصورت اجمالی با آتن متفاوت
هستیم و چون جهان ما متفاوت است الگوی توسعه ما با آنها نیز متفاوت خواهد بود زیرا نگاه
ایرانیان به مسئله سعادت بشری با آنها همسان نیست .بدیهی است همانگونه که الگوی مدنی در
آتن بیش از چند سده و در جریان یک فرایند اجتماعی پرورده و شکل گرفت ،نمیتوان انتظار
داشت اکنون که به فهم تفاوتها نائل شدهایم ،الگوی آماده از پیش طراحیشده ارائه دهیم و البته
این بدان معنی است که هر الگویی تحقق یابد در جریان تأمالت فکری ،آرام آرام تبلور خواهد یافت
و این سیر محتاج زمانی است که در آیینه کالم امام خمینی (ره) به قرنی نسبت داده شده است.

1

خالصـه
این نوشتار به درخواست اندیشکده آمایش بنیادین تدارک و تهیه گردیده و بیشتر معطوف به یک
دیدگاه نظری پیرامون دستگاه جغرافیایی ایران است .در مورد عنوان «الگوی اسالمی–ایرانی
پیشرفت» و تأکید آن به واژههای اسالمی و ایرانی دالیل و استنادات متعددی بیان شده است،
ولی بدون تردید نمیتوان خود را از اندیشهای نظری و بنیادی در این زمینه بینیاز دانست.
بهطورکلی ایران ظرفی مکانی تلقی میشود که ارزشهای اسالمی در آن باید تجلی یابد ولی این
ظرف یک دستگاه سرزمینی است و بسیار فراتر از تحلیلهای معمول در شکل دادن چهارچوبههای
معرفتی ،منطق و سازمندیهای طبیعی و اجتماعی ساکنان آن عمل میکند ،بههمین خاطر بدون
شناخت این دستگاه سرزمینی هر چیدمان فضایی طراحی شود در عمل با اقبال روبرو نخواهد شد
و تجارب تاریخ معاصر ،گواهی بر این اتفاق است.
دستگاه جغرافیایی بر این حقیقت تأکید دارد که تنوع سرزمینی نه تنها عاملی در سازمندیهای
طبیعی که سازمندیهای اجتماعی را نیز در کنترل دارد و تحول و پیشرفت هر سرزمینی بدون
فهم این مفهوم با موفقیت روبرو نخواهد بود .دستگاه جغرافیایی منظومهای است که نحوه و شکل
تحول سرزمینی را در قالبی پایدار تقریر میکند و اصول دانش آمایش در این حوزه را به ما نشان
میدهد .این اصطالح که با مفهوم جدیدی وارد ادبیات جغرافیا شده و بیشتر متأثر از بینش
معناشناسی در جغرافیاست ،بر این نکته تأکید دارد که نقش عوامل و مولفۀهای جغرافیایی چیزی
7

فراتر از تأثیرگذاری و تأثیرپذیریهای متقابل محیط بر انسان را مطرح میکند .بهعبارتی همانگونه
 . 1این قرن ،قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران است( .این جمله از سخنرانیهای مشهور امام خمینی (ره) است)
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که هر جامعهای میتواند دارای دستگاهی زبانی و یا فرهنگی باشد و نوع فهم و ادراک آن جامعه از
پدیدههای ملموس و مفاهیم ،به ویژگیهای آن دستگاه بستگی داشته باشد ،جغرافیای مناطق نیز
بر این سیاق میتواند دستگاهی سرزمینی بهوجود آورد که بسیاری از ادراکات و تجارب محسوس و
عینی انسانها از محیط در قالب چنین دستگاهی تبلور یابد .دستگاه جغرافیایی ابزاری مفهومی
است که هویت مکانی ،ارتباط معنایی ،سازمندیهای اجتماعی و منظومهای از فرآیندهای
جغرافیایی که در آن بهصورت چشماندازهای هویتدار تبلور مییابد را توضیح میدهد ،لذا کوشش
اصلی در این نوشتار تبیین نظریهای تحت عنوان دستگاه جغرافیایی ایران بهعنوان ضرورتی
شناختشناسانه در بهکارگیری واژه اسالمی– ایرانی برای مرکز الگو است و سعی دارد دغدغههای
احتمالی که گاه بهصورت سؤاالتی به شکل زیر مطرح میشود را مبتنی بر روششناختی معنایی
پاسخ داده باشد.
* آیا ما با طرح چنین واژهای (الگوی اسالمی– ایرانی) گرفتار عصبیتی ملی نشدهایم؟
* آیا با طرح ایرانی بودن الگو ،جهانشمولی گزارههای علمی خدشهدار نمیشود؟

1

* آیا طرح واژه ایرانی در دنباله عبارت الگو ،خود نقیضی در اسالمی بودن نیست؟

2

* آیا بکار بردن چنین واژهای (اسالمی– ایرانی) به راهبرد کلی انقالب اسالمی که داعیه برپایی
امت اسالمی را دارد لطمه وارد نمیسازد؟
* با توجه به مبحث جهانیشدن و تحوالت تکنولوژیک ،خروجیهای نظریه دستگاه جغرافیایی را
چگونه باید ارزیابی نمود؟
* آیا بین تحوالت فرهنگی و تحرک جمعیتی و شغلی در عصر حاضر و تأکید بر حفظ
سازمندی های گذشته سرزمینی در دستگاه جغرافیایی ،تعارض بنیادی مشهود و ملموس دیده
نمیشود؟
* آیا تمسک به نظریه دستگاه جغرافیایی صرف ،نادیده انگاشتن سایر ابعاد اقتصادی ،فرهنگی،
مدیریتی و ارزشی مؤثر در حفظ پایداری و وحدت ملی تلقی نمیشود؟
* بکار گرفتن ظرافتها و ارایۀ توضیحات در مورد تعمیم قواعد علوم فیزیک و زیستشناسی در
 .1بسیاری معتقدند آمایش سرزمین دارای اصول ثابتی است که مکان نمیشناسد و اعمال آن مانند قوانین فیزیک و
ریاضی کالسیک ثابت و فارغ از زمان و مکان است.
 .2اسالم با ملیگرایی مخالف است( .امام خمینی (ره))
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حوزههای دیگر مثل جامعهشناسی ،تاریخ ،فرهنگ و سیاست ،مانند آنچه در دستگاه جغرافیایی
مورد استفاده قرار گرفته تا چه حد مجاز و قابل اعتماد است؟
* آیا پذیرش دستگاه جغرافیایی بنا به تعبیری ،گردن نهادن به پارادایم جبر محیطی نیست؟
* ایده دستگاه جغرافیایی با تدوین سند آمایش بنیادین بهویژه با مبانی اختصاصی و نظام مسائل
در «الگوی اسالمی – ایرانی» پیشرفت چه ارتباط ملموس و روشنی میتواند داشته باشد؟
گذشته از تحلیل این مسائل هدف دیگری که در این تکنگاشت دنبال میشود ،تبیین افتراق و
مقایسه بین دو بینش در مورد مدیریت کالن جامعه یعنی «تفکر برنامهریزی» و «آیندهپژوهی»
است .اگرچه این تفاوت در محافل علمی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است ولی درمجموع
میتوان گفت مرکز الگوی اسالمی– ایرانی با انتخاب واژگانی چون پیشرفت بهجای توسعه و
ورود به مباحث ارزشی اسالم و اصالتدادن به ویژگیهای سرزمینی در راهبردهای عمومی خود،
این تفاوت را تا حد زیادی بدون پرداختن به عمق این افتراقها نشان داده است.
در این تحقیق از تحلیل کالم استفاده شده است .تحلیل کالم 1از جمله روشهای کیفی است که
در مطالعات انسانی و اجتماعی بکار گرفته میشود و نکته اصلی افتراق آن با روشهای کالسیک،
طرح متنواره در پژوهشهاست .اگرچه در مطالعات جغرافیایی اینگونه بررسیها سابقه چندانی
ندارد ،ولی باید اذعان نمود که سابقه ورود این روشها در جغرافیا با عناوین دیگر ،به یکی دو دهه
پیش برمیگردد .در این تکنگاشت برای دستیابی به اهداف تحقیق ابتدا نسبت به واکاوی افکار و
دکترین ساپیر -ورف ( )1965و دیلتای ( )1388مبادرت و سپس با مبنا قرار دادن دادههای 28
گانه سرزمینی و اجتماعی ،سعی شده فرایند انجام تحقیق در الگوریتمی به نمایش گذارده شود
(شکل  .)1با تدوین چنین فرایندی در تهیه دادهها ،نحوه تحلیل آنها هم در متن جغرافیای ایران
مستلزم بکارگیری واژگان و مفهومسازیهای جدید بود .لذا مفاهیمی چون جرم تمدنی ،0جرم
هویت اجتماعی ،2جرم هویت مکانی ،2شعاع هویت مکانی 0و اجتماعی ،6جرم تولید
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1. Discourse analysis
2. Civic mass
3
. Social identity mass
4
. Space identity mass
5
. Space identity radius
6
. Social identity radius

اسالمیایرانیپیشرفت 


الگوی
نگاشت 
های

سلسله 
تک


فرهنگ ،1جرم تولید مدنی ،0و بهکارگیری کنام مدنی 2ضرورت مییافت و در نهایت پردازش
مفهوم هویت آینهای 2از جمله نوآوریهای مفهومی برای تعریف دستگاه جغرافیایی 0ایران به-
شمار میآید .مفاهیمی که در ادبیات جغرافیایی ایران سابقهای برای آن نمیتوان متصور بود و بر
اساس اصول فیزیک آینهها ،مفهومسازی هویت آینهای تئوریزه شد .این تالشها با استفاده از مدل
نیلز بور منجر به تعریف منظومه دستگاه جغرافیایی ایران گردید.

1

. Culture Production Mass
. Civic Production Mass
3
. Civic nich
4
. Miror identity
5
. Geographical divice
2

11

