
تؼبليثسوِ



 شرفتيپ يراًيا-ياساله يالگَپژٍهشي  هسته



وطَسيگزاساىالتصبددغذغِاصليثسيبسياصاًذيطوٌذاىٍّوچٌييسيبست«يسبهبًذّيٍتٌظيناهَسالتصبد»تشديذثي

حليدسايوِدسحبلحبضشوطَسثبآىسٍثشٍاستاسائِساُّبيگستشدُثَدُاست.ٍخَدهسبئلٍهطىالتًٍبثسبهبًي

ّبيهختلفيصَستپشداصيّبًٍظشيِپشداصياييصهيٌِساثذلثِضشٍستيػبخلًوَدُاست.دسّوييساستبتبوٌَىايذُ

گشاي ثب اًذيطوٌذاى است؛ تخصصصپزيشفتِ ٍ فىشي ّبي التصبدداًبى اص اػن هختلفي ػلوي هتؼبسفّبي ،خشيبى

ًگشش ثب هٌتمذ خشيبى ثشخيالتصبدداًبى ّوچٌيي ًْبدگشايبى(، سَسيبليستي، ٍ هبسوسيستي )اسالهي، گًَبگَى ّبي

ْيذهطْشيالذامثِالْبضوي،ضْيذثْطتي،ضهٌذديٌيدسهحبفلحَصٍياصلجيلضْيذصذس،حسيٌياًذيطوٌذاىدغذغِ

تالش ايي .اًذًوَدُصهيٌِّبييدس هتؼبسف»اّتوبم التصبدداًبى اصلي« ػٌَاى ًظشيٍثِ حَصُ دس اثشگزاس تشييخشيبى

هؼطَفثِهسبئلسٍثٌبييالتصبداصلجيلثبصاسسيبست ،سضذ،تَسمٍثيىبسيثَدُاست،دٍلتگزاسيدسوطَس،ػوذتبً

دسطشفديگشاييطيف،خشيبىاصاليِوِدسنػويميثذٍىآى التصبداسالهي»ّبيثٌيبدييالتصبدداضتِثبضٌذ. ًيض«

يبسؼيدساسالهيضُوشدى يفْوياًتضاػيٍثِاسائِ«االلتصبديفمِ»داضتٍِيبثباتخبرسٍيىشد«التصبدهتؼبسف»ػوذتبً

ّبياًذ.ثِسغنٍخَدتفبٍتسخَعثِلَاػذفمْيثسٌذُوشدُّبياخشاييصَسيثبخضءًگشاًِاصالتصبدٍاسائِتَصيِ

اصهسبئلٍهطىالتالتصبديوطَستجييٌيػويكٍفْويخبهغٍثٌيبديياًذّيچىذامًتَاًستِػوذُهيبىاييسٍيىشدّب،

 سيبستدٌّذاسائِ ثشًبهِگزاسيٍ ٍ سيضيّب تَسؼِ ّبي ايطبى استتَسط ًجَدُ ساّگطب چٌذاى دسٍ ّوچٌبى وطَس

ّبضَدايياستوِػلتًبثسٌذگيًٍبفشخبهياييتالشٍساست.پشسصاسبسيوِهطشحهيًبثسبهبًيسٍصافضًٍيغَطِ

است.«ي علوي ايراًي از اقتصادفهن جاهعه»تحليلًٍمبديحبضشدسپييّستِپژٍّطچِثَدُاست.

 اثتذا وِ ضشٍستداسد ساستبياييّذف، فشاّندس لبثلاخشا يهًظشيِصحيحٍ توْيذاتاسبسيثشاياسائِ

اصلي اص يىي وِ آًدب اص ضَد. آٍسدُ هب وطَس هسبئل تَسؼِ»تشيي هسئلِ هذسًيتِ-« ثب هَاخِْ هؼٌبي لزا-ثِ است،

اليِ ّبيثٌيبدييتوذىهذسىصَستپزيشدضشٍستداسددسنػويمياص سضتِ«ػلنالتصبد». ّبيػلَمّوچَىسبيش

ثبهذسًيتِفْنضَد.اصايي«دسًسجت»ضَدوِاًسبًي،هحصَلهذسًيتِثَدُاستًٍتيدتبًفْنػويكآىٌّگبهيحبصلهي

«هبّيتػلَماًسبًي»سٍفْنػلنالتصبدٍتجيييّشيهاصهسبئلالتصبديٍاستفبدُاصاثضاسّبيسيبستيآىهستلضمدسن

ثٌبثشايييىياص«هبّيتهذسًيتِ»مدسآىتىَيييبفتِاستيؼٌيَاييػلٍهجبًيٍثٌيبدّبييوِ تشيياصليخَاّذثَد.

ًسجتػلنالتصبدثب»ّباصآىفْنػويكػذمذثِساثبيوطَسّبيّبٍخشيبًبتهختلفالتصبدداىطيفػذمتَفيكداليل

اييهٌدشثِوِاستييّباًگبسيّبًٍبديذًُمصبىيبثذضٌبسبييايوِدسايٌدباّويتهيهسئلِفلزاحَالِوشد.«هذسًيتِ

.اًذضذُهؼضل تَاىثِفْنًسجتػلنالتصبدثبػلَماًسبًيٍهياستوِفلسفيهجٌبييًگبُػويكٍثباتخبريهصشفبً
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 -ػبهلٍحذتياصليوِهسئلِثٌبثشايي.ًبئلآهذّبياًگبسبديذُّبًٍاييًمصبىضٌبختثِهذسًيتِدستيبفتًٍتيدتبً

«يػلويايشاًياصالتصبدفْنخبهؼِ»،تحليلًٍمبديضَداًدبمهي«طشحولي»وِدسايياستّبييپژٍّصثخصهيبى

تشياصالتصبدايشاىدستيبثين.اصاييسّگزسثِفْنػويكتباست

است،ٍليثِدليلپيچيذگيٍ«طشفتيپيشاًيا-ياسالهيالگَ»يثشاثؼبدالتصبد«يپژٍّطّستِ»گشچِتوشوضايي

ًوبيذ.اصاييسٍثباتخبرچٌييسٍيىشدي،ثِايضشٍسيهيسضتِهالتاثؼبدگًَبگَىحيبتاًسبًي،اتخبرسٍيىشدثييبتؼ

تشفشٌّگيٍفىشيدستوذىهذسىٍّوچٌييسٌتٌبييثبيىذيگشٍثباثؼبدهج،سيبسيٍاختوبػييتؼبهالتاثؼبدالتصبد

پشداختِخَاّذضذ.ياساله

:هطبلؼبتٍهجبحثبتخَدساثِپيصخَاّذثشدچْبسفبصدسيّستِپژٍّطاييثباييهمذهبت،

خْتاتخبريهسٍيىشداًضوبهي،ثِتحليلٍتجييياثؼبدٍالؼيالتصبد«اقتصاد ايراى»ثبػٌَاى(Aفاز اٍل )دس

گيشياييضَد.دساييفبصضشٍستداسداثتذاسبختبسّبيًْبديوطَسضٌبسبييضَدٍسپسهجبًيضىلايشاىپشداختِهي

گيشيآًْبتجيييضَد.ايشاًيدسضىل-اسالهيًْبدّبًٍمصهذسًيتٍِّوچٌييسٌت

 (Bفاز دٍم )دس ػٌَاى داًش اقتصادي»ثب حَصُ« ثِ ًِ هؼشفتالتصبدي)ٍ هؼٌبي"ػلنالتصبد"ّبيياص ثِ

تشييهشحلِّبييساخغثِهسألِاصلياييپژٍّصاست.اييفبصگستشدُضَدوِداسايثصيشتهتؼبسفولوِ(پشداختِهي

(ثِهجحثثسيبسB1ضَد.دسلسوتاٍلاييفبص)ساضبهلهيايسضتِّبيهختلفٍاغلتثيياييطشحولياستٍحَصُ

ّبيالتصبديًظبم»هْن التصبديسشهبيِپشداختِهي« ًظبم داسي،ضَدوِداساياّويتياسبسيثشاياييپژٍّصاست.

(،ثB2ِدٍم)گيشًذ.دسلسوتسَسيبليسنٍاسالمّناصحيثًظشيٍّنػوليهَسدتحليلٍتطجيكثبيىذيگشلشاسهي

ّبيالتصبديتبسيخاًذيطِ»هجحث اًذيطوٌذ« سٍيىشد هيثب پشداختِ )هحَس لسوتسَم دس هجحثثسيبسB3ضَد. ثِ ،)

ٍّوچٌيي«تبسيخفلسفِ»ضَد.اييلسوتثًَِثِخَدداسايهمذهبتهْوياصلجيلپشداختِهي«فلسفِػلنالتصبد»اسبسي

ضٌبختيٍضٌبختي،هؼشفتَاىاصاييسّگزسثِدسنػويمياصهبّيتػلنٍهجبًيّستياستتبثت«فلسفِػلن»هجبحث

ّبيفلسفي(،ثًِگششB4ضٌبختيآىدستوذىغشةٍتوذىاسالهيدستيبفت.دسلسوتچْبسم)ضٌبختي،اًسبىسٍش

ضَد.دسلسوتپٌدنپشداختِهيٍهجٌبييثِثشخيهَضَػبتالتصبدياصلجيلػذالت،آصادي،هبلىيت،اسصشٍغيشُ

(B5ِثِدليلخبيگبُثسيبسهْناخالليبتدسًگششديٌي،ثِيىياصهجبحثاسبسييؼٌيساثطِاخالقٍالتصبدپشداخت،)

ًفغهي لجيلػمالًيتٍ اص التصبد دػبٍياسبسيػلن ٍ ًمبديلشاسضَد ٍ تحليل اخالليهَسد هٌظش اص طلجيضخصي

ضَد.دسايي(،ثبتَخِثٍِضؼيتدسحبلتَسؼِثَدىوطَسهب،ثِهسألِتَسؼِپشداختِهيB6وتضطن)گيشد.دسلسهي

گيشد.ّوچٌييتدبسةتَسؼِدسّبيهختلفهفَْمتَسؼًٍِسجتآىثبهذسًيتٍِسٌتهَسدٍاوبٍيلشاسهيلسوتاليِ

ّذفاييلسوتثِوطَسّبيديگشهَسدثشسسيلشاسهي ّبيتبسيخيّبييساخغثِاهىبىدستآٍسدىثصيشتگيشد.

ضٌبسيالتصبديايالتصبدسيبسيٍخبهؼِسضتِ(ثِدٍثحثهيبىB7ٍB8پيصسٍيوطَساست.دسدٍلسوتثؼذ)

ضَد.پشداختِهي
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آٍسدّبيهطبلؼبتالتصبدياًدبمضذُتَسطهىبتتّتشٍدٍوسثِدست«ػلنالتصبد»ثبػٌَاى(Cفاز سَم )دس

پشداختِخَاّذضذ.طشفتيپيشاًيا-ياسالهيالگَ)خشيبًبتهٌتمذ(ٍّوچٌييالتصبدهتؼبسفثشاي

يبثيهسبئلحليلٍسيطِايثذيلدسثبةتآٍسدّبيهؼشفتيدسسِفبصلجل،ًظشيِهجتٌيثشدست( Dفاز چهارم )دس

ضَد.اسائِهي«طشفتيپيشاًيا-ياسالهيالگَ»التصبدايشاىٍساّىبسّبيپيطٌْبديتحتػٌَاى



 يهسته پژٍهش ياعضا

شّستٌذ:يتصيثِتشتييّستِپژٍّطياياػضب

سوتػضَ

بسَجيداًطگبُيئتػلويّدوتشسيذػميلحسيٌي)هذيشػلويّستِ(

طجبطجبيي اسضذالتصبدداًطگبُػالهِيلوبسضٌبسيالتحصفبسؽ)هذيشاخشاييّستِ(ػليشضبسػٌبئي

(سُ)

دوتشيالتصبدداًطگبُتْشاىداًطدَيػليضْيذي

ذچوشاىاَّاصيالتصبدداًطگبُضْيدوتشيداًطدَدوتشًسينلجبضي

شاصيداًطگبُضياسضذالتصبداسالهيلوبسضٌبسيالتحصفبسؽهدتجيپٌبّي



ثبضذ:يشهيتصيثِتشتييّستِپژٍّطيايّبيثشًبهِيتشهْن

 هٌظن . جلسات۱

ّذفخلسبتييا سبهبىثب ٍ هْناًتظبم غٌبيپژٍّصآًْبست. ثِ افضٍدى ٍ پژٍّطگشاى تشييدّيفىشيخَد

است.گشپژٍّصدستبٍسداييخلسبتسٍضيضذىخطسيشپژٍّطيآيٌذُّش

 خَاًيهتي. ۲

يّستِياّبيخذيذيدسپيصسٍيپژٍّطگشاى،يىياصاثؼبدثبتَخِثِاّويتهتَىوالسيهالتصبديدسگطَدىافك

يهتَىوالسيهاست.خْتافضايصثبصدّياييخلسبتضشٍستداسدوِاػضبءهمشسيهطخصهٌجغ،هطبلؼِيپژٍّط

ثِالتضب ًوبيٌذٍدسخلسِ لجلهطبلؼِ اص هتيثٍِخَدهيهَسدهطبلؼِسا ًظشاتيخَاًطيوِاص ٍ تجبدلايذُ آيذثِ

ثپشداصًذ.



  يهطالعاتر يس.۳

اًذاهبالصماستسغناييوِّشوذاماصاػضبدسگزضتِهجبحثصيبديساپيشاهَىفْنتوذًياصهذسًيتٍِسٌتداضتِػلي

هطبلؼبتهطتشويداضتِثبضٌذتبثِطشفتيپيشاًيا-ياسالهيثحثالگَيثشايضشٍسيهطبلؼبتيّبٌِيصهيدسساستبوِ



 شرفتيپ يرانيا -ياسالم يالگو يهسته پژوهش

4 

 

ّبيفْنهطتشويدستيبثٌذ.اييهطبلؼبتثذييضىلاستوِدسّشهبُيهوتبةيبچٌذهمبلِهطبلؼِضذٍُدسافك

ًيضثِصَستهىتَةاسائِدٌّذثِثحثگزاضتِهيهٌظنخلسبت ثبيذگضاسشٍثشداضتياصآىسا الجتِاػضب ثِضَد. ،

شييسياخَدًطبىدٌّذ.مبتيتحمّبياييهطبلؼبتساثشايوِّنوليتوتبةيبهمبلِسااًتمبلدٌّذٍّنداللتگًَِ

ِثِالتضبئبتپژٍّطيٍپيطٌْبداتاػضبتؼيييخَاّذضذ.ثبتَخْهطبلؼبتي

 ارتباط با اساتيذ در سطَح هختلف. ۴

،اصاسبتيذهطشحوطَسيٍثِالتضبٍضشٍستهسيشّبيهختلفپژٍّطييپژٍّطيّستِياثبّذفافضٍدىثِغٌبي

تَاًذسبصيٍدسگيشسبصياسبتيذخصَصبًاسبتيذخَاىوِهجبحثطشحوالىهيضَد.ّوچٌييثبّذفخشيبىاستفبدُهي

اٍاسدخلسبتوبسگشٍُالتصبدوشدتَاىآًْبسّبيخذيذيثشٍيآًْبثگطبيذ،هيّبايدبداًگيضُوشدُيبدسيچِثشايآى

ٍثبآًْبثِتؼبهلپشداخت.اسبتيذثبتدشثِپيطٌْبديثِتشتيتصيشاست:

يدوتشهحوذًؼوتاستبدهسؼَددسخطبى

دوتشػجذالحويذهؼشفيهحوذياستبدسؼيذصيجبوالم

دوتشهْذيصسيجبفدوتشفشضبدهؤهٌي

ضٌْبصياهللدوتشسٍحدوتشوشيناسالهلَئيبى

دوتشًصيشيالذمدوتشحسييهيشخليلي

دوتشػبدلپيغبهيدوتشهحوذٍاػظثشصاًي

....دوتشاهيشيطْشاًي



 يپژٍهش يآٍردها دستي برگساري هوايش براي ارائه. ۵

 خلسبتػالٍُ ثشاياسائِهيهٌظنثش ّوبيطيسا آيٌذُ يهسبل ثبصُ وشد.يّستِياپژٍّطيحيًتبيتَاىدس ثشگضاس

ٍاسصيبثي،ّستِگشٍّيٍّنضشوتوشدىافشادخبسجاصيهحتَايػلويدسٍىثشگضاسيچٌييّوبيطيّنثِدليلاسائِ

ييػطفٍخْطيلبثلهالحظِثشايآيٌذُتَاًذيهًمطِّبهيًظشدساييحَصُداٍسيٍدػَتاصسخٌشاًبىصبحت

پژٍّطيثبضذ.ّستِ



  «تَفيقٍ هي اهلل ال»


