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نظبم جوهوری اسالهی ایراى از تئوری نظبم هدفوند
شنبخت استعدادهب؛ رهسسالهت دولت و هلّت ،ثببت و پبیداری اشتغبل پویب
« دولت و هلّت ،هودلی و هنزببنی»
طرح سوال و دیدگبه هبی سیدحسبم سیدحسینی قهه پژوهشگر و نویسنده نظبم هدفونددر
سبیت نظبم هدفوند
 ث ٝعبیت ٘ظبْ ٞذفٕٙذ خٛػ آٔذیذ
ٍ٘ بٞی ث٘ ٝمؼ فزٔ َٛتئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ ثزای ثٟجٛد  ٚعبٔب٘ذٞی عیغتٓ ٞبی عبسٔبٖ یبفت ٝوب٘ ٖٛتفىز
اس دیذٌب ٜحغیٙی در دٞىذ ٜجٟب٘ی
 ػذاِت ٍ٘بٞی ث٘ ٝمؼ فزٔ َٛتئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ ثزای ثٟجٛد  ٚعبٔب٘ذٞی عیغتٓ ٞبی عبسٔبٖ یبفتٝ
وب٘ ٖٛتفىز اس دیذٌب ٜحغیٙی در ایزاٖ  ٚجٟبٖ
 خالف ٝعٛاثك تحقیّی ،پضٞٚؾی  ٚتجزثیبت عیّذحغبْ عیّذحغیٙی لٟٝ
 ففبی پذر  ٚفزس٘ذی
 تٛفی ٝپذر ث ٝفزس٘ذ ثزای ا٘تخبة دٚعت ؽبیغتٝ
 تئٛری ٞبی فزٔٔ َٛىتت ٔتؼبِی(ٔىتت ؽیؼ )ٝثزای وزعی ٞبی ٔجّظ ؽٛرای اعالٔی
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 عزح عٛاالت عیّذحغبْ عیّذحغیٙی ٘ٛیغٙذ٘ٚ ٜظزی ٝپزداس ٘ظبْ ٞذفٕٙذدرعبیت ػّٕی ٘خجٍبٖ جٛاٖ
ٕٟ٘ یٗ ٕ٘بیؾٍب ٜلزآٖ وزیٓ  ٚػتزت
 تجبدَ دا٘ؼ ٟٔ ٚبرتٌ ،زدػ اعالػبت  ٚحفظ ؽجى ٝعبسی در ٔٛرد ٔغبئُ خب٘ٛادٜ
 پیؾٟٙبد ثزای افالح لب٘ ٖٛا٘تخبثبت ریبعت جٕٟٛری  ٚعبیز لٛا٘یٗ
٘ غجت ٚالیت فمی ٝثب دٔٛوزاعی
ٔ غبِؼبت اعالْ ؽٙبعی  ٚؽیؼ ٝؽٙبعی حغیٙی؛ ٌبْ ٔٛثزی در جٟت ارتمبی حٛس ٜپذافٙذ غیزػبُٔ
٘ مؼ دا٘ؼ فٙبٚری ٘ب٘ ٛدر پذافٙذ غیز ػبُٔ
 دا٘ؼ فٙبٚری ٘ب٘ٔ ٛحٛر وتبثٟبی درعی ٔذرع ٚ ٝدا٘ؾٍبٜ
 دا٘ؼ فٙبٚری ٘ب٘ٛ؛ دا٘ؼ آیٙذ ٜپضٞٚی حٛسٞ ٜبی ٔختّف دا٘ؼ
ِ یغت ٚسارتخب٘ٞ ٝب ٟ٘ ٚبدٞب  ٚدا٘ؾٍبٟٞب؛افالح لٛا٘یٗ  ٚارتمبی ویفیت ٔغبِؼ ٝتغجیمی رٚؽٟبی آٔٛسػ ٚ
پضٞٚؼ آیٙذ ٜپضٞٚی
ٌ شیذ ٜای اس عخٙبٖ عیّذحغبْ عیّذحغیٙی ٘ٛیغٙذ٘ ٚ ٜظزی ٝپزداس ٘ظبْ ٞذفٕٙذ
ٔ ذارن تحقیّی ٔ ٚذارج ػّٕی در ادثیبت تحمیك  ٚپضٞٚؼ ؽیؼٝ
 عخٙب٘ی اس عیّذحغبْ عیّذحغیٙی ل ٟٝدرثبر ٜفز٘ ًٙٞجٛی
 عخٙب٘ی اس عیّذحغبْ عیّذحغیٙی ل ٟٝدرثبرٔ ٜزجؼیت ػّٕی ؽیؼٝ
 عخٙب٘ی اس عیّذحغبْ عیّذحغیٙی ل ٟٝدرثبر ٜفزٙٔ ٚ ًٙٞؼ عیبعیٔ ٖٛىتت ٔتؼبِی ؽیؼٝ
 راٞجزد اعتب٘ذارد ٕ٘ٛدٖ ٔمبالت ػّٕی
٘ مؼ آفزیٙی ٔجتٟذ جبٔغ اِؾزایظ (ٚالیت فمی) ٝ
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 تىٕیُ ٘ ٚظٓ لبػذ ٜثبسی
 را ٜحُ افالح لب٘ ٖٛا٘تخبثبت ریبعت جٕٟٛری ٟٔ ٚبرت ٞبی حُ ٔغبئُ اجتٕبػی ،التقبدی … ٚ
ٚ یضٌی ٞبی ػٙقز پیبْ در ٍ٘ب ٜعیّذحغبْ عیّذحغیٙی لٟٝ
 دا٘ؼ ٟٔ ٚبرتٟبی السْ  ٚپغٙذیذ ٜثزای پؾتیجب٘ی اس ٔجتٟذ جبٔغ اِؾزایظ (ٚالیت فمی)ٝ
 درعبَ حٕبع ٝی عیبعی  ٚحٕبع ٝی التقبدی ث ٝعبیت ٘ظبْ ٞذفٕٙذ خٛػ آٔذیذ
 اجتٟبد ٔؤِف  ٚإٞیت حمٛق ٔؤِف در اثؼبد ٌ٘ٛبٌٖٛ
 دٚعتى در را ٜخذا
 درط ٔىبرْ اخالق؛ ٘مؼ آفزیٙی ٔجتٟذ جبٔغ اِؾزایظ(ٚالیت فمی )ٝدر ػزف ٝا٘تخبثبت
 ایفبی ٘مؼ پیبٔجزاٖ اِٟی اٍِٛیی جبٔغ  ٚوبُٔ ثزای ػزف ٝا٘تخبثبت  ٚحُ ٔغبئُ جٟب٘ی
 چؾٓ ا٘ذاس افالح لب٘ ٖٛا٘تخبثبت ریبعت جٕٟٛری  ٚاحزاس فالحیتٟب ثز ٔجٙبی آٔٛسٞ ٜبی رجبَ عیبعی
٘ مؼ آفزیٙی ٔجتٟذ جبٔغ اِؾزایظ(ٚالیت فمی)ٝ؛اخالق رلبثت ا٘تخبثبتی،عزح عٛاالت ا٘تخبثبتی
 چؾٓ ا٘ذاس تحٛالت در ٘ظبْ آٔٛسػ  ٚپزٚرػ(حٛس ٚ ٜدا٘ؾٍب)ٜ
 جبٔؼ ٝؽٙبعی ثٔٛی ٔ ٚحّی عیذحغبْ عیذحغیٙی ل ٟٝثزای تأعیظ وب٘ ٖٛفزٍٙٞی ٙٞزی عیذاِؾٟذاء
ػّی ٝاِغالْ در ٔغجذ أبْ حغٗ ٔجتجی ػّی ٝاِغالْ اثز اففٟبٖ
 حضٛر عیذحغبْ عیذحغیٙی لٛ٘ ٟٝیغٙذ٘ ٚ ٜظزی ٝپزداس ٘ظبْ ٞذفٕٙذ در دٕٞیٗ ٕ٘بیؾٍب ٜلزآٖ  ٚػتزت
اففٟبٖ
 ثزرعی چؾٓ ا٘ذاس عبیت ٘ظبْ ٞذفٕٙذ
 اعتؼذاد یبثی  ٚتؼییٗ ٔذارج ػّٕی ٔ ٚذارن تحقیّی
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 لٛاػذ ثبسی وٛدن آیٙذ ٜپضٜٚ
ٚ یضٌی ٞبی السْ  ٚپغٙذیذٔ ٜتخقـ حٛس ٜػّ ْٛا٘غب٘ی
 پبداػ  ٚجبیش ٜجٟب٘ی پیبٔجز اػظٓ(ؿ)
 عبیت ٘ظبْ ٞذفٕٙذ در یه ٍ٘بٜ
 دا٘ؼ خب٘ٛادٔ،ٜذرع،ٝدا٘ؾٍب،ٜجبٔؼٚ ٝحىٔٛت ثزای ٘یبسٞبی اعبعی خب٘ٛادٜ
 دا٘ؼ فٙبٚری ٘ب٘ ٚ ٛارتمبء  ٚتزٚیج ا٘زصی ٞغت ٝای فّح آٔیش در جٟبٖ (آیٙذ ٜپضٞٚی در رٚاثظ ثیٗ إُِّ)
٘ بٔ ٝعزٌؾبد ٜعیذحغبْ عیذحغیٙی ل ٟٝث ٝؽٛرای ػبِی ا٘مالة فزٍٙٞی
ٔ ذاوز ات ٞغت ٝای ثب ّٔت ٞبی ٔختّف جٟبٖ
ٛ٘ ػی اس فزضی ٝعبسی افالح ٘ظبْ تخقیـ ثٛدج ٝتؾىُ ثشري خب٘ٛادٞ( ٜذفٕٙذ عبسی یبرا٘ٞ ٝب)
ٚ یضٌی ٞبی السْ  ٚپغٙذیذ ٜوبثیٞ ٝٙذفٕٙذ عبسی یبرا٘ٞ ٝب
 ؽخقیت داعتب٘ی عیذحغبْ عیذحغیٙی لٟٝ
 یبسدٕٞیٗ ٕ٘بیؾٍب ٜلزآٖ  ٚػتزت اففٟبٖ ثب رٚیىزد ˝عجه س٘ذٌی لزآ٘ی˝
 حضٛر ٔؼب ٖٚعیبعی ،أٙیتی  ٚاجتٕبػی اعتب٘ذاری اففٟبٖ در غزف٘ ٝظبْ ٞذفٕٙذ
 عؼی  ٚاٞتٕبْ خٛدر ٚعٛار وبرآفزیٗ ثزای اعتفبد ٜثٟی ٝٙاس ا٘زصی ٞبی ٘ ٚ ٛپبن؛ ثبسٍ٘زی  ٚارسیبثی فزَٔٛ
لیٕت ٌذاری ٔحقٛالت  ٚخذٔبت
ٔ قبحج ٝپضٞٚؾٍزارؽذ عبسٔبٖ فذاٚعیٕبی جٕٟٛری اعالٔی ثب اعتبدعیذحغبْ عیذ حغیٙی لٟٝ
 تبریخ  ٚجغزافیبی حٕبیت ا٘جیبء اِٟی اس دٔٛوزاعی پیبٔجز اػظٓ(ؿ)
 ایفبی ٘مؼ ٔجتٟذ جبٔغ اِؾزایظ در سیز عبختٟبی تبریخ  ٚجغزافیبی ٘ظبْ تؼّیٓ  ٚتزثیت فم ٝؽیؼٝ
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 عالْ  ٚدرٚد خذا ثز حضزت خذیج ٝعالْ اهلل ػّیٟب؛ٚالف تٕبٔی دارایی ٞبی ٔٙم ٚ َٛغیز ٔٙم َٛثزای ٘ؾز
ٔؼبرف اِٟی(سیز عبختٟبی تبریخ  ٚجغزافیبی ٘ظبْ تؼّیٓ  ٚتزثیت فم ٝؽیؼ)ٝ
ٟٔ برت ٞبی اعالع یبثی پضٞٚؾٍزاٖ ،اعبتیذحٛس ٚ ٜدا٘ؾٍب ،ٜؽٛرای ػبِی ا٘مالة فزٍٙٞی ٔ ٚغؤٚالٖ ٘ظبْ
جٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ اس تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ
 ػقز ٔؼزفتی؛ سیزعبخت ٞبی ٔؼزفتی؛ التقبد ٔؼزفتی
 ػیذ٘ٛرٚس؛ سٔبٖ ٔؼزفت  ٚثٟبر ؽىٛفبیی ػؾك اِٟی
 سٚجی ٕ٘ ٝ٘ٛدر ؽیؼ ٝؽٙبعی (اسدٚاج تجّی ػؾك سٖ ٔ ٚزد ث ٝخذا)
 حجبة؛ ٙٞزٕ٘بیی سٖ ؽیؼی در ٔمبْ تؼّیٓ  ٚتزثیت
 جبیٍب ٜتئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ در پیؾجزد پضٞٚؼ ٞبی ػّ ْٛا٘غب٘ی


نگاه و شناخت مکتبی؛ تحول و تعالی نظام تعلیم و تربیت با تئوری نظام هدفمند

٘ مؼ ٚالیت فمی ٝدر سیز عبختٟبی تبریخ  ٚجغزافیبی ٘ظبْ تؼّیٓ  ٚتزثیت فم ٝؽیؼٝ
 رعبِتٚ ،ظیف٘ ٚ ٝمؼ ٔجتٟذ جبٔغ اِؾزایظ (ٚالیت فمی )ٝدر ٚعؼت حٛس ٜتؼبریف ٔفبٞیٓ ٔزتجظ ثب ٘خجٍی
٘ مذ  ٚثزرعی آیٙذ ٜی ؽغّی عیذ حغبْ عیذ حغیٙی ل ٟٝفبحت فٗ ٟٔ ٚبرت  ٚفبحت ٘ظز تئٛری ٘ظبْ
ٞذفٕٙذ
٘ مؼ آفزیٙی ٔجتٟذ جبٔغ اِؾزایظ در تذٚیٗ  ٚافالح ٘ظزیٞ ٝب  ٚلٛا٘یٗ ثزای تٛعؼ ٝخاللیتٛ٘ ،آٚری ٚ
ؽىٛفبیی
 حضٛر عیذ حغبْ عیذحغیٙی ل ٟٝپضٞٚؾٍز ٛ٘ ٚیغٙذ٘ ٜظبْ ٞذفٕٙذ در اِٚیٗ ٘ؾغت تؼبُٔ جٙجؼ
دا٘ؾجٛیی  ٚافحبة رعب٘ ٝاعتبٖ اففٟبٖ (ثغیج رعب٘)ٝ
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ٔ ؾبٚر ٚ ٜا٘جبْ فؼبِیت تجّیغبتی ٔحقٛالت  ٚخذٔبت عبسٔبٖٟ٘،بدٔ ،ؤعغ ، ٝؽزوت ،وبرخب٘ …ٚ ٝثب
تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ
 خیز اِٟی در ثجبت  ٚاعتٕزار دٚعتی
 ؽٙبعبیی اراضی  ٚحفظ سٔیٗ ٞبی لبثُ وؾت ثزای تٛعؼ ٝاراضی وؾبٚرسی
 اجتٟبد ،تؼٟذ ،خاللیت ٛ٘ ٚآٚری ٔحٛر چؾٓ ا٘ذاس ؽٙبعبیی  ٚتؼییٗ اػضب عتبد ثزٌشاری ٕ٘بیؾٍب ٜلزآٖ ٚ
ػتزت
 ایذ ٜپزداسی ثب آیبت لزآٖ در حٛس ٜػّ ْٛا٘غب٘ی اعالٔی
 عزح عٛاالت عیذحغبْ عیذحغیٙی ل ٟٝدرثبر٘ ٜخجٍی ٘ ٚخجٍبٖ در عبیت ػّٕی ٘خجٍبٖ جٛاٖ
 عالٔت  ٚأٙیت ٍٕٞب٘ی ثب آیٙذ ٜپضٞٚی درخ ٖٛثٙذ٘بف  ٚثب٘هٞبی خ ٖٛثٙذ٘بف
ٌ ذر اس ٔزس ثی ٟ٘بیت ثزای ؽٙبخت  ٚوؾف حمبیك  ٚارسػ ٞبی ٚاالی اِٟی
 عؼی  ٚاٞتٕبْ ٘ظبْ ػّٟٙٔ ٚ ْٛذعی فٙبیغ غذایی در ٘ظبرت ٘ح ٜٛارتجبط دا٘ؾٍب ٜثب فٙؼت ثزای پؾتجب٘ی
اس ٔجتٟذ جبٔغ اِؾزایظ(ٚالیت فمی)ٝ
 ػّ ْٛریبضی  ٚعیبعتٌذاریٞبی والٖ ٘ظبْ آٔٛسؽی
 پزد ٜداری  ٚوّیذ داری وؼجٝ
 چٛة خظ (چٛلظ)؛ اثشار ٘ظبرتی ثزای حفظ عٙت ٞبی پغٙذیذ ٜثبسار
٘ مؼ تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ در تذٚیٗ  ٚتأِیف وتت درعی ثب ٔحٛریت ػّ ْٛریبضی
 تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ ؛تئٛری فّح آٔیش ا٘زصی ٞغت ٝای ثزای وؾٛر ٞبی ٔختّف جٟبٖ
 عفزٞبی ػّٕی تحمیمبتی عیذحغبْ عیذحغیٙی ل ٟٝدر حٛس ٜػّ ْٛا٘غب٘ی
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٘ مؼ وّیذی ٔجبحث فمٟی ,تزثیتی ,اجتٕبػی ,التقبدی  … ٚدر تٙظیٓ ثبسار جٟت رؽذ  ٚتؼبِی وؾٛرٞب
 ثزرعی ٔف ْٟٛدوتزیٗ در تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ
 تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ جبٔغ تزیٗ  ٚوبُٔ تزیٗ تئٛری رٚاثظ ثیٗ إُِّ


ٔغبِؼ ٝتغجیمی تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ ثب وب٘بَ ٞبی تٍّزأی

ٙٔ بظز ٜأبْ فبدق (ػّی ٝاِغالْ) ثب عجیت ٙٞذى
ٙٔ بظز ٜأبْ فبدق ػّی ٝاِغالْ ثب عفیبٖ  ٚفٛفیبٖ
ٙٔ ۷ بظزٔ ٜؼزٚف أبْ رضب(ع) ثب ػّٕبی ادیبٖ  ٚپیزٚاٖ ٔىبتت
ٙٔ بظزات أبْ جٛاد (ع)
٘ مؼ ٔٙبظز ٜدر تىبُٔ ػّٔ ٚ ْٛؼبرف
٘ مؼ  ٚتىّیف تئٛری ػّٕی  ٚػّٕی ٔجتٟذ جبٔغ اِؾزایظ
ٙٔ بظز ٜپیبٔجز (ؿ) ثب یٟٛدیبٖٔ ،غیحیبٖٔ ،بدی ٞبٔ ،ب٘ٛی ٞب  ٚثت پزعتبٖ
ٔ زوش ٘ج ْٛپزٚفغٛر عیذحغٗ حغیٙی اثزی در ثؾبٌزد


سیاستگذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر با محوریت احکام اقتصادی(ارث ،وقف ،زکات ،خمس ،انفال ،امور
خیر خواهانه و سایر احکام فقهی) مجتهد جامع الشرایط (والیت فقیه)

ٔ ؾبٚر ٜتحمیمبتی  ٚتحقیّی ثزای دا٘ؼ آٔٛساٖ … ٚ
 فزٟٔٙٔ َٛذعی ا٘تخبثبت :چٍٍ٘ٛی  ٚعیز تحٛالت جٟب٘ی اس ٔٙظز تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ
ٟٔ برتٟبی تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ در حُ ٔغبئُ رعب٘ٞ ٝبی ٔختّف جٟبٖ
ٟٔ برت ٞبی تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ در ؽٙبعبییٔ،زٔت  ٚاحیبء آثبر تبریخی اعالٔی ثزای احیبء ارسػ ٞب ٚ
عٙت ٞبی پغٙذیذ ٜاِٟی
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ً بهِ سشگشبدُ یک اصالح طلت ثِ شَسای ػبلی اًقالة فشٌّگی ٍ...

 ساُ حل ٍ ًکبتی هْن ثشای ثْجَد ٍ سبهبى دّی ثبصاس هحصَالت کشبٍسصی(هحصَالت هطشٍحِ اًَاع
سجضیجبت تبصُ)
 دػبی ثصیشت افضایی خَاص ٍ ػَام هلت دس ثْشُ هٌذی ػبدالًِ اص هٌبثغ ٍ رخبیش الْی
 آیٌذُ پژٍّی سیذ حسبم سیذ حسیٌی قِْ ثشای ٍسٍد ثِ هجلس شَسای اسالهی
 تَجِ ٍیژُ تئَسی ًظبم ّذفوٌذ ثِ سیبستگزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی ّبی خشد ٍ کالى اص تَلیذ تب پبی سفشُ
خَاص ٍ ػَام هلت
ً - حَُ تشکیل کبثیٌِ هکتجی ٍ اًتخبة ٍصساء هکتجی ثب تئَسی ًظبم ّذفوٌذ؛ سقبثت هحسَس ٍ ًبهحسَس
سیذحسبم سیذحسیٌی قِْ دس اًتخبثبت سیبست جوَْسی
 فشصت ّبی شغلی ثب صًذُ سٍد
 تبسیخ ٍ جغشافیبی دفبع اص حشین شیؼِ
 هذل ساّجشدی فشٌّگ گفتوبى سبصهبًی اص هٌظش تئَسی ًظبم ّذفوٌذ
 تَجِ ٍیژُ تئَسی ًظبم ّذفوٌذ ثِ هْبستّبی سفتبسی ٍ تجلیغی دس هٌجش
 سالم ّن دٍسُ ای
 ثجبت ٍ استوشاس ثبًَی هکتجی دس تجلی حبکویت اسصشْبی هکتت هتؼبلی شیؼِ
 هْوتشیي کلیذ ّبی ایشاى ٍ جْبى
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 هْوتشیي  ،کبهل تشیي ،جبهغ تشیي ٍ هَثشتشیي طشح سَال دس حَصُ فقِ اطالػبتی؟!
 تحلیل ػویق سیذحسبم سیذحسیٌی قِْ اص اجتْبد دس هکتت شیؼِ
 هبهَسیت ٍ چشن اًذاص ٍصاست اهَس اقتصبد ٍ داسیی دس چبسچَة احکبم اقتصبدی هجتْذ جبهغ الششایط
(ٍالیت فقیِ )


هکتت تئَسی ًظبم ّذفوٌذ (هکتت شیؼِ) دس کالهی کَتبُ

 هَج سَاسی ػشق دس هسیش تکبهل تؼلین ٍ تشثیت ٍ ػقل ٍ خشد ٍ داًش ٍ حکوت ٍ ٌّش ٍ هؼشفت
ً گبّی هکتجی ثِ اًتخبثبت (قَاػذ ثبصی سجبل هزّجی ٍ سیبسی)
 اگش هي سقیت ًبهضدّبی سیبست جوَْسی ثَدم…

فبحت فٗ ٟٔ ٚبرت  ٚفبحت ٘ظز تئٛری ٘ظبْ ٞذفٕٙذ

سیدحسبم سیدحسینی قهه

www.nezamehadafmand.ir

ٔٙجغ :عبیت ٘ظبْ ٞذفٕٙذ

@nezamehadafmand_ir
http://nezamehadafmand.ir/?p=2992
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