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  مقدمه ناشر
رغم منـابع   مان ايران، عليوع فكر مرا به خود مشغول كرده كه چرا كشور عزيزها اين موض مدت 
مسير نساني فراوان و ارزشمندي كه دارد آن چنان كه بايد و شايد نتوانسته در هاي طبيعي و ا و سرمايه

سرشـار نفـت و گـاز، معـادن     سوال اينجاست كه چرا كشـوري بـا منـابع    توسعه و پيشرفت گام بردارد. 
م چهارفصـل، وجـود   يلـ العاده، اق ت جغرافياي سياسي فوقعيمس، آهن، اورانيوم و ...، موق طال، دارزشمن

و ... كشوري توسعه يافتـه نشـده و در    ، سرمايه خوب و مستعد انسانيصنعت گردشگري آل شرايط ايده
ورهايي چون ژاپن و سوييس بدون داشتن كش ديگر مسير توسعه هم سرعت الزم را ندارد؟! ولي از طرف

البته اين سوالي است كه  اغلب مواهب طبيعي و انساني فوق در زمره كشورهاي توسعه يافته قرار دارند؟
گردد،  شنويم ولي جوابي قابل قبول، مستدل و علمي براي آن يافت نمي مياز آحاد مختلف جامعه بارها 

نظران در اين مورد قلم زده و مطالب خوبي را نيـز بيـان    صاحبهرچند در اين بين چند تن از اساتيد و 
  اند. نموده

اگر به تاريخ اين سرزمين كهن نگاهي بياندازيم، خواهيم ديد كه اين كشور در طول تاريخ آمـاج  
ولي نكته اينجاست كـه تمـدن    است گرفته ي قرارمتعدد وحشي (و حتي وحشي) نيمه متاخت و تاز اقوا
نسته اين اقـوام را در فرهنـگ و   اثر اين حمالت وحشيانه و ويرانگر از بين نرفته بلكه توا ايران نه تنها در

 و و شـكل گرفتنـد  ايـران تاسـي    فرهنـگ  اين اقوام ازكه  دن اصيل و غني خود هضم نمايد به طوريتم
رد اشاره كـ آن زمان مغول نيمه وحشي توان به قوم  براي مثال مي. ندنهايتا راهي سرزمين خودشان شد

و بوي تمدن به خود گرفته و بـه سـرزمين    ، دست آخر رنگتس از چندين دهه تجاوز، قتل و غاركه پ
دهد كه عاملي كه باعث شكوه و پايداري فرهنگ و تمدن ايران در  اين مطلب نشان مي گردد. خود برمي
، اخـالق شده تنها وجود سرمايه طبيعي و محيطي نيسـت و وجـود ايمـان و     كنوناز ابتدا تا طول تاريخ

مرز  ندر ميان مردم اي "سرمايه اجتماعي "و يا به عبارت ديگر همبستگي، اعتماد و مشاركت جمعي
هشـت سـال دفـاع    (مثال بارز آن ايثار و همـدلي كشـور در   و بوم بوده كه اين پايداري را رقم زده است

خـواه و يـا بـه عبـارتي      انسـانهايي منـافق، دورو، طمعكـار و زيـاده    اعصار مختلـف   در؛ اما است) مقدس
سـيب جـدي و   آو رواج فساد و تبـاهي   باعثكنند  كه همچون سلولهاي سرطاني عمل مي "شارالتان"

  .اند هشد بعضا جبران ناپذير به اين مملكت
جوامع پيشرفته و عـدم  سي علل توسعه در رسيستماتيك به بر كلي علمي وكتاب پيش رو به ش

يـابي و   در حـال توسـعه و جهـان سـوم پرداختـه و عـالوه بـر ريشـه         توسعه يا سرعت كم آن در جوامع
  را ارائه داده است.  و همچنين مبارزه با شارالتانيسم راهكارهاي درمان ها، تشخيص علت

تاب، تقاضا دارم در اينجا ضمن تشكر و قدرداني از شما خواننده محترم در خريد و مطالعه اين ك
و نظـرات و انتقـادات خـود را بـه مـا اعـالم        لطف كـرده  ابتدا كه در صورت مفيد دانستن مطالب كتاب

معرفـي   دانيـد  اين كتاب را به دوستان و آشنايان خود و ساير نفراتي كه صالح مـي  دوم اينكه وفرماييد 
  .نماييد



 
 

نيا و با نيـت خيـر و بـه     مهدي علوي اميد است كه اين اثر كه با همت آقاي دكتر سيددر پايان 
مـان بـه   زنوي و دنيوي كشـور عزي و در نهايت پيشرفت مع منظور ارتقا ايمان، اعتماد و مشاركت جمعي

مـداري و   افزايش اعتمـاد، اخـالق   درباشد و بتواند ه گرامي خوانند مقبول نظر شما نگارش و تحرير آمده
  موثر واقع گردد. در بين آحاد جامعهمشاركت جمعي 

  
 
 
 

  
  
  
  
 

  سوابق علمي نويسندهمختصري از 
در شهرتبريز متولد شد. ديپلم رياضي و فيزيك را در سـال   1358نيا در سال  سيد مهدي علوي

تبريـز بـه   كنتـرل در دانشـگاه صـنعتي سـهند      همان سال در رشته مهندسي برق اخذ نمود و از 1376
تخصصي را نيز در همان رشته تحصيلي طي كرد و   ارشد و دكتري  مقاطع كارشناسي تحصيل ادامه داد.

دكتـري مهندسـي بـرق كنتـرل      كبير موفق به اخذ مـدرك پسـا    از دانشگاه صنعتي امير 1394در سال 
  گرديد.

  المللـي  هـا مقالـه در مجـالت معتبـر بـين      تا به حال ده ،هاي كنترل  سيستممهندسي زمينه در 
ISI, SCOPUS المللي در كشورهاي مختلف دنيا از جمله تركيـه، يونـان،    هاي بين و همچنين كنفرانس

عالوه بر چاپ مقاالت، در  وآمريكا، كره جنوبي، آرژانتين، هند، مكزيك، روسيه و غيره به چاپ رسانيده 
عنـوان داور نمونـه در انجمـن     بـه  2007در سال  و است نقش داوري پرداختهچندين مجله نيز به ايفاي 

  شد. علمي مهندسين آمريكا شناخته
 سـازي  مـدل  الملل، سياسي و روابط بين ،انساني سيستمي به موضوعات علوممهندسي و نگرش 
تحقيقـاتي   مقاالت بوده وايشان  هاي علمي فعاليت سايرعلوم اجتماعي از هاي اقتصادي و  رياضي نظريه

 همچون كنگره جهاني اقتصاد انرژي در كانـادا و علمي هاي مختلف  در همايش ها در اين حوزهمتعددي 
خارجه جمهوري اسالمي  المللي وزارت امور دفتر مطالعات سياسي و بينبرگزار شده توسط هاي  همايش

  است. به چاپ رسانيده ايران
، جامعه مهندسـين مكانيـك   IEEE آمريكا الكترونيكعضويت در انجمن جهاني مهندسين برق، 

هاي علمـي وي   از ديگر فعاليت IGUو اتحاديه جهاني گاز  SPE، انجمن مهندسين نفت ASMEآمريكا 
     است.

 مهدي خاني 
 مدير مسئول انتشارات آواي قلم



  پيشگفتار
هـا   ها و رسانه روزنامهقطعاً شما نيز همانند من در زندگي روزمره و محاورات عادي مردم و يا در 

ها در وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  يبرخي از نارساي ي دهنده نشانكه  يهاي با سواالت و بحث
. چرا هوا آلوده است؟ چرا بيكاري زياد است؟ چرا تقلب علمي در كشور ما ايد مواجه شده... جامعه است 

هـزار نفـر    800بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخـدر بـيش از دو ميليـون و    رونق گرفته است؟ چرا 
ناراضـي هسـتند؟    خـود  چرا معلمان از وضعيت معيشـت و حقـوق   1؟در كشور وجود داردمواد معتاد به 

در مقابـل سـاير ارزهـا     مـا  ارزش پول ملي چرا 2هاي بازنشستگي به كجا خواهد انجاميد؟ بحران صندوق
نشينان شهري و مهاجرت به شهرهاي بزرگ چگونه قابـل حـل اسـت؟     ؟ مشكالت حاشيهيابد مي كاهش

چرا ايران پس از آمريكا، دانمارك و مصر  3است؟يافته افزايش  سال 6تا  4در دهه اخير سن ازدواج چرا 
گاه بـه مناسـبتش جشـن هـم      است اماطالق حقيقتي تلخ و قبح شكسته ( 4رتبه چهارم طالق را دارد؟

بنا به گفته رئيس مجمـع  شود؟  چرا ساالنه ميلياردها دالر جنس قاچاق وارد كشور مي) !شود؟ برگزار مي
ميليارد دالر باشد در واقع يك سـوم كـل    دوازدهعالي واردات در صورتي كه ميزان قاچاق كاال به كشور 

بـا مشـكل مواجـه اسـت؟ چـرا      توليد در كشور مـا   چرا 5گيرد!!!  واردات ايران از طريق قاچاق صورت مي
سـوق دهـد؟ چـرا     يمحـور  خـالق بـه  بودن  ها را از حافظه محور تواند بچه سيستم آموزشي كشور نمي

ست و زود اپايين آماده ايرانيان چرا آستانه تحمل ما مدگرايي و تجمالت در زندگي ما نفوذ كرده است؟ 
چـرا بـا بـارش بـرف سـنگين در تهـران در        زياد شـده اسـت؟  چشمي  هم و چشمچرا شويم؟  عصباني مي

چه بر سر ما  شود؟ قيمت كرايه تاكسي از فرودگاه امام به تهران يك ميليون تومان مي 96زمستان سال 
آماده است كه در زلزله كرمانشاه قيمت يك كانكس معمولي قبل از وقوع زلزله حدود دو ميليون تومان 

 بـا  كانكس! توليدكننده هاي شركت برخي "رسد؟ حتي  هشت ميليون تومان ميبود ولي بعد از زلزله به 
 و كننـد  دپـو  تا كنند مي خريد پيش را نشده ساخته هاي كانكس كانكس، ساختهاي  كارگاه به مراجعه

  6".برسانند فروش به گزافهاي  قيمت به

و در ايـن مـدت   سال در ايران حكومت كردنـد   180بيش از دودمان قاجار و پهلوي در مجموع 
يـا بـر اثـر     يسـرزمين تجزيـه  ايـن  مربع از ايـران تجزيـه شـد.     كيلومتر هزار  ششصد  ميليونبيش از دو 

هاي خفت بار و تحقيرآميز منعقد شده بين شاهان ضـعيف ايـران و    و يا با قرارداد ودهب هاي نابرابر جنگ
  هشت  و  چهل و  ششصد  و  توجه كنيد مساحت فعلي ايران يك ميليون 7تجزيه شدند ،هاي استعماري قدرت
كه اولـين تجزيـه    درصد مساحت فعلي كشور از ايران جدا شد 160و نزديك به  كيلومترمربع است هزار
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جـدايي بحـرين از   روي داده و آخرين تجزيه  در عهدنامه گلستان1812در سال مربوط به جدايي قفقاز 
 روي ديگر سـكه، در  اما در ،است كه با فشار انگليس بر حكومت پهلوي اتفاق افتاد 1350 در سالايران 
كشـور   80كـه    صدام يك وجب از خاك مـا را بگيـرد در حـالي   اجازه نداديم  ،انانهسال دفاع ج 8طول 

 شود؟!!! مياين تفاوت از كجا ناشي  ،ردندك صورت مستقيم و غير مستقيم دولت بعث عراق را ياري مي به

داريـم و   مان را دوسـت مـي   در درجه اول خود و خانواده نفسه، من و شما و هر هموطن ديگر في
، بـه  الظـاهر  علـي و در درجه دوم  ي زندگي كنيما يافته و مرفه طالب آن هستيم كه در يك كشور توسعه

هـاي   اما چرا بـا واقعيـت  ؟ خواهان اعتالي آن هستيم و يمعالقمندكشور خود رشد و تعالي و سرافرازي 
چرا وقتي با  ". مطرح نمايمسوال ديگر باز يك  خواهم مياجازه در كشور مواجه هستيم؟!  ذكر شدهتلخ 

تـاريخ   امـا متاسـفانه!  د كنـ  ميمعرفي  و عاشق وطنه دكنيم خود را دلدا هر ايراني سر صحبت را باز مي
ينـد ايـن هـم    آبردهـد   نشـان مـي   خاصي از تـاريخ ها و مقاطع  ههربه غير از ب چند صد ساله اخير ايران

همه مـا ادعـا داريـم     ،تر صحبت كنيم يك چيز ديگر است؟ بهتر است يك كمي شفاف و عشق دلدادگي
عشق داريم. خوب! اين ادعا درست و صد البته قابل ستايش؟ پس چرا با اين همه  ميكه ايران را دوست 

خـواهم   به آن اعتال بدهيم؟ مـي  و آباد بسازيمآنچنان كه لياقت دارد ايم آن را  نتوانسته و عالقه به وطن،
كـه در   اسـت  همه ايرانياني ،(منظورم از ايرانيمن و شماي ايراني  !ديگري مطرح كنم منظورم را با بيان

داريـم و عاشـق آن    مـي كه ايران را دوست  اند) حال در اين كشور زيستهه ب طي چندين نسل گذشته تا
ي كه حقيقتاً هم يايم از منابع آن استفاده حداكثري بكنيم و ايران را به جايگاه واال نتوانستههستيم چرا 

هـر   ،هـا بسـازند   استحقاق آن را دارد برسانيم؟ به هر حال قرار نبوده و نيست كه اين مرزوبوم را خارجي
مـا وظيفـه   و  گيردمن و شماي ايراني صورت ب دست به براي اين وطن انجام شود بايستيكه بايد كاري 

هـا در قبـال ايـن كشـور      ، بلي درست متوجه شديد مـن، شـما و همـه ايرانـي    كنيم آباد راداريم كه آن 
ماست و هر چـه بايـد    انهر چه هست در دست !.و... الجزايري يايا فرانسوي  نه يك آمريكايي .ليمومسئو

است كه فكر كنيم  اي لوحانه سادهجا و البته  انتظار بي .انجام شود بايد توسط خودمان انجام شود و الغير
از مـراوده  ها  آن به فكر منافع خود هستند و هدفها  آن ند،سته توسعه و تعالي كشور ما به فكرسايرين 

ما، كسب امتياز و منفعت است. البته منظورم اين نيست كه در تعامل بـا   كشور با ساير كشورها از جمله
هر كشوري حق  چونبايد واقع بين باشيم  ،بدبينانه نگاه كنيم و همه را محكوم كنيم ،ملل دول و ديگر

گويـد كـه ديگـران     بينانه به مـا مـي   نگاه واقع د باشد و اين يك امر بديهي است ودارد به دنبال نفع خو
بـا مـا    ايجـاب كنـد  ها  آن هر وقت منافع .نيستنبوده و شان به دنبال اصالح امور ما  و غم هموقت  هيچ

، كننـد  شان در تعارض با منافع ما باشد با ما دشمني مي كنند و هر وقت منافع ارتباط دوستانه برقرار مي
حافظـه  تـاريخ  كـار باشـيم    هم فراموشاگر ما  .همين استالملل  بينانه به روابط بين نگرش واقع مبه نظر

آيا  تحميل كرد. اين كشوربيني و تكيه به توان خارجي چه ضررها به عدم واقع مبني بر اينكهقوي دارد، 
 ديگـر  هـا معاهـده ننگـين    ، جدايي بحـرين از ايـران و ده  و رويترز چاي، گلستان،  دارسي قرارداد تركمن

شاهان قاجار كه پيشتر ذكر شد  همانطوري !بيني در ما كافي باشد؟ نگرش واقعاين تواند براي ايجاد  نمي
بـر سـر ايـران    كه براي حفظ حكومت خود با دادن امتياز به كشورهاي قدرتمند آن روزگاران، چه بالها 



  .كردند را مانند گوشت قرباني بين دول استعماري تقسيم ما منافع ملي  ها آن ؟!ند ا هوردنيا
خود را وطن دوست و عاشـق   ،خواهم به موضوع اصلي بحث برگردم گفتيم كه همه ما اجازه مي
اي ارائه دهيم و  كنيم ولي براي كشوري كه عاشق آن هستيم نتوانستيم خدمت شايسته ايران معرفي مي

شاهان دستگاه قاجـار نيـز ايرانـي     .ادي وارد كرديمآن ضربات زي حتي با تاسف بايد بگويم به تن رنجور
نيا يا كره ماه كه به اين كشور نيامده بودنـد چـون   و از ينگه دزيستند  نيز در اين خاك ميها  آن بودند و

هـاي بزرگـي بـه آن     خيانـت  ،ت بزرگ بـه ايـران  اشاه بودند و اختيارات زيادي داشتند لذا به جاي خدم
گونـه   ايـن شايي و چپاول بودند ولي پادشاهان مـا  گكردند. چرا پادشاهان روسيه و انگليس به فكر كشور

درجـه در فكـر و    180ايـن اخـتالف    فكر عيش و نوش و زنبارگي بودند؟ها به اسر و در حرم خائن بودند
 هـاي  گويم كه پادشاهان روسيه، انگلـيس، فرانسـه و پرتغـال انسـان     نميگيرد؟!!!  عمل از كجا نشات مي

 به فكر چپاول ،النفسي بودند قطعاً، آنان نيز فساد اخالقي داشتند اما همزمان با آن فساد و هرزگي سليم
  فروشي بود. وطنوادادگي و فقط شاهان ما هنرشان  برخي دند وليبو نيز ديگر دول

افتـادگي كنيـا،    اند و مسبب عقب بلي! آلمان و نروژ و ژاپن را مردمان همان كشورها توسعه داده
خـواهم نقـش اسـتعمار و اسـتثمار در      نمـي مـن  هسـتند.  هـا   آن نيجر، افغانستان و زيمباوه هم مردمان

 ار و استثمار اسـت كـه  كه اين فقط استعم بپذيرمتوانم  رد كنم ولي نميرا ماندگي كشورهاي اخير  عقب
خـود   را در نيـافتگي  توسـعه اصـلي  بلكـه معتقـدم عامـل     .مانده و توسعه نيافته كرده است را عقبها  آن

  البته ما نيز از اين قاعده مستثني نيستيم.  مردمان اين كشورها بايد جست،
يابي  يشهررا مرور خواهيم كرد و ها  آن ريشه مشكالت مذكور و ساير مسائلي كه در ادامهواكاوي 

اسـت كـه ذهـن مـرا      هاي مديدي كشورمان، سال يافتگي توسعهيا بهتر بگويم كمتر  نيافتگي توسعهعلل 
بـا شـما   م ا همطالعه كرد راآنچه خالصه مشغول خود كرده است و لذا چند وقت پيش تصميم گرفتم كه 

 گفتـه شـود  بدون تكلف و رودربايستي با شـما سـخن   گرديده خواننده فرهيخته در ميان بگذارم. سعي 
و  دهم كه شايد با برخي و يا حتي تمامي مطالب كتاب موافـق نباشـيد   البته به شما صد در صد حق مي

(ايميل  هستم.ها  آن داشته باشيد كه قطعاً آماده شنيدنهم من داليل محكمي براي اين اختالف نظر با 
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هايم و درس پس دادن به پيشگاه شما خواننده گرامي است و در اين كتاب  هدفم انتقال آموخته
و لـذا اگـر خطـايي در ايـن      شـته ندا را به هيچ عنوان قصد جسارت به هيچ فرد يا گروهي و شخصـيتي 

دانـش   نگارنـده د و مرا از اين بابـت مطلـع فرمائيـد.    يخصوص در كتاب ديديد پيشاپيش عذر مرا بپذير
مدار نيست ولي  شناس، اقتصاددان يا سياست و جامعه باشد ميكنترل  -آموخته رشته فني مهندسي برق

لذا نگـرش منطقـي و سيسـتماتيك بـه       نگرش سيستمي را ياد گرفته ،شبا توجه به اينكه در تحصيالت
چنـدان سـخت نباشـد و لـذا ايـن كتـاب را        براي وي شايد يافتگي توسعهكمتر  موضوعمسائل جامعه و 

 هـاي  با نگرش يافتگي توسعهمقاله و كتاب ديگر خواهيد يافت. در ساير منابع به موضوع  ر از هرت متفاوت
در ايـن كتـاب   اند اما  سياست و مديريت نگاه كرده  شناسي، اقتصاد، مختلف علوم انساني همچون جامعه

از منظر مهندسي و سيستم  و صد البته با كمك گـرفتن   لذا و زيمندااطرحي نو در سعي برآن است كه 
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شه راه كتاب را قبل اما بهتر است نق. بپردازيمهاي مذكور علوم انساني به تحليل موضوع  از همين شاخه
و درمـان  علـل  ع تشـخيص  ومباحث آن با هم مرور كنيم و ببينيم كه چگونه به واكاوي موض از ورود به

  نيافتگي كشور خواهيم پرداخت. توسعه
م بـه شـناخت   تر از درمان آن است. البته قبل از اقدا تر و مهم مقدم مشناخت يك عارضه به نظر

دامنگيـر   نيـافتگي  توسـعه اي بـه نـام    بندي برسيم كـه عارضـه   جمعيك عارضه بايستي، خودمان به اين 
و ناخوشي نكند و پيش خود به  خود احساس كسالتتن تا وقتي يك نفر در  ، اصوالًكشورمان شده است

 مـوثر  در درمـان او گـامي   توانـد  نمـي  كـس  نرسد كه الزم است به پزشك مراجعه كند هيچ واقعيتاين 
بعد  .اي كه اليق آن است توسعه يابد اندازه در حد ولذا ما بايد قبول كنيم كه كشور ما نتوانسته  بردارد.

يـافتگي تعريـف و    در ايـن كتـاب ابتـدا توسـعه    قدم بعدي شناخت علت يا علل است.  ،از باور اين مطلب
هـا، وضـعيت كشـورمان ارزيـابي      و با در نظر گرفتن ايـن معيـار   گردد تشريح مي آنمعيارهاي تشخيص 

  گردد. هدف از اين ارزيابي شناخت جايگاه واقعي ايران در زمينه توسعه است.  مي
هاي مـادي، انسـاني، اجتمـاعي از عوامـل      وجود و انباشت انواع مختلف سرمايه همچون سرمايه

، سـرمايه اجتمـاعي كليـد واژه    سـاده هـاي   اسـتدالل . در ادامه با ارايه هر كشوري هستند يافتگي توسعه
گيري آن بيان خواهد شد. اعتمـاد،   هاي اندازه اعي تعريف و شاخصايه اجتمگردد. سرم توسعه معرفي مي

در مرحله بعـد بـه   گردند.  ن مييمداري و مشاركت اجتماعي سه عنصر اصلي سرمايه اجتماعي تبي قانون
نمود و  حمايتياين مطلب خواهيم رسيد كه سرمايه اجتماعي در يك جامعه با نگرش و كاركرد سيستم 

هـاي   امكـان توليـد سـرمايه    حمايتي كند. بدون عملكرد سيستماتيك و صد البته ساختار ظهور پيدا مي
م و از قوانين فيزيك براي باشد سعي خواهيم كرد از مهندسي سيست اجتماعي در يك جامعه مقدور نمي

كنـيم و بـه    يك جامعه را بيـان مـي  رد سيستماتيك كمك بگيريم. در ادامه آفت عملكمطلب اثبات اين 
(از ديـدن ايـن كلمـه     اهيم بود. شارالتانيسـم خوحمايتي جامعه سيستماتيك يك شناسي  دنبال آسيب

دهم لطفاً كمي بردبار باشيد و تا آخر كتاب مرا همراهـي كنيـد تـا دليـل      شما حق ميتعجب كرديد به 
يـك   گيـري  شـكل  را درو تـاثيرات منفـي آن    را تعريف كردهاستفاده از اين كلمه برايتان روشن گردد.) 

نمودهاي رفتاري تفكر شارالتانيسم را در جامعـه بيـان    . ازكنيم تشريح مي حمايتيجامعه سيستماتيك 
اول  (يا ويـرايش) در جلـد  گردنـد.  تشـريح مـي  ناميم  شارالتانيسم مي يي كهواهيم كرد و اساساً رفتارهاخ

به مثابه بيماري سرطان را هيم پرداخت و تفكر شارالتانيسم خوا نيافتگي توسعهكتاب به بحث تشخيص 
درمان شود. بـراي   . سرطاني كه بسيار خطرناك و مهلك بوده و بايد سريعاًخواهيم ديددر پيكره جامعه 

ايمونوتراپي است در اين روش بـه  ها  آن هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از درمان بيماري سرطان روش
ايمنـي و دفـاعي بـدن كـه      شود سيسـتم  سعي مي ،سرطاني هاي سلولجاي حمله تهاجمي از بيرون به 

لذا براي درمان بيمـاري شارالتانيسـم در جامعـه بايـد از      ،را دارد تقويت گرددتشخيص و درمان  وظيفه
تقويـت سيسـتم ايمنـي    چگـونگي   .بهره گرفت يجمع اخالق فردي و مبتني بر سيستم دفاعي و ايمني

بهترين روش  عنوان بهكنترل سيستم و گيري از مهندسي  هجامعه براي مبارزه با تفكر شارالتانيسم با بهر
  . خواهد گرديدبيان  دوم )ويرايش( بحث به فضل الهي در جلد دومكه اين گردد درماني بيان مي



 در رامانـدگي ايـران    كه عامل اصلي عقـب  درسي خواهيم بندي  به اين جمعدر انتهاي اين كتاب 
 ."شارالتانيسـم "زشت چيزي نيست جـز  آن اخالق كه  آن بايد جست نكوهيده بعضي از مردماناخالق 

خودخـواهي و حـرص   به بيان ديگـر،  خودخواهي و هلوع و حريص بودن انسان است  ،منشا شارالتانيسم
در جامعـه   شارالتانيسـم  اخالقي فـردي و اجتمـاعي   عامل بيماري مهلك ،برخي از مردمان قيد و بند بي

و  رود مـي خطرناك مهمترين سرمايه جامعه، يعني سرمايه اجتماعي را نشانه  اخالق مردود واين بوده و 
انسـاني بـه   هيچ كدام از منـابع طبيعـي، اقتصـادي و     ،نقصان يابداي كه سرمايه اجتماعي آن  در جامعه

  شوندكه به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.  سرمايه تبديل نمي
 "ان ا... ال يغير القوم اال بانفسهم": آيه بسيار زيبادو ن ايتفسير عبارت است از  نتيجه اين كتاب 

قد افلح من زكاها و قد  "آيه شريفهو  است "برخاستن"و  "خواستن"مستلزم كشور  يافتگي توسعهعني ي
. هر نفس كه خواهان رسـتگاري و سـعادت اسـت بايـد تزكيـه      از سوره مباركه شمس "خاب من دساها

سال پـيش فرمـوده كـه راه     1400خداوند متعال  .داشته باشد و با دسيسه و آلودگي زيانكار خواهد شد
پرهيزكاري است نه حيله و دسيسه. در سوره مباركه شمس خداوند بارها قسم پاكي و  ،نجات تو اي بشر

ايـن   و بـاش،  جلوي نفسـت را بگيـر و پرهيزكـار   خواهي سعادتمند بشوي  مياگر  ،رياد كرده كه اي بش
م يتزكيه به نفع خود انسان است چون خداوند يك عمل عبادي و حق ا... را از ما نخواسته كـه مـا بگـوي   

اگـر  حق خدا را ضايع كرديم. لـذا   نعوذباا... م هم ندهيماگر انجايك حق ا... است پس چون تزكيه نفس 
 رسـد.  و ضررش فقط به خود بشر مي رسد خدا هيچ ضرري نمي بگيرد مطمئنا بهدسيسه را تزكيه جاي 

  به اين نتيجه برسيم كه: همگانآري ما بايد 
گر همه نيك و بد كنيهر چه كني به خود كني
، مثنـوي  البالغـه  نهجبهره خواهم گرفت عبارتند از قرآن كريم، ها  آن منابعي كه در اين كتاب از

دكتر هاي دكتر شريعتي،  كتاب شهريار و اشعار نو سهراب سپهري،غزليات حافظ، اشعار سعدي، معنوي، 
هـاي   هـاي تحليـل سيسـتم    كتر رناني، كتابشناسي از د ناصري و مقاالت جامعه دكتر مسعودزيبا كالم، 
 كـار رفتـه در   هاست تمامي منابع ب سعي شده .هاي اينترنتي و منابع تحليلي و خبري از سايت مهندسي

  طلبم. صاحب اثر عذر مياين كتاب ذكر شود و لذا در صورتي كه نام مرجعي از قلم افتاده باشد از 
 دانـم ولـي قطعـاً تاثيرگـذاري سـخن بـا خداسـت، از او عاجزانـه         من وظيفه خود را نوشتن مـي 

تا به مـدد   فرمايدمن عطا  بهخواهم كه نيت و عمل مرا خالص نمايد و قلمي شيوا و بياني تاثيرگذار  مي
  حق مطلب ادا شود. از خداوند متعال براي شما و خودم طلب بهروزي دارم. ،اولطف 
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