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أسواق العمل يف املنظور اإلسالمي
(الصفحات )110 -193
ملخّص
في هذا البحث نشير أوال إلى خصوصيات الطاقة والثروة اإل ناانية من وجهة
نظر اإللسا م فاي نظاماا االقتصااال القاالى عساى ألسااة اراماة اإل نااا  .ثاى
نق ا م نذو ج ا ا عاان التطااالي اساتلساااااي القااالى عس اى ألساااة ق ا رة اساشاااراة
االجتذاعية لسطاقة اإل ناان ية في اساجال االقتصاال  ،و لك بااللستناا إلاى اطااليى
نهج الب غة لإل مام عسي بن أبي لالب عسيا الاا م  .والقااى الثالاث مان البحاث
عبارة عن إلقاء نظرة عامة عسى وضع لسوق الطذل في إيرا  .ويطرح هذا البحث
بشكل عام بطض النق اط حول التغييرات في القوى الطامسة اساجربة واساتخصصة
وحول لسوق الطاقة اإل ناانية في الجذهورية اإللس مية  .وفي القاى األخيار مناا
لسنطرح بطض األمور انتيجة ومقترحات لأل بحاث.

 1ــ الثروة اإلسنانسنية يف سنظر اإلسالم :
قبل الح يث عن خصوصيات الثروة اإل ناانية في اإللس م نق م أوال اطريفاا
عاان التنذيااة اإل ناااانية  .فالتنذيااة اإل ناااانية عبااارة عاان عذسيااة باااي القابسيااات
اإل ناانية من خ ل موازنة الغرالز واأمين الحاجات اساااية واساطنوية لإل ناا مع
*  -قالى مقام رليس رابطة الثقافة والط قات اإللس مية في إيرا .
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الطذاال عسااى ااذول اإللس ا م لتنذيااة اإليذااا والطذاال الصااالط فااي إلااار الط الااة
َ
ِّ َ َ َ َ َ
ا َار أ ْو أنثاى
الشامسة من أجل الوصول إلى حياة ليبةَ  :م ْن َع ِذل َصاا ِلحا ِمان
َ
ََ
ْ
َو َه َو َمت ِم ٌن فس َن ْح ِي َي ِّن َا َح َياة َل ِِّي َبة فالوظيفة األلسالسية لسثروة اإل نااانية فاي لساوق
الطذل هي القيام ب ور محورل في إنتاج البضاعة والخ مات واطوير افاءااها
في إلار عذسية التق م والتنذية إلى ثروة إنااانية ،وبالنتيجاة اإل ارا

عساى عذال

ماؤولي الجهاز اإلاارل واالقتصاال ومراقبتهى.

َ
ْ
َ
اصسط الرعياة
فسيات
يقول اإلمام عسي بن أبي لالب في هذا الخصوص « :
َ
اصسط الوالة إال بالستقامة َ ِّ
الرعية».
إال بص ِح َالوالة وال
وبالنظر ساحورية القيى اإل ناانية واساوقع الذل حظيت با خ ل الطقوا األخيرة
في َبنى وهيكسية النذا ج التنذوية فإ الثروة اإل ناانية أصبحت احظى بأهذياة
ألسالسية .
والساتنااا إلاى اطاااليى اإللسا م  :فاإ مان او انذياة واطااور الثاروة اإل ناااااية ال
ياااتطيع أل نظااام أو متلساااة أو مجتذااع احقياات أه ا ا

التنذيااة االقتصااااية .

بطبااارة أخاار ى اقااوم التنذيااة االقتصااااية فااي النظااام اإللسا مي بذهذااة التكاماال
اإل نااني.
لق رلسذت الرؤية اإللس مية  ،الحر ياة والقابسياة والكراماة اإل نااانية بشاكل
يتضذن مذيزات ألسالسية  .وفيذا يسي افصيل بطض هذه اساذيزات:
 1ااا إ الف ا

ماان محور يااة القااوى الطامسااة فااي بن ااء التنذيااة اال قتصااااية هااو

احقيت الحياة الطيبة  .واتضذن هذه الحياة البط ين اسااال واساطنول.
 2ا إ انتشار الفضيسة والقابسيات اساطنوية اساختسفة من األه ا

األلسالسية فاي

االهتذام بالثروة اإل ناانية في اإللس م .
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 9ا ا فااي النظااام االقتصاااال اإللس ا مي اصاابط الثقافااة والتط االيى اإللس ا مية

مترلسخة في الشخصية الفراية لسطامسين.
 4اا إ الف

من التنذية في بناء اإل ناا هو انذية «مطرفة اهلل».

 1ا ا يذكاان م حظااة عذسيااة البناااء اسا زمااة لتسبيااة الحاجااات اسااايااة واساطنو يااة

لإل ناا في جذيع اساضامين حتى في األاعية اساأثورة عان النباي األاارم صاسى
اهلل عسيا وآلا ولسسى.

 6اااا إلااار حراااة القااوة الطامسااة أو الثااروة اإل ناااانية هااو ثرواهااا االجتذاعيااة

وعناصرها .واقوم انذية القوة الطامسة عسى ألسااة عناصار مثال الط الاة واال لتازام

والص ق والثقة واساااهذة.

إ مجذوعة الخصوصيات اساذاورة وخاصة الخصوصية األخيرة هي ميازة

اأثير والستخ ام القوة الطامسة في النظام االقتصاال اإللس مي  .ورغى أ بطض
اسافكرين الغربيين يططو أهذية ل ور واأثير عناصار الثاروة االجتذاعياة ،لكان

ه ااذا الن ااول م اان التطبي اار واالهتذ ااام األلسالس ااي بن ااوعين م اان الث ااروة االجتذاعي ااة
ِّ
واإل ناانية ال َيشاه في آرالهى إال قسي .
وفي النظام االقتصاال اإللس مي فاإ الات حى والتاأثير اساتبااال باين ناوعين

من الثروة لسيتكفل بجذيع التحوالت في االارة التقا م والتكنولوجياا .فاعتباار

ااال واحا ماان عناصاار الثااروة اإل ناااانية والثااروة االجتذاعيااة ولساايسة فااي مجااال

اإل نتاج و التنذية االقتصااية هو من خصالص االقتصاا اإللس مي.

إ التأثير اساتباال لفذين النوعين من الثروة يتضذن اأثيرهذاا فاي إنتااج ثاروة

أخر ى ،عسذا أ إنتاج الثروة اإل ناانية يتى بولسيسة عناصر الثروة االجتذاعية.

 2ــ منوذج التعنمل املؤسانتي ــ االقتصندي القنئم على سنوعي الثروة:
قبل الح يث عن اطريف النذو ج ِّ
نطر أوال الثاروة االجتذاعياة  :فهاي عباارة
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عن مجذوعة الط قات والشبكات والتطاام ت والجذطياات التاي اتشاكل مان

الطااات والقيى اساشتراة ،واتال هذه الظاهرة إلى ا حى اساجذوعة االجتذاعية
اإل ناانية مذا ِّ
ياهل عذسياة الطذال الجذااعي اساتبااال .وهناا أرباع خصوصايات
اذيز عااة هذا النو ل من الثروة عن غيرها وهي:

 1اا إ الستخ اما ال يتال بذرور الوقت إلى زوالا والسته اا .

 2ا هذه الثروة قابسة لستغير لذلك ال يذكن رؤيتها واقييذها باهولة .

 9ا ا ا ال يذك اان بن اااء ه ااذا الن ااول م اان الث ااروة م اان خا ا ل التا ا خل الخ ااارجي

لسذجتذع ،بل ا ونها الط قات ال اخسية في اساجتذع.

 4ااا لاايس لسذتلسااات الحكوميااة اساحسياة واإل قسيذيااة ااأثير ابياار عساى مقا ار

ونول الثروة االجتذاعية .

ويقااوم مفهااوم الثااروة اإل ناااانية عسااى نفااس قواعا هااذه الخصوصاايات التااي

اقوم عسيها التنذية اإل ناانية.

وهنا في التطامال اساتلسااااي اا االقتصااال نذاا ج اسفات االنتبااه إلاى ااأثير

الثااروة االجتذاعيااة فااي الطذاال النظااامي  .وينااتج هااذا التااأثير ماان حراااة الثااروة

اإل ناان ية ولسوق الطذال وعوامال أخار ى  .واقاوم الثاروة االجتذاعياة با ور التذهيا

والتاااهيل لاااوق الثااروة اإل ناااانية  ,وهااذا هااو نفااس النذااو ج الااذل حصاال ماان
خ ا ل الرجااول إلااى أقااوال االمااام عسااي باان أبااي لالااب عسيااا الا ا م فااي اأيي ا

مرازية وألسالسية النذو ج الى جانب االلستنتاج من نذا ج التطامل اساتلساااي.
وهذا النذو ج يأخذ بنظر االعتبار إلى ح ِّ ابير  1 :ااا اور اإل لزاماات القانونياة

لقواعا ا ومتلسا ااات عذ اال النظ ااام  2.ا اا ن ااول الاااايااة والحكاااى ف ااي النظ ااام
الايالسااي به ا

االنتاااج واساحافظااة عسااى القااوة الطامسااة  9.ا اساشاااراة وقبااول

اسااؤولية في لسوق الطذل .
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ولكل واح من اسافاهيى اطابير خاصة في نهج الب غة منها :
 1اا في خصوص اور اإل لزامات القانونية يقول عسيا الا م :
َ ِّ َ
َ
َ
«أنا َ
واالجتهااا
اساوعظاة
ليس عسى
أمار ِّ ِرباا:االب فاي ِ
االمام إال ماا ح ِذال مان ِ
ِ
َ
إقامة الح وا عسى َ
َ
واالحياء َ
مات ِحقيها و إص َار الااهذا
لسانة و
في النصيحة
ِ

أهسها» ( نهج الب غة ا الخطبة .)101
عسى ِ

 2اا وحول نول الحكى ومطيار عذسا في الحكومة يقول:
ْ َ
َ
وأم َرناا َ
نظارت إلاى اتاا اهلل وماا َو َض َاع لناا َ
كى باا
أفضات إل َِّاي
«فسذا
باالح ِ
ِ
َِّ
َ
ْ
فاا َب ْط َتا وماا ْالس َان ِّن َ
النباي صاسى اهلل عسياا و آلاا ولساسى فاق َت َ ْي َتاا» ( .نهاج الب غاة اا

الخطبة .)201
 9ا اا وحااول ماااتوى اساشاااراة وقبااول اسااااؤولية فااي لسااوق الطذاال ماان قباال
اسااؤولين والنخبة يقول في بيا الخصوصية اإل ناانية لسذاؤولين :
ْ َ َ َِّ
ٌ ِّ
ِّ َ
ك ْن َ
«وال َي َ
إال َ
ٌ
وجهك وال احجبن ا
حاجب
لسفير إلى
لك
الناة إال ِلاانك وال ِ
ِ
حاجة عن لقالك بها فإ َِّنها إ ْ ي َ ْ
ورواها ْلى َا ْح َذا ْ فيذاا
عن
ت
ِ
َ
أبوابك في ِّأول ِ
ِ
بط َ عسى قضا ِلها» ( .نهج الب غة ا الرلسالة .)66ويقول بخصوص النخبة :
ََ
ََ
َ َ ِّ
َ
َ
حااانا
«و إنااي أ ِاا َار اهلل ماان َبسغا َاا اتااابي هااذا ِساااا نفا َار إلا ِّاي  ،فاإ اناات َم ِ

َ
أعان ْتني  ،و إ انت مايئا الستطتبتني»  (.نهج الب غة ا الرلسالة .)16

وفيذا يتطست بالطذل عسى اسااتوى االانى هنا اهتذام بث ثة أمور :
عننصر عالقنت العمل
في هذه الطناصر يجرل التااي عسى الثقة بين القوى الطامسة .
 1اا الثقة
َ َ َِّ ْ َ َ َ َ
َ َ
َ َِّ
َ َ
«وأ ا ِط ْر َ
الطساال
قسبااك الرحذااة
لسر ِعيااة ِ واساحبااة ل َفااى والس ْطااف ِب ِهااى واطاارل لفااى ِ
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َ
َ
َ
ْ
ْ
َويااتاى عسااى أيا ِيهى فااي الطذا ِ والخطا ِااء فااأ ْع ِط ِهى ماان عفا ِاو َ وصااف ِح َك مثاال
َ ْ
الاااذل َاحا َِّ
ااب وارضاااى أ ْيطط َيا َ
ااك َ
وصاااف ِح ِا»  (.نه ااج الب غ ااة اااا
اهلل ِما ْاان عفا ِااو ِه
ِ
ِ
الرلسالة) 19

العننصر املعرفية ـ الذاتية:
جاءت هذه الطناصر في رلسالة اإلمام عساي بان أباي لالاب عسياا الاا م فاي
رلسالتا إلى مالك األ تر ويتا عسى الكثير من الخصوصيات اساطرفية:
َِّ
أحاب االماور َإليا َاك ْأو َلس َاطها فاي الحات َ
وأع َِّذهااا فاي َ
الطا ل َ
كن َ
وأجذ َطهااا
«ولاي
ِ
َ
َ
َِّ
َِّ
ْ
َِّ
َ
الر ِع َِّياااة  .فاااإ ِّ َلسا َ
الخاصاااة  .و إ ِّ َلساااخ َي
الطاما ِااة َي ْج َحاااف ِبرضاااى
ااخي
ِل ِرضاااى
َ
َ ِّ ََ
َِّ
َِّ ْ َ
وج َ
الطاماة  ..و ِّإنذاا ع َ
ذااا الا ين َ
ذاال اساااسذين والطا ة
الخاصاة َيغ َتف َار ماع ِرضااى
ِ
َ
َ
َِّ
ْ
الطاما َاة ماان األمااة َف ْسا َاي َ
ك ْن َصااف َو َ ل َفااى َوم ْيسااك َم َط َهااى»( نهااج الب غااة ااا
لأل ع ا اء
الرلسالة )19
إ آخاار قاااى لنذااا ج اساتلساااات الفرايااة وال اخسيااة فااي اإل ناااا هااي القااوة
الطامسة اساستزمة  .ونطبر عن هذا القاى بالثروة االجتذاعية ال اخسية أو الفراية.
إ جااذور هااذا النااول ماان الثااروة هااي نتاااج ع قااة الفاارا مااع نفاااا .والط قااة
الصااااقة لسفاارا مااع اهلل اط االى هااي األلساااة األعذاات لط مااة الثااروة ال اخسيااة أو
الثروة اساطنوية  .و إ هذا األلساة القول يهيء القاوة اإل نااانية لسحضاور الفاعال
في لسوق الطذل.
إ هذا النول من الثروة ال اخسية يتلساس لسذطرفاة الحقيقياة باين الفارا و باين
ربا اطالى عسى ألساة الص اقة واال لتزام  .ولذلك فإنها ابين بشكل ما الطنصار
اساطرفي ويوجا اذلك بناء النذو ج في اسااتوى األانى.
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إلى جانب عنصر الص اقة يطتبر اال لتزام أيضا خصوصية أو عنصرا آخار ات
أهذية  .أل إ الفرا يكو مستزما أمام وج اناا الطاام  .ويطناي أناا مستازم بطها ه
مع نفاا وعه ه مع ربا  .وبذلك اتشكل عن ه الثقة بالنفس  .وفي لك يقول
اإلمام أمير اساتمنين عسي بن أبي لالب عسيا الا م :
َ
َ
«ق ا َر َ
هذتااا وص ا قا عسااى ق ا َ ِر مروءاااا» ( .نهااج الب غااة ا اا
الرجا ِال عسااى ق ا ِر ِ
الحكذة .) 46
 3ــ وضع سوق القوة العنملة يف إيران
يشذل لسوق الطذل قاذين ألسالسايين  .يقاوم أحا هذا بطارل القاوى الطامساة
وااارابي بااا متغياارات مثاال نذااو الاااكا والتوز يااع الاااني والجناااي لساااكا
والفجرة وماتوى مشاراة اسارأة  .والقاى الثاني لسب القوى الطامسة ،واتثر فياا
عواماال مثاال حجااى االلسااتثذار واوزيطااا والتقنيااة والنذااو االقتصاااال .وفااي نظااام
البرنااامج الطذرانااي لسااب ا منااذ عااام  1369جاار ى لاارح موضااول اااواار الطذاال
اذوضول ماتقل .

ومن خ ل نظرة عامة مان عاام  1316وحتاى عاام َ 1396ي َحا

ماتوى النشاط الطام في إيرا  ،ومن ألسبا

انخفاال

لك النذو الاكاني وخاصة فاي

ب اية قيام الثورة اإللس مية وقسة مشاراة اسارأة وخاصة في فترة ماا قبال الثاورة
اإللس مية .
وقا واجهنااا النذااو الاااكاني مااع ب ايااة الثذانيااات التااي ازامناات مااع الحاار .
لكان هاذا النذاو الااكاني أصابط القاوة الطامساة فاي الطقا األول لأل لفياة الثالثاة
يطني عام  2000وماا بطا  ،حياث اازامن لاك ماع التطاورات الحاصاسة فاي اساجاال
الطسذي لسب ا .وق أوج ازامن الشبا الاكاني مع ب اية القفازة الطسذياة فاي
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إيرا لسوقا جي ا جا ا إلعا اا الكاواار الطامساة لسذتلسااات والجامطاات خاصاة
في الفرول اإلاارية مثل  MBAحيث جر ى اإل قبال عسيها  ،إلاى جاناب لاك فاإ
الا ااطي لج ااذ الشااابا إل ااى الف اارول الطسذي ااة اساتق م ااة مثااال الط ااب والفيز ي اااء
واسايكانيك واال لكترونيك واساكاا الكترونياك وغيرهاا أاى الاى إيجااا ألساواق
متنوعة لسقوى الطامسة في إيرا .
وبطبيطة الحال فإ بطض الخاريجين فاي فارول الطساوم اإل نااانية فاي إيارا
اليحظو بااوق جيا لسطذال .ومان ألسابا

لاك ضاطف اساااتوى التطسيذاي فاي

بطض الفرول وعا م انالساب اسااواا ال رالساية ماع حاجاات لساوق الطذال فاي اساك
اساجاالت.وفي نفس الوقت انتشر بطض الفرول الجامطياة عساى اكل عذاومي
وبكيفية والئة مذا أاى إلى عرل الكواار الطامسة بشكل غير منالسب.
إلى جانب هذا االزاهار ااا أحا الط لاى األلسالساية لااوق الطذال هاو بناك
اساطسومات لاوق الطذل  .وق جر ى االهتذام بهذه الحاجة فاي لساوق الطذال فاي
الجذهورية اإللس مية مناذ عاام  2000عسذاا أ اساااألة ماا زالات فاي با ايااها و ياتى
الطذاال عسااى اكذيسهااا .ويتضااذن بنااك اساطسومااات نااابة مااااهذة القااوة الطامسااة
ونابة الطامسين مقارنة مع مجذول الاكا والطامسين حاب مجذوعة الفطالياة
ومجذوعااة الطذاال والطااامسين بنصااف وقاات الطذاال وعواماال اثياارة أخاار ى .وقا
أولاات الخطااة الخذاااية لستنذيااة اال قتصااااية االجتذاعيااة والثقافيااة لسااب ا أهذيااة
خاصة بهذا القاى .
وبالنظر لنتالج عرل القوى اإل ناانية اساتخصصاة يبا و أ فاي نهاياة الخطاة
الخذااية الثالثااة يطنااي عااام  2002ابسااا القاوة الطامسااة اساتخصصااة فااي الااب ا نحااو
ث ثااة م يااين ااخص.وق بسااا هااذا الاارقى فااي نهايااة الخطااة الخذاااية الرابطااة
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لستنذية في عام  2003خذاة م يين خص.وبذلك يذيل نذو لساوق الطذال فاي
إيرا نحو القوة اإل ناانية اساتخصصة .
ِّ
وفي جانب عرل القوة الطامسة منذ عام  2001وما بط وفار اساجاال واألرضاية
لقيام راات غير حكومية ل لستفااة بشكل أاثر من القوى اساتخصصاة.

اذااا أ إيجاااا أاثاار ماان خذاااين مرااازا عسذي اا واقني اا احاات إ اارا

وزارة

الطسوم والتحقيقات والتقنية الح يثة فاي مجاال التطسايى الطاالي لاى ياااهى فقاي

في ااب القوى اساتخصصة لاوق الطذل في إيرا بل لساهى أيضا فاي إنتااج

الطسى عسى ماتوى الب ا.

عسى لسبيل اساثال نشرت مجسة  Natvreمقاال حول إنتاج الطسى في الطالى عاام

 ،2011وارة اساقال األوضاال الطسذياة ألربطاين بسا ا فاي الطاالى فكانات الوالياات
اساتح ة في اسارابة األولى بانتااج اثناين وعشارين فاصال لسابطة مان عشارة باساالاة

مقاال ،والصين باسارابة الثانية بإنتاج عشارة فاصال أربطاة مان عشارة باساالاة مقااال

عسذيا ،وجاءت إيرا باسارابة الطشرين في الطاالى بإنتااج واحا فاصال أربطاة مان
عشارة باساالااة مقاااال عسذياا  .لكان بااالنظر لنذااو إنتاااج اساقااالت الطسذيااة فااي إياارا

بنابة عشرين باساالة فإنها جاءت في اسارابة األولى في عاام  2011مان حياث نذاو

اإل نتاج .واحتست الصين اسارابة الثانية بنذو بسا خذاة عشرة باساالة  .ولفذا أعسنت
مجسة  Newscientistاساحكذة الطاساية أ عاامي  2010و 2011ااناا عاامي إيارا

م ا ااان حي ا اااث الطسا ااااى  .واق ا اااول متلسا ا اااة لس ا ااااانيس متراا ا اااي الكن ي ا اااة

 ScienceMetrixإ انتاج الطسى فاي الشارق األولساي لساريع ويبساا مقا اره أربطاة

أضطا

اساط ل الطاساي .وجاء في التقرير أ إيرا في الطقا ين األخيارين يطناي

منااذ عااام  1339وحتااى اآ انتقساات ماان حالااة لسااوق الطذاال غياار اساتخصااص إلااى
حالة لساوق الطذال اساتخصاص ،وأنهاا أولات اهتذاماا باالبنى التحتياة الطسذياة حتاى
بسغت الذروة في الطسى واالفتخار بالقوى اإل ناانية .

_______________________________
941______________________________

ثقافتنا

●

ألسواق الطذل في اسانظور اإللس مي

وفي الحقيقة فإ ماتوى النذو الطسذي في إيرا اا أعسى مان اول مثال
رولساايا والفن ا والبرازياال والصااين عسذ اا أنهااا خرجاات ماان حاار لويسااة واواجااا
ضاااغوط الطقوباااات  .إ ناااابة النذاااو الطسذاااي فاااي إيااارا فاااي فااارول الفيز يااااء
والكيذياء والذرة والطب والبيولوجيا متطورة وعالية .
من هنا ن ح

أ وصول ع ا القوة الطامسة اساتخصصة في عام  9002الى 1

م يااين و ارافااال نااابة وماااتو مشاااراة ومااااهذة القااوة الطامسااة اساتخصصااة
الشااابة ماان فئااة (90الااى  92لساانة )يشااير إلااى أ بسا نا ومجتطذنااا يطتباار ماان حيااث
مط ل عذر الاكا بسا ا اابا لكان فاي نفاس الوقات ا فاعسياة ابيارة فاي
مجال الطسى والبحوث والتقنية وفي النهاية في إنتاج الثروة الطسذية .
اذااا أ اااوفر ألسااواق الطذاال بالنااابة لسقااوة الطامسااة اابا اساتخصصااة و اابا
اساحترفة أاى في نفس الوقت إلى نذو ماتو اإلنتاج  ،بحيث أ حجى إيرااات
الصاارات غير النفطياة لسبسا التاي اانات ابساا فاي الفتارة ماابين عاام  9000إلاى
 9002في ظل وجوا هذه القوة الطامسة حوالي  4ميسيارات اوالر لسنويا ق وصست
الااى  53مسيااار فااي عااام  ، 9022و هااذا مااا يشااير إلااى اقا م واطااور ونذااو ابياار فااي
مجااال ألسااواق الطذاال فااي إياارا  ،و إلااى جانااب الحجااى الكذااي لإلحصاااليات
واألرقام اساذاورة و بابب اساقالطة اال قتصااية و اأاي اباار اساااؤولين فاي
الجذهورية اإللس مية عسى ضرورة التطور والتنذية ،اى ااذية عام  9022في إيارا
(من قبل قال الثورة اإللس مية) بطام الجهاا اال قتصاال فاازااات نتيجاة لاك
الا وافع والثقااة لسذشاااراة فااي اساجاااالت الطسذيااة يوماا بطا يااوم .وهااذا يطنااي أ
االهتذام باأللسس القيذية اا النظرية التي لرحناه في ب اية اساقاال اشاه با ورها
نذوا مضطراا أيضا.
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االستنتنج
بناء عسى ما ارناه يذكن الستنتاج مايسي:
إ االهتذام باساباني و األلسس اإل لفية اساطنوية يطتبر من الضروريات اساطروحة
لسنذا ج النظرية الج ي ة في عذسية احسيل لسوق الطذل و الط قات الاال ة فيا
في نظام التنذية اال قتصااية.
يذكاان االلسااتفااة ماان اجااار الغاار أيض اا فااي هااذا اساجااال لكاان ينبغااي
االهتذام واال نتباه إلى اساشرول االلس مي.
إ عذسية التغييار التاي احصال فاي اساجاال الكذاي و الكيفاي لااوق الطذال
في إيرا اتجا نحو االلستفااة من القوة الطامسة اساتخصصة.
التطااورات األخياارة التااي حصااست فااي ألسااواق عذاال اساتخصصااين و اساتطسذااين
واسات ربين منذ  9000وحتى اآ أات إلى ح وث نقسة نوعياة فاي اإل نتااج الطسذاي
في إيرا .
اساقالطات و الضغوط التي اذارة ض إيارا رغاى آثارهاا الااسبية زاات مان
ال وافع الطسذية و القيذية لسقوة الطامسة اساتخصصة.
إ ار ااي و اوجيااا القااوة الطامسااة إلااى النشااالات الطسذيااة التطبيقيااة واإلنتاااج
يطتبر من الضروريات التي الب منها.
رغى مح واية اساطسومات الخاصة بألسواق الطذل و ناابة البطالاة و انخفاال
ماااتو النشااالات إال أ التغيياارات الج يا ة ابشاار بحا وث اطااورات ألسالسااية
في ألسواق القوة الطامسة في إيرا .
هذا اال اجاه في اربية الكواار اإل ناانية والذل يذكن ارالستا عسى ماتو
و محتو ال روة التطبيقية و حتى األسيس اسارااز الطسذية ،مثل مراااز الطساى
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و التكنولوجيا التي اى األسياها في إيرا اإللسا مية ،يذكان نقساا واق يذاا إلاى
البس ا اإللس مية التي اشه اليوم صحوة إلس مية.
ااااتطيع رابطااة الثقافااة والط قااات اإللس ا مية أ اكااو حسقااة وصاال بااين
القااوى الطامسااة القيذااة فااي البس ا ا اإللس ا مية ماان جهااة والجذهور يااة اإللس ا مية
اإليرانيااة ماان جهااة أخاار اذااا ااااتطيع هااذه الرابطااة أ اااوفر و ِّ
اذه ا األمااور
ال نتقال خبارات وحصايسة الحرااة الطسذياة والنشااط الطسذاي فاي ألساواق الطذال
إلااى البس ا ا األخاار و إلااى األمااة اإللس ا مية بصااورة عامااة .ويذكاان انفيااذ هااذه
الخطااوة بشااكل عذسااي عباار لسجذهور يااة اإللسا مية اإليرانيااةفي البسا ا الطربيااة
واإللس مية.

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 911



