ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در
غرب

مولف
نوید رحیمی
میثم نظری

انتشارات فرزانگان دانشگاه
1397

سرشناسه
عنوان و نام پدیدآور
مشخصات نشر
مشخصات ظاهری
شابک
وضعیت فهرست نویسی
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
شناسه افزوده
رده بندی کنگره
رده بندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

رحیمی ،نوید-۱۳۷۶ ،
ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب /مولف نوید رحیمی ،میثم نظری.
تهران :فرزانگان دانشگاه.۱۳۹۷ ،
 ۶۶ص.؛  ۵/۲۱ × ۵/۱۴سم.
۹۷8-۶۲۲-۹۵۱۲8-۷-۶
فیپا
رشد اقتصادی  --کشورهای غربی
Soccer players -- Western countries
رشد اقتصادی  --قوانین و مقررات  --ایران
Economic development -- Law and legislation -- Iran
کشورهای غربی  --اوضاع اقتصادی  --قرن ۲۰م.
th century۲۰Western countries -- Economic conditions -نظری قنبری ،میثم- ۱۳۶۲ ،
/۷/HC۵۹ر۳۵س۱۳۹۷ ۲
۹/۳۳8
۵۴۷۲۷۲۴

ن
انتشارات فرزان گان دا ش گاه

ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب
تأليف :نوید رحيمی-ميثم نظری
ناشر :فرزانگان دانشگاه
ناظرفنی :محسن فاضلی
نوبت چاپ :اول 1397 -
شمارگان 2000 :جلد
قيمت 10000 :تومان
شابک978-622-95128-7-6:
مرکز فروش :تهران ،ميدان انقالب ،خ منيری جاوید ، ،کوچه مينا ،پالک ،29طبقه سوم
02166979519 - 02166979526

تقدیم به عزیزانم پدرم و مادرم

فهرست مطالب
مقدمه 9.....................................................................................
بخش اول 11 ............................................................................
كليات 11 ....................................................................................
بخش دوم 29 ...........................................................................
مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب و تطبيق آن با قانون اساسي ايران 29 ........
منابع و ماخذ 61 ........................................................................

مقدمه
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تكنولوژی و آزادیهای متنوع
است و از طرف دیگر بیعدالتی ،تخریب فرهنگی ،مسائل زیست محيطی و
تخریب طبيعت و از همه مهمتر بیمحتوی شدن زندگی و عدم معياری برای
یافتن حقيقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است .در بيان تبيين مفاهيم
توسعة اقتصادی بيش از همه چيز باید انسان و ارزشهای واالی انسانی محور قرار
گيرد .اگر تعيين سيمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن
انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گيرد ،دیگر هر تعریفی از توسعه که
صرفاً اقتصادی ،فنی ،سازمانی یا مدیریتی باشد ،کافی نخواهد بود .در این
شرایط ما نياز به حكمتی داریم که با علوم ما سنخيت داشته باشد .حكمتی که
دیدگاه وسيعتری را از هدفهای زندگی انسانی و تالشهای انسانی ارائه کرده و
برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد .عوامل و زمينههای مختلفی در
غرب باعث توسعه اقتصادی شد .دستاوردهای علمی و صنعتی غرب ،محصول
تالشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنيا است و محصول یک
فرایند تاریخی چند قرنی است .از این جهت ،شناخت توسعه اقتصادی در غرب
مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی ،انسان شناختی ،جامعه شناختی  ،سياسی و
اقتصادی است .فرض موجود در این تحقيق این است که علت اساسی توسعه
اقتصادی در غرب  ،عمل عقالیی و پویایی علم و تكنولوژی که خود ناشی از
درک جدید نيست .انسان و ارزشهای انسانی است .در این راستا نگاهی به
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برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تطبيق دیدگاه اسالم با
مبانی توسعه اقتصادی در غرب ،خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد،
عدالت ،پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر میسازد .

