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پيشگفتار
مركز الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت با هدف طراحي و تدوين سند الگوي اسالمي-
ايراني پيشرفت و در راستاي تحقق اين ماموريتها ،تالش نموده تا از ظرفيتهای فكري
و تخصصي صاحبنظران و انديشمندان و جامعه نخبگاني در دانشگاهها و مراکز علمی
و پژوهشی و حوزوی كشور استفاده نماید و از طريق همكاري و تعامل با مراكز علمي
و پژوهشي خارج از مجموعه مركز و در قالب تقسیم کار ملی و برونسپاري طرحها و
كارهاي پژوهشي ،برخي از امور را به آنها واگذار نمايد .لذا اين مركز اقدام به واگذاري
و برونسپاري «نظام محورها و موضوعات کالن الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» به
کارگروه تخصصی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت مستقر در موسسه آموزش عالی
حوزوی حکمت وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي نمود .مأموريت اصلي
گروه مذكور؛ تدوین نظام مسائل ،پژوهش در زمینه الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت در
پژوهشگاه و برگزاري کرسیهای علمی و نشستهای علمی تخصصی بود و نوشتار حاضر
حاصل تالشهاي علمي و جمعی ایشان است.
اين نوشتار به چهار بخش مجزا كه عبارتند از :بخش اول ،مفهوم الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت؛ بخش دوم ،نظام مسائل الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت؛ بخش سوم،
عرصههای پیشرفت و بخش چهارم ،جمعبندی و نتیجهگیری تقسيم شده است.
در پایان الزم است از همه استادان و محققانی که به انحای مختلف شامل حضور در
جلسات تخصصی و ارائه دیدگاهها ،انجام مطالعه و تحقیق ،تهیه محتوای علمی و تدوین
این مجموعه تالش نمودهاند ،صمیمانه سپاسگزاری و قدرشناسی نمایم.
				
				

دكتر هادي اكبرزاده
معاونت علمي و تقسيم كار ملي مركز
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سرآغاز
در راس��تای منوی��ات مقام معظم رهب��ری مبنی بر تدوین الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت ،تحول در علوم انس��انی ،عدالت پژوهی و س��اير موضوعات فرارشتهاي و
ميان رش��تهاي مورد نياز نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و به منظور تربيت نيروي
انساني متخصص؛ موسسة آموزش عالی حوزوی حکمت وابسته به پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی در تاريخ  1390/8/4تاسیس گردید.
گروه الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت یکی از گروههای پژوهش��ی فرا رشتهاي،
موسس��ه متش��کل از مدير ،دبير و شورای علمی است .ش��ورای علمی گروه مرکب از
پژوهشگران و نمایندگان مجموعههای مرتبط با این موضوع از جمله شورای عالی مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ریاست جمهوری،
بنیاد الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیة قم ،روسای
برخی پژوهشکدههاي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي و  ...ميباشد.
مأموريت گروه؛ تدوین نظام مس��ائل ،مدیریت پژوهش در زمینه الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت در پژوهش��گاه و برگزاري کرس��یهای علمی و نشس��تهای علمی
تخصصی است .جزوه پيش رو ،در راستاي مأموريت اول گروه تدوين شده است .اين
جزوه حاصل تالشهاي علمي قابل تقدير دبير گروه جناب حجتاالسالم و المسلمين
آقاي صفا و مباحثات متخصصين رشتههاي مختلف كه در شوراي علمي گروه گرد هم
آمدهاند ،ميباشد .بدينوسيله از ايشان و اعضاي هيئت علمي اين گروه تقدير ميگردد.
اميد آنكه مورد رضايت امام زمان حجتبنالحسن المهدي قرار گيرد.
معاونت پژوهشي
مؤسسه آموزش عالي حوزوي حکمت
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مقدمه
الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت مقولهاي ميان رشتهاي و داراي سطوح و ابعاد گسترده
و متنوع است .رشتههاي متعدد علوم اسالمي و انساني از قبيل ،فلسفه و كالم ،اخالق،
فقه و حقوق ،اقتصاد ،سياست ،مديريت ،جامعه شناسي و  ...ميتوانند در تبيين ابعاد و
اضالع و اجزاء اين الگو مشاركت نمايند .اين خود حاكي از گستردگي و پيچيدگي اين
مقوله است .از اينرو نوشتن ساختار منطقي مسائل آن كاري بس ضروري و دشوار و
نيازمند نظريهپردازي و نوآوري است.
بيترديد ارائه هرگونه ساختار منطقي براي محورها ،موضوعات و مسائل پژوهشي
مرتب��ط با اين الگو ،متوقف بر تبيين اجمالي الگوي مزبور بوده و تلقيهاي متفاوت از
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مستلزم ساختارهاي مختلفي از مسايل آن میگردد.
در اين نوشتار ابتدا مفهوم الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و سپس نظام محورها و
موضوعات كالن آن بيان خواهد شد.

بخش اول

مفهوم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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از جمله مس��ائل کالن کشور که توس��ط مقام معظم رهبري طرح گردید ،تدوين
الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت میباشد .ايشان به مناسبت در بيانات خود به مفهوم و
برخي ويژگيهاي اين الگو پرداختهاند .در این بخش با بهرهگيري از بيانات ايش��ان و
منابع علمي به موضوعشناس��ی و برخي ويژگيه��اي الگو خواهیم پرداخت .البته ارائه
اين موضوع مس��تلزم تبیین مفاهیم پيشرفت ،الگو ،وجه اسالميت الگو و وجه ايرانيت
الگو میباشد.
مفهوم الگو
مقام معظم رهبري در نخستین نشست راهبردي پیرامون اين واژه ميفرمايند:
«الگو هم نقش��ة جامع اس��ت .وقتى ميگویيم الگوى ايرانى ـ اس�لامى،
يعنى يك نقش��ة جامع .بدون نقش��ة جامع ،دچار سردرگمى خواهيم شد؛
همچنانكه در طول اين سى سال ،به حركتهاى هفت و هشتى ،بىهدف
و زيگ��زاگ مبتال بوديم و به اي��ن در و آن در زديم .گاهى يك حركتى را
انج��ام داديم ،بعد گاهى ضد آن حركت و متناقض با آن را ـ هم در زمينة
فرهن��گ ،هم در زمينة اقتصاد و در زمينههاى گوناگون ـ انجام داديم! اين
به خاطر اين است كه يك نقشة جامع وجود نداشته است .اين الگو ،نقشة
جامع اس��ت؛ به ما ميگويد كه به كدام طرف ،به كدام س��مت ،براى كدام
هدف داريم حركت ميكنيم”.
بر اين اس��اس الگو مانند يك نقشه ،مقصد و راه را نشان میدهد .این نقشه داراي
ويژگيهاي زير است:
 .1جامع؛ همة زواياي پيش��رفت و راه رس��يدن به آن را نشان داده و هيچ بعدي از
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ابعاد هدف يا راه در آن مغفول نيست.
 .2كالن؛ وارد جزييات نميشود .چنانچه مقام معظم رهبري تصريح میفرمایند
که الگو قرار است ،در جايگاه سند باالدستي همة اسناد برنامهريزي كشور باشد و نبايد
وارد مباحث در سطح سياستگذاري و برنامهريزي ،بشود.
 .3نظاممند؛ اجزاي اين نقش��ة راه با هم هماهنگ و س��ازگارند .تنها چنين نقشهاي
است كه ميتواند ما را از حركتهاي هفت و هشتي نجات دهد.
 .4غيرقابل تفسير؛ اجزاء و عناصر آن روشن ،بدون ابهام و غيرقابل تفسير میباشد؛
چراکه در غير اينصورت هدف از آن برآورده نميشود و هر دولتي ميتواند بر اساس
تفس��ير خود آن را تلقي نموده و سياستها و برنامههاي خود را بر اساس تفسير خود
ارائه دهد.
مجموع این ویژگیها ميتواند ما را از حركتهاي زيگزاگي نجات دهد.
گر چه بنا نيست اصطالحاتي كه در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به كار ميرود
برگرفته از ادبيات فرهنگ غرب باش��د؛ ولي مقايسة واژگاني با آنچه در فرهنگ غرب
وجود دارد ،الزم است؛ زيرا به هرحال بسياري از نخبگان داخل و خارج با اصطالحات
فرهن��گ غرب مأنوساند و گفتگوي نخبگاني مورد نظر مقام معظم رهبري بدون
تفاهم بر واژهها و معاني امكانپذير نيست.
 Patternو  modelدر فارسی به الگو ترجمه شده است .البته Patternدارای مفهومی
گس��تردهتر از ساختن به معنای گشتالت ،شکلبندی ،ریخت و نمونهاي است که با آن
میتوان ساخت جسمانی ،س��اخت رفتار و ساخت دادهها را مشخص کرد .برای مثال
الگوی فرهنگی ـ  Cultural Patternـ ترکیبی از ویژگیهای رفتاری فرهنگی افراد یک 
جامعه است Model .نیز نمودی انتزاعی از واقعیت یا تصویری ساده از یکی از پدیدهها
یا طرح ،توصیف یا تش��بیه کردن اس��ت به منظور تجس��م یا درک چیزی که پیچیدهتر
اس��ت ،میباشد .مثال الگوی سیس��تمها ـ  Systems Modelـ الگویی است که واقعیت
اجتماعی را از دیدگاه یک نظام مورد نظر قرار میدهد به طوری که میتواند بر حسب
1
درونداد ،فراگرد ،برونداد و زمینه توصیف شود.
 Modelیک الگو ،طرح ،معرفی (به ویژه کوتاه) ،یا تشریح ،برای نشان دادن موضوع
اصلی یک ش��یء ،سیس��تم یا مفهوم یا کارکرد آن ،است .مثال مدل (علم اقتصاد) ،یک 
 .1ر.ك :دائرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی ،ص .79
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ساختار تئوریکی است که پروس��ههای اقتصادی را نشان میدهد .مدلها میتوانند دو
ن��وع کارک��رد (توابع) توضیحی متفاوت را انجام دهند .از یک س��و یک مدل میتواند
توضیحی از یک بخش انتخاب ش��ده از جهان باش��د (سیستم هدف) .بسته به طبیعت
هدف ،اینگونه مدلها یا مدلهای پدیدهها هستند و یا مدلهای دادهها .از سوی دیگر
یک مدل میتواند یک تئوری و نظريه را توضیح دهد از این جهت که قوانین و اصول
موضوعة آن را تفسیر نماید.
بنابراین الگو ،نمایش نظری و س��اده ش��ده از نظریه میباشد که تصویری عملی و
کاربردی از امور را به ما خواهد داد.
مدلها را بر اساس کارکردشان ،به چهار گروه بزرگ تقسیم میکنند:
مدلهای شناختی :این مدلها به معرفی یک سیستم میپردازند و خصوصیتهای
مورد نظر سیس��تم را با کنار گذاشتن خصوصیتهایی که مهم نیستند ،به وضوح نشان
میدهد؛
مدله��ای پیشبینیکننده :این مدلها بر اس��اس ش��ناختی که از یک سیس��تم در
موقعی��ت مش��خص وجود دارد ،رفتار آتی سیس��تم مزب��ور را در موقعیتهای جدید
پیشبینی میکنند؛
مدلهای تصمیمگیری :عمل این مدلها ،تهیة اطالعات برای تصمیمگیرنده اس��ت
همچنین امکان اخذ تصمیمات مطلوب در جهت دستیابی به اهداف از قبل تعیینشده
را فراهم میکنند؛
مدلهای هنجاری :عمل این مدلها ،ارائه تصویری تا حد امکان دقیق از سیستمی
1
است که باید ایجاد شود.
در ي��ك مقايس��ه ،الگو در مفهوم مورد نظر به الگوی نظری��های با کارکرد هنجاری
نزديك بوده و ساختاری است که به توضیح نظریة اسالمی ایرانی پیشرفت با تطبيق بر
شرايط پايدار ايران میپردازد 2.این الگو میتواند به زبان ریاضی یا منطقی ارائه شده و در
آن از روشهای جدید علم برای توضیح امور پیچیده استفاده شود .این روشها از قبیل
تجرید ،سادهسازی و توجه به عوامل مهم و طبقهبندی و تقسیم امور و مانند آن است.
الگو ،ساختاری است که به توضیح نظریة اسالمي پیشرفت با
تطبيق بر شرايط پايدار ايران میپردازد.
 .1ر.ک :دوران 67 :1376 ،و .68
 .2با درنظر داشتن اینكه نظريه ،يك سيستم و نظام مفهومي است.
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مفهوم پيشرفت
واژة پش��رفت در مقابل واژة متعارف توس��عه میباشد .در کتب اقتصادی توسعه به معانی
گوناگونی چون رش��د ،رشد با ثبات ،رشد همراه با تعادل در الگوی توزیع ،رشد همراه با
تعادل ،اش��تغال و زندگی و  ...آمده اس��ت .برخی توسعه را به معنای فرایند انتقالی جامعه
از یک دوران تاریخی به یک دوران تاریخی دیگر میدانند 2.براین مبنا کش��ورها را به س��ه
دسته جوامع نوین ـ توسعه یافته و در متن دوران تاریخ معاصر ـ که همگام با عصر صنعت
با تغییر همگی مظاهر زندگی انقالب صنعتی را درونزا کردهاند ،س��نتی ـ توس��عه نیافته و
حذف ش��ده از تاریخ ـ و ناپایدار ـ جامعة غیرصنعتی و در حاش��یة دوران معاصر تاریخی
ـ تقس��یم کردهاند 3.این برداشت از توسعه یک برداش��ت اقتصادگراست .در مقابل برخی
خواسته اند با رهایی از تعبیرات اقتصادگرا ،برداشت موثر و عمومیتر در تمامی ابعاد ارائه
دهند پس توسعه را فرایندی برای گسترش آزادیهای واقعی که مردم از آن بهره میبرند 4یا
برداشتی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی عامه مردم
و نهادهای ملی با تس��ریع در رش��د اقتصادی 5یا دستیابی به شماری از آرمانهای توسازی
6
از جمله افزایش بهرهوری ،برابرسازی اقتصادی و اجتماعی ،معرفت مدرن و  ...میدانند.
مقام معظم رهبري در اولين نشست راهبردي در ارتباط با  لزوم انتخاب واژة
پيشرفت به جاي توسعه ميفرمايند:
«اوالً كلمة «پيش��رفت» را ما با دقت انتخاب كرديم؛ تعمدا ً نخواستيم كلمة
«توس��عه» را به كار ببريم .علت اين است كه كلمة توسعه ،يك بار ارزشى 
و معنای��ى دارد؛ التزاماتى ب��ا خودش همراه دارد كه احيان ًا ما با آن التزامات
همراه نيستيم ،موافق نيستيم.
م��ا نميخواهيم يك اصطالح جا افتادة متع��ارف جهانى را كه معناى 
خاصى را از آن ميفهمن��د ،بياوريم داخل مجموعة كار خودمان بكنيم .ما
مفهومى را كه مورد نظر خودمان است ،مطرح و عرضه ميكنيم؛ اين مفهوم
1

 .1اصل لغت توسعه از زبان التین ( )Developmentبه معنای ظهور یک پدیده از یک نقطه ناپیداست البته این واژه در فرهنگ فارسی کاربردهای
گوناگونی دارد این امر به همراه وارداتی بودن آن علت اصلی ابهام و اختالف در مفهوم توسعه است  /نظریهها و قانونمندیهای توسعه ،ص.36
 .2نظریهها و قانونمندیهای توسعه ،صص.83-19
 .3همان ،ص 86و.87
 .4آمارتیا سن ،توسعه و آزادی ،ص.1
 .5مایکل تودارو ،توسعه و کشورهای توسعه نیافته ،ص.31
 .6جرالد م میر ،مباحث اساسی اقتصاد توسعه ،ص.35
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عبارت اس��ت از «پيش��رفت» .معادل معناى فارسى پيش��رفت را ميدانيم؛
ميدانيم مراد از پيش��رفت چيس��ت .تعريف هم خواهيم كرد كه منظور ما
از اين پيش��رفتى كه در فارسى معنايش روشن است ،چيست؛ پيشرفت در
چه س��احتهایى است ،به چه سمتى اس��ت .ما اين وام نگرفتن مفاهيم را
در موارد ديگرى هم در انقالب داش��تهايم .ما از كلمة «امپرياليسم» استفاده
نكرديم؛ كلمة «اس��تكبار» را آورديم ممكن اس��ت يك زوايایى در معناى 
امپرياليسم وجود داشته باشد كه مورد نظر ما نيست حساسيت ما بر روى 
آن زوايا نيست؛ حساسيت ما بر روى آن معنایى است كه از كلمة «استكبار»
به دست مىآيد .لذا اين را مطرح كرديم ،در انقالب جا افتاد؛ دنيا هم امروز
منظور ما را ميفهمد .و همچنين مفاهيم ديگرى”.
مقصود آن اس��ت كه چون توس��عه ترجمه لف��ظ  Developmentدر فرهنگ غرب
اس��ت ،به دليل كثرت استعمال آن در مفهوم مصطلح  ،Developmentبار معنايي آن را
به خود گرفته اس��ت لذا وقتي كلمة توسعه به كار ميرود معناي  Developmentبا همة
بار ارزشي آن به ذهن تبادر ميكند .با توجه به لزوم اجتناب از بار ارزشی و اصطالحی
توسعه در فرهنگهای رایج دنیا که عالوهبر تجربة ناموفق بشری ،در تضاد با پیشرفت
اسالمی است ،با ایجاد نظام واژگانی جدیدی که وامدار دیگر فرهنگها نباشد ،از واژة
پیشرفت استفاده ميكنيم.
1
فرهنگ فارس��ی معین پیش��رفت را به معنای جلوتر رفتن و ارتقاء معنا کرده است.
مقصود ما نیز از پیش��رفت در الگو «حرکت از وضعیت موجود جامعه به س��مت وضع
مطلوب اسالمی آن» میباشد ،البته منظور از آن ،تنها توسعه مادی نبوده و یک امر معنوی
به سمت هدفها ،2پر کردن خألها 3و تکاملی 4است .این پیشرفت همان رسیدن به حیات
6
طیبه یعنی زندگی گوارا ،همراه با آسایش و آرامش 5و در کل سعادت دنیا و عقبی است.
مقصود ما از پیشرفت در الگو «حرکت از وضعیت موجود جامعه
به سمت وضع مطلوب اسالمی آن» میباشد.
 .1فرهنگ فارسی معین ،ج ،1ص .925
 .2بیانات رهبری در دیدار وزیر و مسئوالن وزارت کشور و استانداران .1370/9/27
 .3بیانات رهبری در دیدار بیسیج دانشجویی .1384/3/5
 .4بیانات رهبری در عید فطر.1371/10/15
 .5بیانات رهبری در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان .1384/2/18
 .6بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاههای کرمان .1384/2/19
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وجه اسالميت الگو
مقام معظم رهبري در نخستین نشست راهبردي در اين باره ميفرمايند:
«از طرف ديگر ]اين الگو[ اسالمى است؛ به خاطر اينكه غايات ،اهداف،
ارزشها و شيوههاى كار ،همه از اسالم مايه خواهد گرفت؛ يعنى تكية ما
به مفاهيم اسالمى و معارف اسالمى است .ما يك جامعة اسالمى هستيم،
يك حكومت اس�لامى هس��تيم و افتخار ما به اين اس��ت كه ميتوانيم
از منبع اس�لام اس��تفاده كنيم .خوشبختانه منابع اسالمى هم در اختيار ما
وجود دارد؛ قرآن هست ،سنت هست و مفاهيم بسيار غنى و ممتازى كه
در فلس��فة ما ،در كالم ما ،در فقه ما و در حقوق ما وجود دارد .بنابراين
«اسالمى» هم به اين مناسبت است”.
مجموعة گزارههاي ديني كه از آيات و روايات اس��تفاده ميش��ود ابتدا به دو گروه
تقسيم ميشوند:
 .1گزارههاي إخباري
 .2گزارههاي حكمي
گزارههاي إخباري خود به سه گروه تقسيم ميشوند:
 .1گزارههاي معرفت شناختي؛
 .2گزارههاي هستيش��ناختي (مش��تمل بر گزارههاي خداشناختي ،جهانشناختي،
انسانشناختي ،جامعهشناختي)؛
 .3گزارههاي مشتمل بر سنتهاي الهي.
گزارههاي حكمي نيز قابل تقسيم به سه گروهاند:
 .1گزارههاي مشتمل بر اهداف؛
 .2گزارههاي فقهي ـ حقوقي؛
 .3گزارههاي اخالقي.
الگوي پيشرفت در صورتي اسالمي است كه مبتني بر گزارههاي
إخباري و در چارچوب گزارههاي حكمي دين اسالم باشد .این
بدان معناست که باید بر اساس فهمی اجتهادی از منابع اصیل
دینی «نظریة اسالمی پیشرفت» استخراج شده تا بر اساس آن
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین گردد .در اين تلقي نظريه
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اسالمي پيشرفت نظريهاي است كه از ثابتات اسالم استنباط
ميشود .نظريهاي براي تمدن اسالمي از ابتدا تاكنون است .از
اينرو ،همة كشورهاي اسالمي ميتوانند با راهنما قراردادن اين
نظريه و تطبيق آن بر شرايط اقليمي ،تاريخي و فرهنگي خود به
الگوي پيشرفت اسالمي سازگار با شرايط كشورشان دست يابند.
وجه ايرانيت الگو
«در خصوص ايرانى بودن الگو ،عالوهبر آنچه كه دوستان گفتند؛ كه خوب،
شرایط تاريخى ،شرایط جغرافيایى ،شرایط فرهنگى ،شرایط اقليمى ،شرایط
جغرافياى سياسى در تشكيل اين الگو تأثير ميگذارد ـ كه قطع ًا اينها درست
است ـ اين نكته هم مطرح است كه طراحان آن ،متفكران ايرانى هستند؛ اين
كام ً
ال وجه مناسبى است براى عنوان ايرانى؛ يعنى ما نميخواهيم اين را از
ديگران بگيريم؛ ما ميخواهيم آنچه را كه خودمان الزم ميدانيم ،مصلحت
كشورمان ميدانيم ،آيندهمان را ميتوانيم با آن تصوير و ترسيم كنيم ،اين را
1
در يك قالبى بريزيم .بنابراين ،اين الگو ايرانى است”.
با انطباق نظرية اس�لامي پيشرفت با شرايط ثابت اقليمي ،فرهنگي و تاريخي ايران ،به
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت دست خواهيم يافت .البته نظريه اسالمي پيشرفت قابل تطبيق
بر ش��رايط كشورهاي اسالمي ديگر نيز میباش��د از اینرو اگر بر شرايط دیگر كشورهای
اسالمي مانند عراق منطبق شود به الگوي اسالمي عراقي پيشرفت دست مييابيم.
الزم به ذكر اس��ت كه در اين الگو بايد تنها به شرايط نسبتا ثابت كشور توجه شود
و شرايط موقت و ناپايدار در اين الگو نبايد ديده شود .زيرا مفروض اين است كه اين
الگو س��ند باال دس��تي همة اسناد سياس��تگذاري و برنامهريزي كشور است و شرايط
ناپايدار و موقت بايد در سطح سياستها و برنامهها مورد توجه قرار ميگيرد.
برخي ويژگيهاي الگو
 .1مقام معظم رهبري میفرمایند:
“مس��ئلهى تدوین الگوى اس�لامی ایرانى براى پیشرفت ،یکى از مسائل
 .1بیانات رهبری در نخس��تین نشس��ت اندیش��ههای راهبردی89/9/10
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کالن ماس��ت ...اين الگو همچون قانون اساسي به عنوان سند باالدستي
همة اسناد برنامهريزي و سياس��تگذاري ،حتي سند چشم انداز بيست
1
ساله كشور مطرح است”.
اسناد باالدستي سند چشم انداز مشتمل بر آرمانها و اصول كلي ثابت و غيرمقيد به
زمان خاص ميباشد .از اينرو ،اين الگو نيز بايد مشتمل بر آرمانها و اصول كلي ثابت
و دائم باش��د و به عنوان هستة سخت همة اس��ناد برنامهريزي در كشور تلقي شود .بر
اين اساس نبايد محورهايي كه در ارتباط با اين الگو مطرح ميگردد به سطح محورهاي
مطرح در برنامهها و سياس��تها تنزيل داده شود و الزم است همة رشتههاي علمي به
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در اين افق بنگرند.
 .2ايشان در كالمي ديگر ميفرمايند:
“الگ��و ،یک الگوى منعطف اس��ت؛ یعن��ى قابل انعطاف اس��ت .هدفها
مشخص است؛ راهبردها ممکن است به حسب شرایط گوناگون تغییر پیدا
2
کند و حک و اصالح شود”.
بيترديد بايد مقصود از ش��رايط متغير در اين كالم ش��رايطي باش��د كه حداقل در
محدوده زماني بيش از دو س��ند چشمانداز تغيير ميكند .در غير اين صورت اين الگو
نميتواند سند باال دستي براي سند چشمانداز باشد.
“ .3الگوى ایرانى اسالمى ،یعنى یک نقشة جامع ،بدون نقشة جامع ،دچار سردرگمى 
3
خواهیم شد”.
«در تدوین این نقش��ه باید به تمام جنبهها ،عرصهها و الیههای پیش��رفت
توجه نمود بر خالف نظامهای غیراس�لامی ک��ه تنها به جنبههای حیوانی
توس��عه میپردازد .این الگو اسالمى است؛ به خاطر اينكه غايات ،اهداف،
ارزشها و ش��يوههاى كار ،همه از اسالم مايه خواهد گرفت؛ يعنى تكية ما
4
به مفاهيم اسالمى و معارف اسالمى است».

 .1بیانات رهبری در نخستین نشست اندیشههای راهبردی.89/9/10
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
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تحقیق و پژوهش در امور بدون داشتن ساختار منطقی از نظام مسائل آن امری مشکل به
نظر میرسد .قدم اول جهت طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،تدوین نظام مسائل
آن است .نظام مسائل الگو عالوه بر جامع و مانع بودن باید از یک ساختار منطقی جهت
مدیریت و ساماندهی به پژوهشها برخوردار باشد.
مقصود از نظام مس��ائل يك موضوع ،ساختاري منطقي و جامع از مسايل آن است
كه نقشة راه پژوهش در آن موضوع را نشان ميدهد.
دو روش جهت دستيابي به نظام مسائل يك موضوع وجود دارد :يكي روش قياسي
و ديگري روش اس��تقرايي .در روش قياسي با استدالل و سیر و تقسيم منطقي به نظام
مس��ايل دست یافته میشود؛ ولي در روش اس��تقرايي ابتدا مسايل پژوهشي با استقراء
پیشینه پژوهشی ،بدست آمده و سپس با در نظر گرفتن مسائل همسنخ ،ترتيبي به نسبت
نظاممند و منطقي به آن داده ميشود.
در دس��تيابي به نظام مس��ائل الگوي اسالمي ايراني پيش��رفت ،به جهت کم سابقه
بودن باید از روش قياسي استفاده کرد .همچنين به دليل ابعاد ،سطوح و گسترهی وسيع
اين كالن موضوع ،ابتدا محورهاي كالن اين موضوع تعيين گش��ته ،س��پس هر محور
به موضوعات تقس��يم ش��ده اس��ت .پس از آن تحت عنوان ابعاد و عرصهها ،رشتهها،
ميانرشتهها و فرا رشتههاي مرتبط با الگو شمارش شده تا در نهايت به تصويري منطقي
و جامع از محورها و موضوعات كالن پژوهشي آن دست يابیم .ترتب منطقي محورها
و موضوعات كالن ،خود به خود بخش��ي از نقش��ة راه پژوهش را نشان خواهد داد .به
روش فوق در س��اختاري منطقي محورها و موضوعات كالن رش��تهها و ميان رشتهها
و فرا رش��تههاي مرتبط با الگو ارائه ميگردد .بديهي اس��ت دستيابي به مسايل ذيل هر
موضوع يكي از مأموريتهاي اصلي گروههاي پژوهشي خواهد بود.
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محورهاي كالن
مسائل الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را در محورهای اصلي فلسفه الگو ،نظریه اسالمی
پیشرفت ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و سازوکار اجرای الگو طبقهبندي ميكنيم.

توجيه منطقي
مسائل مربوط به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ابتدا در سه محور قابل بررسي است:
 .1مس��ائل كلي پيش��يني يا مقدماتي كه با نگاه فرانگر عقالني در باره الگو مطرح
ميگردد ،همچون ضرورت ،امكان ،گستره و ابعاد ،مباني ،اهداف ،روش و ...
 .2مس��ائلي ك��ه در مقام تبيين نظري عناصر ،قواعد ،اص��ول ،روابط و احكام الگو
مطرح ميگردد.
 .3مسائلي كه پس از تبيين نظري در مقام پيادهسازي و اجراي آن مطرح است.
محور اول تحت عنوان “فلسفه الگو” از آن ياد شده است.
فلسفة الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حقيقت پارادايم و به
منزلة هستة سخت الگو ميباشد.
در محور دوم با توجه به مفهوم الگو اس�لامي ايراني پيش��رفت ،مسايل به دو نوع
قابل تقسيم است:
الف .مسايلي كه در آنها پرسش از ديدگاه اسالم است و بايد پاسخ آنها را از آيات
و روايات و منابع معتبر اسالمي به روش اجتهادي استنباط كرد.
ب .مسايلي كه در آنها پرسش از چگونگي تطبيق ديدگاه اسالم (كه يك ديدگاه فرا
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زماني و مكاني است) بر شرايط پايدار ايران است.
دس��ته اول از مسايل تحت عنوان “نظرية اس�لامي پيشرفت” و دستة دوم با عنوان
“الگوي اسالمي ايراني پيشرفت” از آن ياد شده است.
مسايلي كه پس از تبيين نظري در مقام پيادهسازي و اجراي الگو مطرح است تحت
عنوان سازوكار اجراي الگو آمده است.
 .1فلسفة الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت (مباحث مقدماتی)
واژة فلسفه در لغت به معانی چون «علت»« ،دلیل»« ،غایت» و  ...بکار میرود.
در اصطالح علمی ،فلسفه بر دو نوع میباشد:
 .1فلس��فة مطلق به معنای «علمی که از احکام کلی و عوارض ذاتی موجود بماهو
1
موجود بحث میکند»
 .2فلس��فة مضاف عبارت اس��ت از «دانش مطالعه فرانگر عقالنی احوال و احکام
کلی یک علم یا رشته علمی یا یک هستومند دستگاه واره انگاشتة حقیقی یا اعتباری».
موضوع فلس��فة مضاف گاه علم و گاهی غیرعلم بوده و بسته به اضافه به علوم یا امور
به دو قسم تقسیم میشود .فصول ساختار هر فلسفة مضافی تابع مسائل اساسی موضوع
2
آن است.
فلسفة الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت «از نوع فلسفههای مضاف
به امور (و نه علوم) است که با نگاه فرا نگر عقالنی به توضیح
مباحث کلی پیرامون این الگو میپردازد و به منزله پارادايم و
هسته سخت الگو است».
رئوس مسائل فلسفة الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت عبارتند از:
تعریف
مفهوم الگو ،نظریه ،پیشرفت و تمایز پیشرفت با مفاهیم رایج و مصطلح مرتبط از قبیل
رشد ،توسعه ،نوس��ازی ،حیات طیبه و  ،...مفهوم اسالمیت در الگو ،مفهوم ایرانیت در
الگو و...
األولیة ای التی یمکن أن یعرض للموجود من غیر ان یَصیر
... .1ا ِ ّن الفلسف َة األولی باحثة عن احوال الموجود بما هو موجود ،و عن اقسامه ّ
ریاضیّ ًا او طبیعیّ ًا (صدرالمتألهین :1383 ،ج ،1ص34و.)35
 .2رک :رشاد ،قبسات.1385 ،
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امکان
در ذيل اين عنوان به پرسشهايي از اين قبيل پاسخ داده خواهد شد:
 .1آيا در مقابل نظريههاي موجود توسعه ميتوان از منابع اسالمي به نظرية جديدي
به نام نظريه اسالمي پيشرفت دست يافت؟
 .2آيا منابع اسالمي ظرفيت استنباط چنين الگويي را دارند؟
 .3آيا انطباق اين نظريه بر شرايط كشورهاي مختلف و از جمله ايران ممكن است؟
ضرورت
در ذیل این موضوع به مس��ایلی توجه میش��ود که بر اهمیت و ضرورت تدوین الگو
تأکید دارند .مسايلي ار قبیل :ابتناي الگوهاي متداول توسعه بر جهانبيني و ارزشهاي
غيراس�لامي ،عدم کارآمدی الگوهای توس��عه غربی و ش��رقی برای پيش��رفت کشور،
جلوگيري از حركتهاي زيگزاکي و هفت و هش��تي در اداره كش��ور ،ارائه الگو براي
كشورهاي اسالمي و ...
اهداف و كاركردها
اهداف الگو نقطههای مطلوب و افقهایی اس��ت که الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در
جهت رسیدن بدان تدوین میگردد .مقصود از كاركرد الگو نیز تأثير عملي آنست .اهم
مسایل این موضوع عبارتند از :اهداف ملی ،منطقهای ،بينالمللي و جهاني در حوزههای
فرهنگي ،سياس��ي ،دفاعي و امنيتي ،اجتماعي ،اقتصادي ،اخالقي و تربيتي ،آموزش��ي،
پژوهش��ي ،قضايي و  ...همچنین اهداف غای��ی ،میانی و عملیاتی در حوزههای فوق و
 ،....انتظارات از الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ،کارکرد این الگو برای کشور در ابعاد
مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و  ،...اثرات و پیامدهای الگو از قبیل :ايجاد انسجام
در فرايند پيش��رفت ملي ،ايجاد شتاب در پيشرفت ،تئوريزهكردن آموزههاي اسالمي در
جهت اداره نظام ،ارائه الگو به جهان اس�لام در راستاي تمدنسازي ،ارائه الگوي بديل
سرمايهداري و كمونيستي به جهانيان و  . ...
گستره
مقصود از گستره الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت عرصهها و ابعاد آن است .براي نمونه:
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* مقام معظم رهبری عرصههاي پيش��رفت را فک��ر ،علم ،معنویت و زندگی
برشمردند1؛
* عالمه محمدتقی جعفری در کتاب فلسفه دین احکام را اینگونه تقسیم میکند:2
 .1تعامل معاهلل ـ ارتباط انسان با خدا ـ  .2تعامل معالنفس ـ ارتباط انسان با خویشتن ـ 
 .3تعامل معالناس ـ ارتباط انسان با همنوع خود(اجتماعي) ـ  .4تعامل معالدنیا ـ ارتباط
انس��ان با جهان هستی؛ ممكن است هر يك از اين عرصههاي تعامل را عرصهاي براي
پيشرفت بدانيم.
* اين الگو ميتواند ناظر به عرصههاي رش��تهاي همچون اخالق ،حقوق ،اقتصاد،
سياست ،اجتماع و  ...يا ميان رشتهاي همچون خانواده ،جوان و  ...باشد.
نسبت با سایر اسناد
الگ��و همچون قانون اساس��ي به عنوان س��ند باال دس��تي هم��ه اس��ناد برنامهريزي و
سياس��تگذاري ،حتي سند چشم انداز بيست ساله كشور بوده و در تدوین آن باید به
این جنبه توجه ویژه گردد .تعیین نس��بت این اسناد با الگو و مشخص نمودن حاکم و
محکوم بودن آنها در این تناس��ب بسیار ضروری و راهگشا است .چند نمونه از مسائل
اين موضوع عبارت اس��ت از :نسبت الگوي پيشرفت با قانون اساسي ،الگوي پيشرفت
و سند چشم انداز ،الگوي پيشرفت و سياستهاي كلي ثابت ،الگوي پيشرفت و قوانين
موضوعه كشور ،الگوي پيشرفت و برنامههاي بلند مدت و ميان مدت ،الگوي پيشرفت
و نقشة جامع علمي كشور.
مناسبات با علوم
بدون ش��ک طراحی و تدوین الگو بر علم مبتنی اس��ت .از اینرو ،باید مشخص نمود
که این بنیان از کدام علوم تش��کیل ش��ده و نقش هر یک از علوم حوزوی (فلسفه ،فقه
و اصول ،کالم و  )...و دانش��گاهی (انسانی ،تجربی ،مهندسی و  )...در تدوین این الگو
چیس��ت؟ هرچند علوم انس��انی بنیان اولیه این امر اس��ت اما قطعا علوم تجربی ،پایه،
 .1بیانات رهبری در نخستین نشست اندیشههای راهبردی.89/9/10
 .2ایشان دین را دارای دو رکن اساسی دانسته که عبارتند از اعتقاد به وجود خدا و صفات او که مستند به عقل سلیم و دریافت فطری بدون تقلید است
و دوم برنامه حرکت به سوی هدف که احکام وتکالیف نامیده میشود مبنای این رکن بر دو امراستوار است یکی اخالقیات و دیگر احکام فقهی که
شامل احکام اولیه و ثانویه میگردد .احکام اولیه مستند به نیازهای انسانهاست و درحقیقت بیانگر ارتباطهای چهارگانه و ثابت انسانی با خویشتن،
خدا ،جهان هستی و همنوعان میباشد .به وسیله تنظیم و اصالح این ارتباطات سعات اخروی نیز تضمین میگردد /فلسفه دین صص118و.119
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مهندسی و ...نیز در این الگو نقشی مهم خواهند داشت که نیازمند تبیین است.
همچنین الزم اس��ت روشن ش��ود که بحث اسالمی سازی علوم انسانی یا تأسیس
علوم انس��انی اس�لامی چه ارتباطی با طراحی و اجرای این الگو دارد؟ از سوی دیگر
باید تأثیر تحقق الگو بر نقش��ه تولید و انتش��ار و به کارگیری علوم مختلف را نیز مورد
توجه قرار داد.
مبانی الگو
مبنا به معنای ریشه ،پایه ،اساس و بنیاد هر چیز است .مبانی در علوم مختلف به باورهای
زیربنایی که نظرات ،اندیش��هها و مس��ائل آن علم بر آن اس��توار بوده ،اطالق میگردد.
مقصود از مباني الگوي پيش��رفت بينشها و ارزشهايي است كه به اصطالح امروزين
متاپارادايم و هس��ته س��خت اين الگو اس��ت .با توجه به ویژگی اسالمی بودن الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت و اعتقاد به ورود دین در این عرصه ،مبانی الگو نیز باید از منابع
اسالمی ـ کتاب ،سنت ،عقل ـ استخراج گردد.
مقصود از مباني الگوي پيشرفت بينشها و ارزشهايي است كه به
اصطالح امروزين متاپارادايم و هسته سخت اين الگو است.
مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت عبارتند از:
* مبانی معرفت شناختی
* مبانی دین شناختی
* مبانی خداشناختی
* مبانی انسان شناختی
* مبانی جهان شناختی
* مبانی غایت شناختی
* مبانی جامعه شناختی
* مبانی ارزش شناختی
روش
اس��تخراج الگو از منابع دینی و بومی همچنین طراحی و تدوین آن نیازمند روشهای
مشخص علمی است که اتقان الزم را داشته باشند .بر همین اساس در ذیل این عنوان
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باید روش تدوین الگو طراحی و ارائه گردد .این روش بايد مش��تمل بر روش استنباط
نظريه پيشرفت از منابع ديني و روش تطبيق نظريه بر شرايط ايران باشد.
نقشه راه تحقیق
نقشة راه تحقيق بیانگر مراحل و فرآیند تحقيق جهت استنباط و تدوين الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت ،افراد و نهادهایی که در این راستا نقش ایفا میکنند و اموری از این قبیل
است .کارکرد این نقشه در مدیریت جریان تدوین الگو است.
طبقهبندي موضوعات فلسفه الگو
برای طبقهبندي موضوعات فلسفه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،گروه سه مدل ارائه
نموده است .تفاوت این سه مدل تنها در نحوه چینش موضوعات ميباشد.
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 .2نظریة اسالمی پیشرفت

به مجموعه نظاممندی از مفاهیم ،اصول موضوعه ،قوانین و
راهبردها اطالق میشود که در ساختاری منطقی و مبتنی بر مبانی
بينشي و ارزشي اسالم مقولة پيشرفت را تبيين ميكند.
نظرية اس�لامی پیش��رفت ،نظریهای مبتني بر ثابتات اسالمي بوده که از منابع ديني
به روش اجتهادي اس��تنباط ميگردد .این نظریه وابسته به زمان و مكان خاصي نيست.
از اين رو ،ثابت و جهان ش��مول اس��ت .البته به دلیل اختالف در اجتهاد ممكن اس��ت
مجتهدان مختلف به نظرياتي دست يابند كه تا حدودي با هم متفاوت است.
پي��ش از اين بيان کردیم مراد از پيش��رفت حركت از وضعيت موجود به وضعيت
مطلوب است .بنابراين هر نظريهاي در باره پيشرفت بايد مشتمل بر سه گزاره ذیل باشد:
 .1ترسيم وضعيت مطلوب اسالمی؛
 .2اصول تحليل و آسيبشناسي وضعيت موجود؛
 .3اصول راهبردهاي تغيير؛
 .4معيارها و شاخصهاي پايش.
از آنجا كه نظرية پيش��رفت اس�لامي محصور به زمان و مكان خاصي نبوده و ناظر
به جهان اسالم از ابتدا تا ظهور حضرت مهدي ميباشد ،انتظار آن است كه در اين
نظريه ويژگيها و ابعاد جامعة آرماني اس�لام ترسيم گش��ته ،اصول و روشهاي ثابت
تحليل و آسيبشناس��ي وضعيت موجود و نيز اصول ثاب��ت راهبردي براي حركت از
وضع موجود به مطلوب ارائه شود و معيارها و شاخصهاي كلي و كالن و ثابت جهت
پايش معين گردد .از اين رو اين محور مشتمل بر موضوعات چهارگانه خواهد بود.
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نمودار نظام موضوعات کالن نظریه اسالمی پیشرفت

 .3الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،تصویری روشن از نظریه اسالمی
پیشرفت ناظر به ويژگيهاي پايدار جامعة ایران میباشد.
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،بازخواني نظرية اسالمي پيشرفت با توجه به شرايط
پايدار ايران اس��ت .مقصود از شرايط پايدار شرايطي است كه در پهنة چند سند چشم
انداز تغيير نميكند .اين شرايط بر اساس مطالعات محیطی ـ آمایش سرزمین ،فرهنگ،
جمعیت و ،...مطالعات منطقهای ـ کشورهای همسایه ،ارتباطات منطقهای و  ،...مطالعات
بینالمللی و مطالعات آیندهپژوهی تعيين ميش��ود .تفاوت میان نظریه و الگوی نظریه
اسالمی ،جهانشمول و برای جهان اسالم ارائه میشود ولی الگو مربوط به شرایط پایدار
ایران خواهد بود.
از اینرو الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت بايد مشتمل بر شش موضوع كالن زير
باشد:
 .1مطالعات آیندهپژوهی
 .2مطالعات محیطی :در سه سطح ملی ،منطقهای و جهانی انجام میپذیرد.

32

نظام محورها و موضوعات کالن

 .3ترسيم وضعيت مطلوب اسالمي ايراني :در اين بخش با توجه به جامعه آرماني
اسالمي و شرايط پايدار ايران ،وضعيت مطلوب اسالمي ايراني ترسيم ميشود.
 .4تحليل و آسيبشناسي وضعيت موجود ايران :در اين بخش با بكارگيري اصول
و روشهاي تحليل و آسيبشناسي در نظريه اسالمي پيشرفت وضعيت موجود جامعة
ايران نسبت به وضعيت مطلوب مقايسه شده و فاصلة وضعيت موجود از مطلوب تبيين
ميگردد.
 .5اصول راهبردي پيش��رفت اس�لامي ايراني :در اين بخش ني��ز اصول راهبردي
در نظريه اس�لامي پيشرفت با توجه به ش��رایط پايدار ايران بازخواني ميشود .مقصود
از اص��ول راهب��ردي چارچوبهاي ثابتي اس��ت كه برنامهها و سياس��تها بايد در آن
چارچوبها قرار گيرد .دليل اس��تفاده از اين عبارت آن اس��ت كه الگو در افق مطرح
در اين نوش��تار ،بايد فراتر از راهبردها و سياستها و برنامههايي كه پس از چشمانداز
مطرح میشود ،باشد.
 .6معيارها و شاخصهاي پايش :معيارها و شاخصهاي اسالمي نيز با توجه شرايط
پايدار تبيين ميگردند.
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 .4سازوکار اجرای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در مقام پژوهش و بحث نظري در يك جريان نخبگاني در س��طح كشور ممكن است
به چندین نظريه اس�لامي يا الگوي اسالمي ايراني دس��ت يابيم .بيترديد نظام بايد از
ميان اين نظريات يك نظريه را بر اساس مصالح انتخاب كند .نظريه يا الگوی انتخابی،
تحت عنوان «س��ند الگو» از آن ياد میگردد .پس از تدوین س��ند الگو نيازمند طراحی
«نقشة راه اجرا» هستيم .زيرا مقصود از تدوين اين سند اجراي آن است .در مقام اجراء
نيز الزم است به طور مداوم تحقق الگو پايش شود تا از اصل الگو فاصله نگرفته و در
صورت انحراف ،به س��رعت آن را تشخيص و رفع كنيم .از این رو نيازمند تهيه «نقشه
راه پايش» هستيم.

سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
بيترديد تدوين نظرية اس�لامي پيش��رفت و الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در جريان
گفتگوي نخبگاني در سطح حوزه و دانشگاه موجب همگرايي بيشتر در نظرات و آراء
نخبگان ميشود .با اين وجود دستيابي به يك نظريه و الگو كه با همه اجزاي آن مورد
اتفاق همة نخبگان علمي و مديريتي كش��ور باش��د ممكن به نظر نميرسد .به صورت
طبيعي ما به نظريات و الگوهايي دست خواهيم يافت كه در عين همگرا بودن از برخي
جهات با يكديگر متفاوتند .نظام حکومتی بنا به مصلحت از ميان اين نظريات و الگوها
يكي را انتخاب نمايد .در نهايت نظريه و الگوي منتخب به عنوان سند باال دستي همة
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اسناد سياستگذاري و برنامهريزي كشور خواهد بود .آنچه بايد در مراحل بعد اجرا و
پايش شود الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بر اساس اين سند است.
نقشه راه اجرا
نقشه راه اجرا بیانگر چگونگي اجرای الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت است.
در اين نقشه مراحل و فرآيند پياده ساختن الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در سند
چشم انداز ،سياستهاي كلي و كالن و برنامه هاي بلند مدت ،ميان مدت و كوتاه مدت
تبيين ميشود و نقش هر يك از نهادها و مردم معين ميشود.
نقشه راه پایش
جهت شناس��ایی انحراف در مراح��ل اجرایی الگو ،نيازمند پايش هس��تیم .پايش بايد
همزمان با اجرا ش��روع شود .نقش��ه راه پايش نمايانگر سازوكار نظارت و ارزيابي در
مقام اجراي الگو است.
نقشه راه پایش بیانگر مراحل و فرآیند ارزشیابی و بازخوردسنجی
و تکمیل ،اصالح و بازنگری در مراحل اجرا است.
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بخش سوم:

عرصههای پیشرفت
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چنانچه گذش��ت پیش��رفت به معنای “حرکت از وضعیت موجود جامعه به سمت
وضع مطلوب اسالمی آن” مقولهاي پيچيده و داراي ابعاد و عرصههاي متعدد ،متنوع و
گسترده است .بديهي است مطالعه چنين مقوله پيچيدهاي و استخراج و استنباط نظرية
اسالمي پيشرفت از نصوص ديني و تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت با تمام ابعاد
و عرصههاي آن ،بدون تشخيص عرصههاي پيشرفت و ابعاد و اضالع آن ممكن نيست
و با اين پرسش مواجهيم كه عرصهها و ابعاد پيشرفت كداماند؟
پاسخ به اين پرسش با سه روش نقلي ،قياسي و استقرايي امكانپذير است .در روش
نقلي به آيات و روايات براي تش��خيص عرصههاي پيشرفت استناد ميشود .در روش
قياسي با برهان سبر و تقسيم عرصهها و ابعاد پيشرفت انسان و جامعة انساني تشخيص
داده ميشود .در روش استقرايي بر اساس شناخت امروز ما از عرصههاي حيات بشري
عرصههاي پيشرفت استقرا ميشود .براي تشخيص عرصههاي پيشرفت ناچاريم از هر
سه روش به صورت تركيبي استفاده نماييم.
در اين نوشتار عرصههاي پيشرفت را به سه بخش تقسيم ميشود:
 .1عرصههاي فرارش��تهاي :مقصود عرصههايي اس��ت كه ناظر به همه عرصههاي
رشتهاي و ميان رشته اي زندگي است و پيشرفت در همه اين عرصهها بايد با توجه به
پيشرفت در آن عرصه باشد.
 .2عرصههاي رش��تهاي :مقصود عرصههايي هس��تند كه با رشتههاي علوم انساني
قرابت دارند.
 .3عرصههاي ميان رشتهاي :مقصود عرصههايي هستند كه براي مطالعه پيشرفت در
آن عرصه به بيش از يك رشته علمي نياز است.
عرصههاي��ي كه باروش نقلي ،قياس��ی و برهان عقلي به آن دس��ت خواهيم يافت
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عرصههاي فرارشتهاي هستند زيرا اين عرصهها مربوط به ابعاد انسان و هستي است و
زمان و مكان در آن نقشي ندارد.
ولي عرصههاي رشتهاي و ميان رشتهاي در عرصه زندگي را با روش استقرا بدست
خواهيم آورد زيرا اين عرصهها در جاري زمان و مكان پديد ميآيند و تغيير ميكنند.
عرصههای پیشرفت از منظر آیات و روایات و عقل
قرآن كريم از وضعيت مطلوب به حيات طيبه تعبیرنموده و راه دستيابي به آن را ايمان
و عمل صالح ذكر کرده است:
ُ
َ
َ
« َم ْن َع ِم َل صالِح ًا م ِ ْن َذ َك ٍر أ ْو أن ْثى  َو ُه َو ُمؤْ م ِ ٌن َف َلن ُْحيِيَ َّن ُه َحيا ًة َط ِّيبَ ًة َو لَن َْج ِزيَ َّن ُه ْم أ ْج َر ُه ْم
ب ِ َأ ْح َس��نِ ما كانُوا يَ ْع َم ُلون؛ 1هر كس عمل صالحى انجام دهد چه مرد باش��د چه زن در
حالى كه ايمان دارد او را زنده مىكنيم به زندگى پاك وپاكيزهاى وپاداش مىدهيم او را
به بهتر از آنچه عمل مىكنند».
همچنين خداوند متعال در آيات س��وره «عصر» راه دستيابي به سعادت را ايمان و
عمل صالح بيان نموده است .در قرآن كريم هر جا سخن از ايمان آورده در كنارش عمل
صالح را ذكر نموده به نحوى كه گويى دو امر جدا ناپذير در رش��د و تعالى انس��ان که
مكمل يكديگر و تأثير متقابل در يكديگر دارند ،اس��ت ـ ايمان و عمل صالح  52مرتبه
در قرآن همراه با يكديگر ذكر شده است ـ .
ايمان اگر در اعماق جان نفوذ كند حتم ًا ش��عاع آن در اعمال انسان خواهد تابيد و
عمل او را عمل صالح خواهد كرد ،و ايمان همچون ريش��ه اس��ت و عمل صالح ميوه
آن .وجود ميوه شيرين دليل بر سالمت ريشه است و وجود ريشه سالم سبب پرورش
ميوههاى مفيداس��ت 2،اميرالمؤمنين} مىفرمايد« :فبااليمان يستدل على الصالحات و
بالصالحات يستدل على االيمان»به وسيله ايمان مىتوان به اعمال شايسته استدالل نمود
3
و به سبب اعمال صالح مىتوان بر وجود ايمان نيز استدالل كرد.
پس پیش��رفت فرد و جامعه که به مفهوم حرکت در جهت حیات طیبه اس��ت ،با
پیش��رفت در ايمان و عمل صالح محقق میشود .این بدین معنا است که هر چه ایمان
و عمل صالح فرد بیش��تر ش��ود به حیات طیبه نزدیکتر میش��ود و هر چه در جامعه
 .1سوره نحل ،آیه .97
 .2تفسير نمونه ،ج ،1ص .141
 .3نهجالبالغه ،خطبه .154
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روح ایمان بیشتر حاکم شود و مردم به اعمال صالح بپردازند ،آن جامعه به حیات طیبه
نزدیکتر میگردد.
در این مقال عرصهای را که درآن ایمان بارور میش��ود به عرصه معنویت در کالم
مقام معظم رهبری تطبیق میدهیم؛ زیرا معنویت چیزی جز ایمان به غیب نیست.
همچنین عرصهای که درآن عمل صالح تحقق مییابد را به عرصه زندگی در کالم
ایشان تطبیق میکنیم؛ زیرا عمل صالح چیزی جز عمل نیک در زندگی این دنیا نیست.
همچنين مقدمه ایمان و عمل صالح ،علم به مصالح و مفاسد انسانی است و دستيابي
به علم و دانش و به كارگيري آن بدون بهرمندی از تعقل و تفکر صحیح ممکن نیست.
2
از اي��ن رو آيات و روایات نیز انس��انها را بردس��تيابي به علم مفي��د 1و تفکر و تعقل
تحریک مینمایند.
بدی��ن ترتیب پیش��رفت در دو عرصه علم و تفکر مقدمه پیش��رفت در دو عرصه
معنویت و زندگی است.
از س��ویی عمل صالح در عرصه زندگی از انسانی سر میزند که متخلق به اخالق
3
الهی و اسالمی است .اخالق مجموعة صفات و ملکات روحی و باطنی انسان است.
برخی علم اخالق را به فعل و اندیشه نیز تعدی داده و چنین تعریف کردهاند :علم
اخالق علمی اس��ت ک��ه در آن از صفات نفس و افعال و اق��وال و افکار صادر از این
صف��ات و نیز از کیفیت تهذیب نفس از رذایل و تخ ّل��ق به فضایل و همچنین از ارائه
4
راههای سعادت ابدی و  ...بحث میشود.
بر این اساس عرصه اخالق نیز یکی از عرصههای پیشرفت تلقی میشود و پیشرفت
فرد و جامعه در این عرصه به پیشرفت در عرصه عمل صالح منجر میگردد.

 .1برای نمونه سوره انفال آيه  ،22سوره ملك آيه  10و سوره بقره آيه .170
وب َط َلب ِ ِه َو ال ْ َح ِّ
ض الْعِ ْل ِم َو ُو ُج ِ
اب َف ْر ِ
ث َع َل ْي العلم ،باب التفکر اصول الکافی ،ج،2
َاب َف ْضلِ الْعِ ْلم ،ب َ ُ
 .2رک :اصول کافی ،ج  ،1كِت ُ
ص54؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،1ص .81
 .3در لغت اخالق بر وزن أفعال جمع واژة خُ لق است .خُ لق به صفات نفس انسان گفته میشود ،همانگونه که خَ لق به صفات بدن گفته میشود.
در مفردات آمده اس��ت« :خَ لق و خُ لق در اصل یک چیزند مانند شَ ��رب و شُ ��رب و َصوم و ُصوم ولی خَ لق به هیئتها و شکلها و صورتهایی
اختصاص یافته که با چشم دیده میشوند و خُ لق به قوا و سجایایی که با بصیرت درک میشوند».
صفات نفس دو قسم است :برخی پایدار و برخی ناپایدار .صفات پایدار را ملکه مینامند .ملکات انسان منشأ افعال او است .ملکاتی که منشأ افعال
نیکاند فضیلت و ملکاتی که منشأ افعال بدند رذیلت نامیده میشوند.
شهید مطهری معتقد است علم اخالق علم چگونه زیستن است و چگونه زیستن سه شعبه دارد :شعبه چگونه رفتار كردن و شعبه چگونه بودن و
شعبه چه بودن .چگونه رفتار كردن مربوط مىشود به اعمال انسان ـ كه البته شامل گفتار هم مىشود ـ كه چگونه بايد باشد ،و چگونه بودن مربوط
مىشود به خويها و ملكات انسان كه چگونه و به چه كيفيت باشد .چه بودن مربوط به نحوة وجود انسان است .بنا بر نظريه اصالت وجود از يك
طرف ،و بالق ّوه بودن و نامتعيّن بودن شخصيت انسانى انسان از طرف ديگر ،و تأثير رفتار در ساختن نوع خلق و خوىها و نقش خلق و خوىها در
نحوه وجود انسان كه چه نحوه وجود باشد ،در حقيقت اخالق ،علم «چه بودن» هم هست( .ر.ک :استاد شهيد مطهرى ،مجموعه آثار ،ج ،22ص .)39
 .4المظاهری ،حسین ،دراسات فی األخالق و شؤون الحکمة العملیة ،ص .29

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

41

همچنین عمل صالح باید در چارچوب احکام الهی باشد .این احکام در فقه اسالمی
تبیی��ن میگردد 1.بدین ترتیب میتوان عرصه فقه را نیز یکی از عرصه های پیش��رفت
تلقی کرد .با این توجیه که فرد و جامعه هرچه در رعایت احکام فقهی پیشرفت کند در
عرصه عمل صالح در راستای حیات طیبه پیش رفته است.
بر این مبنا انس��ان و جامعهای که بتواند در ش��ش عرصه ایمان (معنویت) و عمل
صالح (زندگی) ،علم و تفکر ،اخالق و فقه به س��رحد کمال و مطلوب برسد ،پیشرفته
است .پس الزم است الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در هر يك از اين ابعاد تبيين شود.
چنانكه پيش از اين بيان ش��د ،اين عرصهها ،نس��بت به عرصههاي رشتهاي و ميان
رش��تهاي زندگي كه به روش استقراء بدس��ت ميآيند ،فرارشتهاي محسوب ميگردند.
يعني بر همه عرصههاي زندگي س��ايه مياندازند و در همة آنها حضور دارند .در اين
نگاه حتي اخالق و فقه را نس��بت به عرصههاي زندگي عرصه رش��تهاي نميپنداريم.
بلك��ه اين دو نيز همچون معنويت و علم و تفكر عرصههايي هس��تند كه ناظر به همه
عرصههاي زندگي ميباشند.
اين بدان معنا است كه هم بايد الگوي پيشرفت در اين عرصههاي پنجگانه مستقل
ارائه شود و هم پيشرفت در اين عرصهها در ارائه الگوي پيشرفت در عرصههاي زندگي
مورد مالحظه قرار گيرد.
تبیین عرصههای زندگی به روش استقرا
عرص��ه زندگي كه عرصه تحقق رفتارها و اعمال صالح اس��ت ،خود داراي عرصه
هاي متعددي است .براي دستيابي به اين عرصهها از روش استقرا استفاده ميكنيم چرا
ك��ه عرصههاي زندگي در جاري زمان و مكان تغيير ميكنن��د .اين عرصهها از زواياي
مختلف و با برشهاي متفاوت قابل تقس��يم و بررسي است .با توجه به علوم رشتهاي
و ميانرش��تهاي مرتب��ط با الگو در زمان م��ا عرصههاي زندگي را به روش اس��تقرا بر
ميشماريم و به لحاظ موضوع و متعلق رفتارها و روابط انساني ،به عرصههاي رشتهاي
و ب��ه لحاظ گروههاي اجتماعي مهم و موضوع��ات كالن اجتماعي به عرصههاي ميان
رشتهاي تقسيم ميكنيم.
 .1واژۀ فقه در لغت ،فهم عميق و دقيق و در اصطالح ،هو العلم باالحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية علم به احكام شرعى فرعى 
از ادلّۀ تفصيلى است / .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت ،7ج ،1ص .28
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الف .تقسیم به حسب متعلق و موضوع رفتار
رفتارها را میتوان به مالکهای گوناگون تقسیم کرد:
 .1تقسیم به لحاظ ماهیت رفتار
 .2تقسیم به لحاظ رفتار کننده
 .3تقسیم به مالک طرف رفتار
 .4تقسیم به مالک موضوع یا متعلق رفتار
 .5تقسیم به لحاظ اهداف یا انگیزة رفتار
 .6تقسیم به لحاظ آثار رفتارها
با توجه به علوم رش��تهاي در عصر ما به نظر ميرس��د تقس��يم به مالك موضوع و
متعلق رفتار به عرصههايي مطابق با عرصههاي كه اين علوم مورد مطالعه قرار ميدهند،
ميانجامد .و اين امر موجب ميشود تا بتوان از دستاوردهاي اين علوم و دانشمندان و
متخصصين آنها در راستاي مطالعات در هر عرصه در چارچوب مباني و منابع اسالمي
استفاده كرد.
ب��ا اين تلقي كه هر مجموعة رفت��اري مطلوب يا موجود يك نظام رفتاري با مباني
و اهداف مش��خص است ،در اس��تقراء انواع رفتارها در اين قسم از تعبير نظام رفتاري
اس��تفاده شده اس��ت .بدين ترتيب نظامهای رفتاری به حسب اس��تقراء بر اساس نوع
موضوع و متعلق رفتار عبارتند از:
نظا م اجتماعی ،نظام اقتصادی ،نظام آموزشی و پژوهشی ،نظام تربیتی ،جهادي و دفاعي،
زیست محیطی ،سالمت و بهداشت ،سیاسی ،مناسک عبادی ،قضایی ،مدیریتی و…
بر اين اس��اس بخش��ي از مطالعات بايد به تبيين و تدوين الگوي اس�لامي ايراني
پيشرفت در هر يك از نظامهاي فوق بپردازد.
ب .تقسيم بر اساس گروههای مهم اجتماعی
با توجه به اهمیت برخي گروههای اجتماعي و نقش آنها در پیشرفت جامعه انسانی،
الزم اس��ت عرصه زندگی از اين منظر نيز مطالعه ش��ود .الزم است عرصه زندگي از اين
منظر نيز تقس��يم شده و الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ناظر به هر يك از اين گروههاي
اجتماعي مهم تبيين شود .بديهي است كه مطالعات در باب گروههاي اجتماعي مطالعات
ميان رشتهاي است .براي نمونه استخراج الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در رابطه با زنان،
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نيازمند مطالعات ميان رش��تهاي متش��كل از اقتصاد ،حقوق ،اخالق ،تربيت و  ...ميباشد.
برخي گروههای مهم اجتماعي عبارتاند از :نخبگان ،احزاب ،زنان ،جوانان ،کارگران و ...
در راس��تاي تبيين و تدوين الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت ،الزم است با تشکیل
گروههای بینرشتهای در ارتباط با هر يك از اين موضوعات به مطالعه پرداخت.
ج .تقسيم بر اساس موضوعات مهم اجتماعي
مقص��ود از موضوعات مهم اجتماعي موضوعاتی مانن��د عدالت ،امنیت ،رفاه ،خانواده،
رس��انه ،انرژي ،معماري و  ...اس��ت كه در زمان ما از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و
بايد به طور مستقل مورد مطالعه قرار گيرند .مطالعه در باره اين موضوعات نيز از نوع
مطالعات بين رش��تهاي و نيازمند تشكيل گروههاي متشكل از افراد رشتههاي مرتبط با
موضوع است.

ابعاد و عرصههای پیشرفت اسالمی ایرانی
فکر
علم
ایمان
اخالق
حقوق
زندگی
متعلق و موضوع رفتار (نظام)

اقشار و
گروههای مهم

موضوعات کالن

اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و
پژوهشی ،تربیتی ،جهادي و دفاعي،
زیست محیطی ،سالمت و بهداشت،
سیاسی ،مناسک عبادی ،قضایی،
مدیریتی و ...

جوانان ،احزاب،
زنان ،کارگران،
نخبگان و ...

خانواده ،عدالت ،رفاه،
امنیت ،رسانه ،معماری،
انرژی ،منابع و ...
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بخش چهارم:

جمعبندی و نتیجهگیری

با تركيب محورها و موضوعات كالن و عرصههاي پيشرفت به اين نتيجه ميرسيم كه
فلسفه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در حقيقت پارادايم و هسته سخت الگوي اسالمي
ايراني پيشرفت در همه عرصهها است و بايد نظريهپردازي و الگوسازي و تبيين سازكار
اجرا در همه عرصههاي پيش گفته بر اساس آن انجام شود.
در هر يك از عرصهها نيز الزم است سه مطلب در ارتباط با آن عرصه تبيين شود:
 .1نظريه اسالمي پيشرفت
 .2الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
 .3سازكار اجراي الگو
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براي مثال در عرصه علم بايد نظريه اس�لامي پيش��رفت علمي تبيين ش��ود .يعني
وضعيت مطلوب جامعه ،اصول تحليل جوامع ،اصول راهبردي و معيارها و  شاخصهاي
كالن پايش در اين عرصه از ديدگاه اس�لام در قالب يك نظريه تبيين گردد .س��پس با
توجه به ش��رايط پايدار ايران الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در عرصه علم ارائه گردد.
يعني با مطالعات آيندهپژوهي و محيطي ،نظريه اس�لامي پيش��رفت بر ايران تطبيق داده
ش��ده و وضعيت مطلوب ،آسيبشناسي وضعيت موجود ،اصول راهبردي و معيارها و
ش��اخصهاي پايش با توجه به ش��رايط ايران بازخواني گردد .و در قدم سوم نقشه راه
اجرا و پايش الگو ارائه گردد.
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