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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده
با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي جديد خود
و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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خالصه
آرمانشهرهای مطلق سرزمینهای هستند که هیچگاه در واقعیت نمیگنجند .در بسیاری
از آنها مفاهیم مش��ترکی مانند عدالتمحوری ،قانونمداری و انسجام همگانی وجود دارد
و فقط در خصوصیات و جزییات اس��ت که آنها باهم تفاوت مییابند .این آرمانش��هرها
در دورههای گوناگون بازتاب دهنده نگرانیها و ناخش��نودیهایی بودند ،که خود زایید ه
همان نگرانیها بهش��مار میرفتند .رد پای اندیش��ه آرمان شهرها از هزاران سال قبل در
قالب دینی و اجتماعی و سیاسی است .در آموزههای دینی مسیحیت و یهودیت و اسالم
نیز آرمانشهرها به وضوح دیده میشود .این آرمان شهرها بر خالف آرمان شرهای مطلق
بیشتر نسبی بوده واین به معنای آرمان شهر تحقق یافتنی است.
در آرمانش��هرها مناس��بات خانوادگی ،مالکیت اش��یاء ،مصرف کاال ،سازماندهی زندگی
سیاسی و حیات مذهبی ،همگی شکل و شیوهای دیگر پیدا میکنند .اوتوپیاها گاه منفی
هس��تند و همیش��ه طرحهایی ارائه میدهند که هر یک با اتوپیاهای مثبت در تضادند.
از حیث اقتصادی هم اوتوپیاها متنوعاند .از ش��دیدترین اَش��کال ریاضتپیشگی گرفته تا
توصیه به فزونخواهی و عیاش��ی را ش��امل میش��وند .برخی از مهمترین آرمان شهرها:
ِنسلیم فرانسیس بیکن ،اوسئانای
آرمانشهر یا مدینه فاضله افالطون ،اتوپیای توماس مور ،ب َ
هرینگتون و مدینه فاضله فارابی را میتوان برشمرد .جامعه کمونیستی بیطبقهای کارل
مارکس را نیز میتوان از این آرمانش��هرها دانست .اندیشه آرمانشهر در ادبیات فارسی
نیز در قالبهایی مطرح ش��ده اس��ت .عصر ظهور نیز از جوامع آرمانی است که بر خالف
دیگر آرمانشهرها به وعده الهی تحقق خواهد یافت.
به طور کلی به دلیل وجود بس��یاری از آرزوهای بش��ر در آرمان ش��هرها نوعی خواست و
تمایل حرکت به س��وی آن وجود دارد زیرا رس��یدن به آن دستیابی به خوشبختی تلقی 7

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

میش��ود .و میدانیم که مفهوم خوش��بختی در اندیش��ههای مختلف متفاوت و بنابر این
آرمانشهر نیز در دیدگاه های مختلف متفاوتند .در ادبیات توسعه که خوشبختی هدف آن
به شمار میآید ،تعاریفی از خوشبختی ارائه شده است که هر یک به بعدی از آن پرداخت
اس��ت .بر اساس آنچه از منابع دینی اس�لام بدست میآید خوشبختی و نیز شهر آرمانی
اسالم متمایز با آنچه در ادبیات اقتصاد و توسعه آمده ،ابعاد فراگیری را برای خوشبختی
انس��ان ارائه میدهد که س��رای ابدی را شامل است و بعد روحی و مجرد انسان را نیز در
نظر میگیرد.
در جامعه آرمانی اس�لام انسان به بس��یاری از خواستها و نیازهای خود دست مییابد و
در کنار آن نیاز های روحی او نیز تأمین میگردد .انسان در آن به «حیات طیبه» دست
مییابد و همه انس��انها در جامعهای آرمانی به نام « جامعه ط ِّیبه » زندگی میکنند .در
این جامعه بیشتر افراد ضمن رسیدن به آرزوهای دنیوی از معنویت نیز برخوردار میشوند.
در این جامعه بیش��تر کارها تبدیل به عمل صالح میشود .رفتارهای فردی ،خانوادگی و
اجتماع��ی ،فضای ارزش��ی ،هنجاری و نهادی جامعه انجام عمل صالح اس��ت .و جو کلی
جامعه بر خواستهای نفسانی استوار نیست و انسانهای پاک فراوانی در آن وجود دارند.
در جامعه طیبه همه افراد به نیازهای فردی دس��ت مییابند .آرامش و سکونتی بی بدیل
بدس��ت میآورند .همه از س�لامت روحی و جس��مانی کامل برخوردارند .در این جامعه
امنیت کامل اعم از امنیت اقتصادی ،سیاس��ی ،قضایی ،نظامی بر قرار اس��ت .تمامی افراد
جامع��ه از ع��زت اجتماعی در خوری بهره مندند .در این جامع��ه علم و آگاهی از منزلت
واالیی برخوردار است تمامی افراد کسب دانش را برای خود فریضه میدانند و فرایندهای
تصمیمس��ازی ،تصمیمگیری و عمل چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی مبتنی
بردانش اس��ت .کار و تالش در این جامعه حکم فرماس��ت و ردپایی از کسالت و تنبلی در
آن وج��ود ندارد .عدالت در ج��ای جای این جامعه فرمانروایی میکند .خانواده در جامعه
طیبه محوریت دارد و خاستگاه همه تواناییهای افراد در حل مسأله ،یادگیری ،مشارکت
و مانند آن در فعالیت اجتماعی است .انسان محور پیشرفت در جامعه طیبه است به این
معنی که انسان هم هدف و هم عامل آن است .یکایک افراد جامعه بدون توجه به ثروت و
مکنت و قومیت و رنگ و نژاد با هم برادرانه زندگی میکنند .در این جامعه همه افراد در
 8امور مختلف با یکدیگر همکاری میکنند .در جامعه طیبه همه افراد چه با انگیزه حق و
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چه با انگیزه تکلیف در امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعه مشارکت میکنند .همه
افراد جامعه طیبه در آزادی عمومی کامل در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت میکنند.
این جامعه دارای استقالل کامل است و تصمیم گیری در آن بر اساس عقالنیت و شریعت
انجام میپذیرد.
بر اس��اس آنچه در این نوشته آمده است و برگرفته از منابع دینی است ،در جامعه طیبه
که جامعه آرمانی توس��عه و مطلوب از منظر اس�لام به حساب میآید ابعاد فراگیرتری از
خوش��بختی انسان مورد توجه قرار میگیرد .این گسترهی ابعاد در منابع دینی بر گرفته
از ریش��هها و مبانی جهان بینی اس�لامی ،دیدگاه هستی ش��ناختی ،معرفت شناختی و
انسانش��ناختی اسالم اس��ت .و چون این نوع شناخت از منبع خلقت و از طریق وحی به
انس��ان رسیده اس��ت ،شناخت کاملتری از ابعاد خوش��بختی مخلوق یعنی انسان را ارائه
میدهد.
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