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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 اســالمي ايراني پيشــرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚ نگاشت 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.
سلسله تﻚ نگاشتهاي 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
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين و
3
تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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مقدمه
فقدان اجماع درباره تعریف مفاهیم اساس��ی در علوم اجتماعی نوعی آشفتگی در کاربرد
آنها را سبب شده است .الگو ،مدل ،نظریه ،انگاره یا پارادایم 1،ساخت ،نوع ،گونه ،هنجار و
مفاهیمی از این قبیل در برخی منابع ،اگر نه بهجای همدیگر ،بهصورت توأمان آورده شده
و مورد بحث و مقایسه قرار گرفتهاند .بنابراین تعریف «الگو» با بررسی شبکه مفاهیم مرتبط
امکانپذی��ر خواهد بود و بدین لحاظ جمعبندی دیدگاهها و ارائه تعریف قابل قبول برای
الگو با دشواریهایی همراه خواهد بود .بهویژه اینکه «در رشتههای گوناگون علمی ،الگو
با تفس��یرهای مختلفی ارائه گردیده است و هنوز یک تعریف جامع مورد پذیرش همگان
از آن وجود ندارد و مناقش��ات در تعریف نیز به راحتی پایانپذیر نیس��ت(».علیاکبری،
 ،1391ص)75
تلقیهای مختلف از الگو
واژه الگو معادل لغت انگلیس��ی «پَتِرن» 2و لغت عربی «اسوه» و به معانی مختلفی مانند
نظریه ،مدل ،انگاره ،ش��کل ،قالب ،منوال و نقش��ه بهکار رفته اس��ت .در لغت نامه دهخدا
این واژه معادل روبرو ،سرمش��ق ،مقتدی ،اسوه ،قدوه ،مثال ،نمونه و مانند آن قرار گرفته
است .در دهههای اخیر محققان و اندیشمندان فلسفه و تاریخ علم و روششناسی آنگاه
ک��ه از الگو س��خن میگویند منظورش��ان مجموعهای از مفروض��ات ،مفاهیم ،ارزشها و
ِ
واقعیت جامعه علمی ارائه میکنند .آنها از
تجربیاتی اس��ت که روشی را برای مش��اهده
واژه «پارادای��م» و یا بهتعبیر ما الگو بهعنوان واحد ارائه و ارزیابی تکنظریهها و همچنین
مجموع نظریههای علمی یاد میکنند(ابطحی و منتظر ،1391 ،ص .)108
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