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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 همهجانﺒه 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 پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر 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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خالصه
 .1برخالف انسانشناس��یهای تك بعدی و محدود فالس��فه و متفكران اجتماعی قدیم
و جدید ،اديان الهی و خصوصاً دين اس�لام را میتوان در يك تعبير كوتاه و رس��ا ،اديان
«انسانس��از» ناميد .در كتب مقدس آسمانی و خصوصاً قرآن كريم ،توجه اصلی معطوف
به معرفی ماهيت و ابعاد انسان و هدايت انتخاب گرانه اوست.
 .2در تبيين رابطه فرد و جامعه ،همواره س��ه نظريه عمده مطرح شدهاند :نظريه نخست،
فرد را اصیل میداند و جامعه را بازتابی اعتباری از تجمع افراد تلقی میكند .نظريه دوم به
عكس نظريه اول ،جامعه را محور و اصل قرار میدهد و همه تحوالت فردی و اجتماعی را
بازتاب ابعاد و مختصات جامعه تلقی نموده و هر كنش و واكنش فردی انسانها را نيز به
نوعی به ابعاد اجتماعی تحويل میكند .نظريه سوم ،برای هر انسانی دو هويت قائل است:
يك��ی «هويت فردی» و ديگری «هويت جمعی»؛ به گون��های كه اين دو هويت در قالب
مركب��ی حقيقی نقش جزء و كل واقعی را ايفا میكنند .در مورد س��ه نظريه مذكور ،اين
اظهار نظر به سهولت قابل ارائه است كه با پيچيدگی ابعاد حيات انسانی ،هيچ دانشمندی
در جهان امروز نمیتواند دفاع معقولی از نظريه اول و تحويل همه ابعاد اجتماعی انسان به
ابعاد فردی او ارائه نمايد ،همچنان كه دفاع معقول از نظريه دوم و تحويل همه ابعاد فردی
به ابعاد اجتماعی نيز قابل ارائه نيست.
 .3ب��ا مف��روض گرفتن ماهيت تركيبی ف��رد و جامعه ،الزم میآي��د طبقهبندی دقیق و
واقعبينانهای نسبت به درجه پيوستگی انسان و جامعه ارائه شود و انواع جوامع انسانی از
اين حيث طبقهبندی گردند .با مالحظه درجه پيوستگی جوامع انسانی در سه اندازة :كم،
متوس��ط و زياد ،سه درجه از پيوس��تگی مزبور را با عناوين« :جوامع انضمامی»« ،جوامع
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 .4در جوامع انضمامی ،درجه پيوس��تگی فرد و جامعه در اندازه حداقل مورد نياز حيات
فردی و اجتماعی قرار میگيرد و روابط پيوسته ميان عرصهای وجود ندارد .تفاوت عمده
جوامع تأليفی نس��بت به جوامع انضمامی اين اس��ت كه در جوام��ع تأليفی ،عرصههای
اجتماعی در درون خود سازوكاری فراگير با هدفمندی كالن دارند و روابط درون عرصهای،
نه در اندازه حداقل ،بلكه در اندازه وس��يع و س��ريع جريان دارد و مجموع اين روابط در
هرعرصه ،به س��وی مسيری فراگير و كالن شكل میگيرد .در جوامع تركيبی :اوالً ،روابط
درون عرصهای به صورت پيوسته و منسجم و در جهت هدفمندی كالن تعريف و ترسيم
میشوند؛ و ثانياً ،مجموع عرصهها ،تأثير و تأثر و روابطی پيوسته و منسجم میيابند و در
نهايت الگوی كالن و فراگير همه عرصهها را شكل میدهند.
 .5در مرحله بعد ،تبیین«ماهيت انسان»« ،ماهيت جامعه»« ،ابعاد و مختصات انسان» و
«ابعاد و مختصات جامعه» ضرورت دارد .در نظريه رايج و غالب غربيان ،جوهره و ماهيت
انسان« ،استعدادها و غرائز مادی» اوست .در اين نگرش ،استعدادها و غرائز و خواستههای
مادی انس��ان اصل میش��ود و بنيان فلسفی «اصالت فرد» شكل میگيرد .در نظريه رايج
دانش��مندان اس�لامی ،ماهيت انسان همان «هسته باطنی» اوس��ت كه «فطرت» ناميده
میش��ود و نقش اصل��ی و محوری در تنظيم حيات انس��انی و بكارگيری قوای عقالنی و
تجربی و استمداد از كالم وحيانی ايفا میكند .ماهيت «غريزهمحوری» انسان در ديدگاه
رايج دانش��مندان غربی ،نتيجهاش شكلگيری جامعهای با هويت و ماهيت «سودجويی»
اس��ت .مفروض صريح قرآن كريم که از حد نظريه پردازی دانشمندان اسالمی فراتر رفته
و به اجماع اسالمی راه يافته ،برآمدن جامعهای «هدايتطلب» و «عدالتخواه» از تجمع
انسانهای «فطرتمحور» است.
 .6جامع��ه در مفهوم غرب��یاش ،تك بُعدی ،لذت جو و طالب نفع و بهره مادی اس��ت و
مفهوم و جهتگیری اصلی اراده «زندگی» را در «مصرف» مواهب و امکانات مادی خالصه
میکند ،در نتیجه«،سالمت» را «توازن مادی»« ،كمال» را «انسجام قوی و متوازن مادی»،
«رشد» را «افزايش بهرهمندی مادی» و «سعادت» را «رسيدن به باالترين حد بهرهمندی
مادی» تفسیر میکند.
جامعه در تفسير اسالمیاش ،آرمانگرا ،هدفمند و دارای گذار جامع و كلگرايانه به سوی
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همه جانبه س��وق میدهد و با قرار دادن عقالنيت و تجربه در خدمت آرمانها و ارزشها
و مس��ير همه جانبه حيات اجتماعی انس��انها ،همواره خود را نيازمند رهبران هدايتگر
میبيند و از الگوها و اسوهها تبعيت میکند.
 .6از منظر قرآن کریم« ،ا ِتراف»« ،ا ِس��تضعاف» و «عدالت» ،س��ه ركن پایه رفتار فردی
و اجتماعی انسانهاس��ت .در عرصه مفاهيم اقتصادی ،این س��ه رکن به سه واژه معروف
دين اس�لام يعنی «اتراف» اقتصادی = «اس��تغناء»« ،اس��تضعاف» اقتصادی = «فقر» و
«عدالت» اقتصادی = «قس��ط» تحویل میشود كه سه رأس مثلث رفتار اقتصادی انسان
و جامعه از دیدگاه اسالم را تشكيل میدهند(استغناء ،قسط ،فقر) .در جامعهای كه برخی
عرصههايش به اتراف آلوده شده ،در اين عرصهها ،توصيه قرآن برای توسعه نظام رفتاری
انسان و جامعه ،همانا بازداشتن انسانهای مترف از مسير غوطهوری مطلق و بیقيدشان
است .در جامعه اسالمی ،جهتگيری اجتماعی به سوی محو خط «اتراف  -استضعاف» و
تشكيل «محور تعادل» است و پيكان رشد و توسعه در جهت تعادل قرار دارد.
 .7راهبردی الگوی پیشرفت و توسعه اسالمی بر مبانی زیر استوار است:
اول؛ جامعه اس�لامی در الگوی پیشرفت خود ،بايد حداقل رفاه الزم را برای يكايك افراد
فراهم نمايد .اين حداقل ش��امل مسكن متعارف و درآمد گذران معيشتی متعارف در هر
ش��هر و منطقه میباشد .رسيدن به چنين حداقلی برای همه ،نيازمند برنامهريزی در دو
بخش «توليد ثروت» و «توزيع ثروت» به صورت مقارن و همزمان است.
دوم؛ سياست در جامعه اسالمی توسعه يافته ،تابعی از مشارکت عمومی در جهت ترویج
وتحقق آموزههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی اسالم است و نتيجه آن در مسیر تسريع
رش��د فرهنگی ،علمی و اجتماعی به كار گرفته میش��ود .بدين لحاظ ،رهبری و هدايت
جامعه به س��وی معيارهای اجتماعی اس�لام و تحقق عينی و خارجی آموزههای اسالمی
مبتنی بر مش��اركت گس��ترده عامه مردم در تولید و توزیع و ساختار قدرت ،از مهمترين
مسائل و كارويژههای سياست در جامعه اسالمی به شمار میآيد.
سوم؛ عرصه پیشرفت جامعه اسالمی در عرصه فرهنگ و تعليم و تربيت ،بايد كاوش در
آداب و رسوم دينی و تنظيم نظام تعليم و تربيت اسالمی را در مركز توجه خود قرار داده
و اصول رفتار اجتماعی و مبانی تربيتی و رويكردهای اصلی تعليمات مورد نياز جامعه را،
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چهارم؛ خانواده بنيان جامعه اس�لامی را تش��كيل میدهد و در آموزههای دينی از چنان
اهميت و تأكيدی برخوردار است كه در امور اجتماعی ديگر ،كمتر میتوان نظير توصيههای
دين اسالم درباره آن را سراغ گرفت .قرآن كريم ،خانواده را به عنوان بنيان آرامش و تبادل
عواطف پا نی معرفی میكند و جامعه اس�لامی را به توسعه و ترويج و تحكيم بنيانهای
آن فرامیخواند.
پنجم؛ پیش��رفت و توسعه حقوقی در جامعه اسالمی ،نیازمند تبيين و تدوين نظام جامع
حقوق و تكاليف فردی و اجتماعی از ديدگاه اسالم و برنامهريزی بر اساس آن است و در
جهت تنظيم روشهای تحقق عينی و واقعی نظام مزبور گام برمیدارد.
شش��م؛ پیشرفت و توس��عه دفاعی و نظامی در جامعه اسالمی ،برخالف نمونههای تجربه
شده غربي ،نمیتواند توسع ه تسليحاتی صرف باشد و تكيه بر ابزار و آالت نظامی را محور
حركت خود قرار دهد ،بلكه بايد توس��عهای در دو بخش نيروهای مجاهد و مؤمن و ثابت
قدم و اس��توار و نيز ابزار و ادوات نظامی كارآمد و كافی ،هر دو و همزمان باهم باش��د .از
زاويه نگرش قرآن كريم ،وجود دومی بدون اولی نتيجه بخش نيست و فايدهای دربرندارد،
اما با داشتن نيروهای مجاهد واستواری كه تا آخرين لحظه و آخرين سنگر میايستند و
مقاومت میكنند ،همواره راه پيروزی باز است.
مقدمه
«ای انس��ان! تو با س��عی و تالش پرمشقت به سوی خدایت میروی و سپس او را مالقات
خواهی کرد 1.خداوند خلقت انسان را از خاک آغاز کرد سپس نسل انسان را از آبی صاف
و بیارزش قرار داد 2.انس��ان از گِلی خش��ک همچون گل کوزهگری آفریده شد 3.انسان از
خون بستهای آفریده شد 4.انسان از نطفهای آفریده شد 5.انسان ضعیف آفریده شد 6.انسان
حریص آفریده شد 7.انسان بر خوی شتابگری آفریده شد 8.آیا انسان نمی اندیشد که ما او
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َمالقیه» (انشقاق.)6/
« -1یا اَیُّها
ُ
االنسان انَّک ٌ
کادح ایل َربّک ف ُ
ُم َج َ
عل نَسلَه من ُساللَ ٍة من ما ٍء َمهنیٍ» (سجده.)7/
« -2بَداَ َخلَق
االنسان من ط ٍ
َ
نی ث َّ
َخار» (رمحن.)14/
االنسان من َص ٍ
لق
لصال کالف ّ
ُ -3
«خ َ
ُ
َق» (علق.)2/
لق
ُ -4
االنسان من َعل ٍ
«خ َ
ُ
االنسان من نُط َفةٍ» (حنل.)4/
لق
ُ -5
«خ َ
ُ
االنسان َضعیفًا» (نساء.)28/
لق
ُ -6
«خ َ
ُ
ری َمنوعًا» (معارج.)19-21/
« -7ا َِّن
ِق َهلوعًا اذا َم َّسه َّ
االنسان ُخل َ
َ
الش ُّر َجزوعًا َو اذا َم َّسه اخلَ ُ
االنسان من َع َج ٍل» (انبیاء.)37/
لق
ُ -8
«خ َ
ُ

