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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاریﺦ و تجارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتی همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ایﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســيﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اســالمی ایرانی پيشــرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نماید.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼی و نيمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ یﻚ پﮋوهشگر خﺒره در یﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حجﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نویسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پيشين و افزودن یافتههاي پﮋوهشی
جدید خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسجﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسی میگشاید.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت كه در مجلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،اندیشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابی ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگيرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهيه ،تدوین و انتشار این
سلسله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .اميد است این محتواي علمی بتواند افق هاي نو و
روشﻨی را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در ﻃی مسير تدوین و
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تحقق الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
یکی از مناقشهآمیزترین کلمات در طی دو سه قرن اخیر کلمه «توسعه» یا development
بوده اس��ت؛ کلمهای که زمینههای پیدایش آن با انقالب صنعتی و رنس��انس در اروپا در
قرن  18ش��روع شد و در طی قرون بعد گسترش یافته و مباحث بیشتری را در زیر نفوذ
خود قرار داد؛ عناصری نظیر رشد اقتصادی ،توسعه صنعتی و تکنولوژیکی؛ و در سالهای
اخیر ،آزادی ،توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی .اما توسعه هیچوقت بدون هزینه نبوده
اس��ت و همگام با گسترش آن در غرب ،استعمار و استثمار در کشورهای غیرغربی را نیز
در پی داش��ته و تاحدودی توس��عه خود را مدیون آنها نیز اس��ت .کشورهای عقبمانده
نیز ،خود را ملزم به دنبالهروی از س��بک و س��یاق کش��ورهای غربی میدیدند و تنها راه
توس��عه را بر حس��ب نظریات نوسازی ،توسعه به سبک آمریکایی و غربی و یا  -بر حسب
نظریات وابس��تگی -توس��عه خود را وابس��ته به عوامل خارجی میدیدند .ایران نیز مثل
اکثر کشورهای درحالتوسعه ،درگیر این مباحث است و باید برای توسعه خود راهکاری
بیندیشد که متناسب با فرهنگ و سنت اسالمیایرانی باشد؛ در غیر این صورت ،مثل بقیه
کشورها به توسعه به سبک نوسازی رو بیاورد و عوامل داخلی توسعه را نادیده بگیرد .این
تکنگاش��ت به ارائه س��ه نظریه در قالب پیشرفت اسالمیایرانی پرداخته است که منطق
این تقسیمبندی برحسب تجربیات علمی و دانشگاهی محقق صورت گرفته است که باید
در کنار توس��عه اجتماعی و عدالت اجتماعی مدنظر قرار گیرد )1 :الگوی غربی پیشرفت؛
 )2پیوند الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت با الگوی غربی پیشرفت ،با تأکید بیشتر بر روی
الگوی اسالمیایرانی پیش��رفت؛ و  )3پیوند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت با الگوی غربی
پیش��رفت ،با تأکید بیشتر بر روی الگوی غربی پیشرفت .از اینرو در این نوشتار هدف به
چالش کش��یدن این دیدگاهها و بحث و نتیجهگیری درباره این نظرات اس��ت و دیدگاه 7
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محقق در قالب نظریه دوم و مباحث توس��عه اجتماع��ی و عدالت اجتماعی مورد بحث و
تحلیل قرار گرفته است.
کلیدواژهها :پیشرفت اسالمیایرانی ،عدالت اجتماعی ،توسعه اجتماعی ،پیوند ،ریشههای
فرهنگی و بومی ،اندیشمندان حوزه-دانشگاه.
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