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 های پیشرفت اسالمی ایرانی مبانی و مؤلفه

 1محمد میرزاد

 

 مقدمه:

. تحقد   اندد  بدرد  مقام معظم رهبری از دهه چهارم انقالب اسالمی با عنوا  دهه پیشرف  و عدال  نام 

ح نیازمند آ  اس  تا آ  دسته از کدنش  اند کرد گفتما  رهبری و ورک  در مسیری که ایشا  ترسیم 

ت فدوق را  گرا  و و فعاال  سیاسی که در ذیل گفتما  انقالبح امام )ر ( و مقام معظم رهبدری ضدرور  

مختلدف   یها ووز راهبردی اود را  یها دگا یدح گرد هم آیند و با بحث و نظرورزیح کنند یماوساا 

سیاسیح اجتماعیح اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی را مشخص سااته و در گام بعدی در راستای تحق  

پیشرف  اسالمی ایرانی های  مبانی و مللفهاقدام کنند. نگارند  بدنبال درک این ضرورت  ها دگا یداین 

 .دهد یمرا در این مقاله ارائه 

 یرانیح و ایشرف ح اسالمیالگوح پ کلید واز :

 تعاریف و کارکردها

 :تعریف واژگا  کلیدی در فرآیند مهندسی الگوی پیشرف  همرا  با بیدا  کارکردهدای آ  عبارتندداز    

 :الگوی مفهومی مشتمل بر. 1 

 متغیرهای پیشرف  جامعه با رویمرد تمد  گراحبیا  متغیرها و ریز  .202 

 بیا  نسب  و ارتباد منطقی بین متغیرهاح .203 

 .متغیرها در قالب یک منظومه به هم پیوسته «جای و گا »بیا  وز  و  .202 

نقشه مطالعه و پژوهش تمامی موضوعات دانسد  کده بیدانگر نظدام فمدری       توا  یمالگوی مفهومی را 

در دس  شراوا  و مهندسا  نقشه اس  تا پیش از ورود در فرآیند پیچید   ملثری شراوا  آ  و ابزار

تولید نقشه )با گستر  وسی  و عمی  آ ( بتوانند ضمن جلوگیری از ساد  انگاری اوتمدالیح بده سداد     

سازی مفاهیم نقشه در سطوح مختلف مبادرت ورزند. الگوی مفهومیح از تشت ح جدال و شقاق فمدری  

آفات علمی در ووز  مطالعات راهبردی اس  جلوگیری اواهد کرد و به عنوا  یک  نیتر مهمنیز که از 

 تدوا   یممنط  کارآمدح اندیشه شراوا  و نقشه نگارا  را نظم اواهد داد. از این روح الگوی مفهومی را 

 .نسب  به هر موضوعی قلمداد کرد« پژوهش و اجرا»پایه دو نقشه 

 

                                                           
 دانشاوی مهندسی آب دانشگا  شهید چمرا  اهواز. 2
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شدرف ح  یالگدوح پ  یعنیب چهار واژ  سااته شد  اس ؛ یترک از« شرف یپ ینرایا یاسالم یالگو»عبارت 

 واژ  .کنندد  یمد  یندگیرا نما یااص یم و معانیک سلسله مفاهیک از چهار واژ  ی هر .یرانیح و ایاسالم

 یم وموم  اسالمییگو یم یگر وقتیعبارت د به :کند یمک برش و مصداق از کل اشار  یالگو به ارائه 

 یبرا یااص اودش اس ح ول یذات یها یژگیو یکه دارا میکن یمک نظام اشار  یبه  ینیبا وموم  د

 یمد یو اقل ینیسدرزم  یو وت یح اجتماعیح فرهنگیخیدر ظروم و بستر تار یاسین نوع نظام سینمه ایا

ح کده  یمحق  شدن یآ  عنوا  کال  قالب یبرا یعنیشود؛  یشراو ییابد الزم اس  الگویتحق   یااص

هدم در نظدر گرفتده شدد       یمیو اقل ییایاناً جغرافیو او یح اجتماعیح فرهنگیخیتار یها یژگیودر آ  

و  و یشدرف  شد  یپ اگدر  ند.یگو یم یالگو اس  و به آ  الگوپرداز یکار شراو نیا گردد. یباشدح شراو

کمدال و   یآ  را بدرا -مدثالً اسدالم  - یژ  قلمداد شود که ممتبد یس  ویک جها  زیو  یاز زندگ یسبم

ن ید ه شدد  در ا ید تعب یذاتد  یها یژگیوکرد  آ ح افزو  بر  یعمل یارائه کرد  اس ح برا یات انسانیو

ز در نظر گرفته شدود و سدپس از آ  جهدا     ی  زما  و مما  نید وضعیاتح بایو سبک و یو  زندگیش

 کرد. یح آ  را عملیو ممان ی  زمانیگردد تا بتوا  در آ  وضع یشراو یمصداق یس  و سبک زندگیز

اجدرا   یگدر ید ییایو جغراف یح اجتماعیح فرهنگیخیو ظرم تار ین نظام در سبک زندگیبنا باشد ا اگر

 شود یم  سبب ین وضعیمتناسب با ا یرهایمحدود کنند  و متغ یها یژگیوشودح مالوظات و مراعات 

م ومومد   ییگدو  یمد  یگدر وقتد  یر دید تعب به ابد.ین تفاوت یشیپ یآ ح با الگو یمطرح شد  برا یالگو

محقد    یند یومومد  د  هدا  آ کده بدا وجدود     میریگ یمرا در نظر  یذات یها یژگیوک سلسله یح ینید

 یها یژگیوک سلسله یم یرا مستقر کن ینیااص وموم  د یطیم در محیکه بخواه یح اما وقتشود یم

بتواندد صدورت   ن وموم  در آ  ظرم اداص  یم تا ایرید در نظر بگیهستندح با یرذاتیراح که غ یعراض

اجرا و استقرار ومومد    یاس ح اما برا یوموم  اسالم یبود ح ذات ییمثال وال یدا کند؛ برایپ یعمل

ک و ید د ومومد  بده سده قدو  تفم    یبا یخی  تاریر امور و جامعه و کشور متناسب با وضعیو تدب ینید

سده قدو ح پدنج     یجا اه برسد که بهتر اس  بهین نتیند  بشر به ایمممن اس  در آ وال م شود.یتقس

 ها نیا س .یک قوا الزم نیم اصالً تفمییند ح دوبار  بگویا به عمسح مانند گششته در آیم یقو  داشته باش

ح اما شوند یمر در نظر گرفته یتحق  پش ییاجرا یو الگو یهستند که در شراو یعارض یها یژگیوهمه 

مفهوم واژ  الگو آشمار  ها مثالن یا با ستند.یر نیر پشیی ح تغیح مانند والینیوموم  د یذات یها یژگیو

 .شد

مانندد توسدعهح رشدد و ...قدرار      یاس  که در مقابل کلمدات معدادل و مشدابه ا    یا واژ « شرف یپ»اما 

 .ااص اودش را دارد ییکه بار معنا ردیگ یم
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  یح وماشود یماد یشرف  یس ح که از آ  با واژ  پین جها  زیا این الگو ی  ایماه از« یاسالم»کلمه 

 .دینما یم  یو  را وماین شیا یتیو مسائل ماه کند یم

اس  که در ظرم  ییها یژگیو  آ  یرا ح رعایمقصود از واژ  ا دهد یمالگو را نشا   نوع« یرانیا»کلمه 

از  ین چهدار واژ  هرکددام ماموعده ا   ید ح انیبندابرا  د منظور شود.یرا  بایا یح اجتماعیح فرهنگیخیتار

 .دینما یمشنهاد را عرضه یک آرما  و پیکه در کل  کنند یم یندگیرا نما یمعان

 -یشدرف  اسدال مد   یپ یکدرد  الگدو   یاتیو عمل ییاجرا یکه راهمارها شود یم  مطرح سلالن یوال ا

 -یاسدال مد   یالگدو   ین الگوح موف  به شراویا  ایاز ب یمدت زمان  ا پس از گشش یس  و آیچ یرانیا

 ؟میا شد شرف  یرا  پیا

د توسط دانشدگا  و  یاس  که با یپرداز یح تئوریرانیا -یاسال م یالگو یاجرا یاقدام برا رسد یمبنظر 

ن امدر  ید وارد کار شد و تحقد  ا  توا  ینم یپرداز یرد. به واق  بدو  تئوریصورت پش  هیعلم یها ووز 

را از عالم انتدزاع   یتئور ح نوشتن مقاله و کتابح یصرم وق ح اناام تحق  ن اس  که افراد بایازمند این

 .مطلوب برسند یل کرد  و سراناام به راهماریتبد   یبه واقع

 یهدا  اسد  یسح چشم انددازها و  ها شرحهمه  یبرا ینقشه راه تواند یمشرف  یپ یرانیا -یاسال م یالگو

از  یمد یمشخص کند  یبلند اسال م یها آرما   یکشور را بر مبنا  شرف یر پیشود و مس یتلق  توسعه

و  هدا  ارزشو  یبشر یها افتهیا  یموجود م یها تعارضن الگو آ  اس  که یتحق  ا یمقدمات ال زم برا

در   میتوان یممح یاارج شو ها تعارضن یو ول وفصل شود و اگر از ا ییمورد نظر شناسا یقواعد هناار

کده    یگریم. نمته دیاستفاد  کن یبه اوب یبشر یها افتهیورک  و از   آزادانه یچارچوب قواعد ارزش

ند  برنامه ی  آیریمد ید براین اس  که بایوجود دارد ا  شرف یپ یرانیا -یاسال م یالگو  در اصوص

  اود را به عنوا   یه داریاس  که تفمر سرما یکرد. غرب در وال واضر در وال سااتن جهان  یزیر

بده    یاسیس یالگو  را در قالب یو دموکراس یفرهنگ یح فرهنگ اود را به عنوا  الگویاقتصاد یالگو

ح یاقتصاد یها نیگزیجاشرف  یپ یرانیا -یاسال م ید در الگوین رو بایل کند. از ایا  ارائه و تحصیجهان

 یعند یاس   یجهان یپرداز یم که ال زمه آ  تئوریداشته باش یکارآمدتر یو اجتماع یاسیح سیفرهنگ

 .میشدددیندیب یو جهدددان  فراتدددر بدددرد  یو منطقددده ا یداالددد یهدددا عرصدددهادددود را از   اتیدددنظر

  با یر ارتقا و تعالیاس ح اما مس یضرور   کامالًشرف  یپ یم هدم مشخص برایترس  میدان یهمه ما م

. پس نخبگا  و صداوبنظرا   رساند ینمشرف  یرا  را به سم  پیا  د محق  نخواهد شد و به واق یتقل

  نیدی بدا تب   شدقدم شدوند. در ودال واضدر    یز پید را  عزید ا  شرف یر درس  پیم مسیترس ید برایما با

ودوز  و    دیر ( توسدط اسدات  ) یند یامامدام    رگدشار یتاث  و نقدش   را یا یانقال ب اسال م یها شااصه

 مید ا توانستهجوانا  ما   یو اود باور ها مل  یتمام یکشور برا یو فرهنگ یآموزش یدانشگا  و نهادها

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 616 

که امروز شاهد تحدوال   ییم تا جایم کنیرا در جها  ترسشرف  یدر وال پ  یک جامعه اسال می یالگو

  منطبد   یو مبدان   م. ارائه راهمارهداح اصدول  یمن و تونس هستیمصرح ارد ح  یدر کشورها یمیت غظ

 یبده شراود    ما را زودتر تواند یم  یو اقتصاد یح فرهنگیح اجتماعیاسیس یها عرصهدر همه   براسال م

 .برساند یاسال م -یرانیشرف  ایپ یالگو

 هایی را در درون خود نهفته دارد؟ فرض ایرانی پیشرفت چه پیش -الگوی اسالمی

فدرض   نظر به این مفاهیم توجه کرد و در نهاید  پدیش   الگوح اسالمیح ایرانی و پیشرف . باید با دق -2

 .را به دس  آورد ها آ ترکیبی 

و توسعه ترجمه  «Progress» نیس . پیشرف  ترجمه واژ « پیشرف »ح «توسعه»دق  کنیم که  -3

 .ح توسعه نیس «پیشرف »ای اس  که  اس . این قول جاافتاد  «development» واژ 

هدا و   ای که اود را با ارزش ؛ یعنی توسعه«فرهنگ توسعه»و نه « توسعه فرهنگی»پیشرف ح یعنی   -2

  .شود هم می ها آ دهد و باردار  هناارهای یک جامعه وف  می

پیشرف  را دربرندارد. البته بستگی به تعریفدی دارد   الزاماًپیشرف  توسعه را هم دربردارد و توسعه  -4

شویم کده   دهی. اگر تح  تأثیر رویمردهای جاری توسعه قرار بگیریمح متوجه می که از توسعه ارائه می

موجود و رسید  به شدگی از وض   پیشرف  نیس  اما اگر پیشرف  را اساا و نوعی برو  الزاماًتوسعه 

هدای   شدگی داشته باشیم و از جهد   وض  مطلوب را مطم  نظر قرار دهیم و نگا  جامعی به این برو 

 .توا  گف  که پیشرف ح توسعه را هم دربردارد شدگی هم غفل  نمنیمح آنگا  می این برو 

داردح لشا استفاد  از « مدل دستیابی به نقشه اسالمی ایرانی پیشرف »نیاز به فهم و تفاهم نسب  به  -3

 .هر نوع روش و ابزاری برای هم اندیشی با نخبگا  باید در چارچوب این مدل مطرح شود

 باشد. ملثردر تبین الگوهای ایرانی اسالمی پیشرف   تواند یمکه توجه به مفاهیم اوصاء شد  ذیل 

 در حوزه مبانی: پیشرف  اسالمی ایرانیتوجه به مفاهیم 

   توویدیباور به نگا 

 باور به معناداری ویات 

 تلقی انسا  به عنوا  موجودی کمال شلب 

 تلقی دین به عنوا  برنامه جام  سعادت دنیوی و ااروی 

 باور به آمیختگی همه جنانبه دی و سیاس  جدایی ناپشیری این دو از یمدیگر 

 حرامرووانی  به عنوا  مفسر وقیقی اسالم ناب محمدی و ضامن وافظ جامعه دینی از ان 

 باور به تواما  بود  ااالق و سیاس  در جامعه دینی 

  باور به کرام  ذاتی انسا  و ضرورت وفظ آ 
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  به صورت همزما  در جامعه دینی ها انسا باور به در نظر گرفتن و تحق  وقوق و تمالیف 

 تعهد به ممتب و ضرورت مراج  دائم به آ  به عنوا  معیار اندیشه و عمل 

  اعتدال نفی التقاد و تحارتاکید بر اصال  و 

  باور به توما  بود  ووی و عقل درهدای  انسا 

 

 در حوزه سیاست خارجی پیشرف  اسالمی ایرانی مفاهیم

  و آرمانهای انقالبی ها ارزشالتزام و پیگیری 

 تعامل گرایی سازند  با محیط اارج 

 واق  گرایی و توجه به مقدورات و محشورات سیاس  اارجی 

  در سیاس  اارجی یروزمرگآیند  نگری و گشر از 

 همگرایی و اتحاد با جها  اسالم 

  سیاس  اارجی در ادم  تحق  پیشرف  و عدال 

 نفی یماانبه گرایی و پیگیری سیاس  چند جانبه گرایی 

 صل  جویی و صل  شلبی 

  جدید در سیاس  های ی ظرفتوجه به 

 پرهیز از شعارگرایی و هیاا  زدگی 

 و اقدامات ها یاس سی در نتیاه گرای 

 در حوزه اقتصادی پیشرف  اسالمی ایرانیمفاهیم 

 تولی گری به جای تصدی گری 

 باور به اقتصاد رقابتی و مولد 

  یروزمرگبرنامه محوری و پرهیز از 

 انساام و اجماع سیاستی میا  کلیه ارکا  نظام 

 عملمرد دانش پایه در ووز  سیاس  گشاری اقتصادی  پشیرش قواعد علم اقتصاد و 

 اقتصاد به عنوا  یک کل یمپارچه 

 پرهیز از سیاس  زدگی 

 ثبات و امنی  اقتصادی به عنوا  پشتوانه فعالی  مولد اقتصادی 

 مبارز  با فقرح فساد و تبعیض 

  نگا  فرص  و تهدیدی به پدید  جهانی شد 
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 ینگا  به نفع  به عنوا  کاالی سرمایه ا 

 

 در حوزه اجتماعی پیشرف  اسالمی ایرانی مفاهیم

  معنوی و انقالبی در جامعه یها ارزشارتقاء و بسط 

 توجه به محوری  موضوع انساام و وفاق اجتماعی 

  بسط مفهوم عدال  و توجه به ابعاد اجتماعی آ 

 توانمند سازی به عنوا  راهبرد تحق  عدال  اجتماعی 

 اجتماعی یها ووز و معنادار مردم در  ملثری مشارک  باور به ضرورت زمینه سازی برا 

  ومای  و وفظ کیا  اانواد 

  اجتماعی یها عرصهتقوی  وضور زنا  در 

  نگا  مثب  و تعاملی به جوانا 

  ارتقای کارآمدی نظام رفاهی و سالم 

 پشیرشح تمریم و مدیری  تنوع اجتماعی 

   انساام اجتماعی و توسعهتوجه به سرمایه اجتماعی به عنوا  زیر بنای تحق 

 اجتماعی های یبآسواق  بینانه با  یاییرؤ 

 

 منابع:

 سخرانی مقام معظم رهبری ااش شد  از پایگا  اشالع رسانی مقام معظم رهبری

 افروغ د رمصاوبه با ابر انالین

 روزنامه مردم ساالری

 ماهنامه نسیم بیداری

 وبالگ شخصی عبدالعلی رضائی
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