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 سرمایه اجتماعی مف ومی اساسی در الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت

 4،  امد عسکریان3، علی  سين طاهری2،  ميد نظری سرمازه1 ميد برقی

 

 

 چکيده

،اقتصادی،فرهنگی مورد توجه جدی مسئو،ن و تاکنون در بحگ پیرامون الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مباحگ سیاسی 

های اقتصادی،سیاسی  نخبگان مرتبط با تدوین الگوی بومی پیشرفت بوده است که بیشتر ذی  مسائمی از قبی  سرمایه

اند به  های اجتماوی که شاید تاکنون کمتر مورد توجه بوده اند.این پژوهش درصدد است تا با بحگ از سرمایه و...تعری  شده

ایرانی پیشرفت بنگرد،بر این اساس تال  شده تا با ارائه چارچوب بندی نظری از دو محور اساسی این  -گوی اسالمی ال

از سوی دیگر،به بحگ پیرامون "الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت"های اجتماوی از ی  سو و  پژوهش یعنی بحگ از سرمایه

در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بپردازی .از این منظر ضمن های اصمی سرمایه اجتماوی و نقش و جایگاه آنان  شاخص

هایی همچون:اوتماد اجتماوی،مشارکت اجتماوی،آگاهی،تعهد و مسئولیت  تاکید بر وناصر کمیدی و شاخصه

اجتماوی،امنیت اجتماوی و... بر نقش تعیین کننده هرکدام از این ووام  در مسیر پیشرفت و تدوین الگوهای مرتبط با آن 

 رداخته ای .پ

 

واژه های کليدی:سرمایه اجتماعی، الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تع د 

 و مسئوليت اجتماعی

 

  .مقدمه1

در ایران مانند سایر کشورها بحگ از پیشرفت از مهمترین مسائمی است که توجه مسئو،ن و دولتمردان و بویژه رهبری 

های توسعه یا پیشرفت  المی را به خود معطو  نموده است.بطور کمی شاید بتوان دو الگو را در مورد مدلمعظ  انقالب اس

بتوان از یکدیگر تفکی  نمود.در برخی از کشورها الگوی توسعه وابسته پیگیری شده و برخی دیگر از کشورها معتقد 

یاسی،ژئوپمیتیکی ،فرهنگی و... خود را داشته و اند که توسعه در هر کشوری الزامات خاگ متناسب با شرایط س بوده

                                                           
 h.barghi[at]geo.ui.ac.ir هیات وممی دانشکده جررافیای دانشگاه اصفهان  0
      hamidns63@yahoo.comجررافیا دانشگاه اصفهان  دانشجوی کارشناسی ارشد  0
 دانشجوی کارشناسی ارشد جررافیای دانشگاه اصفهان   7
 دانشجوی کارشناسی ارشد جررافیای دانشگاه اصفهان 0

اجتمكاعي،   امكور مرتبط با انديشكده هكاي:  

 عدالت -امنيت  – جمعيت و نيروي انساني
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بایستی الگوهای بومی تدوین گردند.در ایران نیز اختال  نظرهای گسترده ای از پیش از وقوع انقالب اسالمی درباره نحوه 

کشور  توسعه در ایران وجود داشت .تا آنجا که به ادبیات این بحگ و به پیش از انقالب مربوط می شود سردمداران سیاسی

تال  می کرد تا  الگوی توسعه وابسته را مدنظر قرار دهند اما مشکالت ناشی از این الگوی تقمیدماآبانه نهایتا و با فراه  

شدن بسترهای مناسب پس از انقالب اسالمی نخبگان و مسئو،ن را به این امر رهنمون ساخت تا به تدوین الگوی بومی و 

رانی بپردازند.این الگو که به زودی با ونوان الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از آن یاد شد متناسب با انگاره های دینی و ای

مباحثی از قبی :توجه مبنایی به اسالم و احکام الهی، آخرت گرایی و سعادت دنیوی و اخروی، ودالت اجتماوی، توجه به 

انون توجه خویش قرار داد. می دانی  که در نقش و اهمیت جایگاه خانواده، تولید وم  و مسائمی از این قبی  را در ک

هرگونه الگویی که بخواهد در ایران بصورت موفقیت آمیز تدوین و اجرایی گردد ،زم است نقش اساسی مردم در نظر 

ای است که می توانند این نظام ها و دولت ها کسب  گرفته شود.اوتماد مردم به نظام های سیاسی بزرگترین سرمایه

ت اجتماوی در همه حوزه ها از قبی  مسائ  سیاسی،اقتصادی و فرهنگی می تواند بسیاری از موانع پیشرفت نمایند،مشارک

های  را رفع نموده و مسیر را برای فتح قمه های جدید برای ممت ایران هموارتر نماید.در همین چارچوب بحگ از آگاهی

اوی،مدارا و سحه صدر اجتماوی و.... همه و همه از اجتماوی،امنیت اجتماوی،انسجام اجتماوی،تعهد و مسئولیت اجتم

تعری  نمود.این پژوهش در تال  است "سرمایه اجتماوی"مباحثی است که می توان آنان را در ذی  ونوان جامع و کام  

تا ضمن نشان دادن نقش و جایگاه برجسته سرمایه های اجتماوی با توجه به موقعیت فعمی و پتانسی  فزآینده نیروهای 

های اجتماوی را بار دیگر  های سرمایه جوان در کشورمان در تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اهمیت بنیادین شاخص

 و برای توجه بیشتر به نخبگان و مسئولین ذیربط گوشزد نماید. 

 

 .چارچوب بندی نظری2

الگوی اسالمی ایرانی "سئمه در این بخش در صدد خواهی  بود تا توضیحاتی پیرامون دو محور اصمی بحگ یعنی م

ارائه نموده و سپس در بخش های دیگر به بحگ اصمی یعنی جایگاه وناصر "سرمایه اجتماوی"و همچنین "پیشرفت

 تشکی  دهنده سرمایه اجتماوی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بپردازی :

 

 "الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت"تبيين مف وم  1.2

شود.در بسیاری از  هایی است که در ادبیات اقتصادی و سیاسی جهان ، زیاد بکار برده می جممه واژهتوسعه و پیشرفت از 

های اقتصادی و  اند. در تعری  رشد و پیشرفت،بیشتر بر شاخص ها به صورت متراد  بکار رفته تحقیقات اقتصادی،این واژه

مقاب  توسعه شام  تحو،ت و ترییرات زیربنایی نیز شود.در  کمی مث  درآمد سرانه و یا تولید ناخالص ممی،تاکید می

ای از اقتصاددانان،توزیع واد،نه ثروت،فقرزدایی،وضعیت بهداشتی و آموزشی مطموب، ایجاد اشترال،  گردد.وده می

های توسعه به شمار می  برداری بهینه از امکانات طبیعی و انسانی و در نهایت رفاه ومومی را از شاخص بهره

تر شدن دانسته اند. بنابراین می توان توسعه را به  را در لرت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته"سعهتو"آورند.

های ارتقا سطح زندگی  معنای افزایش سطح و کیفیت زندگی اجتماوی و اقتصادی قممداد نمود.بدین مفهوم که شاخص

امید به زندگی در جامعه در سطح با،یی قرار بگیرد و  مانند درآمد، سواد و تحصیالت، رفاه اجتماوی، بهداشت و درمان و

برای همه آحاد مردم در دسترس باشد و فقر و بیکاری در جامعه به حداق  برسد. پیشرفت نیز از نظر لروی به معنای 

خی از (.همانگونه که متاسفانه بر007:0711باشد اتاجریان، رونده و سیرکننده به طر  با، و جمو در جهت مثبت می پیش

و..(آن به کار  مفاهی  وموم انسانی در جامعه ما بصورت نادرست و بدون توجه به بار معناییاسیاسی،اقتصادی،جررافیایی
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گونه که مقام  دقت ،زم را به خرج داد، همان"پیشرفت"و"توسعه"می روند در اینجا نیز بایستی در استفاده از کممات

به دلی  بار ارزشی منفی این مفهوم در الگوی "توسعه"به جای کممه"یشرفتپ"معظ  رهبری با اشاره به انتخاب کممه 

کممه توسعه،ی  اصطالح متعار  جهانی، با بار معنایی و ارزشی و الزامات خاگ "اسالمی ایرانی پیشرفت اشاره داشته اند:

به همه ترییرات بوجود آمده در  استفاده شد...با توجه"پیشرفت"خود است که ما با آنها موافق نیستی ، بنابراین از کممه 

اند  گیرند، نتوانسته بینی سکو،ر سرچشمه می مدلهای توسعه، به ومت اینکه همه این مدلها از نگاه اومانیستی و جهان

های ایدئولوژی ،جررافیای پیشرفت ایران نیز  اهدا  مورد نظر جوامع بشری را تامین کنند. ضمن اینکه والوه بر تفاوت

(.با توجه به اهمیت تبیین مفهوم مورد نظر ما از 00:0733ازکاظمی، به نق  31:0730اسنچولی،"متفاوت است

های بکار رفته در این ونوان  ت  واژه ،زم است اشاره کوتاهی از مقصود خود از ت  "ایرانی پیشرفت الگوی اسالمی"ونوان

بندی نظری و ذهنی است که پایه و معیار حرکت  دربحگ ما ناظر بر نووی چارچوب"الگو"داشته باشی : استفاده از واژه

ها و الگوی پیشرفت  گیرد. الگو در واقع همان نقشه راه است.منظور از اسالمی بودن الگو،استخراج مبانی،چارچوب قرار می

م باشد؛ بنابراین تمامی مراح  و فرآیند طراحی و اجرای الگو باید برخواسته از اسال از منابع و مبانی اسالمی می

باشد.ایرانی بودن الگو نیز ناظر بر طراحی الگو متناسب با شرایط و مقتضیات کشور ایران و البته به تعبیر رهبر معظ  

توان الگوی اسالمی ایرانی  (.بنابراین و بطور کمی می01/3/0713باشدارهبر انقالب، انقالب بدست متفکران ایرانی می

دانست که مدلی از "دهد بینی حاک  بر تمدن اسالمی ایرانی را ارائه می جهان های ای راهبردی که مولفه نسخه"پیشرفت را 

(. با توجه به فرمایشات مقام معظ  33-13:0730باشد برای رسیدن به آرمان اسالمی.اسنجولی، ی ایرانی می خرد و اندیشه

رفت مطرح شده است بطور کمی های گوناگونی که تاکنون پیرامون تدوین و اجرای الگوی پیش ها و بحگ رهبری و نظریه

 می توان سه مولفه اصمی را به ونوان مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار داد:

 

فرمایند:در منطق اسالمی،  : حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر نقش مردم میمحوری بودن نقش مردم - 1.1.2

فقط برای خدمت به مردم و حرکت دادن خود و جامعه و کشور در راه  قدرت، وزت، آبرو، خو  نامی و امکانات، فقط و

(.مردم 00/0/11نظام مقدس اسالمی و رسیدن به آرمانهای بمندی است که انسانها نیازمند آن هستندارهبر انقالب،

وان مشاهده کرد از ت ها و... می ، راهپیمایی سا،ری دینی که تبمور آن را در جای جای نظام اسالمی به خصوگ در انتخابات

رود در این مورد کافی است به این مسئمه توجه نمایی  که انقالب  ابتدا و از اصول بنیادین انقالب اسالمی به شمار می

قانونی مد  –اسالمی توانست برای نخستین بار با ارائه الگوی جمهوری اسالمی به آنچه  مشک  تعار  مشروویت وقالنی 

نمودند. از همان  شد پایان دهد، امام اره( بارها بر نقش مردم تاکید می وویت الهی خوانده مینظر متفکران غربی با مشر

ای به طور گسترده ادامه  ابتدای انقالب توجه به نقش مردم مورد توجه قرار گرفت و الگوی مشارکت و بسیج توده

ر و تاکید بر نقش مردم امکان پییر خواهد های کنونی نیز با حضور مستم (. مطمئنا ادامه پیشرفت70:0710یافتابشیریه،

 بود.

خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصمی رشد و تعالی انسانی است و توافق وقیدتی و اصل توجه به خانواده: - 2.1.2

ن ی انسان است، اص  بنیادین بوده و فراه  کرد ساز حرکت تکاممی و رشد یابنده آرمانی در تشکی  خانواده که زمینه

امکانات جهت نی  به این مقصود از وظای  حکومت اسالمی است. از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه است، برنامه 

(.البته در 10:0730ها و قوانین بایستی در جهت آسان نمودن تشکی  خانواده و پاسداری آن قرار گیرداسنجولی، ریزی

جمع میان تحصیالت تکمیمی و ازدواج بهنمگام و مشرول به کار شدن مورد خانواده سوا،ت و مسائمی مانند؛ چگونگی 

 (.010:0730جوانان وجود دارد که بایستی پیرامون آنها اندیشیداوالسوند،
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های وسیع مردم و پر کردن  اص  ودالت، اجرای ودالت، در نظر گرفتن حق تودهعدالت و تامين اجتماعی: -3.1.2

گیری از  (.رهبری انقالب اسالمی بر بهره03/7/10می نظام اسالمی استارهبر انقالب،ی طبقاتی، یکی از اصول اص فاصمه

اند.توجه به  چارچوب تحمی  گفتمانی برای فراگیر و همگانی نمودن ودالت به ونوان خواست ومومی همواره تاکید داشته

توسعه به سب  چین و دیگر  در مقاب  دیدگاههایی که معتقد به نووی از 0731ودالت در مقوله پیشرفت در دهه  

-701ای بر اهمیت مسئمه ودالت تاکید داشتنداآبراهامیان، تر شد در همان زمان آیت اهلل خامنه کشورها بودند، برجسته

ک  ودالت به صورت خواست همگانی درآمده و در نهایت منجر به روی کار آمدن  نیز ک  0711(.از اوای  دهه 0713: 700

اولین وم  در نظام اسالمی اجرای ودالت "ا رویکرد ودالت محور گردید. از نظر مقام معظ  رهبری:دولتهای نه  و ده  ب

ها و امثال آن، مورد توجه قرار گیرد، مبارزه با فقر، غیر از تامین  ها، وم  ریزی اجتماوی است. این مه  باید در تمام برنامه

ر جامعه و از بین رفتن هرگونه تبعیضی که ارز  با،تر و ی  ودالت اجتماوی است.ودالت اجتماوی یعنی استقرار ودل د

(.باید توجه داشت که حرکت در جهت فقر زدایی، تامین ودالت و رفاه با 3/00/61ارهبر انقالب،"ی دیگر است مساله

د،که از شو های دینی آن منجر به پیامدهای مثبت گوناگون از جممه رشد و تعالی فکری، سیاسی، فرهنگی و... می شاخصه

یاد شده است. مساله اجتماوی یعنی فقر و فقر چیزی بیش از محرومیت است، فقر یعنی "مساله اجتماوی"آن تحت ونوان

زداید و همین،سرچشمه زشتی آن است.  های انسان را از آدمی می حاد. در فقر نیرویی است که ویژگی  بختی  نیاز دائ  و بد

کشاند. فرآیند  امان ضرورت می آورد و چون تن آدمی را بر او حاک  می کند، او را به زیر مهیز بی فقر پستی و خواری می

آکند و زندگی  رت است، ضرورتی که تن آدمی را میزندگی برخاسته از فقر حقیقتی زیستی است که نیرومندترین ضرو

 (.10:0760کنداآرنت، انسان را سراسر تابع خود می

 

 سرمایه اجتماعی و چارچوب بندی مف ومی آن 2.2

ترین نقش را ایفا  های اقتصادی،فیزیکی و انسانی مه  در دیدگاههای سنتی پیرامون مدیریت پیشرفت و توسعه، سرمایه

های اقتصادی، فیزیکی  حاضر،مدیران و مسئو،ن برای پیشرفت، در وین حال که به سرمایه داری کردند،لیکن در وصر می

نمایند، باید نظر خود را بیشتر به سرمایه اجتماوی معطو  کنند. یکی از مشکالتی که اندیشمندان  و انسانی توجه می

و هستند، ارائه تعریفی جامع از سرمایه اجتماوی های مختم  با آن روبر های اجتماوی در رشته های مرتبط با سرمایه حوزه

اجتماوی  -است .تعری  رابرت پاتنام در وموم سیاسی،جیمز کممن در وموم اجتماوی،فرانسیس فوکویاما در تاریخ اقتصادی

بکه اند.این واژه توسط اکثر نویسندگان به ونوان ش و تحقیقات بان  جهانی از جممه اولین اقدامات در این زمینه بوده

توانند از طریق آن اهدا  جمعی را به صورت کاراتر انجام دهند،تعری  شده  ها،هنجارها،اوتماد و راهی که جوامع می

های تحول در  پردازان پیشرفت به سرمایه اجتماوی، از نشانه (.توجه نظریه3:0713استاصالحی امیری و دیگران،

 اشاره نمود: های توسعه است که شاید بتوان به وجوهی از آن نظریه

 ای نو از توجه یافتن به ابعاد غیر  های اقتصادی و مادی توسعه و ورود به مرحمه خروج از دایره یکسونگری

 اقتصادی توسعه.

 هایی که تاکنون محدود به سرمایه  گستر  دامنه شمولیت سرمایه و افزودن سرمایه اجتماوی به زمره سرمایه

 های فیزیکی،مالی و انسانی بوده است.

 های کیفی. گیری کمی اجتماوی به اندازه گیری حرکت از اندازه 

 یابی نگاهها  از فرد محوری در توسعه به روابط اجتماوی. جهت 
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بر اساس اینکه از چه منظری به سرمایه اجتماوی نگریسته شود،تعاری  مختمفی برای سرمایه اجتماوی ارائه شده است.به 

های اجتماوی و هنجارهای متقاب  و اوتماد اجتماوی است که از  بط بین افراد،شبکهپاتنام:سرمایه اجتماوی روا نظر رابرت

شود.از دیدگاه وی، اشکال سرمایه وبارتند  این طریق حاص  می شود.پیر بودریو نیز بین انواع سرمایه ها تمایز قائ  می

طات و مشارکت اوضای ی  سازمان توجه از:شک  اقتصادی، فرهنگی و اجتماوی.از منظر بودردیو،سرمایه اجتماوی به ارتبا

دارد و می تواند به ونوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی باشد.به تعبیر بولن واونیکس سرمایه اجتماوی 

آید.سرمایه اجتماوی میان شخصی  ماده خام جامعه مدنی است که از بین هزاران کنش متقاب  روزانه مردم به وجود می

ین ساختارهای اجتماوی قرار ندارند، بمکه در فضای بین مردم وجود دارد. سرمایه اجتماوی،دارایی سازمان، خاگ یا در ب

های اجتماوی افراد بر مبنای  گیری پیوندها و شبکه بازار یا دولت نیست؛ بمکه ی  پدیده از پایین به با،ست که با شک 

 (. 00-1آیداهمان، اصول اوتماد،وم  متقاب  و هنجارهای کنش به وجود می

 

  ها و عناصر کليدی تشکيل دهنده سرمایه اجتماعی و جایگاه آن در الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت .شاخص3

های جزئی بین  های متفاوتی برای سرمایه اجتماوی گزار  شده است.صر  نظر از تفاوت در مطالعات مختم  شاخص

دارند میزان سرمایه بالقوه نهفته بین افراد را که روابط اجتماوی ها تال   های سرمایه اجتماوی، همه این شاخص شاخص

های اوتماد،مشارکت،آگاهی و امنیت،انسجام  گیری نمایند.در پژوهش حاضر شاخص آنها را تسهی  می کند اندازه

 اجتماوی،تعهد و مسئولیت اجتماوی بررسی خواهد شد.

 

گیری سطح سرمایه اجتماوی اوتماد است.این شاخص میزان  :یکی از شاخص های مه  در اندازه.اعتماد اجتماعی1.3

دهد.اوتماد  ها و در سطح با،تر به نمایندگانشان را نشان می اوتماد فرد به خانواده،دوستان، خویشاندان، همسایگان، غریبه

های  و جنبهگردد. وناصر  بخشد و موجب تسهی  در کارها می اجتماوی در سطوح مختم ،وممکرد اقتصادی را ارتقا می

ی  رابطه مبتنی بر اوتماد وبارتند از صداقت، صراحت،سهی  کردن دیگران در اطالوات و وقاید و افکار و احساسات، 

های طر  مقاب ، تمایالت همیارانه و یاری  ها و شایستگی احترام و ارز  قائ  شدن برای طر  مقاب ، حمایت از توانایی

(.دین اسالم نیز برای مقوله اوتماد اجتماوی اهمیت زیادی 0:0731دی و همکاران،گرایانه و رفتارهای اوتمادآمیزامحم

ای که صداقت و شفافیت در اندیشه، بیان، تال  در جهت پدیدآوردن اوتماد متقاب ، تشویق  قائ  شده است؛به گونه

(.هنگامی که اوتماد 07:0713شونداصالحی امیری و دیگران، روحیه همگرایی و احترام متقاب  از این نوع شمرده می

ای وجود داشته باشد شرایط برای تحقق پیشرفت بیش از پیش فراه   متقاب  بین مردم و مسئو،ن و دولتمردان در جامعه

شود مردم در شرایط حساس مسئو،ن را همراهی نمایند و از طرفی مسئو،ن نیز  خواهد شد این مسئمه از یکسو باوگ می

توان در ایجاد شرایط تحری  از  ای از این نوع اوتماد را می وان در کنار مردم قرار گیرند. نمونهدر همه شرایط و با تمام ت

ها و مستکبرین ومیه کشورمان و اوتماد مردم مبنی بر راه صحیح نظام اسالمی دانست. مطمئنا هرچه  سوی ابرقدرت

مسئولین ه  مردم را همانند خود بدانند راه برای  فاصمه مردم با مقامات کاسته شده و مردم مسئولین را از خود دانسته و

 اجرای حرکت به سمت پیشرفت هموارتر خواهد شد.جایگاه اوتماد اجتماوی در الگوی پیشرفت بسیار حائز اهمیت است.

 

های تولید کننده سرمایه اجتماوی،بیشترین توجه را  های مشارکت به ونوان حوزه :وجود شبکه.مشارکت اجتماعی2.3

های مشارکت اجتماوی در هر  بیات نوسازی و توسعه سیاسی به خود معطو  کرده است.به طور کمی،تعدد شبکهدر اد

های مشارکت در ی   ای بیانگر میزان سرمایه اجتماوی آن است.بنابراین هرچقدر شبکه گروه،سازمان یا جامعه
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(.  0:0731،محمدی و همکاران،0710: 7بند، والقهتر استا تر باشد،سرمایه اجتماوی غنی ای گسترده گروه،سازمان یا جامعه

والیین استجابوا لربه  و اقاموا الصاله و "در قرآن نیز به شور و شورا به صورتهای گوناگون اشاره شده است.از جممه در آیه 

را بر پای  و آنان که دووت پروردگار را اجابت کردند و نماز"(.71اشورا،آیه"امره  شوری بینه  و مما رزقناه  ینفقون

.هرچند الگوی مشارکت در انقالب "کنند داشتند و کارشان مشورت با یکدیگر است و از آنچه به آنها روزی دادی ، انفاق می

ها و...تبمور یافته است، اما برای حرکت همه جانبه به سمت پیشرفت بایستی  اسالمی ایران در قالب انتخابات، راهپیمایی

هااسیاسی،فرهنگی،اقتصادی( به نحو مناسبی تحقق یابد برای نمونه یکی از مشکالت  صهمشارکت همگانی و در همه ور

اصمی فعمی کشور در حوزه اقتصادی است که بدون تردید مشارکت مردم به صورت های مختم  از جممه:خصوصی سازی 

اند اصالح  نقالب اشاره نمودهقانون اساسی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همانطور که رهبری ا 00و اجرایی شدن اص 

 های دشمنان جمهوری اسالمی خط بطالن بکشد. الگوی مصر  می تواند به بسیاری از مشکالت پایان داده و بر توطئه

 

که  است که ی  متریر معرفتی متعمق به افراد است. جایی"آگاهی":پیش شرط اولیه برای مشارکت اجتماوی.آگاهی3.3

های مشارکت  شوند یا ابزارهای موجود جوابگوی مشکالت نیست، فرصت ماوی آگاه نمیافراد از ماهیت مسائ  اجت

رغ   (.در خصوگ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ومی0:0731تر خواهد بودامحمدی و همکاران، اجتماوی ه  پایین

کافی به نظر  بسیاری از اقدامات صورت گرفته سطح آگاهی در بین دانشجویان و نخبگان نسبت به مقوله پیشرفت

رسد. دو مسئمه یعنی یکی گفتمان سازی در خصوگ خود مقوله پیشرفت و دیگری تشریح الگوی پیشرفت برای  نمی

 رسد. نخبگان و مردم ،زم به نظر می

 

های تحقق جامعه مدنی و هنجارهای قاب   امنیت اجتماوی به ونوان زیر بنای اصمی تمهید مقدمات و زمینه.امنيت:4.3

تقاب  و نیز تسهی  کننده مشارکت اجتماوی و سیاسی افراد جامعه،از ابعاد مه  سرمایه اجتماوی محسوب اوتماد م

های بالقوه خود را برای  شود.هرچه امنیت ی  جامعه از لحاظ روانی، جانی و مالی کمتر باشد،افراد پتانسی  می

 (.0:0731امحمدی و همکاران،پیشرفت،کمتر بروز داده و شاخص سرمایه اجتماوی نیز کمتر خواهد بود

 

:رابینسون معتقد است مسئولیت اجتماوی یکی از وظای  و تعهدات سازمان در جهت .تع د و مسئوليت اجتماعی5.3

منتفع ساختن جامعه است؛به نحوی که هد  اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود صورتی متعالی بخشد. به 

به صورت آلوده نکردن محیط، ودم اومال تبعیض در امور استخدامی، توجه به  تر، مسئولیت اجتماوی را کالمی واضح

شوند،  نیازهای جامعه، جموگیری از بی ودالتی و فقر و تولید نکردن محصو،ت زیان آور که باوگ حفظ سالمت جامعه می

ترین وظیفه آنان و  که مه  نمایند های خود بکرات به حکام یادآوری می اند.امیرالمومنین ومیاع( در نامه بیان کرده

ماموران مادون آنان این است که از روی شایستگی و مهربانی،شرافتمندانه به مردم خدمت کنند و ودالت را در جامعه 

 (.133:0730اجرا نماینداصالحی امیری و دیگران به نق  از صائبی،
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 .جمع بندی و نتيجه گيری4

تعبیر مقام معظ  رهبری در حک  ری  گیاری نظام است،در دهه چهارم تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که به 

(.همانطور که اشاره شد الگوی اسالمی ایرانی 0731: 011رسداغفوری، انقالب ی  ضرورت اجتناب ناپییر به نظر می

نه پیش پیشرفت دارای الزاماتی است که توجه به آنها ضروری است؛ الگوی پیشرفت در کشور ما اسالمی است و هرگو

های توسعه و پیشرفت در  فر  غیر از این نه قاب  پییر  و نه قاب  اجرا خواهد بود. در واقع در فرآیند استخراج مدل

های اجرایی  کشورها نوع جهان بینی و نوع نگاه به انسان نقش تعیین کننده در پیدایش نظریه و الگوی پیشرفت و برنامه

ها قاب  تدوین نیست.  ای اساسا بدون توجه به نوع جهان بینی ن هیچ برنامه توسعه( بنابرای0731: 03آن دارداسمیمی فر،

های جامعه است. سرمایه  ایرانی بودن این الگو نیز ناظر بر تدوین آن توسط نخبگان بومی و متناسب با نیازها و ضرورت

اجتماوی، مشارکت، آگاهی، امنیت ای است که بدون توجه به شاخصه های اساسی آن مانند:اوتماد  های اجتماوی مقوله

اجتماوی و... تدوین هرگونه الگویی برای پیشرفت ناقص و اجرای آن نیز ناکام خواهد بود. انقالب اسالمی تحو،ت شگرفی 

های اصمی اجتماوی  را آغاز نمود که از مهمترین آنها نقش مردم در نظام اسالمی بود. مردم و بویژه جوانان در واقع سرمایه

ه کنونی ما هستند در این پژوهش نشان دادی  که بایستی در مسیر پیشرفت در ایران اسالمی مردم به حکومت و جامع

حکومت به مردم و مردم به یکدیگر اوتماد داشته باشند،بایستی مشارکت همیشه و در همه مسائ  مورد توجه قرار گرفته 

سازی پیرامون مقوله پیشرفت و  اهی ومومی و گفتمانو به فرمایش مقام معظ  رهبری در صحنه باشند. بایستی آگ

چگونگی آن در وموم جامعه گسترده شود. امنیت همه جانبه اجتماوی مدنظر بوده و روحیه مدارا و همدلی اجتماوی 

های موجود در جامعه همانند  های ساختاری و دوگانه انگاری های مطالعاتی،ضع  بیش از پیش تقویت گردد. بایستی ضع 

دار اصمی جریان  (و در ی  کالم همانطور که سکان0731: 010ای قدیمی سنت و تجدد کنار گیاشته شوداوالسوند،دوو
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ای تدوین شود که  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید به گونه"فکری وگفتمان سازی در حوزه پیشرفت اشاره داشتند:

 ."ندیشه ورزی به حقیقتی نمایان در جامعه تبدی  شودای متفکر سوق دهد و جوشیدن فکر و ا جامعه را به سمت جامعه

 

 منابع

 (.تاریخ ایران مدرن.ترجمه محمد ابراهی  فتاحی ولیالیی.تهران:نشر نی.0713آبراهامیان،یرواند.ا .0

 (.انقالب.ترجمه وزت اهلل فو،دوند.تهران:شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.0760آرنت ،هانا.ا .0

برجامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسالمی،نوبت چاپ پنج   (.دیباچه ای0710بشریه،حسین.ا .7

 ،تهران:موسسه نگاه معاصر.

: 01(.نقشه راه رهبری برای تولید وم  و فناوری،توسعه و پیشرفت،راهبرد یاس،شماره 00/00/0711تاجریان،ومیرضا.ا .0

000- 000. 

 ان:مرکز آموز  مدیریت دولتی.(.فرهنگ مدیریت،ترجمه محمد صائبی.تهر0730درک ونچ،مینر،ساوردا .1

 -(.تبیین ماهیت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،فصمنامه الگوی پیشرفت ایرانی0/0/0730سنچولی،زینب.ا .6

 .010-33: 33اسالمی،شماره

 (.بحران جامعه مدرن،نوبت چاپ ؟،تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالم.0733کاظمی،سید ومی اصرر.ا .3

بر توسعه اسالمی ایرانی. مجمووه سخنرانی های نخستین نشست اندیشه های (.مقدمه ای 0731سمیمی فر،مصطفی.ا .1

 .61-73راهبردی ،کتاب نخستین نشست اندیشه های راهبردی،تهران،پیام ودالت:

(.مدیریت و سرمایه اجتماوی.پژوهشکده تحقیقات استراتژی  مجمع تشخیص 0713صالحی امیری و دیگران.ا .3

 .000تا  0: 03هنگی و اجتماوی.شمارهمصمحت    نظام،گروه پژوهش های فر

(.الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ضرورت ها و موانع،مجمووه سخنرانی های نخستین نشست 0731والسوند،فریبا.ا .01

 .010 -031اندیشه های راهبردی ،کتاب نخستین نشست اندیشه های راهبردی،تهران،پیام ودالت:

 وی،ماهنامه فص  نو.(.درآمدی برسرمایه اجتما0710والقه بند،مهدی.ا .00

(. گامهای اولیه در تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،مجمووه سخنرانی های نخستین نشست 0731غفوری،اکبر.ا .00

 .011-017اندیشه های راهبردی ،کتاب نخستین نشست اندیشه های راهبردی،تهران،پیام ودالت:

برآورد سرمایه اجتماوی در مناطق مختم  شهر مشهد و  (.0731ا .محمدی،حسین.تعالی مقدم،آزاده.بستام،مرتضی .07

 .011-073ارائه راهکارها جهت ارتقا آن در راستای وظای  شهرداری .ویژه نامه مدیریت شهری: 
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