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 ایرانی پيشرفت با تكيه بر آیات و روایات –ارائه الگوي اسالمی 

 

 مهدي امانی ، سميه اكبري، اميرحمزه ساالرزایی

 

 :چكيده

 

تحليلي و ابزار كتابخانه اي به الگوي رشو و توسعه از منظر اسالم با  –در مقاله پيش رو نويسندگان با بيان توصيفي 

آيا از منظر اسالم ، توسعه  "پزسش اصلي تحقيق اينجا است كه . نگاهي به پيشينه و مدنيت فعلي ايران مي پردازند

رابطه توسعه با رشد و نمو عام و خاص مطلق : فرضيه و مدعاي اين مقاله اين است كه  " همان رشد و نمو مي باشد؟

 .بوده و از سوي ديگر هندسه توسعه ، حجمي و هندسه رشد سطحي مي باشد 

رسيدن به .ايراني است –براي حركت هدفمند و قاعده مند و رسيدن به پيشرفت در جامعه ما بايد يك الگوي  اسالمي 

نيازمند حركتي جدي است و قبل از هرچيز بايد مفهوم توسعه و پيشرفت و اهداف و روشهاي رسيدن به اين  اين الگو

الگو را مشخص و تبيين نمود و مباني اين الگو را به عنوان يك فرهنگ در ميان افراد جامعه دروني كرده و اصول آن را به 

ايراني پيشرفت بايد با مباني اعتقادي و فرهنگ ايراني ،  –ي ارائه الگوي اسالم.افراد و خانواده ها آموزش داده شود

مطابقت و هماهنگي داشته باشد، همچنين در اين الگو ، نبايد صرفاً پشرفت كه بُعد جامعه مد نظر باشد بلكه بايد برنامه 

ا مراجعه و غور در ب.ريزي و هدف گذاري نمود كه در نهايت پيشرفت در تمامي بخش هاي جامعه را به دنبال داشته باشد

قرآن به آياتي برمي خوريم كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم افراد را به آموختن علم و پيشرفت در علوم  تشويق مي 

همچنين  فرهنگ اصيل ايراني . مسلمانان را به علم آموزي و تفكر تشويق كرده اند( ع)كند و در روايات هم ائمه معصوم 

پس با توجه به اين كه سرزمين ما از قرنها پيش پيشتاز در .الگو پذيري ملل ديگر بوده استنيز ازديرباز مورد غبطه و 

توليد علم و پيشرفت علوم پيشتاز بوده بايد با تكيه بر همين فرهنگ غني يك الگوي صحيح  ارائه داد و اثر پذري از غرب 

 .را كاهش دهيم

 

 روايات ، پيشرفتالگو ، اسالمي ، ايراني ، آيات ، : واژه هاي كليدي
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