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بنيان ها و مفاهيم نظري «الگوي اسالمي ايراني پيشرفت»
عباس جهانبخش۱

چكيده
طراحي و تدوين الگوهاي اسالمي ايراني پيشرفت، نياز به تعريف چهارچوبهايي نظري و روش 

شناختي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: مفهوم و جايگاه «جامعه ديني»، معنا و امكان پذيري «علم 

ديني»، ارتباط «الگوي اسالمي ايراني پيشرفت» با «مدل توسعه غربي» و در نگاهي كالن تر، ارتباط 

«تمدن اسالمي» با «تمدن غربي»؛ وظيفه مديران جامعه اسالمي و عموم مومنان در قبال الگوي 

اسالمي پيشرفت و نسبت اين الگو با امر به معروف و نهي از منكر و در نهايت روش طراحي و مراحل 

تدوين «الگوي اسالمي ايراني پيشرفت». مفاهيم فوق در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته 

و پس از آن سه گام عملي براي طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت معرفي شده كه عبارتند از: 

۱-استخراج و تدوين شاخصه هاي جامعه انساني مطلوب از منظر اسالم ۲- ارزيابي و آسيب  شناسي 

وضع موجود بر مبناي سنجش شاخصه هاي فوق ۳- معادله و الگوي تغيير و حركت از وضع موجود 

به وضع مطلوب. در ادامه شرايط و بايسته هاي طي مراحل فوق ذكر شده و با تهيه سه جدول تطبيقي 

اصلي ترين ويژگيهاي مدل توسعه غربي با الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مورد مقايسه قرار گرفته 

و مهمترين مولفه هاي تمدن اسالمي براي استخراج شاخصه هاي مطلوب اسالمي ذكر شده است. 

اين مولفه ها با يك نگرش سيستمي به دين به نحوي طراحي شده اند تا هم «اسالميت» الگو و هم 

رقابت پذيري آن با مدل توسعه غربي را تضمين نمايند.

كليدواژه ها: مفاهيم و شاخصه هاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، جامعه ديني، علم 
ديني، مدل توسعه غربي، شاخصه هاي توسعه انساني غرب

abbasjahanbakhsh@yahoo.com                                                                                        ١. عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
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1- مقدمه

طراحي و تدوين الگوهاي اسالمي ايراني پيشرفت، نياز به تعريف چهارچوبهايي نظري و روش 

شناختي دارد كه مهمترين آنها شامل چهار بخش زير مي باشند:

الف- منظور از ديني شدن جامعه و تمدن چيست؟ آيا ديندار شدن «افراد» جامعه براي اين 

منظور كفايت مي كند و يا موضوعي مبنايي تر و پايه اي تر مطرح است؟ ضرورت پرداختن به الگوي 

اسالمي ايراني پيشرفت چيست؟ و عوارض غفلت از آن كدامند؟ 

ب- اداره جهان پيچيده و صنعتي امروز مبتني بر الگوها و مدلهاي علمي و جهاني بوده و 

استانداردها و ضوابط عقالني و تجربي، كنترل نظام هاي اداره جوامع را برعهده دارند، به اين ترتيب 

آيا جايي براي متصف شدن مقوالتي جهاني و علمي نظير مدل توسعه و تمدن به صفت اسالمي يا 

ديني وجود دارد؟ و اگر هست شامل كدام جنبه هاي توسعه مي شود، آيا صرفًا مسائل زيبايي شناختي 

و عبادي و احساسي را در بر مي گيرد؟ يا وارد حيطه ضوابط و آيين نامه هاي فني و تخصصي هم 

مي شود؟ آيا اصوالًً دست آوردهاي علمي (عقالني) و تجربي بشر جهانشمول و مشتركند و يا بر 

حسب جهان بيني و اعتقادات پژوهشگر و محقق تغيير مي كنند؟ پاسخ گويي به اين سوال نيازمند 

بررسي مقوله «علم ديني» است كه در بخش سوم معنا و امكان پذيري آن به اجمال بررسي مي شود.

ج- الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در تقابل با مدل توسعه غربي مطرح شده، چه نسبتي ميان 

اين دو مدل و در نگاهي كالن تر بين تمدن اسالمي و تمدن غربي وجود دارد؟ آيا بايد كل تمدن 

غربي را به كناري نهاد و از نو به تمدن سازي اسالمي انديشيد؟ آيا بايد با نگاهي گزينش گر بوسيله 

كارشناسان متخصص و متعهد به استفاده از دست آوردهاي مثبت و طرد تبعات منفي تمدن غرب 

پرداخت؟ سه ديدگاه رايج در اين زمينه و نقد و بررسي آنها در بخش چهارم ذكر شده است.

د- روش كار طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كدام است؟ براي پياده سازي تعاليم ديني 

در جامعه چه فرايندي پيموده مي شود؟ ارتباط امر به معروف و نهي از منكر با اين مقوله چيست؟ 

وظيفه مديران و جامعه سازان در اين زمينه كدام است؟ و كدام مديران بهتر مي توانند جامعه را در 

اين زمينه هدايت نمايند؟ نسبت تعهد و تخصص مديران و اولويت هر كدام از آنها كدام است؟ اين 

مقوالت در بخش پنجم مورد بررسي قرار گرفته اند.

 (HDI) هـ- نسبت ميان شاخصهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت با شاخصهاي توسعه انساني

و مقايسه عوارض و ويژگيهاي تمدن اسالمي و غربي و مهتمرين مولفه هايي تمدن اسالمي در غالب 

سه جدول تطبيقي در بخش ششم و آخر مقاله مورد بررسي قرار مي گيرند. 

2- «جامعه» ديني
اصوًال جامعه جمع جبري افراد آن نيست و يك گروه انساني را در صورتي مي توانيم «جامعه» 
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بدانيم كه نوعي پايداري را در روابط اجتماعيشان حفظ نمايند. چنانچه محتواي اين روابط اجتماعي 

در يك جامعه، «ديني» باشد، مي توانيم آن جامعه را يك «جامعه ديني» بخوانيم حتي اگر همه 

و يا اكثريت «افراد» آن ديندار نباشند و اگر محتواي روابط اجتماعي در يك جامعه، «غير ديني» 

باشد؛ آن جامعه ديني نخواهد بود حتي اگر تمامي افراد آن ديندار باشند. شهيد مطهري با تعبير اين 

محتواي روابط اجتماعي به «روح جامعه» مطلب ظريف فوق را به خوبي تبيين مي نمايد: 

جامعه مركب حقيقي است از نوع مركبات طبيعي ولي تركيب روحها و انديشه ها و عاطفه ها و 

خواستها و اراده ها و باالخره تركيب فرهنگي نه  تركيب تن ها و اندامها. همچنانكه عناصر مادي در 

اثر تأثير و تأثر با يكديگر زمينه پيدايش يك پديده جديد را فراهم مي نمايند، افراد انسان كه هر 

كدام  با سرمايه اي فطري و سرمايه اي اكتسابي از طبيعت وارد زندگي اجتماعي  مي شوند، روحًا در 

يكديگر ادغام مي شوند و هويت روحي جديدي كه از آن به «روح جمعي» تعبير مي شود مي يابند.

در تركيب جامعه و فرد، تركيب، تركيب واقعي است، زيرا تأثير و تأثر و فعل و انفعال واقعي 

رخ مي دهد و اجزاي مركب كه همان افراد اجتماع اند، هويت  و صورت جديد مي يابند، اما به هيچ 

وجه كثرت تبديل به  وحدت نمي شود و «انسان الكل» به عنوان يك واحد واقعي كه كثرتها در او 

حل شده باشد وجود ندارد، انسان الكل همان مجموع افراد است و وجود اعتباري و انتزاعي دارد. 

(مطهري، ۱۳۷۲، ۲۶)

قرآن  براي «امت» ها (جامعه ها) سرنوشت مشترك، نامه عمل مشترك، فهم  و شعور، عمل، 

طاعت و عصيان قائل است. بديهي است كه «امت» اگر وجود عيني نداشته باشد، سرنوشت و فهم 

و شعور و طاعت و عصيان  معني ندارد، اين امر نشان مي دهد قرآن به نوعي حيات قائل است كه 

حيات  جمعي و اجتماعي است. حيات جمعي صرفًا يك تشبيه و تمثيل نيست، يك  حقيقت است، 

همچنانكه مرگ جمعي نيز يك حقيقت است در سوره اعراف آيه ۳۴ مي فرمايد: «و لكل امة أجل فاذا 

جاء أجلهم ال يستاخرون ساعة و ال يستقدمون» هر امتي (هر جامعه اي) مدت و پاياني دارد (مرگي 
دارد). پس آنگاه  كه پايان كارشان فرا رسد، ساعتي عقب تر يا جلوتر نمي افتند. در اين آيه سخن از 

يك حيات و زندگي است كه لحظه پايان دارد و تخلف  ناپذير است، نه پيش افتادني است و نه پس 

افتادني و اين حيات به «امت» تعلق دارد نه به افراد. بديهي است كه افراد امت نه با يكديگر و در 

يك لحظه بلكه به طور متفرق حيات فردي خود را از دست  مي دهند در سوره مباركه جاثيه آيه ۲۸ 

مي فرمايد: «كل امة تدعي الي كتابها» هر امت و جامعه اي به سوي «كتاب» و نوشته خودش براي 

رسيدگي  خوانده مي شود. پس معلوم مي شود نه تنها افراد هر كدام كتاب و نوشته و دفتري مخصوص  

به خود دارند، جامعه ها نيز از آن جهت كه در شمار موجودات زنده و شاعر و مكلف و قابل تخاطب 

هستند و اراده و اختيار دارند، نامه عمل دارند، و به سوي نامه عمل خود خوانده مي شوند در سوره 

انعام آيه ۱۰۸ مي فرمايد: «زينا لكل امة عملهم» عمل هر امتي را براي خود آنها زيبا قرار داديم اين 
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آيه داللت مي كند كه يك امت شعور واحد، معيارهاي خاص، طرز تفكر خاص پيدا مي كند، و فهم و 

شعور و ادراك هر امتي مخصوص خود آن است هر امتي با معيارهاي خاصي قضاوت مي كند (الاقل 

در مسائل مربوط به  ادراكات عملي). هر امتي ذوق و ذائقه ادراكي خاص دارد، بسا كارها كه  در 

ديده امتي زيبا و در ديده امتي ديگر نازيباست. جو اجتماعي امت است  كه ذائقه ادراكي افراد خود 

را اينچنين مي سازد. در تفسيرالميزان، در اين زمينه مطرح شده: اگر جامعه اي داراي روح  واحد و 

تفكر اجتماعي واحد شد حكم يك فرد انسان را پيدا مي كند و افرادش  همانند قوا و اعضاي انسان 

مي گردند كه ذاتًا و فعًال در شخصيت انسان مستهلك  مي باشند. (مطهري، ۱۳۷۲، ۳۴-۳۱) 

3- علم ديني
از رنسانس به اين سو، علم (در اينجا به معناي Science) ادعا نمود كه به دو دليل نبايستي در 

هيچ چهارچوبي مافوق خود محصور شود، دليل اول جهانشمولي و قابليت تجربه و آزمون به طور 

مشترك در سراسر جهان و توسط همه افراد صرفنظر از دين و مذهب و فرهنگ آنان است و دليل 

دوم كاربردهاي صحيح و مثبت و سازنده علم.

در رد دليل اول مي توان به روشني از مثال طور ماهيگيري ادينگتون استفاده كرد: «ادينگتون، 

داستان ماهيگيري را بيان مي كند كه از تور ماهيگيري با اندازه خاصي استفاده مي كند و در آخر به 

اين نتيجه گيري مي رسد كه همه ماهيان دريا به همان اندازه خاص هستند.» (نصر، ۱۳۸۷، ۱۸۹)

مثال فوق نشان مي دهد كه علوم جديد حتي اگر «اكتشافي» هم باشند، وابسته به «پيش 

فرضها» و ابزار محدود خود بوده و به دليل اين وابستگي نمي توانند ادعاي جهانشمولي و برتري بر 

دين و متافيزيك را نمايند؛ اما نكته عميقتر و دقيقتر اينجاست كه علوم طبيعت (به ويژه در شاخه 

نظري) بر خالف ادعاي خود نه «كشف» كه «تفسيري» از طبيعت را ارائه مي دهند؛ دكتر گلشني 

به خوبي اين مساله را در تبيين علم فيزيك روشن مي سازد: «آنهايي كه از نزديك، ناظر يا دست 

اندركار امور علمي نيستند، همه آنچه را كه در كتابهاي علمي آمده است يا دانشمندان از آنها صحبت 

مي كنند، واقعًًا يافته هاي علم دانسته و قطعي تلقي مي نمايند و از نقشي كه ايدئولوژيها و گرايشهاي 

فلسفي در كاوشهاي علمي و تفسير داده هاي تجربي ايفا كرده و مي كنند غفلت دارند. اگر دانشمندان 

صرفًا دنبال توضيح يافته هاي تجربي مي بودند تمايز ديني و غير ديني يا شرقي و غربي بودن علم 

نيز منتفي بود ولي مساله اين است كه دانشمندان بزرگ همواره در مقام توضيح همه جهان طبيعت 

بوده و كوشيده اند از تعميم يافته هاي محدود خود، نظريه هاي جهان شمول بسازند، نظرياتي كه 

بسيار فراتر از حوزه قابل دسترسي آنها بوده و در اين تعميم –و تفسير- پاي تعصبات و گرايشهاي 

ديني و فسلفي به ميان آمده است.» (گلشني، ۱۳۸۸، ۲)

در رد دليل دوم نيز بايستي توجه نمود «موفقيت علم كاربردي به هيچ وجه دليل پذيرفتن 
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عصمت و خطاناپذيري فرضيات علمي مطرح شده در آن نيست، مخترعين ماشين بخار در قرن 

نوزدهم تئوري فيزيكي اي را مورد استفاده قرار دادند كه امروزه از نظر علمي باطل به حساب مي آيد. 

حتي امروزه نيز يك فرضيه فيزيكي يا شيميايي ممكن است تغيير كند، در حاليكه كاربرد آن دست 

نخورده ادامه مي يابد.» (نصر، ۱۳۸۷، ۱۵۲-۳) 

بنابراين حتي در علوم دقيق و فني اي نظير فيزيك نيز مي توان قائل به فيزيك اسالمي و غربي 

بود، اما بايد توجه نمود «منظور از علم ديني اين نيست كه آزمايشگاهها و نظريه هاي فيزيكي كنار 

گذاشته شوند يا به طريقي جديد دنبال شوند و اين نيست كه فرمولهاي شيمي و فيزيك يا كشفيات 

زيست شناسي را از قرآن و سنت استخراج كنيم بلكه منظور قراردادن كليات قضايا در يك متن 

متافيزيكي ديني است» (گلشني، ۱۳۸۸، ۱۷۱) و همچنين توجه به اين نكته كه همواره جهت 

گيري كاربرد علوم را عاملي خارج از آن علم كنترل مي كند، عواملي نظير سياست، اقتصاد، حس 

ناسيوناليستي و يا گرايشات مذهبي، كنترل كاربرد علوم را در طول تاريخ به دست داشته و دارند و 

اطمينان از قرارداشتن جهت كاربردي يك علم در راستاي آرمانها و خواسته ها و اهداف يك دين، 

زمينه ساز شكل گيري علم ديني (علم آن دين) خواهد بود.

اين حقيقت در تعريف علوم انساني نظير اقتصاد، روان شناسي، جامعه شناسي، معماري و 

شهرسازي و ... به طريق اولي مشهودتر و قابل درك تر است. ولي تاكيد بر علوم فني در اين بخش به 

اين دليل بود كه برخي انديشمندان و نظريه پردازان جامعه (حتي در ميان دينداران و نظريه پردازان 

تمدن ديني) معتقدند ما با دست آوردهاي «عقالني» و «تجربي» غرب مشكلي نداريم كه سوء 

تعبير از اين موضوع باعث مي شود تمدن اسالمي را همان تمدن غربي منهاي عناصري نظير كازينو 

و ... بدانيم! آيا نهاد هايي نظير «بانك» و «اقتصاد پول محور» جزء دستاوردهاي غير عقالني و غير 

تجربي غرب هستند؟ آيا حتي در مقياس تصميمهاي روزمره فردي مي توانيم سهم هواها و آرزوها 

و اميال را از نقش عقل خالص فطري مجزا كنيم؟

بنابراين عقل نيز همچون علم مي تواند، هم در مرحله جهت گيري (كاربرد) متعبد هوي يا خدا۱ 

باشد و هم در مرحله گزينش پيش فرضهاي پيدا و پنهان، ملهم از يكي از اين دو.

4- نسبت الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و مدل توسعه غربي (نسبت مدرنيته و اسالم)
در اين زمينه سه ديدگاه اصلي وجود دارد كه ذيال به اختصار به آنها اشاره مي گردد: 

ديدگاه اول: مدرنيته اسالمي

ديدگاه اول مربوط به كارشناسان و مديراني است كه معتقد به «مدرنيته اسالمي» هستند. به 

اين معنا كه اعتقاد دارند تجدد امري تجزيه پذير است و لذا مي توان خوبيهايش را اخذ كرد آنگاه به 

َذ إَِالَهُه َهَوئُه (23) جاثيه  1أَ َفَرَءيَْت َمِن اتخََّ
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آن آهنگ اسالمي بخشيد؛ و اين امر از طريق كارگزاران و كارشناسان ديندار، كار مشترك كارشناس 

با دين شناس، تحصيل تخصصي دين شناسان در زمينه هاي كارشناسي صورت خواهد پذيرفت. 

دو ديدگاه در مقابل آنها وجود دارد كه اين دو ديدگاه معتقدند تجدد و مدرنيته تجزيه بردار نيست. 

چرا كه تجدد غير از جنبه هاي كمي و ملموس مانند سد، جاده، خيابان، برق، ماهواره، صنعت و ... حتي 

غير از ساختارهاي دموكراتيك، روح عميقتري نيز دارد و آن توسعه انساني و تحول انساني است كه 

در مغرب زمين اتفاق افتاده است ولذا توصيه مي شود كه بايستي توسعه را از توسعه انساني آغاز كرد 

و گرنه مانند ساختن برج از طبقة پنجم مي باشد. اصوالًً غرض از بحث تقدم توسعه سياسي نيز همين 

مطلب بوده و توصيه مي شود توسعه جامعه از اليه هاي باطني كه همان توسعه انساني است؛ آغاز گردد.

ديدگاه دوم: پذيرش كامل مدرنيته واصًالح قرائت ديني متناسب با جريان مدرنيته

يك تفكر (ديدگاه دوم) مي گويد زير بنا و روبناي تجدد خوب بوده وتنها راه حيات بشري در ساية 

مدرنيته است و تنها راه پيش روي انقالب اسالمي و جامعه ما مدرنيزاسيون مي باشد. ودر تضادها 

و تناقضهاي كه بين مدرنيته و آموزه ها و تعاليم و دستورات ديني به وجود مي آيد، بايستي قرائت 

ديني اصًالح گردد؛ اين مسئله بوسيله تئوري هايي مانند قبض و بسط و نظريه هاي هرمنوتيكي، 

تئوريزه شده است. تئوري قبض و بسط نمودي از همان نظريه هرمنوتيك و زبان شناسي حسي و 

تأويل زباني مغرب زمين است كه در قالب ادبيات شرقي ارائه گرديده است.

اين انديشه مي گويد اصوالًً نمي توان مدرنيته راتجزيه كرد و نمي توان صنعت و هنر را از اقتضائات 

خودش مجزا نمود و اصوالًً تجدد از صنعت آغاز نشده است بلكه از توسعه انساني آغاز گرديده است. 

ليبراليزم و قبل از آن اومانيزم، روح تجدداند. انسان مداري همان چيزي است كه امروزه در علم حقوق 

بنام حقوق انسان طبيعي تعريف مي شود و آن، حق در مقابل تكليف است يعني انسان حتي در مقابل 

خداي متعال هم مكلف نيست و اين اساس انديشة سياسي برخي از روشنفكران مسلمانان نيز مي باشد.

ديدگاه سوم: مردود بودن تمامي مدرنيته، و ايجاد تمدن اسالمي

اما ديدگاه سوم ضمن تاييد تجزيه پذير نبودن و ديني شدني نبودن مدرنيته نتيجه مي گيرد 

اسالمي كردن مدرنيته تخيلي بيش نيست. اگر مدرنيته در الگوي صنعتي و تعريفي كه از رفاه 

طبيعي انسان مي كند پذيرفته شود، در همه حوزه ها بايستي پذيرفته شود؛ لذا ديدگاه سوم معتقد 

است چون مدرنيته، اسالمي شدني نيست، از زير تا بم قابل قبول نيست و پيشنهاد آن هم «تمدني 

اسالمي» است. به همين جهت به شدت با مدرنيزاسيون و اصًالح قرائت ديني ـيعني اينكه دين 

به نفع مدرنيته قرائت شود و به تعبير ديگر دين تحريف شودـ مخالفت مي كند هر چند براي آن 

منطقي درست شود مانند تأويل حسي (هرمنوتيك) يا تئوري قبض و بسط يا ديناميزم قرآن كه 

همه به معناي تأويل دين به نفع عينيت است و همان منطق تحريف قرآن و معارف ديني است؛ نه 

تفسير معارف ديني. ديدگاه سوم مدعي تمدن اسالمي است و خواستار تالش جدي در اين زمينه. 
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با تكيه به نرم افزار تجدد و علم سكوالر هرگز نمي توان تمدن اسالم را پي ريزي كرد و اصوالًً صنعت 

سكوالر صنعت اسالمي نيست. (ميرباقري، ۱۳۸۹:۳۰-۳۳ با تلخيص و تصرف)

درك رواياتي نظير حديث قدسي زير با اين ديدگاه ساده تر مي شود:

اِدِق ع أَنَُّه َقاَل- َأْوَحي اهللاَُّ َعزَّ َو َجلَّ إَِلي َنِبيٍّ ِمْن أَْنِبَيائِِه ُقْل  َو َرَوي ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمْسِلٍم َعِن الصَّ

لِْلُمْؤِمِنيَن ... َال َيْسُلُكوا َمَساِلَك  َأْعَداِئي  َفَيُكوُنوا َأْعَداِئي َكَما ُهْم َأْعَداِئي  (من ال يحضره الفقيه، جلد 

(۲۵۲ :۱

و حديث نبوي: من  تشّبه  بقوم  فهو منهم. (نهج الفصاحه: ۷۳۷) 

هر كس خود را شبيه به قومي نمايد از آن قوم محسوب مي شود.

البته مقصود طرفداران اين ديدگاه اين نيست كه هيچ تعامل و ارتباطي بين جامعه ديني با 

جامعه مدرن نبايد باشد، بلكه مي توان از «محصوالت» تمدن غربي (دست كم در دوره گذار) استفاده 

نمود به شرط اينكه «الگوي تدوين شده و نظام مندي» براي تمدن ديني در اختيار داشته باشيم، 

و بدانيم هر محصولي به دنبال خود شبكه اي پنهان از مفاهيم و ساختارها را به دنبال مي آورد. براي 

تقريب به ذهن مي توان اينگونه مثال زد كه الگوي هاضمه موجود زنده ديگري را نمي توان به جاي 

الگوي هاضمه انسان به كار برد ولي چنانچه الگوي هاضمه مناسب و طراحي شده اي داشته باشيم، 

مي توانيم از طيف زيادي از «محصوالت» جانوري (از چهارپايان و بندپايان (زنبور عسل) تا ماكيان و 

آبزيان) استفاده نماييم. اين در حالي است كه طرفداران ديدگاه اول (مدرنيته اسالمي) «الگوهاي» 

مورد نياز براي اداره و ساخت جامعه و كشور را از تمدن غربي اخذ مي كنند، نظير مدل توسعه؛ و 

طي طريقي كه نه در تزيينات و جزييات و شعارها بلكه در اصول و جهت و نظام با الگوهاي مدرنيته 

در تنافر يا تضاد باشد را انحراف مي دانند۱. اين امر اهميت تالش در جهت تدوين الگوهاي اسالمي 

ايراني پيشرفت را خاطر نشان مي سازد.

5- روش و فرآيند طراحي و تدوين «الگوي اسالمي ايراني پيشرفت»، مديران و دينداران
مراحل طراحي و تدوين «الگوي اسالمي ايراني پيشرفت» شامل سه مرحله زير مي گردد:

۱- استخراج و تدوين شاخصه هاي جامعه انساني مطلوب از منظر اسالم 

۲- ارزيابي و آسيب شناسي وضع موجود بر مبناي سنجش شاخصه هاي فوق

۳- معادله و الگوي تغيير و حركت از وضع موجود به وضع مطلوب

براي طي كردن مرحله اول بايستي به دو نكته ذيل توجه نمود:

الف- جامعه انساني مطلوب اسالمي محدود به دامنه احكام شريعت (به معناي مصطلح آن) 

1. به عنوان مثال هاشمي رفسنجانى رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت در گفت و گوي رسانه اي خود در تاريخ 91/9/25 مي گويد:«بزرگ ترين 
انحراف، انحراف از توسعه و سازندگي كشور است.»
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نبوده و بررسي آن بايستي با يك احاطه همه جانبه به تعاليم اسالمي هر سه زمينه احكام (شريعت)، 

اعتقادات و اخالق را در برگيرد. براي تقريب به ذهن مي توان اين سه حوزه را به جسم و روان و روح 

يك انسان تشبيه نمود كه پرورش و سعادت انسان در گرو توجه به هر سه است، هم افراط در توجه 

به جسم (احكام) بدون توجه به روان (يا قوه ناطقه يا عقل) و روح، ابتر و بي حاصل است و هم نمي 

توان با تاكيد بر اصل بودن عقل و قوه ناطقه (اعتقادات) و روح (اخالق)، قوام اين دو به جسم انساني 

را فراموش و يا تكذيب نمود.

ب- در استخراج و تدوين شاخصه ها نمي توان به صورت توصيه هاي كلي و بدون در نظر گرفتن 

اولويت ها و با ديدي انتزاعي و منفصل، شبكه اي بودن و وجود تزاحم در برخي احكام و شاخص ها 

را ناديده گرفت. به بيان ديگر:

«روش استنباط احكام حكومتي [و اجتماعي] غير از استنباط احكام فردي است و الزمه آن 

تكامل در علم اصول مي باشد؛ يعني احكام «توزيِع» «قدرت، ثروت و اطالعات» و نحوه «توليِد» 

«قدرت، ثروت و اطالعات» و نحوه «مصرف» آنها. بنابراين بايد روش استنباط ديگري داشته باشيد 

تا احكام اين امور مشخص شود. حال براي استنباط احكام «نظام» چه اموري الزم است؟ يكي از 

بحثهاي اصول، بحث «تزاحم» است. [در امور فردي] تزاحم در مورد و مصداق است نه در عنوان 

كلي؛ مانند وقتي كه بچه اي در آب افتاده و نماز هم نزديك است قضا شود كه مي گويند حفظ نفس 

محترمه واجب است و شما بايد نماز را به تأخير بيندازيد و بچه را نجات بدهيد. به اين، «مورد» 

گفته مي شود، ولي بين «عنوان» َصّل و اَنقذ  الغريق به صورت كلي و بين «مالك ها» تعارضي وجود 

ندارد. بنابراين تزاحم در «مورد» مطرح مي شود. اين به خالف «الگوي تخصيص» است كه در آن 

[في المثل] مي گوييد: از اين منبع درآمد موجود چه سهمي از آن را به اين كار و چه سهمي از آن 

 را براي آن كار و چه سهمي را براي كار ديگري اختصاص دهيم [تا جامعه مطلوب اسالمي شكل 

گيرد]» (حسيني الهاشمي، بي تا: ۳۰) 

اين امر نشان دهنده لزوم نگرشي عميق تر به تعاليم ديني است كه از چنين نگرشي به 

تعابيري مختلف همچون: «نگرش سيستمي» (واسطي، ۱۳۸۸)، «فقه اكبر»، «بينش تمدني»، 

«دكترينولوژي تمدن اسالمي» و «فقه تخصصي» و... تعبير شده است.

مراحل دوم و سوم در واقع دو مرحله نقد و طرح بوده، كه در مرحله دوم عناصر و نظام اجتماعي 

معاصر، از منظر شاخصه هاي جامعه انساني اسالمي مورد بررسي، نقد و آسيب شناسي قرار مي گيرند 

و سپس در مرحله بعد راهكارهايي به منظور رفع تناقضات و نقاط منفي و خلق وطراحي معادالت و 

الگوهاي حركت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب طراحي و پيشنهاد مي گردند.

فعاليت در اين زمينه در باالترين سطح از امر به معروف و نهي از منكر قرار دارد، چرا كه انجام 

منكر داراي سه مرحله است:
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۱- ارتكاب منكر؛ به اين معنا كه انسان شخصًا منكر يا گناهي را «مرتكب» مي گردد؛

۲- «اشاعه» منكر؛ كه معناي آن برنامه ريزي براي گسترش گناه و منكر است. مانند برنامه 

ريزي و ايجاد ميكده و...

۳- اقامه ي منكر؛ كه معناي آن تدبير و برنامه ريزي در جهت تبديل منكرها به ارزش هاي 

اجتماعي از طريق تغيير در نظام ارزشهاي انسان يا هنجارهاي اجتماعي است. در تقابل با اقامه منكر 

از طريق سرپوش گذاشتن روي فطرت ها، انبياء فطرت توحيدي بشر را در مسير عبوديت شكوفا 

مي كنند؛ مانند يك كشاورز كه استعداد يك دانه را با تدبير و مراقبت شكوفا كرده و از دانه، يك گل 

زيبا به بار مي آورد. فهم انسان، در اثر پرورش انبياء، از خوبي و بدي، زشتي و زيبايي و از بايسته و 

نابايسته متناسب با فطرت توحيدي و بندگي خداي متعال، وسعت مي يابد.

از اين رو دستگاه ابليس تمام تالش خود را به كار مي بندد كه مانع شكوفايي فطرت توحيدي 

انسان شود؛ دستگاه ابليس مي كوشد دركي ديگر از خوبي و بدي در جامعه ايجاد كند و پس از آن 

بسترهاي مناسب با آن را اعم از ساختارهاي اجتماعي، عقالنيت اجتماعي و حتي دانش، هنر، ادبيات، 

فن آوري و محصوالت و در نهايت سبك زندگي متناسب با آن را نيز فراهم كند.

از سوي ديگر كساني كه به دنبال اقامه معروف هستند، در جهت شكل گيري جامعه بر محور 

ارزش هاي الهي برنامه  ريزي مي كنند. اين برنامه ريزي شامل نظامات و ساختارهاي اجتماعي، 

عقالنيت، دانش، هنر، ادبيات و حتي فناوري  ها و محصوالت اجتماعي متناسب با جامعه الهي است. 

اينان تالش مي كنند تا ارزش هاي الهي، ارزش هاي حاكم جامعه شوند از همين رو لوازم تحقق اين 

ارزش ها را نيز فراهم مي نمايند تا آنجا كه سبك زندگي اجتماعي در همة شئون، بر محور همين 

ارزش ها شكل گيرد. «حتي اعمالي و اورادي كلها وردًا واحدا و حالي في خدمتك سرمدا» بنابراين 

بدترين منكر، اقامه ي منكر و بهترين معروف اقامه معروف است. احياي ارزش هاي الهي، بستر سازي 

جهت تحقق آنها در زندگي اجتماعي و تسري آنها در سبك زندگي جامعه، بهترين معروف است. 

(ميرباقري، ۱۳۸۹، ۳۳)

نكته مهم در امر به معروف و نهي از منكر در اين سطح، پرهيز از نگاهي صرفًا ارشادي و توصيه اي 

است، همانگونه كه امام صادق عليه السالم از شيعيان خواسته اند كه: ُكوُنوا ُدَعاَة النَّاِس  بَِغْيِر أَْلِسَنِتُكم  

(مشكاه االنوار، ۱۳۴۴، ۷۷)؛ و همانگونه كه تمدن رقيب در اقامه سبك زندگي مورد نظر خود به 

جاي صدور بيانيه و كتابها و سخنرانيهاي اعتقادي، به بسترسازي و نظام سازيهايي مي پردازد كه 

جامعه هدف را آگاهانه يا ناآگاهانه به مدل توسعه مورد نظر خود راهبري مي كند۱. براي اصًالح 

سبك زندگي بايستي به طراحي الگوهاي الزم در نظامهاي مختلف اقتصادي، آموزشي، فرهنگي، 

1. به عنوان مثالي در اين زمينه مي توان به نقش عروسك هاي باربي در تغيير الگوي پوشش و آرايش و حتي رژيم تغذيه دختراني اشاره كرد كه از 
خردسالي از اين عروسك الگو گرفته اند. 
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اطالع رساني و رسانه اي، شهرسازي و ... با يك نگرش سيستمي پرداخت.

بر اين اصل تاكيد مي گردد كه وجود الگوهاي اسالمي اداره جامعه مقدم بر وجود مديران مسلمان 

است كه طبق الگوهاي غربي به اداره كشور مي پردازند و در پاسخ به سوال اولويت تعهد يا تخصص 

يك مدير بيان مي دارد كه چنانچه الگوها و معادله هاي مناسب به همراه سنجه هاي دقيق و كمي 

براي اداره نظام طراحي و تبيين گردد، حتي نتيجه كار مدير غيرمتعهد و غربي نيز اسالمي شدن 

جامعه خواهد بود و اداره نظام با الگوهاي غربي توسط متعهدترين و معتقدترين مديران نتيجه اي 
جز غربي شدن (و به تعبيري Americanization) نخواهد داشت.۱

6- استخراج و تدوين شاخصه هاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
مديريِت فرايند پيچيده و چندجانبه ساخت و پيشرفت تمدن اسالمي، نيازمند الگوهاي دقيق، 

عملياتي و قابل اندازه گيري است. اسالمي سازي الگوي پيشرفت، به صرف توصيه ها و دستورالعملهاي 

اخالقي و كلي ميسر نخواهد شد، بلكه ضروري است پس از استخراج آرمانها و اهداف در هر زمينه 

از آموزه هاي اسالمي، بوسيله فرايندهاي عقالني- تجربي به عملياتي سازي اين آرمانها بپردازيم. در 

اين راستا تعريف شاخصه هاي كّمي اولين گام اساسي است و همانگونه كه تعريف شاخصهاي توسعه 

انسانيHDI ۲ يكي از اقداماتي است كه تمدن غربي براي كنترل گام برداشتن در مسير اهداف خود 

تعريف نموده، تمدن اسالمي نيز نياز به شاخصهاي قابل اندازه گيري و مشخص دارد، شاخصه هاي 

كه در اصل ميزان فاصله ما با شرايط مطلوب را اندازه گيري و معين مي كنند.

اين مقاله با تمركز بر مرحله اول (ازمراحل سه گانه تمدن سازي كه در بخش قبل به آن اشاره 

شد) به چگونگي استخراج شاخصه ها پرداخته و سعي مي نمايد شاخصهايي را شناسايي و معرفي 

نمايد كه واجد ويژگيهاي زير باشند:

۱- اين شاخصها بايستي حداكثر انطباق ممكن با ويژگيهاي تمدن و جامعه اسالمي را دارا 

باشند، نه اينكه به شاخصهايي اكتفا گردد كه «حداقل» اختالف و تعارض را با دين داشته باشند.۳ 

۲- همانگونه كه ذكر شد، استخراج اين شاخصها نيازمند به نگرشي سيستمي هم به «دين» و 

هم به «الگوهاي توسعه و تمدن سازي» است.

۳- بررسي شاخصهاي توسعه انساني (HDI) و آثار پيدا و پنهان آن از مهمترين اقدامات الزم 

در زمينه بررسي تطبيقي مدل توسعه با الگوي پيشرفت است.

سه شاخص توسعه انساني عبارتند از: اميد به زندگي، درآمد سرانه و آموزش 

1  براي تقريب به ذهن مي توان يك سفر زيارتي را مثال زد كه با خلباني غير مسلمان هم امكان پذير است، و در مقابل سفري حرام كه ايمان و تعهد 
خلبان يا راننده وسيله سفر وقتي مسير و مقصد از قبل مشخص و قطعي شده و عملكرد خلبان با آن سنجيده مي شود، بي تاثير است.

2. Human Development Index
3. تعابيري نظير «فقه حكومتي» و «فقه اكبر» به اين مهم اشاره دارند.
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سه ويژگي منفي تمدن غربي (كه از داليل اصلي عدم دنباله روي انديشمندان مسلمان جامعه 

از مدل توسعه غربي بوده) عبارتند از:

۱- فردگرايي ۲- مصرف زدگي و تكاثر؛ افزايش فاصله طبقاتي ۳- حس گرايي و مادي گرايي

بدون يك نگرش سيستمي، هر سه شاخصه HDI را مي توان با روايات مربوط به طول عمر و 

روزي وسيع و ضرورت كسب علم انطباق داده و براي استفاده در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 

توصيه نمود در حاليكه نگاهي دقيق و نظام مند نشان مي دهد بين سه عارضه منفي تمدن غربي با 

سه شاخصه توسعه انساني فوق الذكر ارتباط مبنايي و ريشه اي وجود دارد؛ لذا شاخصهايي كه براي 

سنجش ميزان اسالمي بودن الگوي پيشرفت جامعه تعريف مي شوند بايستي بتوانند روند حركت 

جزئي و كلي نظام و تاثيرات آن را به زباني كّمي و قابل كنترل تبديل كنند:

جدول ۱- مقايسه عوارض مدل توسعه غربي و ويژگيهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 

ويژگيهاي جايگزين الگوي اسالمي ايراني پيشرفتمهمترين عوارض منفي مدل توسعه غربي

خانواده محوري در مقياس خانواده و ايثار، تعاون، فردگرايي
حس مسووليت و نظارت اجتماعي در مقايس جامعه

مصرف زدگي، تنوع طلبي، تكاثر و افزايش فاصله 
قناعت و عدالت اقتصادي و اجتماعيطبقاتي

معناگرايي، ايمان به غيب، آخرت محوريحس گرايي و مادي گرايي

جدول ۲- مقايسه ويژگيهاي برتري دهنده مدل توسعه غربي در مقايسه با تمدنهاي سنتي و 

ويژگيهاي تمدن نوين اسالمي

مهمترين ويژگي هاي غلبه دهنده تمدن غربي بر 
ويژگيهاي جايگزين در تمدن نوين اسالميتمدن هاي سنتي

توجه به رفاه انسان، تحريك طمع انسانها نسبت به 
نيازهاي دنيوي و ايجاد نيروي محركه قوي غريزي 

فردي و اجتماعي
تحريك فطرت انساني بر اساس محبت، آرامش، نوع 

دوستي و ايثار

ايجاد قابليت تغييرات وسيع با قدرت تمركز سرمايه 
(كاپيتاليسم)

قدرت تحرك بي نظير و پرجرأت اقتصادي با 
نشانه هاي:

كاهش نرخ بيمه گري، افزايش ريسك پذيري 
اقتصادي و كاهش ميل به مال اندوزي از طريق اقامه 

عملي و عيني آموزه هاي:
توكل، زهد، روحيه جهادي و دوري از ربا و تكاثر 
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جدول ٣- بررسي تطبيقي شاخصه ها بين مدل توسعه غربي و الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

ابعاد پنج گانه 
ميزان الگوي اسالمي ايراني پيشرفتمدل توسعه غربيمطلوبيت

انطباق

مطلوبيت 
زياداميد به زندگي، سالمت جسمياميد به زندگي، سالمت جسميجسمي

مطلوبيت 
فكري- رواني

آرامش دروني، آموزش عمومي و 
تخصصي، مهارتهاي فردي زندگي

آرامش دروني، آموزش به همراه 
متوسطتهذيب، تزكيه و غلبه بر نفس 

مطلوبيت 
جمعي

كاهش جرم، احترام به عقايد، آزاديها 
و حقوق ديگران، تحمل عقايد مخالف 

خانواده محوري، ايثار و تعاون و حس 
مسووليت و نظارت اجتماعي؛ عدالت 

اجتماعي
كم

مطلوبيت 
محيطي

حفظ محيط زيست، نظافت و 
پاكيزگي محيطهاي شهري و انساني

حفظ و اعتالي محيط زيست، نظافت 
و طهارت و سالمت محيطهاي شهري 

و انساني
زياد

مطلوبيت 
پايدار

پايداري مطلوبيتهاي فوق در مقياس 
نسلهاي آينده

پايداري مطلوبيت هاي فوق در 
مقياسي با ميل به بي نهايت در دنيا 

و آخرت
حداقل

به منظور روشن شدن بيشتر تاثيرات استفاده از شاخصهاي فوق يك مثال از رديف سوم جدول 

يعني «خانواده محوري» بررسي مي گردد:

در دنياي سنتي (قبل از مدرن) امكان فعاليت اقتصادي براي هر يك از اعضاي جامعه از طريق 

نهاد خانواده فراهم مي شد و نوع و محل كسب و پيشه از اين نهاد اعتبار مي پذيرفت، حتي امكان 

تحرك فضايي و كالبدي در امري نظير ساخت مسكن نيز بدون حمايت و وجود نهاد «خانواده» براي 

«فرد» متصور نبود. بدون اينكه امكان تحرك انديشه و فكري افراد سلب گردد، همچنانكه پيدايي 

شخصيتهاي نظير ابن سينا و فارابي و ... در چنين فضايي ميسر گرديده. در حاليكه در دوران مدرن 

هر انسان به عنوان يك «شخص» يا «شهروند» از حقوقي صرفنظر از «خانواده» خود برخوردار شد 

و امكان كار در كارخانجات صنعتي و اقامت در خانه هاي سازماني كارگري براي «افراد» فراهم شده 

و كارگران به آن تشويق شدند؛ و اگر روابط خانوادگي و فعاليتهاي اين نهاد نظير تربيت فرزندان 

و صرف غذا مانع حضور كارگران ارزان قيمت زن در كارخانجات صاحبان «سرمايه» مي شد، اين 

وظايف نهاد خانواده به نهادهاي جايگزيني چون مهد كودك ها و فست فود ها محول مي گرديد 
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تا جاييكه حتي براي فرد امكان ارضاي نيازي چون غريزه جنسي هم خارج از «نهاد خانواده» به 

رسميت شناخته شد و صنايع و نهادهايي به اين منظور طراحي و تاسيس شد.۰

اگر در مقابل و با توجه به تاكيدات فراوان آيات و روايات بر ارزش نهاد خانواده و احترام به 

والدين و سنت نبوي بودن ازدواج و صله رحم و ... يكي از شاخصه هاي تمدن اسالمي را خانواده 

محوري بدانيم، بايستي همه نظام هاي اجتماعي و طرحها و برنامه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، 

اجتماعي و سياسي را با اين شاخص نيز بسنجيم؛ به عنوان مثال در طرحهاي عمران شهري سرانه 

فضاي خانواده بايستي بسيار متفاوت از آنچه كه به نهاد خانواده در تمدن غربي اختصاص داده 

شده است در نظر گرفته شود۱ و امكان تحرك و تشخص فضايي و كالبدي اين نهاد در نظر گرفته 

شود. سنجش اعتبار اقتصادي براي اعطاي وام بر مبناي اعتبار اقتصادي خانوادگي، در نظر گرفتن 

سهميه تحصيالت تكميلي براي متاهلين، طول دوره تحصيل متفاوت براي خانمها و آقايان با توجه 

به محوريت و قواميت حضور خانمها در خانواده، تاكيد بر جايگاه واال و نقش مهم مادران و همسران 

به جاي نشر مفاهيم فمينيستي از نمونه اقدامات بستر سازانه اي است كه مي تواند جايگاه خانواده در 

جامعه اسالمي را بهبود بخشد. مثالهاي فوق ضرورت پرهيز از نگاه ارشادي و توصيه اي كه در بخش 

پنجم به آن اشاره شد را روشن تر مي سازند. كاهش سن ازدواج، كاهش ميزان طالق و ساعات صرف 

وقت در كنار خانواده مي تواند سه شاخص پيشنهادي كمي براي سنجش ميزان اسالمي بودن الگوي 

پيشرفت جامعه در اين حوزه تلقي گردد. 

7- جمع بندي و نتيجه گيري
جامعه جمع جبري افراد آن نيست و يك گروه انساني را در صورتي مي توانيم «جامعه» بدانيم 

كه نوعي پايداري را در روابط اجتماعيشان حفظ نمايند. چنانچه محتواي اين روابط اجتماعي در 

يك جامعه، «ديني» باشد، مي توانيم آن جامعه را يك «جامعه ديني» بخوانيم حتي اگر همه و يا 

اكثريت «افراد» آن ديندار نباشند و اگر محتواي روابط اجتماعي در يك جامعه، «غير ديني» باشد؛ 

آن جامعه ديني نخواهد بود حتي اگر تمامي افراد آن ديندار باشند.

عقل نيز همچون علم مي تواند، هم در مرحله جهت گيري (كاربرد) متعبد هوي يا خدا باشد و 

هم در مرحله گزينش پيش فرضهاي پيدا و پنهان، ملهم از يكي از اين دو.

فرآورده هاي عقالني جامعه غرب و در رأس آن مدل توسعه، ساختار و روابط محتواي جامعه را 

مطابق با خواستهاي تمدن غربي طراحي كرده و استفاده از الگوهاي آنها، جامعه ما را به يك جامعه 

مادي و غير ديني تبديل خواهد كرد. اگر مدرنيته در الگوي صنعتي و تعريفي كه از رفاه طبيعي انسان 

1. در بازديد حضوري يكي از متخصصان معماري ايراني از سنگاپور، مقامات محلي از اعطاي 50 درصد تخفيف خريد خانه به كساني خبرداده بودند كه در 
آپارتمان و طبقه اي خانه بخرند كه والدينشان در آنجا ساكن هستند و علت اين امر را تحقيقاتي عنوان كرده بودند كه نشان مي داد اين همجواري باعث كاهش 

جرم و در نهايت كاهش هزينه هاي پليسي و قضايي و امنيتي خواهد شد. (سخنراني دكتر صارمي، سال 91، كتابخانه مركزي شهرداري اصفهان)
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مي كند پذيرفته شود، در همه حوزه ها بايستي پذيرفته شود. فقط وقتي مي توان از «محصوالت» 

تمدن غربي (دست كم در دوره گذار) استفاده نمود كه «الگوي تدوين شده و نظام مندي» براي 

تمدن ديني در اختيار داشته باشيم، و بدانيم هر محصولي به دنبال خود شبكه اي پنهان از مفاهيم 

و ساختارها را به دنبال مي آورد كه يك كارشناس مميز متعهد با نگاهي غير سيستمي و فردي نمي 

تواند اين شبكه را كشف، پااليش و خنثي كند.

وجود الگوهاي اسالمي اداره جامعه مقدم بر وجود مديران مسلماني است كه طبق الگوهاي 

غربي به اداره كشور مي پردازند و در پاسخ به سوال اولويت تعهد يا تخصص يك مدير بيان گرديد 

كه چنانچه الگوها و معادله هاي مناسب به همراه سنجه هاي دقيق و كمي براي اداره نظام طراحي 

و تبيين گردد، حتي نتيجه كار مدير غيرمتعهد و غربي نيز اسالمي شدن جامعه خواهد بود و اداره 

نظام با الگوهاي غربي توسط متعهدترين و معتقدترين مديران نتيجه اي جز غربي شدن (و به تعبيري 

Americanization) نخواهد داشت.

 مديريِت فرايند پيچيده و چندجانبه ساخت و پيشرفت تمدن اسالمي، نيازمند الگوهاي دقيق، 

عملياتي و قابل اندازه گيري است. اسالمي سازي الگوي پيشرفت، به صرف توصيه ها و دستورالعملهاي 

اخالقي و كلي ميسر نخواهد شد، بلكه ضروري است پس از استخراج آرمانها و اهداف در هر زمينه 

از آموزه هاي اسالمي، بوسيله فرايندهاي عقالني- تجربي به عملياتي سازي اين آرمانها بپردازيم. در 

اين راستا تعريف شاخصه هاي كّمي اولين گام اساسي است و همانگونه كه تعريف شاخصهاي توسعه 

انساني HDI يكي از اقداماتي است كه تمدن غربي براي كنترل گام برداشتن در مسير اهداف خود 

تعريف نموده، تمدن اسالمي نيز نياز به شاخصهاي قابل اندازه گيري و مشخص دارد، شاخصه هاي 

كه در اصل ميزان فاصله ما با شرايط مطلوب را اندازه گيري و معين مي كنند.

سه شاخص توسعه انساني تمدن غربي عبارتند از: اميد به زندگي، درآمد سرانه و آموزش. بدون 

يك نگرش سيستمي، هر سه شاخصه HDI را مي توان با روايات مربوط به طول عمر و روزي وسيع 

و ضرورت كسب علم انطباق داده و براي استفاده در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت توصيه نمود ولي 

 HDI سه عارضه مهم تمدن غربي ارتباط ريشه اي با سنجش مسير توسعه بوسيله اين سه شاخص

دارند؛ اين سه عارضه مهم عبارتند از:

 فردگرايي

 مصرف زدگي و تكاثر؛ افزايش فاصله طبقاتي

 حس گرايي و مادي گرايي

و ويژگيهاي جايگزين آنها در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت عبارتند از:

 خانواده محوري در مقياس خانواده و ايثار، تعاون، حس مسووليت و نظارت اجتماعي در مقايس 

جامعه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مفاهيم، مبانى و اركان پيشرفت    761 

 قناعت و عدالت اقتصادي و اجتماعي 

 معناگرايي، ايمان به غيب، آخرت محوري

نيل به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت نيازمند تبديل ويژگيهاي فوق به شاخصه هاي كّمي و 

قابل كنترل است تا بتوان جهت حركت برنامه و طرحها را با اين مقياسها كنترل و بهبود آن را 

از دولتمردان مطالبه نمود ولي با توجه به رقابتي بودن دنياي امروز، عالوه بر تالش براي انطباق 

حداكثري الگوي اداره جامعه با موازين و آموزه هاي اسالم، بايستي الگويي طراحي نمود كه قدرت 

رقابت با مدل توسعه غربي را نيز در عرصه عمل داشته باشد، امري كه در پاسخ به آن مولفه هاي 

جدول شماره دو طراحي شدند: 

 تحريك فطرت انساني بر اساس محبت، آرامش، نوع دوستي و ايثار

 شيريني و جذابيت طعم پيشرفت به همراه دو عنصر عدالت اجتماعي و آرامش دروني (با ميل به 

زمان بي نهايت)

 قدرت تحرك بي نظير و پرجرأت اقتصادي با نشانه هاي: كاهش نرخ بيمه گري، افزايش ريسك 

پذيري اقتصادي و كاهش ميل به مال اندوزي از طريق اقامه عملي و عيني آموزه هاي: توكل، زهد، 

روحيه جهادي و دوري از ربا و تكاثر 

مولفه هاي فوق با يك نگرش سيستمي (معادله مطلوبيت پنج بخشي طبق جدول شماره سه) 

تدوين شده اند، استخراج شاخصهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بر مبناي اين دو دسته مولفه 

سه گانه، هم وجه اسالمي بودن الگو را موجب مي شود و هم رقابت پذيري آن را در تقابل با مدل 

توسعه غربي فراهم مي كند.
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