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الگوي اسالمي ايراني پيشرفت: هويت دانشجويان و الزامات آن
حسين خوشبخت۱،  راحيل خوشبخت۲

چكيده
سابقه طرح الگوي پيشرفت متناسب با نظام جمهوري اسالمي ايران در كالم رهبر معظم 

انقالب به سال ۱۳۸۵ بر مي گردد، كه دغدغه هاي ايشان در ديدار با دانشجويان مطرح گرديد. يكي 

از مباحث مهمي كه مقام معظم رهبري در سخنراني هاي مختلف، به ويژه در چند سال اخير بر 

روي آن تاكيد ورزيده اند، نقش و جايگاه دانشجويان در تدوين و دست يابي به الگوي اسالمي-ايراني 

پيشرفت است. در اين مقاله با بيان مفهوم هويت و ابعاد آن و همچنين بيان الگوي اسالمي ايراني 

پيشرفت از ديدگاه مقام معظم رهبري سعي شده است به الزامات هويت دانشجو براي دست يابي به 

الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت پرداخته شود. 

كليدواژه ها: الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، هويت، هويت ديني، دانشجو

Ho.khoshbakht@gmail.com                                                                                ١. کارشناس ارشد توسعه روستايي، دانشگاه تهران

٢. دانشجوي کارشناسي، دانشگاه هرمزگان
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864   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
1. مقدمه

شكست الگوهاي توسعه متكي به عامل اقتصاد كه در دهه هاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، پرطرفدارترين 

و رايج ترين الگوهاي توسعه، در كشورهاي مختلف و به ويژه، كشورهاي در حال پيشرفت بودند، 

همراه اهميت يافتن عامل فرهنگ در بحث هاي مربوط به توسعه، از اواسط دهه ۱۹۸۰ به اين 

سو، اشتياق به تدوين الگوهاي مناسب تر براي دست يابي به رشد و توسعه را كه با موقعيت بومي و 

محلي كشورها سازگار باشد، بيش از پيش، در دوران پس از جنگ سرد افزايش داد. در اين ميان، 

كشورهايي كه در گذشته عقب مانده يا جهان سوم ناميده مي شدند و در يكي دو دهه اخير، عنوان 

محترمانه تر در حال پيشرفت را گرفتند، با شوق و حرارت بيشتري، در اين مسير به تكاپو پرداختند. 

در واقع به اعتبار مي توان گفت گفتمان دست يابي به الگوي توسعه بومي با تكيه بر عنصر فرهنگ، 

جايگزين گفتمان هاي قديمي تر جهان سوم گرايي و اصالت و بومي گرايي شده است كه گفتمان هاي 

رايج روشن فكران جهان سوم، در دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ بودند (پايا، ۱۳۸۸،۳۲). پيروزي انقالب 

اسالمي   در ايران موجب شد رويكردهاي ضد غربي، در جهان سوم و به ويژه، در كشورهاي اسالمي 

كه به واسطه فقر نظري ايدئولوژي هاي ماركسيستي و ناسيوناليستي، كم و بيش از نفس افتاده بودند، 

انرژي تازه اي پيدا كنند و اين بار، مجهز به آموزه هايي كه معنويت بيشتري داشتند، عليه جنبه هاي 

ضد بشري تمدن جديد حركت كنند. از آنجا كه يكي از باورهاي اصلي انقالبيون آن بود كه انقالب 

اسالمي طرحي نو براي عالم و آدم دارد و شيوه اي جايگزين براي مدل هاي شرقي و غربي، براي 

زيستن انساني ارائه مي دهد، طبيعي بود كه انديشه توليد پديدارهايي همچون علم و فناوري ايراني– 

اسالمي، اقتصاد ايراني- اسالمي، مردم ساالري ايراني- اسالمي، الگوي توسعه ايراني- اسالمي مطرح 

شوند (همان،۳۳). سابقه طرح الگوي پيشرفت مناسب با جمهوري اسالمي ايران در كالم رهبر معظم 

انقالب به سال ۱۳۸۵ و زماني برمي گردد كه دغدغه هاي ايشان در ديدار با دانشجويان مطرح گرديد. 

اسالمي، الگويي است كه رشد و بالندگي  طبق فرمايشات مقام معظم رهبري الگوي توسعه ايرانيـ 

انسان ها بر مدار حق و عدالت و دست يابي به جامعه اي متكي بر ارزش  هاي اسالمي و انقالبي و تحقق 

شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست. به عقيده مقام معظم رهبري، ما براي پيشرفت 

نياز به يك الگو داريم. نكته اساسي در اين بحث اين است كه الگوي ما براي پيشرفت چيست؟ بحث 

مهمي كه در اين ميان مطرح مي شود لزوم بازشناسي الگوي توسعه است. الگوهاي متفاوت توسعه اي 

كه در جوامع مختلف وجود دارد نشان دهنده هويت و فرهنگ آن جامعه است. مقام معظم رهبري 

بارها بر اهميت و نقش دانشجو و دانشگاهيان در نيل به الگوي ايراني- اسالمي پيشرفت تاكيد فرموده، 

تاكيد ايشان بر اين است كه دانشجويان، اساتيد و عناصر دانشگاهي با تحقيق و تفحص اين موضوع 

را با جديت دنبال كنند. بخشي از سخنان مقام معظم رهبري مويد اين نكته است كه مجريان و مدل 

سازان الگوي پيشرفت بايد داراي هويت و فرهنگي مطابق با هويت و فرهنگ اسالمي و ايراني داشته 
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باشند. در اين پژوهش سعي شده است كه به بررسي هويت دانشجويان و الزامات آن براي دست يابي 

به الگوي اسالمي-ايراني پيشرفت پرداخته شود؛ و بدين منظور اين نوشتار به بررسي مفهوم هويت 

و مبحث الگوي ايراني- اسالمي پيشرفت مي پردازد و در ادامه، جايگاه دانشجو در طراحي الگوي 

ايراني- اسالمي و در پايان نيز به پيامدها و نتيجه گيري پرداخته خواهد شد.

2. مباني نظري
استقبال شتاب زده، گسترده و مقلدمآبانه از فرايند مدرنيزاسيون كه در كشورهاي جهان سوم 

به يك ُمد جمعي تبديل شده بود، معضالت و مسائلي عمدتًا فرهنگي را براي اين جوامع آفريد كه 

هنوز هم دامن گير آن هاست. بيشتر كشورهايي كه امروز با نام كشورهاي در حال توسعه و حتي 

نسبتًا توسعه يافته شناخته مي شوند، با چالش هاي اين فرايند مواجه بوده اند و مروري بر تاريخ معاصر 

نشانه هاي روشني از اين موضوع به دست مي دهد. در موضوع مواجهه با فرايند تاريخي مدرنيته، 

بحث از كشورهاي داراي فرهنگ و سنت هاي ديرينه (براي نمونه ايران و مصر) بسيار قدرتمندتر 

است. زيرا نيرومندي بنيان برافكن مدرنيته در مقابل سنت تاريخي- فرهنگي-ديني- سياسي اين 

جوامع قرار گرفته است (صديق سروستاني، ١٣٨٨،٣٦). يكي از محورهاي اصلي اين منازعات فكري، 

موضوع هويت بوده است. اما در سطح كلي تر مسئله هويت، اصالت و مفاهيم مشابه، خاص هيچ فرد 

يا جامعه خاصي نيست و مي توان گفت امري جهاني است. (همان، ٣٦) يكي از مسائلي كه در مسير 

رشد و تحول انسان از تكاليف مهم رشدي محسوب مي شود، پيدايش دركي از خود يا كسب هويت 

است، اين احساس كه كيستم؟ در جامعه چه جايگاهي دارم؟ و از زندگي چه مي خواهم؟ از طريق 

پاسخگويي به اين پرسش هاي بنيادي ابعاد شخصيتي هماهنگي و انسجام الزم را مي يابد (هاشمي 

و جوكار،١٣٨٧،٥٩). موضوع هويت در فرهنگ اجتماعي، هيچ گاه به گستردگي امروز محل بحث و 

مناقشه نبوده است؛ و در واقع در جامعه امروز و با گسترش محلي، ملي و بين المللي، حوزه مطالعه 

جديدي در باب هويت و مؤلفه هاي باز شده است (ابراهيمي،١٣٨٧،١٠).

3. مفهوم شناسي هويت
واژه هويت يا Identity ريشه در زبان التين دارد. اين واژه در يك معنا به ويژگي يكتايي و فرديت، 

يعني تفاوت هاي اساسي كه يك شخص را از همه كسان ديگر به واسطه هويت «خودش» متمايز 

مي كند، اشاره دارد و در معناي ديگر به ويژگي همساني كه در آن اشخاص مي توانند به هم پيوسته 

باشند و يا از طريق گروه يا مقوالت بر اساس صور مشترك برجسته اي، نظير ويژگي هاي قومي و ... 

به ديگران بپيوندند، داللت دارد. (www.siemorgh.com ). در فرهنگ معين هويت به معناي ذات 

باري تعالي، هستي، وجود، و آنچه موجب شناسايي شخص شود؛ و در فرهنگ عميد: آمده است 
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هويت به معناي حقيقت شيء يا شخص كه مشتمل بر صفات جوهري او باشد، اشاره شده است. به 

يك معنا هويت عبارت است از آنچه سبب تشخص و يا: آنچه موجب شناسايي فرد مي شود بنابراين 

هويت عبارت است از مجموعه ويژگي ها، شناسه ها و الگوهاي رفتاري اكتسابي كه فرد، قوم، ملت و 

تمدني را از ديگر اقوام، ملل و تمدن ها متمايز مي سازد (اكبري،١٣٨٧،٢٢٠). گمان نيز معتقد است 

كه هويت بر اساس شرايط اجتماعي فرد و توانايي هاي فردي او شكل مي گيرد. به اعتقاد جيمزمارسيا 

هويت سازماني دروني، خود جوش و پوياست كه از سائقها، توانايي ها، باورها و تجارب گذشت فرد 

نشأت مي گيرد (همان،٢٢١). نخستين بار اريكسون واژه هويت را در سال ١٩٨٦ به كار برد. در 

سطح جهاني، در سال هاي دهه ١٩٩٠، هويت به يكي از چارچوب هاي وحدت بخش در بحث هاي 

روشن فكري تبديل شد. امروز چنان به نظر مي رسد كه همگان جامعه شناسان، مردم شناسان، 

دانشمندان علوم سياسي، روان شناسان، جغرافيدانان، تاريخ دانان، و فيلسوفان (حرفي براي گفتن 

راجع به آن دارند (صديق سروستاني،١٣٨٨،٣٧). اغلب روان شناسان و نظريه پردازان شخصيت، 

هويت را امري فردي و شخصي دانسته اند و معتقدند كه دو معنا و جنبه هويت (شباهت و تفاوت) 

معطوف به ويژگي هاي شخصي و احساسي فرد هستند (ابراهيمي،١٣٨٧،١٠). 

4. هويت فردي
هويت فردي در نظر مطهري، در چارچوب دين و انديشه ي ديني معني دارد؛ يعني، مطهري 

هويت يابي واقعي براي انسان را، تنها در تكامل و تعالي انسان به سوي اهداف متعالي مي داند وي 

با طرح موضوع انسان كامل، در بيش تر مباحث خود در تالش است تا ويژگي يك انسان مطلوب و 

كامل را از ديدگاه دين اسالم بيان نمايد، به همين منظور ويژگي هاي انسان كامل را از نظر مكاتب 

ديگر نيز مورد نظر دارد. البته وي وجود جهان بيني و ايدئولوژي را براي انسان، براي هويت يابي 

ديني الزم مي داند. مطهري ضمن اين كه عواملي چون وراثت، محيط طبيعي و جغرافيايي، محيط 

اجتماعي و تاريخ و عوامل زماني را محدود كننده ي دايره ي عمل و در نهايت تحديد كننده ي 

هويت انسان مي داند، بر آن است كه در عين حال او قدرت طغيان عليه اين محدوديت ها را دارد، 

و مي تواند خود را از قيد حكومت اين عوامل رها سازد. بنابراين، در نظر ايشان: انسان در عين اينكه 

در اجتماع زندگي مي كند، تحت تأثير برخي قيود اجتماعي است، به علت داشتن قدرت، اختيار و 

عقل، مي تواند اصالت و هويت خود را حفظ كند. در نظر مطهري، در انسان آگاهي هايي وجود دارد، 

كه باعث پيشرفت و تكامل او به سوي سعادت است؛ آگاهي هايي چون: خودآگاهي نظري، جهاني، 

فلسفي، طبقاتي، ملي، انساني، عرفاني و پيامبرانه كه شكل دهنده ي آگاهي هويتي او هستند. او در 

اين باره دعوت به خودآگاهي و اين كه خود را بشناس، تا خداي خويش را بشناسي، مي گويد خداي 

خويش را فراموش مكن كه خودت را فراموش مي كني، سرلوحه ي تعليمات مذهب است. بنابراين، 
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در نظر مطهري، هويت فردي انسان، به عنوان موجودي اجتماعي و متمايز از موجودات ديگر، در 

قابليت ها، آگاهي ها، و كماالت انسان نهفته است. يعني، با توجه به عقل، اختيار و علم و در نهايت 

تالش انسان براي وصول به حق تعالي مي توان براي انسان، هويت مطلوب فردي تعريف كرد كه در 

آن دين و ايمان ديني داراي جايگاهي اساسي است (قرباني،١٣٨٣،١٣ و ١٤).

5. هويت دانشجو
مسئله هويت در ايران اسالمي، در دهه هاي اخير به خصوص در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ توجه زيادي را 

برانگيخت. برنامه هاي رسمي دولتي، تأليف ها، پژوهش ها، و سمينارهاي انجام  شده در قلمرو موضوع 

هويت در اين دهه ها نشانه اهميت بسيار حياتي هويت و موضوعات مرتبط به آن است (صديق 

سروستاني،۱۳۸۸،۳۷). اهميت قشر دانشجو به مسئله نقطه كانوني، دست كم از نگاه نسل بزرگ سال 

و برنامه ريز جامعه يك واقعيت است. شايد استنباط اين باشد كه شناخت ويژگي ها، نيازها و خواسته ها، 

منابع معرفتي و ابعاد هويتي آن ها به برنامه ريزان و دست اندر كاران حوزه آموزش عالي كمك مي كند 

تا برنامه ريزي ها، استراتژي ها و خطمشي هايي كه براي اين قشر طراحي مي شود، آگاهانه و معطوف به 

نتيجه مثبت باشد. زيرا بدون شناخت ابعاد هويتي دانشجويان بسياري از برنامه هاي آموزشي، فرهنگي 

و تبليغي نه تنها نتيجه مثبت نخواهد داشت، بلكه عاملي براي موضع گيري و مقابله خواهد بود. 

دانشجويان در مركز فرايند تمايز و تشابه هويتي قرار دارند. عالوه بر جواني، از يك سو فضاي دانشگاه و 

تعلقات آن كه بيشتر موافق تغيير و تحول ويژگي هاي هويتي است، دانشجويان را با ويژگي هاي هويتي 

جديد آشنا مي كند و از سوي ديگر، بدنه فرهنگي جامعه بزرگ تر معموالًً اين هماني با فرهنگ سنتي 

و عناصر هويتي موجود را از آنجا مي طلبد. اين وضعيت نامتعادل نه تنها منازعات هويتي را مي آفريند، 

بلكه در بيشتر اوقات به بروز هويت هاي تركيبي و دورگه منتهي مي شود كه با هويت مورد انتظار جامعه 

و حتي خود نظام آموزش عالي نيز متفاوت است (همان،٣٨). صورت بندي رهيافت هاي تعامل با غرب، 

در حقيقت بيان اين نكته است كه مسئله مشترك ايران در تاريخ معاصر آن، مسئله فرهنگي است و 

اين پروبلماتيك فرهنگي چيزي جز مسئله هويت و موضوعات پيرامون آن نيست. به عالوه اين مسئله 

به صورت آشكار، اما متفاوت در همه سطوح جامعه، اعم از روشن فكران و گفتمان هاي روشن فكري، 

مسئوالن نظام سياسي و توده مردم ديده مي شد (همان ٣٨).

6. هويت ديني
بر كسي پوشيده نيست كه انسان فطرتًا خداجو آفريده شده است و ميل و گرايش باطني به خدا 

دارد. به عبارتي از آموزه هاي ذاتي مختص انسان كه تعبير به فطرت مي شود در سه بعد معرفتي 

و شناختي، گرايشي (حس مذهبي) و توانشي به ترتيب در انسان حس خدايابي و ميل به خدا 
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گرايي و توانايي قرب الي اهللا وجود دارد كه در نهاد آدمي به وديعه گذاشته شده است. به عبارتي 

هويت ديني كه ريشه در فطرت آدمي دارد، مي تواند با تكوين و شكوفايي آن پيامدهاي مثبتي در 

حوزه فردي و اجتماعي به دنبال داشته باشد، از جمله احساس تعهد و مسئوليت در قبال ارزش ها 

و باورها، هدفمندي و جهت دهي فرد و جامعه كه خود اين امر بازخوردهاي مثبت و اثر بخش 

خويش را در عرصه هاي مختلف فردي (هويت ديني به عنوان مكتب خودسازي و انسان سازي) 

و اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي شفافيت و نمود مي بخشد. حال مي گوييم احراز هويت 

ديني براي نسل جوان، به منزل تقويت روحية اميدواري و نشاط براي آينده اي بهتر است. همچنين 

هويت ديني مي تواند به زندگي فرد و اجتماع جهت دهد و يك زندگي هدفمند و خدا محور را براي 

او ترسيم كند نه زندگي انسان محور و ماشيني. از سوي ديگر تاريخ بشر گوياي اين مطلب است 

كه دين و هويت ديني هميشه تمدن ساز بوده است. هويت ديني اگر تقويت شود باعث پذيرش 

و مقبوليت اجتماعي نيز مي شود چرا كه اصًالح رابطه خود با خدا به اصًالح رابطه فرد با ديگران از 

سوي خداوند مي انجامد و خداوند بذر محبت و انجذاب وي را در قلوب ديگران مي پاشد؛ و مضافًا 

اين كه هويت ديني زندگي را معنادار كرده و از پوچ گرايي و نيهيليسم و بي معياري و بي هدفي 

مي رهاند، يعني معناداري زندگي و هدفمندي فرد و جامعه در پرتو اعتقاد به خدا و دين او شكل 

مي گيرد، چنان كه چنين فردي خود را مسئوليت پذير و متعهد دانسته و نسبت به رعايت حقوق 

حق اهللا، حق النفس و حق الناس ملتزم مي سازد و از سويي ارزش هاي اخالقي و قوانين اجتماعي و 

حقوقي را ارج نهاده و آن ها را در خود به شكل هنجار درمي آورد. پس هويت ديني مي تواند هنجار 

سازي كند و هنجارها را در درون فرد و جامعه تقويت يا تثبيت و افزايش دهد. چنان كه اختالل در 

هويت ديني نيز مي تواند فرد را هنجارشكن و بزه كار بار آورد؛ بنابراين با بروز بحران هويت ديني فرد 

دچار بي معياري، بي عاطفگي و بي هدفي و ... مي شود، و اين جا است كه مشكالت فردي و اجتماعي 

يكي پس از ديگري بروز مي كنند. به جد مي توان گفت كه اساسي ترين و بنيادي ترين عاملي كه 

مي تواند تمام هويت ها را وحدت بخشد، هويت ديني است چرا كه گفتيم انسان فطرتًا اين ميل و 

گرايش را در خود دارد و مي تواند عامل وحدت بخش نوع انساني باشد. (اكبري،١٣٨٧،٢٢٤). در 

جهاني كه با نام هويت هاي متكثر شناخته مي شود، دين يكي از عوامل مهم تعيين هويت افراد و 

هويت جوامع شناخته مي شود و بر اين اساس در سياست بين الملل و روابط بين الملل نقش ايفا 

مي كند. پروفسور راجر كريسپ استاد فلسفه دانشگاه آكسفورد در اين مورد معتقد است: دين مانند 

ساير عناصر سازنده هويتي در تعريف هويت افراد و هويت جوامع نقش دارد و از اين رو در مناسبات 

بين المللي به ايفاي نقش مي پردازد. 
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7. پيامدهاي هويت ديني
با توجه به نكات گذشته مي توان پيامدهاي هويت ديني را به صورت ذيل بيان كرد: ١. پاسخ 

به پرسش هاي بنيادين از دستاوردهاي هويت ديني است، اين كه من كيستم؟ و به كجا آمده ام؟ و 

آمدنم بهر چه بود؟ و ... وقتي پاسخ داده مي شو د كه انسان اين هويت را در خود پرورانده باشد و 

گر نه فردي كه دچار بحران هويت ديني شده و با اين گونه پرسش هاي بنيادين و هستي شناسانه 

كنار نيامده به اعتقاد سورنكي كيگارد، فيلسوف اگزيستانسياليسم، دچار دلهره و اضطراب وجودي 

مي شود و براي فرار از اين دلهره و اضطراب، چنين پرسش هايي را در اعماق وجود خود غرق مي كند، 

يا آن ها را به استحاله كشانده و بي پاسخ رها مي سازد.

٢. جهت دهي به زندگي و به نوعي ارزش نهادن بدان ٣. رويكرد مثبت به آينده و هدف داري 

جهان و بازخوردهاي مثبت آن در تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي ٤. معنادار شدن زندگي و 

به يك معنا ايجاد مرز جدايي بين معناداري و هدفمندي جهان و نگرش نهيليستي و پوچ گرايانه 

به آن ٥. اعتقاد به مبدأ هستي و حاكميت خدا محوري به جاي انسان محوري (نگرش اومانيستي) 

٦. اين كه هويت ديني، زمينه ساز هويت تمدني است كه نمونه بارز آن تشكيل حكومت اسالمي و 

مدني توسط نبي اكرم (ص) و امام عدل و حق (ع) بوده است ٧. برخورداري از مقبوليت اجتماعي 

٨. شأن و منزلت جواني در جايگاهي رفيع و ارزشمند قرار مي گيرد و تقويت جنبة ملكوتي فرد ٩. 

حس مسئوليت و تعهد شخصي و جمعي به صورت جهت دار و هدفمند جلوه مي كند و او را در قبال 

خدا، و ديگران مسئول و پاسخگو مي كند.

8. پيامدهاي بحران هويت ديني
با توجه به نكات پيشين درباره پيامدهاي مثبت هويت ديني مي توان اذعان كرد افرادي كه دچار 

بحران هويت ديني و مذهبي مي شوند و به عبارتي در خصوص مسائل ديني احساس بي تفاوتي و 

بي رغبتي و عدم تمايل مي كنند، با پيامدهاي منفي ذيل دست به گريبان هستند: ١. بي اعتقادي 

به مبدأ هستي و نگرش اومانيستي به جهان پيرامون آن (حذف خدامحوري) ٢. احساس پوچي و 

بي هدفي و نگرش نهيليستي به جهان و زندگي و بي معنا شدن آن ٣. نداشتن تعهد شخصي، گروهي 

و اجتماعي در تمامي عرصه ها و حتي در نقش هايي كه به عهده مي گيرد ٤. عدم مسئوليت پذيري در 

بر ابر خود، جامعه و ديگران ٥. سست و بي معيار شدن نظام ارزش هاي اخالقي و اجتماعي در فرد 

٦. خود ستيزي و جامعه ستيزي ٧. ضعف باورهاي ديني و كاهش خود كنترلي فرد ٨. هنجارشكني 

٩. گرايش به اميال، خواهش ها و خواسته هاي لجام گسيخته ١٠. بي اعتمادي به خود و جامعه و 

متقابًال سلب شدن اعتماد ديگران نسبت به او ١١.تبديل جنبة ملكوتي فرد به جنبة حيواني و تنزل 

پايگاه رفيع و ملكوتي انساني ١٢. انزواي اجتماعي ١٣. كاهش شبكه هاي ارتباطي ١٤.رشد فردگرايي 
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و روحي، خودخواهي و خودپرستي (اكبري،١٣٨٧،٢٢٥).

9. الگوي ايراني-اسالمي پيشرفت
مفهوم الگوي پيشرفت

سابقه طرح الگوي پيشرفت مناسب با جمهوري اسالمي ايران در كالم رهبر معظم انقالب به 

سال ١٣٨٥ و زماني بر مي گردد كه دغدغه هاي ايشان با دانشجويان مطرح گرديد: «تعيين الگوي 

پيشرفت الزم است. الگوي پيشرفت چيست؟ ما بايد اين را مشخص كنيم؟ اگر اين را مشخص كنيم، 

آن وقت در برنامه ريزي ها، اولويت ها، تقدم ها، برنامه ها، زمان بندي ها، و سرمايه گذاري هاي ما اثر 

مي گذارد (١٣٨٥/٨/١٨). ايشان البته در سال هاي بعد نيز در مقاطع مختلفي در ديدار با دولت مردان 

و دانشگاهيان اين موضوع را مطرح كرد و آن را مطالبه كردند. از جمله ديدار هايي با اساتيد و 

دانشجويان دانشگاه هاي استان يزد در تاريخ ١٣٨٦/١٠/١٣، دانشگاه شيراز به تاريخ ١٣٨٧/٢/١٤، 

در ديدار نخبگان علمي و اساتيد دانشگاه ها به تاريخ ١٣٨٧/٧/٣، در ديدار با اساتيد و دانشجويان 

دانشگاه كردستان به تاريخ ١٣٨٨/٢/٢٧، در ديدار با هيأت دولت به تاريخ ١٣٨٨/٦/١٨ و حتي با 

نام گذاري دهه چهارم انقالب اسالمي به نام «دهه پيشرفت و عدالت» آن را تبديل به يك خواست 

عمومي نظام نمودند كه هم قواي حكومتي، و هم دولت و مردم پيگير چيستي آن باشند و در جهت 

تدوين و اجراي آن نيز گام بردارند. نهايتًًا با برگزاري همايش ملي الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت در 

خرداد ماه ١٣٨٩ اين موضوع به يك عزم ملي از سوي مراكز علمي بدل گشت (صفرلكي،٣٥، ١٣٩٠).

طبق فرمايشات مقام معظم رهبري: «الگوي توسعه ايراني-اسالمي، الگويي است كه رشد و 

بالندگي انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزش هاي اسالمي و انقالبي 

و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آن است. تدوين الگوي ايراني اسالمي 

نياز به ايده پردازي دارد. اين ايده پردازي كاري نيست كه در اتاق هاي دربسته و در خأل انجام بگيرد. 

بايد فكرهاي گوناگون، انديشه هاي گوناگون با آن سر و كار پيدا كنند، تماس پيدا كنند تا آنچه كه 

محصول كار هست، يك چيز عملي و منطقي از آب در بيايد. پس جان كالم، اين است كه ما بايد 

توسعه و پيشرفت را بازشناسي كنيم، ببينيم براي كشور ما، براي جامعه ي ما، مدل پيشرفت چيست. 

نكته اساسي كه در كالم مقام معظم رهبري نمايان است، اين است كه براي تدوين الگوي پيشرفت 

نياز به تفكر و انديشه هاي گوناگون از جمله دانشجويان و مي باشد. سخنان مقام معظم رهبري 

نشان مي دهد كه ايشان حس ارزشمندي و حق انتخاب و توانايي حل مشكالت را در دانشجويان 

باور دارند. با اين حال، چه اتفاقي رخ داد كه دانشجوي ايراني در بحران هويت در نظام جهاني به 

چنان جايگاهي رسيدند كه معمار انقالب از ايشان اين گونه ياد كرد؟ آيا دانشجويان ما اين نگاه را 

در عرصه هاي مختلف پس از انقالب در مورد خود تجربه كردند؟ آيا به جز پيام هاي اميدبخش مقام 
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معظم رهبري، شاهد گسترش اين نوع نگاه به خود در دستگاه هاي حكومتي و دولتي، دادگاه هاي 

مدني، رسانه ملي و مانند آن بودند؟»

10. خطوط اصلي و جايگاه الگوي اسالمي-ايراني پيشرفت
در خصوص الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت كشور، توجه به اصول زير كه از سوي صاحب نظران 

مختلف طرح شده و در بيانيه ي همايش نخست نيز مورد تاكيد قرار گرفته ضروري است:

١- «پيشرفته شدن» و در عين حال «غربي نشدن» خواسته همه دلسوزان نظام و به معناي 

پيوند وثيق ميان «فكر اسالمي» توأم با «بهم پيوستگي دروني» از سطح معرفتي تا سطح عملياتي 

الگوست.

٢- «انسجام همه بخش هاي الگو»، «جامعيت و دربرگيرنده همه ابعاد پيشرفت»، در نظر گرفتن 

«اقتضائات تاريخي، جغرافيايي، طبيعي، سرزميني، جمعيتي، سياسي، منطقه اي، ژئوپولوتيكي 

ايران»، محوريت داشت، «ارزش عدالت» در تاروپود الگوي پيشرفت، توجه جدي به «نقش و 

مشاركت مردم»، جايگاه كانوني داشتن پيشرفت «علم و فن آوري»، داشتن نگاه توأمان به «فرد و 

جامعه» در پيشرفت، و تدوين «عملياتي» الگو و شكل دادن «اجماع ملي حول الگوي پيشرفت» در 

كنار «حاكميت فكر اسالمي»، خطوط اصلي اي است كه در تدوين الگوي اسالمي-ايراني پيشرفت 

الزم است مورد توجه قرار گيرد.

٣- الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت از مهم ترين «اسناد باالدستي» و «دراز مدت كشور» است 

كه پس از تدوين و نهايي شدن بر بسياري از تصميمات كالن كشور حاكم خواهد بود. به همين 

سبب بايد در تدوين آن «قانون اساسي»، ديدگاه هاي «امام خميني (ره)» و «رهبر معظم انقالب» 

مالك و شاخص اصلي قرار گيرد. رهبر معظم انقالب در نخستين نشست انديشه هاي راهبردي به 

تاريخ ١٣٨٩/٩/١٠ بر اين موضوع تاكيد نمودند كه : «... اين يك سند باالدستي خواهد بود نسبت به 

همه اسناد برنامه اي كشور و چشم انداز كشور و سياست گذاري هاي كشور، يعني حتي چشم انداز هاي 

بيست ساله و ده ساله كه در آينده تدوين خواهد شد، بايد بر اساس اين الگو تدوين شود...».

٤- مسئله اصلي تدوين الگو بر اساس سياست هاي كلي برنامه پنجم (ابالغي از سوي رهبر 

معظم انقالب) با دولت محترم است كه تحقق كامل اين مسئوليت از يك سو، در اولويت دادن به 

اين مسئله از سوي دولت مي باشد و از ديگر سو، در گروي ايجاد فضا و بستر متناسب جهت نقش 

آفريني فكري و علمي نخبگان مي باشد. بنا بر اين، دولت بايد ضمن بر حذر داشتن دستگاه هاي 

مسئول از كارهاي شكلي و تشريفاتي، شرايط و زمينه ها را براي اتصال همه نخبگان و دانشوران به 

پروژه عظيم مذكور فراهم نمايد. 

۵- فقدان الگوي پيشرفت در ادوار مديريتي كشور، آسيب هايي را به هويت انقالب اسالمي وارد 
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كرده است. بر همين اساس، مهم ترين تضمين براي تدوين الگوي پيشرفت كشور، مطابقت آن با 

گفتمان ايران اسالمي است (صفرلكي، ۳۶،۱۳۹۰).

11. مجريان تدوين الگوي پيشرفت
به گفته مقام معظم رهبري: مدل سازي و الگوسازي، كار خود شماست؛ يعني كار نخبگان 

ماست. در تحقيقات دانشگاهي بايد دنبالش بروند، بحث كنند و در نهايت مدل پيشرفت را براي 

ايران اسالمي، براي اين جغرافيا، با اين تاريخ، با اين ملت، با اين امكانات، با اين آرمان ها ترسيم و 

تعيين كنند و بر اساس او حركت عمومي كشور به سوي پيشرفت در بخش هاي مختلف شكل بگيرد.

12. هدف از تدوين الگوي پيشرفت
پيشرفت كشور و تحولي كه به پيشرفت منتهي مي شود، بايد طوري برنامه ريزي و ترتيب داده 

شود كه انسان بتواند در آن به رشد و تعالي برسد، انسان در آن تحقير نشود. هدف، انتفاع انسانيت 

است، نه طبقه اي از انسان، حّتي نه انساِن ايراني، پيشرفتي كه ما مي خواهيم بر اساس اسالم و با 

تفكر اسالمي معنا كنيم، فقط براي انسان ايراني سودمند نيست، چه برسد بگوييم براي طبقه اي 

خاص، اين پيشرفت، براي كل بشريت و براي انسانيت است.

13. عرصه هاي الگوي پيشرفت
مقام معظم رهبري: «عرصه هاي اين پيشرفت را به طور كلي بايستي مشخص كنيم. چهار عرصه 

اساسي وجود دارد، كه عرصه زندگي - كه شامل عدالت و امنيت و حكومت و رفاه و اين چيزها 

مي شود - يكي از اين چهار عرصه است. در درجه اول، پيشرفت در عرصه فكر است. ما بايستي جامعه 

را به سمت يك جامعه متفكر حركت دهيم؛ اين هم درس قرآني است. شما ببينيد در قرآن چقدر 

«لقوم يتفّكرون»، «لقوم يعقلون»، «أفال يعقلون»، «أفال يتدّبرون» داريم. ما بايد جوشيدن فكر و 

انديشه ورزي را در جامعه خودمان به يك حقيقت نمايان و واضح تبديل كنيم. البته اين از مجموعه 

نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرريز خواهد شد به آحاد مردم.

مقام معظم رهبري: عرصه ي دوم - كه اهميتش كمتر از عرصه ي اول است - عرصه ي علم است. 

در علم بايد ما پيشرفت كنيم. البته علم هم خود، محصول فكر است. در همين زمان كنوني، در 

حركت به سمت پيشرفت فكري، هيچ نبايستي ناتواني و كوتاهي و كاهلي به وجود بيايد. خوشبختانه 

چند سالي است كه اين حركت در كشور شروع شده؛ نوآوري علمي و حركت علمي و به سمت 

استقالل علمي حركت كردن. علم هم اين جوري است ديگر؛ بالفاصله در قالب فناوري ها و اين ها 

خودش را نشان مي دهد. در موارد زيادي، محصول حركت علمي هم مثل اين مسئله ي مورد بحث 
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ما از چيزهاي بلندمدت نيست؛ نزديكتر و ثمره ي آن دم دست تر است. كار علمي را بايستي عميق 

و بنياني انجام داد. اين هم يك عرصه ي پيشرفت است. 

عرصه ي سوم، عرصه ي زندگي است، كه قبالًً عرض كرديم. همه ي چيزهايي كه در زندگي يك 

جامعه به عنوان مسائل اساسي و خطوط اساسي مطرح است، در همين عنوان «عرصه ي زندگي» 

مي گنجد؛ مثل امنيت، مثل عدالت، مثل رفاه، مثل استقالل، مثل عزت ملي، مثل آزادي، مثل تعاون، 

مثل حكومت. اين ها همه زمينه هاي پيشرفت است، كه بايد به اين ها پرداخته شود. 

عرصه ي چهارم - كه از همه ي اين ها مهم تر است و روح همه ي اين هاست - پيشرفت در عرصه ي 

معنويت است. ما بايستي اين الگو را جوري تنظيم كنيم كه نتيجه ي آن اين باشد كه جامعه ي 

ايراني ما به سمت معنويِت بيشتر پيش برود. البته اين در جاي خود براي ما روشن است، اما بايد 

براي همه روشن شود كه معنويت نه با علم، نه با سياست، نه با آزادي، نه با عرصه هاي ديگر، هيچ 

منافاتي ندارد؛ بلكه معنويت روح همه ي اين هاست. مي توان با معنويت قله هاي علم را صاحب شد و 

فتح كرد؛ يعني معنويت هم وجود داشته باشد، علم هم وجود داشته باشد. دنيا در آن صورت، دنياي 

انساني خواهد شد؛ دنيايي خواهد شد كه شايسته ي زندگي انسان است (بيانات مقام معظم رهبري 

در حوزه الگوي پيشرفت بومي).

14. چگونگي تدوين الگوي پيشرفت اسالمي-ايراني
در الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت به جاي پرورش روحيه رقابت، الگوي همكاري و تعاون را 

بايد در افراد پرورش دهيم تا آن ها فقط براي خود تالش نكنند. در كشورهاي غربي شهروندان به 

صورت خودخواهانه رفتار مي كنند و در صورتي كه انگيزه و تمايالت فردي در كارهايشان حذف 

شود، پيشرفت نخواهند كرد. اين در حالي است كه در دين اسالم به دنبال پرورش انساني هستيم 

كه براي خود تالش نكند و دگرخواه باشد؛ لذا يكي از مؤلفه هاي الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت، 

انديشه دگرخواهي است كه به ازخودگذشتگي و فداكاري و در نهايت به فرهنگ ايثار و شهادت 

منجر مي شود. بر همين اساس، الگوي پيشرفت ايراني- اسالمي مبتني بر دگرخواهي است نه رقابت 

خواهي، و افراد براي بهره مندي خود و ديگران به دنبال پيشرفت مي روند لذا محصول پيشرفت 

ايراني- اسالمي هم رشد و جلو رفتن جامعه در زمينه هاي مختلف اقتصادي و عدالت اجتماعي است. 

در اين الگو هدف ها مشخص است اما امكان دارد راهبردها به تناسب شرايط زمان دچار تغيير و 

اصًالح شوند كه اين مسئله نشان دهنده انعطاف پذيري الگو است. حال اين سوال مطرح مي شود 

كه راهكارهاي اجرايي و عملياتي كردن الگوي پيشرفت اسالمي- ايراني چيست و آيا پس از گذشت 

مدت زماني از بيان اين الگو، موفق به طراحي الگوي اسالمي- ايران پيشرفت شده ايم؟ نخستين 

اقدام براي اجراي الگوي اسالمي- ايراني، تئوري پردازي است كه بايد توسط دانشگاه و حوزه هاي 
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علميه صورت پذيرد. به واقع بدون تئوري پردازي نمي توان وارد كار شد و تحقق اين امر نيازمند اين 

است كه افراد با صرف وقت، انجام تحقيق، نوشتن مقاله و كتاب، تئوري را از عالم انتزاع به واقعيت 

تبديل كرده و سرانجام به راهكاري مطلوب برسند. الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت مي تواند نقشه 

راهي براي همه طرح ها، چشم اندازها و سياست هاي توسعه تلقي شود و مسير پيشرفت كشور را 

بر مبناي آرمان هاي بلند اسالمي مشخص كند. يكي از مقدمات الزم براي تحقق اين الگو آن است 

كه تعارض هاي موجود ميان يافته هاي بشري و ارزش ها و قواعد هنجاري مورد نظر شناسايي و حل 

و فصل شود و اگر از اين تعارض ها خارج شويم، مي توانيم در چارچوب قواعد ارزشي آزادانه حركت 

و از يافته هاي بشري به خوبي استفاده كنيم. نكته ديگري كه در خصوص الگوي اسالمي- ايراني 

پيشرفت وجود دارد اين است كه بايد براي مديريت آينده برنامه ريزي كرد. غرب در حال حاضر در 

حال ساختن جهاني است كه تفكر سرمايه داري خود را به عنوان الگوي اقتصادي، فرهنگ خود را 

به عنوان الگوي فرهنگي و دموكراسي را در قالب الگوي سياسي به جهانيان ارائه و تحصيل كند. از 

اين رو بايد در الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت جايگزين هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي 

كارآمدتري داشته باشيم كه الزمه آن تئوري پردازي جهاني است، يعني نظريات خود را از عرصه هاي 

داخلي و منطقه اي فراتر برده و جهاني بينديشيم. همه ما مي دانيم ترسيم هدف مشخص براي 

پيشرفت كامالًً ضروري است، اما مسير ارتقاء و تعالي با تقليد محقق نخواهد شد و به واقع ايران را 

.(www.mardomsalari.com) به سمت پيشرفت نمي رساند

15. الزامات هويت دانشجو در جهت نيل به الگوي ايراني-اسالمي پيشرفت
با توجه به اهميت هويت دانشجو در دست يابي الگوي اسالمي-ايراني، برخي ويژگي هاي الزم 

براي هويت دانشجو عيارتند از:

١- الگويي كه ما در پي تدوين آن هستيم يك الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت، با توجه به 

اصول خودمان است، پس هويت دانشجو نيز بايد بر اساس اصول اسالمي- ايراني كه همان اخالق 

و معنويت است دنبال شود.

٢- از جنبه سياسي دانشجو مي بايست، سياست خود را بر پايه مباني سياسي اسالم بنا كند. 

٣- افزايش توان تصميم گيري: دانشجو مي تواند با فكر خود، با زبان خود، با تعلق كم خود و با 

گفتار و عمل خود تصميم سازي كند. 

٤- عدم كوتاهي و كاهلي در نوآوري ها و حركت هاي علمي و حركت به سوي استقالل علمي كشور.

٥- جلو گيري از نفوذ تفكرهاي انحرافي در دانشگاه ها، كه باعث ايجاد بحران هويت در دانشجو مي شود.

٦- افزايش توان تجزيه و تحليل دانشجو درباره مسائل مختلف به كمك اساتيد متعهد.

٧- پرهيز از سطحي شدن تفكر در بين دانشجويان و جنبش دانشجويي.
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٨- شكل گيري و تقويت خصوصيات ضد استكبار، ضد سلطه، ضد استبداد و ضد اختناق در 

دانشجو.

٩- نگاه خوش بينانه و اميدوارانه به آينده نه ديد نااميدي كه دشمن در پي آن است.

١٠- تحول آموزش و پرورش به دليل ناتواني نظام كنوني آموزش و پرورش در پرورش نسل هاي 

آينده به دليل وارداتي بودن نظام.

١١- توليد مقاله هاي علمي با توجه به نياز كشور، نه صرف نوشتن مقاله.

١٢- حفظ يكپارچگي در بين اقشار مختلف دانشجويان در دانشگاه و جلوگيري از جهت گيري ها.

١٣- ايجاد الگوهاي رفتاري صحيح منطبق بر اخالقيات بشري و فطرت آزادي خواه انساني، 

مقتضيات زماني، مكاني و فرهنگي، تبليغات صحيح ديني و ايجاد سيستم كنترل دروني در دانشجويان 

از طريق ايجاد باورها، اعتقادات ديني و تقويت هنجارهاي اجتماعي.

١٤- شناسايي دقيق و صحيح نيازهاي دانشجويان و ايجاد پل ارتباطي ميان نسل جديد و قديم 

با توجه به مقتضيات زمان.

١٥- به كارگيري شيوه هاي مختلف فرهنگي جهت احياي هويت اصيل ايراني مبتني بر بسترهاي 

تاريخي و تطابق و اصًالح آن با مقتضيات زمان از طريق ابزارهاي مناسب به ويژه رسانه هاي گروهي 

و وسايل ارتباط جمعي.

١٦- جلوگيري از سياست هاي تهاجمي فرهنگ غرب در مقابل فرهنگ بومي كه بيشتر با تأكيد 

بر جنبه هاي خشونت باعث بي هويتي دانشجويان شده و در اضمحالل فرهنگ خودي و القاي 

فرهنگ بيگانه نقش داشته است.

١٧-اصًالح نظام آموزشي و تقويت فر آيند جامعه پذيري و بنيه فرهنگي و ايجاد حس اعتماد 

متقابل بين افراد و نظام از طريق اجراي عدالت اجتماعي، فقر زدايي و زدودن شكاف هاي طبقاتي به 

منظور تقويت و استحكام هويت دانشجويان و جلوگيري از بروز بحران در بين آنان.

16. نتيجه گيري
با توجه به مواردي كه بيان شد و با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري، ما در نظام جمهوري 

اسالمي ايران براي پيشرفت نياز به تدوين يك الگو داريم، بنابراين اين الگو، الگويي است كه رشد و 

بالندگي انسان ها بر مدار حق و عدالت و دست يابي به جامعه اي متكي بر ارزش هاي اسالمي و انقالبي 

و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي را به همراه داشته باشد. نكته بسيار مهمي كه بايد 

به آن توجهي معرفت شناسانه داشته باشيم، اين است كه هويت اسالمي و ملي عامل اساسي در تدوين 

الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت به شمار مي آيند. هر چند اين هويت براي سال هاي متمادي در ذهن 

اكثر مردم كشورمان وجود داشته ولي هرگز جرقه تدوين يك الگو بر اساس فرهنگ و هويت خودمان 
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زده نشده بود. تا اينكه با تاكيد مقام معظم رهبري و ارائه پيشنهاد هاي ايشان و دعوت از انديشمندان 

براي تدوين يك الگوي اسالمي- ايراني، باعث توجه به هويت اسالمي – ايراني، زمينه را براي تبديل اين 

هويت و فرهنگ به يك الگو فراهم ساخت. بخشي از سخنان مقام معظم رهبري مويد اين نكته است 

كه دانشجويان نقش اساسي را در نيل به اين الگو ايفا مي كنند، بنابراين دانشجويان در آينده از اركان 

تدوين الگوي ايراني- اسالمي خواهند بود. براي دست يابي به يك الگوي اسالمي- ايراني كه اساس آن 

بر عدالت، تقوا، پرهيزكاري و... استوار است، دانشجوي ايراني بايد هويتي داشته باشد كه خواستگاه آن 

ديني و بر آموزه هاي دين مبين اسالم و همچنين بر اساس تاريخ و تمدن ايراني استوار باشد.

منابع
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پايا، علي، (۱۳۸۸)، آيا «الگوي توسعه ايراني-اسالمي» دست يافتني است؟، فصلنامه علمي- پژوهشي روش شناسي 

علوم انساني، س ۱۵، ش ۶۰، پاييز ۱۳۸۸، صفحات ۶۰-۳۱.
حاتمي، حميدرضا، (۱۳۸۷)، مهندسي فرهنگي و توسعه فرهنگي، ضرورت ها و ساختارها، فصلنامه دولت اسالمي، 

سال اول شماره ۳، تابستان و پاييز ۱۳۸۷.
ديدار رهبر معظم انقالب اسالمي با روساي سه قوه و مسئوالن و مديران بخش هاي مختلف نظام ۱۹/۰۶/۱۳۸۷

ديدار رهبر معظم انقالب اسالمي با جمعي از نخبگان علمي و دانشجويان دانشگاه ها ۰۷/۰۷/۱۳۸۷
صديق سروستاني، رحمت اهللا و قادري، صالح الدين، (۱۳۸۸)، ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي هويت دانشجويان 
بر مبناي هويت هاي سنتي و مدرن، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، دوره دوم، شماره ۸، زمستان ۸۸، صص ۶۵-۳۵.

صفرلكي، ابراهيم، (۱۳۹۰)، درآمدي بر نقش و كاركرد روابط عمومي در تدوين الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت، 
نشريات تحقيقات روابط عمومي، شماره ۶۱، خرداد و تير ماه ۱۳۹۰.

قرباني، قدرت اهللا، (۱۳۸۳)، هويت ملي از ديدگاه استاد مطهري، فصلنامه مطالعات ملي، سال پنجم، شماره ۲، ۱۳۸۳.
هاشمي، زهرا و جوكار، بهمن، (۱۳۸۹)، بررسي رابطه جهت گيري هاي مذهبي اسالمي با ابعاد هويت، فصلنامه دانشور 

رفتار روا نشناسي باليني و شخصيت، دانشگاه شاهد، ارديبهشت ۸۹، سال ۱۷، شماره ۴۰.
www.mehrnews.com
http://www.siemorgh.nl/farhangi/maghalate%20farhangi/do%20nazariyeh%20

dar%20bareh%20howit%20ejtemaee.html
http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=98484
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