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پرداخاه مياود .روش كاربردي مقاله روش كاابخانهاي ،در چارچوب رويکارد تطليلاي -
توصيفي و با كمک دادشهاي خبرگاني معطوف به ديندش ميبااد .در اين پژوهش ،با توجه
به بيانات مقا معظم رهبري ااخصهاي الگاوي اساالمي -ايراناي پيشارفت در  6حاوزش
ااخصهاي سياسي ،اقاصادي ،علم و فناوري ،زيستمطيطي ،توساعه انسااني و اااخص
اجاماعي و فرهنگي طبقه بندي و در نمايت مدل مفمومي جمت اجراي الگاوي اساالمي-
ايراني پيشرفت با توجه به اين ااخصها طراحي و ارائه گرديدش است.

واژههای کلیدی :الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت ،توسعه ،ديندشپژوهي ،عدالت

مقدمه
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،فصل جدیدی آغاز کرده است و اکنون سخن از
اجرایی شدن است .ای سند ،ننستی سند راهبخردی بلندمخد

کشخور اسخت کخ

ن تنها بایست های سیاستگذاری و برنام ریزیهای ملی در افق یک سخد آینخده را
تعیی خواهد کرد ،بلک همة اسناد کوتاهمد

و میانمخد

جخاری را نیخز متحخو

خواهد نمود (ساعد :1390 ،ص .)1در سا  ،1385رهبر معظم انقالﺏ طخراحخی و
تدوی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت را بخ عنخوان یخک ضخرور

بخرای کشخور

مطرﺡ نمودند  .ناکارآمدی الگوهای توسع غربخی و نیخاز کشخور بخ یخک الگخوی
پیشرفت بومی و وجود ظرفیتهای باﻻیخی کخ در کشخور بخرای رشخد ،توسخع و
پیشرفت وجود دارد از دﻻیل طرﺡ ای موضوﻉ میباشخد .در همخی رابطخ ایشخان
معتقدند« :ای الگو باید تدوی شخود ،بایخد روشخ شخود ،بایخد ابعخاد و زوایخایش
مشنص شود؛ ای کار ب طور کامل انجاﻡ نگرفت است و باید بشود .اما همینی کخ
ما فهمیدهایم ک باید برگردیم ب نقش ﻯ اسالمی -ایرانخی ،ایخ خخودﺵ موفقیخت
بزرگی است .ای موفقیت را امروز داریم .وقتی میگوییم الگوﻯ ایرانی -اسخالمی،
یعنی یک نقش ﻯ جامع .بدون نقش ﻯ جخامع ،دچخار سخردرگمخی خخواهخیم شخد؛
همچنان ک در طو ای سی سا  ،ب حرکتهخای هفخت و هشختی ،بخیهخدﻑ و
زیگزاگی مبتال بودیم  ،ای ب خاطر ای است ک یک نقش ی جامع وجود نداشخت
است» (بیانا

مقاﻡ معظم رهبری.)1389/09/10،

«تدوی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت از ابعاد گوناگون ،یخک اتفخان نیخک،
مهخم و بیسابق در امر برنام ریزی «توسع » در کشور محسخوﺏ مخخیشخود .ایخخ
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نقط عطخف تارینی در ایران اسالمی ،البتخ پدیخدهای نوپاسخت ،از ایخ رو تبیخی
ابعاد منتلف آن برای ایجاد درکی مشترك ،هماهنگ ،روش و شفاﻑ از موضخوﻉ،
ضروری است .ما باید پیشخ رفت را بخا الگخوی اسخالمی خ ایرانخی پیخدا کنخیم .چخرا
می گوییم اسالمی و چرا می گوییم ایرانی؟ اسالمی ،ب سبب اینک بر مبانی نظری و
فلسفی اسالﻡ و مبانی انسانشناختی اسالﻡ استوار اسخت  .چخرا مخی گخوییم ایرانخی؛
چون فکر و ابتکخار ایرانی ،ایخ را ب دست آورده است ».ای مطلب گزیخخدهای از
بیانا

مقخاﻡ معظخم رهبری در باﺏ محوریتری و مهم تری مشکل امخروز کشخور

یعنی «توسع » و جهتگیخری آن است .محوریخت مقولخة توسع امری نیسخت کخ
فقط محدود ب سطوﺡ باﻻی نظاﻡ سیاسی کشور باشد؛ چخرا کخخ مقولخة توسخع و
مفاهیم مرتبط با آن ،همواره جایگاهی کلیدی در زندگی اجتمخخاعی بشخر دارد و از
ای روست ک توسع در شکل کلی خود ،مهمتخری عنصخر دگرگخونکننخد همخخة
عرص های حیا

اجتماعی جوامخع از جملخ جامعخة مخخا مخخی باشخد (قاضخیزاده،

 .)32 :1389توسع در سای  ،پاسخ گویی اجتماعی ،درج اثربنشی و بازدهی یخک
سازمان در برابر مسئولیتهای اجتماعی آن است (استاردیوانت.)105 :1977 ،
 .1مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-1پیشرفت و تیسعه

برای تدوی یا طراحی الگوی پیشرفت ،نیاز ب تعریخف عملیخاتی واژههخایی ماننخد
پیشرفت ،الگو و توسع اسخت تخا اشختراك لفظخی اسختعما ایخ واژههخا موجخب
برداشتهای متفاو

از آنها نگردد .گرچ لغت پیشرفت مفهوﻡ روشنی دارد ،اما از

واژه پیشرفت تعخاریف منتلفخی اراده شخده اسخت .برخخی از اندیشخمندان مفهخوﻡ
پیشرفت و توسع را یکی دانست اند .مفهوﻡ توسع بار ارزشی و معنخایی و الزامخا
خاص خود را دارد و واژهی معروفی در متون اقتصادی بخی المللخی اسخت کخ بخا
منتصا

و شاخصهای معینخی شخناخت شخده اسخت .واژه پیشخرفت در فرهنخگ

کمبریج« ،حرکت ب سوی وضعیتی بهبودیافت تخر یخا توسخع یافتخ تخر یخا مخوقعیتی
جلخوتر»(فرهنخخگ کمبخریج  )2017 ،و در فرهنخخگ آکسخفورد « ،توسخخع بخ سخخوی
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شرایطی بهبودیافت تر و باﻻتر» (فرهنگ آکسفورد  )2017 ،تعریخف شخده اسخت .از
نظر اصطالحی نیز جانسون ( )2008پیشرفت را فرایندی تجمعی تعریخف مخیکنخد
ک در آن مرحل ی متأخر ،همخواره مخرج تخر ،بهتخر و دارای کیفیتخی بخاﻻتر تلقخی
میشود (جانسون .)7 :2008،
پیشرفت ب مفهوﻡ ترقی و رشد هم جانب ی کیفی جهت رسیدن بخ جامعخ ی
مطلوﺏ و موردنظر است ک توأﻡ با معنویت و متکی بر فرهنگ ،توسع یافت است
(عالیی .)14 :1390 ،پیشرفت عبار

است از فرایند حرکت از وضعیت موجود ب

سمت وضعیت مطلوﺏ .بر ای اساس ،الگوی پیشرفت بایخد مشختمل بخر سخ امخر
باشد:
الف) تحلیل وضعیت موجود؛
ﺏ) تبیی وضعیت مطلوﺏ؛
ج) راهبرد حرکت از وضعیت موجود ب مطلوﺏ.
در تعریف توسع  ،نکاتی را باید مدنظر داشت ک مهمتخری آنهخا عبارتنخد از:
اوﻻً ،توسع را مقول ارزشی تلقی کنیم؛ ثانیخاً ،آن را جریخانی چندبعخدی و پیچیخده
بدانیم و ثالثاً ،ب ارتباط و نزدیکی آن با مفهوﻡ بهبود توج داشخت باشخیم (ازکیخا و
غفاری.)1387 ،
در بهتری تعریف از توسع  ،گذار از وضعیت موجود ب وضعیت مطلوﺏ بخ
شکل هم جانب یعنی توج ب هم ابعاد زیر مطرﺡ میگردد:
الف خ بعد اقتصادی ،ایجاد ثرو

و بهبودی وضخع زنخدگی مخخادی و توزیخع

عادﻻن امکانا .
ﺏ خ بعد اجتماعی ،کخ برمبنای امکانا

بهزیستی (بهداشت ،آموزﺵ ،مسک

و اشتغا ) اندازهگیری میشود.
ج خ بعد سیاسی ،ک ارزﺵهایی همانند حقون بشر ،آزادیهخای سیاسخی و ...
را در بر میگیرد.
د خ بعد فرهنگی ،ک برمبنای ب رسخمیت شخناخت ایخ واقعیخت اسخت کخخ
فرهنگها ب افراد ،هویت و ارزﺵ شنصی اعطاء میکنند.
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ه خ بعد الگوی زندگی کامل ،ک ب نظخاﻡهای محتوایی ،نمادهخخا و باورهخایی
کخ با هدﻑ نهایی زندگی و تاریخ مرتبط هستند ،مربوط میشود.
و خ بعد سالمت زیست محیطی(میر معزی.)1389 ،
 .٢-1مفهیم الگی

الگو ،معاد کلمة مد در زبان انگلیسی است.یک مد  ،یخخک الگو ،طرﺡ ،معرفخی
یا تشری است ک برای نشان دادن هدﻑ اصلی یا کارکرد یک موضوﻉ ،سیستم یخا
مفهوﻡ در نظر گرفت شده است .مد ها میتوانند دو نوﻉ کخارکرد توضخیحی را کخ
اساساً متفاوتند ،انجاﻡ دهند :از یک سو ،یک مد میتواند توضیحی از یخک بنخش
انتناﺏ شده از جهان باشد (سیستم هدﻑ) .از سوی دی گخر ،یک مخد مخی توانخد
یک نظری را توضی دهخخد؛ از ایخ جهخت کخ قخوانی و اصخو موضخوعة آن را
تفسیر کند .ای دو مانع الجمع نیستند؛ زیرا مد های علمی میتوانند هر دو کارکرد
را در یک زمان داشت باشند(میرمعزی .)1389 ،در ادبیا

علمی متعارﻑ ،مد هخای

داده ها و پدیدهها برای توصیف و تبیی پدیخدههخخا یخا داده هخای مربخوط بخ واقخع
خارجی ب کار میروند .بدیهی است ایخ مفهخوﻡ از الگخو یخا مخد نمخیتوانخد در
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت مقصود باشد؛ زیرا ای الگو برای توصیف و تبیخی
وضع موجود در ایران نیست بلک برای تغییخر و اصخالﺡ آن اسخت .آنچخ تناسخب
بیشتری با بحث ما دارد ،مد های نظری ای است؛ زیرا ما نیخز درصخدد تبیخی یخک
نظری هستیم ،با ای تفاو

ک نظریخة اسخالمی -ایرانخی پیشخرفت بخ تبیخی یخک

واقعیت یا پدیده یا سیستم خارجی نمیپردازد ،بلک اهداﻑ و راهبردهای پیشرفت
براساس احکاﻡ و آموزههای اسالمی و مطابق با شرایط ایران را تبیی میکند.
 .٣-1اسالمی بیدن الگی

الگوی اسالمی پیشرفت ،الگخویی اسخت کخ مبتنخی بخر مبخانی معرفختشخناختی و
هسخختیش خناختی اسخخالمی و در چخخارچوﺏ حقخخون و اخخخالن اس خالمی باشخخد .در
هستیشناسی اسالمی ،واقعیت ب دو قسم مادی و مجرد تقسیم می شود و جهان از
دو نظاﻡ علّی و معلولی مادی و مجرد تشکیل شده است ک با یکدیگر هماهنگند و
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تدبیر هردو ب دست خداوند متعا انجاﻡ میشود.
در فلسفة اسالمی ابزارهای شناخت عبارتند از :حس و عقخل و قلخب .ادراکخا
شهودی ک ب وسیلة قلب درك میشود و عقل ،تصدیقا

و مفاهیم ثانویة فلسخفی و

منطقی را درك میکند و حس ،زمین ساز درك مفاهیم حسی است( .مصخباﺡ:1378 ،
 .)210در خداشناسی ،لیبرالیسم معتقد ب اصل دئیسم است .براساس فلسخفة دئیسخم،
خداوند منشأ جهان هستى است و طبیعخت را براسخاس قانونمنخدﻯهخایى ،چنخان بخ
وجود آورده است ک ب صور

خودکار ب حیا

خود ادام مىدهد .در ای بیخنش،

خداوند پس از خلقخخت ب هیچ وج در امور جهان دخالت نمخىکنخد؛ زیخرا قخوانی
طبیعى ک ب وسیلة آفریدگار در طبیعت گنجانده شده ،چنان امور را پیش مىبرد کخخ
بهتری وضعیت ب وجود مىآید .البت قانونمندﻯ ،ویژ طبیعت نیست و قوانی معتبخر
جاودانى و جهانى بر کلیة پدیدههخاﻯ اجتمخاعى نیخز مسخلّط اسخت .در ایخ فلسخف ،
خداوند مانند ساعتسازﻯ است ک پخس از سخاخت سخاعت و راهانخدازﻯاﺵ ،آن را
رها مىکند .بدی ترتیخب ،خداونخد در چهخر معمخارﻯ بازنشسخت نمایخان مخیشخود؛
معمارﻯ ک پس از خلقت ،کنارﻯ رفت  ،تنها ب نظار ساختمان باشکوهى کخ آفریخده
است ،بسنده مىکند (کاپلسختون188-174 :1376 ،؛ گلخدم  .)75-72 :1375،روشخ
است ک انکار خداوند یا قائل شخدن بخ عخدﻡ دخالخت او در جهخان هسختی پخس از
آفرینش آن ،منالف نگرﺵ اسالمی است.
از دیدگاه قرآن ،خداوند ن تنها آفریننده و مالک جهان است ،بلک پرورﺵدهنده
و نگاهدارند آن نیز ب شمار مىرود؛ او ب هم ذرا

هستى احاطة علمى و وجخودﻯ

دارد و برپادارند هم چیز است؛ اگر لحظ اﻯ عنایت خخود را از ایخ جهخان بخردارد،
ای جهان ب کلّى نابود مىشود؛ خداوند علّت ایجاد و بقخاﻯ جهخان اسخت؛ هخدایت
تکوینى هم موجودا

و نیز هخدایت تشخریعى انسخان بخ دسخت اوسخت؛ او روزﻯ

آفریدهها را ب وسیلة اسباﺏ مادﻯ و غیرمادﻯ ،تقدیر مىکند .ای تصخویر از خداونخد
با تصویر معمار بازنشست اﻯ ک لیبرالیسم از خدا ارائ مىدهد ،ب کلى متفاو اسخت.
انسان در جهانبینى لیبرالیستى داراﻯ ویژگیهاﻯ فردگرایان است .در ای جهانبینخى،
انسان موجود واحدﻯ است ک مالک وجود و اموا خویش است؛ امیالش اهخداﻑ و

♦ سال بیستونهم ♦ شماره نودوچهار ♦ بهار 1399

74

ارزﺵهاﻯ او را برمىگزیند ،عقلخش راه دسختیابى بخ آن اهخداﻑ را بخ خخوبى نشخان
مىدهد .موجودﻯ ک در شناخت حقیقت تنها ب تجرب خود تکی مىکند ،ب پذیرﺵ
فرمانهاﻯ اخالقى دی  ،جامع یا دولت ملزﻡ نیست و تنهخا از امیخا خخویش فرمخان
مىپذیرد (آربالستر.)54-19 :1367 ،
در جهانبینی اسالمی ،هدﻑ از آفخرینش انسخان حرکخت او بخ سخمت کمخا

است .قرآنکریم میفرمایدَ " :و َمخخا َخلَقت الْج َو اإلِنْس إِ َّﻻ لِیعبدون (م ج و
انس را نیافریدﻡ جز برای اینک عبادتم کننخد و از ایخ راه تکامخل یابنخد و بخ مخ
نزدیک شوند).
در نگرﺵ اسالمى ،انسان موجودﻯ دو بُعدﻯ است :یک بعد مادﻯ دارد و یک
بعدّ مجرد و غیرمادﻯ .بعد مادﻯ انسان بدن است و بعدّ مجردﺵ روﺡ .در نگخرﺵ
اسالمى ،انسان داراﻯ اراده و اختیار است .اگخر انسخان مجبخور بخود ،ارسخا رسخل
لزومی نداشت و حساﺏ و کتاﺏ در قیامت بیمعنا بود ،حتی در ای دنیا نیز وضخع
قانون و مجازا

مجرمان منطقی نداشت .قرآن کریم در آیا

زیادی ب روﺵهخای

گوناگون ب اختیار انسان در گزینش راه درست یا غلط تصری کرده اسخت .انسخان
می-تواند عقل خود را بر تمایال
میتواند شهوا

حیوانیاﺵ حاکم کرده ،راه کمخا را بيیمایخد و

را حاکم وجود خود ساخت  ،عقل را ب اسار

او درآورد و از قلّة

رفیع انسخانیت سخقوط کنخد (محمخدی ری شخهری1378 ،؛ ج  .)2038 :3بخر ایخ
اساس ،انسان ن تنها ناگزیر ب پیروﻯ از تمایال

حیوانى نیست؛ بلکخ کمخالش در

حاکمیت خرد بر غرایز است.
 .4-1ایرانی بیدن الگی

برای اتصاﻑ الگوی اسالمی پیشرفت ب ایرانی بودن دو وج متصور است:
1خ اتصاﻑ الگوی مزبور ب ایرانیت بدی لحاظ است ک فکر و ابتکخار ایرانخی
ای الگو راب دست آورده است .اسالﻡ در اختیار ملتهای دیگر هم بود ولخی ایخ
ملت ما بوده ک توانست است یا می تواند ای الگخو را از منخابع اسخالمی اسختنراج
کند) بیانا

مقاﻡ معظم رهبخری در دیخدار دانشخجویان دانشخگاه فردوسخی مشخهد،

 .)1386/2/25در ای صور

الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت الگویی جهانشخمو
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و ثابت برای جوامع اسالمی است ک در برابر الگوی توسع غرﺏ مطرﺡ میشخود.
ای الگو از بنش ثابتا

منابع اسالمی استنباط شخده و نشخاندهنخده مسخیر تمخدن

اسالمی است .در ای صور

الگوی مزبور الهاﻡبنش برای جهخان اسخالﻡ خواهخد

بود و هر کشور اسالمی مخی توانخد ایخ الگخو را بخر شخرایط فرهنگخی ،اجتمخاعی،
اقتصادی و سیاسی خود منطبق کند .چنی الگویی مخیتوانخد سخند باﻻدسختی همخ
برنام ها و سیاستها و حتی سند چشمانداز بیست سخال باشخد .ایخ الگخو در سخ
محور ترسیم وضعیت مطلوﺏ و آسیبشناسی وضخعیت موجخود و ارائخ راهبخرد،
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت تنها ب عناصر ثابت و جهخان شخمو زیخر خواهخد
پرداخت:
الف -ترسیم وضعیت آرمانی براساس آموزهها و احکاﻡ اسالمی
ﺏ -اصو روشی ثابت برای تحلیل و آسیبشناسخی وضخعیت موجخود :ایخ
اصو باید مبتنی بر مبانی معرفتشناختی و هستیشناختی اسالمی باشد.
ج -ارائ اصو راهبردی ثابت جهت تغییر وضعیت موجود ب مطلوﺏ.
 -2ب لحاظ اینک الگوی توسعة اسالمی با شخرایط و ویژگخیهخای فرهنگخی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ایران تطبیق داده شده است ،ممک اسخت ایخ الگخو
برای سایر کشورهای اسالمی مناسب نباشد .ای دو وج ب بحث ثابت و متغیر در
شریعت اسالﻡ ارتباط وثیقی دارد .ما معتقدیم بینشها و چارچوﺏهخای اخالقخی و
حقوقی اسالﻡ جزو ثابتها است .با وجود ای  ،ای ثابتها قابل تطبیق بخر شخرایط
منتلف است .مثا واض آن در بانکداری اسالمی است .اسخالﻡ افخزون بخر مبخانی
معرفتشناختی و هستیشناختی و انسانشناختی ،در باﺏ معخامال

دارای احکخاﻡ

حقوقی و اخالقی است .هر الگویی از بانکداری ک مبتنی بر ای مبانی بینشی و در
چارچوﺏ حقون و اخخالن اسخالمی در بخاﺏ معخامال

باشخد ،الگخوی بانکخداری

اسالمی است و ای الگو ممک اسخت در کشخورهای منتلخف اسخالمی کخ دارای
شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصخادی گونخاگون هسختند ،متفخاو

باشخد.

برای مثا  ،ممک است در یک کشور ،الگخوی بانکخداری اسخالمی برمبنخای عقخود
معاوض ای با سود ثابت مناسب باشد و در کشخور دیگخر الگخوﻯ مبتنخی بخر عقخود
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مشارکتی و در یک کشور الگو مبتنی بر هر دو نوﻉ عقخد ،کخارایی بیشختری داشخت
باشد.
همچنیخخ در مورد فقر ممک است در یک کشور علل مادی و در یک کشخور
علل معنوی و مجرد نقش بیشتری در تحقق فقخر داشخت باشخند .بخر ایخ اسخاس ،در
کشور او راهبردهای رفع فقر بیشتر ناظر ب علل مادی خواهند بود و در کشخور دوﻡ
ناظر ب علل مجرد .در کشخوری کخ ایمخان و تقخوا بخر آن حخاکم اسخت و مخردﻡ بخ
آموزههای اسالمی عمل می کنند و دولت ،دولت اسالمی است و در عخی حخا فقخر
وجود دارد ،باید ب دنبا علل مادی فقر بود و راهبردهخای مناسخب آن را اراده کخرد.
ولی در کشوری ک گناه در آن موج میزند و دولخت و مخردﻡ براسخاس آمخوزههخای
اسالمی عمل نمیکنند ،راهبرد رفع فقر متفاو

خواهد بود .ای دو وجخ منافخاتی بخا

یکدیگر ندارند بلک مکمل یکدیگرند .براساس وج او مقصود از الگخوی اسخالمی
ایرانی پیشرفت ،الگوی اسالمی پیشرفتى است ک بخ وسخیل فکخر ایرانخی از منخابعاستنباط و ب شکل الگو ارائ شخده اسخت .براسخاس وجخ دوﻡ نیخز الگخوی اسخالمی
پیشرفت ب عنوان یک الگوی ثابت و جهانشمو ک راهنمای جهخان اسخالﻡ اسخت،
نفی نمیشود بلک بر شرایط ایران تطبیق میشود (میر معزی.)68 :1389،
شکل  .1چرخه رشد و توسعه و پیشرفت در یک جامعه (قاضی زاده)45 :1389 ،
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 .5-1الگیی اسالمی  -ایرانی پیشرفت

الگوی پیشرفت همان برنام ریزی «بلندمخد » بخرای یخخک دور  50تخا 100سخال
است .برنام ریزی از یک جریان آگاهانة انتنخاﺏ و تعیخی اولویختهخا بخ منظخور
تصمیمگیری در مورد آینده ،تا بتوان با تعیی هدﻑ های درسخت و انتنخاﺏ مسخیر
مناسب و تعیخی فعالیختهخای اثربنش جهت تحقق هدﻑهای یادشده ،اقداﻡ کخرد
)قاضی زاده.)45 :1389 ،
الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت بخ مجموعخ نظخاﻡمنخدی از مفخاهیم ،اصخو
موضوع  ،قوانی و راهبردها گفت مخیشخود کخ در سخاختاری منطقخی و براسخاس
اصو معرفتشناختی و هستیشخناختی اسخالﻡ و در چخارچوﺏ حقخون و اخخالن
اسالمی ب تحلیل وضخعیت موجخود ایخران و تبیخی وضخعیت مطلخوﺏ آن و ارائخ
راهبردها برای تغییر وضعیت موجود اقداﻡ میکند (میرمعزی.)1391 ،
همچنی باید مفهوﻡ پیشرفت را مستقل از توسخع در غخرﺏ دانسخت .توسخعة
غربی یک نگاه فقط مادی ب توسعة نخوی در زنخدگی اسخت .بخ عبخار

دیگخر،

توسع  ،مفهومی است ک در بستر نوگرایی ب عنوان یک نظاﻡ فکری و یک اندیشخة
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی شکل گرفت ک با اقلیم فرهنگی غرﺏ پیوند
خورده است و در س حوز «پخیشفخر

»« ،هخدﻑ» و «نظخاﻡ»هخا بخا ارزﺵهخای

اسالمی فاصل و تناقض دارد .در پیشفر

های توسعة غرﺏ ،انسخان تنهخا از بعخد

مخادی برخوردار است و خوشبنتی خود را تنها در همی دنیخا دنبخا مخیکنخد ،از
ای رو هدﻑ رسیدن ب سود و لذ

بیشتر ،با هر وسیل ای توجی میشود.

اینک چرا واژ پیشرفت ب جای واژ توسع ب کار برده میشود  ،نیخز خخخود
جخای بررسی دارد .افروغ معتقد است «اینک ما کلمة پیشرفت را ب کخار مخیبریم،
دقیقتر است تا توسع  ،توسع امتحان خود را پس داده و از ابتدایی کخ در قالخخب
الگوها  ،نظری ها و رویکردها مطرﺡ شده ،بخا وجخود اینکخ اجمخاعی هخم وجخود
نداشت  ،اما یک مضمون اقتصادی و تجربخ گرایانخة خخاص داشخت اسخت .توسخع ،
پیشرفت نیست ،یعنی ب فر

آنک رشد اقتصخادی هخم ایجخخاد شخد و از وضخخع

موجخود خخارج شدیم و ب اصطالﺡ امکانا  ،مزایخا و بهخرهمنخدیهخای اقتصخادی
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بیشتر شد ،امخا ایخ ب معنای ای نیست ک ما یک زنخدگی امخ تخر ،بانشخاطتخر و

بامعنا داریخم .چخ کسی می تواند بگوید ک انسانی ک در کالن¬شهری ب ناﻡ تهران

زندگی میکند؛ راحتتر ،ام تر و خودآگاه تر و آسوده خاطرتر از انسانی اسخت کخ
در روستا زندگی میکند؟» (افروغ.)11 :1389 ،
در مورد تبیی مفهوﻡ اجزای ا گوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،دکتر حدادعخاد
میگوید :در اسالمی بودن نظر ب آرمانها داریم و در ایرانخی بخودن بیشختر نظخخر بخ
واقعیتها .اسالمی بودن الگوی توسع  ،آن را ب اصخولی قرآنخی و اسخالمی مقیخخد و
مشروط میسازد ،اما مراد ما از ایرانی بودن الگوی توسع ای است ک ایخران ظخخرﻑ
ای توسع است و میان ظرﻑ و مظروﻑ باید تناسخبی برقخرار باشخد) حخداد عخخاد ،
 .)113 :1389ب تعبیری ایرانی بودن الگو بمثاب ظرﻑ مکخانی و زمخانی اسخت کخ از
تجرب های تارینی برخوردار است و اسالمی مبدأ و مقصد آرمخانهخای الگخو اسخت.
انعکاس واقعی آرمان کشور ایران بر ای پای محکم قرار دارد.
پیشبینی میشود ک الگویی کخ با عنوان ا گوی اسخالمی خ ایرانخی پیشخرفت
طراحی می شود هم تفاو هایی با الگوهای غربی و هخم اشتراکاتی بخا آن دارد .نخ
میتوان یک الگویی ب طور کامل مستقل و مجخزا از تجربخة کنخونی بشخر طراحخی
نمخود و ن ضرور

دارد ک ای امر محقق شود ،بلکخ بایخخد در ایخخ ا گخو بخ

ارزﺵهخای اخالقی ،معنوی ،الهی و ملی ایرانیان بهای بیشتری داد.
 .6-1الزامات الگیی اسالمی و ایرانی پیشرفت از دیدگاه رهبری
 .1-6-1استقالل

«یکی از الزاما

ما ای است :هر الگوی پیشرفتی بایستی تضمی کننخدهی اسختقال

کشور باشد؛ ای باید ب عنخوان یخک شخاخص بخ حسخاﺏ بیایخد .هخر الگخویی از
الگوهای طراحیشوندهی برای پیشرفت کخ کشخور را وابسخت کنخد ،ذلیخل کنخد و
دنبال رو کشورهای مقتدر و دارای قدر
است .یعنی استقال  ،یکی از الزاما

سیاسی و نظامی و اقتصادی بکند ،مردود

حتمی مد پیشخرفت در دهخ ی پیشخرفت و

توسع است .پیشرفت ظاهری -بخا وابسخت شخدن در سیاسخت و اقتصخاد و غیخره-
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پیشرفت محسخوﺏ نمخیشخود» (بیانخا

مقخاﻡ معظخم رهبخری در دیخدار اسخاتید و

دانشجویان کردستان.)1388/2/27 ،
 .٢-6-1همخیانی با تاریخ و فرهنگ ایرانی

«پیشرفت برای هم ی کشورها و هم ی جوامع عخالم ،یخک الگخوی واحخد نخدارد.
پیشرفت یک معنخای مطلخق نخدارد؛ شخرایط گونخاگون -شخرایط تخارینی ،شخرایط
جغرافیایی ،شرایط جغرافیای سیاسخی ،شخرایط طبیعخی ،شخرایط انسخانی و شخرایط
زمانی و مکانی -در ایجاد مد های پیشرفت ،اثر میگذارد .ممک است یخک مخد
پیشرفت برای فالن کشور یک مد مطلوﺏ باشد؛ عیناً همان مد برای یک کشخور
دیگر نامطلوﺏ باشد .بنابرای یک مد واحدی برای پیشرفت وجود ندارد کخ مخا
آن را پیدا کنیم ،سراغ آن برویم و هم ی اجزای آن الگو را در خودمان ایجاد کنخیم
و در کشورمان پیاده کنیم؛ چنی چیزی نیست .پیشرفت در کشور مخا  -بخا شخرایط
تارینی ما ،با شرایط جغرافیایی ما ،با اوضاﻉ سرزمینی ما ،با وضع ملّت ما ،با آداﺏ
ما ،با فرهنگ ما و با میراث ما -الگوی ویژهی خود را دارد؛ باید جست وجو کنخیم
و آن الگو را پیدا کنیم .آن الگو ما را ب پیشرفت خواهد رساند» (بیانا

مقاﻡ معظم

رهبری در دیدار اساتید و دانشجویان کردستان.)1388/2/27 ،
 .٣-6-1همراهی تیسعه مادی و معنیی

«کسانی دنیا را اصل بدانند و آخر

را فراموﺵ کنند؛ یعنی هم ی تالﺵ جامعخ و

برنام ریزان و سیاستگذاران و حکومت ،برای ای باشخد کخ زنخدگی مخردﻡ را از
لحاظ دنیایی آباد کنند :مردﻡ پو داشت باشند ،ثرو

داشت باشند ،راحخت باشخند،

مشکل مسک نداشت باشند ،مشکل ازدواج نداشت باشند ،مشخکل بیکخاری نداشخت
باشند؛ فقط همی ! امّا از لحاظ معنوی در چ وضعی باشند ،مطلقاً مورد توجّ قرار
نگیرد .ای یک انحخراﻑ اسخت»(بیانخا
دانشجویان کردستان.)1388/2/27 ،

مقخاﻡ معظخم رهبخری در دیخدار اسخاتید و
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 .4-6-1مالحظه عناصر هییت ملی

«اساس تحوّ باید بر« مالحظ ی عناصر اصلی هویّخت ملّخی» قخرار داده شخود ،کخ
آرمانهای اساسی و اصولی مهمتری آنهاست .م ای را عر

میکنم ک صخنعتی

شدن ،فراصنعتی شدن ،پیشرفت علمی ،پیشرفت خدماتی و پیشرفتهای بهداشختی
و درمانی باشد؛ امّا اساس اینها باید حفظ هویّخت ملّخی باشخد .اگخر یخک کشخوری
هم ی اینها را داشت ،امّا از لحخاظ ملخی ،یخک کشخور بخیهخویّتی بخود ،فخرهنگش
وابست ی ب دیگران بود ،از گذشت و تاریخ خود هیچ بهرهای نداشت و نبرده بخود،
یا اگر گذشت ای داشخت ،آن گذشخت را از چشخمش دور نگخ داشختند یخا آن را در
نظرﺵ تحقیر کردند ،ای کشور مطلقاً پیشرفت ننواهخد کخرد؛ زیخرا هویّخت ملّخی،
اساس هر پیشرفتی است» (بیانا

مقاﻡ معظم رهبری در دیدار اساتید و دانشجویان

دانشگاههای استان سمنان.)1385/8/18 ،
 .5-6-1لحاظ کردن آرمانها در پیشرفت

«آن چ ک ما در تحوّ  ،تحوّلی ک با پیشرفت همراه است ،مورد نظرمان است -ک
جا دارد ک ای جزو آرمانهای ما باشد -مبخارزهی بخا فقخر ،مبخارزهی بخا تبعخیض،
مبارزهی با بیماری ،مبارزهی با جهل ،مبارزهی با نخاامنی ،مبخارزهی بخا بخیقخانونی،
مدیریّتها را ب سط علمیتر ارتقا دادن ،رفتار شخهروندان را بخ سخطوﺡ منضخبط
ارتقا دادن و انضباط اجتماعی ،رشد امنیّت ،رشخد ثخرو
اقتدار ملّی ،رشد اخالن و رشد عزّ

ملخی ،رشخد علخم ،رشخد

ملّخی اسخت؛ همخ ی اینهخا در ایخ تحخو و

پیشرفت ،ب معنای صحی دخالت دارند و ما اینها را پایخ هخای اصخلی مخیدانخیم»
(بیانا

مقاﻡ معظم رهبخری در دیخدار اسخاتید و دانشخجویان دانشخگاههخای اسختان

سمنان.)1385/8/18 ،
 .7-1گامهای طراحی و تدوین الگیی پیشرفت

شرایط گوناگون از جمل شرایط تارینی ،جغرافیخایی ،طبیعخی ،انسخانی ،فرهنگخی،
سرزمینی ،زمانی و مکانی در ایجاد الگوها و مد های پیشخرفت تخأثیر دارد .ممکخ
است یک الگوی پیشرفت برای کشخوری مطلخوﺏ و همخان الگخو بخرای کشخور و
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اقلیمی دیگر نامطلوﺏ باشد .بنابرای  ،الگوی واحدی برای پیشخرفت وجخود نخدارد
ک بتوان هم اجزای آن را ایجاد و در کشوری پیاده کرد .رسیدن ب الگو یخک امخر
تدریجی و تکاملی است ک در نتیج ی تعامال

و درخال گذشخت زمخان شخکل

میگیرد و یک نوﻉ انضباط ذهنی را برای تدوی کنندگان آن پدید میآورد .ب نظخر
میرسد ک برای تدوی الگوی پیشرفت مراحلی ب شرﺡ ذیل باید طی شود:
 )1آسیبشناسی وضع موجود کشور مبتنی بر روند نیم قرن گذشت در ایران؛
 )2بررسی وضع موجود و تجربخ ی موفخق کشخورهای پیشخرفت و مشخنص
کردن نواقص ،اشکاﻻ  ،نقاط قو

و ضعف آنها؛

 )3آیندهپژوهی و پیشبینی تحوﻻ

آینده جهان و مقایسخ کشخور بخا دنیخای

پیشرفت در عصر جهانی شدن؛
 )4مشنص کردن اهداﻑ و شاخصهای جامع ی پیشرفت ایرانی؛
 )5روش کردن مزیتهایی ک عامل پیشرفت ایخران در گذشخت تخاریخ بخوده
است؛
 )6بررسی اشکاﻻ

الگوهای ب کاررفتخ تخاکنون بخرای اصخالﺡ اخختالﻻ

و

دستیابی ب پیشرفت یا سرعت بنشیدن ب آنها؛
 )7تحلیل شکاﻑ بی وضع موجود و وضخع مطلخوﺏ و تحلیخل شخکاﻑ بخی
عقبماندگی و جامع ی پیشرفت مورد نظر؛
 )8تعیی الزاما

و بسترهای تحقق الگوی پیشرفت؛

 )9تدوی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت؛
 )10تجدیدنظر و بازنگری در الگوی طراحی شده با توج ب گذشت زمخان و
تغییر شرایط (عالیی.)34 :1390 ،

82

♦ سال بیستونهم ♦ شماره نودوچهار ♦ بهار 1399
شکل  .2گامهای طراحی الگوی مفهومی پیشرفت (عالیی)1390 ،

 .1-7-1مراحل اجرایی الگیی اسالمی _ ایرانی پیشرفت
 .1-1-7-1طراحی و تهیه نقشه راه عدالت و پیشرفت

با توج ب ضرور

تدوی نقش ﻯ پیشرفت اسالمى  -ایرانى و روش شدن ابعخاد

و زوایایش ب طورکامل برخالﻑ مسیر پیشرفت غربى و شرقی در جهخت تخداوﻡ و
تکامل رویکرد «عدالت و پیشرفت توأمان» مبتنی بر پیشخرفت چشخمگیر و عخدالت
محسوس در سط کشور و طراحی و تهی نقشخ ی راه در ایخ جهخت مهخمتخری
وظیف ننبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظخیم نقشخ جخامع پیشخرفت کشخور
براساس مبانی اسالﻡ خواهد بود و لذا انجخاﻡ اقخداما

اساسخی در تخدوی الگخوی

توسع ایرانی خ اسالمی مبتنی بر رشد و بالندگی انسانها بر مدار حخق و عخدالت و
دستیابی ب جامع ای متکی بر ارزﺵهای اسالمی و انقالبی با تحقق شخاخصهخای
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عدالت اجتماعی و اقتصادی توسط قوای سخ گانخ ی کشخور در دورهی پخنج سخال
آینده مورد انتظار میباشد.
 .٢-1-7-1تعیین عدالت اجتماعى به عنیان محیر تیسعه

با تاکید بر تنظیم جهتگیری هم امور در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و نفی فقر،
محرومیت و شکاﻑ طبقاتی در مقابل تعابیر جاهالن سا های اخیر ک در تقابخل و
عدﻡ اعتقاد راسخ ب راهبرد عدالت محوری و در تنریب رویکرد عدالت محخوری
با ناﻡگذاری غیر واقعی مبتنی بخر توزیخع فقخر و لحخاظ نمخودن رویکخرد پیشخرفت
عادﻻن در هم سیاستگذاریها و برنام ریزیهخای اجرایخى و بنشخى مبتنخی بخر
کمک ب طبقا

محروﻡ جامع  ،کاهش فاصل و پرشدن شکاﻑ بی فقیر و غنخى و

رفع محرومیت ب نفع ایجاد عدالت و ضرور
در هم اقداما

محاسب اولی  ،در تاثیر برنامخ ریخزی

در ایجاد عدالت اجتمخاعى بخرای مخردﻡ بخ عنخوان محخور توسخع

دستیابی ب الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت میسر میگردد.
 .٣-1-7-1تبدیل پیشرفت و عدالت به گفتمان ملى

تاکید بر تبیی مسئل پیشرفت و عدالت ب منظور راسخ نمودن عزﻡهخا و تبخدیل آن
ب یک گفتمان ملی و مطالب همگانی و تحقق آن ،فرایند دستیابی ب الگوی توسخع
اسالمی -ایرانی را تسهیل مینماید.
 .4-1-7-1بهرهگیری از نقاط اشتراک پیشرفت اسالمى با تیسعهى غربى

در نظر داشت اشتراك پیشرفت اسالمى با توسخع ﻯ غربخى ،فخارغ از نقخاط افتخران
پیشرفت با منطق اسالمى و توسع ﻯ غربى همچون روﺡ خطرپذیرﻯ ،روﺡ ابتکخار،
اقداﻡ و انضباط و الزاﻡ در ب کارگیری آنها و بهرهگیری از آنها بخ عنخوان تجربیخا
بشری در توانمندسازی الگوهای بومی مورد تاکید میباشد.
 .5-1-7-1تیلید علم و عبیر از مرزهای دانش

ضرور

تولید علم با توج ب لزوﻡ جبران عقبماندگىهاﻯ گذشخت و اسختفاده از

راههاﻯ میانبر در هم ﻯ علخوﻡ ،بخ عنخوان الخزاﻡ حتمخى پیشخرفت کشخور تصخور
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میگردد (سنچولی.)91 :1391 ،البت در الگو باید ب ابعاد و ﻻی های معرفت علمی
توج شود.
 .8-1آیندهنگری و الگیی اسالمی -ایرانی پیشرفت

از بعد برنام ریزی ،الگوی پیشرفت تجلی خاصی از «برنام ریزی بلندمخد » اسخت
ک جریان آگاهانة انتناﺏ و تعیی اولویتها ب منظور تصمیمگیری آیندهنگرانخ را
ترسیم و تبیی مینمایخد .در همخی زمینخ  ،یعنخی برنامخ ریخزی راهبخردی ،مفهخوﻡ
«آیندهنگری» نیز قابل توج است .ب عبار

دیگر ،در فضای تفکر راهبردی ،مفهوﻡ

مرتبط با تصویرسازی ،چشماندازسخازی و رویکردهخای توصخیفی راهبخردی دارای
اهمیت فراوانی است .برای مبنا ،هرچند برنام ریزی راهبردی بخ عنخوان اجراکننخد
تفکرا

راهبردی و درراستای ب مرحلة عمل رساندن راهبردهای حاصخل از تفکخر

راهبردی میتواند نقشی حیاتی ایفا کند ،آیندهنگاری نیز ب دلیل برخورداری ذاتخی
از تناسب ﻻزﻡ با ویژگیهای تفکر راهبردی ،در حجم گستردهای ب رفخع نیازهخای
ای سنخ تفکر قادر خواهد بود (کرامتزاده.)135 :1387 ،
شکل  .3مدل ساختاری الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت (عیوضی )1395 ،

چارچیب و
منطق کالن
برنامه ریزی
سند
مبانی و
ارزشهای سند
آرمانشهر و
آرمانهای
سند

تحیل و
رهبری تحیل
در سند
آینده مطلیب
سند

رسالت های
سند
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نمودار .1فرایند اجرایی ساختار الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت بر اساس کار گروهای علمی الگو (عیوضی)1395 ،

چارچوب و منط
كالن برنامه ريزي سند

در اسناد مباني بر راهبرد،
نگاش باي به پايين و گذااه
نگر و پروژش اي حاكم است

در اسناد مباني بر روند ،نگاش
پايين به باي ،و ديندش نگر و
پروسه اي حاكم است

نگاش سند مي بايست
«راهبرد ديندش نگر» يا
«راهبرد روند مطور» بااد.

لزو تاكيد بر ديندش و ديندش
نگري در مباني و اصول سند

ترسيم درمانشمر سند بر
اساس دموزش هاي ديني و
نگاش انقالبي و مالحظات
كنوني

تاكيد بر عد قطعيت مطيی
اجرا و لزو نگاش سناريويي و
منعطف سند

انگيزش بخش و دغدغه ساز
بودن درمان ها و درمانشمر

لزو توجه به دسايابي به
جامعه ديندش نگر در
درمانماي سند

رسالت هاي سند

ارائه يک تصوير عمومي
و همگرا از ديندش
مطلوب در جامعه

هدايت جريان برنامه ريزي
كشور به سمت ديندش پژوهي
توسی سند

دمادش كردن جامعه براي
مواجمه با پديدش هاي پيش رو

ديندش مطلوب سند

رويکرد سناريونويسي به
جاي چشم انداز نويسي

ترسيم چشم انداز مطلوب با
اقاضائات مطيی ديندش نه
مطيی حال

طولي و غير نقطه اي ديدن
چشم انداز در چند گا

مباني و ارزاماي سند

درمانشمر و درمانماي سند

تطول و رهبري تطول در
سند

لزو ترسيم ديندش مطلوب براساس
ارزاماي اسالمي انقالبي در مباني

نياز تطول به موتور مطركه

لزو برنامه ريزي تغيير بر
اساس نگاش همه جانبه

نياز به در نظر گرفان اقاضائات
ديندش در رهبري تطول

 .9-1پیشینه پژوهش

قاضیزاده( )1389در پژوهش خود با عنوان «الگوی اسخالمی خ ایرانخی پیشخرفت و
نقش نیروهای مسل » ب بررسی ادبیا

مربوط ب مفهوﻡ توسع و رشد اقتصادی و

پیشرفت و همچنی مفهوﻡ و ابعاد الگوی اسالمی -ایرانخی پیشخرفت مخیپخردازد و
الزاﻡها و ضرور های الگوی مزبور را معرفی مینمایخد .همچنخی بخا مخروری بخر
ساختار و سلسل مراتب برنام ریزی توسع در جمهوری اسالمی بخ بررسخی نقخش
نیروهای مسل در تدوی الگوی مزبور پرداخت و راهکارهایی نیخز در ایخ رابطخ
ارائ میدهد.
عبدالملکی( )1391در پژوهشی با عنوان« الگوی اسخالمی  -ایرانخی پیشخرفت
منطق ای» (مقدم ای بر مفهوﻡ ،فرآیند و چارچوﺏ برنام ریزی) ب ای نتایج رسخید:
الف) الگوی اسالمی  -ایرانی پیشخرفت منطقخ ای ،چخارچوبی بخرای تعیخی مسخیر
حرکت اقتصاد مناطق کشور ،همراستا با جهختگیخری اسخالمی -ملخی پیشخرفت و
مبنای آن نظری عدالت اقتصخادی منطقخ ای و معیارهخای کلخی آن ،تحقخق عخدالت
توزیعی و تنصیصی در سطوﺡ منطق ای و بی منطق ای است .ﺏ) اهخداﻑ الگخوی
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اسالمی  -ایرانی پیشرفت منطق ای (در ابعاد اقتصادی) را میتوان در چهخار عنصخر
افزایش تولید ،ارتقای بهرهوری ،ارتقای دانخش و فنخاوری و ارتقخای رفخاه عمخومی
خالص نمود .ج) ب منظور کاربردیسازی بیشتر ،اهداﻑ عدالت اقتصادی منطق ای
یا همان ابعاد پیشرفت منطق ای در الگوی اسالمی  -ایرانخی را مخیتخوان در قالخب
بیان جدیدی از مفهوﻡ رفاه منطق ای بازتوضی نمود .د) اجزای عملکخردی الگخوی
منطق ای پیشرفت اسالمی -ایرانی براساس مطالعا

مربخوط بخ وضخعیت موجخود

منطق درخصوص معیارها و سطوﺡ رفاهی فون ،تحلیلهای آسیبشخناختی در دو
حوزه آسیبهای منبعث از کمبخود امکانخا
فرآیندها صور

و آسخیبهخای منبعخث از ناکارآمخدی

میگیرد.

خوﺵچهره و حبیبی ( )1391پژوهشی بخا عنخوان « اصخو پایخ ای و عناصخر
کلیدی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت از منظخر اسخناد فرادسختی نظخاﻡ جمهخوری
اسالمی ایران» انجخاﻡ دادهانخد .در ایخ مقالخ مطخرﺡ شخده کخ هخر الگخویی بخرای
مد سازی میتواند ب صور

ساختارمند ماندگار شخود کخ دارای یخک چخارچوﺏ

معرفتشناختی باشد .فهم ای نظاﻡ معرفتی ،کلید شکلگیری ایخ الگخو بخ شخمار
میرود .اصو پای ای و عناصر کلیدی مرتبط با الگوی اسخالمی -ایرانخی پیشخرفت
جمهوری اسالمی ایران ،برگرفت از نظاﻡ معرفتی و احکاﻡ حاکم بر اسخناد فرادسختی
و راهبردی همچون قانون اساسی ،سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظاﻡ اسالمی
است .لذا در ای پژوهش ،با بررسی ای اسناد ،تالﺵ شده است تا بخا روﺵ کیفخی
نظری پردازی داده بنیاد ،اصو پای ای و عناصخر کلیخدی ایخ الگخو کشخف و ارائخ
گردد.
سنچولی ( )1392در پژوهش خود با عنوان « تبیی ماهیت الگخوی اسخالمی-
ایرانی پیشرفت» ب بازشناسی مفهوﻡ و ماهیخت الگخوی اسخالمی-ایرانخی پیشخرفت
میپردازد؛ سيس مفاهیمی چون عرص های پیشرفت ،مفهوﻡ توسع اسخالمی ،نقخاط
افتران و اشتراك پیشرفت و توسع و اهمیت دستیابی ب الگخوی اسخالمی -ایرانخی
پیشرفت ،الزاما  ،شاخص ها و راهبردهای دستیابی بخ آن را مخورد بررسخی قخرار
میدهد.
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اسماعیلی گیوی و همکاران ( )1397در پژوهش خخود بخا عنخوان « شناسخایی
راهبردهای ارتقای الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت» براساس رویکخرد کیفخی و بخا
استفاده از روﺵ تحلیل مضمون اقداﻡ بخ گخردآوری دادههخا و اطالعخا

نمخوده و

سيس ازطریق برگزاری جلساتی با حضور خبرگان سیاسختگخذاری بخ اسختنراج
مفاهیم پرداختند و مضامی احصاء شده در  4مضمون فراگیخر شخامل چخالشهخای
نهادی -ساختاری ،روشی ،محتوایی ،اجرایی -نظارتی ارائ گردید.
زاهدی مازندرانی ( )1398در پژوهش خود با عنوان «نقد سند الگخوی پایخ ی
اسالمی -ایرانی پیشرفت از منظر الزاما
ک آیا محتوای ای سند متناسب با واقعیا

توسع » ب ای سؤا اساسخی مخیپخردازد
کنخونی جامعخ ی ایخران تخدوی شخده

است یا برای جهانی خیالی است؟ آیا تدابیر مطرﺡشده در آن برای حل مشخکال
جامع ی ایران کارگشاست؟ و سيس در پاسخ مطرﺡ مخیکنخد کخ ایخ سخند هخیچ
اتکایی ب وضع موجود ایران ندارد ،تدابیر آن معطوﻑ ب مشخکال

احصاءشخدهی

معی و خاصی نیست ،بلک صرفاً کلیگوییهایی مبتنی بر شعور عاﻡ است .روند و
مسیر حرکت جامع ی ایران و آیندهی ای جامع را ب صورتی روش و قابخل درك
ب تصویر نکشیده است و درنهایت ای سند گویا برای جهانی خیخالی اسخت؛ زیخرا
متناسب با واقعیا

جامع ی ایخران نیسخت و غیرکخاربردی و غیراجرایخی بخ نظخر

میرسد.
 .٢روششناسی پژوهش
در ای پژوهش از روﺵ کتابنان ای بخ منظخور جمخعآوری اطالعخا
کلما

و توصخیف

کلیدی استفاده گردیده است .سيس با استفاده از روﺵ تحلیلی – توصخیفی

ب تبیی و استنراج عوامل و مؤلفخ هخای تأثیرگخذار بخر الگخوی اسخالمی -ایرانخی
پیشرفت از بیانا

ارزشمند مقاﻡ معظم رهبری پرداخت شخد .همچنخی در طراحخی

الگو از طریق دادههای خبرگانی بر اجرایی شدن الگو در آینده توج شده است.
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 .٣مدل مفهیمی اجرایی الگیی اسالمی -ایرانوی پیشورفت بوا تاکیود بور
شاخصهای کاربردی
الگخوی پیشخخرفت بخ منظخخور قابلیخت اجخخرا پیخدا کخخردن ﻻزﻡ اسخت بخخا الزامخخا

و

ضرور هایی همراه باشد .در ای قسخمت بخ برخخی از ایخ ضخرور هخا اشخاره
میشود:
-الزاما

اجتماعی :تقویت مناسبا

اجتماعی ،روابخط خخانوادگی و نهادهخای

اجتماعی.
-الزاما

سیاسی :ارتباط الگوی پیشرفت با نظاﻡ سیاسخی ،مشخارکت مخردﻡ در

فعالیتها ،جایگاه و سط مشارکت مردﻡ در فعالیتهای سیاسی.
-الزاما

نهادی :طراحی نهادهای تسهیلکننده فعالیتهای اقتصادی مانند نهاد

دولت ،بازار و قانون.
-الزاما

اقتصادی :طراحی نظخاﻡ انگیزشخی فعالیختهخای اقتصخادی ازطریخق

تسهیل فعالیتها و تشویق کارآفرینی.
-الزاما

علمی :طراحی نظاﻡ خلق و انتشار دانش ،نوآوری و بخ کخارگیری آن

در عرص فعالیتهای اقتصادی.
-الزاما

فرهنگی :تعیی و ارتقخای جایگخاه باورهخا ،آداﺏ و سخن اسخالمی-

ایرانی (سلیمی فر)56-55:1390،
لذا میتوان گفت دستیابی ب آرمانهای بلند نظاﻡ مقخدس جمهخوری اسخالمی
مستلزﻡ تالﺵ هم جانب در تمخامی ابعخاد فرهنگخی ،علمخی ،اجتمخاعی ،اقتصخادی،
سیاسی و زیستمحیطی است.
طبق فرمایشا

رهبر معظم انقالﺏ اسالمی «باید برای خدا حرکت کخرد و در

چارچوﺏ اهداﻑ الهی تالﺵ نمود .آدﻡ بایستی تالﺵ کنخد ،زحمخت بکشخد ،کخار
بکند ،و اﻻ وجود او بیفایده است .ای هم کشور در دنیخا هسخت .بعضخی آبخاد و
بعضی ویران ،اما آنچ ک ما دنبالش هستیم ،تحقق ارزﺵها و اهداﻑ الهخی اسخت.
ارزﺵهای عمدهای برای ما وجود دارد ک باید دنبا آنها باشیم .بایخد آرمخان هخا و
اهداﻑ انقالﺏ را با قیاﻡاهلل تامی کنیم».یکی از الزاما

اساسی فرهنخگ درراسختای
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الگوی پیشرفت ،توج ب ارزﺵهای موجود در جامعخ و احیخای آنهاسخت و بایخد
سعی کرد در مسیر حرکت ب سخوی پیشخرفت ،از ارزﺵهخا صخیانت نمخوده و بخ
تقویت آنها پرداخت .از آنجایی ک ارزﺵ ها و مباحث ارزشی در الگخوی پیشخرفت
جایگاهی مهم دارند ،تالﺵ مسئوﻻن اجرایی کشور باید ای باشد ک از ارزﺵ های
اساسی صیانت نمایند و ارزﺵ های در معر

فراموشی یا ارزﺵ هخای در معخر

خطر تهاجم فرهنگی را احیا نمایند .ازسوی دیگخر از آنجخاییکخ یکخی از اهخداﻑ
اساسی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،تحقق ارزﺵ های الهی است پخس احیخای
موفقیخت در الگخوی اسخالمی – ایرانخی پیشخرفت

ای نخوﻉ ارزﺵهخا از ملزومخا

میباشد .بنابرای معلوﻡ می شود ک الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت باید بخ مقولخ
فرهنگ توج ویژه مبذو دارد.
مقاﻡ معظم رهبری (مدظل العالی) در دیدار با جمعخی از دانشخجویان برگزیخده
در مورخ84/8/24فرمودند ک  :قدر هایی ک در بنشهای منتلف باید ب وجخود
بیاوریم ،در درج او قدر
قدر

علمی است .دانشگاهها در ای زمین مسئولیت دارند.

پیدا کنید .اگر ایران اسالمی بتواند درزمین ی علمی سن خودﺵ را درحخد

سننان او دنیا دربیاورد ،کار شدنی است .چون علم ،ثرو
قدر

هخم ایجخاد مخیکنخد،

نظامی هم ایجاد میکند ،اعتمادب نفس هم ایجاد میکند .مخ بارهخا گفتخ اﻡ،

باز هم میگویم و باز هم بارها تأکید خواهم کرد ک پای و زیربنای اقتدار آینخدهی
شما ملت عزیز در قدر

علمی است .لذا با توج ب اهمیخت و ضخرور

جایگخاه

علم و فناوری کشور در دستیابی ب آرمانهای مقخدس انقخالﺏ اسخالمی بارهخا در
اسناد باﻻدستی کشور از جمل نقش جامع علمی کشخور و همچنخی سخند الگخوی
پیشرفت ب آن اشاره شده است.
مسئل ﻯ دیگری ک در بیانا

ارزشمند مقاﻡ معظم رهبری ب آن اشاره گردیده

است ،مسئل ﻯ انسان است؛ نگاه اسالﻡ ب انسان ،محخور بخودن انسخان .ایشخان مخی
فرمایند «:خوﺏ ،پیداست انسان اسالمى با انسانى ک در فلسف هاﻯ مخادﻯ غخرﺏ و
اینها مطرﺡ است ،ب کلى متفاو

است؛ لذا محور بودن انسان در اسخالﻡ بخا محخور

بودن انسان در آن مکاتب مادﻯ ب کلى متفاو

است .انسان ،محور است .همخ ¬ﻯ
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ای مسائلى ک ما داریم بحث میکنیم :مسئل ﻯ عدالت ،مسئل ﻯ امنیخت ،مسخئل ﻯ
رفاه ،مسئل ﻯ عباد  ،براﻯ ای است ک فخرد انسخان سخعادتمند شخود ».لخذا طبخق
فرمایشا

ایشان شاخص توسع انسانی یکی از مهمتری شخاخصهخای توسخع و

پیشرفت است.
همچنی طبق فرمایشا

مقخاﻡ معظخم رهبخری (  )1388/6/16عخدالت خیلخی

مسئل ی مهمی است .عدالت را اوﻻً باید تعریف کنیخد و مشخنص کنیخد کخ ایخ
عدالتی ک میخواهیم ب آن برسیم ،چیست .اوﻻً عخدالت فقخط عخدالت در مسخائل
اقتصادی نیست ،یک بنش عمده اﺵ مسخئل ی اقتصخاد اسخت .در قضخاو هخا ،در
داوریها ،در نگاهها ،در نظرهخا ،در اظهخارا  ،در موضخعگیخریهخا ،همخ بایسختی
شاخص عدالت را در نظر داشت باشیم .از هم مبتالب تر ،همخی مسخئل ی عخدالت
اقتصادی و عدﻡ توزیع عادﻻن ی ثرو

عمومی و درآمد عمخومی ملخی بخی آحخاد

جامع است .لذا توصی مهم م  ،حل مشخکال

اقتصخادی مخردﻡ و کشخور اسخت.

بنابرای یکی دیگر از ابعاد مهم و برجست در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت بعخد
اقتصادی میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی تئوری پیچیدهای از توسع را ارای مخیدهخد .قیخد
اسالمی بودن ،ب طور اجما چند شاخص اصلی را در اجرای الگوی توسع ایجاد
میکند و قید ایرانی بودن از مد توسع غربخی کاسخت و بخ بخومی شخدن الگخوی

پیشرفت میانجامد .الگویی ک واقعیت¬های جامع و کشور ایران را در نظر داشت

و شاخصهای مربوط ب یخک کشخور جخوان ،مخذهبی ،بخا آداﺏ و رسخوﻡ شخرقی،
منتصا

جغرافیایی و جمعیتی خاص ،منابع غنی و البت ضعفهخا وکاسختیهخای

خاص خود را داراست .در اولی گاﻡ اجرایی ،ای الگو باید شعارهای اصلی خخود
را تعیی کند .ای شعارها ضم آنک واقعیتهای جامع را در نظخر دارنخد اصخو
حاکم بر ای الگو را نشان میدهند .برای مثا یکی از مهمتری اصو یا شعارهای
ای الگو؛ خانواده ،آخر گرایی و معنویتگرایی است .توسع غربی کمیتگراست
و رسالتش اصالﺡ و بهبود وضعیت مادی انسانهاست ،در حالیک مفاهیم معنخوی
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ک با معیارهای کمی قابل اندازهگیری نیستند ،در الگخوی اسخالمی پیشخرفت بسخیار
تعیی کننده هستند و در مفاهیم اصلی الگو دیده شده است .توج بخ عناصخر مهخم
فرهنگی در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،الزاﻡآور است .الگو جهت پیاده سازی
نیاز ب بسترسازی دارد وگرن راه بسیار سنتی را در پیش دارد؛ راهی کخ قطعخا بخا
نافرجامی و شکست همراه است .بنخابرای بخی دسختاوردهای محتخوای چندسخال
تدوی الگو و بسترهای مناسب اجرایی شدن آن رابط تالزمی وجود دارد.
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت باید ب مقول فرهنگ توج ویژه مبذو دارد،
چرا ک الگوی غربی توسع  ،وقتی در کشورهای اسالمی وارد میشود ،بیش از هخر
چیز فرهنگ را تحتتاثیر قرار میدهد.
از آنجایی ک موضوﻉ پیشرفت ،انسان و حوزههای منتلخف زنخدگی اوسخت،
مطالعا

انسانی در ای حوزه حائز اهمیت است .عالوه بخر تخالﺵ علمخی جهخت

کارآمدسازی علوﻡ انسانی الگوی اسالمی -ایرانی پیشخرفت بخ لحخاظ قیخد ایرانخی
بودن نیازمند مطالعا

اجتماعی در جامع ایرانی است.

درحا حاضر کشور ما بی سنت و مدرنیت  ،آموزههای اسالمی و عملکردهای
غربی ،اهداﻑ دینخی و راهبردهخای سکوﻻریسختی ،حکومخت اسخالمی و نهادهخا و
سخخاختارهای غیراسخخالمی قخخرار دارد .بخخروز چن خی پارادوکس خی در نگخخرﺵ¬هخخا و

ساختارهای مدیریتی کنونی کشور برای ایجاد ای تحو بزرگ و رسیدن ب الگوی
اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،ناکارآمد میباشد.
از مهمتری چالشهای پیشروی سند الگوی اسالمی -ایرانخی پیشخرفت  ،در
فرایند اجرا میتوان ب موارد زیر اشاره کرد:

• الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت باید کامال منطبق بر محیط آینده باشخد تخا

بتواند از ناهمواریهای آینده عبور کند و اثرگذار باشد .اولی و مهخمتخری چخالش
پیشروی سند ،نیاز ب ابتنای اجرایی سند براسخاس فضخای اجرایخی آینخده کشخور
است .در واقع ،مهمتری تهدید سند الگو ،آن است ک ای سخند بخا واقعیختهخای
محیطی و شرایط اقتضایی آینده نامأنوس باشد و نتواند در فضای آینده ،بخ خخوبی
اجرایی گردد  .لذا در گاﻡ او باید تالﺵ شود محیط را پذیرای پیخادهسخازی الگخو
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نمود و با طرﺡ راهبردهایی و با شناسایی ابعاد گوناگون محیط آینده ،سند را تا حد
امکان ب شرایط محیطی مناسبی نزدیک نمود.

• دومی چالش پیشروی سند ،روﺵ تدوی چشمانداز آن است ،همان گونخ

ک میدانیم سند میبایسخت بخا نگخاه بخ تمخدن اسخالمی ایرانخی تخدوی گخردد و
چشمانداز آن در افق آرمانی و بلندمد  ،دستیابی ب تمدن اسالمی -ایرانخی باشخد.
تدوی ای چشمانداز و ابعاد آن ،نیازمند یک چارچوﺏ علمی است .بدی صخور
ک میبایست ابعاد گوناگون تمدن مطلوﺏ آتی شناسایی شده و هریک از ای ابعاد
یک ب یک ترسیم گردد.

• سومی چالش پیشروی الگو ،راهاندازی و استقرار نظاﻡ ملخی آینخدهپژوهخی

میباشد .رسالت اصلی سند الگو ،آن است ک مجموع نظاما

کشور را ب گون ای

ترتیب دهد تا بتواند ب تمدن اسالمی -ایرانی دسخت یابخد .بخدی منظخور یکخی از
اصلیتری نظامخا  ،تخدوی دیخدهبخانی و اسختقرار آن در کشخور اسخت .در واقخع
میبایست نظاﻡ دیدهبانی در نقش کالن کشور طراحی شود.
برخی از واقعیتهای اجتماعی مولد چالش نیز عبار

است از:

 گسترﺵ روندهای گریزپذیر از واقعیتگرایی دینی در خانوادههای مذهبی؛ توج ب گرایشهای زیربنایی خانوادههای مذهبی ب ارزﺵهای مذهبی؛ تحو نگرشی ب انقالﺏ اسالمی ایران در میان نسلهای جدید؛ بروز زمین های شکاﻑ در جریانهای همسو با جمهوری اسالمی ایران؛ -تحرك پایگاه اجتماعی روحانیون و حوزههای علمی در خصخوص مسخائل

دینی – فرهنگی؛

 تغییر الگوی روابط والدی و کودکان نسل جدید.پیشنهادهایی در جهت حمایت از ضمانت اجرای الگوی اسالمی -ایرانی

• طراحی هم جانب و کلگرای مسیر حرکت پیشرو و پرهیز از غفلت نسبت
ب برخی ابعاد آشکار و پنهان؛

• گسترﺵ استفاده همزمان از آیندهپژوهی ،رویکرد سیسختمی و برنامخ ریخزی

راهبردی ب منظور تدوی و مدیریت نظاﻡهای کالن کشور (حا و آینده)؛
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• توسع دانش بومی و اسالمی آیندهپژوهی؛

• افزایش انعطاﻑ و کارآمدی اسناد و برنام های ملی در مواجه بخا تغییخرا

محیط آینده؛

• افزایش آیندهنگری عمومی بخ عنخوان رویکخرد حخاکم بخر جامعخ و ابخزار

همگراسازی جامع ب منظور ساخت آینده دلنواه؛

• کخخاهش غخخافلگیری مجریخخان و مخخدیران در مقابخخل تغییخخرا  ،تحخخوﻻ

و

پیچیدگیهای محیطی آینده؛

• توج بیشتر ب نقش آموزﺵ و پخرورﺵ در تربیخت انسخانهخای شایسخت و

اثرگذار و آشنایی دانشآموزان با اهداﻑ مرکز الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت؛

• ایجاد بستر مناسب فرهنگی در کشور ب منظخور آشخنایی بیشختر جامعخ بخا

الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت؛

• داشت چشخمانخدازی جخامع و بلندمخد

براسخاس ویژگخیهخای تخارینی،

فرهنگی و اجتماعی جامع ؛

• پرهیز از شعارزدگی و توج بخ واقعیختهخای موجخود جامعخ (امکانخا ،

محدودیتها) و استفاده از تجارﺏ گذشت ب منظور رسخیدن بخ الگخویی جخامع و
مطلوﺏ؛

• الگو مىتواند هماهنگکنندهﻯ نظاﻡ تصمیمگیرﻯ و مدیری

اجرایخخخی کشور

باشد و حرکتى پیشرو در تاریخ انقالﺏ اسالمى و ملت ایران محسوﺏ شود؛

• تبیی  ،ترویج و نهادین سازی سبک زندگی اسالمی -ایرانی و خانوادهمحخور

با تسهیل ازدواج با هدﻑ تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ سالمت؛
• آماده نمودن جامع برای تحوﻻ

روندهای آتی و تحوﻻ

پیشرو و ممانعت از غافلگیری در مقابل

احتمالی آینده؛

• آمادهسخازی جامعخ بخ منظخور واکخنش مناسخب در مقابلخ بخا سخناریوهای

نامطلوﺏ احتمالی یا حتی روندشک ها ،رویدادهای ناگهانی و شگفتیسازها.
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