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تحلیل و تبیین پیشران های کلیدی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت با روش
analysis

Scenario

و تعیین سناریو منتظره مطلوب
علی اصغر احسانی فرد
سارا فیض
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چکیده
آینده پژوهی دانش و معرفت شکل بخشیدن به آینده ،به شیوه های آگاهانه ،فعال و پیشدستانه است و انسان را از غافلگیر
شدن در برابر طوفان سهمگین تغییرات محافظت می کند.کشور ایران به معنی سرزمین آریاییها کشوری درآسیا و در منطقه
خاورمیانه واقع گردیده و از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت ویژه ای است.کشور ایران به واسطه قرار گرفتن در منطقه میانی
اوراسیا موقعیتی راهبردی دارد .ایران از لحاظ راهبردی اهمیت شایانی درگسترش اندیشههای انقالب اسالمی در آسیا و هچنین
جهان رادارد .شناخت ،تحلیل و تبیین پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت برای برنامه ریزی راهبردی
جمهوری مقدس ایران در این کشور بسیار ضروری است .بحران های موجود در حوزه الگو های متفاوت پیشرفت در ایران ،
نشانگراینواقعیتاست کهایران نیازمندنقش یابیراهبردیدر تبیین پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت
است.در این پژوهش ابتدا با روش کتابخانه ای -اسنادی ،مبانی نظری پژوهش استخراج گردید که شامل شاخص های مهم و
تاثیرگذار بر الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت است.سپس با نگاهی همه جانبه ،شاخص ها با منطق شهرسازی مورد تحلیل
قرار گرفتند.دراینپژوهشباهدف شناخت ،تحلیل و تبیین پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت
برایافقهای آ ینده و با استفاده از ترکیب روش های آینده پژوهی و پانل خبرگان ،بوسیلهنرم افزار Scenario wizard

انجامگرفتهاست.در اجرایاین تحقیق ازتعداد  24نفراز کارشناسان و متخصصین موضوع بهره گرفتهشده و از میان 54پیشران
موثر
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آینده

الگوی

آینده

اسالمی  -ایرانی

پیشرفت تعداد 13

پیشراننهاییانتخابو سپس

با

به

کارگیریروشتحلیلماتریسمتقاطع ،به ترتیب تعداد 6پیشرانکلیدی و حساس؛مردمساالری دینی،مشارکت مردمی ،عدالت و
ثبات سیاسی مبتنی بر والیت فقیه ،روحیۀ مشارکت جمعی و فرهنگ جهادی ،تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و
متناسبسازی ساختار اداری کشور  ،گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده ،ارتقای دانش پایه و توسعه
شبکههای علم ،فناوری و نوآوری  ،بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقهای در پهنۀ سرزمین بر مبنای
آمایش ملی شناسایی شدند .بهره گیری از این پیشران ها می تواند زمینه هایالزام برایگذار از غافلگیری راهبردی ایران در
موضوع پیشرفت و توسعه باشد.نهایتا سناریوهای منتظره مطلوب،منتظره نامطلوب،غیر منتظره مطلوب و غیر منتظره نامطلوب
در جهت آینده های محتمل و مطلوب و برنامه ریزی دقیق  ،شناسایی شدند که سناریوی مردمساالری دینی،مشارکت مردمی،
عدالت و ثبات سیاسی مبتنی بر والیت فقیه و ایجاد تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمانهای اسالمی که خاستگاه تمدن نوین
اسالمی ایرانی است به عنوان سناریو منتظره و مطلوب انتخاب شد.

 . 1دانشجوی دکتری تخصصی  PHDبرنامه ریزی شهری دانشگاه تهران و مدرس گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه سمنان
 . 2فارغ التحصیل رشته مدیریت،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه سمنان
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واژگان کلیدی :پیشران ها ،الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت،تحلیل سناریو (  ،)Scenario analysisمنتظره
مطلوب

مقدمه
شهر پایگاه اصلی تمدن انسانی و تبلور ذهنی و تکنولوژی بشر است (سیف الدینی .)75 :1378 ،اندیشه های
شهرسازی نیز قدمتی به طول تاریخ بشری دارد .شهرها بیانگر و جلوهگاه باور و شیوهی تربیت مردم و نتیجهی
نگرش آنها به همهی هستی هستند (داوری اردکانی.)25 :1382 ،آگاهی از بحران هویتی موجود در شهرها ،کالن
شهرها و به خصوص بحران هایی که در شهرهای اسالمی به دلیل تقلید محض از اندیشه های غربی و نامتناسب با
فرهنگ اسالمی به وجود آمده است؛ سبب رویکرد دوباره به متون اصیل اسالمی و واکاوی اندیشههای اصیل اسالم
گشته است .شهر و شهرنشینی  ،امروزه از مهمترین موضوعات اجتماعی است که می تواند عناصر فرهنگی و کلیه ی
فرایند های ناشی از تاثیر انسان و محیط پیرامون او را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد .شهر مفهومی مدنی دارد .و
ساخت مدنیت و الگوهای توسعه شهری نیازمند رجوع به منابع دینی نظر یه پردازی ،الهام از گذشته و داشته و
پیشینه ی تاریخی و متناسب سازی آن با نیازهای پیچیده و گوناگون انسان معاصر است .عنوان " شهر اسالمی و
الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت " برخاسته از یک ضرورت و نیاز استراتژیک است .ساختن شهرها  ،نحوه اداره
آن و تعامل انسانها با یکدیگر در منظر اسالم یک مجموعه واحد ،پویا ،هماهنگ و معناداری است که غایت آن رشد و
تعالی انسان و پیدایش زیستگاهی است بر اساس فطرت و در خدمت شکوفایی انسانها.شهر ،موجود زنده ای است که
چنانچه از یک الگو و روش واحد و سالم در حرکت رو به رشد خود تبعیت نکند ،ناهمگونی و ناسازگاری و گسست
عناصر تشکیل دهنده آن و نیز ارتباطات متکثر انسانها ،آرامش و بهداشت روانی را مختل و صحنه اجتماع را محلی
برای تنازع و آشفتگی قرار داده و کارکردها و نقش های مختلف اجتماعی را کند و متزلزل می سازد.شهر اسالمی به
دنبال انتظام و تعادل بین مجموعه عناصر تشکیل دهنده جامعه شهری و ایجاد توازن و هماهنگی در عموم
ساختارها ،رفتارها و کنش ها و واکنشهای افراد و سامانه های شهری است تا در سایه تعالیم آسمانی ،آرامش و
آسایش توام با تسخیر طبیعت و شکوفاترین شهروندان را در زیستگاهی آباد و خدا محور تربیت نماید.اسالم دکترین
زندگی و آزادگی است و جامعه سازی و تمدن پردازی در ذیل آموزه های دینی  ،رسالت سترگی است که دست کم
چندین دهه کار مستمر نظری و عملی می طلبد.و در این میان مهندسی شهر اسالمی جز به تعاون همه متفکران
مسلمان و نهادهای علمی و فرهنگی در کلیه علوم و فنون و صنایع و تنظیم و تصویب مصوبات قانونی و عزم دولت ها
در اجرای آنها به ثمر نخواهد نشست.شهرهای عهد اسالمی شاخصها و مؤلفههای داشته که از ابعاد و زوایایی
گوناگون قابل بررسی و مطالعه میباشد .بررسی شاخص های شهر در بطن اندیشههای اسالمی برای دست یافتن
به اندیشههای پویا قابل استفاده در شهرهای اسالمی در دوران معاصر امری ضروری به نظر می رسد.در ایران علی
رغم بحثهای مختلفی که در باب هویت اسالمی و اندیشههای اسالمی مخصوصاً در بعد از انقالب مطرح گشته
است؛ هنوز مطالعات کاربردی برای دستیابی به مدلی وجود ندارد که بتوان شهرهای اسالمی با آن سنجیده شود.
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به همین خاطر فرهنگ شهرسازی و شهرنشینی ما با وجود پیشینه و اصولی که شارع مقدش در این رابطه بیان کرده
است ،از شهرها و فرهنگ غربی تأثیر میپذیرد که با اصول و عقاید دینی مسلمانان همخوانی ندارد.
این مقاله در پی دستیابی به این حقیقت مهم است که شاخص های استراتژیک ،ابعاد و مؤلفه های الگوی شهر ایرانی
اسالمی چیست؟ شهر اسالمی و الگوی ایرانی اسالمی آن در میان شهرها و جوامع دیگر حائز چه شاخص ها و ویژگی
های بارزی می شود که آن را از سایر شهرها و ملل دیگر متمایز می کند؟ پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی -
ایرانی پیشرفت چیست؟ پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی می تواند برای استفاده در سناریونگاری
آینده جمهوری اسالمی ایران ،برای مسئوالن و مدیران حوزه های مرتبط کاربرد داشته و باعث گسترش تفکر
سیستمی و روش های آینده پژوهی در موضوعات کلیدی در مسائل منطقه ای و بین المللی گردد.

مواد و روشها
در این پژوهش ابتدا با روش کتابخانه ای -اسنادی ،مبانی نظری پژوهش استخراج گردید که شامل شاخص های مهم
و تاثیرگذار بر الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت است که شاخص ها بر اساس استناداتی هچون سند پایه الگوی
ایرانی اسالمی پیشرفت که توسط شورای عالی فرهنگی مجلس و بر اساس رهنمودهای گرانقدر حضرت آیتاهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی توسط نگارندگان استخراج شده اند  .سپس با نگاهی همه جانبه ،شاخص ها با
منطق شهرسازی مورد تحلیل قرار گرفتند.دراینپژوهشباهدف شناخت ،تحلیل و تبیین پیشران های کلیدی الگوی
آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت برایافقهای آینده و با استفاده از ترکیب روش های آینده پژوهی و پانل خبرگانی،
بوسیلهنرم افزار  Scenario wizardانجامگرفتهاست.در اجرایاین تحقیق ازتعداد  24نفراز کارشناسان و متخصصین
موضوع بهره گرفتهشده و از میان54پیشران موثر بر آینده الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت تعداد13
پیشراننهاییانتخابو پس با به کارگیریروشتحلیلماتریسمتقاطع ،به ترتیب تعداد 6پیشرانکلیدی و
حساس؛مردمساالری دینی،مشارکت مردمی ،عدالت و ثبات سیاسی مبتنی بر والیت فقیه ،روحیۀ مشارکت جمعی و
فرهنگ جهادی ،تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسبسازی ساختار اداری کشور  ،گسترش بسیج
مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده ،ارتقای دانش پایه و توسعه شبکههای علم ،فناوری و نوآوری  ،بسترسازی برای
استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقهای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی شناسایی شدند .بهره گیری از این
پیشران ها می تواند زمینه هایالزام برایگذار از غافلگیری راهبردی ایران در موضوع پیشرفت و توسعه باشد.نهایتا
سناریوهای منتظره مطلوب،منتظره نامطلوب،غیر منتظره مطلوب و غیر منتظره نامطلوب در جهت آینده های
محتمل و مطلوب و برنامه ریزی دقیق  ،شناسایی شدند که سناریو :مردمساالری دینی،مشارکت مردمی ،عدالت و
ثبات سیاسی مبتنی بر والیت فقیه و ایجاد تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمانهای اسالمی که خاستگاه تمدن
نوین اسالمی ایرانی است به عنوان سناریو منتظره و مطلوب انتخاب شد.
آینده پژوهی و روش تجزیه و تحلیل تاثیر متقابل در آینده پژوهی
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آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالش هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،الگوها و عوامل تغییر و یا
ثبات ،به تجسم ایده های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها می پردازد .آینده پژوهی منعکس می کند که چگونه از دل
تغییرات «امروزه» ،واقعیت «فردا» تولد می یابد .آینده اندیشی  ،آینده پژوهی  ،آینده نگاری و آینده شناسی واژه
هایی هستند که به حوزه دانش فناوری جدیدی اشاره دارد که به شناخت ،تحلیل ،ساخت ،شکل دهی و برنامه
ریزی آینده می پردازد ( )1996:131Bell,آینده پژوهی ،اصول و روش های مطالعه و سپس تصمیم گیری ،طرح
ریزی و اقدام در خصوص علوم فناوری مرتبط با آینده است .آینده پژوهی تفکرات فلسفی و روش های علمی و مدل
های مختلف بررسی و مطالعه آینده را مطرح و با استفاده از آنها ،آینده های بدیل و احتمالی را ترسیم می نماید .لذا،
آینده پژوهی ابزاری برای معماری و مهندسی هوشمندانه آینده است.در متون آینده اندیشی ،پیشران ها اشاره به
نیروهای عمده شکل دهنده آینده جهان دارد .بدیهی است که پیشران ها به ) صورت غیر مستقیم بر حوزه های
مختلف تاثیر گذارند .به عبارت دیگر ،مولفه ها یا عوامل اصلی متشکل از چند روند که باعث ایجاد تغییر در یک
حوزه ی مورد مطالعه می باشند .نیروهای پیشران یا متغیرها مفاهیمی هستند که غیر ثابت و تغییر پذیر که تک تک
اعضای نمونه تحقیق وضعیت یا حالت خاصی از آن می گیرند .به این معنی که همگی اعضاء یا نمونه تحقیق
وضعیت یا حالت خاصی از آن می گیرند .به این معنی که همگی اعضاء یا مواد نمونه از وضعیت یکسان مشابهی از
آن جهت برخوردار نباشند) دارای اثرات متضاد و خنثی کننده یکدیگر محدودیت اساسی بسیاری از روش های پیش
بینی این است که این روش تنها پیش بینی های مجزا را تولید می کنند یعنی اینکه؛ حوادث و روندها یک به یک و
بدون اشاره صریح به تاثیر احتمالی آنها بر یکدیگر ،پیش بینی می شود .با این حال ،بسیاری از حوادث و تحوالت به
کمک برخی از روشها به یکدیگر مرتبط و متصل می شوند .وابستگی های متقابل بین این وقایع و تحوالت را می
توان برای پیش بینی های سازگار تر و دقیق تر مد نظر قرار داد (آینده پژوهی پارادایمی نوین در برنامه ریزی
شهری،1396،زیاری).
در این پژوهش ابتدا از طریق مرور اسناد و مصاحبه با خبرگان  54پیشران آینده الگوی اسالمی  -ایرانی مشخص شد.
در مرحله بعد از طریق برگزاری پانل خبرگی با حضور  24نفر از خبرگان تعداد 13پیشران به عنوان پیشران کلیدی
انتخاب شدند و طی پرسشنامه که مفاهیم و ادبیات سواالت آن در چندین نوبت از طریق نشست های مختلف با
صاحب نظران در قالب گروه متمرکز اصالح شد و برای ارزیابی ابزار پرسشنامه پژوهش از فرمول آلفای کرونباخ
استفاده و مقدار ضریب آلفای کرونباخ آن به میزان  0/823به دست آمد و این مقدار بزرگتر از  0/7می باشد و پایایی
مناسب پرسشنامه را نشان می دهد .از خبرگان خواسته شد با توجه به طیف نمرات میزان ارتباط پیشران ها را در
جدول تحلیل ماتریس متقاطع وارد نمایند .پس تحلیل اطالعات و ورود آن به نرم افزار  mic macانجام شد.
مبانی نظری تحلیل و تبیین پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت
الگوی پایه ،چارچوب پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحوالت مطلوب
ایران در عرصه فکر ،علم ،معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسالمی ایرانی در نیمقرن آینده است .این الگو با
مشارکت گسترده متفکران و صاحب نظران ایرانی و بر اساس جهان بینی و اصول اسالمی و ارزش های انقالب اسالمی
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و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران ،بر طبق روش های علمی و با استفاده از
دستاوردهای بشری و مطالعه آینده پژوهانه تحوالت جهانی طراحی شده و شامل مبانی ،آرمان ها ،رسالت ،افق و تدابیر
است .مبانی ،اهم پیشفرض های اسالمی ،فلسفی و علمی جهان شمول معطوف به پیشرفت را ارائه میدهد .آرمانها،
ارزشهای فرازمانی  -فرامکانی و جهت بخش پیشرفت است .مبانی و آرمان ها وجه اسالمیت الگو را تضمین میکنند.
رسالت ،میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران برای پیشرفت است .افق ،آرمان های الگو را بر جامعه و
زیستبوم ایران در نیمقرن آینده تصویر میکند و هدفهای واقعی آحاد مردم ،جامعه و حکومت ایران را در آن موعد
معین می سازد .تدابیر ،تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن
قابلیت های ماندگار ملی به منظور رسیدن به افق است .این الگو با ایمان استوار و عزم راسخ و تالش عظیم و مدبرانه
مرد م و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران اجرا خواهد شد(نگارندگان،شورای عالی فرهنگی مجلس.)1397،
آرمانهای الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت
آرمان های الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ارزش های بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهتدهنده پیشرفت است.
مبنایی ترین این ارزش ها ،نیل به خالفت الهی و حیات طیبه است .اهم ارزشهای تشکیلدهنده حیات طیبه عبارتند
از :معرفت به حقایق ،ایمان به غیب ،سالمت جسمی و روانی ،مدارا و همزیستی با هم نوعان ،رحمت و اخوت با
مسلمانان ،مقابله مقتدرانه با دشمنان ،بهره برداری کارآمد و عادالنه از طبیعت ،تفکر و عقالنیت ،آزادی مسئوالنه،
انضباط اجتماعی و قانونمداری ،عدالت همه جانبه ،تعاون ،مسئولیت پذیری ،صداقت ،نیل به کفاف ،استقالل ،امنیت و
فراوانی.

رسالت الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت
رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران حرکت عقالنی ،مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی
متناسب با آرمانها در زیستبوم ایران است.

افق الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت
در سال  1444هجری شمسی مردم ایران دیندار ،عموماً پیرو قرآن کریم ،سنت پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) و با سبک
زندگی و خانواده اسالمی ایرانی و روحیه جهادی ،قانونمدار ،پاسدار ارزش ها ،هویت ملی و میراث انقالب اسالمی،
تربیت یافته به تناسب استعداد و عالقه تا عالی ترین مراحل معنوی ،علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسباند و از
احساس امنیت ،آرامش ،آسایش ،سالمت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.تا سال  1444ایران به
پیشتاز در تولید علوم انسانی اسالمی و فرهنگ متعالی در سطح بینالمللی تبدیل شده و در میان پنج کشور
پیشرفته جهان در تولید اندیشه ،علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش بنیان ،خوداتکا و مبتنی بر عقالنیت و
معنویت اسالمی برخوردار ،و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است .تا آن زمان ،سالمت محیط زیست و پایداری
منابع طبیعی ،آب ،انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع ،خلق مزیتها و
فرصت های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است .فقر ،فساد و تبعیض در
کشور ریشه کن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی
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عادالنه تأمین شده است .ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل ،شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای
سیاست ها ،قوانین و نظامات مبتنی بر اسالم برخوردار است و همچنان با اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت
آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهرهگیری نظاممند از مشورت جمعی نخبگان اداره
می شود و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت ،حاکمیت ملی و استقالل ،امنیت همه جانبه و تمامیت ارضی
خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسالمی ،ثبات منطقهای و عدالت و صلح جهانی است.در سال
 1444ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عد الت ،در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته
می شود و دارای ویژگی های برجسته جامعه اسالمی و خاستگاه تمدن نوین اسالمی ایرانی است (نگارندگان،شورای
عالی فرهنگی مجلس.)1397،
مبانی تحلیل و تبیین پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت
در تدوین الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت ،که در آن اهمّ مبانی و آرمانهای پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج
دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی مبانی آن را به شرح ذیل اعالم نمودند؛
مبانی خداشناختی
خدا محوری و توحید ،اساس و محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی مؤمنان است .اهلل معبود یکتا ،علیم ،حکیم،
غنی ،رب العالمین ،رحمن ،رحیم ،هادی ،شارع ،تنها مالک و حاکم مطلق هستی است که:

عادل در تکوین ،تشریع و سزادهی است؛
واسع ،جبرانکننده ،روزیدهنده مخلوقات ،اجابتکننده دعاها و حاجتهاست؛
ولی مؤمنان ،یاور مجاهدان راه خدا ،حامی مظلومان ،انتقامگیرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خویش است.

مبانی جهانشناختی
جهان با عوالم غیب و شهودش ،سرشت توحیدی دارد و مراتب روحانی ،مادی ،دنیوی و اخرویاش ،پیوسته در مسیر
تکامل و تعالی به سوی خداوند است.

نظام علّی  -معلولی بر جهان حاکم است .جهان مادی در طول عالم ماوراست و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل
مادی و طبیعی نیست.

جهان محل عمل و آزمایش و بستر تکامل و تعالی و یا سقوط معنوی اختیاری انسان است و بر اساس سنتهای الهی
به کردارهای آدمیان واکنش نشان میدهد.

خداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است ،قرار داده که در صورت بهرهبرداری کارآمد
و عادالنه ،تأمینکننده نیازهای او است.

مبانی انسانشناختی
هدف از آفرینش انسان ،معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن ،دستیابی به مقام قرب و خلیفهاللهی است.
حقیقت آدمی ،مرکب از ابعاد فطری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی است.
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بعد فطری او که ناشی از نفخه ی الهی است منشأ کرامت ذاتی و نیز برخورداری از اوصاف خداپرستی ،دینورزی،
کمالگرایی ،حقیقت جویی ،خیرخواهی ،زیباییگرایی ،عدالتطلبی ،آزادی خواهی و دیگر ارزش های متعالی است.
چنان که بعد طبیعی او منشأ دیگر اوصاف و نیازهای مادی گوناگون است .انسان در کشاکش مقتضیات این دو دسته
صفات و نیازها و تحقق معقول و متعادل آنها به کماالت اکتسابی دست مییابد.

انسان دارای کمال و سع ادت اختیاری است که در صورت انتخاب های صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و
رشد عقالنی می تواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.

حیات انسان پس از مرگ تداوم می یابد و چگونگی حیات اخروی مبتنی بر باور ،بینش ،منش ،اخالق ،کنش و رفتار
آدمیان در زندگی دنیوی است.

با تو جه به مبادی پیش گفته ،انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول ،آگاهی ،زیست معنوی و اخالقی،
دینداری ،آزادی توأم با مسئولیت ،تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادالنه است.

انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت
جمعی جستجو میکند.

مبانی جامعهشناختی
جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها ،نافی هویت فردی ،اختیار
و مسئولیت اعضا نیست ولی می تواند به بینش ،گرایش ،منش ،توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه
نخبگان اثر پذیرد .ساخت یافتگی جامعه عمدتاً مبتنی بر فرهنگ است که بهمثابه هویت و روح کلی جامعه در اجزاء و
عناصر خرد و کالن آن حضور دارد.

بنیادی ترین واحد تشکیلدهنده جامعه ،خانواده است که نقشی بی بدیل در تولید ،حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه
دارد .جوامع با وجود پارهای تفاوت ها ،تحت تأثیر سنن الهی و قوانین تکوینی مشترک و فراگیر هستند.

شماری از سنت های الهی حاکم بر جوامع و تاریخ عبارتند از :پیوند تحوالت اجتماعی با نفس و اراده انسان؛ وفور
نعمت در اثر تقوی ،عدالت و استقامت؛ عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم ،فساد ،گناه و ترک امر به
معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل.

تغییرات اجتماعی تحت تأثیر عوامل فرهنگی ،جمعیتی و انسانی ،جغرافیایی ،سیاسی ،اقتصادی ،دانشی و فناورانه
پدید میآید .جامعه دینی مبتنی بر شکلگیری مناسبات اجتماعی بر اساس اصول و ارزش های دینی است و
دینداری فردی آحاد جامعه به تنهایی ضامن تحقق جامعه دینی نیست.

جهتگیری تاریخ بهسوی آینده ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام
معصوم(ع) است .پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسالم ،رهبریِ پیشوای الهی ،مشارکت و اتحاد مردم و توجه به
غایت پایدار تحقق کلمه اهلل حاصل میشود.

مبانی ارزششناختی
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ارزش ها ریشه در واقعیت دارند و اصول آن ها ثابت ،مطلق و جهان شمول است.
اصول ارزش ها از طریق عقل و فطرت ،و تفصیل آن از طریق کتاب و سنت قابل کشف است.
ارزشها در ساحت های ارتباطی انسان با خدا ،خود ،خلق و خلقت ساری است.
تحقق ارزش ها موجب پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی است.

مبانی دینشناختی
دین ،دستگاه جامع معرفتی  -معیشتی است که از سوی خداوند متعال برای تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی
آدمیان نازل شده است.

دین کامل ،جهان شمول و نهایی ،اسالم است که بر نبی خاتم(ص) نازل و توسط آن حضرت ابالغ و تفصیالت آن در
سنت پیامبر و اهل بیت(ع) بیان شده است.

اسالم با نظام هستی و سرشت انسان ،هماهنگی دارد و نقش بدیل ناپذیری در تأمین نیازهای نظری و عملی ،فردی و
اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا میکند .به همین جهت استطاعت کامل برای تمدن سازی و ارائهی الگوی پیشرفت
دارد.

اسالم در چارچوب مبانی و اصولی ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد در عرصه های اعتقادی ،اخالقی و شریعت و توجه
به عناصر انعطاف پذیر فقه اسالمی ،توان پاسخگویی به نیازهای نوشونده زمانی و مکانی را دارد.

خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقالیی مورد تأکید اسالم است و وحی ،مایه شکوفایی عقل محسوب
می شود .از این رو تمدن سازی و پیشرفت اسالمی افزون بر تکیه بر اصول ،ارزش ها و تعالیم اسالمی ،مبتنی بر عقل و
دانش بشری نیز هست.

پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت (نگارندگان،شورای عالی فرهنگی مجلس،حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی.)1397،
 .1تبیین و ترویج اسالم ناب محمدی(ص) متناسب با مقتضیات روز
 .2تقویت و تعمیق فرهنگ توحیدی و معادباور و ایمان به غیب
 .3بسط فرهنگ قرآنی و تعمیق معرفت و تداوم محبت اهل بیت(ع) از طریق زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار
بدون انحراف و بدعت
 .4ترویج آموزه های اخالق اسالمی و هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین
 .5شناساندن علمی و واقعبینانۀ ارزش ها و دستاوردهای انقالب اسالمی
 .6گسترش تعلیم و تربیت وحیانی ،عقالنی و علمی
 .7تر بیت نیروی انسانی توانمند ،خالق ،مسئولیت پذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تأکید بر فرهنگ جهادی و
محکمکاری
 .8ارتقای موقعیت شغلی ،کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی به ویژه معلمان و استادان
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 .9تبیین ،ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی ایرانی سالم و خانوادهمحور با تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده و
ارتقای فرهنگ سالمت در همه ابعاد
 .10اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسالمی ایرانی به ویژه در پوشش ،معماری و شهرسازی با حفظ تنوع فرهنگی در
پهنه سرزمین
 .11تحقیق و نظریه پردازی برای تبیین عدم تعارض دوگانه هایی از قبیل عقل و نقل ،ع لم و دین ،پیشرفت و عدالت ،ایرانی
بودن و اسالمیت ،و تولید ثروت و معنویت از سوی صاحب نظران و نهادهای علمی کشور
 .12تقویت و گسترش تولید علمی اصیل ،بومی و مفید در رشته های علوم انسانی با بهرهگیری از مبانی و منابع اسالمی و
دستاوردهای بشری
 .13توسعه علوم بینرشتهای و مطالعات و پژوهشهای چند رشتهای بدیع و مفید
 .14کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه بینالمللی
 .15حمایت فزاینده و مطالبه متناسب از برجسته ترین مؤسسات و شخصیت های علمی کشور برای تولید علم در راستای
رفع نیازها و حل مسائل اساسی جامعه
 .16ارزشگذاری معلومات و مهارت های غیررسمی روزآمد و کارآمد ،ارتقای دانش های مهارتی و تنوعبخشی به شیوههای
مهارتافزایی
 .17ارتقای دانش پایه و توسعه شبکه های علم ،فناوری و نوآوری با همکاری متقابل مؤسسات علمی و پژوهشی ،صنایع و
دولت در فرایند تولید کاال و خدمات
 .18ارتقای مهارتهای حرفهای بومی به فنّاوری های صنعتی با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجارب تاریخی و
احیای بازارهای تولیدی تخصصی مطابق قابلیتهای سرزمینی
 .19پی ریزی و گسترش نهضت کسب و کار هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی با استفاده از میراث فرهنگی و
ادبی ایرانی اسالمی و قابلیت های ملی و محلی مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقهای و جهانی
 .20التزام به رعایت اصول و قواعد اسالمی در غایت و ساختار تصمیمات ،سیاست گذاری ها و نهادسازی های اقتصادی و
مالی
 .21تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات ستانی،
تأمین اجتماعی و ارائه تسهیالت مالی با بهره گیری از سامانه جامع اطالعاتی ملی
 .22تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کسب و کار با تاکید
بر اصالح قوانین ،مقررات و رویه های اجرایی کشور
 .23تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی ،رهایی از ربای قرضی ،توزیع عادالنه خلق پول
بانکی و بهرهمند سازی عادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی
 .24استقالل بودجه دولت از درآمد های حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی و انتقال این درآمد ها
به مردم با تأمین عدالت بین نسلی
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 .25توقف خام فروشی منابع طبیعی ظرف  15سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیشرونده تولید
ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور
 .26مصون سازی و تقویت فرآیندها ،سیاست ها ،تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه های سیاسی -اقتصادی
هدفمند و غیرهدفمند برونزا
 .27توسعه فعالیت های زیربنایی ،اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب ،انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت ،حقوق
و اخالق زیستی
 .28حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت های ملی همراه با رعایت مالحظات صیانتی ،زیست محیطی و
بین نسلی در بهره برداری از آنها
 .29کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک
 .30بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقهای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص
امکانات و تسهیل و تشویق سرمایهگذاری در بخش های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی مناطق
محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی
 .31تمرکززدایی در ساختار اقتصادی  -مالی کشور با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستانها
درچارچوب سیاستهای ملی
 .32بهرهگیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوری های پیشرفته و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات
و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده
 .33فعال کردن قابلیت های سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساخت های پیشرفته برای تبدیل ایران
به قطب راهبردی فرهنگی ،علمی ،فناوری و اقتصادی
 .34گسترش قطب های گردشگری طبیعی ،فرهنگی ،مذهبی و سالمت با محوریت مناطق و مراکز هویتساز
 .35تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی و مصرفی
 .36پوشش همگانی مراقبت ها و خدمات و توزیع عادالنۀ منابع حوزۀ سالمت
 .37همکاری بینبخشی و مشارکت نظاممند مردمی در ارتقای سالمت با اولویت پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده
 .38تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی
 .39اعتال و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سالمت مبتنی بر شواهد متقن علمی
 .40ارتقای توانمندی های حوزۀ پزشکی با هدف ارائۀ آموزش ،خدمات و تولیدات در سطح ملی و بینالمللی
 .41اعتالی منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصت های عادالنۀ آنان و تأکید بر نقش مقدس مادری
 .42ارتقای استقالل ،اقتدار ،پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات عالم و متعهد و دانشافزایی
مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اصالح و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی
 .43طراحی و اجرای راه های پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی و اخالق اجتماعی و تقوای عمومی
 .44گسترش فهم عمیق و تحکیم نظریه مردم ساالری دینی مبتنی بر والیت فقیه
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 .45حفظ و تقویت مردمساالری دینی ،مشارکت مردمی ،عدالت و ثبات سیاسی
 .46گسترش و تقویت تشکل های مردمی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم ساختار درونی نظام
 .47تقویت فضای آزاداندیشی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاست ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمر
آن و حفظ مسیر انقالب اسالمی
 .48ارتقای نظارت رسمی ،مردمی و رسانه ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و
حقوقی مسئوالن و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی
 .49اجرای کامل ضمانتهای پیش بینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادیهای فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج
حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه
 .50تعیین ضوابط عادالنه و شفاف سازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی؛ درآمد ،ثروت و معیشت مسئوالن
حکومتی و منابع و هزینه های مالی فعالیت سیاستمداران و تشکلهای سیاسی
 .51گزینش مسئوالن و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت،
صداقت ،راستگویی ،اعتماد ،فداکاری و پاسخگویی
 .52تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسب سازی ساختار اداری کشور با روش های جدید به گونهای که
کمتر از یک درصد جمعیت کشور حقوقبگیر دولت باشند
 .53پیشگیری از شکل گیری تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران ،گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده
 .54تقریب مذاهب اسالمی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به
مقدسات مذاهب اسالمی
 .55ت رویج عقالنیت و روحیه جهادی در جهان اسالم و حمایت از حرکت های اسالمی و نهضتهای آزادیبخش و استیفای
حقوق مردم فلسطین
 . 65تأکید بر چندجانبه گرایی ،گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح بینالمللی
مؤلفه ها ی شکل گیری الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت
الف) معنویت گرایی :برای معنویتگرایی انسان و توجه به معنویتگرایی در آثار انسانی ،به عنوان یک اصل
سادهترین مرتبه آن است که چون هر اثر انسانی دنبال بیان موضوعی یا در جهت پاسخگوئی به نیازی خلق شده
است ،آن موضوع نیاز به معنای آن اثر خاص ،تفسیر و تعبیر شود و پیچیدهترین مرتبه آناست که یک اثر انسانی
به اصل و حقیقتی متافیزیکی اشاره نماید.
ب) نوآوری :نوآوری و بداعت از ویژگیهای بارز آثار انسانی است که تعبیر اثر هنری بر آنها اطالق میشود ،در
واقع نوآوری و هنر در واژه ،دو تعبیر و دو مفهوم همراه هستند که ذکر هر کدام دیگری را به ذهن متبادر میکند.
این مفهوم در شهر اسالمی به این معنا است که نوآوری مدنظر ،به تفسیر شناخت تازه حقایق و اصول ثابت متوجه
است.
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پ) نشانه گرایی :اصوالً هنر جلوهای از روحیه نمادگرایی انسان است .به دالیل متعدد از جمله انسانیت ،چند بعدی
بودن عالم وجود ،الگو گرایی ،تعدد ساحتهای حیات انسانی ،راز داری و خداپرستی ،انسان ناگزیر از بهرهگیری از
نشانههاست که قلمرو هنر و معماری و شهر یکی از اصلیترین قلمروهای استفاده از نشانه هاست.
ت) زیبایی :وابستگی تعریف زیبایی به هنر سبب میشود تا با توجه به تعریف هنر ،زیبایی نیز متغیر شود .به این
ترتیب زیبایی هنر معنوی دارای وجههای معنوی و روحانی است و زیبایی هنر مادی صبغهای از زیبایی ظاهری و
صوری است.
ث) مدنیت :شهرنشینی ،انتساب به شهر و مدینه ،تربیت ،ادب و تمدن ،معانی مدنیت هستند .در معنای واژه مدنی
نیز آمده است «:باشنده شهر ،شهری ،شهرباش ،ساکن حضر ،ساکن ،مقابل بدوی و مربوط به شهر» در واقع انواع
مدنیت رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند .برای نمونه مدنیت سیاسی با بهرهگیری از نهادهای مدنی میسر میشود و
این در حالی است که این نهاد جز با رشد افراد و ارتقاء تربیت مدنیت اجتماعی و فرهنگی آنها ممکن نیست.
ج) عدالت اجتماعی :بحث عدالت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان انکار ناپذیر مداین فاضله و آرمان شهر معرفی شده
است .در تفکر اسالمی نیز عدل به عنوان یکی از صفات بارز فعل الهی مطرح است و مصداق اجتماعی آن را میتوان
در دوران زمامداری امیر المؤمنین(ع) و دوران با عزت پیامبر مکرم اسالم(ص) مشاهده کرد.
چارچوب مفهومی تحقیق
با بررسی و نتیجه گیری از نظرات پانل خبرگانی و برآوردهای کارشناسی از شاخص ها و مولفه های الگوی ایرانی
اسالمی پیشرفت  ،چارچوب مفهومی تحقیق به شکل زیر ترسیم گردیده است.
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عدم قطعیت تصادفی

قطعیت واقعی

عدم قطعیت واقعی

قطعیت تصادفی

مدل مفهومی تحقیق،نگارنگان1397،

عدم قطعیت:
« عدم قطعیت » به معنای « دانش ناکافی » پیشینه طوالنی دارد و حتی به دوره فیلسوفان یونان باستان باز می
گردد .در دوره جدید اولین بررسی ها در این باره را می توان در آثار فرانک نایت ( )Frank Knightدید .نایت در
کتابی که با عنوان « ریسک ،عدم قطعیت و سود » منتشر کرد ،بین ریسک و عدم قطعیت تمایز قائل شد مطابق نظر
وی ریسک قابل محاسبه است اما عدم قطعیت قابل محاسبه نیست پس قابل کنترل هم نیست .همچنین بین عدم
قطعیت واقعی و اتفاقی(تصادفی) تمایز قائل شد  .عدم قطعیت تصادفی بر اساس احتماالت و به طور ذهنی تاثیر می
گذارد  .اما عدم قطعیت واقعی ناشی از وضعیت آینده و رفتارهای استراتژیک دیگر بازیگران است  .کوواد بیان می
کند که عدم قطیعتهای اتفاقی کمترین نگرانی را ایجاد می کنند چرا که عدم قطعیتهایی که ناشی از وضعیت آینده
جهان و عوامل انسانی است و مطلقاً چیزی درباره توزیع احتمالی آن ها نمی دانیم و از تاثیرات آنها خیلی کم می
دانیم پیچیده ترند.عدم قطعیتها نشان می دهند تخمین آینده با روش های احتمالی و برآوردهای خطی هر چند که
از نظرتکنیکی دقیق باشند ،اما نامعتبرند و نیاز به روش هایی است که بتوان با آینده های متکثر و باورپذیر مواجه
شد ، .تحت تاثیر این « عدم قطعیتهای عمیق » مساله اصلی آینده پژوهی ،دیگر پیش بینی آینده نیست ،بلکه
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آمادگی برای آینده ها و پیش تدبیری برای شکل دادن به آینده های مرجح یا مطلوب است(فرانک نایت ( Frank

 .)Knightدر این پژوهش مردم ساالری دینی،مشارکت مردمی،عدالت و ثبات سیاسی مبتنی بر والیت فقیه و ایجاد
عنوان پیشران

ردیف

عنوان پیشران

ردیف

1

تبیین و ترویج اسالم ناب محمدی(ص)

28

ارتقای استقالل ،اقتدار ،پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و جذب
قضات عالم و متعهد

2

فرهنگ توحیدی و معادباور

29

طراحی و اجرای راههای پیشگیری از جرم

3

تعمیق معرفت و تداوم محبت اهل بیت(ع) از طریق زنده نگه داشتن
فرهنگ عاشورا

30

مردمساالری دینی،مشارکت مردمی ،عدالت و ثبات سیاسی مبتنی بر والیت فقیه

4

ترویج آموزههای اخالق اسالمی

31

گسترش و تقویت تشکلهای مردمی

6

شناساندن علمی و واقعبینانۀ ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی

32

تقویت فضای آزاداندیشی

5

تعلیم و تربیت وحیانی ،عقالنی و علمی

33

ارتقای نظارت رسمی ،مردمی و رسانهای

7

تربیت نیروی انسانی توانمند ،خالق ،مسئولیتپذیر

34

ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه

8

روحیۀ مشارکت جمعی و فرهنگ جهادی

35

ضوابط عادالنه و شفافسازی

9

ارتقای موقعیت شغلی

36

تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسبسازی ساختار اداری کشور

10

تبیین ،ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسالمی ایرانی سالم و

37

گزینش مسئوالن و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و

خانوادهمحور
11

احیا و توسعه نمادهای اسالمی ایرانی به ویژه در پوشش ،معماری و

اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت ،صداقت ،راستگویی ،اعتماد ،فداکاری و پاسخگویی
پیشگیری از شکلگیری تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران

38

شهرسازی
12

تحقیق و نظریه پردازی و تولید ثروت و معنویت از سوی صاحبنظران و

گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده

39

نهادهای علمی کشور
13

تقویت و گسترش تولید علمی اصیل ،بومی و مفید

40

تقریب مذاهب اسالمی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات
دینی

14

کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان

41

ترویج عقالنیت و روحیه جهادی در جهان اسالم

16

ارتقای دانشهای مهارتی و تنوعبخشی به شیوههای مهارتافزایی

42

تأکید بر چندجانبهگرایی ،گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح
بینالمللی

15

ارتقای دانش پایه و توسعه شبکههای علم ،فناوری و نوآوری

43

اعتال و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سالمت

17

ارتقای مهارتهای حرفهای بومی به فنّاوریهای صنعتی

44

ارتقای توانمندیهای حوزۀ پزشکی

18

التزام به رعایت اصول و قواعد اسالمی

45

اعتالی منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصتهای عادالنۀ آنان

19

عدالت مالیاتی و کاهش فاصلههای جمع درآمد خالص خانوار

46

حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت های ملی همراه با رعایت

20

تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی

47

کاهش شدت مصرف انرژی

21

عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی

48

بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقهای در پهنۀ سرزمین بر مبنای
آمایش ملی

22

توقف خام فروشی منابع طبیعی

49

تمرکززدایی در ساختار اقتصادی  -مالی کشور

23

تأمین عدالت بین نسلی

50

بهرهگیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوریهای پیشرفته و تشویق
سرمایه گذاری خارجی برای صادرات

24

مصون سازی و تقویت فرآیندها ،سیاست ها ،تصمیمات و نهادهای
اقتصادی در مقابل تکانه های سیاسی -اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند

51

فعال کردن قابلیتهای سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد
زیرساختهای پیشرفته برای تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی ،علمی ،فناوری و

26

توسعه فعالیتهای زیربنایی ،اقتصادی و اجتماعی

52

گسترش قطبهای گردشگری طبیعی ،فرهنگی ،مذهبی

25

تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم

53

همکاری بینبخشی و مشارکت نظاممند مردمی در ارتقای سالمت

27

پوشش همگانی مراقبتها و خدمات و توزیع عادالنۀ منابع حوزۀ سالمت

54

تنظیم نرخ باروری

مالحظات صیانتی ،زیست محیطی و بین نسلی در بهره برداری از آنها

اقتصادی

برونزا

14

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمان های اسالمی به عنوان قطعیت واقعی و شکل گیری تهدید علیه جمهوری
اسالمی ایران و تزلزل تمدن اسالمی و عدم تناسب این تمدن با آرمان های انقالب اسالمی به عنوان عدم قطعیت
واقعی و تقویت روحیه مشارکت جمعی و فرهنگ جهادی در جهت شکل گیری تمدن نوین اسالمی به عنوان عدم
قطعیت تصادفیانتخاب شدند.
جدول  :1پیشران ها موثر بر الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت (نگارندگان ،شورای عالی فرهنگی مجلس.)1397،

در ادامه وزن شاخص-ها و میانگین وزنی معیارها با استفاده از نظرسنجی خبرگانی جامعه آماری به دست آمد .و در
نهایت وزن هر شاخص با استفاده از روش ساده وزنی  SAWامتیازبندی گردید.

جدول شماره یک -متغیرهای استراتژیک -راهبردی پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت(نگارندگان )1397،
شاخص هدف

MADM,SAW

1

مردمساالری دینی،مشارکت مردمی ،عدالت و ثبات سیاسی
مبتنی بر والیت فقیه

عدالت فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فضایی

.0879

2

روحیۀ مشارکت جمعی و فرهنگ جهادی ،فرهنگ توحیدی و

ادبیات ،تاریخ،سرزمین،فرهنگ و میراث فرهنگی،اجتماعی و سیاسی

.0871

پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت

معادباور و فرهنگ عاشورایی(هویت ملی ،دینی و انقالبی)
3

استقالل ملی ( تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و

استقالل اقتصادی،استقالل سیاسی،استقالل فرهنگی

.0823

متناسبسازی ساختار اداری کشور)
4

وحدت و انسجام گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی
بازدارنده

5

استقالل فکری ارتقای دانش پایه و دانش بنیان و توسعه

تقریب و همگرایی بین مذاهب،ارزش های مشترک،اتحاد،وحدت

.0771

مسئولین،خرده فرهنگ ها،روابط بین قومی،منافع ملی،وحدت دولت و
ملت
خود باوری،استقالل علمی

.0753

شبکههای علم ،فناوری و نوآوری
6

.0702

بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقهای در

عدالت اجتماعی و عدالت فضایی،ارتباطات سرزمینی،تقویت مناسبات

پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی

شهرو پیرامون،ارتباطات رسانه ای

7

اخالق( ترویج آموزههای اخالق اسالمی تعلیم و تربیت وحیانی،
عقالنی و علمی)

اخالق سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،عمومی

.0698

8

عقالنیت(شناساندن علمی و واقعبینانۀ ارزشها و دستاوردهای

بصیرت ،تفکر و تامل گرایی،نقد پذیری،آینده نگری،خالقیت و

.0664

انقالب اسالمی)

نوآوری،حرفه ای گرایی،اعتدال و میانه روی،بهره وری

سرمایه اجتماعی(التزام به رعایت اصول و قواعد اسالمی و اعتماد

مشارکت،اعتماد،رضایت

9

.0649

به آن)
10

نظم اجتماعی

قانون گرایی و قانون مندی،تعهد به هنجار های مشترک،امنیت
اجتماعی،جامعه پذیری(آموزش و پرورش)

15

.0613

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
11

تاب آوری ملی در برابر تهدیدات احتمالی

توسعه فعالیتهای زیربنایی ،اقتصادی و اجتماعی و مصون

.0589

سازی و تقویت فرآیندها ،سیاست ها ،تصمیمات و نهادهای
اقتصادی در مقابل تکانه های سیاسی -اقتصادی هدفمند و
غیرهدفمند برونزا
12

بهداشت جسمی و روانی پوشش همگانی مراقبتها و خدمات و
توزیع عادالنۀ منابع حوزۀ سالمت

مهارت های زندگی،ورزش،اوقات فراغت،آسیب های اجتماعی

.0543

13

خانواده(تبیین ،ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسالمی

تربیتی و آموزشی،عاطفی،حقوقی و تکلیفی،مدیریتی

.0540

ایرانی سالم و خانوادهمحور)

نگارندگان 1397 ،

نمودار پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت

نمودار مفهومی پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت؛ نگارنده1397 ،

16

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

17

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

مدل مفهومی تحقیق،نگارندگان1397،

18

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

جدول اولویت بندی شاخص های راهبردی -متغیرهای استراتژیک شهر ایرانی –اسالمی،نگارنده1397،
پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت

اولویت

مردمساالری دینی،مشارکت مردمی ،عدالت و ثبات سیاسی مبتنی بر والیت فقیه

1

روحیۀ مشارکت جمعی و فرهنگ جهادی ،فرهنگ توحیدی و معادباور و فرهنگ

2

عاشورایی( هویت ملی ،دینی و انقالبی)
استقالل ملی (تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسبسازی

3

ساختار اداری کشور)
وحدت و انسجام گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده

4

استقالل فکری ارتقای دانش پایه و دانش بنیان و توسعه شبکههای علم ،فناوری و

6

نوآوری
بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای در پهنۀ سرزمین بر

5

مبنای آمایش ملی
اخالق(ترویج آموزههای اخالق اسالمی تعلیم و تربیت وحیانی ،عقالنی و علمی)

7

عقالنیت(شناساندن علمی و واقعبینانۀ ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی)

8

سرمایه اجتماعی(التزام به رعایت اصول و قواعد اسالمی و اعتماد به آن)

9

نظم اجتماعی

10

توسعه فعالیتهای زیربنایی ،اقتصادی و اجتماعی و مصون سازی و تقویت

11

فرآیندها ،سیاست ها ،تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه های سیاسی -
اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا
بهداشت جسمی و روانی پوشش همگانی مراقبتها و خدمات و توزیع عادالنۀ منابع

12

حوزۀ سالمت
خانواده(تبیین ،ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسالمی ایرانی سالم و
خانوادهمحور)

19

13

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
نتیجه گیری
اینپژوهشباهدف شناخت ،تحلیل و تبیین پیشران های کلیدی الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت برایافقهای
آینده و با استفاده از ترکیب روش های آینده پژوهی و پانل خبرگانی انجامگرفتهاست.در اجرایاین تحقیق از
میان54پیشران موثر بر آینده الگوی آینده اسالمی  -ایرانی پیشرفت تعداد 13پیشراننهاییانتخابو پس با به
کارگیریروشتحلیلماتریسمتقاطع ،به ترتیب تعداد 6پیشرانکلیدی و حساس؛مردمساالری دینی،مشارکت مردمی،
عدالت و ثبات سیاسی مبتنی بر والیت فقیه ،روحیۀ مشارکت جمعی و فرهنگ جهادی ،تقویت اقتدار حاکمیتی و
ارتقای نظام سیاسی و متناسبسازی ساختار اداری کشور  ،گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده،
ارتقای دانش پایه و توسعه شبکههای علم ،فناوری و نوآوری  ،بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن
منطقهای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی شناسایی شدند .بهره گیری از این پیشران ها می تواند زمینه
هایالزام برایگذار از غافلگیری راهبردی ایران در موضوع پیشرفت و توسعه باشد.نهایتا سناریوهای منتظره
مطلوب،منتظره نامطلوب،غیر منتظره مطلوب و غیر منتظره نامطلوب در جهت آینده های محتمل و مطلوب و برنامه
ریزی دقیق  ،شناسایی شدند که سناریو :مردمساالری دینی،مشارکت مردمی ،عدالت و ثبات سیاسی مبتنی بر والیت
فقیه و ایجاد تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمانهای اسالمی که خاستگاه تمدن نوین اسالمی ایرانی است به عنوان
سناریو منتظره و مطلوب انتخاب شد.سناریو :مردمساالری دینی،مشارکت مردمی ،عدالت و ثبات سیاسی مبتنی بر
والیت فقیه و ایجاد تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمانهای اسالمی که خاستگاه تمدن نوین اسالمی ایرانی است
به عنوان سناریو منتظره و مطلوب جامعه اسالمی و سناریو؛مردمساالری دینی،مشارکت مردمی ،عدالت و ثبات
سیاسی مبتنی بر والیت فقیه و ایجاد تمدن نوین اسالمی و عدم تناسب با آرمانهای اسالمی و عدم التزام به رعایت
اصول و قواعد اسالمی به عنوان دومین سناریو و منتظره غیرمطلوب انتخاب شد .سناریو؛تقویت روحیۀ مشارکت
جمعی و فرهنگ جهادی

در جهت شکل گیری تمدن نوین اسالمی به عنوان سناریو غیرمنتظره مطلوب و

سناریو؛شکلگیری تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران و تزلزل تمدن اسالمی و عدم تناسب این تمدن نوین با آرمان
های انقالب اسالمی به عنوان سناریو نامطلوب و غیر منتظره برگزیده شده است.

منابع و مآخذ
افشار نادری ،کامران ) ). 1375مشترکات شهرسازی در جهان اسالم فصلنامه آبادی ،شماره ، 22پاییز
باقری ،اشرف السادات ) ). 1386نظریه هایی درباره شهرهای قلمرو فرهنگ اسالمی .تهران ،انتشارات امیرکبیر.
بسیم سلیم ،حکیم ) ) ، 1381شهرهای عربی اسالمی ـ اصول ساختمانی و شهرسازی ،ترجمه:محمدحسین ملک احمدی،
تهران ،وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی.
بنه ولو ،لئوناردو ) ) ، 1369تاریخ شهر ـ شهرهای اسالمی و اروپایی در قرون وسطی ،ترجمه :پروانه موحد ،تهران ،مرکز نشر
دانشگاهی.
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هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
پوراحمد احمد و موسوی سیروس ) ) ، 1389ماهیت اجتماعی شهر اسالمی  ،فصلنامه مطالعات شهرایرانی اسالمی  ،زمستان ,
دوره  , 1شماره
جمشیدیها ،غالمرضا ) ) ، 1383پیدایش نظریه های جامعه شناسی ،تهران ،دانشگاه تهران
خدایی،زهرا و تقوایی علی اکبر ) ) ، 1390شخصیت شناسی شهر اسالمی ؛ با تأکید بر ابعاد کالبدی شهراسالمی  ،فصلنامه
مطالعات شهر ایرانی اسالمی  ،شماره چهارم تابستان 1390
ربانی ،رسول ) ) ، 1385جامعه شناسی شهری ،با همکاری فریدون وحیدا ،اصفهان :دانشگاه اصفهان باهمکاری سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی ،چاپ دوم.
سلطانزاده ،حسین ) ) ، 1367مقدمهای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران ،تهران ،انتشارات امیرکبیر
عبدالستار عثمانی )) ، 1376محمد ،مدینه اسالمی  ،ترجمه علی چراغی ،انتشارات امیرکبیر
فارابی ،ابونصر محمد ) ) ، 1361اندیشه های اهل مدینه فاضله ،سید جعفر سجادی ،تهران ،کتابخانه طهوری
فکوهی ،ناصر ) ) ، 1383انسانشناسی شهری ،تهران ،نی
موریس ،جیمز ) ) ، 1381تاریخ شکل شهر )ج) ، 2 .ترجمه راضیه رضازاده ،تهران ،جهاد دانشگاهی علم و صنعت.
موحد ،علی .شمایی ،علی و رنگانه ابوالفضل )  ) ، 1391بازشناسی هویت کالبدی در شهر اسالمی ،
فصلنامه علمی  -تخصصی برنامهریزی منطقهای،سال دوم شماره . 515قربانی ،رحیم ،و همکاران. 1391 .شاخصهای معماری و
شهرسازی اسالمی .تهران :مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری وپژوهشگاه بینالمللی المصطفی )ص ( ،مرکز چاپ و
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی ،هشام. 1387 .اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم .ترجمهی ابوالفضل مشکینی و کیومرث حبیبی .تهران :انتشارات
مرکز مطالعاتی تحقیقاتی شهرسازی و معماری
نقی زاده ،محمد. 1392 .شهراسالمی و روش بهره گیری از متون مقدس .ماهنامه تخصصی کتاب ماه هنر ) ).177
اخوت ،هانیه؛ نینا الماسیفر و محمدرضا بمانیان(. 1389( .معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسالمی ،انتشارات هله،
تهران .
ایازی ،سید علی نقی(. 1387 ( ،تبیین اندیشه اسالمی شهر و شهرنشینی با تأکید بر متون برون دینی،نخستین همایش
آرمانشهر اسالمی ،دانشگاه اصفهان اصفهان. ،
بعلی ،فؤاد (. 1382جامعه ،دولت و شهرنشینی در تفکر جامعه شناختی ابن ذخلدون: ،ترجمه غالمرضاجمشیدی ،انتشارات
دانشگاه تهران ،تهران .
بمانیان ،محمدرضا(. 1391 ( ،توانمندی مدیریت بر پایه بنیان های ایرانی ـ اسالمی ،همایش هویت شهرایرانی ـ اسالمی،
سازمان زیباسازی شهرداری تهران ،تهران .
بمانیان ،محمدرضا و هادی محمودینژاد(. 1387 ( ،مدیریت شهر در کالم والیت ،مؤسسه فرهنگی اطالعرسانی و مطبوعاتی
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور  ،تهران .
داوودآبادی فراهانی ،حسن (. 1390 ( .مدیریت شهر اسالمی ،نشر قطران ،تهران12 .
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