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الزامات بسط و کاربست تدابیر الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
در تحقق تمدن نوین اسالمی
*1

محسن عابدی درچه

چكیده
در این تحقیق با معرفی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در پنج بخش مبانی ،آرمانها ،رسالت ،افق و تدابیر و مراحل پنج گانة
تحقق تمدن نوین اسالمی شامل انقالب اسالمی ،تشکیل نظام اسالمی ،دولت اسالمی ،جامع اسالمی و تمدن نوین اسالمی؛ به
تبیین کلی تدابیر این الگو پرداخته شده و الزامات مورد نیاز جهت بسط و گسترش این الگو بیان شده است .با توجه به گذشت
حدود سیزده سال از ابالغ سند چشمانداز  20ساله کشور و عدم تحقق جامعةه و دولةت اسةالمی و همچنةین تةدوین الگةوی
اسالمی ایرانی پیشرفت در راستای نیل به همین مراحل  ،در این پژوهش الزامات مورد نیاز جهت کاربست این الگةو در تحقةق
تمدن نوین اسالمی با گردآوری اطالعات از منابع کتابخانهای به روش توصیفی  -تحلیلی بررسی شده اسةت .امةا شةکلگیةری
جامعه و دولت اسالمی نیازمند انقالب در دو وجه ساختارها و کارگزاران میباشد .وجه اول انقالب در ساختارها است .بةه ایةن
معنا که نظامات و ساختارها بر اساس آموزههای دینی در آن بازنگری اساسی شود تا با کارایی و اثربخشی زیاد بتوانند به نحوی
واقعی موتور محرک انقالب را همچون پیشرانی قدرتمند ،با سرعت به جلو حرکت دهند .وجه دوم این انقالب متوجه کارگزاران
و مدیران دولتی است .این امر نیازمند تغییر سبک زندگی کارگزاران این ساختارهاست .در واقع ،تغییر سبک زندگی از وضعیت
موجود به سمت وضعیت مطلوب بر اساس راهبردهای ترسیم شده میتواند این امر را میسّر سازد.

واژههای کلیدی
الگو ،اسالمی  -ایرانی ،توسعه ،پیشرفت ،تمدن نوین اسالمی

 - 1مقدمه
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران که به منظور تحقق اهداف متعالی اسالم و حاکمیت نظم اسالمی در کشور و
صدور آن به اقصی نقاط جهان شکل گرفت ،خالء وجود نظامهای مختلف در عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
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اج تماعی ،امنیتی ،محیط زیست ،فناورانه و دیگر حوزه های زندگی اجتماعی محسوس بود .پس از فراغت حاکمان
کشور و در رأس آن ها مقام معظم رهبری از تحوالت سالهای ابتدای ی پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی ،تدوین اساس
و مبنای تئوریزه شدن شئون مختلف یک جامع اسالمی در دستور ک ار سیاست های کلی نظام قرار گرفت ،تا نیل به
تشکیل تمدن نوین اسالمی را تسهیل نماید .اما دو دیدگاه کلی در بین سیاستمداران کش ور حکمفرما بود ،دیدگاه
اول که منشعب از افکار حضرت امام خمینی

(ره)

و مقام معظم رهبری و شهیدان بهشتی ،مطهری ،مفتح و همفکران

آنها بود که مبنای آن پایهریزی نظامات کشور بر اساس اصول اسالمی  ،پیشرفت و عدالت بود .و دیدگاه دوم؛
منشعب از افکار لیبرال مآبانه و روشنفکران افرادی نظیر هاشمی رفسنجانی و همفکران وی بود .افکار گروه دوم در
ابتدای انقالب اسالمی با کمی اختالف با افکار گروه اول در یک راستا بود؛ اما با گذشت زمان و بر اساس مبنای فکری
برخی کارشناسان حاضر در گروه دوم که عمدتاً در دانشگاه های خارج از کشور فارغالتحصیل شده بودند و همچنین
سفرهای خارجی برخی از سیاستمداران به کشوره ای توسعه یافته در شرق و غرب عالم ،رفته رفته تفکر توسعه به هر
قیمت در بین گروه دوم نضج یافت .وجه تمایز این دو گروه اعتقاد گروه اول به پیشرفت و عدالت و اعتقاد گروه دوم
به توسع پایدار با قبول نتیجه نظام طبقاتی بود .ماحصل دیدگاه اول اعتقاد به تشکیل تمدن نوین اسالمی در بلند
مدت و استقالل مبانی تئوری و عملی کشور از غرب و نتیج تفکر دوم وابستگی و پیروی از روشها و نظریههای
توسع غربی و دست نیافتن به تمدنی مخصوص به خود میباشد .به عبارت دیگر ،از منظر غرب توسعه و از دیدگاه
اسالم پیشرفت را اگر حرکت از « وضعیت موجود » به « وضعیت مطلوب » بر اساس « راهبرد حرکت از وضعیت موجود
به مطلوب» تعریف نمائیم؛ الگو ،برنامه و طرحی است که بر مبنای آن می توان چرخ های گوناگون کشور نظیر اقتصاد،
فرهنگ ،علم و فناوری و همچنین رفتارهای سیاسی ،اجتماعی و کارکردهای امنیتی و محیط زیستی و غیره را با
گام هایی بلند به پیش راند .در واقع ،با طراحی استراتژی پیشرفت در سه بازة زمانی «کوتاه مدت »« ،میان مدت» و
«بلند مدت» و بازخوردگیری مستمر و مداوم می توان به شتاب فزایندة ای ن الگوی پیشرفت ،سرعت بخشید .همچنین
افق و چشمانداز  50سال جمهوری اسالمی ایران در سال  1۴۴۴این است که از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت،
در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته شود و دارای ویژگی های برجسته جامعه اسالمی و
خاستگاه تمدن نوین اسالمی ایرانی باشد .لیکن باید این واقعیت را پذیرفت که در زمان کنونی و پس از مرحل
انقالب اسالمی ،نظام اسالمی شکل گرفت ،اما هنوز دولت ،جامعه و کشور ما اسالمی نشده و تا این سه مرحله شکل
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نگیرد ،دستیابی به تمدن نوین اسالمی امکانپذیر نخواهد بود .لذا دغدغ محقق این است که الزامات بسط و
گسترش و همچنین کاربست تدابیر و سیاستهای کلی الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت چیست؟ و چگونه این روند
به تمدن نوین اسالمی منجر خواهد شد؟

 - 2روش تحقیق
گردآوری این تحقیق مسبوق به مطالعات منابع کتابخانهای ،مقاالت علمةی  -پژوهشةی ،اسةتفاده از آیةات قةرآن کةریم و
برخی از فرمایشات مقام معظم رهبةری اسةت .ایةن تحقیةق بةه روش توصةیفی  -تحلیلةی انجةام شةده و از حیة

نةو ،

توسعهای  -کاربردی است.

 - 3مفاهیم و مبانی نظری
 )Civilizationو

نوین

تمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه ساختهها و اندوخته های معنوی و مادی جامعة انسةانی .وقتةی مةیگةوئیم
ساخته های انسانی ،مقصةود آن چیةزی اسةت کةه در طبیعةت در حالةت عةادی وجةود نةدارد و انسةان آن را مةیسةازد،
بنابراین ساخت انسانی در برابر ساخت طبیعت قرار میگیرد (شریعتی .)5 :1389 ،از نظةر هةانتینگتون ،تمةدن بةاالترین
گروه بندی فرهنگ و گسترده ترین سطح هویةت فرهنگةی بةه شةمار مةیآیةد (هةانتینگتون .)۴7 :137۴ ،تمةدن از نظةر
لغةوی عبةارت از شهرنشةینی ،اخةالق مةردم شهرنشةین را پةذیرفتن ،از حالةت خشةونت و جهةل بةه حالةت معرفةةت و
شهرنشینی انتقال یافتن و به طور خالصه روشها و اسباب شهرنشةینی را اختیةار کةردن اسةت (مجیرشةیبانی.)1337 ،
در ادبیات فارسی ،تمدن به معنای همکاری افراد جامعه در امور اجتماعی ،اقتصةادی ،سیاسةی و انةس گةرفتن بةا آداب و
اخالق شهریان بکار میرود (معین .)1375 ،علت نیةاز بشةر بةه تمةدن در طبةع خةود بشةر نهفتةه اسةت ،و چةون بشةر
مدنیّ الطبع است ،حتماً نیازمند حیات اجتماعی اسةت و ایةن حیةات اجتمةاعی را تمةدن مةیگوینةد .واژة تمةدن و واژة
فرهنگ یا  Cultureواژه هایی هستند که عمالً به همدیگر پیچیدهاند .طةاهرزاده بةه نقةل از فردریةک بارنةارد مةینویسةد:
«در مواردی تکامل روح ی یا معنوی انسان را با فرهنگ یکةی دانسةتهانةد ،و در مةواردی بةا تمةدن .گةاهی از فرهنةگ بةه
عنوان جزء خاصی از تمدن بح می شود و گاهی نیز فرهنگ را لفظی کلی تر محسةوب کةردهانةد و حةال آن کةه تمةدن
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به فرهنگ شهرها محدود شده است ».در مجمو شاید بتوان این طور گفت که «فرهنگ» ه مان مبةادی فکةر مةیباشةد
که منشأ حرکات افراد میگردد  ،که در بح ما اسالم بةه عنةوان مبةادی فکةری مةورد نظةر اسةت و در مةورد «تمةدن» از
یک جهت با اشپینگلر هم عقیده هستیم که میگوید « :تمدن ،ظهور نهایی فرهنگ است» و از یک جهةت بةه اصةل واژة
 Civilizationیا مدنیّت و توجه به شةهری و جمعةی بةودن طبةع انسةان مةینگةریم (طةاهرزاده .)2۴ :1389 ،همچنةین
تاملین معتقد است مقصد تمدن انسانی ایجاد مناسبات انسانی است به این معنا که هرگةاه جامعةهای شةکل گیةرد و در
آن مناسبات انسانی ایجاد شود و این مناسبات استعداد و قریح خدادادی انسان را شةکوفا کنةد مةی تةوانیم آن را تمةدن
بنامیم (تاملین .)۴9 :1385 ،ویل دورانت در تعریف تمدن میگوید « :تمةدن را مةی تةوان بةه شةکل کلةی آن ،عبةارت از
نظمی اجتماعی دانست که در نتیجه وجود آن ،خالقیت فرهنگی امکانپةذیر مةی شةود و جریةان پیةدا مةیکنةد .تمةدن
دارای چهار رکن و عنصر اساسی اسةت کةه شةامل :پةیش بینةی و احتیةاط در امةور اقتصةادی ،سةازمان سیاسةی ،سةنن
اخالقی ،و کوشش در راه معرفت و بسط هنر میشود» (دورانت .)3 :1390 ،شةهید مطهةری نیةز ضةمن انتقةاد از تمةدن
غربی که در آن به ارزش های حقیقی انسان توجهی نمی شةود ،تمةدن حقیقةی را مجموعةهای بةر مةی شةمارد کةه ابتةدا
«کمال و استعدادهای انسان را تعریف کند و بعد کمال جامعه را که همان کمال انسان اسةت مشةخک کنةد کةه جامعةه
در چه نظامی می تواند انسان را به نهایت استعدادهای خودش ،به کمةال فرهنگةی خةودش ،بةه کمةال معنةوی خةودش
برساند» (مطهری .)2۴2 :1369 ،هنری لوکاس ،تمدن را پدیدهای به هم تنیده میداند که همة رویةدادهای اجتمةاعی،
اقتصادی ،سیاسی و حتی هنر و ادبیات را در بةر مةیگیةرد (لوکةاس « .)7 - 16 :1366 ،تمةدن اسةالمی» یعنةی نةوعی از
زندگی که انسان ها بتوانند به تمام ابعاد مادی و معنوی خود به کامل ترین شةکل جةواب دهنةد (طةاهرزاده.)3۴ :1389 ،
به لحاظ تاریخی نیز تمدن اسالمی به عنوان یکی از تمدن های بزرگ بشری حاصل مبانی دیةن اسةالم و بةاور بةه آنهةا
بوده است (جمشیدی ) 36 :139۴ ،شةهید مطهةری در ایةن بةاره مةینویسةد« :ملةل بسةیاری بةه اسةالم گرویدنةد و در
خدمت این دین در آمدند و در راه نشر و بسط تعالیم آن کوشةیدند و بةا تشةریک مسةاعی بةا یکةدیگر تمةدن عظةیم و
باشکوه به نام تمدن اسالمی به وجود آوردنةد» (مطهةری .) 13 - 1۴ :1357 ،تمةدن نةوین اسةالمی از رهگةذر بةازخوانی
مجدد تمدن اسالمی با توجه به مقتضیات زمان و مکان و بازسازی مفهومی و عملی نظةام اعتقةادی اسةالم قابلیةت آن را
دارد که در دوران گذار در نظام بینالملل به نقش آفرینةی در هندسة جدیةد قةدرت جهةانی بپةردازد .نظةر بةه ایةن کةه
اسالم نه محدود به مکانی خاص و نه مختک به طبقه ای خاص است بلکةه متعلةق بةه تمةامی بشةریت بةا افقةی وسةیع
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است تا برادری انسانی تحقق بخشد ،تمدن نوین ا سةالمی کةه بةر نظةام اعتقةادی اسةالم و آمةوزه هةای آن بةرای تحقةق
وظایف مختلف دینی متناسب با دنیای جهانی شةده اسةتوار اسةت ،قابلیةت آن را دارد کةه دسةتورات ،سةنتهةا و آیةین
ناشی از مجموعه اعتقادات اسالمی را فارغ از هر گونه تبعیض نژادی ،قومی و زبانی تحقق بخشةد .تمةدن نةوین اسةالمی
ضمن تحکیم اخوت و برادری هم گروه های قومی و نژادی ،این امکةان را بةرای آنةان فةراهم مةیآورد کةه بةا یکةدیگر در
زمینه های مختلف علمی ،اجتماعی و فرهنگی همکةاری کننةد و بةه توسةع زنةدگی فکةری و فرهنگةی خةود در سةطح
فراملی اقدام نماینةد (دهشةیری .)95 :139۴ ،تمةدن یةک واژة عربةی اسةت کةه از ریشة مدینةه و بةه معنةای شةهر و
شهرنشینی گرفته شده و به معنای به سوی عقل و انسانیت و نظم دادن به امةور زنةدگی و بةه اخةالق شةهری گرائیةدن
تفسیر شده است (زمانی .)13۴8 ،واژة تمدن قرابت بسیار زیةادی بةا واژة مُةدُن در مفهةوم سیاسةت مُةدُن ،یکةی از سةه
زیربخش حکمت عملی دارد .در واقع می توان گفت در سیاست مدن ،امةورات سیاسةی ،برنامةهریةزی و مةدیریت شةهر و
کشور توسط مدیران و سیاستمداران در جهت نیل به پیشرفت همراه با عدالت طرحریزی و اجرا میگردد.

 - 2- 3مفهوم توسعه و توسعة پایدار
«توسعه» تغییراتی است که زن دگی هم ما را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار مةیدهةد .هةدف مطلةوب توسةعه ،بهبةود
کیفیت زندگی مردم در هم جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی ،کالبةدی و فضةایی مةیباشةد (آسةایش و
استعالجی« .)9 :1382 ،توسعه» ،فرآیند بهبودبخش به کیفیت زندگی همة مةردم اسةت (اسةماعیل زاده.)16 :1382 ،
«توسعه» را می توان تکامل سطح زندگی و رسیدن به شرایط آرمةانی در حةوزة اقتصةادی ،اجتمةاعی و فرهنگةی دانسةت
که تحقق مفاهیم آزادی ،عدالت ،پویایی اجتماعی ،توسع انسةانی و رشةد اقتصةادی ،اجتمةاعی و فرهنگةی را بةه همةراه
می آورد .همچنین توسعه را کشف روشهای دستیابی به حرکتی تکاملی بهشمار میآورنةد کةه پدیةدههةای اجتمةاعی،
فرهنگی و اقتصادی را متعادل و متوازن می سازد و شرایطی نةوین را بةرای پویةایی اجتمةاعی ،اقتصةادی و تحقةق عةدالت
اجتماعی فراهم می کند (زاهدیاصل .)5 :1381 ،پس از این که غرب به این نتیجه رسةید کةه مفهةوم توسةعه ،فراگیةر و
همه جانبه نبوده و تمامی ابعاد زندگی بشری را شامل نمیشود؛ واژة توسع پایدار را جایگزین نمود.
در کل می توان گفت از توسع پایدار تعریف های متعددی شده است؛ اما جامع ترین و کامل تةرین تعریفةی کةه از توسةع
پایدار شده است ،همان تعریف مربوط به کمیسیون جهانی محیط زیسةت و توسةعه ،معةروف بةه کمیسةیون برانةتلنةد
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می باشد « :توسع پایدار ،توسعهای است که ضمن آن که به نیازهای کنونی پاسخگوست ،تواناییهةای نسةلهةای آینةده
را برای پاسخگویی به نیازها و خواستههای شةان بةه مخةاطره نمةیانةدازد» ( .)G.Haughton, C.Hunter, 1994: 115بةا
تغییر مفهوم توسعه به توسع پایةدار و ورود آن بةه ادبیةات سیاسةی بةاز هةم مشةکالت قبلةی در حةوزة یةک یةا چنةد
جانبه گرایی این واژه حل نشد ،هر چنةد پژوهشةگران ایرانةی تعةاریف و مفةاهیمی کامةل تةر از آن چیةزی کةه غربةیهةا
داشتند ،ارائه نمودند ،ولی این تکامل تعریفها هم پاسخگوی تمام نیازهای مادی و معنوی انسانها نبةود .برخةی از ایةن
تعاریف عبارتند از :از نظر لغةوی « ،توسةعه پایةدار» معةادل واژة ( (Sustainable Developmentو بةه معنةای توسةعهای
است که میتواند به طور نامحدود یا در یةک دورة زمةانی مشةخک ادامةه یابةد .توسةع پایةدار ،رونةدی اسةت کةه بهبةود
شرایط اقتصادی ،اجتمةاعی ،فرهنگةی و فنةاوری بةه سةوی عةدالت اجتمةاعی باشةد و در جهةت آلةودگی اکوسیسةتم و
تخریب محیط طبیعی نباشد (ملکی « .)37 :1382 ،توسعه پایدار» عبارت است از تأمین نیازهةای کنةونی جامعةه بةدون
آن که تواناییهای نسل های آتی را در بةرآوردن نیازهةای خةود بةه مخةاطره افکنةد (نةادری و همکةاران .)13 :1388 ،بةه
عبارتی می توان بیان نمود که مفهوم توسع پایدار؛ یعنی توسعهای که از نظر زیست محیطةی ،غیرمخةرب؛ از نظةر فنةی،
مناسب؛ از نظر اقتصادی ،ماندگار و از نظر اجتماعی ،قابل پذیرش باشد؛ به طةوری کةه توسةع پایةدار در یةک محةیط یةا
کشور با در نظر گرفتن توان بوم شناسی نیروی انسانی ،فناوری و منابع مةالی متعلةق بةه آن محةیط یةا کشةور و در خةور
آن می تواند تحقق یابد و چنان توسعهای تنها در محیط یاد شده با هماهنگی  ۴عامل فوق پایةدار خواهةد بةود (درویةش
و رهبر .)21 :138۴ ،تاکنون تعاریف زیادی از توسعه پایدار ارائه شده است که هر کدام به یک یةا چنةد جنبةه از توسةعه
پایدار و برخی نیز به کلیه جنبه های آن توجه نمودهاند .واژه پایداری در زبةان فارسةی معةادل  sustainableانگلیسةی بةه
کار رفته ،که از لفظ التین  sustainerبه معنای نگهبانی و پشةتیبانی کةردن اخةذ شةده اسةت .در ایةن زمینةه پایةداری
می تواند به معنای حمایت و پشتیبانی از وضعیتی مطلوب یا بر عکس دوری جستن از وضةعیتی نةامطلوب باشةد (اذانةی،
 .)1۴ ،1381رابرت آلن توسع پایدار را توسةعه ای تعریةف کةرده اسةت کةه هةدف آن ارضةای مسةتمر نیازهةا انسةانی و
به سازی کیفیت زندگی انسانها در جامعه است (سلطانی عربشاهی .)158 :1383 ،در نهایت ایةن کةه اندیشة جدیةد
توسع پایدار مبتنی بر آن است که بر پای تفکر سیستماتیک و نظامیافته ،همةه چیةز در محةیط زیسةت و در پیونةد بةا
یکةةدیگر در نظةةر گرفتةةه شةةود .از ایةةنرو ،الزم اسةةت هةةر پدیةةده توسةةعه در ابعةةاد اقتصةةادی ،اجتمةةاعی ،فرهنگةةی و
زیست محیطی متأثر از هم مورد بررسی قرار گیرد (رحیمی .)1۴0 :1380 ،توسع پایةدار فرآینةد توسةعهای اسةت کةه از
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نظر اقتصادی پویا و پُربازده ،از نظر زیستمحیطی ،غیرمخرب ،از نظر اجتماعی ،عادالنةه و قابةل قبةول و از نظةر فةنآوری
متناسةب و مطلةةوب باشةد (خةةاتونآبةادی .)3 :138۴ ،توسةةعه پایةدار ،فرآینةةد حفاظةت و نگهةةداری از سةیارة زمةةین و
بوم سازان موجود در آن که به توسع انسانی مطلوب و عادالنه منجر مةی شةود ،اسةت (یوسةفینةژاد .)7 :1380 ،توسةع
پایدار در حقیقت تعادل میان توسعه و محیط زیست است .این مفهوم را اولین بار بةهطةور رسةمی برانةدتلنةد در سةال
 1987در گزارش «آیندة مشترک ما» مطةرح کةرد (مکنةون .)5 :1376 ،در ایةن گةزارش ،هةدف از توسةع پایةدار ،رفةع
نیازهای نسل حاضر بدون تضییع توانایی نسل های آینده برای رفع نیازهای شةان اسةت و از ایةن تعریةف سةاده و مةبهم؛
سندی از کنفرانس ملل متحد در زمین محیط زیست و توسعه بةه عنةوان یةک طةرح کةار توسةعه پایةدار بةرای قةرن 21
بیرون آمد )Roseland, 1997: 200( .هدف اصةلی توسةع پایةدار ،نگةهداری یةا افةزایش دارایةی هةای طبیعةی ،انسةانی و
اجتماعی برای نسل های آینده همراه با به حداقل رساندن مصرف منابع محدود و عةدم تجةاوز بةه ظرفیةت قابةل تحمةل
اکوسیستمها است (گراکوسیان.)26 :1382 ،

 - 3- 3مفهوم پیشرفت
واژة پیشرفت اوالً :بومی و قابل فهم است ،نه وارداتةی ،و بةار معنةایی ناسةازگار بةا مبةانی و ارزش هةای اسةالمی را نةدارد.
ثانیاً :توسعه مفهومی ایستا و پیشرفت مفهومی پویا دارد .توسعه به یک وضةعیت مطلةوب گفتةه مةی شةود ،پیشةرفت بةه
حرکت رو به هدف گفته مةی شةود (مصةباحیمقةدم .)221 - 222 :1389 ،واژة پیشةرفت معةادل واژة توسةعه در ادبیةات
علمی کالسیک و مرسوم است .توسعه ترجم کلم  Developmentاسةت و از ادبیةات علمةی غةرب بةه عاریةت گرفتةه
شده است .در این ادبیات توسعه یافتگی و راهبردهای توسعه مبتنی بر دئیسم ،شکاکیت یةا انکةار خداونةد ،اصةالت مةاده،
اصالت فرد ،اصالت تجربه و تفسیر خاصةی از سةعادت انسةان و جامعةه  ،تفسةیر و تعیةین مةی شةود .علةت انتخةاب واژة
پیشرفت به جای توسعه ،احتراز از بار بینشی و ارزشی همةراه واژة توسةعه اسةت .در تعریفةی عةام کةه بةر اسةاس همة
بینش ها و منش ها درست است ،پیشرفت عبارت است از فرایند حرکت از وضعیت موجةود بةه سةمت وضةعیت مطلةوب.
بر این اساس ،الگوی پیشرفت باید مشتمل بر سه امر باشةد - 1 :تحلیةل وضةعیت موجةود؛  - 2تبیةین وضةعیت مطلةوب؛
 - 3راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب .الگوهای پیشرفت ،دست کةم در یکةی از ایةن سةه بةا یکةدیگر اخةتالف
دارند و یکی از دالیل اصلی اختالف نیز جهان بینةی حةاکم بةر ایةن الگوهاسةت؛ چیةزی کةه از آن بةا عنةوان متاپةارادایم
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الگوهای توسعه یاد می شود .در یک نگاه کالن با ردّ عقائد پوزیتیویستهةا  ،علةوم انسةانی سةه وظیفة فةوق را بةر عهةده
دارند .علوم انسانی در بخش اثبا تی به وظیف دوم و در بخش هنجاری یةا دسةتوری بةه وظیفة اول و سةوم مةیپردازنةد.
علوم انسانی موجود ،این سه وظیفه را از طریق تئوریهایی انجام میدهند که غالباً مبتنةی بةر جهةانبینةی و ارزشهةای
غیراسالمی است (میرمعزی.)62 - 70 :1389 ،

شكل  : 1سیر منطقی الگوی پیشرفت؛ (منبع :نگارنده)

تبیین وضعیت
مطلوب

راهبرد حرکت از
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تحلیل وضعیت
موجود

 - 4بحث و یافتههای تحقیق
 - 1- 4توسعه یا پیشرفت
تفاوت های دید گاهی که دربارة پیشروی یک جامعه به سمت اهداف ترسیم شده ممکن اسةت در همة جوامةع بةا تنةو
فکری در میان متفکران و نظریه پردازان وجود داشةته باشةد .در جمهةوری اسةالمی ایةران نیةز در میةان سیاسةتمداران و
تصمیم گیران نیز تفاوت هایی وجود دارد ،اما ساختار جمهوری اسالمی ایران به نحوی ترسیم شةده کةه کةارگزاران کشةور
در حوزة امور راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی خود موظف هستند از سیاست های کلی نظةام تبعیةت داشةته باشةند .اشةاره
کةةردیم کةةه دو دیةةدگاه در خصةةوص توسةةعه و پیشةةرفت وجةةود دارد :دیةةدگاه اول کةةه منشةةعب از افکةةار حضةةرت امةةام
خمینی(ره)  ،مقام معظم رهبری و شهیدان بهشتی ،مطهری و مفتح و غیره بود کةه مبنةای آن پایةهریةزی نظامةات کشةور
بر اساس اصول اسالمی ،پیشةرفت و عةدالت بةود .و دیةدگاه دوم؛ منشةعب از افکةار لیبةرال مآبانةه و روشةنفکران افةرادی
نظیر هاشمی رفسنجانی و همفکران وی بود .وجه تمایز این دو دیدگاه اعتقاد گةروه اول بةه پیشةرفت و عةدالت و اعتقةاد
گروه دوم به توسع پایدار با پذیرش نتیجه نظام طبقاتی است .در همین رابطه مقةام معظةم رهبةری در بیانةاتی کةه در
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نخستین نشست اندیش راهبردی در دهم آذرماه سال  1389دا شتند ،فرمودنةد« :اوالً کلمة «پیشةرفت» را مةا بةا دقةت
انتخاب کردیم؛ تعمداً نخواستیم کلم «توسعه» را به کار ببریم .علت ایةن اسةت کةه کلمة توسةعه ،یةک بةار ارزشةی و
معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همةراه نیسةتیم .مةا نمةی خةواهیم یةک اصةطالح
جا افتادة متعرف جهانی را کةه معنةای خاصةی را از آن مةی فهمنةد ،بیةاوریم داخةل مجموعة کةار خودمةان بکنةیم .مةا
مفهومی را که مورد نظر خودمان است ،مطرح و عرضه میکنیم ،این مفهوم عبةارت اسةت از «پیشةرفت» .معةادل معنةای
فارسی پیشرفت را می دانیم؛ میدانیم مراد از پیشرفت چیس ت .تعریف هم خواهیم کرد کةه منظةور مةا از ایةن پیشةرفتی
که در فارسی معنایش روشن است ،چیست؛ پیشرفت در چةه سةاحت هةایی اسةت ،بةه چةه سةمتی اسةت» (سةبحانی،
 .)125 :1397یکی از تفاوت های اساسی بین توسعه و پیشرفت را می توان از متن الگةوی اسةالمی  -ایرانةی پیشةرفت در
بخش آرمان ها بیان نمود .برای مثال غرب مفهومی را تحت عنوان توسع پایدار مطةرح کةرده اسةت .حةال آن کةه مةا در
رسال حقوق امام سجاد(علیه السةالم) ،حقوق تمام جانةداران و غیرجانةداران را مطالعةه مةی نمةائیم .مجموعةه وظةایف مةا در
قبال نسل آینده ،جغرافیای آینده ،و حیوانات و منابع آینده که در این رساله بیان شده؛ غرب بةه شةکلی جزئةی در قالةب
مفهوم توسع پایدار تعریف کرده است .در بخش آرمانهای الگوی اسالمی  -ایرانةی پیشةرفت نیةز بهةرهبةرداری کارآمةد و
عادالنه از طبیعت تعریف شده است.

 - 2- 4دیدگاههای غربی و آسیبهای الگوبرداری از روشهای غربی
اشپینگلر تاریخ تمدن بشةر را مجموعةهای از آغازهةا ،فرازهةا و زوالهةا مةیدانةد و غةرب را هةم از ایةن قاعةده مسةتثنی
نمی بیند .در نظری اشپینگلر فرهنگ غرب از اول قرن دهم میالدی شرو و از قةرن نةوزدهم وارد مرحلة «تمةدن» شةده
است .این فرهنگ از بعضی جهات به اوج عظمت خود رسیده است و در بعضی از نقةاط جغرافیةایی آن ،آثةار فرسةودگی
نمایان شده و به تدریج در آینده ای نزدیةک در نقةاطی ماننةد اروپةا و آمریکةا و در تمةام رشةته هةای حیةاتی آنةان ،دورة
انحطاط آغاز خواهد شد .غرب با هم عظمت و بزرگی که چشةم جهانیةان را خیةره سةاخته اسةت بةه دنبةال رومیةان و
چینیان خواهد رفت (امیةد .)135 :1383 ،در ایةن نظریةه نیةز بةا توجةه بةه ویژگةی هةای بةارز تمةدن غربةی ناشةی از
دینگریزی و انسان مداری پایان تمدن غربی محتوم دانسته شده گرچه اشپینگلر همچون تةوینبةی پایةانی دینةی بةرای
تمدن غربی پیش بینی نکرده است .اما اشتراک آن با نظری تمدنی اسةالم در فروپا شةی تمةدن غربةی اسةت کةه ادعةای
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جهان شمولی و بقای همیشگی دارد (خزاعی و رجبیدوانی .)83 :139۴ ،دیدگاه های ذکةر شةده بةه جةز نظریة هةانری
کربن که به توصیف نگاه شیعه به پایان تاریخ پرداخته و همچنین اشپینگلر که تمدن غةرب را در حةال نةابودی ارزیةابی
نموده است با وجود اختالفات جزئی در تحلیل پایان تاریخ و سرنوشت بشةر و بةا وجةود تفةاوتهةای ظةاهری ،در اصةل
نظریه ،باطن و ریشهای یکسان دارند؛ یعنی در هم این نظریةه هةا پایةان جهةان از آن لیبةرال دموکراسةی دانسةته شةده
است .از نظر اینان لیبرال دموکراسی یگانه قبلهگاه بشرخواهد بود و هم انسان ها بةر آسةتان آن سةر خواهنةد سةایید .تةا
آنجا که می توان گفت در این اندیشه (توینبی ) موعود ،شةخک خاصةی نیسةت ،بلکةه موعةودی کةه قةرار اسةت لیبةرال
دموکراسی را در تمام جهان حاکم کند و برای تمام انسانها رهایی بخةش باشةد ،ایةاالت متحةدة آمریکاسةت (اسةالمیه،
 .)26 :1385بدین سان می توان نتیجه گرفت که چهار اندیشه و چهار فلسف اخیر که در غةرب مةورد فرجةام تمةدنهةا
ارائه شده؛ یعنی نظری تافلر ،هانتینگتون ،فوکویاما و گوبینو ،همه خصلتی واگرایانه و یکسان انگارانةه دارنةد و بةا بةاور بةه
ماندگاری و جهانی شدن تمدن غرب بخشهای زیادی از فرهنگهةا ،سةنتهةا و مةذهب هةای پیرامةون خةود را نادیةده
می گیرند و به همین دلیل ،واقعبینانه نیستند (خزاعی و رجبةیدوانةی .)85 :139۴ ،البتةه دیةدگاههةای دیگةری نیةز بةا
رویکردی متفاوت با نظریات فوق و با نگاهی واقعبینانه تر در غةرب وجةود دارد ،اشةپینگلر و تةوینبةی در نظریة ادواری و
پیاپی آیی تمدن ها بر این باورند که تمدن غربی ،خود به خود ،در اواخر قرن بیستم به پایةان خةود نزدیةک خواهةد شةد.
البته در قرن پسین ،بدبینی بیشتر به صورت اعتقاد به فساد تمدن موجود و زایش تمةدن جدیةد و نةوین در آمةده اسةت
(برینتون و کریستوفر .)553 :1357 ،با کمی تأمل در نظریات اندیشمندان غربةی مةی تةوان دریافةت کةه خةود آنهةا بةا
گذشت زمان بی پایه و اساس بودن نظرات خود را با واقعیات موجود دریافتةهانةد و در یةک اضةطراب و پریشةانی بةه سةر
میبرند ،به گونه ای که فهم درستی از پایان تاریخ مصرف نظریات خود دارند ،اما تحمل قبول نظرات دینی را ندارند.
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از آنجایی که نظری تمدنی قرآن کریم اساس و مبنای تمام نظریةه هةای متفکةران و دانشةمندان مسةلمان و منشةأ کلیة
تبیین ها در خصوص تمدن اسالمی است ،آیاتی چند از قرآن را در این خصوص بیةان مةیکنةیم :خداونةد در سةوره طةه
در خصوص زنةدگی بةه ظةاهر جةذاب کةافران ،پةس از بیةان عبةرت گةرفتن از سرگذشةت پیشةینیان و عةدم تخلةف از
سنت های خود ،لزوم چشم ندوختن به زرق و برق تمدنهای ناپایدار و سُست را یةادآور مةیشةود« :و ال تمةدّن عینیةک
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الی ما متعنا به ازواجاً منهم زهره الحیاه الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیةر و ابقةی»؛ و هرگةز چشةم بةه متةا نةاچیزی
که به قومی از آنها دادهایم میفکن ،که این ها زینت زندگی دنیا و وسةیلهای بةرای امتحةان آن هةا اسةت؛ و رزق پروردگةار
تو بهتر و پاینده تر است (قرآن کریم ،طه ،)131 :همةان طةور کةه مةی بینةیم خداونةد در ایةن آیةه تمةدنهةای زودگةذر
کشةةورهای قدرتمنةةد را جهةةت امتحةةان صةةاحبان زر و زور و رزق خةةود کةةه همانةةا تمةةدن اسةةالمی اسةةت را بهتةةرین و
استوارترین متا معرفی مینماید .همچنین در مورد تمةدن هةای غیرتوحیةدی مةیفرمایةد« :و لقةد اهلکنةا القةرون مةن
قبلکم لمّا ظلموا »...؛ ما اقوام پیش از شما را به کیفر ظلمشان به دسةت هالکةت سةپردیم (قةرآن کةریم ،یةونس ،)13 :و
می فرماید :ملت های قبلی را با تمام اراده و جدیّتی که داشتند جهت ظلمی که مرتکب شدند هةالک کةردیم ،بةرای ایةن
که در راستای هدف خلقت خود عمل نکردند .خداوند خالفت خودش در زمین را این چنین به مومنةان نویةد مةیدهةد:
« وعد اهلل الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما اسةتخلف الةذین مةن قةبلهم و لیمکةنن لهةم
دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدّلنهم من بعد خوفهم امناً یعبدوننی ال یشرکون بی شةیئا و مةن کفةر بعةد ذلةک فاولئةک
هم الفاسقون»؛ خدا به کسانی از شما که ایمان آوردهاند و نیکوکاری کردهاند ،وعده فرمةوده اسةت کةه آنهةا را در زمةین
خالفت دهد ،همچنان که پیشینیان را جانشین گرداند ،و عالوه بر این دین شان را کةه بةرای شةان پسةندیده ،بةرای آنةان
استوار سازد ،و سپس خوف شان را به امنیت و آرامش تبةدیل مةی سةازد آن گونةه کةه تنهةا مةرا مةیپرسةتند و چیةزی را
شریک من نخواهند ساخت ،و آنان که بعد از این کافر شوند ،به حقیقت همان فاسقانند( .قةرآن کةریم ،نةور .)55 :قةرآن
کریم صالحان را وارثان زمین میدانةد« :ان االرض یرثهةا عبةادی الصةالحون»؛ همانةا بنةدگان شایسةت مةن وار زمةین
خواهند شد (قرآن کریم ،انبیاء ،)105 :همچنةین از ارادة خداونةد در خصةوص پیشةوائی و وار شةدن کسةانی صةحبت
می کند که در دنیا به استضعاف کشةیده شةدهانةد و مةیفرمایةد« :و نریةد ان نمةن علةی الةذین استضةعفوا فةی االرض و
نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین»؛ و اراده کردی م بر کسانی که در آن سرزمین ضةعیف داشةته شةده بودنةد منةت گةزاریم،
و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم ،و ایشان را وار مُلک و جاه فرعونیةان گةردانیم (قةرآن کةریم ،قصةک .)5 :خداونةد در
آیاتی به قدرت رسیدن جبه توحیدی و مستضعف را از مصادیق وعدة خةویش مبنةی بةر پیةروزی حةق بةر باطةل بیةان
می نماید« :قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا»؛ بگو :حةق آمةد و باطةل نةابود شةد ،حقةا کةه باطةل نةابود
شدنی است (قرآن کریم ،اسراء« .)81 :قل جاء الحق و ما یبدء الباطل و ما یعیةد»؛ بگةو :حةق آمةد و باطةل نةابود شةد ،و
یارای بازگشتش نیست (قرآن کریم ،سبأ .)۴9 :از دیدگاه اسالم ،حرکت و مسةیر تةاریخ بةه سةوی عبودیةت و حاکمیةت
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ارزش ها و متعالی شدن انسان است و اگر غیر از این می بود ،حرکت تاریخ امری لغةو و پةوم مةینمةود ،هةر چنةد در ایةن
حرکت فراز و فرودها ،موانع و چالش هایی وجود داشته باشةد (کةارگر .)۴5 :1368 ،ایةدئولوژی اسةالمی بةه ویةژه از نةو
شیعی آن آینده جهان را نه در دست حکومتها ،قدرت هةا و تحةوالت اجتمةاعی و سیاسةی دانسةته ،و نةه فرجةام آن را
جبری می داند ،بلکه جهان را صرفاً با ظهور حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان دارای فلسفه و آینةده مةیدانةد (خزاعةی و
رجبی دوانی .)89 :139۴ ،به حکم ضرورت آیندة جهان روزی را در بر خواهد داشةت کةه در آن روز جامعة بشةری پُةر از
عدل و داد شده و با صلح و صفا ،هم زیستی نماید و افةراد انسةانی غةرق فضةیلت و کمةال شةوند .البتةه اسةتقرار چنةین
وضعی به دست خود انسان خواهد بود .رهبر چنین جامعةهای منجةی جهةان بشةری و بةه لسةان روایةات مهةدی (عةج)
خواهد بود (طباطبایی.)308 :137۴ ،
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به اعتقاد مقام معظم رهبری ،تمدن غرب ی در قالب« نظام سةلطه» و بةر اسةاس قةدرت و علةم خةود و خةوی اسةتکباری
توانسته است جهان را به سیطرة خود در آورد و جاهلیتی نوین را ایجاد کند .بةه اعتقةاد ایشةان ،پیشةرفت علمةی غةرب
نتوانسته است مای رستگاری مردمان باشد .ایشان در تبیین علت این که علم مای رسةتگاری در تمةدن غربةی نگردیةده،
دربارة جدای ی علم از دین در غرب صحبت میکنند (کالنتةری و همکةاران .)29 - 59 :1392 ،ایشةان در جایگةاه فقیهةی
که رهبری حکومت اسالمی را بر عهده دارند ،به موضو تمدن اسةالمی توجةه کةردهانةد .در اندیشة ایشةان ،بةرای حةل
مشکالت جهان اسالم باید با یک «جنبش نرمافزاری» به تولید علم پرداخت و مقةدمات ایجةاد تمةدن نةوین اسةالمی را
در آینده ایجاد کرد .همانطور که در تاریخ گذشت اسالم نیز « تمدن اسالمی به برکةت حرکةت علمةی کةه از روز اول در
اسالم شرو شد ،به وجود آمد» (آیتاهلل خامنهای .)1383 ،ایشان نیز نگاهی آینةدهنگةر و تمةدنگةرا بةه مسةائل جهةان
اسالم دارند و قائل به رسالتی اساس ی برای جمهوری اسالمی ایةران در ایةن حةوزه هسةتند (فریةدی .)1۴9 :139۴ ،بةه
اعتقاد ایشان « ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمدن هستیم  ...مسةأل مةا ایةن نیسةت کةه زنةدگی
خودمان را نجات دهیم و گِلیم خودمان را از آب بکشیم  .مسأله این است که ملت ایةران (همچنةان کةه شةأن اوسةت) در
حال پدید آوردن یک تمدن است» (آیتاهلل خامنهای .)1373 ،ایشان از منظری آینده نگرانةه ،تشةکیل دولةت اسةالمی را
مقدمه ای برای تشکیل تمدن اسالمی دانستهاند .به اعتقاد ایشان «ما یک انقةالب اسةالمی داشةتیم ،بعةد نظةام اسةالمی
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تشکیل دادیم ،مرحله بعد ،تشکیل دولت اسالمی است ،مرحل بعد ،تشکیل کشور اسالمی اسةت و مرحلة بعةد ،تشةکیل
تمدن بین الملل اسالمی است» (آیتاهلل خامنهای .)1383 ،ایشان الزمة تمةدن سةازی را دسةتیابی بةه علةم و فةنآوری
دانسته اند و بر اهمیت فکر و نیروی انسان تأکید نمودهاند (آیتاهلل خامنةهای .)138۴ ،بةدین ترتیةب ،مةی تةوان گفةت در
اندیش ایشان چشم انداز پیشروی جمهوری اسالمی ایران بةرای آینةده ،بةه دنبةال تشةکیل تمةدن اسةت .ایةن تمةدن،
بُعدی بینالمللی دارد که دستیابی به آن ،مستلزم طةی چهةار مرحلة راهبةردی یعنةی انقةالب اسةالمی ،تشةکیل نظةام
اسالمی ،تشکیل دولت اسالمی و تشکیل کشور اسالمی است .آنگةاه بةا تشةکیل یةک کشةورکه بةه تمةام معنةا اسةالمی
باشد ،این کشور الگویی برای سایر جوامع اسالمی خواهةد بةود و نظةایر آن در دنیةا تشةکیل مةیگةردد و جهةان ،شةاهد
تمدن نوین اسالمی خواهد شد .تمدنی که در آن علم ،قدرت و ثروت در خةدمت رسةتگاری و تحقةق عةدالت در جامعة
بشری خواهد بود و در آن علم و معنویت ،توأمان خواهند بود .به اعتقةاد ایشةان ،الزمة تحقةق تمةدن یةاد شةده ،تقةوای
فردی و جماعت و امّ ت و دستیابی مسلمانان به قله هةای علمةی در حةوزة جهةانی اسةت (کالنتةری و همکةاران:1392 ،
 .)29 - 59اما باید گفت که بنا به فرمایشات ایشان ما فقط از دوران انقالب اسالمی و تشکیل نظةام اسةالمی گذشةتهایةم
و با گذشت چهل سال از انقالب ،هنوز در مرحل سوم یعنی تشکیل دولت اسالم ی باقی ماندهایم.
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الگو ،به معنی سرمشق ،مُقتَدی ،اسوه ،قدوه ،مثال و نمونةه مةیباشةد (دهخةدا .)255 :1388 ،الگةو ،معةادل کلمة مةدل
 Modelدر زبان انگلیسی است « .یک مدل ،یک الگو ،طرح ،معرفی (بةه ویةژه کوتةاه) ،یةا تشةریح اسةت کةه بةرای نشةان
دادن هدف اصلی یا کارکرد یک موضو  ،سیستم یا مفهوم در نظر گرفتةه شةده اسةت» (میرمعةزی .)63 :1389 ،در واقةع
الگو را می توان مجموعهای از قواعد ،دکترین ،سرمشق ها ،راهبردهای کلی ،نمونةههةا ،مةدلهةا ،رویةههةا و مةواردی شةبیه
به این دانست که پیشنیاز انجام فعالیت های جزئی و کلی و برای کارهةایی کةه قةرار اسةت بةا برنامةهریةزی و در مسةیر
درست و بهینه حرکت کند و بخواهد به اهداف پیشبینی شةده دسةت یابةد ،تعریةف کةرد (مختاریةانپةور.)12 :1395 ،
مقام معظم رهبری نیز الگو را این چنین تعریف میکنند « :الگو یةک وسةیله و معیةار و میزانةی اسةت بةرای ایةن کةه آن
کاری که انسان می خواهد انجام دهةد بةا آن الگةو تطبیةق داده شةود» (وکیلةی .)1125 - 1136 :1392 ،از طرفةی دیگةر
الگو را میتوان ،تصویری کالن و جامع از یک نمونه ایدهآل ،البته قابل دست یافتن (جامعةه مطلةوب) دانسةت .الگةو بایةد
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حاوی مبانی ،اهداف ،راهبردها ،خطمشةی هةا و خطةوط درشةت و نقشةه راه باشةد (مصةباحیمقةدم .)221 :1389 ،اگةر
الگویی قید اسالمی و ایرانی را داشته باشد ،شةروط الزم و کةافی آن وجةود ویژگةی هةا و مشخصةاتی اسةت کةه از منظةر
اسالمیت و ایرانیت به آن اضاف ه شده باشد .لذا بخش مبانی در الگوی اسةالمی ایرانةی پیشةرفت شةامل شةش زیةربخش:
مبانی خداشناختی ،جهان شناختی ،انسان شناختی ،جامعهشناختی ،ارزش شناختی ،و دین شةناختی اسةت .ایةن الگةو در
زیربخش مبانی خداشناختی اساس و محور حیات فردی و اجتماعی مومنةان را محةور قةرار دادن خداونةد و توحیةد بیةان
ب و هةادی و شةار و مالةک و حةاکم و
می نماید و از صفات او یکتایی ،رحمانیت ،رحیمیت ،علةیم و حکةیم و غنةی و ر ّ
عادل و واسع و ولی و حامی بودن است .همچنین در زیربخش جهان شناختی اعتقاد به غیةب و شةهود ،مراتةب روحةانی
و مادی ،دنیوی و اخروی ،نظام علی و معلول ی حاکم بر جهان ،جهةان محةل عمةل و آزمةایش و در خةدمت انسةان بةودن
جهان مادی جهت تکامل و تعالی معنوی از آموزه های آن است .در زیربخش انسان شةناختی دسةتیابی بةه مقةام قةرب و
خلیفه اللهی ،سةاحات جسةمانی و روحةانی انسةان ،ابعةاد فطةری انسةان شةامل خداپرسةتی ،دیةنورزی ،کمةالگرایةی،
حقیقت جویی ،خیرخواهی ،زیبةایی گرایةی ،عةدالتطلبةی ،آزادی خةواهی و دیگةر ارزش هةای متعةالی ،کمةال و سةعادت
اختیاری انسان ،حیات پس از مرگ ،توجه به حقوق انسان و اجتماعی بةودن او از آمةوزه هةایی اسةت کةه بةرای شةناخت
انسان معرفی شده است .در خصوص زیربخش جامعه شناختی ،جامعةه را بةه عنةوان بسةتر تعامةل و مشةارکت در جهةت
تأمین انوا نیازها و شکوفایی استعدادها ،ساخت یافتگی جامعه مبتنی بر فرهنگ ،خانواده بةه عنةوان بنیةادی تةرین واحةد
جامعه ،تأثیر سنن الهی و قوانین تکوینی مشترک و فراگیر بر جامعه ،حاکمیت سنت های الهةی در جامعةه ،تةأثیر عوامةل
فرهنگی ،جمعیتی و انسانی ،جغرافیةایی ،سیاسةی ،اقتصةادی ،دانشةی و فناورانةه در تغییةرات اجتمةاعی ،ابتنةای جامعة
دینی بر شکلگیری مناسبات اجتماعی بةر اسةاس اصةول و ارزش هةای دینةی ،جهةتگیةری تةاریخ بةه سةوی آینةدهای
پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمةان ،تقةوا و رهبةری امةام معصةوم(علیةه السةالم) و پیشةرفت حقیقةی از
مبانی جامعه شناختی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت می باشةد .زیةربخش مبةانی ارزش شةناختی آن نیةز مشةتمل بةر
ریش ارزش ها در واقعیت و ثابةت ،مطلةق و جهةان شةمول بةودن اصةول ،اصةول ارزش هةا از طریةق عقةل و فطةرت قابةل
شناسایی و تفصیل آن از طریق کتاب و سنت ،جریان ارزشها در ساحت هةای ارتبةاطی انسةان بةا خةدا ،خةود و خلةق و
خلقت و همچنین ارزش ها را موجب پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی قابل تحقق میدانةد .در زیةربخش دیةنشةناختی،
دین کامل ،جهان شمول و نهایی را اسالم و مبلغان آن را پیامبر خاتم(صلی اهلل علیه و آله و سلم) و اهل بیةت پیةامبر(علةیهم السةالم) و
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این که دین دستگاهی جامع معرفتی  -معیشتی است که از سوی خداوند متعال برای تةأمین کمةال و سةعادت دنیةوی و
اخروی نازل شده ،هماهنگی اسالم با نظام هستی و سرشت انسان با نقشی بی بدیل در تأمین نیازهةای نظةری و عملةی،
فردی و اجتماع ی ،دنیوی و اخروی ،خردورزی و تمسک به دانش بشةری و تجةارب عقالیةی مةورد تأکیةد اسةالم اسةت و
وحی ،مای شکوفایی عقل محسوب می شود .هر الگویی یک سری از آرمان هایی دارد کةه مبتنةی بةر مبةانی آن الگوسةت.
آرمان های الگةوی اسةالمی ایرانةی پیشةرفت ،ارزش هةای بنیةادین فرازمةانی و فرامکةانی جهةتدهنةده پیشةرفت اسةت.
مبنایی ترین این ارزش ها ،نیل به خالفت الهی و حیات طیبه است .اهم ارزشهای تشکیلدهنةده حیةات طیبةه عبارتنةد
از :معرفت به حقایق ،ایمان به غیب ،سالمت جسةمی و روانةی ،مةدارا و همزیسةتی بةا هةم نوعةان ،رحمةت و اخةوت بةا
مسلمانان ،مقابله مقتدرانه با دشةمنان ،بهةره بةرداری کارآمةد و عادالنةه از طبیعةت ،تفکةر و عقالنیةت ،آزادی مسةئوالنه،
انضباط اجتماعی و قانونمداری ،عدالت همه جانبه ،تعاون ،مسئولیتپذیری ،صداقت ،نیةل بةه کفةاف ،اسةتقالل ،امنیةت و
فراوا نی .همچنین این رسالت الگو؛ حرکت عقالنی ،مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نةوین اسةالمی متناسةب بةا
آرمانها در زیستبوم ایران میباشد .دربارة الگةوی اسةالمی  -ایرانةی؛ مقةام معظةم رهبةری در بیانةاتی کةه در نخسةتین
نشست اندیش راهبردی در دهةم آذرمةاه سةال  1389فرمودنةد« :در خصةوص «ایرانةی» بةودن الگةو؛ شةرایط تةاریخی،
شرایط جغرافیایی ،شرایط فرهنگی ،شرایط اقلیمی ،شرایط جغرافیای سیاسی در تشکیل این الگو تةأثیر مةیگةذارد .ایةن
نکته هم مطرح است که طراحان آن ،متفکران ایرانی هستند؛ این کامالً وجه مناسةبی اسةت بةرای عنةوان ایرانةی؛ یعنةی
ما نمی خواهیم این را از دیگةران بگیةریم؛ مةا مةی خةواهیم آن چةه را کةه خودمةان الزم مةیدانةیم ،مصةلحت کشةورمان
می دانیم ،آینده را می توانیم با آن تصویر و ترسیم کنیم ،این را در یک قالبی بریزیم .بنةابراین ا یةن الگةو ایرانةی اسةت .از
طرف دیگر« ،اسالمی» است؛ به خاطر این که غایةات ،اهةداف ،ارزشهةا و شةیوه هةای کةار ،همةه از اسةالم مایةه خواهةد
گرفت ؛ یعنی تکی ما به مفاهیم اسالمی و معارف اسالمی است .ما یک جامع اسةالمی هسةتیم ،یةک حکومةت اسةالمی
هستیم و افتخار ما به این است که می توانیم از منبع اسالم استفاده کنیم .خوشبختانه منابع اسةالمی هةم در اختیةار مةا
وجود دارد؛ قرآن هست ،سنت هست و مفاهیم بسیار غنی و ممتازی کةه در فلسةف مةا و در کةالم مةا و در فقةه مةا و در
حقوق ما وجود دارد (سبحانی.)125 :1397 ،

شكل  : 2منابع اسالمی تولید الگوی اسالمی  -ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری؛ (منبع :نگارنده)
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فقه

حقوق

بنابراین اسالمی هم به این مناسبت است .البته این که ما میگوئیم ایرانی یا اسالمی ،مطلقاً به این معنةا نیسةت کةه مةا
از دستاوردهای دیگران استفاده نخواهیم کرد؛ نه ،ما بةرای بةهدسةت آوردن علةم ،هةیم محةدودیتی بةرای خودمةان قائةل
نیستیم .هر جایی که علم وجود دارد ،معرفت درست وجود دارد ،تجرب صحیح وجةود دارد ،بةه سةراغ آن خةواهیم رفةت؛
منتها چشمبسته و کورکورانه چیةزی را از جةایی نخةواهیم گرفةت .از همة آن چةه کةه در دنیةای معرفةت وجةود دارد و
می شود از آن استفاده کةرد ،اسةتفاده خةواهیم کةرد» (سةبحانی .)125 :1397 ،الگةوی پیشةرفت همةان «برنامةهریةزی
بلندمدت» برای یک دورة  50تا  100ساله است؛ چرا که برنامهریةزی عبةارت اسةت از « یةک جریةان آگاهانة انتخةاب و
تعیین اولوینت ها به منظور تصمیمگیری در مورد آوردن آینده به زمان حةال ،تةا بتةوان بةا تعیةین هةدفهةای درسةت و
انتخاب مسیر مناسب و تعیةین فعالیةتهةای اثةربخش جهةت تحقةق هةدف هةای یادشةده ،کةاری بةرای آن انجةام داد.
برنامه ریزی چیزی نیست جز شناخت دقیق و صحیح وضع موجود در تعیین فرایند رسیدن بةه وضةع مطلةوب کةه در آن
باید تعیین کرد چه فعالیتی و کاری؟ چگونه و با چه روشی؟ از سوی چه کسی یا سةازمانی؟ بةا کمةک چةه کسةانی یةا
سازمان هایی؟ در کجا؟ در چه زمانی؟ با چه هزینهای؟ و با چه وسایل و ابزار و منابعی؟ انجةام شةود تةا از وضةع موجةود
به وضع مطلوب در آینده دست یافت (قاضیزاده.)7 :1388 ،

 - 6- 4عرصههای نظامسازی اسالمی در الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
عرصه های پیشرفت از دیدگا ه مقام معظم رهبةری عبارتنةد از  :عرصة فکةر ،عرصة علةم ،عرصة زنةدگی نظیةر امنیةت،
عدالت ،رفاه ،استقالل ،عزت ملی ،آزادی ،تعاون و حکومت و عرص چهةارم عرصة معنویةت اسةت کةه از همةه مهةمتةر و
روح و نتیج هم این هاسةت (سةبحانی .)127 :1397 ،از دیةدگاه بسةیاری از صةاحبنظران ،توسةعه در معنةای کلةی در
چهار زیرمجموعه اشاره دارد که عباتند از :توسع اجتماعی ،توسع اقتصادی ،توسةع سیاسةی ،توسةع فرهنگةی (ازکیةا،
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 .)18 - 21 :1377به طور کلی ،عرصههةای نظةام سةازی در الگةوی اسةالمی ایرانةی پیشةرفت عباتنةد از :عرصة اقتصةاد،
عرص سیاست ،عرص فرهنگ و اجتما  ،عرص علم و فناوری ،عرص نظامی و امنیتی و عرص محیط زیست.

شكل  : 3عرصه های نظام سازی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ (منبع :نگارنده)
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 - 7- 4بسط و کاربست حكمت عملی اسالم در تحقق تمدن نوین اسالمی
در پایان ده سوم انقالب ،مقام معظم رهبری با ابالغ سند چشمانداز  20سال جمهوری اسالمی ایةران بةه سةران قةوا و
رئیس مجمع تشخیک مصلحت نظام ،افق روشن ایران را در سال  1۴0۴هجری شمسةی ترسةیم نمودنةد .در ایةن سةند
قرار بود ایران با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامةهریةزی شةده و مدبرانة جمعةی و
در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسةی ،در چشةم انةداز  20سةاله ،ایةران کشةوری توسةعه یافتةه بةا جایگةاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه ،با هویت اسالمی و انقالبی ،الهام بخش در جهان اسالم و بةا تعامةل سةازنده و
مؤثر در روابط بینالملل باشد .این سند مقارن با برنامههای چه ارم ،پةنجم ،ششةم و هفةتم توسةعه بةوده و خواهةد بةود.
لیکن با گذشت  13سةال از اجرایةی شةدن ایةن سةند و تةدوین و اجةرای سةه برنامة توسةعه در ایةن مةدت ،در عمةل
سیاست ها و خواسته های کالن نظام در این برنامهها تدوین و اجرا نشده است .به همةین دلیةل مقةام معظةم رهبةری از
آنجایی که دغد غ این مسئله را دارند و این امر نیز محقق نشةد ،در سةال جةاری بةا ابةالغ پةیشنةویس الگةوی اسةالمی
ایرانی پیشرفت ،تمامی محققان و پژوهشگران کشةور را جهةت ارائة نظةرات سةازنده بسةیج نمودنةد .از سةوی دیگةر ،در
دین مبین اسالم معارف و آموزه هایی است که این امر را محقق مینماید .در دیةن اسةالم عةالوه بةر فلسةفه یةا حکمةت
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نظری ،فلسفه و حکمت عملی نیز راهگشای فعالیت ها و کارکردهای سیاسی حکومتها اسةت .در همةین رابطةه شةهید
مطهری نظریه پردازان انقالب اسالمی در خصوص حکمت کارکردهای سیاسی دین مینویسد« :فلسفه یا علةم عقلةی بةر
دو قسم است :نظری و عملی« .فلسف نظری» دربارة اشةیاء آن چنةان کةه هسةتند بحة مةیکنةد ،و «فلسةف عملةی»
دربارة افعال انسان آنچنان که باید باشد ،بح میکند .فلسف عملی نیز به نوب خود تقسةیم مةی شةود بةه علةم اخةالق،
علم تدبیر منزل و علم سیاست مُدُن» (مطهری .)128 - 129 :1383 ،از فلسف عملی با مفهوم حکمت عملةی هةم یةاد
می شود « .حکمت عملی» مسئولیت بایدها و نبایةدها را بةر عهةده دارد و بةه همةین دلیةل جنبة «تجةویزی» بةه خةود
می گیرد .جهان بینی مربوط به حوزة نظر است و هدفش افزایش شناخت و معرفةت اسةت امةا حکمةت عملةی بةه عمةل
مربوط است و مقصود از آن به دست آوردن راهبر دهةا و راهکارهةای عملةی بةه منظةور بکةارگیری در زنةدگی افةراد بشةر
می باشد .این بایدها و نبایدها گاه در قالب قوانین و قواعد حقوقی رخ می نمایند و گةاه در قالةب دسةتورات اخالقةی ،گةاه
به شکل فردی ارائه می شوند و گاه از جنبهای اجتماعی ،گاه خود را در قامت «اخالق» میسازند ،گةاه بةه عنةوان «تةدبیر
منزل» و گاهی هم به عنوان «سیاست مُدُن» جلوهگر میگردند .حکمت عملی سازندة بشةر ،مةدیر جامعة بشةری و بةه
سعادت رسانندة بشر است به لحاظ رعایت هماهنگی با جهانی که خداوند با ما و بةرای مةا آفریةده و آن فطرتةی کةه در
شریعت اسالم هم دستور داده شده اس ت ،همان فطرتاهلل که باید با آن هماهنگ بةود و بةا آن پةیش رفةت و در نهایةت
به سعادت رسید (بهزادیمقدم .)2۴5 :139۴ ،هر سه قسم حکمت عملی شامل :اخالق ،تةدبیر منةزل و سیاسةت مُةدُن
با تغییر سبک زندگی موجود (که شبا هت زیادی بةه سةبک زنةدگی غربةی دارد) بةه سةبک زنةدگی اسةالمی مةیتوانةد
سازندة و پیشرفت دهندة جامعه و دولت اسالمی در ابعاد مختلف باشةد .ایةن امةر در سةه سةطح امکةانپةذیر مةیباشةد:
سطح فردی که با تغییر سبک زندگی افةراد و نهادینةه نمةودن اخةالق حسةنه محقةق خواهةد شةد .سةطح خةانوادگی و
اجتماعی که با تغییر سبک زندگی تک تک اعضای یک خانواده و با مدیریت همسران تحةت عنةوان تةدبیر منةزل فةراهم
می گردد .و در نهایت سطح سیاسی شهر و کشور که با تغییر سبک و ارزش های جامعةه و دولةت بةه سةمت دسةتورات و
آرمان ها و ارزش های دینی در قالب سیاست مُدُن جام عمل خواهد پوشید .اما این تغییةرات نیازمنةد بةه ثمةر نشسةتن
انقال بةی دیگةةر در انقةالب اسةةالمی اسةةت .انقالبةی کةةه در دو وجةه سةةاختارها و کةةارگزاران صةورت پةةذیرد .انقةةالب در
ساختارها ،به این معناست که نظامات و ساختار و سازمان نهادهای دولتی بةر اسةاس آمةوزه هةای دینةی در آن بةازنگری
اساسی انجام شود و وزارتخانهها ،سازمان ها ،نهادها و سایر س اختارهای موجود بةا کةارایی و اثربخشةی زیةاد بتواننةد بةه
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نحوی واقعی موتور محرک انقالب را همچون پیشرانی قدرتمند و بةا سةرعت بةه جلةو حرکةت دهنةد .ایةن امةر نیازمنةد
تغییر سبک زندگی کارگزاران ایةن ساختارهاسةت .در واقةع وجةه دوم ایةن انقةالب متوجةه کةارگزاران و مةدیران دولتةی
میباشد.
تمدن اسالمی زمانی شکل میگیرد که بتوانیم اعتقادات ،ارزش ها و الگوهای رفتاری مبتنةی بةر اسةالم را در همة روابةط
زندگی فردی و اجتماعی خود استقرار و عینیت ببخشیم؛ یعنی بتوانیم جلوه هةایی از اعتقةادات و ارزشهةای دینةی را در
معماری ،شهرسازی ،نحوة سازماندهی امور جامعه ،روابط درونةی خةانواده هةا ،غةذا خةوردن ،لبةاس پوشةیدن و مناسةبات
اجتماعی مشاهده کنیم .همینطور مصادیقی از آن را در عرصه های سیاسی و اقتصادی و بةینالمللةی مسةلمانان ببینةیم
(بنیانیان و علیاحمدی .)1393 ،به طور کلی می توان گفت با تغییر سبک زندگی از وضعیت موجةود بةه سةمت و سةوی
وضعیت مطلوبی که اسالم برای یک جامعه و حکومت اسالمی ترسیم نموده می توان مقدمات شةکلگیةری تمةدن نةوین
اسالمی را رقم زد.

شكل  : 4سطوح حكمت عملی در تغییر سبک زندگی و تحقق تمدن نوین اسالمی؛ (منبع :نگارنده)
سطح فردی :اخالق
سطح خانوادگی و اجتماعی :تدبیر منزل

سطح جامعه و دولت اسالمی :سیاست مُدُن

 - 5نتیجه
توسعه از منظر غرب و پیشرفت از دیدگاه اسالم را اگر حرکت از «وضةعیت موجةود» بةه «وضةعیت مطلةوب» بةر اسةاس
«راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب» معرفی نمائیم ؛ الگةو ،برنامةه و طرحةی اسةت کةه بةر مبنةای آن مةیتةوان
چةةرخ هةةای اقتصةةاد ،فرهنةةگ ،علةةم و فنةةاوری و همچنةةین رفتارهةةای سیاسةةی ،اجتمةةاعی و کارکردهةةای امنیتةةی و
محیط زیستی کشور را با گام هایی بلند به پیش راند .در واقع ،با طراحی اسةتراتژی پیشةرفت در سةه بةازة زمةانی «کوتةاه
مدت»« ،میان مدت» و «بلند مدت» و بازخوردگیری مستمر و مداوم می توان بةه شةتاب فزاینةدة الگةوی اسةالمی ایرانةی
پیشرفت را برای به ثمر نشستن در نیم قرن آینده سرعت بخشید ،به نحوی که جمهوری اسالمی ایةران در شةمار چهةار
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کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته شود و دارای ویژگةی هةای برجسةته جامعةه اسةالمی و خاسةتگاه تمةدن
نوین اسالمی ایرانی باشد .در این راستا در عرصه نظام سازی در الگوی اسالمی ایرانی پیشةرفت بةا نظةام سةازی و انقةالب
در ساختارها در حوزة اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و اجتمةا  ،علةم و فنةاوری ،مباحة

نظةامی و امنیتةی و محةیط زیسةت

می توان حرکتی جهشی داشت .لیکن این اتفاق مهم با تغییر در سةبک زنةدگی نتیجةه خواهةد داد .حکمةت عملةی بةا
مولفه های اخالق ،تدبیر منزل و سیاست مُدُن با تغییر سبک زندگی موجود به سبک زنةدگی اسةالمی مةی توانةد سةازندة
و پیشرفت دهندة جامعه و دولت اسالمی در ابعاد مختلف باشد .این امر در سه سطح امکانپذیر مةیباشةد :سةطح فةردی
که با تغییر سبک زندگی افراد و نهادینه نمودن اخالق حسنه محقق خواهةد شةد .سةطح خةانوادگی و اجتمةاعی کةه بةا
تغییر سبک زندگی تک تک اعضای یک خانواده تحت عنوان تدبیر منةزل فةراهم مةیگةردد .و در نهایةت سةطح سیاسةی
شهر و کشور که با تغییر سبک و ارزش های جامعه و دولت به سمت دستورات و آرمةانهةا و ارزش هةای دینةی در قالةب
سیاست مُدُن جام عمل خواهد پوشید.
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