
 

  

  

  

  

  

  

ايرانى پيشرفت با رويكرد تحليل  ـ های الگوی اسالمى طراحى و تبيين سنجه

)ای خامنهاّهللاٰ  آيتمبتنى بر آرای ( دوسطحى اندماجى
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  2شتا بدرا محمد
  3آبادي اهللا زماني علي نعمت

  

  چكيده

تحليلى است، پس از  ـ به صورت توصيفى ای و در اين پژوهش كه مبتنى بر روش كتابخانه

گيری از تكنيك دلفى، الگوی پـژوهش  ای و با بهره های الگو از منظر امام خامنه ارائه سنجه

ايرانـى پيشـرفت از حيـث  ـ كه الگوی اسالمى حاصل شدترسيم شد و در نهايت اين نتيجه 

تسعه، در قامت اصـولى  كالن اربعه و محتوايى: های افزاری و نهادی با قواميت سنجه سخت

های علـوم،  افزاری و تحليلى در تمامى حوزه فطری و در مقامى ثبوتى است؛ و در سطح نرم

. گنجد متكى بر ظرايف زمان و مكان است، كه در مقامى اثباتى و در ظرف اصول متغير مى

آن دسته جزو ثابتات قرار داده، الگو، واحد است و در  لذا در آن دسته اموری كه دين مبينِ 

  .است، الگويى چندوجهى است اموری كه جزو متغيرات و تابع مقتضيات زمان و مكان

شناخت كيفيت  در اين پژوهش، به منظور پاسخ به پرسش اصلى پژوهش، كه عبارت بود از 

ايرانى پيشرفت، از حيث واحد يا متكثربودن، تالش شد به تبيين اين مفهوم  ـ الگوی اسالمى
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در فضـای منطـق ـ  كه با قواميت نظريه وحدت در كثرت و كثـرت در وحـدتدو سطحى 

  .يابد، اشاره شود چون دو روی يك سكه شكل مى فازی مبتنى بر ترابطى اندماجى هم

  ها كليدواژه

ايرانى پيشرفت، الگـوی واحـد و چترگسـتر، الگـوی چنـدوجهى، تحليـل  ـ الگوی اسالمى

  .ای خامنه اّهللاٰ  آيتدوسطحى، ترابط اندماجى، 

  مقدمه

المللى و توسعه روزافزون جوامع، بشر بـا تغييـر و تحـوالت  امروزه با گسترش ارتباطات بين

باعث نياز بيشتر انسان بـه  ،همه... ها و گسترش صنايع، ارتباطات، نظريه است؛رو  فراوان روبه

ای هـايى بـر از طـرف ديگـر، هـر روز الگوهـا و روش. الگويى مناسب برای پيشرفت اسـت

و در تالش هستند با ارائـه  شتهشود، كه سعى در تكميل الگوهای قبلى دا پيشرفت مطرح مى

  .ها را هر چه بيشتر برطرف كنند الگوهای مناسب، نياز انسان

 1980های توسعه، از اواسط دهه  يافتن عامل فرهنگ در بحث برای همين منظور، اهميت

به رشد و توسـعه را  يابى دستتر برای  مناسب ميالدی به اين سو، اشتياق به تدوين الگوهای

در دوران پـس از ـ  بـيش از پـيشـ  كه با موقعيت بومى و محلى كشـورها سـازگارتر باشـد

  .)32 :1388پايا، (پايان جنگ سرد افزايش داد 

توانـد  مى ،هـای خـود و روش آزمـون و خطـا اما آيا انسان به تنهايى با اسـتفاده از دانش

گـرفتن از وحـى و  تر آيا بدون كمـك الگويى برای سعادت انسان ترسيم كند؟ به بيان ساده

  توان اين الگو را طراحى كرد؟  علوم غير تجربى، مى

بودند و از طرف خداوند مورد عذاب  ١گرايى قوم لوط دچار رذيله همجنس ،در گذشته

بـازی  همجنس يافته توسـعهـ  بـه اصـطالحـ  امروز نيز در بسياری از كشـورهای ٢.واقع شدند

  فراعنــه و پادشــاهان،  ،در گذشــته. شــود حقــوق بشــر مطــرح مى عنوان بــهشــود و  تــرويج مى

  كــه مــورد عــذاب الهــى  كردنــد تــا اين پرداختنــد و بــه ديگــران ظلــم مى انــدوزی مى بــه مال
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  .و امروز تفكر غربى، بر همان منوال است ١قرار گرفتند؛

گرفتن از تاريخ و عدم انفعـال در مـنش  و با مالحظه اين قراين، با عبرت بنا به همين نياز

تفكر غربى و غير غربِى ابعد از مبانى توحيد ناب، لزوم تدوين و طراحى الگوهـای اسـالمى 

  .شود های مختلف زندگى فردی و جمعى، مبرهن مى در زمينه

گيـرد، بـا نـام  ر بـر مىدر اين پژوهش به مجموع اين الگو كه مفهوم كامل پيشرفت را د

ای كه از پيـروزی انقـالب اسـالمى، در  تجربه. شود الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت تعبير مى

كـه در نخسـتين نشسـت  اذهان عقالی قوم نقـش بسـت، و بـه تـدريج پرورانـده شـد تـا اين

فصـل مشـبع و مشـترك حركـت بـه  عنوان به، )1389آذر  10: ك. ر( های راهبردی انديشه

از اسـالم بـه سـمت  تـر سـازی و انسـان سمت عقالنيـت، پيشـرفت و عـدالت در جهـت نظام

  .های ناب توحيدی، اعالم و تبيين گشت آموزه

  فلسفه لزوم اين كار

ارگزاران مـا، مـدل كـه امروز در چشم بسيارى از نخبگان ما، بسـيارى از ك به خاطر اين«

ها  ه غربىكهايى  غربى است؛ توسعه و پيشرفت را بايد از روى مدل هاى پيشرفت صرفاً مدل

 25ای،  خامنـه(» ى اسـتكايـن چيـز خطرنـا... نـيمكاند، دنبال و تعقيـب  ردهكبراى ما درست 

  .)1386ارديبهشت 

و پيـامبر  )3: سـوره مائـده( كه ما مسلمان هستيم و معتقديم اسالم، دين آخـر با توجه به اين

كه تنها اسالم است كه راه نجات و  ؛ و اين)40 :احزابسوره ( است 9نبياءخاتم اال ،9اكرم

در نتيجه اگر قرار است الگـويى بـرای  ؛)85و  19: آل عمـرانسوره ( استالگويى برای سعادت 

ها ترسيم شده و به كار گرفته شـود، تنهـا از نظـر اسـالم اسـت كـه  پيشرفت و سعادت انسان

  .توان به چنين الگويى رسيد مى

با اين مفروضات مبتنى بر كالم و حكمت اسالمى، اين پژوهش به ماهيت و ساختار اين 

رسـد راه ميـانى بـرای  ، با تتبع انجام شده از حيث عقلى و نقلـى، بـه نظـر مىدپرداز الگو مى
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الگـويى كـه بتـوان بـا  ؛رسيدن به پيشرفت و سعادت، الگوی اسالمى ايرانى پيشـرفت اسـت

  . های ظهور حضرت حاضر، را فراهم ساخت ينهتمسك به آن، زم

نيازمند تبيين شقوق اين الگو هسـتيم تـا اوالً بـه دركـى مشـترك از الگـو  بر اساس اين،

شناختى و عملياتى مرتبط با الگـو،  برسيم و ثانياً جدای از بررسى ساير مسائل فلسفى، جامعه

در تحليلى دوسطحى مبتنى بر كيفيـت تـرابط آن، بـه پاسـخى بـرای ايـن پرسـش راهبـردی 

  :برسيم، كه

لگوی اسالمى ايرانى پيشرفت، آيا يك الگوی جـامع اسـت، كـه كلى منظور از ا طور به

 ، محل بحث است؟های مختلف كه الگوهای متكثری در حوزه ايننقش چترگستری دارد؟ يا 

  مبانى نظری پژوهش .1

 الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت مفاهيمتبيين . 1ـ1

  الگو. 1ـ1ـ1

سيمای مـاهوی و شـكلى يـك جريـان، فراينـد، رونـد يـا  ،سنجه ،الگو، اشعار به نمای كلى

اسـت، كـه در ابتـدا نيازمنـد تبيـين كـالن از حيـث ـ  جزئى يا كلىـ  انديشه و هر نوع مقوله

  . درونى و سپس ترسيم بيرونى ابعاد عملياتى آن است

توان در سطحى كالن، الگو را بـه  نگاه كنيم، مىـ  مفروض عنوان بهـ  اگر به اين تعريف

گر  اختار تشبيه كرد، كه بر خالف تصـور عمـومى و البتـه اشـتباه از سـاختار، تنهـا نمايـانس

های درونى نيز اشاره داشـته باشـد  تواند به اليه نمودار و شكل بيرونى نيست؛ بلكه مى ،قالب

توان به ساختار و محتوای قرآن كـريم اشـاره كـرد، و يـا بـه مثـال زبـان و  كه برای مثال مى

هـا فراتـر از اغـراض ايـن پـژوهش  كه تبيـين آن ؛رهنمود داد ١فلسفه تحليل زبانىانديشه در 

نمونه عينى و مشهود يك فكـر و عمـل ـ  منظور از الگوـ  تر و اجمالى در نگاهى ساده .است

  . شود در ابعاد گوناگون است، كه برای رسيدن به كمال، از سوی ديگران پيروی مى

هادی، دليل، حجت نيز در متون   ُمدل، نمونه، مثال، سرمشق،های امام، اُسوه، قُدوه،  واژه

  .)85 :1382زاده،  مهدی(شناسى، تقريباً به معنای الگو هستند  اسالمى و تعليم و تربيت و روان
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كه، الگو بايد روش كامًال درستى باشـد كـه قـرار اسـت انسـان خـود را بـا آن  نتيجه اين

وی مورد نظـر، اطمينـان الزم كسـب نشـود، چـه تطبيق دهد؛ چون اگر نسبت به درستى الگ

تضمينى وجود دارد كه انسان را به سعادت برساند؟ پس بايد به درستِى روش و الگويى كـه 

  .قرار است معيار حركت قرار گيرد، يقين داشت

ه انسـان كـاری كـه آن كـ وسيله و معيـار و ميزانـى اسـت بـرای ايـن كالگو ي«بنابراين، 

الگـو «؛ چـون )1381شـهريور  30ای،  خامنـه(» با آن الگو تطبيق داده شودخواهد انجام دهد،  مى

ه در طـول كـ چنـان  بدون نقشه جامع، دچار سردرگمى خواهيم شـد؛ هم... نقشه جامع است

هدف و زيگزاگ مبتال بوديم و به اين در و  هاى هفت و هشتى، بى تكاين سى سال، به حر

گـرفتن از پيـروی  ها با شناخت الگوها، بـا يـاری انسان«لذا  .)1389آذر  10، همو(» آن در زديم

 23، وهمـ(» تواننـد بـه درجـات عـالى و مقامـات برتـر دسـت پيـدا كننـد الگوهاست، كه مـى

  .)1391ارديبهشت 

  اسالمى. 2ـ1ـ1

شـناختى اسـالم اسـتوار  ه بر مبانى نظرى و فلسـفى اسـالم و مبـانى انسـانك به خاطر اين«

ه كـ بـه خـاطر ايـن«از طرف ديگر، اسـالمى اسـت؛ ) 1386ارديبهشت  25ای،  خامنه(» است

مـا   خواهد گرفت؛ يعنى تكيـهار، همه از اسالم مايه كهاى  ها و شيوه غايات، اهداف، ارزش

  )1389آذر  10، وهم( »به مفاهيم اسالمى و معارف اسالمى است

دارند، جز بـا را ل رسد شاقول و مبنای تأييدی همه اموری كه داعيه مسير كما به نظر مى

اسالم الهـى كـه سـردمدار . نگاه توحيدی برآمده از اسالم ناب، ممكن و بلكه معقول نيست

ريزی دقيـق و  دارای برنامـه گونـاگونپيشرفت و تعالى بشريت است، در جهات و حيثيـات 

در ادبيات و مفاهيم  موجودای است، كه نيازمند استخراج و استحصال از مبانى ناب  گسترده

حـر عـاملى، (» َعلَيْنا إلْقاُء اْألصول َوَعلَيْكُْم بِالتفْريع«: فرمايند مى 7لذا امام رضا. سالمى استا

  ).332 :27، ج1409

بنابراين الگوی مذكور، بايد اسالمى باشد تا دنيا و آخرت مخـاطبين، كـه همـه بشـريت 

  .هستند، تأمين شود

مفهـوم كـه از تجـارب ديگـران اسـتفاده  بودن الگو، نه به ايـن كه اسالمى نكته ديگر اين
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نكردن صراط مسـتقيم، اسـت؛ چـرا  نكنيم، بلكه اشاره به شناخت و حفظ اصول بنيانى و گم

كه مطابق فهم از قرآن كريم و روايات مأثور، نه تنها اخـتالط بـا غيـر مسـلمانان وارد شـده؛ 

  ١.آموزی و آموختن از ايشان نيز مورد تأكيد است بلكه علم

  ايرانى. 3ـ1ـ1

 )1381شـهريور  30ای،  خامنـه(، »]اسـت[ار ايرانى، اين را به دسـت آورده كر و ابتكچون ف«

ه خودمـان الزم كـخـواهيم آنچـه را  مـا مى. خواهيم اين را از ديگران بگيـريم يعنى ما نمى«

نـيم، كتوانيم با آن تصـوير و ترسـيم  مان را مى دانيم، آينده شورمان مىكدانيم، مصلحت  مى

  .)1389آذر  10، وهم( »قالبى بريزيم كرا در ياين 

علمـى  افـرادبرخـى از  نـزدهنوز ابهاماتى ـ  با وجود اين بيان واضحـ  اين مطلب بارهدر 

كـه الگـوی  بـودن از حيـث مـاهوی چـه تـأثيری دارد؟ اين كه ايرانى اين ؛كشور وجود دارد

آيا تفاوت ماهوی با همـان الگـو در ايـران ... اسالمى پيشرفت، مثًال در مصر، تركيه، ژاپن و 

  .هايى مانند آن پرسشدارد يا خير؟ و 

الگـوی : بايـد گفـت تـوان طور كلـى مى بـهها نيازمند بررسـى اسـت؛ امـا  اين نوع سؤال

متناسب بـا اقتضـائات هـر كشـور در بسـتر فرهنگـى، اجتمـاعى و سياسـى  ،اسالمى پيشرفت

مندی از اصول ثابت، به امور متغيری نيـز ارجـاع داده  گيرد كه ضمن بهره متعارفى شكل مى

لذا اوالً نقش مقتضيات عمومى كشور ايران و ثانيـاً تمـدن غنـى و كهـن ايرانيـان و  .شود مى

، يافـتاين مدعا را در تاريخ علـم  های نمونهتوان  مىكوش و مبتكر كه  ثالثاً مردمانى سخت

سازی انديشه و تفكر خالقانه ايرانيان دارد كه در الگوی اسالمى پيشـرفت،  حاكى از جريان

  .به دنبال تحقق آمال و اغراض ناب اسالمى هستند

  پيشرفت . 4ـ1ـ1

تشـكيل شـده، كـه مصـدر » رفـت«و » پـيش«از حيث لغوی، كلمه پيشرفت از دو بخش 

                                                             
ــينِ «: ك. ر .1 ُة الُْمــْؤمِنِ «؛ )71: 1395خطيــب بغــدادی، (» ُأْطلِلُبــوا الْعِلـْـَم ولـَـو بِالص نهــج البالغــه، (» ألِْحكَْمــُة َضــال

؛ »ال تَنُظْر إلى َمـن قـاَل َوانُظـْر إلـى مـا قـالَ «؛ )229: 1، ج1370برقى، (؛ »ُخُذوا الَْحق مِْن اَْهِل الْباطِلِ «؛ )77حكمت

 .و مانند آن) 42218، حديث 1413متقى هندی، (
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رفتن، مقصود از پيشتازی و همان توصيه مشهور علمای اخالق و عرفای الهى اسـت كـه بـه 

  . يك قدم به جلو: گفتند های مختلف، مى مناسبت

نيسـت، شـدن  توقف نيست، ايستادن نيست، وامانـده 9در آيين و فرهنگ پيامبر اعظم«

  .)1385فروردين  1ای،  خامنه(» تحجر نيست و نوميدی وجود ندارد؛ پيامبر ما با نوميدی جنگيد

  توانـد  هـا و مقاصـد تعريـف شـده، كـه مى رفتن به سـمت آرمان لذا پيشرفت؛ يعنى پيش

  به تناسب نظام ارزشـى جوامـع مختلـف، متفـاوت باشـد؛ يعنـى حركـت بـه سـمت هـدف، 

ــه اين ــرفت  ن ــود پيش ــه خ ــعه ك ــه در خصــوص توس ــد آنچ ــود، همانن ــرار داده ش ــدف ق   ه

كـردن اسـت  لذا وجه جامع تمامى كاربردهای ايـن واژه، جلـورفتن و ترقـى. رود به كار مى

  .)105 :1390طاهری، (

شـرايط ... جوامـع عـالم، الگـوى واحـدی نـدارد  شـورها و همـهك  پيشرفت بـراى همـه«

بـا شـرايط ... شور مـاكپيشرفت در ... گذارد ىهاى پيشرفت، اثر م در ايجاد مدل... گوناگون

تاريخى ما، با شرايط جغرافيايى ما، با اوضاع سرزمينى ما، با وضع ملـت مـا، بـا آداب مـا، بـا 

از طـرف  .)1388ارديبهشـت  27ای،  خامنه(» خود را دارد  الگوى ويژهـ  فرهنگ ما و با ميراث ما

خواهـد  ه او مىكـبانى اخالقى بر نوع پيشرفتى تأثير مبانى معرفتى و مبانى فلسفى و م«ديگر، 

گويـد ايـن پيشـرفت  بـه مـا مى ،مبـانى معرفتـى مـا. العاده اسـت تأثير فوق كند، يكانتخاب 

  .)همان(» مشروع است يا نامشروع

از طرف ديگر، پيشرفت با توسعه و حتى . بنابراين منظور از پيشرفت، تصور روشنى دارد

پيشـرفت مـورد نظـر، . ها هر كدام بار معنايى خاص خـود را دارد اين ؛با رفاه، متفاوت است

دارد كه رفاه دنيوی و سعادت اخروی در » خرهخير الدنيا واال«قام ثبوت و تحصل اشعار به م

چنـين  هم. آن مقام، تجميع شده است و بلكه در مقام تشكيك كمالى، رو به سوی نور دارد

 ُ زايـى و  ، كيفـى در عـين كمـى و مبتنـى بـر درونعدی و چندساحتى، عميـقپيشرفت، چندب

  .حيات طيبه است

  :های زير است پيشرفت مورد نظر، شامل ويژگى ،با اين نگاه

  رود؛  متفاوت با آن لفظى است، كه در غرب به كار مى .1

برنامه پيشرفت، با تحقق انقالب كبير اسالمى، به دوران بازيابى رسيده است و اينـك  .2

دار، در مراحـل  درونى جامعه رسيده است كـه ايـن نخـل ريشـههای  به ثبوت در اليه
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ـ  فرهنگـىـ  تدريج به گفتمان رايج محافـل علمـى افزاری، به توليد علم و نهضت نرم

 شود؛  نخبگانى تبديل مى

  .اين پيشرفت، فراتر از مرزهای كشور را نشانه رفته است .3

  الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت. 5ـ1ـ1

، شـداز شقوق تركيـب الگـوی اسـالمى ايرانـى پيشـرفت تبيـين  كه هر كدام پس از اين

طلبـد كـه  ای مى اين تركيب موزون و غنى، دركى منظومه. شود تر مى درك كلى آن، ساده

در بنيان، مبتنى بر مبانى اسالم ناب و توسط تفكر ايرانى و اقتضـائات فرهنگـى، اجتمـاعى و 

  .جانبه است در رسيدن به پيشرفت همهتاريخى ايرانيان، به دنبال طراحى تمدنى جديد 

ُ  ،الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت ملى بـودن، از مفـاهيم  عـدی و فـوق رشـتهبه دليل چند ب

شناســى ســاختار يافتــه اســت كــه بــه شــدت از  های مختلــف علــوم اجتمــاعى، جامعــه رشــته

 ای نـهگو بهچنـين پيشـرفت ملـى را  اين الگـو هم. های اساسى دينى و الهى متأثر است ارزش

كند، كه رسيدن به اهداف عاليـه حيـات طيبـه انسـان را در هـر دو بعـد مـادی و  تعريف مى

های مـادی و  هـا و محـدوديت معنوی تسهيل ببخشد، بدون آنكه بخواهد امكانـات و قابليت

  .)221 :1391چهره و حبيبى،  خوش(معنوی نظام اجتماعى ايران را ناديده بگيرد 

  : نتيجه آنكه

 .كشور ما با انقالب و با نهضت انقالبى شروع شدپيشرفت در  .1

خطرنـاكى  تفكـرلزوماً با الگوهاى غربى انجام بگيـرد،  ،كه پيشرفت كشور تفكراين  .2

اصول خودشان شكل پيدا  ومبانى ذهنى  ،الگوهاى غربى با شرايط. براى كشور است

 .اند بشريت را دچار فاجعه كرده و ناموفق بوده آنكه كرده؛ به عالوه

پيشرفت وقتى مادى شـد، معنـايش ايـن ... پيشرفت از نظر غرب، پيشرفت مادى است .3

اما از نظـر ... قربانى كرد ،شود در راه چنين پيشرفتى است كه اخالق و معنويت را مى

 ولـىمطلـوب اسـت عنوان وسـيله،  بـهالبته پيشرفت مادى . اسالم، پيشرفت اين نيست

 .هدف، رشد و تعالى انسان است

خواهيم بر اساس اسالم و با تفكر اسـالمى معنـا كنـيم، فقـط بـراى  كه ما مىپيشرفتى  .4

ايـن پيشـرفت، . اى خـاص انسان ايرانى سودمند نيست، چه برسد بگوييم بـراى طبقـه
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 ).1386ارديبهشت  25ای،  خامنه(براى كل بشريت و براى انسانيت است 

: سوره بقـره(گو باشد ساختن كشوری كه بتواند در دنيا ال«: لذا هدف عبارت است از .5

ها،  روش  عالم باشيد؛ بر همه  چنان باال قرار گيريد، كه بتوانيد ناظر بر همه و آن) 143

الگـو را بـر سـر «تا بـدان جـا كـه ) 1379آبان  11همو، (» ها ها و مدنيت تمدن  بر همه

الم، اسالم و بـا تعـاليم اسـ  ها بتوانند ببينند كه يك ملت در سايه دست بگيريم تا ملت

 ).1390فروردين  1همو، (» تواند پيشرفت كند چگونه مى

 ايرانى پيشرفت در اسناد باالدستى نظامـ جايگاه الگوی اسالمى . 2ـ1

ـ  اسـالمى  فرايند معقول، به الگوى توسـعه كالهى، در ي  اگر ما توانستيم به حول و قوه«

اسـناد   بـود نسـبت بـه همـهسند باالدستى خواهـد  كنيم، اين يكايرانى پيشرفت دست پيدا 

   10ای،  خامنــه(» الگــوى غيــر قابــل انعطــاف نيســت كالبتــه ايــن الگــو، يــ... شــوركاى  برنامــه

  ).1389آذر 

لـذا بـه فراخـور مصـوبات  ؛بنا به اهميـت ايـن مطلـب، مقننـان نظـام از آن غافـل نبودنـد

های  ، سياسـت1404انداز  قانون اساسى، سند چشم: گوناگون در اسناد باالدستى نظام اعم از

جانبـه  توجه به پيشرفت همهـ  به اشارت يا به تفصيلـ  ساله توسعه های پنج كلى نظام و برنامه

ضرورت مطلب تا . دهند مبتنى بر الگوی اسالمى ايرانى را در تصويب قوانين قرار داده و مى

همـو، ( گـذاری شـد ، دهه پيشرفت و عدالت نـام)1388-98(جا بسط يافته كه دهه حاضر  آن

  .)1388فروردين 

تحقــق الگــوی اســالمى ايرانــى پيشــرفت و رســوخ آن در ميــان نخبگــان،   الزمــه«

  ).1391اسفند  14، وهم(» سازی آن در جامعه است گفتمان

محصول انقالب اسالمى و طراحى   طراحى الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت در واقع ارائه«

بنـابراين . اسـالم اسـت  ر و انديشهكمبنای تف ها بر عرصه  تمدن جديد و پيشرفته در همه كي

  ).همان(» ار بايد بلندمدت و همراه با افزايش عمق ديده شودكافق 

 ضرورت و اهميت پژوهش. 3ـ1

مطالعه تحليلى و پيگيری مسير علمى در جهت رسـيدن بـه الگـو و نيـز حـل مسـئله ايـن 
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ها و نتـايج ايـن  افتـهچنـين ي پژوهش، كه در قالب پرسشى راهبردی طـرح شـده اسـت و هم

  .كند مى روشنپژوهش، ضرورت و اهميت آن را 

خالصه به ضرورت و اهميت چنـد نكتـه اساسـى  طور بهتوان  با انجام پژوهش حاضر مى

  : پى برد

اّهللاٰ  واره الگــوی اســالمى ايرانــى پيشــرفت از منظــر آيــت در شــناخت صــحيح نظــام .١

 ای، مفيد است؛  خامنه

 مراد از الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت، مثمر است؛در انتخاب صحيح مقصود و  .٢

تواند راهنمايى برای متخصصين اين حوزه برای تفريع الگوهای  دستاوردهای آن مى .٣

 .الملل باشد بين عرصههای مختلف توسعه و نيازهای جامعه و حتى  پيشرفت در حوزه

 پيشينه پژوهش. 4ـ1

پس ـ  حيث شاخصى، طى ساليان اخيربودن موضوع اين پژوهش از  با توجه به مستحدثه

ای در قالب مكتوبات علمى توليد و تدوين شـده،  گسترده آثارها و  پژوهشـ  از طرح مسئله

اين الگو، تالش در جهت تبيين آن داشتند؛ هـر چنـد بـه  گوناگونهای  كه همگى در حوزه

ای سـرآمد و نيـز هـ سازی و ارائـه گزاره ويژه از حيث عملياتى رسد در اين حوزه، به نظر مى

اما در  ١های عميقى مواجه نيستيم؛ ای، با پژوهش اّهللاٰ خامنه تتبع مطابق با نوع نگاه خاص آيت

سـازی  آفرينى تاريخى، مرحله گفتمان كه اولين مرحله از هر نقش عين حال و با توجه به اين

  .گشا باشد تواند راه ها مى سازی آن است، لذا اين پژوهش و فرهنگ

  :شود ها اشاره مى ه برخى از اين پژوهشدر ادامه ب

  كتاب .الف

، دانشـگاه عـالى بخش حبیبی نیک، )اصول و عناصر(الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت  -

 .1392دفاع ملى، 

                                                             
نيافتن در يافتن پاسخى برای پرسش اصلى ايـن پـژوهش  رسد يكى از داليل اصلى اين ناكامى، توفيق به نظر مى .1

 .باشد مى
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؛ مركـز علـی ذوعلـم، ها ها، اصـول و آسـيب نياز پيش: الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت -

 .1393الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت، 

، مركـز الگـوی حسـن بنیانیـان، ها و نتـايج اسالمى ايرانى پيشرفت، ضرورتالگوی  -

 .1393اسالمى ايرانى پيشرفت، 

ــين الگــوی اســالمى  - ــايش ســرزمين و نقــش آن در تبي ــى پيشــرفت آم عیســی ، ايران
 .1393، مركز الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت، زاده ابراهیم

های ملـى و  بـين برنامـه ارائه چارچوب و مـدلى جهـت شناسـايى و رفـع تعارضـات -

، مركـز الگـوی اسـالمى ايرانـى وحیدرضـا سـالمت، الگوی اسالمى ايرانى پيشـرفت

 .1394پيشرفت، 

 نامه و رساله پايان .ب

تحليل اليحه الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت با توجه به اقتضـائات اسـالمى پيشـرفت  -

 .1383اطبايى، ، دانشگاه عالمه طبسید علیرضا رادمنش، در حوزه علم و فناوری

، ابعاد سياسى الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت با تأكيد بر انديشه رهبـر معظـم انقـالب -

 1391، 7 ، دانشگاه امام صادقهاشمی سید مجتبی

، دانشـگاه رسـول نیکنـام، سازی منابع ملى در الگوی اسالمى ايرانـى پيشـرفت مفهوم -

 .1392عالمه طباطبايى، 

های فرهنگـى  مهـدوی بـرای طراحـى شـاخصهای فرهنگـى مدينـه فاضـله  شاخص -

 .1393، دانشگاه قم، محمد علی خسروی، الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت

امیـدی ، بنيـان در ايـران الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت در جهت تحقق اقتصاد دانش -
 .1393، 7، دانشگاه امام صادقهندی ورکانه

، مى ايرانـى پيشـرفتمدل جامع رهبری اثربخش سازمانى بـا رويكـرد الگـوی اسـال -

 .1393، ;، رساله دكتری، دانشگاه عالمه طباطبايىعباداله بانشی

 طرح پژوهشى .ج

بررســى مفهــوم و مبــانى ســالمت معنــوی و جايگــاه آن در طراحــى الگــوی ايرانــى  -
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طرح پژوهشى فرهنگستان علوم  محمود عباسـی،، اسالمى پيشرفت در عرصه سالمت

 .1390پزشكى ايران، 

 فرضيات پژوهش تبيين. 5 ـ1

الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت، الگويى واحد و عـام اسـت، كـه همـه چيـز : فرضيه اول

  .باشد ناظر به آن الگو مى

الگوی اسالمى ايرانى پيشـرفت، الگـويى چنـد وجهـى اسـت كـه نـاظر بـه  :فرضيه دوم

 .باشد مفاهيم پيشرفت در منطق اسالمى مى

 روش تحقيق و فرايند انجام آن. 6ـ1

پژوهش حاضر از منظر هدف، از نوع نظری استحصالى؛ و از نظر روشى، كيفـى از نـوع 

ها و فرضيه پژوهش انجام  توصيفى تحليلى در دو سطح است، كه با تأكيد بر توصيف گزاره

  . شده است

ای، مطالعــاتى و  هــای پــژوهش بــا اســتفاده از تحقيقــات كتابخانــه نــوع گــردآوری داده

الگـوی  ١،ه مبتنـى بـر تحليـل محتـوا و بـا اسـتفاده از روش دلفـىتحقيقات ميدانى است، ك

هـا و آرا بـه  دلفـى، روش و تكنيكـى بـه منظـور گـردآوری داده. پژوهش ارائه شـده اسـت

  2.شود مىگرفته های تخصصى،  نظران حوزه صورت جامع و كالن است كه از صاحب

                                                             
1. Delphi Technique 

ها معتقدند؛ استفاده از دستاوردهای پژوهشى غيـر مسـلمانان، بـه معنـای التقـاط نيسـت و  بر خالف آنچه بعضى. 2

اگر ايـن مطلـب را نپـذيريم، پـس پـذيرش روش اسـتفاده از خنـدق در غـزوه . چنين ارتباطى با تقليد ندارد هم

ه است؛ در حالى كه بحث ما ، اقدامى اشتباه بود9رسول اّهللاٰ خندق توسط يك نفر عجم و پذيرش آن توسط 

  .بينى و از سنخ معرفتى است با غرب، بحث مبانى و جهان

گفتـه نيـز  های پيش های اسالمى به صورت حداكثری استفاده شـود؛ امـا اسـتفاده هر چند مناسب است از روش

. ماي كه در نظـام جمهـوری اسـالمى برگزيـده -نه محتوای آن -داری تابع مقتضيات است؛ مثل روش حكومت

كنـد؛ زيـرا  جا كه مربوط به اصطالحات و ادبيات باشد، مشـكلى ايجـاد نمى اين وضعيت در علوم انسانى تا آن

بسياری از اصطالحات ... ها معادل قرار داد يا اصطالح غربى آن را به كار برد توان برای آن الفاظ، ابزارند و مى

بـريم و  و ما نيز همـين اصـطالحات را بـه كـار مى.. .اند رايج در علوم تجربى و علوم انسانى، اصطالحات غربى

  ).91: 1389مصباح يزدی، (اشكالى هم ندارد 
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در . نـوع بنيـادی اسـتپردازی، از  چنين پژوهش حاضر به دليل برخورداری از نظريه هم

های  كنـد تـا نمونـه دار بـه ايـن امـر كمـك مى ها به صورت جهت تحقيق كيفى، نمونه داده

دار، فرايند  گيری جهت نمونه. گيری باشد همواره متوجه تئوری در حال شكل ،انتخاب شده

گيری نظريـه بـه كـار  ای است كه با هدف تسهيل شكل آوری داده برای تحليل مقايسه جمع

  ). 78 :1386فرد و امامى،  دانايى(شود  ته مىگرف

مطالعـه مـوردی، مجموعـه مسـتندات رهبـری معظـم  به تناسبجامعه آماری پژوهش و 

ابزار و روش گـردآوری اطالعـات نيـز روش . ش است. ه 90و  80انقالب اسالمى در دهه 

منطـق  اسنادی از طريق بررسى مستندات اسـت كـه بـا اسـتفاده از روش اسـتدالل منطقـى و

  : تحليل در پى پاسخ به اين پرسش است كه

آيا الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت، الگويى واحـد و چترگسـتر اسـت يـا الگوهـايى  -

 ای؟ متراكم و زنجيره

 بررسى و ذكرفرايندی كه در كليت اين پژوهش طى شد، به اين نحو بود كه در ابتدا به 

ای در حوزه الگـوی اسـالمى  اّهللاٰ خامنه های كالن و محتوايى مدنظر آيت ها و سنجه شاخص

آرای متنوع، به سـنجش  دريافتدر ادامه، پس از طرح بحث و  .ايرانى پيشرفت پرداخته شد

كه  سپس ارزيابى نهايى انجام شد تا اين. ها مطابق با مسئله مدنظر پژوهش پرداخته شد فرضيه

الگوی پژوهش و تعيين فرضيه مورد پـذيرش در ايـن پـژوهش مبتنـى بـر نـوع در نهايت به 

بـودن پـژوهش، بـا اسـتفاده از  آن نيز متناسب با كيفـى ترابط آن رسيد، كه صحت و روايى

  .١روش دلفى اثبات شد

  های الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت سنجه .2

  های كالن سنجه .1ـ2
نى پيشرفت در چهـار عرصـه فكـر و انديشـه، علـم و های كالن الگوی اسالمى ايرا شاخص

                                                             
شـود؛ هـر  های انجام شده كه در سطح كارشناسى انجام شده، روايـى پـژوهش تأييـد مى با توجه به نظرخواهى. 1

كيفـى، توجـه بـه  هـای در پژوهش. های كيفى بحث از سنجش روايى، قواميت متفـاوتى دارد چند در پژوهش

چنين معيار صحت يك  ؛ هم)201: 1392فرد، الوانى و آذر،  به نقل از نيگل كينگ، دانايى(روايى تفاسير است 

 ).Reason & Rowan, 1981, P. 243(تفسير، بين االذهانى بودن آن است 
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د، كه در ادامه ضمن ترسيم نمودار نشو بندی مى فناوری، زندگى و خانواده، و معنويت طبقه

  :شود ها پرداخته مى آن، به تبيين هر كدام از شاخص

  

 های كالن الگوی پيشرفت مؤلفه: 1نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ).1389آذر  10ای،  خامنه( : منبع

  

  )عقالنيت(فكر و تفكر  .1-1- 2

  هـر چـه در هندسـه خلقـت، انديشـيد، بـا توجـه . فكر و انديشه از مختصات انسان است

  گيــرد و هــر چــه ايــن  بــه مجردبــودن فكــر و انديشــه، در تصــاعد و رشــد همگــون قــرار مى

  ايــن پديــده، . های حكمــت بــه قلــب انســان وارد خواهــد شــد فزونــى يابــد، دريچــه رشــد،

ــذا خــدای متعــال  هــا و هــم در مــورد پيشــرفت ملــل م در مــورد انســانهــ   صــادق اســت، ل

  :فرمايد مى

َماء َواألَْرضِ كَولَْو َأن َأْهَل الْقَُرى آَمنُواْ َواتقَواْ لَفَتَْحنَا َعلَيِهم بَرَ « َن الس 96 :اعراف(» اٍت م.(  

عرصه های كالن

معنويت

علم و فناوری

خانواده و زندگى

فكر و تعقل
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جـا كـه  و تعقـل، تـا آنورزی  ايمان و تقوا نيز بـه دسـت نخواهـد آمـد مگـر بـا انديشـه

بنابراين هيچ . هاست شرط پذيرش اصول دين، منوط به حل و عقد آن در ذهنيت انسان پيش

خود، جهان پيرامون  بارهكه در ای به صالح و رستگاری نخواهد رسيد مگر اين فرد و جامعه

  . تفكر كندو دستگاه خلقت 

اسـتدالل عقلـى  لذا در متن يك جامعـه متفكـر، هـيچ سـخنى بـدون حجيـت شـرعى و

بنـابراين عقـل را  ؛ايـم كه ما به حسب عقل، اشرف مخلوقات شـده شود، چه اين پذيرفته نمى

  هـا مـا را بـه سـرمنزل مقصـوِد هـدايت،  دانـيم كـه در تـاريكى چراغ راهنمـايى مـى عنوان به

ای است مبتنى بر فكر منطقى و سـير و  ای، جامعه چنين فرد و در نتيجه جامعه. خواهد رساند

، همـان(؛ يا به تعبير ديگر عبارت است از حيـات عقالنـى )172: 1390طهری، م(سلوك برهانى 

  ). مقدمه :1391

: ؛ جاثيـه42: ؛ زمـر21: ؛ روم69و  11: ؛ نحـل24: يونس( »لِقَْوٍم يَتَفَكُرونَ « عبارتدر قرآن كريم 

ُــونَ «، )13 ــْوٍم يَعْقِل ــه ؛164 :بقــره( »لِقَ ُــونَ «، )67و  12 :نحــل ؛5 :جاثي ــال يَعْقِل ــال «، )68: يــس( »َأ فَ َأ فَ

)24 :محمد ؛82 :نساء( »يَتََدبُرونَ 
ورزی و  بايـد جوشـيدن فكـر و انديشـه پـس. بسيار آمده است 

  . شودحقيقت نمايان و واضح تبديل  ه يكب  در جامعه عقالنيت

سـازی انديشـه نيـز  حال كه از ضرورت فكر و تعقل گفتـه شـد، الزم اسـت بـه گسـترده

  :ای كرد اشاره

ــا اســتعدادها و  انديشــيدن و تعمــق، وظيفــه همگــانى بــرای تمــامى انســان هــا متناســب ب

ای تشبيه كنـيم،  ای دايره هايى است كه دارند؛ اما اگر مبنای انديشيدن را به حوضچه ظرفيت

. تری انجـام شـود هر چه به عمق ميانى اين حوضچه نزديك شويم، الزم است اليروبى دقيق

ای خـاص و  شـدن اسـت و ايـن وظيفـه لصانيازمنـد خـ ،انديشه نيز، نفوذ به اعماق در دايره

  . است انديشهمأموريتى راهبردی برای نخبگان و اهل 

  نخبگـان شـروع خواهـد شـد، بعـد سـرريز خواهـد شـد بـه آحـاد   اين از مجموعه«البته 

ــردم ــاتى دارد. م ــايى دارد، الزام ــن راهبرده ــه اي ــوزش و. البت ــار، آم ــزار ك ــرورش و  اب پ

   10ای،  خامنــه(» هــا همــه لحــاظ شــود و بيايــد هــا اين ريزی هاســت؛ كــه بايــد در برنامــه رسانه

  ).1389آذر 
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  علم و فناوری .1-2- 2

در مباحث  دقت و تأملعمقى حيات يك ملت،  گسترشحياتى تداوم و  اركانيكى از 

لذا پيشرفت در علم و علـم فناورانـه، كـه . علمى و علوم ناظر به واقعيات زندگى مردم است

حياتى بالنده برای هـر  دهندۀ نشانتواند  های پايدار و نو است، مى محصول تمركز بر فناوری

  . ای باشد جامعه

البتـه علـم  در علم بايد ما پيشرفت كنـيم؛«بنابراين ضرورت اين مطلب روشن است، كه 

لذا وقتى شاخص فكر و انديشه كه در  .)1389آذر  10ای،  خامنه(» هم خود، محصول فكر است

فراز قبلى تبيين شد، نهادينه شود، بالتبع علم و فناوری نيز قواميت خود را در مسيری هموار، 

كـار علمـى را بايسـتى «شرط حصولى اين مطلب، در آن اسـت، كـه  پيش. پيدا خواهد كرد

نكته ديگر، اتقان و رشدزايى درونى مقوله علم و فنـاوری  ).همان(» ق و بنيانى انجام دادعمي

  : فرمايند مى 7اميرالمؤمنين على. است

  ، 1404الحديـد،  ابـى ابـن(؛ »العِلُْم ُسـلْطاٌن َمـْن َوَجـَدُه صـاَل بِـِه وَمـْن لَـْم يجِـْدُه صـيَل َعلَيـهِ «

  ).319: 20ج

   برجسـتهبرنـده و  نفسـه عـاملى پـيش شـاخص، مقولـه علـم، فـىمطابق با برداشت از اين 

  لــذا علـم، سـلطان اســت؛ پـس اگــر  .رسـاند كـه صــاحب آن را بـه مقامـات رفيــع مى اسـت

كننـدگان  مند بماند و حتـى عليـه استضـعاف تواند همواره عزت كسى مجهز به آن باشد، مى

  .قيام كند

  زندگى و خانواده .1-3- 2

تـرين و اثرگـذارترين نهـاد  رين واحد اجتماعى و البتـه عميـقت كوچك عنوان بهخانواده 

 .بـديلى در سـاخت جوامـع بشـری دارد گيری شخصيت انسان، نقـش بـى اجتماعى در شكل

ــانى كــه در آن  هرگــاه صــحبت از خــانواده مى ــدگى و جري ــه نقــش و اهميــت زن   شــود، ب

خــانواده و  در ايــن ميــان، هــر چــه بيشــتر جامعــه بــه ســمت. شــود ســاری اســت، اشــاره مى

تـر و  ، بـه همـان انـدازه زنـدگى فـردی و اجتمـاعى بالنـدهه شـودمحوری سـوق داد خانواده

  .تر خواهد شد برنده پيش
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گيـرد، همگـى در رشـد و  های زندگى و حيات انسانى كه در خـانواده شـكل مى صحنه

مسـائل  عنوان بـهچيزهايى كه در زندگى يـك جامعـه   همه«سعادت انسانى مؤثرند؛ چرا كه 

گنجد؛ مثل امنيت،  زندگى مى  اساسى و خطوط اساسى مطرح است، در همين عنوان عرصه

های  هـا همـه زمينـه لـذا اين. عدالت، رفاه، استقالل، عـزت ملـى، آزادی، تعـاون، حكومـت

 .)1389آذر  10ای،  خامنه(» پيشرفت است

كه به دفعات مورد زندگى و خانواده در منطق اسالم، در نقطه مقابل حيات مادی است، 

قرار گرفته است؛ حيات جاريه معمولى در اين دنيا از نظـر قـرآن،  قرآن کریمشديد  نكوهش

آيـه از قـرآن  69اين مطلـب در  .رود شمار مى حياتى ابتدايى است، و مرحله پست حيات به

شـده  باشـد، وارد كه بـه معنـای حيـات ابتـدايى مى ١»الحياة الدنيا«تذكر داده شده و با تعبير 

   ). 110 :1386جعفری، (است 

 كننده هدايتدر منطق قرآنى، زندگى حقيقى اشعار به مقام حيات طيبه است، مقامى كه 

اشرف مخلوقات به كماالت متعالى  عنوان بهانسان به حياتى برتر و عارفانه است كه آدمى را 

اين سبك زنـدگى را خدای متعال در تنها جايى كه از حيات طيبه نام برده، . كند هدايت مى

  :بخش معرفى كرده است الهى و نجات

ُه َحيـاًة َطيبَـًة َولَنَْجـِزينُهْم َأْجـَرُهم « َمْن َعمَِل َصالِحاً َمن َذكَر َأْو ُأنثَـى َوُهـَو ُمـْؤمٌِن فَلَنُْحيينـ

  ).97 :نحل(؛ »بَِأْحَسِن َما كَانُواْ يعَْملُونَ 

  ايمان و معنويت .1-4- 2

های كالن الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت، كه به تعبيری در عمـق  شاخصيكى ديگر از 

روحـى مقـوم در كالبـد  اننـداين چهار ضلعى نورانى است، ايمان و معنويـت اسـت كـه هم

  . هستى است

ايرانى مـا بـه   آن اين باشد كه جامعه  ما بايستى اين الگو را جوری تنظيم كنيم كه نتيجه«

بايد برای همه روشن شـود كـه معنويـت نـه بـا علـم، نـه بـا . ش برودسمت معنويت بيشتر پي

                                                             
 ...و 27 :؛ ابراهيم26 :؛رعد23 :؛ يونس38 :؛توبه51 :؛ اعراف32 :؛ انعام74 :؛ نساء117 :؛ آل عمران85 :بقره. 1
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  روح همـه ،های ديگر، هيچ منافاتى نـدارد؛ بلكـه معنويـت سياست، نه با آزادی، نه با عرصه

  .)1389آذر  10ای،  خامنه(» هاست اين

  توان به دنيای شايسته انسانى رسيد كه بتـوان تطـابق فطـرت و وجـدان  بنابراين زمانى مى

  طور كــه انســان، مخلــوقى قابــل  همــان. ا بــا عملكــرد در مســير درســت آن مشــاهده كــردر

  ايـن تكـريم، متوجـه وجـوه شخصـيتى اوسـت، كـه الهـى ـ  به ميزانـى بـاالترـ  تكريم است

  بـدون ايمـان و معنويـت،  چراكـه ؛توانـد بريـده از مبـدأ و معـاد باشـد است؛ لذا انسـان نمى

  .ستى معنايى نداردهای نيهيلي زندگى جز در انگاره

همين معنا را در تقابل حيات ايمـانى و حيـات مـادی، در دو آيـه زيـر، چنـين  قرآن کریم

  : فرمايد مى

ــِذيَن يتقـُـوَن أفـَـَال تَعْقِلـُـونَ « .١ نْيا إالّ لَعِــٌب َولَْهــٌو َولَلــّداُر اآلِخــَرُة َخيــٌر لِل َومــا الَْحيــاُة الــد «  

 .)32 :انعام(

نْيا إالّ لَْهٌو َولَعٌِب َوإن الّداَر اآلِخَرَة لَِهى الَْحيواُن لَـْو « .2 انُوا يعْلَُمـونَ كـَوَما هِذه الَْحياُة الد «

  .)64 :عنكبوت(

  های محتوايى سنجه .2-2
شـود، كـه  بندی مى های محتوايى الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت در نه بخش طبقه مؤلفه

  .شود ها پرداخته مى از اين سنجه يكآن، به تبيين هر  در ادامه ضمن ترسيم نمودار

 ؛نيسـتـ  ای اّهللاٰ خامنـه از منظر آيتـ  ها بودن آن های اشاره شده، به معنای مطلق شاخص

به نحوی كه هيچ شـاخص ديگـری نتـوان بـه ايـن فهرسـت اضـافه كـرد بلكـه تـالش شـده 

الگـوی اسـالمى ايرانـى  مسـتقيم در ارتبـاط بـا طور بـههای مورد اشـاره ايشـان كـه  شاخص

ــاخص ــه ش ــه هم ــود، ن ــتخراج ش ــده، اس ــان ش ــرفت، بي ــات  پيش ــه در بيان ــری ك   های ديگ

توان به رفاه، امنيت، كرامـت  مثال از ديگر عناصر الگو مى عنوان به .اند مختلف، اشاره داشته

جانبه، هويت اسـالمى ايرانـى،  ساالری دينى، اقتدار همه محوری، وحدت، مردم انسانى، دين

اشـاره كـرد، كـه ... المللـى، سـرمايه و اعتماد به نفس ملى، عزت ملـى، تعامـل سـازنده بـين

چهـره و  خـوش(های توسعه اسـت  ساله و برنامه انداز بيست برگرفته از قانون اساسى، سند چشم

  .)242: 1391حبيبى، 
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  های محتوايى الگوی پيشرفت مؤلفه: 2نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   ).1389آذر  10ای،  خامنه( : منبع

  

  توحيد و مبدأ خلقت .2-1- 2

ای كه در الگوی  ركن اصلى اديان توحيدی، توحيد و مسئله آغاز است؛ لذا اولين مسئله

  .پيشرفت به جهت محتوايى و زيرساختى بايد در نظر گرفته شود، همين مطلب است

  :ددگر باز مى بازگشت ثابت، توحيد به قرآن کریممطابق با مبانى 

ا ِإلَيِه َراجِعونَ « ـ ِ َوِإن ا ِهللاّ   .)156 :بقره(» ِإن

العلل مصائب تاريخى بشر بوده، و  بينى توحيدی، علت دوربودن از توحيد و فقدان جهان

تـرينش در غـرب متجلـى  ترين مشكل دنيـايى كـه امـروز رنگين مهم«. امروز نيز چنين است

   ).1389آذر  10ای،  خامنه(» است، جدايى از خدا و اعتقاد به خدا و التزام به اعتقاد به خداست

توحيد و

جهان بينى 

توحيدی

عدم تفكيك 

دنيا و آخرت

معاد

انسان

حكومت

نگاه به زن 

و خانواده

نگاه غير 

مادی به 

اقتصاد

آزادی

عدالت
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  معاد و حساب و كتاب الهى .2-2- 2

كيفيـت ايـن  ،قرآن کریمسنجه حياتى ديگر، معاد و محاسبه عميق و وسيع الهى است كه 

  :كند يق را در دو بعد عرشى و فرشى آن، چنين طرح مىمحاسبه دق

ٍة َخيًرا يَرُه « فََمن يعَْمْل مِثْقَاَل َذر
ا يَرهُ  * ٍة َشر منطـق ايـن  .)7-8 :زلزلـه(» َوَمن يعَْمْل مِثْقَاَل َذر

  :آيه نورانى رديابى كرد اينتوان در  وعده قطعى الهى را مى

نْيا إالّ « الّداَر اآلِخـَرَة لَِهـى الَْحيـواُن لَـْو َوَما هِذه الَْحياُة الد انُوا يعْلَُمـونَ كـ لَْهٌو َولَعٌِب َوإن« 

  . )32: ؛ انعام64 :عنكبوت(

محفـوظ  ،اعمـال  ما معتقديم كه هيچ عملى از بين نخواهـد رفـت و همـه«بنابراين وقتى 

اعمـال را در  اينـ  كه َحيَوان واقعى و زندگى واقعى استـ  است و ما در آن زندگى واقعى

چيـزی را  ه يـكجا اگر برای تكليف، برای وظيفـ وقت اين مقابل چشممان خواهيم ديد، آن

چيز جانمان باشد، ولو آن چيز عزيـزان   كنيم؛ ولو آن از دست داديم، احساس خسارت نمى

ها جزو الگوی پيشرفت بيايد و در پيشرفت يك جامعه معنا پيـدا  بايد اين. و فرزندانمان باشد

  .)1389آذر  10ای،  خامنه(» دكن

  ناپذيری دنيا و آخرت تفكيك .2-3- 2

دنيا و آخرت دو واقعيت حقيقى است كه اوالً در طول هم هستند و ثانياً رابطه مقدمـه و 

در روايت مشـهور نبـوی اشـاره بـه  .ها حاكم است ای به جهت منطقى و حقيقى بر آن نتيجه

  .)267 :1، ج1405جمهور،  ابن أبى( زاری دنيا برای آخرت شده است نقش كشت

جور نيست كه حاال مثًال فكر كنيم  اين... دنيای ماست  آخرت ما آن روی سكه«بنابراين 

آن ] به تعبير ديگر[آزمايى است؛ لذا آخرت، آن روی اين دنياست،  های بخت دنيا مثل بليت

  .)1389آذر  10ای،  خامنه(» روی اين سكه است

  در اسالم انسان .2-4- 2

ــنجه ــه از س ــل مناقش ــه مح ــر ك ــم ديگ ــوده و  های مه ــاريخ ب ــول ت ــى در ط   های فراوان

های ابــزاری بــوده اســت، مســئله انســان و رويكردهــای  همــواره مستمســكى بــرای اســتفاده

  .شناسى است انسان



  1394 بهارم، چهارسال دوم، شماره   22

فرانسـوی پـس  ١آلكسيس كارل متفكرانى مانندبوده است، كه مبهم جا  اين مطلب تا آن

شناسـى، بـه ايـن نتيجـه  تأسيس مؤسسه انسان ى وگددر فلسفه زن ها تحقيق و تفحص از سال

؛ به تعبيری بـه نتيجـه عجـز و ناكـامى در شـناخت است انسان، موجود ناشناخته: رسيدند كه

  هـای متقـدم و  گرايـى هـای غلطـى شـد كـه بـه انسـان منجر بـه ارائـه نشـانى و انسان رسيدند

  .رسد متأخر مى

كه از نظر جسمى و به طريق اولى از حيث روحـى  الهى است ترين مخلوق انسان پيچيده

البتـه بـا رعايـت و  ؛ وهای ناشناخته در تمـام اعصـار بـوده اسـت و روانى، مملو از پيچيدگى

  شــناخت قواعــد توحيــدی در اســالم نــاب، ايــن معرفــت، قابــل حصــول و درك و شــهود 

  .خواهد بود

لـذا انسـان اسـالمى بـا انسـانى كـه در . اين موضوع در اسالم خيلى معنای وسـيعى دارد«

ايـن . های مادی غرب و پوزيتيويسم قرن نوزده مطرح است، بـه كلـى متفـاوت اسـت فلسفه

بنابراين . يك انسان است، آن يك انسان ديگر است؛ اصًال تعريف اين دو انسان يكى نيست

ى متفـاوت ن مكاتـب مـادی بـه كلـمحوربودن انسان هم در اسالم، با محوربودن انسان در آ

  .)1389آذر  10ای،  خامنه(» است

لـذا انسـان در اسـالم، شايسـته  .داند قرآن مقام انسان را برخوردار از موهبت كرامت مى

  :تكريم و البته شناخت است

ْمنا بَنى« َوالْبَْحِر وَ  َولَقَْد كَر يبـاِت و آَدَم َوَحَملْناُهْم فِى الْبَر ـلْن َرَزقْناُهْم مِـَن الط اُهْم َعلـىفَض  

ْن َخلَقْنا تَفْضيالً  م
  .)70 :اسراء(» كَثيٍر مِ

  و فقه حكومتى حكومت .2-5- 2

طول تاريخ بوده اسـت،  الهى درهای محتوايى كه سرلوحه كار انبيای  ترين سنجه از مهم

های الهى منـوط بـه  داری است، كه همواره اجرا و تحقق برنامه تشكيل حكومت و حكومت

  .است تشكيل و تقويت آن

رسـيدن و تشـكيل  ، از جملـه اولـين امـور پـس از بـه قـدرتقـرآن کـریممطابق بـا مبـانى 

                                                             
1. Alexis Carrel. 
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لـذا  ؛حكومت، رعايت حـدود الهـى و اقامـه واجبـات دينـى و فروعـات شـرع مبـين اسـت

  :نمايد حاكمان را چنين توصيف مى

الَة َوآتَُوا الز كالذيَن ِإن مَ « َأَمـروا بِـالَمعروِف َونََهـوا َعـِن اَة وَ كـنّاُهم فِى األَرِض َأقاُموا الص

ِ عاقِبَُة األُمورِ  ِر وَ كالُمن   .)41 :حج(» ِهللاّٰ

جانبگى  داری نيز به حسب كيفيت اعتدالى و همه حكومت موضوعشايان ذكر است، در 

صالح فردی در «بنابراين . توأمان مورد نظر است طور بهدين مبين، صالح فردی و اجتماعى 

ای از  هـر كسـى بـه هـر انـدازه. يك امر بسيار مهم و اساسـى اسـت امر حكومت در اسالم،

خواهد مباشرت كند، بايستى صالحيت آن را در خودش به وجود بياورد يـا  مديريت كه مى

بدون اين، عمل نامشروعى انجام داده است؛ چرا كـه عـدم علـو، . در خودش ببيند و بپذيرد

 .)1389آذر  10ای،  خامنه(» مهمى در امر حكومت است  مسئله ١عدم اسراف و عدم استئثار

  عدالت و قسط .2-6- 2

، از ٢عدل و قسط با توجه به معنای خاص هر كـدام و ارتبـاط عمـوم و خصـوص مطلـق

  .در الگوی پيشرفت در منطق اسالم است توجههای مورد  سنجه ترين مهم

  رابطه عدل و قسط :3نمودار شماره 

  

  

  

  

  
  

   ).79 :1392به نقل از منصورنژاد و زمانى محجوب، ( : منبع

                                                             
 ).در مقابل ايثار(همه چيز را برای خود خواستن . 1
چنـين  هم. اش اسـت های خـارجى قسط، اجرا و تحقق عدل است، و پيامدش نيز تطبيق عدل بر موارد و جايگاه. 2

ازو كـردن اشـيا را قسـط قسط، عدلى اسـت كـه ظهـور يافتـه و محسـوس گشـته، و از همـين رو اسـت كـه تـر

 ).428: 1390عسكری، (دهد  گويند؛ چون عدل و تعادل را به صورت آشكارا نمايش مى مى

  عدل

 خاص مطلق عام و  

 قسط
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ـ  ای يـا هـدف متوسـط در طـول هـدف غـايى هدف مقدمـه عنوان به قرآن کریمعدل در 

در ايـن  قرآن کـریم. است و بارها در آيات و روايات به اهميت آن اشاره شده استـ  توحيد

  :فرمايد رابطه مى

» ْ اُس بِالْقِْسـِط َوَأنَزلْنَـا كلَقَْد َأْرَسلْنَا ُرُسلَنَا بِالْبَينَاِت َوَأنَزلْنَا َمَعُهـُم ال تَـاَب َوالْمِيـَزاَن لِيقُـوَم النـ

 َ ُ َمن ينُصُرُه َوُرُسلَُه بِالْغَيـِب ِإن اّهللاٰ » قَـِوی َعِزيـزٌ الَْحِديَد فِيِه بَأٌْس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلناِس َولِيعْلََم اّهللاٰ

  :نيز چنين آمده است 9در حديث نبوی .)25: حديد(

َماَواِت َواالَرض« 103 :4، ج1405جمهور،  ابن أبى(» بِالَعدِل قَاَمِت الس(.  

عدالت بسيار مهم است؛ البته رسيدن به رشد و توسعه همراه با عدالت، كه   بنابراين مسئله

دارای ظرافـت اسـت و بـه ... تأكيـد خواهـد كـردالگوی توسعه ايرانى اسـالمى نيـز بـر آن 

گـذاری كننـد و از  از يـك طـرف بايـد سياسـت. طراحى، ابتكار، خالقيت و كار نيـاز دارد

پايـا، (ريزی و آمارگيری و سـپس نتيجـه آن را در جامعـه بررسـى كننـد  طرف ديگر، برنامه

1388: 51.(  

اصًال عدالت معيار حق . دالت باشدع  يكى از اركان اصلى اين الگو بايد حتماً مسئله«لذا 

چـه شـاخص عـدالت وجـود نداشـت،  ها است؛ يعنى در اسـالم اگـر چنـان و باطل حكومت

  ).1389آذر  10ای،  خامنه(» حقانيت و مشروعيت زير سؤال است

 آزادی .2-7- 2

های دست و پاگيری است، كه مانع رشد  معنای رهانيدن خود از همه وابستگى بهآزادی 

  .مى استو كمال آد

ـ  تـرين تبيـين از مفهـوم آزادی اسـت كـه نزديـكـ  شـريفهدر يكى از آيات  قرآن کریم

ِذی يجُِدونَـُه مَ « :فرمايد مى ـى الـ بِـى اْألُمُسـوَل الن بِعُـوَن الرِذيَن يتْوَراِة كال ـى التـ
تُوبًـا عِنْـَدُهْم فِ

 َ ْ َواْإلِنْجِيِل يأُْمُرُهْم بِالَْمعُْروِف َوي ُم َعلَـيِهُم الَْخبَائِـَث كنَْهاُهْم َعِن الُْمن يبَاِت َويَحر لَُهُم الط ِر َويِحل

  .)157 :اعراف(» انَْت َعلَيِهمْ كَويَضُع َعنُْهْم ِإْصَرُهْم َواْألَغَْالَل التِى 

لذا آزادی در منطق قرآنى، غير از ولنگاری و هرج و مرج است؛ بلكـه آزادی حقيقـى، 

در مسير عبوديت  به سمت تكامل و حركتساز جهش هدفمند  ی است كه زمينهآزادی معنو

اين چنين آزادی از اغيار است كه موجب تعين بندگى خواهد شد؛ چرا كه وابستگى . است
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  :به خدا و آزادی از غير خدا، اوج مقام و معنای آزادی است، كه زبان سخن، چنين است

١من از آن روز كه دربنـد تـوام آزادم  حافظ از جور تـو حاشـا كـه بگردانـد

كـه آزادی در منطـق اسـالمى،  نكته تحليلى ديگر، كه ماحصل تتبع انجام شده بـود، اين

كه آزاد است، حق ندارد خودكشى كند و يا به حقوق  اين عنوان بهكس  لذا هيچ ؛حق نيست

  .رود، حق حيات است شمار مى آنچه حق به. ديگران تجاوز كند

ايـن اسـت ـ  كه ريشه همه حقوق اسـتـ  آنچه هست. معنى حق آزادی نداريمحقى به 

به فعليت برسد و به كمال برسـد؛ امـا  ،كه هر كس استحقاق دارد كه استعدادهای وجودش

چنـين چيـزی [اش آزاد باشـد و مـيلش آزاد باشـد، نـه  كه هر كـس حـق دارد كـه اراده اين

آور اسـت،  همراه تكليف خواهد بود و مسـئوليت لذا آزادی به .)305 :1389مطهری، (] نداريم

  .كه مروج دورشدن از ضوابط باشد نه اين

جور نيست كه بگوييم آزادی چيز  اين. تكليف بايد نگاه كنيم ه يكآزادی را از ديدگا«

شـود، بايـد انسـان بـه دنبـال آزادی  نمى. خـواهم خوبى است؛ اما من اين چيز خـوب را نمى

باشد؛ هم آزادی خود و هم آزادی ديگران؛ نبايد اجـازه بدهـد كـه كسـى در استضـعاف و 

  .)1391آبان  23ای،  خامنه(» ذلت و محكوميت باقى بماند

 نوادهنگاه به زن و خا .2-8- 2

توان از نگاه اسـالم بـه زن، غفلـت  هر جا از زندگى و خانواده در اسالم بحث شود، نمى

و بـا شخصـيت مسـتقل بـرای زنـان  ه يـكنگاه دين مبين به زن، نگاهى انسانى و درج. كرد

سـاده  وجويى جسـتدر آيات و روايات متعددی اين مطلب بيـان شـده اسـت كـه بـا . است

  .ها رسيد توان به فهرستى عميق از اين نشانى مى

محبـت و مواجهـه  ،كند كه نيازمند حمايـت زن را گُلى معرفى مى 7اميرالمؤمنين على

سطح است، به نحوی كه هر چقدر بتوان لطافت و خلوص زنان را در مسـير كمـال الهـى  هم

فَِإن الَْمْرَأَة َريَحانَـٌة َولَيَسـْت « :ان، ندارندقرار داد، هيچ نقطه ضعفى برای لقاءاّهللاٰ نسبت به مرد

 ).31نهج البالغه، نامه (» بِقَْهَرَمانَةٍ 

                                                             
 .316غزل  :1362حافظ، . 1
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ايـن افتخـاری . افتخار است  نقطه كامتياز است، ي  نقطه كبودن، برای زن ي زن«بنابراين 

» نـيمكه او را از محيط زنانـه، از خصوصـيات زنانـه، از اخـالق زنانـه دور كنيست برای زن 

  ).1391تير  31ای،  خامنه(

های  داسـتانهای تاريخ اسالم و  گذاری زن در اسالم، در برخى نمونه مسئله زن و ارزش

 ،3زينـب كبـری ،3، خديجه3توان به فاطمه زهرا است كه مىمشاهده قرآنى نيز قابل 

دهنـد مسـير كمـال در  های درخشـانى كـه نشـان مـى نمونه ؛اشاره كرد 3و آسيه 3مريم

  .مبتنى بر نگاه جنسيتى نيستاسالم، 

مـريم بنـت عمـران را  ،قـرآن کـریمجا كه  توانند الگوی تاريخ شوند تا آن لذا زنان نيز مى

آرزوی فرزنـدی ـ  7زكريای نبىـ  كند، كه پيامبر عصر خويش صاحب مقامى معرفى مى

  ).38-37: سوره آل عمران( كند مثل او مى

و بـاالتر از ـ  ی و علمى و اجتماعى و سياسىخواهد كه رشد فكر اسالم مى«نتيجه آنكه 

بشـری   فضيلتى و معنوی زنان، به حد اعلى برسد و وجودشان برای جامعـه و خـانوادهـ  همه

؛ چـرا كـه )1368دی  26ای،  خامنه(» يك عضو، حد اعالی فايده و ثمره را داشته باشد عنوان به

خواهد بـود، پـس از معلـم اول، كـه زن مجاهد مسلمان ايرانى، معلم ثانى برای زنان جهان «

  ).1391اسفند  16، وهم(» زنان مجاهد صدر اسالم بودند

  اقتصاد و نگاه به ثروت در اسالم .2-9- 2

های محتوايى است كه هر چند  ترين سنجه اقتصاد و نظام اقتصادی در اسالم يكى از مهم

هر  .سمت اهداف واال داردروبنا است؛ اما نقش بسيار اثرگذاری در رشد و توسعه جامعه به 

های آرامـش و طمأنينـه  ای به سمت رفاه و آبادانى بيشتر حركـت كنـد، زمينـه چقدر جامعه

بـرای همـين اسـت كـه در كـالم . برای دريافت معارف الهى و علم نافع، مهياتر خواهد شد

كلينـى، (» كـاَد الفَقـُر اَن يَكُـوَن كُفـرا« :، فقر اقتصادی به شدت نكوهيده شده اسـت9نبوی

  ).307 :2 ، ج 1407

 ،بنابراين معيار و مالك اقتصاد در منطق اسالمى، چرخش متناسب مبتنى بر نظـام توليـد

  :شود تبيين مىـ  نه تساویـ  توزيع و مصرف عادالنه است، كه با شاخص توازن

ُسوِل وَ « ِه َولِلر ُ َعلَى َرُسولِِه مِْن َأْهِل الْقَُرى فَلِل ا َأفَاء اّهللاٰ يِن كلِِذی الْقُْربَـى َوالْيتَـاَمى َوالَْمَسـام
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بِيِل  7 :حشر(» مْ كوَن ُدولًَة بَيَن اْألَغْنِياء مِنكى َال يكَوابِْن الس(.  

بسياری از اين مشكالتى كه در دنيـا پـيش . ديگر، نگاه غير مادی به اقتصاد است  مسئله«

تـوان ايـن  مى. ثـروت اسـت  و مسئله پول  اقتصاد و مسئله  آمده، به خاطر نگاه مادی به مسئله

. منتهـا بـا نگـاه الهـى و معنـوی... اسالم برای ثروت اهميت قائل است. نگاه را تصحيح كرد

نگاه الهى و معنوی اين است كه از اين ثروت برای فساد، برای ايجاد سـلطه، بـرای اسـراف 

  ).1389آذر  10ای،  خامنه(» نبايد استفاده كرد؛ از اين ثروت بايستى برای سود جامعه بهره برد

  ها طراحى الگوی پژوهش و يافته. 3

  الگوی پژوهش: 4شماره  نمودار
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ها در الگوی  های كالن و محتوايى اشاره شد و كليت آن طور كه در توضيح سنجه همان

متكـى بـه كليـت كـالن اربعـه  ،باال قابـل مشـاهده اسـت، الگـوی اسـالمى ايرانـى پيشـرفت

  توحيـد، ( گانـه نُههای محتـوايى  اسـت، كـه در سـنجه) معنويت، عقالنيت، علـم و خـانواده(

  ) ناپـذيری دنيـا و آخـرت، انسـان، عـدالت، حكومـت، آزادی، زن و اقتصـاد معاد، تفكيـك

  .شود ارائه مى

افـزاری و  سـختهای كالن و محتوايى بـه نـوعى پشـتوانه  كه سنجه نكته قابل توجه، اين

شـود؛ و  نهادی الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت است كه در قالب الگوی باالدسـتى ارائـه مى

جانبه  ها و نيازهای جامعه در مسير پيشرفت همه تفريع و استخراج هر الگويى ناظر به واقعيت

دستى در تمامى علوم و نيازهـای جامعـه اسـالمى خواهـد  و تكامل، در قالب الگوهای پايين

  .افزاری و تحليلى ارائه خواهند شد بود كه در سطح نرم

های نهادی با الگوهای تحليلى، ارتباطى مندمج و توأمان است كـه  بنابراين ارتباط سنجه

گيرد، به اين نحو كه سـطح  از نقطه شروع تا رصد مداوم، در مدار حركت جوهری قرار مى

مامى ازمنه و امكنه و مطـابق بـا خواسـت نهادی، الگويى واحد و مبتنى بر اصول اليتغير در ت

فطری است و سطح تحليلى مقتضى شرايط و عرف و نيازهای متنوع هر عصری اسـت، كـه 

  .طلبد ها و ساختار متناسب با خود را مى روش

شود كه در دو سـطح  مطابق با اين تبيين، پاسخ اصلى اين پژوهش به همين نحو ارائه مى

در اين تحليـل ـ  به نوعى و بنا به تبيينى مقتضى خودـ  و فرضيهلذا هر د .باال توضيح داده شد

ها اسـت،  فتـهبه ياتر  شود؛ چرا كه نزديك شود و البته فرضيه دوم، بيشتر تقويت مى شامل مى

تـوان فـرض اثبـاتى  هر چند با تفكيك دو سطحى پـژوهش مبتنـى بـر تـرابط انـدماجى، مى

اسالمى ايرانى پيشرفت در سطح نهادی ثابـت  الگوی: بيان كرد، كه گونهپژوهش را به اين 

در سـطح تحليلـى نيـز، . های برآمده از اسـالم نـاب اسـت و بالطبع واحد و مبتنى بر شاخص

در ايـن بخـش، الگـو بـه صـورت . متغير و متناظر با نيازها و مقتضـيات متنـوع جامعـه اسـت

رتبه اثبات اسـت لذا سطح نهادی در مقام ثبوت است و سطح تحليلى در م .چندوجهى است

  :و به تعبير شهيد صدر

؛ )253 :1387صدر، ( »]ای ما اراده المتكلم[ومقام الثبوت ] ای ما يفيده اللفظ[مقام االثبات «
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يعنى آن اراده و قصدی كه در واقع، ثابت اسـت  ؛...االمر مقام ثبوت؛ يعنى مقام واقع و نفس

  .ز قصد او استو مقام اثبات؛ يعنى مقام كشف و كالم متكلم، كاشف ا

ای و  بنابراين پوشش تكاملى الگو، در ترابط مفهومى دو سطحى است با ارتباطى زنجيره

  :اندماجى، مطابق با نمودار زير

  

  سطوح نهادی و تحليلى) رابطه اندماجى(ترابط مفهومى : 5نمودار شماره 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

   )پژوهش نويسندگان( : منبع

  

حلقه واسطه و نكته اصلى نمودار، توجه و تأكيـد بـر درك دو كليـدواژه ثبـات و تغييـر 

اين تغيـر در ثبـات، هـر كـدام قواعـد خـاص خـود را دارنـد، لـذا  انطوایاست كه در عين 

  افزاری  سطح سخت

 و نهادی

ی ها هسنج

 كالن اربعه
ی ها هسنج

 محتوايى تسعه

  افزاری سطح نرم

 و تحليلى

ت 
(ثبا

ى
ثبتوت

( 

  هنر و 

 شناسىزيبايى
و  اسالمىعلوم 

 انسانى
طبيعى و علوم 

 تجربى
فنى و علوم 

 مهندسى

تغير 
 )اثباتى(

ى 
ج
ما
ند
ه ا
بط
را

ی
از
ق ف

نط
ا م
ب

  



  1394 بهارم، چهارسال دوم، شماره   30

  .شود متكى بر ترابط اندماجى، تبيين مى ١قواميت مقوله با منطق فازی

ای ينـدمج فيهـا الوصـف ] خل واستحكم فيهَدَمج الشىء فى الشىء ای د[نسبة اندماجية «

صـدر، (» ]مقيـدة[بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوماً واحداً خاصـاً وحصـة خاصـة 

نسبت اندماجيـه و نسـبت : گوييم ربط و نسبت بر دو قسم است در اصطالح مى[؛ )209 :1387

انـدماج بـه معنـای . شـود های غير اسنادی يافت مى نسبت اندماجيه در مركب]. غير اندماجيه

  .پيوستگى و انضمام است

گون، بر قواميت نظريه وحدت در كثرت و كثـرت در وحـدت،  مندمج  مبنای اين ترابط

  آفرينــى منطــق  بــا نقــش] ثبــات و تغييــر[شــود كــه نقطــه عطــف درك دو مفهــوم  مىقــويم 

  .استفازی 

ق فـازی بـه اساسـاً منطـ. شـوند در منطق فازی همه مفاهيم به صورت تشكيكى لحاظ مى

به تعبير ديگر، معتقدين بر ايـن  .)151 :1377كاسكو، (شود  استدالل با مفاهيم فازی تعريف مى

 ,Kasko(است ] ای درجه[همه چيز تشكيكى  :اعتقادند، كه منطق فازی بر پايه اصل زير است

1993, p. 1&18.(  

  ونگى و بنــابراين، نيازمنــد درك ثبــات و تغييــر، منطــوی در تشــكيك، در عــين چنــدگ

  تنوع، و نگاه صفر و يكى نداشتن است، بـه نحـوی كـه در هـم تنيـدگى و ارتبـاط مفهـومى 

چـون دو روی يـك سـكه،  در ترابط اندماجى هـمـ  در عين وحدت و كثرتـ  ميان اين دو

  .دانسته شود

هويتى نيست  شايان ذكر است، كه ثبات غير از سكون است؛ تغيير و تغير نيز به معنای بى

مباحث، ذيل حركت جوهری در فلسفه اسالمى و بـه شـرح حكمـای صـدرايى، بـه  كه اين

  ٢.خوبى تبيين شده است

                                                             
1. Fuzzy Logic 

ای تحـت عنـوان  زاده، طـى مقالـه ميالدی توسـط پروفـسور لطفــى 1965اين نگرش، اولين  بار در سـال : نكته

  ).122: 1387زاده يزدی،  حسين: ك. ر. (شـدهای فازی، مطرح  مجموعه

، »اصول فلسفه و روش رئاليسم«صدرالمتألهين شيرازی، » الحكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعة«به : ك. ر. 2

 ...، مرتضى مطهری و»شرح اسفار«سيد محمدحسين طباطبايى، 
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  گيری نتيجه

. پردازيم به استنباط راهبردی مى ،های مختلف الگو مورد بررسى قرار گرفت اكنون كه جنبه

راه با توجه به تصريحات عقلى و نقلى، كه به برخى از مستندات در اين پژوهش اشاره شد، 

توان مسيرهای مختلف را منتهى به سعادت و تعالى انسـان ناميـد؛  اسالم، راه حق است و نمى

  . شويم گرايى مى چون در اين صورت دچار كثرت

؛ چـرا كـه هـر كـس الهى بـودچه لزومى بر آمدن اين تعداد پيامبران  ،چنين بود اگر اين

در  ؛رسـيد ا بـه سـعادت مىپيمـود و در انتهـ كـرد صـحيح اسـت، مـى مسيری را كه فكر مى

  در نتيجـه اسـالم آمـده اسـت تـا  ؛هم در تنـاقض هسـتند با گاهى اوقاتصورتى كه مسيرها 

  راه حق، كـه تنهـا يـك مسـير بيشـتر نيسـت را بـه انسـان نشـان دهـد و آن مسـير، بنـدگى و 

  .عبوديت است

مـادر گيريم اسالمى كه قرار است مبنای الگو باشـد، خـود، يـك الگـوی  پس نتيجه مى

 .شوند های مختلف است كه تمامى الگوها ذيل آن تعريف مى است كه در رأس همه حالت

چـون اسـالم كـه دارای محكمـاتى اسـت و  بايسـت هـم از طرفى، اين الگوی پيشـرفت، مى

چنـين دارای فروعـى اسـت كـه امكـان تغييـر بـا  اصولى دارد كه غير قابل تغيير اسـت و هم

صورت طراحى شود؛ چرا كه اسالم به همين صـورت تـاكنون  شرايط زمان را دارند، به اين

  . ها شده است ناپويا و پايدار مانده است و موجب هدايت انس

لذا الگوی پيشرفت هرگاه در ذيل اسالم ناب تبيين و ترسيم شود، مانـايى و پايـايى الزم 

خواهـد را در عين انعطاف با عنايت به درك اصول ثابت و متغير و بحث وحدت و كثرت، 

های اسالم برای آن استفاده كرد تا الگويى طراحـى شـود  در نتيجه بايد از تمام جنبه .داشت

كه واحد است، قابليت انعطاف نيز داشته باشـد و بتوانـد خـود را بـا شـرايط  كه عالوه بر اين

تمام نقاط اين كره خاكى هماهنگ كند كه طبعاً برای هـر كشـوری متناسـب بـا اقتضـائات 

ــى،  ــادی آن، تفاوتفرهنگ ــذهبى و اعتق ــت م ــى و باف ــاعى، سياس ــاختاری و  اجتم ــای س ه

  .افزاری لحاظ خواهد شد سخت

گوی  بيان اين نكته نيز الزم است كه اين الگو به هر صورتى جز اين طراحى شود، پاسخ

متنوع و متكثـر بشـری نخواهـد بـود؛ چـون اصـول اسـالمى و ايـن الگـوی  ،نيازهای فطری

از طرف . كند پيشرفت در بخش مبانى، بر اساس حقايق نياز بشری است كه هرگز تغيير نمى
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كنـد كـه ايـن الگـو قابـل انعطـاف باشـد؛ يعنـى  ايجـاب مى ،ديگر، شـرايط متفـاوت زمـان

  .ه باعث پيشرفت شودطراحى شود ك ،های متفاوتى بر اساس آن اصول روش

شـويم كـه ايشـان  نگاهى داشته باشيم، متوجه اين موضوع مى :اگر به زندگى ائمه اطهار

 طور تمام و كمال قواعد و مبانى اسـالم را كه نمود واقعى اسالم ناب بودند و به عالوه بر اين

ه به شـرايط كردند، در عين حال با توج اجرا مىـ  داد تا حدی كه شرايط و زمانه اجازه مىـ 

گرفتنــد كــه بــا وجــود  متفــاوت زمــان خــود، رفتــار و عملكــرد مخصوصــى را در پــيش مى

از ازل تـا ـ  ها و جوامع ناعيار برای انس مشكالت فراوان در طى مسير، باز هم الگوهايى تمام

توان در وحدت در هدف و تفاوت روشـى امـام حسـن و  را مى نمونه اين سيره .هستندـ  ابد

  .مشاهده كرد 8امام حسين

شده اسـت،  سپریدر اين برهه از زمان، كه بيش از سه دهه از عمر انقالب كبير اسالمى 

كـه وجـود ـ  خصوص معنوی و انسانى مادی و بهـ  با استفاده از منابع غنى تاوقت آن رسيده 

 شود تا اين الگو با بنانهادن بررسى و پااليشدارد، تمام اصولى كه برای پيشرفت نياز است، 

  . ريزی شود ترين سطح، پايه اصول در عالى

شـدن اسـالم نـاب در تمـامى  همان حـاكمـ  در اصلـ  شدن اين الگو مقام تحقق و متعين

كه البته اين وضع، مقتضى تـوان بشـری در ـ  مقام وحدتـ  های پيدا و نهان جامعه است اليه

ساخته از فهـم دقيـق و نقص، بر شدن الگويى بى عصر غيبت خواهد بود؛ چرا كه توقع ساخته

  . تعين خواهد يافت 7اكمل از اسالم ناب است كه در زمان حكومت امام عصر

چنـين  بعد و پس از درك حصولى و معرفت به قواعد اصـولى و اليتغيـر و هم  در مرحله

هـای  رسد كه در حوزه شناخت مقتضيات زمانى و مكانى، نوبت به متخصصان و علمايى مى

ای  گونه خواهند كرد؛ بهـ  در مقام كثرتـ  طراحى و ساختارسازی تخصصى خود، شروع به

كنند بهترين نوع ساختار و روش را بر  ، سعى مىذكرشدهكه در عين تمسك به همان اصول 

  . اساس آن اصول و متناسب با شرايط جامعه طراحى كنند

م طبيعى و های علوم انسانى و اسالمى، علوم فنى و مهندسى، علو الگوهايى كه در حوزه

در زمـين و دريـا و آسـمان در سـطح ... شناسى و تجربى، كشاورزی و صنعت، هنر و زيبايى

های كــالن و  هــای معرفتــى و شــاخص ناافــزاری و تحليلــى و در مقــام اثبــاتى، ذيــل بني نــرم

افــزاری و نهــادی و در مقــام ثبــوتى، تفريــع و  محتــوايى الگــوی پيشــرفت در ســطح ســخت
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اجرا و بـروز  مرحلهبه ـ  با منطق فازی ذيل ترابطى اندماجىـ  جامعه شوند و در استخراج مى

  .خواهند رسيد

هـای  كه تمامى اين الگوها در صورتى ثمربخش خواهند بود، كـه نـاظر بـه واقعيت البته

هـای آن  بـودن، از ديگـر ويژگـى جامعه، كاربردی و عام باشد و شـموليت در عـين حقيقـى

های  تـرين شـاخص سالم ناب طراحى خواهد شد، كـه بـه مهـملذا اين الگو بر اساس ا .باشد

  .ای، اشاره شد اّهللاٰ خامنه عملياتى و محتوايى آن از منظر آيت

توحيد، نبوت، معاد، امامت و : اند اصول دين خود قرار داده عنوان بهپنج اصل را  ،شيعيان

ك كنـد و در را در گانـه پنجطور صحيح، اين اصـول  ای به عدل؛ يعنى هر كس و هر جامعه

ها اصول ديـن اسـت و  خود اجرا كند، به سعادت رسيده است؛ چرا كه اين  زندگى و جامعه

  .صورتى ناقص طراحى شده است اگر هر كدام ناديده گرفته شوند، اين الگو نيز به

ها نيز بر اسـاس ايـن اصـول  اصول قرار گرفت، ساختار و روش عنوان بهوقتى اين موارد 

طور كـه ايـن  همان. های متفاوتى ارائه داد توان روش در اين مرحله مىشوند كه  طراحى مى

اصول، درست و حق هستند، راه رسيدن به اين اصول نيز بايد درست و بـا عـدالت و تـأمين 

گفته همراه باشد؛ چون اگر حتى با پيمـودن مسـيرهای اشـتباه بـه ايـن  های پيش تمامى سنجه

  .كند نمى هدف، وسيله را توجيه، در منطق اسالمى. ايم هخطا رفتنوع پيشرفت رسيد، باز هم به 

از آن نام برد و بر اساس اصول اسالمى طراحى  توان ای كه مى در وضعيت كنونى، نمونه

شده است، ساختار كشف ولى فقيه است كه تا حد زيادی بحث امامت و واليـت از اصـول 

ها و الگوها در  های ساختاری، روش مقولهاسالمى را در جامعه گسترش داده است؛ اما ساير 

  .اند تمامى سطوح هنوز به پختگى و بلوغ و تفريع الزم نرسيده

مطابق با تمامى ضوابط و معيارهـای صـحيح آن، طراحـى  ،به نظر مى رسد اگر اين الگو

دسـتى مطـابق بـا مقتضـيات زمـان و  الگوهای پـايين ،های مختلفى شود به نحوی كه در اليه

الگوها نـاظر  هرايط فرهنگى، اجتماعى و بافت سياسى، اعتقادی تفريع شوند و هممكان و ش

اسـالمى باشـد، نيازمنـد  ثابتهای راهبردی الگوی باالدستى پيشرفت ناظر به اصول  به سنجه

ـ  ريزی و ساختارسازی و كـار گروهـى برنامهـ  تغييراتى در باالترين سطوح مديريتى كشور

ه اين مقصود، تغييراتى در قانون اساسى و قـوانين موضـوعه كشـور است و ظاهراً برای نيل ب

  .محتمل خواهد بود
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های كشـور، وجـود  ای از اليه البته شايد هنوز ظرفيت اين تغيير و تحول در بخش عمده

ای با اصالحات ساختاری و روشى شـروع كـرد و  توان با طراحى مرحله نداشته باشد كه مى

های راهبردی الگوی  دستى ناظر به سنجه فريع الگوهای پاييندر مراحل بعد كه مصادف با ت

بـه ـ  باالدستى پيشرفت خواهد بود، به ترتيب به تغييـر، تحـول و در نهايـت انقـالب درونـى

هـای محتـوايى و روشـى نيـز  سـازی پرداخت كه موجب ظرفيتـ  معنای ساختاری و روشى

  . خواهد شد

در آن دسـته : كـه اين بخـش اسـت، اين از توضيحات ای چكيدهنتيجه كلى پژوهش كه 

جزو ثابتات و امور ثابت قرار داده، الگـوی اسـالمى ايرانـى پيشـرفت،  ،اموری كه دين مبين

واحد است و در مقام وحدت در كثرت است و در خصوص آن دسته از امـوری كـه جـزو 

ن متغيرات است و تابع مقتضيات زمان و مكان الگويى چندوجهى اسـت كـه كثرتـى در عـي

ترابط مفهومى اين دو سطح نيز با قواميت رابطـه انـدماجى بـا درك . وحدت، به همراه دارد

  .گيرد معنايى منطق فازی شكل مى

های ديگری نياز به پردازش  رسد در حوزه با توجه به اين پژوهش و نتايج آن، به نظر مى

  :اشاره كرد ها عناوين برخى از آنتوان به  محتوای پيشرفت كالن خواهيم بود كه مى

دسـتى پيشـرفت در منطـق اسـالمى نـاظر بـه  تبيين مفهومى و عملياتى الگوهای پايين .1

 مند؛ الگوی باالدستى شاخص

 های الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت در علوم انسانى و ساير علوم؛ بررسى ارتباط جنبه .2

هـای  حوزهسازی الگوی اسالمى ايرانـى پيشـرفت در  های عملياتى تعيّن طراحى جنبه .3

  ثابت و متغير؛

تحليل انتقادی پيشرفت، توسعه و رفاه در معنای رايج و بررسـى ارتبـاط ايـن مفـاهيم  .4

 در الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت؛

پردازش فلسفى جايگاه نظام جامع حكمـت متعاليـه در الگـوی اسـالمى پيشـرفت و   .5

 . بررسى تأثيرات و تأثرات آن
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