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 اشاره

 

در  اس( کره «حسینیه اندیشه»برگزار شده در  مجموعه حاضر، گزارشی فشرده از جلسات پژوهشید 
ند الگروی پایره سرنرویس پیشبررسی و تکمیرل و ارت را  »پاسخ به فراخوان م ام معظم رهبری جه( 

شکل گرف(. البته حسینیه اندیشره پریش از ایرن و برا توجره بره حساسری( موضرو  بره ن رد  «پیشرف(
 رب ن د و ن»محصول آن را در قال  کتاب  پرداخته بود و 1394نویس الگوی پایه منتشره در سال پیش
نویس جدیرد نیرز از نظرر مبنرایی و بسریاری از روبناهرا پیش منتشر کرده بود و« نویس الگوی پایهپیش

کند، اما فراخوان م ام معظم رهبری برای اصرالح و ارت را  آن، نویس گذشته نمیتفاوت خاصی با پیش
 وظیفه جدیدی را متوجه نخبگان ان البی کرده اس(.

ترری در روان بره نحرو قبلی و فعلری در نتیجه، سلسله جلساتی برگزار شد تا هم ن دها و اشکاالت 
شود، به ن رد و نویس جدید دیده میتغییرات و اضافاتی که در پیش اختیار جامعه علمی قرار گیرد و هم

 «و تکمیرلارت را  »در مراحرل بعردی، بره اراپره پیشرنهاد ا براتی در جهر( هم  بررسی گذاشته شود و
قرار اندیشه حسینیه  در دستور کار امسالد  که مراحل بعدی . روشن اس(نویس موجود پرداخته شودپیش
اشاراتی ا براتی و پیشرنهادهایی جرایگزین مطررح  اجماالا  مباحثی که ت دیم خواهد شد گرچه لذا دارد.

اس( تا پس از اتمام  خصوصاا ن د اضافات جدید سند الگو «مرحله ن د»آن بر  اصلی کند اما تمرکزمی
 آن، به صورت تفصیلی وارد مرحله اصالح و ارت ا  شود. 

 حسینیه اندیشه

 1398ماه تیر
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 مقدمه

بیانیه تحلیلی حسینیه اندیشه در لبیک به فراخوان مقام معظم رهبری برای 
 و ارتقاء سند الگوی پایه پیشرفت بررسی و تکمیل

حاکمیر( اسرالم برر »های مختلفری بررای تح ر  گرچه از ابتدای پیروزی ان الب اسالمی، تالش
به عنوان شعار اساسی نهض( مل( ایران انجام شد و با تردابیر گونراگونی در تردوین « زندگی اجتماعی

« م ننه قوه»عنوان منشل توازن قوا، م یدشدن بهقانون اساسی )از قبیل قرارگرفتن اصل والی( مطل ه ف یه 
بره « مجریره قروه»شدن تصردید به نظر شورای نگهبان در احراز عدم مخالف( قوانین با اسالم، مشروط

ف یره و...  مرنعکس گردیرد و بره انتصراب از سروی ولی« قضاپیه قوه»تنفیذ رهبری و وابستگی ریاس(د 
توجه به احکام اولیره و »، «ز تعهد در کنار تخصص برای مدیرانضرورت برخورداری ا»هایی چون ایده

توان انکار و... نیز در همین راستا مطرح شد، اما نمی« تغییر حکم بر ا ر تبدل موضو »، «احکام  انویه
های کالند حاکم بر تدوین برنامره دوم توسرعه کرد که ابتکار نورانی م ام معظم رهبری در ابالغ سیاس(

دهی مکتبی بره نحروه ، تالشی جدید برای حضور دین در عرصه اداره نظام بود که جه(1372در سال 
 کرد.گیری میاداره کشور را در سطح جدیدی پی

های توسرعه از همین بصیرت و تیزبینی بود که در ادامره حرکر( تکراملی خرود، بره تبعیر( برنامره
رفتار نظام، به عرصه واالتری ورود پیدا کرد و توجه پیدا کرد و با دغدغه جریان اسالم در « اندازهاچشم»

کید بر ضرورت تدوین چشم کشوری »انداز بیس( ساله برای کشور، تالش نمود تا تعری  ایران به با تل
را _ کره اصرطالحی برخاسرته از « یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منط هتوسعه

« بخش در جهران اسرالمهوی( اسالمی و ان البی و الهرام»اس(_ به جانبه ادبیات توسعه پایدار و همه
قبب و »شد که انداز، باعث بین این دو مؤلفه در سند چشم« متغیر اصلی»مشروط کند. اما عدم تعییند 

در عرصه تح   این سند شکل بگیرد و درگیرری برین « بسطد عینی میان ادبیات توسعه و ادبیات ان الب
هایی عینری در شده  و ادبیات ان الب )به عنوان تجربهعنوان ی  امر کاربردی و کّمی ادبیات توسعه )به

اداره کشور که برخاسته از مکت  بود  ساختارهای اجتمراعی را دوقطبری کنرد و کرارکرد آنهرا را دچرار 
اه ساب ه، مردل توسرعه و دسرتگهای بدیع و بیرغم این تالشومرج نماید. در واقع علینظمی و هرجبی

سراالرانه دچرار برود _ در عمرل کارشناسید برآمده از آن _ که به محاسبات مادی و دنیامحور و سرمایه
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محور و عینید خود این قیدها را نپذیرف( و همواره تصمیمات و عملکردهای ان البی و مکتبی و عردال(
تغییرر محاسربات  گرا در اداره کشور را به چالشد علمی و تخصصی کشید و آ رار خرود را درمستضع 

شردن آنهرا از قطرار ان رالب بره نمرایش گذاشر( و مسئولین و دگرگونی در رفتار و عملکرد آنها و پیاده
 کرد.فشارهای شدیدتری را در تمامی موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بر نظام اسالمی وارد 

توانمنردی اسرالم و ان رالب  اما اتکا  عمی د آن قاپد مجاهد به قدرت و علم الهی و ی ین پوالدین به
کننده را رقم زد و م ام معظم رهبری با های مکتبی، تحولی خیرهاسالمی برای اداره کشور بر مبنای آرمان

های جدید و به جای انفعرال و الشری  در عرصهسرهتکرار مسیر اعجازآمیز حضرت امام خمینی قدس
های کاربردید توسرعه مادی و برخالف نسخهنشینی در م ابل دستگاه عریب و طویل کارشناسی ع  

تولیرد »و سرفارشد  1389در سرال « های راهبردینشس( اندیشه»اندازی برای تغییر مسیر کشور، با راه
« بار ارزشری مفهروم توسرعه و الزامرات آن»تر بر ، با دق( هر چه تمام«الگوی اسالمی ایرانی پیشرف(

کید کردند و بر جایگزینی  پای فشردند و عمالا  بر ضررورت تغییرر بنیرانی در « پیشرف(»با « توسعه»تل
علم اداره کشور و تحول در مدل توسعه و محاسبات آن صرحه گذاشرتند. در واقرع رونرد ارت رای نظرام 

و طررح سرفارش علمری در « اداره کشرور»و « اسرالم»ی ارتباط برین اسالمی در مالحظه ابعاد پیچیده
مستح  برگزاری ی  جشن ملی بود.ریزی یجه( تغییر وضع موجود و پی    بنیان جدید، ح ی تاا

اللرره عالمرره در همررین راسررتا، حسررینیه اندیشرره بررا تکیرره بررر دسررتاوردهای پژوهشرری مرحرروم آی(
والمسلمین استاد مسعود صدوق و االسالمالهاشمی و به سرپرستید مرحوم حج(سیدمنیرالدین حسینی

های راهبردی، به صورت داوطلبانه وارد عرصره پیگیرری یشهبا فاصله کمی از برگزاری اولین نشس( اند
فرجره شرد و در تعالیاللهعصرر عجلمطالبه علمی م ام معظم رهبری به عنوان ناپ  عام حضررت ولی

بررسی بیانرات م رام معظرم رهبرری پیرامرون »هایی پرداخ( که در قال  کتاب به پژوهش 1390سال 
تدوین شد. این کتاب با محور قراردادند بیانات « ، تحلیل، تکمیلالگوی اسالمی ایرانی پیشرف(؛ ت ریر

مندان به م ام معظم رهبری پیرامون الگوی اسالمی ایرانی پیشرف( به عنوان مبنای مورد وفاقد همه عالقه
منرد از ایرن یرا فهرم قاعده« ت ریرر»تالش در این عرصه، در مرحله اول و بر اساس ی  روش نوین، به 

های عوامانه، ناقص و غیرعلمی در این عرصه جلروگیری شرود و همزمران خته تا از برداش(بیانات پردا
ای برای مدیری( تح ی اتد تولید الگو، استخراج گردد. سپس از آنجا که ایرن بیانرات های اولیهشاخصه

های علمی و تخصصری وابسرتگی دارد، ناظر به ی  مطالبه و سفارش علمی اس( و تح   آن به بحث
پردازد که ظرفی( ادبیات تخصصی در حوزه و شده و تفصیالا به این مهم می« تحلیل»ب وارد مرحله کتا

بار »هایی برای تح   این مطالبه علمی هستند و چگونه از تشریح تخصصی دانشگاه، دچار چه ضع 
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به ابرزار مردیری( مثااند و لذا مطالبه بدیع رهبری مبنی بر جریان اسالم در الگو بهناتوان« ارزشی توسعه
کند ترا ضرورت پیدا می« تکمیل»کنند. پس مرحله روبرو می« تلویل نخبگانی»عینی جامعه را با خطرد 

کادمی  از  های کراربردی و تبیین کیفی( جریان آن در نسرخه« بار ارزشی توسعه»با دفا  استداللی و آ
ی این سفارش حیاتی جلوگیری شود و  انیاا متداول برای اداره کشور اوالا از تلویل نخبگانی و انزوای علم

تولیرد الگرو اراپره گرردد. همرین « مدیری( تح ی اتد »هایی جدید و دقی ی برای از این طری ، سرفصل
ی حسینیه اندیشه با مرکز الگو قرار گرفر( پژوهش بود که طی چند سال، مبنای ارتباط فعال و داوطلبانه

« محتوا، برنامه و سازمان تح ی اتد تولید الگو»ز در سه سطح و ن دهایی علمی نسب( به مسیر این مرک
 را در اختیار مدیران محترم آن قرار داد.

نویس سند الگوی پایه توسط مرکز الگروی اسرالمی ایرانری پیشررف( در زمسرتان اما با انتشار پیش
ز الگررو و هررای انت ررادی خررود پیرامررون رونررد تح ی رراتی در مرکرربینیپیش« حسررینیه اندیشرره»، 1394
ن د و »شده دید و لذا به ن د و بررسی این سند در قال  کتاب شدن آن به تلویل نخبگانی را مح  منتهی

گفته را برر تمرام بنردهای ایرن پرداخ( و تمامی انت ادهای پیش« نویس الگوی پایه پیشرف(ن بد پیش
بندی از روند د، حاوی جمعنویس تطبی  داد. در جریان این پژوهش مفصل، مدلل شده که این سنپیش

های پس از ان الب مبنی بر سازش بین ادبیات حوزه و ادبیات دانشرگاه در اداره کشرور و موجود در دهه
هرای نظرام کفایر( حفظ وضعی( موجود علمی بدون نوآوری اس(؛ روندی که اگر برای تح ر  آرمان

شرد. نمی« اسالمی ایرانی پیشرف( تولید الگوی»نظیرد گاه موج  طرح سفارش علمی بیکرد، هیچمی
کید بر  که توسرط « اعت ادات فردی، اخالق فردی، احکام فردی»به عبارت دیگر، این سند همزمان با تل

های دانشگاهی ادبیات تخصصی حوزه بیان شده، مدیری( اجتماعی و ساختارهای عینی را به تخصص
هسرتند _  واگرذار کررده و بره ترللی  « هجانبرادبیرات توسرعه پایردار و همه»_ که همگی در راسرتای 

دچرار « مفهوم توسرعه و سراختارهای اجتمراعی برآمرده از آن»و « های فردیارزش» مند بین غیرقاعده
کید تیزبینانه گاه را کره بایرد تکیره« بار ارزشی م ولره توسرعه»ی م ام معظم رهبری بر گردیده و عمالا تل

کره در آن، ا رری از تحلیرل د، نادیرده گرفتره اسر(. همچناناساسی در تولید الگوی پیشرف( قرار بگیر
کردن آنهرا گون آن در اداره کشور و تالش برای تئوریزهان الب اسالمی و تجربیات معجزه« روند عینید »

بره عنروان « بار ارزشی توسرعه»خورد. در واقع این سند، از جه( تغییر در الگوهای رایج به چشم نمی
رهبری برای تولید الگوی جدیرد، در  روشرنی اراپره نرداده و فاقرد تحلیرل از  بیان محوری م ام معظم

های متداول اداره کشور اس( و لذا طبعاا نتوانسته تفاوت خرود را کیفی( جریان این بار ارزشی در نسخه
نروآوری در »با الگوهای کاربردی توسعه روشن کند و از آنها فاصله بگیرد و به همرین دلیرل، بره جرای 

، به ترکیبی نامتجانس از معارف دینید فردی در «مند آن به دینانتساب قاعده»و « ی پیشرف( کشورالگو
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کره فرارغ از نروآوری، حتری در حوزه و علوم اجتماعی کاربردی در دانشگاه دسر( زده اسر(. همچنان
 مهندسی معکوس نسب( به الگوهای توسعه غربی نیز به نحو نازل و ناموف ی عمل کرده اس(.

به اعضرای  1395در سال « نویس الگوی پایه پیشرف(ن د و ن ب پیش»که کتاب لبته با وجود آنا 
شورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرف( و مدیران محترم مرکز الگو اراپه شد و تحسین برخری 

ای ای بررمعاری  از نخبگان و تلمل برخری از اعضرای شرورای عرالی را برانگیخر(، متلسرفانه زمینره
ن د و »ی پژوهشی در مرحله هامشارک( علمی از سوی مرکز الگو فراهم نشد. پس از پایان این فعالی(

منردید بریش از چهرل سرال خرود شرد و برا بهره« طرح پیشنهادی»، حسینیه اندیشه وارد مرحله «ن ب
هادهای در مسیر ان الب فرهنگی به عنوان بستر تح ر  تمردن نروین اسرالمی، بره اراپره پیشرن پژوهش

های تولید شرده در مشخص برای تولید الگوی اسالمی ایرانی پیشرف( پرداخ(. لذا با تکیه بر سرفصل
مبرانی، »، پیشنهادهایی جرایگزین بررای «اعت ادات حکومتی، ف ه حکومتی، اخالق حکومتی»عرصه 

مرنعکس « میگفتمران ان رالب اسرال»الگو اراپه شد که این مباحث گران در در کتاب « آرمان، رسال(د 
هرای که با توجه به مباحرث مفصرلی کره در ن رد مردل توسرعه غربری )ن رد کتابهمچنان شده اس(.

نیافتگی در اقتصاد ایران، ایران امروز در آینه مباحث توسعه، اسرتراتژی توسرعه صرنعتی مدارهای توسعه
اف  »جایگزین برای  کشور، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه  انجام شده بود، پیشنهادهای

بررسی سه تئوری تولید  روت، قدرت، اطرال  »مدت و بلندمدت، در کتاب در دو سطح میان« و تدابیر
مند از ساختارهای به تفصیل آمده تا نحوه خروج قاعده« در سب  زندگی غربی و سب  زندگی اسالمی

 الهی پیشرف( تبیین گردد.مادی توسعه روشن شده و بر اساس آن، روند حرک( به سوی ساختارهای 

الهاشرمی _ کره اللره حسینیدر پایان باید بره ایرن واقعیر( تصرریح کررد کره مرحروم عالمره آی(
به ضرورت تولید ی  الگو  1358های فوق براساس مبانی تولیدی ایشان شکل گرفته _ از سال پژوهش

ایرن مسرلله و لروازم علمری آن بر اساس اسالم پی برده بود و تمام عمر مبرار  خرود را نیرز در راه حرل 
گفتره از هرای پژوهشری پیشتوان گف( کره تالشمصروف کرد و لذا حداقل و به عنوان ی  احتمال می

منردی از گویرد؛ راهری کره مرکرز الگرو خرود را از بهرهسرخن می« شدهی  راه طی»ضرورت توجه به 
 دستاوردهای بزرگ آن محروم کرده اس(.
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 فرامتنی نقد و بررسی 

 الگوی پایه پیشرفت سند نویس پیش 
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. وابستگی طرح جدید علمی )تولید الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت( به نقد و نقض  ادبیضات علمضِی 1
 موجود )الگوی توسعه( و فقدان این روند در سند پیشنهادی

ای کره بایرد اولین نکته پردازد.شناسی میمنظر روششده از ی اول بحث، به بررسی کلی( سند اراپهمرحله
تواند فرارغ از وضرعی( در ابتدای این بحث مورد توجه قرار گیرد آن اس( که تولید ی  بحث علمید جدید نمی

موجود در دنیای علم و سیر تکامل آن باشد و نباید در خأل انجام شود بلکه باید ناظر بره آخررین دسرتاوردهای 
های آن، ضررورت ها و چالشدان عمل مورد امتحان قرار گرفته باشد تا با ن د و تبیین ناکارآمدیدانش که در می

 تولید ی  علم نوین ا بات گردد و گام بعدی در رشد دانش به درستی برداشته شود.

ان ممکن نیس( و نروآور« ن ب»و « ن د»بدون طّی مسیرد « طرح»تر، تولید علم و دستیابی به به تعبیر دقی  
بنردی نداشرته اعتنا  باشند و از آن مباحث جمعی بحث خود با مباحث گذشتگان بیتوانند نسب( به رابطهنمی

ریزی علوم مدرن پس از رنسانس )از منط  نوین تا فیزی  جدید و ...  مبتنی بر ن رد و باشند؛ همچنان که پایه
ته اس(. پس ضرورت داشته تا تولیرد الگروی ن بد علومی بوده که پیش از رنسانس در تمامی جهان رواج داش

و...، مسبوق بره ن رد « تدابیر»، «اف »، «رسال(»، «آرمان»، «مبانی»پایه پیشرف( و عناوین درونی آن از قبیل 
گیرید الگوی غربی و تحلیل و بررسی نسب( به روش ساخ( آن باشد. این همه در حالی اس( که هیچ موضرع

جانبه و تفاوت الگوی اسالمی ایرانی با آن، در این سند دیده وسعه پایدار و همهعلمی روشنی نسب( به ادبیات ت
 شود.نمی

در ادبیات ان الب و تفاوت آن برا « پیشرف(»در واقع الگوی پایه پیش از هر چیز و در اولین گام باید مفهوم 
بعردی آن نیرز از همرین مفهروم  کرد و عنراویندر ادبیات دانشگاه را به دّق( تحلیل و آنالیز می« توسعه»مفهوم 

کرد. یعنی برای تولید عناوین این اسناد )مانند مبرانی و آرمران و رسرال( و افر   ابترداپاا بایرد دو زایش پیدا می
های ها و اشرترا به صورت علمی و تخصصی تعری  شود و اختالف« الگو»)یا تکامل  و « پیشرف(»مفهوم 

دهد که تجزیه و تحلیل صحیحی نسرب( توجه به این امر مهّم نشان می روشن گردد. عدم« توسعه»آن با مفهوم 
کنرد، در  ی غربی نیز شکل نگرفته و بالتبع خأل و ضرورتی که به تولید الگوی جدیرد حکرم میبه الگوی پایه

موضرو  » ی جدیدی تولید شده باشد. اساساا الگوی پایه ابتداپاا باید بتواندکه الگوی پایهنشده؛ چه برسد به این
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را تئوریزه کند و سپس آن را در امور کیفی جریان دهد تا کیفی( موضوعات، متعّین شود « پیشرف( و اهداف آن
 1ها  بپردازد و شی  حرک( را تعیین نماید.کّم و اعداد و ارقام )یعنی موضو  شاخصه و سپس در ادامه به اراپه

برار »برر « الگروی اسرالمی ایرانری پیشررف(»کننده البته روشن اس( که م ام معظم رهبری به عنوان طرح 
اند اما مهم آن اس( که مرکز الگو به عنوان نهادی تخصصری، برا ایرن تاکیرد تاکید کرده« ارزشی مفهوم توسعه

متوق  نشود بلکره بایرد تفراوت « فرهنگ عمومی»نکند و این بحث در سطح « غیرتخصصیبرخورد »حیاتی 
هرای اه )به عنوان متکفل الگوهای توسعه  روشن گرردد. چررا کره اکنرون بحرثمطالبه رهبری با ادبیات دانشگ

هف( کشور صنعتی و پیشرفته را ه های آیندمختلفی در دنیا پیرامون مدرنیته و توسعه وجود دارد که استراتژی دهه
یافته، در حرال توسعهکم»بندی کشورها به سازی، طب هجهانی شدن و جهانی از قبیلکند و لذا مباحثی بیان می

و... طررح  WTOهای بخش عمران سازمان ملل، بانر  جهرانی و نگری و توصیه، آینده«یافتهتوسعه و توسعه
که در بحث الگوها، ابعاد توسعه و پایداری آن، فرهنگ توسرعه، تفراوت الگوهرای رشرد برا  همچنان؛ شودیم

شناسی حاکم بر توسعه و مدل برنامه توسعه مورد الگوهای توسعه، نظام عناوین مربوط به الگوی توسعه، جامعه
 نسب( آنها با التزامات و بار ارزشید مورد اشاره رهبری تبیین گردد.  گیرد کهه قرار میتوج

اند و این امرر نره ف رط در عرصره تبدیل شده« علوم انسانی کاربردی»های مدرن به تر دانشبه عبارت دقی 
شناسی شناسی و... نیز جریان یافته اس( و حتی مباحث روانس(، جامعهاقتصاد و تجارت بلکه در عرصه سیا

شناسرید شناسی شهروندی، روانشناسی کارگر، روانهای مختل  و با قیدهای گوناگون )از قبیل رواندر بخش
 ها به معادله تبدیل شده اس(. یعنی مباحث نظری در تمامی علروم پرس از عبرور ازصنعتی و...  در آزمایشگاه

د را بره در تولید علم، خو« روش تح ی »شود و لذا می« تح ی ات میدانی»ضوابط علمی مربوطه، وارد عرصه 
گیررد زیررا دارای قواعردی عرام اسر( کره از اصرول بلکه علوم انسرانی را در برر می کندعلوم پایه محدود نمی

شود. رآمدی در عینی( را شامل میسازی تا تح ی ات میدانی و تعیین درصد کاسازی و فرضیهموضوعه، تئوری
های پرولی، گیرند، مدلرو و از منظر ادبیات دانشگاه و منط  کاربردی آن و کارشناسانی که آن را بکار میاز این

الگوهای اقتصادی و... مباحث کراربردی و عینری هسرتند کره جریران الزامرات عملری و برار ارزشری در آنهرا 

                                                           
توان آن را متناظر با آرمان و رسال( در این سند تلّ ی کرد، مباحثی اس( کره .  به عنوان نمونه، بحثی که در ادبیات غربی پیرامون الگو وجود دارد و می1

اسر(. در آن  توسرط دکترر حسرین عظیمری مطررح شرده« نیافتگی در اقتصاد ایرانمدارهای توسعه»و « ی مباحث توسعهایران امروز در آینه»در کتاب 
شرود کره بره دلیرل تغییرر تمرّدن و تحرّول در سراختارها، کشروری تبیین شده و تلکیرد می« تمّدن و تاریخ»مباحث، آرمان و رسال( در رابطه با مفهوم 

شود کره برا م میهماهنگ نکرده باشد. در واقع آرمان و رسال( در صورتی ترسی« دوران تاریخی»شود که حرک( خود را با این مانده محسوب میع  
تشریح گردد. همچنران کره اگرر کتراب های تاریخی، نوعی از اختالف پتانسیل بین گذشته و حال و آینده و تغییرات در شرایط ی تاریخ و دورانمالحظه

رد، مشراهده خواهرد شرد کره به عنوان مدافع ادبیات موجود در غرب پیرامون الگو مورد توجه قرار گی« ی چهارم توسعهمبانی نظری و مستندات برنامه»
اس( که تبیین علمی از تفاوت یا تشابهات این دو، گرام اولیره بررای طرّی یر  مسریر علمری « اف »  در آن، معادل با بخش visionانداز )مفهوم چشم

 اس(. 
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ها و تعاری  علمی و عینی دارد که با تح ی ات میردانی، ارکان و سرفصل« توسعه»معناس(. یعنی اصطالح بی
چگونگی تخصیص منابع و م دورات ی  کشور برای رسیدن به باالترین ظرفی( تولید  رروت و رفراه را معرین 

رو ابترداپا بایرد بره های تخصصی در ادبیات دانشگاه به این م والت وابسته اسر( و از ایرنکند و چارچوبمی
رس( بلندباالیی که در رابطه با مباحث توسعه ذکر شده، پاسخ داده شود و جریان بار ارزشی در آنهرا ا برات فه

 رو برای تولید آن روشن گردد.گردد تا بر این اساس، ضرورت الگوی اسالمی ایرانی پیشرف( و راه پیش

هداف کیفی و اهداف توسعه یا اهداف کّمی، ا»سازید ای اس( که قدرت هماهنگدر واقع الگوی پایه م وله
را داراس( و در همه این موارد باید تفاوت الگوی اسالمی ایرانی با الگوی متداول غربی روشن شرود « پیشرف(

و اال نه تنها الگویی جدید به دس( نخواهد آمد بلکه به دلیل ف دان مرزبندی علمی و تحلیلی با وضع موجود، 
جانبه دچار خواهد شد و عمل به ی موجود در ادبیات توسعه پایدار و همهسند پیشنهادی به تعاری  کیفی و کّم 

هرا و اعت رادات مکتبری را از همران سفارش م ام معظم رهبری برای دستیابی به ی  الگوی متناسر  برا ارزش
 ابتدای کار به محاق خواهد برد. 

الگضوی جدیضدم موجض  شناسی حوزه و دانشگاه برای تولیضد های موجود در روش. غفلت از چالش2
 «تکامل معنوی»بر « تکامل مادی»ساز حاکمیت در سند و زمینه روشدو مند بین این تألیف غیرقاعده

یان مفاهیم مکتبی در الگوم بضه دلیضل عضدم تناسض  بضین 1/2 شناسضی معرفت». ناتوانی منطق صوری برای جر
 «  بودن مقوله الگوکاربردی و عینی»با « انتزاعی

ی کشور به غرب وابسته باشد و از مباحرث آن افزار ادارهخواسته در تولید نرممرکز الگو نمی روشن اس( که
های دینری اخرذ شرود و لرذا محتروای عنراوینی چرون ت لید کند بلکه به دنبال آن بوده تا الگو از مبانی و آرمان

الگو مدعی ی  مسیر جدید  و ... مشحون از معارف مذهبی اس(. اما در صورتی که مرکز« آرمان»و « مبانی»
« مبانی، آرمان، رسال(، اف ، تدبیر»های خود را برای طرح عناوینی مانند برای طراحی الگوس(، باید استدالل

 در این سند مطرح نماید و دالپلی علمی پیرامون روند تولید این مفاهیم و چگونگی دستیابی به آنها را اقامه کند.

داش( که توانایی علمری بررای تولیرد الگرو در حرال حاضرر، بره کشرورهای  برای توضیح بیشتر باید توجه 
افزارهرا و روش تح یر  غربری خاضرع شروند و بره اختصاص دارد و اگر دیگر کشورها نسب( به نرم یافتهتوسعه
مهندسی معکروس الگروی »روی از کشورهای صاح  علم الگو مبادرت کنند، تازه موف  خواهند شد به دنباله
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قرار نخواهند گرف(. حتی پس از مهندسی « تولید الگو»باز هم در سطح البته و  1خود بپردازندکشور  در« غربی
سرازی و تسر( الگرو بپردازنرد و بررسری، پیاده بره عنروان مشراورین ارشرد برهالگو معکوس نیز باید صاحبان 

هماهنگی نظری و کارآمدی علمی آن را تلیید نمایند. بنابراین هر تالش علمی در این عرصه از جملره فعالیر( 
ی بشرری  بپرردازد و یرا در صرورت مرکز الگو، یا باید به مهندسی معکوس الگوی غربی )به عنوان ی  تجربره

الگوی جدید و مست ل، دالپل خود برای طرح مفاهیم جدیرد و رونرد تولیرد آنهرا را تالش برای دستیابی به ی  
من ح کند. در صورتی که یکی از دو مسیر فوق انتخاب نشود، ی  حرکر( علمری شرکل نگرفتره بلکره کراری 

لید کردند روند توغیرتخصصی انجام شده اس(. یعنی اگر توانایی علمی برای تحلیل عناوین الگوی پایه و مدّلل
آنها وجود ندارد، حداقل باید نوعی توانمندی برای مهندسی معکوسد الگوهای موجود در این سند مشاهده شود 

 که متلسفانه ا ری از طّی یکی از این دو مسیر، در محصول کار مرکز دیده نمی شود. 

، با تکیه و استناد طرح مفاهیمی از قبیل مبانی، آرمان، رسال( و... در سند الگو»ممکن اس( ادعا شود که 
به عنوان ریشره علمرید « منط  صوری»اما باید توجه داش( که « به ادبیات تخصصی حوزه و معارف دینی بوده

های علمیه، ضوابط مشخصی برای تولید مفهوم دارد که باید نسب( این ضوابط برا مفراهیم فهم از دین در حوزه
از طریر  الغرا  خصوصریات « منطر  صروری»م در شده در الگو مشخص شود. در واقع عنروان و مفهروطرح

عنراوین  کرههمچنانآیرد؛ شخصیه و اخذ وجه اشترا  و مباحث مربوط به مع ول اولری و  رانی بره وجرود می
کادمی  در  لرذا بحرث برر  2شود.ی مباحث مربوط به روش تح ی  تولید میبه وسیله« نگریمنط  مجموعه»آ

ر کره « به الگوی پایهی عناوین مربوط اراپه»ها برای عملکرد این منط  گیری وسر این اس( که توانایی و جه(
شود؟ پس بر اهالی علرم و دانرش پوشریده باشد ر چگونه ارزیابی می« ایرانی»و « اسالمی»قرار اس( الگویی 

شروند و نبایرد بره گذاری محسروب نمیف ط اموری عرفی و وضعی نبوده و صرفاا ی  اسم« عناوین»نیس( که 
بروده و « پیردایش، تغییررات و تکامرل» د کرد؛ بلکه عناوین دارای مراحلبا آنها برخور« االسمیشرح»رت صو

 ها ضوابط مشخصی دارد.قابل تحلیل هستند و نحوه تولید مفاهیم و عناوین نیز در هر ی  از منط 

اتی اس( که فاقد ظرفی( های علمیه، دارای منط  و ریاضیرسد فهم از دین در حوزهدر این راستا به نظر می
های علمی در منط  و فلسفه به ع رل نظرری و ع رل اس(. در واقع ریشه« الگو»ی جریان مبانی مذهبی در برا

                                                           
هی به سرپرستی دکترر نیلری برود کره ای که ادعای مهندسی معکوس الگوی غربی داشتند و به بحث علمی در این زمینه پرداختند، گرو. تنها مجموعه1
 ی عینی در اختیار این گروه قرار نگرف(.را تدوین کرد اما محیط و فضایی برای تجربه« ی صنعتی کشوراستراتژی توسعه»
« ار، کرارآییتوسعه، سراخت»، عناوین از ضرب سه مفهومد «جدول روش تعری »الهاشمی در . البته بنابر دستاوردهای پژوهشی مرحوم عالمه حسینی2

تحلیل و تبیرین شروند و نسرب( برین « اوصاف»نباید بدون در نظرگرفتن ارتباط آنها با « عناوین»آیند. لذا در یکدیگر و طّی ی  روند خاّص بدس( می
ه بره طررح مبنرای لحاظ شود. البته تبیین این بحث وابست« توسعه»عنوان و وص  در ی  موضو  نیز زمانی قابل مالحظه اس( که آن موضو  در سطح 

 اس(.« منط  تکاملی»مختار و تشریح 
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و « جرنس و فصرل و انردراج»و « تعری ، ت سیم، برهان»گردد و در ع ل نظری، مفاهیمی مانند عملی باز می
مطرح اس( که ارتباطی به الگو « بساط( و ترّک »و « جوهر و اعراض»و « موضو ، محمول، نسب( حکمیه»

ای کره تحر( عّلیر( ندارد. همچنان که ع ل عملی به عنوان م وله« ابزار تغییر در عینی( و کنترل آن»به عنوان 
گیرد، یا تکوینی اس( و یا ایجادی و امور ایجادی یا با م صد، نسربتی ندارنرد )اوهرام غیرمعتبرره  یرا قرار نمی

ها نیز ربطری شان با م صد، تاّم اس( )وحی  که این گزارهبا م صد دارند )بنا  ع ال   و یا تناس نسبتی ناقص 
با الگو در معنای امروزی آن ندارد. یعنی هم بر جریان علی( در ع ل نظری و هم بر جعل و اعتبارات در ع رل 

ا چیزی کره از ادراکرات موجرود حاکم اس( و  کاربرد عینی در آن دنبال نشده اس(. تنه« اصال( نظر»عملی، 
السرالم اس( که به شخص شرخیصد انبیرا  و اپّمره علیهم« اسوه»شود، همان معنای مذهبی به الگو مرتبط می

  علمی برای کنترل تغییرات اجتماعیبه عنوان ی  پدیده ) الگوبا  روشمند ارتباطی نتوانستهکه شود منصرف می
 .پیدا کند

توان کاربردی اس( که به معادله و آزمون عینی نیاز دارد و برای بررسی آن نمی ی  مفهوم« الگو»در م ابل، 
دهرد ر اسرتفاده نمرود یرا از مباحث و اصطالحات نظری و انتزاعی ر که عّلی( نظری و نظم ذهنی را نتیجه می

الگو یر   کردند این مباحث نظری با موضوعی کاربردی، تبیین جدیدی الزم اس(. در واقعحداقل برای مربوط
ای ایجراد سازی اس( و محیط و شرایط و جاذبرهم وله عینی، متحّر  و غیر اب( بوده و ناظر به مدیری( حاد ه

شود. بنابراین فهم از دین بر مبنرای می« کّم، کی ، توسعه»کند که موج  هماهنگی ی  جامعه در سطوح می
ت مربوط به الگوس( و لذا تا زمانی که از ی  نظرام شود که دارای تفاوت بنیادین با ریاضیاریاضیاتی انجام می

فکری جدید برای فهم از دین استفاده نشرود، ادعرای احترراز از مباحرث غربری پیرامرون الگرو و ترالش بررای 
 ی علمی و تخصصی اس(. های مذهبی در الگو، فاقد پشتوانهکردن مبانی و آرمانجاری

های الگو، محتاج ی  روند پیچیده و دقی  علمی اس( و لذا بنابر آنچه گذش( دستیابی به عناوین و محور
مبانی، آرمران، رسرال(، »باید معلوم شود که به چه دلیل، ورود به ساخ( الگو از طری  عناوین این سند یعنی 

که ظرفی( موجرود از ادراکرات مرذهبی ر کره برر منطر  شود؟! مخصوصاا با توجه به اینانجام می« اف ، تدبیر
تنی شده ر توانایی ورود به بحث الگو را ندارد و عناوین مطروحه در الگوهای غربری ر کره از منطر  انتزاعی مب

 1توجهی با عناوین موجود در سند پیشنهادی دارد.گیرد ر نیز تفاوت قابلسیستمی نشلت می

                                                           
ی اندیشره بره آن وارد شرده، و ن ردهایی کره توسرط حسرینیه« ی چهارم توسرعهمبانی نظری و مستندات برنامه». به عنوان نمونه، هنگامی که به کتاب 1

بنردی طب ه»ی توان به دو جرزوهشود. در این زمینه میمی مراجعه شود، روشن خواهد شد که عناوین الگو در مباحث متداول جهانی شامل چه مباحثی
ی چهرارم تولیرد اشاره کرد که در ن د کتاب مبرانی نظرری برنامره« های حاکم بر توسعهمفهوم، فرآیند و نظریه»و « ریزیتحلیلی برخی از مفاهیم برنامه

 پرداخته شده اس(.  های مربوط به مهندسی معکوس الگوی غربیشده و در آن، به استنباط سرفصل
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و اسرالم و اند که اعت ادات و نظرام فکرری به عبارت دیگر روشن اس( که نویسندگان سند به دنبال آن بوده
ان الب را در الگوی پایه جریان دهند اما باید توجه داش( که این کار محتاج به ی  روش و منط  اسر(. اگرر 

های موجرود غربری تکیره نشرده قاعردتاا بایرد بره روش و منط ری کره در فرض شود که در این عرصه، به روش
باشد اما این منط  انتزاعی بر حس  مباحرث و شود، اتکا شده های علمیه برای فهم دین از آن استفاده میحوزه
ناظر به اصال( ع ل نظری اس( و صرفاا علم حصرولی را نتیجره  1های پژوهشی که قبالا انجام شده،بندیجمع

پردازد که ریاضیات حاصل از گیری میاختالفگیری و وجهاشترا دهد و بر اساس ضوابط آن، ذهن به وجهمی
هرا، اعت رادات و رو قادر نیس( ترا مبرانی، آرمانی اقلیدسی اس(. از همینهندسه آن، شمارش عدد انتزاعی و

 تئوریزه کند.« الگوی پایه»نظام فکری و فلسفی مورد نظر را در سطح 

ی ع ل عملی نیز که از همین منط  نشلت گرفته، وضعی( از همین قرار اس( و حّجی( و تعّبد و در عرصه 
و ناتوانی آن بررای ورود در  2بندی قرار گرفتههایی مورد بررسی و جمعه پژوهشطاع( در مبنای قوم، در سلسل

در سطح مولوی(، سلطن( « مدیری(»ی ی تولید الگو روشن شده اس(. زیرا در مباحث اصولی، م ولهعرصه
س( و بره تعری  شده که در آن، ارتباط بین موال و عبد فاقد ی  ادبیات علمی ا« اذا امر مولی بعبده»و فرهنگ 

ّدی پیچیرده و شود. در واقع اغراض موال در این فرهنرگ، بره حرمند برقرار میصورت عرفی و ساده و غیرقاعده
های سراله و سیاسر(ریزی در اف  پنجاهی کشور و برنامهمند نیس( که مباحثی از قبیل تفکی  قوا در ادارهنظام

خرد، »( که الگوی پایه ناظر به مدیری( در سه سطحد کالن و.... موضوعی( داشته باشد. این همه در حالی اس
زند. لذا الگرو، ، مراحل تکامل ی  کشور را رقم می«پیشرف(»قراردادن اس( و با موضو « سازیکالن، حاد ه

گیری، تصرمیم»ی اجتمراعی، نظرام افزاری اس( که بوسیله ی  ادبیات علمی پیچیده و با ایجاد ی  جاذبهنرم
، تمامی نهادهای مدیریتی در ی  نظام، عزم نخبگانی و رفتار ی  مّل( را به نحوی تغییر «راسازی و اجتصمیم

منردی یافته بپیونردد و از نظرر بهرهدهد که پس از طّی زمانی مشّخص، آن کشور به جمع کشورهای توسرعهمی
شرود کره ایرن اعی روشن میهای بلند قرار بگیرد. در واقع با دق( در مفاهیم موجود در منط  انتزماّدی در اف 

 سازی مح   کند، نیس(.منط ، مّدعی ریاضیاتی که بتواند مدیری( را در سطح حاد ه

 

 

                                                           
 شناسی انتزاعی؛ ضمیمه شماره ی .. جدول تطبی ی معرف(1
 . جدول تطبی ی علم اصول موجود، ضمیمه شماره دو.2



19 

 

. تکیه به منطق دانشگاه در طراحی الگو )مهندسی معکوس الگوی توسعه غربی(م موج  نفی مضدخلیت 2/2
 دین در تولید الگو و انحالل انقالب اسالمی در تمدن مدرن

الگو راه جدیدی برای ساخ( الگو طی نکرده باشد و مدعی طرح مفاهیم نوین در این عرصره اما اگر مرکز 
، ادبیرات مدرنیتره و «الگرو»ای بره نرام نباشد، آنگاه الجرم باید به این واقعی( توجه کنرد کره خاسرتگاه م ولره

رند بلکه در گام اول یافته قدرت تولید الگو نداتوسعهکشورهای غربی اس( و در چنین رویکردی، کشورهای کم
طور که این کشورها بررای تولیرد یر  در کشور خود بپردازند؛ همان« مهندسی معکوسد الگوی غربی»باید به 

محصول پیچیده یا ی  دانش جدید باید به مهندسی معکوس یا مونتاژ آن محصول یا دانش مبرادرت کننرد. بره 
افزارها هستند، باید همین روند را در ار از مونتاژ سخ(یافته ناچتوسعهطور که کشورهای کمعبارت دیگر همان

، «ی چهارم توسعهی برنامهمبانی نظری و مستندات الیحه»افزارها نیز پی بگیرند. این رویکرد در کتاب مورد نرم
نیافتگی در مردارهای توسرعه»هرای تللی  دکتر مسعود نیلی و همکراران و کتاب« ی صنعتیاستراتژی توسعه»

از آ ار دکتر حسین عظیمی مشهود اس( کره همره ایرن « ی مباحث توسعهایران امروز در آینه»و « د ایراناقتصا
 بندی قرار گرفته اس(.ی اندیشه، مورد ن د و بررسی و جمعمنابع در سلسله مباحثی در حسینیه

شور اس( و از این رو، سه ی کمثابه ماشین ادارهتوان به این مثال توجه کرد که الگو بهبرای توضیح بیشتر می
ای از الگو و همانند تعمیر قطعات ی  طرح اس(. سطح اول، مربوط به در  قطعهسطح از بحث برای آن قابل

تروان برا ماشین اس(؛ یعنی اگر ی  قطعه از ماشین دچار مشکل شود یا زمان مصرف آن بره اتمرام برسرد، می
تعویب آن مبادرت کرد. در واقع هنگامی که در بحث الگو، به مراجعه به صن  تعمیرکاران ماشین، به تعمیر یا 
 ای و تعمیر آن اکتفا  شده اس(.عناوین متعّدد و ُخرد پرداخته شود، به در  قطعه

ها در ایرن های سمند، مشکلی اصولی پدید آید که بررای دیگرر ماشرینای از همه اتومبیلولی اگر در قطعه 
رفع نیس( بلکه مسرلله د، این مشکل از طری  مراجعه به صن  تعمیرکاران قابلآیم دار از کارکرد به وجود نمی

یابی و رفع آن اقردام های پیچیده و تخصصی، به عّل(به مرکز تح ی ات کارخانه ارجا  شده تا با انجام آزمایش
 ی قطعات اس(.یا پژوهش درباره« مهندسی موادّ »شود. لذا سطح دوم بحث پیرامون الگو، 

دهد که پژوهشرگران بره تح یر  پیرامرون تکنولروژی اتومبیرل و ارت را  آن ح باالتر در زمانی رخ میاما سط
ی آن ر به عنوان شوند و نتیجهو تحّول در کّل سیستم می ها، موف  به بهینهسیستمپردازند و با نوآوری در سابمی

تر در ساع( اس(. چنرین افزایشری در کیلوم 200کیلومتر در ساع(، به  100مثال ر افزایش سرع( ماشین از 
گیرد بلکه حتی الزاماتی مانند تحّول در فرموالسیون آسفال( و عملکرد نه تنها از تغییر در کّل سیستم نشلت می

افزارهرای افزارها جریران دارد، نرمطور که این رونرد در سرخ(طلبد. پس همانها را میی ساخ( اتوباننحوه
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شود که نظم تولید و نظم در واقع اگر مشاهده می توان بررسی نمود.میسطح سه ر این نیز درا پیچیده اجتماعی 
آور پیدا کرده اسر(، بره ایرن دلیرل اسر( کره توزیع و نظم مصرف و گردش اقتصادی در جهان سرعتی سرسام

  1ریزی و الگو متحّول شده و روابط آن تغییر یافته اس(.م یاس برنامه

ی عموم د که خاستگاه الگو در ادبیات مدرنیته اس( و از منظر این ادبیات، بهرهبا توضیحات فوق روشن ش 
رسد ادرا  از الگو در این سطح، نراظر اس( که به نظر می« مهندسی معکوس»کشورها از الگو تنها در سطح 

ق ی جنوبی و کشورهای جنروب شرربه تعمیر قطعات اس(. در سطح بعدی، به کشورهایی همانند برزیل، کره
های ی دستیابی به تکنولوژی سراخ( برخری قطعرهروند ر اجازهیافتگی به شمار میهای توسعهآسیا ر که تجربه

ها حضور پیدا کنند بلکه سیستمتوانند در سطح تحّول سیستم و سابشود اما نمیالگو )مهندسی مواد  داده می
هرای جهرانی انحصار کشورهای صنعتی و قط توانمندی علمی و عینی برای این سطح از برخورد با الگو، در 

 توسعه اس(.

پس اگر راه جدید و مفاهیم نوینی برای تولید الگو مدنظر نبوده، باید به وضع موجود دانش الگو در ادبیرات 
« مهندسی معکوس الگروی غربری»دانشگاه و منط  و قواعد آن مراجعه کرد که ورود کشور در این عرصه را به 

این صورت روشن اس( که طب  این رویکرد، دین و مذه  در روند مهندسی معکوسد یر   داند. درمنوط می
ی نوین، جایگاهی ندارد بلکه در مهندسی معکوس، نفس پدیده به عنوان موضرو  بررسری مرّدنظر قررار پدیده

ی آن پدیرده سرازی پیادهشود تا تسّلطی علمی بر نحوهای یا دانش نانو تالش میگیرد و همانند صنع( هستهمی
افزاری نیسر(، امرا از ی سخ(ی کشور گرچه ی  م ولهافزار ادارهدر داخل، حاصل گردد. پس الگو بمثابه نرم

برداری از این دستاورد بشری در ایران، به مهندسی معکروس آن نظر ادبیات دانشگاه ضروری اس( تا برای بهره
ماشین، تح( نظارت صاحبان آن تکنولروژی و تولیرد  سازی ی ی پیادهطور که نحوهمبادرت شود. یعنی همان

 ی کشور ایران نیز باید از همین روند تبعی( کند.گیرد، استفاده از الگو در ادارهکنندگان آن محصول انجام می

که با تکیه بر ادبیات دین و مرذه  تردوین شرده، « رسال(»و « آرمان»، «مبانی»ی این رویکرد، در نتیجه 
ندارد زیرا اف  و تدابیر همان بخش کاربردی الگو هستند که هماننرد یر  محصرول « تدابیر»و « اف »ا ری در 

لیتی در این رونرد نردارد بلکره عینی یا ی  دانش جدید باید موضو  مهندسی معکوس قرار بگیرند و دین مدخ
 کامالا منفّ  از آن اس(.

                                                           
شود و طررح سیستم مالحظه میر که در سند اف  ذکر شده ر بمثابه ساب« اقتصادی، اجتماعی ر فرهنگی، علم و فّناوری و...». لذا گاه عباراتی از قبیل 1

شوند که قطعات متعرّددی در ذیرل آنهرا ی آن اس( اما گاه این عبارات، عناوینی محسوب میآنها مبتنی بر ی  تحلیل از اوصاف ی  سیستم برای بهینه
 به نحو انتزاعی درج شده و بررسی آنها در چارچوب وص  ی  سیستم صورت نگرفته اس(. 
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رود ر شناسی ادبیات دانشگاه نسب( به مساله الگو به شمار مریدر ن د رویکرد فوق ر که در واقع ن د روش
یافته اسر( و الگو، مختّص به کشورهای توسعه« پیدایش، تغییرات و تکاملد »باید ابتداپاا به این نکته توجه کرد: 

عکوس الگو در این کشورها ندارد. در واقرع تحرّول در زنردگی یافته و مهندسی متوسعهاطی با کشورهای کمارتب
انداز آینرده، ی چشرمی این الگو بر مبنای مالحظرهبشر پس از رنسانس، بر اساس ی  الگو مح   شده و بهینه

د. پس طرح بحث الگو، تکامل آن شوای اس( که تنها برای صاحبان تمّدن و کشورهای صنعتی مطرح میم وله
ی وضعی( فعلی زندگید پس از رنسانس اس( تا مسیر تحّوالت پنجاه و مشارک( در آن، ناشی از ضرورت بهینه

 دهی شود.یا صد سال آینده، جه(

یافته برا توسرعهی کشرورهای کماین در حالی اس( که هدف از مهندسی معکوس الگو آن اس( که فاصله 
آور قافله تمرّدن بشرری ماندگی آنها از روند فوق و سرع( سرسامیافته کاهش پیدا کند و ع  کشورهای توسعه

جبران شود. اما هرگاه این فاصله از بین رف( و سپس روابط تمّدن موجرود بره نحروی عمیر  در کشرور جریران 
آینده قابلیر( طررح  ی جهانی نسب( به مدیری( روندهاییاف(، آنگاه زمینه برای مشارک( و همراهی با جامعه

ی آن مشارک( کنند که وابستگی به ایرن تمرّدن را توانند در تولید الگو و بهینهیابد. از این رو، کشورهایی میمی
هرایی را بردارنرد؛ از طراحری بپذیرند و تحّول در زندگی مراّدی خرود را منروط بره آن بداننرد و در ایرن راه، گام

گذاری خارجی و تحّول در روابط اجتماعی های قانونی تا جذب سرمایههای فیزیکی و تغییر ساختارزیرساخ(
های مالی، انسانی، فّنری، آموزشری و پژوهشری بایرد دارای گذاریی سرمایهها و مجموعهو... . تمامی این گام

اس( یافتگی قرار دهند. سپس الزم توجیه اقتصادی باشند و منجّر به سودآوری شوند و کشور را در مسیر توسعه
  1تا وابستگی به تمّدن موجود از نظر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، عم  پیدا کند.

تروان از آن بره شرود کره میپس از طّی این دو مرحله اس( که هوّی( مّلی در هوّیر( جدیردی منحرّل می
برسرد، بخشری از  تعبیر کرد. البته کشوری که به این مرحله« ی جهانی به عنوان ی  عضومشارک( در جامعه»

ی آن بخش بپردازد اما الگو در تمامی ابعاد آن الگو به او سپرده خواهد شد تا با هدای( صاحبان تمّدن، به بهینه
به هیچ کشوری اراپه نخواهد شد و در انحصار موّلدان آن باقی خواهد ماند. بنابراین اگر تدوین الگو برر مبنرای 

یافته  دنبال شود، منوط به اه )به معنای کاهش فاصله با کشورهای توسعهنسبّی( و بر اساس علوم انسانی دانشگ
های زندگی مدرن بر اساس توجیه اقتصادی ب  وابستگی عمی  به این سه مرحله اس(: ال   ایجاد زیرساخ(

ی بخشی از الگو بررای حضرور در افر  تحرّول در تمّدن موجود برای تسّلط بر ساختارها ج  مشارک( در بهینه
  یاس جهانی. م

                                                           
تعبیر نخواهد شد زیرا پیوستن نیروی انسانی باکیفی( به دسرتگاه جهرانید سیاسر( و فرهنرگ و « فرار مغزها». در این صورت، از مهاجرت نخبگان به 1

 اقتصاد، موج  کس  باالترین تجارب خواهد شد.
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با توضیح فوق اجماالا روشن شرد کره مهندسری معکروس در موضرو  الگرو )بره عنروان حاصرل منطر  و 
شود و چه خطری را متوجره اعت رادات و مکتر   شناسی ادبیات دانشگاه  چگونه و با چه روشی انجام میروش

در چه عم ی نظرام اسرالمی را ، «بار ارزشی توسعه»خواهد کرد و برخالف تصریح م ام معظم رهبری مبنی بر 
به ادبیات توسعه مبتال خواهد نمود و شئونات کشور و عزم ملی و نخبگانی و تح   اهداف نظام را به الگوهرای 

طلبانه و کفرستیز ان الب، جمهروری اسرالمی را های است اللغربی خواهد سپرد و  سپس برخالف همه آرمان
رغم مهندسی معکوس بسیاری از بته نظام جمهوری اسالمی علیدر هاضمه تمدن مدرن منحل خواهد کرد. ال

افزارهرای اداره نپرداختره و قواعرد آن را ی نرممحصوالت و علوم غربی، هنوز به مهندسری معکروس در عرصره
گیری الهید ان الب و جلوگیری نپذیرفته که این امر، باید به عنوان ی  حرک( بسیار مثب( در جه( حفظ جه(

 ن ارزیابی شود.از انحالل آ

 بندی: جمع

های علمیه به دلیرل ماهیر( صررفاا شناسی موجود در حوزهپس تا اینجا بیان شد که منط  صوری و معرف(
مثابره یر  امرر عینری و کراربردی  و تولیرد نظری و انتزاعی خود، توانایی حضور مفهومی در موضو  الگو )به

شناسی و ها در عینی( و تولید الگو بر اساس این معرف(مبانی و آرمانعناوینی از این سنخ را ندارد و لذا جریان 
ی برین طور که خروجی این مبنا در بحث مدیری(، فرهنگ مولوی( و رابطرهشناسی ممکن نیس(. همانروش

کنرد. لرذا ا رری از عبد و موالس( که بدون نیاز به ادبیات علمی و به صورت ساده و تخمینی جریران پیردا می
در آن وجود ندارد و ایرن در حرالی اسر( کره الگرو از جرنس « سازیحاد ه»و « مشارک(»( در سطح مدیری

را ر که « اسالم در عمل»کردند شناسی توانایی تئوریزهسازی اس(. در واقع این معرف(مدیری( در سطح حاد ه
اند با استفاده توانسته شود ر ندارد گرچه علمای شیعه در زمان و مکان خودهوی( ان الب اسالمی محسوب می

 از آن، سدی در م ابل شبهات نظرید ملحدین و مخالفین ایجاد کنند.

شناسی مورد استفاده در ادبیات دانشگاه، گرچه مثابه روشنگری بهاز سوی دیگر منط  سیستمی و مجموعه 
گرردد، امرا تنهرا بره از میکامالا ناظر به کاربرد و مفاهیم کاربردی اس( و اساساا خاستگاه بحث الگرو بره آن بر

پردازد و با توصیه به تبعی( از روند توسعه جهانی و پیوستن به قافلره های ماّدی میکردند مبانی و آرمانعملیاتی
کند و ان الب اسالمی را به همراهی با تمدن بشری، عمالا ضرورت ی  الگوی جدید اسالمی ایرانی را نفی می

ای جز انحالل در تمدن مدرن و نفری اسرت الل و نماید که نتیجهدعوت می تجارب متداول در الگوهای موجود
 های الهی ندارد.برداشتن از سایر اهداف مکتبی و آرمانعدال( و دس(
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هرا در بنابراین گرچه سند پیشنهادی باید به محصرولی از فعالیر( علمری و تخصصری بررای جریران آرمان
ها  تبردیل های کرالن و برنامرهاندازها و سیاسر(امر حاکم بر چشمباالترین سطح مدیری( نظام )الگو بمثابه 

شناختی برای جریران ی علمی و روشالذکر باعث شده تا فاقد پشتوانههای فوقشد، اما عدم توجه به چالشمی
ی و مند بین مفاهیم حوزوهای نظام در عرصه الگو برای کنترل عینی( شود و در نتیجه، به تللی  غیرقاعدهآرمان

آ ار آنها بر یکدیگر مالحظه شده و بر ی  محور واحد که مفاهیم دانشگاهی مبتال گردد؛ مفاهیمی که بدون این
اند. در نتیجه، هیچ هماهنگ شوند، با حفظ هوی( هر ی  و به صورت مست ّل، در کنار همدیگر قرار داده شده

تکامرل »شود بلکه با تفکی  برین دیده نمی« تدابیراف  و »با « مبانی، آرمان و رسال(»مندی بین ارتباط قاعده
« تکامل معنروی»انگاشتن عرصه هر ی  از دیگری، سه بخش فوق متکّفل و مست ل« تکامل ماّدی»و « معنوی

 پرداخته اس(.« تکامل ماّدی»شده و سند اف  و تدبیر به 

در عرصره اجتمراعی و عینری، کند اما چنین تفکیکی، تکامل معنوی را به عرصه فردی و نظری محدود می 
ای بررای تحّ ر  الگرویی فرهنگ، به پشرتوانهرا به عنوان ی  خرده« ف ه فردی، اعت ادات فردی و اخالق فردی»

تبدیل خواهد کرد که سند اف  و تدابیر را به نحو ماّدی رقم زده اس(. زیررا آنچره کره موجرد عرزم مّلری و عرزم 
بخش نظری از قبیل مبانی و ... نیس( بلکه بخش عملی اس( کره  شود،نخبگانی و موج  تحّول ی  نظام می

در عرصره « دیرن»و « علرم»دار تبیین آن شده اس(. در واقع بدون توجه بره مسراله نسرب( برین سند اف  عهده
کاربرد، سند پیشنهادی به مسیری دچار شده که در درازمّدت، حتی احکام و اعت ادات و اخرالق فرردی نیرز در 

احکرام و اعت رادات و اخرالق »ی تکنولوژی منحّل خواهد شد چون با تفکی  فوق عمالا عرصه فرهنگ علم و
به علم و تکنولوژی سپرده شده اس(. در چنین وضعیتی، توانایی م اوم( افرراد نیرز از آنهرا سرل  « اجتماعی

جامعره را در  در« انگیزش، پرورش، گرزینش»خواهد شد و همگان ناچار به تبعی( از الگویی خواهند شد که 
قرار گیرد، فرهنرگ مراّدی « ی عمل اجتماعیاراپه نسخه»که دین در منزل( دس( گرفته اس(. یعنی به جای آن

های محدودی داده خواهد فرهنگ نیز آزادیبر عمل اجتماعی مسّلط شده و در کنار آن، به دین بمثابه ی  ُخرده
 شد.

های راهبرردی پیرامرون در بیانات خود در نشس( اندیشرهها در حالی اس( که م ام معظم رهبری همه این 
« فکرر، علرم، زنردگی»های و حاکمی( آن بر عرصره« معنوی(»الگوی اسالمی ایرانی پیشرف(، بر محوری( 

کید کرده ها، موج  شده تا برا تفکیر  شناسی حوزه و دانشگاه در ریشهاند اما عدم توجه به نسب( بین روشتل
ل معنوی در روبنا، این سفارش علمید مهم به محاق برود و فکر و علم و زندگید مادیون و تکامل معنوی از تکام

 دنیا بر معنوی( حاکم شود.اهل
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 در سند پیشنهادی« شناسی حوزه و دانشگاهمند بین روشتألیف غیرقاعده». اشاره به برخی آثاِر 3/2

های توان در بخشی اسالمی ایرانی پیشرف( را میشناختی برای تولید الگوهای روشالبته آ ار غفل( از پایه
های فرا زمانی ر فرامکانی ارزش»در این سند به « آرمان»مختل  سند پیشنهادی مشاهده نمود. به عنوان نمونه، 

تعری  شده و این در حالی اس( که الگو موضوعاا باید بره بحرث از زمران و مکران و « بخش پیشرف(و جه(
ازد و اساساا ابزاری برای تغییر در عینی( برای نیل به هدف مشخص در زمان مشرخص بره حرک( و کارُبرد بپرد

شود باید ناظر به زمان و مکان معّین باشد و تغییرر و تحروالت آید. لذا آرمانی که در الگو مطرح میحساب می
  1جامعه در سیر مراحل تاریخی آن را توضیح دهد.

ذکرر « مبانی»نیز که در تعری  « شمول معطوف به پیشرف(انهای فلسفی جهفرضپیش»همچنین عبارت 
ای به عنوان پایه« حرک( عینی»توان گف( کند. لذا میشده، بحث را به امور  اب( و مجّرد و بسیط منصرف می

برای بحث پیرامون کارکرد اصلی الگو )تبدیل جامعه از وضعی( ال  به وضعی( ب ، در بخش مبانی و آرمان 
 قرار نگرفته و به همین دلیل عمالا باید این دو بخش را خارج از بحث الگو دانس(. مورد توجه 

ها دارای  برات باشرند و امرور عملری و کراربردی از به عبارت دیگر باید توجه داش( که اگر مبانی و آرمان
فلسرفه پیرامرون جنس تغییر باشند، ارتباط بین  بات و تغییر چگونه توضیح داده خواهد شد؟ هر تحلیلی که در 

ربط بین  اب( و متغیر اراپه شده، باید در اینجا و بر این مسلله به نحوی دقی  و علمی تطبی  داده شود ترا اصرل 
همچنان که هر اشکالی که توسرط مبنرای مخترار برر مباحرث ای برای حرک( از سنخ الگو اراپه کند. موضوعه

، در اینجا جریان خواهد یافر( و در صرورت ف ردان پاسرخ ع لی حوزه درباره ربط بین  بات و تغییر وارد شده
هرا کننده، باید حکم کرد که مباحث  اب( از شمول عنوان الگو خارج شوند. شاید تصّور شود که اگر آرمانقانع

توان لفظ آرمان را ر که حاکی از  بات و تغییرناپذیری اس( ر بر آنها اطالق دار باشند، دیگر نمیدار و مکانزمان
حرک( »نمود اما باید توجه داش( که بررسی چنین اّدعایی، وابسته به بحث پیرامون تعری  فلسفی و روشی از 

شناختی که میان های روشاس(؛ یعنی همان شکاف«  بات و تجّرد و بساط(»و نسب( آن با « و تغییر و ترکی 
 د. منط  حوزه و منط  دانشگاه وجود دارد و به ضرورت بحث از آن اشاره ش

                                                           
فلسرفه »ها در الگوی اسالمی باید از دین استنباط شوند اما این به معنای  بات آنها نیسر( بلکره بره معنرای اخرذ آنهرا از . البته روشن اس( که آرمان1

هرای ، اهداف متفاوتی را بررای دسرتگاه ایمران در هرر یر  از دوران«ایمان»و « نفاق»و « کفر»اس( که بر حس  توازن قوا بین سه نظام « تاریخ الهی
 سازد.  محور وحدت این اهداف نیز مشی( خدای متعال و والی( اپمه معصومین بر تاریخ اس(.تاریخی مشخص می
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« 1قررن آینردههای واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومر( در نیمهدف»که به « اف »همچنین پیرامون بخش 
شود که کثرتی از اوصاف و اهداف ذکر شده اما در قال  ی  هدف واحد و در ی  تعری  شده نیز مشاهده می

شرود ترا بتروان بره ارزیرابی آن یبندی و اولویتی دیرده نموص  اصلی به وحدت نرسیده و حتی میان آنها طب ه
نیرز وارد « مبرانی»هرا ماننرد ی آن در الگوهای غربی مبادرت کرد. این ن د به دیگر بخشپرداخ( و به م ایسه

اس( و در آنها نیز کثرات )شش بخش شامل خداشناختی، جهان شناختی و...  به ی  وحدت مفهومی نرسیده 
 اس(.

تر نیرز ایو لوازم آن در عرصه الگو، بره نحروی ریشره« کثرت»و  «وحدت»اشکال فوق پیرامون نسب( بین 
به این معناس( که ایرن الگرو بره حسر  موضروعات کرالن « الگوی پایه»بیان اس(: بکار بردن اصطالح قابل

همچون سالم(، امنی(، تغذیه، بهداش( و ... متکّثر خواهد شد. در واقع نظامی از الگوها مطررح اسر( کره 
رد و لذا الگوی پایه باید بتواند در تمامی الگوها سریان و جریان پیردا کنرد. در ایرن صرورت وحدت و کثرت دا

گاهی»و « زمان و مکان»، «وحدت و کثرت»ضرورتاا باید تعریفی از  ناپرذیر بمثابه م والت اجتناب« اختیار و آ
لگرو و ضرمان( علمری بررای ای، امکان تبیین صحیح از نظرام اشد تا بر اساس ی  نگاه عمی  و ریشهاراپه می

 شد.جریان الگوی پایه در الگوهای مضاف فراهم می

پیرامون دیگر آ ار غفلتی که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، باید توجه داش( که سرند پیشرنهادی گرچره 
انتزاعری  شناسیرسد آنچه که بر آن سایه انداخته، معرف(مند از علم و دین اس( اما به نظر میتللیفی غیرقاعده

خرورد، بحثری در که بیشترین استفاده از ادبیات دانشرگاه در آن بره چشرم می« اف »اس(. چون حتی در سند 
خرورد بلکره بردون رعایر( قواعرد و ذکرر سطح الگو و ریاضیات مربوط به مهندسی معکوس آن به چشم نمی

برنامه ر کره بره مراتر  در سرطح  های کالنبیشتر به تکرار عناوین سیاس( 2های علمی در این زمینه،سرفصل
هایی کره در گیرد ر اکتفا  شده اس(! در واقع اگرر حرداقل از بضراع( علمرید م الرهتری از الگو قرار میپایین

گش( و از شد، متن پیشنهادی از کیفی( باالتری برخوردار میهای چهارگانه اراپه شده بود، استفاده میکنفرانس
 شد.  صان و ضع  نمیگونه دچار ن نظر علمی، این

                                                           
سال به عنوان زمان الگو وجود دارد؟ شراید ادعرا شرود کره ایرن  50طرح اس( آن اس( که چه استداللی برای طرح نجا قابل. پرسش دیگری که در ای1

زمان از برخی سخنان م ام معظم رهبری اخذ شده اما باید توجه داش( که اگر این سند حاصل تالش جمعی نخبگان و محصول کار و فعالیر( علمری 
های آن امری ضروری اس(. بله! اگر این سند ترکیبی از ع النیر( حروزوی و علروم دانشرگاهی و وحری و برای تمام بخش ی استداللآنان اس(، اقامه

ترا بتروان هرر ادبیات ان الب باشد، باید همین روند در سایر بندها نیز رعای( گردد و اساساا استناد متن به مبانی مختل  آن، به همین نحو تفکی  شود 
 اساس مبنای مورد استفاده، ارزیابی کرد.بخش از آن را بر 

به تفصریل مرورد بررسری قررار خواهرد « اف »های متداول در عرصه مهندسی معکوس الگو در ادامه بحث و هنگام بررسی محتوایی بخش . سرفصل2
 گرف(.
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یضق تولیضد الله عالمه حسینیشناختی فوق در مباحث مرحوم آیت. حل چالش روش3 الهاشضمی از طر
 مند بین اعتقادات حقه و عمل اجتماعیی ارتباط قاعدهکنندهیک منطق جدید به عنوان تبیین

عنرای عردم امکران تولیرد شناختی فوق صرفاا از باب ن د علمی سند پیشنهادی و یرا بره مهای روشچالش
کند تا با رویکرد سوم ای برای جامعه علمی کشور ایجاد میالگوی جدید اداره بر مبنای اسالم نیس( بلکه زمینه

الهاشرمی )ره  اللره عالمره سریدمنیرالدین حسینیدر این زمینه که بر اساس دستاوردهای پژوهشی مرحوم آی(
مردل »اساس نگاه عمی  آن استاد فرزانه و بر اساس تشخیص خرأل هایی که بر شکل گرفته، آشنا شود؛ پژوهش

آغاز شده و به نتایج مهمی دسر( یافتره اسر(. ایرن  1359های ان الب، از سال برای تح   آرمان« اداره الهی
شناسی و منط  نوین ر که با تعری  جدید از منطر  صروری و رویکرد مدعی اس( که با دستیابی به ی  روش

کادمیر  بررای منط  سیستمی، هر دو را بر اساس ی  محور واحد به هماهنگی می رساند ر پشتوانه علمری و آ
ی الگو را تولید کرده تا قدرت م اوم( در برابر های دینی در عرصهت ادات و ارزشهای مکتبی و اعجریان آرمان

تمدن مدرن از عرصه سیاسی، به عرصه فرهنگی و اقتصادی تسری یابد و توانایی هماوردی با الگوهای مدرنیته 
از این قررار  1یحاصل شود. روندی علمی که طّی شده تا این توانمندی به دس( آمده، در ی  بیان بسیار اجمال

 اس(:

اگر خطرات عمی  استفاده از الگوی توسعه غربی برای حیات و تداوم ان الب اسالمی روشن شده و هدف، 
های بنیرادین در عمرل اجتمراعی فرراهم گرردد، بایرد نوآوری در تولید الگو اس( تا مجرایی برای جریان ارزش

شناسری بعرد از رنسرانس روشرن باشرد و نظرر شناسری قبرل از رنسرانس و معرف(موضع ما نسب( دو معرف(
ی ریاضی و موضوعاتی از ایرن دسر( اراپره شرود. لرذا مشخصی پیرامون تعری  نسب(، نسبی(، علم، فلسفه

برر اسراس « نسرب(»پرداخته شد تا تکلی  این مفهوم معرّین شرود. « نسب(»ابتداپاا به بحث و بررسی پیرامون 
مانند علم حصولی و علرم حضروری، معرّرف و حّجر(، برهران و  ها، در مباحثیشناسی موجود حوزهمعرف(

اندراج و ... مورد اشاره قرار گرفته و به امری دارای  بات تعری  شده که این نحوه تعری  از قانون و امرر  ابر( 
 مورد ن د قرار گرفته اس(.

(»همچنین به بحث و بررسی پیرامون   ّ
تکلی  مبنایی که تولید و علل و معالیل نسبی پرداخته شد تا « نسبید

شود، روشن گردد و بجای مهندسی معکوس و امثال آن، مبنرای غربری از الگوی متداول بر اساس آن انجام می

                                                           
ش( سال پرژوهش در مسریر ان رالب فرهنگری؛ وهچهل»قدر آن در جزوه های عمی  و دستاوردهای گراننسبتاا تفصیلی پیرامون این پژوهش توضیح .1

 گیری اس(.قابل پی« بستر تح   تمدن اسالمی
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العمل متناس  با توسعه به عمل و عکس« علم»ریشه مورد تحلیل قرار بگیرد. با این مباحث، تعری  متداول از 
 یا هنجار و نابهنجار با محیط نفی شده اس(. 

را تغییرر داده و برا رّد کشر  مطلر  و همچنرین نفری قانونمنردی نسربی و « تعری  علم»لذا مبنای مختار 
« نسبّی(»و « نسب(»تعری  کرده اس(. لذا « کی  اراده»حکوم( تعاری  فیزیکی بر علوم انسانی، علم را به 

« والیر(، ترولی و تصررف»آینرد و بردون اموری ایجادی خواهند بود که توسط نظرام اختیرارات بره وجرود می
 تحلیل نخواهند بود. قابل

توان بر اسراس نیز تغییر کرده؛ یعنی حرک( عینی را نمی« حرک(»ها تعری  همچنین در نتیجه این بررسی
قبول الربط یا حرک( جوهری توضیح داد و حتی اگر ایرن مبرانی در عرصره نظرری قابرلماهی( یا وجود یا عین

سفی موظ  اس( تا تعری  عاّم خود از حرک( را در موضوعات مختلر  جریران و باشد، ی  دستگاه نظام فل
در تعری  از حرک( به عنوان مبنای جایگزین « اصال( فاعلی(»الذکر، سریان دهد. لذا بر اساس ن دهای فوق

ه های علمیه وجود دارد که چگونرمطرح شد. در واقع این پرسش مهم در م ابل دستگاه فلسفی موجود در حوزه
های فلسفید ناظر به عالم بساط( و تجّرد را بر کنترل حرک( در عینی( )که توسرط الگرو انجرام وان تحلیلتمی
ی پذیر نیس(، باید تعریفی که دیگرران از حرکر( در عرصرهشود  تطبی  داد؟! آیا چون چنین تطبی ی امکانمی

ترین مولفره در مردیری( جوامرع امرروزین ر که مهم ی کشور راافزار ادارهاند، پذیرف( و در نتیجه، نرمالگو داده
های دینی در مبانی و آرمان و رسال(، بخش افر  از ایرن اس( ر به دس( کّفار سپرد؟! و با اکتفا  به طرح گزاره

ریزی و اقتصاد مبتنی کرد؟! مگر نه این اس( که این علوم بر اساس شناسی و برنامهسند را بر اساس علوم جامعه
های تخصصید اداره کشور، توان در ریشهاند؟! آیا میعلل و معالیل نسبی و معادالت ماّدی استوار شده نسبّی( و

 این نو  از وابستگی فرهنگی و علمی به دستگاه کفر را پذیرف( و سپس آرمان است الل مکتبی را مح   کرد؟!

یان دنیاپرستی و اخالق رذیله در الگوی 1/3  توسعه. تبیین منطق جدید از جر

ماند بلکه با تعری  از حرک( عینی بره دنبرال امترداد های علمی متوق  نمیالبته مبنای جدید در این ریشه
افرزار جدیرد ی تولیرد نرمها به شکل سازمانی اس( تا بتواننرد در عرصرهمندسازی  گمانهمنط ی خود در قاعده

اسر( کره مردیری( تولیرد محصرول، ترابعی از گونه حضور یابند. البته در غرب، سیر پژوهش سازمانی به این
تر، در گیرد. به تعبیر دقی ها در آن اصالتی ندارد بلکه قانون ماّده، اصل قرار میافزارهاس( و حضور ارادهسخ(

گیرد و سپس روابط اجتمراعی، منطر  غرب الگوی پایه و منط  روابط اجتماعی بر اساس تکنولوژی شکل می
 آورد.دی را پدید مینظری مورد نیاز جامعه ما



28 

 

اما وقتی علم به اراده تعری  شود و نسب( و نسبّی(، امری ایجادی تلّ ی شوند، این روند بالعکس خواهرد  
شد. یعنی یکی از آ ار مبنای مختار آن اس( کره منطر  نظررید هماهنرگ برا اصرول اعت رادات، منطر  روابرط 

نمایرد و لرذا ه مسریر تکنولروژی را مردیری( میکند و منط  روابط اجتمراعی اسر( کراجتماعی را هدای( می
شود که موضو  آن، والی( اس(. همچنین ارتباطات اجتماعی ای انسانی بدل میسازمان پژوهش به ی  م وله

شود و به همین دلیل نسب( ترل یر که به علوم ماّدی محّول شود، به وحی سپرده میی الهی به جای آندر جامعه
بندی کند و بالتبع طب هها تغییر پیدا مینط  علوم، منط  اداره  در یکدیگر و جایگاه آنها )منط  نظری، ممنط 

که همانند روند موجود، علوم پایه بر علوم پزشکی و علوم پزشرکی برر گردد. لذا به جای آنعلوم نیز متحّول می
ید علوم کاربردی و تجربی حاکم ها بر تولفرضهای وحیانی از طری  تعیین پیشعلوم انسانی حاکم باشد، گزاره

شوند و بعد از ایرن مرحلره اسر( کره نوبر( بره افزارهایی برای تح   دین طراحی میخواهند شد و سپس نرم
 رسد.تکنولوژی و تولید محصول می

ها برای پشتیبانی تئوری  از ان رالب اسرالمی بروده از دیگر آ ار مبنای جدید ر که به دنبال هماهنگی منط 
 27دهرد و حراوی الهاشمی را نشان میاس( که منط  تولیدی توسط مرحوم عالمه حسینی« کاربرگجدول »ر

عنروان اسرتفاده  27عنوان اس(. یعنی در منط  تکاملی، برای بررسی و ارزیابی پیرامرون هرر موضرو ، از ایرن 
فاهیم جردول کراربرگ البته جدول کاربرگ، ناظر به نسبّی( عاّم در منط  اس( و تنها پس از ضرب م 1شود.می

روش »های تولید شده اس( تا در م ابل سرفصرل« جدول روش تح ی »در یکدیگر و صرف مفهوم آن بوده که 
تر از منطر  عراّم و روش گیرد. اما بحث فعلی پیرامون الگوسر( کره در سرطوحی پرایینقرار « تح ی  در غرب
اسرتفاده کررد کره نراظر بره « ول الگوی تنظیم برنامرهجد»گیرد و لذا برای بحث از الگو باید از تح ی  قرار می

موجرود، »و « درون، بیرون، ارتبراط»و « پیدایش، تغییرات، تکامل»عنواند  9ی تولید الگو بوده و از ضرب نحوه
که جدول دیگری که با موضو  الگو بره عنروان ابرزار در یکدیگر به دس( آمده اس(. همچنان« مطلوب، انت ال

های کلیردی تنظریم جدول واژه»تر شناسی یا به تعبیر دقی ر جامعه مرتبط اس(، جدول جامعهکنترل تغییرات د
اس(. در واقع برای ن د الگوهای تولیرد شرده و تولیرد الگرو برر  «های ارزیابی جامعهزیرساخ( نظام شاخصه

 اساس مبنای مختار، باید از این دو جدول استفاده کرد.

اداره حتی در سطح مهندسی معکوس نیز وارد جامعه علمی ایران نشرده پس گرچه گفته شد که دانش مدل 
های اصلی الگوی غربی را اسرتنباط کنرد. زیررا تواند عناوین و سرفصلمی ما اّدعای مبنای مختار آن اس( کها

الهاشمی )ره  بر اساس ی  منط  برتر، در سره سرطح تئروریزه الگو در مباحث پژوهشی مرحوم عالمه حسینی

                                                           
من طرع باشرد. « ن رب و طررح»توانرد از نمی« ن د»طور که قابل قبول نیس( همان« مبادی و نتایج»بدون توجه به « مبانی». در این صورت بحث از 1

 توان آن را توسط جدول کاربرگ ارزیابی کرد.شده اس(، متناظر با نسبّی( عاّم اس( و می شناخته« مبانی»پس بخشی که در سند پیشنهادی به عنوان 
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ای و اسناد پژوهشی یا عبرور از به تح ی ات کتابخانه های دیگر، وابستهس( و لذا برای آغاز تحلیل منط شده ا
اند، نیس(؛ گرچه در ادامه مراحل تح ی اتی خود باید یافته طّی شدهمسیرهای عینی که توسط کشورهای توسعه

 ای و میدانی نیز وارد شود.به تح ی ات کتابخانه

اس( که در واقع مبنای تولید معادله در علروم « روش تح ی »گانه فوق، مربوط به ح سهاولین سطح از سطو
گونه که ساخ( الگو بدون معادله ممکن نباشد، معادله نیز بدون روش تح ی  بدس( انسانی اس(. یعنی همان

ی ترا نحروهمورد بررسی قرار گیررد « روش تح ی »آید و به همین دلیل، ضروری اس( سطحی از الگو در نمی
شود. البته از آنجا که این سطح از بحث، از  روشن« معادالت»ی آن در سطح شدن الگوی غربی و بهینهتئوریزه

شرود. در سرطح دوم پردازد، طرح آن به مجالی دیگر واگذار میای آن میهای ریشهالگو فاصله گرفته و به بنیان
هرم تئروریزه « شناسریجامعه»م اس( تا الگو در سطح اگر الگو متکّفل ایجاد ی  حرک( اجتماعی اس(، الز

شود، سطح سوم های درازمّدت محسوب میریزیدهنده به برنامهشده باشد؛ همچنان که اگر الگو بمثابه جه(
 نیز تئوریزه شده باشد.« ریزیبرنامه»الگو باید در بحث 

تواند الگرو می« ی ارزیابی جامعههاهای کلیدی تنظیم زیرساخ( نظام شاخصهجدول واژه»بر این اساس، 
ی الهی پرداختره شناسی توضیح دهد. این جدول در شکل فعلی خود به تبیین وضعی( جامعهرا از منظر جامعه

بره « المللی، مّلریجهانی، بین»و « توسعه، کالن، خرد»، «گرایش، بینش، دانش»و به ترتی  از طری  عناویند 
که ترتی  این عناوین به صورت معکروس در نظرر گرفتره شرود، وضرعی( این مهم پرداخته اس(. لذا هنگامی 

 الگوهای غربی در جوامع ماّدی را نشان خواهد داد.

برای توضیح بیشتر باید توجه داش( که در الگوهای غربی، بحث اصلی پیرامون تعریر  زنردگی مراّدی و  
پرستی را رود که ی  مکت  مادی و آیین دنیار میبه عنوان مبنای آن به شما« التزایدرفاه داپم»ی آن اس( و بهینه

 کنند.آورد. این سب  از زندگی در دنیا به پذیرش رسیده و همگان به دنبال آن حرک( میپدید می

البته ان الب اسالمی به جای محور قراردادن دنیا و تلذذ داپمی از آن، تمایالت عمومی را بر محرور حفرظ  
سب  جدیدی را به نحو « سیاسی، امنیتی، دفاعی»ی رسانیده و لذا در سه عرصه اسالم در برابر کفر به وحدت

نیراز و »پس برای توصری  جامعره الهری،  1ریزی کرده و آن را به برخی کشورها صادر نموده اس(.تجربی پایه
له در مرورد بحرث قررار گرفتره، امرا ایرن مسرل« مّلی»ی انتهایی یعنی در خانه« زیستیبه»و « ارضا  اجتماعی

                                                           
رسرد هشردارهای رهبرری پیرامرون خطرر تحریر  شخصری( نشدن این تجارب میدانی، آن را در معرض تهدید قرار داده و به نظرر می. گرچه تئوریزه1

 حضرت امام )قدس سره  نیز ناظر به همین چالش اس(.
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دانند و ایرن دنیرا نیرز ی مورد توجه اس(؛ زیرا آنان زندگی را به این دنیا محدود میالگوهای غربی، اولین م وله
 ی زیس( و زندگی اس(. و بهینه« نیاز و ارضا »وابسته به 

یابد. این ارت ا  « وری روانی، ذهنی، عینید انسانبهره»زمانی بهینه خواهد شد که « جریان نیاز و ارضا »اما 
در جریران ایرن « هزینه و راندمان»ی و بهینه« ی میان انسان و جهانرابطه»وری در نظرگاه ماّدی، در قال  بهره

در نیرز « ی انسان با خدارابطه»شود و نیز به تبع آن تعری  می« ی انسان با انسانرابطه»شود و رابطه مطرح می
افزار بر نرم افزار حاکم شده و به جرای آن که در مبنای غربی، سخ( . این بدان معناس(گیردمرتبه آخر قرار می

  1شود.تخصیص داده می« کاال»اس( که به « انسان»تخصیص یابد، این « انسان»به « کاال»که 

امرا ایرن « نیازهای نامحدود در برابر م دورات محدود قرار گرفته»شود که همچنین در علم اقتصاد گفته می
ی اس( و از منظر اعت ادات توحیدی، مسلله کامالا به عکس اس(. زیرا مخلوق وقتی در ارتباط ی مادّ ی  گزاره

گیرد، محدود اس( و هر قدرتی که خدا بخواهد به او اعطا  خواهد کرد. پس نیازهای انسانی در با خدا قرار می
( برای مخلوق تنها در بهش( گیرند و سل  محدودیاین دنیا محدود هستند و در برابر قدرت نامحدود قرار می

 قابل طرح اس(.« خلود»و بر اساس 

شود و بر ی آن بحث میاز چگونگی تخصیص منابع و بهینه« المللیبین»ی هشتم این جدول یعنی در خانه
ی در عرصره« هراتعاری ، تکرالی ، تطبی »گیرد و شکل می« جهانی»ی هفتم یعنی این اساس اس( که خانه

ماّدی و بهترین تخصریص منرابع را بررای دسرتیابی بره آن زیستی افتد که باالترین بهدرتی میجهانی به دس( ق
قردرت، »تل یر هرر جامعره در ی این روند، تعیین سهممح   کرده باشد و دیگران باید از آن تبعی( کنند. نتیجه

اس( و عّل( اقتردار کشرورها اس( که در این میان و از نظر ماّدی،  روت باالترین ضری  را دار« اطال ،  روت
 گردد.می

شرود و قبرل از زیستی ماّدی ر تعری  میر و نه به به« ت ّرب»در م ابل و بر اساس مکت  اسالم، زندگی به 
والی( تکوینی، تراریخی، »المللی پرداخته شود، ت ّرب در بستری از ی جهانی و بینکه به تل یر آن در عرصهآن

 گیرد تا ابتداپاا ارتباط آن با دستگاه والی( الهی تمام شود. یمورد بحث قرار م« اجتماعی

افزایید داپم»داری تمامی م دورات اجتماعی را بر محور در ادامه، باید به این نکته توجه کرد که نظام سرمایه
 ی مراّدی را نشرانهای ششم و پنجم و چهرارم در جردول، وضرعی( جامعرهکند. لذا خانهتئوریزه می« سرمایه

ی انسانی را تابعی از محور سرمایه قرار جامعه« ی توسعهشرک(، بان ، برنامه»دهد که چگونه در سه سطح می

                                                           
 تشریح شده اس(.« های کالن اقتصادیمدل تنظیم سیاس(»این بحث در سلسله مباحث . 1
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و « حررص»شرود و در چنین جوامعی بر مبنای مراّدی انجرام می« انگیزش، پرورش و گزینش»زیرا  1دهند.می
سپس ن ش دول( )متناظر با  اراس( واصلی را در تحری  جامعه دایجاد محیط برای تنّو  از طری  کاال، ن ش 

توسعه، کالن، »شود. این حرک( در سطح در این روند مطرح می«  توسعه»و ن ش جامعه )متناظر با «  کالن»
شناسری در مبنرای غربری، کنرد کره جامعهدهد و روشرن میرا نتیجه می« ی اقتصاد محورجامعه»، ی  «ُخرد

آزادی، »ی الهری ابترداپاا اسر(. امرا در جامعره« شررک(»غربری،  یسنخی اقتصادی دارد و لذا سّلول جامعره
گاهی، ایثار ها از جمله انگیزش اقتصادی و تنّو  کاالها، بره تئوریزه شده و دیگر بخش«  توسعه»)مربوط به « آ

شناسی در مبنای الهری، برر اخرالق اسرتوار شرده و لرذا تابعی از آن تبدیل خواهند شد. به عبارت دیگر جامعه
 ، سّلول جامعه اس(. «نوادهخا»

التزاید طّراحی شده و با توضیحات فوق روشن شد که الگوهای غربی برای تکامل ماّدی و بر مبنای رفاه داپم
افزارهاسر(. یعنری در الگروی این نو  از رفاه نیز وابسته به تکنولوژی اس( و لذا الگوی غربی تابعی از سخ(

حاکم خواهند شد. در واقع به میزانری کره علروم پایره « گرایش»و « ینشب»های بر خانه« دانش»ی غربی، خانه
کننرد. افزارها نیز تغییر میکنند، روابط اجتماعی و نرمیابند و ارتباطات تغییر میکند و کاالها تحّول میرشد می

سرلله در به عبارت دیگر تحّول در الگو، تابعی از کیفی( تصرف در طبیع( بوده و کاالمحور اسر( و همرین م
یابرد. بره همرین دلیرل، انسران بره صرورت سطوح دیگر الگو )مهندسی مواّد و تعمیر قطعات  نیرز جریران می

شناسری، اقتصرادمحور شود و جامعههای اجتماعی به نحو ماّدی تحری  میاکونومی  تعری  شده و انگیزش
 خواهد شد.

کردن عنراوین توان به معکروسریزی نیز میهای اصلی الگوی غربی در سطح برنامهاما برای تبیین سرفصل
پرداخ( که توضیح آن در بلو  اول از این جدول به این صورت اسر(: مرؤمنین « جدول الگوی تنظیم برنامه»

اند و تنها در ابتدا به دنبال فهم اراده و رضای( الهی هستند و به قواعد حاکم بر تاریخ )فلسفه تاریخ الهی  ملتزم
هرا و خألهرای تح ر  اراده الهری را تحلیرل کننرد و پردازند ترا چالشی عینی( میالحظهبر همین اساس به م

در « ی تکامرلفلسرفه»و « نظام فلسرفی»ها و موانع درگیری با نظام طغیان را تشخیص دهند. در واقع ضرورت
کفرر و دستگاه ایمان دچار ن ص و خأل نیس( بلکه خأل و مشکالت آن، ناشی از وضعیتی اسر( کره دسرتگاه 

 اند.اند و خداپرستی را در تضیی ات عینی قرار دادهنفاق برای بشری( رقم زده

گرایی مطرح نیسر( بلکره تکامرل اجتمراعی و ولی در ی  نظام ماّدی، ابتداپاا تعیین فلسفه تکامل و آرمان 
رای کفار مهم اس(، شود. یعنی آنچه بهای جامعه نیز بر اساس هوی و به عنوان تابعی از شهوت تولید میآرمان
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ی شهوات خود دچار بررسی تکامل قبلی و دستاوردهای ماّدی موجود اس( تا معلوم شود در گذشته برای تخلیه
ی تکامرل، کره از سرتون اول )نظرام فلسرفی، فلسرفهاند. پس حرک( در نظام ماّدی به جای آنچه چالشی شده

شود زیرا دسرتگاه مراّدی دچرار  ، هدف  شرو  میالگوی ارزیابی  آغاز شود، از ستون سوم )ضرورت، موضو
تواند تکامل را به نحو ح ی ی و پایردار تعریر  کنرد و حتری هنگرامی کره بره تلّون و عدم است رار اس( و نمی

کنرد ترا از پراکنردگی مرردم و فروپاشری نظرام خرود بس( عینی برسد، وحدت و کثرت جدیردی ایجراد میبن
کنرد و و ضرورتی را بر اساس شرهوات معرّین می« خأل»ی تکامل قبلی، ابتداپاا جلوگیری نماید. لذا با مالحظه

دهد و بر این اساس به تولید قرار می« توصی  از شرایط موجود و مطلوب»ای برای تغییر سپس این خأل را زمینه
 کند. جدید مبادرت می« نظام فلسفی»ی  

ی چهرارم ی برنامرهنی نظرری و مسرتندات الیحرهمبرا»شود که منبعی مانند کتاب بر این اساس روشن می
نه تنها به ارزیابی ظرفی( الگوهای موجود و تخمین پیرامون تحّول الگو در آینده نپرداختره بلکره حتری « توسعه

برای تبیین مهندسی معکوس الگو نیز به نحو ناقصی بحث کرده اسر(. امرا جرداول مرورد اشراره توانرایی دارد 
افزار  را تا دهها سال آینده نیز تخمین بزند؛ همچنان که ی تحّول در الگو )نرمدر زمینهی غرب های آیندهحرک(

و معکروس کرردن « جردول صرنع(»افزارها در غررب، از طریر  ی سخ(این تخمین نسب( به وضعی( آینده
لیرل آن عناوین آن، قابل حصول اس(؛ در حالی که دانشمندان غربی فاقد چنین قدرتی هستند. ایرن همره بره د

نیز با « وحدت نسب(»ممکن نیس( و « وحدت نسب(»اس( که دستیابی به تحلیل جامع جز از طری  تکیه به 
گرایی سازگار نیس(. اما ع ل غیرمعصوم در صورتی کره بره منطر  برترر کفر و انکار توحید و دنیاپرستی و ماّده

ی هماوردی با خردورزید دستگاه غررب تواند وارد عرصهمجّهز شده و بر اساس وحدت نسب( حرک( کند، می
شود. البته ا بات مّدعیات فوق در دو شکل قابل انجام اس(: مباحث نظری در تبیین مبنای مخترار و یرا آزمرون 

تواند جریان دیرن ی این مباحث اس( که میالگوی پیشنهادی و ارزیابی کارآمدی عینید آن.  به نظر ما مجموعه
ی مانردگاری ان رالب ی جامعره تئروریزه کنرد و زمینرههای ادارهع در تمامی عرصرهو اخالق را در الگو و بالتب

 آن را فراهم نماید.   شدناسالمی و بیمه

یان اعتقادات و ارزش« معادالت کاربردی». ضرورت 4 ای به دستاوردهای ها در الگو و اشارهبرای جر
 الهاشمی در این عرصهمرحوم عالمه حسینی

شناختی قابلی( طرح دارد، این اس( که چگونه و با چه روشری، از مبرانی بره ُبعد روشپرسش بعدی که از 
ایم؟ یعنی بر فرض که الگوی پایه متشکل از این پرنج عنروان آرمان و از آرمان، به رسال( و اف  و تدابیر رسیده

شود که برا چره مطرح می هایی درباره آنها طرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، این سوالباشد و استدالل
روشی، نظام فلسفی به عینی( مرتبط شده اس(؟ اگر آنچه در مبانی آمده، ی  نظام فلسفی و اعت رادی باشرد و 
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ی فکری و فلسفی طرح شده، باید در آرمان و رسال( و اف  جراری شرده و هایی شود که در عرصهشامل گمانه
رسد این واسطه بایرد از کند، چیس(؟ به نظر میرا مح   می ای که چنین امریآنها را اشراب کند. حال واسطه

باشد؛ زیرا مردل و الگرو بمثابره « معادالت»ها و بکارگیری روش تح ی  استحصال شود و از جنس اگر و آنگاه
 تواند ساخته شود یا کار کند. ی  ماشین اس( که بدون تکیه بر هزاران معادله، نمی

ی ین نظام نظری و فلسفی با الگرو وجرود دارد و ایرن فاصرله بایرد بوسریلهبه عبارت دیگر ی  نو  فاصله ب
م های نظرری، الزتولید شده اس(. یعنی پس از تبیرین نسرب(« علوم انسانید کاربردی»معادالتی ُپر شود که در 

رفترار یر  جامعره را  ،های رفتاری در الگروی پایرهاستخراج شود تا نسب( های عینی از معادالتاس( نسب(
در ی  نظرام را در « سازی و اجراگیری، تصمیمتصمیم»ها، روند اندازها و برنامههماهنگ کند و با تعیین چشم

ها از مبرانی ترا افر ، بررای تولیرد الگروی پایره امرری مند کردن گمانهقال  ی  الگو هدای( نماید. پس قاعده
 ضروری اس(.

ی آن برا ی غربی اقتباس شده، بایرد بره م ایسرهگوی پایهحال اگر در این سند، برای پر کردن این خأل از ال 
افزاری افزارها )همانند بخش سرخ(همان معادالت پرداخ( تا روشن شود آیا مهندسی معکوس در بخش نرم

ای در ایران  به درستی انجام شده اس( یا خیرر؟ آیرا هماننرد رونرد مترداول، در نانوتکنولوژی یا صنع( هسته
شناسری، جامعه»سازی شرده و ترکیبری از سره علرمد های الگو پیادهرعای( شده و سرفصلفرآیند روش تح ی  

 مبنای این الگوی پیشنهادی قرار گرفته اس( یا خیر؟ « ریزی، اقتصادبرنامه

ای مست ّل از الگوهای غربی و مبتنی برر ع النیر( دینری و اما اگر ادعای کنفرانس این اس( که الگوی پایه
های عینی را چگونه و با ی نظری تا نسب(وارهی بین نظامتولید کرده، باید معین کند که فاصله ی اسالمیفلسفه

تروان مشراهده نمرود؟! سرند می در چره قسرمتی از ایرنرا ؟! و آ رار ایرن مباحرث چه روشی طّی کررده اسر(
 های جدید و نوینی که نظام احتماالت فلسفی را به عمل کشانده، در کجا تبیین شده اس(؟! پژوهش

الهاشمی نسب( به این پرسش مهم مطرح شرده، در دو سرطح پاسخی که در مباحث مرحوم عالمه حسینی
نسبّی( »شان تولید شده که دارای سه بخش گیری اس(. سطح اول آن اس( که ی  نظام فکری توسط ایقابل پی

سرازی و روش روش تعریر  و روش معادله»اسر(. در نسربّی( عراّم، « عاّم، نسبّی( خراّص، نظرام شاخصره
ی فهرم اراپره و از عرصره« حجی(، معادله و مدل»تبیین شده و در نسبّی( خاّص، سه منط  برای « الگوسازی

های کرالن، انداز، سیاسر(چشرم»ریزه شده و در نظام شاخصه، از ی عمل در ی  نظام واحد تئودین تا عرصه
 بحث شده اس(.« برنامه
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ی جریران معرادالت فلسرفه»ی اما سطح دوم از این پاسرخ، پاسرخی تفصریلی اسر( کره در دو مجموعره
 منردتبیین شده اس(. این دو مجموعه، کیفی( قاعده« روش تولید معادالت کاربردی»و جلد اول از « کاربردی

ها توسرط کند که چگونه مطلوبّی(دهد و معّین میها از نظام فلسفی تا عینی( را توضیح میشدن جریان گمانه
توانرد مرا را از نظرام رود و با چه روشی، معرادالت میشود و به سم( عینی( مینظام فلسفی سفارش داده می

  1فلسفی به الگو برساند.

پرداخ(؛ یعنری از عنراوین و محورهرای اصرلی « فلسفی»پس از این مرحله اس( که باید به ن د در سطح 
شده در آن را آغاز کرد تا به صورت تفصیلی معلوم و مواّد طرح« محتوا»سند عبور کرد و بحث و بررسی پیرامون 

  الگو وارد کند یا خیر؟ ی ها و نظام فکری خود را در عرصهشود آیا سند پیشنهادی توانسته آرمان

 

 

                                                           
ای برای پژوهش سازمانی اراپه نمود. ابتردا حرک( کرد و برنامه« تعری ، معادله و الگو». یعنی باید با روشی خاّص، از این نظام فلسفی به سوی تولیدد 1

ای جریران برسرد. سره احتمرال برر« های کنترل اوصاف عینیجدول»مند کرد تا سپس نوب( به قاعده« جدول روش توصی »ها را بر اساس باید گمانه
ل آن قابل طرح اس(: ال   سیر اجمال به تبیین ب  کّلیات ج  استراتژی برنامره کره در ایرن میران، های عینی و کنترل مراحهای نظری در نسب(نسب(

رسری وضرع شروند و بررای برها از دیرن اخرذ میشود. برای حرک( از وضع موجود به سم( وضع مطلوب در الگو، مطلوبّی(احتمال سوم پذیرفته می
ریزی کرد. لذا معیرار صرّح( معرادالت کراربردی در مبنرای مخترار ی انت ال برنامهها را موضو  بحث قرار داد و سپس برای مرحلهموجود باید چالش

سرتند. یکری از ه« حّسری»هرا در الگروی غربری، هرا و کنترلها و تئوریفرضماهیتاا با معیار صّح( در معادالت کاربردی غربی تفاوت دارد زیرا پیش
بره نحرو انسرانی بره « ت سیمات مفهومی، ت سیمات وصفی و ت سیمات موضوعی»کند، آن اس( که ی بین حکم و تعری  را تبیین میمباحثی که رابطه

ی عهمنحرّل شرود و تعرادل در ت سریمات مفهرومی نیرز بره توسر« ت سریمات مفهرومی»در « ت سیمات موضوعی»یکدیگر مت ّوم شوند و از این طری ، 
سازید تولید سازمانی خصوصیات یعنی فّن سازماندهی اس(. ت سریمات وصرفی بیانجامد. ت سیمات مفهومی به معنای هماهنگ« ت سیمات وصفی»

ود ی مرورد مطالعره در پرژوهش محردیابد زیرا تمامی امرور در پدیردهی حدود وظاپ  و اختیارات جریان میزنی بر پایهنیز به معنای آن اس( که گمانه
هرای عینری موضرو   در پرژوهش که ت سیمات موضوعی )یعنی ویژگیزنی ا ر دارد. همچنانها جاری هستند و حدود آنها در گمانهشود بلکه ارادهنمی

س ایرن سره کنند ر در این میان دارای ن ش و تل یر هستند. پرمو رند و ت سیمات مفهومی نیز ر که ت سیمات موضوعی را به ت سیمات مفهومی تبدیل می
« ی تولید معرادالت کراربردیبرنامه»ای از بحث گیرند. این خالصهنو  ت سیمات، بریده از یکدیگر نیستند بلکه به صورت مت ّوم مورد مطالعه قرار می

 بود.  
پرردازد، در هردف میکره بره عردال( « ریاضیات محروری»شود: کند، به این بحث ضمیمه میسه جدول دیگر که سه سطح از ریاضیات را تشریح می

دهرد کره کنرد. جردول اول نشران میبندی در اطالعات را تلمین میکه طب ه« ریاضیات تبعی»که پیرامون معادله در رفتار اس( و « ریاضیات تصّرفی»
هرا، سراخ( منط  های تح ی ، سراخ(اصول موضوعه»، «تکوین، تاریخ، جامعه»چگونه بحث از توحید و جه( غایی آغاز شده و عناوینی از قبیل 

ی جریان نظرام فکرری در مردل روشرن شرود. در جردول دوم بره شود تا نحوهدر آن طرح می« ساخ( تعاری ، ساخ( زمینه، ساخ( مدل»و « تمّدن
سراخ( »اسر(: آید. عناوین این جدول از این قرار بدس( می« ی نیازاحکام، معادله و بهینه»سازی و چگونگی ساخ( کّل پرداخته شده و از آن، نظام

های نسبید اوصاف درونی، ساخ( محیط  اب( نسبید بیرونی، سراخ( معادلره، تعیرین ی عینی، طرح فرضیه در نسبّی(، ساخ( شاخصهی سادهنمونه
ن شاخصره شرود ترا از آدر جدول سوم نیرز کنتررل کّمیر( مطررح می«. ی ارضا  نیاز اجتماعیکارآیی فرضیه به درصد، کارآیی اجتماعی معادله، بهینه

ی قیاسری، سراخ( ساخ( کّلی(، ساخ( فرد و مصداق، ساخ( قضیه، ساخ( اندازه، ساخ( انردازه»استخراج شود. عناوین این جدول عبارتند از: 
 «.  ای، ساخ( دسته، ساخ( طب هحکم قیاس اندازه
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نویس سند متن پیش نقد و بررسی 

 الگوی پایه پیشرفت
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 گفتار اول:

 مربوط به  متنِ نقد و بررسی

 الگو «وحدت و کلیت»
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مست یماا از بخش مبانی آغاز کرده برود و ، متن پیشنهادی خود را 94نویس سال مرکز الگو پیشرف( در پیش
بندی واحد از این اجزا  نویس جدید ظاهراا خأل ی  جمعسپس به ذکر سایر اجزا  الگو پرداخته بود اما در پیش

رسد در حال متکثر، برای نگارندگان واضح شده و لذا پاراگراف جدیدی به ابتدای متن افزوده شده که به نظر می
نرویس توان گف( این پاراگراف مهمترین تفاوتی اسر( کره برین پیشآن اس(. می« و کلی(وحدت الگو »بیان 

نویس قبلی وجود دارد و لذا بخش مهمی از دوره جدیدد بحث و بررسی حسرینیه اندیشره پیرامرون جدید با پیش
 متن پیشنهادی را به خود اختصاص داده اس(.

الگوی پایه، چارچوب الگوی اسالمی ایرانری »اس(: وحدت الگوی پایه آمده تعری  در پاراگراف اول، در 
ی فکر، علم، معنویر( و زنردگی بره سروی تمردن پیشرف( و معرف سیر کلی تحوالت مطلوب ایران در عرصه

ایرن الگرو برا » کره:اشراره دارد « سازمانی»بحث ی   در ادامه به .«نوین اسالمی ایرانی در نیم قرن آینده اس(
 پردازدنیز می« روشی»طراحی شده و اجماال به ی  بحث « نظران ایرانیی متفکران و صاح رک( گستردهمشا

برا توجره بره م تضریات و هرای ان رالب اسرالمی ارزشو اصول اسرالمی  و بینیبراساس جهان»که این الگو: 
ی اوردهای بشرری، مطالعرههای علمی با استفاده از دسرتاجتماعی و اقلیمی میراث فرهنگی ایران بر طب  روش

در و...  ، تجربهعلم ،ان الباسالم، در واقع همه چیز اعم از . «پژوهان تحوالت جهانی طراحی شده اس(آینده
گونه اشاره به نحوه هماهنگی میان آنها، به نحو انضمامی در کنرار یکردیگر قررار کنار هم ذکر شده و بدون هیچ

  داده شده اس(!
شرمول علمید جهانفلسفی و  ،های اسالمیفرضپیش اهم»را به « مبانی»ات الگو، در تعری  اجمالی کثر

تغییرری نکررده  در سند قبلی آمده،نسب( به تعریفی که « آرمان»کند. تعری  تعری  می« معطوف به پیشرف(
 . «کندها وجه اسالمی( الگو را تضمین میآرمانو مبانی »: شده اس(اضافه  عبارت ف ط این و اس(
که نسب(  اس(تعری  شده  «میثاق مشتر  مردم نظام جمهوری اسالمی ایران برای پیشرف(»به « رسال(»

به سند قبلی کمی تغییر کرده اس(؛ در تعری  اجمالی قبلی از رسال( )که در محورهای کنفرانس پرنجم ذکرر 
گاهانه »شده بود    آمده بود.« هادر حرک( به سم( آرمانتعهد آ

 و کندمی تصویر آینده قرننیم در ایران بومزیس( و جامعه بر را الگو هایآرمان»آمده اس(:  اف در تعری  
در سرند قبلری، افر  بره « .سرازدمی معرین موعد آن در را ایران حکوم( و جامعه مردم، آحاد واقعی هایهدف

تعری  شده بود کره از لحراظ « وسال پس از آغاز اجرای الگ 50، های مطلوب و قابل تح   مل( ایرانهدف»
 تغییر خاصی نکرده اس(.محتوایی 

تصمیمات و اقدامات اساسی و بلند مدت بررای حرل مسراپل مهرم کشرور و شرکوفا سراختن »به « تدابیر»
 .تعری  شده اس(« ور رسیدن به اف ها به منظقابلی(

اسخ و تالش عظریم و مدبرانره مرردم و این الگو با ایمان استوار و عزم ر» در پایان این صفحه نیز آمده اس(:
 «.مسئوالن جمهوری اسالمی ایران اجرا خواهد شد

شرود.پرداختره می« وحردت و کلیر( الگرو»براین اساس ابتدا بره بررسری و ن رد صرفحه اول بره عنروان 
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تواند حاصل ترالش علمری مرکرز الگرو محسروب ابتداپاا باید توجه داش( که آنچه می نسب( به این جمله،
اسر( و اال تعبیرر بره « معرف سیر کلی تحوالت مطلوب ایرران»و « چارچوب»، «الگوی پایه»شود، عبارات: 

مربروط بره « تمدن اسالمی ایرانری»، «عرصه فکر، علم، معنوی(، زندگی»، «الگوی اسالمی ایرانی پیشرف(»
سرط ادبیات ان الب اس( و از عبارات و مفاهیمی اس( که توسط م رام معظرم رهبرری مطررح شرده و بایرد تو

بره تعبیرر دیگرر م رام معظرم  1که صرفاا تکرار گردد.نخبگان به صورت علمی و تخصصی تعری  شود و نه این
اند؛ لرذا شرده« الگوی اسالمی ایرانری پیشررف(»اند و خواستار تولید اراپه کرده« سفارش تح ی »رهبری ی  

راپه شود. تنها بر این اساس اسر( کره ابتداپاا و پیش از هر چیز باید تحلیلی علمی و تخصصی از این سفارش ا
د کره های الزم برای پاسخ به این سفارش اراپه کرد و به عنوان مثرال اسرتدالل نمروتوان تصویر مت نی از گاممی

با این ابعاد و خصوصیات، گام اولد برای طی این مسیر اس(. اما متاسفانه چنین روندی در مرتن « الگوی پایه»
با تکرار اصطالح رهبری پیرامون الگو و بدون اراپه تصویر و تحلیل تخصصری از آن،  شود و صرفاا مشاهده نمی

توانند پرداخته شده اس(! در واقع دانشمندان و متخصصین برای طی روند علمی نمی« الگوی پایه»مست یماا به 
یند و تفسیر و جایگراهی به اصلد سفارش تح ی  تکیه کنند بلکه ابتداپاا باید آن را در نظام فکری خود تحلیل نما

 شود.  علمی برای آن بیابند که ا ری از این مهم در سند دیده نمی

« معّرف سیر کّلی تحوالت مطلروب ایرران»به « الگو»فارغ از نکته فوق، سوال دیگر آن اس( که آیا تعری  
لری در ایرن رابطره دارد و آیرا چرارچوب علمرید فع« مدل»و « الگو»چه تناسبی با تعاری  موجود از اصطالحد 

روش فهم »توان در عبارت رعای( شده اس( یا خیر؟! باید توجه داش( که تعری  ابتدایی از مدل و الگو را می
تر ایرن کنرد. امرا معنرای دقیر خالصه کرد که به آ رار مردل و الگرو اشراره می« تغییرات، هدای( و کنترل آنها

املی که عل( تغییر هستند شناسایی شوند و نسب( آنها با اس( تا عو« سازید شی  متغیرساده»اصطالح، همان 
ها اراپه گردد تا بتوان شی  متغیر را کنترل کرد. در این هایی برای تعری  این نسب(یکدیگر بیان شود و شاخصه

، تفراوت و فاصرله «معّرف سیر کّلی تحوالت مطلوب ایرران»به « مدل و الگو»صورت روشن اس( که تعری  

                                                           
که ممکرن اسر( متخرذ از بیانرات عات مرکز الگو باشد همچنانو گزینش زمان پنجاه ساله برای الگو نیز، محتمل اس( از ابدا« قرن آیندهنیم»تعبیر  .1

 م ام معظم رهبری باشد. 

ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی الگوی پایه، چارچوب الگوی اسالمی 
فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن  تحوالت مطلوب ایران در عرصه

قرن آینده است.نوین اسالمی ایرانی در نیم  
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نرویس، ا رری از شرناخ( عوامرل عری  علمی و تخصصی از مدل دارد. زیرا در عبارت سند پیشآشکاری با ت
یرا همران « تحروالت»شرود بلکره ها مشراهده نمیتغییر و تعری  نسب( بین آنها و اراپه شاخصه برای نسرب(

تروان می منحصر شده و صرفاا به مدینه فاضله و وضع مطلوب پرداخته شده اس(. گرچره« مطلوب»تغییرات به 
هایی خاص ترسیم کرد اما آنچه مند به وضع مطلوب داش( و عوامل آن را در ی  مجموعه با نسب(نگاهی مدل

آید، کنترل تغییرات شی  متغیر اس( که در اینجرا همران در مدل و الگو به مثابه ی  رکن اساسی به حساب می
دادن آن از وضرعی( ل جامعه و چگونگی حرکر(نام دارد؛ یعنی مساله اساسی مدل، کنترل روند تبدی« جامعه»
یرا همران تحرول مطلروب! لرذا در « ب»اس( و نه صرفا توجه به وضرعی( « ب»تا رسیدن به وضعی( « ال »

طراحی الگو و مدل، عدم توجه به شناسایی عوامل تغییر در جامعه و نسب( بین آنها ممکن نیس( و اال ضروابط 
کره ات موجود در این زمینه مورد توجه قررار نگرفتره چره برسرد بره اینعلمی حداقلی رعای( نشده و حتی ادبی

 تحولی در آن صورت گرفته باشد!

...»ممکن اس( گفته شود: توجه به عبارت  « حرکر( و فرآینرد»برر « سریر»و داللر( « معرّرف سریر کلرید
ییرات الزم برای دستیابی به ی روند تغشناساننده»تواند اشکال فوق را برطرف کند و این معنا را منت ل نماید: می

تغییررات »از نظر مفهومی، مغایر برا « تحوالت مطلوب»در پاسخ باید گف( اوال تعبیر سند به «. وضع مطلوب
 انیرا و مهمترر آن کره اگرر چنرین معنرایی مردنظر بروده چررا از  1اسر(.« الزم برای دستیابی به وضع مطلروب

استفاده نشده اس(؟! مگر مدل و الگو به عنوان ی  بحث علمی کند، اصطالحاتی که مست یماا بر آن دالل( می
دارای ادبیات خاص به خود نیس(؟!  در این صورت چرا به جای استفاده از ادبیات علمی و مربوطه از عبرارات 

که بره « کّلی»دچار گردیده؟! خصوصاا عبارتی مانند « خروج از علم و اصطالح»غیرفّنی استفاده شده و سند به 
صوری و مباحث انتزاعی آن انصراف دارد و نه منط  سیستمی و مباحث کاربردی و عینری آن! آیرا صررفاا منط  

  تواند ادعای نوآوری محتوایی را ا بات کند؟!جابجایی الفاظ می

شود که توجه به بخش افر  و و روند )حتی به صورت کّلی!  در این سند دیده نمی« سیر» الثاا هیچ ا ری از 
دهد زیرا در این دو بخش هریچ نرو  ت ردم و تراخر و ترتیر  و ذکرر رونرد مالا این واقعی( را نشان میتدابیر کا

ای از امور مطلروب پرداختره شرده اسر(. ایرن در بندی وجود ندارد و صرفاا به ذکر مجموعهتغییرات و اولوی(
م و تراخر در تردابیر دیرده هایی از ترتی  و ت د، حداقل1394نویس منتشرشده در سال حالی اس( که در پیش

دهد که برخالف نویس جدید حذف شده اس(. چنین وضعیتی نشان میها نیز در پیششد که همان حداقلمی
تروان توجیهی که برای دفا  از سند ذکر شد، شناسایی روند تغییرات الزم برای دستیابی به وضع مطلوب را نمی

                                                           
شناسرایی عوامرل تغییرر و تعریر  نسرب( برین آنهرا و اراپره »باز هم فاصله مفهومی قابل توجهی برا « شناسایی روند تغییرات الزم»عالوه بر این که  .1

 دارد.« هاشاخصه برای نسب(
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داد و در اصل تعری  الگو و مدل، حتری ادبیرات علمری نسب( « معرف سیر کلی تحوالت مطلوب»به عبارت 
 شد.موجود نیز مورد توجه قرار نگرفته و اال آ ار این رعای( و توجه باید در ابعاد مختل  سند مشاهده می

ر که « ب»به وضع « ال »رابعاا شناسایی عوامل تغییر و روند تغییرات برای تبدیل وضعی( جامعه از وضع  
لگوس( ر در ذات خود وابسته به شناسایی وضع موجود، وضع مطلوب و الگوی انت ال اس( کار اصلی مدل و ا

نویس به این الزامات مفهومی توجه نداشته و ف ط به تحول مطلوب اشاره داشته و وضرع موجرود و اما سند پیش
د نره تنهرا یر  بنابراین باید گف( تعری  الگو در ایرن سرن 1الگوی انت ال را در عبارت خود حذف کرده اس(.

های ان الب در عرصه اداره کشور نیس( بلکه در نوآوری برای رفع خألهای علمی نظام و کم  به تح   آرمان
و در م ابل الگو و مدل به جای نوشتن تعریر   دهآن معیارهای موجود علمی در ادبیات دانشگاه نیز رعای( نش

 نتزاعی از مدینه فاضله قرار داده شده اس(!آن به مثابه ی  امر کاربردی و عینی، تصویری ذهنی و ا

گیری هستند  نیرز قابرل طررح نشگاه قابل پیتری از تعاری  فوق )که در ادبیات موجود داالبته تحلیل دقی 
گیرید مدل و الگو )جریان اختیار و اعت راد الهاشمی بوده و به جه(های مرحوم عالمه حسینیاس( که از دق(

کسیوم و پیشمد»در آن  توجه دارد:  فررض انتخراب ل بر مبنای ی  فلسفه، عواملی را در شی  متغیر به عنوان آ
کنرد. های عینری، عینیر( را کنتررل میکند و سپس از طریر  شاخصرههایی برقرار میکند و بین آنها نسب(می

کسیومهمیشه  تغییر ها همان (شوند و نسبگرفته می ارزشاز  هانسبتآیند و می فلسفهها از فرضو پیش هاآ
تواند انگیزش دینی را به عنوان ی  عامرل تغییرر در گاه نمیبه عنوان مثال فلسفه مادی، هیچ« هستند. مطلوب

کند و برالتبع انسران و را به نحو مادی اراپه می« حرک(، حیات و محاسبه»جامعه بپذیرد بلکه چون توصی  از 
داند، تعل  به دنیا و انگیزش مادی را به عنروان عامرل ده نمیشدن حرک( ماجامعه و تاریخ را چیزی جز پیچیده

افزایری کند و سپس سهم اصلی در نسب( بین عوامل تغییر را به اقتصاد و سرمایه و داپمتغییر جامعه انتخاب می
شود و این دو عامل را تابع نسب( حاکم یعنی اقتصاد دهد و برای فرهنگ و سیاس( سهمی تبعی قاپل میآن می

پردازد تا از این طری ، کنتررل عینیر( میسرر ها میدهد و بر این اساس، به تعری  شاخصه برای نسب(رار میق
گیری و اختیار و شود. پس اگر به دنبال اسالمی( و جریان آن در الگو هستیم، پیش از هر چیز باید جریان جه(

ود و اال اگر تعری  الگرو و مردل یر  امرر اعت اد در تعری  مدل مورد بررسی قرار گرفته و تکلی  آن معین ش
معنا خواهد کرد. اما متاسفانه ا ر روشنی از توجه به مشتر  و عام باشد، بسیاری از مباحث بعدی را منتفی و بی

 خورد.های مرکز الگو به چشم نمینویس و در مجموعه فعالی(ای در سند پیشاین سوال اساسی و ریشه

                                                           
های راهبرردی را در دسرتور کرار ی استناد به ادبیات دانشگاه حداقل استناد به بیانات م ام معظم رهبری در اولین نشسر( اندیشرهاگر مرکز الگو به جا .1

 کرد.داد، حتی در بیانات ایشان پیرامون تعری  الگو نیز توجه به وضع موجود را مشاهده میقرار می
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نرویس شناسی بیان شد کره متاسرفانه در سرند پیشن الگوی پایه از منظر روشبه عبارت دیگر، در ن د کال
« توسرعه»و تفاوت و مرزبندی آن با تعری  نظرری و عینری از « پیشرف(»ا ری از بیان تعری  نظری و عینی از 

کره سرند شود که این مشکل در این بخش )تعری  الگو و مدل  نیز وجرود دارد. یعنری برر فررض آندیده نمی
وجود، ادبیات تخصصی موجود پیرامون مدل و الگو را رعای( کرده باشد، تازه این سوال قابل طرح خواهد بود م

« ایرانی»و « اسالمی»چه نسبتی با وص  « سازی شی  متغیرساده»یا « روش فهم تغییرات»که مدل به معنای 
آن اس( یا بررای ترلمین ایرن مهرم بایرد  الذکر از مدل و الگو، پذیرای جریان اسالمی( دردارد؟ آیا تعری  فوق

رسد گذارد؟ به نظر میقیودی به آن اضافه شود؟ آن قیود چیس( و چه آ اری در تعری  مدل و الگو بر جای می
الهاشمی به همین سواالت اساسی بوده که جمالتی را که در باال ن ل شد، در توجه عمی  مرحوم عالمه حسینی

کسریوم و پیشفلسفه ی ی  مدل بر مبنا»پی آورده اس(:  فررض انتخراب ، عواملی را در شی  متغیر به عنوان آ
کنرد. های عینری، عینیر( را کنتررل میکند و سپس از طریر  شاخصرههایی برقرار میکند و بین آنها نسب(می

کسیومهمیشه  تغییر ها همان شوند و نسب(گرفته می ارزشاز  هانسبتآیند و می فلسفهها از فرضو پیش هاآ
به عبارت دیگر فلسفه مادی ر نه بمثابه ی  بحث نظری بلکه به عنوان ی  فلسرفه نراظر بره « هستند. مطلوب

خاصی را بر اسراس « عوامل تغییرد »پردازد و در نتیجه، برای طراحی مدل عینی( و کاربرد ر به توصی  تغییر می
شود، از که نسبتی که در مدل میان عوامل تغییر برقرار میکند. همچنانینش میبینید مخصوص به خود گزجهان
ها و نظام ارزشی مطلوب آن برخاسته اس(. به عبارت دیگر ر که مضمون آن در برخری مباحرث مرحروم ارزش

اخالق  مادی در« ارزشد »مادی در فلسفه و « توصی د »گرایی و دنیاپرستی دارای عالمه ذکر شده ر دستگاه مادی
شده به سروی کند که برای حرک( از وضعی( توصی مادی در عمل، معین می« تکلی د »اس( و مدل به مثابه 

مرادی شرکل « توصی ، تکلی ، ارزشد »چه تغییراتی انجام داد و به این صورت زنجیره « باید»ارزش مطلوب 
داری، اعت اد و شری( نیس( بلکه جه(و شامل برای همه ب ن مدل و الگو دارای ی  تعری  عامگیرد. بنابرایمی

کاربردی از تغییر در فلسرفه و توجره بره نظرام ارزش الهری در اخرالق، ر  ر آن راه دارد و توصی  الهیمکت  د
سازی عوامل تغییر و نسب( میان آنها را به نحو دیگری سامان خواهرد داد. در واقرع برا تغییرر نسرب( برین ساده

کند و در این صورت اس( که بره متغیرهرای دیگرری نیراز اسر( و ز تغییر میعوامل، تغییر مطلوب یا هدف نی
شود. مثالا اگر خصل( سکرآوری بیشتری از انگور مدنظر باشد، بایرد سازی نیز به شکل دیگری انجام میساده

ای رفتن سکر و تبدیل به سرکه موردنیاز باشرد، متغیرهرنو  خاصی از متغیرها گزینش شود و اگر خصل( از بین
شود. پس باید معین شود که هدف، بهینه سرکه یا بهینه خمر اس( تا معلوم شود متغیرهای هر دیگری مطرح می

 توان هر ی  از آنها را اختیار کرد. فرض اس( که میی  چیس(؛ یعنی دو جه( قابل

سر( زیررا دچار مشکل ا« چارچوب الگوی اسالمی ایرانی....»که تعری  الگوی پایه به نکته دیگر این
یر  اصرطالح « چرارچوب»، اشاره شرده« نویس الگوی پایهن د و ن ب پیش»در کتاب طور که همان
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و امثرال آن در ادبیرات « چرارچوب مرجرع»علمی در ادبیات حوزه یا در ادبیات دانشگاه نیس( )گرچه 
و « ی پایهالگو»نسب( بین  ن روشن نیس(. همچنیندانشگاه ذکر شده  و لذا عل( بکارگیری و معنای آ

نویس و حد و مرز هر ی  از این دو روشن نیس( و لذا اگر کسری بره در سند پیش« الگوهای مضاف»
برخی بندهای بخش اف  یا تدابیر اشکال کند و آن را جزپی از الگوهای مضاف بداند، واضح نیس( که 

سر( کره بحرث فلسرفی توان این اشکال را پذیرف( یا رد کرد. این خرأل ناشری از آن ابا چه معیاری می
)وحردت و کثررت ترکیبری  انجرام « های ح ی ی و عینیترکی »درباره نسب( بین وحدت و کثرت در 

 نشده تا سپس بتوان آن را در نسب( بین الگوی پایه و الگوهای مضاف جریان داد.
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 : ابالغیمتن سند 

 

را به آن « عوامل اصلی تغییر»گرچه عبارت فوق صراح( علمید الزم را ندارد تا بتوان به صورت جازم، بیاند 
توجه به این نکته اشاره کرد که این قسم( از سرند در توان به عنوان ی  احتمال قابلنسب( داد ولی بهرحال می

 سازی آنهاس(.حال معرفی عوامل اصلی تغییر و ساده

اما باید توجه داش( که برای معرفی این عوامل، صرفاا و به صورت َن لی، به بیان م ام معظم رهبری پیرامون  
های راهبردی اکتفا شده و متاسفانه ا ری از تبیین و پردازش علمری های پیشرف( در اولین نشس( اندیشهعرصه

ظر علمی باید نسب( بین این عوامل )مسرت ل و شود. زیرا اوالا از نو تخصصی نسب( به این بیان مهم دیده نمی
سنجی ر به عنوان یر  امرر اساسری و تابع یا حاکم و محکوم...  روشن شود اما سند پیشنهادی فاقد این نسب(

محوری در طراحی مدل ر  اس( و این در حالی اس( که حتی اگر همین استناد َن لی و بدون فعالی( علمی بره 
شد که م ام معظم گرف(، روشن میادامه سخنرانی ایشان مورد توجه اولیه قرار میشد و صورت کامل انجام می

اند که این تاکیرد هوشرمندانه، لروازم های پیشرف( تاکید کردهرهبری خود بر حاکمی( معنوی( بر سایر عرصه
در پی  به جای تفکی  این دو عرصه از یکدیگر را« تکامل مادی»بر « تکامل معنوی»مهمی از جمله حکوم( 

ر و نه تبیین تمام ابعاد تخصصی « بیان سفارش علمی»که صرفاا در جایگاه دارد. یعنی م ام معظم رهبری با این
تر از سند پیشنهادی ر که نسبتی بین عوامل برقرار نکررده ر حرکر( تر و علمیاند، به مرات  دقی موضو  ر بوده

اند و این برای ی  مرکز علمی که مسئولی( علمید تح   رداختهاند و اجماالا به بیان نسب( بین عوامل هم پکرده
 .ا بر عهده دارد، محل تلمل جدی اس(سفارش رهبری ر

 انیاا و فارغ از نسب( بین عوامل، امر مهمی دیگری که مغفول مانده، توصی  هر یر  از عوامرل چهارگانره 
ک ادمیرر  و نخبگررانی و تخصصرری، اسرر(. زیرررا امرروری ماننررد معنویرر(، فکررر، علررم و زنرردگی در مجررامع آ

های مختلفی دارد که باید روشن شود کدامی  از آنها م صود بوده تا بتوان حرکر( جامعره را بره نحرو انصراف
های علمیره اسر( یرا روش تح یر  حراکم برر متعین سامان داد. مثالا م صود از فکر و علم، شیوه علمی حوزه

گون و مهمتر از آنها این نکته اس( که هر یر  از ایرن عوامرل، هرم های گوناها؟! البته فارغ از انصرافدانشگاه
فکرر و »قابلی( توصی  الهی دارد و هم قابلی( توصی  مادی و لذا در صورت عدم اشاره به توصی  مادی از 

های خطرناکی بررای انحرراف و ف دان مرزبندی با آن و تبیین توصی  الهی از این عوامل، زمینه« علم و زندگی
خواهد آمد. به عنوان مثال زندگی در تعری  نظری و عینید جهان امروز از آن، بر محور زنردگی اقتصرادی پدید 

فکر، علم، معنویت و زندگی  در عرصه  
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ها معنا گرفته و سامان یافته و این واقعی(، تفاوتی ماهوی با تعری  زندگی معنوی و حاکمی( آن بر همه عرصه
 . شوددارد که ا ری از پرداختن به هیچ ی  از این مباحث مهم دیده نمی

سرازی و تعیرین همران ساده« معنوی(، فکر، علرم، زنردگی»به عبارت خالصه اگر فرض شود که اشاره به 
خورد زیرا نه نسب( بین عوامل تغییر عوامل تغییر اس(، ا ری از رعای( ضوابط علمی این کار مهم به چشم نمی

اسر( کره از ابتردا و در ریشره )ارزش  معین گشته و نه توصی  عوامل تغییر روشن شده اس(. ایرن بردان معن
سازی و طراحی الگو )تعیین عوامل تغییر و برقراری نسب( بین آنها  وجود نداشته و اال توجهی به بدیهیات مدل

اگر تسلط علمی نسب( به این موضو  وجود داش(، تطبی  و بکارگیری آن به صرورت طبیعری و قهرری مح ر  
هایی متخذ از بیانات که عبارتین زمینه قابل طرح اس( و آن اینگش(. البته فرض نامیمون دیگری نیز در امی

رهبری ر بدون آن که مورد پردازش علمی و تبیین تخصصی قرار بگیرد ر مطرح شده ترا سرنگری ایجراد شرود و 
 های برخورد علمی با موضو  و اشکاالت و زحماتد ناشی از آن الزم نیاید. پیچیدگی

داش( که شلن ی  مرکز علمی که به دنبال پشرتیبانی تخصصری از سرفارش  در انتهای این بحث باید توجه
گیری کلی تح ی اتی از ایشان یا به بررسی نخبگانی بپردازد م ام معظم رهبری بوده، آن اس( که یا با اخذ جه(

ر دیگرر گیری به چنرد عامرل تغییرو روند علمی خود برای تعیین عوامل تغییر جامعه را طی کند و مثالا در نتیجه
)غیر از آنچه رهبری مطرح کرده  برسد و استدالل خود را به محضر ایشان اراپه نماید و یا با مبنراقراردادن بیران 

یافتن به استداللی تخصصی برای آن باشد و آن بیان را تئروریزه کنرد امرا ایشان به صورت َن لی، به دنبال دس(
  سبی با هیچ ی  از این دو سیر ندارد. های موجود در سند تا اینجا، تنامتاسفانه عبارت
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های معنویر( و فکرر و علرم و ی الگوی اسالمی ایرانی پیشرف( و عرصرهدر اینجا همان اشکالی که درباره
زندگی بیان شد، مطرح اس(. یعنی اصل این تعبیر توسط م ام معظم رهبری بیان شده و معنرای آن در فرهنرگ 

ده آن اس( که این تعبیرر بره عمومی واضح اس( اما وظیفه نخبگان و نهادی که ملمور به جل  مشارک( آنها بو
توضریح و تحلیلری تکررار  که صرفاا و بدون هیچ قید ونحو علمی و تخصصی تبیین شده و تئوریزه شده و نه این

آورد که یکی از آنهرا، سرپرقراردادن شود. چنین رفتاری از سوی ی  مرکز تخصصی معانی ناپسندی به ذهن می
انگیز اس( که تعیین تکلی  آنها نیاز به زحم( و ممارسر( دارد. برهای چالشرهبری برای عدم ورود به بحث

در توضیح بیشتر باید به این نکته توجه داش( که برای تبیین تخصصی از تمدن نوین اسرالمی بایرد حرداقل دو 
عصرر م وله مورد برسی دقی  قرار گیرد: الر   تفراوت تمردن مردنظر برا تمردنی کره برا ظهرور حضررت ولی

فرجه مح   خواهد شد. ب  تفاوت تمدن مدنظر با تمدن مدرن موجود که بر سرنوش( بشری( تعالی اللهعجل
های دینری ها حاکم شده اس(. آیا م صود از اسالم در تمدن مدنظر، عمل به احکام و ارزشها و دول(و مل(

رکیبری در کنار طی روند موجود جهانی در عرصه صنع( و تکنولوژی اسر(؟ در ایرن صرورت آیرا بره چنرین ت
کرد؟! یا در چنین فرضی، تمدن موجود صرفاا به ی  پیوس( فرهنگی م ید شده و « تمدن نوین»توان اطالق می

 به عنوان ی  اصل قرار گرفته و سپس با آداب و سنن ی  جامعه ترکی  شده اس(؟! 

سپس باید وارد تعری  تمدن شد و معین کرد که اساسا تمدن به چره معناسر( ترا برر اسراس آن، دوگرانگی 
هرا و اشرکاالت شرکل صرورت، بسریاری از بحث)اسالمی و غیراسالمی بودند  تمدن روشن شود در غیرر این

خاص و برر محرور های مادی و معنوی حول ی  تعل  رفع همه نیازمندی»نخواهد گرف(. اگر تمدن به معنای 
های مشتر  بشر تعری  شرود، آنگراه اسرالمی( تمردن معنرا نباشد بلکه به رفع نیازمندی« گیری جامعهجه(

نخواهد داش( بلکه روندی ع الپی برای رفع این نیازها وجود دارد که به حکم ع ل و ع ال  و فطرت باید از آن 
  و قهری در حرک( اس( ر پیوس(. اما اگر روشرن بهره جس( و به قافله تمدن بشری ر که در ی  مسیر مشتر

اسر(، آنگراه اسرالمی یرا « ها و تلمین آن بر محور تعل رات جامعرههماهنگی همه نیازمندی»شد که تمدن به 
کند. اگر به تعری  تمدن توجه نشود و آ ار آن در تعری  جدیرد از علرم و الحادی بودن آن موضوعی( پیدا می

نگردد، ممکن اس( در برابر برخی مظاهر فساد در کشورهایی چون آمریکا و انگلیس  فّن و زندگی و... مالحظه
گیری شود و رفع آنها در جامعه ایران دنبال شود اما این به معنای ساخ( تمدن جدید نیس( و هلند و ... موضع

بره کرار فرهنگری دهد که باید در چارچوب تمدن موجود کند بلکه تنها نشان میو ضرورتی برای آن ا بات نمی

  به سوی تمدن نوین اسالمی ایرانی
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پرداخ( و ضایعات آن را از طری  پیوس( فرهنگی کاهش داد. طرفداران مدرنیته نیز با توجه به همین خألها به 
 نماینرد کرهاین ادعا را طرح میکنند و سپس زدگی متهم میگیرند و آنها را به شعاردوستداران ان الب خرده می

ای که وجرود شدهدارد؛ لذا اگر از مسیرهای مشخص و تجربهتمدن مدرن از فرهنگ و اخالق نیز تعری  عینی 
ای و شغلی دس( خواهد یافر( و در ایرن صرورت، دیگرر نیرازی بره دارد استفاده شود، جامعه به اخالق حرفه

 زحم( تدوین پیوس( فرهنگی و تح   آن نیز نخواهد بود!

های مجرامع تخصصری دارای انصررافدر « تمردن اسرالمی»در همین راستا باید به این نکته اشاره کرد که 
مختلفی اس( که یکی از آنها، ژاپن اسالمی اس( و معانی دیگری نیز در این رابطره مطررح شرده اسر(. مرثال 
واضح اس( که صنع( و تکنولوژی دارای ن ش اساسی در تمدن مدرن اس(. حرال موضرع سرند در ایرن براره 

د؟ به عنوان نمونه، م ام معظم رهبرری در دیردار برا بنیراد چیس(؟ چه تحلیلی از بیانات رهبری در این باره دار
باید از علم و تکنولوژی استفاده کرد اما تکنولوژی، فرهنگ متناس  با خود را به دنبال »نخبگان تصریح کردند: 

حال معنوی( و اخالق چه ا ری برر اسرتراتژی صرنع( و فنراوری « ای در این باره اندیشید.آورد و باید چارهمی
پذیرد به نحوی کره تمردن و مردنی( جدیردی ایجراد گذارد؟ فکر و علم و زندگی چه تا یری از معنوی( میمی

کند؟ مرکز الگو کدامی  از این معانی را مدنظر دارد؟ چرا هیچ قید توضیحی و احترازی مطررح نشرده ترا یر  
هم در سندی که قرار اس( معنای مشخص در میان معانی مختل  فعلی معین گردد؟! نپرداختن به این مساپل م

ادبیرات »فرمودند: حرک( پنجاه ساله نظام را شکل دهد، چه معنایی دارد؟! مرحوم استاد صدوق به درستی می
ها کرده اما از آنجا که این سرفارشهای خود را در فرهنگ عمومی مطرح میان الب در مدت مدیدی، سفارش

اندازی کرده تا نیازهرای ان رالب در میران و مرکز الگو را راه های راهبردیپاسخ درخوری نیافته، نشس( اندیشه
امرا بره نظرر « متخصصین و در سطح فرهنگ تخصصی مورد توجه قرار بگیرد و این نیازمند جشن ملری اسر(

رسد مرکز الگو از این تدبیر حیاتی و فرص( مهم استفاده نکرده و بدون جریان سرفارش ادبیرات ان رالب و می
های مدیری( آن، بحث را دوباره به فرهنرگ عمرومی سطح فرهنگ تخصصی و نپذیرفتن چالشالزامات آن در 

 پرداخ(.تنزل داده و در پش( اجمالد تعابیری سنگر گرفته که خود باید به تبیین تخصصی آنها می

 گیری شده باشد اما به دلیل تفصریلی برودنهای مرکز پیاین مباحث در اندیشکده»ممکن اس( گفته شود:  
های مهم و تخصصری امااوالا آیا نباید آ ار این بحث« آن، در این سند ر که به دنبال اختصار بوده ر نیامده اس(.

در سند ر و لو در حد ی  یا چند عبارت و قید ر مشهود باشد و آیا نباید این مباحث به نحوی ر و لو اجمرالی ر 
بگان دعوت کرد تا به ن د و بررسی سند بپردازند و سپس آن توان از نخدر تعابیر سند منعکس شود؟!  انیاا آیا می

مباحث اصلی را در دسترس آنها قرار نداد؟ عدم انتشار اسناد پشتیبان ر که حاکی از آن مباحث اصلی باشرند و 
   آورند ر به چه معناس(؟! زمینه قضاوت را نسب( به سند را فراهم می
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سرال بررای طراحری  20قابل توجه اسر( کره انتخراب زمران  ، این نکته«نیم قرن آینده»در بررسی عبارت 
گردد که این مدت، زمانی اسر( کره بررای تغییرر اندازها در ادبیات تخصصی موجود به این مساله باز میچشم

و الگوها در ادبیات رایج دنیا،  اندازهانسل تکنولوژی الزم اس(؛ یعنی استدالل محتوایی برای تعیین زمان چشم
ناظر به محوری( تکنولوژی و تغییر م یاس آن اس(. اما اگر سند الگوی پایه به دنبال تغییر و تحرول در عرصره 
صنع( و تکنولوژی موجود نیس(، حداقل باید بازه زمانید مدنظرش را با توجه به این استدالل رایج در مجرامع 

شود. گرچه الگوی اسالمی ایرانی باید ی نیز در مباحث مرکز الگو دیده نمیتخصصی تعیین کند که چنین توجه
معنوی( و اخالق را به عنوان امر حاکم بر تکامل مادی و تکنولوژی و صنع( بداند و بر این اسراس، اسرتدالل 

ای تغییرر خود برای تعیین بازه زمانی را بر ی  تحلیل روشن از روند ارت ا  اخرالق و معنویر( و زمران الزم برر
 م یاس آن استوار کند.  

البته ممکن اس( ادعا شود که انتخاب زمان پنجاه ساله به دلیل تکیه به بیانات م ام معظرم رهبرری در ایرن 
رابطه بوده اما باید توجره داشر( کره وظیفره و شرلن مرکرز تخصصری و نخبگرانی اسر( کره در همراوردی برا 

اللی متین برای این بیانات، به پشتیبانی تئوری  از آن بپردازد و نه های موجود کارشناسی، با تولید استداستدالل
های که اگر برای این بخش از سند، به بیانات رهبری تکیه شده، بخشکه صرفاا آن را تکرار کند. عالوه بر ایناین

تخصصری دانشرگاه یرا دیگری از سند نیز وجود دارد که رهبری بیاناتی ناظر به آنها دارند، اما در آنها از ادبیات 
هایی باید از این بیانات استفاده کررد و در حوزه استفاده شده و روشن نیس( که از نظر مرکز الگو، در چه بخش

 شود؟هایی چنین ضرورتی احساس نمیچه بخش

باید روشن شود چه استداللی برای گزینش زمان پنجاه ساله وجود دارد و به چه دلیلی این م دار از بنابراین 
توان در شرح این تعبیر گف(: باید تصویری کیفی و محتوایی از قبرل و زمان برای الگو انتخاب شده اس(؟ می

بعدد این بازه زمانی اراپه شود تا بتوان بر اساس آن به قضاوت پیرامون گزینش این م دار از زمان پرداخ(؟ یعنی 
ا به دلیل کدام کیفی( خاص از تغییررات اسر( روند تغییرات جامعه در طول پنجاه سال به چه نحوی اس( و آی

که باید پس از پنجاه سال، دگرگونی اساسی در الگو ایجاد کرد؟ آیا مثالا بعد از پنجاه سال، تمدن نوین اسالمی 
ایرانی مح   شده و باید گام بعدی را برداش( و لذا باید الگو را اصالح نمود؟ بنابراین برای قضراوت در مرورد 

 به پنجاه سال باید پاسخ سواالت فوق از طرف مرکز الگو اراپه شود. قید زدن الگو

قرن آیندهدر نیم  
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اندازها از نظر کّمی نیز انتخاب پنجاه سال با موضوعات تح( شمول الگو سازگار نیس(. مرثال اگرر چشرم
انداز را برای تح   الگرو شود، پس باید دو یا سه چشمبیس( ساله هستند و الگو امر حاکم بر آنها محسوب می

سال. همچنین اگر امرری حراکم برر  50سال روبروییم و نه  60یا  40نظر گرف( که در این صورت با زمان  در
 الگو نیز وجود دارد، باید نسب( این زمان با زمانی که برای امر حاکم بر الگو در نظر گرفته شده سنجیده شود.

به زمانی از قبیل چهار یرا « الگوی پایه» که اساساا قید زدند البته اشکال دیگری نیز قابل طرح اس( و آن این 
دار و پنج دهه، صحیح و معنادار اس(؟! گرچه در مباحث گذشته تاکید شده کره اساسراا الگرو یر  امرر زمران

زننرد ای که حرکر( و تغییرر را رقرم میدار اس( اما اگر در الگوی پایه به توصی  از عوامل اساسی و پایهمکان
شناسی و فلسفه تکامل تاریخ شناسی و جامعهشناسی و انسانای و مبنایی که جهانهپرداخته شده و اموری ریش

های پایه و کالن در مدت زمانی از قبیل پنجاه سرال کنند، مبادرت شده؛ روشن اس( که این تحلیلرا تبیین می
و کلی( و ضررورت  ها را دارای  باتکنند! خصوصاا بنابر مبنای ادبیات تخصصی حوزه که این عرصهتغییر نمی

داند. مبنای مختار نیز گرچه برای این امور روند تغییر و تکامل قاپل اس( اما فی المثل باید توجه داش( کره می
تغییر مبنایی در منط  به عنوان ابزار سنجش بشری پس از بازه زمانی چند هزار ساله مح   شرده؛ یعنری تغییرر 

می و مجموعه پس از دو یا سه هرزار سرال رخ داده اسر(. بره م یاس در منط  از منط  صوری به منط  سیست
هرای پرردازد بایرد بازهمی« اصل حرکر( اجتمراعی و چگرونگی آن»تعبیر دیگر اگر الگوی پایه به تبیین عواملد 

اما اگر موضو  بحث، عوامل حرک( و تغییر جامعه در وضعی(  1تری را برای آن مطرح کردزمانی بسیار طوالنی
رسد تصور اس( گرچه در این صورت به نظر میهای پنج، ده، بیس( یا پنجاه ساله قابلطرح زمانفعلی اس(، 

دهد کره متاسرفانه تردقی  و تعمیر  مناسربی از خارج شود. این بحث نشان می« الگوی پایه»بحث از موضو  
نشرده و اال در چنران  اراپره« الگوی تفصریلی»و تفاوت آن با « الگوی پایه»سوی مرکز الگو پیرامون حد و مرز 

 شد.الذکر تعیین تکلی  میهای فوقبایس( گمانهبحثی می

« بررسی بیانات م ام معظم رهبری پیرامون الگوی اسالمی ایرانی پیشرف(؛ ت ریر تحلیل تکمیرل»در کتاب 
علومی کره نحروه های طور که پایهالبته باید توجه داش( همان»: آمده اس(اف پذیری و تغییر الگو درباره انعط

های طوالنی تغییر نخواهد کرد )مانند فیزیر  کوانتروم ، هنگرامی کره کند تا مدتزندگی بشری را متحول می
های ناشی از آن طی شود و در نتیجه، های موجود در روند تولید ی  الگوی جدید و تغییرها و انعطافوخمپیچ

کره کمرا این« های طوالنی قابل تغییرر نخواهرد برود.مدت مدل نهایی برای اداره کشور به دس( بیاید، طبعاا تا
کند ر نیرز زمران خاصری بندی عوامل تغییر اجتماعی را بیان میعناوین جدول الگوی تنظیم برنامه ر که صورت

 .کندها جریان پیدا میر همه زمانندارد و به دلیل شمولی( آن بر چگونگی حرک( د

                                                           
سوره انفال ر که قدرت م ابله مومنین با کفار را  65و  64ت سال به طول انجامیده و از سوی دیگر با تکیه بر آیا 500گیری تمدن مدرنیته حدود شکل باید توجه داش( که .1

 ند.کساله را طل  می 250 تا 50بین  زمانیطی  گیری تمدن اسالمی که شکل این تخمین را مطرح کرد توانمی دهم مطرح کرده ردوم تا ی در طیفی از ی 
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و نیرروی انسرانی و م ردورات بکاررفتره در « سرازمان الگرو»این فراز شاید تنها عبارتی اس( که به بخرش 
بررسی بیانات م ام معظرم رهبرری »در کتاب « حسینیه اندیشه»طراحی آن انصراف دارد و لذا تمام مباحثی که 

مرکز الگو بیان شده، قابلی( طرح در ن د سازمان « پیرامون الگوی اسالمی ایرانی پیشرف(؛ ت ریر تحلیل تکمیل
 کند. پیدا می

اوال تعبیر فوق، فاقد ی  توضیح فنی پیرامون کیفی( مشارک( متفکران اس( و این در حرالی اسر( کره بره 
عنوان مثال در کتاب مبانی نظری برنامه چهارم توسعه، به برخری الگوهرای بکاررفتره در جهران بررای جلر  و 

اندازها اشاره شده که از جمله آن، برنامه ملی وزارت علوم آلمان در احی چشمهدای( مشارک( متفکرین در طر
افزارهایی )یا بره تعبیرر دیگرر این زمینه اس(. در واقع جل  مشارک( متفکرین و هدای( آن در تولید چنین نرم

بررای مدیری( تح ی اتد الگو  دارای ادبیات تخصصی و ابزارهای علمی در جهان اسر( کره رونرد خاصری را 
نویس موجود، تکلی  خود را با آن مشخص نکررده و کند اما پیشها و گزینش گمانه برتر طی میگردش گمانه

افرزار مشرارک( و کره، نرماکتفرا کررده اسر(. توضریح آن« مشارک( گسترده»به عباراتی کلی و غیرفّنی از قبیل 
هیلت استفتا  اس( که ی  م وله فردی اندازی همفکری در ادبیات تخصصی حوزه، برگزاری درس خارج و راه

بخشی، ندارد. اما در ادبیات دانشرگاه و باشد و تناسبی با الگو به عنوان ی  م وله سازمانی و میانیا گروهی می
شرود و های تح ی راتی انجرام مییافته، جل  مشارک( متفکرین و نخبگان توسط سرازماندر کشورهای توسعه

ها به اطرال  متفکررین کشرورهای دیگرر ها و کنفرانسدهای آن از طری  همایشها و دستاورسپس آخرین ایده
رسد تا با ایجاد حساسی( و عالقه برای آنها، این افراد برای رفع نیازهای تح ی ات جدید و پاسخ به سوالهای می

ها و گمانرههرا بررای گرردش هرا و کنفرانسآن به کار گرفته شوند. البته مدیری( علمید خاصی در ایرن همایش
ای بره ایرن رونردهای نویس سند الگروی پایره، هریچ اشرارهگزینش گمانه برتر جریان دارد اما این فراز از پیش

 تخصصی و نحوه استفاده از آنها ندارد بلکه دچار برخوردی عامیانه با این موضو  شده اس(.

سالمی ایرانی پیشرف( ناظر به ی   انیا از آنجا که قبال گفته شد سفارش علمی رهبری برای طراحی الگوی ا
ساب ه و نوین اس(، لذا سازماند تولید کننده این محتوا نیرز بایرد برا آن تناسر  داشرته باشرد و اگرر محتوای بی

افزارهای مدیری( تح ی ات در حوزه و دانشگاه بره همران نوآوری سازمانی در کار نیس( حداقل این بود که نرم

نظران ایرانیران و صاحباین الگو با مشارکت گسترده متفک  
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گرف( تا سرازمان بتوانرد بره نحروی بلکه با قیود متفاوتی مورد استفاده قرار میشد شکل متداول بکارگیری نمی
 که مانع آن باشد. واقعی پشتیبانی برای تولید محتوای جدید را انجام دهد و نه این

های گونه که اصل ان الب اسالمی برای ب ا  و تداوم خود اقدام به ایجاد نهادها و رویهبه عبارت دیگر همان
توانرد بردون کرد، این الگو نیز ر که به تعبیر م ام معظم رهبری محصول ان الب اسالمی اسر( ر نمیجدیدی 

های معمول، روند تولید خود را به درسرتی طری کنرد. بنرابراین سرند هیچ نو  تغییر نهادی و سازمانی در رویه
و نره بره قیرودی کره بایرد بره  ای کرردهنویس نه به ادبیات موجود در عرصه مدیری( تح ی اتد الگو اشرارهپیش

 روندهای متداول اضافه شود و آنها را تغییر دهد، توجهی داشته اس(.

الزم اسضت یضك کضانون »که در عمل، رهنمود مهم رهبری مبنری برر ها چیزی نبوده جز ایننتیجه این غفل(
ه به وجود خواهد آمد. باید جائی باشدمرکزی و ستادی به وجود بیاید و ان که این حرکضت را در انحاضار  شاءاللَّ

نگیرد. ما از آن مرکز توقع نخواهیم کرد که این کار را او انجام دهد؛ بلکه توقع خضواهیم کضرد کضه او ایضن حرکضت 
یر نظر بگیردم از آنها خبر بگیردم به آنها کمك کندم پشضتیبانی های گونضاگون بکنضد؛ عظیم نخبگانی در کشور را ز

ن ب شده و مرکز الگو به جای پشتیبانی از حرک( نخبگانی کشور،  «ف نشود.جوری باشد که این حرکت متوق
هرا بررای خود مست یماا روند تولید الگو را به دس( گرفته و با ایجراد چنرد اندیشرکده و دعروت از برخری چهره

امون تولیرد های درونی پیرها، به بحثتفاهم برای گزینش این چهرهفعالی( علمی بدون اراپه معیار معّین و قابل
الگو پرداخته و مشارک( عموم نخبگان و متفکرین را به شدت محدود و منحصر کرده؛ خصوصراا برا توجره بره 

ای با روند شده)به عنوان بستر حضور آزاد نخبگان  هیچ رابطه تعری « های ساالنه مرکز الگوکنفرانس»که این
کره حتری بارتر این( عمرالا قطرع شرده اسر(. تلسر تدوین الگو نداشته و این ارتباط مهم بین ایرن دو فعالیر

مردیری( علمری بررای  کرد، ازهای ساالنه نیز که باید فضای بیشتری برای مشارک( نخبگان فراهم میکنفرانس
شده، اغلر  اجرازه بهره بود و کثرت زیاد م االتد پذیرفتهبندی آنها بیها و جمعگردش اطالعات و طرح گمانه

های مختل  کنفرانس برای اراپره ی سالنکرد بلکه هیات رپیسهررسی و چالش را فراهم نمیگونه بحث و بهیچ
حجم عظیمی از م االت تعیین شده، ناچار بودند از هر گونه بحث و گفتگو پیرامون م االت جلروگیری کننرد و 

 طرفه تبدیل نمایند! جلسات را به تریبونی ی 
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بیشتر بره « بینی و اصول اسالمیاساس جهان بر»توان به چهار بخش تجزیه کرد: تعبیر به این عبارت را می
کند و بر ادبیات ان الب دالل( می« های ان الب اسالمیارزش»ادبیات تخصصی حوزه انصراف دارد، عبارت 

نیز « های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده پژوهانه تحوالت جهانیطب  روش»تعبیر به 
 گاه و حاکی از مباحث تخصصی آن اس(.برخاسته از ادبیات دانش

گرچه به نحوی داّل بر توجه به « م تضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران»در این میان، تعبیر به  
را معنرا « الگروی اسرالمی ایرانری»در « ایرانری»فرهنگ ایرانی و سواب  تمدنی آن پیش از رنسانس اس( و قید 

توانرد بره ادبیرات در معنای فوق منحصرر نیسر( بلکره می« اجتماعی و اقلیمیم تضیات »کند اما عبارت می
تخصصی دانشگاه و مباحث مربوط به مزی( نسبی و آمایش سرزمین و ت سیم کار جهانی اشاره داشرته باشرد. 

فرهنگ ارزیابی را در عمل به عنوان ی  ُخرده« فرهنگ ایرانی»البته روشن اس( که ادبیات تخصصی دانشگاه، 
پذیرنرد و برر هویر( مسرت ل کند که منحّل در فرهنگ توسعه اس( اما برخی ایرانیان چنین دیدگاهی را نمییم

رسد متن سند از طری  تاکید برر فرهنگ ایرانی و ضرورت حضور آن در طراحی الگو تاکید دارند که به نظر می
توان گفر( کره (. پس به طور خالصه میمیراث فرهنگی ایران، به دنبال همراهی با این گروه از جامعه بوده اس

این فراز از سند به دنبال اشاره به چهار فرهنگ حوزه )اسالم ، دانشگاه )غرب و توسعه ، ان الب و ایرران بروده 
 اس(.

 

 با و اسالمی انقالب هایارزش و اسالمی اصول و بینیجهان اساس بر و
 طبق بر ایران، فرهنگی میراث و اقلیمی و اجتماعی مقتضیات به توجه
 آینده مطالعه و بشری دستاوردهای از استفاده با و علمی هایروش

جهانی تحوالت پژوهانه  
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چیس(؟ از ی  « اصول اسالمی»با « بینیجهان»پیرامون این عبارت، اوال این سوال مطرح اس( که تفاوت 
بره چره « اصول اسالمی»گردد اما به مباحث اعت ادی و فلسفی باز می« بینیجهان»سو روشن اس( که عبارت 

فی چرون کرالم و ف ره و اصرول و کردن این عبارت به این منظور بوده که علوم و معرارمعناس(؟ احتماالا اضافه
حدیث و عرفان و سایر معارف حوزوی نیز در کنار فلسفه و منط  قرار گیرد و به رسمی( شناخته شود ترا بتروان 

های مختل  حوزوی بر این نکته تاکید کرد که همه معارف حوزوی در ایرن الگرو مردنظر بروده در م ابل نحله
شدن سند به اکتفا  به برخی معارف حوزوی و واگذاشرتن بخرش هماس(. به عبارت دیگر برای جلوگیری از مت

دیگر آن، این عبارت به نحو مبهم و اجمالی اضافه شده تا بتوان به شمولی( و عمومی( آن استناد کرد. اما چنین 
برقررار نشرده و « ف ره و عرفران و فلسرفه»مند میران پذیرش نیس( زیرا هنگامی که نسبتی قاعدهبرخوردی قابل

طراحی الگو بر آن تکیره دارد  گانه برطرف نگردیده و محوری کههای سهتالفات روشی و محتوایی این نحلهاخ
کند بلکه صررفاا های علمی را حل نمیزدند همه این معارف و تللی  تصنعی میان آنها چالشمعّین نشده، جمع
اسر( کره بهرحرال و در رونرد عینرید دهد. این در حالی شدن اختالفات سیاسی کاهش میزمینه را برای علنی

اند در این صورت، تنها طراحی الگو، به ی  محور علمی تکیه شده و ب یه علوم بمثابه تابعی از محور قرار گرفته
داشتن اهالی علومی اسر( کره جایگراه نگهراضی« اصول اسالمی»ای مبهم و مجمل همانند کارکردد طرح واژه

توان به این م ایسه توجره ها داده نشده اس(! برای وضوح بیشتر مطل  میاصلی در طراحی الگو به تخصص آن
  در نهای( به 1362تا  1348الهاشمی در فاز اول مجاهدت علمی خود )از سال کرد که مرحوم عالمه حسینی

ه اسالم ب« مند و روشمندقاعده»های حوزوی، تنها علمی که نتایج آن به نحو این امر تکیه کرده که از میان دانش
های عملیره اسر( و لرذا بایرد برا تولیرد منطر  شود، ف ه و احکام موجود در رسالهو شار  م دس منتس  می

نامه اجرایری بررای تح ر  احکرام ف ره در عرصره حکومر( و نظرام همر( گماشر( و شناسی، به آیینموضو 
در   ی( و تکمیل کررد. متاسرفانهشناسید متناس  با آن ت وهای علمیه را با موضو شناسید موجود در حوزهحکم

هرای تخصصری بره چشرم نویس، نه تنها چنین صراح( علمری و تعیرین تکلیر  نسرب( بره چالشمتن پیش
های ضرروری و های مبهم و مجمل، تالش شده تا از ورود به ایرن عرصرهخورد بلکه به عکس با تعبیه واژهنمی

 نگرفتند الزامات تولید الگو ندارد.جدیحیاتی اجتناب شود که این عمالا معنایی جز 

اسرتفاده « بینی اسرالمی داردهای ان البی که ریشه در جهانبر اساس ارزش»حداقل باید از تعابیری مانند  
های حوزوی به محوری( ادبیات ان الب ارجرا  شرود. امرا مرتن سرند، همره کرد تا اختالفات موجود در نحله

  اسالمی اصول و بینیجهان اساس بر و
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ها نشود و وضع اهی را به صورت یکسان در کنار هم قرار داده تا وارد چالشمعارف حوزوی و ان البی و دانشگ
موجود حفظ شود و حتی حاضر نشده به صرورت سیاسری و غیراسرتداللی، ادبیرات ان رالب را در مرورد ایرن 
اختالفات حاکم قرار دهد تا امکان پیشبرد عملی کار فراهم شود. هنگامی که حتی چنرین برخرورد ابتردایی برا 

دغدغه نویسندگان نبروده و اال بهرحرال « عرصه تح   و عمل»شود عمالا به این معناس( که له انجام نمیمسا
اکنون در نهادهای ان البی و که همبرای عمل و عینی( باید ی  مرجع داوری و حل اختالف معین کرد؛ کما این

ورز، اختالفرات را در عمرل پایران ههای اندیشراند تا با نظر خود در هیئ(جبهه فرهنگی، اشخاصی معین شده
  دهند.

شرود: نیز اشکالی کره در کلیرات بحرث ذکرر شرد، مطررح می« بینی اسالمیبر اساس جهان»اما پیرامون 
را حد اولیه « بساط(»ای استوار اس( که شناسی و فلسفههای علمیه بر پایه معرف(بینی موجود در حوزهجهان

« ترّکر »که ریاضیات و ع النی(د پشتیبان الگو و مدل موضوعاا برر اسراس  خود قرار داده و این در حالی اس(
شکل گرفته و لذا اساس قرار گرفتن ی  ع النی( بسیط برای ع النیتی مرک  محل تلمل و اشرکال اسر( و یرا 

لکه حتری حداقل باید بیانی علمی در این زمینه اراپه شود. اما متن سند نه تنها خود به این مساله مهم نپرداخته ب
اند؛ همانند تئروری اند نیز اشاره نکردههایی که به نحوی به این مساله پی برده و در صدد حل آن برآمدهبه نظریه

شناسی ع لی و برهانی به امور تجربی الله جوادی آملی که با تعمیم معرف(آی(« قبب و بسط بین ع ل و ن لد »
های مضافد جناب آقرای خسرروپناه کره بره همرین امرور وری فلسفهآور این مساله را دنبال کرده یا تئو اطمینان

ها برای هایی از جامعه نخبگانی احساس شده که معارف موجود در حوزهپرداخته اس(. یعنی بهرحال در بخش
« اداره کشرور»بررای « بینیاساس قررار گررفتن جهران»پشتیبانی تئوری  از نظام دچار خألهایی اس( و درباره 

کردن مفاهیمی جدید به این معارف، به ترمیم و تکمیل آن پرداخ( اما سرند ود دارد و باید با اضافهسواالتی وج
های موجود نیز های نخبگانی جامعه باشد و حتی آن را ارت ا  دهد، از تالشنویس که باید محصول تالشپیش

مشکل نسب( بین بساط( و ترکر   ها هم از نظر مبنای مختار،تر قرار گرفته؛ گرچه همین تالشبه مرات  ع  
، دارای دو گزینه برود «مبانی»، بخش 94نویس سال که حداقل در پیشبارتر اینرا برطرف نکرده اس(. تاس 

نویس جدید، این گزینه و امثرالد ایرن الله جوادی تنظیم شده بود اما در پیشکه یکی از آنها بر اساس نظریه آی(
 به عباراتی کلی و روبنایی اکتفا شده اس(. ای مطل اا حذف وهای ریشهتوجه
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 : ابالغیمتن سند 

 

« بینی و اصرول اسرالمیجهران»برا « های ان الب اسرالمیارزش»ابتداپاا این سوال مطرح اس( که تفاوت 
چیس(؟ اگر اموری مانند استکبارستیزی، شدت در برابر دشمنان و رحم( با دوستان، توجه بره مستضرعفین، 

ود، روشن اس( که همه ایرن های ان الب اسالمی معرفی شزیستی، م ابله با اشرافی( و... به عنوان ارزشساده
امور در منابع اسالمی ذکر شده و متخذ از اصول اسالمی بلکه نفس اصول اسرالمی اسر(. پرس چره تفراوت 

در پاسخ به این توان تحلیل علمی دقی ی رسد تنها زمانی میمعناداری بین این دو تعبیر وجود دارد؟! به نظر می
بره  1یان ادبیات تخصصی حوزه و ادبیات ان الب پرداخته شرود.شناختی مبه تفاوت جامعه سوال مطرح کرد که

هرا بره پررورش داری، امری اس( که ادبیات حوزه متکفل آن بوده و با عزاداریعبارت دیگر ی  تعری  از دین
های مردم )سیاس( ، با تبلیغ و بیان احکام و اخالق و معارف الهی به پرورش فکری مردم )فرهنگ  و با انگیزه

ها ها و مکانپردازد و این روند در تمامی زمانهای خیریه به پرورش عملی مردم )اقتصاد  پرداخته و می(فعالی
گیری شده و در طول دوران بعد از غیب( به نحو یکسان وجود داشرته و ترداوم پیردا کررده و به صورت  اب( پی

 د.که وضعی( نظامات اجتماعی چگونه باشادامه خواهد داش( فارغ از این

داری نیز در طول صد و پنجاه سال گذشته و در پی مبارزات برخری ف هرای اما تعری  عینید دیگری از دین 
تعریر  « درگیری با کلمه باطرل و نظرام طغیران»داری را در سطح اصلی خود به عظام شیعه پدید آمده که دین

ایمان در توازن قوا با جبهه کفر و نفاق  کند و احکام و اخالق و معارف را به ابزاری برای ت وی( قدرت جبههمی
نماید و به این صورت پرورش سیاسی را در استکبارسرتیزی، پررورش فرهنگری را در اقامره فرهنرگ تحلیل می

بینرد. بره عبرارت دیگرر بردون طلبی و پررورش اقتصرادی را در کرار جهرادی و نهادهرای ان البری میشهادت
هرای ان رالب معنرای محصرلی در فلسفه تاریخ الهی، سخن از ارزشکردن ان الب اسالمی در جریان تئوریزه

شرود و تفراوت معنراداری برا آن پیردا کند و در ادبیات تخصصری حروزه منحرل میفرهنگ تخصصی پیدا نمی
گرردد. بره بیران دیگرر آنچره تل ی می« بینی و اصول اسالمیجهان»وجه برای معنای کند بلکه تکراری بینمی

نظیر امام و رهبرری در دوران مبرارزه و حاکمیر( اسر( کره در می را رقم زده، مدیری( بیهوی( ان الب اسال
شرکل گرفتره و احکرامی خراص بررای امر( و « کفر، نفاق، ایمان»ارتباط مست یم با زمان و مکاند سه دستگاه 

                                                           
از « بررسی بیانات م ام معظم رهبری پیرامون الگوی اسالمی ایرانی پیشرف(؛ ت ریر تحلیل تکمیل»کتاب توان به گفتار اول از . برای تفصیل بیشتر در این زمینه می1

 مراجعه کرد. «حسینیه اندیشه»  انتشارات

  اسالمی انقالب هایارزش
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یان، توسرط حاکمی( مطرح کرده و این غیر از احکام و اخالق و معارف  ابتی اس( که فارغ از محیط نظام طغ
 شود.   ادبیات تخصصی حوزه برای آحاد مکلفین مطرح می

بود که بیشتر به وجه نظری و مبنایی انصراف « های ان الب اسالمیارزش»البته تمامی مباحث فوق ناظر به 
دارد و لذا بحث از ضرورت تئوریزه شدن ان الب در آن مطرح شد اما مساله بسیار مهرم آن اسر( کره ادبیرات 

ب به عنوان ی  واقعی( بزرگ و عظیم ر که معادالت قدرت را به هم ریخته ر باید به نحو عینری نیرز مرورد ان ال
و روند مدیری( امرام و  «تجربیات عینی انقالب در اداره کشور»بررسی قرار گیرد و به طرح عباراتی از قبیل 

در سرند بگنجانرد و ایرن مسراله  رهبری بر حرک( عمومی کشور منجر شود و تصویری از این مدیری( عینی را
جانبره توانسرته از مهم را مطرح کند که این مدیری( الهی با حفظ فاصله خود از ادبیرات توسرعه پایردار و همه

های بعدی در طراحی الگوی اسالمی و گیری مادی بر ان الب جلوگیری کند و باید پشتوانه گامحاکمی( جه(
  سعه قرار گیرد. جانبه با الگوی توم ابله علمی و همه
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 :ابالغیمتن سند 

 

این عبارت در ادبیات تخصصی دانشگاه، به مبراحثی از قبیرل مزیر( نسربی و آمرایش سررزمین منصررف 
منرد و های محلی را به صرورت قاعدهمزی(ای و استانی نیس( بلکه باید این شود که تنها به صورت منط همی

التزاید به عنوان هدف اصلی المللی و جهانی متصل و هماهنگ کرد. در واقع رفاه داپمشده به اقتصاد بینتعری 
بر اس( و لذا بدون ت سیم کار جهانی و تعیین مزی( نسبی برای هر کشور یا منط ره الگوی توسعه، بسیار هزینه

ا هر کشوری باید مت ضیات اقلیمی و جغرافیایی و طبیعی خود را به اهرمی بررای اتصرال و یابد و لذتح   نمی
آور قافله تمدن بشری همگام شود همکاری عمی  با اقتصاد جهانی تبدیل کند و از این طری ، با سرع( سرسام

دقی را بره ادبیرات ماندگی نجات پیدا کند! پس هنگامی که برای عبارت فروق قیردی قررار داده نشرود و از ع  
کند و متن الگوی اسالمی پیشرف( را به مؤیدی بررای تخصصی موجود )ادبیات توسعه غربی  انصراف پیدا می

طور که در کلیات گفته شد عدم تن ریح مبنرایی از پس همان کند.ای تبدیل میاستراتژی  توسعه جهانی و منط ه
گاه«پیشرف(»و « توسعه»تفاوت بین  به ادبیات توسعه را در پی خواهد آورد که این بخرش از  ، گرفتاری ناخودآ

متن، یکی از مصادی  بارز همین غفل( اس(. البته ضرورت استفاده از مزی( نسربی منراط  مختلر  کشرور 
انکارناپذیر اس( اما مهم آن اسر( کره ایرن امرر برر اسراس سرودآوری بررای افرزایش رفراه غربری مردیری( و 

 خالق ایثار برای افزایش قدرت اسالم؟سازماندهی شود یا بر مبنای ا

 

 

 

 

 

 

 و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 :ابالغیمتن سند 

 

های روش»کند زیرا م صود از در این بخش، نکاتی که در ن د کلیات سند بیان شد، وضوح بیشتری پیدا می
کنرد و بره ادبیرات اجتماعی نیز جریران پیردا میقاعدتاا به روش تح ی  دانشگاه اشاره دارد که در علوم « علمی

گردد. در واقع روش تح ی  در علروم اجتمراعی بره معنرای عرام آن قاعردتاا جانبه منتهی میتوسعه پایدار و همه
کنند کند و با تحلیل عوامل تغییر و محاسبه آن تالش میاصول شاملی برای حرک( جامعه و تغییرات آن بیان می

ضعی( موجود به وضعی( مطلوب حرک( دهند. البته در مباحث گذشته سرواالت و اشرکاالتی تا جامعه را از و
پیرامون این روش فهم تغییرات و کنترل آن طرح گردید و بیان شد که گزینش عوامل تغییرر برر اسراس فلسرفه و 

واند به دو نحو تسازید شی متغیر میشود و لذا سادهنسب( میان آنها بر اساس اخالق و هدف مطلوب انجام می
گیری و اعت ادات و مکت  )کفر یا ایمان، خداپرستی و دنیاپرستی  برر آن حراکم اسر(. صورت پذیرد و جه(

توانند ابزاری برای تولید الگرویی باشرند های علمی که به این مساله اساسی توجه نداشته باشند، نمیپس روش
 جریان داشته باشد.که قرار اس( وص  اسالمی( و توحید و خداپرستی در آن 

اما اگر بیان فوق مدنظر قرار نگیرد و ادعا شود که این روش ی  امر عام و مشتر  بین همه مکات  اسر( و 
اوصاف ارزشی در آن راه ندارد، آنگاه الجرم باید پذیرف( که این روش عاّم در موضو  اداره کشور بکرار رفتره و 

دی موجود برای حاکمی( اس( و لذا تمامی کشورهای جهان در های کاربرای پدید آورده که همان نسخهنتیجه
حال استفاده از دستاوردهای این روش هستند. روشن اس( که در این صورت، ضرورتی برای طراحری الگروی 

 اسالمی ایرانی پیشرف( وجود نخواهد داش(.

اشاره شده، فرض دیگر این اس( که « هاروش»جمع بسته شده و به « روش»البته از آنجا که در اینجا کلمه 
های خراص و بخشری داللر( کنرد؛ گرچره م صود از روش علمی در اینجا معنای عاّم آن نباشد بلکه بر روش

ری اس( و اشکال عرامی های خاص و بخشی حاکم بوده و در آنها جااصول عاّم روش تح ی  بهرحال بر روش
رسد تکیه به عبرارتد های خاص نیز جریان خواهد داش(. فارغ از نکته فوق به نظر میکه مطرح شد، در بخش

بسیار مبهم و فاقد اتخاد موضع روشن در مساله روش اس( زیرا بهرحال مح   یا سرازمان « های علمیروش»
های علمی، ی  روش یا ترکیبی خاص از چنرد روش شتح ی  در تناس  با موضو  تح ی  خود باید از بین رو

های موجود استفاده نماید. یعنی که بدون بیان معیار و قاعده و موضع خود، از همه روشرا گزینش کند و نه این
بخشی بودند موضو  تح ی  ر از چند روش استفاده کند، باید حتی اگر سازمان تح ی  به دالپلی ر از جمله میان

ها برقرار کند و حدود و  غور بکارگیری یرا کنارگذاشرتن هرر یر  را معرین نمایرد و را میان روشنسب( خاصی 

های علمیبر طبق روش  
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ترکی  و نظام متناسبی از آنها طراحی کند و به عبارت دیگر نوعی هماهنگی میان آنها فراهم آورد که خود بخش 
سازی ات علمی برای هماهنگمهمی از روند تح ی  اس(، اما عبارت سند، داّل بر رعای( و مالحظه این الزام

رغم اشتمال بر اجزا  متکثر، خود دارای ی  وحدت ح ی ی اسر( و ها نیس(. به عبارت دیگر الگو علیروش
های مختل  استفاده شود اما در سطح وحدت الگو ر کره های آن از روشهرچند ممکن اس( در زیرمجموعه

که به نحو انضمامی ز به ی  وحدتد ترکیبی برسند و نه اینها نیاین پاراگراف، متصدی بیان آن اس( ر باید روش
هرای ها در این نرو  تح ی ساز روشدر کنار یکدیگر قرار بگیرند! البته ممکن اس( گفته شود که امر هماهنگ

نگر در دانشگاه اس( که این گفتره، نادرسر( نیسر(؛ امرا سروال آن کاربردی، خود منط  سیستمی و مجموعه
ن دارای این صراح( نیس( )و از منط  سیستمی یا حداقل از روش تح ی  در علوم اجتمراعی اس( که چرا مت

که دارای چنین تصریحی نیس(، اکتفا کند؟ شاید به این « های علمیروش»نام نبرده  و ترجیح داده به عبارتد 
کم برر آن را نیرز های کاربردی و روش حاکم برر آن، علروم حروزوی و روش حرادلیل مرکز الگو در کنار تح ی 

گذارد و چالش پذیرفته و چنان تصریحی در این فضا، بر دوگانگی و عدم وحدتد منط ی در این الگو صحه می
 کند!ساز میان این دو را بارز و ظاهر میو فاصله بین منط  حوزه و دانشگاه و ف دان امر هماهنگ
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 :ابالغیمتن سند   

 

کررد، مالحظره اگر مرکز الگو حداقل به بیانات رهبری در موضو  کار خود یعنی طراحی الگرو مراجعره می
 اند: های راهبردی تصریح کردهنمود که م ام معظم رهبری در اولین نشس( اندیشهمی

وجضود داردم  ما برای به دست آوردن علمم هیچ محدودیتی برای خودمان قائل نیستیم. هضر جضائی کضه علضم»
بسته و کورکورانضه ی صحیح وجود داردم به سراغ آن خواهیم رفت؛ منتها چشممعرفِت درست وجود داردم تجربه
های ان الب ر کره ادعرا شرده ایرن الگرو برر یعنی بر اساس ادبیات و ارزش «چیزی را از جائی نخواهیم گرفت.

حال چرا نیس( بلکه دارای قیود و شروطی اس(. اساس آن طراحی شده ر استفاده از دستاوردهای بشری مطل  
به این قید مهم م ّید نشده و به صورت مطل  آمده و  انیرا و مهمترر از آن « استفاده از دستاوردهای بشری»اوال 
گیرری کنرد و تبیینری های علمری رهبرری را پیکه مرکز الگو به عنوان ی  مرکز نخبگانی کره بایرد سرفارشاین

بد، چه توضیح و تحلیلی از اسرتفاده غیرکورکورانره دارد؟! برر مبنرای مخترار ابترداپاا بایرد تخصصی برای آن بیا
« نظرام اسرالمی اضرطرار علمرید »م ید کرد و آن را ناشی از  «دوران گذار»استفاده از دستاوردهای بشری را به 

قرار داد و آن را متناس  برا آن مورد استفاده « تغییر در الگوی تخصیص»دانس( و  انیاا دستاوردهای بشری را با 
البته ایرن پیشرنهاد بررای ایجراد فضرای مباحثره نیازهای ان الب اسالمی در درگیری با کفر جهانی بکارگرف(. 

مطرح شد اما متاسفانه مرکز الگو نه تنهرا بره « کورکورانه نبودن استفاده از دستاوردهای بشری»نخبگانی درباره 
اخته بلکه حتی عبارتی که حتی به صورت ظاهری داّل بر این قید باشد را نیز تبیین تخصصی از این قید مهم نپرد

اساساا یکی از مهمتررین »حذف کرده اس(! در صورت حذف چنین قیودی، بسیار منط ی اس( که گفته شود: 
منردی از آن دستاوردهای بشری، خود الگوی توسعه غربی اس( که کشورهای مختل  در حال اسرتفاده و بهره

و روشن اس( که بدون این قیود، باز هم مرکز الگو به دس( خود، موضو  کار خود را از اساس منتفی « دهستن
 کرده اس(! 

توان به این نکته نیز توجه کرد که اساساا دسرتاوردها و تجرارب یر  امرر افزون بر دیدگاه ادبیات ان الب می
تجربره و دسرتاورد در  1ود بلکه حداقل سه نو مشتر  بین ابنا  بشر نیس( که به صورت قهری و طبیعی واقع ش

حیات بشری شکل گرفته که ناشی از تولید نیاز به نحو اجتماعی واختیاری ر و نه فطری ر و بر اساس اهرداف و 

                                                           
خذ از قدر متی ن .1 ها و جوامع را بر اساس سه عت ادی و فرهنگ قرآنی و روایی اس( که همواره انسانهای اهای دینی و مرزبندیطرح این سه دسته، متَّ

 کند.وص  کفر و نفاق و ایمان ت سیم می

 با استفاده از دستاوردهای بشری
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تجررارب و »و « تجررارب و دسررتاوردهای کفررار»، «تجررارب و دسررتاوردهای مررومنین»اغررراض خرراص اسرر(: 
عمرالا « التزایدرفاه داپم»که ا بات شود تمدن مدرن با هدف قرار دادند  بنابراین هنگامی«. دستاوردهای مناف ین

پرستی و جاهلیتی نوین را پدید آورده، آنگاه دستاوردها و تجارب آن همان دیند دنیاپرستی را رقم زده و کفر و ب(
تواند مبنا و ارد و نمیتجارب کفرآمیزی خواهد بود که استفاده از آن تنها از روی اضطرار و در دوران گذار معنا د

  گاهی برای حرک( اجتماعید خداپرستان و مومنین قرار گیرد. تکیه
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 :ابالغیمتن سند 

 

طور کره در کتراب های خاص اس( و هماناین عبارت در عرف تخصصی و ادبیات علمی، دارای انصراف
، رکن اساسی آن، تحوالت تکنولوژی  اس(. یعنی جه( آینرده برازار و 1مبانی نظری برنامه چهارم توسعه آمده

ماندگی نسرب( بره سررع( تکنولوژی و تح ی ات به چه سمتی اس( تا متناس  با آن و برای جلوگیری از ع  
پژوهی، بر محور ادبیات علمید آینده های آینده را تخمین زد و طراحی کرد. یعنیتکنولوژی و آینده بازار، حرک(

پژوهی نسب( بره رونرد تکامرل معنروی در آن بره افزارها شکل گرفته و هیچ ا ری از آیندهتکامل مادی و سخ(
را بر فکر « معنوی(»خورد و این در حالی اس( که طب  بیان م ام معظم رهبری قرار بود مرکز الگو، چشم نمی

روی حرک( قافله تمدن بشری را پژوهی، مسیر پیشواقع مطالعات متداول آینده و علم و زندگی حاکم نماید. در
مند شروند؛ حرال آیرا نظرام م ردس های آن بهرهدهد تا همگان به آن بپیوندند و از مواه  و فرص(توضیح می

ر حرکر( جمهوری اسالمی قرار بوده این توصی  از آینده را به عنوان وضع مطلوب بپذیرد و با جامعه جهانی د
گونه در تحلیل از گذشرته تراریخ، کرل حرکر( نرورانی انبیرا  و به سم( آن همگام شود؟!  آیا دنیاپرستان همان

های آن و کنند، در توصی  از حال و آینده نیز موجودی( دسرتگاه ایمران و توانمنردیاوصیا  الهی را حذف می
پژوهی برر مبنرای توان مطالعات آیندهیند؟! آیا مینماروند رو به رشد قدرت خداپرستان و موحدین را انکار نمی

گاه طراحرری الگروی اسرالمی قررار داد؟! در ایرن صرورت آیررا تکامرل مرادی و حرذف تکامرل معنروی را تکیره
گاه بر ما غال  نشده و اساس الگوی پیشرف( را به محاق نمیتوسعه  برد؟!یافتگی به نحو ناخودآ

ی دنیاپرسرتان و اهرالی تکامرل درکی دقی  و علمی از حرک( آینرده البته روشن اس( که نظام اسالمی باید 
ی خداپرستان در جهر( تکامرل مادی داشته باشد اما همزمان باید درکی علمی از حرک( گذشته و حال و آینده

و جدیردی بره دسرتگاه  ی دستگاه طغیان، آرایش دقیر بینی حرک( آیندهمعنوی نیز داشته باشد تا بتواند با پیش
ی اهل دنیا توجره کنرد و توصری  نگرانهمان برای دفا  از خود طراحی کند و نه این که تنها به روندهای آیندهای

مادی از آینده را مبنای الگوی خود قرار دهد و تدریجاا و به دلیل عدم در  از جریان دنیاپرستی در جبهه دشمن 
پژوهی، ی نماید! در این صورت باید در مطالعات آیندهنگرد معنوی، با دستگاه م ابل همراهو ف دان دیدگاه آینده

درگیری بین اسالم و کفر و وضعی( توازن قوای میان این دو دستگاه در آینده را بررسی نمود و عالوه برر در  از 
های بعردید مسیرهای آینده دستگاه کفر برای افزایش قدرت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، به تخمین درباره گام

                                                           
های ها یا ابزارها یا تکنی ها، روشهای ماشینبینی تکنولوژی  نسب( به ویژگیپیش»تح( عنوان:  در این کتاب، اندازمباحث مربوط به تدوین چشم رجو  به .1

 «سودمند.

 و مطالعه آینده پژوهانه تحوالت جهانی طراحی شده
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ای را در ایمان در جه( ارت ا  قدرت ایمانی برای م ابله با آنان پرداخ( تا بتوان م دورات ملی و منط ه دستگاه
دهی نمود و مثالا جمهوری اسالمی را در بخش سیاسی و نظرامی امنیتری، در حرال حرکر( از این مسیر جه(

درت استکباری تخمین زد. در ایرن المللی در م ابل نظام جهانی قای به سوی تبدیل به قدرت بینقدرت منط ه
صورت روشن خواهد شد هر میزان از تشدید درگیری اسالم و کفر به نسب(، موج  خواهد شرد ترا بخشری از 
م دورات دستگاه کفر هزینه این درگیری شود و بالتبع نتواند برخی مسیرهای آینده را در تح ی ات و تکنولوژی و 

بینی کرده نسبتاا مح   نشرود؛ هماننرد هزینره هفر( هرزار ای را که پیشسرع( مطلوب آن به پیش ببرد و آینده
جمهور امریکا ر ترمیم ای نداشته و همزمان ر به اذعان رییسمیلیاردی امریکا برای تسلط در خاورمیانه که نتیجه

 های این کشور را دچار اختالل کرده اس(.و بهینه بسیاری از زیرساخ(
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 دوم: گفتار

 متنِ مربوط به نقد و بررسی 

 درونی الگو «اجزاءتعاریف »
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 :ابالغیمتن سند 

 

( آن کره بره بیران وحردت الگرو و کلیر رنرویس رربا پایان ن د و بررسی پیرامرون پراراگراف ابترداپید مرتن پیش . 1
باید به ن د و بررسی درباره متنی پرداخ( که اجزا  الگو یعنی مبانی، آرمان، رسال(، اف  و تدابیر را  پرداخ( ررمی

نویس اس( که نسب( به پیش« مبانی»نویس مرکز الگو به آن پرداخته، بخش بیان کرده اس(. اولین جزپی که پیش
، تعریفی از مبانی اراپره نشرده برود بلکره 94ل نویس منتشره در ساهایی دارد. یعنی در پیشقبلی تغییرات و تفاوت

مست یماا به محتویات درونید آن پرداخته شده بود و از همین جه( نیز مورد اشرکال قررار گرفر(؛ گرچره در سرند 
 این عبارت در تعری  مبانی ذکر شده بود:« محورهای کنفرانس پنجم»

 «طوف به هدف و مسیر پیشرفتها و بایدها( معهای موجه نظری و عملی )هستفرضپیش اهمّ»

برا تعبیرر قبلری  نویس کنونی ابتداپاا تعریفری از خرود مبرانی )و وحردت و کلیر( آن  اضرافه شرده کرهاما در پیش
 هایی دارد و از این قرار اس(: تفاوت

 «دهد. معطوف به پیشرفت را ارائه می شمولِجهان های اسالمی، فلسفی و علمیِفرضپیش مبانی، اهمّ»

رسد مبانی الگو در نظرر نویسرندگان آن، اسرالمی( الگرو را برر عهرده دارد خصوصراا کره در این باره به نظر میدر 
امرا «. کنضدها وجه اسالمیت الگضو را تضضمین میمبانی و آرمان»نویس جدید بر این مطل  تاکید شده اس(: پیش

کند و این غیر از مباحث ن لی و ع لی می دالل( بر مباحث« های فلسفیفرضپیش»باید توجه داش( که تعبیر به 
های اسالمی، متفاوت اس( و بین ایرن فرضدینی اس( و به عبارت دیگر فلسفه، دانشی اس( که با معارف و پیش

بر اساس مبانی مشهور، ع ل و ن ل یا دیرن و فلسرفه برا »باشد. ممکن اس( گفته شود: دو رابطه تساوی برقرار نمی
ع رل بره عنروان حجر( »های معروفی ماننرد د و مست الت ع لیه ی  امر قطعی بوده و گزارهیکدیگر تفاوتی ندارن

همین ح ی ( اس( و تعرارض یرا تغرایر ایرن دو م ولره،  مؤیدنیز « کلما حکم به الع ل حکم بالشر »یا « باطنی
در « ادعای کسانی اس( که مبنای دیگری در این زمینه دارند و قول آنها برخالف مشرهور بروده و مسرمو  نیسر(.

شوند که پاسخ باید گف( در مبنای مشهور نیز تنها زمانی مباحث ع لی عیناا با شر  و نظر شار  همسان پنداشته می
یا منتهی به بدیهی و از سنخ واقعیات، کلیات،  ابتات و برهان قطعی باشند که از حیث ماده و صورت همه بدیهی و 

های فلسفی در این عبرارت بره قیردد فرضشرایطد تطاب  با واقع در آن رعای( شده باشد. این در حالی اس( که پیش
  پیشرف( و رشد و سعادت و تکامل اشاره های فلسفی و ع لی در موضوم ید شده و به در « معطوف به پیشرف(»

شمول های اسالمی، فلسفی و علمی جهانفرض، اهم پیش«مبانی»

 دهدمعطوف به پیشرفت را ارائه می
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کنند که تفاصیل و جزپیاتد رشد دارد. در این صورت، حتی قاپلین به همسانی ع ل و شر  نیز بر این نکته تاکید می
در سطح جامعه و تمدن )به عنوان بزرگترین مصداق عدل و ظلم  توسط ع ل قابل دسترسری « پیشرف(»و کمال و 

یی تشخیصد مطاب  با واقع در این عرصه را نردارد و اساسراا بره همرین دلیرل اسر( کره نبرّوت نیس( و این قوه توانا
 کند.ضرورت پیدا می

به عبارت دیگر اگر ع ل یا علم بتواند درباره مراحل و تفاصیلد رشد و سعادت و کمال نظر دهد، مرالزم برا ن رب  
هرای علمیره بره ایرن الزمره ملترزم ای در حوزههکس و هیچ نحلاستدالل قوم بر ضرورت نبّوت عاّمه اس( که هیچ

تواند صانع را ا بات کند و به عدال( او اقرار نمایرد و بره ضررورت معراد در مبنای قوم، ع ل گرچه می زیرانیس(. 
اعتراف کند و کلیات نظرید مطاب  با واقع یا بدیهیات ع ل عملی را بدس( آورد اما قادر بر تشخیص مصادی  ظلرم 

تواند م همه راههای سعادت و فالح نیس( و حتی درباره تعداد نمازهای روزانه یا رکعات و ارکان آن نمیو عدل و فه
شرود. حرال اگرر کسری بره قردرت ع رل در تشرخیص به نتیجه برسد و به همین دلیل اس( که به وحی محتاج می

مصادی  ظلم و عدل فردی اسر( ررر  تر و  پیچیده تر و فراگیرتر ازمصادی  ظلم و عدل اجتماعی رر که بسیار عظیم
هرای فرضپیش»قاپل شود، در واقع به مرز و حدود بین ع ل و ن ل ملتزم نشده اس(. پرس بره دلیرل م یرد شردند 

شرود و بره مصرادی د ع رل عملری ، بحث از امور بدیهی و برهانی خارج می«معطوف به پیشرف(»به قیدد « فلسفی
خیص مصلح( و مفسده در موارد فردی و محدود آن نیز دسترسری نردارد؛ کند که ع ل بشر به تشانصراف پیدا می

تر از چه برسد به تشخیص ابعاد و مراحل و تفاصیل موضوعی مانند پیشرف( که از اعظم موارد ع ل عملی و پیچیده
زم همه مصادی  عدل و ظلم و حاکم بر همه آنهاس(. پس بنابر همه مبانی حوزوی، برای تلمین اسرالمی( الگرو ال

هرای اسرالمید معطروف بره فرضپیش»و بره  1از ایرن فرراز حرذف شرود« های فلسفیفرضپیش»اس( تا عبارت 
 اکتفا شود.« پیشرف(

منرد و های اسالمید معطوف به پیشرف( باید آنها را به صورت قاعدهفرض. در این صورت و برای دستیابی به پیش2
توان محصول بدس( آمده را به اسالم منتس  کرد و آن را از اال نمیروشمند از دین و خطابات شار  استنباط کرد و 

 توانرد اسرالمی(د های اسالمید معطوف به پیشرف( کره میفرضدانس(. در نتیجه، پیش« اسالمی»نظر تخصصی، 
تناد الگو را تضمین کند، تنها منحصر به ادراکاتی اس( که با تکیه بر علم اصول ف ه )به عنوان روش موجود برای اس

مند به دین  از خطابات استنباط شده باشد. البته روشن اس( که در میان معارف حوزوی موجود تنها علم ف ه قاعده
دانند )مانند منط  اس( که حاپز نصاب فوق اس( و اال برخی علوم حوزوی یا انتساب به شار  م دس را الزم نمی

                                                           
ساخ( منط  برای تح    به معنایشناسی ، جایگاه فعالی( ع لی البته در فاز اول از مبنای مختار، پس از اخذ احکام پیشرف( از ف ه موجود )حکم .1

که این به معنای حضور ع ل در مبانی و توصی  پیشرف( نیس( بلکه به معنای حضور آن در عالم  رسمی( شناخته خواهد شدشناسی  به احکام )موضو 
 آن اس(.   احکام پیشرف(سازی عملید و پیاده  امتثال امر موال)تح   
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شار  نیستند و حاصل عملیات استنباط از خطابات محسروب  به بیانات« روشمند»و فلسفه  و یا به دنبال انتساب 
شوند )مانند اخالق و عرفان  گرچه در جای خود محترم بوده و در زمران خرود، ابرزاری بررای دفرا  از دیرن و نمی

مند به خطابات شار  دارد امرا اند. در این میان باید توجه داش( که ف ه موجود گرچه استنادی قاعدهترویج آن بوده
تنها ناظر به احکرام فررد اسر( و بره اسرتنباط احکرام جامعره و تبردیل آن نپرداختره و لرذا حتری برا ذکرر عبرارت 

کره برا گرچه اشکاالت قبلی حل خواهد شد اما اشکال مهمی باقی خواهد ماند و آن این« های اسالمیفرضپیش»
پیشرف( و تبدیل و تغییر جامعه عمالا از های معطوف به فرضهای ف ه موجود در این عرصه، پیشف دان و نارسایی

 جانبه اتخاذ خواهد شد! های دانشگاهی و ادبیات توسعه پایدار و همهتخصص

تروان بره جرای تکیره بره ادبیرات تخصصری حروزه در تعریر  اسرالم و البته اجمراالا بررای حرل ایرن مشرکل می
ام و رهبری را اصل قرار داد و از آنجا کره ایرن های اسالمی، اسالم به قراپ( ادبیات ان الب و مدیری( امفرضپیش

گاه شود، آنگاه بحث تخصصی و استداللی پیرامون اسالمی( ان الب  ح ی ( مبار  و وجدانی باید تئوریزه و خودآ
را تشکیل خواهد داد. البته پیشنهادات ا باتی در این زمینه، در « مبانی الگو»اسالمی در بستر فلسفه تاریخ اس( که 

 بحث مورد اشاره قرار خواهد گرف(.ادامه 

هرای فلسرفی بره آن فرض. در ن د کلیات الگو نیز اشاره شد که اساساا فلسفه موجود در حوزه ر کره عبرارت پیش3
پردازد و این در حالی اس( که الگو انصراف دارد ر ناظر به تبدیل و چگونگی نیس( و صرفاا به چرایی و چیستی می

هرای فلسرفی فرضتبدیل جامعه و چگونگی حرک( آن اس(. لذا از ایرن جهر( نیرز پیشو مدل موضوعاا ناظر به 
یر  فررد »تواند به عنروان مبرانید تل ی شود گرچه می« الگو»تواند به مثابه مبانید خارج از بحث خواهد بود و نمی

 به رسمی( شناخته شود.« خداشناس برای ا بات توحید و سایر اعت ادات ح ه

« هرای علمریفرضپیش»بیان شد، بره طریر  اولری پیرامرون « های فلسفیفرضپیش»که پیرامون . اشکال اولی 4
مطرح اس(؛ یعنی  اگر ع ل برهانی و کلیات ع لی فاقد توانمندی برای تشخیص عدل و ظلم و مصلح( و مفسده 

ولی به این عجز دچار و امور جزپیه به طری  ا« علم»در امور فردی و اجتماعی اس(، بنابر ادبیات تخصصی حوزه، 
هایی که علوم مدرن را نه رافع نیازهای مشتر  بشرری بلکره تولیرد کننرده نیراز و ارضرا  اس(؛ چه برسد به دیدگاه

در واقرع سروال مهرم آن اسر( کره اگرر بنرا بره تصرریح  1دانند!خواهی مییاجتماعی آن بر مبنای دنیاپرستی و هو
های علمی بره عنروان بخرش فرض؛ آیا پیش«کنندی( الگو را تضمین میها وجه اسالممبانی و آرمان»نویس، پیش

« اسرالمی»مهمی از مبانی، چگونه ضامن اسالمی( هستند؟! علم چه ن شی در اتصاف الگوی پیشرف( به وص  
                                                           

کره امرروز راپرج اسر(،  یایعلروم انسران نی. ا..مسموم هشدار دادمذاتاا  یهادانش نیها و خطر ادر دانشگاه یعلوم انسان یبنده درباره». م ام معظم رهبری: 1
 یگرریدارد، هردف د یگرریاسر(؛ حررف د یگررید ینیببر جهان یاس(؛ متک یو نظام اسالم یمعارض و مخال  با حرک( اسالم تاا یدارد که ماه ییمحتواها

 .7/29/1389؛ قم هیحوزه علم دیطالب، فضال و اساتبا  دارید« دارد.
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نویس قبلی در ایرن بخرش، بره مراتر  بهترر از رسد عبارت پیشکند؟! لذا به نظر میدارد و چگونه آن را احراز می
در بخش مبانی ر که قررار « های علمیفرضپیش»فعلی با قرار دادن نویسنویس فعلی اس( زیرا پیشارت پیشعب

های خطرناکی را برای انحراف و تلویل و روشنفکری در این سند زیربنایی فراهم اس( مظهر اسالمی( باشد ر زمینه
تداول در بخش اف  و تردابیر، نویسرندگان سرند را آمیز نسب( به علوم کاربردی مکرده اس(. در واقع پذیرش انفعال
 گاهی مبنایی برای این انفعال ایجاد کنند.واداشته تا در بخش مبانی نیز تکیه

ها در بخش مبانی فرضاس( که پایگاه پیش« فلسفه»، «علم»، «اسالم». نکته دیگر پیرامون نسب( بین سه م وله 5
منردی برین ایرن ی معنرادار و نظامدراکات موجود تکیه شود، نسرب( و رابطرهرسد اگر به ااند. به نظر میقرار گرفته

شروند؛ های مربوط به این سه م وله از یکدیگر تفکیر  میحوزه، براساس مبنای قومشود بلکه م والت برقرار نمی
نیز مسئول « لمع»متکفل بیان امور ارزشی و تکلیفی شناخته شود و « دین»به کلیات ع لی بپردازد و « فلسفه»یعنی 

ماند! ت سریمی امور جزپی خارجی شود که بر این اساس، ضرورتی برای طراحی الگوی اسالمی پیشرف( باقی نمی
که پشتوانه این تفکی  اس( نیز به این صورت خواهد بود: موضوعات و مفاهیم یا تح( علی( هستند کره کلیرات 

ستند. موضوعات و مفاهیمی که تحر( علیر( نیسرتند نیرز یرا پردازد یا تح( علی( نینام دارند و فلسفه به آنها می
ازا  خارجی ندارند که اعتبارات نام پردازد و یا مابهازا  خارجی دارند که امور تکوینی نام دارند و علم به آنها میمابه

دیرن و فلسرفه  گیرند. در این صورت، علرم وشان با م صد تاّم باشد، شر  و دین نام میدارند. اعتباراتی که تناس 
دادند حکرم های مختص به آنها نیز از یکدیگر کامال جدا و منف  هستند؛ مثالا نسب(قسیمد یکدیگر هستند و حوزه

خواهد شد. به تعبیر دیگر بنابر ت سیم « تداخل اقسام»اعتبارات و دین به موضوعات جزپی و خارجی، دچار اشکال 
پرردازد و ایرن م ولره نیرز طبر  تعریر  حروزه از امرور می« جامعه وضعی(»ر از آنجا که به « طراحی الگو»فوق، 

کنند بلکه گیرد و علم و فلسفه، ن شی علمی و معنادار در آن پیدا نمیاس( ر در حوزه اعتباریات قرار می« اعتباری»
و  هرابندی دانشهای تخصصی در حوزه طب هدخال( آنها در طراحی الگو، خالف موازین علمی و ن ب مرزبندی

 علوم تل ی خواهد شد.

ها از یکدیگر تفکی  شوند، ضرورت طراحی الگو اساساا منتفری خواهرد شرد امرا اگرر برقررارید پس اگر این حوزه
مند میان این سه م وله و تعری  آنها به عنوان عوامل و متغیرهاید ی  مجموعه واحد دنبال شرود، بره ارتباطی قاعده

پرداخ(. در این مجموعه به عنوان ی  کرّل واحرد الزم « ت سیم کّل به اجزا »ه باید ب« ت سیم کلی به اقسام»جای 
اس( اسالم و دین به عنوان متغیر مست ل قرار گیرد و تغییرات علم و فلسفه به عنوان تابع تعری  شروند کره در غیرر 

که معنایی پیدا نخواهرد صورت، اسالمی( الگو )به عنوان ویژگی و کارکرد مبانی  نه تنها تضمین نخواهد شد بلاین
های اصلی که در جامعه علمی نویس باید به نظریهکرد. به همین دلیل بود که پیش از این هم اشاره شد که متن پیش

نمود. البته بنرا بره کرد و نسب( به آنها موضع خود را اعالم میکشور برای برقراری نسب( فوق مطرح شده اشاره می
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اندیشه، سه نظریه اس( که به این صورت مسلله مهم و اساسی پرداخته اس(: نظریره های قبلید حسینیه بندیجمع
منزل( ع ل »داند؛ نظریه که صراحتاا علم را متغیر اصلی و فلسفه و دین را تابع می« قبب و بسط تئوری  شریع(»

لری  در آن بره چشرم بودن دین )فهم دینی  یرا فلسرفه )در  ع که ابهاماتی درباره اصلی« در هندسه معرف( دینی
شود ر که در این صرورت، مبرانی وجره هایی از غلبه در  فلسفی بر فهم دینی در آن دیده میخورد و البته نشانهمی

که در آن برر حاکمیر( فهرم « ع ل متعبد»فلسفی الگو را تضمین خواهند کرد و نه وجه اسالمی( آن را ر  و نظریه 
 گردد.عری  جدیدی از فلسفه و علم بر مبنای دین اراپه میشود و تدینی بر فلسفه و علم تصریح می

بیان شد باید توجه داش( که این تعبیر جدیرد « های علمی و فلسفیفرضپیش». فارغ از اشکاالتی که به عبارت 6
اسر( بلکره  بخش تفصیلی مبانی مورد توجه واقع نشده و بر بندهای درونید مبانی نیرز تطبیر  داده نشردهاصالا در 

نرویس قبلری، نویس قبلی بر مبانی حاکم بود، بدون تغییرر براقی مانرده اسر(. یعنری در پیشسیمی که در پیشت 
شناسرری و شناسرری، خداشناسرری، جهانشناسرری، معرف(هررایی چررون هستیمحترروای درونرری مبررانی برره بخش

کره بره ت سریم ود ایننویس فعلی و با وجرشناسی ت سیم شده بود ولی در پیششناسی، جامعهشناسی، انسانارزش
جدیرردی )علررم، اسررالم، فلسررفه  اشرراره شررده، ت سرریمات درونررید مبررانی تغییررر نکرررده و در سرره بخررش کررالند 

بندی نشرده و لرذا مشرخص دسته« های اسالمیفرضپیش»و « های علمیفرضپیش»، «های فلسفیفرضپیش»
بره عبرارت می و کدامی  فلسفی اسر(. نیس( کدام قسم( از محتوای درونید مبانی، علمی اس(؛ کدامی  اسال

های درونی مبانی مورد توجه واقع نشده دیگر چه ربط بین این سه م وله و چه تفکی  بین آنها، در تفاصیل و ت سیم
 !اس(

. نکته بسیار مهم دیگر در مساله مبانی آن اس( که اساساا طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرف( بره تعبیرر م رام 7
گذاری آینده آن اس( و لذا مبرانی ایرن های زیگزاگی نظام اسالمی در گذشته و ریلای رفع حرک(معظم رهبری بر

الگو نیز باید به مبانی ان الب و نظام اسالمی، توجهی ویژه داشته باشد. در واقع بزرگترین موضوعی کره در بخرش 
ان الب اسالمی به عنوان هوی( اصرلید  خورد، بیان مبانی علمی برایمبانی مغفول مانده و ا ری از آن به چشم نمی

رهبری و مل( ایران و به مثابه ی  واقعی( عینی و اجتماعی ر که در دو سطح رهبری قیام و مسرئولی( نظرام تح ر  
منرد ان رالب اسرالمی و یافته ر اس(. یعنی الگو چیزی نیس( جز ابزار علمی برای تعیین چگونگی حرکر( قاعده

کره صررفاا بره وجردان کردند اصل این حرک( پرداخته شود؛ نره اینانی باید به تئوریزهپیشرف( آن و لذا در بخش مب
گاه عرفی و عمومی نسب( به ان الب اکتفا گردد. در ا ر همین غفل( اس( که تمامی بندهای بخرش مبرانی  ناخودآ

ن رالب اسرالمی کره ای بره نرام اشد، صادق برود و پدیردهنویس اگر پیش از ان الب اسالمی نیز نوشته میدر پیش
معادالت قدرت را به هم ریخته، در بخش مبانی الگو هیچ تا یری نگذاشته اس(! البتره ممکرن اسر( گفتره شرود 
ان الب چیزی جز اسالم نیس( و معارف اسالمی نیز در بندهای مختل  مبانی مورد توجه واقع شده اما باید توجه 
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تخصصی حوزه اس( که این تل ی در مباحث قبلی اجماالا مرورد داش( این تل ی در واقع ارجا  ان الب به ادبیات 
بررسی بیانات م ام معظم رهبری پیرامون الگوی اسالمی ایرانری پیشررف(؛ »ن د قرار گرف( و تفصیل آن در کتاب 

 گیری اس(.قابل پی« ت ریر تحلیل تکمیل
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 :ابالغیمتن سند 

 

نویس قبلی ندارد. یعنی عبارت قبلی به این نویس فعلی، تفاوت خاصی با آرمان در پیشدر پیش« آرمان»بخش . 1
 شرح بود:

دهنده پیشرفت های فرازمانی و فرامکانی و جهتترین ارزشهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، مبناییآرمان»

 «است.

« هرای بنیرادینارزش»بره « هراترین ارزشمبنایی»با این تفاوت که  عبارت فوق تکرار شدهنیز  نویس فعلیدر پیش
ذکر نشده اما در « بنیادین»که البته در ابتدای سند ر که به عنوان معّرف وحدت الگو تل ی شد ر تعبیر تغییر پیدا کرده 

فاده شده که در هر صرورت تغییرر مفهرومی است« بنیادین»پردازد، عبارت بخشی که متن تفصیالا به تبیین آرمان می
 کند.خاصی در بخش اجمالی ایجاد نمی

ی حسرینیه اندیشره بنردید ن ردهای گذشرتهپس با توجه به کمید تغییرات در این بخش، مناس  اس( کره بره جمع
 پیرامون آرمان پرداخته شود:

در  مساله اساسری؟ یا ن مساله اصلی قرار دادرا به عنوا« هاکثراتد ارزش»آرمان باید  آیا در پرسش اول این اس( که
رساند معین شود و ارزش اصلی و محروری ها را به وحدت میکه کثراتد ارزش ی  ن طه واحد این اس( کهآرمان 

رسد آرمان به عنوان هدف و م صد جامعه باید در قال  ی  امر واحد بیان شود گرچه ایرن به نظر می ؟تعیین گردد
این اجزا  اس( « وحدت ترکیبید »ّک  و دارای اجزا  مختل  اس( اما آنچه اهمی( اساسی دارد، امر واحد حتماا مر

تا عزم ملی در ی  مدت زمان مشخص بر ی  م وله محوری متمرکز شود.  انیاا حتی اگر بپذیریم که مساله اصرلی 
بندی و تنظیم نظرام و بیران طب هگونه نویس فعلی هیچاس(، متاسفانه در پیش« هاتوجه به کثراتد ارزش»در آرمان 

های مختل  به نحرو بریرده و مسرت ل و منفر  از یکردیگر و بردون شود بلکه ارزشها دیده نمینسب( بین ارزش
اند و این در حالی اس( که در الگو به عنوان ابرزار همراهنگی بندی و تعیین نحوه ارتباط میان آنها بیان شدهاولوی(

از آنها و مهم  اهّم  پرداخ( و نسب( میان آنها را معّین کرد وها ارزش بندید طب ه باید به امور مختل  در اداره کشور
 را تعیین نمود و به آنها نظام داد و به تبیین جایگاه هر ی  از آنها در مجموعه پرداخ(.

ود، در عینیر( و بندی و نسب( میران آنهرا بیران نشرها و طب ه الثاا حتی اگر به صورت تحلیلی و نظری، نظام ارزش
هایی مانند اختیار سو ، تجاوز از حّد، ظرفیر( پرایین، محردودی( م ردورات و... مواجره محیط جامعه با واقعی(

 های فرازمانی ـ فرامکانی و جهت بخش پیشرفت است.ها، ارزشآرمان

 



78 

 

ها را برای تح   برخی دیگر در حاشریه کند که عمالا برخی ارزشخواهیم بود و این امر مدیران جامعه را ناچار می
عمل، ی  م وله به عنوان محرور و امرر حراکم برر سرایر موضروعات ی قرار دهند. یعنی در هر صورت و در عرصه

مطرح خواهد شد در غیر این صورت و به حکم منط  سیستمی، ایجاد ی  نظام اجتماعی ممکن نخواهد بود. البته 
بخشری بره تمرامی انتخاب ی  محور به معنای حذف برخی موضوعات نیس( بلکه به معنای هماهنگی و انسجام

 ثرات، حول آن محور اس(.ها و کفعالی(

سراله قابرل تح ر  انداز بیس(ساله یا حتی ی  چشمها در ی  برنامه پنجگونه نیس( که همه ارزشپس قطعاا این 
ها به نفع ارزشی که برای این م طع زمانی به عنوان ارزش محوری باشند بلکه در جریان تح  ، حتماا برخی ارزش

ها برای آنها مشخص شده و منزل( و ضریبی که به نحو نظری در نظام ارزشتشخیص داده شده، از اولوی( خارج 
وآله ناچار علیهاللهاکرم صلیگونه که امیرالمومنین علیه السالم پس از شهادت نبیشده، حاصل نخواهد شد. همان

اه و ارزش عظیمی رغم جایگشدند تا برای تح   و تداوم توحید و نبّوت، دس( از تح   والی( بردارند آن هم علی
ایرن در الگروی پایره آرمران  تعری  نظرری ازهم اقتضای  پس که برای والی( به عنوان اساس دین بیان شده اس(.

چنرین  جامعره، عینیر( هرم و جامعه را برای رسیدن به ی  ن طه واحد و ی  ارزش محوری بسریج کنردس( که ا
در ایرن بخرش از « هاارزش»و تعبیر به « ارزش»ند کلمه بستکند و لذا به این دو دلیل، جمعضرورتی را تحمیل می

 سند، محل اشکال اس(. 

ها را مردنظر دارد امرا ای از آرماننیز وارد اس(؛ یعنی گرچه هر جامعه، مجموعه« هاآرمان»همین اشکال به کلمه  
زم در بحث الگرو، بررای باید آنها را در ی  نظام واحد و بر ی  محور معّین هماهنگ کند. پس بنابر دق( علمید ال

اشکال اس(. استفاده شود؛ گرچه چنین کاری در تعابیر عرفی بی« هاآرمان»تعری  اجمالی آرمان نباید از عبارت 
مورد توجه باشد و این در حالی اس( که « ایاهداف مرحله»قبول اس( که بستند آرمان تنها هنگامی قابلپس جمع

  1ای نیامده اس(.تی در بخش تفصیلی آرمان نیز ذکری از اهداف مرحلهنه در تعری  اجمالی آرمان بلکه ح

که در ادامه به ن د آن پرداخته خواهد شد ر این بخرش « فرازمانی و فرامکانی». بنابر آنچه گذش( ر و فارغ از قید 2
 نویس باید به این نحو اصالح شود: از پیش

 «اس(. ارزش بنیادین حاکمآرمان، »

                                                           
ترین ارزشرها مطررح شرده امرا بحرث فعلری پیرامرون بخرش ترین و بنیادینبه عنوان اصلی« نیل به خالف( الهی و حیات طیبه»البته در بخش تفصیلی آرمان،  .1

یر  آن نیرز مشرخص ها معرفی شود، روشن نشرده و تعرترین ارزشبه عنوان بنیادین« حیات طیبه»اجمالید آرمان اس(. عالوه بر این، استداللی که موج  شده 
 نیس(.
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توان ایرن تخمرین را مطررح کررد کره ارزش اصرلی و مباحث حسینیه اندیشه در عرصه ف ه حکومتی، میالبته بنابر 
امر(، »اس( که از حرکر( دسرتگاه ایمران در مسریر تشرکیل « پرستش اجتماعید خدای متعال»بنیادین و حاکم، 
 اجتمراعید  پرسرتش»بزرگترین ارزش و فضیل( حراکم برر تمرامی امرور،  شود. یعنیحاصل می« حکوم(، تمدن

. به خارج از پرستش خدای متعال باشد بتواند نیس( که ن و جامعهاس( و هیچ وجهی از وجوه انسا« خدای متعال
و همه اوامر و نواهی و  بازگردد« خدای متعالاجتماعید پرستش »ی امور باید به ی الهی همهدر جامعه عبارت دیگر

هرا بررای جامعره ها و ارزشه داش( که تعیین نسب( بین مطلوبی(ها حول آن انسجام پیدا کند. اما باید توجارزش
تروان برا تکیره برر ع رل و استحسران و ذوق بره آن اسالمی، منحصر به شار  م دس و ی  امر توقیفی اس( و نمی

 کند، به آن دس( یاف(مند که نسب( بین خطابات را به نحو اجتهادی استنباط میپرداخ( بلکه باید با ابزاری قاعده
شرود. از از همرین مهرم ناشری می« علم اصرول احکرام حکرومتی»که ضرورت تکاملد علم اصول موجود و تولید 

شود زیرا با توضریح فروق روشرن تر مینویس موجود، واضحدر پیش« تداخل آرمان با مبانی»جا استدالل بر همین
هرا در یر  هرا و مطلوبی(اه سایر ارزششد که تعیین آرمان به عنوان ارزش بنیادین حاکم و محوری و تعیین جایگ

 اس(. « مبانی اسالمی»ترین مصادی د نظام، شلن شار  م دس و از مهمترین و حساس

 شود:اس( که در معنای آن، حداقل دو احتمال مطرح می« فرازمانی و فرا مکانی» . ن د دیگر پیرامون قیدد 3

سرنخ مفراهیم  از باشد که در این صرورت،« امور مجرد و بسیط»احتمال اول آن اس( که م صود از این اصطالح  
الگروی  بره عبرارت دیگرر که الگو موضوعاا ناظر به عینی(، کاربرد و ترّکر  اسر(.نخواهد بود در حالی کاربردی
تواند فاقد چنین وصفی باشد. در جمله آرمان، نمیو اجزا  آن از دار اس( دار و مکانی زمانم وله ذاتاا ی  پیشرف(

ارتبراطی بره الگروی پیشررف( نخواهرد  ،امور بسیط و عالم مجّردات به «فرامکانی»و « فرازمانی»واقع تعری  قید 
تواننرد هرایی میداش( زیرا پیشرفتی کره قررار اسر( رخ دهرد، نراظر بره عروالم مراّدی اسر(؛ یعنری تنهرا ارزش

منرد اسر(. بره مند و مکانپیشرف( امری زمان چونباشند که دارای زمان و مکان باشند « (ی پیشرفدهندهجه(»
باید از سنخ مدیری( عینی و متناس  با آن باشد و به نحوی تبیین شود که بتواند ناظر به « آرمان الگو»عبارت دیگر 

و به مفاهیمی سپرده خواهد شد که های الگدر غیر این صورت  عمالا آرمان پیشرف( عینی و مراحل تح   آن باشد.
و ادبیات تخصصی آن اس(  علوم کاربردی دانشگاه و این توانایی در اختیار تعری  کاربردی از آرمانها داشته باشند

شده در سند، بحثی انتزاعی و آرماند تعری  رسدکند. پس به نظر میمی تعری یافتگی به توسعه جوامع راآرمان  که
  1شده در ادبیات دانشگاه، مفهومی کاربردی اما ماّدی اس(.آرماند تعری  غیرکاربردی اس( و

                                                           
گیری ی  م ایسره، مناسر  البته پیشنهاد مختار برای تعیین آرمان در ادامه به صورت مفصل ذکر خواهد شد اما با توجه به طرح دو دیدگاه فوق و برای شکل .1

ی( نواب عام حضرت ای از عاَلم بر مبنای ع النساخ( تمدن م اومتی پیش از ظهور در منط ه»اس( تا به صورت اجمالی به طرح آرمان پیشنهادی پرداخ(: 
تروان می؛ به نحوی که توانایی هماوردی با تمدن مدرن ر که در برآیند خود چیزی جز توسعه در م یاس شهوت نیس( ر داشته باشد. البته از ایرن امرر «عصرولی
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و « ر طرول تراریخدی  امر  اب( و بادوام  بودند حاکم» ،«فرازمانی و فرامکانی»احتمال دوم آن اس( که م صود از 
آرمان در  ورد کهعمومی( و عدم اختصاص آن به ی  زمان و مکان خاص باشد که آنگاه این الزمه را در پی خواهد آ

زمران پیرامبر برا آرمران در السرالم و همچنرین السالم با آرمان در زمان حضرت موسی علیهعلیه زمان حضرت آدم
اس(. در این صرورت، روشرن اسر( کره آنچره  بوده واحد ی  امر تفاوتی نداشته بلکه اسالم صلی الله علیه و آله

 بشرر سعادت راه به عنوان متعال که خداوند هیعنی آنچ رمان!و نه آ اس( و ح ی ( آن اصل دین چنین وصفی دارد،
ایرن  پرسبه آن عمل کنند.  باید اس( و همه و در همه اعصار جاری ها حاکمها و مکانر همه زمانب ،معرفی کرده

بلکره اصرل دیرن  کند در حالی که آرمان، از جنس اصل دیرن نیسر(را به اصل دین منصرف می ، معنای آرمانقید
بره معنرای  «مبرانی»نرویس مرکرز الگرو، اگرر طبر  مرتن پیش بره عبرارت دیگرر 1.شرودقاعدتاا در مبانی بیران می

ر که به عنروان آرمران  «نیل به خالف( الهی و حیات طیبه»توان پذیرف( که یا میآاس(، « های اسالمیفرضپیش»
و تعریر  آن چیسر( کره  «های اسالمیفرضپیش»  غورد ها نیس(؟! حدود و فرضجز  این پیش الگو ذکر شده ر

مگرر  خرارج دانسر(؟ هرافرضایرن پیشرا از شرمول  اموری از قبیل خالف( الهی و حیات طیبهتوان طب  آن، می
هرای دینری گیری مناسبات اجتماعی بر اسراس اصرول و ارزشجامعه دینی مبتنی بر شکل»تعابیری از این دس(: 

ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیر( ایمران و ت روا و سوی آیندهی تاریخ بهگیرجه(» یا« اس(....
پیشرف( ح ی ی با هدای( دین اسالم، رهبرید پیشوای الهی، مشارک( و اتحراد » یا« اس(.)   رهبری امام معصوم

شرناختید الگرو در  جامعههرایی از مبرانید بخش «شرود.اللره حاصرل می مردم و توجه به غای( پایدار تح   کلمره
دهنرد  چره تفراوت های فرازمانی و فرامکانی )که تعری  آرمان را تشرکیل مینویس فعلی نیستند؟! آیا ارزشپیش

 معنایید مشخصی با این بخش از مبانی دارند؟!

و فرامکانی،  های فرازمانیترین این ارزشآرمان و در بیان مبنایی بخش در تفصیل در اینجا ممکن اس( گفته شود: 
اشاره دارد و نه به اصرل دیرن. در پاسرخ بایرد « تح   دین»توان گف( به شده که میمطرح « نیل به خالف( الهی»

هر منصرف شود، « تح   دین به نحو کلی و بدون بیان روند تغییر و رشد و تکامل آن»اگر بحث به که توجه داش( 
های همه به نحوی، بر تالش« تح   دین»مفهوم کلید  مح   کرده وپیامبر و امامی در زمان خود، بخشی از دین را 

اللهی ی این بزرگواران به نوبه خود و متناس  با شرایط زمان، مظهر خالف(زیرا همهکند فرستادگان الهی صدق می
ه حرکر( توان گف( که آرمان ما در گذشته مح   شده اس( و نیازی برلذا می ی الهی بودند.و مجرای جریان اراده

                                                                                                                                                         
ا الزمه تح   این آرمان تاریخی، تلسیس تمردن الله اس( امبه آرمان اجتماعی تعبیر کرد زیرا روشن اس( که آرمان تاریخی ما ظهور موفورالسرور حضرت ب یه

السالم برای ظهور و زندگی تح( ظرل والیر( جهرانی معصروم، در عمرل محمد علیهمم اومتی در هماوردی با تمدن مدرن اس( تا آمادگی ام( محمد و آل
 ا بات شود. 

پرذیرد و آن را نسبّی( اس( که تعری  منط  صوری از زمان و مکران را نمیباید توجه داش( که منط  ساخ( الگو، مبتنی بر منط  سیستمی و  . عالوه بر این1
هرا و آیرد و برر تمرامی مصرادی  در همره زمانکه از طری  اخذ وجه اشترا  و الغا  خصوصی( شخصیه بدس( می« مفهوم کّلی»داند. یعنی امری انتزاعی می

 ی تصّرف و تغییر در آنهاس(.ی اس( که موضو  منط  سیستمی، امور عینی خارجی و نحوهکند، در عالم خارج وجود ندارد و این در حالها صدق میمکان
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توان گف( نظام جمهوری اسالمی هم به نحرو کلری بخشری از دیرن را مح ر  کررده و لرذا جدید نیس(! حتی می
چره از نظرر عرفری و چره از نظرر « آرمان»ی اینها در حالی اس( که همهضرورتی برای بهینه رفتار آن وجود ندارد! 

کادمی ، م وله وط به گذشته. در واقع هنگامی که تعریفی عراّم و ای ناظر به آینده اس( و نه امری مربتخصصی و آ
طرح ایرن  پسشود، پدیدآمدن چنین اشکاالتی گریزناپذیر خواهد شد. بدون قید و فاقد زمان و مکان از آرمان اراپه 

 نه تنها فرازمانی و فرامکانی نیس( بلکه« آرمان»ی مهم بود که لوازم برای تعری  فوق، برای توجه دادن به این نکته
تروان تعریر  دار اس( و تا قیدهایی مربوط به زمان و مکان بررای آن بیران نشرود، نمیدار و مکانماهیتا امری زمان

در واقع این نحو از اکتفا  به کلیات، آرمان معینری را کره  اراپه کرد. از آن که برای طراحی الگو نافع باشدصحیحی 
 دهد.قرار گیرد، نتیجه نمی های عینی نظامگیریباید معیاری برای همه تصمیم

در  تواند به عنوان آرمان الگو مطرح شود که ناظر به زمان و مکان باشد و میزان تح   دینزمانی می تح   دینپس  
به عبارت دیگرر ابترداپاا بایرد تحلیلری از گذشرته و حرال در به نحو عینی تبیین شود. « گذشته، حال، آینده»سطوح 

اد تا بر مبنای آن بتوان خأل موجود در جامعه را تشخیص داد و گام بعدید حرک( جامعره ی تح   دین اراپه دعرصه
« داردار و مکرانزمران»ها را به نحرو و این یعنی باید این ارزش را به نحو علمی معّین کردبرای تح   دین در آینده 

چه حدی بوده، پس از این بعث( مبار  یا در وآله در علیهاللهاکرم صلیقبل از بعث( نبی تح   دین مثال تبیین نمود.
بره کجرا  ان الب اسالمی گذش( چهل سال از پیروزی با ال حاضر ودر ح دوران غیب( کبری به چه میزانی رسیده،

به عنروان مثرال، در مرورد جمهروری انجامیده و پس از این باید دستاورد موجود از تح   را به چه میزان ارت ا  داد. 
د گف( که گرچه برخی ابعاد دین در جامعه تح   یافته و زمینه برای عمل به دین توسط افراد متردّین اسالمی نیز بای

های توسعه )پیشرف(  عملی نشده و لرذا ر بره عنروان در زندگی فردی فراهم شده، اما حضور دین در سطح برنامه
 مثال ر تح   دین در م یاس برنامه و ساختارهای آن، آرماند دوران ماس(.

 خورد؛ یعنی اموری مانند:ها نیز به چشم میآرمان البته همین اشکال در تفصیل 

نوعان، رحمـت و اوـوت بـا    معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سالمت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با هم»

نیت، آزادی مسئوالنه، برداری کارآمد و عادالنه از طبیعت، تفکر و عقالمسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره

پذیری، صداقت، نیـ  بـه کفـاف، اسـتقالل،     جانبه، تعاون، مسئولیتمداری، عدالت همهانضباط اجتماعی و قانون

 «امنیت و فراوانی.

گویی بیان شده زیرا هر ی  از این اوصاف، در جامعه امروز نیز به نحوی و در سطحی مح   اسر( و هریچ با کلی
ها در گذشته و حال و سیر آنها نشده تا بتروان برر اسراس از میزان تح   هر ی  از این ارزشای به ی  تحلیل اشاره

 آن، سطح بعدی از تح   آنها را به عنوان آرمان ذکر کرد! 
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« امر  اب( و حراکم برر سرعادت بشرر در طرول تراریخ»، «های فرازمانی و فرامکانیارزش»بنابراین اگر م صود از 
ندارد. اما « آرمان»منصرف خواهد شد که چنین معنایی تناس  و سنخیتی با « اصل دین»خ باشد، به معنایی از سن

الزم اس( تا برا  منصرف شود،« تح   دین»، به «نیل به خالف( الهی»ها با تکیه به عبارتی همچون اگر این ارزش
بعدی که وضع فعلی از تح   در طول تاریخ، آن را ناظر به آینده تعری  کرد و گام « تح   دین»توصی  از مراحل 

اما متن سند، این مطل  را به  افزود.« تح   دین»دهد، مشخص نمود و قیدی خاّص و متعّین را به دین را ارت ا  می
 صورت کّلی و بدون قید ذکر کرده همچنان که تحلیلی از گذشته و حال در این موضو  ندارد. 

بره ده و لرذا گردیتدوین  «شناسی انتزاعیمعرف(»لگو براساس پس در جمع بندی باید گف( بخش مبانی و آرمان ا
و به شکلی از کّلی( درآمده کره  س(، اکتفا شدههاها و مکانر همه زمانب تطبی قابل کلی کهانتزاعی و عناوین  ذکر

فاقد معنای کاربردی اس( و این در حالی اس( که برای طرح مفاهیم کاربردی باید زمان و مکران و امرور کیفری و 
تعیرین  بدون توجه بره ایرن مهرم، عمرالا  کّمی به دق( تبیین شوند و گذشته و حال و آینده مورد تحلیل قرار بگیرند.

اس( که بر حرک( های کاربردی آرمان همان ادبیات وشود و ی و مادی دانشگاه سپرده میادبیات کاربردبه آرمانها 
گردد؛ گرچه نامی از الگروی اسرالمی پیشررف( را یرد  گیری مسئولین و روند اداره کشور حاکم مینظام و تصمیم

 بکشد!

نیز ر « ادبیات ان الب»ی شده، از گویی و توق  در مباحث انتزاع. البته به میزانی که این بخش از سند دچار کلی4
کند ر فاصله گرفته و عمالا به حذف این گفتمران مبرادرت کررده گیری میکه اسالم در عمل عینی و اجتماعی را پی

اس(. این در حالی اس( که اساساا سفارش تولید الگوی پیشرف( از سوی ادبیات ان الب مطرح شرده و غررض از 
مند کردن حرک( نظام اسالمی نیس( زیرا بره تصرریح م رام معظرم رهبرری، قاعدهدستیابی به این الگو چیزی جز 

مبرانی »بایرد برر محرور « مبرانی»های زیگزاگی در کشور شده اس(. بنابراین هم بخرش ف دان الگو باعث حرک(
بره  شد. خصوصاا با توجرهباید به آرمان گفتمان ان الب توجه می« آرمان»گرف( و هم در بخش شکل می« ان الب

ایجراد »که آرمان نظام جمهوری اسالمی توسط م ام معظم رهبری، در قال  ی  ن طره واحرد بیران شرده و آن این
اسر(؛ امرری کره در بخرش آرمران سرند پیشرنهادی، ا رری از آن بره چشرم « ای از عراَلمتمدن اسالمی در منط ه

در بخش آرمان سند پیشنهادی « اسالمیتمدن »البته توجه به این نکته نیز ضروری اس( که صرف ذکر  خورد.نمی
افزار علمی ضررورت دارد، تحلیرل تخصصری از مفراهیم نیز کافی نیس( زیرا آنچه در تولید الگو به عنوان ی  نرم

 بر مبنای مختار بیان خواهد شد.    « تمدن اسالمی»اس( و لذا در ادامه، تحلیل نخبگانی از 

اتکایی برای نویس مرکز الگو و توضیحات موجود در آن، معیار قابلیششود پ.  با توجه به مباحث فوق روشن می5
پرردازد، به توصی  اموری چون جهان و خل ( و مسریر آن می« مبانی»تفکی  آرمان از مبانی اراپه نکرده زیرا اگر 

. یعنری تواند از تبیین اموری همانند ظهور و م دمات آن و نسب( جامعره امرروزین برا ایرن رونرد غفلر( کنردنمی
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گفته شد مبانی الگو باید به مبانی ان الب اسالمی بپردازد و مبانی ان رالب نیرز بردون اتکرا  بره یر   طور کههمان
کردند پذیر نخواهد بود. لذا تئوریزهفلسفه تاریخ و تعیین جایگاه ان الب در سیر والی( خدای متعال بر تاریخ امکان

ذشته و حال و آینده ممکن نیس(. به بیان دیگر تصویر علمی از جامعه و ان الب اسالمی بدون ی  نگاه مبنایی به گ
التح   در مراحل آینرده معنرا یافته در مراحل گذشته و بدون فهم از آرمان الزمآرمان آن، بدون در  از آرمان تح  

آینده تاریخ اسر( کره  مند از سیر گذشته و حال وندارد و لذا تعیین آرمان در ذات خود، وابسته به ی  تحلیل قاعده
نویس موجود، از سنخ مبانی و توصی  سیر تعبیر کرد ر بنابر پیش« فلسفه تاریخ»توان از آن به چنین بحثی ر که می
 جهان خل ( اس(. 

نویس فعلری، ایرن اسر( کره  اگرر آرمران الگرو امروری ماننرد در پیش« مبانی»با « آرمان»از دیگر دالیلد تداخل  
نیسر( بلکره از اقسرام « های اسرالمیفرضپیش»عرضد باشد، این امور هم« به خدای متعالت رب »یا « عدال(»

بره « عدل»به عنوان آرمان تاریخی و « معاد»شود. یا به طور نمونه اگر های اسالمی محسوب میفرضدرونید پیش
اسر( کره اصرول اعت رادات گیررد و روشرن عنوان آرماند این دنیا مطرح شود، این امور در اصول اعت ادات قرار می

ی خرارج از مبرانی نیسر(. ام ولهگیرد و های اسالمی اس( و ذیل عنوان مبانی قرار میفرضمثابه جزپی از پیشبه
فرضهای اسالمی )مبانی  مطرح شده، امور عامی اس( کره شرامل نویس فعلی در ذیل پیشهمچنین آنچه در پیش

 نویس عبارت اس( از:شناختید پیشبانی جامعهشود؛ به طور نمونه یکی از مآرمان نیز می

ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام سوی آیندهگیری تاریخ بهجهت»  

 «معصوم)ع( است.

گیری جهر(یرا اس( که در آرمان ذکر شرده « خالف( الهی»توان گف( رهبری امام معصوم، از سنخ در اینجا می  
بره همرین دلیرل  ای، به مساله ظهور اشاره دارد که به عنوان آرمان تاریخی پیشرنهاد شرد.تاریخ به سوی چنین آینده

مند بره محتروای تفصریلی هنگامی که برای دستیابی قاعده« نویس الگوی پایهن د و ن ب پیش»اس( که در کتاب 
« افر »، «رسال(»، «مبانی»حذف شده و ف ط « آرمان» شود، مفهومدر یکدیگر مطرح می« ضرب مفاهیم»الگو، 

البتره اشرکال فروق بره معنرای آرمران و  شروند.ها معنا میضربدر یکدیگر ضرب شده و سپس حاصل« تدابیر»و 
« آرمران» ،نویس مرکز الگو اس( اما براسراس مبنرای مخترارمبانی، براساس تعاری د موجود در پیش تداخل آن با

که تفصیل آن به توضریح عنراوین  باشد و تداخلی بین آنها شکل نگیرد« مبانی»یدا کند که غیر از تواند معنایی پمی
 1موکول اس(.« جدول الگوی تنظیم برنامه»بلو  اول از 

                                                           
توصری  انجرام « مبرانی»اسر(؛ یعنری در « توصری ، تکلیر ، ارزش»نویس مرکز الگرو مناسرب( دارد، بخشی به پیش. احتمال دیگر برای عناوینی که برای نظم1

تروان گردد و با سنجش نسب( بین توصی  )در مبانی  و ارزش )در آرمان  اس( کره میبا زمان و مکان بیان می های عینی و متناس مطلوبی(« آرمان»شود، در می
 ی تکلی  اس(. کنندهمعّین« رسال(»تکلی  را معین کرد که 
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« آرمران»مناس  اس( تا معنای تخصصی و اصطالحی  در سند پیشنهادی، آرمان تعری  ن د و بررسی . پس از5
به صورت گذرا مورد اشاره قرار گیرد. یکی از تعاریفی که برای آرمان به عنوان یکی از  تحلیل آنو  در ادبیات توسعه

 اصطالحات علوم اجتماعی ذکر شده، از این قرار اس(:

ای معرّین ای نمونه و خراص در درون مجموعرهرساند و به گونهشود، میاین مفهوم آن چه را که کامل شمرده می» 
ساختن هر نما یا مدلی کره هردف یرا این محتواس( که اصطالح آرمانی برای مشخصشود و با توجه به اطالق می

 «گیرد.آید، مورد استفاده قرار میمی شود و به این عنوان به کارمرجع عمل شناخته می

 گونه تعری  شده اس(:نیز این« آرمان اجتماعی»در ادامه، و  

سیاسی و... که اکثریر( مرردم در  ر م فرهنگی، اجتماعیدر هر جامعه، آرمان اجتماعی یعنی تصوری از ی  نظ» 
ی آن مرردم، چنرین تصروری از یر  نظرم عرالی شناسند و در اندیشرهمی تنظیم رفتار خویش آن را به عنوان مرجع

شود. رسمی( و رواج ای نمونه و خاص در ذهن متبادر میکند، بلکه به عنوان گونهنمی ای عادی تجلیهمچون داده
شده، آرمانی را که افراد جامعه در ذهرن دارنرد، های پذیرفتهال ، شکل و صورت سلسله مرات  ارزشارزشهای غ
 «دهند.تشکیل می

ترللی  دکترر حسرین « نیافتگی در اقتصراد ایررانمدارهای توسعه»و « ی مباحث توسعهایران امروز در آینه»کتاب  
آرمان در ادبیات توسعه را بررسری کررد. در آن مباحرث،  توان از طری  آن،از دیگر منابعی اس( که می عظیمی نیز

کید می« تمّدن و تاریخ»آرمان در رابطه با مفهوم  شود که به دلیل تغییر تمّدن و تحّول در سراختارها، تبیین شده و تل
 هماهنگ نکرده باشد. در واقع آرمان در« دوران تاریخی»شود که حرک( خود را با مانده محسوب میکشوری ع  

های تاریخی )عصر حجرر، کشراورزی، فئودالیتره، ان رالب ی تاریخ و دورانشود که با مالحظهصورتی ترسیم می
 صنعتی و... ، نوعی از اختالف پتانسیل بین گذشته و حال و آینده و تغییرات در شرایط تشریح گردد.

باید توجه داشر(  تطبی  شود، ان تاریخیاین دور اگر قرار باشد این تعری  از آرمان بر توضیحات فوق،با توجه به  
. در واقع نتهی شده اس(م« یافتگیتوسعه» های تاریخی از منظر فلسفه تاریخ ماّدی، اکنون بهکه مراحل رشد دوران

ی یافته )توسرعهکند، تعمیم زندگی موجود در کشورهای توسرعهتمّدن مدرن به بشری( معرفی می امروزه آرمانی که
دهد تا کشورهای دیگرر در ی کّمی اراپه میی زمین اس( و برای این مهم شاخصهنبه  به تمامی کرهجاپایدار و همه

ی ابعاد زندگی از ورزش و هنر و سینما تا علوم و اقتصاد و سالم( و... به باالترین سطح جهانی نزدی  شوند. همه
ها بره رسرمی( به عنوان حّ  تمرامی کشرور یافتگیاخیراا در سازمان ملل، توسعه در تناس  با همین مطل  بود که
 شناخته شده و به تصوی  رسید.  
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مند و . در م ابل و برای تبیین آرمان به صورت الهی ر کاربردی )که هم متناس  با اعت ادات ح ه بوده و هم زمان7
 توان بحث را از اینجا آغاز کرد:مند و ناظر به عینی( باشد  میمکان

تروان برود، می« مکت  اسالم بر اساس قراپ( ادبیرات ان رالب»به « مبانی»ما تعری  اجمالید  از آنجا که پیشنهاد 
 معنا کرد؛ یعنی معنای اجمالی آرمان، با این مفهوم تناس  دارد:« های مکت وعده»را به « آرمان»ابتداپاا و اجماالا 

کنند تا به سوی آن ن طه حرک( کرده و می دهد و پیروان تالشکه  ی  مکت ، تح   آن را وعده می معّینی ین طه»
ی موعرود، فرازمرانی و فرامکرانی نیسر( بلکره در این صورت روشن اس( کره ایرن ن طره .«ن دس( پیدا کنندبه آ

کند و برای هر م طع زمانی و مکرانی، در یر  متناس  با قدرت پیروان و موانع موجود در م ابل آنها تعّین پیدا می
تروان از شود که برای تحلیل تخصصی و تفصیلی از آرمان نمیابد. با این توضیحات روشن مییامر واحد نمود می

اراپه نشود، آرمان « فلسفه تاریخ»مراحل رشد جامعه در بستر تاریخ غفل( نمود و اگر تصویری ر و لو اجمالی ر از 
 پیدا نخواهد کرد. اجتماعی به درستی تعیین نخواهد شد و قابلی( جریان در عرصه کاربرد و عینی(

)به عنوان امر حاکم بر تمامی جوامعی که در دوره دوم تراریخ حضرور دارنرد ، همران  آرمان تاریخیدر این راستا، 
اس( اما آرمان اجتماعی )به عنوان م وله مربوط به جامعه امروز و تکلی  این م طع از تراریخ  « ظهور و رجع(»

طور کره پریش از ایرن گفتره شرد، اس(. اما همان« مدن نوین اسالمیت»که بر اساس ادبیات ان الب مطرح شده، 
 1ادبیات ان الب باید تئوریزه شده و تحلیلی نخبگانی و دفاعی استداللی از آن اراپه شود.

                                                           
 دار متعرال خردای»:  شرودمی روشن  ذیل مباحث به توجه با ،«انبیا  تاریخ فلسفه» اساس بر آن الهی معنای در آرمان از نخبگانی تحلیل برای مختار پیشنهاد . لذا1

 دسرتگاه و ایمران دسرتگاه کفرر، دستگاه: گیردمی شکل دستگاه و جامعه و نظام سه اختیارات، گیریجه( نو  سه اساس بر لذا و داده قرار امتحان و اختیار دار را دنیا
 بره را خداپرسرتی و توحیرد عینری تح   و شوندمی ورحمله ایمان دستگاه به و یکدیگر به پرستیهوی و خواهیافزون دلیل به نفاق و کفر دستگاه میان، این در. نفاق
 تعریر  متعرال خردای اجتمراعی پرسرتش از حفاظر( برای نفاق و کفر دستگاه و طغیان نظام با درگیری به پیشرف( و تکامل و رشد اساس، این بر. اندازندمی خطر

 از) دوم سرفصرل در اسر(؛ کفرر نظامرات برا غلبه  اکرمنبّی  بعث( تا آدم حضرت هبوط از) اول سرفصل در: شودمی ت سیم اساسی سرفصل سه به تاریخ و گرددمی
 جهانی غال  قدرت  قیام( برپایی تا عصرولی حضرت ظهور از) سوم سرفصل در و بود خواهد نفاق هایدول( با غلبه  عصرولی حضرت ظهور تا اکرمنبّی  بعث(

 حکومر(» و «دینی ام(» تشکیل احکام تدریجاا  فوق، دستگاه سه بین «قوا توازن» وضعی( حس  بر و تاریخ رشد تناس  به واقع در. افتاد خواهد مؤمنین دس( به
 .شوندمی تشریع «الهی

 امنیر( ایجراد و جلرّی  کفرر بردنبین از و کفر غلبه دادنپایان آمد،می شمار به اکرمنبّی  هایملموری( ترینمهم از که بعث( فرهنگ اصلید  هایچارچوب از یکی لذا 
 هرایحکوم( غلبره برابرر در متعرال خدای حلم سال 6800 از بعد یعنی. شد مح   جناب آن توسط که بود الهی حکوم( و ام( ایجاد طری  از توحید کلمه برای
 طبر  اما. شد روم و ایران امپراطوری یعنی دوران آن کفر ابرقدرت دو فروپاشی موج  که کرد نهادینه مسلمین میان در نحوی به را کفرستیزی فرهنگ بزرگوار آن کفر،

 هرایارزش ترینبنیرادین و تریناصرلی پرس. افتراد خواهرد نفراق هرایدول( دسر( بره قردرت جلرّی، کفر نابودی رغمعلی و تاریخ دوم سرفصل در دینی، معارف
 کامرل، انحرراف رغمعلری امرا یافر( تح ر  آلودنفراق نحو به اکرمنبی شهادت از پس که بوده «تمدن و حکوم( ام(،» ایجاد احکام اکرم، پیامبر برای شدهتشریع

 تبردیل کفار برابر در جهانی قدرت ی  به ر نفاق قراپ( به لو و ر اسالم و شد مناف ین توسط کفر برابر در اسالم حفظ و نبّوت و توحید کلمه برای امنی( ایجاد موج 
 کره ر مراّدی زنردگی همران نتیجره، در و افتراد نفاق هایدول( دس( به قدرت جلّی، کفر نابودی رغمعلی و تاریخ دوم سرفصل در دینی، معارف طب  یعنی. گردید

 عبرادات از ایپوسرته و معنوی فرهنگ از ظاهری و صورت تنها و کرد پیدا توسعه مناف ین توسط و شد تبدیل اجتماعی نظام اصلی محتوای به ر بود کفر تمّدن حاصل
 بیر(اهل محبرین ناتوانی و قوا توازن در نفاق دستگاه برتری عل( به واقع در. شد ایجاد امنی( نیز م ّدس کت  و نبّوت و خداپرستی برای آن، یسایه در اما ماند باقی
 و خلرل دچرار امتحان این در مسلمین لذا. یاف( توسعه و تداوم آمیزنفاق صورت به تمدن و حکوم( و ام( احکام قوا، توازن تغییر جه( در هدی اپمه از دفا  برای

 



86 

 

                                                                                                                                                         
 حیرات بررای اولیره امنی( که نحوی به نمایند دفا  اجمعینعلیهماللهصلوات معصومین م دس آستان از تمّدن، و حکوم( و ام( ظرفی( در نتوانستند و شدند زلل

 .شد واگذار عصرولی حضرت عام نواب به دین پرچمداری و کرد فراهم را کبری غیب( زمینه و گردید سل  معصوم امامان از نیز اجتماعی
 عثمرانی امپراطروری در کره ر نفراق دولر( غررب، در شهوت م یاس تغییر و رنسانس جریان در جدید دستاوردهای با تا داش( تداوم اخیر سال سیصد تا روند این 

 و شردند خاضرع برود، شرده متجلی مدرنیته تمّدن قال  در که کّفار زندگی و فرهنگ به نسب( مسلمین و و شد اضمحالل دچار مدرن کفر برابر در  ر بود یافته تجلی
 و اقتصرادی و فرهنگری و امنیتری و نظرامی هایجنبره تمرامی در مدرن تمّدن یعنی. گرف( قرار اضمحالل خطر در نیز نفاق قراپ( به حتی اسالمی حکوم( و ام(

 مسرلمین حردود از دفا  و داراالسالم حفظ پرچم تسّنن اهل علمای و امرا  تا شد موج  و کرد وابسته و محتاج خود به را دنیا کشورها تمامی و یاف( توسعه سیاسی
 اسرالم حفرظ برای قیام وجوب) حسینامام قیام همانند شرایطی لذا و گرف( قرار کفار یحمله معرض در اسالم ع یدتی و جغرافیایی مرزهای نتیجه، در. کنند رها را

ّده به آن شدنمشروط بدون کفر بازگش( م ابل در . گرفر( قررار شیعه ف های دوش بر اسالم اساس از دفا  یوظیفه و قیام پرچم دلیل، همین به و شد تکرار  ُعّده و عد
 بره مرلمور کفرر، بازگش( برابر در دینی حکوم( و ام( حفظ برای عصرولی حضرت عام نواب و گرفتند قرار کفر هجمه برابر در مست یماا  شیعه عظام ف های واقع در

 بررای ملعون آن تالش و یزید کفر برابر در حسینامام قیام البته. کفر م ابل در نه و دارد معنا نفاق م ابل در ف ط ت یه که چرا رسید پایان به ت یه دوران یعنی. شدند قیام
 از ر مرداوم سیر ی  در و فرود و فراز از پس شیعه ف های قیام اما گردید منجّر  حضرت آن شهادت به و نشد همراه مردم تبعی( با شر ، و جاهلی( دوران به بازگش(
 خمینری امرام حضررت رهبرری برا خرود، تکراملی رونرد در ر کاشانی اللهآی( و مدرس مرحوم مجاهدات تا نوری اللهفضل شهید شیخ و شیرازی میرزای مبارزات

 کلمره از دفا  و اسالم حیات مساله که اس( مهم این آغاز اسالمی، ان الب لذا. رسید پیروزی به ایران مردم همراهی با و شد منجر اسالمی ان الب به علیهاللهرحمه
 بمثابره اسرالمی جمهروری نظرام و گرفتره قررار عصررولی حضرت عامّ  نواب و شیعه عظام ف های عهده به به و شده خارج سّن( اهل علمای و امرا  اختیار از توحید

 .شودمی تبدیل ابراهیمی ادیان و اسالم جهان وحدت برای پایگاهی به ال ری،امّ 
 هرم آن بپوشرانند عمل جامعه تمدن و حکوم( ام(، احکام به تا اندشده ملمور مدرن کفر م ابل در بار این عصرولی حضرت عام نواب رهبری به شیعه جامعه پس 

 جهرانید  حکومر( برا همراهری بررای خرود ظرفیر( اندنتوانسرته عمالا  صورت، این غیر در زیرا. باشند داشته را  مدرن تمدن برابر در هماوردی قدرت که سطحی در
 جهرانید  قدرت شکستن برای عاَلم منجی قیام فرض در نیابند، دس( قدرت و قّوه إعداد از سطح این به ظهور، از پیش که امتی یعنی کنند؛ ا بات را عصرولی حضرت
 همران یعنری برود؛ خواهرد امرام شهادت و غرب( معنای به این که داش( نخواهند را «مرصوص بنیان» وضعی( به نیل و حضرت آن از دفا  توانایی طغیان، دستگاه

صورت بسیار خالصه و فشرده مطرح شرده ترا در کنرار ن ردها، تصرویری البته این مبحث در اینجا به « .اس( ظهور موانع رفع عدم و غیب( اصلید  عامل که ایم وله
قیرام حسرینی در برابرر جاهلیر( اولری؛ قیرام خمینری در برابرر »کلی از بحث ا باتی پیرامون فلسفه تاریخ الهی اراپه شود و لذا برای تفصیل این بحث باید به کتراب 

 از انتشارات حسینیه اندیشه مراجعه کرد.« جاهلی( مدرن
 دینری، امر(» بره دستیابی سیر و مراحل و روند به تواندمی الگو، آرمان در «فرامکانی و فرازمانی» قید از قبولقابل و صحیح معنای رسدمی نظر به فوق توضیحات با

ایرن بردان  .کنند پیروی آن از باید جوامع هستند و تاریخ بر حاکم و عامّ  قواعد عنوان به تغییرات روند این مجموعه که شود منصرف «الهی تمدن و اسالمی حاکمی(
 برردار در همچنرین تعریر  گرردد.« حاکم بر جریران رشرد نسبی( عامد »تصرف شود و  بر اساس « فرازمانی و فرامکانی»معناس( که بر اساس مبنای مختار در قید 

 سروم سرفصرل در شرهودی امتحانرات و دوم سرفصرل در  النریع امتحانات اول، سرفصل در حسی امتحانات شامل که شودمی مطرح تاریخی سرفصل سه دیگر،
 وحری ع النیر( تفسیر» ،«قرآن با وحی ع النی( تنزیل» قبیل از مراحلی دارای خود سرفصل این البته. هستیم ع النی امتحانات دوران در ما اساس این بر که اس(

 از فهرم در غیرمعصوم ع النی( تعمی » ،«گریاخباری دوران در اخبار و اسناد حفظ» ،«غیب( آغاز با غیرمعصوم ع النی( پرچمداری» ،«معصومین اپمه امام( با
 . اس( «حکومتی احکام استنباط اصول علم تولید با دین فهم از موجود ع النی( ارت ا » و «موجود اصول علم تولید با دین

 زیرا اند؛کرده مطرح شرق بلو  ایجاد برای هامارکسیس( که گرف( خواهد قرار مباحثی وزان در پیچیدگی، و تفصیل حیث از آن آرمان و مبانی و الگو صورتاین در
 دارای شررق، بلرو  کره بروده حرالی در هامارکسیسر( مباحرث هایپیچیدگی و تفصیل البته. اس( تمّدن ی  ساخ( بحث، این موضو  شد، اراپه که توصیفاتی با

 آیرا حرال. بودنرد شرده درگیرر هرم برا افزارهانرم در تنها و نداشتند یکدیگر با چندانی اختالف صنع( اصل در و پایه علوم در و بوده غرب بلو  با متعّددی اشتراکات
 منطر  تولیرد برزرگ، هدف آن به دستیابی لوازم یا! کرد؟ تکیه پیشنهادی سند در موجود ادرا  سطح و ظرفی( به اسالم، مبنای بر  بشر زندگی در تحّول برای توانمی

 برا کره اس( دستاوردی همان این! اس(؟ اسالمی مدل و کاربردی معادالت حکومتی، احکام اصول هایعرصه در مضاف روش سه یاراپه و نوین یفلسفه و جدید
 تمرّدن یر  تلسیس  و مدرنیته تمدن یهجمه م ابل در اسالم حفظ برای زیرا شده حاصل  ره) الهاشمیحسینی اللهآی( حضرت عالمه استاد مرحوم هایمجاهدت

 قررن دو در کره اسر( راهری فرهنرگ،ُخرده ی  عنوان به ف هی احکام به غربی زندگی کردن م ّید اال و کرد اراپه تلسیسی مبنایی هابخش و ابعاد تمامی در باید نوین،
 از حرکر( اسرالمی، اصرطالح به کشورهای تمامی آرمان دلیل، همین به. ندارد دیگری علمی تالش و نوآوری به نیازی و شده دنبال شیعیان و تسّنن اهل توسط اخیر

 چنران در زیررا. اسر( هدف این حول مّل( ی  رساندنوحدت به و ماّدی رفاه و  روت به دستیابی و یافتهتوسعه کشورهای منزل( سوی به یافتگیتوسعهکم وضعی(
 .شودمی اکتفا  موجود معارف به داریدین برای و شود استنباط جدیدی احکام معنوی، ُبعد از نیس( قرار رویکردی

 «انبیرا  فرهنرگ اساس بر مصیب( یفلسفه» بحثد  سلسله راستا این در. شود معّین دّق( به «زندگی از تعری » که اس( تشریح قابل صورتی در «آرمان» البته اساساا 
 باشرد شار  خطابات از خارج مرّفه، و ماّدی زندگی که پذیردنمی و پردازدمی ایمانی دستگاه برای «زندگی» تعری  به  اس( اندیشه حسینیه پژوهشی مباحث از که)
 شریعه که زمانی برای رویکرد این البته. شود تلّ ی آن بر حّلی( حکم ترّت  و شرعی جوان  رعای( معنای به نباید موجود ف ه به زندگی سب  این کردند مشروط لذا و

 اسر(،رسیده حاکمیر( بره دین که اکنون اما. اس( نبوده فراهم جدید زندگی ی  طراحی و مهندسی امکان زیرا اس( اشکالبی و صحیح نداشته، حضور قدرت در
 «قروه مرن مااستطعتم لهم أعّدوا و» خطاب لذا و شد خواهند و شده ورحمله اجمعینعلیهماللهصلوات محّمد آل و محّمد اّم( بر نفاق و کفر تمامی که دانس( باید
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به معنای مختار در فلسفه تاریخ تحلیرل نشرود بلکره « فرازمانی و فرامکانی»قید    احتمال این اس( که. البته ی8
و والیر( تراریخی « فلسرفه تراریخ»، در سطح آرمان انی ومب  طع خاص منحصر شود. یعنی اساساکامال به ی  م

مطرح نشوند بلکه ناظر به والی( اجتماعی و جامعه موجود باشند؛ گرچه این جامعره قطعراا در م طعری معّینری از 
ود که وضعی( اجتماعی ما به ای متمرکز شتاریخ قرار گرفته و محکوم قواعد آن اس(. به عبارت دیگر بحث به ن طه

متناس  با  ،«مبانی الگو» در« اسالمی( ان الب» بحث ازیعنی  خورد.گردد و به آن گره میفلسفه تاریخ مرتبط می
، تسرلط یافتره و لرذا در پرستی مردرنکفر ع النی و ب( که در آن، دول( نفاق فروپاشیده و اس( این دوران خاص

 تاریخی : آرمانپرداخ(. تعبیر دیگر این اس(توصی  وضعی( اجتماعی و اتصال آن به فلسفه تاریخ  اینجا باید به
ای و م طعید متناس  با خود را تعریر  کنرد و های مرحلهآرمان )ظهور  به عنوان آرمان اصلی و حاکم باید بتواند

نیرز آمرده « نویس الگروی پایرهد و ن ب پیشن »های اجتماعی را معین نماید که شبیه به این تعبیر در کتاب آرمان
 اس(.

در این صورت باید به این روند توجه کرد: نظام جمهوری اسالمی در دورانی که اصل قدرت و حاکمی( به صورت 
مادی شکل گرفته و جهان بین شرق و غرب مادی ت سیم شده برود، در مسرلله اصرل حاکمیر( توانسرته تمرایالت 

های حوزه و دانشگاه جتمع کند اما در کیفی( حاکمی( و روش اداره آن، به دلیل ناتوانیعمومی را بر محور اسالم م
طور بره از اراپه ی  نسخه کاربردی برای اداره کشور، هنوز به ادبیات علمید کفر و جاهلی( مدرن مبتالسر( و لرذا

ادبیرات  سریطره از منردعدهجانبره و قاهمه خرروج» ،سال آینده 50در  جمهوری اسالمیآرمان  توان گف(میمثال 
تح   این آرمان در پنجاه سال آینده، آنگاه نیازهای جدید علمی برای نظام اسالمی تعّین  اس(. در صورت «توسعه

های حروزوی و و تحرول مفهرومی در تخصرص« ان رالب فرهنگری»ی بعردی، خواهد یاف( و آرمان پنجاه سراله
المی خواهد بود و پس از آن و برای پنجاه سال بعردی، حرکر( بره های ان الب اسدانشگاهی برای تلمین نیازمندی

 و تولید تکنولوژی مبتنی بر نیازهای الهی مطرح خواهد شرد. در همرین راسرتا بحرث از« ان الب اقتصادی»سوی 
با تحلیل نخبگرانی از آن، بره نحروی « تمدن اسالمی»یعنی آرمان  کند.موضوعی( پیدا می« ایهای مرحلهآرمان»

کنرد. در ایرن رهنمون می شود که قابلی( تکثیر و جریان پیدا کرده و ما را به چند آرمان م طعیو کاربردی می عینی
هرای به معنای تحلیل علمری و جدیرد از نوآوری« ان الب اسالمی کردند تئوریزه» ،الگو آرمان مرحله اولد صورت، 

یران آن تجرارب در عرصره فرهنرگ و اقتصراد ها و علوم سیاسی مدرن برای جرسیاسی ان الب در م ابل تخصص
های علمی موجرود در های فرهنگی و اقتصادی و کارآمدی نسبی آن در برابر نسخهاس(. در صورت تح   نوآوری

                                                                                                                                                         
رد و ع النی( ی  تولید نیازمند مهّم  این. یاف( خواهد ضرورت اقتصادی و فرهنگی و نظامی ابعاد یهمه در استطاع( تلمین و شده شیعه ف های متوجه  جمعری، خد

 از و برسرند همراهنگی به واحد نظام ی  در «مح َّ  معارف» و «مستند معارف» و «محتمل معارف» تا اس( آن تح   یعرصه در هم و دین از فهم یعرصه در هم
 .شود برآورده جامعه نخبگان به رهبری و امام علمید  سفارشات طری ، این
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تدریجاا این ضرورت احساس خواهد شد که ان الب برای تداوم و تعمی  خود نیاز به علوم  1عرصه فرهنگ و اقتصاد
تحول در مفراهیم تخصصری  و «ان الب فرهنگی»ذا آرمان مرحله دوم در قال  تح   و معادالت جدیدی دارد و ل

ان رالب » نیرز سروممرحلره طبعرا آرمران  گیررد.های علمی ان الب شکل میحوزه و دانشگاه برای تلمین نیازمندی
 ان رالب کرهآرمران نهرایی  طّی این سه مرحلره، د.بوخواهد  و تولید تکنولوژی متناس  با نیازهای الهی« اقتصادی

 2 اس( را نتیجه خواهد داد.« تمدن اسالمی»تح   

سراخ( » اند که امر حاکم بر آنها و آرمران اصرلی قبرل از ظهرور،ها به این دلیل شکل گرفتهالبته این سیر از آرمان
 امرری اسر( کره« رعصنواب عام حضرت ولی پذیرتکامل ع النی(بر با تکیه  ای از عاَلمم اومتی در منط هتمدن 

و در مرحلره سروم از ظهرور  اسر( و اال پرسبه دوران دوم تراریخ  دار و بر اساس فلسفه تاریخ مختار، مربوطزمان
وحری و علرم  با تکیره برر ع النیر( الهی در تمامی جهان ایجاد تمدن»شود و آن، آرمان دیگری مطرح میتاریخ، 

توانسته ساخ( تمردن الهری سی در دوره اول تاریخ، نمیکه آرمان حضرت مو؛ همچناناس( «معصوم خطاناپذیر
و حرکر( « ایجاد ام( دینی»بوده باشد بلکه با توجه به ظرفی( مومنین و مسیر تکامل تاریخ، آرمان در آن دوران به 

 محدود شده اس(.« حکوم( الهی»به سوی 

نویس موجود، تعریفری د که همانند پیش. البته مطال  فوق ناظر به محتوای تفصیلید آرمان اس( اما اگر قرار باش9
تروان ایرن های بعدی بره تفصریل محتروای آن پرداختره شرود، میاولیه و کوتاه از آرمان اراپه شود و سپس در بخش

 تعری  اولیه و کوتاه از آرمان را مطرح کرد:

  3«.اس( در چارچوب فلسفه تاریخ الهی جامعه ایمانی این مرحله از رشدد ترین ارزش در محوری ،آرمان» 

الهری  یتمدنایجاد »گردد: البته طب  مباحث گذشته روشن شد که تعری  فوق بر محتوای اجمالید ذیل منطب  می
 «آن را داشته باشد.با  که توان ب ا  در برابر تمدن مدرن و قدرت هماوردی م قبل از ظهورای از عالَ در منط ه

 

                                                           
 شود.می . این مهم از طری  تشکیل سه قرارگاه مشتر  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای همکاری ع النی( جدید ان البی و ع النی( موجود کالسی  مح  1

تروان تعریر  شرده، می« ی آرمان در بازه زمرانی پنجراه سرالهکنندهترسیم»نویس جدید و با برقرارید ارتباط بین آرمان و اف ، اف  به در پیش کهبا توجه به اینالبته . 2
سرال اول الگروی  نویس مرکز الگو مطرح کرد؛ یعنی اف  ما در پنجاهدر پیش« اف »را نه در بخش آرمان بلکه به عنوان جایگزین بخش « ایهای مرحلهآرمان»بحث 

کردن ان الب اسالمی به معنای تحلیل علمی جدید از تجارب و دستاوردهای سیاسی آن برای تعمیم آنها به عرصه فرهنگ و اقتصراد اسالمی ایرانی پیشرف(، تئوریزه
های بکرارگیری الهرید تخصرص»ن مهم برر محرور   ایگفتار دوم از فصل اول و گفتار اول از فصل سوم) «گفتمان ان الب اسالمی»اس( که بر اساس مباحث کتاب 

  شود.معنا می« های آنهاموجود و تغییر تخصیص
یافته توسط مکت  برای جامعه بر اساس مراحرل ن طه تعین»یا « ترین ارزش در سیر حرک( تاریخید جامعه ایمانیمحوری»توان مطرح کرد: دو تعبیر دیگر نیز می .3

نظرام توصری  شررایط »ته محتمل اس( که بنابر مبنای مختار و بدون بیان تطبی ی، آرمان را بر اساس جدول الگوی تنظیم برنامه، بره الب«.رشد در فلسفه تاریخ الهی
 تعری  کرد.« مطلوب
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 :ابالغیمتن سند 

 

که این امور در سرایر اسرناد مهرم و شود کما اینها مح   نمیتضمین اسالمی( الگو با ذکر مبانی و آرمان
باالدستی کشور انجام شده ولی موج  جریان اسالمی( در اداره کشور به نحو مطلوب نگردیده و به اساسراا بره 

اند. در واقع آنچره موجر  تضرمین دلیل، رهبری به سفارش تولید الگوی پیشرف( اسالمی مبادرت کردههمین 
اس( کره « رسال(، اف  و تدابیر»در «کیفی( جریان مبانی و آرمان»شود، تبیین تخصصی از اسالمی( الگو می

 خورد.ا ری از این رکن حیاتی در متن موجود به چشم نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنند.اسالمیت الگو را تضمین می وجه هامبانی و آرمان
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 :ابالغیمتن سند 

 

 

 با این تعبیر آمده:« رسال(»نویس مرکز الگو از . تعری  پیش1

 «.رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران برای پیشرفت است»

 این صورت بود:نویس قبلی به و متن پیش

رسالت، تعهد آگاهانه و عقالنی ملت ایران و مسئوالن نظام به گسترش وحی و حکمت و تعالیم قرآن و »

 «ها و نی  به افق پیشرفت ایران اسالمی است.بیت... به منظور حرکت در جهت آرماناه 

 ، بره عنروان مفهروم اصرلی و در ایرن تعریر« حرک(»م وله « نویس الگوی پایهن د و ن ب پیش»البته در کتاب  
نرویس تکیه به آن بوده که بخش رسال( مورد ن د قرار گرفته اس(. اما در پیش ی این بخش معّین شده و بابرجسته

دانسر(. البتره بایرد « میثاق»توان مفهوم محوری در تعری  جدید را جدید، ا ری از مفهوم حرک( نیس( بلکه می
تعری  اجمالی رسال( اس( و اال در بخش تفصیلی رسال(، همان تعریفی که  توجه داش( که تغییر فوق، ناظر به

 نویس قبلی بوده )حرک( ع النی و مومنانه و متعهدانه  به این صورت تکرار شده:در پیش

رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران حرکت عقالنی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین »

 «بوم ایران است.ها در زیستآرماناسالمی متناسب با 

 اس(. « تمدن نوین اسالمی»شدند مفهوم و تنها تغییری که در آن روی داده، اضافه

مفهروم اصرلی و رسرد پرداخر( چرون بره نظرر می« میثراق»پس با این تغییرات باید به بررسی تخصصی پیرامون  
لفظی، به معنرای عهرد و پیمران جمعری اسر(. اس( که از نظر « میثاق مشتر »محوری در این تعری  اجمالی، 

ها، مل( و مسئوالن باید عهد و پیمان مشتر  ببندند و بره عبرارت دیگرر، عرزم ملری یعنی بر اساس مبانی و آرمان
فعلی کره بایرد  :نسب( به موضوعی شکل بگیرد و ی  وظیفه و ماموری( مشتر  تعری  شود. اما اشکال این اس(

کید برر ار بگیرد، در سند مشخص نشده اس(. به عبارت دیگر، ذکر آرمانموضو  این عهد و میثاق قر ها و سپس تل
مطلبی بدیهی اس( که مفهوم خاصی را در برندارد زیررا « ها عهد و پیمان ببندندهمه باید برای تح   آرمان»که این

شود که کّل جامعه اعم میروشن اس( که بیان آرمان برای افزایش اطالعات عمومی نیس( بلکه با این هدف انجام 
یا « میثاق مشتر »از مردم و مسئوالن را در مسیر خاصی قرار دهد و جه( حرک( اجتماعی را معّین کند. لذا طرح 

رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران برای 

 پیشرفت است.

 



92 

 

؛ یعنی معین شود که بررای «موضو  آن چیس(»زمانی ارزش علمی دارد که مشخص شود « عهد و پیمان جمعی»
« میثراق»پس روشن اسر( کره کلمره  جام داد و از چه مسیری عبور کرد.ها باید چه تکالیفی انرسیدن به این آرمان

بیشتر به معنای عهد و پیمان انصراف دارد اما اگر موضوعی که عهد و پیمان بر سر آن بسته شده، معّین نشرود هریچ 
ه محتوای علمی و تخصصی وجود ندارد تا بتوان به بررسی و قضاوت پیرامون آن پرداخ(! این در حرالی اسر( کر

)در تعری  مبانی  قابل بررسی علمی بود چرون ایرن عبرارت، دارای برار « فرض فلسفی و علمی و اسالمیپیش»
)در تعری  آرمران  نیرز ایرن « های بنیادین فرازمانی و فرامکانیارزش»که تخصصی و اصطالحی اس(؛ همچنان

مخاط  را صرفاا به وجرود یر  پیمران و عهرد بدون تعیین موضو  آن، « میثاق»ویژگی را دارا بود. اما اکتفا به ذکر 
از متن بخش رسرال(، قابلیر( « موضو  پیمان»کند که ی  معنای عرفی اس(. در واقع حذف مشتر  دالل( می

بررسی تخصصی و علمی آن را از بین برده و آن را به ی  م وله عرفی و عوامانه فروکاسته اسر(! بره عبرارت دیگرر 
دادن  اس( و  د عهد و پیمان مطرح شود، خود داّل بر اصل فعل )قرار گذاشتن و قولو عهد وقتی بدون موضو میثاق

این در حالی اس( که در رسال( باید کیفی( خاصی از فعل و شکل معّینی از وظیفه مطرح گردد. همچنان که گفته 
که رسال( « اس( و... ماندن اس( یا رسال( دانشگاه، تولید علمرسال( حوزه در شرایط امروز، ان البی»شود: می

شود. اما ذکر میثاق بدون تعیین موضو  آن، هریچ فعرل در همه این جمالت، بر ی  فعل خاص و معّین منطب  می
 رساند. دادن را نمیخاصی جز نفس قرار گذاشتن و قول

رسد در عبارت سند، آن فعل خاص یا موضرو د میثراق مشرخص شرده اسر(: به نظر می» ممکن اس( گفته شود:
 امرا بایرد توجره داشر( کره «یعنی پیشرف(، موضو  عهد و پیمان مشتر  اسر(.«. برای پیشرفتمیثاق مشتر  »

کید شد، ضرورت تعییند آید؛ در حالیمعموالا بر سر اهداف و اغراض می« برای»ی کلمه موضو  »که آنچه بر آن تل
ن جمعری برا هردف و غرضری صرورت یعنی روشن اس( که هر عهرد و پیمرا«. هدف آن»بود و نه « عهد و پیمان

 کنند.پذیرد اما آن هدف و غرض، غیر از نفس فعلی اس( که آن جمع به انجام آن مبادرت میمی

ن رد محتمل اس( که م صود نویسندگان سند، پیمان مشتر  بر سر پیشرف( باشرد. لرذا »ممکن اس( گفته شود: 
تبردیل شرود و بره ایرن  برنویس به کلمه در پیش برایی  اشکال ویراستاری اس( و به همین دلیل باید کلمه  فوق

صورت تغییر کند: میثاق مشتر  بر پیشرف(. در این صورت، پیشرف( همان فعلی اس( که موضو  پیمان و میثراق 
حتی در صورت پذیرش ایرن فررض،  توان به بیان فوق داد این اس( کهاما پاسخی که می« کند.مشتر  را معین می

مطررح « اشکال فرامتنری»نویس فعلی از ابتدا مبتال به اشکالی عاّم بود که به عنوان اولین باید توجه داش( که پیش
میثضاق بضر بود و لرذا « و ف دان مرزبندی مشخص پیشرف( با توسعه پیشرفتعدم تعری  تخصصی از »شد و آن، 

؛ یعنی نه مرزبندی و تفاوت پیشرف( با توسعه در آن معلوم اس( تال خواهد بودنیز به همین اشکال مب سر پیشرفت
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، فعل معّینی که موضو  عزم ملری و عهرد و میثراق جمعری قررار پیشرف( بدون تعری  تخصصی از آنبا ذکر  و نه
 گیرد، بیان شده اس(.

های شد کره از میران وظیفرهن میکه بیان افعال خاص و فعل مشتر  ضرورت داش(، باید روشالبته غیر از این .2
شود ر این فعل یا افعال با چره اسرتداللی انتخراب ها و عناصر گوناگون مطرح میمختل  ر که توسط اقشار و گروه

شد تا با تکیه بر آن، قابلی( استدالل بر ملموری(د ای برای تعیین وظیفه اراپه میشده اس(؛ یعنی باید معیار و قاعده
به عبارت دیگر یکی از ابعادی که بخش رسال( را از نظر علمی و تخصصی غنی ، فراهم شود. شده در سندگزینش

که بخش رسرال( برار و مفهروم رسد برای آنکند، آن اس( که روش تعیین وظیفه را بیان کند. بنابراین به نظر میمی
وظیفه و فعل خراص پرداخر( کره  تخصصی و نخبگانی پیدا کند، باید در آن به اراپه راه و روشی علمی برای تعیین

شود؛ یعنی تعّین سنجی بین توصی  )مبانی  و ارزش )آرمان  حاصل میشاید بتوان گف( این مهم از طری  نسب(
 شرد، حرالبیان  «توصی  و ارزش»در مبانی و آرمان،  وقتی پس 1تکلی ، تابع نسب( بین توصی  و ارزش اس(.

که طبعاا الزم اس( ناظر به ی  فعرل خراص باشرد. البتره روشرن مشخص گردد « تکلی » در بخش رسال(، باید
اس( که « کّل »ای مشتر  برای جامعه به مثابه ی  شود، وظیفهاس( که وظیفه و تکلیفی که در الگوی پایه بیان می

 نیز در اینجا ضرورتی نداش(.« اشترا  بین نظام و مردم»دهد و لذا ذکر همه ابعاد و اقشار را پوشش می

روشن « تدابیر»به نحوی عاّم و کلی مطرح شده که تفاوت محتوایید آن با « رسال(»که تعری  شکال دیگر این. ا3
توان گف( تدابیر نیز اقدامات، وظاپ  و تکالیفی اس( که باید توسط مرردم و مسرئوالن انجرام نیس(. یعنی آیا نمی

ان شد  بر سر انجامد افعالی غیر از تدابیر اسر(؟ شود؟ آیا میثاق و عهد مل( و دول( ایران )که در بخش رسال( بی
شد و سپس در رسال(، افعال عراّمی کره بایس( ابتدا ی  آرمان عاّم و شامل )مانند تمدن اسالمی  بیان میلذا می

گش( و سپس بخش اف  بر اساس آن آرمران عراّم، یر  هردف برای رسیدن به این آرمان عاّم الزم اس(، تبیین می
کرد و بخش تردابیر نیرز برر اسراس آن رسرال( و وظیفره عراّم، ای )مثال پنجاه ساله  را تعری  میهم طعی و مرحل

رسد اساساا انفصالی که بین بخش اف  و تردابیر به نظر می نمود.ای را تعیین میاقدامات و وظاپ  م طعی و مرحله
ه بخش رسال( فاقد محتوای علمی برای با بخش مبانی و آرمان وجود دارد، حداقل در ی  ُبعد ناشی از آن اس( ک

 دادند مبانی و آرمان در اف  و تدابیر اس(. جریان

، برای آرمان عاّم در این مرحلره از رشرد جامعره ایمرانی، مسراله «ن د و ن ب الگوی پایه پیشرف(»لذا در کتاب  
بیین نخبگانی آن به عنوان امرر دهد و پس از ترا پیشنهاد می« ساخ( تمدن م اومتی در هماوردی با تمدن مدرنیته»

                                                           
نظرام توصری  شررایط »ن سرنجی برینیز اشاره کررد کره برا نسب(« الگوی تنظیم برنامه»توان احتمال دیگری را مطرح نمود و به عناوین جدول در همین راستا می .1

را « موضرو »دهد و این رونرد اسر( کره قرار می« ضرورت و هدف»رسد و آن را مبنای تعیین می« هانظام نیازمندی»، به «نظام توصی  شرایط موجود»و « مطلوب
 کند.مشخص می
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رغم وقو  ان الب سیاسی و هماوردی با دستگاه کفر در ایرن عرصره، دسر( برترر در شود که علیحاکم روشن می
ان الب فرهنگری بررای ترداوم »را  «رسال( دول( و مل(»عرصه فرهنگی و اقتصادی همچنان با دشمن اس(. لذا 

کردند تجرارب سیاسری، امنیتری، تئروریزه»سال آینده را  50اف  ایران در داند و بر این اساس، می 1«ان الب سیاسی
 «مند از ادبیات توسعه در اداره کشرورخروج قاعده»و  «دفاعی ان الب برای تکرار آن در عرصه فرهنگی و اقتصادی

« گانهبه قوای سهتعمیم نهادهای ان البی » کند و متناس  با آن رسال( و این اف ، از تدبیری با محوری(د معرفی می
سرخن « اندازی قرارگاه مشتر  بین تفکر ان البی و تفکر کالسی  در سه عرصه سیاسری فرهنگری اقتصرادیراه» و

   گوید.می

 میثاق برر چگرونگی تح ر »توان این پیشنهاد اصالحی را مطرح کرد:می رسدبه نظر می. بر اساس آنچه گذش( 4
که این کیفی( و چگونگی از طری  مالحظه موانع تح ر   آرمان حرک( در مسیر تح   خاصی از کیفی( یا و آرمان

 پیشررف( اسر(. آرمان یرا رای تح  حرک( ب و کیفی( خاص یعنی موضو  میثاق، چگونگی« .یابدآرمان تعّین می
کنند و ف ط از  بندند که تنها از مسیر معّین شده حرک(ای خاص، پیمان میهمانند گروهی که برای رسیدن به ن طه

تفصریلی تعریر  برا آمرده  فی که از رسرال( در بخرش اجمرالی، تعریاتومبیل خاصی استفاده نمایند. با این تغییر
ب( نسر اشاره کند « و متعهدانه عاقالنه و مؤمنانهحرک( »که سعی کرده به کیفی( خاصی از حرک( یعنی رسال( )

اد چون در این صورت، نکتره جدیرد و پیشرف( قرار د اصلا بر توان میثاق رنمی پس د.شومی پیدا کرده و هماهنگ
. در واقرع مرا عهرد و اس(غیر از اصل پیشرف(  ،پیشرف( در مسیرچگونگی حرک(  میثاق بر اما خاصی ذکر نشده

 .و باید آن را معین کرد ، کیفی( خاصی داردحرک(این بندیم که پیشرف( می حرک( به سوی میثاق برای

ضرورت، موضو  و » و« وضعی( موجود، مطلوب و انت ال»گی حرک( در ذات خود، به بحث از البته تعیین چگون
موضرو  حرکر(، شناسرایی  در همین راستا باید توجه داش( کره. وابستگی دارد و حامل معانی فوق اس( «هدف
 شده،ذکر  برای حرک(که  «مومنانه و متعهدانه و...»از قبیل  عناوینیاوصاف و  اما اس( و روابط آن  متغیرکّل  ابعادد 

در واقرع  .کندبیان نمی و تغییرات ی  کّل  ی  مجموعه ایمان و تعهد و... را به عنوان عوامل کهس( کلی ا یعناوین
های سراده اند که فاقد توانایی بررای پاسرخی روشرن بره ایرن سروالاوصاف فوق به نحوی کلی و انتزاعی بیان شده

پرس تلییرد رهبرری نسرب( بره  های گذشته، مومنانه و متعهدانره نبروده؟!در دهههستند: آیا حرک( مردم و مسئولین 
 حرک( کلی کشور به چه معناس(؟! و...

                                                           
پیشنهاد شد اما باید توجه داش( که این پیشرنهاد برر اسراس اشرکال بره تعریر  سرند ابالغری از آرمران و « ان الب فرهنگی و اقتصادی»البته در بحث آرمان نیز  .1

 ای و عینی بیان گردید و بحث از رسال(، فارغ از آن اشکال مطرح شده اس(.  ضرورت توجه به آرمان مرحله
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نرویس قبلری، نویس فعلری از رسرال( در م ایسره برا تعریر  پیشرسد تعری  پیش. با ن دهای فوق به نظر می5
نویس فعلی به قسم( تفصریلی در پیش ،قبلی رو و از آنجا که تعری اس(. از این و فاقد محتوای علمی ترضعی 

 رسال( منت ل شده، مناس  اس( که به بررسی آن پرداخته شود:

رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران، حرکت عقالنی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین »

 «اسالمی...

حرک( اس(. در این راستا باید توجه داشر( و کیفی( خاصی از « حرک(»مفهوم محوری در تعری  فوق، م وله   
ممکن نیس(. زیرا براساس منط  سیستمی، حرک( عینری بردون « خال  و ضرورت»بدون تعری  از « حرک(»که 

عنوان هدف یا مأل در این سند ذکر شده امرا خرال  نیرز بایرد کند. لذا گرچه آرمان بهاختالف پتانسیل معنا پیدا نمی
هرا و پیدا کند. یعنی باید مشخص گردد برای رسیدن بره آرمران چره خألهرا و چالشمشخص شود تا حرک( معنا 

عبارت دیگر، ابتدا باید تحلیلی از وضعی( موجرود کمبودهایی وجود دارد تا وظای  بر این اساس تعری  شود. به
ی تح   آرمان وجود دارد. هایی براها و نارساییاراپه شود تا در م ایسه آن با آرمان )مأل  معلوم گردد که چه نداری

ها را توان رسال( و تکلی  و وظیفه را از طری  تعیین افعالی تبین کرد که ایرن نارسراییدر این صورت اس( که می
  1کنند.برطرف می

لذا با این توضیح، اجماالا به روش تعیین وظیفه و رسال( هم اشاره شد یعنی باید از طری  تحلیل وضعی( موجود، 
آرمان را تشخیص داد و در این صورت، کارهایی که در رفع موانع آرمان سودمند اس(، همان وظراپ   موانع تح  

البته روشن اسر(  .پرداخ( برای آینده وظیفه به تعیین تواننمی فعلید آرمان، بدون شناسایی موانعخواهد بود. پس 
     شود.الگو دیده نمینویس مرکز که هیچ ا ری از تحلیل وضعی( موجود و شناخ( موانع در پیش

دهد که جامعه شیعه اولین گام در مسیر پیشنهادی که در مورد مبانی و آرمان مطرح شد، نشان می . در همین راستا6
ان رالب »توان از آن به ان رالب سیاسری تعبیرر کررد امرا گرام بعردی تح ر  تح   تمدن اسالمی را برداشته که می

و حرکر( بره سروی « ان الب اقتصادی»ی الهی نفوذ نکند و زمینه برای امعهاس( تا فرهنگ بیگانه در ج« فرهنگی
ساخ( تمّدن اسالمی از طری  هماهنگی سیاس( و فرهنگ و اقتصاد فراهم شود. پس خألی که در حرکر( نظرام 

                                                           
کند، سرپس را ذکر می« نظام توصی  شرایط موجود»، ابتدا «جدول الگوی تنظیم برنامه»الهاشمی در ستون دوم از ه مرحوم عالمه حسینی. بر همین اساس اس( ک1

کند؛ یعنری از سرنجش وضرع موجرود و وضرع مطلروب، را معین می« هانظام نیازمندی»سنجی بین این دو، پردازد و از نسب(می« نظام توصی  شرایط مطلوب»به 
گرردد. سرپس ایرن نظرام شرود و ترازه نظرام نیازهرای جامعره بررای حرکر( آینرده واضرح میتصویری از اختالف پتانسیل )به عنوان الزمه قهرری حرکر(  اراپره می

« موضرو »که  شود و از نسب( بین آن دو اس(معلوم می« هدف»و « ضرورت»گیری ستون سوم اس(، یعنی بر اساس آن، هاس( که محور اصلی در شکلنیازمندی
شود، باید تحلیلی از وضعی( موجود اراپه داد و سرپس نسرب( آن را برا وضرع گردد. پس اگر در رسال( و تدابیر، تعیین وظاپ  و اقدامات اساسی دنبال میمعّین می

 مند مشخص گردد.ها به نحوی قاعدهمطلوب سنجید تا چیستی نیازها و موضو  فعل
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تواند درکی کراربردی از عردال( اسالمی وجود دارد، وضعی( موجودد استضاپه از وحی و فهم از دین اس( که نمی
کیرد ایشران مبنری برر اجتماعی و سایر اوصاف جامعه ی الهی اراپه کند. این نکته در بیانات م ام معظم رهبری و تل

گیرری اسر(. یعنری ف دان الگوهای دینی در مساپل مختل  )توسعه، آزادی، خانواده، هنر، عدال( و ...  قابل پی
شر را ابالغ کرده اما غیرمعصومین هنروز درکری از که اسالم دین خاتم اس( و تمامی عوامل سعادت برغم اینعلی

ی برخورد برا ایرن امرور را بره طرور و لوازم آن ندارند تا بتوانند نحوه« اّم( الهی، حاکمی( دینی و تمّدن اسالمی»
کوم( دینی شکل گرفته و مبنای حدیگر گرچه وجدان عمومی نسب( به  مند به شار  منتس  کنند. به عبارتقاعده

طور که ادبیات دانشگاه م اسالمی را تشکیل داده اما علم و فرهنگ متناس  با آن پدید نیامده اس(. همانحرک( نظا
نیز در این زمینه، دچار مشکل بوده و به اّتکا  به علوم انسانید ماّدی مبتال اس(. پس برای حرک( در جهر( آرمران 

سی فرهنرگ حروزه و فرهنرگ دانشرگاه بررای ن د و برر ین بخش،در ا« ضرورت»دچار خألی علمی هستیم و لذا 
 ان الب اسالمی اس(. تئوریزه کردن

ضرورت، »، «گذشته، حال، آینده»، «وضع موجود، مطلوب، انت ال»در پی این بحث، باید به تبیین عناوینی مانند  
بره عنروان  .را نتیجره گرفر( ، افعالی خاصآرمان از و سایر ابعاد منط  سیستمی پرداخ( تا بتوان« موضو ، هدف

نمونه، آنچه که در وضع موجود مح   شده، طرح شعار عدال( توسط امرام خمینری )قردس سرره  در عمرل و در 
کادمی  و تخصصی  در نتیجه گذار آن بود، ی راهی که حضرت امام بنیانفرهنگ عمومی اس( )و نه ی  فرهنگ آ

داری و ادی بوده و نه شربیه بره نظرام سررمایههای سلطنتی و استبدرفتار نظام جمهوری اسالمی نه همانند حکوم(
عردالتی در نظرام ی بیها و مظالم ذاتی آن و نه یکسان با عملکرد نظامات کمونیستی. یعنری ابعراد گسرتردهتبعیب
ها و تشرکیل بلرو  شررق در نیمری از داری به نحوی بود که باعث طرح شعار عدال( توسرط مارکسیسر(سرمایه

گری در بلو  شرق به شکلی متفاوت و در میان حرزب حراکم پدیردار نشینی و اشرافیاخجغرافیای جهان شد اما ک
نشینی در مسئوالن شد. در م ابل، مدیری( حضرت امام و م ام معظم رهبری به نحوی اس( که از تبدیل خوی کاخ

جمهوری اسرالمی  رو پرچم عدال( در شرایط امروز، به دس( نظامکند. از ایننظام به فرهنگ غال  جلوگیری می
اس( و مسیری را بر این اساس طّی کرده اس(. در مبنای مختار، رفتار حضرت امام و م ام معظم رهبری بر اساس 

ها چارچوب الگو و برنامه را رف( از این چالشگردد و راه برونهای آن مشخص میشود و چالشعدال( تحلیل می
دهنرد: سوق می عدالتیهای موجود آن را به سوی بیه فرهنگدهد. چالش ان الب اسالمی این اس( کتشکیل می

پذیری و عردم کند که این فرهنگ، ظلمتشریح می« اذا امر مولی بعبده»ادبیات حوزه، مدیری( را بر اساس فرهنگد 
ی علوم سیاسی نیز منبعث از فرهنرگ پذیرش مشارک( عمومی را در پی دارد. همچنان که ادبیات دانشگاه در زمینه

 شود.داری و نظام ارزشید ماّدی م ّید میی دموکراسی به سرمایهمدرنیته اس( و فلسفه
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الهاشمی )ره  ذکر شده که الله حسینیی مرحوم استاد عالمه حضرت آی(ها در اندیشهمبانی برخورد با این چالش 
لیلی از گرفتار شدن حکوم( دینری ی مباحث علمی و تحوسیلهتواند مبنای طراحی الگو قرار بگیرد. لذا باید بهمی

جلوگیری کرد؛ یعنی الگوی اسالمی پیشرف( در این دوران به معنای تحلیل نوین ضعی  یا فاسد  هایفرهنگبه آن 
و سرپس طراحری جدیرد بررای « محور نظام اسالمیکردند حیات عدال(تئوریزه»از وضعی( فعلی کشور در قال د 

ی کفر و نفاق از ی  موضرع انجرام س(. به عبارت دیگر در گذشته، هجمهعدال( سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ا
شده که همان حذف فیزیکی بوده اس( اما پس از ناتوانی در این مسلله و با پایان جنگ تحمیلی، اصرل حیرات می

گ و ی دشمن از سه ُبعد سیاسر( و فرهنراند ولی هجمهی ایمانی را پذیرفتهنظام جمهوری اسالمی و وجود جامعه
، بایرد طور که در بخش تدابیر پیشنهادی خواهرد آمردلذا همان افزارها ادامه پیدا کرده اس(.اقتصاد و از موضع نرم

شناسی مدرنیته کره از سره موضرع تلسیس شود تا بتوان با تهاجمد جامعه« سه قرارگاهد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی»
انردازی شروند و برر مبنرای ادبیرات اگر این سه قرارگراه راه مود.شود، م ابله نسیاس( و فرهنگ و اقتصاد انجام می

احساس نیاز به علوم و معادالت نوین شرکل ان الب در سیاس( و فرهنگ و اقتصاد مدیری( شوند، در ادامه حتماا 
این نتیجه حاصل خواهد شد که باید ان الب فرهنگی در حوزه و دانشرگاه و نظرام اجرایری را آغراز خواهد گرف( و 

 کرد. 

حرک( ع النی، مؤمنانه و متعهدانه در جه( ایجاد ». اشکال دیگری نیز به تعری  تفصیلی رسال( مطرح اس(: 7
آرمران در سرند  و اس(، آرمران اسر(« جه( و سم( حرک(»ی تعیین کننده زیرا آنچه که. «تمدن نوین اسالمی

یعنری جایگراه تمردن نروین  ابالغی به خالف( الهی و حیات طیبه تعری  شده و نه به ایجاد تمدن نوین اسرالمی.
طور که اشاره شد، عبارات و مفاهیمی از قبیل اسالمی در این تعبیر، روشن و مشخص نیس(. عالوه بر این و همان

اند که هرر جریران یرا مبنرای ی و انتزاعی و بدون قید مطرح شدهبه نحوی کل« حرک( ع النی، مومنانه و متعهدانه»
تواند ادعا کند که این اوصاف بر عمل او منطب  اس( و هریچ تعریر  تخصصری از آنهرا بیران نشرده ترا فکری می

های گذشته در چه سطحی دارای این اوصاف بوده تکلیفی عینی در رسال( تحویل دهد. حتی معّین نیس( حرک(
 حی از آن دچار ضع  اس( تا بتوان به اصالح و ارت ا  آن پرداخ(.   و در چه سط
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 :ابالغیمتن سند  

 

 

 :، اف  بهیقبل نویسپیشدر . 1

 «های مطلوب و قاب  تحقق ملت ایران، پنجاه سال پس از آغاز اجرای الگوی اسالمی ایرانیهدف»

 به این صورت تعری  شده اس(: ،جدیدنویس پیشو در  تعری  شده بود 

های واقعی آحاد کند و هدفبوم ایران در نیم قرن آینده تصویر می های الگو را بر جامعه و زیستآرمانافق، »

 «سازد.مردم، جامعه و حکومت ایران در آن موعد معین می

نویس قبلری اسر( امرا جملره اول، در پیش« تح   مل(های قابلهدف»رسد جمله دوم، تکرار مفهومد به نظر می 
و اف  برقرار کرده و اف  را تابع آرمان قرار داده که فارغ از ن دهایی مفهوم جدیدی را مطرح کرده و ارتباطی بین آرمان 

های به هدف را آرمان ای تعری  شده کهبه م وله . به عبارت دیگر اف که مطرح خواهد شد، باید از آن است بال کرد
 .کندبدیل میت  با زمان پنجاه ساله)م طعی 

 طرح اس(:قابلاف   خشب . باید توجه داش( که سه ن د اساسی نسب( به2

 «اندازچشم»تخصصی دانشگاه، ادبیات در این سند، مفهومی اس( که متناظر آن در « اف »این اس( که نکته اول  
نویس نسب( به این اصطالح تخصصی روشن شود و تکلی  ادبیات موجرود موضع پیش بایداس(. لذا  visionیا 

انداز تعیین گردد؛ خصوصاا اگر این ادعا مطرح اس( که مفهوم اف  ی  مفهوم جدید و در دنیا نسب( به اف  و چشم
جام خواهد شرد ی  نوآوری علمی اس(. زیرا قبال بیان شد که طرح مفهوم جدید، ف ط در صورتی به نحو علمی ان

ایرن در حرالی اسر( کره چنرین  که از رهگذر ن د و بررسی و تعیین موضع نسب( به مفراهیم موجرود عبرور کنرد.
اما اگر اف  حاوی مفهوم جدیدی نیس( و عبرارتی  شود.گیری یا حداقل انعکاس آن در سند منتشره دیده نمیموضع

که چرا بدون این. 1 :س(، دو اشکال قابل طرح اس(در معنای تخصصی آن ا« اندازچشم»دیگر از همان اصطالح 
، چره عدم بیان مفهوم جدیرد صورت. در 2اس(؟ مفهوم نوینی مطرح شود، از اصطالح علمی متداول عدول شده 

آیا ف دان مفهوم جدیرد در  !ماند؟انداز باقی میتفاوتی میان پیشرف( اسالمی با توسعه غربی در طراحی اف  و چشم
نای ابتال به تعاری  ادبیات توسعه ر که به تعبیر م رام معظرم رهبرری دارای برار ارزشری هسرتند ر این بخش به مع

دارنرد؟! آیرا بره « داری در سطح توسعه، کرالن و خررداقتصاد سرمایه»کنندگان سند چه تحلیلی از ! تدویننیس(؟

قرن آینده بوم ایران در نیمهای الگو را بر جامعه و زیستافق، آرمان

های واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را و هدف کندتصویر می

 سازد.موعد معین میدر آن 
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و ... ایجاد کنند یا روند متداول جهانی دنبال آن هستند که تغییراتی در الگوی تولید  روت و تکنولوژی و امور مالی 
های گذشته طّی شده، ادامه داد؟ در واقع م روالت ی که در سالاند و معت دند که باید به حرک( در مسیررا پذیرفته

توان ادعای طراحی یر  ی برخورد با آنها نمیهستند و بدون تعیین نحوه« الگو»الذکر دارای ن شی اساسی در فوق
  1ح نمود.الگو را مطر

شده در سند، فضای نوینی دارد و مبانی طرح« اف »ی جدیدی برای پس باید معلوم شود که آیا معارف موجود ایده
ی اف  و انداز رقم زده اس(؟! آیا ظرفی( موجودد فهم از دین موج  تولید ی  الگوی جدید شده یا ریشهرا در چشم

هرای کند و تنها در روبناها بره ارزشدر مدیری( جوامع رجو  میانداز به تکامل ماّدی و سب  زندگی غربی چشم
دینی مشروط شده اس(؟! واقعی( آن اس( که سند اف ، فاقد نوآوری اس( و بر مبنایی استوار شده کره تراکنون در 

ی گذشرته نیرز مرورد عمرل قررار گرفتره: ادراکات موجود مطرح بوده و توسط ادبیات حوزه تلیید شده و در سه دهره
تکامل معنوی باید از تکامل مادی تفکی  شود و لذا استفاده از الگوی غربی در ُبعد صنعتی و فناوری مجاز بوده »

اما در این صورت، همان مشکالت ساب  ادامه پیدا خواهد کرد « و تلمین زندگی ماّدی مردم، به این راه وابسته اس(
خواهد رفر(. زیررا بکرارگیری الگروی فنراوری و صرنعتی و اساساا ضرورت تولید الگوی اسالمی ایرانی زیر سوال 

های فرهنگی و اجتمراعی و امنیتری و افزارهای غربی در سایر عرصهغرب، قهراا موج  خواهد شد که الگوها و نرم
افزار نیس(. برخی کشورها نیز ابترداپاا افزار، قابل انفکا  از نرمسیاسی و دفاعی نیز بر ما تحمیل شوند چون سخ(

رابر تغییرات فرهنگی و اجتماعی م اوم( کردند اما از آنجا که تولید  روت ف رط کاالهرای اقتصرادی را در برر در ب
گیرد و سودآوری در کاالهای فرهنگی و سیاسی و دفاعی نیز امری ضروری اس(، آنگاه از الگوهای غربری در نمی

کشری اسر( ر و نیرز فرهنرگ بتنری برر نسلها تبعی( خواهد شد و حتی دکترین جنگ در دنیا ر که متمامی عرصه
المللی جبراا مورد پرذیرش قررار خواهرد هالیوودی ر که مشحون از رذاپل اخالقی اس( ر و سایر استانداردهای بین

زدایی مبنای سیاس( خارجی قرار گیرد ولی گرف(. حتی اگر تخاصم با کشورهای صنعتی کنار گذاشته شود و تنش
ها مبنای عمل قرار نگیرنرد، سررع( الزم بررای صرادرات و واردات و تجرارت و ر عرصهافزارهای غربی در دیگنرم

 شود.بازاریابی و بازگش( سرمایه و تولید  روت ایجاد نمی

ی رهبری و ان البیون و متدینین همین اس( که مدیری( نظام در آینرده، دچرار انحرالل در فرهنرگ در واقع دغدغه 
تروان جرایگزینی بررای شرد کره چگونره میسند اف  باید به این مبحرث پرداختره میماّدی غرب نشود. بنابراین در 

تواند الگوی درآمد یا روش جذب سرمایه را تغییر داد و یا حرداقل ایرن انگیزش ماّدی طراحی کرد یا چه روشی می
لروازم آن خالصری  توان الگوهای غربی را بکار گرف( امرا از آ رار وگرف( که چگونه مینکته مورد بررسی قرار می

                                                           
« تعمیرر قطعرات»ترین رویکررد یعنری از منظرر گردد اما از آنجا که در سند پیشنهادی، الگو از سطحیسطح اصلی به این امور بازنمی البته تعری  الگوی پایه در .1

 مورد توجه قرار گرفته، منت دین نیز ناچار به استفاده از عناوین مربوط به همین سطح خواهند بود.
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شناختید الگو که متناظر با نظام ارزشی و ادراکات مکتبی اس(، بایرد مرورد توجره یاف(. یعنی خصوصیات جامعه
شد تا قضاوت پیرامون بخش عینی و عملی الگو )اف   بره درسرتی انجرام شرود. لرذا در بخرش افر  بایرد واقع می

شود و تکلی  نظام با این موضو  کالن مشخص گردد. یعنی ابتدا ی آن با اخالق رذیله تبیین ی الگو و رابطههندسه
افزارهای حاکم بر آن اجماالا معّین شرود ترا اگرر الگوهرای موجرود ی تکنولوژی و نرمالزم اس( موضع متن درباره

مرذهبی، هرای شوند، مبنای عمل نظام قرار نگیرند و اال با اکتفا  به ذکرر گزارهباعث طرد و انزوای دین در عمل می
محیطی برای جریان دین در عینی( ایجاد نخواهد شد بلکه الگوهای غربی، شررایطی مراّدی را برر جامعره حراکم 

 های مذهبی را نیز به ابزاری برای توجیه مظالم خود تبدیل خواهند نمود!خواهند کرد و سپس گزاره

پردازد انداز در ادبیات توسعه میز چشمنویس الگوی پایه، به توصی  خود ادر همین راستا کتاب ن د و ن ب پیش
نتیجه این احکرام،  پردازد کهبه ا بات این مهم می« حیات»و  «توازن» ،«صیان(»در سه سطح آن احکام با تبیین  و

جریان اخالق رذیله مادی در تمامی ابعاد جامعه خواهد بود و به این صرورت، موضرع خرود را نسرب( بره ادبیرات 
کند و ضرورت مرزبنردی و احترراز الگروی اسرالمی از آن را انداز بیان میالگو و چشم تخصصی موجود در عرصه

تروان در گفترار اولد فصرل دوم از نماید. البته باید توجه داش( که تفصیل و تدقی  این مطل  مهرم را میآشکار می
انداز و افر  کره چشرمدهد الگوی غربری ر پیگیری کرد که توضیح می« گفتمان ان الب اسالمی»کتاب ارزشمند 

 کند.جزپی از آن اس( ر چگونه اعت ادات فاسد و اخالق رذیله را به وص  جامعه تبدیل می

ای بسیار فشرده از آن بحث به این صورت اس( که: الگو و مدل توسعه در ی  تمثیل دقی ، همانند ماشینی خالصه
هرا را پرس از مردت زمرانی ر اسر( و مل(کند و به سوی م صدی رهسپاهای خاصی حرک( میاس( که در جاده

 نیس(.« پرستی مدرنب(»کند که آن م صد، چیزی جز معین در م صدی مشخص پیاده می

رسانی، الکتریکری و مکرانیکی اسر(. آنچره هماننرد البته این ماشین، خود دارای سه سیستم اصلی یعنی سوخ( 
شرود، تحری  جامعه بررای فعالیر( اقتصرادی می کند و موج  انگیزش وسوخ(، انرژی این ماشین را تلمین می

 همچنران کره ؛کنردرا در جامعره جراری می «حرص»ُخل   اس( که گراییتنّو  تعمیم ُمد و تغییر م یاس کاالها و
 بخشد و فاصله داپمی میان نیاز و ارضا  برای اکثرر طب رات نیرز،را تح   می «حسد»ُخل   ،الگوی درآمد طب اتی

 کند.نهادینه می «و تجاوز سازیمحروم»در قال  ُخل   را الگوی مصرف طب اتی

رسرانی اسر( کره و برق «سیستم الکتریکی»دارای نیس( بلکه « رسانیسیستم سوخ(»ی  ماشین تنها دارای اما 
شود که این امر در ماشین الگوی غربی، متناظر با مکرانیزم عرضره و ت اضاسر(. البتره موج  احتراق سوخ( می

شدن ت اضای مو ر با ت اضای طبیعی  نباید مالحظه شرود گرچره در ا ف ط در سطح ُخرد )جایگزینعرضه و ت اض
نیز موضو  عرضه و «  روت»در جامعه اس( اما « اسراف»متناظر با جریان ُخل  « تولید انبوه کاال»همین سطح نیز 
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اس( که موج  جلر  « تفاخر»دهد و در این سطح، جالل و جبروت مادی و ت اضا در سطح کالن را تشکیل می
و « انسران»شود. سرپس و در سرطح توسرعه، عرضره و ت اضرا برین ای و جهانی میسرمایه در سطح ملی و منط ه

رابطه انسان »و حذف « رابطه انسان با انسان»بر « رابطه انسان با طبیع(»کردند یابد و با حاکمجریان می «طبیع(»
 زند.قم میرا ر« استکبار»، عمالا ُخل  «با خدا

شود تا ماشین جامعه به حرک( عینی درآید که ایرن منت ل می« سیستم مکانیکی»سپس انرژی حاصل از احتراق به 
، «تکا ر»بر اساس ُخل  « هاشرک(»داری در امر در الگوی غربی با تجمع سرمایه و تبدیل آن به سلول نظام سرمایه

شود و حاکمی( محاسبات سود سررمایه مح   می« ربا»بر اساس « شبکه بانکی»ها به اندام توسط و تبدیل سلول
کنرد های تسوعه، عمالا سرمایه را به موجودی زنده تبدیل میهای برنامه و بودجه و بان  مرکزی و برنامهدر سازمان

 1دهد.جه( می« خوض در دنیا»که مغز و قل  جامعه را بر اساس 

 اس( و در این زمینه باید توجه داش( کره« های واقعی جامعههدف»، اینکه رکن مهم در تعری  اف  نکته دیگر. 3
حرکر( را الجررم  ،اس(. چون وضع موجود و موانرع «وضع موجود»وابسته به  در ذات خود« واقعی تعیین هدف»

های خاصی را در م ابرل مرا قررار ها از امکان تح  ، اهداف و گزینهکردن برخی هدفو با خارج نمایدمحدود می
ضروری اس( و این در حالی اس( که ا ری از این وضع موجود  ، تحلیلهای واقعیتعیین هدفلذا برای  دهد.می

البته برای تحلیل وضع موجود حداقل سه دیدگاه وجرود دارد: ادبیرات  .شودنویس مرکز الگو دیده نمیمهم در پیش
  ان الب، ادبیات تخصصی حوزه و ادبیات تخصصی دانشگاه.

جهر( و و بیزیگزاگری »حرکر(  )بیانات امام و م ام معظم رهبرری ، وضرع موجرود برهدبیات ان الب بر اساس ا
تحلیرل شرود. بره عبرارت دیگرر، چره زیگزاگری حرکر( عل( پدید آمدن این  و لذا باید 2توصی  شده« هدفبی

بره  ؟کنردح میالگوی اسالمی ایرانی پیشرف( را مطرمعظم سفارش تدوین رهبری  خألهای علمی وجود داشته که
یابی این خألها ر که باعث شده ترا در نظرر رهبرری، تولیرد الگروی جدیرد بره امرری رسد در صورت ریشهنظر می

خرواهیم از ان الب  تئوری  پشتیبانی برای حوزه و دانشگاهادبیات تخصصی در  هایین صضروری بدل گردد ر به 
 رسید.

                                                           
فعلری، بخرش مبرانی و آرمران و نویس اما باید توجه داش( از آنجا که در پیش« انداز و اف  نداردخش چشممباحث فوق ارتباطی به ب»ممکن اس( تصور شود که  .1

شود، به ناچار باید بحث از جریران عینرید اعت رادات مرادی و اوصراف آغاز می« اف »رسال( به صورت نظری و انتزاعی مطرح شده و مباحث ناظر به کاربرد تازه از 
یین تکلی  نظام جمهوری اسالمی نسب( به این م وله پیچیده را از همین بخش آغاز کرد؛ گرچه تعری  ضعی  از اف  توسط مرکز الگو، با ایرن رذیله در توسعه و تع

 امر ناهماهنگ باشد و موج  این توهم شود که این اشکاالت ارتباطی به بخش اف  ندارد.

حرکتری را انجرام  هدف و زیگزاگ مبتال بودیم و به ایرن در و آن در زدیرم. گراهی یر هف( و هشتی، بیحرکتهای  ر طول این سی سال، بهد»م ام معظم رهبری:  .2
خاطر ایرن اسر( کره انجام دادیم! این به -های گوناگونی اقتصاد و در زمینهی فرهنگ، هم در زمینههم در زمینه-و متناقب با آن را  حرک( دادیم، بعد گاهی ضّد آن

 های راهبردیبیانات در اولین نشس( اندیشه« .د نداشته اس(ی جامع وجوی  ن شه
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، عمالا به ی  ن طه واحد منتهی خواهد شد و آن و دانشگاه حوزهتخصصی ادبیات  اما تحلیل وضع موجود براساس
ی الگو ضرورت مهندسی معکوسد  آن،الزمه  اس( کهتکامل مادی برای دستیابی به بشری  بتجارتکیه بر  ضرورت

اس( که عمالا معنایی جز نفی ضرورت الگروی اسرالمی ایرانری نردارد. بره عبرارت دیگرر ادبیرات  موجودتوسعه 
داند که مصداق داند و تکامل مادی جامعه را امری ع الپی میمی« تکامل معنوی»د را متکفل تخصصی حوزه، خو

ع ال  در دنیای امروز، کارشناسی موجود در ادبیات تخصصری دانشرگاه اسر(. ادبیرات دانشرگاه نیرز در تحلیرل 
 سال گذشرته 40در  جمهوری اسالمی دارد کهقواعدی  دارای تکامل مادی ، قاپل اس( دستیابی بهوضعی( موجود

شرمول را کره تجرارب مشرتر  های موجود، این قواعد علمی و جهانآن تن نداده و لذا باید برای رفع ناهنجاری به
 . بشری هستند، پذیرف(

در  الهاشرمیندیشره مرحروم عالمره حسینیاتوان این نکته را اضافه کرد که تحلیل وضع موجرود براسراس البته می
تروان آن را بره صرورت بسریار فشررده می کره آمده اسر(« های اجتماعیامل ناهنجاریعلل و عوبررسی » مبحث

و دنیا  تنظیم کرده محور پرستش اجتماعی خدای متعال را بر عمومیتمایالت اسالمی، ان الب  گونه بیان کرد:بدین
دی روزافزون از آن را مبنای خود منغربی ر که دنیا و بهرهبا الگوی توسعه  ،به همین دلیل و را تابعی از دین قرار داده

ه ایرن درگیرری در عرصره اداره پیدا کرده کره نتیجر عینی درگیریفرهنگ نشانده ر قرار داده و دین را در جایگاه خرده
در سیاسر(، « مدیری( مولوی( و مدیری( مشرارک(»: درگیری بین اس(  گیری سه دوقطبید محوریکشور، شکل
متغیرر کرار و متغیرر »در فرهنرگ و درگیرری برین « حوزه و منط  مرادی دانشرگاهگرای منط  حجی(»درگیری بین 

  .رو اس(پیش موانعو وضع موجود ها، مبّین این چالش در اقتصاد که« سرمایه

که تعریر   واضح خواهد شدانداز نویسی در آن، های چشمعلمی در دنیا و سرفصلادبیات موجود با ارجا  به . 4
 .از حداقل غنای علمری برخروردار نیسر(نویس فعلی حتی بر اساس مفاهیم موجود، ر پیشد« انداز و اف چشم»

زیرا در ادبیات موجود ابتدا تعریفی عینی از تکامل اراپه شده و سپس آن تعری  در اهرداف کیفری و کّمری جریران 
های نمونره، بررسری نویس فعلی نیسر(. بره عنروانکه ا ری از این مباحث و انعکاس آن در پیشیابد در حالیمی

دهد که تبیرین مفهروم نشان می« ی چهارم توسعهمبانی نظری و مستندات برنامه»ی اندیشه نسب( به کتاب حسینیه
 انداز و اف  از ی  ُبعد، در ذیل این مجموعه عناوین انجام شده:چشم

 «نظر ادیان و علم نسب( به آینده و تاریخ»

 «تشخیص مسیر تحّوالت آینده»

 «م نسب( به آینده و جامعهنظر عل»
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 «نظر علم نسب( به آینده و مدیری(»

 «ی و امید مدیریتیی وعدهدربرگیرنده»

 «هاگیریگیری و جه(های مربوط به تصمیمسازیها و شبکهسازیآماده»

 «شماری بازخوردهای بیسیر امور در سیستم برای مالحظه»

 « ها به صورت خّطیی پدیدهی آینده و عدم مالحظههای مختلفی دربارهتجزیه و تحلیل گزینه»

 «ی تعیین نیازهاگیری بر پایهضرورت جه(»

 ...«ساله و ساله، بیس(های دهتوجه به ابتدا و ختم از نظر زمانی در بازه»

 ؛ «های سودمندا ابزارها یا تکنی ها یها، روشهای ماشینبینید تکنولوژیکی نسب( به ویژگیپیش»

گاهانه به فرآیندهای یادگیری جمعی و پاسخگویی به چالش»  « های آیندهعمل آ

محیطی گی، اقتصادی و زیسر(های اجتماعی، فرهنهای مبتنی بر ایدپولوژی نظام و واقعی(داوریتکیه بر ارزش»
  «جامعه

 « پژوهیبکارگیری ابزارهای آینده»

 «ای استراتژی  برای کم  به برندگان و حذف بازندگانم ولهانداز، چشم»

 «اندازهاشناختی علم نسب( به آینده و چشمهای روشچالش»

 «ریزینظر علم نسب( به آینده و برنامه»

های های آرمانی، هدفانداز، هدفانداز بلند مّدت، هدف نهایی چشمریزی؛ شامل چشمبرخی از مفاهیم برنامه»
های کّلری، انداز، استراتژی یا راهبررد، سیاسر(های آرمانی، محورهای اساسی چشمهای هدفشاخصعملیاتی، 

 ...«های کیفی و کّمی برنامه، تعیین اهداف، مدیری( امور توسعه و هدف

هرای ویژگی»شود که ذیرل دو عنرواند های واقعی جامعه، یازده سرفصل مطرح میو از سوی دیگر برای تبیین هدف
« ی مطلروب تصویر کالن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )گزینه»و « اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورکنونی 

 ذکر شده اس(. البته ده سرفصل، اقتصادی هستند و ی  سرفصل، مربوط به علم و صنع( اس( که از این قرارند: 
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 ر جمعی(

 ر رشد اقتصادی

 گذاریر سرمایه

 ر بازار کار

 ول( ر بودجه و وضع مالی د

 ی بخش خصوصیسازی و توسعههای دولتی، خصوصیر شرک(

 ر بخش پولی، ارزی، توّرم

 ر بازار بورس و اوراق مشارک(

 ر تجارت خارجی

 ر توزیع درآمد

 ر علم و فّناوری

های مربروط بره ایرن در الگوی غربی در این عناوین نیز قابل مشاهده اسر( و شاخصره« اقتصادمحوری»در واقع 
 صادی اس( که مبنای بحث و بررسی پیرامون بخش فرهنگ، سالم(، امنی( و... خواهد شد. های اقتبخش

ذکر شده که از این قرار « اندازمحورهای اساسی چشم»ای نیز بمثابه گانههای دوازدههمچنین در ُبعد سوم، سرفصل
 اس(:

 ر رشد اقتصادی سریع، مستمّر و پایدار

 ی مبتنی بر داناییر توسعه

 تعامل فّعال با اقتصاد جهانیر 

 پذیر کردند اقتصادر رقاب(

 ر ارت ا  امنی( انسانی و عدال( اجتماعی
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 ر امنی( مّلی

 ر ارت ا  سالم( و بهبود کیفی( زندگی

 ی پایدار ر حفظ محیط زیس( در راستای توسعه

 ی فرهنگیر توسعه

 ی امور کشورر کارآمد کردند اداره

 ی قضاییر توسعه

 ای بر اساس موازین آمایش سرزمینو توازن منط هر تعادل 

انداز بر اساس مفاهیم فوق انجام شده و سوال مهم این اس( که تعریفی که در سند پیشنهادی در واقع تعری  چشم
که ی آن دارد؟! لذا باید پذیرف( فارغ از آناز اف  انجام شده، چه نسبتی با عناوین فوق و مراحل تخصصی و پیچیده

به عنوان بخش عملری و عینرید « اف »الگو در سند پیشنهادی به صورت نظری تدوین شده، در « آرمان»و « نیمبا»
هایی مجمرل و مختصرر اندازها توجهی نشرده و بره سرفصرلالگو نیز به مفاهیم کاربردید متداول در طراحی چشم

 های کلی اس(. اکتفا  شده که مربوط به سیاس(

ای و نظرری در الگروی غربری، مباحرث کتابخانرههای مورد اشاره از ا آن اس( که سرفصلالبته نکته مهم در اینج 
ی  ماشین عینی و ابزار مهندسری اجتمراعی و مدل، الگو  انداز و الگو نیس( زیرامفاهیم محوری در طراحی چشم

، مباحث نظریرغم اختالفات در علی لذا. پردازد، به اراپه شاخصه میضراپ  فنی و محاسبات ریاضی که بااس( 
المللری از ایرن طریر ، و نهادهای بین سازمان ملل کند وعمل جریان پیدا میم ام در الگوی واحد  ر نهای( ی د

از این رو باید گف( اف  در این سند، گرچه نظر ند. نرسامیبه وحدت  تمام کشورهای دنیا به سوی توسعه را حرک(
بند را پذیرفته اما به الزامات آن پای« تفکی  تکامل مادی از تکامل معنوی»نشگاه را در ادبیات تخصصی حوزه و دا
ی طراحی نشرده و بره محاسربات ریاضری پیچیرده« توسعه الگویمهندسی معکوس » نبوده؛ یعنی حتی در سطح

نظام تدوین اکنون توسط مجمع تشخیص مصلح( ی ر که همهای کلسطح سیاس( به بلکه مربوط به آن نپرداخته
 . تنزل یافته اس( شود رمی

مهندسی » از الگوس( و الگو نیز ر برخالف برخی تصورات موجود ر ابزاری برای انداز جزپی به عبارت دیگر چشم
انداز و اف  نیرز های کّمی ن شی اساسی دارند. بنابراین چشمچرا که در آن، ضراپ  فّنی و شاخصه اس( «اجتماعی

تل ی شوند بلکه به تناس  خود باید به نحو عینی و فّنی و مهندسی مطرح و طراحری  نظری هایبحث نباید به مثابه
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رغم اختالفات در مباحث نظری، روند توسرعه جهرانی و مردیری( جهرانی در گردند. به همین دلیل اس( که علی
یر  نروآوری واقعری در  در این صورت و با توجه به این که رود.رویه به پیش میعمل به صورت واحد و با وحدت

 مهندسری انداز در دنیرا از طریر بایس( روند موجود طراحری چشرمشود، برای طراحی آن میبحث اف  دیده نمی
نویس فعلری دیرده گرف( که انعکاسی از این مطل  و محاسبات فنی آن نیز در پیشمعکوس آن مورد توجه قرار می

 شود.نمی

درگیری ادبیات توسرعه برا ادبیرات »جایگزین به این نکته باید اشاره کرد که اگر وضع موجود په پیشنهاد ااربرای  .5
اس(، باید به تجربه ان الب اسالمی در این زمینه رجو  کرد که بالنسربه توانسرته در « ان الب در همه ابعاد جامعه

نظیر، به صرورت میردانی و این تجارب بیابعاد سیاسی و نظامی و امنیتی، از ادبیات توسعه پایدار فاصله بگیرد اما 
خرروج از ادبیرات تکرار آن در وضرع موجرود یعنری تا امکان  ردتئوریزه ک را باید آنوجدانی مح   شده اس(. لذا 

ی منرد از ادبیرات توسرعهخرروج قاعده»در واقرع . فرراهم شرود یو اقتصاد یفرهنگحرک( جانبه در همه یتوسعه
هدف پنجاه  1«کردن دستاوردهای سیاسی، امنیتی و دفاعیه اداره کشور بر مبنای تئوریزهجانبه و پایدار در عرصهمه

گفتمران »توان به گفتار دوم از فصل اولد کتراب خواهد بود که برای تفصیل این مهم میدر اف   پیشنهادیسال آینده 
 و گفتار اول و دوم از فصل سوم آن مراجعه کرد.« ان الب اسالمی

 50عدد نویس به آن اشاره شد ر این اس( که چه استداللی بر گزینش ر که قبالا در بررسی کلی( پیش. نکته دیگر 6
اندازهای متداول بره ساله در چشم 20برای اف   وجود دارد؟ خصوصاا با توجه به این مطل  که انتخاب زمان  سال 

کند. پس اگر بنای طراحی افر  تغییر میدلیل آن اس( که این زمان، ناظر به مدتی اس( که طی آن نسل تکنولوژی 
شرد و سال  برای اف  مطرح می 60یا  40ساله )معادل  20بر ادبیات موجود دنیا باشد، حداقل باید دو یا سه دوره 

در یکری از مباحرث عالمه حسینی سال تناسبی با ادبیات موجود ندارد. البته مرحوم استاد  50در هر صورت، عدد 
اندازها در ادبیات توسعه، بره اند که توجه به تغییر نسل تکنولوژی برای تعیین زمان چشماره کردهخود به این نکته اش

سرالگی  40را ا توجه به روایات که سن تکامرل انسران در تمدن مادی مدرن اس( اما ب« افزارمحوریسخ(»دلیل 
و تهرذی   هرای انسرانیرادها افزارها در نظرام اسرالمی و اولویر(عردم محوریر( سرخ( و سومطرح کرده از ی 

تخمرین زد کره سرال  40های الگروی اسرالمی را اندازها و اف توان معیار زمانی چشممی اختیارات از سوی دیگر،
 خورد.نیز به چشم می« بیانیه گام دوم ان الب»توجه به این عدد در 

                                                           
پیشنهاد شد اما باید توجه داش( که این پیشنهاد بر اساس اشکال به تعری  سرند ابالغری از آرمران و ضررورت « خروج از ادبیات توسعه»البته در بحث آرمان نیز  .1

 در اف ، فارغ از آن اشکال مطرح شده اس(.  ای و عینی بیان گردید و بحث پیشنهادی توجه به آرمان مرحله
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ی نیز منطب  اس( و عناوین نویس فعل. پس به صورت خالصه، سه اشکال عمده به بخش اف  مطرح شده بر پیش7
 آن عبارت اس( از:

 اندازال   ضرورت تعیین موضع نسب( به تعری  رایج از اف  و چشم

 ب  وابستگی تعیین هدف به تحلیل وضع موجود و بیان موانع

بره های رایج و تنزل اف  انداز در الگویای و عینید موجود در طراحی اف  و چشمج  عدم توجه به مباحث کتابخانه
 های کلیسیاس(

گیری در سرند ابالغری باشرد؛ زیررا این موضع« عدم انعکاسد »باید منظور از عنوان اول، »ممکن اس( گفته شود: 
در پاسرخ « شرود.تعیین موضع در سند )به عنوان ی  متن ا باتی  ضروری نیس( بلکه در اسناد پشتیبان مطرح می

د؛ این در حالی اس( که شوگیری در سند ابالغی دیده نمیوضعباید گف(: م صود این اس( که انعکاسی از این م
طرح بحث جدید بدون طیدّ روند ن د و بررسی نظرات موجود ممکن نیس(. یعنی اگر مرکز الگو در روند تح ی ات 

تواند در سند خود، هیچ نحروه خود به درستی حرک( کرده باشد، حتماا به این موضو  پرداخته و به همین دلیل نمی
در طراحری  ای به این روند نکند و نباید از ذکر این نکته ر و لو اجماالا ر غافل شود که: به دلیل چنرد نارسراییاشاره
کره مرکرز الگرو همچنران و برا اندازهای متداول، مفاهیم جدیدی در بخش اف  اراپه شده اس(. عالوه برر اینچشم

نرویس را نتشر نکرده و عمالا روند بررسی و اصالح و ارت ا  پیشها از ابالغیه رهبری، اسناد پشتیبان را مگذش( ماه
 با مانع مواجه کرده اس(.
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 :ابالغیمتن سند 

 

 

 سند جدید به: در« تدابیر. »1

های ماندگار ملی تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای ح  مسائ  مهم کشور و شکوفا ساوتن قابلیت»

 «منظور رسیدن به افقبه

 نویس قبلی به:رسد با تعری  آن در پیشتعری  شده و به نظر می 

بلندمدتی است که افق را محقق شود و معطوف به اقدامات تصمیمات ملی و اساسی است که ... اتخاذ می»

 «سازد.می

 تفاوت محتوایید چندانی ندارد.

و تعریر  آن قابلیر( طررح « تردابیر»نویس دچار اضطراب اس(، دو احتمرال در تحلیرل اما از آنجا که متن پیش
 یابد:می

 بایرد ابتردارسرد باشرد. در ایرن صرورت بره نظرر می« برنامره»احتمال اول این اس( که م صرود از تردابیر، بیران 
گرف( زیرا برنامه به معنای خاص آن نباید صورت می« برنامه»شد و سپس بحث از مطرح می «های کالنسیاس(»

که الگوی پایه توانس( الگوهای مضاف خود را تولید کنرد و آن جایگاهی در الگوی پایه داشته باشد بلکه پس از آن
  1به تنظیم برنامه خواهد رسید.های کالن تبدیل نماید، آنگاه نوب( را به سیاس(

 «سازی و اجرراگیری، تصمیمنظام تصمیم»به معنای  «مدیری(»، بحث بیراتداین اس( که م صود از احتمال دوم 
تح ر  آن  چگرونگی از بحرثهای توسرعه، ز و سیاس( کالن و تنظیم برنامرهانداچشم یعنی پس از طراحی ؛باشد

 البتره ها و قوانین مجلس و... گردش پیدا کنرد.ها، بخشنامهدر قوا، وزارت خانه الگوچگونه این  شود کهمطرح می
 تولیردپس از طراحی الگوی پایره بایرد بره طور که بیان شد همان. چون داردپایه ن یالگوبا  تناسبی احتمال نیزاین 

های سیاسر(بایرد  ،از طی این مرحله اس( که متناس  با الگوی پایه و مضاف پس و های مضاف پرداخ(الگوی
                                                           

شود که متن پیشنهادی در بخش تدابیر، شباه( زیادی بره ادبیرات مترداول های گذشته مورد مالحظه قرار گیرد، روشن میهای توسعه در طول سال. البته اگر برنامه1
به برنامره و احکرام آن « تدبیر»گیرد، یعنی تعری  شود و احتمال اول قوت میعی  میها دارد که در این صورت، احتمال دوم به معنای مدیری( تضدر احکام برنامه

 خواهد بود.

تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای ح  مسائ  

منظور های ماندگار ملی بهمهم کشور و شکوفا ساوتن قابلیت

 رسیدن به افق است
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. تنها پس از طّی این سیر منط ی در پرژوهش اسر( کره دنمو مبادرتبرنامه  ه تدوینبرا طراحی کرد و سپس کالن 
را بره عنروان روش « سرازی، اجرراگیری، تصمیمنظرام تصرمیم»، بحرث از برنامره توان برای چگرونگی تح ر می

بایرد یر  روش و « های تح   برنامهنحوه»یا « تدابیر»واقع برای در . سازی و مدیری( در دستور کار قرار دادپیاده
 اس(.« روش تدوین برنامه»و « روش تولید الگو»منط  اراپه شود و این متغایر و متلخر از 

و نسب( بین  هاهای کالن و برنامهسیاس( ،ندازاچشم از روند تولید الگوی پایه،اراپه ی  تصویر منسجم  بنابراین، 
ا ری از این بحث هم اس( که  و جایگاه آن« تدابیر»گیری ی  بحث علمی پیرامون برای شکل اولیه رورتیض آنها،

شود. این در حالی اس( که الگو ی  م وله چندالیه اس( که ابتدا بایرد آنهرا را بره نویس موجود دیده نمیدر پیش
گیری نروین در ن نمود. به عبارت دیگر جه(خوبی از یکدیگر تفکی  کرد و سپس ارتباطی منط ی را بین آنها تبیی

تروان تحرول در انداز و سیاس( کالن و برنامه تعری  شود و پس از آن اسر( کره میاداره کشور ابتدا باید در چشم
 حتی در ادبیات اس(.« سازمان»، بر «برنامه»و « محتوا»عرصه مدیری( را آغاز کرد که این به معنای ت دم منط ید 

 طراحریشرود بلکره پرس از  خلطانداز با بحث از تح   آن اینگونه نیس( که بحث از چشم نیز دانشگاه تخصصی
تازه نوب( به کیفی( جریان برنامره در قروای سره گانره و سرایر نهادهرای  ،های کالن و برنامهچشم انداز و سیاس(

گرردد و رای این مهّم اراپه میافزاری بگیرد و نرمرسد و سطوحی از بحث مدیری( مورد بررسی قرار میمیمدیریتی 
افرزار بره حسر  نرو  شرود؛ گرچره ایرن نرمهای متعدد دولتری تردوین مینامهها و بخشنامهقوانین مجلس و آیین

اس( و « مدیری(»در این احتمال، موضو د بحث « تدابیر»حکوم( )غربی، شرقی و استبدادی  متفاوت باشد. لذا 
نوآوری در این عرصه باید نظرام زیرسراخ( مردیریتی موجرود در ادبیرات  در این صورت، برای تشریح آن و سپس

هرای ها تا سطوح ُخرد در اجررای طرحخانهگانه و وزارتدانشگاه تبیین گردد. این نظام از سطوح کالن در قوای سه
 شود.انداز و اف  و برنامه و... محسوب نمیگیرد و موضوعاا از سنخ چشمعمرانی و... را در بر می

الگوی  پی ازاگر تدابیر جززیرا  اشکال اس(با احتماالتی که مطرح شد، محلدر الگوی پایه  «تدبیر». پس بحث 2
به طور نمونه، اگر  د بلکه باید در سطح پایه و به نحو عام و شامل باشد.شو خاص موضوعات واردنباید  ،پایه اس(

 منردقاعده خروج ان الب سیاسی به عنوان مبنایی برای کردنتئوریزه» ی اول بهاف  پنجاه ساله طب  پیشنهاد مختار،
 یهرانهادتعمریم »صرورت عرام،  تدبیر متناس  با این اف  بره تعری  شود، «توسعه در فرهنگ و اقتصادادبیات از 

 قررار گرفترهالگوی پایه  یکی از اجزا چرا  تدابیر به معنای ورود به موضوعات خاص اس(،اگر  امااس(.  «ان البی
که اساسراا نسرب( ! در واقع عدم وضوح در تعری  تدبیر، به نحوی ناشی از ی  اشکال کالن اس( و آن اینس(؟ا

بین الگوی پایه و الگوی پیشرف( تبیین نشده و ابعاد هر ی  و تفاوت آنها با یکدیگر و مرز میان آنها روشن نیس( و 
به درستی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و در  وحدت و کثرت بین الگوی پایه و الگوی مضاف و الگوی پیشرف(
  نتیجه، جایگاه تدابیر و چیستی و تعری  آن دچار ابهام شده اس(.



111 

 

 

 :ابالغیمتن سند   

 

 کلمه اما از آنجا که آن بپردازد اوصاف حاکم بر و بهادامه تدابیر باشد  دراین اس( که  درباره این جمله ی  احتمال
 .در ابتدای این عبارت آمده و آن را به کلی( الگو بازگردانده، چنین احتمالی ضعی  اس(« الگو»

و در پایران مرتند آرمران، افر ، رسرال(   قبل از تعری  اجزا  )مبانی،، این عبارت باید به دیگربنابراین در احتمال 
کره روشرن برای اینالبته  پرداخته اس(. «وحدت الگو» سازمانید  به بخش زیرا ؛منت ل شودمربوط به وحدت الگو 

توان بره ایرن شود محتوای جمله فوق به عنوان سازماند وحدت الگو به چه میزان کلی و انتزاعی و مجمل اس(، می
 نکته اشاره کرد:

برر مبنرای  از ادبیرات توسرعه همره جانبره و پایردار منردقاعده خروج»اف  به معنای در مبنای مختار،  هنگامی که 
تردابیر  :کررد پیشرنهاد شبخر سهرا در  این اف  تدابیرتوان می ،گردید تعری  «کردن تجارب میدانی ان البتئوریزه

نسب( به جهاد کبیر و تطبی  آن به ضررورت م ابلره  سازی سیاسی، فرهنگی، اقتصادیمرحله اول، ناظر به گفتمان
جانبه و ایجاد عزم ملی در این زمینه برای نخبگران، مردیران و مرردم اسر( کره علمی با ادبیات توسعه پایدار و همه

بره  تئروریزه کرردن گفتمران ان رالباس(. مرحله دوم، ناظر به « مناظرات سازمانی»اندازی شکل سازمانی آن، راه
تعمیم نهادهای ان البی به هر سره »های فرهنگی و اقتصادی اس( که شکل سازمانید آن، ییر در تخصیصمعنای تغ

ه و تغییر در ساختارها و شی  مردل موجرود توق  ادبیات توسع حرک( برای اس(. تدابیر مرحله سوم نیز آغاز« قوه
ی اسر(. در ایرن صرورت روشرن گیررقابل پی« گفتمان ان الب اسالمی»اس( که تفصیل آن در فصل سوم کتاب 

تعمریم »و « تعمریم منراظرات سرازمانی»شود که سازمانی که برای تح   الگو الزم اس(، با عنراوینی از قبیرل می
« عزم راسخ و ایمان استوار و ترالش عظریم و...»کند و نه با اکتفا  به کلیاتی از قبیل معنا پیدا می« نهادهای ان البی
 تطبی  آنها بر رفتار خود را داشته باشد! تواند ادعایکه هر کسی می

 

این الگو با ایمان استوار و عزم راسخ و تالش عظیم و مدبرانه مردم 

 و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران اجرا وواهد شد.


