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هاي تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت است كه در معاونت ارائه مباحث مطرح شده در سلسله نشستطرح حاضر به دنبال 
كه هريك بخشي از الگو را مورد  نشست 13 ، گزارشات مربوط بهبه اين منظورراهبردي رياست جمهورري برگزار شده است. 

 رح شده در اين مقاالت به شرح زير است.اين طرح ارائه شده است. خالصه مباحث مطاند، در بررسي قرار داده

در  رويكرد فرهنگي را  اتخاذ »رهيافت زيربناي فرهنگي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت«اول با عنوان  نشست -
شاخصة اصلي تمدن مطلوب ما، فرهنگ است و غناي فرهنگي ما بايد طراحي الگو مورد بررسي قرار داده است. 

 فرهنگ رسوخي عني ،يفرهنگ افتيره با شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگواشته باشد. در الگوي پيشرفت ما نمود د
بندي كلي با توجه به دهد. در يك تقسيممي جهتها ي كه به همه آنزندگ يهاعرصه همه در ياسالم

هاي كالن فرهنگ در عرصة تصميم	.1توان فرهنگ را به سه حوزة اصلي تقسيم كرد: زيربنابودن فرهنگ، مي
 و يآموزش كالن يهااستيس. فرهنگ در عرصة 3دهندة ذهن و رفتار عمومي؛ مثابة شكل. فرهنگ به2كشور؛ 

 ها بايد فرهنگ نقش محوري داشته باشد. ي. در همة اين حوزهعلم
نيازها و اهدافي است كه بايد شناسايي شود.  با اين رويكرد، در الگوي اسالمي پيشرفت، انسان داراي استعدادها،

و جامعه به سمت حيات طيبه يا جامعة توليدي است. مسير رسيدن به مقصد، عمل صالح  انسانمقصد حركت 
 شرفتيپتبيين شود. بنابراين،  …گ وساختاري، رفتاري، سياست، فرهن است كه بايد در سطوح فردي، جمعي،

 تأمين طريق از )الهي قرب( حقيقي كمال به رسيدن منظور به انسان استعدادهاي آن، طي كه است فرايندي
 ريپذامكان) يديتوح ةجامع يا بهيط اتيح( مطلوب ةجامع ليتشك با و اين امر رسدمي فعليت به واقعي نيازهاي

 .گردديم
شود: بينش و ارزش. از تركيب نظام بينشي و نظام فرهنگ براي ورود به زندگي و رفتار از دو مسير وارد مي

كند. در اينجا دين خود را براساس اين اهداف تنظيم مي رفتارشود. فرد ارزشي، اهداف زندگي ترسيم مي
 گيرد. هاي مختلفي شكل مير عرصهدهد. اين رفتارها دشود و رفتارها را شكل ميصورت تأسيسي وارد ميبه

ها نيازمند هاي ساختار، رفتار و محيط است و هر يك از اين عرصهايراني پيشرفت شامل عرصهالگوي اسالمي
 پردازي صورت گيرد. ها نظريهالگوهاي متناسب با خود هستند كه بايد دربارة آن

به ارائه نتايج حاصل از » المي ايراني پيشرفتهاي مسير دستيابي به الگوي اسضرورت«دوم با عنوان  نشست -
نظران به الگو و الزامات آن صورت گرفته، هاي مجلس در ارتباط با نگرش صاحبتحقيقي كه توسط مركز پژوهش

است كه مجموعة تا كنون نظرات مختلفي پيرامون الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ارائه شده. اختصاص يافته است
هايي هستند. در اين نوشتار كه تنظيمي از سخنراني جناب آقاي دكتر ها و افتراقاشتراك اين نظرات مشتمل بر
است. هاي مجلس در اين زمينه ارائه كردهكند كه مركز پژوهشنتايج تحقيقي را ارائه مينجابت است، مجموعه
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راني پيشرفت و همچنين نظران در مورد تلقي از الگوي اسالمي اياين مركز با طرح دو سؤال اساسي از صاحب

است فضاي گفتماني حاكم بر جامعة علمي و مديريتي كشور در زمينة نقشة راه دستيابي به اين الگو تالش كرده
است كه است اين نتيجه حاصل شدهشدههايي كه به اين سؤاالت دادهبندي پاسخالگو را ترسيم كند. پس از جمع

نظران و همچنين  فقدان نقشة راه رسيدن به د از الگو در ميان صاحبنبود نقطة آغاز مشترك و نبود تلقي واح
الگو از موانع اساسي جهت دستيابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت است. تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 

عيت هاي كمي ناظر به وضعيت موجود و وضشود. از خصوصيات الگو ارائة سنجهپس از تدوين نقشة راه ميسر مي
 رود.شمار ميبندي مسائل و موضوعات نيز از ديگر لوازم الگو بهمطلوب است. اولويت

با تاكيد بر اين موضوع كه » هاي تدوين الگوي پيشرفت ايراني اسالميشرطپيش«سوم نيز تحت عنوان  نشست -
 كند كهگيرد، بيان ميحوزه عمل الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، تمامي ابعاد زندگي فردي و جمعي را در بر مي

بودن، ايراني بودن و ناظر به ويژگي اسالمي اي كه داراي سهعنوان برنامهالگوي اسالمي ايراني پيشرفت به
خيزد كه مسئلة آن فلسفه، مسئلة روز و حوزة عمل آن تمامي ابعاد اي برميپيشرفت بودن است، از بطن فلسفه

اي است كه در بستر تاريخ رشد كرده و با گيري منِ انديشندهند شكلتدوين اين الگو نيازم زندگي افراد است.
دنبال نگرد. من انديشنده به عنوان مصدر تفكر مفهومي، در وهلة اول بهنگاهي منطقي به اطراف مي

كند متناسب با هاي نزاع در برخورد با مسائل است و در وهلة دوم تالش ميشناسي و تقرير محلمفهوم
وجود به ارائة برنامه و راهكاري اقدام كند كه پيشرفت برخاسته از متن مباني ارزشي الگو را حاصل هاي مظرفيت
 نمايد.

با تاكيد بر نام دارد، » نقش و وظايف نيروهاي مسلح در طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت«چهارم كه  نشست -
نيروهاي مسلح در توسعه  اه و نقشنقش نيروهاي مسلح در حوزه قدرت سياسي و اقتصادي يك كشور، جايگ

نيروهاي مسلح به عنوان بخشي تأثيرگذار در حوزة قدرت است. اقتصادي كشورها را مورد بررسي قرار داده 
هاي دراز مدت و در سطح ملي به ريزيويژه برنامهريزي، بهاقتصادي و سياسي يك كشور، بايستي از اركان برنامه

ريزي ملي، تزاحمات فراواني در عمليات اه و نقش اين نيروها در نظام برنامهشمار روند. بدون توجه به جايگ
آيد. در اين نوشتار با مروري مقدماتي بر ادبيات توسعة اقتصادي، جايگاه و نقش ها به وجود مياجرايي برنامه

هاي اين رفيتويژه كشور ايران مورد بررسي قرار گرفته و ظنيروهاي مسلح در توسعة اقتصادي كشورها و به
  شوند.ايراني پيشرفت معرفي مينيروها جهت استفاده در الگوي اسالمي

هاي تحوالت ايجاد شده در استراتژي» هاي توسعهها و استراتژيتحول در نظريه«پنجم نيز با عنوان  نشست -
طول چند دهة  نظريات توسعه و رويكردهاي ساختارگرا به اقتصاد درتوسعه را مورد تاكيد قرار داده است. 

هايي را براي كشورهاي مختلف پيشنهاد ها و استراتژيانگاشتن قوانين علمي اقتصاد، سياستگذشته، با ناديده
تنها رشد و توسعه را براي كشورهاي غيرغربي به همراه اند، نهكردهاند كه در عمل، خالف آنچه ادعا ميكرده
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ها ايجاد كرده است. بنابراين ضمن بازگشت به نظريات متعارف آن هاي متعددي را نيز براينياورده بلكه دشواري

هاي افراد و خانوارها و ها، انگيزهها توجه كرد و ازطريق قيمتطور خاص بايد بر نظام قيمتعلم اقتصاد، به
 هاي اقتصادي را مديريت كرد. بنگاه

با » هايي از اقتصاد ژاپنرفت: درسنقشه راه در تدوين الگوي اسالمي ايراني پيش«ششم تحت عنوان  نشست -
كند كه الگو بايد يك مدل مشخص و هاي اقتصادي الگو، بيان ميتاكيد بر ارائه راهكارهاي مرتبط با تدوين جنبه

با وجود اينكه مبحث توسعه اقتصادي در  كاربردي را براي اداره اجتماع ارائه نمايد و صرفا كليات و فلسفه نباشد
معاصر ايران مورد توجه بوده است، نام گذاري دهه چهارم انقالب اسالمي با عنوان دهه  ادوار مختلف تاريخ

پيشرفت و عدالت از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي (مدظله العالي) نقطه عطفي در حوزه نظري و كاربردي 
 ريزي به اصطالح توسعه در كشور ايجاد نمود.برنامه

ي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، جايگاه تجربيات گذشته است. اين يكي از مسائل و موضوعات مهم در طراح
جهت تحقق در ايران يا ساير كشورها، به دو گروه تجربيات داخلي و تجربيات خارجي توان بهتجربيات را مي

تقسيم نمود. سوالي كه در اين خصوص مطرح است، نحوه تعامل با اين تجربيات و چگونگي بهره برداري از آنها 
شود كه تحليل تجربيات گذشته داخلي ر تدوين الگوي اسالمي بومي پيشرفت است. در اين مقاله نشان داده ميد

و خارجي، مي تواند نقش مهمي در شناخت ابعاد كاربردي و اجرايي الگو داشته باشد. با پذيرش اين موضوع، 
اپن است كه مي تواند مسير طراحي هدف اصلي اين مقاله تبيين برخي وجوه و مصاديقي از الگوي اقتصادي ژ

الگو و نيز تحقق اهداف آن را روشن تر نمايد. بدين منظور، پس از بيان مختصري از مباني الگوي اسالمي ايراني 
پيشرفت، به بررسي جايگاه تجربيات گذشته ايران و جهان در طراحي الگو و درسهايي از اقتصاد ژاپن در اين 

 خصوص پرداخته شده است. 
رويكرد تمدني به » رويكرد تمدني و راهبردهاي تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت«هفتم نيز با عنوان  تنشس -

تمدن غرب، تجلي ذات نفساني انسان است. اين ذات نفساني به شكل برنامه، توسعه را مورد نظر قرار داده است. 
ا داشته باشد و البته در ذات خود منحط چيز ر هخواهد همابزار، فرهنگ، ثروت و قدرت مستقر شده است و مي

  .توانيم از غرب استفاده كنيمها ميدر روشحال، . بااينهم هست
هاي هاي تمدني خود را بشناسيم و سپس راهبردهايي را براي مقابله با تمدندر رويكرد تمدني، ابتدا بايد داشته

اند از نهاد خانواده، حكومت واليت فقيه و معنويت. هاي تمدني ما در برابر غرب عبارترقيب اتخاذ كنيم. داشته
هاي پايداركنندة آن را اوالً اين تمدن و ويژگيت كه جو اين اسالزمة رويارويي با غرب پويا و فعال و سلطه

هاي پايداركنندة تمدن غرب ويژگي .كسب كنيماين تمدن را  اصلي هايبرخي از ويژگيبشناسيم و ثانياً 
 . توليد ثروت، توليد فرهنگ، توليد قدرت و توليد تكنيك (ابزار) توليد علم،اند از عبارت

هاي فرهنگي و علمي و ديني و تمدني خود داشته كهالگوي پيشرفت اين است تمدني به تدوين  رويكردمفروض 
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در غرب براي  كههايي وسه سال گذشته با توجه به ظرفيتدر سي كشوررا به عالوة انباشت تجربة مديريت 

   ببنديم. كاربراي پيشرفت به  كشورهاو همچنين تجربه ديگر آمده است چنين پيشرفتي به وجود 

مراحل توليد دانش و علوم اجتماعي اسالم و طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت «تحت عنوان  هشتم نشست -
با تاكيد بر عدم وجود اجماع در زمينه تعريف دقيق يك الگوي » هاي پيشرفتمبتني بر مباني، اصول و نظريه

يكي از مسائل باشد. الگو ميريزي يكي از ضروريات تدوين شناسي در برنامهكند كه داشتن روشمناسب، بيان مي
شناسي دو مبحث مطرح شناسي مشخص و صحيح است. در حوزة روشريزي، داشتن روشمغفول در حوزة برنامه
 سازي است. بنيان است و مبحث دوم، نظامهاي ارزشهاي توليد دانشاست: مبحث اول، روش

كند بايد شروع به توليد كه اين ساختار اقتضا ميهايي سازي، در هر كدام از حوزهپس از تعيين ساختار و نظام
داري و هاي وحياني، دستاوردهاي عقل سليم، تجارب موفق حكومتهاي الزم كرد. در اين زمينه بايد آموزهنظريه
هاي فكري تبديل كنيم. هاي منتخب به نظامات مفهومي و منظومهشناسيداري در دنيا را با استفاده از روشزمام

ها، بايد راهبردهاي مناسب را سازي است و پس از ابالغ سياستگذاري و تصميمنوبت سياست اين مرحله،پس از 
 براي رسيدن به وضعيت مطلوب طراحي كرد.

هايي است كه از مكتب، عقل سليم و تجارب موفق بشري در هر الگوي نظري تحقيق همان مباني، اصول و نظريه
ها براساس آن بايد كند كه برنامهدل مفهومي، خطوط راهنماي ما را مشخص ميشود. اين ماي استخراج ميحوزه

تدوين شود. در اين مقاله سعي شده است تا حد امكان، الگو و فرايندي ارائه شود كه بر اساس آن، مباني فلسفي 
 هاي اجرايي درآيند.و ارزشي به صورت كاربردي و عملياتي و در قالب برنامه

» محور براي الگوي اسالمي ايراني پيشرفتطراحي سيستم براساس نظريه طراحي اصل«عنوان  نهم نيز با نشست -
سيستمي كه از آن جهت انتقال از محور در تدوين الگو پرداخته است. به بررسي امكان كاربرد نظريه طراحي اصل

شود بايستي با ايجاد كمترين هزينه و كاربرد كمترين ميزان وضعيت موجود به وضعيت مطلوب استفاده مي
هاي خارجي منفي بر ساير ابعاد وضعيت موجود به اطالعات الزم، ابعاد ناقص وضع موجود را بدون ايجاد صرفه

 سوي وضعيت مطلوب هدايت كند. 
راحي اصل محور با تبيين دو اصل استقالل و اطالعات در صدد تنظيم سيستمي است كه اين اهداف را نظرية ط

 برآورده سازد. مطابق با اصل استقالل ملزومات عملكردي، استقالل ملزومات عملكردي بايد در طي فرآيند
عات مورد نياز براي ارضاء كند كه بايد اطالطراحي، تغيير و يا اصالح، حفظ شود. اصل اطالعات نيز بيان مي

 نيمم گردد.ملزومات عملكردي مي
اين نوشتار كه تنظيمي از سخنراني علمي جناب آقاي دكتر سلطان محمدي در نشست علمي دفتر الگوي 

كند با تبيين دقيق جمهوري است تالش ميريزي و نظارت راهبردي رياستاسالمي ايراني پيشرفت معاونت برنامه
اجتماعي، 	هايي در كاربرد اين نظريه در حوزة علومصل محور و مراحل عملياتي آن و با ارائة مثالنظرية طراحي ا
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 سازد. سيستمي را ارائه كند كه حركت منسجم در مسير الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را تسهيل مي

» جمهوري اسالمي ايرانملزومات تدوين الگوي اسالمي ايراني توسعه و پيشرفت در نظام «دهم نيز كه  نشست -
نام دارد، پس از معرفي مختصر تاريخچه و ابعاد رشد و توسعه اقتصادي، ملزوماتي براي تدوين نظام برنامه كشور 

با توجه به گسترش نگاه در جمهوري اسالمي ايران از بعد  كند.در قالب الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ارائه مي
دوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به نحوي كه بتواند اين ابعاد را نيز به مادي به ساير ابعاد زندگي بشري، ت
 رود.هاي نظام برنامة كشور به شمار ميطور دقيق پوشش دهد، از ضرورت

اي بودن بايد بندي اركان آن يعني اسالمي بودن، ايراني بودن و توسعهدر مقدمة تدوين اين الگو پس از شاخصه
ه وضعيت فعلي و آيندة كشور و جهان به دست آورد و نقش ايران در حال و آيندة جهان هايي را نسبت بشناخت

را به طور دقيق بررسي كرد. در اين نوشتار با لحاظ موارد فوق تالش شده است سيري مختصر از ملزومات تدوين 
 الگوي اسالمي ايراني پيشرفت معرفي شود.

هاي الزامات و بايسته» اسي تدوين نقشه جامع علمي كشورشنبررسي تجارب و روش«يازدهم با عنوان  نشست -
تدوين تدوين نقشه جامع علمي كشور در قالب الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را مورد بررسي قرار داده است. 

گذاري علمي كشور بود هاي سياستنقشة جامع علمي كشور كه محصول مطالبات مقام معظم رهبري از دستگاه
جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقالب در معاونت علمي رياست پس از طي مراحلي

 ربط ابالغ شد. هاي ذيبه پايان رسيد و به دستگاه 1390فرهنگي نهايتاً در سال 
فر در دفتر تدوين الگوي اسالمي ايراني اين نوشتار كه تنظيمي از سخنراني جناب آقاي دكتر سيد علي اكرمي

جمهوري است، از دو منظر تاريخي و محتوايي به نقشة ريزي و نظارت راهبردي رياستفت معاونت برنامهپيشر
 1390تا  1385هاي پردازد. از منظر تاريخي مراحل طراحي و تدوين اين نقشه در سالجامع علمي كشور مي

جمهوري، وزارت لمي رياستهاي مختلفي كه از سوي معاونت عاست و از منظر محتوايي نيز نقشهتبيين شده
است. در اند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهعلوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه شده

شناسانه مورد است و نقاط ضعف آنان از منظري روشها اشاره شدهضمن مباحث نيز به نقاط قوت اين نقشه
 است. مداقه قرار گرفته

با تاكيد بر اهميت بخش كشاورزي به » كشاورزي و الگوي اسالمي ايراني پيشرفت«نيز با عنوان  دوازدهم نشست  -
نوعي زيربناي اقتصاد كشور هاي كليدي كه بهيكي از زيربخشكند عنوان يكي از زيربناهاي اقتصادي، بيان مي

اكنون باعث بروز هاي بدون برنامه و مبناي فكري مشخص تشود، بخش كشاورزي است. حركتمحسوب مي
هاي متعددي در اين بخش شده است. بنابراين براي تعيين مسير حركت بخش ماندگيها و عقبخسارت

ايراني آن تدوين و اجرا شود. مدل پيشنهادي در اين نوشتار اوالً كشاورزي در اقتصاد كشور، بايد الگوي اسالمي
كند ثانياً كلي و فضاي حركت را از آن اتخاذ مي ها و اعتقادات ديني است و خطوطبر اصول و ارزشمبتني
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منطبق بر اقتضائات و مسائل عيني كشور در شرايط كنوني است. مباني و اصول فكري را عمدتاً از بيانات امام 

و مسائل عيني و راهبردها را با استفاده و تحليل و نقد تجربيات  و مقام معظم رهبري اتخاذ كردهخميني (ره) 
  ات اسالمي گزينش و تدوين نموده است.ها و اعتقادز دستاورهاي ديگر كشورها، در چارچوب ارزشگذشته و ني

 به بررسي» هاي فرهنگي براي جمهوري اسالمي ايرانمدل مفهومي شاخص«سيزدهم با عنوان  نشست -
انسجام هاي فرهنگي و جايگاه آنان براي جمهوري اسالمي در قالب يك مدل مفهومي پرداخته است. شاخص
ها و اسناد مختلف باالدستي و عملياتي كشور در حوزة مسائل فرهنگي، مشروط به تدوين الگوي مفهومي برنامه
هاي فرهنگي و هاي خاص اقليمي و تفاوتهاي اسالمي، ويژگياسالمي از فرهنگ است كه عالوه بر جنبهايراني

اي فرهنگي دو روي يك سكه هستند و اگر ههاي فرهنگي و سياستبومي ايران را نيز لحاظ كند. شاخص
ها را برآورده سازد. در نتيجه ربط آن با هايي را تدوين كنيم كه اين شاخصهايي را بپذيريم بايد سياستشاخص

اند و برخي هاي كالنها شاخصشود كه برخي از آنايراني پيشرفت از اين حيث روشن ميالگوي اسالمي
گرا هستند كه سطوح هاي عملياتي نتيجههاي نتيجه يا شاخصگر، شاخصهاي راهبردي و برخي ديشاخص

 گذاري را براي ما تبيين مي كنند.مختلف سياست
. 3ساالري فرهنگي و . مردم2. هويت فرهنگي، 1سه رويكرد بزرگ يا هدف كالن در سياست فرهنگي داريم: 

پردازد. در اين زمينه، نه مختلف اين حوزه ميگذاري فرهنگي، به ابعاد امنيت فرهنگي. بخش ديگر مدل سياست
. فرهنگ و دين، 1هاي مشخصي را داشته باشيم: ها سياستايم كه بايد دربارة آنحوزة مختلف  را شناسايي كرده

. 7. فرهنگ و ارتباطات، 6. فرهنگ و هنر، 5، ع. فرهنگ و اجتما4. فرهنگ و اقتصاد، 3. سياست و فرهنگ، 2
 . فرهنگ و تربيت بدني.9. فرهنگ و گردشگري و 8فرهنگ و آموزش، 

 

 

 

 

 


