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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 شناسي الگوي اسالمي ايراني پيشرفتگفتارهايي در مباني، مفاهيم و روش

  

مدير طرح پژوهش -1-2

 علي سعيدي نام و نام خانوادگي:

ايراني دفتر الگوي اسالمي  ناظر طرح پژوهشي: ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 جمهورريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه

 31/03/1393 تاريخ پايان پروژه: 27/12/1391 تاريخ شروع پروژه: -1-3
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 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 كليات طرح پژوهش: -3
 شناسي الگوي اسالمي ايراني پيشرفتگفتارهايي در مباني، مفاهيم و روش: عنوان  
 :با گذشت بيش از سه دهه از پيروزي انقالب اسالمي، تدوين يك سند جامع براي پيشرفت كه مبتني بر  مساله تحقيق

 باشد.اسالمي و شرايط ايران باشد، از ضروريات توسعه ميمباني 
 نظران در زمينه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به منظور تحليل، تركيب و هدف از طرح حاضر ارائه نظرات صاحب :هدف

اط با هايي است كه در ارتبدر واقع طرح حاضر، حاصل مستند نمودن سلسله نشست باشد.برداري از اين نظرات ميبهره
 ريزي رياست جمهوري تشكيل شده است.الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در معاونت برنامه

 قلمرو زماني: - 
 ايران :قلمرو مكاني 
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 :روش تحقيق - 
 :مدل مورد استفاده - 
 :خالصه فصول  

 فرهنگيبا اتخاذ رويكرد  »رهيافت زيربناي فرهنگي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت«اول با عنوان  نشست -
كند كه شاخصه اصلي تمدن مطلوب ما فرهنگ تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، بيان ميمراحل به  نسبت

 هاي زندگيرسوخ فرهنگ اسالمي در تمامي عرصه به معناياست. الگوي اسالمي ايراني با رهيافت فرهنگي 
در عرصه تصميمات كالن كشور، متصور شد: گذاري سياستتوان در سه حوزه . فرهنگ اسالمي را مياست
ها نقش محوري بايد بر در تمامي اين حوزه هاي آموزشي.دهي رفتار و اذهان عمومي و در حيطه سياستشكل

فرايندي است كه طي آن استعدادهاي انسان به منظور رسيدن به  منظور از پيشرفت نيز عهده فرهنگ باشد.
شود. پذير ميد و اين امر تنها با تشكيل جامعه مطلوب امكانرسنكمال حقيقي يعني قرب الهي، به فعليت مي

ها نيازمند باشد و هر يك از اين عرصههاي ساختار، رفتار و محيط ميالگوي اسالمي ايراني پيشرفت شامل عرصه
براساس ها بايد پردازياين نظريه پردازي صورت گيرد.ها نظريهالگوهاي متناسب با خود هستند كه بايد درباره آن
 غناي فرهنگي تمدن اسالمي و ايراني شكل گيرد.

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

دهد كه نبود نقطه آغاز مشترك، نبود تلقي واحد از الگو نتايج اين تحقيق نشان مي است.گرفته، اختصاص يافته 
الزمه باشند. و همچنين نبود نقشه راه براي دستيابي به الگو از موانع اساسي موجود بر سر راه تدوين الگو مي

غيرديني رسيدن به يك تعريف واحد، پاسخ به سواالتي پيرامون چيستي علم و نسبت ميان علم ديني و 
، تدريجي بودن دستيابي ي نيز نگاه به الگو به عنوان يك سند باالدستيلمحوزه نظامات عدر همچنين  باشد.مي

-مهماز  آوري بازخوردهاتن يك نظام جمعبندي موضوعات و درنظرگرفبه اهداف، لزوم بازنگري و تعديل، اولويت

  است. تدوين الگو ضرورياتترين 
با تاكيد بر اين موضوع كه  »هاي تدوين الگوي پيشرفت ايراني اسالميشرطپيش«سوم نيز تحت عنوان  نشست -

ند كه كگيرد، بيان ميحوزه عمل الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، تمامي ابعاد زندگي فردي و جمعي را در بر مي
در تدوين الگو بايد از روشي بهره جست كه بدون انتزاع مساله از شرايط اجتماعي و فرهنگي، به خوبي آن را 
تقرير كند. اين موضوع نيز نيازمند داشتن يك نگرش تاريخي به مساله پيشرفت است. تحقيق با بيان اين موضوع 

تاريخي آلمان كه اين دو ديدگاه  -ارد، تفكر فلسفيكه در رويكرد غالب غرب، ميان علم و فلسفه انفكاك وجود د
كند، را به عنوان يك رويكرد مناسب انتخاب و معرفي كرده است. همچنين با تاكيد بر را با يكديگر تركيب مي

كند كه الگو بايد تصوير صحيحي از شرايط و اهداف را ترسيم سه مفهوم اسالميت، ايرانيت و پيشرفت، بيان مي
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 راه را به خوبي نشان دهد. كرده و مسير

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

ظرفيت اين نيروها جهت استفاده در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اقتصادي كشورها را مورد بررسي قرار داده و 
متشكل از سران نيروهاي گيري از تجربيات دوران دفاع مقدس و تشكيل كارگروهي بهره را معرفي نموده است.

 باشد.نظامي و سران قوا مهمترين پيشنهادات تحقيق مي
هاي تحوالت ايجاد شده در استراتژي »هاي توسعهها و استراتژيتحول در نظريه« نيز با عنوان پنجم نشست -

به بيان محقق، نظريات توسعه و رويكردهاي ساختارگرا در طي چند دهه توسعه را مورد تاكيد قرار داده است. 
هايي را براي كشورهاي مختلف پيشنهاد ها و استراتژيگذشته، با ناديده انگاشتن قوانين علمي اقتصاد، سياست

ها نداشته است. لذا نويسنده با تاكيد بر لزوم اجرا و بكارگيري نظريات در عمل دستاوردي براي آناند كه نموده
هاي افراد، بايست در كانون توجه قرار گيرد و انگيزهها ميكند كه نظام قيمتمتعارف علم اقتصاد، بيان مي

-پيش 14گردد. سرانجام نيز نويسنده ها هدايت بايست از طريق نظام قيمتهاي اقتصادي ميخانوارها و بنگاه

وكار، نظام پولي ها، تعريف حقوق مالكيت، حاكميت قانون، آزادي كسبشرط مانند امنيت اشخاص و دارايي
هاي دولتي، آزادي اطالعات و تشويق نوآوري را براي يك نظام مطمئن، نظارت بر انحصارات، مقابله با رانت

 كند.كارامد اقتصادي ارائه مي
با » هايي از اقتصاد ژاپننقشه راه در تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت: درس«ششم تحت عنوان  نشست -

كند كه الگو بايد يك مدل مشخص و هاي اقتصادي الگو، بيان ميتاكيد بر ارائه راهكارهاي مرتبط با تدوين جنبه
ه نباشد. به همين دليل نويسنده تحليل، بررسي و كاربردي را براي اداره اجتماع ارائه نمايد و صرفا كليات و فلسف

گيري از تجارب موفق را توصيه نموده و الگوي اقتصادي ژاپن را به عنوان يك نمونه كاربردي مفيد تلقي بهره
مواردي مانند ارزش و جايگاه توليد ملي، ارزش و فرهنگ كار، عدالت و توازن اجتماعي،  در ادامه نيز كند.مي

و در ضمن  اندالگوي مديريتي و نيز الگوي عملياتي توليد علم در اين كشور مورد تشريح قرار گرفته نظام اداري و
 .هايي براي تدوين الگوي ايراني استخراج شده استها، درساين بررسي

رويكرد تمدني به » رويكرد تمدني و راهبردهاي تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت«هفتم نيز با عنوان  نشست -
هاي خود و اتخاذ راهبردهايي منظور از رويكرد تمدني، شناخت داشتهوسعه را مورد نظر قرار داده است. ت

باشد. نويسنده ضمن منحط دانستن تمدن غرب، هاي رقيب ميها به جهت پيكار با تمدنمتناسب با اين داشته
ك رويارويي پويا با غرب آن است كه اين ها از غرب پيروي كرد. در واقع الزمه يتوان در روشكند كه ميبيان مي

هاي تمدني ما در برابر غرب عبارتند از: تمدن به خوبي شناخته شود و از نقاط ضعف آن استفاده كنيم. داشته
ها را هاي پايداركننده تمدن غرب كه بايد آننهاد خانواده، معنويت و واليت فقيه. در مقابل مهمترين ويژگي
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وليد علم، توليد ثروت، توليد فرهنگ، توليد قدرت و توليد ابزار. الزمه رويكرد تمدني به بشناسيم عبارتند از ت

هاي خود را در كنار تجارب موفق غرب به كار بنديم و اين از مهمترين تدوين الگوي پيشرفت آن است كه داشته
 مواردي است كه در تدوين الگو بايد لحاظ گردد.

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

 در حوزهباشد. ريزي يكي از ضروريات تدوين الگو ميشناسي در برنامهكند كه داشتن روشمناسب، بيان مي
سازي براي اجراي اين هاي ارزش بنيان و نظامهاي توليد دانششناسي نيز دو مبحث مهم وجود دارد: روشروش
ها هاي مورد نياز به منظور تدوين الگو، توليد نظريهپس از تعيين ساختار و نظام سازي در تمامي حوزهها. دانش

 .هاستسازي مبتني بر نظريهگذاري و تصميمو پس از آن نيز نوبت به مرحله سياست بايد مورد تاكيد قرار گيرد
» محور براي الگوي اسالمي ايراني پيشرفتطراحي سيستم براساس نظريه طراحي اصل«نهم نيز با عنوان  نشست -

ل محور با نظريه طراحي اصمحور در تدوين الگو پرداخته است. به بررسي امكان كاربرد نظريه طراحي اصل
باشد. براساس اصل تبيين دو اصل استقالل و اطالعات در صدد تنظيم سيستمي به منظور تحقق اهداف مي

بايست استقالل ملزومات عملكردي در طي فرايند طراحي، تغيير و يا اصالح حفظ شود. اصل استقالل، مي
بايست حداقل شود. نويسنده عملكردي، ميكند كه اطالعات مورد نياز براي ارضا ملزومات اطالعات نيز بيان مي

بودن و كند كه اين نظريه قابليت بكارگيري براي طراحي الگو را دارد و امكان تركيب جنيه ايرانيبيان مي
 هاي اين رويكرد است.بودن از مهمترين مزيتاسالمي

» جمهوري اسالمي ايران ملزومات 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 

كند. واكاوي مفاهيمي چون ايراني بودن و اسالمي بودن و تبيين در قالب الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ارائه مي
اي از الزامات قطعي تدوين اين برنامه يان بازيگران مختلف جهاني و منطقهجايگاه دقيق جمهوري اسالمي در م

اي و جهاني از هاي داخلي، منطقهباشد. اين بررسي نيازمند چند دسته از شناخت است كه شناخت ظرفيتمي
وي كارا توان يك الگها و انجام مطالعات تطبيقي، ميرود. پس از كسب اين شناختجمله اين موارد به شمار مي

اجراي اين الگو نيازمند تربيت نيروي انساني متخصص و  در نهايت نيزرا براي پيشرفت و توسعه تدوين نمود. 
 باشد.متعهد مي

هاي الزامات و بايسته» شناسي تدوين نقشه جامع علمي كشوربررسي تجارب و روش«يازدهم با عنوان  نشست -
در اين  سالمي ايراني پيشرفت را مورد بررسي قرار داده است.تدوين نقشه جامع علمي كشور در قالب الگوي ا

ساله بوده، ابتدا از منظر سير تاريخي و سپس از منظر  5تدوين نقشه جامع علمي كشور كه يك فرايند  بخش،
وفناوري رئيس جمهور و وزارت علوم دو محتوايي و در قالب ترسيم نمودارهايي، تشريح شده است. معاونت علم
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شناسي، نقاط قوت اند. روشباشند كه هر يك به طور مستقل اقدام به ترسيم نقشه جامع علمي نمودهينهادي م

و نقاط ضعف هر دو نقشه در اين مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفته است و در نهايت بر  اهميت داشتن يك نقشه 
 شود.باشد، تاكيد ميميشرط تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت راه خوب براي رشد علمي كه پيش

با تاكيد بر اهميت بخش كشاورزي » كشاورزي و الگوي اسالمي ايراني پيشرفت«دوازدهم نيز با عنوان  نشست  -
هاي ريزي نامناسب آسيبكند كه اين بخش تاكنون از برنامهبه عنوان يكي از زيربناهاي اقتصادي، بيان مي

ين يك الگوي جامع اسالمي ايراني پيشرفت در اين بخش ضروري فراواني ديده است و به همين دليل لزوم تدو
باشد و ثانيا ها و اعتقادات ديني مينمايد. مدل پيشنهاد شده در اين مطالعه اوال مبتني بر اصول، ارزشمي

باشد. در اين چارچوب كشاورز با توجه به دانش، منطبق بر اقتضائات و مسائل عيني كشور در شرايط كنوني مي
رت و آگاهي خود و با استفاده از منابع طبيعي و مالي اقدام به فعاليت نموده و به سمت توسعه فناوري، مها

گيري خواهد وري، گسترش كشاورزي صنعتي و افزايش مزيت رقابتي جهتتكميل زنجيره ارزش، ارتقا بهره
 و به سمت تعالي معنوي باشد. ها و باورهاي ديني صورت گيردبايست بر مبناي ارزشنمود. همه اين موارد مي

به بررسي » وري اسالمي ايرانهاي فرهنگي براي جمهمدل مفهومي شاخص«سيزدهم با عنوان  نشست -
هاي فرهنگي و جايگاه آنان براي جمهوري اسالمي در قالب يك مدل مفهومي پرداخته است. تحقيق، شاخص

ها و اسناد داند و لذا انسجام برنامهقانون اساسي مي انداز والگوي اسالمي ايراني را حلقه واسط ميان سند چشم
داند. تحقيق سه رويكرد كالن را در سياست فرهنگي كشور را مشروط به تدوين الگوي اسالمي ايران پيشرفت مي

كند: هويت فرهنگي، مردم ساالري فرهنگي و امنيت فرهنگي. هر يك از اين سه حوزه نيز فرهنگي ذكر مي
هاي مشخص و مناسبي اتخاذ ها سياستايي است كه بايد به درستي شناسايي شده و براي آنهداراي زيربخش

گذاري فرهنگي در قالب الگوي كند كه براي سياستزيرشاخه را نيز تعريف مي 9 ، تحقيقگردد. در نهايت
 بايست مدنظر قرار گيرند.اسالمي ايراني مي

 :ها در پايان هر يك از آنباشد كه الزامات ارائه شده در هر يك از مقاالت ميها و نتايج اين طرح، همان سياست نتايج
 ارائه شده است.
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