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؛ اکنون 8931مبنی بر بررسی و تکمیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مهرماه  )دام ظله العالی(پس از فراخوان مقام معظم رهبری

مجلد  4را در ت ایرانی پیشرف بررسی الگوی اسلامیویژة  کارگروهمحصول یک سال پژوهش مستمر فرهنگستان علوم اسلامی، 

 نماید:تقدیم می

 پیشرفت ایرانی ـ اسلامی الگویمتن پیشنهاد تکمیلی  .8

 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتکمیلی ارزیابی و پیشنهاد متن ترسیمی . 2

 تکمیلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادارزیابی و تفصیلی . متن 9

 ضمائم ارزیابی و پیشنهاد تکمیلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. 4

و پیشنهاد ابی و در آخر، ارزی ی اسلامی ایرانی پیشرفتلگومبادی و مبانی ارزیابی، مدل و اصول ارزیابی سند مرکز ا، این مجلد در 

 در قالب نمودار و جدول مقایسه ای ارائه گردیده است.سند تکمیلی آن 

تلاش علمی و اجرائی کارگروه ویژه و پشتیبانی واحدهای ستادی فرهنگستان نفر ساعت   4444بیش از حاصل  ،این پژوهش

باشد.می 8931تا دیماه  8931اسلامی در طی  آبان ماه علوم 
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 ـ  پیشگفتار
ز الگوي شده توسط مرکمشخص در جهت ارتقاء سند تدوين هايي علميه براي بررسي عميق و ارائه پيشنهادهاحوزهو  هاپس از فراخوان و مطالبة رهبر فرزانه انقلاب اسلامي از دانشگاه

اي نظيم برنامهمدت گذشته در اين زمينه، ضمن تو مطالعات طولاني هادغدغهبه توجهتعهد اسلامي و انقلابي خويش و باايراني پيشرفت، فرهنگستان علوم اسلامي حسب وظيفه و ـاسلامي

 :رساندي خويش را در چند محور ذيل به انجام هاتيفعالنات محدود، شده، متناسب با مقدورات و امکابنديزمان

 ـ طراحي ساختار و فرايند فعاليتهاي کارگروه بررسي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

 ؛مرکز الگو اندرکاراندستمسئولان و  نشست بابه منابع موجود و  ءاتکايند، روش و محتواي سند با فهم درست فراـ 

 ؛اساس الگوها و رويکردهاي فکري موجود در فرهنگستان علوم اسلامي ارزيابي روش و محتواي سند برخوانش و ـ 

ام با بيانيه موضوعات و احک «منديجامعيت و نظام»و رويکرد حاکم در تنظيم موضوعات و احکام و درنهايت  «گيريجهت»مطالعه و تنظيم مطالب،  «مقياس»لحاظ مقايسة متن سند بهـ 

 و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران؛عنوان راهبران حرکت ملت بزرگ ايران در انقلاب وم انقلاب و ساير بيانات امامين انقلاب بهگام د

 ؛(آ.آقدس ج.رقيب تمدني انقلاب اسلامي و نظام م نيترياصلعنوان به ) مندي با اسناد راهبردي برجستة ايالات متحدة آمريکالحاظ مقياس، رويکرد و نظامبهمقايسه اجمالي متن سند ـ 

 شده؛و مراکز مسئول نسبت به متن ارائهنظران برخي از صاحب مروري بر نقدها و پيشنهادهايـ 

 ؛نهادي به پشتوانه دستاوردهاي علمي فرهنگستان علوم اسلاميزيابي و اصلاح و تکميل الگوي پيشبراي ار توليد مدل و اصول ـ 

 هاي کلي و بخشي سند الگوي پيشرفت مبتني بر اصول ارزيابيـ ارزيابي 

 .(باوجود تفاوت تلقي از ماهيت الگوي پيشرفتشده )مندي سند با حفظ ساختار ارائهترميمي درجهت ارتقاء رويکرد، مقياس و نظامـمشخص اصلاحي نهادهايپيشارائه ـ 

 ـ تنظيم و تدوين محتوا

 :گردديمفصل و به شرح ذيل تنظيم و ارائه  چهاراين نوشتار در  ،شدهبه مسير طيتوجهاکنون با *
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رميمي مشخص تـرزيابي و ارائه پيشنهادات اصلاحيمباني خويش را در ا اجمالاًايراني پيشرفت ـي الگوي اسلاميهايستگيباو  هاضرورتدر فصل اول با مروري اجمالي بر تحليل ـ 

 خواهيم کرد.

 يم.نماياصولي را جهت ارزيابي پيشنهاد مي ،ارزيابي و اصلاح مختار را ارائه و در قالب آنـ در فصل دوم مدل 

 .ارزيابي کلان خود را از سند پيشنهادي )به پشتوانه مباني و مدل ارزيابي( ارائه خواهيم نمود سومدر فصل  ـ

افزايش سطح نيز و  پيشرفت به مقياس جهانيباتوجه گيري انقلابي و رويکرد تمدني سندارتقاء جهت نظورمبه مشخص اصلاحيحفظ ساختار فعلي سند، پيشنهادات در فصل پاياني نيز با ـ 

 .پذيردصورت ميها نيز نوشتاجمالي در پي اي با متن سند مرکز الگو و با توضيحاتشکل مقايسهگرفته بهتکميل انجام .گرددميمندي موضوعات و احکام سند، ارائه نظام

انجام رسيده  صرفاً با هدف اصلاح و تکميل بهديگر ود انساني و زماني مجموعه و ازسويمقدورات و امکانات محد ،سو متناسب با شرايطيکشده ازاست که محصول ارائهپرواضح 

بتواند در اين تلاش و مجاهدت بزرگ نظام به اندازة سهمي عج( )عصراست که با عنايت حضرت حق و توجهات حضرت ولي فاصله دارد؛ اما اميد ،کاملاً مطلوببا متن  رو؛ ازايناست

 باشد. مؤثرمفيد و  ،کوچک
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  ارزیابی و مبانی مبادی  صل اول:ف

 ایرانی پیشرفتـچرایی دستیابی به الگوی اسلامی بخش اول:

ي که روابط جهاني است؛ تمدن برگيري و توسعه روزافزون تمدني مدرن در ساخت الگوهاي زندگي و نظم حاکم دهندة شکلولات تاريخ در چند قرن اخير نشانسير تح

ل در طو زمين شکل گرفت وحرکت انبياء الهي در مغرب هايآرمان و هاارزشيي متفاوت و بلکه متضاد با مباني، هاآرمانو  هاارزشبر مباني مادي و در جهت تحقق مبتني

جامع و نهادهاي متنوع به م يبخشگوناگون توسعه در کنار تشکيل و اعتباري هاهينظري مختلف، ازجمله طراحي و ترويج مکاتب و هاروشيک سدة اخير نيز تلاش شد تا به 

 جهان فراگير و نهادينه شود. گوناگوني هاملتالمللي، در سطح بين

د، يفقيه محقق گردع( و با تئوري ولايت) بيتيافته در مکتب اهلکه با محوريت فقيهي تربيت ،مهوري اسلامي در ايراننظام مقدس ج تشکيلاما ظهور انقلاب اسلامي و 

واهي خالتاساس توحيد و عد دنبال ساختن جهاني جديد برجريان استکبار و طواغيت عالم، به و در برابر انبياء الهيآغازگر جريان جديدي در جهان شد که در ادامة حرکت 

وحيدي و هاي تباني و آرمانبر مهاني براي ساخت تمدني نوين مبتنيرا در سطح ملي و ج فراوانيي هازهيانگ توانستخود، گذشت چهار دهه از آغاز بود. جرياني که با 

بر عزم، و پيشبرد چنين حرکت بزرگي علاوه ت که مديريتاس اينلکن واقعيت  ي زيادي را به اين سوي هدايت کند؛هاملتخواهانة اسلام برانگيزاند و عزم و ارادة عدالت

 ي بسياري است.هامجاهدتعميق و گستردة فکري و علمي و  تلاشي نيازمند طورجدبه ـ که البته نقطه آغاز هر حرکتي استـ انگيزه و ايمان 

کتي شده است، هدايت حر هادولتو  هاملتي در ميان ابرجستهتعريف خاص و جايگاه بسيار داراي تابع روند تحولات تمدن مادي مدرن،  ،در جهاني که مسئله توسعه

 .رسديمنظر بلندمدت غيرممکن بهپردازي و طراحي الگوهاي بومي و اسلامي در ص( بدون نظريه) يمحمدي اسلام ناب هاآموزهبر جهت الهي و مبتنيمتفاوت در 

فق ي حرکت براي رسيدن به اهاروشنبودن اصول و ق حرکت انقلاب اسلامي در مقايسه با تمدن مادي مدرن و همچنين روشنفقدان نگرش جامع و روشن نسبت به اف

مي ريزي دچار اختلاف و سردرگگيري و برنامهبرآمده از آن، دستگاه مديريت کشور را در تصميم ةتوسعمطلوب و رويکرد کلان ما در مواجهه با تمدن غرب و الگوهاي 

، ناگونگوي هاعرصهميان نخبگان فکري و مديران و فعالان انقلاب و نظام در  هادگاهيدچنان اختلاف اين امر واقع شده و هم ،ي گذشتههادههکه در طول چنان ؛اهد کردخو

صه توليد آن است که انقلاب اسلامي هنوز در عر مشکلالبته ريشة اين ؛ دينمايمرا بر ملت و انقلاب تحميل  بسياريکرده و هزينه  دچار فرسايشحرکت کشور و انقلاب را 

تعريف ي اي منطقي و فرايندرابطه «هادانشگاهمطالعات تجربي و اصطلاحاً علمي در »با  «ي علميههاحوزهمحور در ي اجتهادي وحيهاتلاش»ميان است علم و انديشه نتوانسته 
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ي مانند آن نشود؛ و مباحث «ي علميهاهيتوصي فقهي با هاهيتوص»و يا  «روحيه انقلابي با عقلانيت»، «گراييگرايي با آرمانواقع»ون کند تا دچار توهم چالش ميان عناويني چ

امي در زمينة لاب اسلمديران و فعالان نظام و انقشن و مورد وفاق نسبي ميان نخبگان، تبع آن سندي جامع، متقن، رواي و بههرصورت در مقطع کنوني ضرورت نظريهاما به

 :رسديمنظر اغماض بهغيرقابل ،به نکات ذيل، اجمالاً باتوجهپيشرفت که متناظر با توسعه در تمدن مادي مدرن است

ب گيري معنوي و توسعة تقرجهت ،گيري حرکت پيشرفت در جوامع الهي و اسلاميکه جهتدرحالي؛ گيري مادي استجهت ،گيري توسعه در تمدن مدرنجهت .1

ريزي رنامهگرايانه در بکته براي کساني که متوجه نگرش کلو همين يک ن دهديماست؛ درواقع اسلام مسائل اقتصادي و مادي را در خدمت عبوديت و توحيد رشد 

غايت يک کل يا  که وقتيايراني را درک کنند؛ چراـت اسلامياي متفاوت براي پيشرفريزي پيشرفت هستند، کافي است تا ضرورت طرح و نظريهو ازجمله برنامه

اين نظريه و الگوي پيشرفت بنابر متفاوت خواهد بود؛ ـ ولو داراي عناصر مشترک باشندـ  قطعاً نوع ترکيب و طراحي جايگاه و روابط ميان عناصر ،سيستم متفاوت شد

ًا ي عملي اسلام قطعهاآموزهاينکه التزام به  ضمن ي مکاتب مختلف آن خواهد داشت؛هاهينظردرن و ايراني قطعاً تفاوت عميقي با الگوهاي توسعه مـاسلامي

 و اهداف مطلوب ايجاد خواهد کرد. هاافقسمت ي براي حرکت بهي زيادي ميان تجويزهاي الگوهاي توسعة غربي با تجويزهاي اسلامهاتفاوت

افول تمدن مادي حتي در کشورهايي که مهد اين تمدن و  هاينشانهناکارآمدي تعاريف، معادلات و الگوهاي توسعه غربي در ادارة موفق جهان و بروز انواع  .2

بسياري از  ايبر گام بعدايراني را براي کشور و در ـي نوين براي پيشرفت اسلاميپردازي و طراحي الگويديگري است که ضرورت نظريه هم، دليل ماندتوسعه

 .کنديم، تأييد هستند خواهانهعدالتالگويي متفاوت، توحيدي و  يافتندنبال ي مسلمان و آزادة جهان که بههاملت

جم و رشد متوازن منسشدن روابط جامعه، قطعاً حرکت تربه پيچيدهتوجهي گوناگون جامعه، نگاهي است که امروزه باهاعرصهاي به پيشرفت در نگاه بخشي و جزيره .3

رورت بنابراين ض ؛دينمايمريزي و مديريت خواهد کرد و تعارضات و تزاحمات فراواني را در جامعه ايجاد برنامهغيرقابل ،ابعاد مختلف جامعه را درجهت موردنظر

را در ارتباط  هانآريزي پيشرفت، تغييرات و در برنامهکرده ليل جامعه را در نسبت با يکديگر تح هايمؤلفهاي جامع و الگويي شامل که بتواند تمامي ابعاد و نظريه

 امري ضروري است. ،صورت هماهنگ مديريت نمايدبا يکديگر به

و  تعارضات يي اساسي درهاچالشکه  يدر بسياري از موارد ه يا الگوي پيشرفت را ندارد؛ زيرادر جايگاه نظري گرفتنظرفيت قرار ،اساسي به دلايل متعددقانون  .4

اي درستي و شفاف مشخص نشده و معادلهبندي و روابط ميان مسائل و موضوعات در قانون اساسي به، اولويتشوديمتزاحمات ميان مسائل مختلف جامعه ايجاد 

 صورت شفاف و روشن طرح شدهدر مواردي نيز که چنين مباحثي به برايننگرديده است؛ علاوه راهکارهاي ساختاري و سياسي ـ براي حل آن ارائه جزبهنيز ـ 



 15 

يشرفت در دادن مسير حرکت و پدر جايگاه راهبري و با هدف نشان همچنين اساسًا قانون اساسيفکري در جامعه صورت نپذيرفته است؛ است، تبيين علمي و اقناع 

نه  ،تي حرکهاچارچوبتبيين  :بلکه جايگاه و هدف تدوين آن حداکثر عبارت است از ده است؛ي مختلف جامعه و در نسبت با يکديگر، طراحي نشهاعرصه

بخش کننده و انسجامعنوان مبنايي هماهنگايراني پيشرفت بهـکه الگوي اسلامي توان گفتهاي اصلي حرکت براي رسيدن به افق؛ بنابراين ميترسيم افق و محور

هاي بلند خويش تا رسيدن به تمدن نوين اسلامي و آمادگي ختلف براي راهبري حرکت تکاملي انقلاب در جهت آرمانهاي مهاي نظام در عرصهبه کلية فعاليت

 براي عصر ظهور، ضرورتي اساسي است.

 پیشرفت ایرانیـسلامیچیستی الگوی ا بخش دوم:

 بايد تبيين گردد.  «يراني، اسلامي و اپيشرفت، الگو» واژه چهارايراني پيشرفت، ـدر باب چيستي الگوي اسلامي

 پیشرفت مفهوم  .8

از اين مسئله  .ددر مسئله توسعه، تاريخي جديد دار گوناگونگيري مکاتب ؛ اما مفهوم جديد توسعه و شکلباشدتوسعه همزاد با تحقق جامعه بشري مياگرچه مسئله پيشرفت و 

يرد و هماهنگي گ بر هاي حيات اجتماعي را درالگويي که بتواند همه حوزه ؛ميان آمدجامع توسعه بهسخن از الگوي ريج دتبهو گرديد رح زمين مطبيستم در مغرب دهه پنجاه قرن

 .ايجاد کند اقتصادي رشد را بر مدار رفاه عمومي و هاي مختلف جامعهبين توسعه بخش

ه يکديگر توجه تام اني بهاي حيات انساقتضائات پيچيدگي دنياي جديد در وابستگي همه حوزهبه  اولاً که با اين توجه در تبيين چيستي توسعه و الگوي توسعه اسلامي لازم است

توجه به  .گردد صورت شفاف مشخصبه طرح گرددکه تفاوت انديشه اسلامي با انديشه ماديماي گونهبه مسئله ،چيستي توسعهمورد در  ثانياً لازم است از ابتدا ؛گيردصورت 

  کنند.استفاده  «پيشرفت»احتراز کرده و از واژه  «توسعه»کاربردن واژه معظم انقلاب از بههمين نکته باعث شده است که رهبر 

 متفاوت است: «توسعه»با  در مبنا، غايت و مسير رسيدن به غايت« پيشرفت»

 ؛استـ مبناي پيشرفت اسلامي کلمه توحيد و جريان ولايت الهيه در عالم 

 گسترش پرستش فردي و اجتماعي است؛ شدن وديگر نهادينهبياناي مهدوي و بهسازي ظهور ولايت عظمسازي نوين اسلامي و زمينهـ غايت آن، تمدن
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ن سبک ماعي و ساختندگي فردي و اجتلاخره جريان علم در زاوري و بامنانه در توليد علم و فنو جريان فکر مؤ ،ي در فکر و انديشهـ مسيرآن، جريان معنويت و اخلاق اسلام

 مهندسي ساختارهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است.  راني از بستر بازايـزندگي اسلامي

   الگو مفهوم .2

 .هستندباشيم که البته اين دو تلقي در راستاي يکديگر رو ميهتلقي روب در باب تعريف از الگو با دو

 رايط،تا متناسب با شکنند قواعدي که اين امکان را فراهم مي ؛حرکت تکاملي جامعه در تعامل با محيط بيرون خود است اي از قواعد و معادلاتمجموعه ،منظور از الگو (الف

ديگر عبارتبه ؟چه تصميمي بايد گرفتدر تعارض بين سياست، فرهنگ و اقتصاد يا در تعارض بين معيشت و جمعيت، و...  مثلاً ؛گيري نمودو تصميم ها را معيننظام اولويت

 سخنديگرآيد؛ بهدست ميهرفت بسمت پيشتغيير، نقشه کلان حرکت بهشدن معيار تدابير با شرايط درحال. با ترکيببگويدابير و نه خود تدابير را بايد معيار تدالگوي پيشرفت 

 ا شرايط اجتماعيمتناسب ب ها وي که بر اساس آنيمعيارها ؛دهدميلذا نظامي از معيارها را تحويل  ؛دهدنويسي را ميامکان برنامه ،الگو و نويسي استمربوط به برنامه ،تدابير ذکر

 گيري کرد. توان تصميمو...( ميها توانمندي تغييرتماعي، هاي اجها، نوسان قيمت نفت، فتنه)تحريم

ن مهم تنها در سايه تحقق اي کند.هاي مختلف ترسيم ميتغييرات موضوع را در وضعيت کنترل و هدايت شناسايي، امکان که يير استتغدرحال عينيت   از ذهني اينمونه ب( الگو

ها توسط آن کيفي و کمّي باتوابستگي و تناس و چگونگي رهامتغيتعيين اين  ست.اپذير امکانها بر يکديگر ثر اين مؤلفهأتموضوع و تعيين تأثير و  اتها و تغييرشناسايي مؤلفه

 شده اجتماعي صورت خواهد گرفت. هاي پذيرفتهبر مباني و آرمانالگو، مبتني

 جهيدرنتو  هاآنان بيانگر نوع روابط مي ،قوام الگو نسبت به يک واقعيت، موضوع يا پديدة اجتماعي بدان است که ضمن برشماري عناصر اساسي سازندة آنبنا بر هر دو تعريف، 

که بتواند ايگونهبه ؛و متغيرهاي يک موضوع يا واقعيت باشد هامؤلفهديگر الگو بايد تصويرگر نظامي منسجم، متوازن و جامع از تعبيرزم تحولات موضوع باشد؛ بهف مکانيمعرّ

جهت را در مديريت تغيير و تحولات آن گونگي کنترل وحال و آينده آن و چ ،براي راهبري و مديريت تحولات آن پديده يا موضوع، امکان شناخت و ارزيابي وضعيت گذشته

و حتي کميت اين  به کيفيت ،الگويي فاقد وجهه تبيين روابط ميان عناصر اصلي سازندة يک واقعيت باشد و يا در تبيين اين روابط اگر درواقعغايات مشخص، ايجاد نمايد. 

درت تبيين چگونگي ق زيراعنوان ابزاري براي مديريت تغييرات و تحولات آن واقعيت قلمداد کرد؛ آن را به توانينمروابط در مسير تغيير و تحولات موضوع توجه نکرده باشد، 

منسجم ئه برنامه جامع، اعنوان معياري براي ارزيابي وضعيت و اربه تواندينمتبع ي دروني و بيروني آن ندارد و بهرهايمتغي ميان سنجي کيفي و کمّتغييرات موضوع را در نسبت

 .قلمداد گردد ،سمت وضع مطلوبدر شرايط مختلف زماني و مکاني درجهت کنترل و مديريت آن بهنسبت به ابعاد و متغيرهاي اساسي موضوع  و متوازن
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بايد بتواند  ،فته شده استنظر گرون اساسي دري که براي آن ذيل قانهاي بخشگذارياي و فراتر از سياستبه جايگاه فرابرنامهباتوجه ،ايراني پيشرفتـبنابراين الگوي اسلامي

رايط و تحولات شهاي مقطعي جامع و يا بخشي، متناسب با ريزيو برنامه هاگذاريسياستنگري در مجموعة سازي و جامعبخشي، متوازنو ابزاري دقيق براي انسجام يارمع مثابهبه

اي مستلزم دستيابي به معادلات تغيير و تحول پيشرفت از منظر اسلامي در موردنظر باشد. بدون شک چنين ويژگيي هاارزشو  هاآرمانجهت تحقق اهداف، زماني و مکاني در

 هاي متنوع کشور در شرايط متفاوت است.گذاريها و سياستريزيعنوان مبناي برنامهسند الگو، به

 موردانتظار است:ها و آثار زيرويژگي ،يک الگوي پيشرفتاز بنابراين 

 ؛هافعاليت در نگريجامع ـ

 ؛هافعاليت مجموعه در هدف جريان امکان ـ

 ؛وضعيت ارزيابي امکان ـ     

 ؛حوادث در برابر نبودنمنفعل و آينده بينيپيش در نسبي قدرت ـ

 ؛دهيسازمان و ريزيبرنامه قدرت ـ

 .بيرون و درون بين نسبت برقراري امکان ـ

لقه واسطه بين قانون حتوان سند الگوي پيشرفت را منظر مياين؛ ازپس از قانون اساسي، سند حاکم بر همه اسناد بخشي نظام خواهد بودکه الگو  استالبته توجه به اين نکته مهم 

 .نظامي دانست اقتصادي، اجتماعي و، هاي مختلف سياسي، فرهنگيهاي مختلف پيشرفت نظام در عرصهانقلاب اسلامي ـ و اسناد و نقشه عنوان اصول حاکم بر حرکتاساسي ـ به

  الگو و ایرانیت اسلامیت مفهوم .9

بومي در رهاي غربي و غيهاي غيراسلامي و چارچوبتقليد از انديشه. ستاها از منابع و مباني اسلامي چارچوبو  هارانغايات، پيش معناي استخراج مباني،بودن الگو، بهاسلامي

 تعبير رهبر معظمبه ت.ساعرضه به مباني و منابع دين و احراز اسلاميت آن بلامانع چه استفاده از نقاط مثبت دستاوردهاي فرهنگ و تمدن بشري، پس از اگر ؛اين زمينه زيانبار است

 1.کيه ما به مفاهيم اسلامي و معارف اسلامي استيعني ت ؛هاي کار، همه از اسلام مايه خواهد گرفتها و شيوهکه غايات، اهداف، ارزشخاطر اينبه ؛اين الگو... اسلامي است انقلاب

                                                
 .11/9/99 ،هاي راهبردينخستين نشست انديشه بيانات در .1



 18 

ياسي ايراني شرايط جغرافياي س و شرايط تاريخي، شرايط جغرافيايي، شرايط فرهنگي، شرايط اقليمي مانند را مواردي ايرانيت يهاان شاخصهنگاه کارشناسان و نخبگ از

نيم، داخواهيم آنچه را که خودمان لازم ميما مي ؛خواهيم اين الگو را از ديگران بگيريمما نمي» :اک ديگري را مطرح کردنداين رهبري معظم ملبردهد. افزونتشکيل مي

 1.«توانيم با آن تصوير و ترسيم کنيم، اين را در يک قالبي بريزيممان را ميدانيم، آيندهمصلحت کشورمان مي

 

  

                                                
 ان.هم.  1
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 پیشرفتایرانی  ـالگوی اسلامی و اصلاح ارزیابی و اصول وم: مدلد فصل
 شود.پرداخته مي و اصلاح سند الگوي پيشنهادشده توسط مرکز، در ادامه به تبيين مدل ارزيابي پيشرفتاسلامي  پس از تبيين معناي الگوي

فصل بر ارتقاء منطق تدوين سند شده در آن است. عمده اهتمام در اين طراحي و اعلامو منطق ازپيش ملاکشده در متن حاضر، ارائه هاي ارزيابي و اصلاح انجاماز ويژگي

ام موضع را تعيين علرسد مکمّل ساختار فعلي سند است که از مباني شروع و به تدابير ختم شده است. تکميل از اين نظر که ابعاد و امور لازم براي اباشد. آنچه به عرض ميمي

 شود.باشد و از اين نظر دستاورد مهمي محسوب ميايراني ميـيو انسجام الگوي پيشرفت اسلام ديگر معيار حفظ جامعيتعبارتکرده است؛ به

 و اصلاح بخش اول: مدل ارزیابی

 گيرد. ابزاري است که بر اساس آن خوانش سند، ارزيابي و نقد، اصلاح و تکميل سند صورت مي منظور از مدل ارزيابي،

 زير تشکيل شده است: لفهاز سه دسته مؤ ي ارزيابي سند الگوهالفهمؤ

 ؛هاي رويکردي. مؤلفه1

  ؛هاي روشي. مؤلفه2

 .هاي محتوايي. مؤلفه3

 های رویکردی. مؤلفه8

مواردي که روح  شود؛از آن گرفته مي« اسلاميت، نفوذپذيري و بقاء»مزيت  ،هاها در تنظيم الگوي پيشرفت است که بدون آنترين ملاکهاي رويکردي، دربردارنده مهممؤلفه

 در کنار ايرانيت، «)اسلامي(، انقلابي و تمدني يدين»رعايت و ترکيب سه ويژگي  د.نشويرست عبارات محسوب مهاي سند و معيار بالادستي براي انتخاب دحاکم بر کل گزاره

 آورد. فراهم مي مناسبي را در تنظيم الگوي پيشرفترويکرد 

 )اسلامی( دینی .8ـ8

 احراز باشد: حداقل در موارد زير قابل يند کل،ادر بر ايراني پيشرفت بدين معناست که اسلاميت اين سندـديني در تنظيم سند الگوي اسلامي رويکرد وجود
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 ؛شده در هر موضوعـ ازنظر بايد و نبايدهاي ذکر

 ؛موضوعات اتنظامازنظر بايد و نبايدهاي مربوط به  ـ 

  1.ر عملشدن برتري اسلام دـ ازنظر تعقيب 

 هايمتيقنبه قدروجهتتوان باحال مياين؛ ولي باباشدپذير نميامکان ،اسلامي، احراز حجّيت حداکثري الگوـتوليد علوم انسانيحکومتي و عدم استنباط فقهجهت عدمالبته به

 :دست آوردبهزير را در باب حفظ رويکرد ديني در تنظيم سند  هايشاخصبرخي از  ،از معارف بلند آيات و روايات حاصل

ت که تمامي اجزاء ناسمشعر بدين مع ،به معناي بلند توحيد عمليتوجهمخصوصًا با ،اکميت نگاه توحيدي در تنظيم سندح :حاکمیت توحید عملی ،الف( شاخص اول 

خوبي بين دين و دنيا جمع هقلاب اسلامي بايد بتواند بدر عصر ان ايراني پيشرفتـالگوي اسلامي ،تعبير رهبريبه .اي تنظيم گردد که به حاکميت توحيد ختم شودگونهبهبايد سند 

 د.گرداي تغيير دهد که بستر تقرب به حضرت حق فراهم گونهبه ـ را فرهنگ و اقتصاد ،هاي سياستاز حوزهو همه شئون حيات فردي و اجتماعي ـ اعم 2کند

ه رکن اساسي در پيشرفت جامع ،ي به امامکه تولّ؛ چراباشدمي)ع(  و در عصر غيبت نايب امامساخت امت اسلامي، حول ولايت امام : رابطه امامت و امت ،شاخص دوم ب(

 .استاساس توجه تام به نظريه امامت و امت و لوازم آن در طراحي الگوي پيشرفت بسيار اساسي براين 3باشد.مي

ه کردن بءاساس اکتفااينبرباشد. در احراز موافقت قطعيه در انتساب اين الگو به اسلام ميور ـ ميسـ و به قيد اهتمام حداکثري  :قطعیه با اسلام ، موافقتسوم شاخص ج(

 رسد.نظر نمي، کافي بهمخالفت قطعي با اسلامعدم

                                                
 (.279، ص3ق، ج1412بيروت، انتشارات دارالاضواء،  مناقب آل ابي طالب)ع(،بن شهر آشوب، عليجعفر رشيدالدين محمدبنابي) «عَق ب ه  في باقيةً کل مَةً جَعَلَها و: بَيانُه الْعُلْيا ه يَ الله  کلمةُ و: تعالي قال و( عليه) لايُعْلي و يَعْلوا الإسلام». 1

 .بيانيه گام دوم . 2

 (.زيارت جامعه کبيره« )الْب لاَد أَرْکَانَ وَ الْع بَاد  سَاسَةَ وَ. » 3
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  انقلابی .8ـ2

باشد و لازمه گرا ميدين اسلام ديني تکامل زيرا ؛خيزداين رويکرد از بطن رويکرد اول برمي باشد.الگو ميلفه در تنظيم سند الگو، حفظ رويکرد انقلابي در تنظيم ؤدومين م

با سه حداقل وان ترويکرد انقلابي را مي باشد.در مديريت پيشرفت کشور از مرحله سندنويسي تا تحقق سند در مقام عينيت ميو جهادي داشتن روحيه انقلابي  ،تکامل مستمر

 شاخص زير تعريف نمود:

ي سمت تحقق حداکثربهحرکت در و بهينه مستمر  ،نشدن به وضعيت موجودخواه و راضياي تحولداشتن روحيه :، تحول خواهی و آرمانخواهیالف( شاخص اول

 ؛گرايي()آرمانهاآرمان

 ؛توجه کامل به درگيري تام و تمام جبهه حق با جبهه باطل و استکبار جهاني :،مقاومت در برابر استکبار جهانیب( شاخص دوم

رده و تکامل انقلاب اسلامي تجلي پيدا ک ءداشتن روحيه بالاي جهادي و ايثار جان و مال در اقامه کلمه توحيد که در اين زمان در بقا :، روحیه جهاد و ایثارشاخص سوم ج(

 است.

 هابر اساس آن گري است که لازم است سندهاي انقلابيتعالي ازجمله ديگر شاخصبر توکل به ذات باريمبتني بينيواقعصبر تاريخي، شجاعت، عقلانيت، مدارا با دوستان، 

 تنظيم گردد.

 تمدنیـاجتماعی .8ـ9

باشد. ص( مي)اسلام و رسالت آخرين پيامبر رحمتشمولي پيام انهاز بُعد جگرفته رگيري بجهتاين  باشد.مي در تنظيم الگو تمدنيـاجتماعي، داشتن رويکرد لفهؤسومين م

کراسي که مدعي دمومخصوصاً در تقابل با تمدن ليبرال است؛داشتن آرمان تمدني  ،کندهاي عصر حاضر متمايز ميهاي اجتماعي يا انقلابآنچه انقلاب اسلامي را از ديگر جنبش

را در جهان  هژموني خود ،دهسکه شروع عصر مدرنيته بود و توانست در چند ـ زمين با دوره رنسانس در مغربتوان مياسلامي را تنها منظر انقلاب . ازايناستتمدن پايان تاريخ 

اعي در دهي روابط اجتملذا سامان ؛نام نهاد «عصر تمدن اسلامي»توان آن را آغازگر عصر جديدي است که مي با پيام تمدني خودنيز . انقلاب اسلامي مقايسه کرد ـحاکم کند
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؛ ردازندپکه ذيل فرهنگ و هژموني دنياي مدرن به تنظيم روابط اجتماعي خود مي استترکيه يا مالزي  مانند يبسيار متفاوت با کشورهاي ،ايران اسلامي با رويکرد تمدني

 د.  ندارن نيزکه ادعاي ساخت تمدن نوين اسلامي را به گستردگي انقلاب اسلامي ايران  يکشورهاي

 باشد:داراي سه شاخص زير مينيز حداقل تمدني ـاجتماعيرويکرد 

 ظر است.حتماً موردننيز  تکامل افرادکه هرچند  ؛نه فرد و شئون فردي او باشد،« جامعه و تمدن» بايد واحد مطالعه در تنظيم الگوي پيشرفت :، جامعه محوریشاخص اول الف(

مخصوصاً در  ؛دنگردهاي تمدني هرگز در مرزهاي ملي متوقف نميبدين معنا که تمدن و ارزش ؛تمدن اسلاميتوجه به گستردگي جغرافياي  :، فراملیّتیدومشاخص ب( 

شرفت ديگر کشورها با پي پيشرفت ايران اسلامي بايد به پيوند عميق پيشرفت ايراندهي لذا در سامان است؛و سخن از دهکده جهاني در ميان  بودهدنياي امروز که عصر ارتباطات 

 صورت بگيرد. مدر حوزه تمدن اسلامي توجه تا

 فکر ومعنويت و اخلاق، هاي مختلف عرصههاي تمدني در توجه به تجسد، ماندگاري و پذيرش تاريخي ارزش :، تجسد و ماندگاری تاریخیج( شاخص سوم

ذيرش اجتماعي د که به پنگيرسبک زندگي شکل تمدني به خود ميعلم و فکر،  ،اخلاقديگر تنها درصورتي عبارتبه ؛هاي زندگي استو عرصهوري اعلم و فن ،ورزيانديشه

  ند.   ند و دوام تاريخي پيدا کنبرس

 های روشیلفهؤم .2

ي يجايگاه و وزن بالا از ،هاي رويکرديلفهؤپس از منيز ها لفهؤاين دسته از م .باشدهاي ارزيابي سند الگو، ناظر به ارزيابي روشي در تنظيم محتواي الگو ميلفهؤدومين دسته از م

 باشند.لفه مهم روشي ميؤسه م« جامعيت، انسجام و توازن» .هستند داربرخورالگوي پيشرفت در طراحي 

  جامعیت .2ـ8

دنظر داشته و سندي باشد که تمام زواياي پيشرفت جامعه را م بايدپيشرفت ايراني ـسند الگوي اسلامي باشد.لفه روشي در ارزيابي سند الگو، توجه به جامعيت الگو ميؤاولين م

بايد باشد  تقسميات منطقي و معقول جامعه چگونه ،پيشينبا شناختي جامع از مسائل کلان جامعه تنظيم گردد. اينکه چه ابعادي از جامعه و مسائل آن مدنظر قرار گيرد و در گام 
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که تاکنون ت ساشناسي نمود؟ اين مسئله و پاسخ به آن يکي از مسائل مهم در جامعه ءرا احصاايراني ـزاي پيشرفت اسلاميزا و برونهاي درونلفهؤمتا در سايه آن بتوان تمامي 

ندي رايج بتقسيم در ايران نوعاً :مثالعنوانبه ؛ستانويسي مشهود گذاري و برنامهخوبي در عرصه اسناد سياستهاي مختلفي عرضه شده و اثرات آن بهآن نظريهمورد در 

ديگر ازسوي؛ تخاستگاه اين تقسيم و نيز ارتباط اقسام با يکديگر معلوم نيساما  ؛گيردمورداستفاده قرار مي« سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي»پارسونزي، يعني تقسيمات 

 قرايي براي احراز جامعيت اکتفا نمود.توان به روش استشدن موضوعات نميدليل تغييرپذيري و حذف و اضافهبه

 انسجام .2ـ2

مخصوصًا  ؛دار باشداز انسجام بالايي هم برخور بايدبر جامعيت، علاوهايراني پيشرفت ـسند الگوي اسلاميباشد. لفه روشي در ارزيابي سند الگو، توجه به انسجام الگو ميؤدومين م

هاي مختلف جامعه و شبه روابط پيچيده بخکه نويسي لازم است گذاري و برنامهبلکه براي سياست نيست؛شده اي به پيشرفت و توسعه، پذيرفتهکه در عصر حاضر نگاه جزيره

و اي مرکز فرماندهي دليل برهمينبه ؛باشدنمي پذيرامکانمستقل از يکديگر  اجتماعيمسائل کلان مديريت خوبي توجه نمود. ديگر ها بر يکديگر بهثر آنأتنحوه تأثير و 

بته در تمامي ال؛ زمان وابسته استاقدامات مقدماتي و يا هم چه به انجام اجتماعياند توفيق در ايجاد تغييرات مطلوب در هر موضوع دکشور مهم خواهد بود تا بگذاري سياست

 اشد.دوگونه برخورد ب راهنماي هربايد  نظام روشمند موضوعات ؛ همچينتفاوت قائل شدمدت بلندبرخوردهاي اصولي و با مدت ميان برخوردهاي موضعي و کوتاهبايد موارد 

 يثيراتأتهريک و  شده تنيده هم اينکه بر اساس نگاه بُعدي، مقولات و موضوعات اجتماعي در ؛همواره يک مشکل بزرگ وجود داشته است اجتماعيريزي در مقوله برنامه

و در کارکرد اقتصادي و  دهبوبه فعاليت فرهنگي مشغول  فقطمثلاً توان موضوعات يا نهادهايي را معرفي کرد که نمي با نظري دقيق بنابراين و، فرهنگي و اقتصادي دارند سياسي

ترتيب بايد اشند؛ بديناقتصادي داشته بصرفاً مسئوليت ، سازيتوان موضوعات و نهادهايي را سراغ گرفت که بدون فرهنگمتقابلاً نمي شته باشند؛ همچينتأثير نداسياسي جامعه 

 بودن مقوله فرهنگي است.عدياين معنا به مفهوم بُ درحقيقتزمان داراي تأثير سياسي، فرهنگي و اقتصادي هستند و ها همهمه موضوعات و فعاليتکه نمود  ناذعا

معناي تداخل نمايد و اين بهمعه برابري ميابا مديريت کل جهر مقوله اجتماعي مديريت وگرنه  ؛ناگريز بايد نگاه بخشي به آن داشت ،ديگر براي مديريت هر مجموعهازسوي

  ويژگياي بين اين دو گونه( بايد الگويي ارائه داد که بهمسائل اجتماعيديدن بودن و بخشيفوق )بعدي ويژگيبه دو کشور است. باتوجه يهاي مديريتدر وظايف و مسئوليت

دستيابي کند و وابستگي موضوعات به يکديگر را ايجاب مي هنظام، ملاحظ اجتماعيگرايي در مهندسي آنکه واقع نتيجهسجام اسناد توسعه را احراز نمايد. و بتواند ان کردهجمع 

 پذير خواهد ساخت و يا حداقل گام مؤثري در اين جهت خواهد بود.اين مهم را امکان ،به مدل نظري
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 توازن .2ـ9

. مدل است رفتيند پيشاکيفي و کمّي عوامل سازنده فر گذارياولويت توجه بهمعناي باشد. توازن بهدر ارزيابي سند الگو، توجه به توازن در الگو ميلفه روشي ؤم سومين

ه هم، امکان وابستگي موضوعات نسبت ب بندي و ميزانشدن اولويتمشخصديگر عبارتبه ؛آوردگذاري در سند الگو را  فراهم ميامکان ارزيابي نحوه تعيين اولويت ،ارزيابي

موضوعي که بر اساس الگو مثلًا از اولويت پنجم برخوردار است  يگذاري، به هر دليلرا فراهم خواهد نمود. هرگاه در مقام سياست گوناگونمهندسي هماهنگ در موضوعات 

 ؛تشخيص خواهد داد که توفيق در انجام اصلاحات در آن موضوع، به چه مسائل ديگري و به چه ميزان وابسته است مدل مفهوميگذار با استفاده از به اولويت اول برسد، سياست

ها از جهت و آهنگ واحد برخوردار شده و مؤيد گذاريهمچنين سياست ؛کند که به موانع کمتري برخورد نمايدگذاري مياي سياستگونهلذا از موضع همان موضوع به

 ات است.موضع نسبت به کليه موضوع الهي در اتخاذ تبعيت از اسلام و وليّ  جاي دنيامحوري و جريانمحوري بهدين ،آهنگ واحد آن ،در الگوي پيشرفت .هند بوديکديگر خوا

 باشد.مي «هاايط در تغيير نظام اولويتير شرمحاسبه تأثير تغي»و  «عاتوضملاحظه ميزان تأثير مو»، «تفکيک سطوح موضوعات»آورد، ميآنچه امکان چنين امري را فراهم 

 های محتواییلفهؤم .9

همچنين جريان رويکرد اسلامي، انقلابي و تمدني  ؛آوردشده در سند فراهم ميهئها امکان ارزيابي و سپس اصلاح جامعيت، انسجام و توازن را در محتواي ارالفهؤاين دسته از م

اي رويکردي هلفهؤبخش مهاي محتوايي، جريانفهلؤو مهستند معيار بالادستي براي کنترل محتوا  ،يهاي رويکردي و روشلفهؤاساس مينشدن است. براها قابل رصدازطريق آن

 ي.و روش

 :اندلفه تشکيل شدهؤاز سه دسته م الگو يهاي محتوايلفهؤم

 از: نداهاي پيشرفت که عبارتابعاد و عرصههاي ناظر به لفهؤم الف(

 ؛معنويت و اخلاق ـ

 ؛بينش و تفکر ـ

 1.ورياعلم و فن ـ

                                                
 ای است که رهبری برای پیشرفت اسلامی بیان فرمودند.. این سه، سه عرصه از چهار عرصه 1
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 ند از:اپيشرفت که عبارت هاي ناظر به سطوح ساختاريلفهؤم  ب(

 ؛صيانت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ـ

 ؛عدالت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ـ

 1.مشارکت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ـ

 گذاري ثيرأمقياس تهاي ناظر به لفهؤم ج(

 ؛ملي ـ

 ؛بين المللي ـ

 2.جهاني ـ

 شود.ها بيان ميلفهؤتوضيح مختصري در مورد هريک از م ،در ادامه

  ابعاد پیشرفتهای ارزیابی مؤلفه .9ـ8

  باشد.لفه ميؤخود داراي سه دسته م کهاست  پيشرفت  هايو عرصههاي ناظر به بررسي ابعاد لفهؤم ،دسته اول

 اخلاق و معنویت .9ـ8ـ8

توان نقطه عزيمت اساس ميدهد. براينکه بنيان معنويت و اخلاق اجتماعي را شکل مي ترين متغير پيشرفت، تغيير در نظام تمايلات اجتماعي و زيباشناسي اجتماعي استاصلي

گيري امت لاما پايه و اساس در شک ؛فاه دانستگيري اخلاق مادي و ميل به دنيا و رغرب  پس از رنسانس را تغيير در نظام تمايلات آن و شکل گيري تمدن و جامعه مدرن شکل

 اعي( حول ولايت الهي)فردي و اجتم معناي وحدت و هماهنگي همه کثرات انساني. توحيد بهاستها حول کلمه توحيد اسلامي، ايجاد وحدت وکثرت اجتماعي در همه عرصه

ين است که از فروع د و تبرّيلي توّهمان اين  است. ي حداکثري به ولايت الهي در همه شئون فردي و اجتماعيمعناي جريان ولايت حضرت حق در قوس نزول و تولّ و يا به

                                                
 برای پیشرفت قائل شدند.« عرصه زندگی»یافته عرصه چهارمی است که رهبری معظم تحت عنوان . این سه، تفصیل 1

مدن اسلامی بیان داشتند گانه از انقلاب اسلامی تا تل پنجبر تصریح در بیانیه گام دوم، در توضیح مراحسازی نوین اسلامی در سند پذیرفته شده و رهبری نیز علاوه. تفکیک مقیاس پیشرفت به اقتضاء رسالتی است که تحت عنوان تمدن 2

 کند.ابعاد فراملی پیدا می ،سازی در مرحله پنجمکه تمدن
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گردد. لامي مياست که منجربه تحقق امت اسي نسبت به دشمنان و تبرّولايت امام  بهي تولّ سازي حولمعناي حرکت تکاملي جامعه در مسير تمدنپيشرفت به شود.محسوب مي

گيري تمايلات اجتماعي بر مدار محبت بين امام و امت است که پايگاه تکامل همدلي لفه اصلي( شکلؤبنيان اساسي در تحقق امت )م ،ميان بايد بدان توجه داشتآنچه دراين

 دهد.اق اجتماعي را شکل ميباشد و بنيان اخلاجتماعي مي

که در نظام نانچجمعي ـ آنمنفعت که در نظام ليبرال مطرح است ـ  و نه بر پايه چنانها نه بر پايه منفعت شخصي ـ آنديگر در جامعه اسلامي انگيزه تحرک انسانعبارتبه 

 دهد.ي و تبرّي بنيان معنويت و اخلاق را شکل ميهمين تولّ گيرد.و امت شکل مي بين امامي منتهي به ولايت و تولّسوسياليستي مطرح است ـ بلکه بر پايه محبت 

م اخلاق و معنويت اسلامي را تبيين يا غيرمستقيصورت مستقيم ايراني پيشرفت توانسته بهـين معناست که آيا الگوي اسلاميه اتوجه بپيشرفت لفه در بررسي ابعاد ؤاولين مبنابراين 

 اتخاذ نمايد؟ را لازم و براي آن تدابير

 ورزیفکر و اندیشه .9ـ8ـ2

ولي  ؛است جتماعيا تأثير اصلي در تحقق وحدت اجتماعي با همدلياگرچه سهم ؛استورزي در پيشرفت اجتماعي لفه در بررسي ابعاد الگو توجه به بُعد فکر و انديشهؤدومين م

پذير امکان پايداري و بسط آن در تمامي موضوعات اجتماعي امکان ،فرهنگ نگردد فکري و نظام  عبور نکند و تبديل به ورزيکر و انديشهفاين همدلي از مسير  وقتي که تا

 . خواهد بودن

اجتماعي شکل کري نظام ف ،که بر اساس آنست اهستي « چرايي، چيستي و چگونگي»هاي شناختي در يک جامعه نسبت به تحليل ترين لايهناظر به عميقورزي فکر و انديشه

اس آن که بر اسست اترين لايه فرهنگي در يک جامعه، يعني فرهنگ بنيادي عميق ،ديگر بينش اجتماعيعبارتبه ؛گرددپايگاه همفکري اجتماعي مي ،نظام فکري اينگرفته و 

ز جنس تدبّر و فکر و انديشه اآيد. گ عمومي جامعه فراهم ميدهي فرهنها شرايط و بستر شکلاجتماعي شکل گرفته و سپس بر پايه آن يهافرهنگ تخصصي و شبکه دانش

 بارها به آن توصيه نموده است. قرآنتفکري است که 
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 وریافنعلم و  .9ـ8ـ9

ا عينيت اجتماعي مستقيم ب. اين زيرساخت تماس ندهمکاري و تعاون اجتماعي هست أمبد . اين دواستوري افنعلم و  ،الگوهاي پيشرفت در و عرصهلفه در بررسي ابعاد ؤسومين م

  2.پردازدتصرف در عينيت ميبه  1وريافنعلم و نظام تمايلات اجتماعي تبديل به بينش و نظام فکري گرديده و نظام فکري ازطريق  ،بر مباحث پيشينديگرسخن مبتنيبه ؛دارد

گرايش و بينش  وري تجلّياحال اگر علم و فن .ستاوري افنعلم و موضوع  ،بخشدتقاء ميو راندمان عيني يک جامعه را ار تأثيربنابراين تصرف در مجموعه امکاناتي که نسبت 

 خواهد گرفت. قرارقاعدتًا پايگاه همکاري اجتماعي  ،الهي در جامعه باشد

 ساختارها و موضوعات پیشرفتهای ارزیابی لفهؤم .9ـ2

 . دارند مؤلفهسه دسته  ،که خود هستندهاي ناظر به ارزيابي ساختارها و موضوعات پيشرفت مؤلفهدسته دوم، 

 صیانت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی .9ـ2ـ8

برتري در  بر پايه گسترش اقتدار و حفظاز کلمه توحيد است. صيانت اجتماعي ارزيابي ساختارها و موضوعات مطرح در سند الگو ناظر به حفظ و ارتقاء صيانت در اول  مؤلفه

هاي مختلف هاي مختلف سند الگو و مخصوصًا در ترسيم بخش افق و تدابير در حوزهلذا در تنظيم بخش است؛پذير امکان اقتصادي هاي مختلف سياسي، فرهنگي وعرصه

هاي مختلف هساختارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي در مقابل تکان بودنمعناي مقاومصيانت به ديگرعبارتبه است؛اساسي و محوري بسيار مهم  مؤلفهپيشرفت توجه به اين 

 ءپرواضح است که همه موضوعات و مسائل در ارتقا باشد.داخلي و خارجي و بالابردن ظرفيت اجتماعي در راستاي اشتداد درگيري تا حذف کلمه کفر در صحنه جهاني مي

کامل صيانت اجتماعي تي در ترثير بالاأتسهم ،ندهستگيري پيشرفت جامعه که ناظر به جهت يساختارهاي بلکه موضوعات و يستند؛برخوردار ناز يک سطح  صيانت اجتماعي

 .دارند

                                                
 وری نرم و سخت.ااز فن. اعم 1

 گيرد. متغيرهاي کنش اجتماعي در ادامه آمده است.، کنش اجتماعي شکل مي«فکر و علممعنويت، »؛ علت اين است که بر اساس به ذهن آيد که قسيم گرايش و بينش، کنش اجتماعي است و نه دانش اجتماعيسؤال شايد اين .  2
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 عدالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی .9ـ2ـ2

. نظام عادلانه، نظامي است که همه مناسبات و ساختارهاي اجتماعي آن استتحقق عدالت اجتماعي دوم در ارزيابي ساختارها و موضوعات مطرح در سند الگو ناظر به  مؤلفه

ديني، حتماً رشد انگيزه، کمال، قرب و عبوديت بايد به يک نظام هماهنگ و ساختار  اجتماعي با رويکرد عدالتتحليل طراحي شود. در ذات احديت قرب گسترش تمتناسب با 

بريد و  توان حوزه سياست را از اقتصاد و فرهنگجانبه است. نميعدالت اسلامي عدالتي همه ،که روشن استچنانالبته هم ؛متناسب سياسي، فرهنگي و اقتصادي تبديل شود

 ؛باشد روريگونه نيست که توازن فقط در ثروت ضيعني اين ؛تکامل را فقط در پيشرفت اقتصادي تعريف کرد و مدعي شد که نظام عادلانه، صرفاً نظام عادلانه اقتصادي است

ي محور باشد؛ يعني نظام سياسجريان، قدرت، ثروت و علم، جرياني عدالت کلعام است و بايد  ،در نظام الهي عدالت گستره. ستضروري ابلکه در قدرت و علم و اطلاع هم 

عي شکل هاي انسان و در فرهنگ اجتمارا بدون تحول در انگيزشتوان ساختارهاي اقتصادي پايدار نيست و نمي ،بُعدييک  و اقتصادي و فرهنگي بايد عادلانه باشند. عدالت  

« ياقتصادي وسياسي، فرهنگ» هاي مختلفعرصهدر  گيريسازي و تصميمساختارهاي تصميم تعادل و توازن اجتماعي بر پايه اصلاحو ارتقاء معناي حفظ به رو عدالتازاين ؛داد

 باشد.مي

 اقتصادیمشارکت سیاسی، فرهنگی و  .9ـ2ـ9

باط بين عمومي در ارتاعتماد  پايه کرامت و براست. ارتقاء مشارکت  اجتماعي بالارفتن مشارکتناظر به سوم در ارزيابي ساختارها و موضوعات مطرح در سند الگو  مؤلفه

( ايجاد امع اقتدارگرادر جو)ها بر يکديگر پايه سلطه طبقاتي بين انسانبر يا  اسلاميدر جوامع غير هادهنده ارتباط بين انسانساختارهاي شکل. افتداتفاق مي حاکميت و مردم

( انبه  امام و امتمودت )محبت دو جـ بلکه بر پايه اما در جامعه اسلامي  (؛کراسيودمهاي ليبرالدر حکومت)ها با منافع متضاد بر پايه رقابت آزاد اقتصادي بين انسانيا  ،شوندمي

 آورد.را فراهم مي سالار دينيزمينه بالارفتن مشارکت اجتماعي و تحقق نظام مردمامر گيرد و همين يکديگر( و برادري و اخوت اسلامي شکل مي ازها و شفاعت )دستگيري انسان

 مقیاس پیشرفتهای ارزیابی مؤلفه .9ـ9

 يتمدن و يانقلاب ،ينيد ردکيرو يريگيپ طرفکياز که است پرواضحباشد. ميهاي ناظر به ارزيابي مقياس پيشرفت مؤلفههاي ناظر به ارزيابي محتواي الگو، مؤلفهدسته سوم از 

 را يفرامل اسيمق به توجه کشورها يتمام و گردندينم يطراح يمل توسعه به ناظر تنها که ـ حاضر عصر در کشورها توسعه يالگوها اقتضائات گريدازطرف و ياسلام انقلاب
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 شرفتيپ يرانياـياسلام يالگو يطراح در ـ باشنديم يجهان تيريمد در خود ريثأتسهم شيافزا و المللنيب روابط در خود نفوذ توسعه دنبالبه حاضر عصر در و دداننيم يضرور

 .داشت تام توجه يجهان و يالمللنيب ،يمل هيلا سه در شرفتيپ اسيمق به ديبا زين

 جهانینظام معادلات  .9ـ9ـ8

ام تمدني با تمدن مداشتن رويکرد ديني، انقلابي و تمدني وارد يک نزاع تام و ت دليلانقلاب اسلامي به .استدر ارزيابي مقياس تنظيم الگو، نظام معادلات جهاني  مؤلفهاولين 

و  تعاريف ردنبال آن است که با تغيياساس بهبراين و داندانقلاب اسلامي مييافته جهاني شده است که حيات خود را در محو داري سازمانکراسي يا تمدن نظام سرمايهودمليبرال

ملي  و حتي براي حفظ امنيت و پيشرفتانقلاب اسلامي هم براي ادامه حيات  ،درمقابل .هاي تمدني خود مديريت کندبر ايده و ارزشتحولات جهاني را مبتني ،معادلات جهاني

رو . ازايندندار ديگرازسوي هاي خودرهبري تحولات جهاني بر پايه ارزش و سوازيکراهي جز محو نظام استکبار جهاني  فرهنگي و اقتصاديهاي سياسي، خود در تمامي حوزه

انقلاب اسلامي  هايارزش واعتلاء و غلبه کلمه توحيد  بر پايهمعادلات قدرت، ثروت و اطلاع( معادلات جهاني ) تعاريف و دنبال تغييردر طراحي الگوي پيشرفت خود بايد به

 باشد.

 المللنظام روابط بین .9ـ9ـ2

اختارها و نظام روابط دلات جهاني به طراحي سااگر نظام استکبار جهاني بر پايه مع .استالملل در ارزيابي مقياس الگوي پيشرفت، توجه به تغيير در نظام روابط بين مؤلفهدومين 

 راي بسط عمقبنيز انقلاب اسلامي  پس ،باشدميحفظ و گسترش استيلاي خود دنبال س آن سازمان ملل بهأالمللي و در رهاي بينسازمانالملل پرداخته است و ازطريق بين

ت تحقق عدالت درجهها ها و دولتکننده روابط بين ملتاي بر پايه اصلاح ساختارهاي تنظيماي و فرامنطقهثيرگذار در سطح منطقهأحضوري فعال و ت بايدخود استراتژيک 

   جهاني داشته باشد.

 های ملینظام نیازمندی .9ـ9ـ9

شرفت بايد بتواند در ايراني پيـ. الگوي اسلامياستهاي حيات اجتماعي در مقياس ملي در ارزيابي مقياس الگوي پيشرفت توجه به تغيير و پيشرفت منسجم حوزه مؤلفهسومين 

 زيست اسلامي و سبک زندگي اسلامي مديريت کند.  ةبهيندر جهت  وريرا بر پايه ارتقاء بهره جريان نياز و ارضاء اجتماعي ،مقياس ملي
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  بخش دوم : اصول ارزیابی

بر اساس مدل اهبردي رند الگو، اصولي مفاد س ابهاي ارزيابي و تطبيق حداکثري آن مؤلفهاز مجموعه  جهت استفاده بهينه ،الگوي پيشرفتو اصلاح پس از تبيين مدل ارزيابي 

ري مدل پيشنهادي يگکارسازي بهدل ارزيابي به اصول، براي سادههاي ممؤلفهتبديل باشد. مدل ارزيابي مي مؤلفهمتناظر با پانزده  ،گانه ذيل. اصول پانزدهپيشنهاد شده است ارزيابي

 1انجام شده است.

 الف( اصول رویکردی

ميق اسلامي، و اينکه ايمان، انگيزه و بينش ع يجانبه سعادت و تکامل فردي و اجتماعي تا تحقق جامعه مهدومندي دين اسلام و سرپرستي همهناعتقاد به توا رویکرد دینی: .8

 ؛ايراني استـدهنده و عامل اساسي وحدت و حرکت جامعه در مسير پيشرفت اسلاميجهت

به ويژه باتوجهبه م(بيت)عليهم السلااسلام و مکتب اهلو مجاهده مستمر اجتماعي بر محور  ، مبارزه با نظام استکبارخواهيانقلاب، تحولاعتقاد به ضرورت  رویکرد انقلابی: .2

 ؛سازي اسلامي و بيانيه گام دوم انقلاب اسلاميمرحله دولت

ک زندگي تحقق سب منانه در قالب نظام امام و امت درجهتؤبر پايه حرکت م فراگير و هماهنگالگوها، ساختارها، و فرايندهاي  طراحي و اجراي اهتمام به رویکرد تمدنی: .9

 .اسلامي

 ب( اصول روشی

 ؛ايرانيـپيشرفت اسلامي زا در وضعيت حال و آيندهزا و درونهاي برونمؤلفهضرورت توجه به تمامي  جامعیت: .4

  ؛)مندرج در اصول محتوايي( متناسب با ابعاد و موضوعات پيشرفت دروني هر جزء سند الگو با ساير اجزاء، ملاحظه هماهنگي انسجام: .5

                                                
 د.نشومعرفی و تعقیب می اما برای پرهیز از پیچیدگی در قالب اصولی مجزا ؛ها با هم دیده شودتوانند با یکدیگر ترکیب شوند و ارتباطات آنهای محتوایی میلفهؤم است که لفه مطرح شدهؤم نُهتر، یافته. در شکل تکامل 1
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  .پيشرفت و انعکاس آن در تنظيم سند فرايند عوامل سازنده بندي کيفي و کمّيتتوجه به نظام اولوي توازن: .6

 ج( اصول محتوایی

 ت؛گيري روحيه ايثار و مجاهدو شکل يي و تبرّ تولّاخلاق بر مدار معنويت و د رش پايه بر همدلي اجتماعيلزوم توجه به پيشرفت  اخلاق و معنویت: .1

 ؛دار تحقق توحيدبر م سازيتوليد نظام فکري و گفتمانرشد تفکر،  همفکري اجتماعي بر پايه بصيرت، خلاقيت و لزوم توجه به پيشرفت ورزی:فکر و اندیشه .1

 ؛در جهت بسط قدرت اسلام ،نافعهاي وريافنعلوم و  توليده رشد پيشرفت همکاري و تعاون اجتماعي بر پاي لزوم توجه به وری:اعلم و فن .3

 ؛هانيدر موازنه جسياسي، فرهنگي و اقتصادي  بر پايه گسترش اقتدار سازي جامعه و حفظ برتريلزوم مصون صیانت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی:. 84

هاي سياسي، عرصه در سازيگيري و تصميماجتماعي بر پايه اصلاح ساختارهاي تصميم تعادل و توازن و ارتقاء ضرورت حفظ فرهنگی و اقتصادی:عدالت سیاسی،  .88

 ؛فرهنگي و اقتصادي

 ؛ ت و مردماجتماعي بر پايه کرامت و اعتماد عمومي در ارتباط بين حاکمي لزوم توجه به مشارکت مشارکت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی: .82

 ؛ه نظام جهانيدر موازن کلمه توحيد و غلبه ءجهت اعتلا تحولات جامعه جهاني درتعاريف و معادلات حاکم بر روند  دگرگوني روند تحولات لزوم توجه به مقیاس جهانی: .89

ر پايه اصلاح ب هاي مقاومت جهانيله و جريانأهاي متهمراه با تفاهم و تعاون با تمدن اياي و فرامنطقهگذار در سطح منطقهثيرأل و تلزوم حضور فعا المللی:مقیاس بین .84

 ؛در جهت تحقق عدالت جهاني جانبه و انحلالي با جريان توسعه جهانيو نيز مواجهه همه هاي اسلامي و غيراسلاميها و دولتساختار روابط بين ملت

 .سازي سبک زندگي اسلاميوري در جهت بهينههارتقاء بهر بر پايهاجتماعي فردي و ارضاء جريان نياز و  رشداهتمام به مقیاس ملی:  .85
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 ارزیابی کلی فصل سوم:
ن نقدها يا ناظر به بودن اين نقدها بدين معناست که اي. کليپذيردصورت ميايراني پيشرفت بر اساس مدل پيشنهادي در فصل قبل ـدر اين فصل ارزيابي کلي سند الگوي اسلامي

      ود.شقبل از طرح نقدهاي کلي در بخش اول به بررسي نقاط مثبت و دستاوردهاي سند الگو پرداخته ميالبته  ؛باشدبه چندين بخش ميناظر کل سند يا حداقل 

 نقاط مثبت و دستاوردها ارزیابیبخش اول: 

 فرایند و روش تنظیم  .8

 ی متفاوتهادگاهیداهتمام به ایجاد فضای مشارکت نخبگان با سلایق و  .8ـ8

لايق و اهتمام جدي به ايجاد فضاي مشارکت نخبگان با سکه رسد نظر ميبه ،ورزي و گفتگوهاي راهبردي متنوعي انديشههانشستي سالانه، هاکنفرانسبرگزاري  بهباتوجه

 1ايراني پيشرفت وجود داشته است.ـوت در مرکز الگوي  اسلاميهاي متفاديدگاه

 زدگیپرهیز از شتاب .8ـ2

ي مختلف موجود در آن، در کنار ضرورت وجود وحدت نسبي فکري در روند حرکت جامعه هاعمقها و سطح و گيرياهميت بسيار موضوع و وجود تفکرات متفاوت با جهت

بوده  خوبي موردتوجه متوليان امرزدگي و با دقت پيگيري شود که به حمد الهي اين امر نيز بهدوراز شتابکه موضوع به دينمايمي خويش، ايجاب هاآرمانسمت اهداف و به

 اي است که بايد در کنار اين ضرورت موردتوجه باشد.نيز مسئله هافرصتدادن البته چالش تأخير و ازدست؛ است

 یقات پشتیبانتلاش در انجام تحق  .8ـ9

وري ديگري است هاي موضوعي مهم، فعاليت ضرنگاشتپژوهي، بررسي تجربيات توسعه کشورهاي مختلف و تکشناسي، آيندهي مسئلههانهيزمانجام تحقيقات پشتيبان در 

 که به حمد الهي در مرکز الگو صورت پذيرفته و مطمئناً در روند تدوين متن نهايي موردتوجه بوده است.

                                                
 باشد که بعداً بدان اشاره خواهد شد. یمهم بینقطه آس تواندیشود، م کنندهنییتع و مشخص یفکر کردیرو فاقد و رمنسجمیغ اما یبیترک یامجموعه به شرفتیپ یرانیاـیاسلام یالگو متن لیتبد منجربه امر نیا اگر البته.  1
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 هااندازی اندیشکدهطراحی و راه  .8ـ4

که جاي دقت و تأمل بيشتر دارد، راهکار مهمي براي ايجاد حلقه واسط مستمر ميان جامعه نخبگاني  هاآنبندي ها در موضوعات مختلف، فارغ از منطق تقسيموجود انديشکده

هاي بنديقسيمبر اصلاح ساختار و تاندازي شده است و در ادامه مسير نيز بايد علاوهتي طراحي و راهدرسبه ،کشور با اين فعاليت مهم ملي است که فارغ از ميزان موفقيت عملي آن

 .آن، مورداستفادة بيشتر قرار گيرد

 های ویژه برای حضور جوانانطراحی و اجرای برنامه .8ـ5

ي هاهدهور در که موتور اصلي حرکت و پيشرفت کش ناي جوانهادهيامندي از راي بهرهي پيشگامان پيشرفت از ابتداي تأسيس مرکز و ايجاد ساختاري ويژه بهاکنگرهبرگزاري 

 ي اساتيد برجسته و صاحبان تجربة مديريتي در کشور انجام شده است.هادگاهيدتقديري است که در کنار اهتمام به دريافت توجه قابل ،آينده هستند

 الگوطراحی و اجرای دقیق نقشه راه دستیابی به  .8ـ6

و  هاتلاشن رفتي به آن در بسياري از موارد موجب ازبينتوجهکمقوت مهمي است که محوربودن در طول فعاليت چندسالة تدوين الگو و اجراي دقيق و منظم آن نقطهبرنامه

 تقدير است.قابل منظرزاينا هاي خاص شده است؛ اما به حمد الهي فعاليت مرکز الگوحصول نتايج موردنظر در زمان مشخص و با ويژگيعدم

 شدهمحتوای تنظیم  .2

 ی اسلامیهاآرماناهتمام به اتکاء سند بر مبانی و  .2ـ8

ي و البته مطلوب آن است که اين مبان ؛ي اصلي آن استهاهيپابدون شک نقطه تمايز حرکت تمدني ملت ايران در اين مقطع از تاريخ، وجود روح ديني و تفکر اسلامي در 

ي توسعه پايدار( هاهيظرنو مکاتب توسعه مادي )از نظريات کلاسيک تا  هاهينظري دقيق به تصويري روشن و البته متمايز از پيشرفت اسلامي در مقايسه با هاهينظردر قالب  هاآرمان

ر مسير پيشرفت گيري اسلامي حرکت دم و نقطه اتکاء اصلي در حفظ جهتي اسلامي نيز مغتنهاآرماناي با تبيين مباني و شدهارائه شود که جبران فقدان چنين نظريه تثبيت

 کشور است.
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 عنوان رسالتایران به مؤمنقراردادن حرکت تمدنی ملت بزرگ و   .2ـ2

 مؤمن دادن حرکت تمدني ملت بزرگ وبنابراين قرار ؛ي اساسي ممکن نيستهاارزشمدار  بخش در اقدامات برگرايانه و انسجاممدار توحيد بدون نگرش وحدتر پيشرفت ب

معيار  توانديميک انتخاب دقيق است که  ،باشديمدهنده و معيار اصلي تصحيح و تفسير کل افق و تدابير سند بخش، جهتعنوان رسالت که درواقع محور وحدتايران به

 ي ديگر سند نيز قرار گيرد.هابخشارزيابي محتواي 

 جسته در کنار نواقص و اشکالات موجودی برهاگزارهدستیابی به  .2ـ9

طولاني يند افرول محص هاآني مختلف که قاعدتاً دستيابي به هابخشي دقيق در هاگزارهطرح نسبت به متن منتشرشده، وجود رغم نواقص و اشکالات کوچک و بزرگ قابلعلي

ل آن مقدور ي بعدي در تکميهاحرکتقل بدون وجود اين حجم از پيشرفت کار، امکان نقد و چراکه حدا ؛کم نبوده و شايستة قدرداني است ،ي علمي بودهگفتگوهامطالعه و 

 نبود.

 الگو بهبودقابلارزیابی نقاط  بخش دوم :

 بررسي سند از سه جنبهز البته قبل ا؛ شوداين سند بر اساس مدل و اصول ارزيابي پرداخته مي بهبودقابلپس از تبيين نقاط قوت سند الگوي پيشرفت در ادامه به تبيين نقاط 

 :در نقطه شروع کار مرکز الگو لازم است اساسيمسئله  دوتوجه به  رويکردي، روشي و محتوايي،

شده کارگرفتههنظيم بتکه در فصل اول و در تبيين مفهوم الگو گذشت، مفهوم و خصوصيات بايستة هر الگويي، روش و ساختار متفاوتي را نسبت به ساختار و روش چنان :اولاً

الگو، نقشه جامعي است که هدف و سمت حرکت، شيوة حرکت و نحوة رفتار » ؛ حتي اگر تعريف موردنظر مرکز در باب الگو را بپذيريم که عبارت است از:دينمايمايجاب 

ترين مصداق يافتهنزلت (با توضيح اقدامات و تصميمات اساسي) شي به نام تدابيرقراردادن بخکه  رسديمنظر به ،«کنديميافتن تحول تکاملي جامعه بيان جامعه را براي تحقق

م بر حرکت معادلات حاک قواعد وتر، شيوة حرکت جامعه مستلزم تبيين در لاية عميق زيرا ؛است که در تعريف بدان اشاره شده است« شيوة حرکت و نحوة رفتار جامعه»عنوان 

صورت در تحولات جامعه است. تنها دراين هاآننظام موضوعات و مسائل( و نظام کيفي و کمي روابط ميان حرکت )مستلزم تبيين متغيرهاي  ،و در قدم قبل هاآنجامعه و رفتار 

تغير صول مشخص و متناسب با شرايط مبر مباني و امبتني (نانچه در افق انجام شدهشده در تحول تکاملي جامعه )چانجامهاي کلان گذاريتوان براي تحقق هدفاست که مي
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ه صورت برخي از تدابير موردنظر کدراين؛ سمت تحقق اهداف در دست گرفتو مديريت تحولات را بهکرده ملي و جهاني، تدابير درست را در مقاطع مختلف زماني اتخاذ 

 افتند.تر بوده و از آن بيرون ميديگر از وزان الگوي پيشرفت پايين و برخي شونديم گنجانده افق در هستند هيشب يهدف و يکل حاتيتوض به عمدتاً

و  اشاره شد، به دلايل متعدد، ازجمله وجود برخي نواقص در ساختار ترشيپرغم اهتمام مديران مرکز به ايجاد فضاي مشارکت نخبگان و جوانان و انجام اقداماتي که علي :اًیثان

فاف ويژه فقدان فرايند ارتباط مستمر و گفتگوي جدي و شو به کارگيري نيروهااي آکادميک يا اداري در بهبرخي استانداردهاي کليشهتأکيد بر  ماننددهي روش مشارکت

فعاليت مهم ملي  وارد اينيا اساساً  ،مؤثرفراخور جايگاه موضوع و مخاطبان متفاوت آن، ميان نخبگان با يکديگر و مسئولان مرکز، متأسفانه جمع زيادي از افراد شايسته و به

 .اندشدهجدي به مباحث خويش و کاهش انگيزه  يتوجهبيدچار احساس  ،و يا پس از ورود اندنشده

از نخبگان  ويژه، بهايکنندهيندرنتيجه واقعيت مهم شرايط فعلي که در بسياري از ارتباطات علمي و عمومي اين مجموعه واضح بود، آن است که سرماية انساني برجسته و تعي

انديشي چارهعدم درسيمنظر . بهاندشدهتفاوت نسبت به آن آمده يا بيدستنوعي تبديل به منتقد جدي روند و محتواي بهو به اندگرفتهروند قرار اين جوان انقلابي، خارج از

انقلابي اهل فکر و نظر با چالش جدي مواجه خواهد کرد و اين امر هم صرفاً با تصويب ويژه جوانان براي اين امر، پذيرش متن نهايي و تحقق بخشي آن را در جامعة نخبگاني و به

اي جامعه نهاحل نخواهد بود؛ بلکه نيازمند سعة صدر بيشتر و ايجاد بسترهاي بهتر و بيشتر براي گفتگوي آزاد فکري و انعکاس آن در فضاي گفتماني و رسو ابلاغ حاکميتي قابل

طرح نه گردد تا زميمي انجام «رويکردي، روشي و محتوايي» سند الگو از سه منظر ارزيابي ،حال بر اساس مدل و اصول ارزيابي در ادامهبااين. قي استشکل منطقي و اخلابه

 در فصل بعد فراهم آيد. پيشنهاد

 ارزیابی رویکردی .8

 الگو دینی رویکرد ارزیابی .8ـ8

  سند در رویکرد دینی استمرار ـ ضعف در

هاي به بخش هه هرچمشهود است ک ،ولي با مطالعه اجمالي سند ؛هاي اساسي بنشيندهاي ديگر الگو بر اين پايهبخشکه  بنا بوده استاگرچه سند الگو با تدوين مباني آغاز شده و 

تنها  ،ر سندهاي کلي ديني در صدکارشناسان برخي از گزارهبسياري از  قضاوتشود و به تر مياين رويکرد ديني ضعيف ،رسيميعني افق و مخصوصًا تدابير مي ،آخر سند

، امتکامل اجتماعي، عدالت اجتماعي اسل همچون مواردي ،مباني در قسمت مثلًا خوب بود ؛کندهاي سند برقرار نمياست و ارتباطي روشمند با ديگر بخش بخش شدهزينت
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اي )مباني بديل به مباني عرصهيا اين مباني کلي ت باشنديد که در ارتباط مستقيم با مسئله پيشرفت و الگوي پيشرفت ميگردنظريه اجتماعي اسلام، فلسفه تاريخ اسلام و... طرح مي

و مباني  باني هنروتربيت، مباني بهداشت، ممباني تعليم مين اجتماعي،أفرهنگ و تمدن، مباني اقتصاد، مباني سياست( و حتي مباني موضوعي همچون مباني بانکداري، مباني ت

          گرديد. فضاي مجازي مي

 تدابیری افق و هابخشبا  و آرمانی مبانی هابخشـ  دوپارگی در تنظیم 

ه حاکي زارش مسئولان مرکز و قرائن موجود در محتواي منتشرشدگ شده بنابري اسلامي، اما واقعيت محققهاآرمانتأکيد بر ضرورت اتکاء کليت و اجزاء سند بر مباني و  باوجود

که  ـ لاميانقلاب اس پس ازريزي کشور امر سبب شده است که اشکالات مزمن موجود در فرايند مديريت و برنامه نيا ؛هاستآناز وجود دو فرايند مستقل در تنظيم محتواي 

پيگيري لي و قابلاست که بخش اص ايناستمرار يابد. واقعيت  نيزالعاده مهم در اين متن فوق ـ ر اساس مباني اسلامي استريزي بهمان فقدان الگوي تبيين مسائل و سپس برنامه

صصان آن حوزه تخکنندگان آن و مي افق و تدابير است که اسلاميت آن صرفاً ازطريق اعتماد به ايمان و اعتقادات اسلامي تنظيمهابخششده، ارائه الگوي پيشرفت  عملي در متن

 ده است. گرديي مباني و آرمان بدان ضميمه هابخشاحراز شده و سپس 

 الگو انقلابی رویکرد ارزیابی .8ـ2

 انقلاب اسلامی در جایگاه مفهوم مرکزی  استمرارتوجه به ـ  عدم

يعني رسيدن آرماني،  يهاافقسمت رشد و تکامل آن در حرکت به به نيازايراني پيشرفت، پديدة مبارک انقلاب اسلامي و ـگيري ايدة الگوي اسلاميبدون شک خاستگاه شکل

اي به مسئله شاره، ادر بخش مباني سندمثلاً  ؛هاي مختلف سند الگو بر اساس اين رويکرد تدوين نشده استبخشلکن  ؛ي الهي استابه عصر ظهور و طلوع خورشيد ولايت عظم

برشماري  ازسند رو ازاين ؛است ي فرازماني و فرامکاني صورت گرفتههاارزشاي بسيار کلي به صرفاً اشارهدر بخش آرمان يا و  حکومت اسلامي و مباني انقلاب اسلامي نشده

آن را زنده خواهد کرد و  ،ي سندهارگخون در  مانند شدناست؛ موضوعي که درصورت بيان تهي صورت ملموس و مشخصهاي انقلاب اسلامي بهو آرمان هاارزشاصول، 

 شده را کاملًا ملموس خواهد نمود.رسالت نوشته

دي در طيفي از نظريات کارشناسان با داشتن اختلافات ج ميانبدين معنا که گويا هدف آن ايجاد وفاق  ؛کارانه نوشته شده استاين سند با رويکردي محافظهديگر عبارتبه

  با ادبيات حکيمانه حضرت امام )ره( همانند جمله زير فاصله گرفته است: يرو گاهازاين ؛باشداسلامي در عصر حاضر ميتحليل مباني، اصول و اهداف انقلاب 
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 - جتح حضرت پرچمداري به اسلام جهان بزرگ انقلاب شروع نقطه ايران مردم انقلاب. نيست ايران به محدود ما انقلاب که بدانند بايد ما مسئولان

 اگر مادي و اقتصادي مسائل. دهد قرار حاضر عصر در را فرجش و ظهور و نهد منت جهانيان و مسلمانان همه بر خداوند که است - ارواحنافداه

 تمامي لامياس جمهوري دولت بايد. دارد دنبالبه را سهمگين خيانتي و بزرگ خطري کند، منصرف دارند برعهده که ايوظيفه از را مسئولين ايلحظه

 اسلام جهاني حکومت ايجاد که انقلاب عظيم اهداف از را هاآن که نيست معنا بدان اين ولي ؛بنمايد مردم بهترهرچه اداره در را خود توان و سعي

 .کند منصرف است

، خواه، تکامليابي، رويکردي تحولرويکرد انقل رسد رويکرد تنظيم اين سند بايد رويکرد انقلابي باشد که البته با رويکرد راديکال و افراطي تفاوت جوهري دارد.نظر ميبه

د ديگر اگرچه مرحله اول در فراينعبارتبه ؛ستاسازي که شرط تحقق تمامي مراحل تمدنست اروشن و تحقق عصر حضور امام معصوم)عج(  ةمستمر و با نگاهي به آيند

است که در جامعه ملي حرکت تکا بلکه يک اصل اساسي در ؛بودن تنها يک مرحله نيستولي بايد توجه داشت که انقلابي ؛بيت اصل انقلاب اسلامي بودثسازي اسلامي تنتمد

 سازي بايد بدان توجه نمود. تمامي مراحل تمدن

 مقاومت جهانیها، استانداردها و ساختارهای حاکم جهانی و در تعامل با جبهة ویژه نسبت به شاخصخواه بهـ  فقدان نگرش تحول

ي فرهنگي، اهعرصهجويانه و سوداگرانه در نظام ارتباطات جهاني فعلي در کلية توجهي به واقعيت مهم حاکميت معادلات سلطهبي ،طرحيکي ديگر از اشکالات مهم قابل

ي هاينهادسازس بر تفکر مادي و سپو استانداردهاي مبتني هاشاخص المللي و تعيينطريق طراحي اسناد و قوانين بينزعمدتًا ا اين حاکميت .اقتصادي، سياسي و اجتماعي است

 .رديگيمجهاني صورت 

خواه با اين موضوع و تلاش درجهت ايجاد جرياني موازي با جريان در چنين فضايي حرکت تمدني و توحيدي ملت بزرگ و مؤمن ايران بدون مواجهة هوشمندانه و تحول

پذير نخواهد بود؛ موضوعي که در سند بدان توجه مناسب نشده است. گويا تلقي آن بوده که بدون در تمامي ابعاد و سطوح هر عرصه امکان و همچنين هاعرصهموجود در کلية 

يشنهادي افق الگوي پ ي ذکرشده درهارتبهاگر  :مثالعنوانبه؛ ي مطلوب ميسر استهاشاخصخواهانه در سطح جهاني، امکان ساخت جامعه نمونه اسلامي با تفکر و عمل تحول

 نوعي ،ديگر تمدني هايشاخص با خود تمدني حرکت گيرياندازه درواقع ،شود داده تشخيصو استانداردهاي حاکم جهاني  هاشاخصبا  ،نسبت به اقتصاد و علم و پيشرفت
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ري شکل ديگ هاآني موضوعي هاتياولوارقام و  و ايراني باشد، اساساً اعدادـداردهاي اسلاميو استان هاشاخصبر اگر بخواهد مبتني اما ؛است بيرق و دشمن دانيم در يباز

 پيدا خواهد کرد.

 ،قواعد، قوانين که مستلزم بازتعريفجهان،  برجويانه و سوداگرانة تمدن مادي حاکم دهي به جريان فکري، علمي و فناورانه مستقل از نظام سلطهمثال ديگر آنکه بدون شکل

 ؟بر نگرش توحيدي در فرايند تکاملي آن وجود خواهد داشتچگونه امکان تحقق پيشرفت مبتني ،استانداردها و حتي نهادها و ساختارهاي حوزة علم و فناوري است، هاشاخص

ک زندگي جهت خواهد داد و رويکردهاي تبع آن به حوزة سبحداقل به حوزة فناوري و به ،تدريجًا نظام فکري و فرهنگي مادي حاکم بر نظام علم و فناوري جهاني زيرا

 را با چالش دائمي مواجه خواهد کرد. انقلاب اسلامي خواهانهعدالتمدار و احسان ،توحيدي

 

 الگو تمدنیـاجتماعیرویکرد ارزیابی  .8ـ9

 جای نگرش اجتماعی غلبه فردگرایی به ـ

دادن در مفاهيم افق ريانجسختي قابلبه ـ نه جامعه ،که واحد مطالعة آن فرد استـ دليل تکيه بيشتر آن بر ادبيات و مفاهيم دانش کلام ها بهرويکرد حاکم بر مباني و بخش آرمان

ه جريان توجهي بو بي پردازي اسلاميفقدان موضوعات مهمي چون جايگاه حکومت در جامعه و ضرورت حکومت و نظام اسلامي براي جامعه ،آن در مباني نشانهو تدابير است. 

موحدان و آزادگان جهان يعني  ،منانؤکه شاهد بزرگ آن در آرمان نيز غفلت از آرمان بزرگ و هميشگي مچنان1؛تقابل حق و باطل و جريان استکبار در عالم است يتاريخ

ها در حيات اجتماعي بشر تا سطح حيات طيبه و نيل انسان به ارزش ههم است که ريشة تحقق« الهي در زمين جريان ولايت و حاکميت صالحان و اولياء ظهور و تحقق تامّ»

 مقامات عالي معنوي و قرب الهي است.

 تمدنی در مسیر حرکت رقابتبه  کافی توجهـ  عدم

ي انسان و طواغيت در روند حرکت تکامل هاي استکباري و جريان شياطين وتوجهي به موضوع جايگاه نظامبي ،شدهتنظيم ةيکي از مشکلات محتوايي موجود در الگوي پاي

شناختن  آنکه حال ؛بيني سند کاسته شودگرايي و واقعزمان از آرماند، باعث شده تا همصورت کامل وجود داراز بخش مباني تا تدابير به که جوامع انساني است. اين مشکل

                                                
 در پيشنهادات اصلاح گردد.اين مهم  شود تلاش مي البته . 1
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 سند دره کباعث شده است  مهم از اين . غفلتشودمحسوب مي مؤمنجانبه توحيدي براي يک ملت پيشرفت همهيري گپيعنوان دو رکن مهم ي بهي در کنار تولّتبرّمظاهر 

ي سازي مقاومت جهانآرامش و بدون جبهه گ در يک محيط آرام و مملو از صلح، امنيت،. گويا اين حرکت بزرتمدني قرار نگيرد رقابتدر محيط جهادي و  حرکتفضاي 

 !شدني استعليه مستکبران طي

ي ديگر سند در هابخشاين نگرش سبب ارتقاء سطح محتوايي  اما باشد؛مي قوتي براي الگونقطه ،ايران در بخش رسالت مؤمنتجلي رويکرد تمدني حرکت ملت بزرگ و 

ح و نيز توصيف از مردم، جامعه و دولت در سط بخش افق باشد؛ اما در اين بخش ،شديمجايي که بايد اثر اين رويکرد در آن نمايان  نيترواضحوزان تمدني نشده است. شايد 

معادلات حاکم خود ياسي اقتصادي و س ،؛ ملتي که توانسته با اقتدار فکري، علمياست ساز و پيشرو در قيام عليه جريان ظلم، فساد و استکبار جهاني ترسيم نشدهوزان ملتي تمدن

؛ شودينمده تدابيري در اين وزان نيز در متن الگوي پايه دي ،تبع آنرا در زندگي فردي و اجتماعي به جهانيان عرضه کند. بهنظم جهاني را تغيير دهد و مناسبات و سبک نويني  بر

 را در برندارد و يا بسيار کم به آن اشاره شده است.  مؤمنانهحتي مباني سند نيز رنگ و بوي تحليل مباني فکري ناظر به ساخت يک تمدن متأسفانه 

 سازی انقلاب اسلامیم تمدنچهارو وم سجه کافی به مرحله توـ عدم

بايد دقت وافر به مراحل ساخت تمدن اسلامي در نگاه رهبر حکيم انقلاب صورت گيرد و متناسب با  نقد ديگر به رويکرد تمدني الگو اين است که در طراحي الگوي پيشرفت

پردازي را پشت سر گذاشت و سپس وارد مرحله جامعه )مرحله سوم( سازيحاضر بايد مرحله دولتله درحالنظر معظمبه اين مراحل آرمان، رسالت، افق و تدابير سند تنظيم گردد.

 شود.تمرکز بر اين امر الزاماتي دارد که در سند مشاهده نمي شد. )مرحله چهارم( اسلامي

  ارزیابی روشی  .2

  فقدان مدل جامع .2ـ8

که بتواند جامعيت، نحوي؛ بهي حرکت و تحول جامعه در مسير پيشرفت استهامؤلفهي ارائه الگوي پيشرفت، تبيين و ترسيم مدلي منسجم و جامع از ابعاد و هاضرورت يکي از

مباني، »بته اينکه ال !شده فاقد آن استائهموضوعي که سند ار ؛ارزيابي نمايدصورت منطقي به تصوير بکشد و آن را قابلانسجام و توازن مسائل و موضوعات استقراءشده را به

ده، ازسوي مرکز طرح ش «ي مختلفهاحوزهاجزاء، موضوعات و »بندي الگو به عنوان مدل تقسيمبه «فکر، علم، معنويت و زندگي»با تمرکز بر چهار محور  «هاعرصهارکان و 
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ي مختلف و هاخشبوجه گوياي استفاده از اين مدل در تنظيم مباحث هيچو ثانياً واقعيت متن منتشرشده به تلازم اما ناکافي اس واين الگ؛ چراکه اولًا کندينماين مشکل را حل 

  .ستينکليت الگو 

را  هاآنندي ميان بانسجام و اولويت مندي، جامعيت،قد الگوي مشخصي است که نظامعنوان مسائل اساسي ايران اولاً کاملاً استقرائي و فاشده بهمسائل فهرست اينبرافزون

بخش شده در وزان تصميمات تحققهمين امر سبب شده تا وزان و سطح تدابير تنظيم 1.شناسي انجام نشده استمسئله ،هاآرمانافق و بر اساس وجه هيچمستدل نمايد و ثانياً به

د که متکي بر اما فاصلة زيادي با نظام تدابير و تصميماتي دارن ؛تدابير درستي باشند ،استقلاليبا نگرش ممکن است  شده. تدابير تنظيمها و افق تمدني موردنظر نباشدآرمان

 ايراني پيشرفت است.ـو شايستة الگوي اسلامي بوده هاآرماندر جهت تحقق ، هاتيظرف

 سندجامعیت فقدان . 2ـ2

 (هاها و چالشذکر ظرفیتجامعیت در عناوین سند الگو )عدمـ عدم

شود که مشاهده مي، ظممع يافته همچون سند امنيت ملي آمريکا و يا حتي با مطالعه بيانيه گام دوم رهبريتوسعه و حتي توسعهمطالعه بسياري از اسناد توسعه کشورهاي درحالبا 

ترسيم و ل اساسي ايران مسائتوسط مرکز الگو  مستقليالبته در پژوهش  ؛اين امر است شده فاقداما متن ارائه؛ هاستها و چالشتحليلي از گذشته، حال و شناخت ظرفيتراهبردها مستند به 

مطالعات ان کنند که کنندگان سند بيشايد تنظيم هاي کشور و انقلاب اسلامي انجام نشده است.ظرفيتشناخت اما اقدام مشابهي در زمينة ؛ به چاپ رسيده است ايران اساسي مسائلکتاب  در

  سند بيايد. در ابتداي رسد بايد نتيجه اين مطالعاتنظر ميولي به ؛شده استصورت کتاب و سند پشتيبان عرضه نبه اما حوزه صورت گرفتهکافي در اين 

 های سندجامعیت در درون بخشـ عدم

کشور  کلان مسائل يبرخخورد و يا و... به چشم نمي ايمباني، فلسفه تاريخ، مباني عرصه مثلاً در بخش ؛باشداحراز نميدر هر بخش از سند هم جامعيت آن بخش قابل ،بر جامعيت کليعلاوه

سازي و هنر و رسانه، زبان و ادبيات، وحدت ملي، جوانان، نظام تصميممانند نسبت به موضوعات مهمي  :مثالعنوانبه ؛از قلم افتاده استهاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي در حوزه

  نظيم نشده است.و تدابير مشخصي ت نگاريافق ،وقف، انفاق، انفال و مانند آنمانند عناصر برجسته در فرهنگ اقتصادي اسلام  يا نسبت به اري، امنيت عمومي در ابعاد مختلفقانونگذ

                                                
 تر از اشکال اول است.اشکال دوم بسيار مهم . 1
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نظر ولي به ؛داردأثير تحرکت کلي نظام و ديگر مسائل  ها درست که حل آناجامعه  لاينحلالبته شايد در پاسخ به اين نقد بيان گردد که اين سند تنها ناظر به برخي از مسائل اساسي و  

تلف حرکت تکاملي مراحل مخهرچند در  ؛ي برخوردار باشديلازم است از جامعيت بالا روايناز؛ ستاسال آينده پنجاه زيرا اين سند، سند پيشرفت کشور در  ؛رسد اين پاسخ دقيقي نباشدمي

ولي است؛ ويت اول کشور حل معضلات اقتصادي اول ،مثلاً در وضعيت کنوني ؛تناسبات و توازن موضوعات و مسائل کشور متناسب با رشد و پيشرفت کشور تغيير پيدا کند بايستنظام مي

 محور قرار گيرد.  ،صورت مطلقساله کشور بهپنجاه در سنداقتصاد اين بدين معنا نيست که 

  جدی به امر پژوهش توجهـ عدم

و تحقيقات  اط نهاد علميو ارتب هاي تحقيقات کشور به يکديگرفرهنگ تخصصي و ارتباط حوزه ،توجه جدي به امر پژوهش در حوزه فرهنگ بنيادينعدم ،سند بهبود درنقاط قابلاز ديگر 

 و يد شبکه علومولهاي کاربردي، تپردازي در فلسفهازجمله ايده ؛است مسئله تحقيقات در سطوح مختلف ،از مسائل مهم توسعهيکي . امروزه است مديريتهاي مختلف کشور با حوزه

م پيرامون متدلوژي علو تحقيقات ،تراي و موضوعي پيشرفت و حتي يک لايه عميقهاي اسلامي، طراحي الگوهاي عرصهتمدني، توليد علوم و دانشـ، استنباط فقه اجتماعيتحقيقات راهبري

 دهند.اختصاص ميامر  اين بهخود را بودجه  توجهي ازبخش قابليافته اصطلاح توسعههاي روش که کشورهاي بهو فلسفه

 انسجام .2ـ2

آورند. مي يها روخشبه تفکيک ب رو معمولاًازاين؛ هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در يکديگر استبخش ثيرأدادن تهاي تنظيم چنين اسنادي بازتابازجمله دشواري

)سياست، فرهنگ، اقتصاد( و چه در حوزه موضوعات و مسائل )همچون امنيت، عدالت  هادر حوزه عرصهچه ؛ ده است تا ارتباط وثيقي بين تدابير مختلف مشاهده نشودشاين امر باعث 

  .... ( اجتماعي، کرامت و

   توازن. 2ـ9

 در. ستادهي دقيق به موضوعات و مسائل اجتماعي متناسب با شرايط اجتماعي گذاري و وزنهاي يک الگو، اولويتهترين مشخصاز مهميکي که در تعريف الگو بيان گرديد چنانآن

گذاري در يتوکنندگان سند پاسخ دهند که اولشايد تنظيم !اصلاً ملاحظه نشده است هاي مختلف آن و مخصوصاً در بخش افق و تدابيردهي در بخش، اين وزنپيشنهادي مرکز سند

 گذاري در اين سند بايد صورت بگيرد.سطحي از توازن و اولويتکه رسد نظر ميولي به ؛ا صورت خواهد گرفتهرانپيش
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 ارزیابی محتوایی .9

قالب اصلاح و تکميل  نشدن مطالب، درو تکراريگفته است. براي پيشگيري از اطاله متن اصول پيششده در سند، بر اساس معيارها و هاي نگاشته، ناظر به بررسي گزارهارزيابي محتوايي

رويکرد اسلامي  از اصلاح و تکميل موضوعات، تدابير نسبت به موضوعات، تقويتاعم ؛تشخيص هستندبهبود نيز براي مخاطب قابلهاي احتمالي و موارد قابلپيشنهادي در فصل بعد، کاستي

 نقلابي، اهتمام بر اصلاح ساختارها، توجه بيشتر به ابعاد فراملي پيشرفت و مواردي از اين قبيل.و ا
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 یلیتکم اصلاحات و یبخش یهایابیارز: چهارم فصل
ايم کار گرفتهود را بهنيز هست. در اين بخش بضاعت جمعي خ گرفته، نشانگر ارزيابياصلاح انجام .گفته خواهيم پرداختتن سند الگو بر اساس اصول پيشدر اين فصل به بررسي و اصلاح م

ين بررسي در قالب ا ثير مستقيم دارد و صرفاً ارزش علمي ندارد.أگيري تگيري يا موضعگفته بکاهيم و بيشتر به مواردي توجه دهيم که در جهتهاي پيشتوان و فرصت از کاستي حد درتا 

 رفته است که در خوانش اين جداول توجه به نکات زير لازم است:اي در هر بخش صورت گجداول مقايسه

 شامل چهارمون و ست «هادينمتن اصلاحي و پيش»شامل  ومسستون  ،«متن سند الگو» شامل ، ستون دوم«عناوين سند» شامل ستون تشکيل شده است که ستون اول چهاراز اين جدول ـ 

 است. «اصول ارزيابي»

لاحات در ستون سمت هاي الگو صورت گرفته است که اين اصبا فرض قبول سرفصلاصلاحات ترميمي  يعني ؛است يهمراه نيشتريب با الگو سند متن ميترم و اصلاح بر بنا فصل نيا درـ 

  چپ با رنگ متفاوت مشخص شده است.

 يح داده شده است.د که در پاورقي توضنبرخي از تدابير با هم ترکيب شو که لازم بوده است يگاهبراين بيان گرديده است. افزون اختصاربه پيشنهاد تکميليها دلائل در پاورقيـ 

توجه به  البته ؛هم اصول محتوايي صورت گيرد ،هم اصول روشي ،هم بايد توجه به اصول رويکردي ،گونه است که در بررسي هر بند از سند الگونحوه استفاده از اصول ارزيابي بدينـ 

، گرديدهها تنظيم نبر اساس آ سند الگو اصولي کههمه  لذا از ذکر است؛متن سند الگو اصلاح گرديده  ،اصولي ذکر شده که بر اساس آن فقط در جدول ارزيابي کهاست مهم ز نياين نکته 

 خودداري شده است. 
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 مبانیتکمیل بخش اول: ارزیابی و 

 

 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 

 

 

 

 

 

 

مبانی 

 یختشناخدا

 

 

 خدامحوري و توحيد، اساس و محور بنيادين حيات فردي و ـ

الله معبود يکتا، عليم، حکيم، غني، . جتماعي مؤمنان استا

العالمين، رحمن، رحيم، هادي، شارع، تنها مالک و حاکم رب

 :مطلق هستي است که

 عادل در تکوين، تشريع و سزادهي است؛ ـ

کننده دعاها و دهنده مخلوقات، اجابتکننده، روزيجبرانواسع، ـ 

 هاست؛حاجت

 

 
وليّ مؤمنان، ياور مجاهدان راه خدا، حامي مظلومان،  ـ

 .گيرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خويش استانتقام

 

خدامحوري و توحيد، اساس و محور بنيادين حيات فردي و اجتماعي  ـ

من، العالمين، رحيکتا، عليم، حکيم، غني، ربالله معبود . مؤمنان است

 :رحيم، هادي، شارع، تنها مالک و حاکم مطلق هستي است که

 ؛عادل در تکوين، تشريع و سزادهي استـ 

 

دعاها و  ةکنندمخلوقات، اجابت ةدهندکننده، روزيواسع، جبران ـ 

 ؛ستا هاحاجت

بالغه  ذيل قدرت ،کفار ـ نفوذدهنده و اثربخشنده به اراده و تلاش مؤمنان و

 1؛و در چارچوب ارادة ربوبي خويش است
 

گيرنده از وليّ مؤمنان، ياور مجاهدان راه خدا، حامي مظلومان، انتقام ـ 

  .ظالمان و وفاکننده به وعده خويش است

 

 

 

 

 

 

 

 

 4و8اصل

                                                
ف و مسئول اعمال لّاي صورت پذيرد که انسان مکگونهالهي بايد به اساس توجه به اراده و اختيار انسان در ذيل ارادهجموع به جبرگرايي کشيده نشود. براينتا در م گيردت الهي بايد با نگاهي جامع صورت توجه به صفا. بر اساس معارف ديني  1

 در حيات فردي و اجتماعي خود باشد.
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 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی 

 شناختیجهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهودش، سرشت توحيدي دارد و مراتب جهان با عوالم غيب و  ـ

اش، پيوسته در مسير تکامل و تعالي روحاني، مادي، دنيوي و اخروي

 .به سوي خداوند است

معلولي بر جهان حاکم است. جهان مادي در طول عالم  ـنظام علّي  ـ

 .ماورا است و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادي و طبيعي نيست

 

 

 

 

 

آزمايش و بستر تکامل و تعالي و يا سقوط معنوي جهان محل عمل و ـ 

هاي الهي به کردارهاي آدميان اختياري انسان است و بر اساس سنت

 .دهدواکنش نشان مي

  

جهان با عوالم غيب و شهودش، سرشت توحيدي دارد و مراتب  ـ

پيوسته در مسير تکامل و تعالي اش، روحاني، مادي، دنيوي و اخروي

 .سوي خداوند استبه

اکم ح بر جهانذيل قدرت و مشيّت بالغة ربوبي معلولي  ـنظام علّي ـ

است و عوامل مؤثر در آن  ءجهان مادي در طول عالم ماورا 1است.

 .منحصر به علل مادي و طبيعي نيست

هي درو تصرف در آن و شکلـ جهان، صحنه تکليف الهي است؛ ازاين

انسان به قوانين و روابط انسان با غير خود به دو گونه حق و باطل 

 2باشد.پذير ميامکان

 

وي معنجهان محل عمل و آزمايش و بستر تکامل و تعالي و يا سقوط  ـ

هاي الهي به کردارهاي آدميان اختياري انسان است و بر اساس سنت

 .دهدواکنش نشان مي

 

 

 

 

 8اصل

 

 

 

 4و9و8اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .کندبلکه هرگونه رابطه علت و معلولي ذيل قدرت و مشيت بالغه ربوبي تحقق پيدا مي ؛د که تلقي جبرگرايي در تنظيم روابط جهان شودگرداي قرائت گونه. نظام علّي و معلولي نبايد به 1

صورت بپذيرد و  بر اساس انديشه و اراده باطل و هم بر اساس انديشه و اراده حقهم تواند مي ،اما تصرف در عالم ؛پذيردخلقت عالم و قدرت تصرف در آن همواره بر اساس مشيت بالغه ربوبي و حول و قوه الهي صورت مي چه. اگر2 

 و هر کدام مي تواند تمدن خاص خود را بنيان نمايد. کلاً نمد هولاء و هولاء(ند )گيرمورد امداد الهي قرار مي ميان هر دو جريان حق و باطلدراين
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 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

مبانی 

 شناختیجهان
خداوند جهان مادي را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن  ـ

برداري کارآمد و عادلانه، است، قرار داده که در صورت بهره

 .نيازهاي او استکننده تأمين

ادکننده آن خداوند جهان مادي را در خدمت انسان که امانتدار و آب ـ

 ،و توحيدي عادلانهبرداري کارآمد و صورت بهرهاست، قرار داده که در

 الهي و نيل به قرب در مسير پيشرفت حقيقيکننده نيازهاي او تأمين

 1.تاس

 

 9و8اصل

 

 

 

 

 

مبانی 

 شناختیانسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف از آفرينش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو  ـ

 .اللهي استهآن، دستيابي به مقام قرب و خليف

طبيعي و ساحات  حقيقت آدمي، مرکب از ابعاد فطري و ـ

 .جسماني و روحاني است

 و اتيذ کرامت منشأ است الهي ينفخه از ناشي که او فطري بُعد ـ

 ،گراييکمال ورزي،دين خداپرستي، اوصاف از برخورداري نيز

 طلبي،عدالت گرايي،زيبايي خيرخواهي، جويي،حقيقت

 که بُعد طبيعيچنان است. متعالي هايارزش ديگر و خواهيآزادي

او منشأ ديگر اوصاف و نيازهاي مادي گوناگون است. انسان در 

کشاکش مقتضيات اين دو دسته صفات و نيازها و تحقق معقول و 

 .يابدها به کمالات اکتسابي دست ميمتعادل آن

 

آفرينش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن، هدف از ـ 

 .اللهي استهدستيابي به مقام قرب و خليف

حقيقت آدمي، مرکب از ابعاد فطري و طبيعي و ساحات جسماني  ـ

 .و روحاني است

 نيز و ذاتي کرامت منشأ ،است الهي نفخه از ناشي که او فطري بُعد ـ

 گرايي،کمال ورزي،دين خداپرستي، اوصاف از برخورداري

 طلبي،گرايي،عدالتجويي،خيرخواهي،زيباييحقيقت

که بُعد طبيعي چنان است؛ متعالي هايارزش ديگر و خواهيآزادي

او منشأ ديگر اوصاف و نيازهاي مادي گوناگون است. انسان در 

کشاکش مقتضيات اين دو دسته صفات و نيازها و تحقق معقول و 

 .يابدلات اکتسابي دست ميها به کمامتعادل آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
مشروع  ينيز تنها نيازهاي بشر يازمندين نظام خصوص دربلکه عدالت و کارآمدي ذيل پيشرفت الهي و مادي به دو گونه حق و باطل امکان تحقق دارد و  ؛باشدبرداري از جهان مادي نميملاک و مجوز بهره ،بودن. صرف کارآمدي و عادلانه 1

 .که در مسير رشد و قرب الهي شکل گرفته باشد است
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 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 

 

 

 

 

 

 

مبانی 

 شناختیانسان

 

 

انسان داراي کمال و سعادت اختياري است که در صورت  ـ 

سک به هدايت الهي و رشد هاي صحيح و در چارچوب تمانتخاب

 .تواند به مرتبه نهايي آن واصل شودعقلاني مي

 

يابد و چگونگي حيات حيات انسان پس از مرگ تداوم مي ـ

اخروي مبتني بر باور، بينش، منش، اخلاق، کنش و رفتار آدميان 

 .در زندگي دنيوي است

گفته، انسان داراي حقوقي از جمله حق با توجه به مبادي پيش ـ

يات معقول، آگاهي، زيست معنوي و اخلاقي، دينداري، آزادي ح

توأم با مسئوليت، تعيين سرنوشت و برخورداري از دادرسي عادلانه 

 .است

انسان موجودي اجتماعي است و تأمين بسياري از نيازها و  -

شکوفايي استعدادهاي خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعي 

 .کندجستجو مي

صورت کمال و سعادت اختياري است که در انسان داراي ـ 

تمسک به هدايت الهي و رشد  هاي صحيح و در چارچوبانتخاب

اصل به مرتبه نهايي آن و تواندمي بر معارف توحيديمبتني يعقلان

 1.شود

چگونگي حيات اخروي  يابد وحيات انسان پس از مرگ تداوم مي ـ

بر باور، بينش، منش، اخلاق، کنش و رفتار آدميان در زندگي دنيوي مبتني

 .است

ام در ضمن نظام حقوقي جامع اسلانسان گفته، به مبادي پيشتوجهاب  -

، زيست معنوي معقول، آگاهي طيبه وداراي حقوقي ازجمله حق حيات 

، تعيين سرنوشت و داري، آزادي توأم با مسئوليتو اخلاقي، دين

 2.برخورداري از دادرسي عادلانه است

انسان موجودي اجتماعي است و تأمين بسياري از نيازها و شکوفايي   -

 .کنداستعدادهاي خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعي جستجو مي

 

 

 8اصل 

 

 

 

 

 

 1و4و8صل ا

 

 

مبانی تاریخ 

 شناختی

 

 

 

جهان، محيط عمل و تقابل مستمر دو جريان ولايت حق و باطل است  ـ

که يکي بر محور انبياء و اولياء معصوم الهي )عليهم السلام( و ديگري بر 

 2و8اصول

 4و  9و

                                                
 سعادت را فراهم آورد. زمينه تا صورت بگيرد  يديتوح معارف ليذ که  است تمسکقابلارزشمند و  توسعه و رشدي،لذا تنها دار بوده است؛ . توسعه و رشد عقلانيت همواره جهت 1

 باشد.حيات انساني مي موردتر و ارزشي در طيبه در ميان است که تعبيري جامعسخن از حيات  اسلاميدر ادبيات  باشند.اي در عين اشتراک در برخي از اجزاء متفاوت ميدر هر مکتب و جامعه. نظام حقوقي  2
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مبانی 

 1شناختیتاریخ

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ي اي پيشرفته در تمام ابعاد مادگيري تاريخ به سوي آيندهجهت ـ

 .2و معنوي با حاکميت ايمان و تقوا و رهبري امام معصوم)ع( است

 

 

ها، تحت تأثير سنن الهي و قوانين اي تفاوتجوامع با وجود پاره ـ

 .3تکويني مشترک و فراگير هستند

هاي الهي حاکم بر جوامع و تاريخ عبارتند از: پيوند شماري از سنت ـ

تحولات اجتماعي با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوي، 

عدالت و استقامت؛ عذاب و کيفر جامعه در صورت گسترش ظلم، 

و بسترساز توسعه يا تکامل تاريخي  رديگيممدار طواغيت شکل 

 4.هاستآن

ي و معنوي ابعاد ماداي پيشرفته در تمام سوي آيندهگيري تاريخ بهجهتـ 

ر و منتظران ظهو استي امام معصوم)ع( با حاکميت ايمان و تقوا و رهبر

چنين حقيقتي در تمامي اعصار به نوعي مکلف به تلاش و مجاهده بر 

 5گيري هستند.مدار نظام ولايت و امامت در جهت تحقق آن جهت

 کوينيقوانين تتأثير سنن الهي و ها، تحتاي تفاوتوجود پارهجوامع با ـ

 .و فراگير هستند مشترک تاريخيو 

د ند از: پيوناهاي الهي حاکم بر جوامع و تاريخ عبارتشماري از سنت ـ

ت مت در اثر تقوي، عدالوفور نع ؛ات اجتماعي با نفس و اراده انسانتحول

صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و عذاب و کيفر جامعه در ؛و استقامت

 

 

 

 

 

 9و2و8صلا

 

 4صلا

                                                
ال و لذا توجه به جريان تاريخ و سنن حاکم بر آن در طراحي حرکت حکند؛ که انسان در بستر جامعه و جامعه در بستر تاريخ رشد مي؛ چرادارد شناختي ضرورتاختي و جامعهشنشناختي، انسانکنار جهان در ختيشناخيتار ينمباتوجه به  . 1

 آينده انسان و جامعه ضرورت دارد.

 ست.ا همنتقل شد شناختي به اينجا. اين بند از قسمت مباني جامعه 2

 ند.اهمنتقل شدشناختي به اينجا از قسمت مباني جامعهاين بند و بند بعدي  . 3

ند، افزودن بندي مستقل ساشاره بدان در متن عنوان موانع اساسي حرکت تکاملي انسان و پيشرفت جوامع انساني و عدمئمي حق و باطل از منظر اسلام، بهالعاده جايگاه شيطان و جريان استکبار و طواغيت در عالم و درگيري دابه اهميت فوق. باتوجه 4

هاي مختلف ديگر سند رورت بخش مرزبندي مستمر با آن در بخشاسلامي و ضسازي و تمدنپردازي سازي، جامعهوجه به واقعيت دشمن در روند دولتشناختي ريشة تتوجه به اين واقعيت برجستة تاريخ در اين زمينه بسيار ضروري است؛ چرا که

 اهد بود.ويژه افق و تدابير خوبه

 دي)ص( است.بر تفکر اسلام ناب محمفکر اجتماعي انقلاب اسلامي مبتنيتمقابله با طرح تفکرات انحرافي و استحکام ضرورت بيانگر تاريخ، در يان الهي نجي در تفکر توحيدي، براي تحقق اد. اشاره به وظايف منتظران ظهور م 5
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 مبانی تاریخ

 شناختی
فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهي از منکر؛ امهال و استدراج و 

 .ل باطلسلطه مؤمنان بر اه

امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر  ؛به معروف و نهي از منکر ترک امر

 .اهل باطل

 

 

 

 

 

 

 

مبانی 

 شناختیجامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمين انواع جامعه به ـ

و شکوفايي استعدادها، نافي هويت فردي، اختيار و  نيازها

تواند به بينش، گرايش، منش، مسئوليت اعضا نيست ولي مي

ويژه نخبگان ها جهت دهد و از افراد بهتوانش و کنش ارادي آن

 .اثر پذيرد

مثابه يافتگي جامعه عمدتاً مبتني بر فرهنگ است که بهساخت ـ

عناصر خرد و کلان آن  هويت و روح کلي جامعه در اجزا و

 .حضور دارد

 

دهنده جامعه، خانواده است که نقشي ترين واحد تشکيلبنيادي ـ

 .بديل در توليد، حفظ و ارتقاي فرهنگ جامعه داردبي

 

 

عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمين انواع نيازها و جامعه بهـ 

 ؛شکوفايي استعدادها، نافي هويت فردي، اختيار و مسئوليت اعضا نيست

ها جهت تواند به بينش، گرايش، منش، توانش و کنش ارادي آنولي مي

 .ويژه نخبگان اثر پذيرددهد و از افراد به

 

ثابه هويت و مبر فرهنگ است که بهيافتگي جامعه عمدتاً مبتنيساخت ـ

ن بنابراي؛ و عناصر خرد و کلان آن حضور دارد ءجامعه در اجزاروح کلي 

دي ها قابل تقسيم به جوامع ماجوامع براساس هويت فرهنگي حاکم بر آن

 1اند.و الهي

بديل دهنده جامعه، خانواده است که نقشي بيترين واحد تشکيلبنياديـ 

 2و ساخت روابط و مناسبات متنوعفرهنگ در توليد، حفظ و ارتقاي 

 .دجامعه دار

 

 

 

 

 

 

 

 9اصل

 

 

 

 

 4اصل

 

 

                                                
 . د بوداس ذکر آن در اين بند مطلوب خواهبراين اس باشد.مي اسلامي و اعتلاء آن در تمايز روشن با جوامع مادي و تمدن سازي اسلامي هها، براي صيانت از هويت جامعفرهنگي آن بر هويتهاي ميان جوامع مبتني. توجه به تفاوت 1

فکر خواهد کردن قيد موردنظر سبب تقويت اين رويکرد و تهاي اقتصادي و سياسي، اضافهسازي اسلامي، حتي در عرصهپردازي و تمدنجامعه آن دربه اهميت جايگاه خانواده در ساخت انواع مناسبات اجتماعي و به تعبير ديگر جايگاه توجه. با 2

 بود.
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مبانی 

 شناختیجامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغييرات اجتماعي تحت تأثير عوامل فرهنگي، جمعيتي و انساني،  ـ

 .آيدجغرافيايي، سياسي، اقتصادي، دانشي و فناورانه پديد مي

 

 

 

 گيري مناسبات اجتماعي بر اساسجامعه ديني مبتني بر شکل ـ

هاي ديني است و دينداري فردي آحاد جامعه اصول و ارزش

 .تنهايي ضامن تحقق جامعه ديني نيستبه

 

 

 

 

 

 

تأثير عوامل فرهنگي، جمعيتي و انساني، تغييرات اجتماعي تحت ـ

اين و در  آيدفناورانه پديد ميجغرافيايي، سياسي، اقتصادي، دانشي و 

ها ويژه نظام انگيزشي و ارزشي حاکم بر انسانميان عوامل فرهنگي به

رشدن ساير عوامل تأثيتري در پيشبرد و اثربخشي يا کمکنندهنقش تعيين

 1دارد.

 گيري مناسبات اجتماعي بر اساس اصول وبر شکلجامعه ديني مبتني ـ

تنهايي ضامن بهداري فردي آحاد جامعه هاي ديني است و دينارزش

 .تحقق جامعه ديني نيست

دهي به ساخت مناسبات، ـ وجود نظام اسلامي در قوام نظم جامعه و جهت

امري ضروري است و تحقق جامعه اسلامي، تمدن اسلامي و سبک 

هاي غيرديني منوط به تحقق دولت از تمدن زيمتمازندگي اجتماعي 

مديران مؤمن و کارآمد  اسلامي با حضور عموم مردم، نخبگان جامعه و 

 2در ساختار نظام امت و امامت است.

 

 

 1اصل

 

 

 

 

 
 

 

 88و9اصل 

 

 

 

 

 

                                                
افزودن اين   ـ که بايد آثار آن در تنظيم تدابير و افق نيز روشن شودـ سازي از ارزش و اهميت بالاتري برخوردار است معنوي در مقايسه با ساير عوامل مؤثر در ساخت جامعه و تمدنهاي اسلامي و ويژه انگيزهبه اينکه جايگاه انسان و به. باتوجه 1

 رسد.نظر ميقيد بسيار مطلوب به

ه نظريه و دّي بباشد. همچنين توجه ج، جامعه اسلامي و جهان اسلامي ميم اسلامي، دولت اسلاميب اسلامي، نظاانقلا در پنج گام اساسي محقق خواهد شد که به ترتيب: . بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري فرايند دستيابي به تمدن اسلامي 2

سلامي و جزء مباني فکري انقلاب اسلامي و نظام جمهوري ااسلامي سازي پردازي و تمدنجامعهضروري براي  و جزء  ارکان ترين مباني تفکر اجتماعي است حرکت در جامعة مومنين، از برجستهترين ساختار عنوان اساسيساختار امت و امامت به

 اي برخوردار است.سند از اهميت و ضرورت فوق العادهايران محسوب مي شود؛ بنابراين ذکر آن در اين 
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مبانی 

 شناختیجامعه

پيشرفت حقيقي با هدايت دين اسلام، رهبري  پيشواي الهي،  ـ

الله  کلمهمشارکت و اتحاد مردم و توجه به غايت پايدار تحقق 

 .شودحاصل مي

 و دستيابي به صلح، امنيت، کرامت و عدالت پايدار و حقيقيپيشرفت ـ 

با هدايت دين اسلام، رهبري  پيشواي الهي، مشارکت و اتحاد فراگير صرفاً 

و در مواجهه مستمر و الله  کلمه مردم و توجه به غايت پايدار تحقق

هاي استکباري در تمام شئون زندگي جانبه با نفوذ و سلطة نظامهمه

 1.شودمي حاصلاجتماعي و روابط حاکم در نظام جهاني 

 2و8اصل

 و84و9

 89و82و88

 

 

 
 
 

مبانی 

 شناختیارزش

 

 

 

 

 

ها ثابت، مطلق و واقعيت دارند و اصول آنها ريشه در ارزش ـ

 .شمول استجهان

 

ها از طريق عقل و فطرت، و تفصيل آن از طريق اصول ارزش ـ

 .کتاب و سنت قابل کشف است

هاي ارتباطي انسان با خدا، خود، خَلق و ها در ساحتارزشـ 

 .ساري استخلقت

 .ها موجب پيشرفت دنيوي و سعادت اخروي استتحقق ارزش ـ

که ريشه است شمول ثابت، مطلق و جهاناموري  ؛ي حقيقيهاارزشـ 

در واقعيات برآمده از ارادة تکويني و ربوبيّت حضرت حق دارد و 

 2.مي باشد هماهنگ با نظام تشريع الهي

ق و تفصيل آن ازطري اثباتقابل  ها ازطريق عقل و فطرتارزشاصول  ـ

 .است استنباطکتاب و سنت قابل 

خدا، خود، خَلق و  با 3فرد و جامعهارتباطي هاي ها در ساحتارزش ـ

 .ساري است خلقت

 

 1و5و8اصل

 

 

 1و1و8اصل

 

 1و4اصل

 

 

 

                                                
هاي استکباري و شيطاني عالم در مقياس جهاني و ملي بدون مبارزه با جريانه پيشرفت حقيقي و صلح و امنيت و عدالت پايدار و فراگير دستيابي ب ـ که در انديشه و بيانات امامين انقلاب نيز منعکس است ـ به مجموعة تفکرات مبنايي اسلامتوجه. با 1

اي نيست که ازي اسلامي پديدهپردسازي و جامعهظيم و تصوير گردد. درواقع تمدنبر آن تنمبتنيبايست افق و تدابير نيز ميترين مباني است که . توجه به اين امر از ضروريپذير نيستهاي زندگي بشر امکانامي عرصهمها در تو آثار حاکميت آن

 توجه به اين تفکر مبنايي در بخش مباني بسيار حياتي است.د. آن تحقق پذير يخواهمواجهه با دشمنان واقعي و تماميتبدون مبارزه و 

 شکل فوق اصلاح و ترميم شود.به اين امر، متن سند بهتوجه، امري ضروري است که تلاش شده بامحوريمحوري با ارزشبا خالقيت حضرت حق و رابطه توحيدها توجه به نسبت واقعيت . در تبيين ريشه ارزش 2

 فاوت دارد.ت با احکام فرد باشد؛ همچون احکام اجتماعي که عي ميهاي اجتمانيز داراي ارزشجامعه علاوه بر فرد، بلکه  ؛ هاي فرد فروکاسته شودهاي فردي و نسبتنبايد به ارزش ها تنها. ارزش 3
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بانی م

 شناختیارزش

مدار حرکت فرد و جامعه و نظام ارزشي حاکم بر جوامع، ها ارزشـ 

 1ها در جهت الهي يا مادي است.عامل اصلي حرکت آن

 هايترين ارزشها، تکامل تولّي و تبرّي انسان و از مهمـ مبناي ارزش

پيشرفت اجتماعي حفظ و ارتقاء صيانت، عدالت، کرامت و مشارکت 

 2اجتماعي است.

 1و8اصل

 

 1و2و8اصل

 82و88و84و

 

مبانی 

 شناختیدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داوند خ ياست که از سو يشتيمع ـ يدستگاه جامع معرفت ن،يد ـ

ل ناز انيآدم يو اخرو يويکمال و سعادت دن نيتأم يمتعال برا

 .شده است

 

 

( خاتم)ص ياسلام است که بر نب ،ييشمول و نهاکامل، جهان نيد ـ

و  رامبيآن در سنت پ لاتينازل و توسط آن حضرت ابلاغ و تفص

 .شده است اني)ع( بتيباهل

 ،داريمحصول جريان ولايت حضرت حق و اولياء الهي و دين ن،يد ـ

محصول تولّي و تبرّي انسان در مقياس حرکت فردي، اجتماعي و 

دستگاه جامع  تاريخي است که اين جريان ولايت و تولّي همراه  با 

خداوند متعال  يسواست که از 3جامع و مناسک خاصيو برنامه  يمعرفت

 .نازل شده است انيآدم يو اخرو يويکمال و سعادت دن نيتأم يبرا

ازل خاتم)ص( ن ياسلام است که بر نب ،ييشمول و نهاجهانکامل،  نيدـ 

و بر مدار امام معصوم)ع( در بستر تاريخ محقق و توسط آن حضرت ابلاغ 

 .ده استش اني)ع( بتيبو اهل امبريآن در سنت پ لاتيتفص و 4خواهد شد

 

 8اصل

 

 

 

 

 8اصل

 

 

                                                
 شکل فوق مورد اشاره قرار گيرد و متن سند اصلاح و تکميل شود.به حرکت جوامع و تحقق پيشرفت به دهيارزشي جوامع الهي و مادي در جهت رسد تبيين جايگاه برجستة نظامنظر مي. به 1

 ميان نيامده است.ي اجتماعي در حوزه پيشرفت سخن بههاترين ارزشها و اساسيه شده است و اصلاً از مبناي ارزشها پرداختبندي ارزشبه توصيف و معيار تقسيمسند الگو تنها  شناختي. در بخش مباني ارزش 2

ي اشد که البته اين تولّ بي انسان به ساحت ربوبي مي)ع( طريق جريان ولايت الهيه و تولّي به امام معصومتوحيد نظري و عملي است ـ و تولّ ي به آن )عبوديت( است ـ که عينجريان ولايت الهيه و تولّ ،دين . بر اساس معارف دين اسلام، خاستگاه 3

 باشد. پذير ميمناسک و برنامه خاص شريعت امکان طريقداري( تنها ازي انسان )دينو تبرّ 

 در بستر تاريخ متناسب با بلوغ جامعه بشري محقق شده است و تحقق کامل آن در عصر ظهور و با برپايي دولت کريمه رخ خواهد داد. ،پس از ابلاغ بلکه ؛ابلاغ نشده استفقط دين توسط رسول)ص(  . 4
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مبانی 

 شناختیدین

دارد و نقش  يو سرشت انسان، هماهنگ ياسلام با نظام هست ـ

و  يو اجتماع يفرد ،يو عمل ينظر يازهاين نيدر تأم يريناپذليبد

 يجهت، استطاعت کامل برا ني. به همکنديم فايا يو اخرو يويدن

 .دارد شرفتيپ يالگو يو ارائه يسازتمدن

 يو بر مبنا داريثابت و پا يو اصول ياسلام در چارچوب مبانـ 

ر و توجه به عناص عتيو شر ياخلاق ،ياعتقاد يهااجتهاد در عرصه

وشونده ن يازهايبه ن ييتوان پاسخگو ،يفقه اسلام ريپذانعطاف

 .را دارد يو مکان يزمان

مورد  ،ييو تجارب عقلا يو تمسک به دانش بشر يخردورزـ 

. شوديعقل محسوب م ييشکوفا هيما ،ياسلام است و وح ديتأک

صول، ر اب هيافزون بر تک ياسلام شرفتيو پ يسازرو تمدن نياز ا

 هست. زين يبر عقل و دانش بشر يمبتن ،ياسلام ميها و تعالارزش

دارد و نقش  يو سرشت انسان، هماهنگ ياسلام با نظام هست ـ

 يويدن و يو اجتماع يفرد ،يو عمل ينظر يازهاين نيدر تأم يريناپذليبد

 يازستمدن يجهت، استطاعت کامل برانيهم. بهکنديم فايا يو اخرو

 .دارد شرفتيپ يالگو و ارائه

تهاد در اج يو بر مبنا داريثابت و پا يو اصول ياسلام در چارچوب مبان -

 منابع سرشار و لايزالو توجه به  عتيو شر ياخلاق ،ياعتقاد يهاعرصه

به  ييوگتوان پاسخ ،يه اسلامفق ريپذعناصر انعطاف وحياني در کنار

 .را دارد يو مکان ينوشونده زمان يازهاين

و  اسلام است ديمورد تأک تجربي نافعدانش استفاده از و  يخردورز -

. شوديمحسوب م تجربه بشريو عقل  دهندهجهتو  ييشکوفا هيما ،يوح

 ،يلاماس ميها و تعال، ارزشبراساس اصول شرفتيو پ يسازرو تمدننيازا

ا هاي تجربي متناسب بمندي و گسترش عقلانيت و دانشنيازمند بهره

 1گيري توحيدي است.جهت

 

 

 

 

 8اصل

 
 
 
 

 

 3و1و8اصل

 

  

                                                
اي اين روابط تصوير شود گونهکن عقل، وحي و تجربه در تحقق پيشرفت که از اصول تفکرات اسلامي است، بهبديل سه ربه ضرورت توحيدمحوري در کلية شئون زندگي و ساخت تمدن و پيشرفت اسلامي، ضروري است تا ضمن تأکيد بر جايگاه بيتوجه. با 1

ستاوردهاي بشري، اساساً کردن دانگاري و مطلقد؛ چراکه بدون اين توجه و جداگيري توحيدي وقوع و توسعه يابدهندة وحي موردتأکيد قرارگيرد و ثانياً استفاده از دستاوردهاي تجربي و عقلانيت اجتماعي نيز در چارچوب انديشه و جهتکه اولاً: جايگاه جهت

 پذيرد.مياي را شود که قطعاً کمتر کسي از انديشمندان اسلامي چنين مسئلهصورت مطلق قطع ميرود و رابطة دانش و ارزش بهپردازي اسلامي  زيرسئوال ميسازي و جامعهضرورت توليد فکر و علم براي تمدن
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 هاآرمان تکمیل بخش دوم: ارزیابی و 

 

 پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش
اصول 

 ارزیابی

 

 

 

 

 هاآرمان

 هاي بنيادين فرازمانيهاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، ارزشآرمان

ا، نيل به هارزشترين اين دهنده پيشرفت است. مبناييو فرامکاني جهت

دهنده حيات هاي تشکيلخلافت الهي و حيات طيبه است. اهم ارزش

معرفت به حقايق، ايمان به غيب، سلامت جسمي و   :طيبه عبارتند از

رواني، مدارا و همزيستي با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، 

ت، تفکر طبيعبرداري کارآمد و عادلانه از مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره

مداري، عدالت و عقلانيت، آزادي مسئولانه، انضباط اجتماعي و قانون

پذيري، صداقت، نيل به کفاف، استقلال، جانبه، تعاون، مسئوليتهمه

 .امنيت و فراواني

هاي بنيادين فرازماني و ايراني پيشرفت، ارزش هاي الگوي اسلاميآرمان

جريان  ظهورها، ارزشترين اين اييدهنده پيشرفت است. مبنفرامکاني جهت

نيل که بسترساز  1ولايت حقّه و حاکميت صالحان و اولياء الهي در زمين است

هاي اهم ارزش .خواهد بود حيات طيبه در پرتو تحققالهي  انسان به مقام قرب

يب، ، ايمان به غمعرفت به حقايق:  ند ازادهنده حيات طيبه عبارتتشکيل

نوعان، رحمت و اخوت با رواني، مدارا و همزيستي با همسلامت جسمي و 

ت، برداري کارآمد و عادلانه از طبيعمسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره

دالت مداري، عتفکر و عقلانيت، آزادي مسئولانه، انضباط اجتماعي و قانون

منيت و ا پذيري، صداقت، نيل به کفاف، استقلال،جانبه، تعاون، مسئوليتهمه

 .فراواني

 

 

 3و1اصل

 

                                                
ها به ها و درنتيجه نيل انسانبخش آنها و تحققکه ريشة همة ارزش« لحان در زمينالهي و صا جريان ولايت و حاکميت اولياء تحقق تامّ» :ست ازا ، عبارتن جهانزادگاگ انقلاب اسالمي همة موحدان و مؤمنان واقعي و آ. بدون شک آرمان بزر 1

لامي حتي هاي قطعي و تعاليم بلند اساست ـ  از آموزه که در بيانات امامين انقلاب نيز آمدهچنانـ رويکردي اجتماعي و نه فردگرا باشد، اين آرمان  ،هات طيبه در زمين است. درواقع اگر رويکرد نگارش آرمانق حيامقام قرب و رضوان الهي و تحق

 ان قرار گيرد.ترين آرممحوري و مبنايي؛ و لذا بايد آرمان  اديان توحيدي است
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 بخش سوم: ارزیابی و اصلاح رسالت

 

 متن پیشنهاد تکمیلی متن سند الگو بخش
اصول 

 ارزیابی

 

 رسالت

رسالت ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران، حرکت عقلاني، مؤمنانه و 

متعهدانه در جهت ايجاد تمدن نوين اسلامي متناسب با آرمانها در 

 .استبوم ايران زيست

استقامت در مسير انقلاب اسلامي با  جمهوري اسلامي ايران،رسالت ملت و نظام 

پردازي و خودسازي، جامعه در جهتجهادي و  عقلاني ،مؤمنانه حرکت

 ا فداه()ارواحنساز طلوع خورشيد ولايت عظميکه زمينه اسلامي است سازيتمدن

 1در زمين است.

 

 3و2و1اصل

 

  

                                                
تماعي محقق ساخته و شکل اجبا ساختن جامعه منتظر، افضل اعمال امت را به ر مسير پرفروغ انقلاب اسلامي است که ( استقامت دتعبير مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم) به رسد روح حاکم بر رسالت ملت و نظام جمهوري اسلامينظر مي. به 1

 کند.سازي اسلامي عبور ميپردازي و تمدنساز فرج در عصر غيبت است. اين مسير از بستر خودسازي، جامعهطريق زمينهازاين
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 اصلاح افق بخش چهارم: ارزیابی و

 

 اصول ارزیابی متن پیشنهاد تکمیلی متن سند الگو بخش

 

 

 

 

 

 افق

)مردم 

 ایران(

 

 

 

 

 

قرآن  رويعموماً پ ندار،يد رانيمردم ا يشمس يهجر 1444در سال 

و  يسبک زندگ)ع( و با تيب)ص( و اهلامبريسنت پ م،يکر

مدار، پاسدار قانون ،يجهاد هيو روح يرانيا يخانواده اسلام

ه ب افتهيتيترب ،يانقلاب اسلام راثيو م يمل تيها و هوارزش

و  يو علم يمعنو مراحل نيتريتناسب استعداد و علاقه تا عال

 ت،ياند و از احساس امنو شاغل در حرفه متناسب ،يمهارت

 يدر سطح برتر جهان يزندگ ديمسلامت و ا ش،يآرامش، آسا

 برخوردارند.

 
 
 
 

 

 

ه ببا تأسي به انبياء الهي و تمسک ايران هجري شمسي مردم  1444در سال 

ک از سب برخوردار، ع()بيتاهل ولايت، سنت پيامبر)ص( و کريم قرآن

 حوزه فردي و مناسبات خانوادگي و اجتماعي درايراني  زندگي اسلامي

تمايز با  درو بر کرامت و احسان و روابط مؤمنانه و عادلانه مبتنيهستند که 

ساز رشد و زمينه شکل گرفته است و جويانه و سوداگرانه ماديروابط سلطه

تاريخي  ي اجتماعي وهاتيظرفو متناسب با استعداد، علاقه و جانبه تعالي همه

 بصيرتي شفاف نسبت به تمايز جامعهداراي . ايرانيان در آن سال هاستآن

با  ند وهست ايماني از جامعه دنياپرستي و رسالت تاريخي و تمدني خويش

تکر مب، مدارقانونجهادي،  ،انقلابي ايروحيهو اميد و اعتماد به نصرت الهي 

در ه فعالان، تيامنکرامت، رضايت، آرامش و  احساس و خطرپذير، توأم با

و در کنار مؤمنان و آزادگان مي کنند آفريني ي نقشجهانعرصه ملي و 

جهان، در برابر نظام استکباري عالم، منتظران ظهور ولايت عظماي الهي و 

 1.اندنيزمتحقق حيات طيبه و عدالت فراگير در 

 

 

 

 

 4و3و2و1اصل

 15و14و13و9و7و

 

 

 

 

 

 

 

                                                
اب اسلامي تصور شود. ساز و پيگير رسالت تاريخي انقلملتي تمدنم و غيرمتشتت، ثانياً متمايز با وضعيت فعلي جامعه ايران و جوامع سنتي و مدرن و ثالثاً در وزان ها اولاً منسجهاي مردم ايران بايسته آن است که اين ويژگي. در توصيف ويژگي 1

کنار تبيين بسيار اجمالي  درآفريني فعال در عرصه ملي و جهاني. اين دو ويژگي و ديگري نقش يندگي اسلامي ايرانبرخورداري از سبک ز هاست: يکيبخش ساير ويژگيص و انسجاممعرف دو ويژگي شاخشکل فوق، ها بهتبيين اين ويژگي لذا
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 افق

)جامعه 

 ایران(

 

 

 

 

 

*   *   * 
و  ياسلام يعلوم انسان ديدر تول شتازيبه پ رانيا 1444تا سال 

پنج  انيشده و در م ليتبد يالمللنيدر سطح ب يفرهنگ متعال

گرفته  ياج يعلم و فناور شه،ياند ديجهان در تول شرفتهيکشور پ

 تيو معنو تيبر عقلان يخوداتکا و مبتن ان،يبندانش يو از اقتصاد

. تا است اياز ده اقتصاد بزرگ دن يکي يبرخوردار و دارا ،ياسلام

 آب، ،يعيمنابع طب يداريو پا ستيز طيآن زمان، سلامت مح

راهم در کشور ف ييفضا يبا حداقل نابرابر ييغذا تيو امن يانرژ

و وفور  ديجد يهاو فرصت هاتيشده؛ کشف منابع، خلق مز

. حاصل شده است ينسل نيعدالت ب تيهمگان با رعا ينعمت برا

 يل عمومو تکاف دهيگرد کنشهيدر کشور ر ضيو تبع فسادفقر، 

به نظام  يآسان همگان يو دسترس ريجامع و فراگ ياجتماع نيو تأم

 .شده است نيعادلانه تأم يقضائ

 

*   *   * 
ه، علم انديشبا دستيابي به سطحي از نظام منسجم   راناي جامعه 1444سال  تا

ر توليد پيشتاز دـ  اي نوين و ممتازعنوان پيشران ساخت جامعهبهـ  و فناوري 

باشد و داراي مياسلامي و فرهنگ متعالي در سطح جهاني  علوم انساني

راني اي تر اسلاميا و محصولات زندگي بر، استانداردههاشاخصساختارها، 

. دخواهد بوکننده نهادها و قواعد عادلانه حاکم بر روابط جهاني و تبيين

 ي مادي، علمي وهاتيظرفبهينه از  برداريبا بهره جامعه ايران در آن سال،

 محور،اي است خانوادهي انساني، جامعههاتيظرفويژه معنوي خويش به

اراي و دتکافل عمومي ء، برخوردار از نظام نوين معيشت و خوداتکامولد، 

 ،تا آن زمان 1.آفرين در روابط جهانيثروت اقتداربخش، ايثارپايه و استقلال

ز آن توأم با ابرداري بهينه بهرهسلامت محيط زيست، پايداري منابع طبيعي و 

 و وفورمادي و معنوي ي جديد هافرصتو  هاتيمزکشف منابع، خلق 

ل شده، حاص در ايران اسلامينسلي ت براي همگان با رعايت عدالت بيننعم

 
 
 

 9و9و7و5اصل

 13و12و11و11و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
ي در سطح ملي و ريزي تمدن نوين اسلامي ملت ايران در پينقلابي و تاريخنقش ا ءهاي ضروري در ايفا( و سپس شمارش برخي بايستهدر مقايسه با سبک زندگي مادي و غيرتوحيدي)ايراني ممتاز و متمايز سبک زندگي اسلامي ـخصوصيت 

 هاي جايگزين استدلال مشخص وجود دارد که در فرصت مقتضي قابل ارائه است.تک واژهنسبت به تکرسد. بديهي است نظر ميجهاني، ضروري و مطلوب به

تي و مدرن و حاکي از سن ان بايسته آن است که اولاً منسجم و ثانياً ناظر به وجوه امتياز و افتراق جامعة ايران در مقايسه با وضعيت فعلي جامعة ايران و جوامع. در توصيف جايگاه علمي و شرايط اقتصادي کشور نيز همچون توصيف مردم اير 1

ست، ايران ا هاي مطلوب براي جامعة اسلاميعنوان شاخصهاي جهاني در چهل سال آينده و بهها و استانداردشاخص ي خاص که نشانگر پذيرشهاي کمّبات اقتصادي و معيشتي جامعه باشد؛ بنابراين برشماري رتبهتحولات اساسي در ساخت مناس

اي الگو و نوان جامعهعترين ويژگي جامعة ايران را بهو فناوري، مهمعرصة علم، انديشه  رسد ضروري است تا ضمن اشاره به الزامات اين تحول اقتصادي و اجتماعي درنظر ميطلوب جامعه و کشور باشد. بلکه بهتواند تصوير درستي از افق منمي

 شکل فوق پس از آن مورد اشاره قرار داد.هاي مهم و بايسته را بهو خوداتکايي برشمرد و ساير ويژگيبودن ولدساز، در عرصة علم و اقتصاد، متمدن
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 افق

 )حاکمیت

 ایران(

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 

عادل، شجاع و توانمند و  هيفق يدر آن زمان از تداوم رهبر رانيا

ر اسلام ب يو نظامات مبتن نيقوان ها،استيس يبرا يضمانت کاف

 قياز طر يعموم يبرخوردار است و همچنان با اتکا به آرا

ثروت و  ديمشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهد

نخبگان اداره  يجمع مشورتمند از نظام يريگقدرت و با بهره

 تيدفاع بازدارنده از عزت، حاکم يت کامل براو قدر شوديم

فظ را ح شيخو يارض تيجانبه و تمامهمه تيو استقلال، امن يمل

و  ياثبات منطقه ،يوحدت و اخوت اسلام يکرده و عامل اصل

 .است يعدالت و صلح جهان

 
 
 
 
 
 

گاني گرديده و دسترسي آسان هم کنريشهفقر و فساد و تبعيض در کشور 

 است. شده تأمينبه نظام قضايي عادلانه 

*   *   * 
ساختار حاکميت در ايران اسلامي متناسب با تحولات و شرايط  ،زماندر آن 

بر رابطه امامت و امت که متمايز از نظم و روابط يمبتن جهاني،اجتماعي و 

گرانه و سوداگرانه و برخوردار از ساختارها و فرايندهاي حضور و سلطه

جامعه در روند عموم مردم و نخبگان فعاليت آزادانه، مسئولانه وآگاهانه 

ز راهبري ا شکل گرفته و کماکان تحولات و ساخت تمامي ابعاد جامعه است

رخوردار بو کارگزاراني امين و توانا  و توانمند بصيرفقيهي عادل، شجاع، 

کت و حر هايازمندينمديريت پيشرفت و هدايت نظام  ،طريقو ازاين است

عمومي جامعه انقلابي و مؤمن را درجهت تحقق رسالت تمدني و جهاني 

و دفاع بازدارنده از عزت،  صيانتقدرت کامل براي و  1خويش برعهده دارد

ا رجانبه و تماميت ارضي خويش حاکميت ملي، استقلال، امنيت همه

 .داراست

 

 

 

 

 

 

 

 و7و3و2و1اصل 

 13و12و11و11

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
ات و هاي ارتباطسازي با توسعة مستمر فناوريسمت جهانيملت و حرکت به ويژه ايدة دولت ـارها و الگوهاي نوين حکمراني، بهگرفتن ابزدر معرض تغيير قرار ضمن توجه به . در تبيين ساختار حاکميت و نظام اسلامي بايسته آن است که 1

ن در مديريت حرکت کشور آثار آاجمال مورداشاره و توصيف قرار گيرد و هاي سنتي و مدرن به، نظرية حاکميتي متمايز با نظريه)امامت( هاي ايدة حاکميتي نظام اسلامي در تبيين رابطة مردم )امت( و جريان ولايت فقيهاطلاعات، با تأکيد بر بنيان

 اشاره واقع شود.ت بزرگ تمدني انقلاب اسلامي موردسمت تحقق رسالبه
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 افق

*   *   * 
ار و عدالت، در شم شرفتيپ ياز نظر سطح کل رانيا 1444سال  در

و  شوديشناخته م ايو هفت کشور برتر دن ايچهار کشور برتر آس

 نيو خاستگاه تمدن نو يبرجسته جامعه اسلام يهايژگيو يدارا

 است. يرانيا ياسلام

*   *   * 
پرچمدار نظم جديد جهاني بر محور توحيد و  اسلاميايران  1444در سال 

با  است که عامل اصلي وحدت و اخوت اسلاميخواهي و عدالت

يافته بر اساس روابط مؤمنانه، پيشرفته و ساخت ايبرخورداري از جامعه

باري تنها رقيب بالفعل تمدني براي نظام استکخاستگاه تمدن نوين اسلامي و 

 1.رودبه شمار ميعالم و تمدن مادي مدرن در نظام موازنه جهاني 

 
 

 14و13اصل 

 

  

                                                
ترين شاخص ، مهمسازي تمدن مادي مدرنبرابر جريان جهانيهاي مستقل و مسلمان جهان و نيز در اره به جايگاه ايران در ميان ملترسد اشنظر ميرفت و عدالت، بهبيين سطح کلي پيششده در تهاي بومي تثبيتبه فقدان نظام شاخصتوجه. با 1

 سالة آتي است.امي در افق بلندمدت چهل يا پنجاهکيفي براي توصيف وضعيت کلي ايران اسل
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  بخش پنجم: ارزیابی و اصلاح تدابیر

 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 تدابیر

 فرهنگی

 )دین اسلام(

 اتي)ص( متناسب با مقتضياسلام ناب محمد جيو ترو نييتب .1

 روز

ه ب مانيو معادباور و ا يديفرهنگ توح قيو تعم تيتقو .2

   بيغ

معرفت و تداوم محبت  قيو تعم يبسط فرهنگ قرآن .3

زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار  قي)ع( از طرتيباهل

 بدون انحراف و بدعت

 غيو تبل يمدن يو هنجارها ياخلاق اسلام يهاآموزه جيترو .4

 نيد يعمل

 توحيدي و ارتقاء سطح اخلاق، معرفت و فرهنگ وتعميق. تقويت 1

با بسط فرهنگ قرآني و ترويج  تقواي عملي جامعهمعنويت و 

ويژه معرفت و محبت به )ص(ناب محمديي اسلام هاآموزه

 1اسلامي . نوين نهادن تمدن در راستاي بنا بيت)ع(اهل

ق ازطريق گسترش و تعمي انتظار فرهنگ مجاهده وتعميق . بسط و 2

، ، حج و زياراتشعائر حسينيمناسک برجسته مذهبي همچون اقامه 

 .نمازهاي جمعه و جماعات، وقف و انفاق در سطح ملي و جهاني

 9و3و2و1اصل

 

 

 و11و7و3اصل 

 15و13و12

 

 تدابیر

 فرهنگی

-)انقلاب

 اسلامی(

 

 

اب انقل يها و دستاوردهاارزش نانهيبو واقع يشناساندن علم .5

 ياسلام

 

 

 

 

ي هاهسته و هالتشکدهي به نهادها، گسترش، اعتباربخشي و انسجام. 3

مردمي جبهه جهاني مقاومت فرهنگي در راستاي تقويت عزم، اميد، 

ي مسلمان و آزاده جهان در هاملتايمان و بصيرت عمومي مردم و 

مسير مبارزه با نظام استکباري عالم ازطريق تبيين عالمانه و ترويج 

محمدي)ص(، گفتمان تمدن نوين اسلامي و اسلام ناب انديشه 

مظالم، مفاسد و  تبييندر کنار  دستاوردهاي انقلاب اسلامي

 

 

 13و9و7و3و2اصل

 

 

 

                                                
 هاي راهبردي در تحققو تدبير ، با افزودن برخي از روشها از يکديگر، تلاش شده است تا ضمن تنظيم محتواي اين چهار تدبير در قالب دانفکاک عملي آنو عدم 4و  3، 2، 1ربوط به تدابيرهاي موضوعات و فعاليتتنيدگي مبه درهمتوجه. با 1

 به نوعي اين تدابير تصحيح و تکميل گردد. ، اهداف موردنظر
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 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 

 

 تدابیر

 فرهنگی

-)انقلاب

 اسلامی(

 

 1ي افول تمدن مادي مدرن.هاشاخص

ي داخلي و خارجي هاکانونو  هاشهيرجانبه و فعال با مواجهه همه. 4

فساد و جنگ نرم فرهنگي و مقابله با الگوها و ابزارهاي متنوع توسعه 

 2ي مختلف.هاعرصهغفلت و سوداگري جهاني در 

 

13و11و9و2اصل  

 

یفرهنگتدابیر  

)آموزش و 

 پرورش(

 يو علم يعقلان ،يانيوح تيو ترب ميگسترش تعل .۶

 يو دارا ريپذتيتوانمند، خلاق، مسئول يانسان يروين تيترب .7

و  يبر فرهنگ جهاد ديبا تأک يمشارکت جمع هيروح

 يکارمحکم

 

و  يکرامت و منزلت اقشار علم ،يشغل تيموقع يارتقا .9

 معلمان و استادان ژهيوبه يفرهنگ

وآموزش بر اساس رويکرد ديني، جانبه نظام پرورش. ارتقاء همه5

 3تمدني. انقلابي و

مدار، استکبارستيز، آگاه به زمان، هايي مؤمن، ولايت. پرورش انسان۶

خلاق، توانمند، خطرپذير و داراي روحية مشارکت جمعي و جهادي 

 4و با احساس مسئوليت نسبت به اقامة قسط و عدل در مقياس جهاني.

و آموزش بر محوريت ارتقاء بهينة ساختار و برنامه نهاد پرورش .7

ت، روحيه مجاهده، کرامت و موقعيت شغلي اقشار علمي و منزل

 3و  2و  1اصل 

 
 

و  9و  7و  2و  1اصل 

 13و  12و11

و  11و  9و  ۶و1اصل 

15 

                                                
يد و ايمان و بصيرت و اموده و هست و تبيين غايت اين تدابير، يعني تقويت عزم بهاي مستمر امامين انقلاب جهاني که از توصيه طريق گسترش ساختارهاي نوين مردمي در سطح ملي وو ضرورت پيگيري آن از 5و  1ابير به ارتباط وثيق تدهتوج. با 1

 شکل فوق انجام شده است.، ترکيب و تکميل اين دو تدبير بههاي استکباري عالمنظام و آزادة جهان در مبارزه با هاي مسلمانعموم ملت

 قابل اغماض است.اقتصادي و سياسي، ضرورتي غيرسرگرمي همچون فساد  جانبه و هوشمندانه با فساد در عرصه فکر، فرهنگ و حتي هنر وهاي جبهة دشمنان و مواجهة همهبي در عرصة فرهنگ توجه به فعاليتبه وجود تدابير متعدد ايجاتوجه. با 2

 يابد.بر اسلام انقلابي گسترش پيدا کند  و در تراز اقامه تمدن نوين اسلامي ارتقاء تربيت در نظام اسلامي بايد مبتني. تعليم و  3

، اشتنديگران را ديري و دغدغه پذانسان متربي بايد در امر مسئوليتکند و ي( معنا پيدا ميي و تبرّستيزي )تولّ مداري و استکباراصلي ولايتحميده بر محور دو صفت گيري تمامي اوصاف تراز انقلاب اسلامي، شکل. در پرورش و تربيت انسان  4

 قسط و عدل باشد. ها خود را مسئول ببيند و دغدغه اصلي او هم در راستا اقامه بر نگاه ملي نسبت به تمامي انسانتنها نگاه ملي نداشته باشد؛ بلکه علاوه
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 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 و توسعه جايگاه نهادها و ساختارهاي ويژه معلمان و استادانفرهنگي به

 1.مردمي در فرآيند پرورش و آموزش

 یفرهنگتدابیر

 یزندگ سبک)

 (خانواده و

 يرانيا ياسلام يسبک زندگ يسازنهيو نهاد جيترو ن،ييتب .9

خانواده و  ميازدواج و تحک ليمحور با تسهسالم و خانواده

 فرهنگ سلامت در همه ابعاد يارتقا

در  ايراني سبک زندگي اسلاميسازي طراحي، تبيين و نهادينه .9

الگوهاي ر بابعاد فردي و مناسبات خانوادگي و اجتماعي مبتنيتمامي 

نوين ساخت روابط مؤمنانه و عادلانه و تقويت فرهنگ کرامت و 

 2احسان در مقابل فرهنگ فردگرا و بازاري مدرن.

يد مناسبات اجتماعي با تأکزن در تحکيم و ارتقاء منزلت خانواده و  .9

 3بر نقش اساسي مادر در خانواده.

 

 12و  11و  3و  1اصل 

 15و 

 

 

و  7و  5و  4و  1اصل 

 12 و 11

 

یفرهنگتدابیر  

 )هنر(

 

جانبه از گسترش توليد، عرضه و بسترسازي و حمايت همه. 11

 اي درجهتمصرف محصولات هنري و کالا و خدمات فرهنگي رسانه

 4ي اسلامي، انقلابي و تمدني در مقياس ملي و جهاني.هاارزشتقويت 

 4و3و2و1اصل

 15و13و11و7و

 

                                                
 نهايته گردد و دريم و تربيت تأکيد ويژبر ضرورت توسعة کارکرد نهادها و ساختارهاي مردمي و مذهبي، همچون مساجد در روند تعل مادي واقع شود و ثانياًتنها نبايد تأکيد اصلي بر وجوه  اء منزلت  معلمان و اساتيد اولاًرشد و ارتق . در خصوص  1

 تکميل گردد. يت نسل آيندهدر ترب ي بسيار مهمهابا ذکر ويژگي

ندگي شفافي با سبک ز اي که بتواند تمايز معنادار وگونهسازي آن در جامعه بهو ضرورت طراحي، تبيين و نهادينه به ظرفيت معنايي بالاي موضوع سبک زندگي و فراگيري آن نسبت به تمامي ابعاد زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعيتوجه. با 2

 نمايد.الب تدبيري مستقل مهم و مطلوب ميمادي داشته باشد، تفکيک آن از موضوع خانواده، و ارائه آن در ق

تواند اي که ميگونهفوق ضروري است؛ بهشکل ي مستقل براي اين موضوع بهتدبير خاص در نظام تربيتي و فرهنگي جامعه، قراردادنطوري او در نظام اجتماعي اسلام و بهويژه زن و نقش مادربسيار زياد جايگاه خانواده و به به اهميت. باتوجه 3

 از ذکر اين مسئله در اين تدبير بي نياز مي باشيم. 39و 37همچنين به جهت  طرح جامع مسئله سلامت در تدابير نياز نمايد.ز باشد و ما را از آن تدبير بيني 41دربردارندة محتواي تدبير 

من هاي فعال رقيب و دشاي در مقابل جريانرسانه ، عرضه و مصرف انبوه و کيفي آثار، محصولات و خدمات هنري وجانبه از توليدتمدن ملت ايران تلاش و حمايت همههاي عرصة فرهنگ و حرکت ترين ضرورتاز مهم. بدون شک يکي  4

 مضرّ بود.است که خلأ آن در تدابير حوزة فرهنگ 
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 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 

 

 

 فرهنگیتدابیر

)ارتباطات و 

فضای 

 مجازی(

برداري بهينه و بازطراحي اي و بهرهاخلاق رسانهارتقاء سواد و . 11 

ساختارها، ابزارها و فضاهاي نوين امن، سالم و بومي در ارتباطات 

، بر فرهنگ عدالتويژه فضاي مجازي، مبتنياجتماعي و جهاني، به

هاي اقتدار و شکستن منظور ارتقاء مؤلفهکرامت و آزاديخواهي به

 1محاصره تبليغاتي دشمن.

 

 
 
 

 ۶و4و2اصل

 15و13و12و11و7و

یفرهنگتدابیر  

 )معماری(

ر د ژهيوبه يرانيا ياسلام يو توسعه نمادها اياهتمام به اح. 11

هنه در پ يبا حفظ تنوع فرهنگ يو شهرساز يپوشش، معمار

 نيسرزم

گ بر فرهنمعماري و ساخت شهر و روستاي مقاوم مبتني ،طراحي .12

ويژه آرامش، آسايش، امنيت، حيا و عفّت هاي اصيل ديني بهو ارزش

در  ها و حفظ تنوع فرهنگيبا تأکيد بر محوريت مسجد و زيارتگاه

 2.پهنة سرزميني

 

 15و11و3و1اصل

یفرهنگتدابیر  

 )زبان(

 

 

و حوزة در د و خط فارسي و عربياهتمام به گسترش و ارتقاء زبان  .13

عنوان توليد علوم اسلامي در مقياس جهاني به و فرهنگ عمومي

 3ي رسمي و حامل فرهنگ انقلاب اسلامي.هازبان

 13و 9و9و3و1اصل

 

 

                                                
گرا و غيرمنفعل ر راستاي مواجهه هوشمندانه، تمدنثير بالاي آن در ساخت سبک زندگي و مناسبات جامعه جهاني، ضرورت تدبيري داطلاعات و توسعه فضاي مجازي و تأ هاي نوين ارتباطات وات سريع و گستردة فناوريوند تحولبه رتوجه. با 1

 رسد.نظر ميمچون تدبير فوق ضروري و مطلوب بهبا اين تحولات ه

بدان در روند  موستا در توسعه فرهنگ و سبک زندگي خاص و البته وجود متغيرهاي متنوع در اين زمينه و ضرورت نگرش راهبردي فرهنگي نسبت به موضوع، اهتمار ها و ساخت شهر والعادة نوع معماري ساختمانبه اهميت فوقتوجهبا . 2

 خوردار است.سازي اسلامي از ضرورتي انکارناپذر برپردازي و تمدنجامعه

لامي و ايراني نيز از که دشمنان و رقباي فرهنگ و تمدن اسبدون اهتمام به گسترش زبان و خط حامل تفکر و فرهنگ مطلوب در سطح ملي و جهاني تقريباً غيرممکن است؛ چنان ،. دستيابي به جايگاه برجسته و شرايط مطلوب فرهنگي و فکري 3

 اند.ت فکري و فرهنگي خود در سطح جهاني استفاده کردهاين روش براي تقويت و تثبيت حاکمي



 14 

 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش
  

 

علمتدابیر   

 وفناوری

 ييهاگانهدو عدم تعارض نييتب يبرا يپردازهيو نظر قيتحق .11

بودن  يرانيو عدالت، ا شرفتيپ ن،يعقل و نقل، علم و د لياز قب

ان و نظرصاحب ياز سو ت،يثروت و معنو ديو تول ت،يو اسلام

 کشور يعلم ينهادها

در  ديو مف يبوم ل،ياص يعلم ديو گسترش تول تيتقو .12

و  يامو منابع اسل ياز مبان يريگبا بهره يعلوم انسان يهارشته

 يبشر يدستاوردها

 يابيدست و يدازپرهينظر ،قيتحقاز طريق تکميل نظريه نظام انقلابي . 14

هاي مختلف فقه حکومتي، در عرصه ييهم افزا يندهايبه روش ها و فرآ

، سازيمنظور دولتعلوم انساني اسلامي و الگوهاي پيشرفت به

 1سازي اسلامي.پردازي و تمدنجامعه

و  يمبانبر مبتني وم انساني اسلاميعل ديتولو گسترش  تيتقو .15

 .يبشر يدستاوردهااز  با استفاده آگاهانهو  ياسلاممنابع 

 

 15و13و9و9و3و2اصل

 

 
 

 13و9و1اصل

علمتدابیر   

 وفناوری
 

علم و  توليد در سازمان سازي و ايجاد شبکهافزاهم، بخشيانسجام. 1۶

 و فرايندهاي تحقيقاتي و طراحي و هاروش بازتعريففناوري ازطريق 

ساخت الگوها و ابزارهاي مديريت يکپارچه اطلاعات بر اساس ارتباط 

منطقي نهاد حوزه، دانشگاه و نهادهاي مديريتي در مقياس ملي و 

 2فراملي.

 

و 13و  11و  9و  5اصل 

15 

 علمتدابیر

 وفناوری
 ياهچندرشت يهاو مطالعات و پژوهش يارشتهنيتوسعه علوم ب .13

  ياچندرشته يهاو مطالعات و پژوهش يارشتهنيتوسعه علوم ب. 17

                                                
)فقه حکومتي،  سئله اساسيماي دانست که تحقق آن منوط به حل سه توان نظريه پايهميرا  «نظريه نظام انقلابي» ،بر اساس بيانيه گام دوم .هاي جديد ورود پيدا کندئل انقلاب بايد رشد کرده و به عرصهپردازي متناسب با تکامل مسانظريه. تحقيق و  1

 باشد. سازي اسلامي ميعلمي کشور متناسب با مراحل تمدن ايراني پيشرفت( در فضايـنساني اسلامي و الگوهاي اسلاميعلوم ا

ها، الگوها و اين امر نيز منوط به وجود روش ، دانشگاه و نظام کارشناسي استهاي فکري و علمي کشور در حوزهيتو ارتباط منسجم در مجموعه  ظرفافزايي فکر با هم پردازي و توليد علم وپردازي اسلامي نيازمند نظريهسازي و جامعه. تمدن 2

 ير است.ناپذ، ضرورتي اجتنابهاي حرکت تحقيقاتي جامعه علميبر مباني فکري و متناسب با ظرفيتسازي آن مبتنيينههاي مديريت يکپارچه اطلاعات است که طراحي و نهادو سامانه
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 .ديو مف عيبد ديو مف عيبد

علمتدابیر   

 وفناوری

نخبگان و  داريبلندمدت و پا يکوشش و تعامل فکر .14

----------يالمللنيبرجسته کشور در عرصه ب يمؤسسات علم

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

------------------------------------------- 

و پايدار نخبگان و مؤسسات  بلندمدت. کوشش و تعامل فکري 19

جبهه  منظور ارتقاء علميبه الملليبينعلمي برجسته کشور در عرصه 

مقاومت و ايجاد شبکه منسجم موازي در مواجهه با شبکه علمي 

 1استعماري جهاني.

 

بهينه  و اعتبارسنجيطراحي، ساخت و تقويت سيستم ارزيابي و . 19

بر يي حاکم بر جهان مبتنهاستميسفرايندهاي ارتقاء علمي در مقابل 

 2ها و عقلانيت ديني.ارزش

 9و  9و  3و  2و  1اصل 

 13و 

 

 

 

 9و7و 5و1اصل 

 13و11و9

 

علمتدابیر   

 وفناوری

مؤسسات  نيترو مطالبه متناسب از برجسته ندهيفزا تيحما .15

فع ر يعلم در راستا ديتول يکشور برا يعلم يهاتيو شخص

 جامعه يو حل مسائل اساس ازهاين

ات و مؤسس نيتربرجسته. حمايت فزاينده و مطالبه متناسب از 21

 علم و فناوري در انديشه،براي توليد ي علمي کشور هاتيشخص

 3ي.و تمدن اسلامجامعه  دولت،راستاي رفع نيازها و حل مسائل اساسي 

 

 15و 9و 5و  3اصل 

علمتدابیر   

 وفناوری

روزآمد  يررسميغ يهامعلومات و مهارت يگذارارزش .1۶

 يهاهويبه ش يبخشو تنوع يمهارت يهادانش يو کارآمد، ارتقا

روزآمد و  يررسميغ يهامعلومات و مهارت يگذارارزش. 21

 يهاوهيبه ش يبخشو تنوع يمهارت يهادانش ءکارآمد، ارتقا

 

                                                
اي فراتر از بهجانالملل آثار و برکات متعدد و همهن اولويت در روابط بينجمله عرصه علمي است و ايهاي مختلف ازافزايي در عرصهي آزاده جهان نيازمند تعامل و همهالند و مشترک ميان مسلمانان و ملتهاي ب. بدون شک دستيابي به آرمان 1

 شت.آثار علمي نيز در برخواهد دا

هاي ها و استانداردصو اسلامي و دستيابي به نظام شاخبر آن مباني و متناسب با نيازهاي بومي فناوري مبتني غيرالهي و ضرورت توليد فکر، علم و ي جوامع الهي و اسلامي با جوامعهاد در مباني فکري و نظام نيازمنديهاي موجوبه تفاوتتوجه. با 2

 انکار است.، غيرقابلسنجي علميبومي و اسلامي ارزيابي و اعتبار سازي سيستمي اسلامي، ضرورت طراحي و نهادينهسازپردازي و تمدنزندگي و مديريت جامعه براي جامعههاي نهبومي و اسلامي در کلية زمي

 . همان. 3
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 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 .ييافزامهارت ييافزامهارت

علمتدابیر   

 وفناوری

 و يعلم، فناور يهاو توسعه شبکه هيدانش پا يارتقا .17

 عيناص ،يو پژوهش يمتقابل مؤسسات علم يبا همکار ينوآور

 کالا و خدمات ديتول نديو دولت در فرا

 

 

آوري ، علم، فناوري و نوفکري هاشبکهدانش پايه و توسعه  ء. ارتقا22

با همکاري متقابل مؤسسات علمي و پژوهشي، صنايع و دولت در 

با تأکيد بر اولويت تقويت کسب و فرايند توليد کالا و خدمات 

کارهاي کوچک و متوسط و کارآفرينان محلي درجهت تحقق 

 1ايراني. جانبه و سبک زندگي اسلاميپيشرفت همه

 

 15و12و9و۶و3اصل

علمتدابیر   

 وفناوری

 

 

 

 

 

 تدابیر

 اقتصادی
 

با  يصنعت يهايبه فناور يبوم ياحرفه يهامهارت يارتقا .19

 يايو اح يخيو تجارب تار يعلم نينو ياستفاده از دستاوردها

 .ينيسرزم يهاتيمطابق قابل يتخصص يديتول يبازارها

 

 

 

و  يشينما يوکار هنرهاو گسترش نهضت کسب يزيريپ .19

 يادب و يفرهنگ راثيبا استفاده از م يمجاز يفضا يکاربردها

ي هاتيقابلمتناسب با  نظام تأمين نيازهاي مليسازي بهينه. 23

با تأکيد  اقتصاديو رشد استقلال  ،جهت نيل به خودکفاييسرزميني، 

احياء  و دانش فني تزريقاي بومي ازطريق ي حرفههامهارتبر ارتقاي 

 4در گستره ملي.بازارهاي توليدي تخصصي 

 

 

 15و12و9و۶اصل

 

                                                
و  قات کاربردي مرتبط با حوزة اقتصاد به اين نوع از کسب و کارها معطوف باشديمتوسط و تقويت کارآفرينان محلي در همين راستا در عرصة اقتصاد، ضروري است تا اولويت تحق وارهاي کوچک به اولويت توسعة کسب وکتوجهبا . 1

  سازوکارهاي مالي متناسب نيز براي آن طراحي و ايجاد شود.

اد مقاومتي و بل الگوي اقتصمقان در اقتصاد جهاني و درشداي براي هضماسب دارد؛ در غير اين صورت زمينهقرار گيرد با الگوي اقتصاد مقاومتي تن که در خدمت انديشه خودکفايي حداقل در مقياس ملي. تئوري مزيت نسبي درصورتي 4

 رسد.نظر ميشکل فوق مطلوب بهبه 19داري در اقتصاد خواهد بود؛ لذا اصلاح تدبير کننده نظام سرمايهتقويت



 17 

 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

ند مطابق تقاضا و پس يو محل يمل يهاتيو قابل ياسلام يرانيا

 1يو جهان يامخاطب منطقه

ار و ساخت تيدر غا ياصول و قواعد اسلام تيالتزام به رعا .21

و  ياقتصاد يهايو نهادساز هايگذاراستيس مات،يتصم

 2يمال

 تدابیر

 اقتصادی

)فرهنگ کار 

و تولید 

 ثروت(

 

 

 

ي مذهبي و جهادي و بينش برآمده از فرهنگ هازهيانگارتقاء . 24

عميق و تاريخي جامعه نسبت به جايگاه توليد ثروت و کار و فعاليت 

بر اصول و الگوهاي اسلامي و بومي درجهت تأمين اقتصادي مبتني

استقلال، عزت، آرامش و عافيت جامعه مؤمنين و مستضعفان جهان در 

 4و جهاني. مقياس ملي

 

 11و9و7و5و2و1اصل

 15و13و12و

 

 تدابیر

 اقتصادی

جمع درآمد  يهاو کاهش فاصله ياتيحقق عدالت مال. ت21

 نيتأم ،يستاناتيمال کپارچهينظام  جاديا قيخالص خانوار از طر

جمع درآمد  يهاو کاهش فاصله ياتيعدالت مالتحقق  .25

 نيتأم و يستاناتيمال کپارچهينظام  جاديا قيطرخالص خانوار از

 

 11و1اصل

                                                
 رسد.نظر نميت و اولويتي براي اين تدبير بهمجازي در حوزه تدابير فرهنگي و پرداختن مستقل به موضوع هنر در تدبيري ديگر، ضرور فضاي موردبه افزودن بند مستقل در توجه. با 1

ير حذف شده است و البته در وده باشد، اين تدبجه بوتبايست موردقاعدتاً از انقلاب اسلامي مي اي بر اصولي کهکيد کليشهجاي تأشدن محتواي آن در ساير تدابير بهبا ساير تدابير و ضرورت گنجانده تناسب محتواي اين تدبيربه عدمتوجه. با 2

 عنوان يک اصل در نظر گرفته شود.شدن بخش اصول به سند الگو لازم است که اين بند بهصورت لزوم اضافه

تکنولوژي مدرن  و قابليت بسيار بالاتري نسبت به تزريق سرمايه ر زيادي را به اين عرصه وارد کند؛ اين امرتواند اولاً سرعت و قدرت بسياکار و فعاليت اقتصادي است که مي هاي مذهبي و جهادي به عرصه توليد ثروت وزه. بدون شک ورود انگي 4

باشد؛  اندوزي و سودمداري و فردگرايي در جامعه اسلاميها همچون ميل به ثروتثانياً مانع توسعه و تثبيت آفات اخلاقي و معنوي اين نوع از فعاليت ؛وضوح مشخص و اثبات گرديد، اين امر بهکه در تجربة دفاع مقدسچنان در اين عرصه دارد؛

 گيري نظام نوين معيشت و تکافي عمومي در جامعه اسلامي باشد.ساز شکلوصف بايد  بتواند زمينهبااين
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 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 از سامانه جامع يريگبا بهره يمال لاتيو ارائه تسه ياجتماع )مالیات(

 يمل ياطلاعات

از سامانه جامع  يريگبا بهره  يمال لاتيو ارائه تسه ياجتماع

 .يمل ياطلاعات

 تدابیر

 اقتصادی

 )کسب و کار(

 ژهيوبه ياقتصاد يهابه عرصه نانيورود کارآفر ليتسه. 22

بر  ديوکار با تأککسب يهانهيو کاهش هز انيبناقتصاد دانش

 کشور يياجرا يهاهيمقررات و رو ن،ياصلاح قوان

رفع بيکاري، فقر و فاصله طبقاتي، با جلوگيري از توسعه انحصار   .2۶

سب و کجايگاه  ارتقاءدر کنار تسهيل شرايط و  و انباشت سرمايه

به  نانيکارآفرحمايت از ورودکوچک و متوسط و کارهاي 

انديشه  برمبتني انيبناقتصاد دانش ژهيوبه ياقتصاد يهاعرصه

 1گرايي و خودکفايي اقتصادي.زايي و بروندرون

 

 15و12و9و۶و2اصل

 تدابیر

 اقتصادی

)نهاد های 

 اقتصادی(

 
 

 

طراحي، ساخت و کمک به گسترش کارکرد نهادهاي اقتصادي . 27

ملي و جهاني با محوريت انفال، موقوفات، نظام نوين مردمي در سطح 

ته ي برجسهاتيظرفعنوان به و تکافل عمومي انفاق و احسان مالي

اقتصادي اسلام درجهت ساخت روابط مؤمنانه و توسعه سبک  مکتب

 2بر کرامت، احسان و ايثار در جامعه اسلامي.زندگي مبتني

 

 و۶و3و2و1اصل

 15و12و7

                                                
ي، بقاتفقر، بيکاري و فاصلة ط همچون رفعترين راهکار براي تحقق اهداف مهمي کند که مهمداري اين انديشه را تقويت ميخصوصيات نظام سرمايهدر کنار دقت در  و قانون اساسي هاي اقتصادي و اجتماعي اسلام. مروري بر مجموعه آموزه 1

 همراه با تقويت دانش و مهارت موردنياز شاغلان براي افزايش سطح ، بويژه حمايت از کارآفرينان محليهاي آن يعني انواع انحصارها و ساختارهاي انباشت سرمايه در جامعه در کنار توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط بردن ريشهبيناز

اجتماعي ي و تبع آن فرهنگها و اهداف اقتصادي و بهدريجي از آرمانشدن تداري و دوربه ورود در پارادايم نظام سرمايهکه در غير اين صورت مجبور روت عمومي است؛ چرااز آن توليد ثکمي و کيفي توليدات در تأمين نيازهاي معيشتي و پس 

 د.گردعنوان جايگزين پيشنهاد مي، تدبير فوق به22و تکميل تدبير  بنابراين ضمن تصحيح و سياسي خويش خواهيم بود؛

ه اسلامي استحاله تدهد و تدريجاً حرکت انقلاب اسلامي را در مسير مدرنيبا جوامع مادي مدرن را تقليل مي اي متمايز و ممتاز در مقايسهيابي به جامعههاي موازي با ساختارهاي اقتصادي رايج در نظام جهاني، زمينة دستتوجهي به ساختارسازي. کم 2

خواهد بود؛  هاي فکري و اجتماعي بومي و اسلاميبر ظرفيتسازي اسلامي مبتنيسمت تمدنايز و ممتاز و حرکت بهاي متمساز نيل به جامعهنهادها و ساختارهاي موازي، زمينهبراي طراحي، ساخت و توسعة مبتکرانه که تلاش خواهد کرد؛ درحالي

 ايراني پيشرفت داشته باشد.ـمجموعه تدابير الگوي اسلامي ر درانکاتواند ضرورتي غيرقابلراين تدابيري همچون تدبير فوق ميبناب
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 تدابیر

 اقتصادی

 )بانک(

انضباط  دجايبا ا ينظام بانک يتحقق عدالت در ساختار قانون .23

و  يعادلانه خلق پول بانک عيتوز ،يقرض ياز ربا ييرها ،يپول

 يعادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پول يمندسازبهره

 

 

جه اي که ضمن توگونه، بهبانک و نظام پولي و مالياصلاح نهاد . 29

روابط اقتصادي، مانع توسعه روابط به ضرورت کالاي واسط در 

داري با معادلات جويانه و سودمدارانه نظام سرمايه، سلطهعادلانهغير

 1در مناسبات جامعه باشد. خلق پول پيچيده متکي بر ربا و

 

 11و11و9و3و1اصل

 13و

 تدابیر

 اقتصادی

 )بودجه(

 يبردارحاصل از بهره ياستقلال بودجه دولت از درآمدها .24

درآمدها به  نيو انتقال ا يعموم يهاو ثروت يعياز منابع طب

 ينسل نيعدالت ب نيمردم با تأم

ي ، منابع طبيعانفال. استقلال بودجه دولت از درآمدهاي حاصل از 29

ي عمومي و انتقال اين درآمدها به مردم با تأمين عدالت بين هاثروتو 

 منابع درآمدي همان تأمين مالي بودجه دولت براي هر نسل ازو نسلي 

 نسل.

 

 15و11و5و1اصل

 تدابیر

 اقتصادی

 )منابع(

 

 تدابیر

سال از زمان  15ظرف  يعيمنابع طب يفروشتوقف خام .25

 ديولت روندهشيپ رهيآن با زنج ينيگزيالگو و جا يشروع اجرا

 در داخل و خارج کشور يارزش افزوده مل

ابع من مندي عادلانه جامعه از انفال،ارتقاء کيفيت بهرهو . حفظ 31

ا فروشي و جايگزيني آن بي عمومي با توقف خامهاثروتطبيعي و 

ر ازطريق ايجاد يکپارچگي درونده توليد ارزش افزوده زنجيره پيش

 هاي غيرحاکميتي حوزهگرينظام مديريتي و خروج دولت از تصدي

در  نسليمحيطي و بينملاحظات صيانتي، زيست با رعايت 2انفال

 

 

 11و11و9و1اصل

 15و12و

                                                
لذا توقع  ن ببرد؛ياسبات ربوي آن را در سطح کلان ازببر محسالارانه و متکيتواند ماهيت سرمايهصورت معاملات افراد با بانک نمي داري است که انجام اصلاحات کوچک در حد تغييرارکان نظام سرمايه ترين. بدون شک ساختار بانک از مهم 1

بازمهندسي و ف، جتماعي و اقتصادي اسلام بازتعريبر اصول تفکر او معادلات حاکم بر بانک را مبتنيسازي ساختارهاي نوين تأمين مالي اسلامي در جامعه، ساختار ت آينده بتواند ضمن طراحي و نهادينهمداز نظام اسلامي آن است که در افق بلند

 يشت و زندگي اسلامي ايراني خواهد بود.د آن را در خدمت توسعة تعاون، کرامت و عدالت و احسان در جامعه قرار دهد؛ در غير اين صورت آثار آن مانعي جدي در مسير تحقق الگوي معاصلاح نمايد و کارکر

ايط کنوني رهاي عمومي جامعه است که متأسفانه در شبرداري بهينه از انفال و ثروتها و فرايندهاي مديريت و بهرهازتعريف جايگاه، روششه اسلامي، ببر اندياصلاح وضعيت اقتصادي کشور مبتني ها درها و اولويتترين ضرورت. يکي از مهم 2

 ، در همين راستا انجام شده است.29و  25برد؛ لذا اصلاح، ترميم و ترکيب تدابير از آفات متعددي رنج مي
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 اقتصادی

 )منابع(

 .هاآناز  برداريبهره

 تدابیر

 اقتصادی

 و ماتيتصم ها،استيس ندها،يفرآ تيو تقو يسازمصون .2۶

دفمند ه ياقتصاد - ياسيس يهادر مقابل تکانه ياقتصاد ينهادها

 1زابرون رهدفمنديو غ

  

 تدابیر

 اقتصادی

)الگوی 

 مصرف(

 و يو اجتماع ياقتصاد ،ييربنايز يهاتيتوسعه فعال .27

 ت،يمتناسب با ظرف ياتيمنابع ح ريو سا يمصرف آب، انرژ

 يستيحقوق و اخلاق ز

يعي، مصرف منابع طب غير مسرفانهسازي الگوهاي طراحي و نهادينه. 31

يي، ي زيربناهاتيفعالو همچنين توسعه نيازهاي معيشتي انرژي و 

بر نظام حقوقي و اخلاقي اسلام و مبتنياقتصادي و اجتماعي 

 2.ي تاريخي و اجتماعي کشورهاتيظرف

 

 15و11و7و5و3و1اصل

 تدابیر

 اقتصادی

 يهاو ثروت يعيبر منابع طب يعموم تيحفظ حقوق مالک .29

 نيو ب يطيمحستيز ،يانتيملاحظات ص تيهمراه با رعا يمل

 3هااز آن يبرداردر بهره ينسل

  

 تدابیر

 اقتصادی

و  ديسهم تول يسازو متناسب يکاهش شدت مصرف انرژ .29

 4پاک ياز منابع انرژ يمصرف انرژ

  

                                                
 شود.ن تدبير حذف مياي آن در قالب يک تدبير مستقل، اييشهبودن تکرار کلدر قالب ساير تدابير و ناموجه 2۶شدن محتواي تدبير به ضرورت گنجاندهتوجه. با 1

بير فوق پس از اصلاح، تکميل هاي بومي، تدي اسلام و توجه به شرايط و ظرفيتي حقوقي و اخلاقهابر آموزهايراني مبتنيـبه نظام اقتصادي و معيشتي اسلاميهاي مختلف براي دستيابي به اصلاح الگوهاي مصرف در زمينه به ضرورت توجهتوجه. با 2

 رسد.نظر ميمطلوب به 29و  27و ترکيب تدابير 

 .اصلاحي جايگزين شده است 31در تدبير ، 25محتواي اين تدبير و تدبير  . 3

 .ين شده استاصلاحي جايگز 31، در تدبير 27محتواي اين تدبير و تدبير  . 4
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 تدابیر

 اقتصادی

 )آمایش(

 ياقهو توازن منط تياستقرار متعادل جمع يبرا يبسترساز .31

ت و امکانا صيو تخص يمل شيآما يبر مبنا نيدر پهنه سرزم

 و ياقتصاد يهادر بخش يگذارهيسرما قيو تشو ليتسه

ه مناطق محروم با توج يمناطق مختلف و توانمندساز يفرهنگ

 ينيسرزم يبه استعدادها

اي در پهنه قرار متعادل جمعيت و توازن منطقهي براي استبسترساز. 32

 صدر تخصيو اولويت خودکفايي آمايش ملي سرزمين بر مبناي 

و  ياداقتص يهادر بخش يگذارهيسرما قيو تشو ليتسهامکانات و 

به توجهمناطق محروم با يمناطق مختلف و توانمندساز يفرهنگ

 .ينيسرزم ياستعدادها

 

 ۶و2اصل

 تدابیر

 اقتصادی

 يارکشور با واگذ يمال-يدر ساختار اقتصاد ييتمرکززدا .31

 ها درها و شهرستانبه استان يريگميو تصم يزيربرنامه

 1يمل يهااستيچارچوب س

  

 تدابیر

 اقتصادی

 )صادرات(

 

 تدابیر

 اقتصادی

 )اجتماعی(

در کسب  يفعال اقتصاد يپلماسياز د يريگبهره .32

 يراب يخارج يگذارهيسرما قيو تشو شرفتهيپ يهايفناور

 با ارزش افزوده يداخل داتياز صادرات تول تيصادرات و حما

 رانيا يارتباط تيو موقع ينيسرزم يهاتيفعال کردن قابل .33

به قطب  رانيا ليتبد يبرا شرفتهيپ يهارساختيز جاديا قياز طر

 يو اقتصاد يفناور ،يعلم ،يفرهنگ يراهبرد

دات اقتصادي و توسعه صادرات توليگيري از ديپلماسي فعال . بهره33

د بر تعامل با تأکيي پيشرفته هايفناورويژه داخلي با ارزش افزوده، به

 2.ي مستقل و آزاده جهانهاملتبا جهان اسلام و 

ر کنار دارتباطي ايران ي سرزميني و موقعيت هاتيقابل. فعال کردن 34

ي برجسته فکري، فرهنگي و انقلابي کشور، ازطريق طراحي هاتيظرف

ا آن ي پيشرفته متناسب بهارساختيزو ايجاد الگوهاي نوين اسلامي 

براي تبديل ايران به قطب راهبردي فرهنگي، علمي، فناوري و 

 12و9و2اصل

 14و13و

 

 

 9و۶و3و2و1اصل

 14و13و11و

 

                                                
 تنظيم و ارائه شده است. 49، در ضمن تدبير پيشنهادي 52ترکيب با محتواي تدبير تکميل و . محتواي اين تدبير پس از  1

ه هاي دروني کشور باشد و نهاي پيشرفته با اتکاء به ظرفيتويژه فناوريتوسعة صادرات و بهري خارجي بايد گذاجاي کسب فناوري و تشويق سرمايهکرد اصلي در ديپلماسي اقتصادي بهبه جايگاه و رسالت تمدني ملت بزرگ ايران، رويتوجه. با 2

 شکل فوق انجام شده است.به 32بالعکس؛ لذا اصلاح تدبير 
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ي هاملتافزايي با جبهه مقاومت اسلامي و ويژه در همبهاقتصادي 

 1آزاده جهان.

 تدابیر

 اقتصادی

 )گردشگری(

و  يذهبم ،يفرهنگ ،يعيطب يگردشگر يهاگسترش قطب .34

 سازتيمناطق و مراکز هو تيسلامت با محور

با استفاده  بخشتعاليو گردشگري سير و سفر ي هاقطب. گسترش 35

مناطق  يتر، طبيعي و سلامت با محوي فرهنگي، مذهبيهاتيظرفاز 

 2 .سازو مراکز هويت

 1اصل

 

 

 

 

تدابیر 

 اقتصادی

 )سلامت(

 

 

 

 

 

 

 يسالم و ارتقا هيتغذ جيغذا و ترو يمنيو ا تيامن نيتأم .35

 يو مصرف ييمواد غذا عيو توز دينظارت بر تول يسازوکارها

 

ع عادلانه مناب عيها و خدمات و توزمراقبت يپوشش همگان .3۶

 حوزه سلامت

 يادر ارتق يمند مردمو مشارکت نظام يبخشنيب يهمکار .37

 نندهدکيو کنترل عوامل تهد يريشگيپ تيسلامت با اولو

 

 

 و ساير مواد دارو، پوشاک، غذا، مواد اوليهتأمين . ايجاد امنيت در 3۶

مصرفي جامعه ازطريق ارتقاء سازوکارهاي نظارت بر توليد و توزيع 

 مواد غذايي و مصرفي سالم.

عادلانه منابع حوزه  عيها و خدمات و توزمراقبت يپوشش همگان. 37

 .سلامت

ر توسعه با تأکيد بمردمي مند بخشي و مشارکت نظام . همکاري بين39

ح سط در ارتقاءي فرهنگي مذهبي هاتيظرفکارکرد ساختارها و 

اخلي دبا اولويت پيشگيري و کنترل عوامل تهديدکننده سلامت جامعه 

 3 و خارجي.

 4اصل

 

 

 

 

 

 15و۶و1اصل
 

 

 

                                                
 رسد.نظر ميشکل فوق مطلوب بهبه 33يل تدبير ها و روابط اقتصادي و علمي اصلاح و تکمو توجه به اهداف تمدني در فعاليتبه ضرورت و اهميت غلبة رويکرد فرهنگي توجه. با 1

 رسد.نظر ميشکل فوق مطلوب بهبه 34ها و روابط اقتصادي و علمي اصلاح و تکميل تدبير تمدني در فعاليتبه ضرورت و اهميت غلبة رويکرد فرهنگي و توجه به اهداف توجه. با 2

سلامت  هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي و تأمينارکت مردم در عرصهويژه مساجد را محور حضور و مشهاي فرهنگي مذهبي بهي ضروري است تا ساختارها و ظرفيتايرانـسلامياي تحقق الگوي نوين زندگي ارسد در راستنظر مي. به 3

 شکل فوق انجام شده است.به 37جامعه قرار داد؛ بنابراين اصلاح تدبير 
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تدابیر 

 اقتصادی

 )سلامت(

 ينياز سطح جانش شيدر ب ينرخ بارور ميتنظ .39

 

در حوزه سلامت،  يدانش بوم جيو ترو تياعتلاء و تقو .39

 يبر شواهد متقن علم يمبتن

 

 

با هدف ارائه آموزش،  يحوزه پزشک يهايتوانمند يارتقا .41

 يالمللنيو ب يدر سطح مل داتيخدمات و تول

گسترش فرهنگ و تسهيل شرايط ازدواج، فرزندآوري و توسعه . 39

 1.کشور تيجمع نسل درجهت افزايش مستمر و متعادل

امعه ج سلامتدر نظام  بوميو فناوري  دانشسطح فرهنگ،  ارتقاء. 41

سازي نظام استانداردها و ازطريق بازتعريف، ترويج و نهادينه

زي ساي نوين در فرايندهاي پيشگيري، درمان و توانمندهاشاخص

 2.متقن علمي شواهدبر تعريف جامع ديني از سلامت و مبتني

با هدف ارائه آموزش،  يحوزه پزشک يهايتوانمند ءارتقا .41

 .يالمللنيو ب يدر سطح مل داتيخدمات و تول

 15و11و7و3و1اصل
 

 

 15و11و۶و1اصل

 تدابیر

و  ياجتماع گاهيجا يمنزلت و حقوق زنان و ارتقا ياعتلا .41

 3يبر نقش مقدس مادر ديعادلانه آنان و تأک يهافرصت

 

  

 تدابیر

 قضائی

دن نظام ش يو تخصص يياستقلال، اقتدار، پاسخگو يارتقا .42

 ييافزاو جذب قضات عالم و متعهد و دانش تيو ترب يقضائ

اصلاح  و يمستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضائ

 يام قضائشدن نظيو تخصص ييگواستقلال، اقتدار، پاسخ ءارتقا .42

ارت مستمر و نظ ييافزاو جذب قضات عالم و متعهد و دانش تيو ترب

 يندهايفراو  ابزارهااصلاح و  يبر عملکرد قضات و کارکنان قضائ

 

 4اصل

 

                                                
 شکل فوق پيشنهاد شده است.به 39رزندآوري و توسعة نسل است. در همين راستا اصلاح تدبير سير تحقق اهداف تمدني ملت بزرگ ايران است که نيازمند توسعة فرهنگ و تسهيل شرايط نسبت به ازدواج، في در مت. توسعة جمعيت کشور ضرور 1

شکل فوق پيشنهاد به 39 ،  اصلاح و تکميل تدبيربر تعريف جامع ديني سلامتفرهنگ، دانش و فناوري بومي مبتنيجانبه سطح ايراني و ضرورت ارتقاء همهـعه در تحقق سبک زندگي و پيشرفت اسلاميبه اهميت بالاي نظام سلامت جامتوجه. با 2

 گردد.مي

 جهت اين تدبير از مجموعه تدابير حذف گرديد.همينپيشنهادي وارد شده و به 9تدبير  در 41. محتواي تدبير  3
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 يدادرس يندهايکردن فرا يکيو الکترون

 شياز جرم و افزا يريشگيپ يهاراه يو اجرا يطراح .43

 يعموم يو تقوا يق اجتماعو اخلا يآگاه

 

 .يدادرس

 مختلف ازطريق بهينهارتقاء سطح امنيت عمومي جامعه در ابعاد . 43

احي طر مستمر عوامل، ساختارها، قوانين و ابزارهاي موردنياز، توأم با

گاهي، آ به افزايش بخشيبا اولويتي پيشگيري از جرم هاراهو اجراي 

 1.اخلاق اجتماعي و تقواي عمومي

 

 

 15و11و9و5و3اصل

 تدابیر

 سیاسی

 ينيد يسالارمردم هينظر ميو تحک قيگسترش فهم عم .44

 هيفقتيبر ولا يمبتن

 

تقويت وحدت اجتماعي و انگيزه و بينش انقلابي در سطح ملي و . 44

جهاني ازطريق تبيين علمي و تشريح دستاوردهاي عملي نظام امت و 

ويژه هي سياسي اسلام بهاارزشبخشي به در تحقق فقيهولايت امامت و

و  بر نگرش عميق توحيديجانبه مبتنيهمه آزادي و عدالتاستقلال، 

ير انقلاب گذار کبره( بنيان) ينيخمويژه سيره و بيانات حضرت امام به

 2اسلامي ايران.

 

 

 9و7و3و2و1اصل

 15و13و11و

 

سیاسیتدابیر  

 

 

 ،يمشارکت مردم ،ينيد يسالارمردم تيحفظ و تقو .45

 ياسيعدالت و ثبات س

 شيمنظور افزابه يمردم يهاتشکل تيگسترش و تقو .4۶

 ويژهمسئولانه و خلاق عموم مردم  به . ارتقاء حضور و مشارکت45

 هاريگيها و تصميمسازينخبگان جوان و انقلابي در روند تصميم

سازي ساختارهاي گفتگوي آزاد، ازطريق طراحي، ساخت و نهادينه

 

 و9و9و۶و2اصل

 15و12و11و11

                                                
 گردد.شکل فوق پيشنهاد ميبه 43راستا اصلاح و تکميل تدبير پردازي اسلامي ايجاد امنيت عمومي در جامعه، در ابعاد مختلف است که در همين هاي اساسي در جامعهترين نيازهاي هر جامعه و اولويتشک يکي از مهم . بدون 1

حضرت امام خميني)ره(  هايکه توجه مستمر به انديشهپذير نيست؛ چنانامامت و انديشه ولايت فقيه امکانهاي انقلابي آحاد مردم مسلمان در ضمن نظام امت و کلمه حول انگيزهسلامي بدون وحدت هاي بلند تمدني انقلاب ابخشي به آرمان. تحقق 2

 گردد.شکل فوق پيشنهاد ميبه 44ح و تکميل تدبير لويت و اهميت زيادي برخوردار است؛ لذا اصلاعنوان بنيانگذار اين حرکت عميق نيز در همين راستا از اوبه
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سیاسیتدابیر   نظام يساختار درون ميو تحک ياجتماع هيسرما 

 

 ورزي جوانانانديشه هايتشکلمند و اخلاقي درجهت تقويت قاعده

در کنار تقويت ساختارهاي رسمي و انتخاباتي موجود در عرصه 

 1ريزي حاکميتي.گذاري و برنامهتقنين، سياست

 

 تدابیر

 سیاسی

 يمو نقد عل يابيمنظور ارزبه يشيآزاداند يفضا تيتقو .47

تمر مس حيتصح يگذشته و حال برا يو عملکردها هااستيس

 يانقلاب اسلام ريآن و حفظ مس

بر ارکان و  ياو رسانه يمردم ،ينظارت رسم يارتقا .49

و  يقيحق تياز تداخل منافع شخص يريشگينظام و پ ياجزا

 ضيمسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبع يحقوق

 يتيريدر سطوح مد ژهيوبا مفسدان به

 

عيين ضوابط ت ازطريق مبارزه قاطع با فساد در حاکميتپيشگيري و . 4۶

سازي و گسترش ساختارهاي نظارت مردمي بر عادلانه و شفاف

فرايندهاي تخصيص امکانات و امتيازات دولتي، درآمد، ثروت و 

مداران ي فعاليت سياستهانهيهزمعيشت مسئولان حکومتي و منابع و 

 2مجازات قاطع متخلفان و مجرمان.و 

 

 

 11و1اصل

 

 تدابیر

 سیاسی

 يدر قانون اساس شدهينيبشيپ يهاکامل ضمانت ياجرا .49

 جيو آموزش و ترو يو اجتماع يفرد يهايدر حوزه آزاد

 در آحاد ياحساس آزاد تيو تقو يشهروند فيحقوق و تکال

  

                                                
ويژه هباسلامي که بسترساز حضور مردم  بازمهندسي و توسعة ساختارها و نهادهاي بومي :ست ازا طور ويژه و اساسي عبارتهاي اسلامي بهبر انديشهأمين عدالت و آزادي در جامعه مبتنيسالاري ديني، مشارکت مردم و تردمحل تقويت م. راه 1

توسعة ساختارهاي حضور و مشارکت  که فاقد تأکيد بر) 49و  4۶، 45جاي تدابير گيري و اجرايي و نظارت است؛ بنابراين تدبير فوق بهتصميم يندهايبر فراريزي علاوهگذاري و برنامهسازي، تقنين و سياستجوانان در فرايندهاي ناظر به تصميم

 گردد.( پيشنهاد ميسازي استژه جوانان در فرايندهاي تصميمويآزادانه و مسئولانه مردم به

 گردد.اي آن تدابير تنظيم و پيشنهاد ميجتکميل اين تدابير، تدبير فوق به با ترکيب و اصلاح و 51و  49، 47به ارتباط وثيق ميان موضوع تدابير . باتوجه 2
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 1جامعه

 صيصتخ يندهايفرا يسازضوابط عادلانه و شفاف نييتع .51

ان مسئول شتيدرآمد، ثروت و مع ،يدولت ازاتيامکانات و امت

 و استمدارانيس تيفعال يمال يهانهيو منابع و هز يحکومت

 2ياسيس يهاتشکل

 تدابیر

 سیاسی

به حد  آنان يالتزام عمل يبر مبنا رانيمسئولان و مد نشيگز. 51

عدالت،  يبه هنجارها شانيو اهتمام ا شتيکفاف در مع

 ييو پاسخگو ياعتماد، فداکار ،ييصداقت، راستگو

ارتقاء ساختارها و فرايندهاي انتخاب، آموزش و ارزيابي  بهبود و. 47

به حد  آنان يالتزام عمل يبر مبنا و مسئولان دولتي مديران عملکرد

عدالت، صداقت،  يبه هنجارها شانيو اهتمام ا شتيکفاف در مع

 3.تفکر انقلابي و خلّاقيي و گوپاسخ، ياعتماد، فداکار

 

 15و11و۶و2و1اصل

 

 تدابیر

 سیاسی

و  ياسينظام س يو ارتقا يتياقتدار حاکم تيتقو .52

 ديجد يهاکشور با روش يساختار ادار يسازمتناسب

 ريبگکشور حقوق تيجمع درصدکيکه کمتر از  ياگونهبه

 .دولت باشند

 

ارتقاء سطح کارآمدي حاکميت در اداره کشور ازطريق افزايش . 49

ي دولت و هابرنامهو  هااستيسسطح مباشرت مردم در اجراي 

با پرهيز  اقتصادي فرهنگي و يهاتيفعالدر حوزه  ويژهبه تمرکززدايي

 داري و تأکيد بر تقويت نقشاز حاکميت تدريجي الگوهاي سرمايه

 4گري دولت در تحقق پيشرفت و عدالت.تنظيم

 

 و11و11و9و3اصل

 15و12

                                                
 پيشنهادي تنظيم و ارائه شده است. 49، در ضمن تدبير 31تدبير پس از تکميل و ترکيب با محتواي  ريتدب نيا يمحتوا ـ 1

 آمده است. يشنهاديپ 4۶ ريتدب در ريتدب نيا يمحتوا ـ 2

 گردد.ينهاد مشکل فوق پيشبه 51لامي، اصلاح و تکميل تدبير العاده وجود کارگزاراني شايسته در حاکميت براي تأمين و تحقق اهداف تمدني انقلاب اسبه اهميت فوق. باتوجه 3

يا  داري وهاي سرمايهگاه دولت در نظام اسلامي با نظامسازي اسلامي و ضرورت توجه به تمايز جايپردازي و تمدنهاي موردنظر در جامعههاي اعمال حاکميت متناسب با اهداف و آرمانضرورت اصلاح مستمر ساختارهاي روشبه توجه. با 4

 گردد.پيشنهاد مي 31و  52جاي تدابير ت آن در اين زمينه، تدبير فوق بههاي حوزة فناوري و تأثيراپيشرفتياليستي، در کنار توجه به سوس
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 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 تدابیر

 نظامی

 ياماسل يجمهور هيعل ديتهد يريگاز شکل يريشگيپ .53

 ازدارندهب يدفاع هيبن تيو تقو يمردم جيگسترش بس ران،يا

جمهوري  و حرکت انقلابعليه گيري تهديد . پيشگيري از شکل49

، دي تهديهاحوزهتمامي گسترش بسيج مردمي در اسلامي ايران با 

له با جانبه در مقابآمادگي و اقدام همهتقويت بنيه دفاعي بازدارنده و 

-امنيتي و ارتقاء پدافند غيرعامل در مقياس ملي، منطقهانواع مخاطرات 

 1اي و جهاني.

 

 13و11و9و4و2اصل

 15و14و

 

 تدابیر

 روابط

 خارجی

اتحاد و انسجام مسلمانان  ميو تحک يمذاهب اسلام بيتقر .54

قدسات از اهانت به م زيو پره ينيبر مشترکات د ديتأک قياز طر

 يمذاهب اسلام

 تيدر جهان اسلام و حما يجهاد هيو روح تيعقلان جيترو .55

 فاءيو است بخشيآزاد يهاو نهضت ياسلام يهااز حرکت

 نيحقوق مردم فلسط

 

. تقريب مذاهب اسلامي و تحکيم اتحاد و انسجام مسلمانان با تأکيد 51

 ديانامذاهب و بر مشترکات ديني و پرهيز از اهانت به مقدسات ساير 

 هاحرکتو حمايت از  جانبههمه يهايهمکارالهي و تقويت و توسعه 

عليه نظام سلطه و سوداگران جهاني بخش ي آزاديهانهضتو 

درجهت توسعه اقتدار و عزت اسلام در سطح جهاني و پيگيري تحقق 

 2تمدن نوين اسلامي.

 

 3و2و1اصل

 13و12و11و9و

 

 تدابیر

 روابط

 خارجی

و  يمومع يپلماسيگسترش د ،ييگرابر چندجانبه ديتأک .5۶

 يالمللنيو صلح ب تيکمک به حکم

و کمک به  يعموم يپلماسيگسترش د ،ييگرابر چندجانبه ديتأک. 51

 ي ازطريق نهادسازي موازي و تأثيرگذاري فعالالمللنيب اصلاح ساختار

و استانداردهاي سازنده نظم  هامانيپي حقوقي، هانظامدر تعريف 

 

 13و11و۶و3و2اصل

                                                
 شود.شکل فوق پيشنهاد ميهتدبير ب، در جهت تأمين امنيت پايدار، اصلاح اين 53شده در تدبير بر نکات ذکره با انواع مخاطرات امنيتي علاوهجانبه در مقابلضرورت مستمر آمادگي و اقدام همه بهتوجه. با 1

 گردد.مي دشکل فوق پيشنهابر موارد مورداشاره در تدابير فوق، ترکيب و تکميل محتواي اين دو تدبير بهجانبه ميان مسلمانان و جبهة مقاومت اسلامي، علاوههاي همهو ضرورت تأکيد بر توسعه همکاري 55و  54به اشتراک و ارتباط موضوع تدابير توجه. با 2
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 اصول ارزیابی پیشنهاد تکمیلیمتن  متن سند الگو بخش

 1.حاکم بر جهان در مواجهه با نظام سلطه و سوداگران جهاني

 

  

                                                
 عادلات حاکم در نظام جهاني، براي دستيابي به افق و رسالت تمدني ملتدهي به مسلمانان و آزادگان جهان در ديپلماسي عمومي و ضرورت اهتمام ويژه به نهادسازي موازي و حضور فعال و مؤثر در توليد تعاريف و مبه ضرورت اولويت. باتوجه 1

تعريف يافتني نخواهد بود و اين امر نيز منوط به بازن در مقابل نظام سلطة جهاني تحققکه دستيابي به صلح در نظام جهاني بدون اتحاد و اقتدار مستضعفان و آزادگان جهاشود؛ چراپيشنهاد مي 5۶تکميل تدبير اح و بزرگ ايران، تدبير فوق در اصل

 ست.نظام جهاني ا برتدريجي ساختارها، نهادها، تعاريف و معادلات حاکم 
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 نمودارها

 ـ نمودار ساختار کارگروه ویژه بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 8

 

 



 84 

 نمودار فرایند فعالیتهای کارگروه ویژه بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتـ  2
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 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تکمیلارزیابی و  ـ نمودار فصلهای 9

 

  
 پیشرفتارزیابی الگوی و مبانی مبادی فصل اول: 

 مدل و اصول ارزیابی الگوی پیشرفت فصل دوم:

 سوم: ارزیابی کلان الگوی پیشرفتفصل 

 فصل چهارم: ارزیابی بخشی و تکمیل الگوی پیشرفت

 نیاز دارد دهدنتیجه می

 نیاز دارد دهدنتیجه می

 نیاز دارد دهدنتیجه می
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 ارزیابی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت )فصل اول(« مبادی و مبانی»نمودار  ـ 4
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 ارزیابی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)فصل دوم(« و اصول  مدل»ـ نمودار  5
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 اصول ارزیابی الگوی اسلامی ایرانی
جانبه سعادت و تکامل فردي و اجتماعي تا تحقق جامعه مهدوي و اينکه ايمان، انگيزه و بينش عميق اعتقاد به توانمندي دين اسلام و سرپرستي همه . رويکرد ديني:1

 ايراني است؛ـدهنده و عامل اساسي وحدت و حرکت جامعه در مسير پيشرفت اسلامياسلامي، جهت

 اصول رویکردی
ويژه م السلام( بهبيت)عليهخواهي، مبارزه با نظام استکبار و مجاهده مستمر اجتماعي بر محور اسلام و مکتب اهلاعتقاد به ضرورت انقلاب، تحول . رويکرد انقلابي:2

 سازي اسلامي و بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي؛به مرحله دولتباتوجه

 اهتمام به طراحي و اجراي الگوها، ساختارها، و فرايندهاي فراگير و هماهنگ بر پايه حرکت مؤمنانه در قالب نظام امام و امت درجهت تحقق . رويکرد تمدني:3
 سبک زندگي اسلامي.

 ايراني؛ـزا در وضعيت حال و آينده پيشرفت اسلاميزا و درونهاي برونضرورت توجه به تمامي مؤلفه . جامعيت:4

 ملاحظه هماهنگي دروني هر جزء سند الگو با ساير اجزاء، متناسب با ابعاد و موضوعات پيشرفت )مندرج در اصول محتوايي(؛  . انسجام:5 اصول روشی

 عوامل سازنده فرايند پيشرفت و انعکاس آن در تنظيم سند.  بندي کيفي و کمّيتوجه به نظام اولويت . توازن:۶

 گيري روحيه ايثار و مجاهدت؛لزوم توجه به پيشرفت همدلي اجتماعي بر پايه رشد معنويت و اخلاق بر مدار تولّي و تبرّي و شکل. اخلاق و معنويت: 7

 اصول محتوایی
 

 ي بر مدار تحقق توحيد؛سازپايه رشد تفکر، توليد نظام فکري و گفتمانلزوم توجه به پيشرفت بصيرت، خلاقيت و همفکري اجتماعي بر ورزي: . فکر و انديشه9

 هاي نافع، در جهت بسط قدرت اسلام؛لزوم توجه به پيشرفت همکاري و تعاون اجتماعي بر پايه رشد توليد علوم و فناوري. علم و فناوري: 9

 حفظ برتري بر پايه گسترش اقتدار سياسي، فرهنگي و اقتصادي در موازنه جهاني؛سازي جامعه و لزوم مصون. صيانت سياسي، فرهنگي و اقتصادي: 11
هاي ر عرصهسازي دگيري و تصميمضرورت حفظ و ارتقاء تعادل و توازن اجتماعي بر پايه اصلاح ساختارهاي تصميم. عدالت سياسي، فرهنگي و اقتصادي: 11

 سياسي، فرهنگي و اقتصادي؛

 لزوم توجه به مشارکت اجتماعي بر پايه کرامت و اعتماد عمومي در ارتباط بين حاکميت و مردم ؛. مشارکت سياسي، فرهنگي و اقتصادي: 12

ر موازنه د لزوم توجه به دگرگوني روند تحولات تعاريف و معادلات حاکم بر روند تحولات جامعه جهاني در جهت اعتلاء و غلبه کلمه توحيد . مقياس جهاني:13
 نظام جهاني؛

ي بر پايه هاي مقاومت جهانهاي متأله و جرياناي همراه با تفاهم و تعاون با تمدناي و فرامنطقهگذار در سطح منطقهلزوم حضور فعال و تأثير المللي:. مقياس بين14
 جانبه و انحلالي با جريان توسعه جهاني در جهت تحقق عدالت جهاني؛هاي اسلامي و غيراسلامي و نيز مواجهه همهها و دولتاصلاح ساختار روابط بين ملت

 سازي سبک زندگي اسلامي.وري در جهت بهينهاهتمام به رشد جريان نياز و ارضاء فردي و اجتماعي بر پايه ارتقاء بهره. مقياس ملي: 15
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 )فصل سوم( وی پیشرفتالگ انارزیابی کلنمودار  ـ  6

 

 


