
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پيشرفت  ايراني -مركز الگوي اسالمياين شماره با همكاري 
 منتشر شده است.



در قم تأسيس گرديد. هدف از  1383انجمن مطالعات سياسي حوزه در بهمن ماه سال 
تعميق و توسعه مباحث تخصصي دانش سياسي اسالم، تقويت و  ،تأسيس اين انجمن

هاي اسالمي گري، آزادانديشي، نقد و مناظره مبتني بر آموزهپردازي، پرسشگسترش نظريه
نامه سياست متعاليه را در زمينه دانش است. انجمن به منظور دستيابي به اهداف خود فصل

 كند:سياسي اسالم با اهداف زير منتشر مي
ها در زمينه انجام وظايف حوزوي در عرصه تبيين، ترويج و ارائه جديدترين يافته .1

 السالم؛هاي قرآن و مكتب اهل بيت عليهماسالمي مبتني بر آموزه -مطالعات سياسي
 گويي به نيازهاي عيني جامعه اسالمي ايران در زمينه مطالعات اسالمي سياسي؛پاسخ .2
 هاي نظري؛ت اسالمي و پاسخ به چالشمعرفي بنيادهاي نظري سياس .3
 تبيين تفكر اسالمي شيعي در عرصه انديشه سياسي؛ .4
 تالش در توليد فكر و انديشه سياسي ديني بومي؛ .5
ارتقاي سطح علمي استادان و تأمين منابع فقه سياسي، فلسفه و كالم سياسي، اخالق  .6

 هاي حوزوي؛سياسي و ديگر گرايش
 تأسيس رشته مطالعات سياسي اسالمي؛سازي براي زمينه .7
 گيري از علوم اسالمي؛هاي سياسي سكوالريستي با بهرهنظريه. نقد و بررسي 8
 فكري جهان اسالم؛  -هاي سياسيها و جريان. نقد انديشه9

 متعاليه.. بررسي ديگر مكاتب سياسي از منظر حكمت 10

 

 

 
 
 

  

و با  هاي علميهحوزهشوراي عالي  24/6/1387مورخ  585مصوبه به استناد 
توجه به ارزيابي كميسيون نشريات علمي حوزه، شوراي اعطاي مجوزها و امتيازات 

 ليهفصلنامه سياست متعابه  علمي پژوهشيرتبه  4/4/1392جلسه مورخ علمي، در 
 اعطا گرديد.

شوراي عالي  21/3/1387 مورخ 625ماده واحده مصوبه جلسه به استناد 
صوبات شوراي عالي حوزه علميه قم در خصوص اعطاي امتياز مانقالب فرهنگي، 

هاي علمي و واحدهاي پژوهشي و هاي علمي، قطبمجالت علمي، تأسيس انجمن
پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي در حوزه، هاي نظريههمچنين امتيازات كرسي

هاي علميه زهها و حوداراي اعتبار رسمي بوده و موجد امتيازات قانوني در دانشگاه
 باشد.مي

 :شودهاي استنادي زير نمايه مياين فصلنامه در پايگاه
 . پايگاه استنادي جهاد دانشگاهي2 (ISC). پايگاه استنادي جهان اسالم 1
 . پايگاه استنادي مگ ايران4  گز. پايگاه استنادي نورم3
5 .  (www. Pajoohaan.ir) كتابخوان پژوهان نمايه شده در
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 جهت مقاالتنگارش و تدوين  راهنماي

 پژوهشي سياست متعاليه -چاپ در فصلنامه علمي

هاي جديد مقاالت ارسالي بايد به ارائه يافتهالف) 
يا روش جديد در حل مسائل  هاهپژوهشي يا ارائه نظري

اي كه جامعه علمي آن را بپردازد؛ به گونه و توسعه علم
 .پژوهش تلقي كند

 ب) شرايط مقاله ارسالي به فصلنامه
 بيشتر نباشد. كلمه 7000مقاله از  .1
تايپ و فايل آن به دفتر   wordمقاله در محيط .2

 .ارسال شوديا به ايميل مجله 
انگليسي ، عربي و مقاله داراي چكيده فارسي .3

 .باشد كلمه) 150(حداكثر در 
رتبه علمي نويسنده، شماره تماس و پست  .4

 .شودصفحه نخست مقاله درج الكترونيك در پاورقي
درج التين اسامي و اصطالحات مهجور در پايين  .5

 .هر صفحه، ضروري است
مقاله ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي  .6

ها همايشچاپ و يا همزمان به ساير مجالت يا 
 .فرستاده شده باشد

 ج) شيوه ارجاع به منابع
به جاي ذكر منابع در پاورقي يا پايان هر مقاله،  .1

پايان هر نقل قول مستقيم يا غيرمستقيم، مرجع در 
 :صورت ذكر شود مورد نظر بدين

 ).24 :1ق، ج  1325(نراقي، 
با تاريخ اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر  .2

با حروف الفبا مشخص استفاده شده، انتشار يكسان 
 )24: 1ق الف، ج1325نراقي، (گردد: 

يك نويسنده اگر همزمان به دو اثر يا بيشتر از  .3
 ارجاع شود، به اين صورت درج گردد:

 )134: 2، ج1391و  24: 1، ج1388(مطهري، 
در صورت تعدد منابع، بينشان عالمت مميز (/) . 4

 استفاده شود.
اگر نام خانوادگي مؤلفان مشابه باشد، نام آنها نيز  .5

 شود.ذكر مي

به آيه قرآن، بدين صورت آدرس صورت استناد  .6
 )1): 2(بقره ( :داده شود

اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند، فقط  .7
و «خانوادگي يك نفر را آورده و با ذكر واژه نام

 .اشاره شود ساير مؤلفانبه  »ديگران
اي فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه .8

با  »خانوادگينام«جداگانه و به ترتيب حروف الفبا 
نامه و منابع الكترونيكي تفكيك كتاب، مجله، پايان

 :تنظيم گرددبه صورت زير 
 الف) براي كتاب

خانوادگي، نام، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، نام
، نام ناشر، نوبت چاپ (در صورت تجديد انتشارمحل 
 .، سال انتشار)چاپ

 ب) براي مقاله
، نام نشريه يا »عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، 

 .شماره نشريه يا مجموعهمجموعه، سال انتشار، 
در صورت تعدد آثار منتشرشده از يك مؤلف تذكر: 

 در سال واحد، جهت نماياندن ترتيب انتشار، يا حروف
 .متمايز شوند ...الف، ب، ج و

 در پايان مقاله و قبل از منابع و مآخذ، بخشي به .9
ها براي ارجاعات توضيحي آورده عنوان يادداشت

 .شود
 نامهج) پايان

ه ـنامپايان» هـنامعنوان پايان«ام، ـخانوادگي، نامـن
دكتري، رشته، دانشكده، دانشگاه،  كارشناسي ارشد/

 سال دفاع.
 د) منابع الكترونيكي

 نشاني اينترنتي.» عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، 
 هـ) مشخصات نويسنده

هاي جداگانه به مقاله اين مشخصات در برگ
 :ضميمه گردد

، سمت كنوني، )خانوادگي، رزومه (سابقه علمينام و نام
 اقامت، نشاني مركز علمي، پست محل آدرس

 .تماس همراه، منزل و محل كار الكترونيكي، شماره
 .فصلنامه در ويرايش مقاالت آزاد است )و

 شوند.ز) مقاالت ارسالي عودت داده نمي
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 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  شانزدهمشماره 
  96بهار 

 اللهيمقام خالفت
 انسان و الگوي اسالمي

 پيشرفت
 )24تا  7(

 هي انساناللّمقام خالفت
 و الگوي اسالمي پيشرفت

 ∗0Fاهللا قربانيقدرت
 3/11/1395 تاريخ دريافت:

 19/12/1395 تاريخ تأييد:
 

 چكيده

هاي الهي اسالم، هم به بعد مادي و هم به بعد  الگوي اسالمي پيشرفت، ملهم از آموزه
شناختي اين الگو، حائز اهميت بسيار بااليي  نظر دارد؛ لذا فهم انسان معنوي زندگي انسان

اللهي انسان، مبدأ و معاد و مسير تكاملي زندگي  ي خالفت است. قرآن كريم با طرح آموزه
بر آن را  بشر را ترسيم كرده، و علت شايستگي انسان براي حكومت الهي، و نتايج مترتب

بخشي به  ها در فعليت كارگيري آن ودات و بهبيان نموده است؛ تسخير ديگر موج
هاست. اين مسأله حائز چنان ظرفيت بااليي است كه  اي از آن هاي انسان، نمونه قابليت

عنوان  تواند معناي خاصي را به الگوي الهي پيشرفت ببخشد. در اين رويكرد، به مي
ي  نوي خود همهجانشين خدا بر روي زمين، موظف است براي پيشرفت مادي و مع

ها  استفاده از آن حال در مقابل سوء خدمت بگيرد؛ و در عين هاي الهي را به نعمت
اللهي انسان، هم شايستگي و هم مسئوليت اوست و بر  رو، خالفت پذير باشد. از اين مسئوليت

ي ابعاد مادي، معنوي، فردي و اجتماعي  در همه -ضرورت تالش براي پيشرفت و تعالي 
 گذارد. ر صحه ميزندگي بش

 
 كليدي: هايواژه

 اللهي، پيشرفت، الگوي اسالمي، عقل، اختيار. خالفت
  

                                                      
 ).(qorbani48@gmail.comار فلسفه دانشگاه خوارزمي تهران دانشي ∗

 انسان



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي
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 مقدمه
ترين مبناي الگوي غربي و مدرن توسعه است. در اين  مداري، مهم محوري و انسان انسان

الگو، انسان كليت هستي (يعني سعادت حقيقي) خود را در حيات دنيوي خالصه كرده 
داند، تنها  كه تنها علوم تجربي را متكفل تمهيد مقدمات معاش دنيوي مي جايي آناست؛ و از 

هاي مادي و حتي مابعدالطبيعي خود را نيز تنها  به اين علوم چشم اميد دوخته و پاسخ پرسش
ترين مباني مابعدالطبيعي الگوي پيشرفت در دنياي  ترتيب، مهم جويد. بدين ها پي مي از آن

كه دو  محوري نهفته است؛ ضمن اينمحوري، دنيامحوري و علمي: انسان همدرن، در سه مولف
ي  ي مابعدالطبيعي انسان مدرن است. شاكله ي انديشه ي اخير نيز منتج از نحوه مؤلفه
ي ماهيت پيشرفت و شكوفايي  كننده ي تعيين ترين مؤلفه شناسي جديد غربي، مهم انسان

 تمدني غرب است.
ي علوم تجربي و تسخير  عي اگرچه منجر به پيشرفت فزايندهچنين الگوي مابعدالطبي

تر انسان شده و تكنولوژي جديد را براي  ي جهان طبيعت براي تمتع بيش كننده خيره
كارگيري افراطي آن  خدمت گرفته است، اما به ي طبيعت به هاي نهفته سازي انرژي ذخيره

و آرامش بشر منجر شود. عنوان بستر حيات  تخريب جهان طبيعت به  ممكن است به
ي تكنولوژي مدرن بر  ي غربي، خطر ناشي از غلبه هايدگر، فيلسوف آلماني منتقد مدرنيته

داند. در واقع، تصوير  تر از خطر جنگ جهاني سوم مي زندگي انسان معاصر را بيش
هاي  شناسي غيرحقيقي، منجر به استفاده گيري انسان كاريكاتوري مدرن از انسان و شكل

هاي نادرست از علوم طبيعي و غفلت از نقش عوالم  رست از جهان طبيعت و تلقيناد
توان  غيرمادي و علوم انساني و ديني و مابعدالطبيعي در زندگي انسان گرديده است كه مي

 )14: 1375(هايدگر، تعبير كرد.  "بحران معنوي انسان معاصر"از آن به 
شناسي  توان از انسان است كه در آن ميبيني توحيدي  درمقابل، اسالم مجهز به جهان

راستين و حقيقي در كنار خداشناسي توحيدي سخن گفت. در اين نگرش، هستي انسان تنها 
ي خدا، و سپس جانشين و  رو، او ابتدا عبد و بنده شود. از اين در كنار و در پرتو خدا معنا مي

ي او  عهده اداني زمين بري تشكيل حكومت الهي و آب ي او در زمين است كه وظيفه خليفه
ترين ابزار آباداني زمين نيز استفاده از دانش و معرفت تجربي و طبيعي  نهاده شده است؛ مهم

شود نشان داده شود كه  است. بنابراين با نظر به اين واقعيت، در اين تحقيق تالش مي
راي نقش مهمي در شناسي توحيدي، دا مثابه يكي از مباني بنيادي انسان اللهي انسان به خالفت

توان با محوريت اين  تعيين جايگاه، كاركرد و مسئوليت انسان در اين جهان است و مي
رو،  آموزه، تصوير جديدي از جايگاه انسان در الگوي اسالمي پيشرفت ترسيم كرد. از اين

اللهي انسان، تالش  در اين تحقيق با نظر به تأكيدات برخي آيات قرآني بر مقام خالفت
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 اللهيمقام خالفت
 انسان و الگوي اسالمي

 پيشرفت
 )24تا  7(

ود تا ابتدا ابعاد گوناگون آن تبيين گردد و سپس استدالل شود كه چگونه جايگاه ش مي
شناسي معاصر را بازسازي و اصالح  شناختي و علمي به انسان تواند نگاه معرفت اللهي مي خليفه

هاي علوم انساني به اين مهم توجه داشت و مباني  پردازي توان در نظريه نمايد و چگونه مي
كار گرفت. بنابراين، فرضيه مورد  اختي كارآمدي در الگوهاي پيشرفت بهشن نظري انسان

با طرح مسأله  -نظر اين تحقيق آن است كه تصوير حقيقي قرآن از منزلت انسان 
تواند در تعريف شأن  دادن عظمت وجودي و معرفتي او مي ي نشان واسطه به -اللهي  خالفت

هاي علوم انساني كنوني تأثير بگذارد و نگرششناختي و  و جايگاه انسان در نظريات انسان
دانند،  هايي كه انسان را داراي منشأ حيواني و مادي ميگرايانه يا مكانيستي و يا نگرش مادي

شناختي در  ي انسان عنوان مقدمه تواند به اي ميتعديل و اصالح كند. حصول چنين نتيجه
 و اسالمي باشد.ي نظريات و الگوهاي پيشرفت از منظر توحيدي  ارائه

 شناسي پيشرفت اسالمي اللهي انسان در انسان اهميت پرسش از خالفت
ترين مبناي الگوي اسالمي پيشرفت است؛ زيرا  شناسي كارآمد مهم رسد انسان به نظر مي

ي معارف بشري بدون  ي علوم بشري مقدم است، بلكه مجموعه شناسي بر همه تنها انسان نه
شناسي مرتبط با  ويژه اگر انسان اً ناقص و ناكارآمد هستند؛ بهشناسي صحيح، تقريب انسان

شناسي مقدم بر و  عبارت ديگر، انسان ي تصوير درست از انسان باشد. به ها، ناتوان از ارائه آن
ها و علوم، حتي علوم ديني و الهي است؛ چون توحيد و خداشناسي نيز ي دانش مقوم همه

توان گفت هيچ علم انساني بدون شناخت  اين دليل مي شناسي ناكارآمدند. به بدون انسان
دهد، بدون شناخت روح  آيد و چون حقيقت انسان را روح او تشكيل مي دست نمي انسان به

شناسي داراي . پس انسان)21: 14، ج1390(جوادي آملي، و روان، شناسايي انسان امكان ندارد 
 اسد و در اين ميدان بزرگ معرفتياهميتي دو چندان است؛ زيرا اگر انسان خود را نشن

 سازد با چشم بسته وارد شود، يقيناً به خطا رفته و كل زندگي و سعادت خود را نابود مي
 .)172(همان: 

بر شناخت ماهيت وجودي و معرفتي؛ و نيز  شناسي حقيقي مترتب از سوي ديگر، انسان
ست؛ زيرا تنها از طريق منزلت و جايگاه او در كل نظام هستي، از جمله در نسبت با خدا

بيني  ويژه روح و جسم انسان و سپس تعيين ماهيت نگرش و جهان شناخت ابعاد وجودي، به
ي ارزش و جايگاه آدمي در نظام هستي داوري كرد. بر اين  توان درباره اوست كه مي

شناسي تأكيد كرده و  ي علوم بشري بر انسان توان بر اهميت وابستگي همه اساس مي
برداري از علوم تجربي نيز در قلمرو انسانيت انسان است، به  نمود؛ چون بهره استدالل

بر  مبتني -چون اخالق  -كه تمامي علوم انساني و اجتماعي  شناسي متكي است و اين انسان
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هاي چنين علومي قلمداد  فرض ي پيش كننده شناسي تأمين شناسي است؛ زيرا انسان انسان
 .)22(همان: شود  مي

ي ابعاد مادي و  شناسي در الگوي اسالمي پيشرفت، در همه نظر به محوريت انسان حال با
ي معارف تجربي، انساني، اجتماعي،  معنوي آن؛ و نيز كاربرد اساسي آن در كليت همه

هاي بنيادي قرآني كه ما را در انجام اين مهم (تحقق  مابعدالطبيعي و ديني، يكي از آموزه
كند، اشارات و تأكيدات اين كتاب الهي به مقام  يشناسي حقيقي) كمك م انسان

تنها منزلت، كرامت و جايگاه انسان را در نسبت با  اللهي انسان است. اين آموزه نه خالفت
هايي  مندي يابي انسان به اين مقام، توان دهد، بلكه علل دست خدا و ديگر موجودات نشان مي

عبارت  شمارد. به نتايج مترتب بر آن را برميويژه  آورد و به دست مي كه او با اين مقام به
ها و  كند كه در انسان چه شايستگي اللهي انسان، هم بيان مي ديگر، اشارات قرآني بر خالفت

كه داشتن چنين شأني داراي نتايج  استعدادهايي وجود داشته كه اليق اين مقام شده و هم اين
هاي ها ابتالي آدمي به آزمون آني  معرفتي، اخالقي، سياسي و غيره است كه از جمله

هاي فراوان و انجام جهاد دروني و بيروني است كه  ها و مصيبت فرسا و گذر از سختي طاقت
هاي  اللهي او را فعليت بخشد. براي چنين امري، انبياء و انسان ي خليفه تواند مقام بالقوه مي

 كامل نمونه بارزي هستند.
ي عظمت بيكران الهي آدمي و  كننده ي انسان داللتالله بنابراين، تبيين ابعاد خالفت

كه حق تعالي ديگر موجودات را طفيل هستي او  ي اوست؛ طوري وجود نامتناهي و پيچيده
توان با صرف  كه با چنين موجود عظيم و وااليي نمي قرار داده است. و هم اين

گرايانه رفتار كرد؛  مادهي  شناسانه شناسانه يا جامعه هاي تجربي و نگاه زيستپردازي نظريه
با وقوف به  -هاي قرآني  هاي معرفتي ما، با استفاده از آموزه دليل محدوديت بلكه بايستي، به

شناسانه و جديد در علوم انساني را  هاي انسان نگرش -ي آن  ابعاد گستره و اسرار پيچيده
د در تأمين مباني توان بازسازي كرده و تصويري نو و قرآني از انسان ترسيم كرد؛ كه مي

 شناختي الگوي اسالمي پيشرفت مورد استفاده قرار گيرد. انسان

 اللهي انسان در قرآن هاي خالفت ويژگي
قرآن كه كتاب تبيين راه رستگاري حقيقي انسان است، در راستاي اين مسأله به تبيين 

آيات اين كتاب ي  كه همه جايي اللهي بشر اشاره دارد. از آن ابعاد گوناگون هستي و خالفت
ها  توان گفت همه يا اكثر آن طور مستقيم و غيرمستقيم با انسان سروكار دارند، لذا مي به
اللهي انسان در قالب عقيده، اخالق و  هاي گوناگون خالفت گر جنبه طرق مختلفي بيان به

سره تفسير  ي آيات قرآن كريم يك همه«اهللا جوادي آملي:  ي آيت ايمان هستند. به گفته
ي  اللهي اوست و هم از اين روست كه تنها آيه اللهي و تشريح خصايص خليفه مقام خليفه
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ي آيات قرآن دانست؛ زيرا هدف  توان همتاي همه لحاظ اهميت، مي خالفت انسان را به
مقام منيع خالفت الهي  كمال نهايي بار يابد و به ي آيات اين است كه انسان متكامل به همه

دادن اهميت  كار قرآن براي نشان . در اين زمينه راه)280: 14، ج1390ي آملي، (جواد» نايل گردد
دادن ساختار وجودي، آشكار ساختن راز آفرينش و مميزات  اللهي انسان، ابتدا نشان خالفت

نمايي مقام جانشيني انسان با تأكيدبر  انسان نسبت به ديگر موجودات، و سپس بزرگ
وست. بنابراين اشارات متعدد آيات الهي بر طبيعت دو بعدي محوريت تعليم اسماء الهي به ا

دست خدا، در  شدن آدمي به ويژه آفريده انسان و اصالت بعد روحاني او بر بعد جسماني، به
ي:  طور كه اين واقعيت در آيه اللهي او داراي اهميت خاصي است. همان فهم جايگاه خالفت

»خَلْقًا آخَرَ فَتَب أَنشَأْنَاه ينَثُمقنُ الْخَالسأَح اللَّه ك1)14(مومنون: »ارF1  مورد تأكيد قرار گرفته
لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ « 2F2؛)9(سجده: »ثُم سواه ونَفَخَ فيه من روحه«است. و نيز در آيات: 

 4F4؛)72؛ ص:29(حجر: »روحي فَقَعواْ لَه ساجِدينَ فَإِذَا سويتُه و َنَفَخْت فيه من« 3F3؛)4(تين: »تَقْوِيمٍ
»يدبِي ا خَلَقْتمل دجأَن تَس كنَعا مم يسلا إِب75(ص: »قَالَ ي(5F5  ،جوادي آملي)56و  50: 1390( .

ي منزلت،  فرد آن است كه تنها او را شايسته گونه آفرينش ممتاز و منحصر به اهميت اين
 .)24-26: 1، ج1386فر،  (حيدريسازد  اللهي خدا مي كرامت و خالفت

از سوي ديگر، انسان تنها موجودي است كه توانسته است به اسماء و صفات الهي 
ويژه مالئك فراتر برده  ي آفريدگان، به آگاهي يابد كه اين امر قلمرو بصيرت او را از همه

تواند به رستگاري  كه مي هاست ها برتري جسته است؛ طبيعتاً با عمل طبق آن و بر آن
دادن و تعليم اسماء الهي به انسان، در سه گونه از آيات قران  حقيقي دست يابد. نشان

شوند و صفات خدا چون  ها تنها اسماء الهي معرفي مي شود: اول آياتي كه در آن مالحظه مي
ش خود، شود كه با تال شود و از انسان خواسته مي كمال، حيات، علم و قدرت برشمرده مي

. در )30-31؛ بقره:4؛ حديد:115؛ بقره:6(انشقاق:اهللا پيش گرفته، به قرب حق نائل آيد  سلوك الي
ها با عمل  كند كه آن دومين گروه از آيات قرآن از آن دسته از انبياء و اولياي الهي ياد مي

به دستورات و رهنمودهاي الهي به حيات حقيقي دست يافتند؛ و در بخش سوم آياتي 
سوي خدا دعوت  ها براي سير به ها را خطاب قرار داده و از آن ي انسان هستند كه همه

ي محوري و مهم اين آيات آن است كه  . نكته)280-281: 14، ج1390(جوادي آملي، شود  مي

                                                      
 گاه [جنين را در] آفرينشى ديگر پديد آورديم؛ آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است. . آن1
 اندام كرد و از روح خويش در او دميد. درستگاه او را  . آن2
 . براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم.3
 . پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد.4
 چيز تو را مانع شد كه براى چيزى كه به دستان قدرت خويش خلق كردم. . فرمود اى ابليس چه5
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ها  ي انسان ي اول امري بالقوه است و لذا همه اللهي در درجه ها به مقام خالفت اتصاف انسان
 يابي به آن را دارا هستند. خود شايستگي دست با جهد و تالش

اللهي انسان تاكيد جا بايستي بر اهميت تعليم اسماء و ارتباط آن با تحقق خالفتاين در
دست  هاي خاصي كه انسان به دهند آگاهيخاص داشت، زيرا متن آيات قرآن نشان مي

سازد. در  اللهي مي سزاوار خليفه يابد، او را ها به قرب حق بار مي آورد و با استفاده از آن مي
و  )31-31(بقره:  7F2»قَالَ إِنِّي أَعلَم ما الَ تَعلَمونَ«و  6F1»وعلَّم آدم األَسماء...«واقع متن آيات: 

گر ارزش بسيار واالي تعليم اسماء  بيان 8F3)30(حجر:  »فَسجد الْمآلئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ«ي:  آيه
ي همين تعليم اسماء است كه فرشتگان  واسطه هاست؛ زيرا به الهي از سوي خدا به انسان

وجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِه «ي:  كنند. طبق مفاد آيه دستور خداوند متعال بر انسان سجده مي به
تنها راهبر خود، بلكه  يابد كه نه مقامي دست مي بهچنين انساني  )122(انعام:  9F4»في النَّاسِ

تواند به مقام وساطت  عبارت ديگر، انسان مي راهنماي ديگران به كمال حقيقي است. به
بخشي به ديگر موجودات هستي نيز  ي ايجاد و كمال خطاب الهي دست يافته و واسطه

(جوادي آملي، اي او باشند  بخشي واسطه جاكه مالئك و جنيان نيازمند نقش فيض گردد؛ تا آن

 .)59همان: 
وإِذْ قَالَ «چون:  هم -اللهي آدمي كه در آيات مختلفي  بنابراين با نظر به اهميت خالفت

ثُم جعلْنَاكُم خَالَئف في األَرضِ من « 10F5؛)30(بقره: »ربك للْمالَئكَةِ إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً
يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ « 11F6؛)14(يونس: »لنَنظُرَ كَيف تَعملُونَبعدهم 

وإِذ ابتَلَى إِبرَاهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهنَّ قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ « 12F7؛)26(ص: »النَّاسِ بِالْحقِّ
هاي متفاوت مورد تأكيد قرار  هاي گوناگون و با روش در موقعيت - 13F8)124ره:(بق »إِماما

ي اول خطاب خداوند به  توان به منزلت خاص انسان وقوف يافت. آيه گرفته است، مي
عنوان خليفه الهي،  سازي مالئكه نسبت انتخاب انسان به مالئكه است كه در آن ضمن آگاه

                                                      
 . [خدا] همه [معانى] نامها را به آدم آموخت. و 1
 دانيد. دانم كه شما نمى . من چيزى مى2
 . پس فرشتگان همگى يكسره سجده كردند.3
 . براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن در ميان مردم راه برود.4
 . چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشت.5
 كنيد. شما را پس از آنان در زمين جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مى. آنگاه 6
 . اى داوود ما تو را در زمين خليفه [و جانشين] گردانيديم پس ميان مردم به حق داورى كن.7
من  . و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى آن همه را به انجام رسانيد [خدا به او] فرمود8

 تو را پيشواى مردم قرار دادم. 
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ها را مورد تأكيد قرار  اب و برتري ذاتي آدمي بر آنها از فهم علت اين انتخ ناتواني آن
ها مورد خطاب الهي هستند تا آزمايش شوند و نشان  ي دوم، خود انسان دهد. در آيه مي

كنند. در آيات سوم و چهارم، حضرت  اللهي چگونه رفتار مي دهند با داشتن مقام خليفه
شود كه  گردند و بيان مي مردم معرفي مي عنوان انبياء الهي و خليفه و امام داوود و ابراهيم به

كه نتيجه خالفت الهي  -حق و از شرايط اعطاي امامت  از لوازم خالفت الهي، قضاوت به
ي  دهند كه همه هاي متعدد الهي است. آيات فوق نشان مي سرافرازي در آزمون -است 

مهم اين است  ي آدميان مورد خطاب الهي هستند و استثنايي مطرح نشده است؛ بلكه نكته
طور نيست كه در مقام  هاست؛ اما اين ي انسان كه در درجه اول، كرامتي ذاتي براي همه

عبارت ديگر، خليفه خدا بودن يك كرامت و  ها به فعليت رسده باشد. به ي آن عمل در همه
لحاظ اين صفت ذاتي،  ها به ي انسان رو، همه هاست و از همين ي انسان منزلت كلي براي همه

ي  دهنده رسد (كه نشان ها به فعليت نمي ي آن ي تكريم هستند؛ اما ضرورتاً در همه ايستهش
ي  بودن آن است). پس انسان موجودي است كه بين مقام كلّي و اوليه بعد اكتسابي

و  116(جوادي آملي، همان: ص اللهي تا تحقق بالفعل آن در صيرورت و حركت است  خالفت

تواند شدت و ضعف داشته  انسان امري بالقوه و تشكيكي است و مي اللهي ؛ يعني خالفت)119
اللهي مشكك انسان تا حدي است كه بخش زيادي از  باشد. از سوي ديگر، اهميت خالفت

كه اين  جايي گيرد. از آن تعاليم انبياء الهي براي شكوفا ساختن آن مورد استفاده قرار مي
شدني نيست، بلكه تالش مستمر انسان  او زايلگاه از  صفت ذاتي و فطري انسان است، هيچ

طلبي او نيز مؤيد اين امر است  طور نامتناهي و جاودانگي در كسب فضايل گوناگون، به
. درنهايت )188و  176: 1، ج1374و عالمه طباطبائي،  174-181، 274، 282، 280، 265-266(جوادي آملي، همان: 

يابد و مقصود از آن  ن كامل است كه تجلي مياللهي انسان در انسا توان گفت، خالفت مي
نماي خداي  ي تمام اين است كه آدمي در صورت كمال انساني و صيرورت الهي، آئينه

كه از  سبحان شود و در امر خدانمايي از سوي خداوند خالفت و نيابت داشته باشد؛ تا آنان
نند به حد ظرفيت ي حق عاجزند، با وساطت انسان كامل بتوا واسطه ادراك و شهود بي

ي  خويش در خدابيني و ظرفيت انسان كامل در خدانمايي، به شهود حق و مشاهده
 .)175-176: 15، ج1389(جوادي آملي، العالمين نايل آيند  رب

تنها موجودي است كه از موهبت عقل و انديشه  براين، انسان در جهان هستي عالوه
چنين  خود را مورد تأمل و تعقل قرار دهد. هم هاي پيرامون تواند واقعيت برخودار است و مي

تواند داراي علومي باشد كه در ديگر موجودات نيست يا از سوي  تنها موجودي است كه مي
ها داده نشده است. از اين روست كه در آيات متعددي از قرآن ضمن تأكيدات  خدا به آن

خرد، بر اهميت  د از بيي تعقل و تفكر در انسان و تفكيك انسان خردمن فراوان بر قوه
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ي  آموزي بشر تنها با داشتن قوه كه علم شود، درحالي آموزي آدمي اشارات زيادي مي علم
الَّذي « 14F1؛)4(الرحمن:  »علَّمه الْبيانَ«عقل و انديشه ارتباط زيادي دارد. براي مثال؛ در آيات: 

گردد كه انسان موجودي آموزنده  اشاره مي 15F2؛)4-5(العلق:  »معلَّم بِالْقَلَمِ؛ علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَ
اُدع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ «ي:  است و خداوند اولين آموزگار اوست. و نيز در آيه

ن ضَلَّ عبِم لَمأَع وه كبنُ إِنَّ رسأَح يي هم بِالَّتلْهادجنَةِ وسظَةِ الْحعوالْمو لَمأَع وهو هبِيلن س
دهد  شود كه اين نشان مي انسان به حكمت و جدال احسن دعوت مي 16F3؛)125(نمل:  »بِالْمهتَدينَ

حكمت و جدال احسن، تنها براي موجودي امكان دارد كه از نعمت عقل و خرد برخوردار 
 (برايم باشد ي حكيمانه مختص انساني است كه داراي خرد سلي كه انديشه باشد و اين

 :1، ج1378؛ قرائتي، 172-180: 1، ج1376؛ مكارم شيرازي، 179: 1، ج1374تر رك: عالمه طباطبائي،  اطالع بيش

101-89( . 
ي علوم انسان را به دو گروه: علومي كه ذاتي و فطري  توان مجموعه در اين زمينه، مي

اند، تقسيم كرد. آيات قرآن مربوط به  وجود انسان هستند و علومي كه نسبت به او عارضي
طور فطري با  ي اول، آياتي كه داللت دارند انسان به اين امر، دو دسته هستند: دسته

اند كه انسان را درحال  ي دوم آياتي آفريده شده است؛ و دسته هاي علمي خاصي سرمايه
ي دوم بر  ي اول بر علوم و معارف الهي و فطري، و دسته دانند. دسته شدن، جاهل مي آفريده

. اهميت اين )155: 14، ج 1390(جوادي آملي، علوم و معارف تجربي و اكتسابي داللت دارند 
و نيز جايگاه انسان در دارا بودن بالفعل نوع اول و  اللهي دادن ارزش خالفت تفكيك، نشان

است كه تنها انسان داراي چنين صفت معرفتي است و بر   توانايي كسب نوع دوم، و نيز اين
 گردد. اين اساس فرايند تكاملي علمي و معنوي او تعريف مي

 اللهي به انسان علل اعطاي خالفت
توان به فلسفه و علل ديگر شايستگي  ان، ميبر تعليم اسماء و اسرار الهي به انس عالوه

شدن روح الهي  انسان در كسب اين مقام از زبان قرآن توجه داشت. دو بعدي بودن و دميده
طور  ترين عوامل يادشده هستند كه به در انسان، داشتن عقل و اختيار و آزادي از مهم

 كنيم. ها را بررسي مي مختصر آن
 وجودي دو بعدي است كه حقيقت وجودي او از دو بعدطوركه اشاره شد، انسان م همان

 نه هاي ذاتي انسان اين است كه جسماني و روحاني سرشته شده است؛ لذا از اولين ويژگي
                                                      

 . به او بيان آموخت.1
 تدريج به او] آموخت. دانست [به چه را كه انسان نمى ي قلم آموخت. آن وسيله كس كه به . همان2
اى] كه نيكوتر است مجادله نماى. در  با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوه. 3

 يافتگان [نيز] داناتر است. شده داناتر و او به [حال] راه پروردگار تو به [حال] كسى كه از راه او منحرفحقيقت 
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؛ 9؛ سجده:14(رك: مومنون:خداوند است، بلكه خداوند از روح الهي در او دميده است   تنها آفريده

دست خدا آفريده  ن نكته تأكيد دارند كه انسان به. اين آيات بر اي)75؛ ص:72؛ ص:29؛ حجر:4تين:
شدن روح الهي  ترين ساختار و مقارن با دميده شده و آفرينش او در بهترين شكل و معتدل

هيچ موجود ديگري  ي انسان، به در او بوده است. آيات قرآن چنين اوصافي را جز درباره
راوان خداوند بر خلقت الهي و توان چنين استنباط كرد كه تأكيد ف نسبت نداده است. مي

متمايز انسان از ديگر موجودات، بايد داراي علت و حكمتي بوده باشد؛ زيرا خداوند كه 
مورد  حكيم مطلق است، امكان ندارد فعل عبثي را از خود صادر نمايد و بر آن تأكيدات بي

ز طبيعت و ماوراي خداوند انسان را تلفيقي ا«اهللا جوادي آملي:  ي آيت گفته داشته باشد. به
طبيعت آفريد و با اين ويژگي، او را به كون جامع تبديل كرد تا هم در طبيعت صاحب 

. پس آفرينش الهي و )50: 14، ج1390(» نظر باشد و هم در ماوراي آن صاحب بصر گردد
صاحب روح الوهي بودن انسان، جايگاه و منزلت الهي و ذاتي او را در نظام هستي نشان 

اللهي است؛  كند كه چنين موجودي شايسته دريافت مقام خالفت به ما گوشزد ميدهد و  مي
 زيرا تنها اوست كه مهر و نشان الهي را برخود داشته و تصوير الوهيت بر روي زمين است.

ترين خصوصيات ذاتي انسان  ي آزاد نيز از مهم عالوه بر آفرينش الهي، اختيار و اراده
ي از ديگر موجودات هستي متمايز ساخته، بلكه منزلت خاصي كل است كه نه تنها او را به

ي آزاد و اختيار است  اللهي اوست؛ زيرا در پرتو اراده نيز به او بخشيده است و از علل خليفه
تواند سرنوشت خود را انتخاب كرده و سعادت يا شقاوت موقتي يا دائمي را  كه انسان مي

دهد كه انسان يك موجود ثابت و داراي ماهيت  براي خود رقم زند. اين واقعيت نشان مي
كند كه اوصاف  تغييرناپذير نيست، بلكه عقل و اختيار براي او اين امكان را فراهم مي

رو  وجودي، معرفتي و اخالقي خود را تغيير داده و هر آن به شكل جديدي درآيد. از اين
تي انسان و هاي ذا صيرورت و سيالن وجودي و عدم ثبات در شخصيت، از ويژگي

ي او از ديگر موجودات است و دقيقاً همين عامل او را در اعلي مرتبه يا  متمايزكننده
 نشاند. ترين سطح مخلوقات مي پايين

چون آزمون، ابتال، سختي و شدت  بر اين واقعيت، قرآن براي انسان از مراحلي هم مبتني
از انسان نام برده است. در ياد كرده و با تعابيري چون كافر و مؤمن، شاكر و غيرشاكر 

الَاكْرَاه في الدينِ قَد تَّبينَ الرُّشْد منَ الْغَي فَمنْ يكْفُرْ بِالطَّاغُوت ويؤْمن بِاللّه فَقَد «آيات: 
يملع يعمس اللّها ولَه امصالَانف ثْقَىةِ الْورْوبِالْع كستَم17؛)256 (بقره: »اسF1 »َّالتوي خَلَقَ الْماةَ ذيالْحو 

                                                      
خوبى آشكار شده است پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به  در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه به. 1

 چنگ زده است و خداوند شنواى داناست. خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوار كه آن را گسستن نيست
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زِيزُ الْغَفُورالْع وهلًا ومنُ عسأَح كُمأَي كُملُوبي18؛)2 (ملك: »لF1 » اضِ زِينَةً لَّهلَى الْأَرا علْنَا معإِنَّا ج
وقُلِ الْحقُّ من ربكُم فَمن شَاء فَلْيؤْمن ومن شَاء « 19F2؛)7 (كهف: »لنَبلُوهم أَيهم أَحسنُ عملًا

 »ولَقَد فَتَنَّا الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيعلَمنَّ اللَّه الَّذينَ صدقُوا ولَيعلَمنَّ الْكَاذبِينَ« 20F3؛)29 (كهف:» فَلْيكْفُرْ
ويژه اختياري و غيراجباري بودن  گردد. به به موارد مذكور اشاره و تأكيد مي 21F4؛)3 (عنكبوت:

ي عقل و اختيار انسان،  بر فاعليت مختار و عاقل بودن انسان است و در نتيجه دين مبتني
سازد و هم  تعيين عاقبت خوش يا بد فرجام در دستان خود اوست كه هم شخصيت او را مي

 22F5؛)39(نجم: »للْإِنسانِ إِلَّا ما سعى وأَن لَّيس«چنين در آيات:  اش را. هم سرانجام زندگي دنيوي
»أْتُمإِنْ أَسو كُمأَنفُسل نتُمسأَح نتُمس23؛)7(اسراء: »إِنْ أَحF6 » وها وهيعا سى لَهعسرَةَ واآلخ ادنْ أَرمو

حا فَلنَفْسه ومنْ أَساء فَعلَيها وما منْ عملَ صال24F7 »؛)19(اسراء: »مؤْمنٌ فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشْكُورا
بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع كب25؛)46(فصلت: »رF8 ي سعي و تالش به خود آدمي  گردد كه نتيجه اشاره مي

هاي هستي و هم منشا  عبارت ديگر، عقل و اختيار، هم منشأ شناخت واقعيت گردد. به برمي
ساز است و جايگاه و منزلت او را دچار سيالن  تاقدام و عمل و هم براي انسان مسئولي

؛ سيد 215: 13، ج1374؛ عالمه طباطبائي، 323-327: 14، ج 1390(جوادي آملي، كند  صعودي يا نزولي مي

. با نظر به اين واقعيت، آزادي و اختيار انسان از لوازم حقيقي )16-24: 1386محمدعلي ايازي، 
ي كرامت الهي  دهنده تنها نشان بردار است و نه كيكاللهي و ذاتيات هستي او و تش خالفت

عنوان  اش در فضايل و رذايل است. لذا با تلقي هبوط انسان به است، بلكه مبين فرايند تكاملي
آورد  توان گفت كه از نگاه قرآن كريم، آزادي حقيقي ره نمودي از آزادي حقيقي، مي

هاي  دل و صالح او در گرايشهاي نظري و محصول ع ي علمي انسان در گرايش احاطه

                                                      
 كه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده. . همان1
چه را كه بر زمين است زيورى براى آن قرار داديم تا آنان را بيازماييم كه كدام يك از  . در حقيقت ما آن2

 ايشان نيكوكارترند.
 . و بگو حق از پروردگارتان [رسيده] است پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند.3
اند معلوم دارد و  . و به يقين كسانى را كه پيش از اينان بودند آزموديم تا خدا آنان را كه راست گفته4

 دروغگويان را [نيز] معلوم دارد. 
 ت.. و اينكه براى انسان جز حاصل تالش او نيس5
 ايد]. ايد و اگر بدى كنيد به خود [بد نموده . اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده6
. و هركس خواهان آخرت است و نهايت كوشش را براى آن بكند و مؤمن باشد آنانند كه تالش آنها مورد 7

 شناسى واقع خواهد شد. حق
ن خود اوست و پروردگار تو به بندگان . هركه كار شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بدى كند به زيا8

 [خود] ستمكار نيست.
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عملي است و اگر اين دو عنصر حقيقي در ميان نباشد، آدمي حقيقتاً برده است؛ اگرچه 
 .)167-164: 15، ج1389(جوادي آملي، براساس جهل علمي و جهالت عملي خود را آزاد پندارد 

تي ي هس كه او عصاره و بهانه عنوان هدف نهايي خلقت و اين اهميت كمال انسان به
ناپذير دارد، از ديگر علل خالفت الهي انسان  است و تنها موجودي است كه صفاتي پايان

ي آيات قرآن داللت دارند كه در جريان خلقت، روح الهي  است. در اين زمينه، مجموعه
دهد  مي  نامد. اين مطلب نشان الخالقين مي شود و خداوند خودش را احسن در انسان دميده مي

ي صفات  بايستي داراي هدفي متعالي باشد. تكامل مجموعه ن موجودي ميكه آفرينش چني
ي ويژگي  دهنده ي پاياني ندارند نيز نشان معرفتي، وجودي و اخالقي در انسان كه نقطه

تواند مبين  ناپذيري او در كسب كماالت و حتي رذايل است و مي طلبي و سيري جاوداني
جاكه در جهت كماالت  م هستي باشد. تا آنساختار وجودي و منزلت خاص انسان در نظا

ي خدا و انسان كامل  اللهي داخل شده و عبد صالح و خليفه شايسته به مقام قرب و خالفت
(رك: جاي خدا ببيند  گردد يا در جهت عكس، سر بر عصيان و طغيان نهاده و خود را به

 .)119-130: 1386سلطاني، 

 بر خالفت الهي انسان آثار مترتب
شوند تا او داراي منزلت و مقام  ي صفاتي كه خاص انسان هستند باعث مي مجموعه

خالفت خاص الهي در جهان هستي باشد و تاج سروري موجودات را بر سرداشته و جانشين 
خدا بر روي زمين گردد. از سوي ديگر، صفات مزبور، هم براي خود انسان شخصيت 

ي او را با ديگر موجودات هستي  هدهند و هم نسبت و مسئوليت ويژ خاصي را شكل مي
تنها ديگر موجودات  دهد كه نه الهي نشان مي  كنند. براي مثال؛ خالفت تر تعريف مي دقيق

طريقي  ها به نسبت به انسان در جايگاه دوم و داراي نقش فرعي هستند، بلكه هستي آن
براي ها امكانات متنوعي هستند كه  كه گويا آن وامدار هستي انسان است؛ طوري

اند. در واقع، بدون فرض  سازي تجلي اين خالفت و تحقق كماالت انسان آفريده شده زمينه
گردند؛ زيرا  پذير نيست، بلكه با نظر به انسان تعريف مي وجود او، وجودشان چندان توجيه

ابزارها و آالت نيل انسان به كماالت الهي هستند. آيات متعددي در اين زمينه وجود دارند 
ي خالفت الهي انسان را در نسبت با ديگر مخلوقات نشان  طرق گوناگوني نتيجهكه به 

 دهند. مي

 . نماينده الهي نه خدا بودن1
ترين نتايج و لوازم خالفت الهي انسان اين است كه هستي، شأن و مقام  از مهم

كه انسان به  يابد؛ نه اين اللهي او تنها در كنار خدا، يعني در پرتو الطاف الهي معني مي خالفت
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عبارت  جاي خدا نقش او را ايفا نمايد. به تواند به قدرت و مقامي دست يافته است كه مي
ديگر، نمايندگي شان و منزلت الهي انسان، همه اعتباري بوده و از سوي خدا به او داده شده 
است؛ لذا اصالت حقيقي از آنِ خداست و اوست كه آفريننده و مالك كل هستي است و 

در نسبت با خدا هيچ اصالتي از خود ندارد؛ بلكه تنها در مقايسه با ديگر مخلوقات  انسان
ي امتيازاتي كه خدا به او بخشيده است، داراي اصالت است. پس خالفت  واسطه الهي، به

گاه با اصالت ذاتي انسان در مقابل خدا سازگار نيست، بلكه پذيرش  اللهي انسان هيچ
، 1390(جوادي آملي، واهب او براي نيل به كماالت حقيقي است عبوديت حق و استفاده از م

 .)295-296: 14ج

 . سلطه بر كل هستي2
ي الهي براي استفاده از  اللهي انسان، دريافت اجازه بر خالفت از آثار بسيار مهم مترتب

ها از سوي آدمي است كه در الگوسازي  تمامي نعمات و مخلوقات الهي و تسخير آن
ت نقش مهمي دارد. يعني انسان در پرتو عنايت الهي اجازه يافته تا مخلوقات اسالمي پيشرف

برداري قرار دهد. اين  هستي را براي پيشرفت و تعالي مادي و معنوي خود مورد بهره
 حقيقت به كرات و در آيات متعددي از قرآن با تعابير گوناگون بيان شده است. آيات:

والسماء بِنَاء وأَنزَلَ منَ السماء ماء فَأَخْرَج بِه منَ الثَّمرَات رِزقًا لَّكُم جعلَ لَكُم األَرض فرَاشًا «
أَلَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَكُم ما في السماوات وما « 26F1؛)22(بقره: »فَالَ تَجعلُواْ للّه أَندادا وأَنتُم تَعلَمونَ

وأَسبغَ علَيكُم نعمه ظَاهرَةً وباطنَةً ومنَ النَّاسِ من يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى  في الْأَرضِ
ه لَذُو اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتَسكُنُوا فيه والنَّهار مبصرًا إِنَّ اللَّ« 27F2؛)20(لقمان: »ولَا كتَابٍ منيرٍ

اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَرَارا « 28F3؛)61(غافر: »فَضْلٍ علَى النَّاسِ ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يشْكُرُونَ
بارك اللَّه رب والسماء بِنَاء وصوركُم فَأَحسنَ صوركُم ورزقَكُم منَ الطَّيبات ذَلكُم اللَّه ربكُم فَتَ

                                                      
. همان [خدايى] كه زمين را براى شما فرشى [گسترده] و آسمان را بنايى [افراشته] قرار داد و از آسمان آبى 1

ها رزقى براى شما بيرون آورد پس براى خدا همتايانى قرار ندهيد در حالى كه  فرود آورد و بدان از ميوه
 دانيد. مىخود 

ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مسخر شما ساخته و نعمتهاى  . آيا ندانسته2
ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است و برخى از مردم در باره خدا بى[آنكه] دانش و رهنمود و كتابى 

 خيزند. روشن [داشته باشند] به مجادله برمى
بخش [قرار  مان] كسى است كه شب را براى شما پديد آورد تا در آن آرام گيريد و روز را روشنى. خدا [ه3

 دارند. تفضل است ولى بيشتر مردم سپاس نمى داد] آرى خدا بر مردم بسيار صاحب
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 هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا من رزقه29F1 »؛)64(غافر: »الْعالَمينَ
النُّشُور هإِلَي30؛)15(ملك: »وF2 »م اءمنَ السأَنزَلَ مو ضاألَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللّهفَأَخْرَج اء 

 هار؛بِه منَ الثَّمرَات رِزقًا لَّكُم وسخَّرَ لَكُم الْفُلْك لتَجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه وسخَّرَ لَكُم األَنْ
ارالنَّهلَ واللَّي خَّرَ لَكُمسينَ وبآئرَ دالْقَمو سالشَّم خَّر لَكُمس31؛)32-33(ابراهيم:  »وF3 »خَّرَ لَكُمسو 

عمٍ يلِّقَو اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم خَّرَاتسم ومالْنُّجرَ والْقَمو سالشَّمو ارالْنَّهلَ ولُونَاللَّيق« 
 نْه حلْيةً تَلْبسونَهاوهو الَّذي سخَّرَ الْبحرَ لتَأْكُلُواْ منْه لَحما طَرِيا وتَستَخْرِجواْ م32F4 »؛)12(نحل:

 اللَّه الَّذي سخَّرَ« 33F5؛)14(نحل: »وتَرَى الْفُلْك مواخرَ فيه ولتَبتَغُواْ من فَضْله ولَعلَّكُم تَشْكُرُونَ
 رُونَ؛ وسخَّرَ لَكُم ما لَكُم الْبحرَ لتَجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ولتَبتَغُوا من فَضْله ولَعلَّكُم تَشْكُ
 34F6؛)12-13(جاثيه:  »في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منْه إِنَّ في ذَلك لَآيات لَّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ

ي مكرر  ي مهم در اين آيات استفاده واقعيت هستند. نكته با الفاظ و تعابير متنوع گوياي اين
معناي تسخير كردن يا تحت سلطه و كنترل درآوردن كل جهان هستي و  ي سخر به از واژه

كند كه خداوند تمامي موجودات  موجودات و مخلوقات آن است. اين واژه داللت مي
رودها، حيوانات و ديگر  ها و زمين، گياهان و درختان، درياها و جهان، اعم از آسمان

ها، شب و روز و  ها و نوشيدني موجودات زنده، خورشيد، ماه و ستارگان، انوع خوراكي
ها را مطيع او قرار داده  ديگر موجودات و مخلوقات جهان هستي را براي انسان آفريده و آن

                                                      
. خدا [همان] كسى است كه زمين را براى شما قرارگاه ساخت و آسمان را بنايى [گردانيد] و شما را 1

خدا پروردگار  كرد و صورتهاى شما را نيكو نمود و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى داد اين است صورتگرى
 خدا پروردگار جهانيان. شما بلندمرتبه و بزرگ است

. اوست كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد پس در فراخناى آن رهسپار شويد و از روزى [خدا] 2
 سوى اوست. بخوريد و رستاخيز به

ها براى شما روزى  خداست كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آبى فرستاد و به وسيله آن از ميوه .3
بيرون آورد و كشتى را براى شما رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود و رودها را براى شما مسخر 

 شب و روز را [نيز] مسخر شما ساخت. كرد. و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند براى شما رام گردانيد و
اند مسلماً در  . و شب و روز و خورشيد و ماه را براى شما رام گردانيد و ستارگان به فرمان او مسخر شده4

 هاست. كنند نشانه اين [امور] براى مردمى كه تعقل مى
پوشيد از آن  ى كه آن را مىا . و اوست كسى كه دريا را مسخر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد و پيرايه5

 بينى و تا از فضل او بجوييد و باشد كه شما شكر گزاريد. بيرون آوريد و كشتيها را در آن شكافنده [آب] مى
. خدا همان كسى است كه دريا را به سود شما رام گردانيد تا كشتيها در آن به فرمانش روان شوند و تا از فزون 6

چه را در زمين  ها و آن چه را در آسمان ماييد و باشد كه سپاس داريد. و آنبخشى او [روزى خويش را] طلب ن
 هايى است. انديشند نشانه است به سود شما رام كرد؛ همه از اوست قطعاً در اين [امر] براى مردمى كه مى
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ها براي معاش و گذران زندگي و پيشرفت ابعاد گوناگون حيات خود  تا آدمي از آن
ها را تحت كنترل و مديريت عقالني خود در آورد و بتواند اشكال  استفاده كند و حتي آن

عبارت ديگر، حق استفاده، كنترل و  ساز را نيز توليد كند. به جديدي از موجودات انسان
جاكه حق تعالي  تغيير كاركرد مخلوقات هستي از سوي خدا به انسان اعطا شده است؛ تا آن

وقات خويش قرار داده است. چنين امكاني موجب طرح اين پرسش آدمي را سرور مخل
شود كه كدام صفت انسان باعث شده تا اين اندازه نزد خدا داراي مقام و منزلت الهي  مي

ي مخلوقات جهان مادي در خدمت زندگي و رشد او قرار  كه مجموعه گردد، طوري
انسان توجه داشت؛ روح الهي،  اللهي بگيرند؟ در پاسخ به اين سوال، بايد به علل خالفت

دست خدا، موهبت عقل و اختيار و علم و آگاهي به اسماء الهي است كه او را  آفرينش به
ها وسيله  تنها فرع هستي او باشند، بلكه هستي آن در جايگاهي نشانده كه ديگر مخلوقات نه

نين مقامي براي و ابزاري براي معاش، پيشرفت و زندگي شوند. البته بايد توجه داشت كه چ
ها براي پرورش،  انسان تنها زماني داراي ارزش واقعي است كه او از تمامي اين موهبت

: 10، ج1376؛ مكارم شيرازي، 332-333: 1390(جوادي آملي، پيشرفت و تعالي كماالت الهي استفاده كند 

356(. 

 هاي هستي و مسجود فرشتگان . شرافت بر پديده3
اللهي انسان، شرافت او بر همه يا اكثر موجودات هستي  خالفتبر  از ديگر آثار مترتب

است؛ زيرا تنها انسان است كه خداوند با دادن عقل، روح، اختيار و علم و قرار دادن او در 
اللهي، وي را ممتاز و متمايز از ديگر موجودات نشانده است. اين امر آشكارا  جايگاه خليفه

ني آدم وحملْنَاهم في الْبرِّ والْبحرِ ورزقْنَاهم منَ الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى ولَقَد كَرَّمنَا ب«ي  در آيه
35F)70(اسراء: »كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضيلًا

دليل همين برتري به او امكان برخورداري  بيان شده و به 1
توان برتري انسان را نسبت  طور خاص مي هاز مواهب الهي داده شده است. در اين زمينه و ب

كه انسان به اموري عالم گرديده كه در توان فرشتگان  به فرشتگان مالحظه كرد. يكي اين
كه اين مالئك بودند كه به انسان سجده كردند. پس اگرچه مالئك بري  نبوده؛ و ديگر اين

(رك: باشند  د، فروتر از او ميجاكه برخي از كماالت انسان را ندارن از خطا هستند، اما از آن

ي برتري او بر مالئك  . مسجود فرشتگان بودن انسان نيز نتيجه)302-305: 14، ج1390جوادي آملي، 
اش نزد خداوند تعالي است كه در آيات قرآن مورد اشاره قرار گرفته است.  و جايگاه الهي

                                                      
م و از . و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] برنشاندي1

 هاى خود برترى آشكار داديم. چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از آفريده
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قُلْنَا للْمآلئكَةِ اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ إِبليس لَم  ولَقَد خَلَقْنَاكُم ثُم صورنَاكُم ثُم«در آيات: 
 »فَإِذَا سويتُه ونَفَخْت فيه من روحي فَقَعواْ لَه ساجِدينَ« 36F1؛)11(اعراف: »يكُن منَ الساجِدينَ

ن در مقابل منزلت ي خضوع فرشتگا دهنده گردد كه نشان به اين مهم اشاره مي 37F2)29(حجر:
تك  معناي فضيلت و برتري تك الهي انسان است. البته برتري انسان بر ديگر مخلوقات به

اللهي و  ي خلقت الهي و مقام خليفت واسطه طور بالفعل نيست؛ بلكه نوع انسان به ها و به انسان
نش و ديگر صفات خدادادي داراي چنين مقامي است؛ لذا برتري بالفعل تنها پس از آفري

ها نمايان  ي عاقبت زندگي آن ها براي كسب كماالت معنوي و مشاهده تالش مستمر انسان
تنها فروتر از  ي نادرست از مواهب الهي نه دليل استفاده هايي به بسا انسان گردد؛ چه مي

السافلين سكني  ي مخلوقات الهي قرار گرفته و در اسفل تر از همه فرشتگان، بلكه پست
 گردند. ق لعنت ابدي حق تعالي ميگزيده و مستح

 . تحقق بالفعل حكومت الهي انسان در اين جهان4
سازد تا  ي آدميان فراهم مي اللهي انسان اين امكان را براي همه ي خليفت مقام بالقوه

عبارت ديگر، اگرچه نوع انسان خليفه  همگي براي تحقق بالفعل و عيني آن تالش كنند. به
ها با  ي انسان پذير است كه برخي يا همه حقق آن تنها زماني امكانو جانشين خداست، اما ت
ي تحقق آن را فراهم سازند و زمين را جايگاه بندگان شايسته خدا  تالش خود در دنيا زمينه

هاي شايسته ساخته است. اين امر در  ي سترگي تنها از انسان كنند؛ تحقق چنين وظيفه
 38F3؛)105(انبيا: »بورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَولَقَد كَتَبنَا في الزَّ«آيات: 

 39F4)5(قصص: »ونُرِيد أَن نَّمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُوا في الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينَ«
ي الهي و  هاي صالح و بندگان شايسته ست. يعني اين انسانمورد اشاره و تأكيد قرار گرفته ا

اللهي را محقق ساخته و حكومت خدا  ي الهي براي تحقق خليفه مستضعفين هستند كه وعده
كه چنين  گردند؛ و زماني سازند و وارثان الهي و امامان به حق خلق مي را بر زمين برقرار مي

(جوادي آملي، يابد  متجلي گشته، تجسم عيني مي اللهي انسان شود، امر خليفه امري محقق مي

 .)294: 14، ج1390

                                                      
سپس به صورتگرى شما پرداختيم آنگاه به فرشتگان گفتيم براى آدم  شما را خلق كرديم . و در حقيقت1

 كنندگان نبود. سجده كنيد پس [همه] سجده كردند جز ابليس كه از سجده
 پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد.. 2
 . و در حقيقت در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.3
نيم شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردا . و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرو دست4

 و وارث [زمين] كنيم.
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اللهي انسان حداقل و حداكثري در نظر گرفت؛ زيرا  توان براي خليفه جا مي در اين
اللهي از بالقوه و فعليت تام، داراي تدرج و مراتب تشكيكي است؛ به اين  حقيقت خالفت

ي  نفس خويش و جلوگيري از رخنه صورت كه حداقل آن، تالش انسان براي تسلط بر
تنها تسلط بر نفس،  ي سعادت اوليه اوست. حداكثر آن نه شيطان در اوست؛ زيرا اين الزمه

بلكه طي تمامي مراحل كمال و نيل به منزلت انسان كامل است و تنها چنين انساني است 
ايي و هدايت باشد و حتي در راهنم الهي در روي زمين مي  بخش خالفت كه حقيقتاً فعليت

ها نيز نقش مهمي  اللهي آن ديگران به سعادت حقيقي و شكوفا شدن قابليت مقام خالفت
جا كه اوج خالفت الهي انسان، تعليم  توان در تأييد اين امر گفت از آن دارد. بنابراين مي

پروري است؛  ي اين اسماء و صفات، صفت خليفه اسماء و صفات خداست و از جمله
پروري نيز همت گمارد و چنين حقيقتي را در  خدا كسي است كه به خليفه برترين جانشين

توان مالحظه كرد كه محور خالفت الهي بر ملك و ملكوت  ي وجود پيامبر اسالم مي آينه
ي جانشينان خدا از ازل تا ابد، نه تنها از پرتو خالفت او خليفه شدند، كه اساسا از  و همه

 .)282(جوادي آملي، همان: اند عدم تا به وجود، اين همه راه آمده بركت وجود او هستي يافته و از

 . انتخاب مرگ ارادي5
ي انسان در نظام هستي اين است كه او قدرت تغيير جايگاه  اللهي برجسته از نتايج خليفه

خود و انتخاب سرنوشت موقت و هميشگي خود را داراست. در اين زمينه توان انسان از 
اي  كه حيات دنيوي تنها مرحله دنيا و زندگي آخرت، و اين فهم درست نسبت اين

دهد تا با واقعيت مرگ به آساني مواجه شود. در نتيجه،  گذراست، اين بصيرت را به او مي
ها  جاكه برخي انسان هاي انسان است؛ تا آن انتخاب ارادي مرگ و شهادت تنها ازويژگي

انديشي از خصوصيات ذاتي و  و مرگ گيرند و آرزوي آن را دارند مرگ را در آغوش مي
طرق گوناگوني در آيات قرآن نيز بيان شده است.  هاست. اين واقعيت به هميشگي آن

گراست و يكي از مراحل ضروري رسيدن به تكامل حقيقي،  كه انسان موجودي تكامل اين
 »وتكُلُّ نَفْسٍ ذَآئقَةُ الْم«مردن و پذيرش واقعيت مرگ از سوي اوست. در آيات: 

إِنَّك41F2 » ؛)34(انبياء: »وما جعلْنَا لبشَرٍ من قَبلك الْخُلْد أَفَإِن مت فَهم الْخَالدونَ« 40F1؛)185عمران: (آل
واقعيت مرگ سخن  43F4؛)156(بقره: »إِنَّا للّه وإِنَّا إِلَيه راجِعونَ« 42F3؛)30(زمر: »ميت وإِنَّهم ميتُونَ

                                                      
 . هر جاندارى چشنده [طعم] مرگ است.1
 . و پيش از تو براى هيچ بشرى جاودانگى [در دنيا] قرار نداديم آيا اگر تو از دنيا بروى آنان جاويدانند.2
 . قطعاً تو خواهى مرد و آنان [نيز] خواهند مرد.3
 گرديم. . ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى4
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 پيشرفت
 )24تا  7(

كنند كه انسان موجودي ميرا آفريده شده و مرگ و  گفته شده است. اين آيات داللت مي
ميرايي اگرچه تقدير بشري است، اما تقدير تكاملي و مربوط به منزلت الهي اوست. از اين 

تواند در انتخاب ماهيت و زمان مرگ خود نيز داراي نقش باشد و به  روست كه او مي
براين اساس است كه از منظر عرفاني، ديني و فلسفي  مرگ ارادي از دنيا برود.

هاي انسان است  انديشي و تالش براي رهايي از الزامات زندگي دنيوي تنها از ويژگي مرگ
و برخي از انديشمندان، تفكر معنوي و فلسفي را تمرين مرگ، يعني تمرين تالش براي 

 .)310-312: 14، ج1390(جوادي آملي، دانند  رهايي از دنيا مي

 گيري نتيجه
ترسيم الگوي درست از پيشرفت از منظر اسالمي متضمن تعريف دقيق نظام 

ي ابعاد زندگي دنيوي  شناختي كارآمد است. زيرا الگوي اسالمي پيشرفت ناظر به همه انسان
اي كه محوريت انسان در اين الگو، ضرورت معرفي نظريه و اخروي انسان است؛ در حالي

سازد؛ زيرا تصور غيرواقعي از  شناختي ما را دو چندان مي نگرش انسان منطقي و عقالني از
گرايي  انسان، موجب تغيير جايگاه او با ديگر موجودات، مانند خدا و جهان و غلبه انسان

 ي امروز غربي است. گردد كه اين مشكل تمدن پيشرفته انگار مي ماده
طرح درست مبدأ و معاد انسان، جايگاه شناختي ملهم از قرآن، با  دراين زمينه، نظام انسان

اللهي  ي خالفت كند. در قرآن كريم، طرح آموزه و نقش او را در نظام هستي ترسيم مي
ي ابعاد معرفتي، وجودي، اخالقي، اجتماعي و سياسي را معرفي  انسان قادر است تا همه

در اين آموزه تأكيد شناسي الهي و توحيدي كارآمدي را ارائه نمايد.  كرده، در نتيجه، انسان
بودن روح انسان، اشرفيت او بر ديگر موجودات، امكان تعالي مادي و معنوي انسان  بر الهي

ويژه  اللهي، مجهز نمودن انسان به علم، اراده و اختيار و به تا رسيدن به مقام بالفعل خالفت
موجودات،  ي ي اين است كه هستي همه دهنده ديگر مخلوقات را مسخر انسان نمودن، نشان

به غير از خدا، در خدمت انسان براي آباداني زندگي مادي و تعالي حيات معنوي اوست. 
ي مواهب طبيعي را براي ترقي و پيشرفت در  كه حق استفاده از همه پس انسان ضمن اين

برداري در جهت تعالي روحي و برقراري حكومت  ي ابعاد دارد، اما حق او از اين بهره همه
تر  ها در جهت تمتع مادي و لذت بيش كه صرفاً از آن ي زمين است؛ نه اينالهي بر رو

اللهي انسان  هاي قرآن داللت دارند كه خليفه كه مجموع آموزه برداري كند. ضمن اين بهره
طور  ي انسان و به ذاتي است، اما ذاتي بالقوه، نه بالفعل؛ كه تنها در پرتو تالش مختارانه

هاي معدود و محدودي هستند كه  رسد و تنها انسان يت كامل ميتدريجي و تشكيكي به فعل
 شوند. انسان كامل و اولياي الهي ناميده مي
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اللهي انسان با تعيين جايگاه، نقش و كاركرد و غايت  ي خالفت پس نقش آموزه
هاي  گيري ها و جهت زندگي انسان و نيز نسبت انسان با خدا و ديگر مخلوقات، ويژگي

ي ابعاد  تواند در همه كند؛ اين امر مي الگوي اسالمي پيشرفت را تعيين ميشناختي  انسان
مثابه مباني مابعدالطبيعي مورد مالحظه قرار  مادي و معنوي الگوهاي اسالمي پيشرفت به

گيرد. اگر چنين امري تحقق يابد، پيشرفت بشري، ترقي در مظاهر مادي زندگي دنيوي 
هنگ، اخالق، تربيت، آموزش و پرورش و جهت الهي نيست؛ بلكه آن ترقي و تعالي در فر

باشد. زيرا چنين تربيتي بستر تحقق  هاي سعادتمند مي ها و تربيت انسان ي آن دادن به همه
 عنوان خليفه اوست. حكومت الهي بر روي زمين توسط انسان به

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قرآن .1
 ). قم: موسسه نشر اسراء (چاپ دوم).3). ادب فناي مقربان (ج1385(جوادي آملي، عبداهللا  .2
 ). قم: نشر اسراء (چاپ هفتم).14). تفسير موضوعي قرآن (ج1390( ـــــــــــــــــ .3
). كرامت انسان در قرآن. چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش 1386فر، مجيد ( حيدري .4

 سه تنظيم و نشر آثار امام خميني.). موس1المللي امام خميني و قلمرو دين (ج بين
). كرامت انسان در نگاه قرآن. چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش 1386سلطاني، محمدعلي ( .5

 ). موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.1المللي امام خميني و قلمرو دين (جبين
 .16-24: 53بينات، ش ). كرامت انسان و آزادي در قرآن. فصلنامه 1386ايازي، سيد محمدعلي ( .6
). ترجمه: سيد محمدباقر موسوي 1). تفسير الميزان (ج1374طباطبائي، عالمه سيد محمدحسين ( .7

 جا: انتشارات اسالمي. همداني. بي
 جا: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن. ). بي1). تفسير نور (ج1378قرائتي، محسن ( .8
 ). قم: دارالكتب االسالميه.1(ج ). تفسير نمونه1376مكارم شيرازي، ناصر و همكاران ( .9

و  12ي ارغنون، ش  ). عصر تصوير جهان. ترجمه: يوسف اباذري. مجله1375هايدگر، مارتين ( .10
11 :1-21. 

 



 

 

25 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  شانزدهمشماره 
  96بهار 

 افق و تدابير سياسي
 الگوي توسعه متعالي

 جمهوري اسالمي
 ايران

 )40تا  25( 

 افق و تدابير سياسي
 جمهوري اسالمي ايران الگوي توسعه متعالي

 ∗44Fرضا صدراعلي
 25/11/1395 تاريخ دريافت:

 19/12/1395 تاريخ تأييد:
 

 چكيده

ي بر افق و تدابير الگوي توسعهي متعالي مشتملافق و تدابير سياسي الگوي توسعه
ي متعالي و افق و تدابير آن محسوب ي توسعهسياسي و فرهنگي است كه پايهاقتصادي، 

هاي هاي كالن بخششود. الگوي تفصيلي و افق و تدابير مربوطه نيز شامل: زيربخشمي
ي فردي، گانههاي سهي گسترهي اقتصادي، سياسي و فرهنگي الگو و زيرمجموعهگانهسه

شود. افق و تدابير، سازكارهاي ها ميمتناسب با آن جمعي و اجتماعي آن و افق و تدابير
كاربردي -تبيين علمي (نظري فلسفي كالمي و فقهي حقوقي)، ترويج عملي (راهبردي

تخصصي و فوق تخصصي نخبگاني، عمومي مردمي و كارشناسي و مديريتي دولتي) و 
شود. شامل ميها را نيز سازي) تا پيمايش، آمايش و پايش آنجاري-تحقق عيني (اجرايي

 باشد.ها و تدابير ميدار تنظيم، ترسيم و تدوين اعم اهم اين افقاين مقاله عهده
 

 كليدي: هايواژه
 افق، تدبير، سياست، الگو، توسعه، متعادل، متعالي.

                                                      
 ).sadra@ut.ac.irدانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ( ∗
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 پيش درآمد

 ايراني پيشرفت -افق و تدابير سياسي الگوي اسالمي
45Fالگو

 ي:گانهبه اعتبارات سه "الگوي اسالمي ايراني پيشرفت"در عين و عنوان  1

ي راهبردي و نمونه«و  47F3»ي جامع ساختاري و راهبردينقشه«، 46F2»وضعيت مطلوب«
 قابل بررسي است.  48F4»راهنما

يكي. مكتبي ديني مدني، اجتماعي سياسي توحيدي اسالمي: مكتب ديني مدني توحيدي 
ويژه رهيافت واليي امامت و سنت) و مذاهب و متفكرين اسالمي (بهاسالم (رويكرد قرآن 

49Fو راهبرد انقالبي جمهوري اسالمي امام خميني(ره) و رهنمودهاي مقام معظم راهبري)

5. 
 ران و ايرانيان) و (نمونه و نماد)ـران، توسط ايـران (در ايـي ايـري. حكمي مدنـديگ

                                                      
ساختاري (مثُل) و ـ  سان اسوه)، نهاديرفتاري (به-ترتيب مبين: نمونه روابط. الگو و مدل حتي سبك، به1

 سازكارند (شيوه يا سنت حتي سيره) است.ـ  سياق
مفيد، مورد نياز، مورد نظر و ممكن عملي و تحققي . طرح اعالء. وضعيت مطلوب اعم از وضعيت متناسب، 2

 عيني است.
الگو، «هاي راهبردي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت: تعبير مقام معظم رهبري در نخستين نشست انديشه. به3

بدون نقشه (راه و راهبردي) جامع، دچار سردرگمي خواهيم «كه ). چنان10/9/1389» (ي جامع استنقشه
هدف و زيكزاك مبتال بوديم و به هاي هفت و هشتي، بيكه در طول اين سي سال، به حركتچنان شد؛ هم

هم در  -اين در و آن در زديم. گاهي يك حركتي انجام داديم، بعد گاهي ضد آن حركت و متناقض با آن را 
خاطر اين ن بهانجام داديم! اي -هاي گوناگون (سياست)ي اقتصاد و در زمينهي فرهنگ، هم در زمينهزمينه

 ي جامع است؛ به مااين الگو، نقشه«طور: (همان) همين» ي جامع وجود نداشته است.است كه يك نقشه
 (همان)» كنيم.كدام سمت، براي كدام هدف داريم حركت ميكدام طرف، بهگويد كه بهمي
عنوان راهنماي عمل و عملي و معناي نمونه اعلي بهتر به اصطالح اسوه، مثُل و مثال به. البته الگو بيش4

باشد. در مي» قالب«تعبير مقام معظم رهبري و يا به» طرح تاپ«اصطالح اساس تحقق عيني است. حتي به
توانيم مان را ميدانيم، آيندهدانيم، مصلحت كشورمان ميچه خودمان الزم ميخواهيم آنما مي«تعبير رهبري: 

(همان). مراد از چهارچوب (ساختاري و سير) » در يك قالبي بريزيمبا آن تصوير و ترسيم كنيم، اين را 
ي مدني توان آن را ساختار سير و سير ساختاري راهبردي و فرابردي نظام مدني و توسعهتوسعه است كه مي

 كشور دانست.
جامع، عنوان مكتب و تنها مكتب ديني مدني، اجتماعي و سياسي متكامل (كمال اديان) و كامل . اسالم به5

ي جهاني و جاويدان است. جامع راهبرد زيرساختي و ساختار راهبردي نگاه، نظريه و نظام مدني و توسعه
ي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و گانههاي سهآمده بخشمدني متعالي فراگير معارف، اخالق و حقوق، فراهم

فروملي، ملي داخلي و خارجي تا هاي فردي، جمعي اعم از خانوادگي و گروهي، اجتماعي فراگستر گستره
 المللي.فراملي امتي، بينا امتي و بين
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50Fايران؛

1 

 پيشرفت 
سير و نيل به «و ثانياً » گذر و گذار از وضعيت موجود«منظور از پيشرفت: اوالً 

51Fباشد.مي» وضعيت مطلوب

انداز انداز و چشمي چشمترسيم و تحقق علمي و عملي توسعه 2
سامان (همگون و همگن) جمهوري ي اقتصادي، سياسي و فرهنگي متعالي بهينه و بهتوسعه

اي كه انداز و توسعهم و تحقق چشمعنوان افق اصلي و نهايين است. ترسياسالمي ايران به
اينك با چالش ارتقاي هرچه فراتر كارامدي، اي كه همباشد؛ تدبير و توسعهنيازمند تدبير مي

ي آغاز و محوريت عزيمت آن وري و اثربخشي علمي و عملي ملي فرارو است. نقطهبهره
تبيين نظري و ترسيم عنوان برترين تدبير راهبردي پس از نيز مدل نقش راهبردي دولت به

 ي متعالي ج.ا.ا. و الگوي آن است. عملي توسعه
افق و تدابير: افق يعني حد مطلوب، ممكن و متناسب مفيد مورد نياز و مورد نظر علمي 

ها حتي سازوكارهاي سير از عملي اجمالي و تفصيلي الگو. تدابير نيز يعني راهبردها و روش
الگوي اجمالي و تفصيلي اسالمي ايراني پيشرفت.  وضعيت موجود و نيل به وضعيت مطلوب

ترتيب، مراد از افق و تدابير سياسي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت يا افق و تدابير بدين
الگوي اسالمي ايراني سياست پيشرفت عبارت است از افق و تدابير سياست اقتصادي، 

                                                      
ايراني جامع عقالنيت و تعادل، ديانت و تعالي و سياست يا تدبير بوده و -. از حكمت مدني جاويدان شرقي 1

ه چنان زنده، زايندتوسعه تا حكمت مدني فاضلي و متعالي اقتصادي، سياسي و فرهنگي؛ معنوي و اخالقي هم
ايراني بودن الگو، ... شرايط تاريخي، شرايط جغرافيايي، «باشد. در تعبير مقام معظم راهبري: و فرا افزاينده مي

گذارد... اين نكته نيز شرايط فرهنگي، شرايط اقليمي، شرايط جغرافياي سياسي در تشكيل اين الگو تأثير مي
 مالً وجه مناسبي براي عنوان ايراني؛ يعني مامطرح است كه طراحان آن، متفكران ايراني هستند؛ اين كا

دانيم، دانيم، مصلحت كشورمان ميخواهيم آنچه خودمان الزم ميخواهيم اين را از ديگران بگيريم؛ ما مينمي
 (همان)» توانيم با آن تصوير و ترسيم كنيم، اين را در يك قالبي بريزيم.مان را ميآينده

ويژه تن و گذر از وضعيت موجود و فرابردن و گذار به وضعيت مطلوب به. افق پيشارو و فرايند فرارف 2
هاي راهبردي و كالن ) سياستPoliticچگونگي و تدابير آن است. منظور يكي، راهبرد يا سياست (پلتيك: 

هاي ) يا به اصطالح سياسات و سياستPolicyيا راهبردهاي سياسي است. ديگري خط مشي (پلسي: 
گذاري، ترسيم و تنظيم معناي اعم) اعم از تدبر (طراحي، تبيين مباني، هدفد. تدبير (بهباشكاربردي مي

 بندي)سنجي و زمانبندي، امكانريزي، اولويتمعناي اخص يعني برنامهراهبردي و راهبردها)؛ تدبير (به
اجرايي تا جاري هاي ) سياستAdministrationمنظور اداره يا مديريت اجراي اجرايي (ادمينستريشن: به

وضعيت مطلوب بايد تصوير شود و «يعني چگونگي است. در تعبير مقام معظم رهبري در تدوين الگو: 
 (همان)» چگونگي رسيدن از وضع موجود به آن وضع مطلوب هم بايستي بيان شود.
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ها؛ يا و الگوهاي آن سياست اجتماعي و سياست فرهنگي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
ي اجتماعي (افق و تدابير الگوي ي اقتصادي، سياست توسعهافق و تدابير سياست توسعه

ي فرهنگي. حتي فراگير افق و تدابير اسالمي ايراني پيشرفت سياسي) و سياست توسعه
سياست اقتصادي توسعه، سياست اجتماعي توسعه و سياست فرهنگي توسعه و تعالي است. 

تدابير الگوي اسالمي ايراني پيشرفت سياسي، فراهم آمده و فراگير افق و تدابير افق و 
باشد الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اقتصادي سياسي، اجتماعي سياسي و فرهنگي سياسي مي

 كه مراد همان چهارچوب توسعه است.
ان رسا و سامي متعالي، برترين جايگزين بهينه و بهالگو و افق و تدابير الگوي توسعه

ي پايدار و حتي ور و اثربخش افق و تدابير الگوي رشد، توسعه، توسعهسازوار كارامد، بهره
ويژه آيد. بهشمار ميبوده و به )1394(سن، سازي غرب و غربي بخش جهانيي رهاييتوسعه

 شدن (گلوباليتي) اقتصاد و فناوري ارتباطات و اطالعات جاريدر فرايند فني الگوي جهاني
سازي تنازعي جهاني-ساحتيي تكاست. رودرروي افق و تدابير (توطئه) الگوي توسعه

المللي پول و بانك سازي صندوق بينسازي و امريكاييسازي، غربي(گلوباليزيشن، بازاري
سازي) است. گرايش به الگوي سازي و سكوالريزهجهاني از جمله مدرنيزاسيون، دمكراتيزه

 لوباليتي) است.گرايي مدني (گجهاني
دار كليت و كليات سير و ساختاري راهبري الگوي اسالمي ايراني اين مقاله عهده

 پيشرفت و اعم اهم افق و تدابير عملي كلي مربوطه است. در برخي از موارد، براي نمونه
نيز حتي حسب مورد با طرح نوع و ميزان (عدد يا درصد) مورد اشارت  -مصاديق عيني  -

بندي بندي و سرانجام نظامبندي و اولويتبندي، طبقهبندي، دستهها تقسيماند. اينواقع شده
 آيند.شمار ميي اسالمي ايراني پيشرفت بوده و بهكلي كل افق و تدابير الگوي توسعه

 درآمد
فرايند فراهمي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، سياست پيشرفت و پيشرفت سياسي و 

ي: تبيين علمي، ترسيم علمي، ترويج عمومي و تحقق حل چهارگانهساختار آن فراگير مرا
ي: زيرساختي [ارزشي و گانهآمده از مراتب سهعيني (پايش) بوده؛ و ساختار آن فراهم

ي: اقتصادي، گانههاي سهبخشبينشي]، ساختاري [حقوقي و سازمان] و راهبردي؛ كالن
ي، جمعي و اجتماعي از فروملي تا ملي و ي: فردگانههاي سهسياسي و فرهنگي؛ و گستره

 حال، افق و تدابير خاص خويش را داشته وفراملي است. هر يك از اين موارد در عين
ي افق و آمدهتعبيري افق و تدابير الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، فراگير و فراهمطلبد. بهمي

ها و گاه ا اجزاء و زيرمجموعهكه الگوي تفصيلي يباشد. كما اينتدابير اهم اين موارد مي
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باشند. در نتيجه، افق و تدابير سازوكارهاي الگوي اجمالي يا پايه و جملگي اين موارد مي
ي تفصيل و سازوكارهاي تدوين و آمدهتفصيلي الگو و الگوي تفصيلي نيز فراگير و فراهم
 گردند.تحقق افق و تدابير همين موارد بوده و محسوب مي

 (سنديت) باالدستي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت افق و تدابير
افق و تدابير سياسي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت: مراد افق و تدابير سياست اقتصادي، 

 سياست اجتماعي و سياست فرهنگي توسعه است.
52Fالگوي پيشرفت جمهوري اسالمي ايران(ج.ا.ا.) است.ايراني پيشرفت،-. الگوي اسالمي1

1 
 ي جمهوري اسالمي ايران:عه. الگوي توس2

53Fدستي قانون اساسي ج.ا.ا. استاوالً سند پايين

همين سبب و مناسبت از سويي و به 2
54Fمندرج در قانون اساسي و مقدمه، مفاد و اصول آن بوده

و از سوي ديگر مستخرج و قابل  3

                                                      
مدني، اجتماعي و  ي متعالي نگاه، نظريه و نظامي نظام ج.ا.ا. است. منظور الگوي توسعه. مراد الگوي توسعه1

شود. سياسي ج.ا.ا. است. يا الگوي توسعه در نگاه، نظريه و نظام مدني، اجتماعي و سياسي ج.ا.ا. محسوب مي
گردد (الگوي ي اسالمي ايران نيز بوده يا الگوي اسالمي ايراني توسعه هم محسوب مياين الگوي توسعه

 ).37-76ايراني پيشرفت، بخش دوم: -اسالمي
ي قانون اساسي ج.ا.ا. مبين و متضمن آن بوده و حاوي و محتوي آن است. از همان بنياد و ه مقدمهك. چنان2

ي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه«آغاز 
(قانون اساسي » شدباايران بر اساس اصول و ضوابط اسالمي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسالمي مي

ي ج.ا.ا. و هاي ساختاري و راهبردي الگوي توسعهبخشگر اجزاي اصلي يا كالنها نشانج.ا.ا.، مقدمه). اين
ها، بينش و منش دروني اسالمي اعم از قرآني و روايي زيرساخت راهبردي آن يعني نظام ارزشي و ارزش

طرح حكومت بر «، »حكومت اسالمي«و اثربخش است.  ورهمراه با جديدترين اجتهاد روزامد و كارامد، بهره
گر الگوي نيز نشان» واليت فقيه عادل«چنين (همان) و هم» ي حكومت در اسالمشيوه«و » ي واليت فقيهپايه

قضا در قانون «، »ارتش مكتبي«، »زن در قانون اساسي«، »اقتصاد وسيله است، نه هدف«سياسي ج.ا.ا. است. 
آيند. در حقيقت مفاد مواد شمار مي، ... (همان) اهم اجزاي اين الگو به»نمايندگان«، »يهي مجرقوه«، »اساسي

اعم از موارد يعني مفردات و مولفات قانون اساسي هر نظام و كشوري از جمله ج.ا.ا. و قواعد يا قوانين و در 
 گردند.آن طرح و تنظيم ميي واقع قضايا و به اصطالح اصول آن و نيز ساختار آن با توجه به الگوي توسعه

ي ي الگوي اجمالي توسعهدهندهويژه دوم و سوم قانون اساسي ج.ا.ا. در بردارنده و ارايه. اصول اول و به3
ها يا دهنده و نماياننده سرفصلها نشانمتعالي ج.ا.ا. ايران بوده و ساير فصول و اصول قانون اساسي و مفاد آن

اي كه هر كدام از گونهباشند. بهازوكارهاي تفصيلي الگو و الگوي تفصيلي ميهاي الگو و سها و گسترهبخش
، اصل ششم »الگوي واليت فقيه«ي خود داراي الگوي خاص خود است. همانند اصل پنجم نوبهاين اجزاء به

الگوي آزادي و «[امر به معروف و نهي از منكر]، اصل نهم » الگوي مشاركت«، هفتم »الگوي شورايي«
 ، ... . (قانون اساسي ج.ا.ا.).»الگوي خانواده«اصل دهم » تقالل و وحدت ملياس
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 -) ويژه با روش تحليل متن (تفقه) و تحليل محتوا (تدبر و تفسيربه -استخراج از آن 
55Fاست.

1 
56Fثانياً سند باالدستي تمامي اسناد ج.ا.ا. است.

سند باالدستي يعني منبع و مبناي اسناد  2
چون: اسناد مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا.، تصويبي و ابالغي راهبري دستي همپايين

 اندازهايه.ش و حتي اسناد چشم1404ي ج.ا.ا. در افق انداز بيست سالهشامل سند چشم
سازي نوين اسالمي ايراني در تر (كه تا مرز الگوي تمدن و تمدنتر و يا بيشكم ساله،ده

57Fنماياند)؛ساله را فرا گرفته و فرا مياي و حداقل نيم قرني يا پنجاهبرد چندين دهه

3 
58Fهاي راهبردي و راهبردهاي سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام ج.ا.ا.سياست

 اسناد 4
ي و ابالغي رسمي مجلس شوراي اسالمي، شامل: اسناد لوايح ها، لوايح و قوانين تصويبطرح

 ي اقتصادي، اجتماعي(و سياسي) و فرهنگيي توسعهسالههاي پنجهاي برنامهو قانون
 شده توسط دولت و مصوب مجلس شوراي اسالمي.ارايه

 همان ترتيب؛ي كشور بهثالثاً اسناد قوانين برنامه بودجه ساليانه
 نين عادي موضوعي كشور است.و رابعاً ساير قوا

                                                      
ي مندرج و مندمج در متن و مفاد يا محتواي قانون اساسي، مقدمه . مراد استنباط و استخراج الگوي توسعه1

 ها و چگونگي يايا مقدمات، فصول و اصول آن است. روش تحليل متن: تجزيه و تركيب گزاري و گزاره
يعني اصول كه  -ها ها بوده و تحليل محتوا به چيستي يا مفاهيم دروني واژگان و گزارهنمودشناسي آن

 باشند. تفسير بهمي -ويژه انشايي تجويز، قواعد عبارت از اقوال تام و حتي ناقص، قضاياي خبري و به
منظور گزاره و دريافت راهبرد اصطالح وپيش و بههاست. تدبر، درك پسمعنايابي و پاسخ به چرايي گزاره

ي نظام مدني، اجتماعي و سياسي در قالب قوانين دهي و اعمال يا اجرا و ادارهمنظور تدبير يعني سازمانبه
 اصطالحها و بهنامهها و آيينعادي توسط مجلس شوراي اسالمي و تعيين خط مشي يا دستورالعمل

 باشد.جريه يا مديريت اجرايي كشور ميي مهاي اجرايي توسط دولت يعني قوهنامهبخش
اگر ما توانستيم به حول و قوه الهي، «فرمايند: ي سند الگو مي. مقام معظم رهبري در اين خصوص در زمينه2

ايراني پيشرفت دست پيدا كنيم، اين يك سند باالدستي  -در يك فرايند معقول به الگوي توسعه اسالمي
 ).10/9/1389» (هاي كشوراي كشور و چشم انداز كشور و سياستبرنامهي اسناد خواهد بود نسبت به همه

اندازهاي بيست ساله و ده ساله كه در آينده تدوين خواهد شد، بايد بر حتي چشم«. مقام معظم رهبري: 3
 (همان).» ايراني پيشرفت) تدوين شود -اساس اين الگو (ي توسعه اسالمي

ايراني پيشرفت) پيروي كند و  -بايد از اين الگو(ي اسالمي -كالن كشورهاي سياست«. مقام معظم رهبري: 4
 (همان).» در درون اين الگو بگنجد
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ي: زيرساختي، ساختاري و راهبردي الگوي اسالمي گانهافق و تدابير مراتب سه
 پيشرفت-ايراني

 آمده و مبين عناصر الگو، اسالمي، ايراني والگوي اسالمي ايراني پيشرفت، فراهم
 اسالمي و -ايراني (و به اعتباري ايراني -هاي اسالميسامان آموزهي بهينه و بهآميزه

 باشد.ها) ميايراني) و پيشرفت (و افق و تدابير آن -تعبيري اسالميبه
ي خاستگاه، جايگاه و نقش يا پرسش از و پاسخ به و گانهفراگير و متضمن مراتب سه

 تعبيري:پردازش هستي، چيستي و چگونگي و به
توسعه، اعم از: يكي و نخست) مبادي بنيادين و غايي ارزشي زيرساختي علمي نظري 

(عقالنيت و حكمت  هاي بنيادين و غايي اسالمي (ديانت و معنويت يا تعالي) ايرانيارزش
 يا تعادل).

ديگري و دوم) مباني ماهوي بينشي و منشي ساختاري علمي عملي توسعه، اعم از 
 اداري يا اجرايي توسعه ملي.-قانوني توسعه ملي، ساختار سازماني -ساختار حقوقي

ها و سازوكار ي ملي، خط مشياندازهاي توسعهظاهر عيني اعم از اهداف و چشمسوم) م
 هاست.ها و تدابير سياسي آنتحققي توسعه ملي و افق

ي: تبيين، ترسيم، ترويج و تحقق الگوي اسالمي افق و تدابير مراحل چهارگانه
 ايراني پيشرفت

 د: شامل تبيين علميافق و تدابير الگوي اسالمي ايران پيشرفت فراگير فراين
كاربردي)؛ ترويج علمي عيني -حقوقي)؛ ترسيم علمي عملي (راهبردي -نظري (حكمي

سازي علمي نخبگاني، مردمي و كارشناسي دولتي، عمومي و مدني) و در نهايت، (گفتمان
 ها و تدابير مربوطهسازي) [پيمايش و پايش] و افقجاريـ  تحقق علمي عيني (اجرايي

 باشد.مي

و تدابير دو ساحتي الگوي توسعه متعالي جمهوري اسالمي ايران، الگوي  افق
 اسالمي ايراني پيشرفت و افق و تدابير آن

 توسعه و الگوي توسعه دو ساحتي (دو بعدي) مادي و معنوي است؛ در نتيجه
باشد. برترين ي مادي و معنوي ميي افق و تدابير دو ساحاتي يا ساحات دوگانهآمدهفراهم

ي تك ساحتي (يك بعدي صرفاً) مادي سامان توسعه و الگوي توسعهجايگزين بهينه و به
ظاهر متعارض فردي (انديويدوآليستي) ليبراليستي مدرنيستي در هر دو شاخه و شعبه ولو به

 ساالري و سوسياليستي كمونيستي (اشتراكي و كلكتيويستي ياكاپيتاليستي يا سرمايه
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59Fباشد.ساالري حداكثري و فراگير ميستي يا دولتتوتاليتري گرايي)كل

1 
ي توحيدي، متعادل و متعالي است؛ در نتيجه فراگير افق و تدابير توسعه و الگوي توسعه

ي توحيد يعني باشد. توسعه و الگوي توسعهبخش) ميبخش و تعاليمتعادل و متعالي (تعادل
ساحات و ابعاد مادي و معنوي، باطني  جاي نارسايي و ناسازواري يا تعارض و تنازع ميانبه

و ظاهري، ارزشي و كنشي و حقيقي (بنيادين و آرماني) و واقعي (عيني و تحققي)، 
افزايي)؛ و تعادل گرايي (تا همبستگي و حتي پيوستگي همتوحيدي يعني تعاون، تعامل و هم

اني (و ارضاي ي اقتصادي: مادي و ابزاري ظاهري و تأمين آسايش بدني و جسمميان توسعه
حد ميانين غريزي)؛ و تعالي فرهنگي: معنوي (باطني و فطري بنيادين و غايي)؛ و اخالقي 

ي اقتصادي و تأمين آسايش (به اصطالح عفت) در جهت تعالي باشد. توسعه(متعالي) مي
اصطالح شجاعت) بر اساس عقالنيت، اعتدال و حكمت (دانايي يا فرزانگي، فرهنگي (به
آيد كه شمار ميسازوار و دانش واقعي يا آگاهي عيني درست) بوده و به بينش رسا و

ي رسا و سازوار و منجر به رسايي و سازواري اقتصادي، اجتماعي معطوف و منتج به توسعه
 المللي و جهانيو فرهنگي فردي، جمعي، اجتماعي فروملي،ملي داخلي و خارجي تا امتي، بين

 
                                                      

). برخي 1389) و نيز سيطره كميت و عاليم آخر الزمان (گنون، 1394. ر.ك.: بحران جهان مدرن (گنون،  1
تا) تا سيد حسين نصر؛ سالم (بيچون فريتيو شوان، مخصوصا كتاب اگرايان معاصري همديگر از آثار سنت

)؛ آثار انتقادي مكتب 1388تا) و نيز كتاب گفتارهايي در رهايي (ساحتي (ماركوزه، بيانسان تك
ي شيئيت و عقالنيت ابزاري. نشريه پيام متعلق به سازمان علمي فرهنگي ويژه در مورد سيطرهفرانكفورتيان به

فرهنگ و توسعه «ساحتي مدرن تحت عنوان ي تكدي توسعهيونسكو سازمان ملل متحد، در گزارش و نقا
، ضمن اشاره به تشكيل كميسيون جهاني فرهنگ و توسعه در سازمان ملل متحد از »براي زندگي بهتر

ي توسعه، رياست خاوير پرز دكوئيار، دبير كل اسبق سازمان ملل متشكل از اقتصاددانان برجستهم. به1993
ي روابط ميان فرهنگ و گزاران در زمينهلوم اجتماعي و هنرمندان و سياستپژوهشگران و دانشمندان ع

اند كه فرهنگ را به ابزار ساحتي مدرنيسم غرب و غربي پرداختهي تكتوسعه به نقادي و نفي الگوي توسعه
ا اند. بلكه برعكس بي اقتصادي و توليد منفعت، ثروت و لذت تقليل داده و در حقيقت تحريف كردهتوسعه

خواهان الگوي ديگري » بخشدمان معنا ميهايي است كه به زندگيبخش هدففرهنگ تنها الهام«كه طرح اين
ي اند. اين همان الگوي توسعهي اقتصادي براي در جهت و براي تعالي فرهنگي بوده شدهكه در آن توسعه

كه در اين نشريه آغاز اين چنين ينمتعالي اقتصادي، سياسي و فرهنگي، معنوي و اخالقي ج.ا.ا. است. جالب ا
اي كه جان ال اسپوزيتو در همين نشريه در مصاحبهاند. چنانگرايش جهاني را از انقالب اسالمي ايران دانسته

انقالب اسالمي ايران در «از همان آغاز » هاي بارز عصر مايكي از پديده«عنوان تحت عنوان احياي دين به
بخش و اثربخش در اين فرابرد و الهام» ي اسالمور آشكار فرايند رواج دوبارهرا تبل» 1978-1979هاي سال

 )1376ي پيام، داند. (نشريهجهاني مي
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 )40تا  25( 

60Fخواهد بود.

1 
وري و اثربخشي رسا و رسا و سازوار (و در نتيجه كارامد، بهرهبرترين جايگزين 

ي غير (و ضد) توحيد يعني ناهمگرايي و عدم تعادل ميان و الگوي توسعه سازوار) توسعه
ي اقتصادي: مادي و ابزاري ظاهري و تأمين آسايش بدني و جسماني (و ارضاي حد توسعه

ني و فطري بنيادين و غايي)؛ و اخالقي ميانين غريزي)؛ و تعالي فرهنگي: معنوي (باط
ي سياسي و توليد نظم ي فرهنگي و شهروندسازي در جهت توسعهباشد. توسعه(متعالي) مي

ي اقتصادي و تأمين آسايش و توليد لذت بر اساس عقالنيت و سلطه در جهت توسعه
نش ابزاري (هوش و شعور غريزي)، عدم اعتدال (حرص) و (ارزش ناحقيقي، بينش و م

ناك يا توهمي دروغين اشتباه و ساينس) ساحتي ظاهري شبههپنداري ظني ظاهري و تك
ي نارسا آيد كه معطوف و منتج به توسعهشمار ميدانش يا آگاهي حسي و عرفي بوده و به

و ناسازوار و منجر به نارسايي و ناسازواري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فردي، جمعي، 
المللي و جهاني بوده است. بدين ترتيب، داخلي و خارجي تا امتي، بين اجتماعي فروملي، ملي

ي نارسا و ناسازوار مانع و مخل توسعه گونه كه نارسايي و ناسازواري الگو و الگويهمان
ي ي رسا و سازوار بوده و شده، بلكه موجد نارسايي و ناسازواري توسعه، يعني توسعهتوسعه
رسايي و سازواري الگو و الگوي رسا و سازوار توسعه،  تنزاعي گشته است.-ساحتيتك

 شود.ي رسا و سازوار ميموجد رسايي و سازواري توسعه و توسعه

ي (سياست توسعه و توسعهي متعالي ي الگوي توسعهگانههاي سهافق و تدابير بخش
 سياسي)

تعالي است ي توحيدي دو ساحتي مادي و معنوي متعادل و مالگوي توسعه ج.ا.ا. توسعه
61Fكه عبارت است از توسعه اقتصادي

: مادي و ابزاري ظاهري تأمين آسايش جسماني و بدني 2
62Fاصطالح عفت؛ توأمان با توسعه و تعادل سياسي(غريزي) در حداقل نياز و به

: عدالت 3
اجتماعي (اقتصادي، سياسي و فرهنگي؛ معنوي و اخالقي) همراه با بسيج عمومي، حضور، 

وري و اثربخشي و نظارت مردمي با ارتقاي هرچه فراتر كارامدي، بهرهمشاركت و شركت 
(اقتصادي، سياسي و فرهنگي؛ معنوي و اخالقي) ملي اعم از دولت و دولتي، عمومي و 

                                                      
ي نور، ... و رهبري معظم در كتاب الگوي . ر.ك.: راهبردهاي امام خميني در كتاب واليت فقيه و صحيفه 1

 ها.ساسي ج.ا.ا. و فصول، اصول و مفاد محتوايي آناسالمي ايراني پيشرفت و نيز مقدمه، متن و اصول قانون ا
 .340-5. ر.ك.: الگوي اسالمي ايراني پيشرفت؛ صص 2
 6. ر.ك.: الگوي اسالمي ايراني پيشرفت؛ صص 3
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63Fاصطالح مدني و افزايش اقتدار و عزت ملي مي باشد.خصوصي يا مردمي و به

تعالي  1
ي سياسي و تعادل فني اقتصادي و توسعهفرهنگي: معنوي و اخالقي (متعالي و حتي علمي و 

64Fو فرهنگي معنوي و اخالقي و تعالي) است.

2 
ي متعالي از جمله: سياست ي توسعه و الگوي توسعهگانههاي سهبخشها كالناين

ي سياسي توسعه (و اقتصادي سياسي، اجتماعي سياسي و فرهنگي سياسي) و حتي توسعه
آيند. هر شمار ميياست فرهنگي) ج.ا.ا. بوده و به(سياست اقتصادي، سياست اجتماعي و س

ي ملي با افق و تدابير مربوطه تحت عنوان افق و تدابير هاي توسعهبخشيك از اين كالن
 باشند.هاي توسعه متعالي ج.ا.ا. ميبخش

 الگوي توسعه متعالي (فردي، جمعي و اجتماعي)ي گانههاي سهافق و تدابير گستره
 ي سياسي)توسعه(سياست توسعه و 

ي اقتصادي، سياسي و گانههاي سهبخشي كالنهاي توسعه و توسعهبخشهمگي كالن
فرهنگي (و اقتصادي سياسي، اجتماعي سياسي و فرهنگي سياسي و نيز سياست اقتصادي، 

ي زير و گانههاي سهها در گسترهسياست اجتماعي و سياست فرهنگي) و افق و تدابير آن
 مربوطه در الگوي توسعه متعالي جريان دارند: افق و تدابير

ي فردي و حتي شخصي افراد و اشخاص الگو و يا الگوي فردي . افق و تدابير گستره1
 ي فردي افراد؛ توسعه و الگوي توسعه

ها و مجامع يا حزبي و . افق و تدابير جمعي اعم از: خانوادگي و گروهي (اقشار، انجمن2
 ي جمعي؛تعالي يا الگوي جمعي توسعه و توسعهي ماحزاب) الگوي توسعه

ي متعالي يا الگوي اجتماعي توسعه و ي اجتماعي الگوي توسعه. افق و تدابير گستره3
 قومي، -ي اجتماعي(غير از سياسي)؛ الف) افق و تدابير فروملي (نژاديالگوي توسعه

افق و تدابير ملي الگو ي متعالي فروملي؛ ب) مذهبي،) الگوي توسعه و الگوي توسعه -ديني
ي متعالي: يكي. افق و تدابير داخلي الگو و الگوي داخلي توسعه و و الگوي ملي توسعه

ي داخلي؛ و ديگري. افق و تدابير خارجي خارجي (يا در داخل و در يا از خارج) توسعه
، ي الگوي خارجي؛ ج) افق و تدابير فراملي منطقهالگو و الگوي خارجي توسعه و توسعه

 المللي الگو تا جهاني؛ امتي الگو، بينا امتي الگو، بين
 اي تا جهاني هستند.ي متعالي و الگوي منطقهالگوي توسعه

                                                      
 .334-340. ر.ك.: الگوي اسالمي ايراني پيشرفت؛ ص 1
 فرهنگي (صص) و پيشرفت 336-9 . ر.ك.: الگوي اسالمي ايراني پيشرفت؛ پيشرفت علمي (صص 2
40-339.( 
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ي متعالي ج.ا.ا. ي متعالي و الگوي توسعهگانه) توسعههاي (سهها گسترهتعبيري اينبه
ت افق و تدابير ها نيز هركدام افق و تدابير خود را تحگردند. همينبوده و محسوب مي

ي (توسعه) گانههاي سهبخشها اهم كالني متعالي دارا هستند. اينهاي توسعهگستره
ي متعالي ج.ا.ا. بوده اقتصادي، (تعادل) سياسي و فرهنگي (معنوي و اخالقي) الگوي توسعه

روشي بيروني) فردي  -كنشي -منشي دروني -بينشي -ي (ارزشيگانههاي سهو اهم گستره
اد و حتي شخصي اشخاص، جمعي اعم از خانوادگي و گروهي مدني و اجتماعي اعم از افر

اي، امتي، بينا اي و فرامنطقهاي، بينا منطقهفروملي، ملي داخلي و خارجي و فراملي از منطقه
 باشند.ي متعالي ج.ا.ا. ميالمللي تا جهاني الگوي توسعهامتي و فرا امتي، بين

 صيلي توسعه متعالي ج.ا.ا.افق و تدابير الگوي تف
ي (زيرساختي راهبردي يا راهبردي اهم موارد پيشا گفته جملگي اجمال و پايه

ي پايه و اجمالي ي توسعه ج.ا.ا. يا الگوي توسعهزيرساختي) الگو و الگوي اجمالي يا پايه
انه، گدهند. همگي اين موارد اعم از اهم مراحل چهارگانه، مراتب سهج.ا.ا. را تشكيل مي

گانه الگوي هاي سهگانه و گسترههاي سهساحات دوگانه توسعه متعادل و متعالي، بخش
توسعه ج.ا.ا. با ساختار توسعه متعالي اقتصادي، سياسي و فرهنگي، معنوي و اخالقي؛ از 

هايي) هستند و از سويي ديگر ها و زيرمجموعه يا زيرمنظومهسويي داراي اجزاء (زيربخش
هاي الگوي اجمالي و پايه و هم هر يك از اجزاء ها و گسترهين بخشهم هر يك از ا

ها و سازوكارهاي) تفصيلي الگو و الگوي تفصيلي توسعه و ها و زيرگستره(زيربخش
اجرايي و  -مديريتي يا اداري -قانوني و سازماني -ي تفصيلي (ساختاري حقوقيتوسعه

د و وضعيت مطلوب، مورد نظر، مورد نياز، راهبردي ساختاري؛ افق و تدابير) داراي: افق (ح
ممكن و مفيد) تدبير يا تدابير (راهبرد و خط مشي سير از وضعيت موجود و نيل به افق و 
وضعيت) مطلوب مورد نظر و مورد نياز ممكن و مفيدست. بدين ترتيب افق و تدابير 

صادي) حتي سياسي الگوي توسعه متعالي، افق و تدابير اقتصادي (توسعه و توسعه اقت
هاي اقتصادي؛ افق و تدابير اجتماعي (يا سياسي توسعه و تعادل و اقتصادي سياسي و سياست

هاي اجتماعي؛ و نيز توسعه و تعادل اجتماعي يا سياسي) حتي اجتماعي سياسي و سياست
افق و تدابير فرهنگي (توسعه و تعالي و نيز توسعه كمي و كيفي و تعالي ماهوي و جوهري 

 هاي فرهنگي معنوي اخالقي است.و حتي فرهنگي سياسي و سياست فرهنگي)
در نتيجه: افق و تدابير سياسي الگوي اجمالي يا پايه توسعه متعالي، افق و تدابير سياسي 

 بخشي وي افق و تدابير الگوي كالنآمدهالگوي اجمالي يا پايه توسعه متعالي فراهم
چنين فراگير افق ، سياسي و فرهنگي است. همي اقتصاديي توسعهگانههاي سهبخشكالن
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بخشي و فرابخشي توسعه اقتصادي، توأمان با توسعه و تعادل سياسي و در و تدابير ميان
 باشد.جهت توسعه و تعالي فرهنگي معنوي و اخالقي متعالي مي

ويژه افزايش سن اميد افق و تدابير تأمين آسايش ظاهري، بدني و ابزاري جسماني، به
سالگي) و ارتقاي كيفيت زندگي؛ همراه افق و تدابير سياسي شامل: افق و 100زندگي (تا به

تدابير عدالت اجتماعي (اقتصادي، سياسي و فرهنگي)، افق و تدابير مشاركت مدني از 
طريق افق و تدابير رقابت سالم و سازنده با افق و تدابير (ارتقاي هرچه برتر زيرساختي، 

كارآمدي ملي و افق و تدابير (اجرا و ايفاي) نقش راهبردي دولت ساختاري و راهبردي) 
(كارگزاري با مدل معماري)؛ و سرانجام، افق و تدابير تضمين آرامش روحاني و دروني و 

 است. كرامت و زندگي پاك (طيب)
هاي افق و تدبير: فردي، جمعي (خانوادگي ها يا گسترهها در گسترهافق و تدابير گستره

مذهبي و  -ها و احزاب) و اجتماعي فروملي (وفاق دينيمدني، اصناف، انجمنو گروهي 
المللي تا اي، امتي، بين امتي و بينقومي)، ملي داخلي و خارجي و فراملي (منطقه -نژادي

 باشد.ي متعالي و افق و تدابير آن ميي توسعهجهاني) است. اين الگوي اجمالي يا پايه
ي متعالي ج.ا.ا.: اجزاي مراحل، مراتب يا الگوي تفصيلي توسعهافق و تدابير تفصيل الگو 

ي اقتصادي، سياسي و فرهنگي الگو و گانههاي سهبخشهاي كالنو ساحات زيربخش
ي فردي، جمعي و اجتماعي آن و افق و تدابير متناسب گانههاي سهي گسترهزيرمجموعه

ق و تدابير اجزا يا اجزاي افق و تدابير ها اهم اعم افآيند. اينشمار ميمزبور بوده و به
گردند. افق و تدابير سازوكارهاي تبيين تفصيلي الگو يا الگوي تفصيلي بوده و محسوب مي

كاربردي تخصصي -علمي (نظري فلسفي كالمي و فقهي حقوقي)، ترويج عملي (راهبردي
قق عيني و فوق تخصصي نخبگاني، عمومي مردمي و كارشناسي و مديريتي دولتي) و تح

گونه شود. همانها را نيز شامل ميسازي) تا پيمايش، آمايش و پايش آنجاري -(اجرايي
باشد. ها و تدابير ميدار تنظيم، ترسيم و تدوين كلي اعم اهم اين افقكه اين مقاله عهده

 همانند:
اقتصاد الف. تفصيل اجزا و اجزاي تفصيلي افق و تدابير الگوي اقتصادي توسعه و توسعه 

 ي متعالي ج.ا.ا. است. شامل:الگوي توسعه
ي سرزميني، آب، هواي پاك، منابع طبيعي و جنگلي، . افق و تدابير الگوي توسعه1

 %) جوانان؛3% تا 2محيط زيست و فضاي سبز و جمعيتي با نرخ باالي (
قه)، ي مالي، پولي (افزايش ارزش ريال و پول مالي اول در منط. افق و تدابير توسعه2

ي ربوي)، ارزي (ريال ارز اول منطقه و جزو چند ارز برتر جهاني در سبد بانكي (بدون بهره
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هاي ارزي تجاري)، مالياتي (ماليات معكوس و خمس) و عوارض (زكات) و سرمايه
 خصوصي، عمومي (فيء) و دولتي (انفال)؛

، بنادر و فرودگاهاي ي امور و تأسيسات زيربنايي (راه و ساختمان. افق و تدابير توسعه3
 المللي) نخست در منطقه؛بين

صنعتي و صنعتي، ي كشاورزي (و دامپروري سنتي، نيمه. افق و تدابير الگوي توسعه4
شيالت و آبزيان و غذايي، ...)، صنعتي، تجاري يا بازرگاني داخلي و خارجي (منطقه و بازار 

 المللي اسالمي) و برونگرا؛اقتصادي بين
 ي توليدي، توزيعي و مصرفي؛ابير الگوي توسعه. افق و تد5
 2000. افق و تدابير اشتغال فراگير برتر، درآمد (توليد ناخالص اول در منطقه، معادل 6

ي معادل باالي ميليارد دالري و توليد خالص ملي چندين صد ميليارد دالري و درآمد سرانه
 هزار دالري)؛20

زندگي (تا ن و جراحي و افزايش سن اميد به. افق و تدابير الگوي بهداشت و درما7
 %)؛80اسالمي (گياه پزشكي تا حدود  -سالگي) با تأكيد بر الگوي سالمت سنتي ايراني100

 ي رفاه و آسايش جسماني در حد كفاف؛. افق و تدابير الگوي توسعه8
 ،ورزش. افق و تدابير الگوي تفريحات سالم و سازنده، گردشگري (باستاني، دفاعي، 9

 گردي، تربيت بدني، مسابقات، ...).طبيعت
اصطالح راحتي ي اقتصادي: تأمين آسايش جسماني و بدني و بهافق و تدابير توسعه

مادي و ابزاري يا فناوري شامل كيفيت بعد از امنيت ظاهري، افزايش سالمت و سن اميد 
با ارتقاي كيفيت  سالگي اعم از طول عمر و بهداشت، همراه 90باالي زندگي عمومي بهبه

زندگي با ايجاد رونق (ضد ركودي و ضد تورمي)، اشتغال و درآمد عمومي، رفاه (غذاي 
كافي، آب سالم، هواي پاك و محيط زيست پايدار، پوشاك و مسكن و وسايل) تا 
تفريحات سالم و سازنده است. توسعه و تعادل سياسي: عدالت اجتماعي، با بسيج، حضور و 

 ي مردمي همراه رقابت سالم و سازندهادانه و آگاهانه و مسئوالنهمشاركت سياسي آز
دور از عوامل قدرت و ثروت بخش با رعايت استقالل ملي بهافزاينده متعادل يا تعادلهم

گذاري و اعمال خارجي و داخلي با نقش راهبردي (كارگزاري مدل معماري؛ سياست
گردد. توسعه و تعالي محسوب ميهاي) دولت و ارتقاي كارآمدي سياسي ملي سياست

فرهنگي: توسعه و تعالي معنوي و اخالقي متعالي است. توسعه، تعادل و تعالي اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي، معنوي و اخالقي فردي، جمعي و اجتماعي فروملي، ملي داخلي و 

و در ايران المللي و جهاني) اسالمي ايراني اي، امتي و فرامتي، بينخارجي تا فراملي (منطقه
 است.
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مثابه آزادي در به ي رهايي يا توسعهي پايدار حتي توسعهالگوي رشد، توسعه، توسعه
شدن (گلوباليتي) با مدل خطي مستقيم افقي و در شدن اقتصاد، جهانيفرايند فني جهاني

سازي سازي، غربيسازي تحت عنوان بازاريسازي جهان در جهانيراهبرد سياسي اقتصادي
 8سازي با مدل ساختاري هرمي كه در آن امريكا در رأس، بعد كشورهاي جيريكاييو ام

سازي حداقلي (مينيمايزايسيون) و ساير كشورهاي جهان پس از تجزيه و كوچك 20تا جي
سامان گرايي برترين جايگزين بهينه و بهي جهانيي آن قرار دارند. الگوي توسعهدر پايه

 .)1383(صدرا، ي ج.ا.ا. است ي متعالآن در الگوي توسعه
با اين قياس، همين سياق و بر اين اساس و در اين راستا؛ افق و تدابير تفصيلي اجزا و 

ي اجزاي تفصيلي افق و تدابير الگوي سياسي توسعه و توسعه يا تعادل سياسي الگوي توسعه
پذيرد. افق و تدابير متعالي ج.ا.ا. تبيين و ترسيم و در نتيجه ترويج و در نهايت تحقق مي

تفصيلي اجزا و اجزاي تفصيلي افق و تدابير الگوي فرهنگي توسعه و توسعه و تعالي 
 يابند.فرهنگي، معنوي و اخالقي الگوي توسعه متعالي ج.ا.ا. جريان مي

ي اسالمي ايراني پيشرفت و حتي پس از تبيين، ترسيم و ترويج الگوي اجمالي يا پايه
ي ي تحقق عيني الگو و توسعهويژه در مرحلهي متعالي، بهگوي توسعهپيش از آن، عنوان ال

همين منظور از طرفي افق(ها) و از طرف ديگر متعالي؛ تفصيل الگو و الگوي تفصيلي و به
ي متعالي و نيز عناوين عملي و مصاديق عيني (شاخصه و تدابير اجزا و كل الگوي توسعه

 گردد.رساني شده و اجرايي ميها تعيين، تنظيم و اطالعميزان) آن

 برامد
 پس از تبيين علمي نظري (فلسفي و حكمي، كالمي، فقهي و حقوقي و اجتماعي

 كاربردي) و ترويج علمي عمومي-و سياسي)، ترسيم علمي عملي (راهبردي
 -سازيي متعالي ج.ا.ا.، تحقق علمي عيني (اجراييدولتي) الگوي توسعه -مردمي -(نخبگاني

ي متعالي ج.ا.ا. نيز فراگير و فراهم آمده؛ يكي ترسيم ) الگوسازي توسعهسازيجاري
ي متعالي ج.ا.ا. و ديگري تحقق راهبردي و راهبردي و راهبردهاي الگوسازي توسعه

 راهبردهاي الگوسازي توسعه متعالي ج.ا.ا. است. هر كدام از اين اهم و اعم موارد نيز
ي مربوطه بوده، داراي افق و ء و عناصر زيرمجموعهكه داراي اجزاي خود ضمن ايننوبهبه

ي متعالي فراگير سان، ترسيم راهبردي الگوسازي توسعهباشند. بدينتدابير خاص و ويژه مي
 ي راهبردي و كاربردي ذيل است:گانهاهم افق و تدابير شئون سه
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مندسازي) مسازي و نظاسازي، نظاماول. راهبرد مهندسي (معماري، نهادسازي، نهادينه
65Fبازمهندسي يا مهندسي مجدد، مكرر و مستمر الگوي توسعه متعالي؛

1 
 ي متعالي؛دوم. راهبرد مديريت الگوي توسعه

 ي متعالي. زدايي الگوي توسعهشناسي و آسيبسوم. راهبرد آسيب
ي اهم تدابير شئون سازندهي متعالي ج.ا.ا. هم فراهمتحقق راهبردي الگوسازي توسعه

 باشد:ي كاربري و اجرايي زير ميگانهي سهكارگزار
اول. افق و تدابير مهندسي راهبردي (و بازمهندسي مجدد، مكرر و مستمر) الگوي 

 ي متعالي؛توسعه
داراي بوروكراسي  دهي [نظامدوم. افق و تدابير مديريت راهبردي (كاربردي تا سازمان

 ي متعالي؛سازي الگوي توسعهيستادي سبك، شفاف و نهادمند] و اعمال؛ اجرايي و جار
ي متعالي ج.ا.ا. زدايي راهبردي الگوي توسعهشناسي و آسيبسوم. افق و تدابير آسيب

 باشد. مي
ي متعالي افق و تدابيري كه فراگير الگوي پيشرفت سياسي و سياست پيشرفت و توسعه

ساله و تدابير آن  50 سازي نوين ايراني و اسالمي در افقبوده و تا مرز تجديد تمدن و تمدن
66Fگرايد.را فرا نگريسته و فرا مي

2 
ها و آمده و فراگير همگي اين افقافق و تدابير سياسي الگوي توسعه متعالي ج.ا.ا.: فراهم

اصطالح علت صوري و) صورت راهبردي ساختاري و سير راهبردي تدابير بوده و (به
كه افق و تدابير الگوسازي باشد. چنانميي متعالي ج.ا.ا. فرابردي فرايند الگوسازي توسعه

ها با تمامي مراتب و مراحل؛ علت هاي آن در تمامي گسترهي اقتصادي و زيربخشتوسعه
كه افق و تدابير ي متعالي ج.ا.ا. است. كما اينمادي افق و تدابير الگوسازي توسعه

ي متعالي زي توسعهغايي الگوسا -الگوسازي تعالي فرهنگي، معنوي و اخالقي، علت فاعلي
 آيند.شمار ميج.ا.ا. بوده و به

                                                      
اي به گونهپذيري الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه به، انعطافكه مقام معظم راهبري نيز با اشاره. كما اين1

پردازند. به زايايي، پويايي و پايايي و در نتيجه بالندگي آن بوده ميزدايي و بازمهندسي الگو كه سببآسيب
دست خواهد آمد، حرف آخر نيست؛ چه بهغيرقابل انعطاف نيست. آناين الگو، يك الگوي «تأكيد ايشان 

كند؛ اين تغييرات بايد انجام بگيرد. بنابراين الگو، نوي روزگار، ايجاد تغييراتي را ايجاب مييقيناً شرايط نوبه
حسب ها مشخص است؛ راهبردها ممكن است بهيك الگوي منعطف است؛ يعني قابل انعطاف است. هدف

 ».گوناگون تغيير پيدا كند و حك و اصالح شودشرايط 
 ».جانبه استتمدن، همان پيشرفت همه«تعبير مقام معظم رهبري: كه به. چنان2
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ي متعالي ي شبكه الگو و الگوسازي توسعهاين در حقيقت مبين و متضمن شاكله
ها و تدابير به تناظر اهم اعم مراحل، مراتب، ساحات (يا ابعاد)، جمهوري اسالمي ايران و افق

 ها و حتي شئون آن است.ها و گسترهبخش
 

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). مكتب فرانكفورت. ترجمه: محمود كتابي. تهران: پرسش.1373باتامور، تام ( .1
 .Khamenei.ir). پايگاه اطالع رساني 1389اي، سيدعلي (خامنه .2
 ). واليت فقيه. تهران: امير كبير.1362اهللا (خميني، روح .3
 جلدي). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.22ي نور (دوره تا). صحيفه(بي ـــــــــــــ .4
 مثابه آزادي. ترجمه: سيد وحيد محمودي. تهران: دانشگاه تهران). توسعه به1394سن، آمار تيا ( .5

 ).4(چ
العظمي اهللا). الگوي اسالمي ايراني پيشرفت؛ برگرفته از بيانات حضرت آيت1392سياهپوش، امير ( .6

رات انقالب اسالمي، وابسته به موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اي. تهران: انتشاسيدعلي خامنه
 اي.اهللا خامنهاسالمي، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت

گرايي مهدوي. سازي با مدل جهانيشدن و جهاني). آسيب شناسي جهاني1383رضا (صدرا، علي .7
 قم: نشريه قبسات، زمستان.

 قانون اساسي ج.ا.ا. .8
 ن دنياي متجدد. ترجمه: حسن عزيزي. تهران: حكمت.). بحرا1394گنون، رنه ( .9

محمد كاردان. تهران: مركز ي كميت و عاليم آخر زمان. ترجمه: علي). سيطره1389( ــــــــ .10
 نشر دانشگاهي.

 ساحتي، ترجمه: محسن مويدي. تهران: امير كبير.تا). انسان تكماركوزه، هربرت (بي .11
 رهايي. ترجمه محمود كتابي. تهران: پرسش.). گفتارهايي در 1388( ـــــــــــــ .12
ي گشوده بر جهان. يونسكو، سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد، ). دريچه1376نشريه پيام ( .13

 ، سال بيست و هشتم.360شماره 
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 توسعه و
 ي آرمانيجامعه

 )54تا  41( 

 ي آرماني توسعه و جامعه
 ∗67Fزندرضا شجاعيعلي

 1/12/1395 تاريخ دريافت:
 19/12/1395 تاريخ تأييد:

 
 چكيده

توان آن را بدون  همين رو نمي ها؛ به سوي مطلوبيت توسعه يعني حركت اجتماعي به
هاي مطرح در  ها دنبال كرد. يكي از مفاهيم و قالب ورود به بحث غايات و آرمان

تر بدان  بوده كه در علوم اجتماعي جديد كم» ي آرماني جامعه«هاي اجتماعي سلَف،  انديشه
 ي رسيدن به الگوهاي  هم با انگيزه آن -به موضوع توسعه پرداخته شده است. پرداختنِ 

شكني به سراغ آن برويم و منظور و فحواي آن  دهد تا با سنت اين اجازه را به ما مي -بومي 
هاي اسالمي بيش از آن كه مبين هدف  ي آرماني حسب آموزه را وارسي نماييم. جامعه

دست  دين، كمال انساني است و شدنِ به رو كه غايت ي راه است؛ بدان كننده باشد، ترسيم
ي آرماني قلمداد كنيم، دو معنا از آن مستفاد  خويش. پس اگر هدف توسعه را نيل به جامعه

آوري بستر مساعد و همراه براي آن.  شود: ارتقاي سطح آرماني آحاد اجتماعي و فراهم مي
كارگيري  ن دارد و ورود و بهشد ي آرماني استعداد بااليي براي عملياتي اين معنا از جامعه
و   گذاري سازد؛ البته بدين شرط كه در هدف هاي توسعه ميسر مي ريزي آن را در برنامه

 هاي آن تجديدنظر شود و سطح انتظارات از آن ارتقا پيدا كند. شاخص
 

 كليدي: هايواژه
 ي اجتماعي، نظام ارزشي. ي آرماني، كمال انساني، فلسفه توسعه، جامعه

  

                                                      
 ).Shojaeez@modares.ac.irاستاديار دانشگاه تربيت مدرس ( ∗

mailto:Shojaeez@modares.ac.ir
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 مسأله بيان
سازد، اشارات  بخشد و از نظاير خود متمايز مي چه يك الگوي توسعه را تشخص مي آن

» يِ ها شيوه«شده و  انتخاب» مسيرِ«توسعه، » تعريف«و تصريحاتي است كه ذيل آن به 
عنوان جزء چهارم به آن بيفزايند  را هم به» هدف«شود. برخي ممكن است  پيمودنِ آن مي

و در عين حال بايد توجه داشت كه هدف توسعه، خود، از تعريف ما از  كه قابل قبول است
 آيد و در آن مستتر است. مي  دست توسعه به

ترين اهداف مشترك در تمامي الگوهاي  را از بلند» زندگي مطلوب«شايد بتوان نيل به 
» كاملبسترِ اجتماعي سالم و «آوريِ يك  توسعه معرفي كرد؛ هدفي كه خود نيازمند فراهم

تعابير  -دهي به زندگي مطلوب  عنوان بستر شكل به -است. از اين زيستگاه آرزوشده 
و » طبقه ي بي جامعه«اند و برخي  خوانده» اجتماع مؤمنان«برخي آن را    مختلفي شده است؛

» مطلوب«چه  شان در تعريف آن اين تفاوت تعابير از اختالف». ي آزاد جامعه«برخي ديگر 
ي خود به تعريف و انتظارشان از توسعه نظر دارد. با وجود  نوبه ته، و آن نيز بهاست برخاس

68Fآرماني  ي جامعه«مطرح، يعني  توان جملگي را ذيل همان اصطالح از پيش اين مي

قرار  »1
دارد كه  ي آرماني نيز يك قالبِ تهي است و صورتي نامتعين را عرضه مي داد؛ زيرا جامعه

شود و ماده و فحواي آن   دهد، پر  هايي كه هر مرامي از توسعه ارائه مي الجرم بايد با شاخص
گردد. اين مقاله در صدد است اوالً اين مفهوم را با نظر به الگوي خاصي كه از اسالم  كامل 

سراغ دارد، باردار كرده و معنا ببخشد؛ در ثاني با استفاده از همين ادبيات نشان دهد كه 
آوري بسترِ مساعد نيست و كارِ  منظور فراهم ك تحول ساختاري بهتوسعه چيزي بيش از ي

ي امروز جوامعِ انساني  ترين دغدغه رسد. يعني با وجودي كه مهم پايان نمي انسان با آن به
 نوعي يك آغاز است براي تسهيلِ شدنِ انسان. است، اما خود به

 شود:  سه معنا مستفاد مي ي آرماني قبل از ارجاع به هر مرام و مكتبي، حداقل از جامعه
اند و بدان اهتمام دارند و  اي كه مردمان آن اهل آرمان آرماني يعني جامعه ي  . جامعه1

 كنند؛ تالش مي براي تحقق آن 
وسوي  ي داراي ساختار مناسب، مناسبات سالم و سمت ي آرماني يعني جامعه . جامعه2

 درست؛
اي كه به غايت  ها؛ جامعه واصل به آرماننائل و   ي ي آرماني يعني جامعه . جامعه3

 1مطلوب خويش رسيده است.

                                                      
1. Utopia. 
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» مردمان«بودنِ  گرا ي آرماني چنان كه مشهود است، بر آرمان معناي نخست جامعه
تكيه دارد؛ معناي دوم بر مساعد و همراه بودنِ ساختار، و معناي سوم بر تحقَّق يافتنِ 

ي آرماني را با بحث  گر اين مضامين از جامعهها در دو سطح فردي و اجتماعي. حال ا آرمان
 آيد: دست مي به  توسعه پيوند بزنيم، اين معاني از توسعه و غايت آن

 ها؛ ها و در تكاپوبودن مردمان براي نيل بدان بودنِ آرمان يافتگي يعني زنده . توسعه1
سير و آمدنِ بسترِ مناسب و قرار گرفتن جامعه در م يافتگي يعني فراهم . توسعه2

»درست؛» صراط 
 ».واصل«ها؛ يعني جامعه و انسان  يافتگي يعني نائل آمده به آرمان . توسعه3

پردازان توسعه، البته دومي است؛ در  معنايِ مطمح نظر اين مقاله و شايد غالب نظريه
پذيرد و ملحوظ نظر  ي آن مي شرط و نتيجه عنوان پيش حال كه معناي نخست را هم به عين

جهانيِ زندگي كه عنصر اصليِ آن، حركت و پويايي  هاي اين ن معنا با واقعيتدارد. اي
تر است و امكان   و قابل حصول  و در دسترس  تري دارد و هم ملموس است، هم تطابق بيش

 دهد. تري را به ما مي مداخله و تأثيرگذاري بيش
تر مشخص  است پيشقبل از پرداختنِ به اين بحث و تفصيل و دفاع از اين مدعا، الزم 

ي علميِ مناسب براي طرح و وارسي اين موضوع چيست؟ آيا  كنيم كه مدخل و رشته
شناسيِ رايج و مصطلح، كفايت و اهتمام الزم براي پرداختنِ به آن را دارد؟ و اگر نه؛  جامعه

 آن را از كجا بايد جست و دنبال كرد؟
چه با عنوان  ن ذيل آناز جمله موضوعاتي است كه تا كنو» ي آرماني جامعه«
شده و جرياني از متفكرين اجتماعي را در  مي شود، دنبال  اجتماعي شناخته مي ي  انديشه

  ي انديشه«شوند).  اطراف خود پديد آورده است (كه با عنوان يوتوپينيست شناخته مي
شناسي و اصرارش بر رهانيدن دامان  معارفي است كه با ظهور جامعه  همان» اجتماعي

پژوهان  اعتنايي از سوي دانش يش از فلسفه و الهيات، از سكه افتاد و با نوعي تحقير و بيخو
 علوم اجتماعي مواجه شد.

اجتماعي، حاوي دانشي است كه بهترين عنوان براي  ي  ذخاير و ادبيات موسوم به انديشه
ايج بدان نياز شناسيِ ر هاي بنياديني كه هم جامعه باشد. معرفت» ي اجتماعي فلسفه«آن شايد 

هاي فراواني كه در سنت  رغم ظرفيت  دارد و هم موضوعاتي نظير توسعه. با وجود آن و به
ايم و موفق به معرفي و جاانداختنِ  منظور وجود دارد، هنوز به سراغ آن نرفته فكري ما بدين

 ـشناسي  طور خاص براي جامعه و به ـنياز الزم براي علوم اجتماعي  عنوان پيش آن به
هاي سختي از سوي گفتمان   هاي ما، با مقاومت و ممانعت بر كوتاهي ايم؛ زيرا عالوه نشده

كه  شناسي هميشه و حتي امروزه هم از اين االجتماع مدرن مواجه است. جامعه غالب در علم
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هاي اجتماعيِ قبل از خود بداند، امتناع دارد و مدعي است كه در  ورزي خود را فرزند انديشه
 2ي وجود گذارده است. نيازي از آن پا به عرصه كامل و بيانقطاع 

شناسي با اعالم انقطاع از اين عقبه، در واقع خود را از يك مجموعه مباحث بنيادي  جامعه
كه استواري اين بناي  و مقدماتيِ مؤثر در محتواي خويش محروم كرده است؛ در حالي

دست  هايي است كه تنها از آن مسير به ها و پايه عظيم بيش از هر جاي ديگر، متكي بر پي
شناسانه و  شناسانه، انسان هاي هستي شناسي از ورود به بحث آيند. با اين كه جامعه مي

ها درگير  شناسانه امتناع دارد، اما به تبعِ منظر و موضوعاتش، به انحاي مختلف با آن معرفت
هاي  هايش دارد. از بحث ييني تمامي نظريات و تب زمينه است و مفروضاتي از آن را در پس

ي آرماني كه  الطبعي انسان؛ و تا بحث از جامعه فرد و جمع گرفته، تا مدني ي  وجودي درباره
از موضوعات مورد توجه انديشمندان اجتماعيِ سلف، حتي قبل از مطرح شدن بحث توسعه 

اي نظريِ مقوالت ه شناسان به بنيان بوده است. اشتباه نشود؛ اصرار ما براي جلب توجه جامعه
المعارفي؛ بلكه به  هاي دائرة ي سلَف و معرفت مورد اهتمام، نه به معنيِ بازگشت به دوره

 هاي ديگر به  است و لزوم استمداد از دانش» موضوعي«تبعيت از ضرورت و اقتضائات
 هاي معرفتي است. منظور پركردن خأل

نقاط از آن روست كه معطوف در موضوعاتي نظير توسعه تا بدين   كشيده شدنِ بحث
متوقف » توصيف«خوديِ خود در سطح  به مداخله و عمل هستند. ضمن اين كه علم نيز به

» تعميم«كند و در آن نيز باقي نمانده و به  ميل پيدا مي» تبيين«سمت  ماند؛ بلكه به نمي
و نح حاصل از آن نيز اقتناع نكرده و به» قانونِ«زند و حتي به تعميم و  دست مي

كند. اين  در امور سوق پيدا مي» ي مداخله«رخدادها و » بينيِ پيش«سمت  ناپذيري به اجتناب
ها  ناخواه با مقاصد و مطلوبيت شناس را خواه گام اخير كه نسبتي هم با توسعه دارد، جامعه

ي در امور به جز دانش علمي، به انگيزه و اهدافي نياز دارد كه  كند؛ زيرا مداخله درگير مي
ها را در اين  هايي كه قادر است آن شوند؛ از جمله دانش ها عرضه مي ز جانبِ فلسفه و مراما

سو با اعتقادات و  است؛ زيرا از يك» ي اجتماعي فلسفه«هم پيوند زند، همين  فرازها به
هاي ديني و مرامي ارتباط دارد؛ و در سوي ديگر با تعقل و تفكر و انديشه  ها و ارزش آموزه

 امور. و منطق  در ماهيت
ترين هدف توسعه و  مثابه اصلي آرماني، به  ي تمركز ما در اين مقاله بر روي جامعه

ي  ترين شرط تحقق زندگيِ مطلوب است و درصدد هستيم آن را از ادبيات مهجورمانده مهم
شدت انتزاعي و هنجاري خارج كرده و در ذيل  هاي به چنين از قالب اجتماعي و هم  ي انديشه
دنبال كنيم.  ـيعني توسعه  ـشناسي  ي مطرح در اوساط جامعه موضوعِ عيني و مسالهيك 

پيش از آن الزم است چند مفهوم مرتبط را به اجمال معرفي و معنا نماييم. وارسي دقيق 
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  ي ، بخشي از مدعاي ما را درباره»كمال«و » دين«، »جامعه«، »انسان«مفاهيمي چون: 
توان  نمايد؛ پس از آن است كه مي مثابه غايت توسعه روشن مي آرماني به  ي معناي جامعه

 تري از تلقي صراطي توسعه دفاع كرد. نحو روشن به

 انسان
آرمان و آرزو تنها براي موجودي با مشخصات وجودي انسان موضوعيت دارد؛ زيرا 

پيشي » هايش ها و داشته يافته«از » ها و مطالباتش خواسته«انسان موجودي است كه همواره 
سبب گفته شده كه انسان يك ذات بالقوه است؛ يعني طبيعت و ماهيتي  همين گيرد. به مي

كند كه  سوي وضع و موقعيت و حالتي تمايل پيدا مي نايافته دارد. اين ذات، هماره به تحقق
حال از استعداد بسيار بااليي براي تخيل آن و از توان مؤثري  اكنون در آن نيست و در عين

 ل بدان برخوردار است.براي ني
كردن، هم عامل بقاي انسان در  تر را طلب تر و باالتر و متعالي ميل به فرارفتن و بيش

چنين اسبابي بوده است براي  ها؛ و هم عالَم بوده است و هم موجب تنازع ميان انسان
شناسي  هاي انسان كه وجودگرايان در بحث پيشرفت و كسب كماالت وجودي. دليل اين

ي الحادي آن،  اند نيز همين بوده است. شاخه ي ماهيت متعين و پيشينيِ انسان جلو رفتهتا نف
ي غير الحادي، رساندن انسان  حل شاخه گيرد كه راه نيازي از خداوند را نتيجه مي در حالي بي

 طور خاص. مند ساختنِ انسان از صفت خالقيت خداوند به اللهي است و بهره به مقام خليفه
چنين ميان  گرايان و وجودگرايان و هم نظر از مجادالت ميان ماهيتصرف 
توان چنين نتيجه گرفت و بر آن نيز اجماع و ابرام كرد  الحادي و الهي، مي وجودگرايان

بيان ديگر، وارد  سازد. به كه انسانيت انسان در اين است كه خود وجود خويش را محقَّق 
كند.  كه سهم هر موجودي را از هستي تعيين ميشدن در تجربه و تكاپوي وجودي است 

ي  و تالش براي نيل بدان (كه شايد هيچ پاياني هم بر آن متصور نباشد) زاييده» آرمان«
تواند فهم معناي مورد نظرِ ما  اي از انسان مي چنين دركي از انسان است. چنين درك و تلقي

آوري بستر اجتماعي مساعد و  ماز توسعه را تسهيل كند. بنابراين، غايات توسعه، فراه
گرا كمك كند و ثانياً  هاي آرمان اي است كه اوالً به ترويج آرماني و تكثير انسان همراهي

 تري را براي وارد شدن به تجربه و تكاپوي وجودي مهيا سازد. هاي هر چه بيش انسان

 جامعه و دين
هاي  صاله مرهون تالشي وجودي خويش، اوالً و باال چنان كه آمد، انسان در تجربه هم

از پيش معين و مقدري ندارد؛ بلكه وجودي است كه بايد » بود«خويش است؛ زيرا او 
ي اول، مرهون خود اوست و در درجات ثاني، مرهون دو  و اين شدن در درجه» بشود«
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شايد در نگاه ». هدايت و دستگيري از باال«و » بستر همراه و همراهيِ شرايط«عامل ديگر: 
ميان اين دو  شود  نظر آيند. چگونه مي ي انسان به اول، اين دو نافي مدعاي نخست ما درباره

شناسد و ديگري او را  درحالي كه يكي انسان را مرهون تالش خويش مي  را جمع كرد،
 نوع و ديگريِ برتر؟ گيري ديگرانِ هم مستمند همراهيِ شرايط و دست

گر ما با ذاتي ناهشيار و بالاراده مواجه بوديم، نه اين ايراد، وارد و سخن درستي است؛ ا
ي تحول وجودي همين  خوش تحول و نه تحوالتي از سنخ وجودي. مميزه موجود دست

شدن عوامل دروني است و در غير  هم منوط به فعال است كه اثربخشي عوامل بيرونيِ آن
وجوديِ مختص اين صورت، يا از اساس تحولي رخ نداده است و يا از جنس تحوالت 

توان پاسخ داد و تناقض ظاهر در آن  انسان نبوده است. به اين ايراد از مسير ديگري نيز مي
هاي رفع محدوديت و مضايق بشري است. اين احساسِ  را مرتفع كرد؛ و آن بررسي راه

ها و  ي دائمي ميان داشته اي كه هر فردي از آحاد بشر به دليل فاصله و مضيقه  محدوديت
 نحوي مرتفع شود و آن خارج از طرق زير نيست: هايش دارد، باالخره بايد به هخواست
 ؛3»انسان«. از طريق تالش و اهتمام خود او؛ يعني اعتماد محض به 1
 ؛»جامعه«. از طريق همراهي و اخذ مساعدت از ديگران؛ يعني اتكاي به 2
؛ يعني 4كرده است . از طريق هدايت و دستگيري از جايي كه او را و هستي را خلق3

 دين«اذعان به ضرورت.« 
بايد توجه داشت كه دو تاي آخر لزوماً نه نافيِ اولي هستند و نه جايگزين آن؛ و در 

شدن از  مند كننده است. بهره هر سه طريق، اين اهتمام و تالش فردي است كه تعيين
سويه   ونه و يكمؤ هاي آسماني، چندان سهل و بي همراهي و مساعدت ديگران و از هدايت

مندي از شرايط مساعد و همراهيِ  نيست كه لزوم سعي و تالش فردي را منتفي سازد. بهره
چنان  هايي است كه از سوي فرد بايد مبذول شود. هم ديگران، خود مستلزم آمادگي و تالش

هاي نوعي و شخصي انسان است و مسبوق به تالش و  كه اثربخشي هدايت، تابع ظرفيت
شان،  ، با تمام اهميت»هدايت«و حتي » بستر«وجوديِ متعاقب آن. پس  اكتسابات

دست  به» قالب«هاي مفهوميِ بستر با  توان از تفاوت نهايي نيستند. اين را مي ي  كننده تعيين
هايي  ي فيزيك و مهندسي به علوم انساني آمده و نوعاً در معرفي موقعيت آورد كه از حوزه

هاي خود رسيده باشد. با  گري در آن به حداقل رود كه كنش ميكار  از زندگي اجتماعي به
پاي خويش و شدنِ  رو نافيِ رفتن به به هيچ» هدايت«و » بستر«شود كه  اين تلقي روشن مي

سو كه نه مانع باشند و نه  با تالش و اكتساب فردي نيست؛ البته با اين دو شرط به ظاهر ناهم
 قالب بسازند.
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مثابه  ي آرماني به آيد كه جامعه دست مي نيز از اين تأمل مفهومي بهي ضمني  اين نتيجه
هدف توسعه، وارد شدن به بهشت زميني و افتادن در سراشيب كمال نيست؛ بلكه تنها 

معني قرار گرفتن در راستاي كمال است. فرض هميشگيِ موانع و شياطين در زندگي اين  به
همين دليل است و مؤيد همان معناي  شايد به 6ييچنين تعبير از كمال به سرباال و هم 5دنيا

ترين حالت، تنها  صراطي از بستر اجتماعي و هدايت الهي است. پس جامعه و دين در همراه
نوعي در خدمت  كنند تا وجود خويش را محقَّق سازد؛ لذا هر دو به به انسان كمك مي

تالش خويش آن را اند كه بايد انسان خود به  همان تحقق وجودي و كسب كماالتي
 كسب كند.

 كمال
، 7است» مفطور به كمال«عنوان موجودي كه  متفكرين مسلمان پس از معرفي انسان به

 اند: از دو نوع كمال براي او سخن گفته
ي ثاني. اين  داري در مرتبه ي اول و تسهيل دين . كمال اول براي بقاست، در درجه1

سازي  تر هم استفاده كرديم، آماده عبيري كه پيشاست؛ يا به ت» سازي جامعه«كمالْ ناظر به 
 ؛»بستر«

و » سازي انسان«. كمال ثاني اما براي شكوفايي و تحقق وجودي است كه به 2
اشارت دارد. با همان سياقي كه نقش اولي و اصلي را در خود انسان ايفا » خودسازي«

 كند. مي
شود كه دومي  ان چنين استنباط ميش اند و از ترتيب هم مربوط كه اين دو كمال به با اين

سويه و مطلق  به نوعي به تحققِ اولي منوط شده است، اما چنان نيست كه نسبتشان يك
ها، موضوعيت دارد و ممكن  باشد. كمال ثاني در بود و نبود كمال اول و در تمام موقعيت

از اين  كند. تري پيدا مي است؛ در عين حال با وجود آن مساعدتر است و عموميت بيش
آرماني   ي جا از جامعه هايي كه تا بدين  شود كه با برداشت معناي كمال، دو نتيجه حاصل مي

 همساني دارد: ـمثابه هدف توسعه ارائه شد  به ـ
ي آرماني در بهترين حالت، تنها كمال نخست محقَّق شده است و در  . با نيل به جامعه1

 هنوز در آغاز راه است؛ -ي باشد كه كمال انسان -قياس با هدف واالترِ آن 
نحوي ديده  ي آرماني (كمال اول) بايد به سوي جامعه . مسير و سازوكار حركت به2

يك از مراحل آن متوقف نشود و به تعويق  شود كه كمال انساني (كمال ثاني) در هيچ
اتب ي آرماني از عمق و گستره و سهولت به مر نيفتد؛ هرچند كه تحقق آن در بسترِ جامعه

 تري برخوردار است. بيش
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عملي يا بدعملي  ي بي كس حق ندارد فقدان چنين ساختاري را بهانه عبارت ديگر، هيچ به
توان انديشه،  ي غير آرماني نيز مي ي عمر قرار دهد. در جامعه خويش و هدر دادن سرمايه

 -تر همراه يعني بس -اراده و اهتمام و عملِ آرماني داشت؛ و حتي قبل از درك كمال اول 
. پس چنين نيست كه كمال وجودي و كمال ثاني تنها براي 8به كمال ثاني نائل آمد

ي آرماني يا  هاي آينده ممكن بوده و موضوعيت داشته باشد. در عين حال، جامعه انسان
كه سطح تعالي و كمال را ارتقا  تر دو فضل بر مادون خود دارند: اول آن جوامع آرماني

 افزايند. ثاني، به كميت اهل آرمان و پويندگان راه كمال ميبخشند؛ و در  مي

 ي آرماني جامعه
است كه معنا و مقصود اسالم آمدهاكنون اين امكان فراهم طرح مقدمات مفهومي فوق، با

آرماني   ي كند تا جامعه را به اجمال بيان كنيم؛ اين مبادره كمك مي» آرماني  ي جامعه«از 
زاعِ محض فرود آيد و از البالي اوراق متروك سلف، پاي به بيرون از آسمانِ تخيل و انت

 هاي عمليِ آن قرار گيرد. هاي عيني توسعه وارد شود و در متن برنامه ميدان بحث نهد و به
ترين انديشمندي كه به بحث از  در ميان متفكرين مسلمان اولين كس و شايد شاخص

الصفا و خواجه نصير هم كه وارد  ني نظير اخواني آرماني پرداخته، فارابي است. ديگرا جامعه
الصفا،  (اخواناند  هاي اوليه، بدان نيفزوده اند، به تبع او بوده و چيزي جز تكرار همان ايده شده

اند،  . در دنياي مسيحيت هم كه پيش از اسالم بدان پرداخته)256-300: 1360؛ طوسي، 256: 2: ج1364
نوعي  آغاز شده است. بديهي است كه هر دو به )1391(ي آگوستين "شهر خدا"اين بحث با 

هايي بسيار كه جز اصل  اند؛ اما با دخل و تصرف شهر افالطوني بوده متأثر از آرمان
هم قرين نساخته است.  ها را به ي ديگري آن ي آرماني، مشخصه وجوي جامعه جست
هم كمابيش مطرح بوده  مثابه مطلوب مشترك در بين متفكرين غير ديني آرماني به ي  جامعه

اند كه آن  ي او، كساني مثل پوپر و فوكوياما هم بوده جز ماركس و كمون ثانويه است و به
 اند. وجو كرده ي بازِ ليبرال دموكراسي جست را در جامعه

ي او در باب مدن فاضله و غيرفاضله، اين بود كه  سراغ فارابي و نظريه غرض از رفتن به
ي امروزي مردم مسلمان و جوامع  توان از آن براي ايده هاماتي ميبررسي نماييم چه ال

از كفايت » ي فاضله مدينه«توسعه گرفت. بديهي است كه تأمالت او ذيل  ي  اسالمي درباره
ي مهمي است كه  حال، واجد جنبه و جامعيت مورد انتظار ما برخوردار نيست و در عين

مثابه هدف  ي آرماني را به اگر جامعه«ث كه: تواند پاسخي باشد به پرسش اصلي اين بح مي
بودنِ آن از نظر اسالمي به چه  هاي توسعه محسوب كنيم، آرماني مشترك تمامي طرح

 »دارد؟ معناست و چه مشخصاتي 
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بندي  شناسي از جوامع ارائه داده است. دسته دو نوع گونه  فارابي با دو معيار متفاوت،
ي  است و بر اساس آن جوامع به دو دسته» ودبسندگيخ«و » وسعت«بر معيار  نخست مبتني

 شرح زير دارند: شوند و همان دو دسته نيز انواعي به كامله و ناقصه تقسيم مي
 

 
 

كند و ما نيز از آن در  هاي توسعه پيدا نمي شناسي چندان ارتباطي با بحث اين گونه
شناسي دوم خويش، مدن  گونه. فارابي در 9رويم شناسي دوم او مي گذريم و به سراغ گونه مي

ي  است، به دو دسته» ي صغري مدن كامله«را كه منظور او همان مدن كامله و احتماالً 
ي فاضله وجود دارد؛ در حالي  كند. از نظر او تنها يك مدينه فاضله و غير فاضله تقسيم مي

» هدف و غايتي«م، شناسي دو كه مدن غير فاضله متعددند. معيار و مالك فارابي در گونه
را » سعادت«اي خود برگزيده است. او ابتدا جوامع را برحسب اين كه  است كه هر جامعه

چنين برحسبِ داشتن شناخت درست از آن  اند يا خير؛ و هم عنوان هدف خويش برگزيده به
سراغ تفصيل  كند و پس از آن به و اهتمام بدان، در پنج دسته از هم تفكيك و شناسايي مي

  غير از سعادت را برگزيده رود كه هدفي به شناسي خويش در آن دسته از جوامعي مي نهگو
 و بدان اهتمام دارند.

 شناسي فارابي است براساس اهداف مطمح نظر و مورد تعقيب جامعه: دو جدول زير، گونه
 ن برحسب هدفدسعادت«انواع م« 

 
 انواع مدن

 سعادت

 اهتمام به آن شناخت درست آن ضرورت آن

 + + + فاضله
 - + + فاسقه
 -  ⇐  + -  ⇐+   + مبدله
 - - + ضاله
 - - - جاهله
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 انواع مدن جاهله بر حسب اهداف آنها

 استعداد فاضله شدن هدف جامعه مدن جاهله

 ++ قُوت ضروري ضروريه

 + ثروت و مكنت نذاله (بذاله)
 + نهايت خور و خوش به خست و شقوت

 + شهرت و افتخار كرامت
 - تصرف و غلبه تغلبيه

 ++ آزادي و تنوع و تكثر حريه يا جماعيه

داند و غايت سياست را كسب سعادت.  فارابي، غايت تمام شعب فلسفه را سياست مي
دست   نفسه است كه از مسير كسب فضائل نُطقي و خُلقي به سعادت نيز از نظر او، خير في

اي  اش، چيزي جز وسيله آيد. بنابراين، از نظر او سياست و جامعه، حتي از نوع فاضله مي
ي اجتماعي  عنوان يك هدف و مطالبه ند. سعادت هم اگرچه بهبراي تحصيل سعادت نيست

غايت يك صفت فردي است؛ يعني محل ظهور و بروز آن فرد است و  معرفي شده، اما به
ي مورد نظر فارابي را مصداق  ي فاضله ها و اكتسابات او. پس اگر جامعه وابسته به تالش

هاي توسعه بدانيم،  آرماني را هدف برنامه  ي ي آرماني بگيريم و نيل به جامعه اسالميِ جامعه
رسيم كه در آغاز مقال بدان اشاره شد. مدعاي ما در  مي» معناي صراطيِ توسعه«همان  به

واصل گرفت و براي   ي معناي جامعه ي آرماني را نبايد به جا اين بود كه جامعه آن
ر بستري همراه و با يافتگي نيز نبايد معنايي بيش از داشتنِ تكاپوي آرماني د توسعه
هاي توسعه، در  رسيدنِ كامل برنامه نتيجه سازي و به وسوي درست قائل شد. با پياده سمت

نحو  تري به هاي هرچه بيش آيد تا انسان واقع زمينه و بستر اجتماعي مساعدي فراهم مي
قي بگيرند و بر مكتسبات وجودي خويش بيفزايند. اين تل  تر، مسير سعادت را در پيش سهل

دهد كه توسعه، چيزي بيش از يك وسيله و يا  ي آرماني نشان مي از توسعه و از جامعه
نيست و با تحقق آن،  -سازي است  كه انسان -ي اسالم  برد براي اهداف عاليه هدف ميان

سازي تا نيل به چنين  شود. اين البته بدان معني نيست كه انسان تازه كارِ اصلي دين آغاز مي
يطي متوقف خواهد ماند؛ خير! اين كار در تمامي مراحل، يعني در قبل و حين و بستر و شرا

اي نيز در حال اجراست؛ با اين تفاوت كه پس از  بعد تالش براي برپاساختنِ چنين جامعه
ي  شود و از دايره تري برخوردار مي مراتب بيش نيل بدان، از سرعت و عمق و گستردگي به

 كند. تماعي نيز تسري پيدا ميي اج خواص آمده و به بدنه
ي آن با  آيد كه مميزه دست مي ي فاضله اين نتيجه نيز به ي فارابي در باب مدينه از نظريه

، در 10»ساختار اجتماعي«و » قوانين حاكم«و » رهبري«جز تمايزاتش در  مدنِ غيرفاضله، به
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عنوان معرِّف  سعادت بهآن است كه سعادت باشد. با كنكاش در معناي » هدف و مطالبات«
ي آرماني  ي مطلوب فارابي، يك جامعه شود كه جامعه ي فاضله نيز مشخص مي اصلي مدينه

اي كه مردمان آن اهل  همان معنايي كه در آغاز مقال بدان اشاره شد: جامعه است، به
اي كه هم  كنند. جامعه تالش مي اند و بدان اهتمام دارند و در مسير تحقق آن  آرمان

 شناسد و هم بدان اهتمام دارد. درستي مي ضرورت سعادت قائل است، و هم آن را به به
جستن به   توان تأسي ي آرماني را مي از معناي جامعه» ايصال«پس كنار گذاردنِ فرضِ 

واصل   ي عنوان يك جامعه گاه به ي فاضله را هيچ فارابي محسوب كرد؛ زيرا او هم مدينه
ي سعادت را براي اطالق چنين وصفي بدان  اشتن دغدغه و مطالبهمعرفي نكرده و صرف د

 دانسته است. كافي 
بر تعاريفي كه فارابي از  را عالوه» آرمان«به » سعادت«متناظر و نزديك شمردن معناي 

دست آورد.  اش با اهداف مطرح در مدنِ جاهله نيز به نشاني توان از مقابل ، مي11آن كرده
درگيرِ ثروت و شهرت و غلبه،  درگيرِ رفاهيات، يا   ضروريات يا جوامعجوامع درگيرِ 

تبع  اند. به حال، طريق سعادت را نيز گم كرده اند كه در عين مصاديق بارزِ جوامع فاقد آرمان
هاي توسعه كه به چنين سطحي از نيازها و  توان گفت آن دسته از الگوها و برنامه مي

ي دين بيرون  نمايند نيز از چارچوب مورد نظر و توصيه مي قتناع هاي انساني اكتفا و ا خواسته
هاي توسعه در  چه ذيل الگو و برنامه يابي آن اند و اين شاخص مهمي است براي ارزش افتاده

توان به دو شاخص ديگر براي رصد و تحليل  جز اين مي شود. به جوامع اسالمي مطرح مي
 داشت. ي ايران از اين حيث اشاره وضعيت جامعه

 ي آرماني هاي جامعه شاخص
  ي بلكه جامعه» واصل«ي  ي آرماني، نه جامعه چنان كه آمد، تعريف ما از جامعه هم

تعبير كرديم. حال اگر » ي صراطي توسعه«رو هم از آن به  همين هاست و به آرمان» راه در«
بودن  راه نان از درهايي براي كسب اطمي ي اين تعريف، نشانه و شاخصه قرار باشد كه بر پايه

 دست داد، روي چه عناصري بايد تأكيد كرد؟ به
 ها جا فعالً به دو مورد از آن هاي فراواني وجود دارد و ما در اين براي اين سوال، پاسخ

ي قابل  كنيم و دو شاخصه اكتفا مي -تري برخوردارند  كه به اعتقاد ما از اولويت بيش -
 نماييم: ه اجمال ارائه ميسنجش را براي كنترل تغييرات آن ب

 . رصد و سنجش دائمي نظام ارزشي حاكم و رايج در جامعه؛1
 ي شيوع آن در بين مردم. . بررسي عمق و گستره2

هاي برتر  ترتيب از ارزش كه به» نظام ارزشي جامع«زير، تصويري است از يك جدول 
 ت:بندي شده اس تر، مرتب و سطح هاي نازل تر به ارزش كننده و تعيين
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 نظام ارزشي جامع
 ي توافق دايره معيار مبنا ترتيب

 ي دراكه هاي واجد قوه بشريت، شامل تمام انسان درست / غلط شناختي حقيقت اول

 ها اجماع كثيري از انسان خوب / بد شناختي نيكويي دوم

 عقيده هاي هم اجماعي از انسان مقدس/ نامقدس معناشناختي سوم

 ذوق و سليقه هاي هم اجماعي از انسان زيبا / زشت شناختي زيبايي چهارم

 منفعت، منتهي به فرد انساني اجماع افراد هم سود / زيان طلبي منفعت پنجم

 فرد انساني خوشي / ناخوشي جويي  لذت ششم

هاي حاكم و مورد  اي است كه ارزش يافته از نظر ما جامعه ي آرماني و توسعه جامعه
اط و پيوند دروني و ثانياً از ترتيب و ترتب فوق برخوردار باشند تبادل آن، اوالً از ارتب

ها از باال به پايين باشد. صورت  كنندگي و اولويت آن ؛ يعني تعيين)419-420: 1394زند،  (شجاعي
مطلوبِ آن نيز وقتي است كه هيچ تغايري از اين حيث ميان بخش رسمي و غير رسميِ 

 سو باشند. اسبات اجتماعي نيز با آن همجامعه وجود نداشته، و ساختار و من
ي شيوع اين  ي دوم براي رصد وضع آرماني جامعه، بررسي عمق و پهنه شاخص و نشانه

ترتيب از طريق  نظام ارزشي در مناسبات اجتماعي و در بين آحاد مردم است. عمق آن را به
ي عرف و هنجارها«و » فرهنگ«شدن در  ، جاري»قوانين و مقررات«تسري در 

و باالخره رسوخ و ركون يافتن در » رفتارها و عملكردها«، ظهور و بروز در »اجتماعي
ي آن  توان مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. گستره افراد مي» خُلقيات و ملكات وجوديِ«

 نيز ناظر به فراواني هر يك از سطوح مذكور در جمعيت كشور است.
ميان آوردن پاي هاي رايج، اوالً به برداشتهاي مهم اين تلقي از توسعه با  تفاوت

كه جايگاه مرسوم اين مقوالت در الگوهاي رايج توسعه، همان  هاست؛ در حالي آرمان
هاي  ي شاخص كردن آن است از طريق ارائههاست. ثانياً، عملياتي مقدمات شعاري برنامه

به سطح » الِ نيكافع«هاست از سطح  قابل سنجش؛ و باالخره، ارتقاي انتظارات و شاخص
ي  هاي توسعه تفصيل اين بحث را بايد ذيل نقد و بررسي كفايت شاخص». فاعالن نيكو«

 هاي مادي رشد بوده است. انساني دنبال كرد كه خود محصول تجديدنظر در شاخص

 گيري بندي و نتيجه جمع
ي به گيرد، اعتنا هاي قالبي و رايج توسعه نوعاً مورد غفلت قرار مي چه در بحثآن

تعريف توسعه و به تبع آن، اهداف و غايات آن است و اين ناشي از اوالً مفروض و مسلم 
ي غربي است كه در اين راه پيشتاز بوده و تلقي و رويكرد خويش را در اين  گرفتن تجربه
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هايي است كه نوعاً  نظري گزيني و كوته باب بر آن حاكم ساخته است؛ ثانياً مربوط به ساده
  ي ران اجرايي توسعه وجود دارد و باالخره قرار داشتن اكثر جوامع در مرحلهدر كارگزا

ها دليل كافي و يك از آنمشكالت و نيازهاي اوليه. اين در حالي است كه هيچ
گرفتنِ اهداف بلند انساني در الگوهاي توسعه نيست؛ خصوصاً وقتي  اي براي ناديده كننده قانع

هاي جديد  هاي نويني را براي گشودن راه انگيزه و انرژيآيد و  ميان مي كه پاي دين به
هاي  گفتماني و اصالح و ترميم آورد. آرمان و افكاري كه ديگر با نقدهاي درون ميدان مي به

هم » فرهنگي توسعه هاي  شاخص«و » ي انساني توسعه«سطحي در قالب عناوين پرطمطراق 
 هايي اساساً جديد است. گذاري شالوده دنبال بنيان شود و به قانع نمي

كه محصور و متعلق  هاي سلَف كه بيش از آن در همين راستا بازخواني برخي از انديشه
هاي محكم عقلي ريشه  هاي استوار ديني و بنيان به اوضاع و شرايط ماضيه باشند، در آموزه

سرزمين واقعيات ها را از آسمان انتزاع به  گشا باشد؛ البته اگر بتوان آن تواند راه دارند، مي
ترِ توجهات به هدف  تالش ما در اين مقال اوالً منعطف ساختنِ بيش امروزي وارد ساخت.

و غايت توسعه بود؛ و ثانياً دنبال كردنِ آن در سطحي فراتر از نيازهاي رفاهي و حتي 
هاي  آورند كه با ارزش دست مي شان را از نسبتي به ها نيز اهميت و وزن فرهنگي؛ زيرا آن

تر  ها. هدف سوم، واقعي و عيني شان به آن سويي و نزديكي تر دارند و ميزان هم تعاليم
هاي مطرح  هاي عملياتي كه بهانه ي برخي شاخص ي آرماني بود و ارائه كردنِ مفهوم جامعه

در غيرقابل رصد و سنجش بودنِ آن را تا حدي برطرف سازد. در همين راستا و در مسير 
ي آرماني  نظر اسالمي، اين حقيقت نيز آشكار گرديد كه جامعهتشريح فحواي آن از م

مثابه هدف توسعه، غايت كار نيست؛ بلكه به يك معنا آغاز راه است؛ زيرا تنها ساختاري  به
مساعد و گفتماني همراه را براي غايتي باالتر فراهم آورده است كه همان تجربه و تكاپوي 

است كه در اين مقال » ي صراطي توسعه«مفهوم وجودي است. اين همان معناي مستتر در 
 به دفعات بدان اشاره شد.

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : حسين توفيقي. قم: دانشگاه اديان و مذاهب. ). شهر خدا. ترجمه1391آگوستين قديس ( .1
 مكتب االعالم االسالمي.جا:  مجلد). بي 4الوفا (  الصفا و خالن  ). رسائل اخوان1364الصفا ( اخوان .2
 : حميد عنايت. تهران: خوارزمي. ). سياست. ترجمه1364ارسطو ( .3
مدرن. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و   ي ). دين در زمانه و زمينه1394رضا ( زند، علي شجاعي .4

 مطالعات فرهنگي. 
 وت: دارالمشرق. المنتزعه. تحقيق فوزي متري نجار. بير  ). فصول1917، محمد ابن محمد ( فارابي .5
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سيد جعفر   ي و تحشيه  ترجمه  فاضله.  ي مدينه  اهل  هاي ). انديشه1361( ــــــــــــــــــــ .6
 .  . تهران:. طهوري سجادي

. تهران:.  سيد جعفر سجادي  ي و تحشيه  ترجمه  مدنيه.  ). سياست1358( ــــــــــــــــــــ .7
 .  ايران  ي فلسفه  انجمن

و عليرضا   مينوي  مجتبي  و تنقيح  تصحيح  ناصري.  ). اخالق1360(  نصيرالدين ، خواجه طوسي .8
 .  : خوارزمي . تهران حيدري

 
 هانوشتپي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متناظر دانست. فيلسوف به » سوفيست«و » فيلسوف«شايد بتوان اين دو را با مقداري تسامح با دو مفهوم  .1

 و طالب معرفت و سوفيست به معني واجد آن. معني دوستدار
شناسان ايراني وجود دارد كه تعهد و تصلبي بيش از اَخالف غربيِ  اين مقاومت بيش از غرب در بين جامعه .2

سازي  شناسي كالسيك دارند. بخشي از آن شايد واكنشي است به فشارهاي مربوط به اسالمي آن به جامعه
 شناسي. ايشان براي صيانت از گرايشات سكوالر حاكم بر جامعههاي  علوم در ايران و تالش

هاي انسان در رفع اين فاصله، متنوع و متعدد است؛ از رفتن به سراغ علم و فناوري گرفته تا جادو و  حل راه .3
 ).479-480 :1394زند،  ها. براي تفصيل اين بحث، نك: (شجاعي هنر و دين و ايدئولوژي

قرار باشد انسان از جايي كمك بگيرد، چه جايي بهتر از ذاتي » اگر«ترين گزا اين موجه .4
 كه هم او را و هم جهان و اقتضائات حاكم بر آن را خلق كرده است.

زار. نوابت كه  هاي هرزند در كشت فاضله ياد كرده است كه همچون علف  .5
زيند، درعين حال به خصوصيات  اند كه در مدن فاضله مي معرفي كرده است كساني او نُه دسته از آنان را

 ).300: 1360؛ طوسي، 198-204: 1358اند. نك: (فارابي،  مدنِ غير فاضله متشبث
 ).6يا أَيها الْإِنسانُ إِنَّك كَادح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقيه (انشقاق،  .6
قي از انسان، بسيار به تلقي وجودگرايان نزديك است؛ با اين تفاوت كه آنان هيچ سمت و سو اين تعبير و تل .7

كنند و  و خصلت كمالي براي شدن انسان قائل نيستند و متفكرين مسلمان اما از شدنِ انسان به كمال ياد مي
 ).240-242: 1358دانند. نك: (فارابي،  جهت آن را تخلق يافتن به صفات الهي مي

اين را در تمايزي كه ارسطو ميان فضيلت شهروند خوب با فضيلت انسان خوب مي گذارد، دنبال كنيد. نك:  .8
 ).108-109: 1363(ارسطو، 

 كه اخيراً مطرح شده است، دنبال كرد.» تمدني«هاي  شناسي فارابي را شايد بتوان در ارتباط با بحث اين گونه .9
هاي  فارابي به دليل تمركزش بر بحث ره .10

ساختاري جامعه نداشته است. به اعتقاد ما اين برداشت صائبي از نظريه فارابي نيست و از مرور سطحي و 
 اي و تيتروار مطالب او برخاسته است. تفصيل اين بحث نياز به مجال ديگري دارد. كليشه

مفارقت از ماده (فارابي،    سب فضيلت و بهرهسعادت يعني ك .11
). سعادت در واقع محصول كسب فضائل است و آن نيز ناشي از كسب كماالت خلقي و نطقي 78: 1361

  ).151-152: 1917است (فارابي، 
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 شناختي پيشرفت و توسعه مقايسه مباني انسان
 ي ليبرال دموكراسي ي اسالم و نظريه در انديشه

 ∗70F∗71Fفاطمه حسينيسيده، ∗69Fحسن رحيمي (روشن)
 15/11/1395 تاريخ دريافت:

 19/12/1395 تاريخ تأييد:
 

 چكيده

سمت پيشرفت و تعالي هستند.  اي به افراد و آحاد جامعه، موتور اصلي حركت هر جامعه
تواند موجب تسريع يا كندشدن حركت  اگرچه جامعه نيز از طريق نهادهاي اجتماعي مي

گيري نهادهاي اجتماعي نيز نهايتاً به حركت افراد مرتبط  شود، اما اثرگذاري و جهت» فرد«
كه نوع تعريف از  جايي يابد. از آن آحاد جامعه تحقق مي» عمل«و  »اراده«است و از طريق 

ها در تعريف  انسان در دو نظام معنايي غربي و اسالمي، عامل اصلي تفاوت جدي آن
گيري كلي و مسيريابي و همچنين تعيين محتواي پيشرفت و توسعه است، نوشتار  جهت

ي اسالم  ي انديشه شناسانه هاي انسان سازي تفاوت پيش رو بر آن است تا با تأكيد و برجسته
دو نسبت به هدف و محتواي  ي ليبرال دموكراسي، نشان دهد كه چرا رويكرد اين و نظريه

آمده حاكي از آن است كه تفاوت و  دست ديگر متفاوت است. يافته به پيشرفت، با يك
تفاوت در ترين و تاثيرگذارترين عوامل  تضاد جدي در نوع تعريف انسان، يكي از مهم

 دموكرات) است. -ترسيم نوع پيشرفت در نگرش اسالمي و غرب (ليبرال
 

 كليدي: هايواژه
 شناسي، اسالم، ليبرال دموكراسي. پيشرفت، توسعه، تكامل، انسان

  

                                                      
 (roushan1390@yahoo.com).شگاه بوعلي سينا استاديارگروه علوم سياسي دان ∗
 (f.hos2020@gmail.com). دانشگاه بوعلي سينا انديشه سياسي اسالم، دانشجوي كارشناسي ارشد ∗∗
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 مقدمه
ي منطقي و معناداري ميان تفاوت نگاه  پرسش اساسي اين مقاله آن است كه چه رابطه

ي پيشرفت وجود دارد؟ در پاسخ به اين پرسش اساسي،  ألهاسالمي و غربي به انسان و مس
ترين و يا  ي اسالم و غرب اصلي شناسانه ي اصلي آن است كه تفاوت مباني انسان فرضيه
 ترين عوامل تفاوت در نگاه به موضوع پيشرفت و توسعه است. كم يكي از اصلي دست

راواني بر پيشرفت هاي انسان كه سبب شناخت صحيح او بوده و اثر ف برخي ويژگي
. يكي ديگر )166-149: 1380(رجبي، بودن و جاودانگي  وي دارد، عبارتند از: اختيار، دو ساحتي

سازد،  از نكات قابل توجه كه شكاف ديدگاه اسالم با ديدگاه ليبراليستي غرب را برمال مي
سي عنوان شاخص اسا اصالت تربيت و تعالي معنوي انسان در بعد فردي و اجتماعي به

ي مادي و  هاي پيشرفت را به دو دسته ها و شاخص پيشرفت است. به نظر ذوعلم، اگر مؤلفه
هاي معنوي داراي ارزش و اصالت ذاتي و غايي  معنوي تقسيم كنيم، قطعاً در اسالم شاخص

محور  بنيان و تربيت هستند. اين بدين معناست كه پيشرفت مورد نظر اسالم، پيشرفتي اخالق
 )190-189: 1391(ذوعلم، است 

شناختي گفتمان اسالمي  كوشد تا تفاوت انسان پارسانيا نيز با اتخاذ رويكرد گفتماني مي
. در اين گفتمان، )67: 1390(پارسانيا، توضيح دهد » فطرت«ي  و غربي را با كليدواژه و نظريه

اهميت جهاني، ارزش و  كوشد در كنار توجه به امور مادي و اين انسان چندبعدي است و مي
از جمله  -امور متعالي و قدسي را نيز پاس داشته و از آن غافل نشود. در گفتمان اسالمي 

صورت  هاي انساني را به عنوان جوهر انسان، اصول ارزش فطرت به -رويكرد استاد مطهري 
ي  اش دغدغه و مخاطره جانبه كند و با وسعت همه ثابت و پايدار در طول زمان حفظ مي

شده و ناشناخته، دنيوي و اخروي، محدود و نامحدود حياتش  ه جوانب شناختهانسان نسبت ب
 دارد. را همواره زنده نگاه مي

بر تجربه و داراي وجه ماترياليستي  شده از انسان مبتني در گفتمان مدرن، تعريف ارائه
ي بعدي بودن انسان، توجه بر اصولي از جمله: تك است. ماهيت انسان در اين گفتمان مبتني

گرايي  جويي، طلب نفع مادي و اين جهاني و مصرف افراطي به برآيند قواي جسماني، لذت
هاي نظري اومانيسم و  . راهبرد غرب براي توسعه، بر اساس بنيان)73: 1375(نبوي، است 

ترتيب انسان در حد يك حيوان اقتصادي،  بندي شده است؛ بدين سكوالريسم صورت
شد. لذا  نزل يافته و به موتور حركت جامعه تبديل ميطلب ت طلب و قدرت سودجو، لذت

هاي آسماني  مصرف، رقابت، لذت، ثروت، نوگرايي، سرعت، رفاه و آزادي به ارزش
عنوان اهرم  شوند. البته اخالق دنيوي، ابزاري و سكوالر به ي غربي تبديل مي توسعه
حيواني مورد اهتمام قرار  هاي يابي به ارزش ي رفتارهاي آحاد جامعه براي دست كننده تنظيم
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محور و  هاي زندگي جايگزين اخالق سعادت اي و مهارت گيرند و در قالب اخالق حرفه مي
 شوند. بخش مي تعالي

 چارچوب نظري
اي دانست كه در  شناسي فرانظريه بر انسان چارچوب نظري اين نوشتار را بايد مبتني

كوشند تا  ها مي از نظريه گيرد. اين سطح قرار مي 72F1»سطح دو«هاي  رديف نظريه
كنندگي  هاي فكري الزم براي سنجش عيار يك نظريه را از حيث قدرت تبيين چارچوب

ي فهم محقق از مسائل اجتماعي و سياسي را  دهند و زمينه مورد بحث و بررسي قرار 
ي شناخت شناختي و انسان شناختي، معرفت تر و با تمركز بر مسائل هستي اي غيرمستقيم گونه به

شناختي يك  . بر اين اساس، اين نوشتار در چارچوب انسان)7-6: 1386(مشيرزاده، فراهم آورند 
سازي اثر و اهميت  كوشد با برجسته ي الگوي توسعه و پيشرفت، مي فرانظريه درباره

شناسي، تأثير آن را بر تفاوت رويكرد اسالمي و ليبرال دموكراسي در ترسيم پيشرفت  انسان
 بررسي قرار دهد. و توسعه مورد

 شناسي مفهوم
هاي معنادار و  ميان مفاهيم اصلي و كليدي اسالم و ليبرال دموكراسي، تفاوت

اي وجود دارد. براي مثال؛ با وجود نزديكي معنايي ظاهري ميان پنج مفهوم  كننده تعيين
مفاهيم توان مدعي شد كه كاربرد اين  اساسي: توسعه، پيشرفت، رشد، تعالي و تكامل، مي

شناختي در غرب و اسالم است كه ذيالً به  ي تفاوت مباني انسان دهنده خودي خود نشان به
 پردازيم: ها مي اين تفاوت

 توسعه

داند كه مستلزم تغييرات اساسي در  توسعه را جرياني چندبعدي مي "مايكل تودارو"
اقتصادي، كاهش ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم، نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد 

ي نظام  كن كردن فقر مطلق است. توسعه بايد نشان دهد كه مجموعه نابرابري و ريشه
هاي اجتماعي در  هاي افراد و گروه اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته

سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است، سوق  داخل نظام، به
 )135: 1387ودارو، (تيابد  مي

ناپذير  هاي انساني جزء جدايي در تعاريف جديد از توسعه، توجه به اخالقيات و ارزش
ي اقتصادي، سياسي و  تواند بر جنبه اند كه اخالقيات مي و تصريح كرده  توسعه معرفي شده

                                                      
1. second order theorizing. 
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ني ي انسا سزايي بگذارد و درصورت عدم توجه به اخالقيات، توسعه اجتماعي توسعه تأثير به
دنيس گولت  (Marangos & Astroulakis: 18)با مشكالت و انحرافات جدي مواجه خواهد شد 

شناسي،  ي اخالقي، مباحثي از قبيل آداب و سنن، جمعيت گذار توسعه عنوان پايه به
داند. او پاسخ به اين  ها را در الگوهاي توسعه دخيل مي هاي بومي، اخالقيات و ارزش فرهنگ

است: زندگي خوب به چه معناست؟ مبناي  لگوهاي توسعه الزامي دانسته سه سوال را در ا
هاي  اجراي عدالت در جامعه چيست؟ بشر براي هماهنگي با طبيعت و حفظ آن براي نسل

بر  پاسخ به اين سواالت تا حد زيادي مبتني  (Goulet, 1997: 1165-1168)بعد چه بايد بكند؟
هاي  تواند پاسخ ت و در هر كشور و ملتي مياي اس سيستم ارزشي حاكم بر هر جامعه

طور خالصه، در تعريف توسعه نكاتي را بايد مد نظر داشت كه  متفاوتي داشته باشد. به
ي ارزشي تلقي كنيم؛ ثانياً، آن را جرياني  اند از: اوالً، توسعه را مقوله ها عبارت ترين آن مهم

نزديكي آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشيم چند بعدي و پيچيده بدانيم و ثالثاً، به ارتباط و 
 .)8: 1387(ازكيا و غفاري، 

 نسبت مفهوم پيشرفت و توسعه

معناي ترقّي، پيشروي داشتن در خصوص كار يا مقصدي، حركت به 73F1»پيشرفت«
 تا] ، ذيل پيشرفت، پيشرفت كردن و... ) (دهخدا، [بيكردن، سرانجام خوب يافتن و خوب انجام دادن 

است كه هم معناي كمي و عرضي و هم معناي كيفي و طولي در آن تعبيه شده است. اگر 
معنا كنيم، اين مفهوم، معناي » تكامل«و » رشد«مفهوم پيشرفت را با دو مفهوم ديگر، يعني 

در اين قرائت » پيشرفت«ايراني خواهد يافت. ـ  تري در الگوي اسالمي دقيق و عميق
سمت  صورت كيفي به جانبه (مادي و معنوي) سطوح زندگي به همهمعناي رشد تدريجي و  به

هاي مضيق و محدودي مانند  تر از واژه ي اين واژه گسترده وضعيت مطلوب است. گستره
سازي نظام سياسي يك كشور براي نيل به  است كه تنها معطوف به ظرفيت 74F2»توسعه«

و فرهنگي (توسعه يافتگي فكري) شرايط استاندارد اقتصادي (رفاه)، امنيتي (ثبات سياسي) 
 است.

اي كه استعدادهاي فردي و جمعي از  گونه منظور از پيشرفت، تحول متكامل است؛ به
توان گفت  بالقوه به بالفعل تبديل شده و به تعبير ديگر، فعال گردد. بر اين اساس مي

ي ي فردي و اجتماعي از وضعيت پيشرفت عبارت است از حركت آگاهانه و با اراده

                                                      
1. Progress. 
2. Development. 
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سمت حالت و وضعيتي بهتر كه رسيدن به آن وضعيت از اهداف و  نادرست يا نامطلوب به
ي اسالمي، پيشرفت عبارت است از  . بر اساس انديشه)249: 1390(زيبايي، آمال مردم است 

تحول اساسي و بنيادي در كميت و كيفيت زندگي فردي و اجتماعي. در رويكرد اسالم، 
هاي معنوي رشد و تعالي انساني  گيرد، بلكه جنبه دي را دربر نميهاي ما پيشرفت تنها جنبه

ي مادي و معنوي است  داراي دو جنبه» سعادت«شود. در واقع، در اين نگاه،  را نيز شامل مي
. در نگاهي اجمالي، پيشرفت، افزايش )186: 1390(اميدي، گردد  حاصل مي» پيشرفت«كه طي 

ست؛ نه ِصرف افزايش رفاه مردم. آن تعريف از ظرفيت وجودي و رشد و تعالي معنوي ا
پيشرفت كه در اين تحقيق مبناي كار قرار گرفته و توسط محقق از جمع تعاريف پيشين 

 شود عبارت است از: تبيين مي
پيشرفت، فرايندي است كه تحولي مداوم در ابزار، قوانين و روابط مادي، معنوي و «

مل جامعه و ايجاد زمينه براي بروز استعدادهاي منظور دستيابي به تكا اجتماعي حيات به
هاي اصيل انساني در چارچوب احكام اسالم و در جهت  انساني ايجاد كند تا خواسته

هاي اسالمي تأمين شود. در اين تعريف، مفاهيمي اعم از: پويايي، تحول، كمي و  هدف
هاي  جنبه ي كيفي بودن، حركت از يك نظام سنتي به يك نظام مدرن، توجه به همه

هاي انساني نهفته است تا بتوان ثروت، قدرت، همبستگي و معرفت  وجودي بشر و ارزش
 .)45: 1389؛ جهانيان، 6: 1364؛ ميسرا، 21: 1381؛ خليليان اشكذري، 108: 1378(اكبري، » توليد كرد

 مفهوم تكامل و تعالي

است كه اين نيل بيني اسالمي، رسيدن انسان به كمال و سعادت اخروي هدف در جهان
يكي  "معنويت"ي  يابي به مقوله گذرد. دست ي عملكرد مادي مي به اين سعادت نيز از نحوه

ي  ي توسعه ايراني پيشرفت است كه تفاوت دو نسخه-هاي بنيادين الگوي اسالمي از شاخص
ها و  ي زمينه كند؛ زيرا معنويت، روح پيشرفت واقعي در همه اسالمي و غربي را مشخص مي

چون مرتضي مطهري بر اين باورند  . برخي انديشمندان هم)6: 1390(امين مقدسي، ائل است مس
نيز عبور كنيم و خود را به مفهوم » پيشرفت«هاي مفهوم  بايست از محدوديت كه حتي مي

تر،  ديگر سخن، تكامل در اين منظر و منظور، مفهومي كامل نزديك نماييم. به» تكامل«
ر از مفهوم پيشرفت دارد. وي ضمن تبيين تفكيك ميان گسترش افقي و ت تر و متعالي انساني

ي بشري را حركتي  عمودي انسان، ايمان را حركت رو به باال و عمودي، و علم و توسعه
كند كه تكامل، حركت از سطحي  و تصريح مي )75: 1372(مطهري، افقي و رو به جلو ارزيابي 

 : 1374(مطهري، باشد  ح افقي هم درست ميبه سطح باالتر است ولي پيشرفت در يك سط

هرتكاملي پيشرفت هست؛ اما هر پيشرفتي تكامل نيست. براي «. از نظر مطهري )12-13
كه در مفهوم تكامل، تعالي خوابيده است. برخالف مفهوم پيشرفت كه در مورد يك  اين
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ممكن است «؛ لذا )378-377: 10، ج1385(مطهري، » سطح هم صادق است گسترش افقي و هم
كه در  نتيجه آن )401(همان: » اي پيشرفت كرده باشد، ولي تكامل نيافته باشد جامعه
ي عام و  رابطه -از حيث منطقي  -شناسي ميان مفهوم تكامل با پيشرفت و توسعه  نسبت

 خاص مطلق وجود دارد. 
سوي ايراني، از  -در تركيب الگوي اسالمي» پيشرفت«ي  رسد انتخاب واژه نظر مي به

توحيدي همراه  -ي الهي معرفتي و انگيزه -ي فلسفي مقام معظم رهبري نيز با چنين انديشه
عقالنيت، معنويت، عدالت، حريت » تمدن نوين اسالمي«رو، در گفتمان  بوده است؛ از اين

عنوان الگوي  دار، معيارمند و معنامند به جانبه تحقق خواهد يافت و تمدني هدف و رشد همه
 مي فراروي بشريت قرار خواهد گرفت.زيست اسال

مفهوم ديگري كه نزديك به مفهوم تكامل است و طراز آن سطح باالتري از پيشرفت 
است. اين تعبير در هفت آيه از آيات قرآن مجيد مطرح  "تعالي"گيرد، مفهوم  را دربر مي

ه ياد مائد 104سباء،  61عمران،  آل 64شده است كه براي نمونه، به ترتيب: از آيات 
صرف آمدن نيست؛ » تعالوا«شود. عالمه طباطبايي معتقد است در اين آيات مراد از  مي

با » تعالي«ي  ي تفاوت مفهومي واژه واسطه است. اين برداشت به» باال آمدن«بلكه مراد 
ي كوه  مطرح شده است. در ادبيات فصيح عرب، اگر كسي مثال در دامنه» اطلعوا«ِي  واژه

؛ يعني »اطلع«ِگويد:  ي كوه باال برود، به او مي ديگري را امر كند كه به قلهاست و بخواهد 
ي كوه و بخواهد او را امر  ي كوه است و ديگري در دامنه كس در قله و اگر آن». باال برو«

است » علو«كه مشتق از » باال بيا«؛ يعني »تعال«گويد:  ي كوه بيا، به او مي كند به قله
 .)96: 1383(سفري، 

 "توسعه"و نسبت آن با  "رشد"مفهوم 

گيرند، در  در قرآن مترادف مي» رشد«را با معناي » توسعه«برخي نويسندگان لفظ 
در برخي از وجوه به » رشد«ي غربي متفاوت است. اگرچه  »توسعه«با » رشد«كه  حالي

ديگر  بههايي هستند.  شباهت دارد، اما از لحاظ مباني و اهداف باهم داراي تفاوت» توسعه«
ي  از واژه» توسعه«ي  جاي واژه تر است كه به سخن، در فرهنگ و معارف اسالمي مناسب

بار در قرآن مجيد آمده  19استفاده شود. لفظ رشد و تركيبات مختلف آن مجموعاً » رشد«
 256ي  تر از ديگر آيات در اين زمينه كاربرد دارد، آيه اي كه بيش ي مباركه است. آيه

ال اكراه في الدين قد تبين الرشد «قرار دارد: » غي«در مقابل » رشد«ت كه سوره بقره اس
 نويسد: . عالمه طباطبايي در الميزان مي)256(بقره: » من الغي

اي است؛ خالف آن،  معناي رسيدن به واقعِ هر نظريه به "رشد"ي  كلمه«
د، همان سوي رش گويند. و هدايت به مي "غي"خطا رفتن از واقع را نيز  يعني به
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سعادت واقعي  سوي عقايد حق و اعمالي كه عاملش را به دعوت اوست به
 .)59: 2، ج1377(طباطبايي،  »رساند مي

اخالقي و رشد اجتماعي، آن هم در ابعاد  -مرتضي مطهري رشد را به رشد فردي
الهي و اجتماعي  -گوناگون تقسيم كرده و بحث رهبري جامعه و امت را نيز در ابعاد معنوي

: 3، ج1378(مطهري، زند  هاي قرآني و تعاليم وحياني پيوند مي بر اساس آموزه» رشد«ي  با مقوله

 كند: . وي تصريح مي)315-326
رشد انسان، رشد اكتسابي است. رشد انسان اوالً غريزي نيست؛ حتي در 
حدود زندگي حيواني. ثانياً محدود به زندگي حيواني و طبيعي نيست؛ شامل 

ي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي، ديني هست و قهراً محدود به زندگي اخالق
: 4، ج1378(مطهري، » زمان حال نيست؛ شامل گذشته و مخصوصاً آينده نيز هست

499(. 

 شناختي اسالم درهم تنيدگي عدالت و پيشرفت در رويكرد انسان
د هاي پيشرفت جامعه شمرده شود، بدون وجو ترين مؤلفه يكي از مهم» عدالت«اگر 

پذير، محقق نخواهد شد. بايد در جامعه كساني باشند كه  خواه و عدالت هاي عدالت انسان
ي اساسي پيشرفت تلقي شود و سپس آنان با خودسازي و  براي آنان يك مؤلفه» عدالت«

طلبي رسيده باشند و ديگران  اندازي به حقوق ديگران و زياده ي قوي به پرهيز از دست اراده
قيام مردم به «ترتيب  خواه را شكل دهند؛ بدين ي عدالت خوانند و جامعهرا به عدالت فرا

جانبه و  گردد. اين همان فرايندي است كه انبياي الهي براي پيشرفت همه محقق مي» قسط
هايي كه بتوانند اين مسير را  سازي و تربيت انسان ؛ آماده)25(حديد: اند  كرده پايدار دنبال مي

 هموار سازند.
بر قانون و ضابطه و با كمك داغ و  صرف تكيه تواند تنها به يگر، عدالت نمياز طرف د

ي آحاد جامعه و نهادهاي  درفش تحقق يابد؛ عدالت پايدار و فراگير بايد در عمل و اراده
هاي تربيتي  ي عناصر و مؤلفه پشتوانه اي به ديگر سخن، چنين مؤلفه اجتماعي متبلور شود. به

و لتكن منكم امة يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن «: ها نياز دارد انسان
هاي اساسي پيشرفت  سو با مؤلفه . بدون تربيت صحيح و عميق و هم)104عمران:  (آل »المنكر

تنها عدالت، بلكه  ي پيشرفت جامعه را به حركت درآورد. نه توان چرخه مطلوب، نمي
اي پيشرفت در زندگي عيني جامعه نيز بدون تكيه ه استقالل و آزادي و رفاه و ساير مؤلفه

ايراني پيشرفت، الگويي است ـ  محقق نخواهد شد. بنابراين، الگوي اسالمي» تربيت«بر 
يابي اقشار و آحاد جامعه  را از مسير رشد تربيتي جامعه و دست» پيشرفت«محور كه  تربيت
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محور  . در اين مسير، اخالق سعادتكند هاي معنوي دنبال مي به بلوغ عقالني و ارتقاي انگيزه
شوند و  هاي پيشرفت تلقي مي ي اصلي مؤلفه الذكر، هسته هاي بنيادين فوق و متعالي و ارزش

(ذوعلم، يابد  ها جهت مي ي زندگي اجتماعي و فردي تحت تأثير و هدايت اين ارزش عرصه

1391 :197(. 

 ي اسالمي شناسي رشد و پيشرفت در انديشه مباني انسان
 شناسي در متن وحي: اختيار، فطرت و سعادت نسانا

بر سه اصل: اختيار، فطرت و  هاي قرآن كريم، حقيقت انسان مبتني بر اساس آموزه
توجهي  گيرد؛ بي هاي زندگي آدمي را دربر مي ي ابعاد وجودي و برنامه سعادت است و همه

به اين اصول  -اعم از سياسي، فرهنگي و اقتصادي  -هاي زندگي  الگوها و برنامه
شود. بر اساس  ها مي ها و مدل هاي پرناشدني در تئوري شناسانه موجب ايجاد رخنه انسان

هاي حيات،  ي دوره انسان ذاتاً در همه )10-8؛ شمس: 30؛ روم:3(انسان: آيات مختلف قرآن كريم 
معناي رها و  مختار و آزاد است تا مسير زندگي خود را انتخاب كند. اين اختيار و آزادي به

ها و  ماهيت بودن وي نيست، بلكه در اعماق دروني خويش به سمت خوبي سرگردان و بي
ود آدمي، محرك ها گرايش دارد. اين گرايش دروني و فطرت ناب نهفته در وج زيبايي

سوي سعادت حقيقي و مقصد نهايي  اصلي و سرآغاز رشد و پيشرفت اوست و انسان را به
خواند. بنابراين، عنصر اصلي در دكترين اسالمي و قرآني، تأكيد بر اين سرمايه و  فرا مي

شناسي انسان، رساندن  سعادت حقيقي است؛ اين امر ناشي از آن است كه در مباني و غايت
 جو و زيباپسند او، بيش ي انسان به سعادت حقيقي از طريق بيداري فطرت كمالاختيار

يابد  از هر امر ديگري اهميت دارد. بر اين اساس، مفهوم توسعه و نوسازي معنايي فطري مي
 كه به جسم انسان بپردازد، به فطرت و روح الهي و سعادت حقيقي او نظر و پيش از آن

 دارد.
اند از: مركب بودن از  هاي انسان عبارت ترين ويژگي اسالم مهمطور خالصه، از نظر  به

مندي  ؛ غايت)11(سجده: مثابه حقيقت و كمال و بقاي انسان  ؛ روح به)14(مومنون: جسم و روح 
زمان از  ؛ برخورداري هم)56(ذاريات: مندي هستي  آفرينش انسان در هماهنگي با غايت

پذيري انسان در  محوري و مسئوليت ؛ تكليف)13ات: ؛ حجر70(اسراء: كرامت ذاتي و اكتسابي 
 .)36(اسراء: برابر خداوند، خويشتن و ديگران 

 ي تغييرات و پيشرفت مثابه مبنا و پايه انسان به
بحث از محرك تغيير و تحول در تاريخ و اجتماع، در ميان انديشمندان، بحث جنجالي 

داري بوده است. فيلسوفان تاريخ و سياست و برخي انديشمندان علوم اجتماعي  و دامنه
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اند. هر  هاي مختلفي عرضه داشته ي چگونگي و عوامل تغييرات اجتماعي، فرضيه درباره
بيني خودش، به تبيين ماهيت  ل و مباني فلسفي و جهانپردازي با توجه به اصو نظريه

(ر.ك: تغييرات اجتماعي و علل و عوامل ايجاد تغيير و تحول در فرد و جامعه پرداخته است 

 بندي . در يك تقسيم)92: 1377پور،  ؛ رفيع1، ج1384؛ مطهري، 32: 1384؛ ملكوتيان، 78: 1383روشه، 
 توان تقسيم ت سياسي و اجتماعي را به دو دسته ميي تحوال هاي مطرح درباره كلي، نظريه

 كرد:
داليل ساختاري  هايي كه معتقدند تغيير و تحوالت سياسي و اجتماعي به اول؛ ديدگاه

افتد. اين نظر از اكثريت برخوردار است. دوم؛ ديدگاه بعضي از انديشمندان علوم  اتفاق مي
. )227: 1382زايي،  (لكدانند.  به انسان مي اجتماعي است كه تغيير و تحوالت را ارادي و مربوط

هانتينگتون از جمله كساني است كه ايجاد تغيير و دگرگوني در جامعه را به نهاد و 
كه  -هاي آلكسي دوتوكويل  گيري از تعاليم و آموزه كاهد. وي با بهره نهادسازي فرو مي

معتقد است يك  )94: 1383، (بديعديد  ي ضروري توسعه و مساوات مي ها را نتيجه ظهور انجمن
ي باالي نهادينگي برخوردار باشد؛  نظام سياسي زماني كارآمد و معتبر است كه از درجه

ي كافي ثابت، و از نظر مردم،  هاي زيربنايي آن متعدد و به اندازه ها و آيين يعني سازمان
ناي مصلحت گويد نهادها، تجلي رفتاري يك توافق اخالقي و برمب مند باشد. او مي ارزش
شوند، نهادهاي سياسي نيز بايستي  تر مي اند. در جوامع، هرچه نيروهاي اجتماعي، منتزع  متقابل
ي بيستم  تر و مقتدرتر شوند. اين تحول در بسياري از كشورهاي رو به رشد سده پيچيده

 تحقق نيافته است. در اين كشورها، نيروهاي اجتماعي نيرومند هستند، ولي نهادهاي سياسي
سستي وجود دارند. در اين كشورها، قواي مقننه و اجراييه، مراجع عمومي و احزاب سياسي 

 .)22-18: 1375(هانتينگتون، اند  سازمان برجاي مانده چنان شكننده و بي هم
كه  ها پيش از آن بر اساس نگرش متفكران اسالمي، عامل اصلي تغيير و دگرگوني

ي خود انسان است.  امل فرهنگي و خواست و ارادهساختارها و نهادهاي حكومتي باشد، عو
ان اهللا «ي:  هاى الهى در قرآن كريم، با استفاده از آيه در بحث سنت "سيد محمدباقر صدر"

؛ همانا خداوند حال هيچ قومي را تغيير نخواهد داد تا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم
اين نظريه را مطرح كرده است  )11(رعد: » دشان را تغيير دهن زماني كه خود آن قوم، حال

است. اين خواست و » ي خود انسان خواست و اراده«العلل تمامى تغيير و تحوالت  كه علت
كند.  ي جديد قرار گرفت، سمت و سويش تغيير مي اراده هنگامى كه در كنار يك انديشه

ي ضمير  دهنده تشكيلشهيد صدر، فكر و اراده، » محتواى باطنى انسان«ي  بر اساس نظريه
كه  يابد. بنابراين، پس از آن هاي انسان تحقق مي انسان است كه با آميزش اين دو، هدف
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انديشه و باور انسان تغيير كرد، كردار او نيز تغيير خواهد كرد. به اين ترتيب، تغيير در 
 نويسد: آيد. وي مي شمار مي ساز به ها، عاملى سرنوشت محتواى باطنى انسان

 -ي او يعني فكر و اراده -ي حركت تاريخ، محتواي باطني انسان  ندهساز«
ها و  ها، انديشه ي پيوندها، سازمان است. ساختمان جامعه در سطح روبنا با همه

خصوصياتش روي زيربناي محتواي باطني انسان قرار دارد و هرگونه تغيير و 
بناست؛ با تغيير آن، تكاملي نسبت به رو بناي آن، تابع تغيير و تكامل اين زير 

هم آميختن فكر و اراده، قدرت سازندگي و  كند. با به روبناي جامعه تغيير مي
(صدر، يابد  ي اجتماعي تحقق مي آفريني فعاليت تاريخي بر صحنه نيروي حركت

1381 :146(. 

 شناختي پيشرفت در رويكرد اسالمي هاي مختلف انسان جنبه

 شناسي انسان اسالمي جنبه شناخت
گيري از منابع و ابزار شناخت متناسب با  هاي مختلف، بهره ي آگاهي از پديده زمهال

است. خداوند متعال چهار نوع ابزار شناخت: عقل، حس، شهود عرفاني و وحي   يك پديده
. عقل، مفاهيم كلي را درك )43: 1380زاده،  (حسينو الهام را در اختيار انسان قرار داده است 

تشخيص جزئيات نيست. قلمرو حس، تنها امور مادي و محسوس است و كند و قادر به  مي
ي ماوراء طبيعت داشته باشد. وحي نيز مختص انبياي الهي  تواند هيچ قضاوتي درباره قهراً نمي

شود. كشف و شهود عرفاني در صورت تحقق  است و از اين راه به ديگران منتقل مي
 .شود شرايط معين و براي افرادي خاص ميسر مي

ي الگوي پيشرفت  كننده عنوان يك مبناي تعيين سان، شناخت صحيح انسان به بدين
ي ابزارهاي شناخت است. اين درحالي است كه  كارگيري متناسب همه انساني، مستلزم به

هاي حسي شناخت را  ي متعارف، از ميان اين ابزارها، تنها دريافت مباني فلسفي توسعه
ي ابزار عقل با محدوديت برخورد كرده و  ديگر، علم دربارهبيان  شناسد. به رسميت مي به

 كند. ابزار وحي و الهام را غيرعلمي (بلكه ضدعلمي) تلقي مي

 شناسي انسان اسالمي جنبه هستي
هر انساني كه هستي خود، اشخاص و اشياي ديگر را در نظر بگيرد، با چند پرسش 

ها، رشد و تعالي حقيقي  پاسخ صحيح به آن كه )572: 1، ج1383(شيرازي، شود  رو مي اصلي روبه
تواند او را از مسير سعادت منحرف نمايد. اين  هاي نادرست، مي انسان را در پي دارد و پاسخ

ي  هاي حاكم بر نظام هستي، و در زمره طور عمده مربوط به مبدأ، معاد و سنت ها به پرسش
هاي گوناگون علمي  يش نظريهها، سبب پيدا اند؛ كيفيت جواب به آن شاختي مباني هستي
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شناختي مرتبط با پيشرفت انساني اشاره  ترين مباني هستي شود. در اين قسمت به مهم مي
 شود. مي

 اول. جنبه خدامحوري انسان اسالمي

بر پذيرش اصل  نخستين اصل، خدامحوري است؛ اين اصل در بخش اعتقادات، متفرع
ي توحيد است. از نظر اسالم، خداوند برترين جايگاه را در عالم هستي  وجود خدا و مسأله

ترين صفات را مخصوص خداوند  . اسالم در مقايسه با اديان ديگر، عالي)27؛ روم: 1(اعلي: دارد 
هاي  ي انديشه . همه)110و  38(كهف: ها يگانگي خداست  ترين ويژگي مداند؛ يكي از مه مي

گيرد؛ چون خداوند خالق است،  اسالمي و رفتارهاي مسلمانان براساس توحيد شكل مي
ها و عوامل تكامل  اش، نيازمندي ي اوصاف مخلوقات ترين علم و آگاهي را نيز درباره كامل

 ها داراست. و پيشرفت آن
كند. خداوند حكيم،  يژگي ديگري است كه بر خدامحوري تأكيد ميحكمت خداوند، و

بلكه هدف از آفرينش انسان، پيمودن راه  )115(مؤمنون: جهان و انسان را بيهوده نيافريده است 
. از سوي ديگر، تدبير جهان با خداوند است )56(ذاريات: قرب الهي با اظهار بندگي است 

ي صحيح  مندانه داشته باشند، برنامه ها زندگي سعادت سانكه ان (ربوبيت تكويني) و براي اين
رو،  زندگي را با فرستادن پيامبران در اختيار آنان قرار داده است (ربوبيت تشريعي). از اين

دست  مندانه و مطابق با فطرت به ي زندگي سعادت مثابه برنامه خداي حكيم، قرآن را به
. نگرش خدامحوري در اسالم با ديدگاه ها فرستاد است آخرين پيامبرش براي انسان

ها، هدف اصلي از توسعه  محوري در تلقي مفهوم غربي توسعه، عوامل توسعه، شاخص انسان
 .و پيشرفت و نماگرهاي آن متفاوت است

 ي انسان اسالمي شناسانه دوم. جنبه سنت

و خداوند  )250ق: 1408(قلعجي، هاي الهي، ضوابطي است كه در افعال الهي وجود دارد  سنت
. در بررسي قوانين )425: 1، ج1378(مصباح، كند  ها تدبير و اداره مي ي آن امور عالم را بر پايه

هاي الهي نقش اساسي  ها، توجه به جريان سنت بر نظام هستي و ظهور و افول تمدن حاكم
ي بر ي اله توان بيان كرد كه حكمت و اراده گونه مي دارد. نگرش اسالمي به پيشرفت را اين

ها و پيشرفت جوامع در گرو اعمال شايسته  اين تعلق گرفته است كه ترقي و كمال انسان
گردد؛ عواملي  ها برمي ها به عملكرد ناشايست آن ها و انحطاط تمدن است؛ و سقوط انسان

سزا  چو تقوي، تحول دروني، انفاق و استغفار بر سير تحول و پيشرفت جوامع انساني اثري به
هاي الهي  . توجه به اين عوامل، با نگرش جريان سنت)52؛ هود: 39؛ نساء: 11؛ رعد: 96ف: (اعرادارد 

و پيامدهاي آن بر پيشرفت تمدن و زندگي بشر، در استنباط صحيح معيارهاي پيشرفت 
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ي اين نگرش با نگرش قهر و خشم طبيعت،  انسان در سطح خرد و كالن مفيد است. مقايسه
بيان ديگر، تبيين مكانيكي و  بيعت و مكانيسم بازار و بهلطف طبيعت، دست نامرئي ط

 .)64: 1384(كرمي و ديرباز، شود  خواننده واگذار مي انحصار علت فاعلي در علل مادي به

 سوم. جنبه جاودانگي انسان اسالمي

در درك و تبيين مسائل مربوط به پيشرفت انسان، مسير » حيات جاودانه«باور به 
هاي مهم  يافتگي جوامع نقش اساسي دارد. يكي از آموزه ارزيابي توسعهپيشرفت و معيارهاي 

سوي خداست. اسالم اصالت و جاودانگي  ها به بيني اسالمي، معاد و بازگشت انسان در جهان
: 14ق، ج1403(مجلسي، داند  را از آنِ زندگي اخروي دانسته و دنيا را پلي براي رسيدن به آن مي

و  )267: 1ق، ج1403جمهور،  (ابن ابيدنيا مكاني براي تكامل شخصيت انسان . از ديدگاه اسالم، )319
اوست. فرد معتقد به معاد، سود و لذت را منحصراً  )19: 1ق، ج1412(ديلمي، آخرت محل استقرار 

بيند و به سود و لذت اخروي و فراتر از آن به رضوان الهي نيز اعتقاد  در امور مادي نمي
رو براي رسيدن به سود و منفعت اخروي با  داند. از اين سود مادي مي دارد و آن را برتر از

؛ نوري، 72(توبه: ، ويژه )35(فاطر: ، خالص )96؛ نحل:17و  16(اعلي: : پايدار  هايي از جمله ويژگي

پوشي  هاي دنيوي چشم از بسياري از لذت )133عمران:  ؛ آل71(زخرف: و فراوان  )63: 6ق، ج1408
گرايي، انسان پيشرفته  بر آخرت ين، براساس معيارهاي پيشرفت انساني مبتنيكند. بنابرا مي

هاي دنيا در جهت تأمين نيازهاي  ي صحيح از امكانات و نعمت كسي است كه با استفاده
 .كوشد مادي خود، براي سعادت زندگي اخروي نيز مي

 معيارهاي پيشرفت و تعالي از ديدگاه اسالم
 داري دين

داري، نخستين معيار و شاخص پيشرفت انساني اسالم است. انسان با توجه به بينش  دين
شدني  هاي وحياني، از موجودي مادي به وجودي ملكوتي تبديل الهي و پايبندي به آموزه

ي ماديات فراتر برده، در جايگاه  . دين ارزش انسان را از محدوده)4: 1، ج1385(ابن بابويه، است 
 يابي به مقام خالفت الهي را دارد. كند كه شايستگي دست ي ميموجودي معرف

دين بر شخصيت انسان اعم از: رفتار، نوع زندگي، ساليق و ترجيحات، چگونگي 
هاي ديگر، منابع و محيط زيست اثر دارد. انسان پيشرفته طبق موازين و  برخورد با انسان

بر دو بعد  داري مبتني . دين)22(مجادله: د تواند به مقام رضوان الهي نايل شو معيارهاي ديني مي
هاي اسالمي، ايمان و عمل صالح دو ركن اصلي  بينشي و رفتاري است. بر اساس آموزه

ي صحيح (اصول  توان دو شاخص بينش و عقيده رو، مي تدين به دين الهي هستند؛ از اين
ن دو شاخص امكان مداري) را طرح كرد. اي اعتقادات) و پايبندي به تكاليف الهي (تكليف
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كند. گفتني است معيار  هاي آماري فراهم مي سنجش كمي ميزان تدين را با استفاده از نمونه
داري با دو شاخص: داشتن عقيده و بينش صحيح (ايمان به اصول اعتقادي) و پايبندي  دين

ما را از معيار كرامت و  -معناي انجام واجبات و ترك محرمات  به -به تكاليف الهي 
سازد؛ زيرا روشن نيست  نياز نمي شود) بي هايي كه براي آن مطرح مي زادگي (با شاخصآ

خاطر مورد  داري، به آرامش و اطمينان شده براي دين كه انسان با داشتن دو شاخص مطرح
نظر خود در معيار كرامت و آزادگي برسد و از شئون و مكارم اخالقي چون: مناعت طبع، 

بر  مند گردد. عالوه پذيري و تواضع بهره دباري، مسئوليتسخاوت، شجاعت، صبر و بر
كه دين براي عملي شدن احكام و دستورهاي خود از ظرفيت شئون اخالقي استفاده  اين
كند؛ از سوي ديگر، اصل كرامت و آزادگي امري فطري بوده و هر انساني با عقل سليم  مي

سياري از موضوعات ديگر درصدد ها و احكام ديني، مانند ب خود در پي آن است و آموزه
 .باشند دهي به آن مي تصحيح، تقويت و جهت

 علم و معرفت
كند. كسب  علم و معرفت، معياري است كه نياز به عقل و عقالنيت انسان را تأمين مي

(مؤسسه االعلمي للمطبوعات، و طلب علم از شعائر اساسى اسالم است كه به آن سفارش شده است 

اند و  خدا كسانى را كه ايمان آورده«فرمايد:  تعال در قرآن كريم مي. خداي م)13: 1400
. اين )11(مجادله: » دهد كسانى را كه علم به آنان داده شده [است] به درجاتي ارتقاء مقام مي

عنوان يك معيار  آيه، عالمان با ايمان را بر ديگر مؤمنان برتري داده است. در اهميت علم به
(مريم: اهيم آن را علت لزوم متابعت پدر از خود بيان نموده است همين بس كه حضرت ابر

معناي واقعي، توجه به اين نكته الزم است كه غايت  . در تعريف انسان پيشرفته به)43
تمام معناي كلمه) رسيدن به معرفت است. اين مطلب را به شرح اصول  داري (عبادت به دين

به  )56(ذاريات: » قت الجن و االنس اال ليعبدونو ما خل«ي  را در آيه» ليعبدون«كافي كه 
كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف «ي حديث قدسي  تفسير كرده؛ و در ادامه» ليعرفون«

 .)119: 3، ج1383(شيرازي، توان مستند ساخت  را آورده، مي »فخلقت الخلق العرف
ت همراه باشد و آفرين و موجب رستگاري است كه با معرف از نظر اسالم، علمي سعادت

هاي شناختي و معرفتي انسان را افزايش دهد. همراه با تحول و اصالح انسان، فضايل  جنبه
ي  بر علوم متعارف در زمينه آيد. اين علم مشتمل اخالقي و معنوي براي او به ارمغان مي

، شناخت )89ق: 1410(تميمي آمدي، كشف رازهاي طبيعت و معرفت به خالق، خودشناسي 
بيان  برداري از امكانات دنياست. به ي بهره سعادت، خوشبختي دنيا و آخرت و شيوه اسباب

ي انساني متعارف، متغير آموزش و سطح  ديگر، منظور از علم و سطح تحصيالت در توسعه
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يابي مردم به سطوح دانش طراحي شده است؛ اما در  دادن ميزان دست سواد افراد جهت نشان
اسالم، دانش تنها شرط الزم (نه كافي) براي وصول به علم و پيشرفت انساني مطمح نظر 

معرفت است. قرآن براي ارتقاي سطح معرفت افراد آنان را به تدبر و تفكر و تعقل در 
 .)32: 2ق، ج1403؛ مجلسي، 25-20(روم: كند  آيات الهي دعوت مي

 تأمين معاش
انسان نيز مؤثر است. پيامبر داري بر رفع نيازهاي جسمي، در دين تأمين معاش، عالوه

  -كه نمود بارز معيشت انسان است  -وجود نان  انجام دستورهاي ديني را به (ص)اسالم
 كَاد الفقر ان يكون«فرمايد:  . ايشان در حديثي ديگر مي)73: 5ق، ج1407(كليني، منوط كردند 

فرد اثرگذار بوده و  داري؛ يعني فقر معيشتي بر امور معنوي و دين)307: 2(همان، ج »كفراً
ي اهميت تأمين معاش  ممكن است انسان را تا مرز كفر پيش ببرد. امام صادق(ع) درباره

 فرمودند:
ها را از دست دهد، براي  پنج ويژگي است كه هركس حتي يكي از آن«

شود: سالمت  رو مي هميشه با معيشت ناقص، زوال عقل و قلبي مشغول روبه
(درآمد مكفي)، انيس موافق (همسر، فرزند و  ي معاش جسم، امنيت، توسعه

 .)164: 25، ج 1386(بروجردي، دوست صالح) و آرامش روحي 
ي  اسالم با درك ضرورت تأمين معاش، فقط به قدرت خريد با شاخص درآمد سرانه

هاي  بودن درآمد و رعايت حدود الهي و ارزش كند؛ بلكه حالل و طيب واقعي بسنده نمي
چه شاخص پيشرفت انساني را از  داند. آن مسير تأمين معاش الزم مي انساني را نيز در

ي پيشرفت انساني  كند اين است كه در برنامه ي انساني متعارف متمايز مي شاخص توسعه
بودن مدت زندگي و صرف  اسالمي، كيفيت گذران عمر و نوع تأمين معيشت از طوالني

هاي  شده در آموزه ردها و راهكارهاي مطرحشود و اغلب راهب تر قلمداد مي تأمين معاش مهم
 دنبال ارتقاي معنوي زندگي انسان هستند. ديني، به

 كرامت و آزادگي
كرامت و آزادگي، چهارمين معيار براي ارزيابي پيشرفت و تعالي انسان است. كرامت، 

دي كه . افرا)70(اسراء: ها بخشيده است  ي انسان مقامي تكويني است كه خداوند متعال به همه
رسانند و با رعايت تقوا،  شان را به فعليت مي در اين دنيا با ايمان و عمل صالح، كرامت ذاتي

ها در پيشگاه خدا قرار  ترين انسان ي گرامي آورند، در زمره دست مي مقام قرب الهي را به
و در نتيجه، با كرامت اكتسابي از اسارت هواهاي نفساني آزاد  )13(حجرات: گيرند  مي
 يابند. شوند و به حريت و آزادگي دست مي مي
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 پذيري توان سه شاخص: رعايت مكارم اخالقي، واليت براي كرامت و آزادگي مي
 و اطمينان خاطر و آرامش روحي را مورد توجه قرار داد. بايد توجه داشت كه كرامت

 ي روحي آن در رواني و عملي است كه جنبه-و آزادگي داراي دو بعد روحي
شود.  گر مي خاطر و برخي اوصاف مكارم اخالقي جلوه مش روحي و اطمينانشاخص آرا

 پذيري و برخي شئون و مكارم اخالقي چون صبر ي عملي آن نيز در واليت جنبه
پذيري، سخاوت، اغتنام فرصت، وفاي به عهد، عفو و گذشت نمود  و بردباري، مسئوليت

 يابد. مي

 

 نظريه ليبرال دموكراسي شناختي توسعه و پيشرفت در مباني انسان
 فهم و درك مفهوم و كاركرد توسعه و پيشرفت در چارچوب پارادايم غرب، منوط

 ي ليبرال دموكراسي است. بر ي نظريه شناسانه به فهم اصول و مباني فلسفي و انسان
ي ليبرال دموكراسي را يك چهارضلعي يا چهاروجهي در نظر  توان نظريه اين اساس مي

وجه يا ضلعي، تاثير خاص خود را بر تلقيات از توسعه و پيشرفت  گرفت كه در هر
 گذاشته است:

 گرايي گرايي در مقابل وحي عقل
ي ليبرال دموكراسي،  ترين اصل از اصول نظريه يكي از اصول جدي و شايد ابتدايي

جاي اعتقاد به وحي براي تمشيت امور اجتماعي و سياسي است؛ در واقع  بر عقل بشر به تكيه
ي امور خصوصي و فردي متمركز  اگر باوري هم به خداوند باشد، اين باور عمدتاً در حوزه

رو تعريف هرگونه مدل  نشيند. از اين جاي وحي مي عقل انسان به شده است. بر اين اساس،
بايست مستقل و متمايز از مالحظات وحياني و ديني،  ي انسان، مي و الگو براي توسعه

ي  پردازان توسعه از جمله توسعه ي نظريه خود بگيرد. در واقع، نگرش عمده صورت عملي به
نسان و جامعه، نگرشي تاريخي است كه سعادت به ا -همانند هانتينگتون  -سياسي در غرب 

شود. در اين ديدگاه،  اصلي آدمي در همين دنيا و در پرتو رفع نيازهاي مادي برآورده مي
 :1375(هانتينگتون، شود  نياز از خدا و شريعت الهي تصور مي انسان موجودي خودبنياد و بي

147-148(. 
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 انسان مداري (اومانيسم)
ي  ي ادبيات و هنر و سپس در عرصه اين مفهوم كه در قرن چهاردهم، ابتدا در حوزه

بر اين فرض استوار  )53: 1389(حاتمي و لعل عليزاده، علوم طبيعي و انساني رواج و گسترش يافت 
 تواند خود، مالك و معيار تشخيص نياز و مستقل از وحي و دين مي است كه انسان بي

 -نياز از دين  و بدون توجه به خداوند و بي -ا كمك عقل خود حق از باطل باشد و ب
اش (از جمله مقوالت مربوط به پيشرفت و توسعه) فائق  ي موانع و مشكالت زندگي بر همه

 آيد.

 آزادي
ي ليبرال دموكراسي است. انساني  بر دو وجه يا دو ضلع قبلي در نظريه اين مفهوم، مبتني

طور  تواند قهراً و به هاي وحياني است، مي فرامين و هدايت نياز از كه واجد عقل تام و بي
درستي تأمين  طبيعي، صالح و فساد خود را تشخيص داده و مصالح و منافع خويش را به

چنيني بايد از موهبت و امتياز آزادي فردي و اجتماعي برخوردار باشد و  نمايد. انساني اين
ي دولت يا  عملي چنين رويكردي، نفي مداخله ي بتواند به اهداف و آمال خود برسد. نتيجه

هر مركزيت قدرت و اقتداري در اقتصاد، سياست، عقايد و فرهنگ است و لذا از دل چنين 
ي جامعه مدني و لزوم  ي دولت در حوزه نفي و طردي سه نوع: ليبراليسم سياسي (نفي مداخله

ي دولت در  (نفي مداخلهي حداكثري و دولت حداقلي)؛ ليبراليسم اقتصادي  تحقق جامعه
ي اقتصادي و لزوم تقويت بازار و بخش خصوصي در مقابل دولت و حكومت)  حوزه

هدف نيل به توسعه و پيشرفت اقتصادي به اصطالح خالقانه؛ و ليبراليسم فرهنگي (نفي  به
ي دين و مذهب و لزوم تقويت آزادي عقيده و بيان و آزادي  ي حكومت در عرصه مداخله
 بي) متولد و ترويج شده است.مذه -ديني

 محوري) محوري (در مقابل دين علم
كه مستحق اعطا  -نياز از وحي  ي ليبرال دموكراسي، انسان عاقل، بي در چارچوب نظريه

تنها  تواند علمي را توليد و ترويج كند كه نه مي –هاي مختلف نيز هست  و دريافت آزادي
، بلكه حتي در تقابل با دين، نهادهاي ديني و هاي ديني است ها و آموزه مستقل از انگاره

عبارتي علم و كليسا،  گيرد. الزم به ذكر است كه علم و دين و به عالمان ديني قرار مي
هاي جديدي را در  هنگامي در مقابل هم قرار گرفتند كه گاليله و كپلر و كوپرنيك، نظريه

و خصوصاً با ظواهر انجيل در هاي كليسا و كشيشان  فضاشناسي و هيأت كه عمدتاً با جزم
كرد، ولي در  شدت مقاومت مي تعارض بود، مطرح كردند. هر چند در بدو امر، كليسا به

نهايت قبول شكست كرد و جدايي دين از علم، تفكر غالب در عصر نوزايي گرديد 



 

 

71 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  شانزدهمشماره 
  96بهار 

 مقايسه مباني
 شناختي پيشرفتانسان

 يو توسعه در انديشه
 ياسالم و نظريه

 ليبرال دموكراسي
 )82تا  55( 

وست هاي اگ گرايي و خصوصاً با تالش سان با ظهور موج اثبات . بدين)22-20: 1383زاده،  (نقيب
ي غربي رواج يافت. طرفداران اين تز عقيده دارند كه انسان با  كنت، اين نگرش در جامعه

75Fويژه علمي كه مبتني بر مشاهده به -كمك عقل و علم 

76Fگيري ، اندازه1

77Fو شمارش 2

و تكرار  3
ي امور اجتماعي و توسعه و پيشرفت مادي بپردازد و چنين  تواند به اداره مي -نتايج باشد
نايي حل مسائل و معضالت فكري، اجتماعي و سياسي را دارد. بر اساس اين علمي، توا

تجربه تاريخي، هرگونه علمي با هدف توسعه و پيشرفت انساني و جوامع بشري، راه خود را 
حتي در مقام  -هاي ديني  مايه تهي از درون» علم توسعه«از دين و مذهب جدا كرد و 

 كوالريستي، قوام و دوام يافت.بر اساس رويكردهاي س -ضديت با ديني 

 شناختي در اسالم و ليبرال دموكراسي مقايسه مباني انسان

 مقايسه در چارچوب مكتب اصالت لذت (اپيكوريسم)
بر اصالت لذت و  متكي 78F4»زندگي خوب«شده از  در ديدگاه ليبرال، تعريف ارائه

شدن  برآورده سودمحوري است. در اين نگرش كه تمايالت نفساني و ارضاي آن مبناي
شرطي كه با  تواند حق انتخاب خود را گسترش دهد، به نيازهاي انساني است، فرد مي

عبارت ديگر،  يافته سازگار شده باشد. به عنوان شهروند نو در كشور توسعه تعاريف جامعه به
هاي انساني بايد چنان رشد كنند تا براي كسب منابع فردي و حفظ منافع، انعطاف  مهارت
جا كه تأمين زندگي دنيا و برآوردن معاش فارغ از  وجود داشته باشد. از آنالزم 

تر، حد  ها جهت جلب سود بيش ساختن خواسته هاي ديني مدنظر است، لذا برآورده چارچوب
آيد،  ميان مي گاه كه از معنويت سخن به شناسد. در اين نگرش، حتي آن و مرزي نمي

وري  خاطر افزايش امنيت فكري، جهت بهره هم به گيرد كه آن ي فردي را دربر مي حوزه
طور خالصه، اساس تفكر مكتب ايپكوريستي بر اين  ي اقتصادي است. به تر در چرخه بيش

فرض استوار گرديده، كه بشر اساساً موجودي است از جنس طبيعت؛ درست مانند ديگر 
ز: اصالت اند ا ترين اصول فكري اين مكتب عبارت حيوانات. بنابراين فرض، مهم

                                                      
1. Observation. 
2. Measurment. 
3. Count. 
4. Good Life. 
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79Fگرايي (مادي) منفعت/فايده

80F، اصالت فرد1

آزادي  و اصالت آزادي (شامل آزادي مالكيت، 2
 .)68-59تا:  (صدر، بيي مصرف)  برداري از مالكيت و سرمايه و آزادي در نحوه ي بهره در نحوه

توان مشاهده كرد. دانشمندان  تجلي آشكار اين تفكر را در تمدن عصر حاضر مي
ي اين انديشمندان  اند. از جمله تبيين و پردازش اين نظريه قدم برداشته متعددي در جهت

 توان به: جرمي بنتام، آدام اسميت، هنري سيج ويك و ديويد ريكاردو اشاره كرد. مي
پيروان ديويد هيوم در انگلستان، برآن شدند تا با مبنا قراردادن مفروضات وي، نوعي 

نسان كشف كرده و عرضه نمايند. يكي از اين مندي را در حيات ا مداري و غايت هدف
ها را متعدد  هايي را كه هيوم آن افراد، جرمي بنتام است كه سعي كرد تا تمايالت يا خواسته

. گرايش به 2. تمايل به اجتناب از رنج؛ 1دانست، به دو مورد اساسي كاهش دهد:  مي
اقدامات و  كسب لذت مادي (مادي). در واقع وي كوشيد تا روشن كند كه چه

آورد.  دنبال مي ترين رنج را به ها و اقداماتي، كم ترين لذت؛ و چه سياست هايي بيش سياست
گرايي ناميده شد.  گرايي يا مطلوبيت وي اصول دانش جديدي را پي ريخت كه مكتب لذت

 توانست به لحاظ تئوريك به حداكثر برسد. در اين دانش جديد، لذت هر فرد مي
گرفت و توسعه  تدريج شكل مي گرايي به ري لذت يا مطلوبيتطور كه تئو همان

شد. ديگر  تر مي خوش تغيير و تحول گرديده و دقيق هاي هيوم نيز دست يافت، فرضيه مي
تري  ي هيوم را برطرف كرده، مدل منظم متفكران كوشيدند تا سردرگمي موجود در نظريه

ي خود را  يد كه آدام اسميت نظريهاز جامعه ارائه نمايند. اوج اين گرايش زماني فرارس
ترين نيازهاي انسان را كامالً برآورده  تواند عميق وجوي ثروت مي كه جست بر اين مبني

سازد، اعالن كرد. اين تحديد و تقليل نيازهاي انسان به نيازي واحد، پيامدهاي بسياري را 
كه در اين ديدگاه  -ساندنبال داشت. از جمله پيامدهاي اين اقدام اين بود كه شخصيت ان به

مند، كامل و  شخصيتي پايدار، قانون -آيد شمار مي ي اساسي حرص به گرفته از عاطفه نشات
ي چنين تصويري از انسان اين بود كه  بيني تصوير گرديد. مزيت ارائه قابل پيش

ن پردازان را قادر ساخت تا زندگي انسان را نيز مانند ساير اجزاي بازار، تابع هما نظريه
 گرايي يا برخورداري تلقي نمايند. هاي رياضي مطلوبيت فرمول

مثابه جزاير مستقل يا امپراتورهاي كوچكي تلقي  در چنين تصويري از انسان، افراد به
خود هستند. در  ها و تمايالت مخصوص به شوند كه هر يك داراي نيازها، خواسته مي

                                                      
1. Pragmatism. 
2. Individualism. 
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ادر خواهد بود تا در برابر هر چيز، حال، فرض بر اين است كه هر امپراتوري فردي ق عين
 .)Lindholm, 1990:34(ولو روابط شخصي، سود و زيان خويش را محاسبه نمايد 

نيز » شر«شود.  مساوي با برخورداري و لذت مادي تعريف مي» خير«در ديدگاه فوق، 
يابي  معناي تالش فرد براي دست به» سعادت«مساوي است با عدم برخورداري و رنج و الم. 

گردد. انسان كامل در اين مكتب، مساوي با انسان برخوردار  به حداكثر لذت مادي معني مي
ي مرفهي است كه فرد در آن قادر باشد در  آل، جامعه ي ايده و جامعه )53: 1368(مطهري، است 

 يابي پيدا كند. نهايت آزادي به حداكثر لذت مادي دست

 مقايسه در چارچوب مفهوم اومانيسم

 ها بندي انسان رتبه

» انسان را بما هو انسان«ديدگاه اومانيستي كه اصل را بر فردگرايي گذاشته است و 
، در چالش بين اصالت  د، مورد تأييد اسالم نيست؛ زيرا در تفكر اسالميدان داراي حق مي

كدام تقدم  ديگر، تقدم مليتي برمليتي ديگر، و.... هيچ فرد و اجتماع، تقدم مرد و زن بر هم
ها و حقايق را توسط وحي  ي ارزش است و انسان مجموعه» حق«ندارند؛ بلكه تقدم از آنِ 

علت دو بعدي و دوساحتي  آورد؛ زيرا در تفكر اسالمي، به يدست م از طريق پيامبران به
چيز باشد، بلكه ممكن است تقسيم به انسان  توانند معيار و محور همه تنها نمي بودن انسان، نه

اند  ي ظهور رسانيده هاي منفي خود را به منصه هايي كه صفات و جنبه و ضدانسان شود. آن
لَهم «ي  كند، مصداق آيه و اضالل استفاده ميو از استعدادهاي خويش در جهت عصيان 

قُلوب اليفقهون بها و لَهماَ عينُ اليبصرون بِها و لَهم اذان اليسمعونَ ِبها اولئك كَاالَنعام بل هم 
ي  هايي كه استعدادهاي مثبت را به منصه هستند؛ و آن )179(اعراف:  »اَضلّ اولئك هم الغافلون

گيرند،  كار مي ي خلقت به شده در فلسفه جهت درست و اهداف معينظهور رسانيده و در 
ي  توان همه دشواري مي . به)56(الذاريات:  »و ما خَلَقْت الجِنَّ و الْانس إِلَّا ليعبدون«ي  مصداق آيه

 اين دو طيف را تحت اسم و عنوان واحدي به نام انسان جمع كرد. استاد مطهري در
 ها فقط در علم بيولوژي با هم تساوي دارند، و از نظر حرمت و انسان اين باب معتقدند

باره  ارزش و فضيلت و كمال ممكن است تقسيم به انسان و ضدانسان شوند. ايشان در اين
 نويسند: مي

قدركه انسان بيولوژيكي شد، ديگر  اين اشتباه است كه ما خيال كنيم همين«
بما هو انسان، در هر شرايطي بود، بود. جان و مالش محترم است؛ از نظر انسان 

ها يعني: نوع انسان، انسان  گويند انسان هاست كه مي اين طرزفكر فرنگي
داند. از نظر بيولوژي،  شناسي، انساني كه علم بيولوژي او را انسان مي زيست
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طور نيست كه  معاويه يك انسان است و ابوذر هم يك انسان است؛ يعني اين
خون ابوذر برگروه خون معاويه از نظر بيولوژي ترجيح دارد.  مثال بگوييم گروه

هاي انسانيت؛ و لهذا يك  ولي در باب انسان، سخن از انساني است با معيار
آيد. معاويه انسان ضدانسان است؛ يعني  انسان، ضدانسان از آب درمي

ضدانسانيت. انسان يعني شرافت، فضيلت، تقوي، عدالت. اگرانساني بر ضد 
كه  يت قيام كرد، او از ابتدا احترام ندارد؛ خون و مالش احترام ندارد؛ نه اينانسان

بردن خون و مالش كار زشتي است؛ ولي ما  خون و مالش احترام دارد و از بين
(مطهري، » دهيم. اصالً زشت نيست مي كار زشت را انجام  براي هدف مقدسي اين

1368 :164(. 

 دوساحتي بودن انسان

ناديده گرفتن بعد روحاني بشر، ظلمي فاحش و ستمي ناروا براي انسان است. اومانيسم 
گرفتن ساحت معنوي و روحي انسان، فضائل و كراماتي كه مربوط به روح  غرب باناديده

ويژه كرامت  بهـ روكراماتي كه در اسالم  نمايد. از اين شود را نيز انكار مي انسان مي
رسميت  ها را به تنها فرهنگ غرب آن رنظرگرفته شده است، نهبراي انسان د ـ اكتسابي

شود. در فرهنگي  خردي و ارتجاعي تفسير مي ها بي شناسد، بلكه تمسك و اعتقاد به آن نمي
ارزش و «قول عالمه جعفري(ره)  سر داده شود، به» من هدف و ديگران وسيله«كه شعار 

 .)93: 1385(جعفري، » خواهدبودحيثيت و كرامت ذاتي انسان، خواب و خيالي بيش ن
اي مستقل از وجود انسان و  عنوان جنبه ، متواضعانه روح را به ها در اين ميان، غربي

جهت فرقي قايل  شناسند و ميان خود و گياه و حيوان، از اين عنوان حقيقتي قابل بقا نمي به
از لحاظ هيأت و سنگ  شوند. انسان غربي ميان فكر و اعمال روحي، ميان گرماي زغال نمي

شناسند. از نظر غرب اصل  جوهر، تفاوتي قايل نيستند. همه را مظاهر ماده و انرژي مي
جمله انسان، اصل تنازع بقاست. انسان همواره  ، و از آن اساسي حاكم بر وجود جانداران

كوشد خود را در اين نبرد نجات دهد. عدالت و نيكي وتعاون و خيرخواهي و ساير  مي
باشد. و بشر اين مفاهيم را  خالقي و انساني، همه مولود اصل اساسي تنازع بقا ميمفاهيم ا

هاي نيرومند غربي،  خاطر حفظ موقعيت خود، ساخته و پرداخته است. از نظر برخي فلسفه به
و اخالق و فلسفه و علم و  انسان شيئي است كه محرك او جز منافع اقتصادي نيست؛ دين 

اهايي هستند كه زيربناي آن طرز توليد و پخش و تقسيم ثروت ادبيات و هنر، همه روبن
 .)26(مطهري، پيشين: است 
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 نياز يا عدم نياز انسان به منبع وحي

مندي خود را بدون نياز به  بديل سعادت در فرهنگ اومانيستي، بشرقادراست نسخه بي
ز نظر اسالم، هاي وحياني بپيچد؛ خوب و بد و خير و شر را خود تشخيص دهد. ولي ا آموزه

ماذا تَكسب غَدا ًو ما تَدري «ي:  آدمي هرچقدر به علم و دانش خود بيفزايد، مصداق آيه
تَموت خَبير نَفس باي ارض ليماست و از سرنوشت فرداي خويش  )34(لقمان: »انَّ اللَه ع

وي ، تا فراس ، بدون محدويت زماني و مكاني خواهد براي بشر آگاهي ندارد. كسي كه مي
ي بشر را بداند؛ خود بشر را  حكمي صادر كند، يا حقي براي او قائل شود، بايد گذشته  تاريخ

ي اين  واسطه  به -بشناسد و بر نيازهاي او اشراف داشته باشد. بديهي است فقط خداوند متعال 
بديل سعادت وي را در قالب دين و وحي بنويسد.  ي بي تواند نسخه مي -كه خالق بشر است

كه عقل،  شود؛ تاجايي اندازه بهاء داده مي مجموع، در ديدگاه اومانيستي، به عقل و خرد بيدر 
گردد و انساني عزيز است كه انديشه كند. نتيجه  محور حقيقت و درك شخصي هر فرد مي

ي عقل حالجي شد و خروجي  خانه ، معاد، وحي و امور متافيزيك در نهان كه اگر خدا اين
، قلمرو  در تفكراسالمي .ني رسيد، وجوددارد؛ وگرنه وجود نداردآن به يك باور عقال

. اسالم در كنار عقل به وحي و مكاشفات  طور اختصار، عقل نيست حقانيت صرفاً و به
 عرفاني هم توجه دارد.

 هدف نهايي از خلقت

در فرهنگ اومانيستي، هدف نهايي بشر در اين دنيا رسيدن به لذت است؛ زيرا اگر 
بردن از  گمان هدف نيز لذّت داوري خود شخص و ابزار داوري، حواس وي باشد، بيمبناي 

هاي غربي، دولتي خوب است كه در پي  مواهب دنيوي خواهد بود. از منظر تئورسين
تر براي مردم خويش باشد. در آن قاموس، امور ماورائي  تر و لذّت بيش برآوردن سود بيش

چه  ي بشر است. دنيا و هر آن متحجرانه و ساخته و پرداخته، مسائلي   ي متافيزيكي و انديشه
. كمال هرفردي در ميزان  در آن است، جز ماده و تفاسيري ماترياليستي چيزي نيست

 .رسي به امور دنيوي و لذت بردن از مواهب دنيوي است دست
، دنيا محل آزمايش و مزرعه آخرت است و استفاده از دنيا در حد  در تفكر اسالمي

كار در اين دنيا پيمودن مسير تكامل و رسيدن به مقام  شود. اساس شده ومي تعارف توصيهم
قرب الهي و سعادت مطلق است. انسان موجودي مكلف است كه دين براي هدايت او آمده 
و تكليف انسان را در برابر خالق كاينات روشن نموده است. در اين قاموس، دين نسخه 

يت و نجات بشر توسط انبياي الهي آورده شده و چراغ راه او بديلي است كه براي هدا بي
 ها گشته است. براي گذر از تاريكي
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 آزادي

طور مطلق آزاد بوده و مجري اميال و تمنيات دروني  ، فرد به در ديدگاه اومانيستي
ديگران بوده و  خويش است. قلمرو اين آزادي فحش و ناسزاگويي وعدم ضرررساندن به

اقتصاد وغيره  شود؛ در عرصه مي هاي اخالقي حتي ازنوع رذل آن هم باريبندو مشمول بي
قانون آزادي فردي را  و دولت از طريق دين تام دارد. اگر خداوند از طريق آزادي هم

افراد تعبير  ي شخصي در حوزه و دخالت است شهروندي حق خالف محدودنمايند، اين
 شود. مي

 تواند باادعاي نمي و هركسي است شده تعيين وبيچارچ آزادي براي ي اسالمي در انديشه

را  جامعه عمومي باشد و با رفتار و سلوك خاص خود، فضاي عمومي نظم مخّل آزادبودن
 اجتماعي مسئوليت در جامعه دهد. انسان فسق سوق اجتماعي و ترويج بندباري بي سوي به

بسيار  اسالم جهت از اينتاثيرگذار است.  جمعي، رفتار هر فردي سرنوشت دارد و در تعيين
 آزادي دونوع به قايل اسالم دين». يد اهللا مع الجماعه«افراد:  دارد، تا فرديت جمع تأكيد به

از  آزادبودن همان دروني دروني (آزادي معنوي) و آزادي بروني. آزادي : آزادي است
و  حد وحصر بي اسالم، آزادي هوسراني. در منطق سوي به آزادي است، نه بازي هوس

 بعثت و فلسفه خود شد، ديگر آزاد نيست اسير نفس كه انسان است. يعني ولنگاري اسارت

بخشد. اما  مي و عرفان عقالنيت انسان به آزادگي اين راستاست. بديهي است در اين انبيا هم
است  خويش حاكم برسرنوشت تعيين مسئول هركس اسالمي ي در جامعه يعني بروني آزادي

 .باشد سرنوشت جمع جدا نميو سرنوشت فرد از 

 مقايسه از حيث توسعه اقتصادي
دهد كه  ليبراليستي نشان مي -ي اقتصادي در ادبيات غربي نگاهي به مباحث توسعه

اند  انديشمندان اقتصادي همواره در مورد تعريف پيشرفت و راهبردهاي آن اختالف داشته
. در )72: 1375؛ گريفمن، 60: 1375؛ همبرگ، 88: 1376؛ لومفرت، 95: 1376؛ هانت، 48: 1377(ولفگانگ، 

عنوان رشد سطح محصوالت تفسير شده  تعاريف اوليه اقتصاددانان، پيشرفت جوامع انساني به
انداز و مصرف تلقي گرديده است. در اين ميان،  و راهبرد رسيدن به آن نيز تشويق پس

و پيشرفت قلمداد كرد.  بايست رويكردي متفاوت به توسعه نگرش اسالمي به توسعه را مي
هاي آگاه، سالم و پر درآمد، الزاماً پيشرفته  متشكل از انسان  بر اساس اين رويكرد، جامعه

توانند موجب غفلت انسان و در  نيست؛ بلكه عناصر دانش، سالمت، و ثروت حتي مي
بعد  . در نگرش اسالمي،)57-46: 1382(رجايي و همكاران، هاي بشري شوند  نهايت سقوط تمدن

شدن انسان است. بر اين اساس، در جامعه اسالمي، پيشرفت  چهارم پيشرفت، خداگونه
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عبارت است از: تربيت افرادي آگاه، سالم، پردرآمد و خداگونه. عنصر اخير ابزاري براي 
حفظ دانش، سالمت و ثروت از مسير انحراف و انحطاط است. در اين تفسير از توسعه كه 

ها الزامات خاصي بر دانش،  شدن انسان ناميد، خداگونه» ت متعاليپيشرف«توان آن را  مي
منظور نيل به  به -مندان جمله، توان كند؛ از آن سالمت و ثروت افراد جامعه وضع مي

بايد زكات دانش، سالمت و ثروت خود را بپردازند تا در پي اين عمل  -شدن خداگونه
 ائل شوند.ي عبادي، به مراتب باالي قرب الهي ن داوطلبانه

شناسي متعالي در  رسميت شناختن يك انسان تعريف پيشرفت متعالي مستلزم به
حيات «شدن او و رسيدنش به  خواه يعني خداگونه جو و ترقي چارچوب اهداف انسان تعالي

ايراني پيشرفت، چندان اقتصادگرا نيست؛  -رو، مبناي الگوي اسالمي است. از اين» طيبه
ناپذير آن، رعايت عدالت و معنويت  ن مهم است. اما جزء جداييهرچند اقتصاد نيز در آ

كه هر برنامه و شاخصي منافاتي با اين اصول داشته باشند، مقبول نيست.  است و در صورتي
هاي آماري جديدي تدوين و مالك عمل قرار  بنابراين، الزم است در هر حوزه، شاخص

كش  ايراني را با خط -پيشرفت اسالمي هاي توسعه در الگوي توان شاخص گيرند؛ زيرا نمي
توان تمدن و پيشرفت ناميد.  كشورهاي غربي اندازه گرفت و صرف تقليد از غرب را نمي

شود كه احساس ملي و همراه با آن، نهادهاي حكومتي  بنياد تمدن جديد موقعي گذاشته مي
ا را به راهي و اجتماعي، از اساس دگرگون شده باشند. تقليد از ظواهر پيشرفت غربي م

نافرجام خواهد كشاند. بايد در اخذ دستاوردهاي ساير كشورها، رويكردي گزينشي داشت 
و معارف بيگانه را مطابق با نيازهاي فرهنگي خود اصالح كرد و با نوسازي كلّي، به كار 

ي توسعه نيز ضروري  . استفاده از تجارب غرب در زمينه)261-260: 1385(علوي و محجوب، بست 
رسد. البته استفاده از اين تجارب، نهايتاً بايد در راستاي تدوين الگوي توسعه باشد،  نظر مي به

 نه الگوي پيشرفت. 

 گيري بندي و نتيجه جمع
هاي آن مستلزم داشتن الگويي مناسب است. الگويي كه با  ي عرصه پيشرفت در همه

شناسي) نظام  و روش شناسي شناسي، انسان شناسي، معرفت مباني فكري و فلسفي (هستي
ي ابعاد  تناسب داشته و سازگار باشد. الگويي كه برآمده از نيازهاي موجود كشور در همه

اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بوده و در عين توجه به شرايط محيطي كشور (توجه 
. ها) نيز باشد هاي اسالمي (توجه به آرمان ها و آموزه به واقعيات)، برگرفته از ارزش

ي ابعاد آن، خود تابعي از دانش در آن  استخراج و طراحي چنين الگويي، در همه
كننده در طراحي  هاي بسيار اساسي و تعيين شرط هاست. با چنين فرضي، يكي از پيش حوزه
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بر آن الگوي  شناسي صحيح و روشن است كه مبتني الگوي مزبور، ترسيم يك انسان
 بندي شود. در چنين فضايي ي و سياسي صورتي اجتماعي، اقتصاد پيشرفت و توسعه

هاي ساير مكاتب نسبت  است كه نوع نگاه به هستي و انسان در اسالم در مقايسه با برداشت
پردازي الگوي توسعه و  ي تئوري ي انسان با طبيعت در حوزه به جهان، انسان و رابطه

هاي  متفاوتي با تئوريهاي كامالً  پيشرفت كه موضوع اصلي آن نيز انسان است، به تئوري
ي موجودات و از جمله انسان در  غربي موجود منجر خواهد شد. از نظر مكتب اسالم، همه

خلقت خود هيچ نقشي نداشته و همواره در جهت كمال وجودي خويش در حركت و 
ايستد،  باشند. در اين حركت، هيچ موجودي و از جمله انسان از حركت باز نمي تغيير مي
 ه كمال برسند. بر اين اساس، اوج ترقي و پيشرفت انسان در قالبكه ب مگر آن

و در » عبوديت الهي«يابد و خود كمال نيز در  معنا مي» كمال«و » تكامل مستمر«مفهوم 
 واقع فراهم شدن شرايط عيني و واقعي (مادي) براي نيل به معنويات و كسب فضايل

كند. بر اين اساس،  تر مي بوديت نزديكالهي است؛ كه نهايتاً انسان را به قرب الهي و ع
پردازي در  توان مدعي شد كه طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، مستلزم نظريه مي

 -شناسانه  خصوصا مبناي انسان -هاي گوناگون الگو، بر اساس مباني فلسفي اسالمي  حوزه
 است. آن

الگوي اسالمي  توان مدعي شد كه طراحي، توليد و تدوين در يك تحليل كالن مي
شناختي پارادايم اسالمي  هاي فلسفي و انسان كه پاسخي به تفاوت ايراني پيشرفت، ضمن اين

شود، يك گام جهشي در مسير تعالي ايران اسالمي  و ليبرال دموكراسي غرب محسوب مي
بوده و طراحي الگويي متفاوت با الگوهاي رايج پيشرفت توسعه بر اساس مباني و 

بومي كه با ابتكار و  -مي و متناسب با شرايط، امكانات و نيازهاي اسالمي هاي اسال ارزش
اي باشد كه  ترين ايده ترين و بزرگ تواند زيربنايي اسالمي رقم زده شود، مي -تفكر ايراني

طور خالصه، طراحي الگوي ايراني اسالمي پيشرفت، بدون در نظر  مطرح گرديده است. به
ي و بنيادين آن غيرممكن است و در اين ميان، بررسي مباني گرفتن مباني و الزامات اساس

شناسانه) اهميتي كليدي دارد؛ چراكه انسان هم موضوع پيشرفت و هم  شناختي (انسان انسان
 رود. شمار مي طراح پيشرفت به

  



 

 

79 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  شانزدهمشماره 
  96بهار 

 مقايسه مباني
 شناختي پيشرفتانسان

 يو توسعه در انديشه
 ياسالم و نظريه

 ليبرال دموكراسي
 )82تا  55( 

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منابع فارسي
 كتبالف) 

 شناسي توسعه. تهران: كيهان (چاپ هفتم). ). جامعه1387( ازكيا، مصطفي؛ غفاري، غالمرضا .1
). نگرش متدولوژيك برتفاوت و تعدد در مفاهيم توسعه: مباحثي از توسعه 1378اهللا ( اكبري، نعمت .2

 .بهشت اقتصادي در ايران. اصفهان: هشت
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همايش الگوي ». شناختي توسعه از منظر شهيد مطهري مبناي انسان). «1390پارسانيا، حميد ( .6

 .: دانشگاه باقرالعلوماسالمي ايراني پيشرفت از نگاه شهيد مطهري. قم
). توسعه اقتصادي در جهان سوم. ترجمه: غالمعلي فرجامي. تهران: 1387تودارو، مايكل ( .7
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 بودجه.
دو نظام، اسالم و غرب). ). حقوق جهاني بشر (تحقيق و تطبق در 1385جعفري، محمدتقي ( .9

 .تهران: موسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفري
 البالغه. البالغه. تهران: بنياد نهج ). كاوشي در نهج1364زاده آملي، حسن ( حسن .10
). مباني علم سياست. تهران: انتشارات دانشگاه پيام 1389حاتمي، محمدرضا؛ لعل عليزاده، محمد ( .11
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اسالمي). قم: مؤسسه  هاي بنيادين شناسي (سلسله دروس انديشه ). انسان1380رجبي، محمود ( .15

 آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
 ). تغييرات اجتماعي. ترجمه: منصور وثوقي. تهران: نشر ني.1383روشه، گي ( .16
 .). توسعه و تضاد. تهران: شركت سهامي انتشار1377پور، فرامرز ( رفيع .17
امام ). معجم آيات اقتصادي قرآن. مؤسسه آموزشي وپژوهشي 1382رجايي و همكاران ( .18

 خميني(ره).
). شرح اصول كافي (جلد اول). تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات 1383شيرازي، صدرالدين ( .19

 فرهنگي.
 الدين سيدجمال هاي تاريخ در قرآن (تفسيرموضوعي). ترجمه: ). سنت1381صدر، سيدمحمدباقر ( .20

 .موسوي اصفهاني. تهران: انتشارات تفاهم
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 ). بر فراز قرون. ترجمه: مصطفي شفيعي. تهران: انتشارات موعود.1379( ــــــــــــ .21
كوشش غالمرضا  اي ازاقتصادنا. به هاي اقتصادي؛ خالصه تا). بررسي سيستم(بي ـــــــــــــ .22

 .مصباحي. قم: انتشارات ناصر
). الميزان. ترجمه: سيدمحمدباقر موسوي همداني. قم: 1377طباطبايي، سيدمحمدحسين ( .23

 تشارات جامعه مدرسين.ان
 ). فرهنگ فارسي عميد. تهران: ابن سينا.1343( عميد، حسن .24
). توفيق طلبي در تمدن ايران اسالمي. تهران: 1385علوي، سيدعلي؛ محجوب جهرمي، زهرا ( .25

 .سمت
اكبر و محمد آخوندي. (ج چهارم).  ق). كافي. تصحيح غفارى، على1407كليني، محمدبن يعقوب ( .26

 ب اإلسالمية.تهران: دارالكت
ها،  ). مباحثي در فلسفه اقتصاد (علم اقتصاد و ارزش1384كرمي، محمدحسين؛ ديرباز، عسكر ( .27

 انسان اقتصادي). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ي: حسين زاغفر و محمدحسين  ). راهبردهاي توسعه اقتصادي. ترجمه1375گريفمن، كنت ( .28

 .هاشمي. تهران: نشرني
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 .مهدي(عج) ازديدگاه فلسفه تاريخ. تهران: انتشارات صدرا). قيام و انقالب 1382( ـــــــــــــ .35
 ). تهران: انتشارات صدرا.10هاي استاد مطهري (ج  ). يادداشت1385( ــــــــــــ .36
 .). فلسفه تاريخ. تهران: انتشارات صدرا1384( ــــــــــــ .37
 ). انسان كامل. تهران: انتشارات صدرا (چاپ دوم).1368( ــــــــــــ .38
 ). سيري در سيره نبوي. تهران: انتشارات صدرا (چاپ ششم).1368( ــــــــــــ .39
 ). جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن. تهران: سازمان تبليغات اسالمي.1378مصباح، محمدتقي ( .40
 .هاي انقالب. تهران: نشر قومس ). سيري در نظريه1384( ملكوتيان، مصطفي .41
ز مسائل توسعه. ترجمه حميد فراهاني راد. تهران: سازمان ). برداشتي نو ا1364ميسرا، پراساد ( .42

 .برنامه و بودجه
 البيت(ع). ق). مستدركات وسائل. قم: موسسه آل1408نوري، ميرزاحسين ( .43
الملل: از پيمان وستفالي تا امروز. تهران:  ). تاريخ ديپلماسي و روابط بين1383زاده، احمد ( نقيب .44

 .قومس
ي نو به مفاهيم توسعه. ويراسته: فرانس ولفگانگ. ترجمه: فريده ). نگاه1377ولفگانگ، زاكس( .45

 فرهي و وحيد بزرگي. تهران: نشر مركز.
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). سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني. ترجمه: محسن 1375( هانتينگتون، ساموئل .46
 .ثالثي. تهران: نشر علم

رقيب. ترجمه: غالمرضا آزاد  هاي اقتصاد توسعه؛ تحليلي از الگوهاي ). نظريه1376هانت، دايانا ( .47
 ارمكي. تهران: نشر ني.

). الگوهاي رشد اقتصادي. ترجمه: مهدي تقوي. تهران: انتشارات علمي و 1375( همبرگ، دانيل .48
 فرهنگي.

 مقاالتب) 
پردازي، با تاكيد بر  واكاومي مفهومي فرانظريه). «1394اخالصي، ابراهيم و خاكسارفرد، عطيه ( .49

 ، راهبرد فرهنگ، شماره بيست ونهم، بهار.»شناسي ايران ن در جامعهها و الزامات آ چالش
خردنامه؛ عدالت ». نسبت عدالت و پيشرفت با رويكرد به انديشه اسالمي). «1390( اميدي، مهدي .50

 189-184ايراني پيشرفت، تهران: انتشارات همشهري:  -در الگوي اسالمي
 ،7259روزنامه رسالت، ش». وسعهجاي ت پيشرفت به«)؛ 1390امين مقدسي، محمدجواد ( .51

 (انقالب اسالمي). 6ارديبهشت، ص. 18
شناسي تدوين شاخص پيشرفت انساني بر اساس گفتمان  روش). «1390توكلي، محمدجواد ( .52
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، مطالعات الگوي پيشرفت اسالمي ايران، سال اول، »پيشرفت تربيت محور). «1391ذوعلم، علي ( .54

 .200-183، زمستان: 2شماره
مثابه  اي درباره نسبت ماهوي پيشرفت وعدالت؛ پيشرفت به مطالعه). «1390( زيبايي، حسن .55

 ايراني پيشرفت. تهران: انتشارات همشهري: -عدالت در الگوي اسالميخردنامه؛ ». عدالت
245-253. 

، 3بينات، سال يازدهم، شماره ». وحي در آيينه قرآن، عرفان و برهان«)، 1383سفري، عليرضا ( .56
 .98-84: 43پياپي، 

هاي  بررسي رويكردهاي رهبري از ديدگاه مكتب). «1374عابدي جعفري، حسن ( .57
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افق آينده «نويس سند  اي محتواي پيشبررسي مقايسه
 ي سياست خارجي، دفاعي و امنيتيدر حوزه» پيشرفت

 ∗82F∗83Fاعظم ماليي، ∗81Fايران غازي
 6/11/1395 تاريخ دريافت:

 19/12/1395 تاريخ تأييد:
 

 چكيده

انداز بلند يافتگي، امروزه در اغلب كشورها چشمبا توجه به اهميت روزافزون توسعه
شود تا مسير توسعه و تعامل ي مطلوب كشور تهيه ميي تصويري از آيندهمدتي جهت ارائه

گران كشور ما نيز به اي و جهاني را هموار سازد. انديشمندان و پژوهشهاي منطقهبا جريان
 ي الگوي اجمالي پيشرفت كشور (الگوي پايه) مشتمل برنويس اوليهتدوين پيش

اند. پژوهش حاضر از بين اسناد فوق، هاي مباني، آرمان، رسالت، افق و تدابير پرداختهبخش
چنين را انتخاب نموده و كوشيده است با تحليل محتوا و هم» ي پيشرفتافق آينده«سند 

ي ي جنوبي، رويكرد سند را در حوزهيه، مالزي و كرهي مفاد آن با سه كشور تركمقايسه
هاي پژوهش حاكي از آن است و امنيتي مورد نقد و تحليل قرار دهد. يافته سياست خارجي

چون سند مالزي از منظر محتوا و ميزان ابتكار و نوآوري در وضعيت كه اين سند، هم
ر هماهنگي با مسائل علمي روز انداز هر چهار كشور از منظضعيفي قرار دارد. اسناد چشم

ي اي در حوزهعنوان دو كشور مسلمان، برنامهوضعيت نامساعدي دارند. تركيه و مالزي به
اند؛ اين در حالي است كه در سند ايران توجه به جهان اسالم براي خود تعريف نكرده

 مسائل اسالمي بيش از ساير مسائل بومي و فرهنگ راهبردي ايراني بوده است.
 

 كليدي: هايواژه
 اي، سياست خارجي و امنيتي، تحليل محتوا.انداز، پيشرفت، روش مقايسهچشم
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 مقدمه
 خصوص در تطابق و تعادل با تحوالت سريعي يك كشور، بهتحول و توسعه

. چيزي )95-87: 1386(فرد آر، ريزي شده است المللي، نيازمند حركتي مدبرانه و برنامهمحيط بين
 سو، داشتن ديدگاهي عميق و علمييابد، از يك ميان اهميت زيادي ميكه در اين 

ديگر، اتخاذ رويكرد صحيح براي تبيين مسير رو و از سويبيني تحوالت پيشپيش براي
يابي به نظام مطلوب طراحي شده است مناسب و چگونگي حركت در آن براي دست

)Goss, 1994: 16(. 
 نظام جمهوري اسالمي در ايران، ساختارها و با پيروزي انقالب اسالمي و تأسيس

زمان با تغيير رويكرد نظام كلي دگرگون شد و همهاي نظام اجتماعي و سياسي بهپايه
سمت تجديد و بازيابي هويت گراي دوران پهلوي بهسياسي كشور از مدرنيزاسيون غرب

چوب جديد نيز ريزي جهت توسعه و پيشرفت كشور در چاراسالمي، بحث برنامه -ايراني
 ي نظام تبديل گرديد. بر اين اساس، مقام معظم رهبريبه يكي از اهداف جدي و اوليه

دار نظام جمهوري اسالمي معتقدند پيشرفت كشورهاي غربي نتوانسته فقر و عنوان سكانبه
همين دليل، تبعيض را از بين ببرد؛ عدالت و اخالق انساني را در جامعه مستقر كند و به

شكلي كه اي براي انسان آگاه امروز ندارد و ما پيشرفت را به ت غربي هيچ جاذبهپيشرف
خواهيم. ما دنبال الگوي مطلوب و آرماني خودمان هستيم غرب دنبال كرد و پيش رفت نمي

گيرد و از نيازها و كه يك الگوي اسالمي و ايراني است؛ از هدايت اسالم سرچشمه مي
 .)15/5/1393اي، (خامنه؛ يك الگوي مستقل بردهاي ايراني بهره ميسنت

ي الگوي نويس اوليهي چنين رسالتي، انديشمندان و پژوهشگران كشور پيشبر پايه
هاي اساسي: بر بخشاند كه مشتملاجمالي پيشرفت كشور (الگوي پايه) را تدوين كرده

 ري بودن چنينمباني، آرمان، رسالت، افق و تدابير است. با اين وجود، بديع و ابتكا
هاي گيري از نظرات و ديگاههاي استراتژيكي در كشور و البته لزوم بهرهريزيبرنامه

كند كه ويراست اوليه و اسناد پشتيبان آن در فضاي علمي كشور مورد متفاوت ايجاب مي
بخشي اجزاي آن، مبناي تدوين تبيين و نقد قرار گيرند تا پس از تكميل، ارتقا و انسجام

كوشد از ي اسالمي ايراني پيشرفت (الگوي تفصيلي) قرار گيرد. پژوهش حاضر ميالگو
ي سياست خارجي، را تنها در حوزه» افق آينده پيشرفت«نويس سند  بين اسناد فوق، پيش

اي مورد بررسي و نقد قرار دهد. چنين نقدي با اي مقايسهدفاعي و امنيتي با انجام مطالعه
چون كفايت يا غناي محتوايي سند، ميزان ابتكار و ايي هممستمسك قرار دادن معياره

هاي بومي و نوآوري، سازگاري با دستاوردهاي علمي و اقتضائات زماني و مكاني و ظرفيت
ي مطلوب صورت خواهد گرفت. اين پژوهش سوي آيندهنمودن فرايند پيشران بهمشخص
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 در» افق آينده پيشرفت«نويس سند  كوشد به اين سوال اصلي پاسخ دهد كه پيشمي
هاي مثبت و منفي در مقايسه با ي سياست خارجي، دفاعي و امنيتي داراي چه ويژگيحوزه

دليل محدوديت زماني و امكانات الزم براي ديگر كشورهاي در حال توسعه است؟ به
ي بررسي اسناد توسعه ديگر كشورهاي در حال توسعه، سه كشور تركيه و مالزي و كره

اند. هماهنگي انداز جمهوري اسالمي ايران انتخاب شدهت مقايسه با سند افق چشمجنوبي جه
اي اين سه كشور با جمهوري اسالمي ايران و سويي نسبي نقش و جايگاه منطقهو هم

مسلمان بودن دو كشور تركيه و مالزي، از جمله داليل انتخاب اين سه كشور براي بررسي 
بر پيشرو بودن آن در بين ي جنوبي نيز، عالوهكره اي بوده است. در انتخابمقايسه

كشورهاي در حال توسعه، غير اسالمي آن نيز مدنظر قرار گرفت تا شرايط تحليلي بهتري 
 ي محتواي سندها مهيا شود.براي مقايسه

دست دادن دليل ماهيت اكتشافي، فاقد فرضيه بوده و هدف آن بهپژوهش حاضر به
ي يگاه مسائل سياست خارجي، دفاعي و امنيتي در سند افق آيندهبرآوردي از موقعيت و جا

پيشرفت كشور است. بنابراين در اين پژوهش، ابتدا نگاهي گذرا به مفاد سياست خارجي و 
امنيتي اين اسناد خواهيم انداخت؛ سپس بر اساس معيارهاي ارائه شده، وضعيت و  -دفاعي

 رسي خواهيم كرد.جايگاه اين مواد در سند ايران را نقد و بر

 مباني نظري
است » مديريت استراتژيك«ي چارچوب مفهومي مورد نظر در پژوهش حاضر، نظريه

ها و ابعاد گوناگوني است. اين ديدگاه با هدف ايجاد هماهنگي و انسجام كه داراي شاخه
ي سازهاي كشوري، و نيز اطمينان از اجراي صحيح و پيادهتر در اهداف و برنامههرچه بيش
هايي مي دانند ها و فعاليتها ظهور كرد. مديريت استراتژيك را جريان تصميممؤثر طرح

ها، شود و در فرايند آنكه منجر به ايجاد يك يا چند استراتژي مؤثر براي نيل به اهداف مي
ي اين نظريه پردازند. پيشينهگيري استراتژيك ميها به تعيين اهداف و تصميماستراتژيست

ريزي اي از متفكران مديريت و برنامهگردد كه در آن، عدهي هشتاد ميالدي برميبه دهه
هاي دولتي و عمومي ريزي استراتژيك را با برنامهتوانستند برنامه "جان برايسون"ويژه به

ها موفق همراه سازند و انطباق دهند و در اين عرصه آن را اجرايي كنند. با اين حركت آن
كاري، چون تغييرناپذيري، محافظهيهاي كالن كشوري را از اتهاماتي همريزشدند برنامه

ها رهايي بخشند. مديريت استراتژيك مستلزم گيري سياسي و ضعف اجرايي طرحجهت
هاي هاي دموكراتيك است. انتخابآوردن به خرد جمعي، مشاركت عمومي و شيوهروي

دروني و بيروني، يعني تحليل نقاط هاي استراتژيك بر اساس تحليل امكانات و محدوديت
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پذيرند. اين شيوه امكان هاي بيروني انجام ميقوت و ضعف دروني و تهديدها و فرصت
 سازد. پذير ميهاي سودمند را در شرايط مناسب در هر زمان امكانانتخاب گزينه

يزبيني ريزي و مديريت استراتژيك، فرايندي است سرشار از موشكافي، تترتيب برنامهبدين
شود گيران اصلي، به جامعه و نخبگان هم اجازه داده ميبر تصميمو مهارت كه در آن عالوه

تا با تفكر خود در آن سهيم شوند و با خالقيت خود در شرايط پيچيده و خطير به ياري 
 .(Bryson, 1988: 83)ريزي و مديريت كشوري بشتابند برنامه
هاي مديريت استراتژيك  ز جديدترين تئورينيز ا» تئوري نقاط مرجع استراتژيك«
ارائه شد. نقاط مرجع استراتژيك  1996و همكارانش در سال  "فيگن باوم"كه توسط  است

ها در ارزيابي ها و نقاط ارجاع هستند كه مديران از آنعنوان هدفدر اين نظريه به
كنند. استفاده ميهاي كشوري ها، اتخاذ تصميمات استراتژيك و در انتخاب اولويت گزينه

توان بين نيازهاي خارجي پردازد كه چگونه ميطور عمده به اين قضيه مياين نظريه به
 .)(Bamberger.& Figenbaum, 1996محيطي) و منابع داخلي (سازماني) هماهنگي ايجاد نمود  (

گيران براي تبيين رفتار تصميم» نظريه دورنما«از  1988فيگن بام و تامس در سال 
بينند تر از نقاط مرجع ميكه خود را پايينها زمانيتفاده كردند و دريافتند سازماناس
شوند. مي» ريسك گريز«بينند كه باالتر از نقاط مرجع ميو زماني» ريسك پذيرند «

رسد انتخاب نقاط مرجع براي سازمان (يا يك كشور) اثر مستقيمي بر نظر ميبنابراين به
ريزي استراتژيك بايد بتواند يك دارد. در اين راستا مديريت و برنامهرفتار انتخاب استراتژ

ي انتخاب، پيچيدگي، ناسازگاري، عدم اطمينان و بين پنج عامل زير تعادل برقرار كند: دامنه
پيشرفت. براي اين منظور، بر اساس شرايط داخلي و خارجي كشور، اهداف عيني كه با 

گيرند. اين شرايط مجالي براي گذاري قرار ميشوند، مالك سياستصراحت بيان مي
 .)78: 1389(اعرابي، گذارد نشده باقي نميبينيهاي پيشعملكرد وضعيت

 روش تحقيق  
سو بررسي و نقد محتواي سند افق در پژوهش حاضر بنابر ماهيت تحقيق كه از يك

اين سند با اسناد ي مفاد ي سياست خارجي است و از سوي ديگر، مقايسهانداز در حوزهچشم
ي بلند مدت برخي كشورهاي در حال توسعه است، از دو روش تحليل محتوا و توسعه
 صورت مكمل و توأمان استفاده خواهد شد.اي بههاي تحليل مقايسهروش
باشد كه ممكن است شخص  روشي براي بررسي اسناد و مدارك مي "تحليل محتوا"

 ن پرداخته باشند، ولي تحليل و وارسيآوري آ پژوهشگر يا افراد ديگر به جمع
 گيرد و كلمات، عبارات، اسامي، بندها، تصاوير، آن توسط شخص محقق انجام مي
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گردد  گر است، در برگه ثبت مياي كه مورد نظر پژوهش ي ويژهها يا هر جلوه موضوع
(Hsieh, Shannon: 2005: 45)ي وسيله. بر اين اساس، تحليل محتوا عبارت است از فني كه به

شوند.  شناسايي مي طور روشمند و دقيق جهت استنباط علمي آن مشخصات خاص پيام به
 بر قواعد مشخصي باشد تا بهدقت و عينيت امر متضمن آن است كه تحليل مبتني

نتايج يكسان مورد نظر دست يابند.  هاي مختلف به پژوهان امكان دهد از پژوهشدانش
يل محتوايي، توصيف خصوصيات پيام است. در اين پژوهش نيز ترين استفاده از تحل معمول

گيرد و پس از متن سند افق آينده پيشرفت از نظر موضوعي مورد تحليل محتوايي قرار مي
ي اهداف و شدن جايگاه مسائل سياست خارجي، دفاعي و امنيتي در آن، به مقايسهمشخص

پور، (رفيعره جنوبي پرداخته خواهد شد رويكردهاي موجود با اسناد توسعه تركيه، مالزي و ك

1392 :119-120(. 
ها، ي جوامع، نظامجهت است كه در مطالعهنيز بدين "ايروش مقايسه"كارگيري به
اي برخوردار هاي سياسي، اين روش از اهميت و ارزش علمي ويژهها و خط مشيپديده

مورد مطالعه افزايش دهد؛ او را ي ي پديدهتواند آگاهي محقق را دربارهاست. اين روش مي
جا بازدارد و موجب استفاده از تجارب مطلوب ديگر جوامع در تدوين و از تعميمات بي
. روش (Mahoney, 2007: 16)ي بهينه از منابع و امكانات گردد ها و استفادهاجراي سياست

دي و آماري را هاي مختلف سنتي، مورهاي روشها و نارساييتواند محدوديتاي ميمقايسه
هاي مورد جبران سازد و محقق را در تدوين نظريات با توجه به نقاط مشترك بين نمونه

ي ها ياري كند. نحوهها با عنايت به نقاط تمايز موجود بين نمونهبندي پديدهمطالعه و طبقه
نمونه اي باشد كه از هر نوع، حداقل يك گونهاي بايد بهها در روش مقايسهانتخاب نمونه

هاي ها متناسب با نقاط اشتراك و اختالف بين پديدهمورد بررسي قرار گيرد و تعداد نمونه
كارگيري روش مورد مطالعه انتخاب گردند تا پژوهشگر بتواند به دو هدف اصلي از به

دست يابد. البته با توجه به اطالعات و  -پردازي شناسي و تئورييعني گونه -اي مقايسه
دست آمده ممكن است رد يا تأييد گردند هاي بهبنديديد، نظريات و تقسيمواقعيات ج

 .)18-7: 1380(هرسيج ،

 ي تحقيقپيشينه
ي بلند مدت در جمهوري اسالمي ايران، با توجه به نوپديد بودن نگارش اسناد توسعه

انداز صورت تاكنون تحقيق جامع و آكادميك جهت بررسي تحليلي و علمي اسناد چشم
ي بلند مدت اي سند افق پيشرفت با اسناد توسعهي مقايسهفته است. در اين ميان، مطالعهنگر

توجهي مضاعفي ديگر كشورها براي درك و شناخت نقاط تشابه و تفاوت نيز دچار بي
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شود. برخي آثار منتشره در اين اي در اين حوزه مشاهده نميبوده و آثار علمي قابل مالحظه
كارهايي توسعه را از جهات مختلف مورد بررسي و نقد قرار داده و راه زمينه هرچند اسناد
 اي سند افق پيشرفت ايران بااند، اما بررسي مقايسهها ارائه كردهجهت بهبود آن

 ي سياست خارجي و امنيتي، موضوعديگر كشورهاي در حال توسعه خصوصاً در زمينه
كوشد اين خأل پژوهشي را اضر ميها نبوده است؛ بنابراين پژوهش حهيچ يك از آن

 برطرف نمايد.

 انداز بررسي محتواي اسناد چشم 

 سند افق آينده جمهوري اسالمي ايران
هاي مطلوب و كوشيده است هدف» سند افق آينده پيشرفت«نويس پيشنهادي پيش

قابل تحقق ملت ايران را در پنجاه سال پس از اجراي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به 
ماده است كه مسائل مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و  34ير بكشد. اين سند شامل تصو

شده (يعني بينيترين اهداف پيشگيرد. از بين مواد مختلف سند، بيشاقتصادي را دربر مي
 18ترتيب كه درصد) به مسائل اقتصادي و فرهنگي اختصاص يافته است؛ بدين 53حدود 

) و 33، 32، 31، 29، 28، 9،26، 7، 2مسائل اقتصادي (مواد: گانه به  34مورد از موارد 
) پرداخته است. اين در حالي است كه 34، 22، 21، 20، 19، 7، 6، 4، 1فرهنگي (مواد: 

) هر يك با 30و  11) و زيست محيطي (مواد 23و  18قضايي (مواد  -مسائل حقوقي
هاي سند افق ورترين بخششده در سند، مهجبينيمورد از اهداف پيش 2اختصاص تنها 

چنين مسائل مهم و اساسي مربوط به سياست خارجي، امنيتي و دفاعي آينده هستند. هم
را به خود اختصاص  -درصد از آن  9يعني حدود  -مورد از موارد سند  3كشور نيز تنها 

 شود.ها اشاره ميدهد كه در ذيل به آنمي
اه، لتخوالمللي عداسطح بينو در ت خوت و احدوعامل م سالن اجها؛ در 12ماده 
 صلحجو هستيم.و عزتمند 

د را لمللي خوابيني نهاهوشمندت تعامالو منيت ل و استقال، اضيارتماميت ؛ 14ماده 
 ايم.كردهحفظ 

و فاعي پيشرفته هاي دوريفنان و نيز متخصصاو مي همگاني دبسيج مر؛ 17ماده 
 يم.دارجهاني ي هارتسطح قده در ندزداربا

ي تأثيرگذار بر محدوديت موادي كه به عرصهشود، عالوهگونه كه مالحظه ميهمان
 پردازند، پراكندگي اين مواد و پشت سر هم نبودنسياست خارجي، امنيتي و دفاعي مي

 ها نيز حاكي از عدم تمركز و توجه جدي طراحان سند به اين حوزه بوده است. دفاعيآن
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 راستا باوري اسالمي ايران و نيز تعريف نقشي همو بازدارنده بودن سيستم امنيتي جمه
ي انداز ايران در حوزه هاي مهم افق چشماي)، از ديگر ويژگيهاي جهاني (نه منطقهقدرت

 سياست خارجي و امنيتي است.

 انداز استراتژيك جمهوري تركيه سند چشم
سياسي  هاي دور با مشكالت مزمن اقتصادي وعنوان كشوري كه از گذشتهتركيه به

صدمين سال (يك 2023اي خود، سال يابي به اهداف توسعهرو بوده، جهت دستروبه
انداز خود انتخاب كرده است  عنوان سال هدف براي چشمتأسيس جمهوري تركيه) را به

هدف آرماني است كه هر يك از اهداف آرماني،  6. اين برنامه شامل )1394دي  9زاده، (عبداهللا
 چندين هدف استراتژيك است:ي دربردارنده

 راني خوب و صلح داخلي.؛ نوسازي دولت و حكم1 هدف آرماني
 هاي شغلي.المللي و ايجاد فرصت؛ افزايش توان رقابتي بين2 هدف آرماني
 ي ظرفيت انساني.گذاري در توسعه؛ سرمايه3 هدف آرماني
 ي اجتماعي عادالنه.؛ توسعه4هدف آرماني 
 ي خدمات با كيفيت باالي عمومي.؛ ارايه5هدف آرماني 
 امنيتي. -؛ تنظيم روابط خارجي6 هدف آرماني

 اي از اتفاقات در سيستم جهاني، نظيردر ذيل هدف ششم آمده است: مجموعه
هاي كشتار جمعي هاي دموگرافيك و نزاع قومي، ديپلماسي نفت و آب، ازدياد سالحتوسعه

داده در دهند. تغييرات رخرا تحت تأثير قرار ميي كشور تركيه ناگزير آينده  و تروريسم،
دهد؛ در نتيجه ميزان زيادي محيط سياسي، امنيتي و خارجي تركيه را تغيير ميجهان به

عنوان يك قدرت سياسي، اقتصادي و تري بههاي بيشآنكارا را مجبور به تحمل مسئوليت
 سه جنگ حكومت اياالت متحده .دنماياي در اوراسيا، بالكان و خاورميانه مينظامي منطقه

ي خزر، خاورميانه و تركيه را باال اهميت استراتژيك درياچه -القاعده، افغانستان و عراق  -
برده است. در حال حاضر فشارهاي مضاعفي از طرف آمريكا در منطقه وجود دارد كه 

ي دو ه در رابطههاي آتي نيز ادامه داشته باشد. با وجود مشكالتي كرود در دههاحتمال مي
تركيه در طول جنگ عراق وجود داشت، احتماالً حداكثرسازي منافع ملي -ي آمريكاجانبه

اي براي همسايگان مند منطقهعنوان نماينده و حامي قدرتشدن بهتركيه از طريق تبديل
 .ي تركيه در آينده خواهند بودهاي برندهخود، برگ
ها مشكالت شود و تركتر ميالمللي رقابتيبين يطور كه اقتصاد تركيه در صحنههمين

كنند و جمعيت گذاري ميشدت در نيروي انساني سرمايهكنند، بهوفصل ميداخلي را حل
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ي اروپا، متفاوت از شود. تركيه پس از عضويت در اتحاديهتر ميدنياي صنعتي مسن
ي ن، متفاوت از اتحاديهي اروپا نيز پس از عضويت تركيه در آي فعلي؛ و اتحاديهتركيه

تنها عضويت تركيه منجر به يك اروپاي پايدار، دموكراتيك و اروپاي فعلي خواهد بود. نه
ي رقابت اقتصادي و ژئوپولتيكي پيشِ رو چنين اروپا را در زمينهشود، بلكه همآميز ميصلح

دهد، بلكه مياي را تغيير وضعيت قدرت منطقه .سازدتر ميدر سطح جهان پوياتر و فعال
ها و ادارات خود در تركيه را مجبور به تنظيم مجدد استراتژي تعامالت خارجي سازمان

راستاي الزامات و تغييرات جديد خواهد نمود. رقابت ميان كشورها در اقتصاد جهاني امري 
مندترين اقتصادها و ترين و قدرتطبيعي است؛ اما هدف اصلي نبايد ايجاد يكي از بزرگ

هاي جهاني باشد. آنچه واقعاً مهم است، توانايي خلق يكي از كشورهاي ترين ارتشمدرن
 موفق و كامياب جهان است.

 ي اروپا و تنظيم روابط خارجي و امنيتيالزامات عضويت در اتحاديه

ساخت كمربند صلح و پايداري در منطقه و همسايگي كشور تركيه، مورد تأكيد قرار 
 پرستي افراطي وجاي وطنهاي فرهنگي بهو گفتمانهاي سازنده دادن همكاري

فكري ي همهاي خارجي و امنيتي كشور تركيه، توسعههاي چالشي در سياستگرايش
 سازي كه پس ازجدي براي بازسازي اعتماد همسايگان در مرزها و انجام يك ميزان

و جهاني موجود اي هاي منطقهي جنگ سرد و سقوط ناگهاني عراق در روابط با قدرتدوره
هاي هاي متقابل بر پايهتر روي تقدم ايجاد وابستگيديكته شده است. صرف انرژي بيش

برابر در اقتصاد، امنيت، فرهنگ، حقوق انساني و روابط مردم با مردم، طراحي مجدد امور 
هاي دفاعي و منابع انساني با توجه به احتياجات و خارجه، روابط اقتصادي خارجي، سازمان

 عنوان يك كشور در حال تجارت و در حالغييرات جديد، تقويت فرهنگي جهاني بهت
 .)1387(برادران شركاء، آبان گذاري سرمايه

 انداز استراتژيك كشور مالزي سند چشم

دهه توانسته  5مالزي از ديگر كشورهاي مسلمان در حال توسعه است كه در عرض 
ي ي اقتصادي خارج كرده و مسير توسعهماندهي كشورهاي عقباست خود را از زمره

اين كشور اشاره  "2020انداز  چشم"ي سرعت طي كند. در برنامهاجتماعي را بهـ  اقتصادي
شده است اين توسعه براساس يك الگوي داخلي و بدون مالك قرار دادن يك كشور 

دي، سياسي، ي ابعاد اقتصاچنين در همهيابي به آن؛ و هميافته و تالش براي دستتوسعه
 و هدف نهايي آن است كه .اجتماعي، معنوي، رواني و فرهنگي صورت خواهد گرفت
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 چنين اين كشور قصد دارد، مالزي يك كشور كامالً توسعه يافته باشد. هم2020تا سال 
 از نظر وحدت ملي، انسجام اجتماعي، ثبات سياسي، نظام حكومتي، كيفيت زندگي،

 اعتماد به نفس و غرور ملي كامالً توسعه يافته باشدهاي اجتماعي و معنوي، ارزش
)Bin Mohammed, 1991(مالزي و الزامات آن، پنج هدف  2020انداز  طور كلي چشم. به

 اند از:كند كه عبارتآرماني را دنبال مي
 اقتصادي؛ -. عدالت اجتماعي1
 اي مرفه؛. ايجاد جامعه2
 . مبارزه با فساد و بهبود نظام مديريتي؛3
 گذاري خارجي؛. آزادسازي نظام تجاري و سرمايه4
 .(همان)سازي فرهنگي پارچه. برقراري سياست يك5

ي اهداف آرماني تنها مسائل سياست خارجي، دفاعي و امنيتي در زمرهبر اين اساس، نه
مالزي كه آمده است: مالزي كامالً  2020انداز  اصلي نيست، بلكه در توضيحات سند چشم

ي استراتژيك و محوري كه از كه بر نه مسألهوجود آيد، مگر اينتواند بهته نمييافتوسعه
ي دوم، رو بوده است، غلبه كند. نيز از بين اين نه مسأله، تنها مادهبدو استقالل با آن روبه

صورت غيرمستقيم به مسائل سياست خارجي و امنيتي اختصاص دارد. در اين ماده هم بهآن
 آمده است:

اي كه احساس آزادي و امنيت كند، به خود يافتهي توسعهاد جامعهايج«
چه كه هست حق از دستاوردهاي خود و از آناعتماد و ايمان داشته باشد و به

ي ناماليمات ي رويارويي با همهاحساس غرور كند، استوار و قوي و آماده
ناپذيري ، تسليمهاي نهفتهي تواناييباشد. رسيدن به كمال، آگاهي كامل از همه

اي هاي چنين جامعهو مورد احترام ساير ملل بودن، از وجوه تمايز و خصيصه
 ».است

گونه كه از ظاهر عبارات فوق مشخص است، بحث سياست خارجي و امنيتي هيچ همان
ي ي اين كشور به خود اختصاص نداده و همهانداز آينده جايگاهي را در سند چشم

شود. ي اين كشور به مسائل اقتصادي و البته فرهنگي ختم مينگرانههاي آيندهبلندپروازي
نيز تنها در يك عبارت كوتاه،  2020انداز  در بخش اقدامات الزم جهت موفقيت چشم

مالزي را تمركز بر ضروريات اقتصادي و كاهش تأكيد بر » المللياستراتژي روابط بين«
 .(همان)سياست و ايدئولوژي معرفي نموده است 
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 انداز استراتژيك كره جنوبي سند چشم
ي جنوبي در قالب يك سند فراگير ارائه نشده است؛ ي بلند مدت در كرهبحث توسعه

اي را براي توسعه و پيشرفت هاي مختلف، اسناد بلند مدت جداگانهبلكه اين كشور در حوزه
84Fخود تدارك ديده است.

و امنيتي كره انداز استراتژيك سياست خارجي  در اين بين، چشم 1
202085Fجنوبي تا سال 

اصل طراحي شده است. در اين  10نيز در قالب سندي جداگانه و در  2
ي سياست خارجي و امنيتي كره جنوبي تعريف شده سند سه هدف راهبردي براي عرصه

 اند از:است كه عبارت
 مناسب براي يك نظم جديد در شرق» زيستي پيچيدههاي همشبكه«. ساخت 1
 آسيا؛
 اي از طريق يك استراتژي تكاملي؛ي جديد درون كره. ايجاد يك رابطه2
اي و جهاني جديد از طريق ديپلماسي . مشاركت فعاالنه در طراحي يك نظام منطقه3

 قدرت متوسط.
ي جنوبي تا سال ي سياست خارجي و امنيتي كرهدر اين راستا اصولي كه بايد در حوزه

 اند از:د، عبارتمورد عمل و اجرا قرار گير 2020
آميز تغيير قدرت در شرق براي مديريت صلح» پذيري سيستماتيكانعطاف«. حفظ 1

 ي آمريكاي اول، از طريق تقويت روابط جمهوري كره با اياالت متحدهآسيا؛ در درجه
. البته اين 21شكل يك اتحاد استراتژيك پيچيده متناسب با تغييرات محيط جهاني در قرن به

اي يد حداكثر سودمندي را براي تأمين امنيت كره در سطوح مختلف جهاني، منطقهاتحاد با
 اي تضمين نمايد.جزيرهو شبه
 ايـهريق كانالـا چين از طـهاي همكاري بور همزمان گسترش شبكهـط. به2

 مختلف.
وفصل . حل و فصل اختالفات اساسي با ژاپن در سه گام. در كوتاه مدت از طريق حل3

 اختالفات تاريخي، در ميان مدت از طريق استفاده از قدرت پيچيده براي گسترش روابط دو
 

                                                      
ي كره جنوبي انداز آينده )، چشم2050-2009ي سبز كره جنوبي (توان به سند توسعهعنوان نمونه مي. به1

تكنولوژيك ي علمي و افزار و تكنولوژي ارتباطات و طرح بلند مدت كره جنوبي براي توسعهبراي صنعت نرم
 اشاره كرد.

2. Toward 2020: Ten Agendas for South Korea's Foreign Policy. 
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 ي نهادهاي همكاري و اشتراكات هويتي.جانبه و در بلند مدت از طريق توسعه
هاي قدرت متوسط با مجمع كشورهاي دست گرفتن ابتكار عمل در ايجاد شبكه. به4

 آسياي جنوب شرقي (آ سه آن).
 اي.به حل منازعات دريايي منطقه. كمك 5
عنوان يك رويكرد جديد به راهبردهاي كره . تعقيب يك استراتژي تكاملي به6

 ي نخست با كمك به كره شمالي براي كنار گذاشتن سيستم امنيتشمالي. در درجه
اش و نيز تبديل كره شمالي به يك مدل دست اياي و تقويت سيستم امنيتي غير هستههسته
ي اقتصادي و كمك به آمريكا، چين و سازمان ملل براي گسترش صلح پيچيده وسعهاول ت

 جزيره كره.در كل شبه
دوستانه هاي انسان. دومين گام برنامه كمك سيستماتيك به كره شمالي، شامل كمك7

 ي جنوبي بايدكند. كرهو انجام اقداماتي است كه به تغيير نظام در اين كشور كمك مي
 مابين باشد.سازي روابط با كره شمالي و بهبود روابط فيعاديدنبال به

ي مسائل تجاري، امور بر دانش در زمينهاي مبتنيسازي يك ديپلماسي شبكه. پياده8
ي پايدار و متوازن اقتصاد جهاني و نيز ي همكاري و كمك به حفظ توسعهمالي و توسعه

 اي.اقتصاد كره
سيستم جهاني موثر براي حل مسائل در حال ظهور . حضور فعاالنه در طراحي يك 9

 انرژي، جمعيت، فرهنگ و اطالعات و دانش. مربوط به محيط زيست،
 هاي ارتباطي دو طرفه باي كانال. تمرين ديپلماسي عمومي با توسعه10

 . در اين راستا براي خدمت به صلح جهاني و گسترش21متنوع در قرن  بازيگران
ي اقتصادي، موج ي توسعهبايد از منابع قدرت نرم كره از جمله تجربهنفوذ ديپلماتيك كره، 

86Fايكره

هاي علمي كره استفاده شود. ايجاد يك فرهنگ متناسب با وضعيت پايه و 1
 هايهاي متوسط و رسيدن به يك اجماع ملي در رابطه با شكافقدرت ديپلماتيك

 ودـرداشته شـب الزم است ايي است كهـهوژيك نيز از ديگر گامـو ايدئول اجتماعي
)Ten Agendas for South Korea’s Foreign Policy, 2012(. 

                                                      
 ميالدي؛ برگرفته از:1990. اشاره دارد به افزايش محبوبيت فرهنگ كره جنوبي از اواخر 1
 "South Korea pushes its pop culture"  BBC. 2011-11-08. Retrieved 30 December 2015  
 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/fast_track/9633298.stm
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 انداز اي محتواي اسناد چشمبررسي مقايسه
توان اسناد توسعه انداز اين كشورها، مي هاي چشمپس از مرور اجمالي اهداف برنامه

ش محتوايي اين شدن ارزها را با جمهوري اسالمي ايران مقايسه كرد تا ضمن مشخصآن
تر مدنظر آنان بوده است، نقاط قوت و ضعف سند ريزي بيشاسناد و مواردي كه در برنامه

 ي سياست خارجي و امنيتي مشخص شود.ي ايران در عرصهافق آينده

 از منظر كفايت يا غناي محتوايي اسناد
ي كشور توسعهانداز  دهد در سند چشمي محتواي اسناد چهارگانه فوق نشان ميمطالعه

گذاري گذاري، جذب سرمايهتركيه تأكيد بر فرايند اصالحات ساختاري، مديريتي و قانون
هاي بزرگ سازي بانكسازي از قبيل خصوصيمستقيم خارجي و نيز تشويق خصوصي

تر حول تر است. مسائل سياست خارجي و امنيتي اين كشور نيز بيشدولتي پررنگ
آميز ريزي شده است. تنظيم روابط صلحو الزامات اين امر طرح ي اروپاعضويت در اتحاديه

اي است با همسايگان و آمادگي براي تغييرات جديد خاورميانه نيز از ديگر مسائل عمده
 اند.كه در اين سند مورد تأكيد قرار گرفته

كشور مالزي هرچند ذكر شده است كه اين توسعه در  2020انداز  ي چشمدر برنامه
ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، معنوي، رواني و فرهنگي صورت خواهد گرفت؛ ي همه

ي سياست اي براي حوزهريزي شدهي منسجم و طرحاما در عمل، اين كشور هيچ برنامه
 2020ي مالزي بايد در سال خارجي و امنيتي نداشته و تنها به ذكر اين نكته كه جامعه

ناپذير باشد، رويارويي با ناماليمات آماده و تسليماحساس آزادي و امنيت كند و براي 
 بسنده كرده است.
ي جنوبي اما تا حد زيادي متفاوت است. اين كشور يك سند ويژه براي وضعيت كره

اي راهكارهاي ريزي شدهصورت دقيق و برنامهي سياست خارجي تدوين نموده و بهعرصه
قاط كور و دردسرساز سياست خارجي و تأمين منافع و امنيت ملي جمهوري كره و نيز ن

هاي بلند ها برنامهوفصل و تغيير آنامنيتي كشور خويش را مشخص نموده و براي حل
ريزي نموده است. با اين وجود سند امنيت ملي و مدت، كوتاه مدت و ميان مدت طرح

سياست خارجي اين كشور نيز حول شرق آسيا و رابطه با آمريكا تنظيم شده است و 
 توجهي است.ها مورد بيناسبات اين كشور با ديگر مناطق و حوزهم

ي ي جمهوري اسالمي ايران نيز مسائل مربوط به حوزهانداز آينده در سند افق چشم
 هايريزيكارها و برنامهطور بسيار كلي و بدون طرح راهسياست خارجي و امنيتي به

چون مالزي بحثي ي ما نيز همانداز توسعه شماند. بنابراين در سند چشده مطرح شدهبنديزمان
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 هاي مناطق گوناگون در پنجاه سال آينده و اتخاذ رويكرداز مخاطرات و فرصت
تواند به هاي احتمالي كه ميالمسائلي در قبال اين موضوعات و نيز اتحادها و ائتالفحل

 ست.اي و جهاني ايران بيانجامد، نيامده اافزايش قدرت و موقعيت منطقه

 از منظر ميزان ابتكار و نوآوري
يابي ي هر كشور عبارت است از تصوير مطلوب و آرمان قابل دستانداز توسعه چشم

هاي نظام و  جامعه در يك افق زماني معين بلندمدت كه متناسب با مباني ارزشي و آرمان
انداز چهار كشور فوق  . اگر از اين منظر به اسناد چشم)11: 1387ئي،  (هزاوهگردد  مردم تعيين مي

ي بنگريم و نوآوري را ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد بدانيم، بايد گفت در اسناد توسعه
ي ي كشور در عرصهها يا مفاهيم جديدي در رابطه با نقش آيندهايران و مالزي، ايده

اي و جهاني و يا راهكارهاي نوآورانه براي حل مسائل نوپديد ارائه نشده است؛ منطقه
هاي اقتصادي، علم و فناوري و تجاري هرچند در اين اسناد به نقش برتر كشورها در حوزه

هاي در سال پاياني سند اشاره شده است و البته در سند ايران ذكر شده است كه فناوري
ي سياست خارجي و باشد، اما در حوزه» هاي جهانيسطح قدرت«دفاعي ايران بايد در 

يد مربوط به مسائل امنيتي و جهاني نوظهور مثل اشكال جديد امنيتي از طرح مباحث جد
ي جهان اسالم، تركيبات امنيتي ها و مذاهب، مسائل آيندهي قوميتتروريسم، نقش آينده

كارهاي برخورد مقتدرانه و صحيح با هاي دفاعي مورد نياز و طرح راهنوظهور و گفتمان
 ي سياست خارجيو كشور در حوزهي اين دها خبري نيست. مطالب اسناد توسعهآن

صورت هم نه بهآن ـي سياست خارجي تر بر اساس شرايط فعلي هر كشور در عرصهبيش
بيني نگري و پيشها خبري از آيندهتنظيم شده است و در هيچ يك از آن ـكامل و جامع 

 ي پيش رو نيست.مشكالت و مسائل احتمالي آينده
 چشم تر بهژيك دو كشور تركيه و كره جنوبي كمانداز استرات اين نقيصه در چشم

ي امنيتي و سياسي اين اي از اتفاقاتي كه در حوزهمجموعهانداز تركيه، به خورد. در چشممي
هاي دموگرافيك و نزاع قومي و ... توجه شده چون توسعهكشور در شرف وقوع است، هم

يت اياالت متحده در خاورميانه، نقش ي حضور و فعالزني در مورد ادامهو با تخمين و گمانه
در سند براي اين كشور » اي براي كشورهاي همسايهمند منطقهنماينده و حامي قدرت«

ي اروپا و مسائل ناشي از آن ديده و تعريف شده است. احتمال پذيرش تركيه در اتحاديه
بته با توجه به هاي اين سند است كه الها و دور انديشينگريي ديگر آيندهنيز در زمره

حساب بيني و نوآوري چنداني بهي تركيه با اين مسأله، پيشدرگيري چندين و چند ساله
ي چنداني برخوردار نيست؛ اما در هاي نوآورانهانداز كره جنوبي نيز از مؤلفه آيد. چشمنمي
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هاي همزيستي شبكه«چون مقايسه با سند دو كشور ايران و مالزي، با طرح مباحثي هم
كه منظور از آن » هاي تكاملياستراتژي«براي يك نظم جديد در شرق آسيا، » پيچيده

اي براي بهبود روابط با كشورهاي ديگر است و نيز تعريف هاي چند مرحلهاتخاذ سياست
ساختن اين نقش در شرق آسيا، كارهايي براي عملياتيي راهو ارائه» قدرت متوسط«نقش 

ي پيش رو دارد و از رويكرد خالقانه و تري براي آيندهوشني رسند اين كشور، برنامه
 تري برخوردار است.ي افزوننوآورانه

 از منظر سازگاري با دستاوردهاي علمي
يكي از نقاط ضعف كشورهاي در حال توسعه كه در واقع ريشه و زير بناي عدم 

طور كلي و اني بهماندگي علوم انسشود، عقبها نيز محسوب ميآميز آني موفقيتتوسعه
پردازي بومي و طور خاص در اين كشورهاست. عدم نظريهالملل بهعلوم سياسي و روابط بين

ي اين نظريات ها پس از ارائهالمللي تا سالشده در مجامع بينخبري از نظريات جديد ارائهبي
مي و هاي بوقيد و شرط اين نظريات بدون توجه به تفاوتو در نهايت نيز پذيرش بي
(تيكنر و ويور، ي كشورهاي در حال توسعه است ي تقريباً همهمحلي، از نقاط ضعف عمده

ي چهار كشور مورد بررسي نيز بايد گفت در هيچ انداز توسعه . در رابطه با سند چشم)1391
يك از اين اسناد به مسائل جديد علمي در رابطه با سياست خارجي و امنيتي توجه نشده 

87Fچون نقش زبان و گفتمان در امنيت و سياست خارجيهماست. مباحثي 

88F، امنيت هنجاري1

2 ،
89Fالمللاقتصاد سياسي تروريسم بين

المللي در سياست ي نهادهاي داخلي و بين، نقش آينده3
90Fخارجي و امنيتي

ي سياست خارجي و امنيت و... كه از جمله مباحث علمي روز در عرصه 4
هيچ يك از چهار كشور مزبور وجود ندارد و تنها به ي المللي هستند، در سند توسعهبين

مباحث كلي در رابطه با تعامل مثبت با ديگر كشورها، همبستگي متقابل، اتحاد و ائتالف با 
 الملل هستند، بسنده شده است.ديگر كشورها و ... كه از مباحث قديمي روابط بين

                                                      
1. See, for example: Discourse analysis, policy analysis, and the borders of EU 
identity, Journal of Language and Politics (Impact Factor: 0.19). 
2. normative Security. 
3. See, for example: The Political Economy of Transnational Terrorism, B. PETER 
ROSENDORFF, TODD SANDLER. School of International Relations .University 
of Southern California. 
4. See, for example: Shaping and controlling foreign policy. Directorate General for 
External Policies Policy Department, Author: Péter BAJTAY, July 2015. 

https://www.researchgate.net/journal/1569-9862_Journal_of_Language_and_Politics
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 ي بوميهااز منظر سازگاري با اقتضائات زماني و مكاني و ظرفيت

هاي بارز بين چهار كشور مورد مقايسه از نظر موقعيت جغرافيايي، نظام وجود تفاوت
91Fسياسي و دين و فرهنگ

ها در بخش سياست ي آنانداز توسعه ، تا حدودي در چشم1
ي تركيه به ترتيب كه در سند توسعهگر شده است. بدينخارجي و امنيت ملي نيز جلوه
عنوان يك قدرت سياسي، اقتصادي و هاي آن بهمسئوليت اقتضائات محيطي اين كشور و

شود. در سند اين كشور مسائل اي در اوراسيا، بالكان و خاورميانه توجه مينظامي منطقه
هاي چون ديپلماسي نفت و آب، ازدياد سالحهم ـهاي آينده پيش روي تركيه در دهه

انه و مسائل ناشي از عضويت كشتار جمعي و تروريسم، افزايش حضور آمريكا در خاورمي
بيني شده و مورد تأكيد قرار گرفته است كه تركيه بايد پيش ـاين كشور در اتحاديه اروپا 

 ها آماده باشد.براي رويارويي با آن
ي مالزي هر چند تأكيد بر توسعه براساس يك الگوي داخلي و بدون در سند توسعه

 ي ابعاد بوده است، باچنين توسعه در همهيافته و همدادن يك كشور توسعهمالك قرار
ريزي سياست خارجي و امنيتي اين كشور بر اساس موقعيت جغرافيايي، وجود طرحاين

اسالمي ـ  هاي انسانيهاي آينده و نيز ويژگيتهديدات بالقوه پيش روي اين كشور در دهه
اي ه طرح و برنامهخورد و اساسا اين سند فاقد هرگونچشم نميدروني آن در اين سند به

 ي سياست خارجي و امنيتي است.براي آينده
انداز كره جنوبي نيز اقتضائات زماني و مكاني تا حدي ديده شده است. رفع  در سند چشم

سازي يك نظم جديد در شرق آسيا، مشاركت اختالفات با همسايگان، لزوم تدوين و پياده
بر اي مبتنيجديد، استفاده از ديپلماسي شبكهاي و جهاني فعاالنه در طراحي يك نظام منطقه

ي مسائل تجاري، امور مالي و توسعه همكاري خصوصاً با كشورهاي عضو دانش در زمينه
اش بوده است. البته هاي توجه كره جنوبي به اقتضائات محيطيآ. سه. آن. از جمله نمونه

داده و از ساير مناسبات ي شرق آسيا را پوشش تر حوزههاي اين كشور بيشگذاريسياست
ي كره جنوبي وارد المللي باز مانده است. نقد ديگري كه از اين زاويه بر سند توسعهبين

هاي داخلي قدرت و تأكيد بيش از حد به ائتالف با است، عدم تكيه به امكانات و پتانسيل

                                                      
مالزي كشوري است  با مردم اكثراً مسلمان و حكومت سكوالر؛ اوراسيايي . جمهوري تركيه كشوري است1

ست، در ي سلطنتي. كره جنوبي نيز داراي حكومت جمهوري ابا نظام مشروطه آسيامسلمان در جنوب شرقي 
ها دين بوده و البته درصدي از آنقرار دارد. اكثريت جمعيت آن بي آسيادر شرق  جزيره كره شبهبخش جنوبي 

 نيز مسيحي، بودايي و كنفسيوسي هستند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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طلوب و منافع ي شرايط مكنندهعنوان فاكتور تأميناي، بههاي منطقهآمريكا و ساير قدرت
 ملي براي جمهوري كره است.

صورت بسيار كلي به ي جمهوري اسالمي ايران نيز بهدر نهايت در سند افق آينده
 مباحث امنيتي و سياست خارجي پرداخته شده و تنها نمودي كه از مسائل بومي در آن

اسالمي  خورد، اهتمام به وحدت و انسجام اسالمي است كه از اقتضائات نظامچشم ميبه
ايران است. با اين وجود، موقعيت مكاني و زماني جمهوري اسالمي ايران و مسائلي كه در 

هاي آينده با آن مواجه خواهد بود، از جمله كمبودهايي هستند كه در بخش سياست دهه
 خورند.چشم ميانداز به خارجي و امنيتي سند افق چشم

 ي مطلوبآيندهسوي نمودن فرايند پيشران بهاز منظر مشخص
ي چهار كشور مورد بررسي، وضعيت متفاوتي از نظر انداز توسعه در بين اسناد چشم

 انداز تركيه ي مطلوب وجود دارد. در سند چشمسوي آيندهتوجه به فرايندهاي پيشران به
چون گذاران اين كشور مواردي همخوبي مورد توجه قرار گرفته و سياستاين مسأله به

يابي به اقتصاد اي براي همسايگان خود؛ دستمند منطقهه نماينده و حامي قدرتشدن بتبديل
گذاري جدي در نيروي وفصل مشكالت داخلي؛ سرمايهالمللي؛ حلي بينتر در صحنهرقابتي

هاي هاي سازنده و بازسازي اعتماد همسايگان در مرزها؛ ايجاد وابستگيانساني؛ همكاري
 ر در اقتصاد، امنيت، فرهنگ، حقوق انساني؛ و روابط مردم با مردمهاي برابمتقابل بر پايه

 ي تركيهانداز آينده ساز تحقق چشمتواند سبباند كه ميكارهايي دانستهرا از جمله راه
 باشند.

گونه كه ذكر شد، مباحث سياست خارجي و انداز كشور مالزي همان در سند چشم
 شعارگونه بيان شده و تنها بر ضروريات اقتصادياي و صورت كامالً حاشيهامنيتي به

 عنوان استراتژي مالزي براي پيشبرد اهدافو كاهش تأكيد بر سياست و ايدئولوژي به
كار اصلي براي شود كه مالزي راهالمللي سند ذكر گرديده است. از اين جمله استنباط ميبين

اقتصادي و دوري از  هايي سياست خارجي را در پيگيري سياستموفقيت در عرصه
 داند.زاي سياسي و ايدئولوژيك ميمسائل تنش

ساختن كارهاي متعددي براي پيشبرد و عمليانداز كره جنوبي نيز راه در سند چشم
ايجاد يك » زيستي پيچيدههاي همشبكه«انداز ذكر شده است. ساخت  اهداف سند چشم

وفصل ا اياالت متحده آمريكا، حلاي، اتحاد استراتژيك كره بي جديد درون كرهرابطه
هاي قدرت متوسط با كشورهاي آسياي اي، ايجاد شبكهاختالفات با دشمنان و رقباي منطقه

جزيره كره، پيگيري ديپلماسي اي در شبهجنوب شرقي، تقويت سيستم امنيتي غير هسته
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ن متنوع قرن هاي ارتباطي دو طرفه با بازيگرابر دانش و باز كردن كانالاي مبتنيشبكه
سوي ي اين فرايندهاي پيشران سياست خارجي و امنيتي كره بهبيست و يكم، از جمله

 ي مطلوب هستند.آينده
ي سياست ذكر اهداف كلي در حوزهانداز جمهوري اسالمي ايران، تنها به در سند چشم

دازي به ان توان چشمشده را نميسو اهداف مطرحخارجي و امنيتي اكتفا شده است. از يك
ي پيش رو دانست و از سوي ديگر، راهكار دقيق و كاربردي نيز براي تحقق اين آينده

پيگيري ديپلماسي اقتصادي، فرهنگي و علمي با «كار كلي اهداف مطرح نشده و تنها به راه
اي از بسنده شده است. جدول زير مجموعه» الملليي بينآفريني در عرصههدف نقش

ي سياست خارجي، دفاعي و پيشرفت جمهوري اسالمي ايران در حوزه هاي سند افقويژگي
 گذارد.نمايش ميكارهاي اصالح آن را بهامنيتي و راه

 . نقاط قوت و ضعف سند افق پيشرفت ايران در حوزه سياست خارجي و امنيتي1جدول شماره 

 راهكارهاي پيشنهادي نقاط ضعف نقاط قوت

هاي اسالمي توجه به آرمان
نقش ايران در جهان و 

 اسالم

مختصر، پراكنده و كلي بودن 
مواد مرتبط با سياست خارجي و 

 امنيتي

انداز مجزا  تدوين سند چشم
براي مسائل سياست خارجي و 

 امنيتي

 بازدارنده و دفاعي معرفي
هاي امنيتي كردن برنامه

 ايران

ي نگري در حوزهعدم آينده
 مسائل امنيتي و سياست خارجي

تخصصي با اساتيد  هاينشست
پژوهي مجرب جهت آينده

 امنيت و روابط خارجي ايران
عدم سازگاري با دستاوردهاي  

الملل و علمي روز روابط بين
 سياست خارجي

هاي تعاملي مجزا نمودن حوزه
 ي راه مجزاايران و تعريف نقشه

هاي بومي و توجهي به ظرفيتبي 
 هاي ايرانيمؤلفه

هاي مؤلفهشناخت و استخراج 
 فرهنگ استراتژيك ايراني 

سوي فقدان فرايند پيشران به 
 ي مطلوبآينده

تعريف منابع نا امني و تهديدات 
كارهاي ي راهپيش رو و ارائه

 مقابله
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 بنديجمع
ي اي به بررسي مفاد مربوط به حوزهمقاله حاضر با اتخاذ رويكرد تحليلي و مقايسه

به سه  جمهوري اسالمي ايران نسبت» سند افق پيشرفت«سياست خارجي، دفاعي و امنيتي 
فوق حاكي از  يتوسعه (تركيه، مالزي و كره جنوبي) پرداخت. نتايج مقايسهكشور در حال

ي جمهوري اسالمي ايران انداز آينده آن است كه از منظر غناي محتواي سند، سند افق چشم
امنيتي اختصاص داده است (حدود  ي سياست خارجي وجايگاه نسبتاً مختصري را به حوزه

 هايريزيي راهكارها و برنامهشده نيز بسيار كلي و بدون ارائه%) و مواد مطرح9
همين ترتيب داراي ايرادات انداز مالزي نيز به اند. سند چشمشده مطرح شدهبنديزمان

و  اما سندهاي تركيه ي مباحث سياست خارجي و امنيتي است؛محتوايي جدي در حوزه
 تر هستند.تر و پختهكره جنوبي از نظر محتواي مباحث سياست خارجي غني
ها يا مفاهيم ي ايران و مالزي، ايدهاز منظر ميزان ابتكار و نوآوري نيز در اسناد توسعه

كارهاي اي و جهاني و يا راهي منطقهي كشور در عرصهجديدي در رابطه با نقش آينده
نوپديد ارائه نشده است و اسناد تركيه و كره جنوبي كارامدتر نوآورانه براي حل مسائل 

هستند. از منظر سازگاري با دستاوردهاي علمي در هيچ يك از اين اسناد به مسائل جديد 
ي ميزان توجه اسناد علمي در رابطه با سياست خارجي و امنيتي توجه نشده است. از زاويه

ترين وضعيت قرار مي، سند مالزي در ضعيفهاي بوبه اقتضائات زماني، مكاني و ظرفيت
بودن نظام توجه طور بسيار مختصر به اقتضائات اسالميدارد. سند جمهوري اسالمي ايران به

هاي بومي و موقعيت استراتژيك ايران در بخش هاي ايراني، ظرفيتكرده؛ اما مؤلفه
رو نوبي و تركيه پيشخورد. در اين زمينه نيز اسناد كره جچشم نميسياست خارجي آن به

اند. از منظر تر بوده و بيشتر منطبق با مقتضيات زيست بومي آن كشورها طراحي شده
ي مطلوب، اسناد جمهوري اسالمي ايران و سوي آيندهنمودن فرايند پيشران بهمشخص

اند و تعريف مشخص و روشني از اين مالزي به طرح راهكارهاي بسيار كلي بسنده كرده
تر تر و عملكرديكه اسناد تركيه و كره جنوبي در اين زمينه شفافارند؛ در حاليفرايند ند

انداز جمهوري  ي نقاط قوت و ضعف سند افق چشماند. با توجه به مجموعهاقدام نموده
 اسالمي ايران، راهكارها و پيشنهادات زير براي بهبود كيفيت و محتواي آن پيشنهاد

 گردد:مي
انداز مجزا براي مسائل سياست خارجي و امنيتي جهت  ند چشم. اختصاص و تدوين س1

انداز در  پوشش كامل مسائل اين حوزه؛ طبيعي است كه تفكيك موضوعي سند افق چشم
 كند.ها كمك ميها نيز به افزايش غنا و كارايي آنساير حوزه
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ي سياست خارجي . برگزاري نشستي مشترك با اساتيد فرهيخته و متخصص در حوزه2
تر با مسائل نوظهور در امر سياست خارجي و و مسائل امنيتي براي آشنايي هرچه بيش

 راستاسال آينده. در اين 50پژوهي امنيت و روابط خارجي ايران در امنيتي، و آينده
هاي المللي و چگونگي چينش قدرتانداز تحليلي از تغييرات نظام بين يابي به چشمدست

ويژه چين) در پنجاه سال آينده و الزامات هاي آسيايي بهدرتبزرگ (با توجه به خيزش ق
هاي امنيتي و راهبردي جمهوري اسالمي ايران براي بازيگري و ايفاي نقش فعاالنه در نظم

 نوظهور ضروري است.
ها هاي خاص فرهنگ استراتژيك ايراني و استفاده از آن. شناخت و استخراج مؤلفه3

 استراتژيك كشور. در جهت حل معضالت امنيتي و
هاي روشن از نقش و جايگاه جمهوري اسالمي ايران در ي تعريف و شاخصه. ارائه4
كارهاي عملي براي كردن راهسال آينده و نيز مشخص 50اي و جهاني در ي منطقهعرصه

 ها.تحقق اين نقش
 يچون حوزهي سياست خارجي، همهاي تعاملي ايران در عرصه. مجزا نمودن حوزه5

ي راه ايران اي و... و تعريف نقشههاي فرامنطقهي جهان اسالم، قدرتهمسايگان، حوزه
 ها.تك اين حوزهيابي به اهداف ملي در تكبراي تأمين منافع ملي و دست

كارهاي . تعريف منابع ناامني و تهديدات پيش روي جمهوري اسالمي ايران و ارائه راه6
 ها.ت براي مقابله با آنكوتاه مدت، ميان مدت و بلند مد

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مهكامه. تهران: انتشارات». استراتژي تكنولوژي). «1389اعرابي، سيد محمد و منتي، حسين ( .1
بازخواني الزامات ). «1390ميسمي، حسين (بهار  افتخاري، اصغر؛ نادري باب اناري، مهدي؛ .2

راهبرد، ». ؛ رويكردي چندجانبه1404ري اسالمي ايران در افق انداز جمهو امنيتي سند چشم
 .58شماره 

». مالزي 2020انداز  چشم). «1387فر، محبوبه (برادران شركاء، حميدرضا؛ جعفري، آمنه؛ كاوياني .3
 مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام.

مركز تحقيقات ». تركيه انداز استراتژيك چشم). «1387برادران شركاء، حميدرضا (آبان  .4
 استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام.

مترجم: ». ي جهانالملل در چهار گوشه دانش روابط بين). «1391تيكنر، آرلن؛ ويور، اُلي ( .5
 عليرضا طيب. تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.

 ). بيانات در ديدار اساتيد دانشگاها.15/5/1393اي، سيدعلي (خامنه .6
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الگوي « ). مقاله1390ابوذر (زمستان  محمد؛ چوپاني رستمي، سعيد محسن؛ ميار عباسي، دانشگر، .7
 ).24 (پياپي 4ژئوپليتيك، سال هفتم، شماره ». انداز اي در افق سند چشمهمكاري منطقه

 تا). تكنيكهاي خاص تحقيق در علوم اجتماعي. تهران: شركت سهامي انتشار.پور. فرامرز (بيرفيع .8
راهبردهاي علمي براي تحقق ). «1387محمدعلي و كياني بختياري، ابوالفضل (بهمن  زلفي گالب، .9

 .201تدبير، شماره ». انداز سند چشم
انداز توسعه در سه كشور  اي اسناد چشمبررسي مقايسه). «1394دي  9زاده، ژيال (عبداهللا .10

 .http://etmag.ir/indexاجتماع و توسعه: ». عربستان، تركيه و مالزي
ي: علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي. ). مديريت استراتژيك. ترجمه1386د آر، ديويد (فر .11

 هاي فرهنگي (چاپ دهم). تهران: دفتر پژوهش
كارگيري آن در علوم اي: چيستي، چرايي و چگونگي بهروش مقايسه). «1380هرسيج، حسين ( .12

 .1، شماره 13ان، دوره ي دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهمجله». سياسي
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 چكيده

 مثابه چارچوب راهبردي به "تفاهميافزايي الگوي هم"دنبال معرفي  اين مقاله به
دليل رشد نقش فرهنگ  اسالمي براي ديپلماسي فرهنگي است. توجه به اين مقوله به -ايراني

هاي متعارف ديپلماسي رسمي فرهنگي حائز  المللي و تغيير رويهگذاري بين در سياست
در پهنه افزايي تفاهمي بر اساس مشتركات فرهنگي و تاريخي، اهميت است. الگوي هم

گيرد. در اين فضاي جغرافياي فرهنگي و در قالب ديپلماسي فرهنگي نوين شكل مي
نيز به اين مسأله  "تفاهم"بر فعاليت جمعي و گروهي داللت دارد و  "افزاييهم"تركيب، 
تنها يكي بر ديگري برتري نخواهند يافت، بلكه همگان در يك  كند كه اعضا نه اشاره مي

بر كرامت انسان نائل خواهند شد. مجريان و  به اهداف متعالي و مبتني افق مشترك متفاهم،
كارگزاران الگوي مورد نظر، نخبگان فرهنگي حوزه و دانشگاه هستند كه وراي ديپلماسي 

افزايي: شوند. اهداف الگوي هم گذاران ديپلماسي فرهنگي محسوب مي رسمي دولتي، سياست
برداري عادالنه از محيط تحكيم اخوت و برادري، بهره آميز،ايجاد مدارا و همزيستي مسالمت

هاي  زيست و خودكفايي و عدالت اقتصادي است. در اين مقاله ضمن طرح چارچوب
نويس سند الگوي در راستاي پيش -عملي، مراحل عملياتي شدن الگوي مورد نظر نيز 

 مورد توجه واقع شده است. –اسالمي ايراني پيشرفت 
 

 كليدي: هايواژه
 زيستي، پيشرفت، ايران، اسالم. تفاهمي، مدارا و همافزاييديپلماسي فرهنگي، الگوي هم
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 بيان مسأله
هاي اساسي در تفكر، رفتار و  ي سوم ميالدي، چرخش هاي آغازين هزارهدر دهه

بندي كنيم  ها را صورت تكنولوژي بشري شكل گرفت كه اگر بخواهيم به زبان فلسفي آن
شناسي شناسي و روششناسي، معرفتها در چهارچوب هستي چرخش بايد بگوييم اين

هاي ها، مواضع و كنش ي نگرش اند. به اين اعتبار، همهاند و يا در حال وقوعپيوستهوقوع  به
هاي سياسي نيز بايد بازانديشي و بازسازي گردند تا مطابق با بشري، از جمله مواضع و كنش

 بندي شوند.پارادايم جديد مفصل
ي تفكر بشري، انديشه و تفكراتي  ها در سامانهرغم اين تغييرات و پيشرفت به
هاي اخير شكل گرفته است كه ستيزانه در برخي نقاط جهان در دههگرايانه و توسعه واپس

هاي خشونت ي بشري را دچار اختالل نموده، بلكه زمينه تنها مسير ترقي و پيشرفت جامعه نه
است. پديدار شدن  ماعات انساني و فرهنگي را باعث گرديدهجمعي، ستيز و گسست اجت

ي خاورميانه و تا حدي آسياي مركزي و خاور  هاي بنيادگرايي اسالمي در منطقه جريان
ي بارز چنين روندي است؛ اين روند تمامي معادالت سياسي و فرهنگي در  دور، نمونه

 است.ر داده الشعاع قرااي و جهاني را تحتسطوح محلي، ملي، منطقه
اي را يافته، برخورد نظامي و مقابلههاي كشورهاي توسعه هاي منطقه و حتي دولت دولت
كه الگوي  كنند؛ در حاليهاي راديكال قلمداد مي ي مطرح عليه سركوب جريان تنها گزينه

هاي پايداري در  اي با عوامل ستيز و ضدفرهنگي صرفاً منجر به ايجاد گسستبرخورد مقابله
جهاني و پيشرفت و  شدن، صلحاطق خواهد شد و از سوي ديگر نيز به روند جهانيمن

فرهنگي لطمه خواهد زد. تاكنون الگوي ديپلماسي فرهنگي با هدف  -ي اقتصادي  توسعه
هاي  ي دولت اي مورد استفادهعنوان بديل الگوي برخورد مقابله گسترش تعامالت سياسي به

است؛ ولي بديل ديپلماسي فرهنگي در چهارچوب ساختار  درگير و ميانجي قرار گرفته
ي  مند شدن فرهنگ و دين در گسترهملت و مسأله -خاطر تغيير در ساختار دولت دولتي، به

باشد. بنابراين، گسترش عوامل واگرايانه در سطح  اجتماع، ناكافي، فرسوده و ناكارآمد مي
ي فرهنگي از سوي ديگر، پرسشي را منطقه و جهان از سويي، و ناكارآمدي ديپلماسي رسم

توان كارآمدي ديپلماسي فرهنگي را ارتقا  كند بر اين مبنا كه با چه الگويي ميمطرح مي
المللي غلبه نمود و مسير پيشرفت در بخشيد كه به اعتبار آن بتوان بر عوامل گسست بين

كه منشور سند  -را زيست برداري بهينه از محيطراستاي مدارا، برادري، خودكفايي و بهره
 در پيش گرفت؟ -باشند الگوي پيشرفت مي
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ي حاضر اين است: در صورتي كه  ي مقاله در پاسخ به پرسش مذكور، ادعاي فرضيه
گذاري گردد، تحقق  افزايي تفاهمي سياستديپلماسي فرهنگي در چهارچوب الگوي هم

 اشد.ب پذير مي بر فرهنگ اسالمي ايراني امكان الگوي پيشرفت مبتني
نويس سند بر پيش ي حاضر اين است كه مدلي راهبردي و مبتني هدف ما در مقاله

الگوي پيشرفت، براي ديپلماسي فرهنگي ارائه دهيم كه ديپلماسي فرهنگي، به اعتبار عناصر 
گري، و منابع بومي و با نگاه به فرهنگ اصيل اسالمي و ايراني بتواند به جاي نقش سلطه

 ي قدرت را در روابط دو جانبه يا چند جانبه ايفا كند. هميِ معادلهافزايي تفانقش هم
هاي آن، مقاالت و كتب قابل توجهي تاكنون منتشر  در مورد ديپلماسي فرهنگي و مدل

 اند از: هاي راهبردي عبارت شده است. ويژگي بارز كتب و مقاالت و مدل
 ها؛ دولتورزي در چهارچوب مذاكرات بين . توصيفي از فرهنگ تعامل1
گرايي، صرفاً به  انگاري و اصول همهاي ارائه شده با تأكيد بر رويكرد سازه . مدل2
گرايي و ساختارگرايي تاكنون به ي رويكردي بديل در مقايسه با رويكردهاي واقع ارائه
 اند؛ ي تحرير درآمده رشته
رجه عنوان يك فعاليت رسمي دولت و يا وزارت امورخا . ديپلماسي فرهنگي به3

 تعريف و ارائه گرديده است؛
ي سياسي  ها و افزايش سلطه ي بازي . هدف ديپلماسي فرهنگي در چهارچوب نظريه4

 شود؛بندي مي صورت
 . ديپلماسي فرهنگي نسبت به تبليغات ايدئولوژيكي فرهنگيِ برون مرزي متمايز5
 اند.نشده

تحكيم و حفظ روابط سياسي در دستاورد اين نوع ديپلماسي (ديپلماسي سنتي) صرفاً به 
ها و يا تحكيم اتحاد در برابر دشمن سياسي مشترك معطوف شده  قلمرو دولت ـ ملت

 است.
هاي جديد و متفاوت با  ي حاضر براي معرفي ديپلماسي فرهنگي، با ويژگي مقاله
هاي افزايي، ابتدا به زمينهسازي الگوي همهاي ديپلماسي سنتي و به منظور مفهوم ويژگي

ي تعاريف  پردازد؛ سپس به پشتوانهنويس الگوي پيشرفت ميارتباطي مقاله با سند پيش
هاي الگوي مورد نظر را معرفي و  افزايي، چهارچوبمفاهيم مندرج در الگوي هم

نمايد؛ در پايان نيز به بيان اصول اجرايي الگوي اخير اهتمام خواهد ورزيد. بندي مي صورت
ي مورد نظر، ابتدا الزم است الگوي ديپلماسي سنتي را در قالب نگاه سازي الگوبراي شفاف

هاي الگوي  بازانديشانه به سياست بررسي نماييم، سپس به توصيف و تحليل چهارچوب
 ديپلماسي فرهنگي نوين بپردازيم.
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 نگاه بازانديشانه به سياست
ديشي در مباني از جمله مواردي كه بايد مورد تجديد و بازانديشي قرار گيرد، بازان

 ي سياست است. براي تحقق اين بازانديشي ابتدا بايد شناسانهشناسانه و معرفتهستي
 اند از: هاي يادشده عبارت فرضهاي حاكم را بازانديشي نماييم؛ برخي از پيش فرضپيش
 بيگانه؛ - خودي دشمن/ - . نگاه به ديگري در قالب دوست1
 دولت؛ - . ديپلماسي در قالب مذاكرات دولت2
 . موضوع گفتگو: امور جاري سياسي؛3
صورت تضعيف قدرت طرف مذاكره  ي قدرت به . و هدف گفتگو: برهم زدن موازنه4

 و متقابالً ارتقاي قدرت طرف ديگر.
 است،هاي مذكور صورت گرفته  در نگاه بازانديشانه، كه تحت تأثير چرخش

 اند:كردههاي سنتي باال، به ترتيب زير تغيير پيدا  فرضپيش
صورت معادله  دشمن، بعضاً تعديل شده و به - . مفهوم ديگري، از حالت دوست1

 گردند؛دوست تبديل مي -دوست
گيري نهادهاي غيردولتي، روابط از حالت مذاكرات شدن و شكل. با رشد جهاني2
 يابد؛ دولت به سمت نهادهاي غير دولتي و فرامرزي گسترش مي -دولت
ود در سر ميز مذاكره، تاكنون امور سياسي بود، در حالي كه اكنون . تنها متغير موج3

 باشند؛ فرهنگ، تمدن و هويت نيز در رديف متغيرهاي موجود مي
افزايش  - كاهش"ي  تواند در رديف متغيرهايي قرار گيرد كه معادله . فرهنگ مي4
 تبديل نمايد؛ "افزايي قدرتهم"را به فرايند  "قدرت
ستي كه ديپلماسي فرهنگي رسمي منطبق بر آن بود، عمالً مذهب . در سنت سكوالري5
اي در تعامالت  افزايي، مذهب جايگاه محوريگونه جايگاهي نداشت؛ اما در الگوي هم هيچ

 نمايد.فرهنگي ايفا مي
چه در مقاله حاضر به آن خواهيم پرداخت، در مقايسه با ادبيات  براين اساس، آن

توان آن را در پنج مورد مجزا  گي بديع و بديل است كه ميپژوهشي باال، واجد چند ويژ
 احصا كرد:

 نمايد؛ . روابط ديپلماتيك فرهنگي را خارج از چهارچوب رسمي دولت معرفي مي1
 كند؛جهان سياسي معرفي مي -. فرهنگ را مبناي زيست2
ي كنش ارتباطي بررسي  . فرايند روابط ديپلماتيك فرهنگي را در چهارچوب نظريه3

 كند؛مي
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 . به جغرافياي فرهنگي توجه دارد؛4
ي  افزايي و خارج از نظريه. غايت و هدف ديپلماسي فرهنگي، درچهارچوب هم5
 شود. ها ترسيم مي بازي

 مباني ساختاري الگو

 . فرهنگ1
 "اصول سياست فرهنگي"اي تحت عنوان شوراي عالي انقالب فرهنگي در جزوه

ي انسان در  دهندهگونه تعريف كرده است: فرهنگ بينش و منش هويت فرهنگ را بدين
ي عالي ذهن و فرايند پيچيده و  عنوان فرآورنده ي زندگي اجتماعي است كه به حوزه

ي فكر آدمي، تحت تأثير علل و عوامل موجده و ... دروني و بيروني در تمامي  پيشرفته
تافته و  يابد و كليت همو معنوي حيات وي تجلي مي ي مظاهر مادي كاركردها و كليه

ها، هنرها و فنون، آداب و ها، دانش ها، آرماناي از باورها، فضايل و ارزشپيوستههم به
ي ساخت و تحول كيفيت زندگي هر ملت است  كنندهاعمال جامعه را شامل شده و مشخص

 .)35: 1389(نقل از اشتريان، 
 معناي ادب، فرزانگي، دانش، حكمت، بزرگ فارسي نيز بهفرهنگ در زبان و ادب 

منشي، انسان دوستي، تهذيب نفس و دانايي آمده است. هدف فرهنگ در تفكر ايراني، 
هاي آراسته و خوب  هاي با فرهنگ، قهرمان ي انسان پرورش انسان خوب است و نمونه

هنگ از نظر تفكر ايراني، ترين عنصر در فر هستند. مهم -مثل فريدون و سياوش  -شاهنامه 
استعال است. استعال يعني كمال و اعتال كه جوهر تفكر فرهنگي در ادب پارسي و هويت 

 .)29: 1389ندوشن در: صالحي اميري، (نقل ازاسالمي ديني ايراني است 
دهد كه فرهنگ در مقايسه با سياست و  تعاريف مذكور، ما را به اين نتيجه سوق مي

شناسي، تباري متفاوت دارد. داليل شناسي و انساناست و از لحاظ هستيقواعد بازي در سي
چنين رويكرد متفاوتي به فرهنگ، عبارت است از توجه به تعالي دروني انسان از سويي؛ و 

ي عزيمت فرهنگ از سوي ديگر. در مباني  عنوان نقطه كسب حكمت و فرزانگي به
باشند: تاريخ، سنت، دين و  رد زير مندرج ميافزايي تفاهمي، موامعرفتي الگوي هم-ساختاري

 .)1(رك: شكل رفتار 
اي، سياسي، اقتصادي و مذهبي. سنت عبارت ي اسطوره تاريخ عبارت است از گذشته

يك افراد جامعه نهفته  صورت فشرده در يك ي انسان كه به شدهي زيسته است از تجربه
ي  بر رسالت انبيا كه در جامعه است. دين عبارت است از اصول اعتقادي و قدسي مبتني

ها و ها، واكنشها، كنشوارهباشد. و رفتار عبارت است از عادت مورد نظر منتشر مي
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شناسي اجتماعي. ديپلماسي فرهنگي نوين  هاي افراد يك جامعه بر اساس روان گيريجهت
رافياي ها و اهداف خود، مستلزم اين است كه در قلمرو جغ براي تحقق بخشيدن به آرمان

 فرهنگي، به مطالعه و بررسي اين متغيرها بپردازد.

 افزايي. الگوي هم2
معناي كار و فعاليت گروهي در  است؛ به Synergyي تركيبي  افزايي معادل واژههم

جهت ارتقا و بهبود يك وضعيت. اين مفهوم يكي از مفاهيم راهبردي مديريت سازماني 
بندي شود. در تركيب د جمعي محسوب مياست كه عامل مؤثري در برانگيختگي رش

باشند؛  صورت هرمي است و روابط، مقرراتي و خشك مي سازماني سنتي، ساختار سازماني به
هم پيوسته  صورت ارگانيكي به افزايي، ساختار بهبندي بر اساس الگوي همولي در تركيب

ايت اينترنتي معاونت (سهاي سازماني خواهند داشت ي اعضا نقش فعال در كنش شود و همه مي

 .)1394ريزي منابع، توسعه و برنامه
المللي دارد. در اين مدل تمامي ي ملي و بين افزايي، نگاه سيستمي به جامعهالگوي هم

گيرد و يا هيچ كنند. هيچ عضوي در حاشيه قرار نميهم پيوسته و با هم همكاري مي اعضا به
افزايي مبتني است بر شود. الگوي هم نمي گري واقععضوي در وضعيت هژمونيكي يا سلطه

 گونه پيشرفتي در امور صورت تفاهم و تعامل متقابل اعضا، و بدون اين تفاهم هيچ
برد و مشابه آن وجود ندارد؛ چون اگر بردي باشد، -باخت، برد-ي برد گيرد. معادلهنمي

افزايي،  گوي همباشد. در المتعلق به همه است و اگر هم باختي باشد، به همين نحو مي
 "ديگري"شود به  ديگري دشمن/ ديگري بيگانه/ ديگري غريبه و مشابه آن، تبديل مي

. بنابراين، ارتباط در "من"آشنا و عضو فعال و مؤثر در ارتقاي حيات فرهنگي و اجتماعي 
جا كه محور ساير  بديلي با ارتباط در سطح سياسي دارد. از آنسطح فرهنگي، تفاوت بي

افزايي، باشد، ولي در الگوي همهاي سيستماتيك عمدتاً ارتباط ساختاري مي يسازمانده
 پردازيم.محور ارتباط، كنش تفاهمي است كه در ادامه به تعريف و تبيين كنش تفاهمي مي

 . كنش تفاهمي3
زيست مطرح  اي، بحثي است كه هابرماس در ذيل مبحث جهانكنش تفاهمي يا مفاهمه

اي ي كنش مفاهمه زمينهمثابه افق و سابقه يا پس زيست به ه جهاننموده و معتقد است ك
ي منبع و مخزن امور قطعي و مسلم (بديهيات) و اعتقادات  منزله و به )380: 1386(نوذري، است 

زيست جايگاهي است كه . جهان)382(همان: گردد  كنندگان تلقي ميمحكم مشاركت
كنند.  رند و همگان در آن حضور پيدا ميكنندگان در مفاهمه به آن تعلق دامشاركت

زيست، جهان زندگي است كه انسان در آن حضور دائم دارد و در تعامالت فرهنگي،  جهان
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زيست همان افق رسوب تاريخي معناهاست و  بايد در كانون توجه همگان قرار گيرد. جهان
ترتيب  . بدين)566: 1388(رشيديان، آگاهي از جهان زندگي متضمن آگاهي از تاريخ است 

روند.  شمار مي االذهانيت درك ممكن بهي صور بين كنندهزيست تعيين ساختارهاي جهان
زيست عرصه يا مكاني استعاليي است كه در آن گوينده و  به اعتقاد هابرماس، جهان

ها گفته هايي دال بر تناسب و تطابق پارهاي دو سويه و متقابل داعيهگونه توانند بهشنونده مي
. از نظر )383(نوذري، همان: و اظهارات خود با جهان (عيني، اجتماعي يا ذهني) اقامه نمايند... 

روند شمار مي زيست به ي جهان هابرماس زبان و فرهنگ از اجزا و عناصر مقوم و سازنده
 .) (همان

تنها  كننده نهافراد مشاركت -گيرد زيست شكل مي كه در جهان -اي در كنش مفاهمه
طور جمعي با  ي از هر گونه قيد و فشار و اضطرار، بلكه آگاهانه، آزادانه و عامدانه و بهعار

هاي خود را بر مبناي تعريفي معين از موقعيت ها، اهداف و برنامهديگر نقشه همكاري يك
يابند و اي هم اهداف يك شخص تحقق ميگيرند. در كنش مفاهمه ميدنبال كرده و پي 

 .)385(همان: تفسير يك موقعيت و نيل به توافق  ايهم وجه مفاهمه

 افزايي تفاهمي در ديپلماسي فرهنگيهاي الگوي هم چهارچوب
بندي  افزايي با الگوي تفاهمي صورتافزايي تفاهمي، از تركيب الگوي همالگوي هم

 اند از: افزايي تفاهمي عبارتشود. مختصات الگوي هم مي
 انگاري است؛ي سازه نظريه . رويكردهاي حاكم بر اين الگو،1
 باشند؛افزايي تفاهمي، حوزه و دانشگاه مي. كارگزاران الگوي هم2
 زيست يا جغرافياي فرهنگي بايد متمايز شوند؛ . قلمروهاي ديپلماسي فرهنگي، جهان3
ي منابع  . اهداف اين الگو، توجه به كرامت و نقش واال و قدسي انساني و توسعه4

 جويي برايگري، آشتي با طبيعت و چارههرگونه خشونت و سلطهانساني، مبارزه با 
 اي و جهانيهاي مشترك منطقه محيطي بشري و ساير بحران -هاي زيست حل بحران

 است.

 انگاريي سازه . نظريه1
انگاري تأكيد بر اهميت ساختارهاي مادي و هنجاري، نقش هويت در ويژگي سازه

بخشي متقابل ميان كارگزاران و ساختارها است قوام ي شكل دادن به كنش سياسي، و رابطه
اي اجتماعي است و ريشه انگاران، فرهنگ برساخته. از نظر سازه)273: 1391(برچيل و همكاران، 

بخش عنوان قلمرويي قوام انگاران امر اجتماعي را به. سازه)304(همان: در خاك و خون ندارد 
. به بيان )305(همان: اند كرده ن قلمرو تحقيق تجربي مطرحعنوا اند و تاريخ را بهدر نظر گرفته
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هاي انساني  اي است كه افراد و گروه هاي تفسيريانگاري، جهان اجتماعي شبكهديگر، سازه
ي  انگاران يك برساختهالملل از ديد سازه. سياست بين)1382(هاديان: دهند را شكل مي آن

هاي آن در نهايت از طريق ارتباطات و تعامل  ويژگياجتماعي، قلمروي اجتماعي است كه 
انگاري، برابري ترين اركان سازه طور كلي، مهم . به(همان)شود ميان واحدهاي آن تعيين مي

هاي معنوي با شرايط مادي، و ديگري اهميت پيدا كردن فرهنگ و  هنجارها و ارزش
 انگاري است.ي سازه هويت در گستره

 افزاييم. كارگزاران الگوي ه2
 كه اين الگو داراي ظرفيتي فرهنگي است، لذا متوليان فرهنگ به دليل اين

 هاي فرهنگي در كشورهايتوانند مجريان و كارگزاران آن باشند. وجود رايزن مي
 الفرهنگ، نه كافي است نه كارآيي الزم را دارد. از سوي ديگر، فرهنگ و مشترك

رت امور خارجه و تا حدي سازمان ارتباطات اسالمي، هاي فرهنگيِ در دستور كار وزابرنامه
هاي دولتي است؛ از اين رو سيال و ناپايدارند. ديپلماسي فرهنگي در  گذاري تابع سياست

گذاري و  صورتي كه در حوزه و دانشگاه توسط دانشجويان، اساتيد و طالب نخبه سياست
يابد و هم گي بهبود ميي فرهن كارگزاري شود، هم كيفيت علمي كشور در اثر مبادله

پردازد. از سوي ديگر، با وگو مي ها به گفتفرهنگ به اعتبار فرهنگ با ساير فرهنگ
ي سياست فارغ شده و  كارگزاري حوزه و دانشگاه در ديپلماسي فرهنگي، فرهنگ از سلطه

 رسد. به استقالل نسبي مي

 نمودنِ جغرافياي فرهنگي. متمايز3
صورت رفتار در طول زمان شكل  بخش از فرهنگ كه بهدر جغرافياي فرهنگي، آن 

شود، مورد نظر گيرد و موجب تغيير و تحوالتي در نواحي مختلف سطح زمين ميمي
هاي متفاوت زندگي  هاي انساني كه در مكان دانان فرهنگي است. در واقع گروه جغرافي

ند و اين موضوع هاي گوناگون در نواحي مختلف نقش عمده داركنند، در خلق فرهنگمي
. )1390(مهدوي و احمدي،بگيرد  تواند مورد مطالعه قراردر قالب الگوهاي فضايي فرهنگي مي

ها و تشابهات ميان يك ناحيه با نواحي ديگر اشاره دارد  الگوهاي فضايي به بررسي تفاوت
 .(همان)

باشد، هاي فني  هاي اجتماعي و واقعيت هاي ذهني، واقعيتاگر فرهنگ شامل واقعيت
گيرند. در الگوهاي فضايي نيز در تالقي با اين سه وجه، مورد شناسايي و ارزيابي قرار مي

هايي از يك يا چند  كه ممكن است شامل چند كشور يا بخش -ي جغرافيايي  يك منطقه
هاي جغرافياي با شناسايي مشتركات و تمايزات فرهنگي، قابليت تشكيل پهنه -كشور باشد 
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ريزي در چهارچوب جغرافياي فضايي، گيري و برنامهگردد. شكل ميفرهنگي فراهم 
 نيازباشد. در عين حال، پيش مستلزم همكاري و تعامل كشورهاي فضاي مشترك مي

 كار، انجام مطالعات ميداني متعدد است.اين

 . اهداف الگو4
اخوت آميز، شود: مدارا و همزيستي مسالمت اهداف اين الگو در چهار محور خالصه مي

برداري عادالنه از هاي ديني، خودكفايي و عدالت اقتصادي، و بهرهبر آموزه و برادري مبتني
 زيست.محيط

كه  است. حال آناي تا كنون بر محور همگرايي سياسي صورت گرفته همگرايي منطقه
تواند مبناي همگرايي سياسي نيز باشد كه در اين صورت، روند همگرايي فرهنگي مي

پوشاني  اي صورت خواهد گرفت. البته در صورت همدر كاهش مناقشات منطقه پايداري
شناختي وجود دارد؛ يعني ، يك احتمال آسيبهمگرايي فرهنگي و سياسي در يك منطقه

قومي در فضاي فرهنگي در حالت بالقوه و  هايي از ناسيوناليسمدر صورتي كه رگه يا رگه
اي منشور ديپلماسي گرايانهكه مديريت فرهنگي متعامل باشد، در شرايطينهفته وجود داشته 

هاي قومي بالفعل خواهد شد. براي پيشگيري از اين نوع  قرار نگيرد، خطر بروز ناآرامي
آسيب، بايد محور تعامالت فرهنگي را در چهارچوب توجه به كرامت انساني و ارزش 

ريزي نمود. مرز ي ديني پيهاي قرآني و فرهنگ مداراشده در آموزه واالي بشري تصريح
هاي انساني است كه منبعي  مشترك هر قوم، فرقه و مليتي، انسانيت و توجه به كرامت

عنوان نمونه، تصريح كالم خداوند  باشد. بهقدسي و الهي دارند و اصل كليدي رسالت انبيا مي
 سوره حجرات بر همين محور است: 13ي  در آيه

و جعلْناكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ   خَلَقْناكُم منْ ذَكَرٍ و أُنْثييا أَيها النَّاس إِنَّا «
اي مردم ، بي ترديد ما همه (افراد  أَكْرَمكُم عنْد اللَّه أَتْقاكُم إِنَّ اللَّه عليم خَبيرٌ؛

ا را از نوع) شما را از يك مرد و زن (آدم و حوا) آفريديم، و يا هر فرد شم
يك پدر و مادر خلق كرديم، و شما را قبيله هاي بزرگ و كوچك قرار داديم 
تا همديگر را بشناسيد (پس در ميان شما برتري نژادي نيست بلكه) مسلّما 

ترين شما در نزد خدا پرهيزكارترين شماست، همانا خداوند بسيار دانا و  گرامي
 ».آگاه است

نساني محور كار قرار گيرد، امكان تحقق اهداف اگر توجه به كرامت و پرهيزكاري ا
 ديگر نيز ميسر و مقدور خواهد بود.
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 بندي، انتقادات و پيشنهاداتجمع
نويس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كشور، و در پاسخ اين مقاله با توجه به سند پيش

رفت ي پيش كار در تدوين الگوي پايههاي تقسيمبه پرسش چگونگي طراحي الگو و شيوه
ي بحث، پيرامون سند مباني عام الگوي اسالمي ايراني  كشور نگارش گرديده است. گستره

 شناسي ديني است. از سوي ديگر، با توجه بهشناسي و انسانپيشرفت، از جمله هستي
نويس است. در پيشي پيشرفت كشور، تهيه و تدوين گرديده  نويس سند افق آيندهپيش

اردي ذكر شده است كه مقاله حاضر در راستاي تحقق آن موارد ها و تدابير موسند، افق
افق «تا » 1افق «باشد. برخي از موارد مورد نظر اين مقاله عبارتند از:  قابل توجه و اهتمام مي

هاي مذكور. اهداف مقاله هم در راستاي اهداف  و تدابير مندرج در ذيل افق» 9افق «و » 7
باشد. از جمله مدارا و همزيستي  ند الگوي پيشرفت مينويس سهاي مندرج در پيش و آرمان

برداري عادالنه از طبيعت، خودكفايي و با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان و بهره
 عدالت اقتصادي.

در پنج مرحله  "افزاييالگوي هم"چه در سطور گذشته مطرح نموديم، اجراي  بنابر آن
 گيرد:مي شكل
سي فرهنگي، تماس فرهنگي است؛ تماس فرهنگي به آن معنا ي آغازين ديپلما ) نقطه1

ي رصد كردن، آزمون و  منزله نيست كه فقط آشنايي سطحي متقابل صورت بگيرد، بلكه به
منظور ورود به مراحل بعدي است. اين  برانگيز بهخطا و شناخت نقاط تعامل و يا چالش

قي وزارت امور خارجه صورت مرحله توسط كارگزاري دانشگاه و حوزه و با همكاري حقو
 گيرد.مي

ها و دستاوردهاي مرحله اول است. در اين ي مذاكره بر سر داده ي بعد، مرحله ) مرحله2
ساز شود و نقاط مشترك و تعاملوگو مي مابين گفتمرحله بر سر كليات فرهنگي في

 پذيرد. انديشي صورت ميساز چارهبرجسته شده و براي نقاط آسيب
المللي به امضاي طرفين عمل آمده با نظارت نهادهاي حقوقي ملي و بين ت به) توافقا3

 رسند. مي
 شوند. هاي عملي ارتباط و تبادل فرهنگي، كارشناسي و معرفي مي) شيوه4
 گردند. ) ارتباطات و مبادالت فرهنگي بر اساس اصول متعارف اجرا مي5

 نويس سند ص تدوين پيشنويس، چند انتقاد در خصوالبته با توجه به متن پيش
 انداز وجود دارد:چشم
شده بر  بندي صورت دسته بايست به . از لحاظ شكلي، موارد و بندهاي ذكر شده مي1

 شوند؛محور عناوين اصلي و فرعي تهيه 
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كار برده شده كامالً انتزاعي و  . از لحاظ محتوايي، كلمات و واژگان و مفاهيم به2
 اند؛ نيافتهعينيت
 اند كه بر اساس چه سناريو يا سناريوهايي ما به اينناد مشخص نكرده. اين اس3
هاي  بينانه، خوشبينانه و دور از واقعيترسد غيرواقعه اندازها خواهيم رسيد و به نظر ميچشم

 ي تاريخي خود هستند. ي فعلي و گذشته موجود جامعه
ور اجرايي كردن آن، منظ نويس سند الگو و بهبخشي به مفاد پيش نگارنده براي عينيت

دهد. محور اول، پيشنهادات تجويزي است كه بايد  پيشنهاداتي را در دو محور ارائه مي
هاي ذهني مجريان و طراحان سند قرار گيرد؛ محور دوم نيز شامل  فرضعنوان پيش به

توانند در دستور  ي سند الگوي پيشرفت ميپيشنهادات عملياتي است كه در اجراي بهينه
 رار بگيرند.كار ق

 پيشنهادات تجويزي

هاي رسيدن به اهداف مذكور، بازانديشي و بازخواني هويت  الف. يكي از مؤثرترين راه
اي در صورتي به تحقق اهداف مذكور كمك خواهد  اجتماعي افراد است. چنين بازانديشي

ل هاي سياسي داوري و ارزيابي نشوند. تبادهاي فرهنگي بر اساس داده كرد كه تفاوت
نشيند كه ضمن انتقادپذيري، سعي كنيم فرهنگي در صورتي بر محمل تعامل و صلح مي

هاي خود و  ها را اخذ كرده و به تصحيح ذهنيت و برداشت نكات مثبت ساير فرهنگ
 .)70: 1389(صالحي و محمدي، ديگران بپردازيم 

د و هژموني باشن افزايي، روابط و داد و ستدهاي فرهنگي دوطرفه ميب. در الگوي هم
جا كه فرهنگ، امري سيال و متغير است، تبادالت  گونه جايگاهي ندارد. از آن فرهنگي هيچ

افزايي، كند. در عين حال، براساس الگوي همها كمك مي فرهنگي به غنا و پويايي فرهنگ
گيرد كه در چهار سطح اين تغييرات قابل مشاهده تغييرات اساسي و بنياديني صورت مي

. در سطح 3. در سطح تغيير در نگرش افراد؛ 2. در سطح دانش؛ 1ه عبارتند از: هستند ك
 .)1380(رضايي، . در سطح تغيير در رفتار گروهي 4تغيير در رفتار فردي؛ 

وگو است. طرفين  افزايي تفاهمي، گفتبر الگوي هم ج. محور ديپلماسي فرهنگي مبتني
گرايانه و يا ايدئولوژيكي هيجانات قوموگو در صورتي كه نتوانند بر احساسات و  گفت

كنندگان بر  بخش نخواهد بود. توافق شركتي مذاكرات رضايت خويش فائق آيند، نتيجه
هاي  ترين پايه ها براي حركت در جهت اجماع يكي از اساسي كنار گذاردن هيجان

وارد  وگوي ارتباطي (تفاهمي) تمامي فشارهاي رود. در جريان گفت شمار مي وگو به گفت
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شوند و  خاطر رسيدن به همراهي و توافق، كنار گذاشته مي طور موقت به شده بر ارتباط به
يعني تصميم مشترك  -وجوي هدفي مشخص  تمامي افراد دخيل در گفتمان، در جست

هستند؛ نه اين كه صرفاً در فكر نتيجه و حال و هواي تصادفي  -براي رسيدن به بحث بهتر 
 .)1389اهري، (طشان باشند  مشاركت

 پيشنهادات عملياتي

ها،  فرهنگي، جناح -نويس سند الگوي پيشرفت در اختيار نخبگان علمي. مفاد پيش1
 ها تقاضا شود هاي مختلف قرار بگيرد و از آن احزاب و كارشناسان مختلف از طيف

 صورت مكتوب اعالم نمايند. صرفاً بسنده كه انتقادات و پيشنهادات خود را به
 اندكاران اين سند منتهيهمايش، شايد چندان نتواند به تحقق اهداف دست به كردن
 شود.
شود كه  جا ناشي مي بينانه بودن اين سند از آن. در خصوص سياست خارجي، غيرواقعه2
 اي وگونه گزارشي از تعامالت يا تضادهاي منطقهاندكاران سند مورد نظر هيچدست

شناسي سند ها بتوان به آسيب اند كه به اعتبار آن مودهي سند خود نن المللي را ضميمهبين
 پرداخت.

هاي سياسي،  . در متمم سند الگوي توسعه، جايگاه و يا مواضع سند نسبت به اقليت3
گيري فحواي سند نسبت به هويت مذهبي و اعتقادي مشخص گردد و مضاف بر آن، جهت

 م مشخص و معين شود.اقوام ايراني و غيرايراني و تاريخ ايران قبل از اسال
 

 نمودارها و جداول

 افزايي تفاهميمعرفتي الگوي هم - ) مباني ساختاري1شكل

 

-مباني ساختاري
 معرفتي

الگوي هم افزايي   

 دين

 سنت

 رفتار

 تاريخ
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 افزايي) جدول مقايسه ديپلماسي فرهنگي سنتي و ديپلماسي فرهنگي الگوي هم2شكل

 اهداف قلمروها كارگزاران رويكردها انواع ديپلماسي فرهنگي

 تحكيم روابط سياسي ملت - دولت ها حكومت گراييواقع ديپلماسي سنتي
 يا اتحاد عليه دشمن سياسي

جغرافياي فرهنگي  حوزه و دانشگاه انگاريسازه افزاييديپلماسي هم
 مشترك

مدارا، برادري، خودكفايي، 
 برداري عادالنه از طبيعت بهره

 افزايي (بر اساس اهداف)) نمودار الگوي ديپلماسي هم3شكل

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گذاري فرهنگي. تهران: نشر ). متغيرهاي استراتژيك در سياست1389اشتريان، كيومرث ( .1

 ميزان.
 ). بازخواني هابرماس. تهران: نشر چشمه.1386نوذري، حسينعلي ( .2
 هاي فرهنگي. تهران: نشر ققنوس.). مفاهيم و نظريه1386صالحي اميري، سيد رضا ( .3
 ). ديپلماسي فرهنگي. تهران: نشر1389ي اميري، سيد رضا و محمدي، سعيد (صالح .4

 ققنوس.
 الملل. تهران: نشر ميزان.هاي روابط بين). نظريه1391برچيل، اسكات و همكاران ( .5
 گذاري و مديريت فرهنگي. تهران: نشر ). سرمشقي براي سياست1380رضايي، محسن ( .6

 مليكا.

ديپلماسي الگوي  

هم افزايي  
)اهداف(  

بهره برداري 
عادالنه از 

محيط  
 زيست

مدارا و 
 همزيستي

خودكفايي و 
عدالت 
 اقتصادي

اخوت و 
 برادري
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شناختي ). جغرافياي فرهنگي؛ تبيين نظري و روش1390بهار مهدوي، مسعود و احمدي، علي ( .7
: 45، شماره 12كاربرد در مطالعات نواحي فرهنگي. فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات. دوره 

155-183. 
 ها. تهران: واحد علوم و تحقيقات. وگوي فرهنگ ها و گفت ). رسانه1389طاهري، محمود ( .8
 الملل تا سياست خارجي. فصلنامهانگاري: از روابط بينزه). سا1382هاديان، ناصر (زمستان  .9

 .4سياست خارجي. سال هفدهم. شماره 
10. http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item 
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 يابي ايران و راهبردهاي دست
 اي به رهبري منطقه

 ∗93Fحسين ربيعي
 16/11/1395 تاريخ دريافت:

 19/12/1395 تاريخ تأييد:
 

 چكيده

ي  ترين كشورهاي منطقه ايران، پهناورترين كشور پيرامون خليج فارس و از بزرگ
عنوان قدرت  به -آفريني در منطقه  براي نقشخاورميانه است؛ لذا ظرفيت بااليي را 

كند كه اين نقش از سوي كشورهاي منطقه و  دارد و اين افق را دنبال مي -اي منطقه
ي  كننده اي رو به افزايش ايران، دگرگون وجود، قدرت منطقه فرامنطقه پذيرفته شود. با اين

دنبال دارد؛ چراكه هر اندازه  هي جغرافيايي ست و واكنش ديگران را ب توازن قوا در اين نقطه
تري از سوي  تر شود، احساس تهديد افزايش يافته و مقاومت بيش هاي قدرت بيش شكاف

كشورهاي ضعيف براي پذيرش نقش ايران صورت خواهد گرفت. احساس ترس 
كند و وابستگي  اي را محدود مي ايجادشده در اين شرايط، فضاي مانور قدرت منطقه

ي حضور  اي را تشديد نموده، و زمينه هاي فرامنطقه ساير قدرتكشورهاي كوچك به 
شود. تحقيق  منتهي مي  سازد؛ اين روند به ايجاد يك فضاي غيردوستانه خارجيان را فراهم مي

گرفتن آن، بتوان فضاي  خواهد استراتژي مناسبي را پيشنهاد كند كه با درپيش حاضر مي
گري خود در منطقه را از  يت حضور و كنشهراسي موجود را خنثي كرده و حساس ايران

تواند  جمعي مي بخشي، همكاري و توافق دسته بر الهام بين ببرد. اتخاذ رويكرد رهبري مبتني
 اثر نمايد. فضاي تهديدآميز را خنثي يا كم

 
 كليدي: هايواژه

 اي. ايران، خليج فارس، رويكرد منطقه
  

                                                      
 ).Hosseinrabiei@hotmail.comاستاديار گروه جغرافياي سياسي دانشگاه خوارزمي: ( ∗
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 . مقدمه1
اي در خليج فارس داشته است كه ضمن  ويژه ايران از ديرباز منزلت ژئوپوليتيك

اي و جهاني را نيز تحت تأثير قرار داده و  هاي منطقه بر سرنوشت ملي، كنش تأثيرگذاري
هاي فراروي  ها و چالش مشغولي توان پذيرفت بخش مهمي از دل كه مي طوري دهد؛ به مي

، ايران ديرپاترين و هاي آينده مربوط به اين منطقه است. از ديد تاريخي ايران در دهه
آفرين، امروز  هاي قدرت ي شاخص مندترين كشور مستقل اين حوزه است و برپايه قدرت

كه كشورهاي پيرامون خليج فارس  شود. از زماني ترين قدرت منطقه محسوب مي نيز بزرگ
يكي پس از ديگري در قرن بيستم سربرآوردند، روابط ايران با اين كشورها فراز و 

كه پس از انقالب اسالمي، دوستان پيشين  ياري به خود ديده است؛ تاجاييفرودهاي بس
باره در گروه دشمنان جاي گرفتند و با پشتيباني مالي و نظامي از عراق، در  ايران به يك

گذاري كردند. امروز نيز شرايط در  اي را پايه جنگ اين كشور عليه ايران روابط خصمانه
بيگاه در قالب اعالم موضع، صدور  و باقي مانده است و گاه چنان غيردوستانه خليج فارس هم

كند. قدرت رو به  هايي عليه ايران خودنمايي مي بندي بيانيه و حتي ايجاد ائتالف و دسته
افزايش برخي كشورهاي پيرامون خليج فارس (مانند قطر) ساختار قدرت اين منطقه را 

اي را تهديد كند؛ چراكه  قدرت منطقهتواند ساختار  رسد مي نظر مي دگرگون كرده و به
پذيرد. در  اي در آن انجام نمي خليج فارس ساختار امنيتي مشتركي ندارد و بازدارندگي منطقه
ناپذيري از  هاي امنيتي توجيه اثر القائات خارجي، برخي كشورهاي كوچك منطقه نگراني
پذيري اين  ، آسيبهاي اخير ايران دارند؛ اين در حالي است كه رخدادهاي مردمي سال

ها را در وضعيت آشفته قرار داده است؛ اين وضعيت  كشورها را تشديد كرده است و آن
 اي را رقم خواهد زد. هاي ژئوپوليتيك نيز وضعيت پيچيده ها و كشمكش براي آينده رقابت

ي ژئوپوليتيك منطقه و  ، وضعيت پيچيده1404انداز  در راستاي دستيابي به چشم
اي ايران و پذيرش آن از  دهد كه تثبيت جايگاه قدرت منطقه اخير نشان ميرخدادهاي 

اي و  هاي منطقه هايي از سوي قدرت سوي همسايگان بدون چالش نخواهد بود و با مقاومت
  ها و شرايطي كه بتواند رويارويي رو، انديشيدن در روش رو خواهد شد. ازاين جهاني روبه

هاي  درآمد كنش اقل برساند، از امور ضروري بوده و پيشها در اين منطقه را به حد قدرت
دنبال بررسي  شود. با درك شرايط يادشده، اين پژوهش به ژئوپوليتيك ايران محسوب مي

گرفتن آن،  اين مسأله است كه آيا رويكردي وجود دارد كه ايران بتواند با در پيش
اي  ه نوع راهبرد منطقهتري نسبت به رفتار خود در منطقه ايجاد كند؟ چ حساسيت كم

اي  رفتاري قدرت منطقه -كار برده شود؟ اين كار مستلزم پرداختن به مباني نظري تواند به مي
 نوعي بازگشت به عقب و شروع از ابتداست. هاي آن، و به ي كنش و نحوه
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وجوي انتخاب رويكرد مناسب از ميان سه رويكرد مطرح:  ي اين مقاله در جست فرضيه
ي مورد نظر و  اي است؛ البته گزينه براي قدرت منطقه "رهبري"و  "سلطه"، "امپراتوري"

اي  براي ايران است. بر اساس اين فرضيه، قدرت منطقه "رهبري"پيشنهادي، ايفاي نقش 
رو براي ايجاد  هاي خود وادارد؛ از اين تواند همسايگانش را با زور به پشتيباني از برنامه نمي

باشد. اگر يك قدرت  اش مي هايي براي تضمين پذيرش رهبري ي مشوق نيازمند ارائه  انگيزه
هاي  تري از خواسته اي، منافع اقتصادي، باورهاي اعتقادي و عاليق سياسي بيش منطقه

ي خود لحاظ كند، كشورهاي منطقه نقش رهبري قدرت  كشورهاي منطقه را در طرح آينده
ي او ايجاد نخواهند كرد. اين كار مستلزم اي جديد را خواهند پذيرفت؛ لذا چالشي برا منطقه

ها و اهداف كشورهاي كوچك و بزرگ منطقه و طراحي الگوي مناسب  آگاهي از برنامه
 كم تضاد آشكاري با خواست كشورهاي منطقه نداشته باشد. شكلي است كه دست به

لحاظ  اين تحقيق از جهت اهداف و ماهيت، از نوع تحقيقات كاربردي؛ و به
هاي آن از منابع  تحليلي است. اطالعات و داده - ي از نوع تحقيقات توصيفيشناس روش

هاي قياسي و استقرايي به ارزيابي  بر استدالل اي گردآوري شده و با تكيه مختلف كتابخانه
 فرضيه پرداخته است.

 . مفاهيم و مباني نظري2
رد آن وجود هاي مختلفي در مو ها و ديدگاه قدرت از جمله مفاهيمي است كه نظريه

هاي قدرت در عصر  بندي ترين تفاسير از دسته دارد؛ قدرت سخت، نرم و هوشمند رايج
 نويسد: ماست. مطهرنيا مي

الملل است كه  ي نظام بين واره ي اصلي و روح جاري در اندام قدرت، جوهره«
ي نيروي متحرك شبيه جريان برق در يك مدار الكتريكي است و  منزله تنها به نه
ي اصلي  باشد، بلكه هسته ي روابط انساني مي عنوان ويژگي مشخصه ها بهتن نه

 .)279-80: 1378(» الملل و گوياي نظمي مشخص است ي نظام بين دهنده تشكيل
اي كه برآمده باشد، ناگزير از سوي  اي و از هر سرچشمه قدرت در هر سطح و اندازه

شود كه سطوح مختلف: محلي، ملي،  كار گرفته مي ي ژئوپوليتيك به بازيگران عرصه
هاي ژئوپوليتيك جهان در طول تاريخ با دقت  اي و جهاني از آن متأثرند. اگر كنش منطقه

ها قابل رديابي است. اين  ي قدرت در تمام اين كنشآفرين گمان نقش بررسي شود، بي
ها و ساير  ها، همكاري شود و كشورها رقابت اي هم دنبال مي ها در سطح منطقه كنش

ي مستقيم يا غيرمستقيم از ابعاد مختلف  اي خود را با استفاده رفتارهاي ژئوپوليتيك منطقه
آفريني در نظام  كه بر قدرت و نقشكنند. دانشمندان عوامل مختلفي را  قدرت خود دنبال مي
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طور مثال، سوئل كوهن عوامل و تحوالت داخلي نظير  اند. به جهاني تأثيرگذارند، برشمرده
ساخت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فناوري و نيز عوامل خارجي مانند تجارت 

ي كنش  توسعه پيمانان خارجي و ... كه به هاي نظامي، هم خارجي، روابط سياسي و پايگاه
: 1385(اعظمي، داند  ترين عوامل اثرگذار مي كند را از مهم بين كشورها و دولت ها كمك مي

كه گفته شد، در زمان ما درهم آميختگي عناصر مادي و معنوي قدرت و  چنان . اما هم)125
آفرين است كه اهميت  هاي قدرت قدرت براي كاربرد اين مؤلفه هوشمندي كشور صاحب

كار رود تا بتواند  چه مهم است قدرتي است كه هوشمندانه به ديگر آن عبارت كند؛ به پيدا مي
 اي يا جهاني را گسترش دهد. دامنه و وسعت اثرگذاري يك قدرت منطقه

 اي كيست؟ . قدرت منطقه1-2
ها و نظريات بسياري وجود دارد. در ادبيات سياسي  اي ديدگاه در مورد قدرت منطقه

هاي نوظهور براي اشاره  هاي مياني و قدرت اي، قدرت هاي منطقه درتعباراتي مانند: ق
كار رفته است كه امروزه كشورهاي بسيار مهمي در مناسبات  ها به اي از قدرت دسته به

ي جمعيت  هاي قدرت اين كشورها از اندازه . شاخصه)Hurrell 2006(آيند  حساب مي جهاني به
ها متغير  اي نظامي و اقتصادي و آرزوهاي سياسي آنه هاي جغرافيايي، تا قابليت و زمينه

ها ياد  اي از آن هاي منطقه هاي نوظهور يا قدرت است. كشورهايي كه تحت عنوان قدرت
ي توان منابع، جمعيت، سرزمين، نظامي و توليد ناخالص  شود بر همسايگان خود در زمينه مي

بيان آرزو و  صورت روزافزوني به خير بههاي ا ها در سال اين آن بر داخلي برتري دارند. عالوه
ي جهان  طور تقاضاي مشاركت در اداره ي خود براي رهبري در منطقه و همين خواسته
هاي  دادن فعاليت هاي نوظهور در كنار ايجاد صدايي جديد و نشان اند. قدرت پرداخته

اي رهبري اي بر پارچگي و اتحاد منطقه الملل، با تقويت يك ي بين روزافزون در عرصه
ها  هاي ژئوپوليتيك آن كنند. باال رفتن آرزوها و تشديد كنش همسايگان خود نيز تالش مي

 هاي اخير، ويژگي مشترك اين كشورهاست. در سال
اي نظريات مختلفي وجود دارد. دسترادي بر اين باور  هاي منطقه در مورد ويژگي قدرت

ها و  هاي بزرگ و آرمان هاي قدرت تاي بايد بين فشارها يا محدودي است كه قدرت منطقه
اي خود  هاي همسايگان منطقه اي، و نيز اقدامات و واكنش اهداف خود براي نظم منطقه

. كوپر و همكاران به اين موضوع رويكري رفتاري )52: 1392(دسترادي، توازن برقرار كنند 
هاي  حل ردن راهك ها براي دنبال تمايل آن«هاي مياني را با استفاده از  دارند و قدرت

المللي و  هاي سازشي در منازعات بين المللي، پذيرش موقعيت چندجانبه براي مسائل بين
تعريف » در هدايت ديپلماسي خود "المللي خوب بودن شهروند بين"استقبال از مفهوم 

گرايي، مديريت منازعه و  . سه مفهوم چندجانبه)Higgott, 1993: 19 & Cooper, Nossal(كنند  مي
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دهد. شرم، معيارهايي مانند  قدرت اخالقي، بخش اعظم ادبيات نظري مدل رفتاري را نشان مي
داند و اي مي هاي شناسايي قدرت منطقه ادعا، پتانسيل، اقدامات، پذيرش و نفوذ را پايه

اي،  نمايي در سطح منطقه كه يك كشور پايگاه قدرت الزم براي قدرت نويسد براي اين مي
المللي را داشته باشد، بيش از هرچيزي، اين كشورهاي همسايه  هاي بين جهاني و ائتالف

نوپيدا  . بر اساس اين نظريه، قدرت(Schirm, 2008: 3)هستند كه بايد رهبري آن را بپذيرند 
ي  اي كه ممكن است گزينه هاي مادي و باورهاي مشتركي را به پيروان بالقوه بايد مشوق

هبران را برگزينند، پيشنهاد كند. پيروان ممكن است عدم پيروي يا پيروي از ديگر ر
هاي جهاني  چون قدرت پيشنهاد قدرت نوظهور را نپذيرند و يا با كشورهاي ديگري هم

شود،  طور كه در ادبيات نظري ثبات هژمونيك بحث مي چنين همان همكاري كنند. هم
شان را  پيروان ا بهبايست دادن برخي امتيازه رهبران خوب براي تضمين نظام همكاري مي

94F. شومان)Kindleberger 1981: 247(بپذيرند 

متغيرهاي الزم براي رسيدن به موقعيت قدرت  1
دانسته است. بالدوين نيز  پويايي داخلي، تمايل، ظرفيت، پذيرش همسايگاناي را  منطقه

ي  نمايد كه دربرگيرنده اي را در قالب مفهومي چند بعدي مطرح مي متغيرهاي قدرت منطقه
 .)63-64: 1386(عسكري، مواردي مانند: قلمرو، دامنه، وزن، هزينه و ابزار هستند 

بر ابزار و معيارها، شاخص مهم در  آيد، عالوه نظران برمي چه از نظريات صاحب چنان
هاي  اي پذيرش عمومي يك كشور از سوي همسايگان و ساير قدرت بحث قدرت منطقه

نكردن كشورهاي همسايه مانعي بر  ، نپذيرفتن يا پشتيبانينكردن رقيب است. مطمئناً استقبال
يابي به اهداف خود است. هر كشوري كه مدعي  اي براي دست سر راه قدرت منطقه

اي است، براي عملكرد موفق بايد از سوي پيروانش پذيرفته شود؛ در  راهبري منطقه
 زمينه كشورهاي همسايه از اهميت خاصي برخورداند. اين

اين مقاله در تأييد همين نگرش بوده و نويسنده بر اين باور است كه  بناي نظري
 اي است. پذيرش كشورهاي منطقه شرط مهمي در ايفاي نقش قدرت منطقه

 اي هاي منطقه . راهبردهاي ممكن براي قدرت2-2
توانند  دليل برتري قدرت خود در ميان كشورهاي پيرامون مي اي به هاي منطقه قدرت

تواند  اي اتخاذ كنند. راهبردهاي مختلفي كه مي هاي منطقه تي را در سياستهاي متفاو كنش
افكن تا  صورت يك طيف است كه از راهبردهاي تهاجمي و هراس استفاده شود به

 -شود  كه به رهبري تعبير مي -جمعي  جويانه و خواهان سود دسته راهبردهاي همكاري

                                                      
1. Schoeman. 
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نمايي سه راهبرد متفاوت وجود دارد:  يف قدرتدر اين ط )51: 1392(دسترادي، كند.  تغيير مي
 امپراتوري، سلطه و رهبري.

 راهبرد امپراتوري 1-2-2

ي منافع خود با استفاده از زور و در صورت نياز قدرت نظامي،  جانبه پيگيري يك
ي امپراتوري  ي كنوني، واژه پايه هاي ملت شود. با وجود حكومت امپراتوري ناميده مي

معناي تسلط  ها نيست و در عوض با مفهوم امپراتوري غيررسمي به سرزمينمعناي الحاق  به
شده از سوي برخي كشورها بر حاكميت مؤثر ديگر كشورها جايگزين شده  سياسي تحميل

ها، سلطه با امپراتوري يكي دانسته شده است؛ اما  . در برخي نوشته)Doyle, 1986: 19(است 
ترل و محدوديت هايي است كه براي ديگران تفاوت بزرگ ميان اين دو در ميزان كن

توان امپراتوري را از سلطه  كنند و بر اساس ميزان اين كنترل و محدوديت مي ايجاد مي
كنند، مجبورند از  هايي كه از استراتژي امپراتوري استفاده مي ي قدرت تشخيص داد. همه

ها استفاده كنند؛ در  آن تبعيت از خواست هاي تابع به عامل نيروي نظامي براي اجبار دولت
تهديد مورد استفاده  )54: 1392(دسترادي، دهند.  ها برتري خود را از دست مي صورت آن اين غير

در امپراتوري ممكن است ملموس يا ناملموس باشد. برخي بر اين باورند كه امپراتوري 
جانبه و  يك بودن از ديگران دارد كه با اقدامات كند و احساس مستثني مشكالت را حل مي

تحميل قواعد خودش بر ديگران همراه است و در همان زمان قواعدي را كه با منافع 
توان نتيجه گرفت كه اصول و قواعد و  كند. بنابراين مي خودش در تعارض است، رد مي

خواهانه است و نپذيرفتن برتري امپراتور نشان  خواست امپراتوري همواره غيرقانوني يا زياده
راهبرد امپراتوري همواره با احساس ناشايستگي در كشورهاي پيرامون همراه  دهد كه مي

 تواند به اشكال مختلفي از مقاومت تبديل شود. است كه مي

 . راهبرد هژموني يا سلطه2-2-2

گر بايد سياست  كار بردن قدرت است و سلطه بر زور و به سلطه ضرورتاً مبتني
كردن اهداف خود در راستاي منافع خود تغيير دهد. در  هاي ديگر را براي برآورده دولت

تر است. ابزاري  رود رقيق كار مي قياس با امپراتوري، جنس راهبردهايي كه در هژموني به
هاي مادي تا تبليغ  ي مشوق تواند از اعمال فشار و ارائه كند مي گر استفاده مي كه قدرت سلطه

هاي كشور هژمون در نوسان باشد. در فرايند سلطه، منابع قدرت  معنوي هنجارها و ارزش
عنوان  هژموني را به "تريپل"گذارند.  روند و برهم تأثير مي كار مي معنوي و مادي باهم به

ي نفوذ محض تا برتري  يك سطح ميانه از زنجيره گيرد كه در شكلي از قدرت در نظر مي
گر منافع  گر معتقد است دولت سلطه بينانه به كشور سلطه گيرد. ديدگاه خوش قرار مي
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ها را  ها آن كند، اما با بستن ماليات به ديگر دولت عمومي (صلح و ثبات) را تضمين مي
هاي ديگر  كه دولت جا كند كه بخشي از هزينه را پرداخت كنند و از آن مجبور مي

طوركلي  . به)57-58: 1392(دسترادي، اند  تر از آنند كه مخالفت كنند، مجبور به اطاعت ضعيف
صورت  گر به كند كه سلطهي رويكردهاي موجود در سلطه اين نكته را برجسته مي همه

ر ي تأمين كاالهاي عمومي، حتي اگ دنبال تأمين منافع خود است؛ حتي در زمينه اصولي به
گويد سلطه  ) مي2008گر منفعت كسب كنند. نابرز ( هاي تابع بيش از كشور سلطه دولت
هاي تابع است. هژمون قدرت  ها توسط دولت ها، هنجارها و هويت كردن ايده بر دروني مبتني

هاي خود، اعتقادات و فهم  دهي يا تعيين خواسته خود را در برابر دولت ديگر با نفوذ، شكل
 .)60: 1392(دسترادي، كند  مي از جهان اعمال

  سلطه ناشي از تعادل ظريفي بين اجبار و اجماع و بين اعمال مستقيم قدرت دولت
ها معموالً  شده توسط هژمون هاي تحميل هاي ضعيف است. تحريم جو به منافع دولت سلطه

رسي به بازارهاي دولت هژمون يا فسخ  ماهيت اقتصادي دارند. براي مثال تحريم دست
هاي خارجي از اين موارد است.  راردادهاي تجاري، كاهش، تعليق يا قطع كمكق

هاي سفر و ابزارهاي نظامي مادامي كه با تهديد به مداخله همراه  هاي مالي، محدوديت تحريم
نباشند، مانند تحريم تسليحاتي يا قطع همكاري نظامي نيز از ابزارهاي هژموني سخت هستند. 

ها را  هاي تابع متمركز است تا آن هاي مادي براي دولت ع و پاداشبر مناف سلطه بينابيني
هاي تابع  گر و دولت ها تا حد زيادي بين سلطه بر اين، هنجارها و ارزش راضي كند. عالوه

 گر نيز منافع و اهداف خويش را دنبال كرده و بر اند. در اين موارد سلطه مشترك
هاي جانبي  كند. پرداخت بع تأكيد ميهاي تا وجود اهداف و منافع مشترك با دولت

ي نرم،  گر عمدتاً سرشت اقتصادي دارند. در سلطه ي دولت سلطه وسيله شده به ديده تدارك
ها و هنجارهاست؛ لذا سلطه نرم تنها  علت انطباق ارزش تبعيت و پيروي كشورهاي تابع به

 .آورد دست مي نوع هژموني است كه مشروعيت كامل كشورهاي تابع را به

 . راهبرد رهبري3-2-2

الملل،  تري همانند سلطه در تئوري روابط بين رهبري همانند امپراتوري و تا حد بيش
ها  گر قصد دارد اهداف خود را محقق كند و آن كه سلطه حالي انگيز است. در مفهومي بحث

ها را  دهد، رهبر، يك گروه از دولت هاي تابع نشان  عنوان هدف مشترك با دولت را به
كند و  شان هدايت يا فرماندهي مي سهيل شناسايي اهداف مشتركبخشيدن يا ت براي تحقق

هاي  ها و اولويت كردن انگيزه رسد. رهبران قادر به عوض البته به هدف خود نيز مي
شكل انحصاري براي تعقيب  گيرند. رهبر به ها خود نيز تحت تأثير قرار مي اند، اما آن پيروان

ها در تعقيب اهداف  رسان گروهي از دولت ريكند، اما تقريباً يا منافع خودش عمل نمي
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معناي اعمال قدرت توسط رهبر نيست؛ زيرا مشاركت پيروان،  مشترك است. رهبري به
كند بر رهبراني كه خود را تحريك به  هاست. رهبري داللت مي نفع خود آن داوطلبانه و به

ها و نيازها،  خواستهها،  ها و انگيزه كنند كه معرف ارزش اقدام برمبناي اهداف اصلي مي
 آرزوها و انتظارات هم رهبر و هم پيروان است.

كند، دو نوع رهبري وجود دارد.  كسي روابط رهبري را آغاز مي كه چه بسته به اين
شود. در اين موارد راهبرد رهبر برمبناي  نخست رهبري كه ابتكار آن توسط رهبر شروع مي

ها و ايجاد پيروان حقيقي  ويج هنجارها، ارزشپذيري براي تر كارگيري يك روند جامعه به
است. شايد رهبر مشورت كند؛ توضيح دهد؛ ترغيب كند و حتي در مواقع مناسب 

كاري كند. اما پيروان منافع خود را با رهبري كه به او اعتماد اطمينان دارند، درهم  فريب
تر براي  ر كشورهاي كوچكي رهبري از ابتكا . نوع دوم رابطه)70: 1392(دسترادي، اند  آميخته
شان در موقعيت بحراني يا مواجهه با تهديد يا در تجارت  يابي به اهداف مشترك دست

روزانه نياز به رهبري داشته باشند كه بتواند اين هدف را محقق كند. بنابراين اين كشورها 
رك ها و هنجارهاي مشت كننده براي پشتيباني ياري خواهند جست. ارزش از كشور رهبري

 اي است. ترين شرط در ايجاد اين نوع رهبري منطقه مهم
هاي جديد بايد هنجارها و باورهاي جذابي را در طرح رهبري خود بياورند تا از  قدرت

خواهند، پذيرفته شوند. مباحثي مانند حقوق بشر يا  ها را مي سوي كشورهايي كه رهبري آن
هاي جهاني طرح و پيگيري  ازسوي قدرتهايي  هاي اخير با چنين انگيزه دموكراسي در سال

ي  اش را برپايه ها بايد سياست خارجي كه حكومت آنخصوص براي كشورهايي شوند. به مي
هاي  رسد. وجود عقايد و خواست نظر مي دهندگانش بنيان نهد، جبري به هنجارهاي رأي

عنوان  ليسم بهشرط تبعيت در راهبرد رهبري بسيار كارساز است. ليبرا عنوان پيش مشترك به
الملل نيز ممكن است توضيحي جبري براي سواالت  ي مهم در روابط بين يك نظريه

ي نفوذ  كننده جاكه سياست خارجي منعكس . از آن)Schirm, 2006(شده ارائه دهد  مطرح
توان استدالل كرد كه  هاي سياسي است، مي هاي ذينفع داخلي، افكار عمومي و ائتالف گروه

كنند كه منافع مادي  دموكراتيك تنها از طرح رهبريي پيروي مي حكومت كشورهاي
شان را دربر گيرد. بنابراين  چنين عقايد غالب در جامعه هاي ذينفع داخلي و هم گروه
 گرايي سياسي است. شدن رويكرد رهبري، واقع شرط ديگر براي عملي پيش

هاي نوظهور به  ابي قدرتنكردن كشورهاي همسايه از دستي مطمئناً نپذيرفتن يا پشتيباني
كند. هر رهبري براي پذيرش از سوي پيروان بايد عملكرد موفقي  شان جلوگيري مي اهداف

داشته باشد كه در اين مورد كشورهاي همسايه از اهميت خاصي برخورداند؛ چراكه 
گذارد. بنابراين براي  تر، نخست بر همسايگان تأثير مي يابي كشورها به قدرت بيش دست
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نمايي كند، بيش  المللي قدرت هاي بين اي، جهاني و ائتالف كه يك كشور در سطح منطقه اين
از هرچيزي، اين كشورهاي همسايه هستند كه بايد شرايط جديد را بپذيرند. متغيرهاي مادي 

اي يا  هاي توسعه هاي مستقيم (مثل كمك گذاري، پرداخت مانند دسترسي به بازار، سرمايه
هاي غيرمادي مشتركي كه موجب  چنين عقايد، هنجارها و ارزش مشترك)، و هم وجوه

ترين متغيرهاي تأثيرگذار در  شوند، مهم پيرو مي-ايجاد تعريفي مشترك از موقعيت رهبر
طور كه در ادبيات نظري ثبات هژمونيك مطرح است، رهبران  طرح رهبري هستند. همان

ه برخي امتيازها را به پيروانشان خوب براي تضمين نظام همكاري ديگران بايد بپذيرند ك
 .)Kindleberger 1981: 247(بدهند 

ي نظر بسياري از  پايه كه بر شود. نخست آن هاي نظري دو نكته نمايان مي در پايان بحث
اي است؛ و  پردازان پذيرش از سوي ديگران شرط اساسي در شناسايي قدرت منطقه نظريه

اهبرد براي تحقق شرط نخست است. حال بايد ترين ر عملي "رهبري"كه راهبرد  دوم آن
دست آورده و  اي را به تواند رهبري منطقه روشي مي ديد ايران چگونه و با كاربست چه

 عملي كند.

 ها . يافته3
 اي ايران ها و اهداف منطقه . توانمندي1-3

يل ترين كشور منطقه تبد را به بزرگ هاي طبيعي اين ظرفيت را دارد كه ايران  توانمندي
اي هستند كه ناخواسته كشورهاي ديگر را به واكنش وادار  ها به اندازه كند. اين داشته

 كنيم. ها اشاره مي برخي از اين داشته كنند. در ادامه به مي

 . موقعيت و سرزمين1-1-3

خشكي ايران در جايي قرار گرفته است كه مانند تونل بزرگي بين خزر و خليج فارس 
ي آسيا،  كم به سه قاره كند و دست ا به غرب آسيا و اروپا را فراهم ميراه عبور از شرق آسي

علت وضعيت خاص جغرافيايي  گويد: ايران بهاروپا و آفريقا نزديك است. گراهام فولر مي
ميليون  6/1دست تعابير كم نيست. ايران بيش از  و از اين )52: 1371(فولر،مركز جهان است 

تر  ي مورد مطالعه، تنها از عربستان سعودي كوچك ر منطقهكيلومتر مربع وسعت دارد كه د
ي نصف ايران مساحت  اندازه است و هفت كشور ديگر پيرامون خليج فارس در مجموع به

نماياند. ايران از نظر جغرافيايي در  خود ايران را بزرگ مي ندارند. همين وسعت زياد خودبه
ن يعني خليج فارس و درياي خزر را اي واقع شده كه دو مخزن بزرگ انرژي جهامنطقه

اي در ژئوپوليتيك جهاني به آن  عنوان كانون انرژي، جايگاه ويژه پيوندند و به هم مي به
 دهد. مي
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 . جمعيت2-1-3

اند. ايران نزديك به هشتاد پردازان توسعه، جمعيت را موتور توسعه ناميده برخي از نظريه
تر است.  ورهاي پيراموني خليج فارس بيشي كش ميليون جمعيت دارد كه از مجموع همه

توجه و بازار مصرف غيرقابل انكار است و  معناي نيروي كار قابل كم به اين موضوع دست
ي انساني بسيار مناسبي را ايجاد كرده است كه  ي آن سرمايه كرده جمعيت جوان تحصيل

بردن  زير كشت ي بهينه عاملي باشد براي آبادي كشور، به تواند در صورت استفادهمي
برداري از منابع  راندن كويرها، بهره ها، پسها، مهار آبها، گسترش مراتع و جنگلزمين

ي  معدني، ايجاد صنايع سنگين و كليدي، گسترش آموزش علوم و فنون و در نهايت توسعه
 اقتصادي و ايجاد قدرت ملي.

 هاي ژئواكونوميك . توان3-1-3

هاي اقتصادي خاصي در سطح منطقه و جهان مزيتاز ديد ژئواكونوميك، ايران از 
هاي ارتباطي يابد كه زيرساختبرخوردار است. اين مهم وقتي اهميت دو چندان مي

تواند آهن شمال به جنوب كه مي ويژه راه آهن و به ها، راهي راه مند ايران در حوزه قدرت
كند و ظرفيت كشورهاي آسياي مركزي را به خليج فارس و شرق را به غرب متصل 

: 1389(بيكي، ارتباطي پراهميتي براي همسايگان غربي و شرقي ايجاد نمايد، به آن افزوده شود 

ي اول است. بر اساس گزارش  . ايران از جهت توليد ناخالص داخلي در منطقه در رتبه)194
براساس شاخص  2005المللي پول، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال  صندوق بين

ميليون دالر بوده است كه از اين لحاظ ايران در  744ميليارد و  554رت خريد برابر قد
يك رتبه صعود داشت  2006گيرد. ايران در سال  كشور قرار مي 180جهان بين  22ي  رتبه

 26هاي  نيز در رده 2015و  2014هاي  ي بيستم ارتقا يافت. در سال به رتبه 2007و در سال 
ي هشتم  دالر در سال، رتبه 7700. از نظر ميزان درآمد سرانه با جهان بوده است 27و 

هاي  ي آمريكايي گلدمن ساچس معتقد است: ايران از ظرفيت خاورميانه را دارد. مؤسسه
فعليت درآورد، تا سال  ها را به كه بتواند آن اقتصادي بااليي برخوردار است و درصورتي

. )194-195: 1389(بيكي، توسعه خواهد بود  رحالترين اقتصاد در بين كشورهاي د بزرگ 2050
ي چهارم جهان بود، اما پس  ميالدي در رده 2001از نظر ميزان ذخاير انرژي، ايران تا سال 

ي توليد گاز ايران نيز شايان توجه است و  هاي نه و ده نيز رسيده است. رتبه از آن به رده
ان قرار دارد. از نظر منابع زغال سنگ اين كشور پس از عربستان و روسيه در مقام سوم جه

ميليارد  146نيز ايران دهمين ذخاير جهاني را داراست. ذخاير نفتي اين كشور در حدود 
درصد كل ذخاير جهاني است و همواره براي  3شود كه در حدود  بشكه تخمين زده مي
ي  از جنبهي ميزان قدرت و سالمت اقتصاد ايران بوده است.  كننده مدتي طوالني تعيين
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 پنجم توليد ناخالص ملي كشور را تأمين كشاورزي، كشاورزي ايران كه بيش از يك
كند، در مناطق مختلف مشخصات مختلفي دارد. سطح زير كشت گندم در ايران حدود مي
ميليون  2/4ميليون هكتار آبي و حدود  2ميليون هكتار است كه از اين سطح حدود  2/6

گردان، چغندر قند  الت داراي كاربرد فني باال و باالخص آفتابباشد. محصو هكتار ديم مي
شوند اي در جنوب كشور كشت ميغرب و محصوالت باغچه و كنف در شمال و شمال

 .)1385ي ايران، شهريور (روزنامه

 . جايگاه ژئواستراتژيك4-1-3

بود و در  ترين نيروهاي نظامي در خاورميانه ايران پيش از انقالب اسالمي نيز از بزرگ
نظر داشت به جايگاه پنجمين قدرت نظامي جهان دست يابد. ايران از نظر دسترسي به دريا 

ي استراتژيك و  سمت نقطه آهن پيوسته به چنين داشتن خطوط راه وضعيت مطلوبي دارد. هم
ورودي خليج فارس (بندرعباس) باعث افزايش اهميت جايگاه ژئواستراتژيك ايران شده 

دهد كه ديگر ژئواستراتژيك فاصله و عمق خاك ايران احساس آرامشي مي است. از جنبه
هاي بزرگ چون آلمان از آن برخودار نيستند. برابر اظهارات غيررسمي ايران، اين  قدرت

با  2015كشور قصد دارد نزديك به پنجاه درصد تجهيزات نيروهاي مسلح خود را تا سال 
 13به  2007ي نظامي ايران در سال  است بودجهذكر  انواع مدرن جايگزين كند. الزم به

اساس  چهار برابر شده است. بر همين 2001ميليارد دالر رسيد كه اين ميزان نسبت به سال 
سال آينده بايد هفتاد درصد از  اند در ده اندركاران نظامي ايران نيز اظهار داشته دست

 تجهيزات نظامي مدرن شده باشند.

 وكالچر ايرانهاي ژئ . توانمندي5-1-3

ي خود را بارديگر در حال  يافته مدرنيسم دين و معنويت جايگاه از دست در عصر پست
و با پيروزي انقالب  80ي  آوردن است. آنتوني گيدنز معتقد است: در آغاز دهه دست به

شدن فرآيند سكوالريزاسيون هستيم؛ يعني فرآيند عمومي جهان  اسالمي، شاهد معكوس
. رخداد انقالب اسالمى ايران يكى از )75: 1374(گيدنز، رود پيش مي داري سمت دين به

ي بيستم ميالدي بود كه يك راه سوم و قطب سوم ي دوم سدهرويدادهاى بزرگ در نيمه
-ي كساني شد كه در پي رهايي و آزادي از چنگال اژدهاي دوسر امپرياليسمبراي همه

بازشناخت گفتمان ژئوپليتيكي متفاوت در  گشتند. انقالب اسالمي توانست باكمونيسم مي
ميان رقابت دو قطبي جهان، گفتمان ضداستعماري را ايجاد و استوار سازد. در چنين 

تري در ايجاد  محوري فرهنگ ايراني اهميت دو چندان يافته و نقش مهم شرايطي، معنويت
 قدرت پيدا كرده است.
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 . اهداف بلند مدت ايران در سياست خارجي2-3
ي خود راهبردهاي متفاوتي طراحي و تدارك  ن مانند هر كشور ديگري براي آيندهايرا

انداز  مشاهده نمود. بر اساس سند چشم 1404انداز  توان در سند چشم ديده است كه مي
ساله، جمهوري اسالمي اهداف زير را در سياست خارجي خود پيگيري  مصوب بيست

 كند: مي
ون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و ثبات در سياست خارجي بر اساس قان

 تقويت روابط خارجي از طريق:
 المللي؛ اي و بين هاي دو جانبه، منطقه ـ گسترش همكاري

 ي پرهيز از تشنج در روابط با كشورها؛ ـ ادامه
 ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم؛

 گيري از روابط براي افزايش توان ملي؛ ـ بهره
 خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي؛ با افزونـ مقابله 

 ـ تالش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان؛
 قطبي شدن جهان؛ ـ مقابله با تك

 ويژه ملت فلسطين؛ هاي مظلوم و مستضعف به ـ حمايت از مسلمانان و ملت
 تر ميان كشورهاي اسالمي؛ گرايي بيش ـ تالش براي هم

 ح ساختار سازمان ملل؛ـ تالش براي اصال
كردن اقتصادي افزايش جذب  گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه ـ بهره

آوري پيشرفته، گسترش بازارهاي صادراتي ايران و  گذاري خارجي و فن منابع و سرمايه
 انداز؛ افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم

ي تصوير روشن از انقالب اسالمي و تبيين  روابط با جهان اسالم و ارايه ـ تحكيم
دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسالمي و معرفي غني و هنر و 

 ساالري ديني؛ تمدن ايراني و مردم
ي كشورهاي اسالمي و كشورهاي دوست منطقه به يك  ـ تالش براي تبديل مجموعه

 آوري و صنعتي؛ اي اقتصادي، علمي، فن قطب منطقه
ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در مجامع جهاني و 

 المللي؛ هاي فرهنگي بين سازمان
ـ تقويت هويت اسالمي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي 

(متن سند ي ملي  نان در توسعهدر ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آ
 .)http://www.dolat.ir/PDF/20years.pdfانداز جمهوري اسالمي ايران  چشم
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انداز بلند  دهد كه ايران در چشم هاي ايران در منطقه نشان مي ها و خواسته تركيب داشته
كه از ديد تاريخي نيز  هاي بسياري را در منطقه خواهد داشت؛ كما اين مدت خود كنش

ترين بازيگر منطقه بوده است. سياست خارجي همه كشورها از جمله ايران  كنون فعالتا
گري با ديگر كشورها در جهت كسب حداكثر منافع موردنظر خود است. با  دنبال كنش به

تواند اشكال مختلفي داشته  گري ايران مي اي، كنش ها و اهداف منطقه در نظر داشت توانايي
تواند به ايجاد ائتالف و  ها هم مي بار آورد. اين كنش فاوتي بهباشد و مسلماً نتايج مت

هاي احتماالً تند كشورهاي كوچك يا  تواند واكنش هاي دوستي منجر شود و هم مي پيمان
تواند بهترين راهبردهاي  بزرگ منطقه را در پي داشته باشد. تحليل منافع و اهداف ايران مي

 هاد كند.ممكن در جهت رسيدن به اهداف را پيشن

 ها تجزيه و تحليل يافته
چه از منابع قدرت  معني داشتن قدرت نيست و چنان والرشتاين معتقد است منبع قدرت به

چه  برداري نشود، به قدرت تبديل نخواهد شد. قبل از هرچيز بايد آن با ابزار مناسب بهره
ن حركت كند سوي آ خواهيم جهان به رو داريم را درك كنيم سپس مسيري را كه مي پيش

. )179: 1388(والرشتاين، انتخاب كنيم و در نهايت بدانيم كه چگونه در اين مسير حركت كنيم 
گويد: قدرت ملموس از نوع سخت ممكن است در آراي ديگران  ژورف ناي نيز مي

نتايج دلخواه رسيد.  توان بدون استفاده از تهديد و پاداش نيز به تأثيرگذار باشد، اما گاهي مي
هايش را تحسين  طور مثال؛ ممكن است كشوري به اين دليل كه ديگر كشورها ارزش به

دهند، به نتاج دلخواه خود در امور سياسي دست پيدا  كنند و آن را الگوي خود قرار مي مي
بر  جويانه تر و مبتني هر ميزان رويكرد واحدهاي سياسي همكاري . به)43: 1383(ناي، كند 

هاي فرهنگي  سازي زيرساخت تري براي متوازن هاي مطلوب زمينه همبستگي راهبردي باشد،
شود  المللي فراهم مي ي بين اجتماعي كشورهاي منطقه و ارتقاي سطح تعامل در حوزه

)Mearsheimer, 1993: 36(جويانه  المللي در فضاي همكاري بين-اي . اگر تعامل سيال منطقه
ارجي كشورهاي منطقه متوازن هاي تأثيرگذار در سياست خ شكل گيرد، زيرساخت

شود و  شوند؛ اين امر منجر به تداوم الگويي در سياست خارجي كشورهاي منطقه مي مي
قطعيت از گفتمان مسلط صحبت كرد. اين فرايند فرصت  توان به دهد كه ديگر نمي نشان مي

(برزگر، د آور اي در حال ظهور فراهم مي قدرت منطقه اي به خوبي براي تبديل بازيگران منطقه

هاي داخلي خود با فرايندهاي عمومي  . اگر كشورها بتوانند بين اهداف و ارزش)141: 1385
هاي امنيت ملي  وجود آورند، هزينه هايي از سازگاري و اجماع را به الملل جلوه سياست بين
 .)494: 1393(رحماني، ميزان محسوسي كاهش خواهد يافت  كشورها به
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اي است كه اين كشور را قادر  گونه هاي مختلف به بخشهاي ايران در  توانمندي
بسا بازيگري فعال و تأثيرگذار باشد. اهداف  سازد در پيرامون خود بازيگري كرده و چه مي

چه در اين شرايط  بيني كرده است. آن سياست خارجي ايران نيز اين وضعيت را پيش
ان كه گفته شد، ايران چن يافتن به اين جايگاه است. هم اهميت دارد چگونگي دست

تواند به جايگاه اول منطقه دست پيدا كند؛ اما حفظ اين جايگاه و تداوم  خواهد و مي مي
ي  حضور منطقه اي ايران مستلزم در نظر گرفتن شرايط و معيارهاي مختلفي است. در مقدمه

. با يافته به جايگاه اول اقتصادي .. دست«انداز آمده است ايران كشوري است  سند چشم
افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي  تأكيد بر جنبش نرم

 در ادامه چنين آمده است:». سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
ساالري  بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم الهام«

يشي و پويايي فكري و اجتماعي ي اخالقي، نواند ي كارآمد، جامعه ديني، توسعه
هاي امام  اي بر اساس تعاليم و انديشه گرايي اسالمي و منطقه تأثيرگذار بر هم

 ».خميني(ره)
اي  شده براي قدرت منطقه درستي بر معيارهاي تعريف چه در اين دو بند آمده است به آن

. تأكيد بر توليد علم، اي انطباق دارد شده براي رهبري قدرت منطقه و نيز بر معيارهاي ارائه
ترين عبارت  ديگر مهم سو و از سوي هاي اقتصادي از يك رشد اقتصادي و ارتقاي شاخص

چيزي كه طراحي كرده  ، نشان از اين دارد كه ايران اگر همان»بخشي الهام«اين مقدمه يعني 
ست آورد. د اي را بدون چالش به تواند تا حد زيادي رهبري منطقه درستي اجرا كند، مي را به
تواند در مدار  بخشي مي بخشي جزوي از ماهيت انقالب اسالمي است؛ الهام الهام

بخشي  اي تأثيرگذار باشد. الهام گرايي تعامل، تعارض و رقابت بازيگران منطقه همكاري
تري دارد. در قدرت نرم هدف نهايي اعمال قدرت با شيوه و  نسبت به قدرت نرم مفهوم عام

بخشي محدود به  بخشي دعوت به حق اولويت دارد. الهام ما در الهامروش جديدي است، ا
هاي كالن جمهوري  همين دليل كاربرد آن در سياست زمان و مكان خاصي نيست؛ به
بخشي با مفهوم رهبري  الهام )147: 1389پور،  (قهرمانتر است.  اسالمي از قدرت نرم بسيار بيش

اي بود، تناسب دارد و از طريق ديپلماسي  منطقههاي ابراز قدرت در سطح  كه يكي از شيوه
گيري از ابزارهاي متنوع در  بخشي مستلزم بهره باور رحماني، الهام شود. به عمومي عملي مي

هاي مختلف تعامل است. كارآمدي و ناكارآمدي كشورها در اين حوزه به كيفيت  حوزه
سازي در  . محور اصلي قدرت)498 :1392(الملل بستگي دارد  ها با منطقه و سطح بين تعامل آن

شود. هرگاه تعامل شكل  الملل براي تمامي كشورها از طريق تعامل حاصل مي سياست بين
ي ارتقاي سطح و بازسازي روابط حاصل خواهد شد. چگونگي اين فرايند به  گيرد، زمينه
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لل الم بخشي در منطقه و سطح بين هاي الهام درك كارگزاران سياست خارجي از ضرورت
عنوان نمونه حمايت از مستضعفان يكي از شعارهاي اصلي  . به)500: 1383(كالينز، بستگي دارد 

كار گرفته شود.  خوبي به بخشي به تواند در موضوع الهام انقالب اسالمي بوده است كه مي
ي مستضعفان و محرومان منطقه داشته باشد،  اي از همه جانبه چه ايران پشتيباني همه چنان

اي  هاي منطقه باشد. اين مهم تا اندازه ها و حتي دولت بخش بسياري از ملت اند الهامتو مي
 شود. اكنون انجام مي هم

شده تعامل و  گيري از الگوهاي شناخته بر بهره انداز افزون گيري سند چشم در جهت
توان رهيافت جديدي را مشاهده كرد كه از  اي، مي ي منطقه گرايي در حوزه چندجانبه

هايي از  ديگر جلوه سو بر كنش متقابل ايران با كشورهاي ديگر تأكيد دارد و از سوي يك
مقاومت در برابر تهديدهاي راهبردي را در خود ديده است. گفته شده كشورهايي كه 

بخش دارند براي تحقق اهداف خود بايد راهبرد و  گيري رهايي قدرت انقالبي و جهت
تواند بدون تغيير  . اين راهبرد حتي مي)Ryan Karig, 2006: 114-115(مخاطبان جديد پيدا كنند 

ي رهنمودهاي  كه انقالب اسالمي در سايه -در موازنه و تعادل قدرت رخ دهد. امام خميني 
يك رهبر كاريزماتيك بود كه نه از راه فشار و زور و نيرو كه با  -ايشان به پيروزي رسيد 

ب را به پيروزي رساند و تأكيد سند براي ها و نخبگان، انقال جذب و جلب نظر توده
يابي به اهداف آن بر اساس تعاليم و انديشه هاي امام خميني(ره) در اين زمينه بسيار  دست

گشاست. به اعتقاد امام خميني، يكي از عوامل صدور انقالب اسالمي، تأكيدبر حفظ  راه
ستيز دارد  طلب و ظلم التطلب، عد ي معنوي و اسالمي انقالب ايران كه روحي حقيقت جنبه

معناي صدور اين معنويت است، نه جنگ و حمله براي كشورگشايي  و صدور انقالب به
 .)57: 13(امام خميني، جلد 

در دنياي امروز مسائل مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با هم پيوند دارند 
ي فكري  شوري بتواند سامانهراحتي از هم جدا كرد. اگر فرهنگ ك ها را به توان آن و نمي

تواند به دستاوردهاي مهم و موثري در سياست  اي طرح كند، مي جديد، منطقي و سنجيده
كه در بخش نظري گفته شد، ايران بايد راه و روشي را در داخل  الملل دست يابد. چنان بين

پذيرش  اسالمي فراگير و مورد - طراحي و در بيرون تروج كند كه داراي مضامين اخالقي
كه تاكنون نشان داده است،  چنان هاي سياست خارجي ايران هم عمومي باشد. رويكرد كنش

هاي بزرگ و  ي جهان بر عدم وابستگي راهبردي به قدرت بايد ضمن تعامل مستقل با همه
هاي پيرامون ايران و در راستاي منافع منطقه باشد. وجه  تر با كشورها و ملت پيوند بيش

هاي پيشين، تالش براي تبديل ايران به پايگاه مستحكم  اسالمي از نظامتمايز جمهوري 
(متن پيام ي حاكميت و تمدن اسالمي از طريق تجلي هنجارهاي اسالمي و انساني است  انديشه

 .)17/9/1387ي عظيم حج:  رهبر معظم انقالب به كنگره
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ن نفوذ و سلطه و بخشي راه مناسبي براي جلوگيري از القاي گفتما طرح گفتمان الهام
هراسي است. براي تلقي  امپراتوري توسط دشمنان و راهي براي پيشگيري از ترويج ايران

بخشي بايد از هر روشي كه يادآور سلطه و نفوذ است، دوري كرد؛  اقدامات ايران به الهام
ي كارگيري ابزار قدرت را پيدا نمود. برا عبارتي بايد توان جذب كشورهاي ديگر بدون به به

ها حرفي براي گفتن داشته باشد. پيشرفت علمي و فني،  ي زمينه كار ايران بايد در همه اين
تر، نظام سياسي  رو و شايد از همه مهم اقتصاد و صنعت پويا و مولد، توليدات صنعتي پيش

تواند به الگوي  بر مشاركت عمومي و رأي همگاني، كليدهايي است كه ايران را مي مبتني
هاي منطقه از اين نكته باشد  يافتن كشورها و ملت ساز اطيمنان ديل كرده و زمينهاي تب منطقه

دنبال رفاه خود و منافع همگاني منطقه و گسترش عدالت و ايجاد فرصت براي  كه ايران به
 كشورهاي منطقه است.

هاست در ابعاد  ي سياسي و فرهنگي درازمدت كه قرن ايران كشوري است با پيشينه
مختلف فرهنگي و سياسي باليده است. در قرن بيستم نيز در اوج جنگ سرد، ايران 

هاي منطقه  ها و گروه سرگذاشته كه الگوي بسياري از ملت ترين انقالب قرن را پشت بزرگ
شود نفوذ ايران  شده و موجب مي مام خاورميانه پذيرفتهقرار گرفته است. الگوي ايران در ت

اند ايران به مركز ثقل  گران ابراز كرده ازپيش افزايش يابد. برخي تحليل در منطقه بيش
ي تمدن و فرهنگ غني در كنار  . پشتوانه)Rubin, 2013(جاذبه در منطقه تبديل شده است 

هاي انساني، ظرفيت و قابليت الزم براي  هايي از خردورزي ديني، اجتهاد پويا و ارزش جلوه
بخشد.  اي به جمهوري اسالمي ايران مي هاي منطقه يابي و تأثيرگذاري در سياست جايگاه

گيرد كه از ابتدا نشاني  الگوي ارزشي ايران به اين دليل مورد توجه مردم ستمديده قرار مي
ها قرار گرفته است.  قبال آنهاي محرومان و مسلمانان جهان را داشته، و مورد ا از آرمان

بنابراين انتقال مفاهيم و هنجارهاي تأثيرگذار در سياست جمهوري اسالمي از طريق 
اي دارند.  بخشي رهبري منطقه نهادهاي اجرايي، اهميت و تأثيرگذاري بسياري در الهام

ش ترين نق هاي فرهنگي ايران در كشورهاي همسايه بيش نهادهاي فرهنگي مانند نمايندگي
بخشي را بايد در ادبيات مربوط به قدرت نرم  هاي نظري الهام دارند. ريشه  را در اين زمينه

 وجو كرد. جمهوري اسالمي جست
بخشي منبع  سازد. الهام هاي الزم براي اثربخشي بر منطقه را فراهم مي قدرت نرم زمينه

بيني  بر جهان مبتنياش را نيز  بخش الهي است و مقصود نهايي هاي الهام هنجارها و ارزش
ي  كند. در اين فرايند رهبري از طريق هدايت افكار و اذهان با ارائه الهي خود تعيين مي

ها  الگوي كارآمد و فراتر از الگوهاي موجود براي برآوردن نيازهاي مادي و معنوي انسان
تار و افكار مثابه ابزاري براي كنترل رف آميز و فريبنده به گيرد و تبليغاتي اغراق صورت مي
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تواند با تشكيل اتحادها و  . سوي ديگر اين رويكرد مي)488: 1392(رحماني، ديگران نيست 
ي اين كار اين است  اي متشكل از نخبگان علمي و غيرعلمي انجام شود. الزمه ائتالف منطقه

ها دست يابد و زمينه را چنان  ي رشته چنان پيشرفتي در همه كه از لحاظ علمي ايران به
ي  پژوهاني از منطقه و جهان شود. سابقه هاي ايران محل رجوع دانش راهم كند كه دانشگاهف

 چنين تحوالت علمي در تاريخ تمدن ايران فراوان وجود دارد.
تري در ايجاد صلح و ثبات سياسي  تواند و بايد نقش پررنگ ي سياسي، ايران مي از جنبه

فارس و خاورميانه همواره داراي منازعات  خيز خليج ي بحران در منطقه ايفا كند. منطقه
وفصل، مديريت يا تغيير شكل  تواند براي حل خوبي مي كوچك و بزرگ است و ايران به

هاي خوبي را براي پذيرش  پسند ارائه كند و از اين راه فرصت منازعات ابتكارات همه
ايد بتواند اي ب چنين كشور مدعي رهبري منطقه رهبري خود در منطقه فراهم آورد. هم

اي ايجاد كند  كم ائتالف يا اتحاد يا حتي سازمان (اقتصادي، فرهنگي يا سياسي) منطقه دست
سمت مطلوب خود هدايت  و خود در رأس آن قرار گيرد تا بتواند كشورهاي ديگر را به

 نمايد.

 پيشنهادها
و  در كنار هنجارسازي -مند است  كه يك ابزار ژئوپوليتيك قدرت -پردازي  مفهوم

گاه با  بي و ها گاه اي است؛ قدرت هاي جهاني و منطقه هاي قدرت سازي، يكي از ويژگي قاعده
طور  برند. به پيش مي اي خود را به هاي جهاني و منطقه طرح اصطالحاتي خاص سياست

يكي از عباراتي بود كه جرج بوش در ابتداي قرن  "محور اهريمني"نمونه؛ اصطالح 
هاي خود در خاورميانه ايجاد كرد و از اين راه،  برخي برنامه ويكم براي پيشبرد بيست

اي است كه  اندازه ي تمدني و تجربيات سياسي ايران به اهداف خود را عملياتي نمود. پيشينه
بر  برداري كند. جمهوري اسالمي نظامي ارزشي و مبتني بتواند از اين ابزار ژئوپوليتيك بهره
بنابراين در سياست خارجي نيز بايد اين تمايز تجلي پيدا  شعارها و معيارهاي فرهنگي است؛

ي  چيزي است كه همه كردن اهدافي مانند تغيير در موازنه و تعادل قدرت، همان كند. دنبال
بخشي ندارد. با اين نگاه بيش  كنند و تناسبي با رويكرد الهام كشورهاي ديگر نيز دنبال مي

هاي ارزشي و فرهنگي هستند كه عامل و  جاذبهاز تهديدات نظامي و فشارهاي اقتصادي، 
همراه دارند. نفي ظلم و  آيند و الگوبرداري ديگران را به حساب مي شاخص قدرت به

هاي انقالبي ايرانيان است. منتهي اقدامات  هاي اسالمي و از ارزش پشتيباني از مظلوم از آموزه
گرفتن منافع و  الً باعث ناديدهاحساسي يا واكنشي براي برپاداشتن اين اصل ارزشي، احتما

گيري آنان را در پي خواهد  شود و جبهه اي مي هاي ژئوپوليتيك رقيبان منطقه مطلوبيت
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هاي منطقه در شكل موجود  داشت. نخستين قدم در اين راه اين است كه موجوديت رژيم
ي تهديد تأثير القائات خارج ها تحت رسميت شناخته شود تا اين رژيم جز اسرائيل) به (به

مستقيمي از جانب ايران متوجه خود نبينند. غيرممكن است رژيمي در منطقه از ايران 
بر  گرفتن ادبيات سازنده مبتني زمان نقش رهبري اين كشور را بپذيرد. درپيش بهراسد و هم

اي، يكي از  الملل (با درنظرداشتن منافع ملي) و تضمين ثبات منطقه حقوق و قوانين بين
شدن جهان كه از ابتدا يكي  قطبي اي است. مقابله با تك يابي به اهداف منطقه ستهاي د شيوه

 از اهداف ماهيتي انقالب اسالمي ايران بوده، روش مناسبي براي اين كار است.
ي  هاي موجود منطقه و ارائه المللي نيازمند شناخت كامل وضعيت ابتكارات سياسي و بين

بخشي  آميز سياست الهام اولين نياز براي اعمال موفقيت هاي فراگير است؛ بنابراين، حل راه
هاي جاري منطقه و جهان  جمهوري اسالمي ايران در خاورميانه، شناخت و درك واقعيت

ي ديگري است كه  رسميت شناختن منافع متقابل كشورهاي منطقه، مؤلفه است. درك و به
جانبه كسب و  طور يك خود را بهگذارد. اگر كشوري بخواهد منافع  بخشي تأثير مي در الهام

ترديد بخشي از منافع ديگران را پايمال خواهد كرد و با رويكرد رهبري  عملياتي كند، بي
گيري  بخشي و الهام اي در روند الهام كننده متناقض خواهد بود. منافع متقابل نقش تعيين

ت خارجي ايران بخشي در سياس كند؛ لذا موفقيت الهام كشورها در سياست خارجي ايفا مي
در منطقه مستلزم شناخت دقيق اهداف و منافع ملي خود و ديگر كشورهاي منطقه است. 

زني قابل انجام  درك متقابل تضادها، تعارضات و منازعات از طريق مذاكره، مصالحه و چانه
گرايي است  ي ديگر، چندجانبه طور پيوسته دنبال شود. مؤلفه است كه بايد از سوي ايران به

دليل  محور اصلي تعامل، همكاري، مشاركت و نيل به نتايج مشترك سياسي است. به كه
جانبه و  اي ديگر امكان مديريت و هدايت يك تغيير و تحوالت در مناسبات جهاني و منطقه

رو جمهوري اسالمي نيز ناگزير است  دوجانبه ديپلماسي براي كشورها وجود ندارد؛ از اين
اي بهره بگيرد.  المللي و منطقه كرد چندجانبه در امور بينشدن از روي در عصر جهاني

گرايي  گرايي و مستلزم اقدامات چندجانبه است. چندجانبه گرايي فراتر از هم جانبه چند
تواند با  تواند ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي داشته باشد، مي كه مي بر آن عالوه
 عمال شود.هاي مختلف تشويقي و تنبيهي نيز ا شيوه

بخشي، اعتمادسازي بر اساس الگوهاي تعاملي  هاي الهام زمينه يكي ديگر از پيش
منظور تعامل بين كشورهاست؛ از اين فرايند براي افزايش و  جويانه و اراده به همكاري

سازي اهداف، نيات و  از طريق شفاف -ارتقاي ثبات در روابط و مناسبات بين كشورها 
شود. اعتمادسازي يكي از  استفاده مي -اطالعات و گسترش ارتباطات اقدامات در تبادالت 

كردن سوءظن، عدم اطمينان و اعتماد  اي ايران در برطرف اركان ضروري ديپلماسي منطقه
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 ايران و
 يابيراهبردهاي دست
 ايبه رهبري منطقه

 )136تا  117( 

هراسي كه از ابتداي پيروزي  . ايران)62: 1385(بالمي: بر روابط ايران و اعراب است  حاكم
تواند از بين  يران بوده است، از طريق اين سياست ميانقالب اسالمي در دستوركار دشمنان ا

بخشي در سياست خارجي كشورها، گسترش  برود. يكي از عوامل اعتمادسازي و الهام
تواند از سوي نخبگان علمي و سياسي  ها و نخبگان است. اين ارتباطات مي ارتباط بين ملت

 ها و تعامالت پديد آيد. كنش هاي اين هاي اقتصادي و فني زمينه ايجاد شود يا با همكاري
اي و  از داليل شكست نسبي قدرت نوظهور در رسيدن به اهدافش در حاكميت منطقه

طور خاص  شان، و به ها نزد پيروان رفتن كامل يا نسبي مقبوليت رهبري آن جهاني، از دست
هاي نوظهور نيز مانند هر رهبر ديگري براي رسيدن به  كشورهاي همسايه است. قدرت

هاي مادي و  ها و مشوق شان، بايد به پيروان بالقوه خود انگيزه بوليت طرح رهبريمق
پيرو تأكيد دارد: اگر -شده در بخش دو بر پيوند رهبر ي ارائه اي عرضه كنند. فرضيه انديشه

يك قدرت نوظهور منافع اقتصادي و يا باورهاي اعتقادي كشور ديگر را در طرح رهبري 
ر ديگر تقسيم مجدد قدرت مطلوب قدرت نوظهور را خواهد خود در نظر بگيرد، كشو

پذيرفت و از رهبري آن پيروي خواهد كرد. اين اصل مهمي است كه بايد در هر نوع 
 ي جمهوري اسالمي ايران در نظر گرفت. هاي آينده گذاري براي افق سياست

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي (بررسي موردي: جنوب غرب  ژئوپليتيكي و نظام قدرت منطقه). وزن 1385اعظمي، هادي ( .1

 .8و  7آسيا). فصلنامه ژئوپليتيك، شماره 
 ). سياست خارجي ايران در عراق جديد. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك.1385برزگر، كيهان ( .2
شگاه امام ). قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران؛ مطاله موردي لبنان. تهران: دان1389بيكي، مهدي ( .3

 صادق(ع).
). امپراتوري، سلطه و رهبري، توسعه؛ چارچوبي تحقيقي براي مطالعه 1393دسترادي، ساندرا ( .4

اي ايران قدرت نوظهور). تدوين محمدباقر  هاي منطقه اي (برگرفته از كتاب قدرت هاي منطقه قدرت
 خرمشاد. تهران: انتشارات عملي فرهنگي.

اي جمهوري اسالمي ايران،  بخشي در رهبري منطقه الهام هاي ). نشانه1393رحماني، هما ( .5
 .3، شماره 44فصلنامه سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 

اي. فصلنامه راهبرد دفاعي، سال پنجم،  هاي قدرت منطقه ). شاخص1386عسكري، محمود ( .6
 شماره هجدهم.

 ي عالم. تهران: اميركبير. ). قبله1371فولر، گراهام ( .7
هاي كالن جمهوري  بخشي بر قدرت نرم در سياست ). تقدم الهام1389پور، رحمان ( قهرمان .8

 .28اسالمي ايران در جهان اسالم. فصلنامه راهبرد دفاعي، سال هشتم، شماره 
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ها. ترجمه: كوروش بايندر. تهران: دفتر  ). استراتژي بزرگ، اصول و رويه1383كالينز، جان ( .9
 مللي.ال مطالعات سياسي و بين

 شناسي. ترجمه: منوچهر صبوري. تهران، نشر ني. ). جامعه1374گيدنز، آنتوني ( .10
). رويارويي غرب معاصر با جهان اسالم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 1387متقي، ابراهيم ( .11

 اسالمي.
 http://www.dolat.ir/PDF/20years.pdfمتن سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران:  .12
الملل. تهران: مركز  ). تبيين نوين بر مفهوم قدرت در سياست و روابط بين1378مطهرنيا، مهدي ( .13

 چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
ي مطالعات  ميرطاهر. فصلنامه ي: سيدرضا ). كاربرد قدرت نرم. ترجمه1383ناي، جوزف ( .14

 .6راهبردي، سال دوم، شماره 
هاي جهاني. ترجمه: حسين عسگريان. تهران:  اي بر تحليل نظام ). مقدمه1388والرشتاين، امانوئل ( .15
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 مكانة الخالفة اإللهية لإلنسان والقدوة اإلسالمية المتقدمة
 

95Fقدرةاهللا القرباني

1 
 : الخالصة

ألنجافي الحقيقة إذا قلنا إن القدوة اإلسالمية المتقدمة والملهمة من التعاليم اإلسالمية تنظر 
سواء ولهذا فإن فهم معرفة اإلنسان لهذا القدوة يعتبر الى حياة اإلنسان في البعد المادي والمعنوي 

وقد رسم القرآن الكريم الخطوط العريضة للمبدأ والمعاد والمسيرة التكاملية  ،من األهمية بمكان
لإلنسان وأوضح العلة من وراء  للحياة اإلنسانية وذلك من خالل طرحه لتعاليم الخالفة اإللهية

الحكومة اإللهية وبين النتائج التي تترتب على ذلك ومن  جدارة اإلنسان وقدرته على تولي
األنموذج على هذا األمر هو تسخير بقية الموجودات له وإستعمالها في تمشية قابليته 

والشك فإن هذه المسالة التي تحمل هكذا سعة ورصيد عالي ومؤسسة على  ،وإحتياجاته
منطلقات موضوعية يمكنها أن تمنح معنى خاصاً الى القدوة اإللهية المتقدمة ويجب على 
اإلنسان الذي يعتبر خليفة اهللا في األرض في هذه العملية أن يسخر جميع النعم التي أنعمها 

فسه من الناحية المادية والمعنوية وإختزال وجوده على الجادة البارئ عز وجل من أجل تطوير ن
الصحيحة وفي نفس الوقت أن يكون مسؤوالً في عدم األستفادة المفرطة منها وعليه فإن 
الخالفة اإللهية لإلنسان تؤيد جدارته ومسؤوليته على ضرورة السعي الجاد ألجل التطور 

  .ية واإلجتماعية للحياة اإلنسانيةوالتعالي في جميع األبعاد المعنوية والفرد

 :يةالمصطلحات االساس
  .األختيار ،العقل ،القدوة اإلسالمية ،التطور والتقدم ،الخالفة اإللهية

 

                                                      
 .)(qorbani48@gmail.com  في قسم الفلسفة جامعة الخوارزمي طهران معيد. 1
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األفق الرحب والتدبير والحنكة السياسية القدوة المثالية للتنمية المتعالية 
 للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

96Fرضا صدراعلي

1 
 : الخالصة

األفق والحنكة والتدبير السياسي المثالي للتنمية الطوبائية واإلبداعية المتعالية على  يشتمل
األفق الوسيع والحنكة المثالية للتنمية واإلزدهار المطلوب في الجانب اإلقتصادي والسياسي 
والثقافي فيكون هو حجر الزواية واالساس في حصول تلك العملية ودفعها الى األمام وتشمل 

مجاميع كبيرة تضم أقسام من  القدوة التفصيلية لألفق والتدبير والحكمة المتعلقة ايضاً على:دائرة 
ثالثة محاور إقتصادية وسياسية وثقافية وينضوي تحتها ثالثة مجاميع واسعة وهي فردية 
وجماعية وإجتماعية فتحصل حينئذ عملية التناسب والتالئم بينها وبين تداعيات وإفرازات 

الجانب النظري (ويشمل األفق والتدبير والحنكة على آليات تفسيرية علمية  .دبيراألفق والت
التطبيقي التخصصي  -الجانب االستراتيجي (والترويج العملي  )الفلسفي الكالمي والفقهي الحقوقي

 -الجانب التنفيذي(تحقق الهدف  )العام الشعبي والخبرة واإلدارة العامة ،وفوق التخصصي النخبوي
والترتيب والمراقبة والتزامن في ذلك مع التخطيط للمستقبل  ،وحتى القياس والمسير )اءوالبن

وتأخذ المقالة هذه على عاتقها مسؤولية ترتيب وتنظيم ورسم وكتابة أهم تلك األفاق والتدابير 
 .المطلوبة

 :يةالمصطلحات االساس
  .المتعالي ،التعادل ،التنمية ،القدوة ،السياسة ،التدبير والحكمة ،األفق

                                                      
 .)sadra@ut.ac.ir( . معيد في كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة طهران1
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 التنمية والمجتمع الفاضل والمثالي
 

97Fرضا شجاعي زندعلي

1 
 : الخالصة

اليختلف إثنان بإن التنمية تعني الحركة اإلجتماعية وسوقها صوب المطلوب والمقصود 
وعلى هذا األساس اليمكن الغور فيها ومتابعتها بالشكل المناسب بمنأى عن بحث الغايات 

وكان واحد من المفاهيم التي طرح في الرؤية اإلجتماعية للسلف هو مفهوم  ،والتطلعات
ولم يأخذ هذا الموضوع مكانته المناسبة والبحث المطلوب في  "المجتمع الفاضل والمثالي"

ومن دافع الوصول الى القدوة  -والشك فإن التطرق لموضوع التنمية  .العلوم اإلجتماعية الحديثة
 .صة دراسة مقصودها وفحواها وذلك بعد تجاوز التقليد واألعراف الموروثةيمنحنا فر -االصلية 

إن المجتمع الفاضل والمثالي وحسب التعاليم اإلسالمية فإنه وقبل أن يكون مبيناً للهدف فهو 
يرسم خارطة الطريق والمسلكية الناجعة والصحيحة ومن هنا تكون غاية ومقصود الدين هو 

ثم  .المنشود واألعتماد على طاقاته وإمكاناياته الذاتية في بناء نفسهوصول اإلنسان الى الكمال 
إن كان الهدف من وراء التنمية هو تحقيق المجتمع الفاضل والمثالي إذن يمكن األستفادة من 

اإلرتقاء بالمستوى الفاضل والمثالي للفئات والشرائح اإلجتماعية وتهيئة المناخ  :ذلك في معنيين
ناه هو الجهوزية العالية لذلك المجتمع وأستعداده الكبير للقيام بمختلف المهام ومع .المساعد لها

بالطبع  .وتسهيل مهمة دخوله وإستخدامه في التخطيط ورسم الخطوط العريضة في عملية التنمية
  .مع وجود شرط إعادة النظر في وضع الهدف ومرتكزاته ومؤشراته ورفع مستوى التوقعات منه

 :يةسالمصطلحات االسا
  .النظام القيمي ،الفلسفة اإلجتماعية ،الكمال اإلنساني ،المجتمع الفاضل والمثالي ،التنمية

 

                                                      
 .)Shojaeez@modares.ac.ir( أستاذ مساعد في جامعة تربية المعلمين. 1

mailto:Shojaeez@modares.ac.ir
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 مقارنة المباني واألسس لمعرفة اإلنسان المتطور وعملية التنمية والتوسعة
 في النظرية اإلسالمية والنظرية الليبرالية الديمقراطية

 حسن رحيمي روشن
98F

1 
99Fالسيدة فاطمة الحسيني

2 
 : الخالصة

من المؤكد فإن األشخاص وآحاد المجتمع هم المحرك والمد االساسي لحركة كل مجتمع 
يصبوا ويرنو للوصول الى قمة سلَم التطور والتسامي والرفعة ومع إن المجتمع يستطيع أيضاً وعن 

أو بطئها  "الفرد"طريق المؤسسات والمنظمات اإلجتماعية أن يكون سبباً في تسريع خطى 
اليمكن بحال من األحوال إنكار حقيقة مفادها إن تاثير وتوجيه تلك المؤسسات  ولكن

ويمكن تحقق  ،والمنظمات اإلجتماعية ترتبط في نهاية المطاف مع حركة األشخاص وفعالياتهم
وفي الحقيقة والواقع فإن تطور المجتمع  .لآلحاد المجتمع "العمل"و  "اإلرادة"ذلك عن طريق 

نية وفق حركة مجموعة من األشخاص وآحاد أفراد المجتمع وايضاً فاعلية تكون مب -كعملية –
والسيما  "اإلرادة"ومن هنا تلعب  ،المؤسسات والمنظمات والمجاميع اإلجتماعية والمدنية

ويمكن أن يكون نوع التصور والتخطيط  ،كذلك دوراً مهماً واساسياً "الخواص"و  "النخب"
وعامالً قوياً في تعين مسير ومنهجية وإطار ومضمون التطور  اإلنساني وتصوراته أساساً جدياً

وبما إن نوع تعريف اإلنسان الوارد في النظامين الغربي واإلسالمي هو العامل األصلي  .والتقدم
في إيجاد البون الشاسع لهما في تحديد التوجه العام والمنهجية الكلية وايضاً لتعين مضمون 

ن هذا البحث ومن خالل تأكيده وإبراز األختالف في معرفة اإلنسان التطور والتنمية المطلوبة فإ
في الرؤية والنظرية اإلسالمية والنظرية الليبرالية الديمقراطية يوضح السبب الكامن وراء 
األختالف الحاصل في هذين النهجين بالنسبة الى هدف ومضمون التطور واما النتائج الحاصلة 

األختالف والتناقض الحاد في نوع تعريف اإلنسان هو واحد من هذا البحث فحصيلتها هو إن 
من أهم وأكثر العوامل تاثيراً في تعين وتحديد نوع التطور والتقدم في الرؤية والنظرية اإلسالمية 

 .الديمقراطي) -والغرب (اللبرالي 

 :يةالمصطلحات االساس
  .الليبرالي الديمقراطي ،اإلسالم ،معرفة اإلنسان ،التكامل ،التنمية ،التطور والتقدم

                                                      
 (roushan1390@yahoo.com). أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية جامعة أبو علي سينا. 1
 طالبة في مرحلة الماجستير في قسم النظرية اإلسالمية السياسية جامعة أبو علي سينا. 2

     .(f.hos2020@gmail.com)  
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 "االفاق المستقبلية للتطور"دراسة مقارنة مضمون بنود ومسودة وثيقة 
 في مجال السياسة الخارجية والدفاعية واألمنية 

100Fإيران غازي

1 
101Fأعظم مالئي

2 
 : الخالصة

نظراً لألهمية المتصاعدة والمتنامية لعملية التنمية وتوسعتها نرى اليوم إن معظم الدول 
والبلدان تخطط وتبرمج لمدة طويلة اآلمد من أجل تقديم تصوراً متكامالً عن المستقبل 

لكي تتوالف مع مواكبة التنمية والوقوف على حثياتها وسماتها المتميزة وبالتالي  ،المطلوب لها
التعامل مع الحركات األقليمية والعالمية بالصورة الصحيحة وعليه اليمكن استثناء الجمهورية 

لذلك عمل علمائها وباحثيها الى كتابة المسودة  ،سالمية اإليرانية من هذه القاعدة العامةاإل
األنموذج األساسي) ويشتمل على بنود (األولية لألنموذج اإلجمالي لتطور وتقدم هذا البلد 

إفق التطور والتقدم "وقد إنتخبت هذه المقالة  .األسس والتطلعات والرسالة واألفق والتدبير
من بين تلك المواضيع وسعت ومن خالل عرضها لتحليل المضمون وايضاً إيجاد  "تقبليالمس

المقارنة بينها وبين ثالثة دول هي تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية الى نقد وتحليل ذلك في 
جانب السياسة الخارجية واالمن الوطني واما اهم ماستخلصته هذه المقالة من نتائج فكانت هي 

ذه المسودة من جانب المضمون وميزان عملية األبتكار والخالقية والتجديد فيها ضعف بنود ه
وتطرقت المقالة الى حالة الرتابة  .كما هو الحال في الضعف الموجود في مسودة دولة ماليزيا

والنقص في وثائق ومسودات البلدان األربعة من حيث التنسيق والتالئم مع المسائل العلمية 
ع وحسب ماجاء في هذه المقالة فقد بقت تركيا وماليزيا من البلدان اإلسالمية المعاصرة وبالطب

التي لم تجد لها التعريف المطلوب والمناسب لعملية التخطيط الخاص في مجال التعامل مع العالم 
اإلسالمي في الوقت الذي نرى إن مسودة الجمهورية اإلسالمية قد أولت أهمية قصوى في 

مية وأعطتها توجهاً أكثر من سائر المسائل الوطنية واألستراتيجية خصوص المسائل اإلسال
 .الثقافية اإليرانية

 :يةالمصطلحات االساس
  .تحليل المضمون ،السياسة الخارجية واألمنية ،اسلوب المقارنة ،التقدم ،التطلعات
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 إطار إستراتيجي للوصول زيادة التفاهيم واإلنسجام:
 الناجعةالى الدبلوماسية الثقافية 

102Fبور الدشتكيعلي قربان

1 
 : الخالصة

والتي تعتبر بمثابة  "بقدوة وإنموذج زيادة التفاهم واإلنسجام"تتناول هذه المقالة التعريف 
اإلطار العام المتبع لألستراتيجية الخاصة بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية وبالنتيجة الوصول الى 

وجاء اإلهتمام وتسليط الضوء عليها وذلك بعد نمو وتطور  .الدبلوماسية الثقافية التي تصبو لها
الجانب الثقافي ودوره األساسي والفعال في المسار السياسي الدولي وتغير الوجوه والرؤى 

وقد تبلورت وتشكلت القدوة لزيادة التفاهم واإلنسجام على قاعدة  .المتعارفة الرسمية للثقافة
كة وفي ظل األجواء الجغرافية والثقافية العصرية وفي إطار القواسم الثقافية والتاريخية المشتر

وتنم على حالة  "الزيادة"وفي هذا اإلطار العام فقد تدل عملية  .الدبلوماسية الثقافية الجديدة
النشاط والعمل الجمعي وتشير الى إن األعضاء ليس أحدهم أفضل من اآلخر وإنما الجميع 

رك وسوف ينالون األهداف المنشودة والمبتناة على الكرامة سواسيه في دائرة أفق التفاهم المشت
وبطبيعة الحال فإن المنفذين والقائمين على هذه األطروحة والقدوة هم من النخب  .اإلنسانية

الحوزوية والجامعية المختصين بالجانب الثقافي ويحسبون في خانة أولئك الذين لهم باع 
والشك  .ة الرسمية والسياسة الدبلوماسية الثقافيةوخلفية طويلة في رسم وتنضيج الدبلوماسي

إيجاد حالة من المداراة  :فإن األهداف التي تبتغيها القدوة واإلنموذج الخاص بالتفاهم هي
والتعايش السلمي وتحكيم آواصر األخوة واإلستفادة العادلة من البيئة واألكتفاء الذاتي والعدالة 

بالمراحل التطبيقية  ،وبعد طرحها األطر والقواعد العملية اإلقتصادية وأهتمت المقالة المذكورة
وذلك في ظل كتابة بنود مسودة وثيقة إنموذج وقدوة الجمهورية اإلسالمية  -للقدوة المقصودة 

واآلليات التي تجعلها مرتعاً خصباً لإلنفتاح على نماذج أكثر  -اإليرانية المتطورة والمتقدمة 
 .تطوراً

 :يةالمصطلحات االساس
 ،المداراة والتعايش السلمي ،إنموذج وقدوة زيادة التفاهم واإلنسجام ،الدبلوماسية الثقافية

  .اإلسالم ،إيران ،التطور
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 إيران وإستراتيجية قيادة المنطقة
  

103Fحسين الربيعي

1 
 : الخالصة

تعتبر الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من أوسع الدول المطلة على الخليج الفارسي وأكبر دول 
في منطقة الشرق األوسط من حيث المساحة والنفوس ومن هذا المنطلق فلها إستعابية ومكانة 

بعنوان دولة كبرى ذات قدرات وقوى  -كبيرة وحساسة كي تلعب دوراً مهماً في المنطقة 
وبالطبع فقد أذعنت بلدان ودول تلك المنطقة  .ستمرار في ذلك المضمار واإلتجاهواإل -عظيمة

ومع زيادة قوة ايران األقليمة واختالل قوى  .والمحيط الدولي بتلك الحقيقة والدور المهم لها
بإعتبار إنه  ؛التوازن في هذه النقطة الجغرافية المهمة والحساسة فقد أتبعتها ردود افعال اآلخرين

ا زادت من قوتها تزداد عملية الشعور بالتهديد والوعيد والهواجس وايضاً زيادة مقاومة الدول كلم
والشك فإن الشعور بهيمنة  .والبلدان الضعيفة من أجل قبول دور ايران في تلك البقعة الجغرافية

 تلك األجواء وغياب المشروع المتكامل سوف يحدد مساحة المناورة لقوى المنطقة وتحركاتها
وتزداد بذلك عملية االعتماد الكلي للدول الصغيرة على سائر قوى وقدرات الدول العالمية مما 
يؤدي بشكل أو بآخر الى جر تلك الدول الى محيط المنطقة والتالعب بقدراتها وسياساتها 
وبالتالي تنتهي هذه العملية الى إيجاد محيط متشنج وملتهب وعدائي وتبتغي هذه المقالة تقديم 

ويمكن من خالل العمل بها إبطال قضية الخوف والهاجس  .تراتيجية بناءة في هذا الخصوصإس
والقلق الموجود من جانب ايران والقضاء على المخاوف والحساسية المفرطة من حضورها 
الفعال في المنطقة وهذه األستراتيجة والخطة تستند على إستراتيجية نهج القيادة وأساسها اإللهام 

واإلتفاق الجماعي بين تلك الدول والبلدان فهذه العوامل بإمكانها تحد وتقضي على والتعاون 
  .أجواء التهديد والتزمت أو العمل على تقليها

 :يةالمصطلحات االساس
  .أستراتيجية المنطقة ،منطقة الخليج الفارسي ،ايران
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Iran and Strategies to Achieve Regional Leadership 
 
Hossein Rabiee104F

1 
 
Abstract  

Iran is the biggest country around the Persian Gulf and one of 
the biggest countries in the Middle East. Henceforth, it has a high 
capacity to play role as a regional power in the region and follows 
the goal of accepting that by the countries in the regional and 
trans-regional domain. However, the increasing regional power of 
Iran changes the balance of power in this geographic zone and is 
followed by reactions of others because the more power gaps 
increases, the more threat will be felt and the more resistance will 
weak countries show against accepting the role of Iran. The feeling 
of fear created in this situation will limit the regional maneuver 
space, intensifies dependence of weak countries on other trans-
regional powers and set the ground for presence of the foreigners. 
This will lead to creation of an unfriendly atmosphere. The present 
study wants to suggest a proper strategy following which leads to 
neutralization of the present atmosphere of fear from Iran (so called 
Iran phobia) and removal of sensitivity about the presence and 
acting of Iran. Following the strategy of inspirational leadership, 
cooperation and collective agreement can neutralize or decrease the 
threatening space.  
 
Key Words: 

Iran, Persian Gulf, Regional Approach.   
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Understanding Synergy: Strategic Framework for Cultural 
Diplomacy 
 
Ali Ghorbanpour Dashtaki 105F

1 
 
Abstract  

This paper is after introducing “Understanding Synergy Pattern” 
as Islamic-Iranian strategic framework for cultural diplomacy. 
Attending that is important because of growth of the role of culture 
in the international policy making and changing of the common 
official cultural diplomacy trends. Understanding Synergy pattern 
is formed based on historical and cultural commonalities in the 
geo-cultural atmosphere and in form of new cultural diplomacy. In 
this combination, “synergy” implies collective and group activity 
and “understanding” points to the fact that not only the would not 
members win each other, but also will reach to sublime and human 
dignity-bearing goals in a common understanding horizon. 
Performers and brokers of the intended pattern are cultural elites in 
Hawzahs and universities who are considered policy makers of 
cultural diplomacy, beyond official governmental diplomacy. The 
goals of synergy pattern include: creating tolerance and peaceful 
symbiosis, strengthening brotherhood and nearness, justly 
utilization of the environment, self-sufficiency and economic 
justice. In this paper, in addition to stating practical frameworks, 
stages of operationalization of the intended pattern - in line with the 
draft of Islamic-Iranian development pattern document - have been 
attended to. 
 
Key Words: 

Cultural Diplomacy, Understanding Synergy Framework, 
Tolerance and Symbiosis, Development, Iran, Islam.       
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Comparative Analysis of the Content of the First Drat of 
“Future Advancement Horizon” Document in Foreign Affairs, 
Defense and Security 
 
Iran Ghazi 106F

1 
A’zam Mollaei 107F

2 
 
Abstract  

Due to the increasing importance of development, nowadays, a 
long-term perspective is prepared to present a picture of the 
desirable future in all countries to smoothen the pathway of 
development and interaction with regional and worldwide streams. 
Thinkers and researchers in our country, also, have tried their hands 
at preparing the preliminary draft of concise pattern of the 
development of the country (basic pattern) including basics, goal, 
duty, horizon and strategies sections. The present study has chosen 
“Future Advancement Horizon” document out of those ones and 
has tried to criticize and analyze the document’s approach in 
foreign affairs and security with content analysis and also 
comparing it with three countries; Turkey, Malaysia and South 
Korea. The findings of the study suggest that this document is in a 
poor condition in content, innovation and initiative, like the 
document of Malaysia. As two Muslim countries, Turkey and 
Malaysia have not prepared a plan for themselves in the domain of 
Islamic world and in the Iranian document, attention to Islamic 
issues has been more than noticing other local issues and Iranian 
strategic culture.  
 
Key Words: 

Perspective, Development, Comparative Method, Foreign 
Affairs and Security Policy, Content Analysis.  
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Comparison of Anthropological Bases of Advancement and 
Development in Thought of Islam and Liberal-Democracy Theory 
 
Hassan Rahimi (Roushan)108F

1 
Seyeddeh Fatemeh Hosseini 109F

2 
 
Abstract  

Individuals of every society act as propulsion engines of the 
society towards advancement and progression. Although society, 
also, can accelerate or slow down the progression of “individual”, 
effectiveness and orientation of social foundations do depend, 
ultimately, on movements of individuals and actualizes via will and 
practice of the society members. In fact, advancement of society as 
a process, is a resultant consequence of progress of individuals and 
also social foundations and collections. However, the role of 
“individuals”, specially the elite and privileged, is a basic role and 
the sort of imagining and drawing “human” can be a serious and 
deciding basis for indicating the path, the framework and the 
content of advancement. Due to the fact that the kind of definition 
of “human” in the two semantic disciplines of West and Islam is 
the main parameter of their difference in defining the general 
orientation and routing and also indicating the content of 
progression and advancement, the present paper aims at showing 
why Islamic thought and liberal-democratic theory are different in 
their approach towards the goal and content of progression, by 
highlighting and emphasizing the anthropological differences 
between the two. The findings show that serious difference and 
contrast in defining “human” is one of the most important and most 
influential factors in the drawing the sort of advancement in 
thought of Islam and the west.   
 
Key Words: 

Advancement, Development, Evolution, Anthropology, Islam, 
Liberal-Democracy.  
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Development and the Utopia 
 
Alireza Shojaee-Zand110F

1 
 
Abstract  

Development means social movement towards the desired. Due 
to the same result, it can not be followed without entering the realm 
of hopes and wishes. One of the important concepts and 
frameworks in social thoughts of “Salaf” has been “Utopian 
Society” which is dealt with, less, in the modern social sciences. 
Dealing with the issue of “development” gives us permission to 
touch it with breaking traditions and analyze its meaning and 
connotation. According to Islamic didactics, the utopia draws the 
path, more than explaining the goal; since the target of religion is 
human perfection and advancing by “self”. Henceforth, if we 
consider “development” as the goal of society, two meanings come 
out of it: advancement of the ideal level of the social public and 
providing suitable and accompanying ground for it. This 
interpretation from “utopia” has high capacity for 
operationalization and makes its entering and implementing in 
development plannings possible; provided that goal settings and its 
indices undergo reconsideration and expectations level from it 
promote.  
 
Key Words: 

Development, Utopia, Human Perfection, Social Philosophy, 
Value System.  
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Political Horizons and Strategies of the Supreme Development 
Pattern of the Islamic Republic of Iran 
 
Alireza Sadra111F

1 
 
Abstract  

The political horizon and strategies of the supreme development 
includes economical, political and cultural horizon and strategies of 
the supreme development pattern which is considered the basis of 
the supreme development and its horizon and strategies. The 
expanded pattern and its relevant horizon and strategies include: 
macro sub-sections of economical, political and cultural sections of 
the pattern and its triplet “individual”, “collective” and “social” 
subsets and corresponding horizon and strategies. Horizon and 
strategies also includes scientific explanation mechanisms 
(theoretical, philosophical, Kalaam-related and juridical-legal), 
practical promotion (strategic-practical, technical and highly 
technical elite, public, expert and public administrative) and 
objective realization (executive, spreading) and their scrolling, 
make up and guarding. This paper aims at tuning, drawing and 
compiling the macro and micro features of these horizons and 
strategies.  
 
Key Words: 

Horizon, Strategy, Politics, Pattern, Development, Balanced, 
Supreme.  
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Khilafat-Allah112F

1 Position of Human and Islamic Pattern for 
Development 
 
Ghodratollah Ghorbani 113F

2 
 
Abstract  

Islamic pattern for development, induced by the divine didactics 
of Islam, considers both materialist and spiritual aspects of human 
life. Henceforth, anthropological understanding of that pattern is 
highly important. By raising Khilafat-Allah-oriented didactic of 
human, Quran has drawn the origin, destination and developmental 
pathway of human life, and explained the reason of competency of 
human for the divine government and its results; winning the other 
creatures and applying them in actualizing human capabilities is an 
instance of them. This issue has such a high importance that can 
give special meaning to divine pattern for development. In this 
approach, human as the deputy of God on earth should implement 
all physical and spiritual divine blessings and in return, feel 
responsible for misusing them. Thus, human as Khilafat-Allah 
means that he is competent and responsible at the same time, and it 
emphasizes the necessity of advancement and sublimity in all 
materialist, spiritual, individual and social aspects of human life.        
 
Key Words: 

Khilafat-Allah, Advancement, Islamic Pattern, Wisdom, Free 
Will. 
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