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  چکیده
 مبانی. است سیاسی توسعه امروز جهان در توسعه مهم ابعاد از یکی

 توسعه هاي بنیان پیرامون، اولیه حالت در ایران در سیاسی توسعه شناسی شناخت
کشور از  سیاسی رشد و توسعه روند در ایرانی انمدار سیاست و هگرفت شکل غربی
 و نظام تغییر و اسالمی انقالب پیروزي با. اند بوده مواجه غربی الگوهاي با ابتدا

 با امر این و شد مطرح غربی هاي مدل در بازنگري به نیاز، کشور ساختارهاي
. نشست ثمر به انقالب رهبر سوي از پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي تأیید و طرح
 روش و نامه ، پرسشتحلیلی ـ توصیفی روش باحاضر  مقاله در ،اساس این بر

 و در ادامه با شده پرداخته تحقیق نظري چهارچوب بیان به ابتدا محتوا تحلیل
 اساتید و نخبگان از جمعی میان در آن توزیع و نامه پرسش روش از استفاده
 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي در سیاسی توسعه مطلوب راهکارهاي ،کشور
 پژوهشهاي  یافته. است شده مطرح کشور در سیاسی توسعه روند بهبود منظور به

، پایه سطوح از آموزش الگوي تغییر، قانون به توجه چون مواردي دهد می نشان
 الگوي در سیاسی توسعه مصادیق پایه بر خودشناسی و حزبی يها یتفعال توسعه

 و ییگو ، پاسخبصیرت، کرامت، عزت از عبارتند که پیشرفت اسالمی ایرانی
 توسعه روند توانند می کهآیند  به شمار می مطلوبی راهکارهاي؛ پذیري یتمسئول
  .بخشند بهبود را کشور در سیاسی

  .راهکار، پیشرفت اسالمی ایرانیالگوي ، شرفتپی، توسعه سیاسی: واژگان کلیدي
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  مسئلهمقدمه و بیان 
 در. است مختلف بوده مورد توجه جوامع همواره که است مفاهیمی جمله از امروز دنیاي در توسعه

از  ،دارد جامعه در که جایگاهی و نقش دلیل به سیاسی توسعهنوین،  عصر در توسعههاي  شاخه میان
 ویژه ، بهوارد مباحث توسعه اخیر قرن نیم سیاسی در توسعهگرچه ا. دار استبرخوراي  شرایط ویژه

 و ها ملت عمومی مطالبات و ها آرمان همواره آنهاي  همؤلف و عناصر اما ،در دنیاي غرب شده است
، آزادي: چونهایی  همؤلف و عناصر؛ است داده می تشکیل را دموکراتیک يها دولت کار برنامه
  .سیاسی مشارکت و رقابت، ثبات، گرایی تکثر، مدنی نهادهاي فعالیت امکان و دوجو، گرایی قانون

 گذشتههاي  دوره در کشور در نیافتگی توسعه نوعی با ایران در سیاسی توسعه روند بررسی در
 عرصه وارد مشارکت و قانون، آزادي مانند مدرنی مفاهیم مشروطه زمان درگرچه اایم.  بوده مواجه
 ۀدر میان ،رو پیش فرازونشیبِرپ راه و ایران در استبداد داربودنِ ریشه دلیل به اما ،دشدن کشور سیاسی

  .ه استراه متوقف شد
؛ آن استبدادي شکل در اما بودند ایران به ورود حال در همچنان مدرن مفاهیم، شاه رضا دوران در

  .گرفت پیش در را انحرافی مسیري و غلط شکلی توسعه دلیل همین به
 دوباره حاکمیت دلیل به نیز آن که گرفت شکل ایران در آزادي بهار دومین، شاه رضا از پس
 تا صدایی تک و استبداد روند این و شد مواجه شکست با ،شاه محمدرضا حاکمیت تحت استبداد
 دوران این در سیاسی توسعهدهد  نشان می تاریخی تجربه این. یافت ادامه 1357 اسالمی انقالب
  .شود نمی دیده دوران این در مفهوم این ارتقاي از نشانی هیچ واقع در و داشته لیشک جنبه بیشتر
 و مشارکت، آزادي همچون آن نشانگان و سیاسی توسعه ازنوینی  تجربهاسالمی،  انقالب وقوع با

 با مردم ،اسالمی جمهوري آغازین دوران اندازه بهاي  دوره هیچ در. شد آغاز کشور در مشروعیت
 با سیاسی توسعه ،تحمیلی جنگ وقوع بااما  ،نشدند آشنا »سرنوشت بر حاکم« ۀکلم عیواق معناي
 شرایط وجود دلیل به سیاست در مردم مشارکت چون ییها شاخص و شد رو روبه گوناگونی موانع

  .گردید مواجه دشواري با جنگی
 تداوم و تصادياق ثبات تثبیت، ملی امنیت، هاشمی در دوران پس از جنگ دولت دغدغه ینتر مهم
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  .شد اندکی توجه سیاسی توسعه چون دیگريهاي  جنبه به و بود اقتصادي رشد
 اجتماعی تحوالت پرتو در خاتمیهاي  اندیشه. بود اقتصادي نگري سو یک پایان ،خرداد دوم
 شعار و ساخت آشکار ،بود مانده نهفته اسالمی انقالب بطن در حال به تا که را ییها واقعیت ،جدید
  .شد جامعه مختلفهاي  عرصه در حکومت پیشرانِ ،سیاسی هتوسع

 با ،بود شده آغاز سیاسی توسعه در که را روندي دیگر بار نژاد، احمدي دولت آمدنِ کار روي
  .ماند مغفول دوره این در که بود مفاهیمی ینتر مهم از یکی سیاسی توسعه و ساخت مواجه چالش

 این بیانگر روشنی به ،انقالب از پس ایرانِ درویژه  به نایرا در سیاسی توسعه سیر به کلی نگاهی
 کشور سیاسی توسعه در را رشدي به رو روند گذشته دهه سه طول در ما انهتأسفم که است مطلب
 زمینه در را خود خاص هاي سیاست ،انقالب از پس آمده کار روي يها دولت ۀهم وایم  نکرده تجربه
 الگوي و ثابت روند کشور در سیاسی توسعه که است معنی دانب ایناند.  گرفته پی سیاسی توسعه

 در ،منتخب يها دولت هاي گرایش براساس و است نداده ادامه ها سال اینطی  را واحدي و مدآکار
 متداوم و خطی يسیر شاهد آنکه از بیش وایم  بوده کشور در واژه این بسط و قبض شاهد زمان هر

 ارائه ،دهننویس باور بهایم.  بوده شاهد مقوله این در را زیگزاگی و ایینپ و باال يروند انهتأسفم ،باشیم
 الگویی؛ است نیاز مورد شدت به کشور در سیاسی توسعه روند بهبود منظور به بومی و واحد ییالگو
 و سلیقه هرگونه از فارغ و گرفته قرار منتخب يها دولت روي پیش باالدستی يسند عنوان به که

  .شود اجرا وگیري پیها  آن توسط یاسیسهاي  گیري جهت

  هدف پژوهش
 نیاز مورد کشور در سیاسی توسعه براي واحد و بومی یالگوی ارائه بر این باوریم که پژوهش این در

طی  و رهبري دستور براساس کهاست  اسالمی پیشرفت الگوي برحاضر  پژوهش اتکاي. است
 براي هنوزگرچه . است گرفته قرار علمی و پژوهشی، دانشگاهی محافل توجه مورد اخیر يها سال

 با تا در پی آنیم پژوهش این اما، است پیش در طوالنی یراه آنشدن  راهبردي و الگو این به دستیابی
 راهکارهاي ارائه به دنبال ،کشور علمی جامعه از کوچکی بخش راهبردهاي و نظراتآوري  جمع

  .بخشید بهبود کشور در را سیاسی وسعهت روندها  آن به واسطۀ بتوان که باشیم مطلوبی
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  تحقیق پرسش
کدام پیشرفت  اسالمی ایرانیپرسش این است که راهکارهاي مطلوب توسعه سیاسی در الگوي 

، پایه سطوح از آموزش الگوي تغییر، قانون به توجه چون مواردي ،موجودهاي  یافته است؟ براساس
 اسالمی ایرانی الگوي در سیاسی توسعه ادیقمص پایه بر خودشناسی و حزبی يها فعالیت توسعه

  .ین راهکارها هستندتر مهماز  ،کرامت و بصیرت، عزت از عبارتند که پیشرفت

  پیشینه پژوهش
 پژوهشیکردن  پیدا اما، است شده نگاشته متعددي هاي همقال و کتب ،ایران در سیاسی توسعه زمینۀ در
 ذیل در حال بااین. نیست آسان ،باشد کشور در سیاسی توسعه براي خاص یالگوی ارائهآن  هدف که
  .شد خواهد پرداخته زمینه این در موجود منبع چند معرفی به

 کتاباین . است نگاشته »ایران در سیاسی توسعه موانع« عنوان با کتابی) 1380( بشیریه حسین
 این در کلیطور به. است ایران در سیاسی توسعه ساختاري و تاریخی موانع رةدربا مباحثی حاوي
 بر تأکید با ایران معاصر سیاسی تاریخ اصلی خطوط از نظري تفسیريتا  است شدهتالش  کتاب
 همراه مدرن ۀمطلق دولت ساخت تکوین که است آن کتاب اصلی استدالل. شود عرضه پهلوي دوران

 سعهتو اصلی موانع، پدرساالرانه حکومت و سیاسی و فرهنگی، اجتماعی هاي چندپارگی گسترش با
  .است بوده ایران سیاسی

» ایران اسالمی جمهوري در سیاسی مشاکت« عنوان با کتابی در) 1385( عیوضی محمدرحیم
 تکمشار وضعیت، مبادله و ردگراییکارک شناختیِ جامعه نظریه دو از گیري بهره با تااست  وشیدهک

 تکمشار اینکه به اشاره اب نویسنده. ندک بررسی اسالمی انقالب پیروزي از پس را ایران در سیاسی
 و ساريو  مستمر امري هکبل، نیست آن برگزاري زمان در و انتخابات در پرشور تکشر تنها، سیاسی
 و مردم جانب از را آگاهی و پذیري مسئولیت عنصر دو به توجهاست،  انکم و زمان در جاري

 ساختار و ماهیت جهت به ندک می تصریح و داند می سیاسی تکمشار براي مفید امري، ومتکح
، جامعه اداره در آنان اصلی نقش و مردم آراي به عمیق توجه و اعتقاد و ومتکح مردمی و اسالمی

 هماهنگ رشد این با آنچه اما، است داشته یتوجه قابل  رشد، مردم پذیري مسئولیت و آگاهی میزان
  .استبوده  نندگانک ومتکح یعنی مقابل طرف از، است نبوده
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 »ایران اسالمی جمهوري در سیاسی توسعه الگوي« عنوان بااي  نامه پایان) 1392( ابجهی حمید
 اوایل و پنجاه دهه اواخر از سیاسی توسعه مقوله: است آمده پژوهش این از بخشی در. است نوشته

 علوم اندیشمندان توجه مورد اي مقایسه هاي سیاست مطالعه چهارچوب در میالدي شصت دهه
 و نامحقق، ام سی و بیستم هاي دهه در ویژه به دوم جهانی جنگ از پیش البته. سته اگرفت قرار سیاسی
 مورد اجتماعی تغییرات و ها دگرگونی براساس را مقوله این تا کوشیدند سیاسی فالسفه
 قطب دو بین سرد جنگ فضاي، دوم جهانی جنگ از پس دوران از. دهند قرار وتحلیل تجزیه
 و الگوها، وضعیت این تأثیر تحت تا داشت آن بر را غربی اندیشمندان، سوسیالیستی و داري سرمایه
 غربی مکاتب و ها هنظری بررسی ضمن مقاله این در نویسنده. سازند مطرح باره این در را هایی نظریه

  .پردازد می ایران اسالمی جمهوري در توسعه الگوي بررسی به ،توسعه بارةدر
 توسعه ساختاري موانع و تحول روند بررسی« عنوان با را اي نامه پایان) 1387( راد فیروز

 توسعۀ است معتقد نویسنده. است داده ارائه دکترا مقطع در عالمه دانشگاه در »ایران در سیاسی
 برگشت و رفت و فرود و فراز با نداشته، بلکه رشد به رو و هموار معاصر، روندي ایران در سیاسی
 ،1304-20( انقباضی دورة سه طور مشخص زیگزاگی، به سیر نای در که طوري است؛ به بوده همراه

 سر پشت را) 1376-82 و 1357-60، 1320-32( انبساطی دورة سه و) 1360-76 و 57-1332
 بودهیی ها چالش و موانع وجود سبب سیاسی، به توسعۀ بسط و قبض است بدیهی. است گذاشته

 ترین مهم ازاند.  کرده مقاومت آن بالندگی و پویش برابر نسبتاً طوالنی، در مدت این در است که
 از حاکی تاریخی شواهد و قرائن. است رانتیر، دولت حاکمیت و مدنی جامعۀ موانع، ضعف این
 و و با استقالل کرده پیدا تحصیلدار دولت، خصلتاي،  دوره در هرگاه که است حقیقت این
 فعالیت براي را عرصه ست، هموارهشده ا برخوردار قدرت تمرکز از مردم مالیات از نیازي بی

 است؛ شده سیاسی توسعۀ استقرار و پاگیري مانع و در نتیجه کردهتر  تنگ مدنی جامعۀهاي  سازمان
به دنبال آن،  و مدنی جامعۀ بالندگی و رشد براي مناسب را تاریخی فرصت نیز قضیه این عکسِ
  .است آورده ارمغان کشور به سیاسی توسعۀ

 بیانگر ایران اسالمی جمهوري در سیاسی توسعه زمینه در شده انجام هاي پژوهش ۀپیشین به نگاهی
 جامعه میان درآن،  ةگسترد معناي در توسعه ابعاد از یکی عنوان به سیاسی توسعه که است مطلب این

 توسعه از وجه این اینکه رغم به و است نگرفته قرار توجه مورد چندان فکري نخبگان و دانشگاهی
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 این به پرداختن براي اجماعی تاکنون ولی، است نکرده طی را مطلوبی روند ایران ۀگذشت ختاری در
نیز بر پایه مفاهیم و الگوي  زمینه این در موجود منابع بیشتر و نگرفته شکل جامعه در توسعه از عدب

 ارائه و بازنگري نیازمند سیاسی توسعه که است حالی در این. است بودهغربی مورد توجه 
 و ثبات از اي مرحله به را خود فرازونشیبرپ و زیگزاگی روند بتواند تا است یمطلوب اهکارهاير

بهبود روند توسعه سیاسی در  منظور بهتا  شدیم آن بر پژوهش این در رو ؛ ازایندهد سوق پیشرفت
ی متون باالدستی و ضمن بررس يسند عنوان به ،پیشرفت اسالمی ایرانیاز الگوي گیري  کشور با بهره

اساتید و دانشجویان ، در میان جمعی از نخبگان نامه پرسشبا توزیع ها،  آن ازگیري  موجود و بهره
نوآوري این پژوهش  ،بر این اساسشود. راهکارهاي مطلوب استخراج و در قالب مدل ارائه  ،کشور

مفاهیم مورد  پیشرفت و اسالمی ایرانیدر استخراج راهکارهاي مطلوب توسعه سیاسی از متن الگوي 
  است. و نظرات نخبگان کشور آراآن با سازي  نظر در این الگو و هماهنگ

  هاي نظري مالحظه
  توسعه سیاسی. 1
 صراحت عدم و ابهام هنوز ،دارد سیاست علم عرصه در سیاسی توسعه مفهوم که اهمیتی وجود با

 فراوانی مطالعات در باید ار ابهام این دلیل. خورد به چشم می واژه دانش این مورد درنیز  زیادي
 يها دولت »توسعه« و »نوسازي«، »رشد« مورد در اي رشته میان مطالعات دیدگاه از که کرد وجو جست
 توسعه مفهوم حرکتی سیکل). 122- 123: 1391، عالم( است گرفته انجام سوم جهان در جدید

، آمد می عمل به توسعه زا بحث که هنگامی 1950 و 1940 هاي دهه در که است اي به گونه سیاسی
 چهارچوب در نیز 1960 دهه اوایل و 1950 دهه اواخر از و هبود اقتصادي رشد توسعه از منظور
 توسعه مفهوم و هگرفت قرار سیاسی علوم دانشمندان توجه مورد ،اي مقایسه هاي سیاست مطالعه
  ).13- 15: 1382، قوام( ه استخورد گره »سیاسی فرهنگ« مانند هایی مقوله با سیاسی

بر این  تأکید ضمن وي. کرد مطرح 1960 دهه در را سیاسی توسعه مفهوم پاي لوسین بار نخستین
 )،124: 1382، عالم( است ملی دولت نظام یافتن تکامل، سیاسی توسعه راه در گام نخستین کهمطلب 
شدن  خصصیت، ساختاري تنوع، مردم هاي خواست و نیازها به ییگو پاسخ در نظام ظرفیت افزایش

 است معتقد پاي. پندارد می سیاسی توسعه ۀالزم را سیاسی مشارکت افزایش همچنین و ساختارها
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 کند عبور هایی بحران سلسله از آمیز موفقیت صورت به باید سیاسی نظام، مطلوب توسعه تحقق براي
  ).17: 1382، قوام( است توزیع و نفوذ، مشارکت، مشروعیت، هویت هاي بحران شامل که

 پیچیدگی، از به سادگی از سیاسی نظام یک اندازه هر سیاسی، توسعه از هانتینگتون ساموئل تعریف در
 کند، به پیدا کرنش یگانگی به پراکندگی از و پذیري انعطاف به ناپذیري انعطاف استقالل، از به وابستگی

 سیاسی توسعه معیارهاي ونهانتینگت نظر از. شد خواهد افزوده آن سیاسی توسعه میزان به اندازه همان
  ).15: 1382قوام، ( پراگماتیسم و پذیري، یگانگی پیچیدگی، استقالل، انعطاف: از عبارتند

 آن موجب به که است فرایندي کلمن جیمز و آلموند گابریل تعبیر به سیاسی توسعه تعریف
: از عبارتند ها ویژگی این و کنند می پیدا را تر یافته توسعه جوامع هاي ویژگی غیرغربی سنتی هاي نظام

 مشارکت طورکلی به و اقتصادشدن  باال، صنعتی سرانه سواد، درآمد شهرگرایی، گسترش باالي درجه
 میزان را سیاسی توسعه معیار دویچ کارل. غیرسیاسی و سیاسی هاي فعالیت در جامعه اعضاي گستردة
 و اعتقادها آن به موجب که است فرایندي اجتماعی تحرك دویچ، نظر از. داند می اجتماعی تحرك

 و شده دگرگونی دچار اجتماعی و سیاسی، روانی، اقتصادي، فرهنگی هاي زمینه در سنتی هاي وابستگی
 سیاسی مشارکت نیز نلسون و هانتینگتون. کند می آماده جدید رفتاري الگوهاي قبول براي را مردم توده

 سیاسی توسعه بایندر لئونارد). 15- 19: 1382قوام، ( ددانن می سیاسی توسعه اصلی پارامترهاي از یکی را
 سیاسی فرایندهاي به سیاسی توسعه کند می عنوان دانسته و سیاست سبک و نوع در تغییراتی ایجاد را

 که است نوینی هاي خواست علیه و رسمی فرایندهاي علیه چالشی همواره که دارد اشاره اي غیررسمی
 اجتماعی تعارض عهدة از مسئوالنه و کرده حفظ را ثبات نهادها این دباش قرار ـ اگر جامعه نهادهاي
  ).106: 1380بایندر، ( گیرند می قرار خطاب موردها  آن تأمین جهت در برآیند ـ
 مقوله توسعه زیادي محققان و اساتید نیز ایران اسالمی جمهوري دانشگاهی جامعه میان در
بزرگی  بخش دهد می نشان ایران سیاسی توسعه ادبیات بر مرورياند.  داده قرار توجه مورد را سیاسی

 و توسعه عام مقوله پیرامون، اغلب غیرایرانی و ایرانی پژوهندگان توسط شده انجام تجربی مطالعات از
 سیاسی توسعه خاص مقوله به طورمشخص به کارها این از بخشی تنها و است ایران یافتگی توسعه
، رو ازاین، است ملی توسعه ۀچندگان وجوه از وجهی سیاسی توسعه اکهازآنج اما؛ اند پرداخته ایران

 آن و یابند می ربط نیز ایران سیاسی توسعه امر بهـ  غیرمستقیم یا مستقیمـ  مطالعات نوع این ۀمجموع
  .دهند می پوشش را
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 ثمر به را تحقیقاتی و کوشیده ایران سیاسی توسعه و توسعه زمینۀ در که کسانی جمله از
 )،1379( آبراهامیان )،1970 و 1359( اشرف )،1357( سوداگر چون هایی نام به توان می، اند ندهرسا

 فوران )،1372( کاتوزیان )،1380( بشیریه )،1381( میالنی )،1381( امیراحمدي )،1369( کدي
 یوسفی حاجی )،1372( عظیمی )،1995( ارجمند )،1381( کمالی )،1994( اسکاچپول )،1378(
  .کرد اشاره زاده سیف و القلم سریع، دیگران و) 1378(

 دیدگاه برخالف است معتقد و داند می »کردن حکومت چگونه« را سیاسی توسعه مفهوم زاده سیف
 دموکراسی نگاه از، بود »کند حکومت کسی چه« اندیشهبر  مبتنی که گذشتگان ۀپدرساالران ۀتوسع
  ).17: 1388، زاده سیف( است مطرح »کردن حکومت چگونه« مدرن

 باالترین را سیاسی توسعه اینکه ضمن »ایران یافتگی توسعه ةآیند و عقالنیت« کتاب در القلم سریع
 و رفتارهاشدن  عقالیی طرف به حرکت شکل ترین مشکل را آن، داند می توسعه سطح ترین پیچیده و

  ).114 و 107: 1384، القلم سریع( کند می معرفی نیز جامعه یک برخوردهاي
 ییمطلب است که هدف غا نیا انیب یدر پ یاسیمفهوم توسعه س یدر بررسنیز  ینیام خمام

 ییاگرایو اصالت لذت و دن اتیمادتنها  ـ اعتقاد دارند یغرب ناگونه که متفکر آن ـ یاسیتوسعه س
جز تحقق  يزیو آن چاست انسان گره خورده  یتوسعه با هدف زندگ یبلکه هدف اصل ،ستین

 ياختالف ماهو یغرب نابا متفکر ایشان ينظر یمشخص است مبان انیب نیبا ا. تسین دیمکتب توح
 يها اهداف و شاخصه، یمبان یو حت یاسیشفاف از توسعه س طور به گاه ) هیچهر(حضرت امام. دارد

 دهد یم به دسترا  ینظام، شانیبلکه کاوش در سخنان و مکتوبات ا، است اوردهین انیآن سخن به م
 جیرا اتیرا با توجه به ادب یاسیتوسعه س يالگو تیو در نها ها ، شاخصاهداف، آن از توان یکه م

  ).106: 1378، یحسن( کرد برداشت ایدن
 است بلندمدتی اجتماعی تغییرات ، نیازمندسیاسی توسعه نام به روندي گیري شکل است بدیهی

؛ شود می تحول تخوشدس، فرهنگ و سیاسی نظام، اجتماعی قشربندي، کار تقسیم نظام آن طی که
 گرایش و طبقات و اقشار، ها گروه منافع، سیاسی و اجتماعی نعامال عمل، آن تکوین در بنابراین

 برآیندي ماهیتی سیاسی توسعه گفت توان می اساس این بر. دارد نقش مقاومت یا تغییر بهها  آن
  .)1-2: 1378، زاده برج( دارد را خود خاص تاریخ، اي جامعه هر در آن تکوین و دارد) منتجه(

 از ویژگی این که دارد بعدي چند مفهومی سیاسی گفت توسعه باید شده بیان تعاریف به توجه با
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مانند  مفاهیمی تا شد سبببودن  چندبعدي همین. گیرد می ریشه سیاسی علوم ايِ چندرشته ماهیت
حال توسعه  بااین. شوند فتهگربه کار  »سیاسی توسعه« به جاي »سیاسی دگرگونی« و »سیاسی نوسازي«

اي را پیشرفته و در سطح باالیی از  اي از شرایط و تحوالت است که جامعه سیاسی در نهایت مجموعه
  دهد. ساالري، مشارکت و حاکمیت قانون قرار می رشد و توسعه، عدالت، رفاه و آسایش، آزادي، مردم

  الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت. 2
 و اسالمی ارزشی و بینشی مبانی براساس پیشرفت براي الگویی تدوین و طراحی که است سالی چند

 یکی عنوان به ،پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي عنوان با کشور مکانی و زمانی شرایط با مطابق همچنین
  .است شده مطرح نظام دلسوزان سوي از اصلی هاي دغدغه از

 و اندیشمندان اختالف مورد موارهه آن سازي پیاده الگوهاي و توسعه بحث طرح ما کشور در
 ،باشد آمیز موفقیت ایران سیاسی توسعه وضعیت در تواند می الگو کدام اینکه. است بوده حاکمان
 اجتماعی تفکر سطح به غیربومی الگوي القاي زیرا؛ است بوده ایرانی اندیشمندان همیشگی پرسش
 و شناسیرکا انتو، نخبگان ظرفیت، نیا از گذشته. است داشته نامناسبی پیامدهاي همواره، کشور

 و سو یک از پیشرفت لگويا به رکشو زنیا و دهبو غنی ربسیا رکشو نسانیا سرمایه ریزي برنامه رتقد
 منظا يابر را نمکاا ینا، یگرد سوي از لگوا ینوتد و حیاطر انتواز نظر  رکشو دموجو هاي ظرفیت
 نیایرا سالمیا لگويا ینوتد و حیاطر مسیر در ندابتو تا ستا ساخته همافر رکشو ریزي برنامه

  .داردبر مگا حیاتی حتی و ساسیا يورتضر عنوان به پیشرفت
 الگویی انتظار در، تاریخ همیشه از تر تشنه، امروز بشریت«: فرمایند می باره این در (ره)خمینی امام

 که چنانهم. باشد سانان صادق نیازهاي ۀهندس يگو واقعاً پاسخ بتواند که است پیشرفت و توسعه از
 قیمت به هم آن؛ بود معیشت و اقتصاد مشکل حل دنبال بهصرفاً  مارکسیستی توسعه الگوي دانیم می
 و تکیهدلیل  به نیز توسعه لیبرالیستی الگوي که ؛ چنانبشر معنویت و خواهی آزادي روحکردن  فدا

 افراد چنگال اسیر، الهی و انسانی ندبل هاي ارزش و معنوي نیازهاي از غفلت و مادي نیازهاي بر تأکید
 قدري به غفلت و اسارت این و؛ گشته، هستند خود نفسانی هواهاي و شهوات اسیر که یدیوصفت
 شده شناخته حیاتقابل  تاکنون که اي سیاره تنها در را حیات اصل حتی که است عمیق و گسترده
 اسالم ببرد پیش و کند هدایت را جامعه ندتوا می که مکتبی تنها معتقدیم ما لذا ؛کند می تهدیداست، 
 پیدا نجات ،است گریبان به دست آن با امروز که مشکلی هزاران بار زیر از بخواهد اگر دنیا و است
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  ).437: 5 ج، 1389، خمینی امام( »بیاورد يرو اسالم به باید، گونه انسان و کند زندگی انسانی و کند
 عنوان به را پیشرفت نیایرا سالمیا لگويا ینوتد و حیاطر نیز بنقالا معظم هبرر، 1385 سال در

 لگويا به رکشو زنیا و غربی توسعه لگوهايا مديرآناکا. کردند حمطر رکشو يابر ورتضر یک
 از ،دارد دجوو پیشرفت و توسعه، شدر يابر رکشو در که ییالبا هاي ظرفیت دجوو و بومی پیشرفت
 ینوتد باید الگو این: «فرمایند میدر همین رابطه . ستا دهبو ایشان سوي از عموضو ینا حطر یلدال
 و ستا نگرفته منجاا کامل طور به رکا ینا؛ دشو مشخص یایشزوا و دبعاا باید، دشو شنرو باید، دشو
 موفقیت دشخو ینا، نیایرا سالمیا ى نقشه به یمدبرگر باید یما هفهمید ما که همین ماا. دبشو باید
. جامع ىا نقشه یعنی، سالمیا نیایرا ىلگوا گوییم می قتیو. یمدار وزمرا ار موفقیت ینا. ستا گیربز
 هاي حرکت به، لسا سی ینا لطو در که نهمچنا؛ شد هیماخو گمیدرسر رچاد، جامع نقشۀ ونبد

 منجاا را حرکتی گاهی. یمزد در آن و در ینا به و یمدبو مبتال گیایگزز و فهد بی، هشتی و هفت
 سیاست و دقتصاا مینهز در هم، فرهنگ مینهز در هم را آن با متناقض و آن ضد گاهی بعد، یمداد

  ).10/09/1389، رهبري بیانات( »ستا شتهاند دجوو یجامعۀ نقش که ستا ینا خاطر به ،یمداد منجاا
. توجه به دو مفهوم اسالمی و ایرانی است ،ین مفاهیم الگوي اسالمی ایرانی پیشرفتتر مهماز 

 در توسعه يها چالش ینتر بزرگ. الگوست این مبانی در یتأمل يگرو در شرفتپی الگوي اسالمیت
 سالتر و ستاگر کمیت غربی توسعه. ستا ىمعنو مفاهیم به یتوجه ، بیسالمیا ىلگوا با غربی لمد
 کمی ىهارمعیا با که ىمعنو مفاهیم که ، درحالیهاست انسان دىما ضعیتو دبهبو و حصالا او

). 59: 1389، عالسوند( هستند هکنند تعیین ربسیا پیشرفت سالمیا ىلگوا در، تندنیس ىگیر ازهندا قابل
 جامع انقالبی هنوز، است یافته ادامه و رخ داده اسالم ظرفیت با که انقالبی عمر از دهه سه گذشت با

 بردارد را اساسی گام نخستین خواهد می پیشرفت الگوي و است نپذیرفته صورت ساختارها در
 ىچیز هر و ها ، شاخصمفاهیم ستا الزم، دنبو سالمیا قید ىقتضاا مطابق). 612: 1382، مشکات(

 فلسفی، ىنظر مبانی بر و باشد پیشرفت از سالمیا تعریفی به ناظرنقش دارد،  پیشرفت معرفی در که
 عین در که داد ئهارا پیشرفت از تعریفی توان نمی نکهآ چه؛ باشد هشد مبتنی مسالا شناختی انسان و
  ).191: 1390، عرب( دشو انگاشته سالمیا یپیشرفت، سالمیا فلسفی مبانی از دننبورداررخوب

 باید، دبگیر سرمشق توسعه ىلگوا از هدابخو که ملتی هرباید گفت، الگو بودن  ایرانی در زمینۀ
 در را دخو ىتهدیدها و ها فرصت و فرهنگی، دىقتصاا، سیاسی، نسانیا، فیاییاجغر هاي یژگیو
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مقدم،  مصباحی( ستا ناپذیر اجتناب ىمرا لگوا ندبو نیایرا ؛ بنابراینهدد ارقر مدنظر لگوا حصالا
 در را نمکا و نماز، یطاشر، پیشرفت مینهز در باید که ستا ینا به ناظر دنبو نیایرا قید). 222: 1389

 اجرا نیمعی مقطع در لگوا ینا نجاکهازآ لیو ستا کامل دخو مسالا، یگرد رتعبا به. گرفت نظر
، تهرانی هادوي( شود در نظر گرفته دقت به آن تحقق فظر و مکانی، مانیز هاي یژگیو باید، شود می

 تأمین را آن قعیتوا، دنبو نیایرا، لگوستا جامعیتبه معناي  دنبو سالمیا گراین ا)؛ بنابر13: 1390
 ارقر مطالعه ردمو پیشرفت ىلگوا دنبو نیایرا و سالمیا قید بارةدر نچهآ سساا بررو  ازاین؛ کند می

 تضمین را لگوا موفقیت مزر، قید دو ینا دنبو هم رکنا در که کرد اللستدا چنین توان می ،گرفت
 تشکیل را پیشرفت »جسم« دنبو نیایرا و »روح« دنبو سالمیا، لگوا ینا در که اچرکرد،  هداخو
  ).195: 1390، عرب( هدد می

 و ناب اسالم یمبانبر  ، مبتنیانیبن ه درک طلبد میاي  منظومه کیدری، غن و موزون بکیتر نیا
 یتمدن یطراح دنبال به، انیرانیا یخیو تار یاجتماعی، فرهنگ هاي ضرورت و یرانیا رکتف توسط

 و عديچندب لیدل به، شرفتیپ یرانیا یاسالم الگوي. است جانبه همه شرفتیپ به دنیرس در دیجد
 هک است افتهی ساختارشناسی  جامعهی و اجتماع علوم مختلفي ها م رشتهیمفاه از، بودن اي رشتهفرا
اي  گونه به را شرفتیپ نیهمچن الگو نیا. است تأثرم یاله و ینید یاساسهاي  از ارزش شدت به

آسان  و معنوي مادي عدب دو هر در را انسان بهیط اتیح هیعال اهداف به دنیرسکه  ندک می فیتعر
 رانیا یاجتماع نظام و معنوي مادي يها محدودیت و ها تیقابل و اتانکام بخواهد هکآن بدونسازد، 

  ).221: 1391ی، بیحب و چهره خوش( ردیبگ دهیناد را

  پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي براساس سیاسی توسعه. 3
 ،بگذاریم کنار راها  آن ذیل پردازان نظریه و الگوها بین اختالف اگر سیاسی توسعۀ الگوهاي بررسی در
 بیشترین معناي به دنیایی این اجتماعی سعادت الگوها این تمام در نهایی هدف که نیمبی می

 تمام رأس در را مادي گرایی فایده آنان. است جامعه افراد بیشترین براي حسی لذت و مندي رضایت
 مختلف ابعاد در را انسان شهوات و زیغرا که چیزي هر که معناست بدان این و دانند می خود اهداف

 توسعه به، کند تأمین بیشتر...) و طلبی جاه، طلبی قدرت( معنوي و...) و جسمانی، اقتصادي( اديم
 میانی اهداف و غایی اهداف از اعم الگوها این گذاري هدف رأس در آنکه دیگر ۀنکت. است تر نزدیک

 معتقدند آنان. دارد قرار او فعال عقل و انسان...) و سیاسی نظام ثبات و تقویت، ها نظام کارآمدي(
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 و قضا بند از معاصر دنیاي در و است کامل و تام او عقالنیت و است مطلق فعال موجودي انسان
 دهد می تشخیص مطلق طور به را خود سداد و صالح و شده خارجبودن  خدا بنده و الهی قدر

زمینۀ  در ار خود يها شاخص و میانی و غایی اهداف تمام )؛ بنابراین147-148: 1375 ،هانتینگتون(
 به گامی اگر حتی الگوها این در. بخشند می اعتبار، محورانه انسان نظري بنیادهاي ذیل سیاسی توسعۀ
 مادي رفاه و بیشتر دنیوي هاي لذت تحقق ذیل نیز شود می برداشته مردم مشارکت و دموکراسی سوي
 که است الهی قرب و سعادت به دستیابی اسالم در سیاسی توسعه اصلی هدفاما  ،استتر  افزون
 براي مناسب شرایط ایجاد، سیاسی توسعه غاییِ هدف، نیز امام دیدگاه از. است مادیات آن ابزار
، خمینی امام( است اهللا الی سیر و خدا به نزدیکی و سازي انسان محیط آوردن فراهم و انسان عروج

  .)34 و 33: 1383: انقالب صحیفه
 از بخش این در، اسالمی و غربی دیدگاه در سیاسی وسعهت غایی هدف در موجود تفاوت دلیل به

، مشارکت مفهوم سه در اسالمی ایرانی الگوي قالب در سیاسی توسعه مصادیق بررسی به پژوهش
به شمار ي توسعه سیاسی ها شاخصین تر مهمسه مفهومی که از  عنوان بهآزادي و مشروعیت 

  پردازیم. روند، می می

  مشروعیت. 3- 1

 مؤنث مشروعه. باشد جایز  شرع و طبق شرع موافق آنچه مشروع؛ یعنی از است عبارت لغت در مشروعیت
  .)41- 44: 1381معین، ( باشد  اسالم  شرع قوانین بر منطبق که مشروعه، حکومتی حکومت مشروع، یعنی
 نیز شرعی و شرع همچون هایی واژه به باید، است شده گرفته شرع ریشه از مشروعیت ازآنجاکه

 راه، راست راه، بندگان بر خداوند روشن و پیدا راه یعنی شرع .)31: 1376، مرندي( کرده مراجع
  .)945: 1378، سیاح( است خداوند دستورهاي و احکام مطابق آنچه یعنی شرعی ؛روشن
 یا جامعه و حکومت میان نسبت و پیوند گیري شکل واسط حددر  ،مشروعیت نیز اصطالح در

 وجود حکومت که جایی نخستین، واقع در. شود می آشکار شوندگان  حکومت و کنندگان حکومت
. درآورد اجرا به را امرش و کند عمالا را خودش خواهد می که است زمانی، سازد می آشکار را خود

 پرسیده آن مجوز از زمان همان در درست، شود می عمالا قدرت که اي لحظه در، اساس  این بر
 حکم اعمال« در حکومت  حقیقت ازآنجاکه یعنی؛ است مشروعیت از پرسش همان این و شود می

؛ شد خواهد مطرح نیز حکومت مشروعیت  مسئله، زمان همین در درست، شود می آشکار » حکمرانان
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 چه به حاکم یعنی؛ است »حاکم قدرت اعمال شرعی توجیه«، اسالم در مشروعیت مسئله بنابراین
 به مشروعیت گرفت نتیجه توان می، شد بیان آنچه براساس؟ داردرا  قدرت عمالا حق شرعی مجوز
 موجود  سیاسی نهادهاي که است اصل این به اعتقاد حفظ و ایجاد براي سیاسی نظام ظرفیت  معناي

  خیر؟ یا هستند برخوردار عمل صحت از جامعه در
 و سیاست علم  اصطالح در مشروعیت معناي میان که شود می مالحظه، شده ارائه تعریفبراساس 

 فهمیده» Legitimacy« از آنچه و دارد وجود جدایی ،دین حکم معناي به شرعی مصطلح معناي
. شرعیت و مشروعیت تا است هماهنگ بیشتر، قانونیت و مقبولیت همچون هایی معادل با، شود می
 و عشر با مطابقت معناي در تنها، دین علماي و متشرعه نزد مشروعیت  واژه که است حالی در این

  .)32: 1376، مرندي( دهد می معنا آن احکام
 کیکتف را آن شناخت منبع و تیمشروع منشأ دیبا ابتدا »اسالم در تیمشروع« هینظر یبررس در

 همه کمال و انسان و جهان دگاریآفر رایز؛ است خداوند تنها تیمشروع یذات منشأ، اسالم در. ردک
 در. است آدم و عالم پروردگار و جهان) مدبرکننده ( اداره و ، تأثیرگذارمستقل قدرت تنهای، هست

 ونئش از ـ است مخلوقات امور در تصرف ینوع هک ـ زین یاسیس تیمکحا و ومتکح، اسالم
 غیردینی اندیشه در مشروعیت با دینی اندیشه در حکومت مشروعیت بنیان. شود می شمرده تیربوب

 امام دیدگاه از. دارد توجه عمومی مقبولیت به بیشتر غیردینی اندیشه که اي گونه ، بهاست متفاوت
 يها خواسته و يرأ آن در که ياستبداد وةیش به نه امااست،  کرده تأسیس را یحکومت اسالم، خمینی
 که يجمهور حکومت ای مشروطه حکومت وةیش به نه و شود لیتحم جامعه بر شخص کی ینفسان

 الزم و واجب جامعه بر را مردم از یگروه يآرا لیتحم و است شده تأسیس يبشر نیقوان ۀیپا بر
 .ردیگ یم کمک و الهام یاله قانون و شرع از، نهیزم هر در که کند یم تأسیس را یحکومت بلکه؛ داند یم

 هیتک خود یشخص يرأ بر ياستبداد وةیش به ندارند حق، انیوال از یک هیچ حکومت نوع نیا در
 ریناگز، داران زمام و حکام از مردمکردن  اطاعت یحت، دشو یم مربوط حکومت به آنچه هر بلکه، کنند

 جامعه مصلحت يمقتضا به، موضوعات در تواند یم دار زمام البته، باشد یاله قانون بر منطبق دیبا
 استبدادي، ریگ میتصم گونه نیا و کند يریگ میتصمکنند،  می یزندگ آن در که یکسان همۀ با، مسلمانان

 مصالح تابع کارش همانند يو میتصم و يرأ ؛ بنابرایناست یشیاند تمصلح بلکه، ستین يرأ به
  ).618- 619: 2 ج 1379 ی،نیخم امام( بود خواهد جامعه
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 نام ذیل مصادیق از ،پیشرفت اسالمی ایرانی الگوي به توجه با توان می مشروعیت شاخص در
، تگزاريخدم اصل، پذیري حکومت، حکمرانی حق، مردم قبال در حکومت مسئولیت :برد

 تأمین هدف با قدرت به ابزاري نگاه، شفافیت، ییگو جانبه، پاسخ همه اقتدار، دینی يساالر مردم
  .اثربخشی و کارایی، و مداري قانون، انسان سعادت

  پیشرفت اسالمی ایرانینمودار مصادیق مشروعیت در الگوي . 1شکل شماره 

  
  مشارکت. 3- 2

توان  می که رود یبه شمار م یشرفته اسالمیجامعه پ يها یژگیاز و یکی یاسیمشارکت س اسالم در
 . در حوزهساختار و رفتار نشان داد، نشیحوزه ب در یشرفت اسالمیپ يآن را در الگو هاي شاخص

حاکم  از پیروي. شود انگاشته می یامانت اله ،به قدرت دارد و حکومت ينگاه ابزارنوعی ن ید ،نشیب
اسالم به  یاسیساختار نظام س. شود یسته مینگر ینید یفیتکلمثابه  بهز ین یاسیشارکت در امر سم و

 يو جهاد برا مشورت، عتیب چون ییها و نهاد شود می دهی سازمانانه یجو مشارکت يا گونه
با حاکم  یشهروندان جامعه اسالم، در حوزه رفتار. در نظر گرفته شده است یاسیامر س دهی سازمان

. ورزند میرت مشارکت یبا بصی، اسین در امور سیهمچن ؛کنند میو از او اطاعت  کرده عتیشروع بم

  
 مشروعیت

 کارایی و اثربخشی

 مداري قانون

 حق حکمرانی

 پذیري حکومت

 خدمتگزاري

 ساالري دینی مردم

 جانبه اقتدار همه

 پاسخگویی

 شفافیت
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 کنندو اتحاد محافظت  یرخواهیکوشند تا حکومت صالح را با خ ین جامعه مردم و دولت میدر ا
  ).48- 51: 1391، خلوصی(

 نشیدر حوزه ب شرفتیپ اسالمی ایرانی يدر الگو یاسیمشارکت س قیتوان مصاد می اساس نیا بر
  :موارد مشاهده کرداین را در 
  ؛در برابر حکومتپذیري  تیمسئول ¢
  ؛صالح متقابل ¢
شناسی  دشمن، شناخت حق: باشد سه نماگر يتواند دارا یم ییبا توجه به متون روا که رتیبص ¢

  ؛شناسی تیموقع و
  ؛عتیب ¢
  ؛مشورت ¢

که شهروندان جامعه  ياز قواعد رفتار تاس عبارت، در حوزه رفتار یاسیمشارکت س يها مؤلفه
  .رندیگ یدر مقام عمل آن را به کار م یاسالم
 ؛یاسیاطاعت از نظام س ¢

  .گویی پاسخ ¢

 پیشرفت اسالمی ایرانینمودار مصادیق مشارکت سیاسی در الگوي . 2 شکل شماره

 

  يآزاد. 3- 3

 دارد.آن  یاز مفهوم غرب یمتفاوت قیکه مصاد است يآزاد ،پژوهش نیشاخص سوم مورد نظر در ا

  
 مشارکت

 پذیري مسئولیت

 بصیرت

 بیعت

 مشورت

 اطاعت

 پاسخگویی

 شناخت حق

 شناسی دشمن

 شناسی موقعیت
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است و هر  یجهان یمفهوم يآزاد. ها دارد و فرهنگ انیاد یگسترده به وسعت تمام یمفهوم يآزاد
 یمتفاوت يها دگاهیها و د نگرش، خیدر حال حاضر بلکه در طول تارتنها  نه ینییآ فرهنگ و، ملت

  .نسبت به آن داشته است
که نیا یکی؛ دارد و متضاد را در خود دهیچیپ یژگیاست که دو و فرد منحصربه يانسان موجود

که از تعرض  ردیقرار گاي  کرامت و استقالل باشد و در محدوده يفرد داراعنوان  بهخواهد  می
 گرانید با کوشد میدارد و بودن  یبه اجتماع يدیشد شیگرا گرید يمصون بماند و ازسو گرانید

  .خود را فراهم سازد يو معنو يماد، یروح يها يازمندیتا ند کنارتباط برقرار 
 فیاز تعار، نییاست که در مقام تب یمیاز جمله مفاه، ياز انواع آزاد یکی عنوان به یاسیس يآزاد

. است ينوع آزاد نیا قیاز مصاد یناظر به برخمعموالً ، فیاز تعار کیکه هر برخوردار است یمختلف
در  نقش مردم به، رابطه متقابل حاکمان و شهروندان است گر انیبکه  ينوع آزاد نیا طورکلی به

در برابر ، اجتماع طهیاست که فرد در ح ییها آزاديانواع ، اشاره دارد و مقصود از آن یاسیس یزندگ
انجام کار و استفاده از  يقدرت انتخاب افراد برا توان یرا م یاسیس يآزاد. ستحکومت دارا

براساس اصول  یاسیس يها هیرو ارائه نظ تیحاکم نییا و مشارکت در تعمورد تقاض يابزارها
جامعه اثر  یاسیرا که بر سرنوشت س یتیهرگونه فعال، عام يکه در کاربرد دانست شده رفتهیپذ

  .)176: 1384، یاسحاق( شود یشامل م ،بگذارد
  :برشمرد گونه نیا توان یرا م ينوع آزاد نیا قیمصاد نیتر مهماز  یبرخ
  ؛يانتخاب و حق رأ يآزاد ¢
  ؛انیب يآزاد ¢
  ؛اجتماعات و احزاب لیتشک يآزاد ¢
 .و مذهب دهیعق يآزاد ¢

 عتیشر. دارد ییها تفاوت یمکاتب حقوق گریبا د یاسیس يآزاد نهیمکتب اسالم در زم دگاهید
. است هشد نییتب ،نید امبرانیپ لهیوس مقرر و به یوح راهاز که  است یحقوق و احکام يدارا یاسالم
عنوان  به یممه یو نفسان یصفات اخالق، ياز استبداد و خودمحور يریشگیپ يبرا، نظام نیدر ا
و امام از راه عصمت  امبریپ يکه برااست شده  تعیین یو رجال حکومت ینیرهبر د يالزم برا طیشرا

  .شود یم تأمین ییتقوا و پارسا، عدالت قیاز طر گرانید يو برا
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  :برشمرد گونه نیا توان یرا م یر نظام اسالمد یاسیس يآزاد یمبان
 ؛يزیو استکبارست ییزدا ستم ¢

 ؛و حق انتخاب تیولئهمراه با مس يآزاد ¢

 ؛اصل فطرت ¢

 ؛یحق اله ¢

  .حفظ عزت و کرامت انسان ¢

 پیشرفت اسالمی ایرانینمودار مصادیق آزادي سیاسی در الگوي . 3شکل شماره 

 
تحقق اهداف آن  زانیسنجش م ، براساسدر هر نظام یاسیو تحقق توسعه س شرفتیپ زانیم

در نظر گرفته شده  یاسیتحقق توسعه س يالگو لیکه ذ یتحقق اهداف زانیم، یعنی است ریپذ امکان
 تیرعا، است آن اهداف مطرح شده لیکه ذ ییها شاخصنشان دهد که تا چه اندازه  تواند یماست 
میزان موفقیت  پیشرفت نیز در الگوي اسالمی ایرانی. است دهیعمل پوش ۀامج یاسیم سو در نظاشده 

 درها  شاخصهر اندازه جامعه بتواند از این . الگو و کارایی بستگی به میزان کاربرد مصادیق دارد
و مسیر توسعه را  کردهمیزان توسعه سیاسی نیز تغییر کند، عرصه سیاسی و اجتماعی بیشتر استفاده 

  کرد. طی خواهد تر  هتر و مطلوبب
عنوان  هایی همانند مشروعیت، آزادي و مشارکت به طورکلی در توسعه سیاسی اهداف و آرمان به
توان  هاي اصلی توسعه بسیار مورد توجه است و با ارزیابی و دقت نظر در این سه مقوله می شاخص

  گذاري کرده است؟ را پیگیري و هدف ها و اهداف خود دریافت که توسعه سیاسی تا چه اندازه آرمان

  
 آزادي

 همراه با مسئولیت

 حق انتخاب

 حق الهی

 اصل فطرت

 حفظ کرامت انسانی

 حفظ عزت
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  قیتحق روش
 روش و تحلیلی و توصیفی پژوهش رویکرد. است ياربردـ کاي  توسعه نوع از حاضر پژوهش
 و کیفی بخش در تفسیري و کیفی تحلیل محتواي از ترکیبی که است) کمی ـ کیفی( تلفیقی تحقیق
استفاده  محتوا لیتحل روش از یفکیهاي  داده لیتحل يبرا. است کمی بخش در نامه پرسش روش

قرار  مورد استفاده ها پرسش به شده ارائه هاي پاسخ يمحتوا لیتحل يبرا یاسیق روش. شده است
 شاخص فیتعر با شدند لیتحل محتوا لیتحل روش با که یفکیهاي  داده ،ادامه در. است گرفته

، کمی بخش در. شد انجامها  آن خصوص در نیز يآمار لیتحل، تینها در و شدند یکم یهماهنگ
 72( مطالعه مورد افراد از نفر چند که معنی این به. است مفهوم هر ارجاعات تعداد معناي به فراوانی

 مورد افراد کل تعداد بر تقسیم مفهوم هر فراوانی میزان . درصداند کرده اشاره نظر مورد مفهوم به) نفر
 که صورت بدین. شود می استفاده نظر مورد ممفاهیبندي  اولویت براي که است) نفر 72( مطالعه
 اشاره آن به يبیشتر افراد که است معنی بدین ،باشد بیشتر مفهوم یک درصد عددي مقدار هرچه
  .است برخوردار باالتري اهمیت از و اند کرده

  يآمار نمونۀ و جامعه
را نیز  قیحقت يآمار جامعۀ. است هدفمند نوع از و غیرتصادفی حاضر تحقیقگیري  نمونه روش
  دادند. ارشد علوم سیاسی تشکیل می کارشناسیو  دکترا مقطع دانشجویان و پژوهشگران، دیاسات

 18 و دکترا دانشجویاندرصد  46 دکترا، تحصیلی مدرك داراي نمونه، افراد از درصد 36 حدود
 را قیهو ب مرد آنان از درصد 65 همچنیناند.  بوده ارشد کارشناسی تحصیلی مدرك دارايدرصد 

هاي  شاخه و سیاسی علوم اختصاصی طور به نمونه اعضاي تحصیلی رشتۀ. دادند می تشکیل زنان
 100کل،  در. بوده است ایران مطالعات و سیاسی سیاسی، اندیشهشناسی  جامعه مانند آن با مرتبط
 این در پاسخ؛ بنابراین درصد شد تکمیل نامه پرسش 72موارد  این از که شد توزیع نامه پرسش
  .استدرصد  72 با برابر مطالعه
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 ایرانی پیشرفتدر الگوي اسالمی  توسعه سیاسی

  در آزمون کنندگان تعداد شرکت. 1جدول شماره 
  تعداد  همؤسس / دانشگاه

  14  مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت
  23  دانشگاه رازي کرمانشاه

  14  دانشگاه علوم تحقیقات اصفهان
  13  نیقزو ینیامام خم یالملل بیندانشگاه 

  8  حوزه علمیه کرمانشاه

  نامه پرسش روایی
 و پژوهش موضوع براساس که هایی است پرسش شامل پژوهش این در استفاده مورد نامۀ پرسش
 نامه پرسش ییروا. است شده مطرح تشریحی صورت به ،ایم بوده آن دنبال به رساله این در که اهدافی

 وبچارهچ ابتدا نامه پرسش تهیه براي که ترتیب ؛ بدیناست شده انجام صوري اعتبار قیطر از
 ارزشیابی معرض در بعدي مرحله در وشد  تهیه نامه پایان متن و پژوهش اهداف براساس نامه پرسش

 تهیه نهایی نامه پرسش ،خبرگان و اساتید نظر اعمال از پس و گرفت قرار اننظر صاحب از تن چند
  بدین شرح است:آن  هاي پرسشکه  شد

  ؟کدامند انقالب از پس ایران در سیاسی وسعهت يها چالش ینتر مهم شما دیدگاه از. 1
  ؟چیست ایران در سیاسی توسعه هاي چالش از موفق عبور براي شما پیشنهاد. 2
  ؟ورزد اهتمام ایران در توسعه روندهاي تولید به تواند می پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي آیا. 3
  شما چیست؟ یلدال؟ دانید می يضرور را ایران در سیاسی توسعه براي بومی یالگوی ارائه آیا. 4
  ؟دانید می ضروري کشور سیاسی توسعه براي را غربی الگوهاي از اقتباساندازه  چه تا. 5
 مشروعیت افزایش براي شما پیشنهادي راهکارهاي ،پیشرفت یایران اسالمی الگوي به توجه با. 6

  ؟چیست ایران در سیاسی
  ؟داد افزایش کشور در ار مردم سیاسی مشارکت میزان توان می چگونه. 7
  ؟بخشد بهبود را کشور در سیاسی توسعه روند تواند می چگونه سیاسی يها آزادي توسعه. 8
 و بودتر  موفق کشور سیاسی توسعه زمینه در انقالب از پس يها دولت از دوره کدام عملکرد. 9
  ؟چرا
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  ؟کنید می زیابیار چگونه را آینده در ایران اسالمی جمهوري در سیاسی توسعه روند. 10
 روش از یفکیهاي  داده لیتحل يدر ابتدا برا، شده ارائه يها پاسخ ۀمطالع وآوري  جمع از پس

 فیتعر با شدند لیتحل محتوا لیتحل روش با که اي یفکیهاي  داده ادامه در. شد استفاده محتوا لیتحل
 است گفتنی. شد انجاما ه آن بارةدرنیز  يآمار لیتحل، تینها در و یافتند یکم یهماهنگ ،شاخص

 برخی پاسخ در اینکه به توجه با ،شده ارائه يها پاسخ وتحلیل تجزیه وها  نامه پرسشآوري  جمع از پس
 در که انینظر صاحب و خبرگان از مشورت و راهنمایی کسب با ،داشت وجود انیپوش هم ها پرسش

 و شده ادغام هم در ها پرسش رخیب پاسخ که شد این بر تصمیم کردند، یاري را ما نامه پرسش تهیه
. ندشدبندي  دسته ،شود می بیان ادامه در که اصلی محور پنج در ها پرسش ،اساس همین بر. شود ارائه
 براساس که است شده استفاده نمودار و جدول دو از نیز شده ارائه يها پاسخ از بخش هر پایان در

  .دشو می ارائه کیفیهاي  داده ةشد کمی و آماري تحلیل

  پژوهشهاي  یافته
  ؟کدامند انقالب از پس ایران در سیاسی توسعه يها چالش ینتر مهم شما دیدگاه از. 1
 یاسیتوسعه س يها چالش نیتر مهم بارةافراد مورد مطالعه در دگاهید زمینۀ حاصل از پژوهش در جینتا

  .شده استارائه  1شماره و نمودار  2در جدول شماره  ،یپس از انقالب اسالم رانیدر ا

  انقالب اسالمی از پس ایران ي توسعه سیاسی درها چالشین تر . مهم2جدول شماره 
  اولویت  درصد  فراوانی  ها چالش

  1  98/0  69  گریزي قانون
  2  92/0  66  ضعف جامعه مدنی

  2  92/0  66  نبود نظام حزبی کارآمد
  3  90/0  65  اعتمادي سیاسی بی

  4  87/0  63  یحکومت يمسئوالن و نهادهانبودن  رپذی قانون
  4  87/0  63  اي تفکر شخصی و سلیقه

  5  83/0  60  یاسینخبگان س انیدر م یاجماع فلسف فقدان
  6  80/0  58  سیاسیهاي  آزادينبود 

  7  79/0  57  یررسمیو ارتباطات غ يشاوندساالریفرهنگ خو
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 ایرانی پیشرفتدر الگوي اسالمی  توسعه سیاسی

  اولویت  درصد  فراوانی  ها چالش
  8  75/0  54  تمرکز قدرت

  9  74/0  53  ینظارت هاي دستگاه ناکارآمدي
  10  71/0  51  گر میان نخبگان هنگ سیاسی تابعیتی و منازعهفربودن  حاکم

  10  71/0  51  توسعه يبرا یواحد و بوم يالگو فقدان
  10  71/0  51  نابرابر یساختار اجتماع

  11  69/0  50  ناکارآمد یروکراسوب
  12  68/0  49  يزیگر استیس

  13  65/0  47  مطبوعات مستقل و کارآمد نبود
  14  61/0  44  فرهنگ سیاسی ایراندر اي  حاکمیت فرهنگ قبیله
  15  54/0  39  تیمشروع فقدان

  16  50/0  36  ي و فرهنگ سیاسی گروه حاکمژولوئاید
  17  47/0  34  فرهنگ ایرانیان گرایش به نظریه توطئه در

18  44/0  32  توسعه سیاسی با سیاست مدرن درك نادرست از نسبت  
  19  33/0  24  خشونت سیاسی

  اسالمی انقالب از پس ایران در سیاسی توسعه يها چالش ینرت . مهم1شماره  نمودار
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 مانند مواردي ،مطالعه مورد افراد دیدگاه از که شود می مشاهدهباال  در شده ارائه نتایج براساس
 يها ترین چالش مهم سیاسی اعتمادي بی و کارآمد حزبی نظام نبود، مدنی جامعه ضعف، يگریز قانون

همچون  مواردي که است حالی در این. ندا هبود اسالمی انقالب از پس ایران در سیاسی توسعه
 توطئه نظریۀ به گرایش، مدرن سیاست با سیاسی توسعه نسبت از نادرست درك، سیاسی خشونت
 در سیاسی توسعه يها ترین چالش اهمیت کم از ،حاکم گروه سیاسی فرهنگ و ایدئولوژي و ایرانیان

  .ندا هودب اسالمی انقالب از پس ایران

  ؟چیست ایران در سیاسی توسعه هاي چالش از موفق عبور براي شما پیشنهاد .2
هاي توسعه سیاسی در ایران بعد از  هاي پژوهش دربارة راهکارهاي الزم براي عبور موفق از چالش یافته

  است. ارائه شده 2و نمودار شماره  3انقالب اسالمی از دیدگاه افراد مورد مطالعه، در جدول شماره 

 رانیا در یاسیس توسعه يها چالش از موفق عبور يبرا الزم يراهکارها. 3شماره  جدول

  اولویت  درصد  فراوانی  ها چالش
  1  96/0  69  یاسیاحزاب س تیگسترش فعال

  2  94/0  68  ارزش قانون و احترام به آنسازي  نهینهاد
  3  87/0  63  آموزشتغییر الگوي 

  3  87/0  63  قدرتبودن  رمتمرکزیغ
  3  87/0  63  توسعه جامعه مدنی

  4  86/0  62  نخبگان ينقش رهبر
  5  80/0  58  جامعهبودن  ندقانونم

  6  79/0  57  یمطبوعات يها فعالیتبراي مطلوب  يفضا تأمین
  7  78/0  56  یاسیمشارکت س شیافزا

  8  76/0  55  یگسترش جامعه مدن
  9  74/0  53  گسترش فرهنگ تسامح و تساهل

  10  72/0  52  يساز فرهنگ
  10  72/0  52  یاسیسي ها آزاديتوسعه 

  11  71/0  51  یتوسعه بوم يارائه الگو
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 ایرانی پیشرفتدر الگوي اسالمی  توسعه سیاسی

  اولویت  درصد  فراوانی  ها چالش
  12  68/0  49  تالش براي رشد فکري افراد جامعه

  13  58/0  42  یاجتماع هاي یحل چندپارگ
  13  58/0  42  یاسیس ينظارت مردم بر نهادها

  14  57/0  41  نظام تیمشروع شیافزا
  15  55/0  40  یاعتماد عموم ختنیبرانگ

  16  54/0  39  مردم یو باالبردن سطح آگاهرسانی  اطالع
  16  54/0  39  ریاصالح دولت رانت

  17  49/0  35  آزادي قلم

  ایران در سیاسی توسعه يها چالش از موفق عبور راهکارهاي. 2شماره  نمودار

  
 راهکارهايترین  ممه ،مطالعه مورد افراد دیدگاه از که شود می مشاهدهباال  در شده ارائه نتایج براساس

 فعالیت گسترش همچون مواردي ،ایران در سیاسی توسعه يها چالش از موفق عبور براي الزم
بودن  غیرمتمرکز، مدنی جامعه توسعه، آن به احترام و قانون ارزشسازي  نهادینه، سیاسی احزاب
 که تاس حالی در این. شود را شامل می نخبگان رهبري نقش و آموزش الگوي تغییر، قدرت
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 برانگیختن، رانتیر دولت اصالح، قلم آزاديدر این زمینه شاملِ  الزم راهکارهايترین  اهمیت کم
هاي  چندپارگی حل و نظام مشروعیت افزایش، مردم آگاهی سطح باالبردن ورسانی  اطالع، اعتماد

  .بوده است ایران اجتماعی

  ؟چیست شما دالیل؟ دانید می ضروري را ایران در سیاسی توسعه براي بومی ییالگو ارائه آیا .3
الگوهاي بومی براي توسعه سیاسی در کشور  کارگیري بهدالیل موافقت افراد مورد مطالعه با ادامه در 

  بیان شده است.

  رانیا در یاسیس توسعه يبرا یبوم يالگوها موافقان لیدال. 4 شماره جدول
  اولویت  درصد  فراوانی  دالیل موافقان الگوهاي بومی

  1  84/0  43  شرفتیدر پ تیه به معنوتوج
  2  80/0  41  اه يرگی میضرورت انسجام در تصم

  3  74/0  38  ینید يساالر مردم ۀتوسع
  4  70/0  36  الگوي توسعهنبودن  فرد منحصربهواحد و 

  5  69/0  35  هاي جامعه سازگاري الگوي بومی با ارزش
  6  63/0  32  تفاوت دیدگاه اسالم و غرب در پیشرفت

  7  61/0  31  یجامعه غرب يها یژگیبا و یغرب یاسیتوسعه ستطابق 
  8  59/0  30  جهان اسالم يواحد برا یارائه مدل

  9  49/0  25  نخبگان یشاندی هم
  10  41/0  21  رانیا یانقالب اسالمبودن  خاص
  11  39/0  20  یغرب يدر برابر الگو یاسالم ییارائه الگو
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 ایرانی پیشرفتدر الگوي اسالمی  توسعه سیاسی

  ایران در سیاسی توسعه براي بومی هايالگو موافقان دالیل. 3شماره  نمودار

  
 دالیلترین  مهم که شود می مشاهده 3شماره  نمودار و 4 شماره جدول در شده ارائه نتایج براساس
 توجه مانند مواردي ایران سیاسی توسعه براي بومی الگوهاي کارگیري به با مطالعه مورد افراد موافقت

. بوده است دینی يساالر مردم ۀتوسع و ها گیري تصمیم در انسجام ضرورت، پیشرفت در معنویت به
 در اسالمی الگوي ارائههمچون  مواردياز نظر آنان،  دالیلترین  اهمیت کم که است حالی در این

  .شده است را شامل می نخبگان اندیشی هم و ایران اسالمی انقالببودن  خاص، غربی الگوي برابر

  چرا؟ و بود تر کشور موفق سیاسی توسعه زمینه در انقالب از پس هاي دولت از دوره کدام عملکرد. 4
سید همۀ افراد مورد مطالعه اذعان داشتند که دولت اصالحات به رهبري  پرسش،در پاسخ به این 

ترین دولت در زمینۀ توسعۀ سیاسی در کشور بوده است و براي این منظور  موفق ،خاتمیمحمد 
  شده است.آورده  4شماره و نمودار  5شماره اند که در جدول  دالیلی ارائه داده
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 کشور یاسیس توسعه نهیزم در خاتمی دولت تربودنِ موفق با انیگو پاسخ موافقت لیدال. 5شماره جدول 

  اولویت  درصد  فراوانی  دالیل
  1  96/0  69  طرح گفتمان توسعه سیاسی

  2  94/0  68  یحزب يها فعالیت شیافزا
  3  93/0  67  مطبوعات تیرشد فعال

  4  87/0  63  یرشد جامعه مدن
  4  87/0  63  یاسیتوسعه س يها شاخصرشد 
  5  82/0  59  یاسیمشارکت س زانیم نیباالتر

  5  82/0  59  یاسیس يرشد آزاد
  6  60  43  دیجد یاسیو اصطالحات س میمفاه دیتول

  7  58/0  42  یی در برابر مردمگو پاسخ

  کشور سیاسی توسعه زمینه در خاتمی دولت تربودنِ با موفق گویان پاسخ موافقت . دالیل4شماره  نمودار

 
شود از دیدگاه افراد مورد مطالعه مواردي همچون طرح گفتمان  شده در باال مشاهده می براساس نتایج ارائه

ترین دالیل موافقت  هاي حزبی و رشد فعالیت مطبوعات سیاسی، از مهم توسعه سیاسی، افزایش فعالیت
اند. این در حالی است که  نِ دولت خاتمی در زمینۀ توسعه سیاسی کشور بودهتر دانست ها با موفق آن
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 ایرانی پیشرفتدر الگوي اسالمی  توسعه سیاسی

گویی در برابر مردم، تولید مفاهیم و اصطالحات سیاسی نوین و باالترین میزان  مواردي مانند پاسخ
  رفته است. ها با این امر به شمار می ترین دالیل موافقت آن اهمیت مشارکت سیاسی مردم، از کم

  ؟کنید می ارزیابی چگونه را آینده در ایران اسالمی جمهوري در سیاسی وسعهت روند .5
 سیاسی توسعهاهمیت  به توجه ضمن کنندگان شرکت و اننظر صاحب این پرسش، بیشترِ به پاسخ در
 رفع و گذشته ۀده سه تاریخی تجارب از استفاده با که کردند امیدواري اظهار ،جوامعهمۀ  در

 خود نظر مورد و مطلوب شرایط به بتواند روند این، سیاسی توسعه راه رس بر موجود يها چالش
هاي توسعه  چالش از موفق عبور در کلی اجماعی که زمانی تا بودند باور این بر همچنین. یابد دست

. همچنین بود امیدوار کشور در سیاسی توسعه ةآیند به توان نمی ،نگیرد صورت سیاسی
انداز  ناامیدي از این روند در کشور داشتند که با ارزیابی آنان از چشم کنندگان دالیلی دربارة شرکت

و  6در جدول شماره گویان در این زمینه  توسعه سیاسی ایران در آینده، در ارتباط بود. نظرات پاسخ
  شده است. ارائه  5شماره  نمودار

 ندهیآ در کشور یاسیس توسعه روند از مطالعه مورد افراد يدیناام لیدال. 6شماره جدول 

  اولویت  درصد  فراوانی  دالیل ناامیدي افراد
  1  82/0  59  اعتماد فقدان
  2  65/0  47  کشوردر  یاسیتوسعه سدر اولویت قرارنداشتنِ 

  3  57/0  41  در کشور یاسیتوسعه س يواحد برا یینبود الگو
  4  54/0  39  روند ناکارآمد گذشته در آینده ۀادام
  5  46/0  33  احزاب يروشن برا يانداز چشم فقدان

6  43/0  31  و کارگزاران دولت یاسیکارگزاران توسعه س انیتعامل م نبود  
  7  36/0  26  کشور است يمحصول توسعه اقتصاد یاسیتوسعه س
  8  29/0  21  جامعه هاي واقعیتها و  توازن میان ارزش فقدان

  8  29/0  21  رانیدر ا یالملل بینضعف ارتباطات 
  8  29/0  21  یاسیتوسعه س یلاص میاختالف در مفاه

  9  28/0  20  تعادل میان توسعه سیاسی و سیاست مدرن فقدان
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  ندهیکشور در آ یاسیافراد مورد مطالعه از روند توسعه س يدیناام لیدال. 5شماره نمودار 

  
 یسیاس توسعه روند از افراد ناامیدي دالیلترین  مهم شود می مشاهدهباال  در شده ارائه نتایج براساس

 واحد الگویی فقدان و سیاسی توسعه، در اولویت قرارنداشتنِ اعتمادهمچون فقدان  مواردي کشور
 میان تعادل فقدان مواردي همچون در این میان،. شده است را شامل می کشور در سیاسی توسعه براي

 یمللال بین ارتباطات ضعف، سیاسی توسعه اصلی مفاهیم در اختالف، مدرن سیاست و سیاسی توسعه
  اند. ، اهمیت کمتري داشتهجامعههاي  واقعیت و ها ارزش میان توازن عدم و ایران در

  پیشرفت اسالمی ایرانی الگوي در سیاسی توسعه مطلوب راهکارهاي
هاي پژوهش مورد نظر به ارائه  ها و یافته در پایان این بخش و پس از بررسی و تحلیل محتواي داده

روند توسعه در کشور پرداخته خواهد شد. گفتنی است ارائه راهکارها  راهبردهاي مطلوب براي بهبود
کنندگان در این پژوهش و کسب باالترین درصد در میان سایر موارد بوده است  براساس دیدگاه شرکت

  اند، مورد توجه قرار نگرفته است: هایی که کمتر از پنجاه درصد را کسب کرده و گزینه
  ؛شود توجه قانون به احترامسازي  نهادینه و قانون مبحث به ¢
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  ؛باشد داشته وجود انسجام ها گیري تصمیم در ¢
  ؛دبیا تغییر پایه سطوح از آموزش الگوي ¢
  ؛یابد توسعه دینی يساالر مردم ¢
  ؛یابد گسترش سیاسی احزاب فعالیت ¢
  ؛شود توجه ایران جامعههاي  ویژگی و ها ارزش به ¢
  ؛گیرد قرار توجه مورد پیشرفت و توسعه اصول در معنویت ¢
  ؛یابد گسترش مدنی جامعه ¢
  ؛شود تر عمیق جامعه توده رهبري در نخبگان نقش ¢
  ؛مطبوعاتی گسترده شود يها فعالیت مطلوب فضاي ¢
  ؛قدرت صورت گیرد از زدایی تمرکز ¢
  شود؛خودشناسی در جامعه تقویت  ¢
  ؛عمومی گسترش یابدهاي  آگاهی افزایش ¢
  .شود تر جامعه گسترده در عمومی اعتماد ¢

  راهکارهاي مطلوب توسعه سیاسی. 6نمودار شماره 
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 در که پیشرفت اسالمی ایرانی الگوي در سیاسی توسعه يها شاخص مصادیق از استفاده با، ادامه در
 شده استخراج شده دریافتي ها پاسخ تحلیل از که راهکارهایی، شد پرداخته آن به پیشین صفحات

  :شود ارائه می پیشرفت اسالمی ایرانی الگوي از برآمده دیقمصا پایه براست، 
  :پایه بر آن به احترامشدن  نهادینه و قانون به توجه
  پذیري یتمسئول ¢
  ییگو پاسخ ¢
  شفافیت ¢

  :پایه بر پایه سطوح از آموزش الگوي تغییر
  عزت ¢
  کرامت ¢
  بصیرت ¢

  :پایه بر دینی يساالر مردم توسعه
  خدمتگزاري ¢
  مداري قانون ¢
  ییگو پاسخ ¢
  شفافیت ¢

  :پایه بر سیاسی احزاب فعالیت گسترش
  پذیري یتمسئول ¢
  مشورت ¢
  بیعت ¢
  انتخاب حق ¢
  کرامت و عزت حفظ ¢
  خدمتگزاري ¢
  بصیرت ¢

  :پایه بر مدنی جامعه گسترش
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  ییگو پاسخ ¢
  پذیري یتمسئول ¢
  بصیرت ¢
  شفافیت ¢
  :پایه بر نخبگان نقششدن  تر عمیق
  بصیرت ¢
  شورتم ¢
  اطاعت ¢
  ییگو پاسخ ¢

  :پایه بر مطبوعاتی فضاي گسترش
  انتخاب حق ¢
  يپذیر مسئولیت ¢
  خدمتگزاري ¢
  يمدار قانون ¢

  :پایه بر قدرت از زدایی تمرکز
  اثربخشی و کارایی ¢
  گرایی قانون ¢
  خدمتگزاري ¢

  :پایه بر خودشناسی
  عزت ¢
  بصیرت ¢
  کرامت ¢

  :هپای بر جامعه در عمومی اعتماد گسترش
  ییگو پاسخ ¢
  يپذیر مسئولیت ¢
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  شفافیت ¢
  گرایی قانون ¢

  :پایه بر سیاسی مشارکت مناسب فضاي ایجاد
  بصیرت ¢
  مشورت ¢
  بیعت ¢
  اطاعت ¢
  پذیري حکومت ¢
  يپذیر مسئولیت ¢

  

  

  و پیشنهادهابندي  جمع
 به دستیابی هاي زمینه پیش از یکی عنوان به جامعه در سیاسی توسعه اهمیت به توجه با در این پژوهش

کشور و با توجه به اینکه توسعه سیاسی در کشور ما روند مطلوبی را در طول چهار  در جانبه همه توسعه
 اسالمی ایرانی الگوي در سیاسی توسعه مطلوب راهکارهاي به دستیابی منظور به و دهه اخیر نداشته است

 راهکارهاي مطلوب توسعه سیاسی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت
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  .گرفتند قرار سنجش مورد کشور دانشجویان و ، نخبگاننظران صاحب از پیشرفت، تعدادي
ویژه در  میزان توسعه سیاسی در کشور به ،شده مطرحهاي  پرسش هدف مقاله این بود که براساس

 يها چالش ینتر مهم بررسی ضمنسه مقوله مشروعیت، آزادي و مشارکت مورد توجه قرار گیرد تا 
به چگونگی بهبود روند کُند و نامطلوب توسعه سیاسی  ، با ارائه راهکارهاي مطلوبی،سیاسی توسعه

، مدنی جامعه ضعف، گریزي قانون مانند موارديدر کشور پرداخته شود. بر همین اساس باید گفت، 
 از پس ایران در سیاسی توسعه يها چالش ینتر مهم ،سیاسی اعتمادي بی و کارآمد حزبی نظامفقدان 
  .اند بوده اسالمی انقالب
 افراد دیدگاه از ایران در سیاسی توسعه هاي چالش از موفق عبور براي الزم راهکارهاي ترین مهم

آن،  به احترام و قانون ارزش سازي سیاسی، نهادینه احزاب فعالیت گسترش مانند مواردي مطالعه، مورد
  .تبوده اس نخبگان رهبري نقش و آموزش الگوي قدرت، تغییربودن  مدنی، غیرمتمرکز جامعه توسعه
 توسعه براي بومی الگوهاي کارگیري به با مطالعه مورد افراد موافقت دالیل ینتر مهم ارزیابی در
 و ها گیري تصمیم در انسجام ضرورت، پیشرفت در معنویت به توجههمچون  مواردي ،ایران سیاسی
  خورد. به چشم می دینی يساالر مردم ۀتوسع

 روند بهبود منظور به راهکارهایی گان،کنند شرکت و اننظر صاحب يها پاسخ وتحلیل تجزیه از پس
 و قانون به توجهعبارت است از: ها  آن ینتر مهم که شده است ارائه کشور در سیاسی توسعه
 توسعه، پایه سطوح از آموزش الگوي تغییر، ها گیري تصمیم در انسجام، قانون به احترام سازي نهادینه
، ایران جامعه هاي ویژگی و ها ارزش به توجه، سیاسی احزاب فعالیت گسترش، دینی يساالر مردم
 شده عنوان راهکارهاي انتها در. مدنی جامعه گسترش و پیشرفت و توسعه اصول در معنویت به توجه

 ،طرح این در توجه قابل ۀنکت. شدند طراحی ،پیشرفت اسالمی ایرانی الگوي از برآمده مصادیق ۀپای بر
پذیري  یتمسئول و قانونمداري، شفافیت، ییگو ، پاسخبصیرت، متکرا، عزت عناصر به توجه اهمیت
  .یافتها  آن از ردي توان می سیاسی توسعه يها شاخص از هریک در که است

منظور دستیابی به توسعه سیاسی مطلوب در کشور در قالب الگویی بومی و با توجه به  در پایان، به
مهم آن در تدوین و طرح این مهم، پیشنهادهایی اهمیت مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت و نقش 

  شود و امید است بتواند راهگشاي کشور در مسیر پرفرازونشیب توسعه سیاسی باشد: ارائه می
هاي شایسته و اثرگذار و آشنایی  توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش در تربیت انسان ¢



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو 42

 

 1396زمستان پاییز و ، دهم، شماره پنجمسال 

 ت؛آموزان با اهداف مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرف دانش

هاي توسعه  ارائه الگوها و مدل منظور بهی دانشجویان در مرکز آموزشهاي  برگزاري کارگاه ¢
  ؛سیاسی
 اسالمی ایرانیآشنایی بیشتر جامعه با الگوي با هدف ایجاد بستر مناسب فرهنگی در کشور  ¢

 ؛پیشرفت

ش علوم انسانی در افزایش نق منظور بهتوجه بیشتر به علوم انسانی و ارائه راهکارهاي مناسب  ¢
 ؛توسعه کشور

 ؛اندیشی و تضارب آرا میان اساتید حوزه و دانشگاه همبا هدف ایجاد فضاي بیشتر  ¢

 اسالمی ایرانی؛ارائه الگوي مطلوب توسعه  منظور بهتوجه ویژه به قانون اساسی  ¢

 جامعه؛ هاي تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اندازي جامع و بلندمدت براساس ویژگی داشتن چشم ¢

و استفاده ها)  ، محدودیتامکانات( ي موجود جامعهها واقعیتپرهیز از شعارزدگی و توجه به  ¢
 ؛به الگویی جامع و مطلوبدستیابی  منظور بهاز تجارب گذشته 

 ها. دانشگاهدرباره الگوهاي توسعه در  پردازي نقد و نظریه، یهاي آزاداندیش برگزاري کرسی ¢

مناسب براي  یکوچک در زمینه طرح الگوی هرچندوهش بتواند گامی امید است نتایج این پژ
  .بهبود روند توسعه سیاسی در کشور باشد
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 ایرانی پیشرفتدر الگوي اسالمی  توسعه سیاسی

  

  منابعفهرست 
  .سیما و صدا اسالمی هاي پژوهش مرکز: قم، غرب و اسالم در آزادي)، 1384( حسین، اسحاقی

، 1چاپ، سروي خواجه المرضاغ، مترجم: سیاسی توسعه در توالی و ها بحران)، 1380( لئونارد، بایندر
  .راهبردي مطالعات پژوهشکده

  .1378، عروج: تهران ،)ره(خمینی امام دیدگاه از جامعه نوسازي)، 1378( محمد، حسنی
 دوفصلنامه ،»شاخص مشارکت سیاسی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت«)، 1391( محمدحسین، خلوصی

  .1391 زمستان و زییپا، دوم شماره، چهارم سال، سیاسی معرفت
 ایرانی اسالمی يالگو يکلید عناصر واي  پایه اصول«)، 1390( حبیب ،بخش نیک و محمد، چهره خوش

  .20شماره ، 21سال ، فصلنامه راهبرد، »اسناد فرادستی جمهوري اسالمی ایران منظر از پیشرفت
  .سلمان: تهران، توسعهشناسی  جامعه)، 1378( احمد، زاده رجب
 هاي پژوهش مرکز: تهران، چهارم چاپ، ایران یافتگی توسعه آینده و عقالنیت)، 1384( ودمحم، القلم سریع

  .خاورمیانه استراتژیک مطالعات و علمی
  .اسالم انتشارات: تهران ،) جلدي دو( فارسی عربی جامع بزرگ فرهنگ)، 1378( احمد، سیاح
  .قومس: تهران، اول چاپ، سیاسی نیدگرگو و نوسازي، توسعه مدل پانزده)، 1388( حسین سید، زاده سیف
  .نی نشر: تهران، سیاست علم بنیادهاي)، 1380( عبدالرحمان، عالم

 ایرانی در الگوي اسالمی عدالت خردنامه، »یاسالم اندیشه در پیشرفت و عدالت«)، 1390ي (مهد، عرب
  .يهمشهر: تهران، پیشرفت

هاي  اندیشه نشست موانع، نخستین و ها ضرورتپیشرفت،  ایرانی اسالمی الگوي)، 1389( فریبا، عالسوند
  ي.راهبردي ها اندیشه نشست دبیرخانه، پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي راهبردي

  .قومس: تهران، اول چاپ، سیاسی توسعه هاي چالش)، 1381( عبدالعلی سید، قوام
 نخستین مقاالت هپیشرفت، مجموع ایرانی اسالمی الگوي مبانی در تأملی ضرورت)، 1390( محمد، اتکمش

  .عدالت پیام: تهران ،)پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي( راهبرديهاي  اندیشه نشست
  .عطا انتشاراتی مؤسسه: تهران، اسالم در سیاسی نظام مشروعیت مبانی)، 1376( محمدرضا، مرندي

هاي  اندیشه نشست نخستینپیشرفت،  ایرانی اسالمی الگوي تدوین سوي به گامی)، 1389مقدم، غالمرضا ( مصباحی
  .1389 هاي راهبردي، دي اندیشه نشست پیشرفت، دبیرخانه ایرانی الگوي اسالمی راهبردي

  .ندا: تهران، معین فارسی فرهنگ)، 1381( محمد، معین
  ).ره(خمینی امام آثار نشر و تنظیم ه: مؤسستهران، امام صحیفه)، 1389( اهللا روح، خمینی موسوي

 ایرانی اسالمی الگوي در عدالت اسالمی، خردنامه نظام در عدالت و کارآمدي)، 1390ي (مهدی، تهران يهادو
  .يهمشهر: تهران، پیشرفت

  .ثالثی، تهران: نشر علم ، مترجم: محسندگرگونی دستخوش جوامع در سیاسی سامان)، 1392هانتینگتون، ساموئل (
  .10/9/1389، دولت هیئت ياعضا دیدار در يرهبر معظم مقام بیانات
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