
 

  جایگاه منافع ملی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت
  3نژاد مسعود جعفري 2احمد آذین، 1رضا قاسمی،

  

  چکیده
شود.  ها از مقوله پیشرفت، با عنوان مسئله پیشرفت یاد می ر میان جوامع و دولتامروزه د

هاي رسیدن به پیشرفت  هاي پیشرفت، شرایط تحقق پیشرفت، راه دیگر، ضرورت عبارت به
توان جزء  و در نهایت کسب حداکثري منافع ملی از طریق الگوهاي پیشرفت را می

یشرفت و عصارة آن یعنی منافع ملی حداکثري ترین مسائل روز کشورها دانست. پ اصلی
مداران را به خود معطوف داشته و  از جمله مسائلی است که ذهن اندیشمندان و سیاست

اي به این مهم پرداخته است. هدف اصلی تحقیق حاضر این  هرکس از دریچه و زاویه
پیشرفت  است که با بررسی جامع و کامل جایگاه منافع ملی در الگوي اسالمی ایرانی

زمینۀ حرکت براي وصول به پیشرفت مطلوب، اهمیت و ضرورت توجه به  عنوان پیش به
منافع ملی را در تدوین الگوي اسالمی ـ ایرانی مورد مالحظه قرار دهد و در نهایت بتواند 

هاي الگوي بومی پیشرفت را براي کسب حداکثري منافع ملی در کشور  ها و ظرفیت الزام
تر و  مکان و انگیزة حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی را با نگاه روشنعملیاتی کند و ا

یابی) تري فراهم سازد. روش انجام این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی (زمینه دقیق
نظران در  نفر از صاحب 22یافته با  سازمان است. ابزار گردآوري اطالعات، مصاحبۀ نیمه

  .حوزه الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت است
  الگوي اسالمی، ایرانی، پیشرفت، منافع ملی.: واژگان کلیدي
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  . مقدمه و بیان مسئله1
تر و  ماندة کشور پس از مواجهه و رویارویی با غرب پیشرفته در ایران آگاهی از وضعیت عقب

شان ایجاد ایران مدرن و  رو اندیشۀ پیشرفت در سرِ کسانی که هدف تر به وجود آمد؛ ازاین صنعتی
توان در انقالب مشروطه دید که منجر به ایجاد  خواهی را می فته بود، شکل گرفت. اوج این ترقیپیشر

صورت جدي دنبال شد و در  گذاري در آسیا شد. از آن پس تفکر توسعه به نخستین مجلس قانون
شمسی با تدوین نخستین برنامۀ توسعه عمرانی و اقتصادي توسط دولت وقت، شکل  1372سال 
به خود گرفت که نتیجۀ آن شش برنامه توسعه پیش از انقالب اسالمی و پنج برنامه توسعه اي  تازه

 پس از انقالب اسالمی بوده است.

هاي  هاي متضاد و برآمده از اندیشه انقالب اسالمی و نظام برآمده از آن، در جهانِ قطب
است؛ هرچند هنوز فرایندي هاي اصیلی را به جامعه بشري ارائه کرده  مدرنیستی، طرحی بدیل و ایده

تردید، تمام آنان که دل در گرو بالندگی این طرح بدیع و تحقق آمال  تکامل است. بی حال ناتمام و در
هاي انقالب دارند، هر لحظه به سرنوشت این انقالب و نظام برآمده از آن، وضع  مردم ایران و آرمان

  اندیشند. جاري و آیندة آن می
ندان و متفکران، الگوهاي گوناگونی براي توسعه جوامع بشري تدوین امروزه از سوي اندیشم

شده، تعریف از سعادت و تصور از جامعه آرمانی و مطلوب  شده است که با مبانی و اصول پذیرفته
هاي دانشمندانی مانند  نیز با اثرپذیري از نگرش 1اند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد خود متناسب

 1990هایی براي آن تعیین کرده است و از سال  ا طرح توسعۀ پایدار، شاخصب 2آمارتیا تومارسن
  کند. ها را در این باره ارزیابی می ساله وضعیت کشور هر

هایی که در کاربرد عبارت توسعه وجود  در جمهوري اسالمی، مقام معظم رهبري با توجه به ابهام
سخنرانی). از سویی به دلیل  :1389داشت، اصطالح پیشرفت را مناسب دانستند (رهبري، 

هاي  بودن الگو با ضرورت دیگر لزوم متناسب بودن انقالب و جمهوري اسالمی، و ازسوي اسالمی
کشور ایران، عنوان الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت را عنوانی مناسب دانستند (همان). این الگو 
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  ظر پژوهش حاضر، منافع ملی است.ها و ابعاد زیادي است و یکی از ابعاد مهم و مدن داراي ویژگی
پردازي  بررسی آثار و دیدگاه اندیشمندانی که در جمهوري اسالمی دربارة منافع ملی نظریه

هاي انقالب اسالمی، در دیدگاه اسالم  المللی و ضرورت دهد با توجه به شرایط بین اند، نشان می کرده
هاي آن توافق وجود ندارد. برخی با اتکا  هو نظام جمهوري اسالمی نسبت به ماهیت منافع ملی و مؤلف

کنند که در نتیجه  منافع ملی را براساس اوضاع و احوال روز تحلیل می 1گرایانه به رویکرد واقع
دیگر بین منافع ملی در  گیرند و ازسوي الشعاع قرار می هاي انقالب اسالمی تحت سو آرمان یک از

شود. برخی نیز با دیدگاهی  می تعارض ایجاد میهاي انقالب اسال قرائت آنان و اهداف و ارزش
  کنند. منافع ملی را کامالً دور از دسترس تبیین می 2گرایانه انتزاعی و تنها آرمان

هاي  ساز تنش شود عرضه تصویري صحیح از منافع ملی ناممکن شود و سبب این امر منجر می
آنجاکه تأمین منافع ملی هدف  شود. از یهاي نامناسب م المللی و اتخاذ روش ضروري در روابط بین غیر

ناچار  بخش است، به هاي آزادي ویژه غرب و نهضت کنندة نوع رابطه با جهان به سیاست خارجی و تعیین
باید ماهیت آن در الگوي اسالمی ایرانی بیان شود. نکتۀ اساسی این است که به جاي اینکه این اقدام 

شود، باید براساس مبانی و اهداف نظام جمهوري اسالمی در  هاي خاص انجام ها و قرائت براساس نگرش
  هاي مقام معظم رهبري (مدظله) تعیین شوند. قانون اساسی و به تناسب استفاده از قرآن، روایات و نگرش

ها و  گذاري ها، اثر ها به حدي است که بر میزان تعامل ها و دولت اهمیت و جایگاه پیشرفت نزد ملت
ح مختلف تأثیر مستقیم داشته است. تاریخ پیشرفت در میان کشورها شاید به ابتداي آفرینی در سطو نقش

هاي متفاوت از این مقوله است که در  خلقت انسان مربوط شود، اما آنچه اهمیت دارد تفسیرها و برداشت
نیافته  عهتوسعه و توس حال یافته، در منصفانه به توسعه بندي غیر ها را در یک تقسیم نهایت کشورها و ملت

ها در سطح جهان اثرگذارشده  بري ها و سهم گذاري بندي مبنایی بر میزان اثر تقسیم کرده است و این بخش
بندي است که براي ارتقا در این پازلِ از  است. جمهوري اسالمی ایران نیز یکی از قربانیان این نوع تقسیم

گوهاي غیربومی و وارداتی پیشرفت کند. شده مجبور بوده سالیان زیادي را صرف اجراي ال پیش طراحی
هاي  ها و خسارت طور که باید تأمین کند، بلکه هزینه تنها ایران نتوانسته منافع ملی را آن در این رهگذر نه

خوبی صیانت کند و دستاورد مطلوبی به  زیادي را متحمل شده و عالوه بر آن نتوانسته از منافع ملت به
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت توسط رهبر معظم انقالب اسالمی، واکنشی دست آورد. فرمان اجراي طرح 
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  ها و الگوهاي وارداتی و غالباً غربی از پیشرفت به کشورمان. بود به نمونه
کردن الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، حاکی از تفاوت  شک ابتکار مقام معظم رهبري در مطرح بی

یزي براي پیشرفت در ایران است. آنچه الگوهاي غربی بنیادین این الگو با الگوهاي غربی و تجو
ضعفی اساسی دارد: این  کنند توجه صرف به منافع مادي است که نقطه پیشرفت به جوامع تزریق می

کننده بنا  هاي آن جوامع ندارند و براساس شرایط کشور تولید الگوها توجهی به شرایط و ضرورت
هایی  عدالتی ها و بی دة مدل در درون خود با ناهمگونیکنن اند. در این رهگذر، کشور مصرف شده

کند، اما آنچه هدف الگوي  وتار می انداز و افق آینده را براي آن کشور تیره شود که چشم مواجه می
حال توجه به  زمان به منافع مادي و معنوي کشور و درعین اسالمی ایرانی پیشرفت است توجه هم

این الگو تفاوت ماهوي با الگوهاي تجویزي و وارداتی دارد و شرایط خاص کشور است؛ بنابراین 
هاي خود و  تواند نقطۀ عطفی در برابر همۀ کشورهایی باشد که خواهان پیشرفت براساس داشته می

  رهایی از وضعیت فعلی و استثماري پیشرفت هستند.
داکثري را با توجه به مسئله امروز ایران ما، مسئله پیشرفت است؛ پیشرفتی که بتواند منافع ملی ح

تعریف جدید از منافع با خود به ارمغان آورد؛ بنابراین نخبگان و مسئوالن کشور باید الگوي پیشرفت 
هاي  شدن آن را تبیین کنند و ضرورت مورد نظر جامعه ایران را تدوین و شرایط تحقق و اجرایی

مادي، معنوي) حداکثري تبیین و تدوین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت را با توجه به کسب منافع (
سازي و اجرایی سازند، زیرا براساس آنچه بیان شد تأمین منافع ملی در  تفهیم کنند و در نهایت پیاده

خالصه توجه  طور این الگو متفاوت از الگوهاي غربی است، زیرا هدف واالي آن پیشرفت است؛ به
  اي کل بشریت است.به منافع عالی فرد و جامعه و نیز تحقق حیات طیبه بر

منافع ملی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت از چه جایگاهی برخوردار است؟ مسئله اصلی در 
  این پژوهش پاسخ به این پرسش است.

زمینۀ حرکت براي  عنوان پیش با بررسی و شناخت شرایط تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت به
هاي این الگوي بومی را در کشور عملیاتی کرد و در جهت  ها و ظرفیت توان الزام دستیابی به الگو می

تحقق تمدن نوین اسالمی کوشید تا امکان و انگیزه براي حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی در 
  تري فراهم شود. تر و دقیق جمهوري اسالمی ایران با نگاه روشن

کند و قصد و آهنگ جمهوري اسالمی ایران را روشن  انداز پیشرفت تواند چشم این تحقیق می
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اي پیشرفته و متعالی را در بین نخبگان و ملت ایران بیشتر کند. این تحقیق تالش  رسیدن به جامعه
تحقق و دستیابی کند. این پژوهش  ها و آیندة مطلوب را براي اندیشمندان، قابل ها، افق دارد آرمان

ه در رشته علوم سیاسی در مبحث ویژ تواند مورد استفادة مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و علمی به می
  الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت قرار بگیرد.

  . اهداف تحقیق2
هدف اصلی تحقیق این است که با بررسی شرایط تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، امکان و 

  تري انجام شود. تر و دقیق در ایران با نگاه روشن 1انگیزه براي ادامه حرکت به سمت تمدن اسالمی
  شود: راي دستیابی به هدف اصلی، اهداف میانی و فرعی زیر در نظر گرفته میب

هایی که براي تحقق هر تمدنی باید  . براي تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، ابتدا الزام1
  شود؛ محقق شود، تبیین می

  ها و شرایط تحقق الگو بررسی شود؛ . در گام دوم باید الزام2
زدن  هاي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در ایران که باید براي رقابت و کنار . در گام سوم، الزام3

ها این تمدن  هاي الگوهاي غرب که با وجود آن حال کمبود عین الگوهاي مستقر غرب آماده باشد و در
  گیرد؛ دچار افول شده و باید در الگوي اسالمی ایرانی مرتفع شوند، مورد بررسی قرار می

سازي  تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در جمهوري اسالمی ایران براي زمینه. یافتن شرایط 4
  ایجاد تمدن نوین اسالمی، گام نهایی براي تحقق تمدن نوین اسالمی است.

  هاي پژوهش . پرسش3
  . منافع ملی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت چه جایگاهی دارد؟1

  پیشرفت چگونه است؟ . سهم نخبگان در تحقق الگوي اسالمی ایرانی2
  . مقام معظم رهبري در تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت چه نقشی دارد؟3
  سازي در تحقق الگوي ایرانی ـ اسالمی پیشرفت چگونه است؟ . سهم مردم و فرهنگ4

                                                      
گیرد  ی شکل میمنظور از تمدن اسالم که جمهوري اسالمی به دنبال آن است، تمدن اسالم ناب است که بر مبناي فطرت اله. 1

اساس در آن نه تمدنی مانند عباسیان و امویان که  ؛تواند انسان را در مسیر سعادت دنیا و آخرت همراهی و یاري کند و می
  است. از یاد رفته  ،هاست مسیر اصلی که همانا تعالی جامعه و انسان ،والیت به فراموشی سپرده شده و در بسیاري از موارد
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  . پیشینه پژوهش4
رفت از ) در پژوهشی به رابطۀ منافع ملی با الگوي اسالمی ایرانی پیش1393چهره ( عظیمی و خوش

گرایانه در پی  حال آرمان بینانه و درعین اند. این مقاله با رویکردي واقع منظر حقوق اساسی پرداخته
المللی، انسان و جامعه، در پیگیري و دستیابی به منافع  هاي عرصۀ بین ها و آرمان دادن واقعیت نشان

باق ماهیت آن با الگوي اسالمی ناپذیري استخراج منافع ملی از قانون اساسی و انط ملی است. اجتناب
  ایرانی پیشرفت از دستاوردهاي پژوهش بود.

ها و مبانی نظري  اندیشه» الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت«) در اثر خود با عنوان 1392پوش ( سیاه
مقام معظم رهبري پیرامون الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت را بدین صورت بیان نمودند که انقالب 

کفایتی الگوهاي غربی توسعه در ایران را آشکار ساخت. حضرت امام  ت بیاسالمی در حقیق
هاي غربی ایستادند و پس از  ها و مبانی مستحکم توحیدي، در مقابل اندیشه خمینی(ره) با بیان اندیشه

هاي حضرت امام در این مسیر قرار گرفته و بر اصول  ایشان مقام معظم رهبري با تأسی از اندیشه
هاي مختلف توسعه مطرح شده است اما جامعه  تادگی کردند. پس از انقالب مدلانقالبی ایس

  توانسته منتظر یک مدل بومی و عملیاتی از توسعه بماند؛ لذا ناگزیر از حرکت بوده است. نمی
هاي تدوین الگوي  ) در پژوهشی به مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزام1392زریباف (

دهد الگو نقشه جامعی براي حرکت در  رداخته است. نتایج پژوهش نشان میاسالمی ایرانی پیشرفت پ
رو بررسی ابعاد و اصول حاکم بر این حرکت از اهمیت باالیی برخوردار  مسیر تعالی است و ازاین

تواند مبناي مدل مفهومی براي این حرکت در نظر گرفته شود.  سوره مبارکه ملک می 22است. آیه 
حرکت از منظر اسالمی حرکتی است که بر دو رکن اساسی استوار است: شناخت مطابق با این آیه، 

گرفتن در آن، یعنی حرکت متوازن و صحیح بر مسیر حق (مشی  مسیر حق و صراط مستقیم و قرار
و » گسترش ظرفیت«منزله  سوي). بعد دیگر الگو مفهوم پیشرفت است. در تفکر اسالمی، پیشرفت به

ظرفیت الزم و کافی براي پیشبرد الگوي اسالمی » عدالت والیی«این میان  است. در» توسعه وجود«
  گیري است. اندازه پذیر و قابل ایرانی پیشرفت را دارد؛ چراکه عدالت، تنها ارزش مطلق فطري قانون

اي پرداخته است. نتایج  ) در پژوهشی به الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت منطقه1391عبدالملکی (
دهد ضرورتی سبب شد تدوین الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت در دستور کار  ن میاین تحقیق نشا

شک از محورهاي مهم این الگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و  مدیریت ارشد نظام قرار گیرد. بی
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  ها و افرازهاي جغرافیایی کشور است. هاي مکانی پاره ها و ویژگی عدالت و ضرورت
پردازي در الگوي اسالمی  در دانشگاه باقرالعلوم به توصیف سهم نظریه) در پژوهشی 1390واعظی (

طرح تحول  کالن«عنوان یک  دهد تدوین این الگو به ایرانی پیشرفت پرداخته است. نتایج نشان می
پردازي  و سنگ زیربناي تکوین و بازسازي تمدن اسالمی از طریق تولید دانش بومی و نظریه» اجتماعی

هاي مختلف علوم انسانی و اجتماعی میسر است و  هاي اسالمی در ساحت صول و ارزشبر ا علمی مبتنی
  هاي آن بخشی از این رسالت و وظیفۀ مهم را بر عهده دارند. دانش سیاسی اسالمی با همۀ زیرشاخه

توسعه در جهت اهداف  ) در پژوهشی به ارزیابی پیشرفت در کشورهاي درحال2016( هیل
ظرات مردم پرداخته است. نتایج نشان داد الگوهاي پیشرفت در این کشورها توسعۀ کشور براساس ن

هاي با خطر ناامنی باال، توجه نشده  نشین و مردمان ساکن در محله به نیازهاي مردم فقیرنشین، حاشیه
  و نیازهاي گروه اقلیتی در نظر گرفته شده است.

اند. نتایج پژوهش  اي پرداخته نطقه) در پژوهشی به توسعه اقتصادي م2012( اسکانی و همکاران
همگن،  توجهی به نواحی نا گرفتن ظرفیت مناطق خود و بی نظر زدایی و در دهد تمرکز ها نشان می آن

  گذارد. انجامد و بر سرنوشت خود تأثیر می تنها به رفع نیازهاي خود می
ایرانی و در مقابل هاي الگوي اسالمی و  ها و ظرفیت اي از الزام شده به گوشه در آثار گفته

اند شرایط تحقق این الگو را  کدام نتوانسته تنها هیچ الگوهاي غربی توسعه پرداخته شده است ولی نه
توان گفت وجه  اند؛ بنابراین می بررسی کنند، بلکه نگاه جامعی نسبت به موضوع منافع ملی نداشته

هاي  ها و ظرفیت اي از الزام به گوشهشده، پرداختن  هاي بررسی اشتراك این تحقیق با آثار و پیشینه
کوشیم تا  شده این است که در این تحقیق می تحقق الگوي اسالمی، و وجه جدایی آن با آثار بررسی

هاي منافع  کنندگان الگوي اسالمی ایرانی را آشکار کنیم و الزام حدودي جایگاه منافع ملی براي تدوین
  .ها اشاره نشده است ندر هیچ پژوهشی به آملی را بررسی کنیم که 

  . مفاهیم نظري5
  . پیشرفت5- 1

واژه پیشرفت معادل واژه توسعه در ادبیات علمیِ کالسیک مرسوم است. در تعریفی عام که براساس 
ها بیان شده است، پیشرفت عبارت است از فرایند حرکت از وضعیت موجود به  ها و منش همۀ بینش

  ).62-63: 1389معزي،  سمت وضعیت مطلوب (میر
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پیشرفت فرایندي است که «اند  آملی از مفهوم پیشرفت ارائه داده اهللا جوادي در تعریفی که آیت
هاي اقتصادي ـ اجتماعی است و انسان  متضمن رشد مداوم در ابزار و روابط مادي و معنوي و بنیان

ی، جریانی پویا، هاي اسالم تواند در این جریان به کمال برسد؛ بنابراین رشد (پیشرفت) در آموزه می
  ).11: 1393رسیدن انسان است (همان،  کمال جانبه با هدف به مداوم و همه

  . الگو5- 2
الگو معادل کلمه مدل در زبان انگلیسی است. مدل و الگو، طرح، معرفی یا تشریحی است که براي 

لگوي دادن هدف اصلی یا کارکرد یک موضوع، سیستم یا مفهوم در نظر گرفته شده است. ا نشان
اي با کارکرد هنجاري است؛ یعنی ساختاري است که به توضیح نظریه  اسالمی ایرانی پیشرفت نظریه

  ).64- 65: 1389معزي،  پردازد (میر اسالمی ایرانی پیشرفت که باید ایجاد شود، می

  بودن الگو . اسالمی5- 2- 1

شناختی اسالمی  ختی و هستیشنا بر مبانی معرفت الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت الگویی است که مبتنی
ها، موجب تفاوت  چوب و در چهارچوب حقوق و اخالق اسالمی است. تفاوت در این مبانی و چهار

  ).72: 1390شود (واعظی،  در تبیین و تحلیل شرایط موجود و وضعیت مطلوب و راهبردها می

  بودن الگو . ایرانی5- 2- 2

  ن دو وجه متصور است:بود براي اتصاف الگوي اسالمی پیشرفت به ایرانی
. اتصاف این الگو به ایرانیت از این نظر است که فکر و ابتکار ایرانی آن را به دست آورده 1

تواند این  هاي دیگر هم بود ولی این ملت ما بوده که توانسته است یا می است. اسالم در اختیار ملت
دانشجویان فردوسی مشهد،  الگو را از منابع اسالمی استخراج کند (بیانات رهبري در دیدار

شمول و ثابت براي جوامع  ). در این صورت الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت الگویی جهان25/2/86
شود. این الگو از بخش اصول منابع اسالمی  اسالمی است که در برابر الگوي توسعه غرب مطرح می

بخشِ جهان اسالم  الگو الهامدهندة سیر تمدن اسالمی است. در این صورت، این  دریافت شده و نشان
تواند این الگو را بر شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی  خواهد بود و هر کشور اسالمی می

  خود منطبق کند.
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بر  الگوي اسالمی که مبتنی«دارند:  اهللا جوادي آملی نیز در موضوع اسالمیت الگو چنین بیان می آیت
تواند اصالت و مشروعیت خود را در سطوح تحلیلی و تدوینی از  معارف و روابط حقه الهی است، نمی

هاي بشري اخذ نماید و قطعاً و عقالً الزم است براي صیانت از هویت شرعی الگو،  تجارب و مشاهده
  ).1386(آملی، » عنوان منبع اصلی معرفت، منظور نظر باشد متن دین و سیره معصومین(ع) به

هاي فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادي  با شرایط و ویژگی . به لحاظ اینکه توسعه اسالمی2
ایران تطبیق داده شده است، ممکن است این الگو براي سایر کشورهاي اسالمی مناسب نباشد. این 
دو وجه منافاتی با یکدیگر ندارند بلکه مکمل هم هستند. براساس وجه اول، مقصود از الگوي 

که به وسیله فکر ایرانی از منابع استنباط شده و به شکل الگو  اسالمی ایرانی پیشرفت الگویی است
شمول که راهنماي جهان اسالم  عنوان یک الگوي ثابت و جهان ارائه شده است. براساس وجه دوم، به

  ).73: 1390شود (واعظی،  شود بلکه با شرایط ایران تطبیق می است نفی نمی

  . منافع ملی5- 3
ناپذیر دانستن منافع ملی  الملل، ضمن مبهم و تعریف گراي روابط بین از دانشمندان واقع 1مورگنتا

الملل است؛ زیرا همه  معتقد است، منافع ملی، راهنما و انگیزة اصلی اقدام همۀ کشورها در روابط بین
اي جز این ندارند که موجودیت مادي، سیاسی و فرهنگی خود را در مقابل تجاوز و  ها چاره ملت

ها حفظ کنند. پس باید منفعت را در قالب قدرت تعریف کرد. در این صورت منافع  تعدي دیگر ملت
ترتیب مفهوم منافع ملی  این شود. به ملی، حفظ قدرت هر کشور در استمرار موجودیت آن تعریف می

ها  ؛ زیرا در این مکتب فرض بر این است که شرکت شود به نگرش نئومارکسیستی اقتصاد نزدیک می
توان  ي اقتصادي در پی کسب بیشترین سود هستند. با این تفسیر، در محیط رقابتی میها و مؤسسه

  بینی کرد. هاي رقیب را حدس زد و پیش اقدام
کند و اعتقاد دارد  بیان می 3»منافع عمومی«، منافع ملی را بعد خارجی 2ساموئل هانتینگتون

با عنوان منافع واقعی و بنیادین تأسیسات توان هیچ تعریف مشخصی از آن ارائه کرد و تنها از آن  نمی
 4»هویت ملی«توان منافع ملی امریکا را بدون اطمینان از  حکومتی یاد کرده است. از نظر او نمی

صورت، منافع غیرملی و فراملی و قومی و نژادي بر سیاست  ها تحلیل کرد؛ درغیراین امریکایی
                                                      
1. Hans Joachim Morgenthau 2. Samuel Phillips Huntington  
3. Public Interests 4. National Identity 
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نامد که به  می 1»منفعت حیاتی«ا، این منافع را خارجی غلبه خواهد کرد. کمیسیون منافع ملی امریک
ترین جلوة آن  شود و مهم جانبۀ زور منجر می پذیربودن کاربرد یک توافق کامل افکار عمومی بر توجیه

هاي راهبردي حیاتی را که نسبت به دیگر منافع  در منافع انسانی و اقتصادي است. برخی نیز مالحظه
اند. راهبردهایی که  ارند، رکن اساسی تعریف منافع ملی دانستهتر است و اولویت بیشتري د شایع
، اما برخی معتقدند منافع ملی درواقع اصطالحی است  گذارد ها بر همه اثر عمیق می نکردن به آن توجه

  ).1978، 2براي توجیهی عقالیی از منافع گروهی خاص (کراشر
لی منافع واقعی و بنیادین را متوجه قالب کلی تعریف هانتینگتون را دارد، و ماکس وبرتعریف 

شود که مشارکتی سیاسی آن  هاي اجتماعی می کند و شامل محتواي خاص اقدام اقتصاد و جامعه می
یابد و به تناسب اینکه  طور طبیعی، در این تعریف منافع ملی مفهومی نسبی می کند. به را پیگیري می

اي  ها آن را منافع طبقه خواهد بود. مارکسیست دولت مقابل از دیدگاه ما چه دولتی باشد، متفاوت
اي  منزله تجمیع منافع جمعی افراد یا حفظ مجموعه ها منافع ملی را به کنند، ولی لیبرال خاص تعبیر می

ها دسترسی داشته  طور برابر اجازه دارند به آن اند که همه افراد به از عملکردهاي حکومتی دانسته
  ).1999، 3آید (ناي ها به شمار می هاي آن دقیقی از اولویتحال ارزیابی  باشند و درعین

هاي مشترك است که در روابط میان دیگر  اي از اولویت در دموکراسی، منفعت ملی مجموعه
هایی مانند دموکراسی و حقوق بشر  توانند شامل ارزش گیرد. این منافع می کشورها مدنظر قرار می

ها هزینه کرد. در این  قدر مهم باشند که بتوان براي آن ومی آنباشند؛ منوط به اینکه براي افکار عم
،  ، هرچند بسیار عالی باشند مانند حقوق بشر ها ، نخست ارزش تعریف دو نکته اساسی وجود دارد

هاي مشترك همه مردم قرار گیرند؛ دوم باید در  شوند که جزء اولویت زمانی مبناي منافع ملی تلقی می
ترتیب، صرف  این پذیر باشد. به ها توجیه کردن براي آن ز چنان مهم باشند که هزینهنزد افکار عمومی نی

بودن براي قرارگرفتن در زمره منافع ملی کافی نیست، بلکه توجه و تمایل افکار عمومی نیز  باارزش
الزم است. با این وصف، مبانی اخالقی منفعت ملی از مبانی منفعت سیاست خارجی چندان فاصله 

توانند تبدیل به منافع ناملموس شوند؛ فقط نکته مهم توافق  هاي اخالقی می گیرد، بلکه ارزش نمی
  هاست. افکار عمومی بر آن

هاي مادي و معنوي که افراد یک ملت نسبت به  ارزش: « اند برخی منافع ملی را چنین تعریف کرده

                                                      
1. Vital Interest 2. Krasher 3. Nye   
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ها به دست  گیري از تصرف آناند و براي حفظ و جلو ها احساس تعلق، وابستگی و مالکیت کرده آن
). برخی 132: 1385نیا،  (حافظ» سایرین از خود حساسیت نشان داده و حاضر به پرداخت هزینه هستند

کوشد و امروزه در  ها می المللی براي حفظ آن اند که دولت در سطح بین نیز منافع ملی را اهدافی دانسته
تنهایی  ها به وت استوار است و گاهی نیز به یکی از آنها بر سه عامل قدرت، امنیت و ثر بیشتر پارادایم

ها را دو  دانند و آن شود. برخی قدرت ملی و برخی ثروت ملی را هدف اصلی منافع ملی می توجه می
  ).1996، 1شمارند (فینمور ها برمی شاخص مهم براي ارزیابی سیاست خارجی کشور

  . روش پژوهش6
یابی براي بررسی  یابی) است. روش زمینه پیمایشی (زمینه روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع

رود. در این پژوهش از روش دلفی که یکی از انواع  هاي یک جامعه آماري به کار می توزیع ویژگی
نظران و متخصصان  یابی است، استفاده شده است. در این روش با شناسایی صاحب هاي زمینه تحقیق

آوري شود. در این روش پژوهشگر با تهیه فرمی،  وضوع جمعشود نظر آنان پیرامون م تالش می
خواهد به در یک بازة زمانی  ها می کند و از آن نظران ارسال می هاي مورد نظر را براي صاحب پرسش
اي که بر اساس روش دلفی براي تحقیق حاضر انتخاب شده  نامه ها پاسخ دهند. متن پرسش به آن

  است، بدین شرح است:
  ما در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت رویکردها نسبت به منافع ملی چگونه است؟. به نظر ش1
توانند به ایفاي نقش در این زمینه (منافع ملی) و در راستاي الگو  . نخبگان فکري چگونه می2

  بپردازند؟
  . به نظر شما تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت نیازمند چه شرایطی است؟3

شدة پیشنهادها  بندي بندي کردیم و فهرست دسته ها را دسته ي پژوهشگر آنها پس از دریافت پاسخ
گیري کرده و در نهایت  شده را تقارن نظران ارسال کردیم. سپس پیشنهادهاي مطرح را براي صاحب

پیشنهادهاي برتر انتخاب شدند. برتري این روش این است که افراد در هنگام ارائه پیشنهاد، تحت تأثیر 
کنند. ابزار  کنند و آزادانه نظر خود را ابراز می گیرند، تأثیر جمع را احساس نمی یگر قرار نمیعقاید یکد

یافته است. جامعۀ آماري این پژوهش شامل  سازمان گردآوري اطالعات در این تحقیق، مصاحبۀ نیمه

                                                      
1. Finnemore 
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گیري  وة نمونهکلیۀ متخصصان در حوزه الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت و اساتید دانشگاه بودند که به شی
شوندگان  ها انتخاب و مصاحبه از آنان صورت گرفت. از میان مصاحبه نفر از بین آن 22هدفمند تعداد 

نفر مبانی نظري 1نفر مدیریت استراتژیک،  1نفر تاریخ، 2نفر فلسفه،  3نفر رشته علوم سیاسی،  12
  وزوي حضور داشتند.نفر با تحصیالت عالی ح 1نفر ژنتیک و 1نفر علوم اقتصادي، 1اسالم، 

  هاي پژوهش . یافته7
  . نقش منافع ملی در تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت7- 1

در منافع ملی دو عنصر اصول ملی یعنی آنچه در قانون اساسی آمده است و اهداف ملی دو پایۀ 
تی و شناخ ). اصول ملی یعنی اصولی که بر مبانی انسان83: 1380پیک،  شوند (ره اصلی محسوب می

  وششم آورده است. ها را در اصول دوم و پنجاه اند و قانون اساسی آن شناختی مبتنی هستی
هاي بنیادین جمهوري اسالمی که حرکت به سوي کمال همه  اهداف ملی نیز در راستاي ارزش

جمهوري اسالمی ایران سعادت انسان در کل «کند:  تصریح می 154شود. اصل  هاست، تحلیل می انسان
مجمع تشخیص  13/10/1376هاي کلی مصوب  رو، در سیاست این از». داند ه بشري را آرمان خود میجامع

هاي جمهوري اسالمی  مصلحت نظام در بند مربوط به سیاست خارجی، صدور انقالب یکی از اولویت
تیجه ها به سوي کمال الهی است؛ در ن دانسته شده است؛ زیرا هدف از انقالب اسالمی نیز هدایت انسان

). مقصود از 1370شود (سخنرانی رهبري،  توجه به مصلحت انقالب اسالمی از ابعاد منافع ملی تلقی می
مصلحت در اینجا عین منافع ملی است. در این صورت بخش بزرگی از اهداف منافع ملی، مواردي هستند 

ملی در همۀ ابعاد مطالعه و  اند؛ بنابراین باید این نگرش به منافع که در اصل سوم قانون اساسی بیان شده
دقت استخراج شود تا در قالبی کاربردي سرمشق دستگاه  هاي آن به وتحلیل شود و شاخص تجزیه

  ها دچار تحول اساسی نشود. دیپلماسی جمهوري اسالمی قرار گیرد و با تغییر دولت
ل اخالقی در هاي اساسی منافع ملی در الگوي اسالمی ایرانی عبارتند از: اتکا به اصو ویژگی

راستاي حاکمیت الهی، توجه به سعادت مادي و معنوي انسان در قرائت اسالم و رهایی او، نگرش 
ناپذیري منافع ملی از مصالح اسالم، تعارض میان اصول، مبانی منافع ملی با مبانی و  بینانه، تفکیک واقع

ها در  جود برخی اشتراكالملل (در عین و اصول و جهت حرکت ساختار سیاسی حاکم بر روابط بین
  ساختارهاي حقوقی).
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  و نظر رهبر انقالب پیرامون جایگاه نخبگان . جایگاه نخبگان در توسعه7- 2
عنوان یک طرح ملی که بعد از قانون  نیل به موفقیت در تدوین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت به

ویژه نخبگان  حاد جامعه بهاساسی واالترین سند راهنماي حرکت نظام است، نیازمند مشارکت همۀ آ
گرایانه و خالقیت گروهی، مشارکت را نیاز بشر و راهکار  هاي انسان است. امروزه با تأکید بر ارزش

ها و  اند، زیرا توسعه به معناي ایجاد تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایش اصلی توسعه دانسته
مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و هاي جامعه است و تا همۀ  نهادها براي تحقق کامل هدف

ضرورت مطابقت با آن، در آن مشارکت اصیل نداشته باشند، ادامۀ توسعه ممکن نخواهد بود. 
آید که با استفاده از کمک داوطلبانۀ اجتماعی  مشارکت جزء اساسی و جدانشدنیِ توسعه به شمار می

هاي آن مؤثر است. همچنین  اهش هزینهگیري از منابع داخلی، در راستاي تحقق توسعه و ک و بهره
دهد و آن را  ها، سرمایه اجتماعی جامعه را گسترش می دهی گروه مشارکت اجتماعی با سازمان

هاي فرعی و حاشیه ایفاي نقش و  سازد. سرانجام مشارکت، سازوکاري است تا گروه توانمند می
  ود داشته باشند.هاي اصلی حیات اجتماعی خ تأثیرگذاري بیشتري در متن و جریان

شود که در خلق و گسترش علم، فناوري، هنر، ادب، فرهنگ و  نخبگان به افرادي برجسته و کارآمد گفته می
ها بر پایۀ  هاي آن هاي اسالمی اثرگذاري بارز داشته باشند و همچنین فعالیت مدیریت کشور در چهارچوب ارزش

دیگر،  هاي اکتسابی ازسوي و و خبرگی، تخصص و توانمنديس یک هاي ذاتی از هوش، خالقیت، انگیزه و توانمندي
  ).12: 1383بخشیدن به پیشرفت و اعتالي کشور شوند (ایونز،  موجب سرعت

کنند. یکی از مسائل و  اي در پیشرفت و توسعۀ آن کشور نقش مؤثري ایفا می نخبگان هر جامعه
جانبۀ کشور دارد،  بر رشد و توسعۀ همهاي  مشکالت کشورهاي اسالمی از جمله ایران که تأثیر فزاینده

افزاري توسعه کشور است که در ارتباط مستقیمی با  هاي نرم پردازي و جنبه مربوط به تولید علم، نظریه
رو براي طراحی و تدوین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت باید از تمام  نقش نخبگان قرار دارد؛ ازاین

هی بهره گرفت و تعامل مثبتی بین حوزه و دانشگاه برقرار ظرفیت کارشناسی و علمی حوزوي و دانشگا
  گیري این مهم باشند. ساز شکل ویژه قوه مجریه باید زمینه گانه به کرد. در این بین، قواي سه

دستیابی به جلب مشارکت نخبگان براي همکاري در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت یک تصمیم 
هاي الزم آن فراهم و رعایت  ه چنین الگویی باید زمینهاجرایی صرف نیست؛ بلکه براي دستیابی ب

شود. جلب مشارکت نخبگان در تدوین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، در بدو امر، نیازمند 
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عنوان یکی  ریزي جامع و تدبیراندیشی مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت بوده و این مهم به برنامه
ر عهده مسئوالن مرکز الگو است. اصالح ادراك و نگرش هاي اصلی تحقق مشارکت، ب شرط از پیش

نخبگان نسبت به دو موضوع الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت و مشارکت نکتۀ مهمی است که با 
دستیابی به آن، انگیزة مشارکت در نخبگان باال خواهد رفت. در این میان، نیاز به هماهنگی و 

گیري نخبگان  شود؛ چراکه کانون شکل احساس می شدت هاي علمیه به ها و حوزه همسویی دانشگاه
هستند و گزینش راهبردهاي صحیح در سطح دانشگاه و حوزه، نخبگان را به فضاي اجرایی جامعه 

هاي اجرایی نیز با پذیرش نخبگان در بدنۀ خود  سو، حاکمیت و دستگاه دیگر سوق خواهد داد. از
  آورند. نخبگانی را فراهم مییافتن تخصص آنان و افزایش تجربۀ  مقدمات فعلیت

هاي مشارکت در بطن و متن زندگی آحاد افراد جامعه و از  شده، باید زمینه در کنار عوامل گفته
جمله نخبگان فراهم شود. این مسئله نیازمند تقویت فرهنگ مشوق مشارکت در جامعه و اصالح 

ن، اتخاذ قوانین در راستاي رفتارِ سیاسی ـ اجتماعی در سطح ملی، اصالح ادراك و نگرش نخبگا
بردن انگیزة مشارکت است؛ قوانینی که به نخبگان اطمینان بدهد تالش  حمایت از مشارکت و باال

ازاي آن را نیز دریافت خواهند کرد. درنتیجۀ این اقدامات،  ها به ثمر خواهد نشست و مابه آن
آماده خواهد شد و مرکز شخصیت نخبه براي مشارکت با مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت 

کارگیري سازوکار مناسب از مشارکت نخبگان براي تدوین الگوي پیشرفت بهره گیرد.  تواند با به می
استفاده از نیروي نخبگان نیازمند این است که قوانین الزم در راستاي اهداف مرکز الگو و جهت 

به موضوع حقوق مالکیت  حمایت از نخبگانی که با آن همکاري دارند، وضع شود. توجه ویژه
منظور افزایش تمایل به  سازي در جامعه به تواند منجر به جلب اعتماد نخبگان شده و فرهنگ می

  ).43: 1394مشارکت و انجام کار جمعی صورت پذیرد (حسینی و همکاران، 
از آغاز پیروزي انقالب خأل بزرگی در استراتژي اساسی نظام یا به تعبیري الگوي جامع نظام 

ساالري را دنبال کردند، برخی دولت را  هاي مختلفی که آمدند برخی دولت شد. دولت احساس می
گرایی دولتی)  کوچک خواستند، برخی به لیبرالیسم اقتصادي و بعضی کمابیش به توتالیتاریسم (تمرکز

وغیره داد که نظام ما الگوي جامعی در مسائل اقتصادي، فرهنگی  گرایش پیدا کردند. این نشان می
  خواهد این خأل را پر کند. ندارد. تدوین الگوي پیشرفت اسالمی ایرانی در واقع می

گزیند این است که  نظر مقام معظم رهبري، زمان حاضر را براي تدوین این الگو برمی آنچه از نقطه
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ظرفیت علمی کشور پس از گذشت سه دهه از پیروزي انقالب اسالمی به جایی رسیده است که از 
بوم انتظار تدوین چنین الگوي جامعی را داشته باشند. شاید اگر قرار بود این مسئله  و بگان این مرزنخ

هاي علمی  ویژه پس از پیشرفت هاي قبلی رخ دهد، ظرفیتی که اکنون فراهم است مهیا نبود؛ به در دهه
هاي علمی در  ههاي نو پدید آمده و ارتقاي رتبه ایران از نظر داشتن مقال که در برخی فناوري

دهد توانمندي و زمینۀ الزم براي تدوین چنین  بسیار شتاب گرفته است. این نشان می ISIبندي  رتبه
پذیر نیست و دستیابی به چنین  مدت امکان الگویی مهیا شده است. بدون شک چنین حرکتی در کوتاه

  کت شود.قدم به سوي آن حر به ریزي بلندمدت است تا قدم الگویی نیازمند برنامه
کند  ساله است و اقتضا می ریزي علمی ده صورت نهایی مد نظر است، نیازمند برنامه آنچه به

هاي گوناگون پدید آید، اجزاي این الگو از ناحیه فرهیختگان  هاي مختلف علمی در عرصه نشست
و  صورت کار فردي و جمعی مدون شود تا در نهایت، ستاد مرکزي، این مجموعه محصول افکار به

سازي کند. در مورد  دهی و یکپارچه آوري، سامان ها را براي تدوین الگوي جامع جمع اندیشه
هاي الگوي پیشرفت اسالمی ایرانی باید گفت این الگو متناسب با جغرافیا، تاریخ و اوضاع و  ویژگی

رکز احوال اجتماعی ایران تدوین خواهد شد؛ بنابراین فرض مسئله این است که به تعبیر من، م
اندازي خواهد شد و این مرکز مجموعه مراکزي را  مطالعات تدوین الگوي پیشرفت اسالمی ایرانی راه

هاي علمی مناسبی  هاي علمی را که از ظرفیت کنند و شخصیت در بر خواهد گرفت که کار علمی می
). اگر هم 1388کند (رهبر انقالب اسالمی،  آوري می ها را جمع برخوردارند، شناسایی و کارهاي آن

کنند و براي اقدامات بعد از این تقسیم کار  ها را گردآوري می کنون کاري انجام شده است، آن تا
توانند از  رسد در چنین شرایطی کارهاي موازي بالمانع است؛ چراکه افراد می خواهند کرد. به نظر می

ي این نیست که این کارها منظرهاي مختلف این الگو را ببینند و مکمل باشند. معناي کارهاي مواز
شک این سند هم پس از تهیه و تدوین،  تواند اقداماتی تکمیلی باشد. بی لزوماً تکراري باشد بلکه می

انداز در قالب این  ساله خواهد بود و اسناد چشم انداز بیست سندي باالدستی حتی براي سند چشم
  ).1386الگو تعریف خواهند شد (مقام معظم رهبري، 

  سازي در توسعه و نظر رهبر انقالب پیرامون جایگاه مردم در پیشرفت یگاه مردم و فرهنگ. جا7- 3
هاي مختلفی  شود، پردازش آن باید از جهت وقتی بحث از الگوي پیشرفت یک کشور مطرح می

دیگر  سو محور این الگو فرهنگ آن ملت و اهداف فرهنگی آن است و ازسوي یک صورت بگیرد. از
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المللی و  هاي بین هاي جهانی، معادله هاي جغرافیایی، تعامل گی برآمده از ویژگیهاي فرهن ضرورت
هاي برخاسته از  همچنین سطح پیشرفت آن کشور باید مد نظر قرار گیرد. در ایران با توجه به آرمان

هاي اقتصادي،  اسالم و انقالب، اهداف فرهنگی از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند و باید تمام طرح
یابد،  ها با دین نیز تطابق می سیاسی وغیره در خدمت اهداف فرهنگی قرار گیرند. وقتی این طرح

  گیرد. مان قرار می الگویی اسالمی ایرانی پیش روي
اي دموکراسی به معناي واقعی آن جاري است، باید الگوي پیشرفت  حال وقتی در جامعه درعین

شان را که اغلب در جهت  صلی، بیشترِ تصمیماتعنوان رکن ا آن به ترتیبی باشد که مردم به
گویی به نیازهایشان است، در جهت اهداف کلی جامعه برگزینند و دیگر جایی براي تمهیداتی  پاسخ

  ).126: 1391هاي مادي باقی نماند (عمار،  کردن تشویق مانند لحاظ
و مدیران نیز سازي مستمر است  تدوین یک الگوي پیشرفت اسالمی ـ ایرانی مستلزم فرهنگ

هاي خود را در این راستا و  گیري اي در این زمینه دارند؛ بدین صورت که همۀ تصمیم نقش برجسته
شود که افراد در هر  دادنِ فرهنگ جامعه برگزینند. رشد سرعت زمانی محقق می با مد نظر قرار

  .)1388موقعیت اجتماعی، در جهت توسعه جامعه قدم بردارند (مقام معظم رهبري، 
شود: یک بخش خبرگان و نخبگان حوزه مطالعات اسالمی  این الگو با پیوند سه گروه طراحی می

هاي  گیري از علوم بشري در سازندگی هستند که در حوزه هستند، یک بخش اساتید عرصه بهره
اي دهند و در نهایت بر کنند و مورد استفاده قرار می سیاست، اقتصاد وغیره تجارب بشر را ارزیابی می

هاي مذکور یک  ها، باید مردم نیز همکاري داشته باشند تا در کنار بخش شدن این نظریه ظهور و عملی
  ها فراهم شود. شدن این موضوع در تمام حوزه حلقه ایجاد شود و زمینۀ مورد بحث واقع

منوال که  شان توسعه داده، تکمیل سازند و به همین نظرات اساتید اقتصاد باید الگو را با ارائه نقطه
شوند، پذیرش آن نیز در جامعه شکل بگیرد، چراکه  اکثریت نخبگان دست به کار تدوین الگو می

ها نتیجۀ الزم را گرفت این است که به غیر از  گونه طرح توان از این ترین دالیلی که نمی یکی از مهم
ونه که باید درگیر آن نشده گ کنند، سایر آحاد جامعه آن ها تدوین طرح می کارشناسان و اساتید که سال

و در آن مشارکت ندارند؛ بنابراین باید در همان مرحله تدوین و طراحی، کلیه آحاد جامعه در جریان 
ها و  ها، سازمان یافته در همه پژوهشکده برگشت سازمان و امر قرار گرفته و دخیل باشند، رفت

همگرایی نیز به وجود آید. این همگرایی از شان شکل بگیرد و نوعی  ها بنا بر حوزه فعالیت وزارتخانه
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ریزان حوزه اقتصاد باید در جریان  ملزومات رسیدن به الگوي معتبر است چراکه براي مثال برنامه
تواند جایگاه الزم را  ها نمی هاي اقتصادي آن تحوالت فرهنگی ـ اجتماعی نیز قرار گیرند وگرنه نظریه

فرهنگی و اجتماعی نیز باید در تعامل با اساتید سایر  نظران در فرهنگ بیابد و برعکس. صاحب
). 1388هاي مجزا از یکدیگر مسائل را تعریف نکنند (مقام معظم رهبري،  ها قرار گیرند و بخش حوزه

هایی  شود که در بخش بینیم و مشاهده می ساله توسعه نیز می هاي پنج این خألیی است که در برنامه
که برنامه براي ایجاد  رشد بیش از انتظار حاصل شده است، درحالی هایی افتادگی و در بخش عقب

  ها باید متناسب با یکدیگر رشد را تجربه کنند. هاست و بخش هماهنگی در فعالیت
تواند  ساز باشد نمی هاي بزرگ تاریخی یک دین نهفته است؛ مکتبی که نتواند فرهنگ پشت تمدن

هاي  ی و فیزیکی به آن بدهد. فرهنگ اسالمی در دورهفرهنگ را به تمدن تبدیل کند و کالبد عین
مختلف تبدیل به تمدن شده است. فرایند تبدیل ایدئولوژي به فرهنگ، در دهه نخست انقالب شکل 

تواند در عرصه فرهنگی و اجتماعی نهادسازي کند و به فرهنگ منجر  گرفت در آن فضا که دین می
سازي کند که تعریف  تواند هویت انقالب اسالمی زمانی میشود، رخ داد، اما این تبدیل کامل نیست. 

جدیدي از هویت اسالمی ارائه دهد و فرهنگ را تبدیل به تمدن کند. هدف انقالب اسالمی از 
استقالل، آزادي و جمهوري اسالمی در تفکر امام(ره) ایجاد تمدنی نوین است؛ تمدنی بر پایه 

ابر هویت سکوالر تمدن غرب ایستادگی کند. ما در یک هاي انسانی ـ دینی که بتواند در بر ارزش
نقطه عطف تاریخی هستیم و ذهنیت نخبگان باید متوجه ایجاد یک تمدن شود؛ تمدنی که نقطۀ 

هاست. تولید نظریه و دانش نیازمند خیزش جدید است و حوزه و دانشگاه  ها و دانش آغازش نظریه
خیزش و جنبش نباید در کلیه نخبگان و اساتید باقی  رسالت دارند که این خیزش اتفاق بیافتد. این

دهد که به تعبیر  بماند بلکه باید در سطح بدنه حوزه و دانشگاه مطرح شود و این امر زمانی رخ می
ورزي عادت نخبگان شود. بخشی از وظایف مدیریت فرهنگی در حوزه  رهبر معظم انقالب، اندیشه

ساز داراي سه الیۀ عمده  هاي تمدن نش و اندیشه است. دانشریزي براي تولید دا و دانشگاه برنامه
ها قرار دارند و  هاي علمی هستند. در الیه دوم، نظریه ترین الیه، گزاره هستند: الیه نخست و رویی

ها هستند. وضعیت فرهنگی و تولید دانش در جامعه ایران محدود  ها و پارادایم الیه سوم چهارچوب
ها به ساخت  هاست. در حوزه و دانشگاه علوم انسانی از ساخت گزاره به گردش در حوزة گزاره

وگوي فعال میان صاحبان  ها نفوذ کرده است. تولید نظریه در یک فضاي آزاد و گفت نظریه



 رفت اسالمی ایرانیه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشفصلنامدو 26

 

 1397بهار و تابستان ، یازدهم، شماره ششمسال 

ها باید قابلیت سازگاري درونی داشته باشند و آرمان آن بر  پذیر است. نظریه ها امکان تخصص
هاي جامعه نسبت و  ن تفاهم عقالیی ایجاد کند و با فرهنگ و آرمانبنیادهایی بنا شده باشد که امکا

ارتباط داشته باشد. بر این اساس، نخبگان دانشگاه و حوزه علمیه باید با تأملی نوین و رویکردي تازه 
به تولید اندیشه بپردازند تا سطح تولید اندیشه باب شود. گام بعدي این است که نشان دهیم این الگو 

  ).72: 1381ست (نجفی علمی، کارآمد ا
روي توجه به مردم و اصول حاکم بر مردم در نقشه جامع پیشرفت الزم است. این اصول  هر به

نامی و امکانات، فقط و فقط براي  صورت زیر است: در منطق اسالمی، قدرت، عزت، آبرو، خوش به
المی و رسیدن به دادن خود و جامعه و کشور در راه نظام مقدس اس خدمت به مردم و حرکت

  ).1380ها نیازمند آن هستند (مقام معظم رهبري،  هاي بلندي است که انسان آرمان
ساالري دینی است؛ یعنی به نظر اسالم متکی است و فقط یک  ساالري در نظام اسالمی، مردم مردم

م است، قرارداد عرفی نیست. مراجعه به رأي و اراده و خواست مردم، در جایی که این مراجعه الز
). بر پایۀ این اصل، 1381آورد (مقام معظم رهبري،  نظر اسالم است؛ لذا تعهد اسالمی به وجود می

جمهور، نمایندگان  امور کشور باید به اتکاي آراي عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس
ر مواردي که در اصول پرسی د ها، یا از راه همه مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراها و نظایر این

منکر  از معروف و نهی به شود. در جمهوري اسالمی ایران دعوت به خیر، امر دیگر این قانون معین می
اي است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم  وظیفه

والمؤمنون و المؤمنات « کند: نسبت به دولت که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می
  ».بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

  گیري . بحث و نتیجه8
آید، به ماهیت  می ها پیرامون جایگاه منافع ملی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت بر آنچه از پردازش داده

فراد (منافع مادي و معنوي، عینی گردد که در بطن خود تحول و تعالی جامعه و ا انقالب اسالمی باز می
و ذهنی) را در نظر دارد، اما الزمۀ رسیدن به این تحول و تعالی، داشتن الگوي بومی و اسالمی در 

گیري و  هاست. منافع ملی اساس شکل ها و ساحات مختلف زندگی اجتماعی و فردي انسان حوزه
فع ملی حاکی از نداشتن مدل یا الگوي گرفتن منا تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت است و نادیده
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رو الزم است نخبگان جامعه پیش از هر اقدام، تصویر روشنی از منافع و  صحیح و منطقی است؛ ازاین
  مصالح ملت ارائه دهند که در بطن خود منافع جهان اسالم و کل بشریت را متبلور سازد.

در حوزه علوم انسانی پیرامون نظران  هدف این پژوهش، استفاده از نظرات متخصصان و صاحب
صورت یک مطالعه کیفی و براساس  شرایط تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت بوده است که به

نفر تا رسیدن  22نظران انجام پذیرفت و  رویکرد تحلیل محتوا و از طریق مصاحبه عمیق با صاحب
شده در  رات و مفاهیم استخراجبه حد اشباع اطالعات در این پژوهش شرکت کردند. با توجه به اظها

توان گفت منافع ملی در موضوع  جداول و اهمیت و جایگاه منافع ملی در تحقق الگوي اسالمی می
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت علّت فاعلی است زیرا سبب و منبع اولیه و جهت حرکت به سمت 

جهت آنکه فرجام و  است به گرایی است؛ از سویی علت غایی الگوي اسالمی ایرانی و پایۀ پیشرفت
  کنندگان نیز به آن اشاره شده است. شود که در سخنان شرکت نهایت الگو به منافع ملی ختم می

در مورد سهم نخبگان در تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت و نتایج جداول مربوط به آن، باید 
عاد فراوانی را در خود جاي ضلعی است و جوانب و اب گفت که پروژه پیشرفت بسیار پیچیده و چند

هاي متنوع و متکثر آن شناسایی و فهمیده  داده است که باید در حوزه نظر و عمل، تمامی امکان
دهند، اما  ها این نخبگان هستند که پروژة پیشرفت را سامان می شوند. آنچه مسلم است در همه امکان

زم داریم، هستند بلکه یکی از عوامل مهم این به معناي آن نیست که آنان تمام آنچه ما در پیشرفت ال
در کنار عوامل دیگر از جمله نیروي انسانی فعال هستند که به این مقوله از زاویه کامالً تخصصی 

پردازند. حقیقت امر آن است که براي حل مشکالت در ساحات مختلف زندگی انسان، نیازمند  می
هاي نظري بسیاري از مشکالت حل نخواهد  بستهها و  هاي نظري هستیم و بدون توجه به نظریه طرح

یابی کرده و در نهایت راهکاري براي حل آنان ارائه  ها مشکالت اجتماعی را ریشه شد، زیرا نظریه
رو الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت  شود؛ ازاین تر می دهند و از اینجا اهمیت حضور نخبگان ملموس می

اري جامعه است، زیرا تئوري پیشرفت و حرکت در نیازمند جهد و تالش نخبگان فکري و ابز
ها و  هاي بومی و اسالمی تعریف شده است. متأسفانه با رشد شبهه جمهوري اسالمی براساس الگو

  شود. ناکارآمدي الگوهاي وارداتی، خأل این موضوع بیش از گذشته احساس می
یرا برگرفته از یک نقشه دهد ز در حقیقت الگو بدون نخبگان معنی واقعی خودش را از دست می

راه است و تهیۀ این نقشه راه منوط به نخبگان جامعه است؛ وگرنه الگو تبدیل به سرگرمی و 
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چرخد و نظام  شود. هر کشوري بر بنیاد نخبگی خود می اي لفاظانه بین قشرهاي جامعه می مجادله
ست عمومی، در جوامع گیري و تحقق الگو، نقش انکارناپذیري دارد. امروزه خوا نخبگی در شکل

تواند فضاي گفتمانی ایجاد کند اما این فضاي گفتمانی اگر نتواند با نخبگان  ساز است و می جریان
توانند  رود اما این نخبگان هستند که می ماند و پس از مدتی از بین می پیوند بخورد، در سطح باقی می

هاي اجتماعی از آن جهت  والً حرکتدار کنند. اص فضاي گفتمانی را در عمق گسترش دهند و ریشه
زمان در سطح (عموم مردم) و عمق (نخبگان) گسترش پیدا کردند و این گسترش  موفق شدند که هم

توجهی  هایی مانند انقالب اسالمی را ماندگار کرد؛ بنابراین نخبگان سهم قابل در عمق بود که حرکت
  دارند.سازي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت  در تدوین و پیاده

فرمایشات مقام معظم رهبري در تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت را باید از دو زاویه نگریست: 
بخش مدیریتی در جامعه و کل نظام که باید از فرامین رهبر انقالب پیروي  عنوان راهبردهاي انسجام ) به1

وسط نخبگان فکري جامعه قرار گیرد وگو و مطالعه و نقد ت عنوان ایده و نظر که باید مورد گفت ) به2شود؛ 
مند و  هاي کار نظام تا ابعاد مختلف و زوایاي پنهان آن موضوعات آشکار شود. در سطح نخست ضرورت

هاي کار مطالعاتی و پژوهشی که باید دقت گردد این دو  بوروکراتیک مدنظر است اما در سطح دوم الزام
هاي  بر آموز ضوعات اجتماعی را در قالب مسائلی مبتنیموضوع در هم تنیده نشوند. مقام معظم رهبري مو
  کنند.  صورت قواعد اجتماعی بازگو می اسالمی و دینی بیان و مباحث اندیشه اسالمی را به

کنندگان  آنچه مسلم است در موضوع الگو یک تقسیم کار وجود دارد و آن این است که تدوین
العین قرار داده و در  قام معظم رهبري را نصبهاي حضرت امام(ره) و م باید در کلیات، اندیشه

نظران در ساحات مختلف الگو مراجعه کنند. نکتۀ مهم آن است که  جزئیات به متخصصان و صاحب
کنندگان الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت باید در چهارچوب انقالب اسالمی و مبانی  نخبگان و تدوین

اي را با عنوان تربیت نخبگان   ع درون خود مبحث تازهاندیشه اسالمی، تفکر کرده باشند که این موضو
تجربه در شناخت جامعه و مجتهدي فقیه در حوزه  عنوان متخصصی با کند. رهبر انقالب به مطرح می

شناسی  شناختی و غایت شناختی، معرفت دین، نقاط عطف و تمایز ما با غرب را از حیث هستی
پردازان باید  اسالمی ایرانی پیشرفت اهمیت دارد و الگو کنند که در موضوع الگوي خوبی مطرح می به

گذار کالن در نظام،  عنوان سیاست براساس این مقیاس به تدوین الگو بپردازند. رهبر انقالب به
دهند تا  راهبري کالن را برعهده دارند و در موضوع الگو حمایت فکري، نظري، گفتمانی انجام می
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  ري نیز نظارت بر آن را بر عهده دارند تا به نتیجۀ مطلوب برسد.گی الگو شکل بگیرد و پس از شکل
گردد  در مورد سهم منافع ملی در تحقق الگو باید گفت که این امر به ماهیت انقالب اسالمی باز می

که در بطن خود تحول و تعالی جامعه و افراد (منافع مادي و معنوي، عینی و ذهنی) را در نظر دارد، اما 
ها و ساحات مختلف  به این تحول و تعالی، داشتن الگوي بومی و اسالمی در حوزه الزمۀ رسیدن

هاست. آنچه مسلم است بنیان نگرش الگویی در تأمین منافع ملی وجود  زندگی اجتماعی و فردي انسان
وضعیت مانده است. باید توجه  هاي مختلف، کوتاه نداشته است و به همین خاطر منافع ما در حوزه

آید که  هاي یک جامعه است، منافع ملی آن جامعه به شمار می ها و مطلوبیت آنچه جزء ارزش داشت هر
هاي مطلوب براي تأمین آن منافع را استخراج و  ها تالش کرده و الگو باید در جهت رسیدن و تأمین آن

سبب و  عملیاتی کرد. در موضوع الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، منافع ملی هم علت فاعلی است زیرا
گرایی است، و هم علت غایی  منبع اولیه و جهت حرکت به سمت الگوي اسالمی ایرانی و پایه پیشرفت

شود. نخبگان جامعه باید پیش از هر  است به جهت آنکه فرجام و نهایت الگو به منافع ملی ختم می
ه دهند که در بطن خود هاي ملت ایران ارائ ها و مطلوبیت اقدام، تصویر روشنی از منافع و مصالح، ارزش

بتواند ضمن تأمین منافع ملی، منافع جهان اسالم و منافع کل بشریت را متبلور سازد، زیرا براساس 
هاي دینی و اسالمی است، این امر پذیرفتنی نیست که  بر آموزه الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت که مبتنی

  منافع بشریت باشد. حاکمان تصمیمی بگیرند که مغایر با منافع جهان اسالم یا
توان بیان کرد که الگو  سازي در تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت می درباره سهم مردم و فرهنگ

یابد. مردم هم علت فاعلی  سازي و اجرا براي مردم و با حضور فعال مردم معنا می در مرحله تدوین، پیاده
گري و  از مسئولیت الگو در مطالبه جوشد. بخشی هستند و هم علت غایی و از دل مردم توسعه می

سازي، مستقیم بر عهدة مردم است. آنچه مسلم است این است که ارزش قواعد اجتماعی به پاسخی  پیاده
کنند، از آن  دهند و مردم به فراخور پاسخی که از قواعد اجتماعی دریافت می است که به نیازهاي مردم می

مردم در موضوعاتی مانند الگو، صرف حضور نیست بلکه حضور رو حضور  کنند؛ ازاین قواعد استقبال می
و مشارکت مردم یک مشارکت مباشر است که نشان از مسئولیت و اهمیت نقش مردم دارد و با پشتیبانی و 

تواند  شود. پیشرفت و تعالی از اصول ذاتی هر انسانی است و این امر می حمایت مردم الگو محقق می
الگو باشد زیرا مردم براي رسیدن به این خواسته در صحنه حضور دارند؛ فقط یکی از نقاط قوت تحقق 

   سازي الگوست. آنچه نیاز است هنر نخبگان فکري و اجرایی در کشف، تدوین و پیاده
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