
 

 

 



 

 تحلیل گفتمان سند  اولیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 

  نوع مقاله: پژوهشی

 تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 2هاتف پوررشیدی 1جواد علی پور

 چکیده

های آینده با  سند اولیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عنوان سند توسعه و پیشرفت ایران در دهه

از مبانی نظری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اسالمی در صدد تحقق اهداف الهام 

کم بر آن ای به سازگاری گفتمان حا که موفقیت هر ایده و برنامه ییپبشرفت و توسعه است. از آنجا

های حاکم بر جامعه بستگی دارد، تحلیل گفتمان این سند به عنوان یکی از  ها و ارزش با گفتمان

کند با عبور از متن به فرامتن، بتوان گفتمان مسلط در این سند را بررسی  های کیفی، کمک می روش

ها  ابراین این سؤالهای جامعه را مشخص نمود. بن و تحلیل و میزان انطباق آن با نیازها و خواسته

های تشکیل دهنده  های اسالمیت قابل طرح و دالشود که آیا در این سند به تمام مولفه مطرح می

ها،  گفتمان اسالمی ایرانی پیشرفت پرداخته شده است؟ و در این سند به چه میزان به تمام ارزش

در مقاله  دم توجه شده است؟های آحاد مر ها، هنجارها، ساختارها، سالیق و خواسته ها، فرهنگ سنت

حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان الکال و موف و روش تحلیل محتوای کیفی، گفتمان این 

های پیرامونی مرتبط،  شود و با مشخص کردن دال مرکزی گفتمان سند و تعریف دال سند تحلیل می

 گردد. خص و تبیین میارتباط عمیق دینی سند با مبانی اسالمی در قالب گفتمان اسالمی مش
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 مقدمه و بیان مسئله. 1

های بشر بوده است، اما تعریف، معیار و مبنای تکامل و پیشرفت همواره یکی از دغدغه

-هستی شناسی،ها، معرفتای بر اساس ارزشواحدی ارائه نشده است. هر متفکر و جامعه

هایی پیچیده است. جمهوری اسالمی شناسی برای تکامل و پیشرفت بشر نسخشناسی و انسان

های اسالمی و ایران به عنوان حکومتی اسالمی به دنبال ارائه مفهومی جدید از توسعه با مؤلفه

ب رهبر معظم انقال 1831از سال ایرانی بوده است که تا کنون به طور کامل محقق نشده است. 

 و اندیشه اهمیت مشهد، فردوسی و یرازسمنان، یزد، شهای  بیانات خود در دانشگاه درمی سالا

را مطرح  اسالمی ایرانی پیشرفت  برخورداری از الگوی جامع ضرورت و پیشرفت درباره تأمل

این  مبانی و گوناگون ابعاد کردستان، استان گاهیاندر جمع دانش 1833 سال در انفرمودند. ایش

های راهبردی با موضوع  بسط دادند. پس از این رهنمودها، نخستین نشست اندیشهرا  الگو

می و ب اسالدر محضر رهبر معظم انقال 1839دی  9می ایرانی پیشرفت در تاریخ الگوی اسال

نظران تشکیل شد. در این نشست ده تن از اندیشمندان،  با شرکت استادان، محققان و صاحب

نظر  ارائه کردند و چند تن از استادان نیز در این زمینه به اظهار های خود را صه مقالهخال

پرداختند. مقام معظم رهبری، این نشست را حرکتی در آغاز یک راه برشمردند، حرکتی که باید 

ه باید نخبگان کشور با همه بلک ود،خاص محدود شای  تداوم یابد و نه تنها نباید به مجموعه

می ایرانی ن به میدان بیایند. از نگاه ایشان، تهیه الگوی اسالظرفیت برای به ثمر رسیدن آ

 و بگذراند سر از را بسیاری مراحل است الزام بلکه ت،بازده نیس مدت و زود پیشرفت، کوتاه

)آیت اهلل  اساسی برسندای  زم را بیابند و به نقطهها، ورز بخورند تا قوام ال این راه، اندیشه در

های راهبردی با موضوع  دومین نشست اندیشه 1891اردیبهشت  22در  (.1839ای،  خامنه

بر این اساس و با حکم رهبر معظم انقالب عدالت در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد. 

تدوین سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت آغاز شد. در نهایت سند اولیه آن آماده شده و از 

در این خصوص دعوت به عمل آمده است. از این اساتید و اندیشمندان کشور برای ارائه نظر 

رو، این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف سند اولیه الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت و ارزیابی 

 پردازد.  می آن در قالب تحلیل گفتمان، به تبیین گفتمان غالب اسالمی در آن
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 اهداف و پرسش های پژوهش. 2

لف سند اولیه الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت را به هدف مقاله حاضر این است که ابعاد مخت

روش تحلیل گفتمان بررسی و موشکافی کند و علت گفتمان غالب اسالمی را در آن تبیین 

های اسالمی و نماید. هدف دیگر این است که با توجه به عنوان این سند، به چه میزان به مؤلفه

نگی بودن ایران، هدف دیگر این است که ایرانی توجه شده است. همچنین با توجه به چند فره

ها و سالیق مختلف چقدر توجه شده و از این لحاظ ها و فرهنگها، سنتدر این سند به ارزش

این سند چه مزایا و معایبی دارد. مطابق با این اهداف، سوال اساسی مطرح شده در این مقاله بر 

های المی ایرانی پیشرفت به تمام مولفهاین موضوع استوار است که آیا در سند اولیه الگوی اس

های تشکیل دهنده گفتمان اسالمی ایرانی پیشرفت، پرداخته شده  اسالمیت قابل طرح و دال

ها به صورت یکسان توجه شده  است؟ و درصورتی که پاسخ مثبت است، آیا به همه مولفه

ن ملزوماتی دارد، آیا در است؟ و سوال دیگر اینکه، با توجه به این مقوله که موفقیت هر گفتما

های آحاد  ها، هنجارها، ساختارها، سالیق و خواسته ها، فرهنگ ها، سنت این سند به تمام ارزش

دهد که این سند چه نقاط  همچنین این پژوهش به این پرسش پاسخ می مردم توجه شده است؟

ن مناسب در قوت و ضعفی دارد و برای پذیرش توسط اکثر مردم و تبدیل شدن به یک گفتما

 هایی دارد؟ جامعه ایران چه کاستی

 پیشینه تحقیق. 3

ها انجام شده است، اما به طور  هرچند به طور کلی پژوهش هایی برای تحلیل برخی گفتمان

خاص در مورد سند اولیه پیشرفت اسالمی ایرانی چنین پژوهشی وجود ندارد. به عنوان مثال 

وری با رویکرد گفتمانی در حوزه باالدستی صنعت نفت توان به تحلیل ناهمزمانی توسعه فنا می

تحلیل گفتمان مـحمود احـمدی نژاد (، 1892جمهوری اسالمی ایران ) قانعی راد و همکاران، 

( و به کارگیری مدل 1891، فتاحی و انگیری)جه در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم

( اشاره کرد. اما 1891لکی و همکاران، های محیط زیستی ایران )م شناسی گفتمانفرکال در گونه

از این رو  ای هستند که خیلی ارتباط موضوعی با این مقاله ندارند.ها در حوزهاین پژوهش
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تمایز اصلی مقاله حاضر با تحقیقات پیشین در این است که این مقاله به طور اختصاصی سند 

کند که مطالعه و بررسی می اولیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را به روش تحلیل گفتمان

 پژوهشی در این مورد انجام نشده است.

 چهارچوب نظری. 4

جمله مفاهیم مهم و کلیدی است که در شکل دادن به تفکر فلسفی، اجتماعی و سیاسی  از گفتمان

فلسفی   جریان عمده سهدر و  مغرب زمین در نیمه دوم قرن بیستم، نقش به سزایی داشته است

تحلیلی در آثار متأخر ویتگنشتاین، پدیدارشناسی هایدگر و سرانجام   فلسفه ییعنقرن بیستم 

(. Laclau, 2001: 1ریشه دارد ) و انتقادات پساساختارگرایانی چون الکان و دریدا گراییساختار

داشت:  ییسزاه ی گفتمان تأثیر ب در نظریهآن ی  مبحث عمده سه و های فرامدرنیستی ایده البته

ها  از آن تحت عنوان فراروایت 1لیوتارژان فرانسوا مبحث اول انتقاد در مورد آن چیزی است که 

ای است که در  برد. مبحث دوم مربوط به رویکرد بنیادستیزانه های بزرگ نام می یا روایت

ر عینی نظ گرا و پراگماتیست آمریکایی است. از نظر او هیچ نقطه عمل 2ی ریچارد رورتی اندیشه

وجود ندارد که حقیقت را در جهان تضمین کند. سومین مبحث نیز مربوط به رویکردهای 

گفت. انتقاد  از آن سخن می 8شکن فرانسوی ژاک دریدا ای است که متفکر شالوده جوهرشناسانه

ی غیرممکن بودن تعیین ذات اشیا و قطعی و تثبیت کردن  دهنده دریدا از متافیزیک غربی نشان

 (.191: 1831)مارش و استوکر،  ویت کلمات و موضوعات استکامل ه

های خود  ها و سخنرانی غربی، در نوشته علمیاخیر، نویسندگان و سخنرانان  های در دهه 

کنند که آن را به معنای فوکویی آن یا به  و به هنگام کاربرد این مفهوم، بر این نکته تأکید می

(. بر اساس رهیافت ساختگرایانه، 11:1838)سلیمی،  برند معنای فراساختارگرایی آن  به کار می

هاست که به صورت ساختارهایی نامرئی و ناخودآگاه، در  ای قانونمند از گزارهگفتمان مجموعه

ها و سخنان روزمره نهفته است و قواعد خود را بر اندیشه،  های منفرد، نظریه پس اندیشه
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2 Richard Rorty 

3 Jacques Derrida 
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ها حاصل نوعی  ها و نظریه کند. از این منظر، فلسفه فلسفه، علم، رفتارها و گفتارها تحمیل می

گیرد. اما  باشد که در ناخودآگاه مردم وجود دارد و بر اساس آن همه چیز شکل می ساختار می

توان آن را از  گفتمان در معنای فوکویی آن رژیم یا قلمروی زبانی است که نمی

کنند  دهند و از آن استفاده می یمتمایز ساخت که آن را سازمان م  های اجتماعی بندی صورت

 (.112: 1891)منصوری، 

شود؛ اما در اگرچه مفهوم گفتمان، به معنی تجلی زبان در گفتار و نوشتار به کار برده می

بدین طریق، کلمات . همواره تأکید شده است« حرکت در عمل»بیان کالسیک بر زبان به عنوان 

ها و  زبان هستند، ثابت و پایدار نبوده و در زمانو مفاهیم که اجزای تشکیل دهنده ساختار 

مکان های متفاوت، ارتباطات آنها دگرگون شده و معانی مختلفی را بیان می کنند؛ از این رو، 

نمایانگر  »توان گفتمان را به عنوان ساختار زبان نیز همواره تغییرپذیر بوده است. با این دید، می

های دانست و آن را در عالیم و کنش« ات و عباراتکالممتبیین زبان در ورای جمله و 

عالوه بر این،  (.11: 1838)سلیمی،  غیرکالمی و کلیه ارتباطات میان افراد جست وجو کرد

دیگر،  . به عبارتامکان پذیر استهای مختلف  معانی و درک ما از جهان در چارچوب گفتمان

های مختلف سیاسی و اجتماعی  اقعیتکه باورهای ما را نسبت به و استگفتمان نظام معانی 

زمانی خاصی   ها تنها در برهه اند. سوژه ها چیره ها بر سوژه دهد؛ بدین ترتیب گفتمان شکل می

مردم توسط »نمایاند. در غیر این شرایط  می شود، خود را باز که یک گفتمان تضعیف می

گیرند و  یی قرار میگو های مختلف سخن شوند؛ یعنی در موقعیت ها بازخواهی می گفتمان

 (.18: 1833)بخشایشی اردستانی، « ای خاص سخن بگویند مجبور هستند به گونه

شناسی،  یندی از قواعد تحلیل متن، هرمنوتیک، نشانهآگفتمان بر تحلیل روش همچنین

یی و مبتنی بر شناسی و تبارشناسی فوکو کاوی مدرن و دیرینه مکتب انتقادی، واسازی، روان

 :است مفروضات زیر

 تواند به شکل متفاوت نگریسته شود؛ های مختلف می متن یا گفتار واحد توسط انسان -1

 عنوان یک کل معنادار نگریست و این معنا لزوماً در خود متن نیست؛ بایست به متن را می -2

 ها بار ایدئولوژیک دارند و خنثی نیستند؛ متن -8
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 الق خود است؛شود و بنابراین رنگ خ هر متنی در شرایط خاصی تولید می -1

)حقیقت،  هر متنی به یک منبع اقتدار مرتبط است، البته این اقتدار الزاماً سیاسی نیست -1

1831 :189.) 

. های گوناگونی داردهای مختلف مدلولاز منظر تحلیل گفتمان، دال توسعه در بستر گفتمان

هر گفتمان دارای ماهوی و ذاتی بین دال و مدلول توسعه وجود ندارد.  هعبارتی، هیچ رابط به

بات و ثاست. گفتمان مستمراً مشمول و موضوع عدم ای  شدههویت زبانی متمایز و غیرتثبیت

متن است و  صیرورت شکلی یا ماهوی است. کماکان متن توسعه نه یک فرامتن که یک میان

-مدار، جهانمحور، حقیقت مهای توسعه، ملفوف و پیچیده در ایدئولوژی کالکماکان آموزه

 (. 112: 1829، تاجیک) گرا هستندشمول و تقلیل

های گفتمانی  رسد فهم و تحلیل توسعه مستلزم تأمل در هویت نظر می بر این اساس، به 

 هباید هویت هر گفتمانی که داعیباب تحول معنی و مفهوم توسعه، می به بیانی دیگر، در .است

های شناور هر گفتمان ال مرکزی و دالبندی و ددارد، مورد بررسی قرار گیرد تا مفصل توسعه

دهد، در هر گفتمان، چه  توسعه و پیشرفت مشخص شود. تحلیل گفتمان نشان میره دربا

شود. از منظر  مفاهیمی از توسعه معتبر و جدی و چه مفاهیمی نامعتبر و غیرجدی قلمداد می

ها و واحد هم وجود تن عهگونه که زبان تنها و واحد وجود ندارد، توس تحلیل گفتمان، همان

که کلیت زبانی یا شمولیت زبانی نداریم، بلکه آنچه وجود دارد، عبارت است  طور ندارد. همان

حات و عبارات روزمره و محلی، اصطال ههای عامیانها، لهجهها، گویشقی و تجمع لهجهاز تال

مثابه یک کلیت و  تواند به گونه نیز یک متن توسعه نمی های ویژه، همانبازاری و زبان کوچه

مثابه یک نظام بسته و سترون  ایجادکننده و خودبسنده وجود داشته باشد و به تمامیت خود

و ها  قی و تجمع هویتعمل کند. آنچه در یک متن توسعه وجود دارد، عبارت است از تال

(. بنابراین استفاده از مفهوم پیشرفت به 118 :1829، تاجیک) دقایق گوناگون سایر متون توسعه

جای توسعه خود گویای یک گفتمان جدید در مبحث توسعه است که این مقاله در چارچوب 

های مختلف گفتمان پیشرفت در کنار یکدیگر برای  تحلیل گفتمان، چگونگی قرار گرفتن مؤلفه

 نماید. میهای ایرانی و اسالمی را تشریح  تشکیل یک گفتمان مسلط با مولفه
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 روش تحقیق. 5

های  به عنوان یکی از روش 2و شانتال موف 1ارنستو الکالدر این مقاله، از روش تحلیل گفتمان 

برای پاسخ به سؤاالت تحقیق و از روش تحلیل محتوای کیفی در چارچوب تحلیل گفتمان 

ه است. کیفی برای کدگذاری محتوای سند جهت تعیین مضامین و مفاهیم اساسی استفاده شد

دلیل انتخاب این روش، تأکید ارنستو الکال و شانتال موف مبنی بر امکان تحلیل و بررسی همه 

و  الکال(. 23:  1891های اجتماعی با ابزارهای تحلیل گفتمان است )جهانگیری،  فتاحی،  پدیده

 گرای شناسی ساخت بسیار تأثیر پذیرفتند.زبان 8ی دوسوسور شناسانه از تئوری زبانموف 

از نظر  .کند ی معنایی مورد نیاز این رویکرد پساساختارگرا را مهیا می دوسوسور نظریه

ی ارجاع به جهان خارج، بلکه از طریق  واسطه ها و کلمات معنای خود را نه به دوسوسور نشانه

)حقیقت و  آورند کنند، به دست می ای که بین یکدیگر در درون نظام زبانی برقرار می رابطه

(. مطابق روش تحلیل گفتمان، سند اولیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 111: 1892 دیگران،

و مرتبط به منابع اقتدار جمهوری اسالمی  بار ایدئولوژیک ، دارایعنوان یک کل معنادار هب

 قلمداد شده که در شرایط خاصی تهیه شده است.

 شود:  تحلیل گفتمان الکال و موف، سه گام مهم به شرح زیر بایستی انجام همچنین در روش 

 ها )در این مقاله بررسی موشکافانه سند( جمع آوری داده -1

های کوچک، کدگذاری هر بخش، استخراج  تحلیل مضمون )تفکیک متن به بخش -2

 مضامین و مفاهیم(

زی و پیرامونی و توصیف های مرک تحلیل گفتمان )توصیف گفتمان و تعریف دال -8

سند   (. برای این منظور هر شش بخش3: 1892مفصل بندی( )قانعی راد و دیگران، 

مبانی شامل: خداشناختی،  -2مقدمه،  -1اولیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت یعنی 

 -8شناختی، شناختی و دینشناختی، ارزششناختی، جامعه شناختی، انسانجهان

 تدابیر به طور دقیق بررسی و مطالعه شد. -1افق،  -1ت، رسال -1ها،  آرمان

                                                           
1
 Ernesto Laclau  

2
 Chantal Mouffe 

3
 Ferdinand de Saussure 
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های مرکزی و پیرامونی، در نهایت، در روش تحلیل گفتمان برای مشخص کردن دال

که میان عناصر پراکنده در یک گفتمان است  عملی بندی مفصلگیرد. بندی صورت میمفصل

( و از سوی دیگر 111: 1831)حقیقت،  دهد کند و به آنها هویتی جدید می ارتباط برقرار می

ای  گونه میان عناصر گوناگون ایجاد کند، بهای  معنای هر کنشی است که رابطه بهبندی  مفصل

بر مبنا و محور . در واقع، (111: 1829هوارث، )که هویت آنها در اثر این کنش تغییر کند 

ای از اشیا و افراد و...  بندی مجموعه گفتمان صورت و گیردگفتمان شکل می، بندی مفصل

از ای  برابر مجموعه کانونی، تثبیت شده و هویت خویش را در طههستند که پیرامون یک نق

بندی، دال مرکزی (. سرانجام در مفصل11: 1891)نوذری و کریمی،  آورند دست می دیگری به

 شوند. می گفتمان و دال های پیرامونی آن مشخص

 های تحقیق یافته. 6

کد به عنوان  91، سی و موشکافی هر شش بخش این سند به عنوان یک کل معنادارپس از برر

مقوله بر اساس تحلیل محتوای کیفی تعریف و در متن مصادیق آن تعیین و کدگذاری شد. 

مقوله به عنوان زیر  91مضمون به شرح زیر تعریف و  3همچنین در این چارچوب، 

 تعریف شد:های هر یک از مضامین هشتگانه  مجموعه

 -1مبانی فلسفه اسالمی  -8خدمت به بشریت  -2اصول اسالمی   -1الف( مبانی اسالمی: 

هدایت  -2های اسالمی  جهان شمول بودن آموزه -1گرایی و پیشرفت  کمال -1فطرت بشری 

تجرد )فراتر از  -11حیات بشری  -11معنویت  -9کمال و سعادت اختیاری  -3اسالمی و الهی 

پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب  -18اسالمیت  -12های اسالمی(  بودن آموزه زمان و مکان

حیات  -11پیروی از قرآن، معصومین و سنت آنها  -11گرایی بشری فطرت کمال -11اسالمی 

توان اسالم  -21مقام خلیفه الهی انسان  -19دینداری  -13اهمیت نفس و اراده انسان  -12طیبه 

مهدویت  -22اسالم دین کامل و جهان شمول و نهایی  -21و شدن برای تمدن سازی و الگ

آزادی دینی  -21جهان بینی اسالمی  -21کمال و سعادت اخروی  -21سنن الهی  -28گرایی 

 نقش تقوا در وفور نعمت -29نقش ظلم در زوال جوامع  -23زینت معنوی و اخالقی  -22
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پاسدار  -8میراث انقالب اسالمی  -2های انقالب اسالمی  ارزش -1ب( مبانی انقالبی: 

 انقالبی -های اسالمی ارزش

تحکیم بنیاد  -8بعد ارادی توان انسان  -2بعد اجتماعی انسان  -1پ( مبانی اجتماعی: 

سبک زندگی  -1توسعه سالمت  -1بعد مادی حیات انسان  -1خانواده و خانواده محوری 

افزایش  -11تنظیم نرخ باروری  -9عی مقتضیات اجتما -3توسعه برابری و عدالت  -2ایرانی 

 جلوگیری از بروز تعارضات -12اعتالی منزلت و جایگاه زنان  -11سرمایه اجتماعی 

عدالت بین  -11ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و استادان  -11مناسبات اجتماعی دینی  -18 

احساس  -13تعامالت بشری و مشارکت جمعی  -12آزادی همراه با مسئولیت  -11نسلی 

 امنیت، آرامش، آسایش، سالمت و امید به زندگی

احیا  -8میراث فرهنگی  -2شرایط روز جامعه و جامعه جهانی  -1ت( مبانی فرهنگی: 

 فرهنگ به مثابه هویت و روح جامعه -1نمادهای اسالمی ایرانی 

 مبانی عقالنی -8تأکید بر نقش علم  -2اهمیت علم و اندیشه  -1ث( مبانی علمی: 

 حل علمی مسائل و رفع نیازها -1مقتضیات علمی  -1توسعه آموزشی و پژوهشی  -1 

 ایتوسعه علوم میان رشته -9دانش افزایی  -3تعامالت و همکاری علمی بین المللی  -2 

تجارب  -12های علمی جهانشمول فلسفی  پیش فرض -11تولید علوم انسانی اسالمی  -11 

 دسترسی به اطالعات(آگاهی ) -18علمی بشری و خردورزی 

نظارت بر عملکرد  -8بعد قانونی  -2حقوق بشر و حقوق انسانی  -1ج( مبانی حقوقی: 

جذب قضات  -1اصالح و الکترونیکی کردن فرآیندهای دادرسی  -1قضات و کارکنان قضایی 

 -9دادرسی عادالنه  -3مراجعه به آرای عمومی  -2اعتالی حقوق زنان  -1عالم و متعهد 

 فقه اسالمی -11تکوینی قوانین 

گسترش مشارکت  -8سویی با تحوالت جهانی  هم -2خواهی آزادی -1ح( مبانی سیاسی: 

های  های مالی فعالیت سازی منابع و هزینهشفاف -1تحکیم ساختار درونی نظام  -1مردمی 

 احساس امنیت -3مشارکت آزادانه  -2جلوگیری از بروز تعارضات  -1سیاستمداران 
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حق تعیین  -11میثاق مشترک مردم و نظام جمهوی اسالمی ایران  -11هویت ملی  -9 

 آزادی همراه با مسئولیت -12سرنوشت 

شغل  -8مبانی ملی و بومی اقتصادی  -2حفاظت از محیط زیست  -1خ( مبانی اقتصادی: 

 ریشه کنی فقر، فساد و تبعیض -1عدالت مالیاتی  -1مناسب 

های اصلی و پیرامونی مشخص گردیده و  سازی، دالبندی و مفهوملهبر این اساس پس از مقو

بندی شده تا مطابق با اهداف تحقیق به  بر اساس آنها گفتمان مسلط بر سند اولیه الگو مفصل

دال مرکزی گفتمان سند اولیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، اسالم پاسخ داده شود. ها  پرسش

های این سند، از این مقوله سرچشمه گرفته است. از سوی  خشاست؛ چرا که محور اصلی تمام ب

دیگر، پرداختن به مقوله اسالم به عنوان اساس و رکن حکومتی جمهوری اسالمی، موجب شد که 

مقوله مذکور، هشت مقوله به  91اسالم به عنوان دال مرکزی آن تعریف شود. همچنین از میان 

 یه الگو مشخص شدند که دالئل آنها به شرح ذیل است.های پیرامونی گفتمان سند اولعنوان دال

سازی و مهیا نمودن انسان برای  با عنایت به اینکه تمامی ابعاد زندگی بشر منوط به آماده

زندگی جاوید است، این مفهوم از متن حاصل شد که حیات اخروی عمالً محور تمامی 

به عنوان یکی از محورهای اصلی دین اسالم و  گراییآخرتهای بشری است. لذا  فعالیت

های پیرامونی تعریف  چند باره در متن سند، به عنوان یکی از دال  معاد، با بررسی  جایگاه ویژه

صبحگاه هم آنان که سوره قصص ) 32شد. در این زمینه آیات متعدد قرآن کریم از جمله آیه 

وای )بر ما و آرزوهای ما( ای   گفتند: با خود میکردند  روز گذشته )ثروت و( مقام او را آرزو می

گویی خداست که هر که از بندگان خود را خواهد روزی فراوان دهد و )هر که را خواهد( 

تنگ روزی کند، اگر نه این بود که خدا بر ما منّت گذاشت )و غرور و ثروت قارون نداد( ما را 

و  1 .(کافران را هرگز فالح و رستگاری نیستوای که گویا ای   هم )مثل او( در زمین فرو بردی!

و باز یاد کن از بندگان خاص ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب که همه )در انجام ) 11آیات 

                                                           
ادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَکَانَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاء مِنْ عِبَ"- 1

 رُونَعَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْکَأَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِ
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ما آنان را خالص و پاکدل برای تذکر سرای ) 11و  1 (رسالت( صاحب اقتدار و بصیرت بودند

دنیا و فرمایند که  ع( نیز میسوره ص مبین این مسئله است. حضرت علی ) 2(آخرت گردانیدیم

دنیا را  ایشانرو،  گیرد. از این دنیا شکل می درها  آخرت مکمل یکدیگرند و سرنوشت انسان

 (.81نهج البالغه، نامه ) ننددا پل آخرت می

نیز ریشه در تعالیم اسالمی دارد. در این خصوص امام حسین  کمال گراییعالوه بر این، 

از چیزهای پست  دارد، وخدا کارهای بزرگ و مرتفع را دوست میفرمایند:  )ع( در حدیثی می

دارد که رمز وجود بشر و دلیل  . این حدیث اشعار می(21 :1129، )جامع الصغیر 8آیدبدش می

ظهور آن، رسیدن به کمال است. دین اسالم نیز عمالً با این محوریت مطرح شده و کمال نهایی 

 انسان را مد نظر دارد.

از دیدگاه قرآن برقراری عدل و قسط در جامعه اسالمی موکداً توجه دارد و  بهدین اسالم 

عدل در سراسر نظام آفرینش جاری است و نسبت به همة موجودات و همة هستی از  ،کریم

آن جهت جریان دارد که فعل خدواند متعال هستند. به تعبیر قرآن کریم هم نظام طبیعت و هم 

از این منظر در مکتب جعفری )شیعه  (. 812: 1811)طباطبایی، هستند نظام ملکوت، عادالنه 

شود که مصداق آن را در آیات  اثنی عشری( به عنوان یکی از اصول دین و فرائض نگریسته می

همانا ما پیمبران خود را با ادلّه و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان سوره حدید ) 21

ای اهل ایمان، برای سوره مائده ) 3و 1 (تی و عدالت گرایندعدل نازل کردیم تا مردم به راس

خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و راستی و درستی گواه باشید و البته شما را نباید 

عداوت گروهی بر آن دارد که از راه عدل بیرون روید، عدالت کنید که به تقوا نزدیکتر )از هر 

توان یافت. در  می 1(کنید آگاه است البته خدا به هر چه میعمل( است و از خدا بترسید که 

                                                           
 وَاذْکُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ أُولِی الْأَیْدِی وَالْأَبْصَارِ - 1
 إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِکْرَى الدَّارِ - 2
 اِنَ اهللَ تَعالی یُحِب مَعالِیَ الُامُورِ وَ اَشرافَها وَ یُکرِهُ سَفسافَها - 8
 أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِلَقَد  - 1

بُ دِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلى أاَلّ تَعْ - 1

 لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ
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به عنوان یکی از دال های پیرامونی گفتمان این سند برای مفصل بندی  عدالت اجتماعینتیجه، 

 گفتمان تعیین شد.

در نظـام اسـالمی نیز در چارچوب عدالت اسالمی قابل تعریف است.  عدالت مالیاتی

اداره حکومت اسالمی منبع مالی قرار داده است که ایـن منـابع خداوند متعال برای حکومت و 

های شرعی و اسالمی است تا حکومت اسـالمی بـا اخـذ آن از مـردم آن را  مـالی همان مالیات

اسالم برای توزیع مجدد  بـه مصـرف اداره جامعه و پیشرفت و توسعه کشور اسالمی برساند.

های  سیاست های تکلیفی و است: سیاست طراحی کرده اها دو نوع سیاست ر ثـروت درآمدها و

های مالی  کفاره هـای تکلیفـی شامل خمس، زکات مال، زکات بدن )فطریه(، تشویقی. سیاست

های شرعی برای تلفاتی مانند شکستن نذر و قسم، خوردن روزه ماه مبارک رمضان و )جریمه

ن اسالم مردم را به صرف کردن اموال عالوه بر ای(. ارتکـاب برخـی محرمـات احـرام در حـج

)خزائی و یزدان پور،  ویژه تأمین نیازمندان تشویق کرده است کارهای خیر به در راه خدا و

(. همچنین یکی از اصول کلی حقوقی در حقوق مالیاتی، اصل عدالت و برابری 91: 1891

شود و به توانایی مالی و  مالیاتی است و از این رو باید مالیات به صورت عادالنه از مردم اخذ

دهنده توجه شود. برای نیل به عدالت مالیاتی، یک قانون مالیاتی مناسب میزان درآمد مالیات

 (.13: 1891باید از سه ویژگی برابری، همگانی و تناسب برخوردار باشد )زنده دل برون، 

 می است.یکی از حقوق اساسی مردم و یکی از وظایف بنیادین حاکم اسال عدالت قضایی

در آیات و روایات متعدد به آن  و همواره قضاوت در اسالم از اهمیت بسزایی برخوردار است

کند که اسالم به موضوع قضاوت و  و ما را بر این واقعیت رهنمون می است تأکید شده

و او را گفتیم »آیه شریفه  .دادرسی، کوششی بلیغ و اهتمامی عمیق و همه جانبه داشته است

ای داود، ما تو را در روی زمین مقام خالفت دادیم، پس میان خلق خدا به حق حکم کن و  که

هوای نفس را پیروی نکن که تو را از راه خدا گمراه سازد و آنان که از راه خدا گمراه از هرگز 

 1«اند به عذاب سخت معذّب خواهند شد شوند چون روز حساب و قیامت را فراموش کرده

                                                           
 سَبِیلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِینَ یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ التَتَّبِعِ الْهَوى فَیُضِلَّکَ عَنْ - 1

 اللّهِ لَهُ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ
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الف( مشروعیت قضا و  :کند می (، به سه اصل مهم درباره قضاوت و دادرسی داللت21)ص: 

االمری که دلیل یا حکم؛ ب( وجوب قضاوت بر اساس حق، یعنی مطابق همان واقع و نفس

، در قضاوت پیروی از «وَال تَتَّبِعِ الْهَوى»اماره بدان رهنمون است؛ ج( بنا به مقتضای ادامة آیه 

ظوظ نفسانی جایز نیست. بنابراین وجوب انصاف و مساوات در حنفس و تمایالت و هوای 

گردد، ولی مجرد میل قلبی به  سالم و کالم و انواع تکریم و احترام میان متخاصمین استنباط می

موسوی ) باشد بلکه مکروه می ،یکی از دو طرف با وجود حکم و قضاوت به حق حرام نیست

ما رسوالن خود را با دالیل روشن »(. همچنین در آیه شریفه 21: 1891، روحانی و بجنوردی

فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادالنه( نازل 

(، به طور صریح و روشن به برقراری عدالت 21 )حدید: 1«کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند

نهج البالغه به مواردی از قبیل  18ت امیر نیز در نامه در قضاوت تأکید شده است. حضر

کنند. از این  قضاوت و حکم، شرایط قضات، استقالل قضایی و علنی بودن محاکمه تأکید می

 های پیرامونی حول محور اسالم تعریف کرد.  توان آن را به عنوان یکی از دال رو می

مصداق فرمایش حضرت بهترین ساالری و نقش مردم در حکومت مردم در خصوص

و رفتار و عمل آن حضرت در پذیرش خالفت است که به « یداهلل مع الجماعه»امیر)ع( مبنی بر 

کند. همچنین در اسالم  بهترین نحو بر لزوم حضور مردم در امر تعالی و رشد جامعه تأکید می

انتخاب از این حق برای مردم وجود دارد که حاکمان اسالمی را خود انتخاب کنند و پس از 

روایات در جای جای نهج البالغه و  )ع(حضرت امیر آنان آگاهانه حمایت و تبعیت نمایند.

بر مسلمانان به حکم الهی و اسالمی واجب است »؛ که از جمله انددیگر به این موضوع پرداخته

ورد اعم از این که رهبر گمراه باشد یا اهل هدایت، م -مردن رهبرشان  که پس از کشته شدن یا

قبل از هر کار و اقدام، به انتخاب رهبری برای  -ستم یا ستمگر، خونش حالل باشد یا حرام 

خویش اقدام کنند که پاکدامن، عالم، پرهیزکار و آشنا به احکام قضایی و سنت نبوی باشد و 

                                                           
زَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْس  شَدید  وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْ - 1

 غَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْ
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 1«سبب وحدت آنان و حکومت )استقرار نظم( در جامعه آنان شود و داد مظلوم از ظالم بستاند

 .(111: 1813 لسی،)مج

 )ع(اعالم رضایت مردم برای رهبر و حکومت اسالمی از سوی حضرت امیردر این راستا 

به عنوان حق مسلمانان به رسمیت شناخته شده است و امام اخذ رضایت مردم برای حکومت 

اند و جزء  کرده داری تلقی  بر آنان را نه یک امر تشریفاتی که به مثابه شیوه صحیح حکومت

اعتقاد امام بوده است که مردم باید به حکومت رضایت دهند و از این رفتار امام چنین استفاده 

شود که کارآمدی نظام اسالمی حتی در صورت قرار گرفتن معصوم در راس آن حکومت و  می

حتی امام در  یابد و محتاج مقبولیت مردمی نیز هست.نظام، تنها با مشروعیت الهی تحقق نمی

ه بیعت مردم با خویش به عنوان مبنای استدالل و برهان در مقابل مخالفان استناد مواردی ب

مردمی که با ابوبکر و عثمان بیعت »ت: به معاویه آمده اس حضرتای  اند و در اولین نامهکرده

(. حضرت امیر در 13: 1831)هزاوه ای، « اند کردند، به همان شکل نیز با من بیعت کرده

اند. از مجموع  یز به نقش مردم در حکومت و تداوم آن اشاره کردههای مختلف ن خطبه

فرمایشات و اعمال سیاسی و اجتماعی امام علی)ع( در دوران زمامداری امت اسالمی چنین 

 داستند. شود که ایشان مشروعیت الهی و دینی را موازی مقبولیت مردمی می استنباط می

ز در بیانات مختلفی نقش مردم ساالری در در این زمینه رهبر معظم انقالب اسالمی نی

مردم، تأثیر   و عواطف  اسالمی، رأی، خواسته  در نظام»اند. حکومت اسالمی را تشریح کرده

اطالعات،   روزنامه« )یابد نمی  تحقق  مردم  و خواست  رای  بدون  اسالمی  را دارد و نظام  اصلی

یعنی  ؛مردمی بودن حکومت: »اند گفته« مردمی»تبیین معنای (. در همین زمینه ایشان در 1829

نقش دادن به مردم در حکومت. یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم 

                                                           
و الواجب فی حکم اهلل و حکم االسالم علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ضاال او مهتدیا، مظنونا » - 1

کان او ظالما حالل الدم او حرام الدم، ان ال یعلموا عمال و ال یحدثوا حدثا و ال یقدموا یدا او رجال و یبدوا شیئا 

یختاروا النفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة یجمع امرهم و یحکم بینهم ما یاخذ للمظلوم قبل ان 

  .....« من الظالم و
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و شاید در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند ]مردم ساالری[. یک معنای دیگر برای 

مردم است. آنچه  مردمی بودن حکومت اسالمی این است که، حکومت اسالمی در خدمت

برای حاکم مطرح است، منافع عامه مردم است نه اشخاص معین و یا قشر معین یا طبقه معین 

]مردم داری[. اسالم به هر دو معنا، دارای حکومت مردمی است ... . اگر یک حکومتی ادعا کند 

ی نقش یعنی مردم در این حکومت دارا ؛که مردمی است، باید به معنای اول هم مردمی باشد

باشند. اول در تعیین حاکم. در حکومت اسالم مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و 

ای  های اسالمی، یک مقطعی از زمان و یک برهه های دینی و حکومت تاثیرند. البته در حکومت

از زمان، حکومت ]شخص حاکم[ یک حکومت تعیین شده خدایی است. این را همه مسلمین 

جا مردم در تعیین حاکم نقشی ندارند ]دوران رسول خدا صلی اهلل علیه و آله قبول دارند. در آن

(. بنابراین، تعریف دال پیرامونی 11: 1832)آیت اهلل خامنه ای، « و امامان معصوم علیهم السالم[

حول محور اسالم به عنایت به نقش و جایگاه مردمی ساالری در دین اسالم، امری الزم و 

 ند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز به آن پرداخته شده است.معقول است که در س

های پیرامونی در نظر گرفته  به عنوان یکی از دالعلوم انسانی با رویکرد اسالمی  به این دلیل

ای است و اندیشمندان این  شد که امروزه در فضای علمی کشور دارای جایگاه و پایگاه ویژه

حوزه با توجه به رویکردهای علمی و تاریخی و نیز ورود مباحث دینی به مبحث علوم انسانی و 

ت اسالمی و تأکید فراوان رهبر انقالب بر آن درگیر شدن روز افزون آن با مسائل دینی در حکوم

این علوم با  ناسازگاری مهمترین مشکل در عرصه علوم انسانی در کشور ما،اهتمام جدی دارند. 

ها برنامه  هم اسالم برای زندگی دنیوی انسان فضای فرهنگی و نیازهای عینی جامعه دینی است:

از علم  مقصود اگر در عرصه علوم انسانی، ارند.ای را د دارد و هم این علوم ادعای چنین برنامه

هایی است که حاصل تعامل معرفتی بین  دینی را دیدگاهی بدانیم که خواهان گسترش اندیشه

توان مهمترین نیاز در عرصه علوم  آنگاه می های اسالمی باشد، های علوم جدید و آموزه آموزه

 (.1: 1891کول،  )صبوری نیا و انسانی را تولید علم دینی معرفی کرد

علوم انسانی به اندازه علوم صنعتی و پزشکی مهم است و  رهبر انقالب نیزاز دیدگاه 

ای برخوردار است. ایشان بسیاری از حوادث و  پردازی در آنها از اهمیت ویژهپیشرفت و نظریه
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بسیاری »فرمایند:  میدانند و  ها می های دانشمندان این رشته پردازیاتفاقات دنیا را ناشی از نظریه

های اقتصادی و سیاسی و غیره، محکومِ نظرات صاحبنظران در  از حوادث دنیا حتّی در زمینه

ها را  شناسی، در فلسفه؛ آنها هستند که شاخصشناسی، در روانعلوم انسانی است؛ در جامعه

-ی جهتعلوم انسان ایشان،ز دیدگاه (. همچنین ا2: 1833)مجله معارف، « کنند مشخص می

توان گفت یکی از  کند. می دهنده و فکرساز است و مسیر و مقصد حرکت جامعه را تعیین می

دالیل مهم تأکید ایشان بر علوم انسانی این است که ایران کشوری در حال توسعه است و برای 

 .شود پیشرفت و توسعه، الگوی کاملی الزم است که مقصد و مسیر براساس آن روشن می

باشد. چگونگی تفسیر  های توسعه بر عهده علوم انسانی می لگو و معیارها و شاخصتعیین این ا

ساحتی و یا دوبعدی بدانیم تأثیر عمیقی بر شناسانه از انسان و اینکه او را موجودی تکهستی

نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و بر همین اساس الگوی توسعه تعیین 

های پیرامونی  (. از این رو، این مقوله به عنوان یکی از دال8: 1833)مجله معارف،  شود می

ای در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است و مبنای آن نیز  انتخاب شد که داری جایگاه ویژه

تأکید رهبری معظم انقالب بر اسالمی کردن علوم انسانی بوده است. در این زمینه به روز کردن 

هکارهای عملی برای مسائل و مشکالت اجتماعی بر م و ارائه راهعلوم انسانی با محوریت اسال

های توسعه این علوم و خروج علوم انسانی  ترین راهاساس علوم انسانی اسالمی، یکی از اصلی

 توجهی در جامعه است.اسالمی از رکود و بی

انست ها و درکی د ها، هنجارها، ارزش ای از شبکه توان مجموعه را میسرمایه اجتماعی 

کند. این  را در جهت کسب منافع متقابل تسهیل می  ها ها و بین گروه که همکاری درون گروه

را غالباً با نرخ مشارکت افراد در زندگی جمعی و وجود اعتماد در بین آنان بیان   سرمایه

ترین محور سرمایه اجتماعی نیز در اسالم در آیه  (. اصلی1: 1831کنند )شریفیان ثانی،  می

( بیان شده 118)آل عمران:  1«همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید»یفه شر

است. از این روست که بسیاری از علمای اسالمی برای نشان دادن ساختار جامعه اسالمی از 

                                                           
 اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِیعاً واَلَ تَفَرَّقُواو  - 1
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(. عالوه بر این، در اسالم قوانین و 181: 1833اند )کوهکن، تمثیل خیمه بهره گرفته

بر نقش عمده حاکمان در ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی در ه دستوراتی وجود دارد ک

می به صورت زیر مطرح های سرمایه اجتماعی را در جامعه اسال می تأکید و مولفهجامعه اسال

محبت نسبت به مردمان و محوری و تقوای الهی، کنترل هوای نفس، کنند: تأکید بر خدا می

طلبی، توجه  صالح، نفی خودکامگی و قدرت ورزی، عفو و بخشش، انجام عمل نفی خشونت

محوری، گرایی، تأکید بر انصاف و عدالتگرایی، نفی خواصبه توده مردمان، نفی تبعیض

رفتاری، خوشرویی و وفای به عهد، نفی ظن، خوش مدارا، نفی بدبینی، تأکید بر حسن

م توجهی ویژه دین اسال .چینی و دروغگویی و تأکید بر صداقت، ستر عیوب و اعتدالسخن

 توان به  له اجتماع و تقویت روابط اجتماعی مسلمانان دارد. به عنوان نمونه میئبه مس

 م ق اجتماعی اسالاصل وحدت، اصل اخوت و اصل تعاون اشاره کرد که در قالب اخال

(. در نتیجه، تعریف دالی پیرامونی با عنوان سرمایه 111: 1892) افسری،  گیرند قرار می

در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، بسیار دقیق و بر مبنای نیازهای امروز و آتی  اجتماعی،

 جامعه است.

مضمون تعریف شده و انطباق مفاهیم  3کدگذاری شده و  مقوله 91پس از بررسی دقیق 

های اسالمی و ایرانی، در نهایت دال و مضمون های مذکور با نصوص، تعالیم و آموزه

 وگرایی کمال پیرامونی یعنی  تعیین گردید و هشت دالاسالم  مرکزی گفتمان این سند،

از سرمایه اجتماعی  و، عدالت اجتماعی از مبانی اسالمیگرایی )فرجام شناسی( آخرت

، مردم ساالری و از مبانی علمی، علوم انسانی با تأکید بر رویکرد اسالمی مبانی اجتماعی

از مبانی و عدالت مالیاتی  بانی حقوقیم، عدالت قضایی از از مبانی سیاسینقش مردم 

 برای مفصل بندی گفتمان سند اولیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت احصا شدند. اقتصادی

بندی گفتمان سند اولیه الگو طبق  بنابراین، بر اساس تحلیل گفتمان الکال و موف، مفصل

 مشخص شد. 1نمودار 
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 بندی گفتمان : مفصل1نمودار 

های مرکزی و پیرامونی گفتمان سند اولیه الگوی و مشخض شدن دال بندی پس از مفصل

آیا در سند اولیه الگوی اسالمی ایرانی اسالمی ایرانی پیشرفت، در پاسخ به این سؤال که 

های تشکیل دهنده گفتمان اسالمی ایرانی  هایی اسالمی قابل طرح و دالپیشرفت، تمام مؤلفه

توان استدالل ها به صورت یکسان توجه شده است، می لفهپیشرفت لحاظ شده و آیا به همه مؤ

در این سند بیشتر به مبانی اسالمی بها داده شده است، البته کامالً طبیعی و منطقی کرد که 

ای است. طبق تحلیل محتوای کیفی متن سند، است، چون عنوان این سند مبین چنین مسئله

% مقوالت از  8د است، در حالی که فقط % مقوالت جزء مبانی اسالمی این سن 81بیش از 

مبانی انقالبی نشأت گرفته شده است. از میان مبانی اجتماعی، فرهنگی، علمی، حقوقی، سیاسی 

ها به % و کمترین میزان مقوله 21و اقتصادی، بیشترین مقوالت به مبانی اجتماعی یعنی تقریباً 

% اختصاص یافته است )جدول شماره  1% و   1مبانی فرهنگی و مبانی اقتصادی به ترتیب با 

رسد که به حوزه اقتصاد توجه (. با توجه به مشکالت عدیده اقتصادی و رفاهی به نظر می1

های های چالش برانگیز یعنی فرهنگی که در دههچندانی نشده است. همچنین یکی از حوزه
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و وافر نشده است. به اخیر که مهمترین دغدغه رهبر معظم انقالب نیز بوده است، توجه کافی 

دلیل این گونه ترکیب مقوالت در سند اولیه الگو، از هشت دال پیرامونی گفتمان، دو دال 

پیرامونی منبعث از مبانی اسالمی، دو دال منبعث از مبانی اجتماعی و یک دال پیرامونی از هر 

لی که مبانی یک از مبانی حقوقی، مبانی اقتصادی، مبانی علمی و مبانی سیاسی است، در حا

توان های پیرامونی گفتمان این سند ندارند. بنابراین میفرهنگی و انقالبی هیچ دالی در دال

نگری در متن سند اولیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نتیجه گرفت که اعتدالل و جامعه

 رعایت نشده است. نه تنها در میان این مبانی و مقوالت اختصاص یافته همگنی و هماهنگی

وجو ندارد، بلکه در هیچ کدام از مبانی هشتگانه، به مقوله فساد، برخورد با آن و اصالح توجه 

نشده است. به عنوان نمونه، فساد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از معضالت اساسی 

جامعه است، در حالی که در این سند به طور کلی فراموش شده است. به رغم مسائل مختلف 

اسالمی و ایرانی(، مقوله های مرتبط با مبانی فرهنگی تحت الشعاع دیگر مسائل قرار فرهنگی )

 گرفته است.  

 و مبانی گفتمان سند اولیه الگوها  : مقوله1جدول شماره 

 ها مقوله
مبانی 

 اسالمی

مبانی 

 انقالبی

مبانی 

 اجتماعی

مبانی 

 فرهنگی

مبانی 

 علمی

مبانی 

 حقوقی

مبانی 

 سیاسی

مبانی 

 اقتصادی
 جمع

 91 1 12 11 18 1 13 8 29 تعداد

 111 1.81 12.21 11.18 18.32 1.21 19.11 8.19 81.31 درصد

عالوه بر این در مقام پاسخ به این سؤال که در این سند چه نقاط قوت و ضعفی وجود 

دارد و برای پذیرش توسط اکثر مردم و تبدیل شدن به یک گفتمان مناسب در جامعه ایران 

توان استدالل کرد که در این سند الگو، اگرچه تأکید فراوانی بر هایی دارد، می کاستیچه 

های ایرانی و اسالمی سند به صورت توامان صورت گرفته است، اما جایگاه تمدن  روی جنبه

نوین اسالمی ایرانی و آینده ناشی از اجرای سند روشن نیست و یا حداقل به صورت 

در متن سند تأکید شده است که تا سال  تلویحی و ضمنی به آن اشاره نشده است. اگر چه
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اهداف سند محقق خواهد شد و افق تعریف شده در این سال و به طور متوالی در طی  1111

پژوهی الزم در این خصوص صورت محقق خواهد شد، اما آینده 1111های قبل از  سال

خص نیست؛ نپذیرفته و عمالً راهکارهای الزم برای رسیدن به این افق تعریف نشده و مش

چرا که در غیر این صورت باید ضمائم این مطالعات و یا منابع آن و ارجاعات الزم ارائه 

های ارائه شده  شد که عمالً سند عاری از این مقوله است. از سوی دیگر مبانی و آرمان می

صرفا توانایی تضمین وجه اسالمیت و یا ایرانیت را ندارد و عمال راهکاری برای تحقق این 

وه تعریف نشده است و به رغم نامگذاری ایرانی اسالمی، معیارهایی برای سنجش و وج

تحقق آن وجود ندارد. در این مقاله، سعی شده است گفتمان غالب موجود در سند بررسی و 

 محورهای آن مشخص شود.

 فعالیتعمل و  هر که شود فرض می این چنین 1ریکور پل نظری، طبق هرمنوتیک لحاظ از

 ابعاد تحلیل که کند می استدالل لذا ریکور است، میانجی نمادین، یک صورت به اجتماعی

 این موضوع اساسی است که فهمیدن برای گفتمان یک استعاری عناصر وها  ایدئولوژی لفظی

 طبق (. 211-213، 1931کنند)ریکور:  می باز تولید و تولید راها  هویت ها، ایدئولوژی چگونه

 دهد کاهش را خواننده و متن بین فاصله که است هرمنوتیکی رویکرد وظیفه کار این وی، نظر

(. Ricoeur, 1990a: 28) سازگار سازد« هر فرد برای خودش کنونی درک» با را آن معنای و

 وی که است خاصی معنای دارای درک،. است تفسیر شرط پیش ،درک هرمنوتیک، سنت طبق

است. طرح  داده نسبت آن به« خود کار لفظ درک به دیگران درک از اهمیت تغییر» بر تأکید با

و طراحی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، محصول یک ایدئولوژی خاص است که از 

کند. اما برای  های طراحان هویتی خاص پیدا می طریق اقدامات صورت گرفته یا افکار و نگرش

کند و با درک هر فرد در شرایط کنونی اینکه این متن خود را به هر خواننده ایرانی نزدیک 

ها، سازگار باشد، باید مضامین و رویکرد سند طوری باشد که برای  اکثریت ایرانیان، هویت

های مورد تأکید و تمرکز در سند آن قدر جامع و کامل باشد که  ها و نگرش ها، انگارهارزش

                                                           
1
 Paul Ricoeur 
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واقعی، ساری و جاری در بستر  ها، ها و نگرش ها، انگارهها، ارزشاحساس نمایند این هویت

ایران زمین و میان آحاد مردم است. اما الفاظ ایدئولوژیک و استعاری این سند در برگیرنده تمام 

 های موجود واقعی در ایران کنونی نیست. هویت

 تواند می تنها نگاریتاریخ که کند می استدالل 1تأثیر کالینگوود تحت همچنین ریکور

 قابل وضوح به گذشتههای  واقعیت زیرا کند، درک مستقیم غیر طور به را گذشتههای  واقعیت

 و تاریخ بین پیوند و است گذشته از نمایندگی در مهم عنصر یک تخیل بنابراین،. نیستند اثبات

 مهم مفهوم یک(. Ricoeur, 1988: 13 and 1990b 16-21) شود شکسته تواندنمی هرگز روایت

 :Ricoeur, 1990b) است «طرح» مفهوم کند، می حفظ را خیالی و تاریخی روایت میان پیوند که

آن در  خاص کیفیت و کند روایت میانجیگری می و حقایق بین این طرح ریکور، . از نظر(22

: 1931بخشد)ریکور،  معنا می رویدادها سری از به یک یعنی است؛ فهم قابل که است این است

ها، هنجارها،  ها، فرهنگ ها، سنت این سند به تمام ارزش ( از این رو در پاسخ به اینکه آیا در11

توان گفت که مبانی و مؤلفه  می های آحاد مردم توجه شده است، ساختارها، سالیق و خواسته

های ایرانی در این سند مغفول مانده است. اگر به ریشه دو مفهوم اسالم )یا اسالمی( و ایران 

های مختلف با  تاریخی چند قرنی دارند، لذا طرح)یا ایرانی( توجه کنیم، هر دو پدیده 

های مختلف این سند  شود. طراح های متنوع به خواننده امروزی منتقل شده و تفسیر می روایت

های مرتبط با مفهوم اول یعنی اسالم متمرکز شده است و مفهوم دوم را در حاشیه در  به روایت

های تاریخی از جمله  به بخشی از روایتنظر گرفته است. همچنین در مورد مفهوم اول نیز 

 روایت اهل تسنن چندان توجه نکرده است.

 اصرار کالینگوود تفسیر، عنصر و نگاری تاریخ از گرا سازنده درک مورد عالوه بر این، در

 :Collingwood, 2001)کرد  درک زبان از شکلی عنوان به توان می را انسانی عمل هر که دارد

 :White, 1987) 2گفتاری عمل نظریه مبنای بر زبان، سازنده ماهیت از سوی دیگر، (.49-50

178 and Austin, 1962 )میشل تشریح شده توسط گفتمان مفهوم بر شود و می گرفته نظر در 

                                                           
1
 Collingwood 

2
 The Speech Act Theory 
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( تأکید 8و نورمن فرکال 2دایک  تئون آندریانوس ونانتقادی ) و رویکرد تحلیل گفتمان 1فوکو

 او(. Macdonell, 1986: 97-98کند ) می اصرار گفتمان مادی و اجتماعی ابعاد بر فوکو. شود می

 ازای  مجموعه که کند می اشاره اما بیند، می مبارزه و درگیری برایای  وسیله عنوان به را گفتمان

موفقیت این  (.Foucault, 1971) است مسلط گفتمان مختلف اشکال بر کنترلیهای  مکانیزم

سند به دو عامل کلیدی بستگی دارد؛ برنامه ریزی و اجرا یعنی جریانی از باال به پایین در 

جامعه و دیگری تبدیل شدن این سند به گفتمانی مسلط در جامعه که بتواند در نقاط متعدد 

کشور رسوخ و نفوذ کند و رسیدن به اهداف ترسیم شده سند به الویت ذهنی و عینی آحاد 

لت تبدیل شود. هر چند در مورد عامل اول نیز شک و تردید جدی وجود دارد، اگر فرض م

کنیم که این بار ارکان قدرت در کشور سنت شکنی خواهند کرد و واقعاً به طور جدی و کامل 

به سند پایبند خواهند ماند، اما در مورد عامل دوم با این عناصر تنظیم شده در سند، نمی توان 

ده زبانی و گفتمانی را تفسیر کرد که بتواند اعمال گفتمانی و حتی افکار گفتمانی را عناصر سازن

  به عمل انسانی در راستای اهداف سند هدایت کرد.

عنوان  به بلکه ها، نشانه از گروهی عنوان به نه مختلف های ما سوای اینها، گفتمان

 «دهد می تشکیل را مرجع هدف آنها از سیستماتیک طور به که شود اعمالی درک می»

(Foucault, 2003: 38 .)است اساسی فوکو گفتمانی نظریه فهم در گفتمانی اعمال مفهوم .

1دال بین تمایز از فراتر
از  آنها اهداف گفتمانی اعمال که کند می استدالل وکو، ف1و مدلول 

 او، تعریف به توجه با(. Dreyfus and Rabinow, 1986: 61-62)کند  می «تولید» مرجع را

 و زمان آن در همیشه که است تاریخی ناشناس و قواعد ازای  مجموعه» یک گفتمانی اعمال

از این نظر، ظاهراً قواعد تاریخی در . (Foucault, 2003: 92شود ) می تعیین فضای مفروض

اند تا بتوانند اعمال گفتمانی مناسب برای رسیدن  این سند به طور دقیق کنار هم قرار نگرفته

 به اهداف سند را تولید کنند.
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شایان توجه است که از میان هشت مضمون احصا شده از متن سند الگو، به مبانی 

های مرتبط به این مضمون کمتر توجه شده است. یکی از معضالت  اقتصادی و پیشنهاد مقوله

صاد اساسی در شرایط کنونی، مسائل اقتصادی، رفاهی و تولید داخلی است. از سوی دیگر اقت

مشغول کفاف از دولت عفاف »گوید:  پایه دیگر مسائل و مضامین است. حضرت سعدی می

(. از نظر سعدی، اقتصاد )کفاف( مبنا و ستون مسائل 111: 1819)سعدی، « محروم است

فرهنگی و اجتماعی و ایدئولوژیکی )اسالمی و انقالبی( و به عبارتی دیگر دولت عفاف است. 

های مردم  مون و مبانی اقتصادی تعریف شده است که تناسبی با دغدغهتنها پنج مقوله ذیل مض

بندی گفتمان به وضوح آشکار  و مشکالت جاری کشور ندارد. نتیجه چنین تغافلی در مفصل

بندی گفتمان این سند، فقط یک دال  شود. چرا که از میان هشت دال پیرامونی در مفصل می

و آن هم عدالت مالیاتی است که یک مقوله صرفاً پیرامونی به مسائل اقتصادی مرتبط است 

اقتصادی نیست. مسائلی چون صنعت، تولید، صادرات، واردت و بهبود فضای کسب و کار 

مغفول مانده است. همچنین در ذیل مبانی سیاسی و حقوقی، به رغم توجه به معضالت اساسی 

ده است و فقط به هم در حوزه قضا و دادرسی، در بعد سیاسی به سیاست خارجی توجه نش

رسد که این مقوله یک پارادوکس بیشتر  سویی با تحوالت جهانی اکتفا شده است. به نظر می

نیست، زیرا مهمترین تحوالت جهانی در حال حاضر ذیل مبحث جهانی شدن قرار دارد که به 

 رسد چندان مورد توجه واقع نشده است. نظر می

 گیری نتیجه. 7

های پیرامونی حول محور دال مرکزی اسالم با  بندی صورت گرفته، تمامی دال براساس مفصل

توجه به ارتباط عمیق دینی در متن اولیه سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت طراحی شده است 

های اسالمیت در این سند به خوبی مشهود است. اما در مجموع و با عنایت به  و عمالً زمینه

های سند به  صورت گرفته و تحلیل گفتمان انجام شده، ابهاماتی در برخی حوزههای  بررسی

شود. در عین حال که این سند به لحاظ پرداختن به مباحث مختلف مورد تأکید  خوبی دیده می

رسد این سند  های توسعه در سطح مناسبی قرار دارد، به نظر می اسالم و نیز برخی پیش فرض
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ها )مذهبی و قومیتی(، فرهنگ محلی و سنن  قوق اقوام و  اقلیتها نظیر ح به برخی حوزه

ای به صورت کم رنگ توجه کرده و به  محلی و نیز مباحث اقتصادی و آموزش عمومی و پایه

های  نحو مطلوبی به این مقوالت نپرداخته است. از سوی دیگر، به رغم پرداختن به جنبه

شهود نیست و این مسئله عمالً نیازمند تحقیق های ایرانیت به خوبی م اسالمیت موضوع، جنبه

های حاکم بر آن است.  های مختلف ایرانیت و اسالمیت و گفتمان مجزا در خصوص الیه

های  ها، راهکارها و مولفه شود در این سند ضمن توجه گسترده به شاخص پیشنهاد می

د. از سوی دیگر، های جدید مطرح گرد اقتصادی، در حوزه آموزش عمومی و عالی نیز دیدگاه

ها و فرهنگ قومی و محلی، باید در روند توسعه و پیشرفت به خوبی توجه شود و  به اقلیت

ها در جریان تحقق اهداف سند الگوی اسالمی ایرانی  زمینه ساز مشارکت تمام اقوام و فرهنگ

فراهم آورد های پیشرفت را  توان تنها با توجه به بعد اسالمیت، زمینه پیشرفت باشد. عمالً نمی

و با عنایت به عنوان اسالمی ایرانی سند، مبانی ایرانیت نیز باید به خوبی تعریف و تببین شود. 

های مردم به ویژه در مقوله اقتصادی  ها و دغدغه همچنین در این سند به طور کامل به خواسته

صر و مبانی توجه نشده است. در نتیجه، گفتمان حاکم بر این سند به رغم توجه وافر به عنا

 های حاکم بر جامعه سازگاری کامل ندارد. اسالمی و انقالبی، با گفتمان
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