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  چکیده
گیري از کلیت نظام جمهوري اسالمی ایران و با  الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت با بهره

هاي ملی و بومی، درصدد  هاي جامعه و شناخت ارزش توانایی درك و تحلیل واقعیت
لگو داراي مبانی معرفتی، گویی به نیازهاي مادي و معنوي جامعه است. این ا پاسخ

هاي وحیانی و عقیدتی اسالم دارد  شناسی است که ریشه در آموزه شناسی و انسان هستی
نشدنِ دنیا و آخرت است. فرایند توسعه  بر توحید، معاد و تفکیک و محتواي آن مبتنی

بر معارف الهی و اسالمی و برآمده از  سیاسی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت مبتنی
طن و شرایط تاریخی، بومی و فرهنگی کشورمان است که در بستر نظام جمهوري ب

یابد. الگوهاي گوناگونی براي نوسازي و توسعۀ کشور ارائه شده  اسالمی ایران تحقق می
توجهی به شرایط تاریخی، فرهنگی  بودن و بی بومی است که بیشترِ این الگوها به دلیلِ غیر

اند. هدف پژوهش حاضر این است که ضرورت و  مواجه بوده و مذهبی با موانع و مشکالتی
اهمیت توسعه سیاسی را در چهارچوب الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت مورد تأکید قرار 
دهد و اصول و مبانی و چگونگی تحقق آن را ترسیم کند. این پژوهش با تبیین 

عه مورد توجه هاي زیربنایی توسعه سیاسی، چگونگی ارادة تحقق آن را در جام شاخص
ها، در چهارچوب روش کیفی  وتحلیل داده هاي مدنظر براي تجزیه دهد. استراتژي قرار می
هاي  دهد شاخص بر راهبرد توصیفی ـ تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می و مبتنی

توسعه سیاسی در این الگو منطبق بر شریعت بوده و با پایبندي به اجراي عدالت در 
  شود. جامعه، زمینۀ توسعه سیاسی مطلوب فراهم میگذاري  فضاي سیاست
  توسعه سیاسی، الگو، التزام، عدالت، پیشرفت.: واژگان کلیدي
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  مسئلهمقدمه و بیان . 1
و  استفادهرسد الگوهاي توسعه غربی اغلب براي کشورهاي غربی راهگشا و مفید بوده و  به نظر می

عنوان تنها الگوي مناسب پیشرفت و توسعه،  ران، بهها براي سایر کشورها از جمله ای کارگیري آن به
بودن و نداشتن توجه دقیق به مسائل و  رسد. بیشترِ الگوهاي غربی به دلیل غیربومی عقالنی به نظر نمی

ماندگی  رو و با توجه به علل عقب اند؛ ازاین هایی مواجه بوده مشکالت جامعه ما با موانع و محدودیت
نظران و  هاي گوناگونی در زمینۀ نوسازي و توسعه از سوي صاحبتاریخی کشورمان، رویکرد

توان  پردازان ارائه شده است. از جمله الگوهاي توسعه در ایران معاصر در حوزة توسعه سیاسی، می ایده
بستگی به توسعه غربی در نگرش برخی روشنفکران و دولتمردان  به نفی فرهنگ بومی و اسالمی و دل

طه و دوران قاجار و پهلوي اشاره کرد که به نامِ توسعه و نوسازي و با هدف سیاسی در جنبش مشرو
ها و تضارب آرا بر سر معنا و محتوا و مبانی  کردن کشور به اجرا درآمدند. در ایران، همواره مناقشه غربی

رو برخی  وجهی توسعه، جریان داشته است؛ ازاین عنوان وجه سیاسی پدیدة چند توسعه سیاسی به
ها و چرایی عدم پیشرفت و  ویژه در دوران پس از انقالب اسالمی، دربارة ریشه شمندان ایرانی بهاندی

اند و هرکدام به  شناسی موضوع پرداخته یافتگی، به آسیب توسعه ایران و چگونگی دستیابی به توسعه
  اند. دادن موانع و مشکالت نظري، مباحثی را مطرح کرده نوعی در نشان

پیشرفت با نگاه به شرایط تاریخی و  اسالمی ایرانیوع پژوهش حاضر، الگوي به موضتوجه با 
ي ملی و راهکارهاي ها ارزشاجتماعی و با تکیه بر مفاهیم و معارف اسالمی،  و جغرافیایی، فرهنگی

طراحی  اعتقاد بر این است که با جامعه ایران است. ۀمناسب براي توسع یارائه الگوی پیدر  ،بومی
ي جامعه و متناسب با ها ارزشهاي رایج توسعه و بر مبناي اصول و  ت و متمایز با الگومتفاو مدلی

از  گیري بهره در کنارِ ابتکار و تفکر اسالمی و ایرانیکارگیري  بهو با آن، شرایط و امکانات و نیازهاي 
جمله فکر،  ازگوناگون هاي  عرصه در توسعه را توان فرایند الهی، می محتوا و منابع غنی اسالمی و

  سازي کرد. بستر نظام جمهوري اسالمی ایران، پیاده راهبردي در صورت به معنویت وعلم، زندگی 
هاي امام  ي ملی و بومی، دیدگاهها ارزشبه تحلیل محتوا از ماهیت معارف غنی اسالمی،  توجهبا 
سیاسی  ۀتوسع خاص کشورمان، و شرایطو مقام معظم رهبري، سایر اندیشمندان اسالمی  (ره)خمینی
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برخوردار تخصصی  هاي زیربنایی و شاخصبرخی  تواند از پیشرفت می اسالمی ایرانیالگوي بر  مبتنی
دینی، برابري، آزادي، مشارکت  ساالري مردمیت، و معنوخواهی، توجه به دین  عدالتباشد از جمله: 

رسد زمینه  می یره. به نظرسیاسی، دنیاگرایی معنوي، افزایش ظرفیت نظام سیاسی، نهادگرایی مدنی وغ
جامعه و نظام جمهوري اسالمی ایران با اجراي عدالت  در بسترتحقق توسعه سیاسی پایدار  ةو اراد
 اسالمی ایرانی. برخالف الگوهاي توسعه غربی، الگوي است پذیرتر نظام امامت عدل امکانبر  مبتنی

به ابعاد روحانی  و توجه بومیو ي ملی ها ارزشو شناخت  هاي جامعه واقعیتپیشرفت با درك 
میان ید گفت با به توسعه و از جمله توسعه سیاسی پایدار است؛ بنابراین دستیابی درصدد ،انسان

هاي غربی تفاوت اساسی و  نیل به توسعه سیاسی در بستر جامعه ما با الگو و شرایطاهداف، مبانی 
هاي سایر  طرد یافته پیشرفت، نفی و نیاسالمی ایرامبنایی وجود دارد، اما مراد از طراحی الگوي 

  الگوهاي توسعه نخواهد بود. 

  ها پرسش اهداف و. 2
بر تحلیل و تبیین معارف اسالمی و  هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه طرحی از توسعه سیاسی بومی مبتنی

ي هاي ملی، و تحقق توسعه سیاسی در چهارچوب الگوي اسالمی ایرانی و در بستر نظام جمهور ارزش
هاي زیربنایی توسعه سیاسی،  اسالمی است. از دیگر اهداف پژوهش این است که با اشاره به شاخص

هاي ملی را به تصویر بکشد؛  بر هویت تاریخی و ارزش چگونگی تحقق توسعه سیاسی بومی مبتنی
ي هاي زیربنایی توسعه سیاسی در الگو شاخص«هاي تحقیق حاضر عبارتند از اینکه:  بنابراین پرسش

  ؟»آید اسالمی ایرانی پیشرفت کدامند و چگونه زمینۀ توسعه سیاسی مطلوب در این الگو به دست می

  پیشینه پژوهش. 3
 ۀپیشرفت، پیشین اسالمی ایرانیدو متغیر توسعه سیاسی و الگوي میان تعاملی  ۀبررسی رابطدر زمینۀ 
منتشر شده است. بنیان م و پراکنده جدا از هطور  بهفراوانی  اتتألیف، ولی وجود دارداندکی پژوهشی 

فارسی) است. از زمان  هاي ها و مقاله کتابمنابع داخلی ( و ماهیت تحقیقات در الگوي اسالمی از
اي در حال انجام  گستردهات ها و تحقیق پژوهش کنون،تا الگوي اسالمی ایرانیطرح  ایده و ۀارائ

دانش و  تولید علم و هایی با هدف نامه یژهو و ها هاي سالیانه و چاپ کتاب است. برگزاري همایش
توسعه  صورت گرفته است، اما در مورد ي اسالمی ایرانیتوسط مرکز الگونیز افزایی علمی  هم
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که در ادامه به برخی  تألیف، ترجمه و نگارش شده استگوناگونی سیاسی، منابع داخلی و خارجی 
 ؛»ند توسعه سیاسی در جمهوري اسالمی ایرانرو«)، 1394فر ( شفیعی محمدشود: ها اشاره می از آن

جمهوري اسالمی  توسعه سیاسی در رابطه با ۀگان هاي پنج بررسی بحران«)، 1389مجید فالحی (
حسین بشیریه  ؛»ضرورت توسعه سیاسی در جمهوري اسالمی«)، 1385محمد خرمشاد ( ؛»ایران

ثبات سیاسی و توسعه «)، 1378( القلم سریعمحمود  ؛»موانع توسعه سیاسی در ایران«)، 1380(
)، 1383محمدرضا کوشکی ( ؛»پیشرفت اسالمی ایرانیالگوي «)، 1392سیاهپوش ( امیر ؛»سیاسی

توسعه و توسعه  زمینۀدر  دیگري نیز پژوهشگران». پیشرفت اسالمی ایرانیهویت ایرانی و الگوي «
)، آبراهامیان 1359)، اشرف (1357( سوداگر از جمله: اند به ثمر رسانده سیاسی در ایران تحقیقاتی را

)، 1951)، ارجمند (1381)، کمالی (1994ل (و)، اسکاچپ1378)، فوران (1369)، کدي (1379(
پژوهشگران در چهارچوب موضوع توسعه از این  ). هریک1378( یوسفی حاجی)، 1372عظیمی (
سالمی مورد بررسی و در بستر نظام جمهوري ا در ایران ورا شناسی آن  آسیب فرایند و، سیاسی

  ند.ا هداد ارزیابی قرار
توسعه سیاسی در بستر نظام جمهوري اسالمی ایران است. زمینۀ پژوهش حاضر حاوي بحثی در 

عوامل بر  مبتنی، در چهارچوب این الگو و اسالمی ایرانیاین پژوهش ضمن معرفی و تبیین الگوي 
صویري از توسعه سیاسی بومی است. پژوهش تاریخی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال ارائه ت

بندي توسعه سیاسی  به شاخص ،ي ملیها ارزشمعارف اسالمی و  يتحلیل و تبیین محتوابا حاضر 
توسعه  در موردهاي نظري  ارائه دیدگاه ۀپردازد تا زمین می اسالمی ایرانیدر چهارچوب الگوي 

هم،  در کنار تعاملی و صورت بهکه  استآن سیاسی بیشتر فراهم شود. تفاوت دیگر این تحقیق در 
بندي و  تا به مقوله کند بررسی میپیشرفت را  اسالمی ایرانیدو متغیر توسعه سیاسی و الگوي 

  توسعه سیاسی دست یازد. شناسی دقیقی از شناخت

  نظري چهارچوب. 4
  توسعه سیاسی. 4- 1

مطالعات فراوانی  در را بایددلیل آن  که ندارد یمشخص واژة توسعه سیاسی، تعریف دقیق و دانش
هاي جدید  دولت» ۀتوسع«و » نوسازي«، »رشد«اي در مورد  رشته دیدگاه مطالعات میان جست که از
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هاي  توسعه سیاسی در پی دگرگونیمفهوم ). 124: 1380در جهان سوم صورت گرفته است (عالم، 
هاي  تهدیدهاي نظامو  ،سو استقالل کشورهاي تحت استعمار ازیکو جنگ جهانی دوم  پس از

پدید آمد.  ،دیگر داري غربی در طول جنگ سرد ازسوي سوسیالیستی بلوك شرق براي جهان سرمایه
ارائه و با هدف پردازان امریکایی  ویژه نظریه غربی به محققانشناسان و  این مفهوم توسط جامعه

(سو، شد ر و دگرگونی مطرح تغیی منظور بهمانده  یافته و عقب استقالل حلی براي کشورهاي تازه راه
1378 :30.(  

اي تعلق  قلمرو سیاست مقایسهمطرح شد، ولی بیشتر به  1960توسعه سیاسی از دهه مفهوم 
 از جنگ پسن توسعه سیاسی به هاي مدر ). ظهور اغلب نظریهHagopian, 2000: 80داشت (

ها با  ). این نظریهNacer, 1991: 7هاي اقتصادي داشتند ( گردد که بیشتر گرایش جهانی دوم برمی
: 1377 ،هاي دموکراتیک بودند (راش اندیشهبر  مبتنیي لیبرالیسم، درصدد ایجاد جوامع ها ارزشتبیین 
شرایط جنگ سرد و تقسیم جهان به دو بلوك سوسیالیسم  تحت تأثیر« ها ). به عبارتی این نظریه247

  ).32: 1388یبوردي، (با» داري و ظهور کشورهاي جهان سوم مطرح شدند و سرمایه
 ها و ارتباط با مقوله هاي توسعه سیاسی در لفهؤم و متفکران، رویکردها، عناصر از نگاه شماري از

 تر گستردهي فرایند توسعه سیاسی در ،هانتینگتوننظر  . ازهستندطرح و بررسی  ، قابلموضوعات دیگر
شود  ی در جامعه شناخته میتاي از تجددگرایی و کلی عنوان جنبه ارتباط با تجدد یا به در
)Huntington, 1965: 386شدن، رشد اقتصادي و  ). او توسعه سیاسی را براساس میزان صنعتی

جدیدي  ياست در فرایند توسعه سیاسی تقاضاهامعتقد مشارکت سیاسی مورد توجه قرار داده و 
سعه سیاسی را در تو« سی. ایچ داد). 95: 1379کنند (بدیع،  مشارکت سیاسی ظهور می صورت به

نی ا). متفکرDodd, 1972: 56» (کند مشارکت سیاسی معنا می رشد وحدت ملی و ارتباط با ایجاد
آن  کنند که در تحرك اجتماعی تعریف می ارتباط مستقیم با ، توسعه سیاسی را دردوویچهمچون 

یري ساختار جدید گ شکل ۀشود تا زمین دگرگونی عمیق می دچار ،هاي سنتی جوامع باورها و وابستگی
نظران، توسعه سیاسی در  . همچنین از منظر برخی صاحب)Deutsch, 1961: 493(فراهم شود 

(عباسی است توسعه  اقتصادي کشورهاي درحال هاي سیاسی براي رشد مشی چهارچوب خط
  ).263: 1376سرمدي، 

یستم سیاسی عناصر کلیدي توسعه سیاسی را بیشتر حول سه محور مردم، س«هشگران، برخی پژو
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طورکلی یعنی  کنند؛ نخست: در ارتباط با مردم، توسعه سیاسی به بندي می و سازمان حکومت تقسیم
دوم: در  ؛گسترش از شهروندان فعال حال در تغییر از وضعیت پراکندگی وسیع مردم به نوعی انسجامِ

رفیت سیستم بخش عمومی، توسعه سیاسی یعنی گسترش ظ ارتباط با عملکرد سیستماتیک دولت و
سوم: در ارتباط با سازمان حکومت، توسعه سیاسی یعنی افزایش  ؛ وسیاسی براي ادارة امور عمومی
ها و نهادهاي  شدن همۀ سازمان کارکردها و متمرکز ترشدنِ تمایز ساختاري و تخصصی

  ).105: 1376، زاده امین» (کننده مشارکت
هاي توسعه  نظریه ،اي سیاست مقایسهشناسی سیاسی و  عمومی و از منظر جامعه یدر نگرش

توسعه سیاسی  ها را بر سیاسی به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی توجه کرده و تأثیر آن
هاي ملل و  و در پیوند با تجربه متفاوتهاي  از منظرو ها گوناگون هستند  کنند. این نظریه بررسی می

  از: ها عبارتند د. برخی از این نظریهان و استخراج شده دریافتمناطق مختلف جهان 
ه دیدگاه در ، به ارائبایندرو  جگورایب همچونهاي توسعه سیاسی تعادلی: متفکرانی  نظریه. 1

کردن  توسعه سیاسی را معادل نوسازي سیاسی به عالوه نهادینهها  آناند.  داختهمورد توسعه سیاسی پر
 ،کنند. از دیدگاه این نظریه خالصه می ،ظایفدر سه مفهوم برابري، ظرفیت و تفکیک و سیاسی و

باید فرایندي طوالنی آن،  ةدهند هاي ذاتی در عوامل تشکیل به دلیل وجود تناقضرا توسعه و نوسازي 
  ؛اپذیر دانستن و پایان
پردازان توسعه سیاسی نقش برجسته و  محور: برخی از نظریه هاي توسعه سیاسی قابلیت . نظریه2

اي براساسِ  ، نظریهگابریل آلموند، قابلیت یا توان رشد پایدار قائل هستند. محوري براي ظرفیت
هاي سیاسی پس از کسب  هاي سیاسی تدوین کرده است که طبق آن، سیستم هاي عملکرد سیستم قابلیت
 کنند. این نظریه المللی خود، تغییر یا توسعه پیدا می هاي نوین در ارتباط با محیط اجتماعی و بین قابلیت

نقشی برجسته و محوري براي ظرفیت، قابلیت یا توان رشد پایدار قائل است و توسعه سیاسی را توانایی 
  )؛45- 46: 1394داند (هدي،  هاي جدید محیطی می گویی به الزام عملکرد سیستم سیاسی به رشد و پاسخ

رفیت و بدیهی است هر تغییري در برابري، ظ«هاي فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی:  نظریه .3
: 1380(پاي، » رداگذ ثیر میأها ت ان و تودهگبر فرهنگ سیاسی نخب ،انفکاك نشانگان توسعه ابعاد
 و احساساتی که افراد را در ها ارزشجهت از  توسعه سیاسی را انتقال و تغییر ،). این دیدگاه162

یافته، و  اتی توسعهو احساس ها ارزش، به داشته استسیاسی سنتی با هم نگه  هاي اجتماعات و ساختار
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و توانایی کند  تعریف میو مدیریت ساختاري پیچیده،  یهاي مردم دهی انجمن افزایش توانایی سازمان
دخیل است، در آن شناسی افراد  وابسته به صفات فرهنگی و روانکه رهبران و اعضاي جامعه را 

اي از  کند و مجموعه داند. فرهنگ سیاسی بین سطوح خرد و کالن تحلیل پیوند برقرار می می
براي درك توسعه رو  ؛ ازاینبخشد که به فرایند سیاسی نظم میاست ایستارها، باورها و احساسات 

محوري  يعنوان اجزا ها و احساسات انجمنی، به ها، انگیزه مهارتاز سه سطح میان  تمایز ،سیاسی
  ؛)230: 1391فرهنگ سیاسی، ضروري است (موثقی، 

ویژه در اثر  به وربا و کلمن، واینر، بایندرین نظریه توسط نویسندگانی چون ها: ا نظریه بحران. 4
، با توجه به تاریخ جوامع غربی است که مطرح شده» ها در توسعه سیاسی ها و توالی بحران«معروف 

اند  هاي سیاسی توانسته و نظاماست آن جوامع رخ داده  والی درشکل مترا که به تدریجی شش بحران 
هاي  : بحرانزا عبارتند ها کرده است. این بحرانکنند، از هم تفکیک و شناسایی  فصل و حل ها را آن

ایجاد  توسعه سیاسی بر راساس این دیدگاه،ب .یکپارچگی هویت، مشروعیت، مشارکت، توزیع، نفوذ و
پیشنهاد ها  عنوان پاسخی به این بحران هایی که به حل تغییراتی در نوع و سبک سیاست داللت دارد. راه

: (بدیعدارند ، حکایت از الگوي واحدي از نوگرایی در راستاي نوسازي و توسعه سیاسی اند شده
 ۀیافت ، نقش گسترشنوینهاي  رژیم ۀدیگري از محققان، توسعه سیاسی را به مطالع ). شمار72: 1379

رشتاب حوالت پها براي حفظ نظم در شرایط ت بردن مشارکت سیاسی و توانایی رژیم ها، باال حکومت
سر قدرت و نیز رقابت در  هاي قومی بر گروه هاي سیاسی، طبقات و و همچنین رقابت بین دسته

  ).263: 1376کنند (عباسی سرمدي،  منزلت اجتماعی و ثروت تعریف می
اند،  هاي خاص خود را از این اصطالح مطرح کرده تعاریف و معیار ،هرکدام از مکاتب حال هر در
براي ترسیم وضعیت سیاسی  یها را تالش توان اهتمام این نظریه نظرها، می ختالفارغم  ولی به

و در حال تغییر و پویا که توسعه سیاسی مفهومی به این). با توجه 29: 1378 ،مطلوب دانست (سو
پردازي در مورد آن، همچنان توسط متفکران و  تحول است، تالش براي تعریف، تببین و نظریه

  ادامه خواهد داشت.اگون، گونمکاتب سیاسی 

  پیشرفت اسالمی ایرانیالگوي . 4- 2
عنوان نقشه راه کالن و جامع براي رشد و تعالی  پیشرفت به اسالمی ایرانیطراحی و تدوین الگوي 
هاي اسالمی، یکی از  باوري عمیق فرهنگی و ملی و بر مبناي نگرش ملت ایران در پرتو خود
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گذاري براي نظام  مثابه ریل . تدوین این الگو بهاستورمان ترین راهبردهاي پیش روي کش اساسی
. ماهیت رسد به نظر می ناپذیر که در دهۀ چهارم انقالب اسالمی اجتناب استجمهوري اسالمی ایران 

مفاهیم و معارف اسالمی و شرایط تاریخی، جغرافیایی، بر  مبتنیترسیم آن  ،مواد اصلی این الگو و
که اوالً الگوهاي  این استایده و  هاي اساسی این فکر فرض پیش«ت. فرهنگی و ملی کشورمان اس

الزم  يهاي ما باشند، ثانیاً اسالم داراي ظرفیت فکر گوي نیازها و آرمان د پاسخنتوان کنونی توسعه نمی
اي  اندازههاي علمی و راهبردي ایران در  ، ثالثاً ظرفیتاستبراي پشتیبانی و ارائه الگوي پیشرفت 

توان  ). از این الگو می6: 1393(ذوعلم، » تواند پیشرفت خود را طراحی و تولید کند میاست که 
یاد  هاي کشور گذاري انداز و سیاست چشم ،اي اسناد برنامهتمامی دستی نسبت به  باال يعنوان سند به

  ).52: 1391، اکبري علیکرد (
مهمی برخوردار  هاي ها و الزام یستهبا ،سایر الگوها از مبانیمانند  ي اسالمی ایرانی پیشرفتالگو
با سایر الگوها دارد؛ گرچه ممکن است با الگوهاي  یساختار و غایت متمایز و متفاوت بوده و

 اسالمی ایرانیداشته باشد. منظومۀ فکري و نظام فلسفی الگوي نیز هایی  ها و قرابت گوناگون شباهت
با  شناختی مشخصی برخوردار بوده و هستی شناختی، اندیشه سیاسی و هاي معرفت پیشرفت از پایه

پردازد. ضرورت توسعه سیاسی،  میان انسان، جامعه، فرد و دولت می ۀچنین دیدگاهی به تحلیل رابط
عدالت، همچون هاي مهمی  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي در این الگو تحت تأثیر مفاهیم و مقوله

توحید، بر  مبتنی. محتواي اسالمی این الگو استرفاه، استقالل، عزت ملی، آزادي، تعاون و حکومت 
 پیشرفت یادآوردنیا و آخرت، اقتصاد، انسان و حکومت است. این الگو به نوعی ناپذیی  جداییمعاد، 
محور است که ارتباط دقیق و معنایی با دین اسالم دارد. رسیدن به پیشرفت در معناي خاص و  دین

 اسالمی ایرانیي در الگو. «استمعنوي  هاي تبه لذ دستیابی همان رسیدن به حیات طیبه و ،اسالمی
شود (موضوعات فرهنگی، حقوقی، فلسفی،  گرفته می نظر هایی که براي انسان در پیشرفت تمام چیز

(غفوري، » توحید است د که آن، محورنچرخ می يمحورحول مدنی) همه  شناسی، سیاسی و جامعه
پیشرفت به دنبال تبیین نوعی نظریه اسالمی با رویکرد  ایرانیاسالمی ). به عبارتی الگوي 206: 1389

 پیوسته باشد. هم به گوناگونِکاربردي است که باید مخرج مشترکی از عوامل  عملی و
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  هاي پیشرفت در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت . محتواي اسالمی و عرصه1نمودار شماره 
  محتواي اسالمی  هاي پیشرفت عرصه

 

  روش تحقیق. 5
از ها،  هاي مناسب براي گردآوري مواد و داده از میان روشهاي پژوهش،  پرسشبا توجه به اهداف و 

از هاي اجتماعی به جاي آنکه  پدیده ۀروش کیفی در مطالع. «استفاده شده استتحقیق کیفی روش 
1385(حقیقت، » پردازد ها می داده مقداريِ به تجزیه و ترکیب غیر ،ی استفاده کندابزارهاي روش کم :

در چهارچوب روش کیفی  ،ها در پژوهش حاضر داده وتحلیل تجزیههاي مدنظر براي  ). استراتژي90
شده  آوري جمع يها ریزي و بیان مفهوم یا معنی انبوهی از داده بر فرایند تدوین، تنظیم، شالوده مبتنی

گیري از  پاسخ دهند. این پژوهش با بهرهآن  هاي پرسشبه  ،یجتفسیر اطالعات و استخراج نتااست تا 
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وتحلیل با  هاي مورد نیاز را فراهم و پس از تجزیه اي، داده رویکرد اسنادي و مطالعات کتابخانه
  پردازد. می تشریح آنبه  ،تحلیلیـ  از راهبرد توصیفی گیري بهره

  پژوهشهاي  یافته. 6
پیشرفت،  اسالمی ایرانیهاي توسعه سیاسی در الگوي  خصشازمینۀ در نخست به پرسش  توجه با

هاي  با تحلیل و تفسیر الگوي اسالمی و الگوي غربی، شاخصتا ابتدا ست ا آن این پژوهش بر
. همچنین در پاسخ به پرسش دوم، کندترسیم  اسالمی ایرانیدر الگوي را زیربنایی از توسعه سیاسی 

توسعه سیاسی مطلوب در  ۀه بازشناسی و اجراي عدالت، زمینب پایبندياین باور است که با فرض  بر
  .شود فراهم میاین الگو 

  ي غربیو الگوتحلیلی بر نظام الگوي اسالمی . 6- 1
(قوام، » جنبه مفهومی، عنصر نظري و قواعد تفسیري«هایی همچون  ویژگیالگوهاي مناسب باید از 

هاي  تفاوت ،شرق از جمله اسالم ی غرب ومکاتب فکري و فلسفمیان ) برخوردار باشند. 12: 1377
و هرکدام از این مکاتب در تاریخ دارد تاریخی عمیقی وجود  عقیدتی، زبانی، فرهنگی، جغرافیایی و

بینی و منظومۀ فکري یا نظام فلسفی  طورکلی هر جهان به«اند.  تکوین یافته ،و جغرافیا و فرهنگ خود
داشته باشد و  یاندیشه سیاسی مشخص شناختی و ی، جامعهشناخت شناختی، هستی هاي معرفت باید پایه
هاي  ها رابطۀ میان انسان و جامعه، فرد و دولت، انسان و خدا، انسان و طبیعت و دنیا و مقوله طی آن

 عنوان یکی از محوري به )؛ بنابراین انسان34: 1391(موثقی، » کندرا تبیین غیره آزادي و عدالت و
. پیشرفت انسانی در استرب، داراي مبانی گوناگون فکري و فلسفی موضوعات اساسی اسالم و غ

 و شناسی اسالمی شناسی اسالمی، انسان هاي معرفت از مبانی فکري و فلسفی در حوزه ، برگرفتهاسالم
و سایر منابع غنی اسالمی و ایرانی  البالغه نهجقرآن، همچون از منابع مهمی  واست شناختی  ارزش

مانیستی وا سکوالریستی و ،هاي لیبرالیستی محوري غربی از نگرش انسان آنکه حالشود؛  میدریافت 
در تفکر «گرایی استوار است.  مداري و لذت گرفتن مبدأ هستی، بر نوعی حق نشئت گرفته و با نادیده

و انسان براي خدا و کمال خلق  ،براي انسان همه چیزخدا در تقابل با انسان قرار ندارد بلکه  ،اسالمی
کند و  جسمانی و دنیوي را امري مذموم تلقی نمی ،مادي پرداختن به امور ،ه است. بینش اسالمیشد

جایگاه  حتی تالش در جهت تأمین امور مادي و جسمانی و آبادسازي دنیا را مسئولیت انسان در
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). مطابق نظام تعلقات در چهارچوب 194: 1389پور،  (صانع» داند جانشینی خداوند بر زمین می
 ،نگرش به هستی و انسان، بین نظام فلسفی و فکري غرب و اسالم و شیوة، باورهاي جامعه، هاتقاداع

  هاي مبنایی وجود دارد.  و تفاوت هاتمایز

  تقابل مبانی فکري و فلسفی اسالم و غرب در نظام الگوها. 1شماره جدول 
  شناسی غرب سی، انسانشنا شناسی، هستی معرفت  اسالم شناسی انسانشناسی،  شناسی، هستی معرفت

شناسی اسالمی توحیدي است و هستی  هستیـ 
  ).1 : خطبهالبالغه نهجآفریدگاري دارد (

شناسی  توان یک هستی شناسی اسالمی را می هستیـ 
  ).21: 1375، پور صانعمعرفی کرد ( گرا واقع

ن هستی براساس قواعد و اصول مشخص، مدو ۀهمـ 
و شانس تصادف در  تغییر شکل گرفته است قابل و غیر

  ).76- 77آن راهی ندارد (اسراء: 
هستی یکپارچه، از خدا و  ۀاز منظر قرآن، همـ 

  .ستبه سوي او پذیر  برگشت
وجه الهی هویداست  ،جهان هستی از تمام جهاتـ 

  ).115(بقره: 
در اسالم کلید معرفت خدا، معرفت نفس خویش ـ 

شود (غزالی،  چراکه موجب خداشناسی می ،است
1355 :19.(  

اي که باشند از  مخلوقات عالم هستی در هر مرتبهـ 
یعنی هدایت تکوینی و  ؛هدایت الهی برخوردارند

  تشریعی.
شناسی ذیل  در فلسفه اسالمی مباحث معرفتـ 

  . قرار دارندشناسی  مباحث هستی

هستی را مخلوق  ،متفکران یونان باستانبرخی ـ 
موجود همیشه را بلکه تکامل ماده  شمردند نمی

  دانستند. می
در فلسفه غرب مدرن تقریباً  ،شناسی هستی و هستیـ 

  کند. غروب می
تقدم اغلب هاي فلسفه غرب،  در حال حاضر جریانـ 

  شناسی است. شناسی بر هستی معرفت
عقل و خرد انسان در  ،شناسی غرب در معرفتـ 

  عرض خرد خداوند قرار دارد.
و  ،مشیت الهی اعتقاد به پیشرفت نامتناهی جایگزینـ 

  شود. لوهیت میومفهوم بشریت جانشین ا
خأل حاصل از غیاب خدا را  ،شناسی غرب معرفتـ 

  کند. با حضور انسان پر می
  در غرب انسان میزان و معیار همه چیز است.ـ 

نام خدا ه انسان اروپایی با عصیان علیه کلیسا که بـ 
کرد اعالم موجودیت  ،کرد موجودیت انسان را نفی می

است انسان و به این باور رسید که محور و مدار عالم 
و همه چیز براي او و در خدمت اوست (موثقی، 

1391 :38 .(  
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  پیشرفت اسالمی ایرانیرویکردها در الگوي  اهداف و. 2شماره جدول 

مبانی عقیدتی و معرفتی متمایز از سایر برخورداري از 
  الگوها

  محوري توحید ـ
  شناسی انسان ـ
  شناسی تیهس ـ

  پردازان بومی محققان و نظریهمندي از  بهره
نظران بومی محقق  پردازي توسط صاحب نظریه

  شود می

  به پیشرفت در معناي خاص و اسالمیدستیابی 
  رسیدن به حیات طیبهـ 

  معنوي هاي تبه لذ دستیابی ـ

  جامع اي مثابه نظریه بهالگو 
  عدي به توسعهب نگاه ترکیبی و چندـ 

  موضوعات کثرتیاز  مندي ـ بهره
  نگرش مادي و معنوي به پیشرفتاز  مندي ـ بهره

  پیشرفت اسالمی ایرانیهاي توسعه سیاسی در الگوي  شاخص. 6- 2
  شاخص مشارکت سیاسی. 6- 2- 1

ساز مشارکت، پذیرش اصل برابري مردم است و هدف از آن همفکري،  زیر ۀترین اندیش بنیادي
هاي  ت و کیفیت زندگی در تمامی زمینهدر جهت بهبود کمیهمکاري و تشریک مساعی افراد 

اي جهانی است که  پدیده« ). مشارکت سیاسی112: 1383اقتصادي و سیاسی است (نیازي،  ،اجتماعی
). از نظر 123: 1377(راش، » سازد پذیرش تغییرات را فراهم می و شرایطجوامع وجود دارد  ۀدر هم
هاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی،  اعمال در حوزه سترده ازاي گ مشارکت عمومی، دایره ،اسالم

عنوان یکی از  به اسالمی ایرانیهویت  از طریقشود. مشارکت سیاسی  ها را شامل می علمی و مانند آن
با فرایند بایستگی  ،هاي اصلی و عملی توسعه سیاسی پایدار در بستر نظام جمهوري اسالمی جریان

تحلیلی به مشارکت سیاسی در بینش  ی پیدا کرده است. با نگاه تبیینی وپیوند دین و دولت تجل
 ،اسالمی و با نگاه تفسیري و مصداقی به مشارکت سیاسی در بستر اصول و مقررات حقوقی اسالم

 و تبیینپیشرفت را تدوین  اسالمی ایرانیهاي مشارکت سیاسی در الگوي  توان رویکردها و مؤلفه می
هاي مشارکت، شورا، ارادة  ، زمینه(ع)بع غنی اسالمی از جمله قرآن و کالم ائمهو منا در متونکرد. 

حیات جامعه و  فرهنگی ناظر بر و هاي سیاسی، اجتماعی یاري در حوزه جمعی و اطاعت جمعی، هم
بیعت،  هایی همچون توان در فقه اسالمی از جمله در فقه سیاسی، مقوله میهمچنین انسان است. 
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تعاون  منکر، رضایت عمومی، برابري، نظارت بر حکومت دینی، نصایح ائمه و از نهی معروف و به امر
بست  کاره و بکرد تدوین  اسالمی ایرانیي در الگوراستاي نیل به تحقق توسعه سیاسی  در را

قانون اساسی در اصول سوم، ششم، بیستم، «). همچنین 61- 62: 1390(کالنتري و همکاران، 
هاي سیاسی،  )، مشارکت در زمینه1384نیک،  (حسینی» ششم و ششم و پنجاه و سوم، بیست و بیست

 هاي مشارکت سیاسی در این الگو اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار داده است؛ بنابراین رویکرد
اصول و قوانین حقوقی، مشارکت بر  مبتنیبینش اسالمی، مشارکت بر  مبتنیعبارتند از: مشارکت 

  احزاب سیاسی. انتخابات وبر  مبتنی

  دینی ساالري مردمشاخص . 6- 2- 2

با ترکیبی از دین حداکثري و  ،دینی چه برون دینی و درونمنظر دینی چه از  ساالري مردمتعریف 
مثابه روش  دینی به ساالري مردم). 4: 1390شدنی است (حسینی،  دموکراسی حداقلی جمع

مندي  رضایت و محوري حوري، ارزشم مداري، قانون حقهایی همچون  لفهؤم از ،داري حکومت
اصل رضایت و قرارداد بر  مبتنیدینی حکومت مشروع را تنها  ساالري مردم«است.  مردمی برخوردار

مقبولیت شرعی آن  در ،کردن حکومت داند، بلکه وجه مشروعیت را به واسطه امر الهی اجتماعی نمی
ت حکومت را پذیرد و فعلی آن می ةدر قالب شریعت و محدود داند و آنگاه رضایت مردم را می

دینی  ساالري مردم). 137: 1382کاظمی،  (اخوان» آورد حاصل مطاوعت و همراهی مردم به شمار می
دین و دنیا و ارزش و عنایت انسان است.  ۀرابط ةکنند که تعیین استشناسی اسالمی  هستیبر  مبتنی

باشد و » من تعالی«بر  مبتنیت تا حاکمیت ملاست شناسی سبب شده  تفاوت این نوع هستی«
  ).30: 1390(حسینی، » ها و امیال انسان ذیل عقل و شرع قرار گیرد خواسته

بر  ساالري دینی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، مبتنی یکی از رویکردهاي اساسی مردم
عد استوار است: الهی و انسانی. ای«نظام حاکمیت دینی است که  ن نظام در نظام سیاسی بر دو ب

). 504: 1391(نبوي، » کند داشتنِ مبانی اسالمی، رابطۀ حکومت و مردم را تحلیل می نظر با در
ساالري دینی پایبند بوده و آن را  هاي مردم الگوي اسالمی ایرانی باید بر لوازم، شرایط و ضرورت

هد. عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی، مدنظر قرار د در مصداق نظري و عملی به
ساالري دینی باید  هاي نظري و عملیاتی مردم همچنین اصالح، بهبود و ضرورت توجه به بایسته

رو این الگو باید با تقویت جایگاه نظري و  هاي این الگو باشد؛ ازاین هاي اصلی برنامه از اولویت
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  ند.ها فراهم ک ساالري دینی، زمینۀ توسعه پایدار خود را در بسیاري از حوزه عملی مردم

  شاخص آزادي. 6- 2- 3

راستاي  بینی توحیدي است. خداوند در قرآن آزادي را در در اسالم اساس و ریشۀ آزادي در جهان
انسان آزاد «). در اسالم، 52: 1391روز،  داند (خرم را بسی ارزشمند می آن وکرده بیان  ها انسانآزمون 

). در اسالم، 615: 1391(برزگر، » باشدهاي خود در قبال خداوند  گوي انتخاب است اما باید پاسخ
و آزادي دینی یعنی رهایی است مداري  قانون تمدن و مدنیت به معناي پذیرفتن تکلیف، مسئولیت و

ضرورت از تنها  نه ،پیشرفت اسالمی ایرانیخدا. در الگوي  حاکمیت غیرِ از قید بندگی و ها انسان
. براي تبیین بهتر در نظر گرفتن جایگاه مهمی توان براي آ بلکه می شود، فرو کاسته نمیآزادي 

منابع غنی  دیدگاهها و خاستگاه نظري و مراتب آن را از  توان زمینه ضرورت آزادي در این الگو، می
داد؛ بنابراین با استناد به چنین  و قانون اساسی مد نظر قرار (ره)هاي امام خمینی اسالمی، اندیشه

آزادي فطري، فکري، راهبردي و کاربردي را در  يها توان زمینه نگرشی نسبت به جایگاه آزادي، می
بندي کلی و مبنایی در این الگو  پیشرفت تدوین و تبیین کرد. در یک تقسیم اسالمی ایرانیالگوي 

هاي  اقرار و باور به انجام عملی آزادي( آزادي ایجابینخست توان به دو نوع آزادي اشاره داشت:  می
هاي متعارض با  دوري از آزادي( آزادي سلبی دوم )،قوانین عادي وانین اساسی وموجود در اسالم و ق

  .)بندبار به شکل غربی هاي بی آزادي هویت اسالمی و ایرانی و تعارض با

  شاخص برابري. 6- 2- 4

بخش اسالم  مکتب حیات«شود.  هاي زندگی اجتماعی می ها در اسالم شامل تمامی جنبه برابري انسان
ها  ها بلکه از ده حق آزادي، حق حیات، حق دادخواهی، حق برابري، حق امنیت، حقوق اقلیتتنها از  نه

روشنی و  دهند، به ها مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می حقوق دیگر که امروزه برخی از آن
الگوي  هاي نظري و عملی یابی اصل برابري به حوزه ). راه110: 1392(جعفري، » آگاهانه یاد کرده است

هاي حقوق و مقررات  شناسی از برابري در حوزه بر شناخت تواند مبتنی اسالمی ایرانی پیشرفت می
اصول «داخلی کشور، قانون اساسی، حقوق بشر اسالمی و حقوق بشر جهانی باشد. قانون اساسی در 

پنجم، چهلم و  و دوم، سی و ام، سی نهم، سی و هشتم، بیست و یازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست
تواند یکی از منابع مهم و استنادي الگو  ، بر اصل برابري و تساوي تأکید داشته است که می»یکم و چهل
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). بر این اساس، کاربردهاي اصل برابري در این 1384نیک،  براي تحقق برابري در جامعه باشد(حسینی
ی قوانین منطبق بر برابري و اعمال تواند در چهارچوب کاربرد قانونی و حقوقی، اجراي عمل الگو می

برابري در انتخابات و احزاب را شامل شود. اگر اصل برابري در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت 
صورت منطقی، واقعی و صحیح اجرا شود، شاهد برقراري برابري سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،  به

ان در برابر قانون یکسان و برابر تلقی اقتصادي و مدنی در جامعه خواهیم بود. در این الگو باید همگ
بر مساوات و انصاف در جامعه به اجرا درآیند. الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت با  شده و قوانینِ مبتنی

تواند زمینۀ حضور و بروز بالقوه  هاي گوناگون می توجه به اصل برابري و با تمهید مقدمه و با کاربست
  و معنوي در جامعه فراهم سازد. و بالفعلِ برابري را در وجوه مادي

  پیشرفت اسالمی ایرانیالتزام به اجراي عدالت در الگوي . 6- 3
اشاره به این امر عدالت است. آیات الهی  ،هاي سیاسی اسالم ي تمامی اصول در اندیشهزیربنامبنا و 

تا عدالت را برپا ها کتاب و میزان دادیم  هاي هدایت فرستادیم و به آن دارند که پیامبران را با مشعل
هدف رسالت انبیا را قیام بر  ،سوره حدید 25). قرآن کریم در آیه 311: 1370دارند (عمید زنجانی، 

کتَاب والْمیزَانَ لیقُوم «فرماید:  عدل برشمرده و می قسط و زَلْنَا معهم الْ قَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبینَات وأَنْ لَ
سبِالْق النَّاسهمانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات (به خلق) فرستادیم و بر ایشان کتاب و  :ط

سوره مائده  8در آیه همچنین ). 25(حدید: » راستی و عدالت گرایند میزان عدل نازل کردیم تا مردم به
هی دهید و اید؛ همواره براي خدا قیام کنید و از روي عدالت گوا اي کسانی که ایمان آورده«فرمود: 

 تر عدالتی نکشاند. با عدالت رفتار کنید که به پرهیزگاري نزدیک شما را به گناه بی ،دشمنی با جمعیتی
). قرآن کریم، امامت و رهبري را 8(مائده: » آنچه انجام دهید، آگاه است خدا بترسید که ازو از  است

» صاحب عدل«عنوان  انسان اخالقی به ازداند، و  با عدل میو همراه » ضد ظلم«مقامی  و» پیمان الهی«
ت و حکم و حکومت در قرآن ایجاد اساس حکمی). «104: 1391برد (فروزنده دهکردي،  نام می

عدل و کلمات مترادف و متضاد این واژه  ةکه دربار هایی فراوانی آیهقسط و عدل در جامعه است. 
)؛ بنابراین 52: 1383، کاظمی اخوان(» وجود دارد، بیانگر اهمیت جایگاه این مفهوم در قرآن است

شود.  میانگاشته طلبی و التزام به عدالت عامل مهم رشد و تعالی و پیشرفت  نگرش به عدالت
اسالمی، برقراري عدالت و محو ستم و  ۀپیشرفت متعالی و ۀهاي جامع ترین مؤلفه مبنایی ترین و اصلی

  .استجامعه توحیدي  ستمکاري در بستر
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  هاي اجراي عدالت ی زمینهبازشناس. 6- 3- 1

ها و معیارهاي ظهور آن را در جامعه  بسیاري از مکاتب، تنها به شعار عدالت بسنده کرده و زمینه
قالب بیشتر نشدن عدالت در بستر جامعه فراهم شود، عدالت  هاي اجرایی زمینه چهاند. هر فراهم نکرده

هاي مطلوب و معیارهاي  فقدان شاخص .شود مواجه میگیرد و در عمل با موانع  شعار به خود می
شود. در بستر  منجر به نرسیدن جامعه به عدالت پایدار می ،عدالت وجهیِ هاي چند سنجش در حوزه

ها و معیارهاي سنجش  مصداق ها، زمینه ،هاي متعدد حوزه پیشرفت باید در اسالمی ایرانیالگوي 
الگو باید شناخت بهتر از وضع موجود در  د؛ بنابراین در ایننگیر قرار مدنظر عدالت بازشناسی و

زمینه و  ،هاي برآمده از آن به نحوي که بتوان با معیارها و شاخص«زمینه عدالت صورت گیرد 
بندي و  حرکت، بازشناخت و با طبقه أعنوان مبد مختصات میدانی و محیطی وضع موجود را به

راهبردي ادامه  صورت بهانی و مکانی ها و نیازها، حرکت مطلوب را از هر زم بندي ضرورت اولویت
با رجوع  نظام جمهوري اسالمی و شناسی موجود در بستر ). با شناخت و باز8: 1392(زریباف، » داد

  .آوردشدن عدالت را در این الگو فراهم  اجرایی ۀتوان زمین می بهتر ،به منابع و مآخذ غنی اسالمی

  اجراي عدالت در نظام حقوقی و قضایی. 6- 3- 2

و قانونی که مصالح مادي  ؛ستین گام در تأسیس عدالت، وجود قانون صحیح و عادالنه استنخ
). بهترین وسیله براي استقرار 4: 1384طور یکسان تضمین کند (سلیمی،  شهروندان را به ۀي هممعنو

 ،باید پذیرفت که از لحاظ نظري« رو این از ؛عدالت، تأسیس نظام حقوقی و قضایی عادالنه است
عادالنه  با قواعد حقوقیِ). «511 :1 ، ج1377(کاتوزیان، » وم عدالت در ماهیت حقوق وجود داردمفه
 و در صورت وقوع، آثار آن را برطرف ساخت. قضاوت در کردجلوگیري ستم توان از ظلم و  می

 ـ عدالت داشته باشند ارزیابی درستی از اگرـ آمده  موضوعات پیش انطباق آن با تفسیر قانون و
). عدالت کلی و مبنایی 60: 1370(مدنی، » شوند سبباعتماد و پایداري را  قابل هاي تواند رویه یم

مشروعیت و اعتبار قانون را افزایش  ۀتا بتواند زمینشود ناپذیر قانون تلقی  جدایی باید رکن اصلی و
کنند و  و میوج آوري قانون و مشروعیت آن است که برخی آن را در عدالت جست الزام أمنش«دهد. 

دانند. برخی عدالت را  الزامی می عادالنه را نامشروع و غیر قانون عادالنه را مشروع و الزام و قانون نا
کنند. عدالت، حداقل  اصوالً قانون را با این عنصر تعریف می یکی از ارکان و عناصر قانون دانسته و

، پژوه دانش» (ه، قوانین نامشروع هستندمشروعیت قوانین است، پس قوانین ناعادالن معیار ارزیابی و
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: 1 ، ج1377(کاتوزیان، ». عدالت، هدف نهایی و ارزش نخستین حقوق است«). به عبارتی، 85: 1386
مین عدالت و امنیت أدر ت اي ). ازآنجاکه در حاکمیت اسالمی، دستگاه قضایی، حکم اصلی و پایه513

گذاري عمومی کشور،  سیاست ت در نظام قضایی وبا تحقق عدال ،مردم را دارد ۀو احقاق حقوق هم
چراکه احراز منصب قضاوت براساس احراز مصادیق عدالت در  ،آید جانبه فراهم می همه ۀتوسع ۀزمین

گیري دستگاه قضا بر پایه  و شکلپذیرد  صورت میعنوان شرط مهم قضاوت  سازمان قضایی کشور به
هاي اجراي عدالت در نظام  زمینه بازشناسیِ . دراستحفظ حقوق آحاد ملت  ایجاد عدالت قضایی و

حقوقی و قضایی و حقوق اعطایی در ارتباط با راهبردهاي اجراي عدالت در قوانین جمهوري 
  :اصول اشاره داشتبرخی توان به  می اسالمی،
گوید:  قانون اساسی می 61هاي دادگستري در اصل  ه به وسیله دادگاهقضایی قوهاصل اعمال  ¢

هاي دادگستري است که باید طبق موازین اسالمی تشکیل شود و  ه به وسیله دادگاهقضایی قوهاعمال «
» الهی بپردازد وفصل دعاوي و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود به حل

  ؛)56: 1380(منصور، 
ها  ادگاه، تشکیل دها تشکایتمامی و  ها دادخواهیاصل مرجعیت رسمی دادگستري نسبت به  ¢

  ؛ها به وسیله قانون و تعیین صالحیت آن
به هاي اداري  عالی کشور و نظارت و کنترل دستگاه وسیله دیوانبه اصل نظارت بر محاکم  ¢

  ؛وسیله سازمان بازرسی
ها  نامه ینین، واحدها، آااز مأمور ها تاصل صالحیت دیوان عدالت اداري در رسیدگی به شکای ¢

  ؛انون اساسی و موازین شرعی دولتو ابطال مصوبات خالف ق
وفصل دعاوي که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوي  اصل تکلیف قاضی به حل ¢

حکم قضیه را  ،ن بیابد و اگر نیابد باید با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبررا در قوانین مدو
قوانین از رسیدگی به دعوي و  یا تعارضِسکوت یا نقص یا اجمال  ۀتواند به بهان و نمیکند صادر 

  ؛ورزدخودداري صدور حکم 
اصل وضع خاص رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی. رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی  ¢

گیرد. شیوة انتخاب، شرایط،  منصفه در محاکم دادگستري صورت می علنی است و با حضور هیئت
  )؛216: 1370کند (مدنی،  ا قانون براساس موازین اسالمی معین میمنصفه و تعریف جرم ر اختیارات هیئت
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  ؛ییاصل لزوم رعایت موازین اسالمی در کلیۀ قوانین از جمله قوانین قضا ¢
  ؛اصل برائت ¢
  ؛بودن محاکمات اصل علنی ¢
  ؛)122- 123: 1386(شعبانی،  ها دادخواهیو  ها تاصل لزوم رسیدگی به شکای ¢
  ؛خود ۀافراد در دفاع از حقوق عادالن هاي دينتوانم ايارتق ¢
  ).46: 1391حقوق در میان مردم (نبوي،  ۀتدوین مراحل ضمانت اجراي عادالن ¢

  گرایی و اجراي عدالت قانون. 6- 3- 3

 است.افراد جامعه  ۀطور عادالنه و رعایت حقوق هم اجراي قوانین به ،گرایی مقصود از قانون
افراد  ۀشود که قوانین در آن کامالً رعایت شده و هم حسوب میم گرا مدار و قانون اي قانون جامعه

روابط اجتماعی است. این رسالت  ۀتنظیم عادالن ،قانون یکسان باشند. رسالت قانون جامعه در برابر
مندي از جامعیت کامل، داراي ضمانت اجرا باشد. قانون  یابد که قانون ضمن بهره آنگاه تحقق می

برخاسته از علم  امه عدالت است، اما کافی نیست. قانون هرچند عادالنه وصحیح، شرط الزم براي اق
گرایی  قانون« تواند عدالت را در جامعه پیاده کند؛ بنابراین نشود، نمی اگر خوب اجرا ،و حکمت باشد

ضمن حرکت در ـ از حکومت و ملت ـ تا همگان  عینی است یخواه ضرورت در نظام سیاسی عدالت
گرایی در جامعه توسعه یابد،  قانون ۀشکنی بپرهیزند. به هر نسبتی که روحی حرمتقانون از  قلمرو

ساز حاکمیت تبعیض و  گریزي زمینه که شیوع خصلت قانون کند، چنان عدالت گسترش پیدا می
گرایی  پیشرفت، قانون اسالمی ایرانی)؛ بنابراین در نظام الگوي 7: 1384(سلیمی، » عدالتی است بی

حقوق و تکالیف دولت و مردم در پرتو اصل  دینی تلقی شده و اي م امامت عدل، وظیفهنظابر  مبتنی
  .شود میرعایت قانون تعریف و تفسیر 

  اساسی و اجراي عدالتن . قانو6- 3- 4

وهشتم،  اصول دوم، سوم، پنجم، چهاردهم، بیست« در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در
)، از 1384، نیک حسینی» (هشتم پنجاه وششم، صدو وپنجاه صدودوم،  چهل ام، صدو ونهم، سی بیست
پذیري و  موارد متعدد بر ضرورت رعایت عدالت، نفی ستمگري و سلطه هاي متنوع و در دیدگاه

 و هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ایجاد رفاه، رفع فقر تحقق قسط و عدل در عرصه
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تحقق مقاصد قانون  ۀواقعی مسئوالن قواي حکومتی، الزم التزام و تعهد«محرومیت تأکید شده است. 
سازي  الشعاع بهینه اساسی است. برخورد گزینشی با اجراي اصول قانون اساسی، منافع ملی را تحت

ها  گذاري بخش دیگري از آن دهد و به اجراي بخشی از اصول و فرو منافع گروهی و جناحی قرار می
انجامد؛  هاي حاکم) می اسی و ایدئولوژیک احزاب و ائتالفسی هاي هها و مالحظ (برحسب گرایش

یابد.  آید و امکان تحقق عدالت کاهش می انحراف از مقاصد قانون فراهم می ۀترتیب، زمین بدین
اجراي آن  يها ها و محدودیت مضیقه ،نظر از اهداف و مقصود قانون، اگر هنگام تدوین آن صرف

یابد. در  آمیز کاهش می ، احتمال اجراي موفقیتتوجهی شود بی اجرا هاي الزامبه نادیده گرفته شوند و 
» ترین نهاد اجرایی مورد توجه قرار گیرد مثابه مهم ساالري دولت به بحث اجرا باید ظرفیت دیوان

تحقق توسعه سیاسی،  سازي زمینه )؛ بنابراین در راستاي اجراي عدالت و10- 11: 1386، پورعزت(
  اي به اصول قانون اساسی داشت. جانبه باید نگرش جامع و همه

  اجراي عدالتبر  مبتنیراهبرد عدالت اجتماعی . 6- 3- 5

شود که افراد به حق خود  هایی می شدن آن، جامعه داراي زمینه عدالت اجتماعی ارزشی است که با فراگیر
که در هسته مرکزي  اآنج گیرد. از رسند و امور جامعه، بر تناسب و تعادل در جاي بایستۀ خویش قرار می می

و توزیع شایستۀ آن وجود دارد، از آن به عدالت توزیعی یا ذاتی تعبیر » احقاق آن«، »حق«این تعریف 
ترین  ). در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت عدالت اجتماعی در جایگاه کالن12: 1395باقري،  (سید» شود می

امتیاز و درخشش این الگو در برابر الگوهاي  گیرد، و وجه هاي اجتماعی قرار می راهبرد تمامی عرصه
راهبرد، همواره باید  ریزي اجرایی در راستاي تحقق این کالن رو برنامه شود؛ ازاین رقیب و معارض می

). محوریت 274: 1391هاي اجتماعی انجام پذیرد (نبوي،  صورت متوازن و هماهنگ در تمامی عرصه به
ها و  ها و فرصت می ایرانی پیشرفت، نیازمند بررسی ظرفیتراهبرد عدالت اجتماعی در الگوي اسال

  هاي گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی است. هاي رشد در عرصه زمینه

  ها تحلیل و تبیین داده. 6- 4
پیشرفت در تعامل و تالزم  اسالمی ایرانیپژوهش حاضر دو متغیر مهم توسعه سیاسی و الگوي  در

پیشرفت براساس اصول و  اسالمی ایرانیاند. الگوي  و تحلیل قرار گرفتههمدیگر مورد بررسی 
اي  هاي بومی، منطقه هاي اسالمی و ایرانی و متناسب با شرایط و امکانات جامعه و براساس نیاز روش
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پردازان طراحی و تدوین شده است. قرار است با طراحی  نظران و ایده توسط صاحب و جهانی کشور
. آنچه براي فراهم شودکشور  ۀجانب همه ۀتوسع ۀزمین ،اسالمی، ایرانی و بومی هاي ویژگیالگویی با 

که باید حاوي اصول و مبانی، راهبردها، اهداف،  است ، همانضرورت داردطراحی چنین الگویی 
مسائل اساسی کشور باشد. با توجه به  موضوعات وتمامی ها، مقررات و  استراتژي ها و مشی خط

هاي  شمردن شاخص پیشرفت، این پژوهش با بر اسالمی ایرانیسیاسی در الگوي جایگاه توسعه 
منابع و  عمومی توسعه سیاسی بر این باور است که با التزام به اجراي عدالت (عدالت موجود در

در این  هاي تحقق توسعه سیاسی پایدار گذاري کشور، زمینه معارف غنی اسالمی) در فضاي سیاست
نقیضی را در  و توسعه سیاسی از مفاهیمی است که عناصر ضد. «آید ه دست میب در جامعه الگو و

بیشتر آشکار  ها هاي سیاسی مورد نظر، این تناقض خود جاي داده و به هنگام اطالق به واحد
  ).70: 1384(قوام، » شوند می

 توسعه سیاسی، این مفهوم هرچه بیشترزمینۀ غرب با وجود گذشت زمان از مطالعات در  در
و تضارب آرا بین متفکران مانده است. متون کالسیک توسعه سیاسی  ها هپس مناقش شده و در  پیچیده

 ۀبه مسائل توسع یهاي مختلف و متنوعی است که هریک از زوایاي خاص متضمن الگوها یا نظریه
 پیرامون مکتب اغلبیافتگی از جمله توسعه سیاسی در غرب  اند. فرایند توسعه سیاسی پرداخته

از همان بدو پیدایش در  ،وابسته به این مکتب و توسعه خطی هاي هنوسازي مطرح شده و نظری
اعضاي این مکتب بر این اعتقادند که براساس نظریه توسعه . «اند هجوي یک تئوري کالن بود و جست

» رود خطی، حرکت انسان به شکل قهري و جبري به سوي رشد و تکامل به سبک غربی پیش می
سنتی و  ۀجوامع را به دو دست، تکامل براساس تحول و ،). در نگاه توسعه غربی98: 1374ی، (قزلسفل

توان گفت در تعریف جامعه سنتی و متجدد در تعاریف  کردند. بر این اساس می متجدد تقسیم می
هاي کالسیک توسعه سیاسی این داعیه را  . غرب متجدد و از جمله نظریهداردغربی ابهام وجود 

جوامع سنتی و مدرن، مرز خود را با دنیاي خویش سامان دهند. بر این  ۀکه با تقسیم دوگان داشتند
 ۀبرابر جامع مرزگذاري خویش، جامعه سنتی را در دادن و ها مجبور بودند براي نشان اساس آن

تی که جوامع سن آن بپردازند. درحالی دادنِ کارآمدن نشاننا و به نفی وکرده یافته خویش فرض  توسعه
  د.نساز تحوالت و تغییرات باش زمینه توانند ، بلکه میندتنها نامطلوب نیست نه

بین سنت و تجدد، دوگانه و دوقطبی نبوده، بلکه  ۀپیشرفت رابط اسالمی ایرانیي در الگو
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 ضمن گرا بومی مقوله وجود دارد. در این الگو، فرایند توسعه سیاسیِ تعاملی بین این دو اي رابطه
 پذیر هاي تاریخی و فرهنگی امکان به توسعه را از طریق حفظ سنت دستیابی، راه پذیرش تجدد

رابطه سنت و تجدد باید درست و دقیق و عمیق درك و تحلیل شود و ، کند؛ بنابراین در این الگو می
که توسعه سیاسی را باید  برداري قرار گیرد. ازآنجا عالی مورد بهرهشکل هاي سنت و تجدد به  قابلیت

اصول و قواعدي از یک جامعه به جامعه دیگر بر  مبتنیمثابه تحول و فرایندي در نظر گرفت که  به
تواند متفاوت باشد. راه توسعه غرب با شیوة  به توسعه سیاسی می دستیابیشیوة « ،متفاوت است

سازي  ). طرح بحث توسعه سیاسی و الگوهاي پیاده83: 1367(کانوي، » توسعه شرق یکسان نیست
روند توسعه سیاسی در ایران  .نظران و حاکمیت سیاسی بوده است همواره مورد اختالف صاحبآن 

مطالعات  در موردهاي خاصی همراه بوده و با دیگر جوامع تفاوت مبنایی داشته است.  با فرازونشیب
مطالعات تجربی بوده و بر  مبتنیها  توسعه سیاسی در ایران باید گفت بخش زیادي از این پژوهش

به نیز  يدر موارد محدود واست نیافتگی انجام شده  بیشتر پیرامون مباحث کلی توسعه و توسعه
یافتگی از  نظران از توسعه ها و تفسیرهایی که صاحب . برداشتپرداخته شده استتوسعه سیاسی 

شته به عبارتی در گذ ؛ند، داراي محتوایی تشویشی بوده استا هگذشته تا پیروزي انقالب اسالمی داشت
مسئله زمینۀ که در هایی را  شکل گرفته بود. تحلیل» محور دولت « ۀایران نوعی از الگوهاي توسع

هایی دانست که  توان نمونه بارز تحلیل درستی می به«توسعه و توسعه سیاسی ایران ارائه شده است، 
رند، عموماً در تحلیل گی نامد. کسانی که در این دسته قرار می می» عوامل«هاي  ها را نظریه آن 1مولدر

میان  هاي کنند و حتی به تعارض خود، بدون اینکه عوامل را در چهارچوب نظري قرار دهند، طرح می
  ).5: 1388(عبدالهی و راد، » ها توجهی ندارند آن

پیشین،  ۀ، تأسیس نظام مشروطه به جاي حکومت مطلق1285پیروزي جنبش مشروطه در سال 
شمار ه سیستم پارلمانی، گامی در جهت تثبیت توسعه سیاسی ب تصویب قانون اساسی و ایجاد

با ولی  ،در زمان رضاخان به حاشیه رفت ،شده بودآغاز آمد؛ بنابراین توسعه سیاسی که در ایران  می
محمدرضا شاه پهلوي، تا حدودي اختناق و  نِکارآمد برکناري حکومت اقتدارگراي رضاشاه و روي

هاي متعدد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی،  هم آمد تا در عرصهسرکوب تعدیل شد و فرصتی فرا
توان براي توسعه سیاسی در زمان پهلوي اول و دوم  هرگز نمی ،تحوالتی صورت پذیرد. باوجوداین

                                                      
1. Molder 
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نبود توسعه سیاسی، فقدان شناسی توسعه در این دوران باید گفت  آسیب جایگاه مهمی قائل شد. در
نامناسب در جامعه ایران و برداشت ناقص از این  ۀارائه الگوهاي توسعتوازن بین ابعاد متعدد توسعه، 

تأسیس یک نظام با «هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران شد.  الگوها، منجر به بحران
و تدوین قانون اساسی بر پایه همین برداشت از نظام سیاسی، تنظیم » اسالمی«و » جمهوري«هویت 

وجه به هویت اسالمی جامعه ایرانی و تأکید بر وجود مذهب در بطن سیاست از اصل والیت فقیه با ت
تر  آسانجمله اموري بود که روند تغییر از الگوي توسعه سیاسی غربی به سوي یک الگوي بومی را 

  ).227: 1393روز،  (خرم» ساخت می
که ست ابومی از توسعه سیاسی  یپیشرفت، مدل اسالمی ایرانیتوسعه سیاسی در الگوي 

به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جامعه ایران داشته باشد.  یتوجه دقیقکوشد  می
اند و در  هاي توسعه در ارتباط با جوامع غربی طراحی و تدوین شده ها و مؤلفه که شاخص ازآنجا

و  ها یویژگضرورت بازنگري در  نیستند،عمل متناسب و سازگار با برخی کشورها از جمله ایران 
این الگو باشد. با علم به اینکه در برخی  هاي توسعه از جمله توسعه سیاسی باید مدنظر شاخص
 اسالمی ایرانیي و الگوي توسعه سیاسی در مقایسه با الگوهاي غربی ها ویژگیها و  شاخص

ها، آشکار  و تعارض هاتمایز ،ها اما تفاوت ،را شناسایی کردهایی  و قرینهها  شباهتتوان  پیشرفت، می
و بعضی را پذیرفت و برخی را رد کرده ها تردید  کیف آن و توان در کم رو می ازاین« ؛رسد به نظر می

ها و  فرض که بسیاري از شاخص ). با این پیش243: 1393(عابدي اردکانی، » یا دستکاري کرد
اسالمی تعارض و  بینی هاي توسعه سیاسی در الگوهاي غربی با نظام فکري و عقیدتی و جهان گزاره

زیرا  ،قائل شد اي هکنند نقش مهم و تعیین ها ها و برداشت باید براي تفسیر و تمایز اساسی دارد
جهانی، خرافاتی، متعصبانه و ضد  جبري، جزمی، تقدیري، آن«تواند  میهم ما از موضوعات برداشت 

: 1393(عابدي اردکانی، » نیتبر عقال مبتنیجهانی، انقالبی و  گرا، این گرایی باشد، و هم عمل خرد
ها، رویکردها و راهبردهاي توسعه سیاسی همسو با  پیشرفت شاخص اسالمی ایرانی). در الگوي 234

ي ملی و ها ارزشمفاهیم الهی و اسالمی و  برو بوده شرایط جغرافیایی و تاریخی و عوامل بومی 
 شود و عنصر هداف مهمی دنبال می. طراحی این الگو با رویکردها و امتکی هستندمنطبق بر شریعت 

. براي اینکه این الگو خواهند کردي اصلی و مهم آن را پشتیبانی ها بخشایرانیت و اصول اسالمیت، 
 ،باشد، باید از مبانی نظري قطعی و جامع کارآمدامروز مفید و  ۀدر شرایط فرهنگی و اجتماعی جامع
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هاي متعدد سیاسی،  در حوزه جهیهاي چندو مشخصهو  ،علمی و پژوهشی الزم هاي ویژگی
محور  بخشی جامعه و قوانین بر خوردار باشد؛ بنابراین سامان اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بر

  .استپیشرفت  اسالمی ایرانیاز اهداف اساسی الگوي  ،هاي ملی ش شریعت اسالمی و ارز
اجراي عدالت در این  را مبناي» نظام امامت عدل«توان رویکرد به  به چنین نگرشی میتوجه با 

ریشه در آفرینش است که برداشت از عدالت، همان مبناي عدالت  ،داد. در نظام امامت عدل الگو قرار
در نتیجه عمل به قوانین الهی عین عدل است. از این منظر  ؛و برگرفته از خالق هستی استدارد 
دریافت که فرمودند:  (ع)علی توان در کالم امام ترین نگرش به عدالت را می ترین و معقول عمیق

سازد.  که بخشش آن را از جاي خود خارج می نهد، درحالی در جاي خودش میرا عدالت چیزي «
که بخشش گروه خاصی را شامل است، پس عدالت  عدالت تدبیر عمومی مردم است، درحالی

ت عدل، اگر ). در حقیقت از دیدگاه نظام امام437حکمت البالغه:  نهج» (و برتر است تر شریف
یابد و در  و جوامع بشري رعایت شود، تمامی مسائل بشري نیز سامان می ها انسانعدالت در میان 

ي بارز نظام امامت عدل، همان ها ویژگییکی از  ؛ بنابراینگیرد خود قرار می ۀوضعیت طبیعی و بهین
بر این حاضر ژوهش مالك این الگو باشد. پ ترین معیار و اجراي عدالت است که باید مهم ۀدغدغ

هاي عمومی و تخصصی  لفهؤها و م پیشرفت باید از شاخص اسالمی ایرانیباور است که الگوي 
 ساالري مردمخواهی، برابري، مشارکت سیاسی، آزادي،  عدالت مانند جمله توسعه سیاسیو از  توسعه

آزادي بیان  بوعات ودینی، تنوع و تکثر سیاسی، نهادینگی ساختار سیاسی، آزادي احزاب، آزادي مط
اجراي عدالت باشد؛ بر  مبتنیبوده و تحصیل توسعه و پیشرفت همیشگی در این الگو باید  برخوردار
  خالصه کرد:چنین را هاي تحقیق حاضر  در چهارچوب یافتهترین نکات  توان مهم میبنابراین 
اسالمی الگوي هاي توسعه در  و شاخصها  هبین مؤلف ،شکلی مفاهیم و تعاریف باوجود هم ¢
پیشرفت و الگوهاي غربی، فرایند تغییر و دگرگونی، چگونگی تغییر، چرایی تغییر، ماهیت و  ایرانی

  ؛استبرقرار هدف تغییر تعارض و تمایز 
بر  هاي زیربنایی توسعه سیاسی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت مبتنی تبیین شاخص ¢

  کند؛ ه لوازم و شرایط نیل به توسعه سیاسی را فراهم میتمایزگذاري ساختاري با الگوهاي غربی بوده ک
عنوان حرکتی در  دار است که به گراي هدف توسعه سیاسی در این الگو نوعی فرایند غایت ¢

  ؛طول زمان به سوي شرایط مطلوبی از ساختار زندگی بوده، و واجد بار ایدئولوژیک است
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  پذیر است. سیاسی امکانتوسعه حقق امامت عدل، تبر  مبتنیبا اجراي عدالت صحیح و  ¢

  بندي و پیشنهادها جمع. 7
فکر و اندیشه و توان کشورمان از سوي بر  مبتنیچگونگی تدوین الگوي مناسب پیشرفت و توسعه 

پیشرفت مطرح شده است. در پژوهش  اسالمی ایرانیپردازان در قالب الگوي  نظران و ایده صاحب
لیل الگوهاي توسعه سیاسی غربی اشاره شد که ترسیم و تح و تبیینشناسی  حاضر ضمن آسیب

پذیر است؛ بنابراین توسعه سیاسی  هویت اسالمی و ایرانی امکانبر  مبتنیالگوي بومی توسعه سیاسی 
هاي عمومی  رفت. در پژوهش حاضر شاخص میبه شمار ترین ابعاد توسعه در این الگو  یکی از مهم

طرح شد که هریک از مآزادي  و دینی، برابري ساالري ردمممشارکت سیاسی،  مانند توسعه سیاسی
بر  مبتنیو شرایط و عوامل بومی تطابق داشته و  اسالمی ایرانیتوانند با هویت  ها می این شاخصه

پژوهش بررسی شد که در  ۀي ملی معنا شوند. همچنین همسو با فرضیها ارزشتفسیر شریعت و 
نابع غنی اسالمی و ملی و در بستر نظام جمهوري اسالمی پیشرفت از منظر م اسالمی ایرانیالگوي 

د. با نعدالت باشبر  مبتنیاجراي احکام باید  ۀهمه ابعاد و اجزا از جمله نظام قضایی و مرحل ،ایران
صحیح و  گذاري قانونهاي اجراي عدالت و تدوین معیارهاي حقوق عادالنه و  بازشناسی زمینه

هاي توسعه  زمینه ،گذاري کشور تأمین عدالت در فضاي سیاست هاي اجتماعی یا عادالنه در عرصه
  :شود بندي مباحث آورده می جمع ۀذیل در ادام هايآید. پیشنهاد سیاسی پایدار فراهم می

سازي عدالت در اولویت قرار گیرد تا  پیشرفت، گفتمان اسالمی ایرانیدر منظومۀ فکري الگوي . 1
  ؛شود خواهی عدالتتبدیل به جنبش 

ریزي و ارزیابی  برنامهبر  مبتنیپیشرفت، اجراي عدالت  اسالمی ایرانیدر بستر الگوي . 2
شرح تفصیلی و ایجاد سند  صورت بهگذاري  ها و بر مبناي محاسبه سیاست ها و ظرفیت فرصت
  ؛اي و وجه التزام به استدالل عادالنه و مقررات و قوانین تنظیم و تصدیق شود عرصه
تمام ابعاد توسعه صورت پذیرد تا میان پیشرفت، پیوند عمیقی  یرانیاسالمی ادر الگوي . 3

  ؛ریزي شود به توسعه متوازن برنامه دستیابی
پیشرفت،  اسالمی ایرانیپردازي در مورد توسعه و توسعه سیاسی در الگوي  هرگونه نظریه. 4

  صورت پذیرد. اسالمی ایرانیبراساس هویت 
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