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شود.  برای اولین بار به صورت مجازی برگزار میبا مشارکت دانشگاه تهران و این کنفرانس 

فرصت ارزشمندی است تا در هایی است، لیکن  ی مجازی توام با محدودیتاگرچه برگزار

اندیشمندان، دانشگاهیان  تری از طیف گسترده اندیشی مرکز الگو با شرایط موجود، تعامل و هم

استادان و محققان ارسال کننده مقاله، شرکت  مامیتو حوزویان به طور مستمر ادامه یابد. از 

عوامل اجرایی صمیمانه ها و  اعضای محترم اندیشکده ، داوران،کنندگان در کنفرانس

گامی موثر برای توسعه گفتمان و ارتقای  ،شود و امید است این اهتمام علمی اری میزسپاسگ

 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باشد.

 و دبیر کنفرانس                                                                  

 می و تقسیم کار ملی مرکزمعاون عل
  

 
 نجمهوری اسالمی اریا

  مرکز الگوی اسالمی اریانی پیشرفت



 رهبر فرزانه انقالب اسالمی:

های پیشرفت را تدوین کرده و اُفق    مبانی و آرمان این سند اهم

مطلوب کشور را در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای نیل 

حق  آن که کقاری ظیقیم و   به آن را طراحی کرده است که با ت

راه پیشقرفت را وواهقد    ا ممکن و شیرین است کشوردشوار، ام

بقو    پیمود و طلیعه مبارک تمدن نوین اسالمی ایرانی در زیست

 .هللا شاء ان        ایران رُخ وواهد نمود.
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 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  سازی پیاده و الزامات ها چالش

 2سعید جبل عاملیمحمد، 1فرد مصطفی جعفر پیشه

 چکیده

ى اسناد  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، یک سند باالدستى نسبت به همه

کالن کشور خواهد بود.  های گذاری سیاستها و انداز چشماى کشور و  نامهبر

کالن  های و سیاست ای برنامهساله، اسناد  اندازهاى بیست ى چشمیعنى حت

باید از این الگو پیروى کند و در درون این الگو تعریف و تدوین شود.  کشور،

الگوی اسالمی سند الگوی پایه در حال گذار از فرآیندی است که حاصل آن 

کالن کشور،  گذاری سیاستایرانی پیشرفت خواهد بود. در این فرآیند، دستگاه 

، دستگاه اجرایی، شوراهای عالی و جامعه نخبگانی و آحاد گذاری قانونبخش 

و اجرا نیز همین بازیگران  سازی پیادهمردم، بازیگران اصلی هستند و در مرحله 

فقیت و کارآمدی این ثر بر موؤامل مخواهند کرد. یکی از عو آفرینی نقش

آرایی و چینش مناسب مخاطبان کلیدی و تعیین نقش و جایگاه و فرآیند، باز

دولت  گیری شکلنقش راهبردی آنها در  یفبازتعریک با دیگری و نیز  رابطه هر

اسالمی و جامعه اسالمی به معنای واقعی کلمه است و با توجه به اهمیت 

اسالمی، تضمین موفقیت و استمرار نظام  گیری شکلر جایگاه نظارت همگانی د

خود مستلزم نظام نظارت همگانی مبتنی بر امر به معروف و نهی از این روند، 

در  .انی پیشرفت از سوی آحاد مردم استمنکر بر روند اجرای الگوی اسالمی ایر

                                                 
  m.jafar1110@yahoo.comاستاد خارج فقه و اصول، جامعه المصطفی العالمیه، .1

 ،تاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایراناسنویسنده مسئول:  .2
jabal@iust.ac.ir  
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قرار  این مقاله بازیگران اصلی در دو گروه عمده کارگزاران نظام اسالمی و مردم

نظام اسالمی و مردم را در کنار رکن سوم  کارگزارانو دو رکن مهم  گیرند می

از سیره علوی  گیری بهره. در این مقاله با دهند مییعنی نظام اسالمی شکل 

 فیقی مرکب از رویکردهای تحلیلی وو منابع اسالمی رویکرد تل السالم علیه

بیان جایگاه و رابطه متقابل و الزامات اساسی که متوجه  ها چالشاستنباطی، 

، بیان و کارگزاران نظام و مردم است می،نظام اسال سه رکن به هم پیوسته

سازی سند الگو، به  هم در مرحله نهایی تواند می. نتایج حاصل شود میتحلیل 

آن مورد  سازی پیادهکالن و هم در مرحله  های سیاستعنوان تدابیر اساسی و 

 توجه قرار گیرد.

سیره  ،و الزامات اساسی ها چالشالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،  :ها هکلیدواژ

 ، امر به معروف و نهی از منکر، نظارت همگانیالسالم علیهعلوی 
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 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت های ظرفیتو  ها الزام

 1حامد جعفری

 چکیده

ضمن از اندیشه و الگوی اقتصاد اسالمی مت بخشیمفهوم پیشرفت به عنوان 

و  مشتمل بر محورهایی جامع اسـت. ایـن مضـمونو مهم معنایی عمیـق 

پیشرفت در ، به لحاظ مادی و معنوی و ابعادی از جمله تولیـد ثـروتاساسی 

معنویت،  اخـالق و ، رشـدالمللی بینوری، اقتدار ملـی و عـزت ادانش و فن

 و انضـباط گرایی قانون، وری بهرهارتقای امنیت اجتماعی و اخالقی، ارتقای 

، رفـاه عمـومی، حفـظ و ارتقـای پذیری مسئولیتاجتماعی، رشد سیاسی، 

پیشرفت، شرایط تحقق  های ضرورتامروزه  است.انسجام ملی  وحـدت و

و در نهایت کسب حداکثری منافع از  رسیدن به پیشرفت های راهپیشرفت، 

ز کشورها دانست. مسائل رو ترین اصلیاز  توان میطریق الگوهای پیشرفت را 

پیشرفت از جمله مسائلی است که ذهن اندیشمندان و سیاستمداران را به خود 

است که با بررسی جامع و  است. هدف اصلی تحقیق حاضر ایننموده معطوف 

 ایرانیالگوی  های ظرفیتو  ها الزامکامل جایگاه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، 

 مورد بررسی قرار دهیم. پیشرفت را 

 ها ظرفیت، ها الزام، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتالگوی پیشرفت، : ها لیدواژهک

                                                 
 . استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران،1

hamed.jafari@gut.ac.ir , hamed.jafari.ie@gmail.com 
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 اجرای الگوی پیشرفت: های بایستهالزامات و 

 تعامالت مردم و حاکمیت 

 1سهیال چگینی

 چکیده

ست و ا نیاز هرگونه تالش برای پیشرفت کشورها ریزی و مدیریت، پیش برنامه

شود. مقاله  گسیختگی جوامع منجر میهم  توجهی به این مسئله به از بی

در منابع اسالمی  حاضر، پژوهشی کاربردی است که با استفاده از تحلیل محتوا

های الزم در راستای استقرار و تداوم دولت سیاسی مبتنی  در صدد یافتن مؤلفه

ساالری مانند انتخابات،  مردمرسیدن به . ابزارهای شده استبر عدالت انجام 

ها، در حقیقت قالبی هستند که محتوای آن تربیت افراد  ا و تشکلاحزاب، نهاده

عنصر در هدایت و پیشرفت جامعه  ترین مهم، شده درونیاست. بنابراین، تربیت 

شوند و مبنای اجرای  ، زیرا مدیران و مسئوالن از میان مردم انتخاب میباشد می

ی استوار است. از قوانین و تعامالت اجتماعی بر تربیت بر اساس موازین اخالق

ساالری، کارآیی کافی نخواهند  این رو، با حذف راهبرد تربیت، ابزارهای مردم

ساالری به عنوان  های معرفتی مردم بر ویژگی تأکیدداشت. این مقاله با 

ارکان وظایف مردم و حکومت را  توانسته استنیاز تکوین دولت آرمانی،  پیش

اجرایی در قالب مدلی بدیع ترسیم نماید که های اصلی  ها و الگو ریزی برنامهدر 

                                                 
. دکتــرای علــوم ارتباطــات اجتمــاعی از دانشــگاه عالمــه طباطبــائی )ره(، اســتادیار دانشــگاه 1

  s.chegini@cfu.ac.ir، فرهنگیان قزوین

mailto:s.chegini@cfu.ac.ir
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گریزی  توان به راهکارهایی برای پیشگیری یا کاهش قانون کارگیری آن می  با به

  یافت. هایی برای اجرای الگوهای پیشرفت دست و دستورالعمل

 حکومت، مردم، مسئولیت: ها کلیدواژه
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با  زیست متعالی طایرانی پیشرفت محی -اجرای الگوی اسالمی

 مهیاسازیرهیافت 

 1ولی منصور شاه

 چکیده

دارای خاستگاه  1444ایران در سال "پیشرفت،  یرانیا سالمیا لگویدر سند ا

است. رهبر معظم انقالب، پس از مالحظه آن،  "تمدن نوین اسالمی ایرانی

 را فرصت گفتمان نخبگانی برای این سند اعالم کردند. 1398-99های  سال

که مرکز الگوی اسالمی  این سند، گانه ششمبانی  نده معتقد است که درنگار

شناختی اجرای آن دیده نشده  روشایرانی پیشرفت تهیه کرده است، مبنای 

ی اداره جهان، از جمله شناس روشدهد  نشان می ها نیز است و بررسی

 ویژه فلسفه متعالیه کانونه زیست جهانی، از منظر فلسفه اسالمی، ب محیط

باشد در حالی که این ضرورت در کالم فیلسوف اسالمی، مالصدرای  نمی توجه 

 . بنابراین،"را باید ارائه داد شناسی اداره جهان روش"شیرازی نیز آمده است که 

. پیشرفت؛ یرانیا سالمیاالگوی  بر اساسزیست متعالی  محیط برای اجرای

شتوانه مکتب اسالم از و با پ شناساییرا باید  زیست وضعیت حال حاضر محیط

تن بیشترین زیست متعالی یک تجسّم زنده به عمل آورد و برای داش محیط

 شناسی سفر چهارم روش نظام ا گردید. برای این منظورسهم در اجرای آن، مهی

علمی  نظریه و اسالمی، پارادایم پژوهشی متعالیه فلسفه/حکمت با اسفار صدرا

زیست  ه ساختن تصویری از محیطسوئی عقل جزوی با عقل وحیانی ب هم

                                                 
 shahvali@shirazu.ac.ir، ه کشاورزی دانشگاه شیرازاستاد دانشکد. 1
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برای این اهلل محافظت نمود.  زیست برای سیرِالی پردازد تا از محیط متعالی می

 گردد. منظور، رهیافت مهیاسازی پیشنهاد می

 متعالی زیست محیط ،پیشرفت یرانیا سالمیا لگویا ،شناسی روشها:  واژهکلید
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اجرای  پذیری امکانیلی بر تحل«: الـگــو»اجـرای کـدامین 

 اسالمی ایرانی پیشرفت« فـعلی»الــگوی 

 1رضا مهدی

 چکیده 

پیشرفت و  دهد میافته نشان ی  توسعهو کشورهای پیشرو و  ها ملتتجارب 

یافته است. در دوره پیشرفت،  شده و نظام تعالی، مستلزم فرایند طراحی

به قدری  ها دولتو  ها لتممعنوی در اختیار  -و منابع مادی ها فرصتفراوانی 

با فراغ بال و مطابق میل و خواست خود پیشروی کنند و به  بتوانندنیست که 

جانبه پیشرفته شوند. یک مبنا، ایده، افق و تدبیر قابل توصیه و قابل  طور همه

ی خواهان ترقی در مسیر دلخواه این است که از منابع و ها ملتتجویز به همه 

اجتماعی، فرهنگی و نمادین خود به صورت کارا و اقتصادی،  های سرمایه

برای ملت ایران، به  شمولی جهانکنند. چنین تجویز  برداری بهرهاثربخش 

مادی و معنوی سرزمینی، ایران، و  های داشتهفعلیت رساندن همه  مفهوم به

دینی، اسالم است. این راهکار و توصیه، مستلزم طراحی و اجرای الگوی 

گام در رقابت با الگوهای توسعه بدیل و رقیب در  ام بهپیشرفت روشن و گ

ارشادی و به روش ترکیبی  -سطح جهان است. در این مقاله، با رویکرد انتقادی

، اسناد شش 1404ایران  انداز چشماسناد قانونی نظیر سند  مند نظاممرور غیر

توسعه مصوب مجلس شورای اسالمی و اسناد مصوب شورای  ساله پنجبرنامه 

رش، سند نقشه والی انقالب فرهنگی شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرع

                                                 
 mahdi002@gmail.com استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت عتف،. 1
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بهبود  های زمینهجامع علمی کشور و سند مهندسی فرهنگی و بارش فکری، 

این تحقیق،  بر اساسالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بررسی و ارائه شده است. 

شفافیت و راه عملیاتی، باید دارای دقت،  مثابه یک نقشه الگوی پیشرفت به

مند و  اجرا و پایش زمان پذیری امکانقابلیت فهم عمومی و نخبگانی و 

فاخر و ارزشمند « ایده»معیارمند باشد. در حالی که الگوی موجود در حد یک 

مند همسو ارزیابی  برای پیشرفت و آمال و آرزوهای جمعی از نخبگان دغدغه

دور از »اصر و تدابیر آن، شده و حرکت در چارچوب این الگو و اجرا و فعلیت عن

 .نمایاند می« بسیار آرمانی»و یا « ذهن

راه پیشرفت، الگوی پیشرفت، گام  الگوی اسالمی ایرانی، نقشه: ها کلیدواژه

  دوم انقالب اسالمی

 

 

 



 

 

 محور دوم:

 سازی الگو گفتمان

 شفاهی هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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اسالمی ایرانی  الگوی انداز چشمگفتمان ملی در معنا و 

 پیشرفت

 1غالمعلی افروز

 چکیده

 های مؤلفهتعمیق و توسعه تفکر و ایجاد و حفظ فضای گفتمانی به عنوان 

اساسی طراحی و تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در اساسنامه مرکز مورد 

تصریح قرار گرفته است. بدون تردید طراحی و تدوین الگوی پیشرفت برای 

و همراهی نخبگان علمی در این رسالت  اندیشی همالمی نیازمند اس آینده ایران

سترگ و رخداد عظیم ملی و فراملی است. هدف اصلی از چنین گفتمانی، 

 های گروهآیی روزافزون نگرش مثبت از سوی  تالش وافر به منظور پدیده

مختلف مردم نسبت به بایستگی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و بالطبع، 

انی، احساس تعلق و تعهد و همدلی و همراهی و مشارکت عمومی آمادگی رو

الگوی پیشرفت به مثابه  بلندمدت های برنامهدر اجرای موفق تدابیر و تحقق 

اجتماعی،  شناسی رواناز منظر  .باشد مییک مصلحت اجتماعی و مصلحت ملی 

اجتماعی در حمایت از الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با  های نگرشهمسویی 

هدف حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه 

شناختی و احساسی در فرآیند این کار  های مؤلفهکارگیری  بایسته، نیازمند به

سترگ ملی است. با چنین نگاهی است که تدوین الگوی اسالمی ایرانی 

د فراهم ی نیازمنی، از سوباشد میپیشرفت که ناظر به افق پنجاه ساله ایران 

                                                 
 afrooz@ut.ac.irدانشگاه تهران،  استاد.  1
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علمی  های ظرفیتاز  گیری بهرهکردن فضای گفتمانی مؤثر و مطلوب به منظور 

و  و تجارب جهانی و هدایت بهینه آن در طراحی و تدوین نقشه پیشرفت کشور

دینی و ملی،  های ارزشآن به  کنندگان ینتدواز سوی دیگر در گرو باور عمیق 

، داشتن مهارت کالمی، رویی گشادهبرخورداری از عزم و اراده راسخ، صبوری، 

بیان روان و اثرگذار برای شروع گفتمان ملی پیرامون الگوی اسالمی ایرانی 

در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین و تشریح  پیشرفت آماده است.

ماهیت پیام و چگونگی اثرگذاری آن، فرآیند گفتمان ملی با نگاه به افزایش 

 ر گیرد.کارآمدی آن مورد نقد و بررسی قرا

اجتماعی، اثرگذاری پیام، هویت دینی و  های نگرشگفتمان ملی،  :ها کلیدواژه

 ملی
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 سازی الگوی پیشرفت در جامعه های گفتمان موانع و چالش

 1رودی یندهزامحسن 

 چکیده

 ســازی الگــوی پیشــرفت ضــرورت توجــه بــه مبــانی نظــری و        گفتمــان

فراینــد توســعه نشــان    مناســب را در فنــی و تئوریــک  هــای چهــارچوب

 آن هـای  قانونمنـدی  اگـر بـر مبنـای اصـول علـم توسـعه و       شـک  بـی . دهد می

بخواهیم به جایگـاه واقعـی جامعـه اسـالمی ایـران برسـیم شـکی نبسـت کـه          

ایرانـی( همـان توسـعه واقعـی اسـت.       -این الگـوی پیشـرفت )الگـوی اسـالمی    

فراینــد ذهنــی پــیش روی  یهــا چــالشموانــع و  تــرین مهــمدر ایــن نوشــتار 

ســی رمطالعــات علــم توســعه( مــورد بر شناســی روش) گاهدتوســعه از ایــن دیــ

پیشـرفت   سـازی الگـوی   ی گفتمـان هـا  چـالش  کـه داللـت بـه   گیـرد   مـی قرار 

بــرویم و چــه  خــواهیم مــیبــه کجــا  اینکــه در چــه جایگــاهی هســتیم و رد.دا

توسـعه( در دوران گـذار ایـران حـاکم اسـت و       شناسـی  روش) ای توسـعه تفکـر  

یــا توســعه مفهــومی آو  توســعه بــه مفهــوم غربــی شــدن اســت یــا خیــر یــا آ

 مـدت  میـان یـا   مـدت  کوتـاه  هـای  برنامـه کیفی است یا کمی و علـت شکسـت   

ی هـا  چـالش  تـرین  مهـم توسعه در ایـران چـه عـواملی بـوده اسـت اشـاره بـه        

)سـبک زنـدگی( و در    بعا)در حوزه تولیـد علـم در حـوزه مـدیریت منـ      ذهنی

ی هــا چــالشدارد کــه در بررســی  ( در ایــن فراینــدمفهــوم و تعریــف توســعه

 نها خواهیم پرداخت.آ)توسعه( به  سازی الگوی پیشرفت گفتمان

                                                 
 M_roody2000@yahoo.com، کرمان یاسالم آزاد دانشگاه اقتصاد گروه اریدانش. 1
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 ،مطالعـات توسـعه   شناسـی  روش، چـالش ذهنـی   ،دوران گـذار : هـا  کلیدواژه

 مبانی نظری
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 و الزامات تبدیل الگوی پیشرفت به گفتمان ملی ها بایسته

 1ت ساداتسیدابراهیم سرپرس

 چکیده

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، با لحاظ چند اصل و قاعده، محتوایی و شکلی 

آنها از نظر محتوایی  ترین مهمخود را به گفتمان ملی بدل سازد.  تواند می

اجماع ملی استوار باشد، یعنی هر آنچه  های زمینهاز اینکه بر  عبارت است

د جای داده و را در دل خو اند خواستهود ایرانیان آن را در طول ادوار تاریخی خ

رویکردی حل از آنها تغذیه کرده، برایند آنها باشد و آنها را مطالبه نماید. 

افتراق داشته باشد و  های زمینهای و توانمند در حل مسائل بر  لهئالمس

ه ارائکه از آن  ای نهاییرا به رسمیت بشناسد. نسخه  تفاهم و توافق های زمینه

ها و  ند در کنفرانستوان میو نه مبادی و مبانی و مقدمات آن که  -دخواهد ش

از لحاظ شکلی نیز از پرگویی،  -به تفصیل محل بحث و نظر باشند ها کتاب

 حتماً ها مطلوبیتهای بایدی و از باال به پایین اجتناب کند، خود  و گویهتکرار 

شود تا امکان نشر و نوشته  قل و دلر مشهور بیکم باشند، و با ایجاز و به تع

 شناخت و تبدیل آن به مطلوبیت ملی فراهم آید. 

 های زمینهاجماع،  های زمینهالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، : ها کلیدواژه

 متفاه های زمینه، افتراق

 

                                                 
 sarparastsadat@gmail.com ،یاسی دانشگاه عالمه طباطبائی. استادیار علوم س1
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مدل  بر اساسنقد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

 سازی و اجماع نخبگانی کالبدشناسی جامعه جهت گفتمان

 3، روحانه رحیمی صادق2الدینی سیف، رستم 1مهرالحسنی محمدحسین

 چکیده

اقتصادی، اجتماعی،  های جنبهتغییر عمیقی در تمامی  هر جامعهپیشرفت در 

. در هر دوره زمانی مفهومی از کند می یجادجامعه اسیاسی، فرهنگی و انسانی 

در است.  جوامع حاکم بوده پیشرفت که زائیده اقتضائات همان عصر است بر

توسعه متعدد، پیشرفت همه جانبه مطابق با  های برنامهوجود  رغم علیایران نیز 

دوم  گام» ی هیانیبدر پی انتشار  است. متعالی انقالب ضعیف بوده های آرمان

 و یپرداز جامعهی، خودساز ی مرحله ی که بیانگر ورود بهرهبر توسط« انقالب

 نیتمدن نو ندهیآ شرفتیپ یالگومبانی و  روح جدیدی در است  یساز نتمد

چندان پیدا کرده است. لذا  ضرورتی دو نویس پیششد و نقد  ی دمیدهاسالم

پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی محتوا مقاالت انتقادی 

بر الگوی اسالمی ایرانی و نیز با روش تحلیل روایی و تحلیل محتوا  نویس پیش

                                                 
در سالمت،  یپژوه ندهیدانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، پژوهشکده آ .1

پزشـکی کرمان،کرمـان، ایـران و عضـو      پزشکی، دانشگاه علـوم  یرسان دانشکده مدیریت و اطالع
 mhmhealth@gamil.com، سسه حکمت اسالمی کریمانؤم

در سـالمت،   یپژوه ندهیاستادیار، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت، پژوهشکده آ .2

 سسه حکمت اسالمی کریمانؤدانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران و عضو م

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز  نویسنده مسئول: .3

در سالمت، دانشگاه علوم  پژوهی یندهخدمات سالمت، پژوهشکده آتحقیقات مدیریت ارائه 
 پزشکی کرمان، کرمان، ایران



 اهی اجرا  اهی تحقق  و ضمانت ا  لگوی اسالمی اریانی پیشرفت: زمینه                                                                                                                                                            چکیده مقاالت                                                       

18 

 نویس پیشو ابعاد تمدنی یک جامعه، متن  مدل کالبدشناسی جامعه اساس

نشان داد از نظر ساختاری  یجنتاالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بررسی کردند. 

حاکم بر متن  شناسی روشو سپس  شناسی معرفتتنظیم بخش مجزا برای 

تا ابهامات مفهومی برطرف  رسد میو تعریف واژگان ضروری به نظر  نویس پیش

کل ابعاد جامعه  بر اساسبندی متن سند و بند دیبن فصلگردد و همچنین 

ثر باشد. از نظر محتوایی، در قسمت اجزا ؤدر درک و ایجاد دید کلی م تواند می

پیرامونی جامعه بیشترین بعدی که مورد توجه قرار گفته تعالی  های مؤلفهو 

رفتار و سالمت مغفول مانده و  و نگرش، منش و بوده و ابعادی چون بینش

واضحی در قسمت آرمان، رسالت و افق به آنها نشده است. در قسمت  اشاره

نظامات جامعه، بیشترین تدابیر ارائه شده در نظام سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی بوده و این در حالی است که در ابعاد پنهان جامعه به ویژه نظام 

توجه کمتری شده  شود میانگیزشی که منجر به ایجاد نیرو و حرکت جامعه 

یک از  تدابیر اصول حاکم بر هر ارائهاست البته مناسب این بود که قبل از 

 نویس پیشسازی نخبگانی،  . در نهایت به منظور گفتمانگردید میه ائنظامات ار

 با جامع مدل یک بر اساس محتوایی و ساختاری ،شناسی روشمتن سند از نظر 

 بین در الزم ماعاج آن بر اساس تا است بازنگری نیازمند تمدنی رویکرد

 به جامعه اقشار بین در سازی گفتمان برای زمینه تا پذیرفته صورت نخبگان

 .گردد فراهم ملی صورت

، مدل کالبدشناسی جامعه، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت: ها کلیدواژه

 سازی، اجماع نخبگانی ، نقد، گفتمانپژوهی آینده
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عه و پیشرفت یا های بنیادین الگوی ایرانی اسالمی توس اندیشه

 تمدن اسالمی

 1خسرو نورمحمدی

 چکیده

تعریف توسعه و تمدن مترادف یکدیگر هستند. هر تمدن نیز مبتنی بر یک یا 

 تأثیرآن تمدن را تحت  توسعه یاچند اندیشه اصلی و بنیادین است که همه 

 و شکوفایی و ظرفیت هر تمدن به ظرفیت و شکوفایی آن دهد یمخود قرار 

یا مسئله این مقاله این است که یک تمدن یا  سؤال وابسته است. ها شهیاند

؟ یکی از ردیگ یمچه عوامل اساسی و بنیادین شکل  تأثیرتوسعه تحت 

رغم نیاز به الزامات، عوامل،  تمدن علی توسعه یاکه  کند یمبیان  ها دگاهید

ی و ها و شرایط مختلف، مبتنی بر یک یا چند اندیشه و بصیرت اصل مندی قانون

تمام ابعاد آن جامعه را به طور  ها شهیاندکه این  ردیگ یمبنیادین شکل 

. حال کنند یم، متحول و شکوفا قرار داده تأثیرمستقیم یا غیرمستقیم تحت 

ی اسالمی و صنعتی غرب مبتنی بر کدام ها تمدناین است که  سؤال

نبال ایجاد ی اساسی بوده و هستند و جمهوری اسالمی ایران که به دها شهیاند

از مبانی  تواند یممحور یا تمدن اسالمی ایرانی است چگونه  نوعی توسعه انسان

ریزی خود استفاده  و دستاوردهای دو تمدن صنعتی و تمدن اسالمی در برنامه

حال با توجه به زمان پیدایش تمدن اسالمی و اسناد مختلف از جمله  کند.

                                                 
 ی،نگر ندهیآ و توسعه یها پژوهش مرکز. دانشجوی دکتری، 1

 noormohamadi2004@yahoo.com 
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ه تمدن اسالمی زیربنای تمدن تاریخ تمدن ویل دورانت باید اذعان داشت ک

شده است و  متأثرصنعتی است یا حداقل تمدن صنعتی از مبانی آن 

که در این مقاله  شود یمیی از نظر مبانی در این دو تمدن مشاهده ها شباهت

یی برای الگوی ایرانی اسالمی ها شنهادیپپرداخته شده و  هاآنبه  شود یمسعی 

 داده شود.توسعه و ایجاد تمدن جدید اسالمی 

، تمدن اسالمی الگوی اسالمی ایرانی توسعه، ،توسعه ریزی برنامه: ها کلیدواژه

 ای تمدن اندیشهمبانی 

 

 

 



 

 

 محور سوم:

 اجرای الگو های ضمانت

 شفاهی هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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تأثیرگذار بر الگوی  های مؤلفهبر  تأکیدطراحی مدل مفهومی با 

 ایرانی پیشرفت -اسالمی

 2عیوضی محمدرحیم ،1با اجاقیص

 چکیده

الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از این رو بررسی ابعاد و 

بر اسالمی و ایرانی  تأکیدتأثیرگذار بر الگوی پیشرفت و توسعه با  های مؤلفه

. بررسی آثار و پیامدهای توسعه در کشور از اهمیت باالیی برخوردار است بودن

که توسعه به سبک غربی از یک سو نتوانسته باعث توسعه و  دهد میما نشان 

 های ارزشپیشرفت کشور گردد و از سوی دیگر نیز باعث کمرنگ شدن 

ایرانی نیز شده است. دلیل این امر را باید در تفاوت بین مبانی،  -اسالمی

 اسالمی ایران جستجو کرد، ی جامعهاقتضائات و غایات توسعه با مبانی و غایات 

لذا این امر ضرورت طراحی الگویی متناسب با جامعه اسالمی و ایرانی را ایجاب 

 -تأثیرگذار بر الگوی اسالمی های مؤلفه. در این پژوهش با شناسایی کند می

ایرانی پیشرفت به طراحی الگوی پیشرفت و توسعه متناسب با جامعه اسالمی 

ور ادبیات نظری به بررسی . در این مقاله، ابتدا با مرشود میایران پرداخته 

مفاهیمی همچون پیشرفت، توسعه، الگوی اسالمی، الگوی ایرانی و همچنین 

. در شود میو توسعه پرداخته  یشرفتپایرانی با مفهوم  -ارتباط الگوی اسالمی

                                                 
 )ره(،  امام خمینی یالملل نیبدانشجوی دکتری دانشگاه نویسنده مسئول: . 1

setareh_6968@yahoo.com 
  ra.eivazi@yahoo.comدانشگاه شاهد، . استاد 2
 

mailto:setareh_6968@yahoo.com
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 -الگوی اسالمی های شاخصاین مقاله، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری 

سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری،  های شاخصحوزه  6ایرانی پیشرفت در 

و در  بندی طبقه، توسعه انسانی و شاخص اجتماعی و فرهنگی محیطی زیست

 ها شاخصایرانی پیشرفت با توجه به این  -نهایت مدل مفهومی الگوی اسالمی

 طراحی و ارائه گردید. 

ایرانی، پیشرفت، سیاسی، اقتصادی، علم و  -الگوی اسالمی: ها کلیدواژه

 ، توسعه انسانیمحیطی زیستاوری، فن
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مشورتی برای تحقق اهداف الگوی  -ایجاد یک نهاد پژوهشی

 ایرانی پیشرفت -اسالمی

 1یعلی افسر

 چکیده

فرهنگی و نظام  های ارزشایرانی پیشرفت بر  -الگوی اسالمی ینکهابا توجه به 

منوط به ایجاد اسالمی مبتنی است، اجرای موفق این الگو  -حقوقی ایرانی

تحول در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در چارچوب این الگو است و این امر 

م و چندبعدی در حوزه علو گستردههای فکری و مطالعات  مستلزم نوآوری

ها و  های پژوهشی از روش گران و سازمانانسانی است. الزم است که پژوهش

ها، ساختارهای موجود،  یههای جدید و نقادانه استفاده کرده و نظر دیدگاه

ها را مورد نقد و تحلیل قرار دهند. همچنین الزم  دهی و سازمان ها سیاست

های سیاسی و اجتماعی  است که نتایج این مطالعات به طور مداوم در بحث

این امر  گرفته شود. به کار، قوانین و مقررات ها سیاستجامعه مطرح شده و در 

پژوهشگران و ، تادانکری و پژوهشی اسخطیر مستلزم مشارکت گسترده ف

های  منظور تدوین برنامه  شود که به توصیه میدر این راستا  دانشجویان بوده و

ها و راهکارهای تکمیلی  ها و ارائه برنامه پیشرفت و ارزیابی تحقق اهداف برنامه

پژوهشگران ، تادانمشارکت اسمشورتی بر اساس  -نهاد پژوهشیها، یک  برنامه

سیس أجویان شامل یک بخش سازمانی رسمی و یک مجمع علمی تو دانش

                                                 
 آموخته دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه عالمه طباطبائی دانش .1

aliafsari89@gmail.com 
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ها و اصناف و اقشار  شود. تعامل با کارشناسان و مدیران اجرایی، سازمان

های مهم کشور، استفاده از  گوناگون در جهت شناسایی مسائل و چالش

حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان  تادانمشارکت فکری و پژوهشی اس

اصالح  های مهم و یالت تکمیلی در جهت حل مسائل و چالشمقاطع تحص

پژوهشی  های قابلیتو همچنین استفاده از  ساختارهای اقتصادی و اجتماعی

یابی به و دستهای پژوهشی و ایجاد هماهنگی میان آنها  ها و سازمان دانشگاه

 -پژوهشیاز اهم وظایف این نهاد ثر پیشرفت کشور ؤهای جامع و م برنامه

 .باشد میتی مشور

ایرانی پیشرفت، پژوهش،  -توسعه اقتصادی، الگوی اسالمی :ها کلیدواژه

 نوآوری نهادی
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 اجرای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت های بایستهالزامات و 

 1فر عبدالرسول حسنی

 چکیده

با وقوع انقالب اسالمی، ضرورت تحول در نظام معرفتی و اجرایی جامعه طرح و 

 ای گستردهدوران با انقالب فرهنگی آغاز گردید. این تحول دارای ابعاد  از همان

ابعاد آن ارائه الگویی از توسعه و پیشرفت و حل مسائل  ترین مهمبود که یکی از 

مورد بحث و بررسی زیاد  هایی دورهجامعه بر اساس آن بود. این الگو اگرچه در 

مختلف محقق نشد  افزاری سختو  افزاری نرمقرار گرفت، ولی با توجه به موانع 

در این حوزه شکل گرفت که  داری دامنهاخیر مباحث جدی و  های سالولی در 

در نهایت منجر به ارائه الگویی گردید که نیاز است از جوانب مختلف مورد 

بررسی و تحلیل قرار گیرد. با توجه به ضرورت بررسی جوانب مختلف این الگو، 

 های بایستهمی ایرانی پیشرفت از منظر الزامات و در این مقاله الگوی اسال

و نهایت  گیرد میاجرایی آن در دو محور مورد بررسی انتقادی قرار 

 .گردد میدر این خصوص ارائه  هایی یشنهادپ

، وضعیت ها بایستهالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، الزامات و : ها کلیدواژه

 موجود، وضعیت مطلوب

 

  

                                                 
 hasanifar@lihu.usb.ac.ir ،. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان1
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سازی الگوی  مطلوب در گفتمان مهندسی اخالق اسالمی

 اسالمی ایرانی پیشرفت

 2مصطفی آتشکار، 1سیدمهدی سلطانی رنانی

 چکیده

راهکارهای اجرای صحیح و عملی الگوی اسالمی ایرانی  و ها دغدغهاز جمله 

 پیشرفت، تبیین مهندسی اخالق اسالمی و تحقق حرکت عملی به سوی آن در

ند در تحقق بقا و تداوم این توان میتلفی حیات و جامعه انسانی است. عوامل مخ

و تبلور حقیقی  سازی زمینهایفای نقش نموده و جامعه اسالمی را برای  مسئله

 این هدف یاری رسانده و آماده نمایند. برخورداری از مهندسی اخالق پایدار و

معدود مفاهیمی است که در عرصه الگوی اسالمی ایرانی  مطلوب عملی از

منافع و  کننده تأمینخاص قرار گرفته است و  تأکیدوجه و پیشرفت مورد ت

قرار نظم و امنیت اجتماعی و توسعه عدالت تمصالح جامعه اسالمی و موجب اس

است. باور به حقیقت این موضوع،  پایدار اسالمیفردی و اجتماعی در دولت 

را حول محور خود جمع کند و برای دستیابی به هدفی  ها انسان تواند می

ارچه گرد هم آورده و به آنان هویت واحد دهد و به دنبال آن قدرت یکپ

اجتماعی را تقویت گرداند و ارتباطات اجتماعی بین دولت و جامعه اسالمی را 

تحکیم بخشد. در این مقاله با  با اجرای صحیح و کاربردی سند الگوی پیشرفت

                                                 
پژوهشگر حوزه و دانشگاه، دکترای علوم قرآن و حدیث، مدرس معارف ه مسئول: نویسند. 1

  smahdi.soltani224@gmail.com، باهنر اصفهانپردیس شهید  -اسالمی دانشگاه فرهنگیان
عضو هیئت علمی و مدیر گروه معارف و تربیت اسالمی دانشگاه فرهنگیـان )پـردیس شـهید    . 2

  (باهنر اصفهان
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ان دادن هدف نش کاربردی و با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر -روش توصیفی

و روند مذکور، به تبیین پتانسیل و ظرفیت اندیشه  مسئلهامکان تحقق و ایجاد 

دین  های و آموزه ها برنامه بر اساسفوق جهت تقویت و تحکیم این رویکرد 

این پژوهش، نشان دادن ظرفیت و  های یافته ترین مهماز  .ایم پرداختهاسالم 

ه مطلوب نظم، انسجام و توانایی سند الگوی پیشرفت در تبلور و توسع

انسانی و در اندیشه  در حیاتهمبستگی، امنیت و تحکیم روابط اجتماعی 

این مهندسی اخالقی در تحقق  های مؤلفه ترین برجستهجامعه اسالمی است. از 

، احسان، ترویج یو همدلسازی سند الگوی پیشرفت مهروزی، تعاون  گفتمان

امور و  دهی ساماندی با هرگونه فساد و ، مبارزه جاز منکرامر به معروف و نهی 

آرمانی تمدن اسالمی است، و از  و جامعهانسانی  در زندگیبه سامان بودن آنها 

اخالقی مشترک،  های ارزشراهکارهای نیل به آن تولید و بازخوانی  ترین اساسی

تحکیم باورهای دینی به ویژه آموزه امامت، ایجاد ارتباط و پیوند عاطفی 

تقویت  مسلمان و نیز ایجاد اعتماد عمومی ناشی از های انساندر مطلوب 

 و پایبندی به قواعد اخالقی است. ها ارزش

سازی، تمدن نوین اسالمی،  مهندسی اخالق اسالمی، گفتمان: ها کلیدواژه

 روابط اجتماعی، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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لگوی ی پیش روی اها چالشو  ها آرمانبخشی به  قالزامات تحق

 اسالمی ایرانی پیشرفت

 2امیر مرادی، 1سعید مذبوحی

 چکیده

و مطالبات مقام معظم  منویات ترین مهمالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از 

رهبری در عرصه نظر و عمل نظام اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 ،عرصه طراحی در یددی و وسعت افق و نظر بخشی عمق در خصوصو  باشد می

اندیشمندان و پژوهشگران در این حوزه اصرار و ابرام داشته  اجرا و عمل ،وینتد

 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت وضعیت موجود تحوالت اجتماعی، و دارند.

و از  کشد میل جامعه را به تصویر آ آتی و ایده انداز چشمفرهنگی و تربیتی و 

تحقق توسعه پایدار  ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتآغاز کار فعالیت 

 مد ،هنجارهای اسالمی و ها ارزش و محوریتجمهوری اسالمی ایران بر مبنا 

 های فعالیتسازان این مجموعه بوده است و  کالن و تصمیم گذاران سیاست نظر

مختلف و متفاوت اندیشمندان و  های اندیشهفراخوان آرا و  این مرکز،

الگوی  لیتر هشتمین سال فعا. دباشد میاین حوزه  مند عالقهپژوهشگران 

آن  های آرمانبخشی  و الزامات تحقق ها چالشموضوع  ،اسالمی ایرانی پیشرفت

نوشتار  .باشد میسازان در این مرکز پژوهشی  و تصمیم گذاران سیاست نظر مد

حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه منابع و سندکاوی اسناد نظری 

                                                 
 smazbohi@gmail.com، استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی ول:نویسنده مسئ .1

 aliw@gmail.com، دکترای حقوق کیفری و قاضی دادگستری و استادیار دانشگاه تهران. 2
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والت و تغییرات فرهنگی و های آتی تحانداز مچش و مطالعهگذشته  های سال

ی نظری و عملی پیش روی ها چالشو  ها آرمانبخشی  ، الزامات تحققاجتماعی

و  دهد میالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را مورد کنکاش و بررسی قرار 

 .دهد مینظری و کاربردی ارائه  های یشنهادپ

 ،ها آرمان بخشی، قامات تحقالز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، :ها کلیدواژه

  ها چالش



 

 

 م:چهارمحور 

تحقق و  های زمینه

اجرای الگو؛  های ضمانت

 ریزی برنامهحوزه اقتصاد و 

شده برای  مقاالت پذیرفته بخش اول:

 شفاهی هارائ
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در سطح کالن و پیامدهای  گذاری سیاست های ناسازگاری

 و معدن بر بخش صنعت تأکیدحاصل از آن در اقتصاد ایران: با 

 1حجت ایزدخواستی

 چکیده 

، پولی های سیاستهای کالن اقتصادی به ویژه  سازگاری در اتخاذ سیاستنا

ارزی و  های بحران، به معنی انباشت ناترازی و در نهایت بروز و تجاری ارزی

ها در آینده خواهد بود. بنابراین، حرکت در جهت ثبات نرخ ارز  انفجار قیمت

بودن رشد نقدینگی و نرخ تورم، به معنی به تعویق اسمی در شرایط باال 

 مسئله .انداختن بحران ارزی و بروز آن در آینده به صورت شوک خواهد بود

پولی، ارزی و  های سیاست های ناسازگاریاصلی این تحقیق بررسی نقش 

ارزی در ادوار گذشته است. نتایج حاصل شده  های تالطمتجاری در ایجاد 

که  (1384-1389در دوره زمانی ) حجم نقدینگیرشد ه بیانگر این است ک

بوده است، در حالی  درصد 2/220ارزی شده است،  های تالطممنجر به بروز 

است. این  بودهدرصد  2/17متوسط نرخ دالر در بازار آزاد در این بازه زمانی  که

 نیزکه منجر به بحران ارزی شد،  (1392-1396) در دورهسیاستی  یناسازگار

دار و قابل مالحظه میان رشد نقدینگی و رشد  اختالف معنیرار شده است و تک

شدت عدم تعادل نسبت به گذشته  چند وجود داشته است. هر نرخ ارز اسمی

 دور زمانیحجم نقدینگی در ه است. در این دوره نیز بود تر پایینبه مراتب 

                                                 
 . استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،1

h_izadkhasti@sbu.ac.ir 
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الر در نرخ د داشته است؛ در حالی که درصدی 2/139رشد (، 1396-1392)

درصد رشد داشته است. بر این اساس،  1/27به میزان  در این دورهبازار آزاد 

پولی و آور برای تقویت انضباط مالی دولت و نیز اصالح نظام  ایجاد قواعد الزام

بانکی و کنترل رشد نقدینگی از این مسیر، باید به عنوان یک رویکرد اساسی 

 مورد توجه قرار گیرد.

ارزی، بخش صنعت  های تالطماقتصادی،  های سیاستسازگاری نا: ها کلیدواژه

 و معدن، اقتصاد ایران
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جمهوری  ای توسعه های برنامه و کنترل روزآمدسازیارکان 

 مبتنی بر فناوری اطالعات اسالمی ایران

 2ابوالقاسم سرآبادانی، 1محمدرضا پاکدل

 چکیده

موضوعات فراگیر و مشترک در  زا یکی ،ای توسعه های برنامهتوسعه و  مبحث

یکپارچه، پایدار و دارای هدف، از ضروریات  ریزی برنامه بین کشورها است.

به دور از فضای سیاسی و  بایست میتوسعه است که  های برنامهتحقق 

از تغییرات در دولت، کشور را مدیریت  تأثیرآن، همچنین بدون  های حاشیه

 های برنامهاست که در تدوین  ای توسعهال ایران، از جمله کشورهای در ح کند.

با  ها برنامهتوسعه، دارای سابقه و تجربه است با این وجود، میزان تحقق این 

، به عوامل ها برنامههدف اصلی فاصله دارد. دست یافتن به درصد باالی تحقق 

عوامل  ترین مهم، از ها برنامهو کنترل  روزآمدسازیمتعددی بستگی دارد که 

سنتی تدوین، اجرا، کنترل و پایش  های روشبدون شک، استفاده از  هستند.

 روزآمدسازیابزار مناسبی برای  تواند میتوسعه در عصر ارتباطات، ن های برنامه

باشد. در این مقاله تالش شده از روش توصیفی  ها برنامهو افزایش درصد تحقق 

برنامه ششم  مخصوصاً نتوسعه ایرا های برنامهو مطالعه اسنادی، با بررسی روند 

ارتباطات و  های زیرساختو تجارب سایر کشورها، جایگاه و کارکرد استفاده از 

                                                 
 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،  نویسنده مسئول:. 1

Mrpakdel1330@gmail.com  
 a.sarabadani@modares.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، . استادیار و 2

mailto:Mrpakdel1330@gmail.com
mailto:a.sarabadani@modares.ac.ir
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و کنترل برنامه مبتنی  روزآمدسازیو ارکان  ها برنامهفناوری اطالعات در تحقق 

 های مؤلفهن شود. توسعه دولت الکترونیکی و یبر فناوری اطالعات تبی

 سازی یکپارچهانسانی،  های سرمایهو زیرساخت ارتباطی، خدمات برخط 

، ایجاد یک سیستم مرکزی برخط، هوشمند و یکپارچه جهت مانیتور ها برنامه

و  ها برنامهریزان و افزایش مشارکت مردم بر روند اجرای  کردن و نظارت برنامه

ی اسالمی ایرانی اراده حاکمیتی برای اجرای الگوتقویت نتایج آن در جهت 

 . باشد میاین پژوهش  های هیافتاز  پیشرفت،

 توسعه برنامه توسعه، فناوری اطالعات، کنترل برنامه روزآمدسازی: ها کلیدواژه
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 های شاخصبررسی دانشگاهی در خصوص  های پژوهش

سهولت کسب و کار در ایران، گامی در تحقق الگوی اسالمی 

 پیشرفت

 2اصغر زمانی، 1مهتاب پورآتشی

 چکیده

کشور  د باالدستیاسنا ترین مهمایرانی از  -پیشرفت اسالمی پایه سند الگوی

است و از جمله تدابیری که در این سند بیان شده است، تسهیل ورود 

بنیان و کاهش  های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش کارآفرینان به عرصه

. با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار، باشد میهای کسب و کار  هزینه

بانک جهانی در  2019تا  2015 های سال های داده یریکارگ  بهمقاله با این 

یک از  خصوص شاخص سهولت کسب و کار، به بررسی رتبه ایران در هر

نشان داد که در  ها یافتهو شاخص کل پرداخته است.  ها شاخصزیر

مورد بررسی و طی روند پنج ساله، رتبه ایران در برخی از  های شاخصزیر

تضعیف داشته است.  ها شاخصبهبود یافته است و در برخی از زیر اه شاخصزیر

تا  2017 های سالرتبه کل ایران در شاخص سهولت کسب و کار نشان داد، از 

هر سال رتبه ایران در چند پله نسبت به سال قبل خود سقوط داشته  2019

                                                 
 ،آموزش عالی یزیر برنامهموسسه پژوهش و  ،عضو هیئت علمی نویسنده مسئول: .1

mah.pouratashi@gmail.com 

  آموزش عالی یزیر برنامهموسسه پژوهش و  ،عضو هیئت علمی .2
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در  ، ضروری است تمهیدات و اقدامات اصالحی به ویژهها یافته بر اساساست. 

 های اجرایی صورت گیرد. قوانین و مقررات و رویه

شاخص سهولت کسب و کار، الگوی اسالمی پیشرفت، شروع  :ها کلیدواژه

 کسب و کار، قوانین و مقررات
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سخت نظام اقتصاد اسالمی: تبیین پول اسالمی  ی هسته

 )حذف بازار پول(

1نوراهلل صالحی
 

 چکیده

در نتیجه بازار پول، مبنا  باشد میبازار پول  داری هسرمایسخت اقتصاد  ی هسته

این بازار پول، دالر  رأسکه در  دهد میرا تشکیل  داری سرمایهاقتصاد  ی پایهو 

بنیاد بازار  داده پردازی نظریهقرار دارد. در این پژوهش ما با استفاده از روش 

 ت که بازار پولی. نتایج حاکی از آن اسدهیم میپول را مورد تحلیل و نقد قرار 

 باشد میتمام مشکالت اقتصادی در اقتصاد ایران  ی ریشهوگرداب پولی منشأ و 

به  باشد می غیراخالقی، غیرقانونی، غیرعلمیپول موجود  نکهیاو بعد از تبیین 

واقعی است چون  انداز پس. در پول اسالمی پردازیم میتبیین پول اسالمی 

بلکه  باشد میم اقتصاد اسالمی پول کاال نمبتنی بر تولید واقعی است. در نظا

دارد ولی قیمت ندارد. به طوری  مالکیتندارد بلکه  مالیتامّا  باشد میپول مال 

دارد و حقّ پول نسبت  رد و در نتیجه پول نسبت به ما حقوجودی دا عزتکه 

به ما این است که کنز نشود همچنین دو اصل بنیادی اساسی و کلیدی در پول 

اصل مشارکت در سود و زیان  -2 ؛اصل تعاون و همکاری -1 :املاسالمی ش

قانونی به  ی ذخیره. در سیستم اقتصاد اسالمی با حذف نرخ بهره و باشد می

و همچنین حجم بهینه پول در این  کنیم میسمت بانکداری محدود حرکت 

. در نتیجه شود میسیستم توسّط تئوری مهندسی معکوس تولید پول تعیین 

                                                 
 salehinoor@gmail.com ،استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان .1



 چکیده مقاالت                                                                                                                                                                                                            نهمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی   پیشرفت                                                                                   

39 

 انداز پسدر بازار پول  باشد میسخت اقتصاد اسالمی پول اسالمی  ی هسته

واقعی  انداز پسموهومی است یعنی مبتنی بر بدهی است ولی در پول اسالمی 

است چون مبتنی بر تولید واقعی است. بنابراین در نظام اقتصاد اسالمی چیزی 

 بازار پول(.  )حذف تحت عنوان بانکداری اسالمی نداریم بلکه پول اسالمی داریم

، اقتصاد اسالمی، بازار پول، نرخ بهره، تئوری داری سرمایهاقتصاد  :ها کلیدواژه

نرخ ذخیره قانونی، گرداب پولی،  مهندسی معکوس پول، پول اسالمی،

 بنیاد داده پردازی نظریه
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های نظام پایش توسعه روستایی در الگوی  طراحی شاخص

 ایرانی پیشرفت -اسالمی

 3یکقصر یعباس ، زهرا2یکقصر یفاطمه عباس، 1نصیری زارع  سعید

 چکیده

ها و موضوعات اساسی توسعه ملی  روستا به عنوان یک زیستگاه انسانی از حوزه

های دولتی و نهادهای توسعه صرف  بخش قابل توجهی از امکانات، برنامه بوده و

ابع انسانی و با وجود صرف مندر همین ارتباط اما شوند.  توسعه روستاها می

مالی گزاف در راستای اهداف توسعه روستایی، کارگزاران دولتی و 

این در  کشور ندارند در ، هیچ برآورد درستی از توسعه روستاییگذاران سیاست

اندرکاران  حالی است که چنین برآوردی به صورت متناوب مورد نیاز دست

تری برای  د مناسبتواند نگاه و دی توسعه روستایی بوده و ارزیابی آن می

با این تفاسیر با توجه به  های آتی باشد. ریزان توسعه روستایی در برنامه برنامه

های توسعه  ضرورتی که نظام پایش و ارزیابی توسعه روستایی در برنامه

های توسعه کشور ما  این ضرورت در برنامه متأسفانهروستایی داشته که 

ن به این امر را در الگوی اسالمی فراموش شده، این تحقیق، ضرورت پرداخت

های  طراحی شاخصحاضر به تحقیق بدین ترتیب  داند. پیشرفت ضروری می

رویکرد  .پرداخت ایرانی پیشرفت -الگوی اسالمی درپایش توسعه روستایی 

                                                 
 ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران، یا و برنامه. نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری جغراف1

 Nasire_saeid@yahoo.com 
 یزدانشگاه تبر یطی،مح یآب و هواشناس ارشد دانشجوی کارشناسی .2

 یزدانشگاه تبر یطی،مح یارشد آب و هواشناس دانشجوی کارشناسی .3
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 -و روش به کار گرفته شده، توصیفیای  توسعه -غالب در تحقیق، کاربردی

محتوا  متونتحقیق، ابتدا به صورت بررسی آوری اطالعات در  تحلیلی بود. جمع

 روشها به  و سپس ارزیابی شاخص( MAXQDA)کیودا  در برنامه مکس

ریزی  توسط متخصصین و کارشناسان توسعه روستایی و برنامه تکنیک دلفی

شاخص  30بود. بر حسب نتایج تحقیق، برای پایش توسعه روستایی،  روستایی

های  از نظر متخصصین به ترتیب شاخصشاخص کالن طراحی گردید که  4در 

محیطی و نهادی بیشترین اهمیت را در پایش  اقتصادی، اجتماعی، زیست

  های توسعه دارند. در برنامه ،توسعه روستایی

 ییشاخص، پایش، روستا، توسعه روستا: ها کلیدواژه

 



 

 

 محور چهارم:

تحقق و  های زمینه

اجرای الگو؛  های ضمانت

 ریزی هبرنامحوزه اقتصاد و 

  بخش دوم:

 پوستر هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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روشی برای تقویت حکمرانی به عنوان  ،سازی اقتصاد دیجیتال

 بستر الزم جهت تحقق الگوی پیشرفت

 2، رقیه اکبری افروزی1علی اسماعیلی خوشمردان

 چکیده

 سبب نهادی های ناکارایی و اجتماعی و سیاسی اقتصادی، ساختارهای نقصان

 و شود نهادینه کشور گیری تصمیم ساختار در مدت کوتاه های نگرش تا دهش

 دستاورد ارائه به الزام ساختاری، مشکالت از بیش جاری مشکالت کردن جلوه

 روند امر تداوم این شک بدون. نماید مهم را مسئولیت های دوره در

 جدی مخاطرات با را پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی اجرای و سازی نهادینه

 گذشته سال 40 در درصد 19 از بیش تورم نرخ میانگین. ساخت خواهد مواجه

 رشد نرخ میانگین همراه به ها سال این تمام در تقریباً دورقمی بیکاری نرخ و

 نامطلوب از شرایط حاکی گذشته، سال 42 طی درصدی 4/1 اقتصادی حدود

 را مذکور ضالتوقوع مع. است کشور اقتصاد مدیریت گیری و در نظام تصمیم

 و بدتر موجب ها تحریم اعمال که کشور دانست حکمرانی ضعف در توان می

 گام بیانیه در حق  به رو این از. است شده های آن نقصان شدن نمایان بیشتر

 و ساختاری عیوب ضعیف، عملکردهای که شده تأکید امر این به انقالب دوم

                                                 
ه امـور اقتصـادی،   الملـل، پژوهشـکد   کارشناس گروه اقتصاد سیاسی و بـین نویسنده مسئول: . 1

 e.aekh@yahoo.comوزارت امور اقتصادی و دارایی، 

زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود  . کارشناس گروه مقررات2

 محیط کسب و کار، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
r.akbari1988@gmail.com 

mailto:e.aekh@yahoo.com
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 ساخته چالش دچار بیروندرون و  از را کشور اقتصاد مدیریتی، های ضعف

 اقتصاد، راهکارهایی سازی دیجیتال بر تمرکز مقاله حاضر سعی دارد با. است

 دیجیتال زیرا در عصر حاضر حوزه .دهد ارائه موجود وضع از رفت برون برای

 و فرهنگ و ها مهارت فرآیندها، عملکرد، الگوهای از اعم دولت ابعاد تمامی

کرده است که با فهم صحیح  تغییر خوشدست را نفعان ذی روابط همچنین

توان به  گیری مناسب از آنها می های نوین و بهره تحوالت حاکی از فناوری

 بهبود عملکرد دولت و نظام حکمرانی امیدوار بود.

حکمرانی، شاخص حکمرانی،  اقتصاد، دولت،، سازی دیجیتال: ها کلیدواژه

 الگوی پیشرفت
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نمونه نظام  سیره امام رضا )ع(، سبک زندگی اقتصادی در

 انگیزشی مطلوب برای اجرای الگوی پیشرفت

1نجف اصغرنژاد
 

 چکیده

بررسی سبک زندگی اقتصادی در سیره امام رضا  پژوهش، هدف از انجام این

 مطالعه این نمونه نظام انگیزشی مطلوب برای اجرای الگوی پیشرفت بود. )ع(،

 روش به نمونه، حجم تعیین جهت .تگرف انجام همبستگی -توصیفی روش به

 و انتخاب دهدشت شهر ؛ شهروندانآماری جامعه از نمونه 400 تعداد آماری،

 روش به و SPSS آماری افزار نرم با ،آوری جمع ها داده پرسشنامه، ابزار کمک به

 قرار تحلیل و تجزیه مورد یخط رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب یآمار

 یآلفا از سنجش، یبرا و بوده یصور اعتبار ق،یتحق ابزار اعتبار. گرفتند

الگوی  نیب :دهد می نشان تحلیلی های یافته. است شده استفاده کرونباخ

دوری از  ،کار و تالش، زهد و تقوا یعنی آن ابعاد و )ع( اقتصادی سیره امام رضا

سبک مطلوب  با عدالت اقتصادی وصبر و استقامت  ،پرداخت خمس ،اسراف

 وجود یمعنادار رابطه و مثبت یهمبستگ ایرانی پیشرفت -المیالگوی اس

 درصد به دست آمد. 2/63در این پژوهش، ضریب تعیین کل  (.P<%5) داشت

 بیضر با عدالت اقتصادی بعد ،الگوی اقتصادی سیره امام رضا )ع( ابعاد انیم از

                                                 
شهر  -آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد .یشناس جامعهارشد  . کارشناس1

  najaf1352@gmail.com، دهدشت

mailto:najaf1352@gmail.com%20%20%20%20.(نویسنده
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 رصد،د 16 نییتع بیضر با ،زهد و تقوا بعد و تأثیر نیشتریب درصد، 46 نییتع

 .است داشته ایرانی پیشرفت -سبک مطلوب الگوی اسالمی در را تأثیر نیکمتر

ایرانی  -الگوی اقتصادی، سیره امام رضا )ع(، الگوی اسالمی: ها کلیدواژه

 پیشرفت
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 بانک ی سرمایهبازار صکوک بر ساختار  ی توسعه تأثیر

 3بابک صفاری، 2سعید صمدی، 1آقاتقی سحر

 چکیده

 ی توسعهبه بررسی  ،مالی تأمینمبانی تئوریک مبحث  تحقیق حاضر در راستای

 ای سرمایهآن بر ساختار  تأثیرمالی نوین در بازار سرمایه و  تأمینابزارهای 

در شرایط فعلی که کشور در وضعیت رکودی قرار دارد  ، پرداخته است.ها بانک

با  ها پروژهو  ها بنگاهنیاز مورد  ی سرمایه تأمینو مؤسسات مالی در  ها بانکو 

مالی بسیار ضروری  تأمینهای مناسب بررسی راهکار مشکالتی مواجه هستند،

 یرگذارتأثهدف اصلی این پژوهش شناسایی ابزاری نوین و  .و حائز اهمیت است

 بر که مالی تأمین سنتی رویکرد .بانک است ای سرمایهبر اصالح ساختار 

 به مالی بازار از بخش این تنگناهای به توجه با بوده استوار بانکی وام دریافت

 بدین .است شده مواجه ییها چالش با اقتصادی های بحران وقوع از بعد ویژه

 پیدا گرایش بهادار اوراق بر تمرکز با نوین های روش سوی به مالی تأمین جهت

 باال منظور به بانک ی سرمایه ساختار در بازنگری رسد می نظر به و است کرده

در  شد. خواهد میسر سرمایه بازار طریق از ها بحران در ها بانک آوری تاب بردن

در  بانک پرداخته شده است. ای سرمایهاین پژوهش ابتدا به تشریح ساختار 

بخش دوم تحقیق به صکوک به عنوان اوراق مالی اسالمی و ابزاری نوین در 

                                                 
 ارشد دانشگاه اصفهان، دانشجوی کارشناسینویسنده مسئول:  .1

Sahar.aghataghi73@ase.ui.ac.ir 
 s.samadi@ase.ui.ac.ir. دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، 2

  b_saffari@ase.ui.ac.irاستادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، .3

mailto:Sahar.aghataghi73@ase.ui.ac.ir
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بازار  ی توسعهیل در انتهای مقاله به تحل مالی پرداخته شده است. تأمین

 .شود میبانک پرداخته  ای سرمایهآن بر اصالح ساختار  تأثیرصکوک و 

 ساختار سرمایه بانک مالی نوین، تأمین صکوک، :ها کلیدواژه
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 نگر آینده مقاومتی اقتصاد مدل ارائه

 1زوال حسین بی

 چکیده

ست، نه ا فعال و پویا در حقیقت منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد

یک اقتصاد منفعل و بسته، و لذا تالش این تحقیق ارائه مدل اقتصاد مقاومتی 

است تا در کاهش هدر رفت و ارتقاء  نگر آینده صورت  بهدر سطح ملی و 

های اصلی      لفهؤفکری و فیزیکی که جزو م های سرمایهاثربخش از  برداری بهره

خصوص ه ها و بآن فید واقع شده و با تکیه براقتصاد مقاومتی است، بتواند م

و  ها سیاستفکری، اقتصادی مستقل، فعال و پویا را که از  های سرمایه

را برای کشور به ارمغان آورد. لذا ابتدا در این  پذیرد نمی تأثیرهای جهانی      قدرت

در اقتصاد مقاومتی احصا گردید که شامل  مؤثرهای      لفهؤپژوهش عوامل و م

 درجویی       ، صرفهسازی خصوصی، بنیان دانش های شرکت ثبت عوامل: تعداد

 -جهانی بازارهای از اندک باال، تأثیرپذیری اجتماعی انرژی، سرمایه مصرف

 های مدلو با استفاده از  خصوصی بخش در کارآفرینی ارز، میزان نرخ نوسانات

اقتصاد مقاومتی  هر یک از عوامل بر تأثیرگذاریمعادالت ساختاری میزان 

 اثرگذاریضرایب مدل  EGARCHسنجیده شده و در انتها با استفاده از مدل 

اقتصاد مقاومتی بر اشتغال و تولید ملی سنجیده شد که ارتباط هر یک از 

احصاء شده برای اقتصادی مقاومتی با تولید به ترتیب شامل: تعداد  های مؤلفه

                                                 
 ، آزاد اسالمی مرندارشد رشته اقتصاد اسالمی دانشگاه  دانشجوی کارشناسی .1

hosseinmk2016@gmail.com 
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جویی       (، صرفه0082/0سازی ) ی(، خصوص348/0) بنیان دانش های شرکتثبت 

(، نوسانات نرخ ارز 004/0(، سرمایه اجتماعی باال )097/0در مصرف انرژی )

و ارتباطات هر یک از  باشد می( 289/0( و با میزان کارآفرینی )-428/0)

 های شرکتذکر شده با اشتغال به ترتیب شامل: تعداد ثبت  های مؤلفه

 جویی در مصرف انرژی      (، صرفه-915/0ی )ساز (، خصوصی76/2) بنیان دانش

( و میزان -876/0(، نوسانات نرخ ارز )624/0(، سرمایه اجتماعی باال )429/0)

 .باشد می( 087/3کارآفرینی )

ی، معادالت ساختاری، سری زمانی، نگر آیندهاقتصادی مقاومتی، : ها کلیدواژه

EGARCH 
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تعامل با سازمان تجارت  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و

 جهانی

 1کارگر امیر

 چکیده

جهانی  تجارت الحاق ایران به سازمان ی الحاق و یا عدمامدهایو پ ها یشنهادپ

شدن  جهانی گردیده ولی در این مقاله با توجه به روند بسیاری بیان در مقاالت

 جمله سازمان من المللی بین یافتن عضویت کشورها در نهادهای و فزونی

و با فرض  دانسته ناپذیر اجتنابجهانی، عضویت ایران را در این سازمان  ارتتج

 هایی موقعیت ینه چندان دور به بررس ای آیندهسازمان در  نیدر ا تیبر عضو

سازمان در  نیاز ا یناش های هزینهو  ها آسیب سازی باعث حداقل تواند میکه 

 سازمان و نفوذ نیا یکه ناکارآمد چرا پردازیم می شود، ایران اقتصاد

شده از آن  صادر ماتیدر تصم افتهی  توسعهثروتمند و  یکشورها یستیالیامپر

 نیادیبن های ارزشاینکه  دیگر با توجه به از طرفی ،باشد میآشکار  بر همگان

 یرانیا یاسالم یالگو یها آرماناز  شرفتیپ جهت دهنده یو فرامکان یفرازمان

جهانی که  تجارت الگو با سازمان عامالتی اینت بوده پس باید به فضای شرفتیپ

 ایران دارند، اندیشید و نهایت استفاده از این مستقیمی بر اقتصاد تأثیرات

 سری از اهداف که یک فرامرزی خود داشت چرا اهداف سازمان را برای پیشبرد

دیگر  ساز زمینه تواند می یو حتاین الگو یکسان بوده  جهانی با تجارت سازمان

                                                 
 اقتصاد، و  ارشد پیوسته معارف اسالمی )ع(، کارشناسی . دانشگاه امام صادق1

akeco1448@gmail.com  

mailto:اقتصاد،%20akeco1448@gmail.com
mailto:اقتصاد،%20akeco1448@gmail.com
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 ها تیمز خلق، عتیو عادالنه از طب کارآمد یبردار بهرهالگو همچون  ف ایناهدا

 کن ریشه، همگان یبرا طبیعی ماتنع استفاده از برای دیجد یها و فرصت

 اقتصادی و استقالل یمل تیحاکم و حفظ در کشور ضیفقر، فساد و تبعکردن 

مرتبط در  یندلیل نیاز به تطبیق و جداسازی قوان همین باشد. به المللی بین

 سازمان نکات که اجرای قوانین این الگو دارد چرا اقتصادی سازمان با مبانی این

الگو پیشرفت  داشت که همه آنها موافق مبانی بسیاری خواهد تأمل قابل

بیاید، با  سازمان در پس اگر ایران به هر دلیلی به عضویت این باشد مین

 های پروانهیی همچون سازمان در محورها پیرامون این شناخت فضای

 ،یمل تیامن یدر مذاکرات، استثنائات مرتبط با فضا ییافزا مهارت ،یانحصار

)مقابله با  کشور یاقتصاد ساختار و اصالحات سازی شفافآراء،  اجماع طیشرا

 نفع استفاده به که به نظر قابلیت( یبازرگان های سیاست اصالحتنبل،  عیصنا

اقتصادی و  گرفتن در راستای رسیدن به اهداف ایران و توانایی قرار اقتصاد

زمینه عنوان  در این هایی پیشنهادکرده و  الگو قرار گیرند را بیان المللی بین

 . کنیم می

جهانی، تجارت  تجارت پیشرفت، سازمان اسالمی ایرانی الگوی: ها کلیدواژه

 ها هزینه و ها فرصتخارجی، 
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 یرانیا یاسالم یلگودر ا یمال ییتمرکززدا گاهیجا یبررس

 شرفتیپ

 2شیرمهنجی محمدباقر، 1زاده مهدیه مرادی

 چکیده

جهت دستیابی به اقتصادی کارا و متعاقب آن پیشرفت اقتصادی پایدار نیاز بـه  

تغییــرات و اصــالحات اساســی در بخــش عمــومی اقتصــاد وجــود دارد. یکــی  

کشورهای  خصوص  بههای اصلی که امروزه بسیاری از کشورهای جهان  سیاست

برای اهدافی مانند تخصیص بهینه منابع، توزیع درآمـد، از بـین    توسعه  حال در

ی، دسـتیابی بـه   ا منطقـه ی هـا  لیپتانسـ ، استفاده حداکثری از ها ینابرابربردن 

ــالی   ــات م ــوسیســتم اطالع ــر یق ــهو رشــد اقتصــادی، در  ت ــر برنام ــا یزی و  ه

تمرکززدایـی مـالی    ، سیاسـت کننـد  یمـ ی اقتصادی خود لحاظ ها یریگ میتصم

ی محلی ها دولتاست. سیاست تمرکززدایی مالی با واگذاری درآمد و مخارج به 

در مـورد  رشد اقتصادی کشور اسـت.   نهایتاًی و ا منطقهبه دنبال رشد و توسعه 

 قهیشهروندان خـود و سـل   حاتیچون با ترج یمحل یها مخارج، دولت یواگذار

 یتر کیکردن درآمدها، نظارت نزد نهیبه محل هز نیها آشنا هستند و همچنآن

در مــورد مخــارج خــود بپردازنــد و  یزیــر بــه برنامــه تواننــد یدارنــد، بهتــر مــ

 در مـورد ی از طرف .باشندداشته  یمخارج احتمال یالزم را برا یها یریگ میتصم

                                                 
 ، تهرانه( ر) ییطباطباارشد رشته اقتصاد اسالمی دانشگاه عالمه  . دانشجوی کارشناسی1

m_moradizadeh@atu.ac.ir 

 ییطباطبـا ارشد رشته اقتصاد اسالمی دانشگاه عالمـه   دانشجوی کارشناسی. نویسنده مسئول: 2

 m_shirmehenji@atu.ac.ir ،ره( تهران)
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دولـت محلـی نسـبت بـه      مسئوالنواگذاری درآمد، ارتباطات و شناخت بیشتر 

 بـه  هـا آنطالعات مالی جهـت دریافـت مالیـات را بـرای     ا تواند یممردم منطقه، 

 یو آگاه یمحل یها لیشناخت بهتر پتانس ی کند. همچنینابیدست  قابلی راحت 

 صی، به تخصـ تواند یم یتوسط مسئوالن دولت محل یا منطقه های زیرساختاز 

و متعاقب  یا منطقه دیو رشد تول حیصح یگذار هیمنابع در منطقه و سرما نهیبه

 کشور منجر شود. یشد اقتصادآن ر

 یهـا  دولـت  ،یمـال  یـی تمرکززدا شرفت،یپ یرانیا -یاسالم یالگو: ها کلیدواژه

 یمحل
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 اقتصادی دفاع در ملی تولید

 3مهرجو اهلل روح، 2مرتضی یادگاری، 1مرتضوی هشترودی محمودسید

 چکیده

ای آرمانی، بر  امعهقدرت اقتصادی و نقش بارز آن در بنا نهادن ج اهمیتامروزه 

دنیای امروز  های اولویتتوان آن را از  هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که می

دانست، اولویتی که بر اساس آن بسیاری از محاسبات و معادالت جهانی شکل 

تحول در مفهوم تهدید، تهدید اقتصادی و جنگ اقتصادی را یکی از  با گیرد می

در نتیجه دفاع اقتصادی نیز معنا یافته است. در  ،اند نمودهقلمداد  ها جنگابعاد 

، بخشد میاقتصادی را ارتقا  ی عرصهابزارهایی که اقتدار دفاعی در  بندی دسته

است که تولید  بندی دستهمختلفی در دفاع اقتصادی قابل  های روشابزارها و 

اهمیت و  از ملی دارد در اقتصادملی به سبب ضریب اثرگذاری باالتری که 

 رشد نرخ و سرانه تولید تاریخی روند بررسی برخوردار است ای ویژهوم مفه

 معضالت بیانگر کشورها، با سایر آن مقایسه همچنین و ایران در اقتصادی

بنیاد با هدف  این تحقیق که با روش تئوری داده است. ایران اقتصاد در مهمی

کلی  های تسیاستدوین راهبردهای تولید ملی در دفاع اقتصادی در چارچوب 

نظام جمهوری اسالمی ایران و بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند ستون 

باید هم به آن کمک تزریق  یقیناً فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است و

                                                 
 mortazavi55870@gmail.com ،استاد سطوح عالی حوزه علمیه. نویسنده مسئول: 1

 m_yadegari@ut.ac.ir ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی. 2

 ،علوم ارتباطات اجتماعی/ سازمان اوقاف و امور خیریه دکتری دانشجوی. 3
 ram1568@yahoo.com 
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شود، و از چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری شود، نگاشته شده است و 

 ریزی برنامهختار و نظام سا سازی بهینه دهد میآمده نشان  به دستنتایج 

تولید، مدیریت هدفمند واردات و توسعه صادرات، اصالح الگوی مصرف، تکمیل 

، خودکفایی و خوداتکایی در بنیان دانشزنجیره ارزش تولید، گسترش تولید 

بنیان از راهبردهای تولید ملی در دفاع  کاالهای راهبردی، گسترش تولید مردم

 و ایجاد اقتصاد مقاومتی است. ها تحریما اقتصادی کشور برای مقابله ب

 تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، دفاع اقتصادی، تحریم اقتصادی: ها کلیدواژه

 



 

 

 محور پنجم:

تحقق و  های زمینه

اجرای الگو؛  های ضمانت

 حوزه سیاست و حقوق

 بخش اول:

 شفاهی هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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بر  تأکیدانی با ظرفیت فقه سیاسی شیعه در توسعه انس

 شاخص آزادی سیاسی

1محمدزکی احمدی
 

 چکیده

 ، در اواخر قرن بیستم،توسعه اقتصادینظریه به دنبال بروز پیامدهای منفی 

ه در شد توصیهی ها شاخصمعیارها و  مطرح شد. اما «توسعه انسانی»رویکرد 

. کند یمبرای رشد و تعالی انسان، کفایت الزم را ن رویکرد رایج توسعه انسانی،

 توسعه انسانی های شاخصانسان به رشد و کمال واقعی دست یابد،  ینکهابرای 

این دینی تبیین کرد.  های آموزهوجودی انسان و  های واقعیترا باید بر اساس 

و  ها بایستهبا استفاده از تجارب جهانی در برنامه توسعه،  تالش دارد مقاله

آزادی از منظر فقه سیاسی شیعه با را در عرصه  توسعه انسانیالزامات الگوی 

تحقیق با روش توصیفی و  های یافتهتحلیل نماید. استنتاج و روش اجتهادی 

که  شود میکه آزادی در صورت منتج به توسعه انسانی  دهد میتحلیلی نشان 

ابعاد درونی و بیرونی انسان با هم در نظر گرفته شود. فقه سیاسی شیعه این 

ان را ابتدا از زندان تن آزاد نماید، آنگاه غل و زنجیرهای ظرفیت را دارد که انس

با مشارکت در اجرای الگوی پیشرفت،  تواند میبیرونی را بردارد و انسان آزاده 

 به وضعیت مطلوب توسعه انسانی دست پیدا کند.

 توسعه انسانی، فقه سیاسی شیعه، آزادی سیاسی: ها کلیدواژه

                                                 
 zaki1388@yahoo.com ،العالمیه  المصطفی  دکتری، جامعه. 1
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بتنی بر قانون اساسی در سنجی ساختارهای نظارتی م  ظرفیت

 نظام پایش الگوی پیشرفت

 1بهرام اخوان کاظمی

 چکیده

 م مدیریتىاترین ارکان هر نظ واصلى ترین مهمنظارت، کنترل و ارزیابى، یکى از 

شود که در راهبرى،  محسوب مى و اجرای هر گونه الگوی توسعه و پیشرفتی

به  کند نده ایفا مىکن مدیریت نقش اساسى و تعیین صحیح اعمالاستحکام، 

ترین مسائل در هر نهاد  و پیچیده ترین مهمنظارت از جمله  مسئلههمین دلیل 

ولیت ئاست و با مس نظام سیاسی و اجتماعیطور کلى در هر   و سازمان و به

، و در راستای با توجه به این اهمیت اجتماعى پیوندى ناگسستنى دارد.

 ی اسالمی و ایرانیالگو یاجرا حسن بر نظارت و شیپا نظامدستیابی به 

سنجی ساختارهای   ظرفیت توان میاصلی تحقیق حاضر را  مسئله، تشرفیپ

ی انجام نظارت در و کارها در معرفی و تبیین سازنظارتی موجود کشور 

قانون اساسی دانست و نگارنده ضمن این تبیین،  جمهوری اسالمی و بر اساس

مهوری اسالمی اصول فراوانی به موضوع ج قانون اساسی بر این باور است که در

چه از حیث کمی و  ای و شایستهو سازو کارهای متعدد  اند پرداختهنظارت 

از آنها برای نظارت  توان میشده است که  بینی پیشکیفی جهت این امر مهم 

 بر حسن انجام الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت بهره جست.

                                                 
 kazemi@shirazu.ac.ir، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیرازاستاد . 1
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 ، والیتالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، ج.ا.ا، قانون اساسی نظارت: ها کلیدواژه

 مدنی نهادهایسازمان بازرسی،  ، شورای نگهبان،قوای سه گانه، فقیه
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 نظام عادالنه یطراح مکتبو  ییعدالت والنظریه 

 2سیدمهدی زریباف، 1رضا توکلی علی

 چکیده

 اه سنتبشر در  یاساس یها دغدغهاز  یکیهمواره  خیعدالت در طول تار هدف:

را به کنکاش  شماری بیو متفکران  پردازان نظریهمختلف بوده و  های مکتبو 

از  یعیوس فیط اتینظر نیعدالت واداشته است. ا یارهایمفهوم و مع هدربار

استحقاق،  ،گرایی مطلوبیت ،ی، قرارداد اجتماعیطلب یتساو ،ییگرا لتیفض

عدالت  ،یاسالم شهی. در اندگیرد میرا در بر  یانصاف و عدالت محل ،یستگیشا

اصل  ترین اصیلعدل، و  الهی است های بعثتی   ی همه هاولی های هدفدر صدر 

ای اقامه عدل و است؛ بر یو انسان یارزش اله ترین گستردهو  یعیو تشر ینیتکو

محکم و  یالزم است مبنابه عدالت در ابعاد فردی و اجتماعی  بخشی عینیت

اقامه آن ارائه کرد که بتواند  یو چگونگعدالت  تیاز مفهوم و ماه یآور حجت

مردم،  یفطر زهیانگ .ردیگ رارمنان قؤمسلمان و م ژهیعمل مردم به و یمبنا

مردم و امام عادل به  نیب تیوال وندیبا پ یدرون زهیانگ نیعدل است و ا یبرقرار

با  تیوال مستحکمرابطه  نیا لی. به دلشود می لیتبد یو اراده جمع زهیانگ

متصف شده است و  ییمقاله به عدالت وال نیعدالت در ا هیل، نظراقامه عد

هدف از این مقاله،  است. ییعدالت وال  هینظر ی،تمدن اسالم یۀگفت پا توان می

  ارائه این نظریه و روش طراحی نظام عادالنه در ده گام است.

                                                 
 ،دانشگاه عالی دفاع ملی یپژوه ندهیآوی دکتری دانشجنویسنده مسئول:  .1

 tavakoli@elenoon.ir 
 zaribaff@gmail.com ،یبوم یاقتصاد یها مدلو  یمبان قاتیمرکز تحقدکتری، . 2
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روش: در این پژوهش، با مرور وسیع ادبیات حوزه عدالت به ویژه در اندیشه 

خبرگان، بررسی، نقد و  های نشستسالمی، نظریه پایه مدون شده و سپس در ا

 اصالح شده است. 

سه ساحت عدالت را از هم برای اقامه و برقراری عدل ضرورت دارد که  :ها یافته

انسان، عدل به مثابه روش تعامالت  یاخالق لتیعدل به مثابه فض :کرد کیتفک

  .از دست رفته و عدل به مثابه جبران حقوق یاجتماع

تدوین  یعدل به مثابه روش تعامالت اجتماع یمفهوم مدلدر این پژوهش، 

  .شده است ارائهنظام عادالنه در ده گام  یطراح ، روشو بر اساس آنشده 

مطرح  های گامبرای بررسی اثربخشی روش طراحی نظام عادالنه،  :گیری نتیجه

دستمزد "و  "غیرمجازسرعت عادالنه  مهیجر"دو مثال قاعده ارائه شده با 

 است.قرار گرفته  تائیدخبرگان مورد  های نشستو در  شده نیی، تب"عادالنه

 یطراح مکتب ی،تعامالت اجتماعیی، روش عادالنه، عدالت وال: ها کلیدواژه

  نظام عادالنه
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نویس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در آینۀ  بازکاوی پیش

دگراندیشانه "یـا  "ولیبرالکارانه ن محافظه"سپهراندیشگی 

 1؟"پایداری

 3، مطهره حمزه رباطی2حمید جاودانی

  چکیده

دهد،  های ملی نشان می مطالعات دانشگاهی و اسناد سیاستی و برنامه

ساالرانه و ابزارگرایانه نولیبرال، مانند: اقتصاد  گرایانه، فن رویکردهای گذشته

ای مانند  گرایانه های گذشته یا برنامهدانش، دانشگاه بنگاهی )به ناروا کارآفرین( 

های دانشگاهی بلکه حتی بر  ها و آموزش ... نه تنها بر پژوهش آمایش سرزمین و

سنگینی انداخته است. از این رو در این  های ایران سای اسناد سیاستی و برنامه

، با «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» نویس پیشجستارگشایی، به بازکاوی 

مند و نقادانه، پرداخته شده است. برای این  ز روش بازنگری نظاماستفاده ا

بر پایه  "پیشرفت"و  "توسعه"بازکاوی، نخست نیاز است، مفاهیمی همچون 

سازی شود.  بازکاوی و بازمفهوم "پایداری"و  "نولیبرال"ورزی  سپهرهای اندیشه

                                                 
ریزی آموزش عالی با  این مقاله برگرفته از طرح دورۀ پسادکتری در مؤسسه پژوهش و برنامه. 1

است که با پشتیبانی  "ورزی نقادانه دار بر پایه اندیشهچارچوبی برای گذر به آموزش پای"نام 
 انجام شده است. "صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور"
 ، ریزی آموزش عالی، تهران، ایران دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه. 2

Javdani99@gmail.com 
سه پژوهش و نویسنده مسئول: دکتری مدیریت آموزش عالی، پژوهشگر پسادکتری مؤس .3

 Mhamze_robati@yahoo.com ، ریزی آموزش عالی برنامه
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جهان سپس نیازمند تصویرپردازی از وضعیت به شدت در حال تغییر کنونی 

نظری  یها افتهی هیپادهد. بر  است که بخش دوم مطالعات نظری را پوشش می

نویس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  رسد که پیش این جستار، به نظر می

ای ژرف،  های نظری و زمینه کاو و جستارگشایی و همچنان نیازمند کند

پردازی  انه و اندیشهگیری از رویکردی نقاد ویژه با بهره  اندیشانه به بازنگری هم

  تواند باشد. پذیر می آفرینشگر است که از رهگذر مشارکت همگانی امکان

ساز،  )نولیبرال(، پایداری، تغییرات دگرگون داریپا توسعه: ها کلیدواژه

 آفرینی پردازی آفرینشگر، دانش اندیشی، اندیشه نقادانه
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و رهبر  امام خمینی الگوی مهار قدرت سیاسی در اندیشه

 تقوا و عدالت های ظرفیتبر  تأکیدبا  معظم انقالب اسالمی

2چاهوکی  طالبی محمدجواد، 1دباقرییکاظم سسید
 

 چکیده

جدی این عرصه  های پرسشاندیشه سیاسی، همواره از  در قدرت مهار الگوی

است از منظر دو رهبر  اصلی این نوشته، بررسی همین الگو هبوده است. دغدغ

آن، بر  تأکیداسالمی دارد و  های آموزهآنان پای در  هی که اندیشانقالب اسالم

 ترین مهمتقوا و عدالت در این حوزه است که در راستای یکی از  های ظرفیت

، در آید میایرانی به شمار  -های اجرای الگوی پیشرفت اسالمی الزامات و بایسته

م خمینی و مقام شده است که با تحلیل دیدگاه اما تأکیدفرضیه بر این امر 

ایرانی  -الزامات اجرای الگوی اسالمی ترین بنیادیمعظم رهبری، یکی از 

گرفتار پیشرفت، آن است که قدرت سیاسی با راهکارهای متعدد، مهار گردد تا 

کارگزاران، جامعه نیز به فساد و حرکت در جهت  که با فساد فساد نشود؛ چرا

قانونی  سازوکارهایر کنار توجه به ، لذا دشود میمخالف پیشرفت مطلوب دچار 

در مهار قدرت سیاسی، مرحله  سازوکارها ترین مهممهارهای بیرونی، یکی از 

یابی به آن است و نی است که تقوا و عدالت، شرط دستپیشینی و مهارگری درو

                                                 
 ،دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. نویسنده مسئول: 1

sbaqeri86@yahoo.com 
 پژوهشگر در حوزه علمیه قم. 2
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با  مسئلهعاملی اثرگذار در تعامالت و روابط سیاسی نیز باشد. این  تواند می

 لی بررسی شده است.تحلی -روش توصیفی

لت، امام خمینی، مقام معظم مهار قدرت سیاسی، تقوا و عدا: ها کلیدواژه

 رهبری
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سیاسی اجرایی الگوی  های ضمانتسیاسی تحقق و  های زمینه

 اسالمی ایرانی پیشرفت

 1علیرضا صدرا

 چکیده

یشرفت موضوع و عنوان نهمین همایش سالیانه الگوی اسالمی ایرانی پمسئله، 

اجرایی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است.  های ضمانتتحقق و  های زمینه

یک ه اجرایی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ب های ضمانتتحقق و  های زمینه

بخشی و  فرابخشی، میان های ضمانتو  ها زمینهاعتبار فراهم آمده و فراگیر: 

اسی و تعالی فرهنگی بخشی و حتی زیربخشی توسعه اقتصادی، تعادل سی کالن

. در این باشد میدولتی، عمومی و خصوصی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

سیاسی اجرایی الگوی  های ضمانتسیاسی تحقق و  های زمینه» مقاله به

سیاسی تحقق  های زمینه». پرسش اصلی: پردازیم می« اسالمی ایرانی پیشرفت

«. ؟باشند میپیشرفت چه  سیاسی اجرایی الگوی اسالمی ایرانی های ضمانتو 

سیاسی  های زمینه .1چگونه؟ یا:  .3چیست؟  .2چرا؟  .1فرعی:  های پرسش

اجرایی  های ضمانت .2؟ باشند میتحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چه 

سیاسی  های زمینه»؟ فرضیه: باشند میالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چه 

 هوی اسالمی ایرانی پیشرفت بسیاسی اجرایی الگ های ضمانتتحقق الگوی و 

 ویژه  بهو  مدسازی ملیآسازی پیشرفت، الگوسازی و کار گفتمان ترتیب:

                                                 
ی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، رئیس اندیشکده سیاست مرکـز الگـو  . 1

 Sadra@ut.ac.ir ،اسالمی ایرانی پیشرفت
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توضیح فرضیه:  «.است سازی پیشرفت و سیاست کارآمدسازی  دولت

مدسازی ملی؛ دولتی، آفراهمی عزم ملی و کار منظور  بهسازی پیشرفت  گفتمان

 سازی زمینهرترین چالش عمومی و خصوصی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، ب

و  ور بهره؛ کارآمدسازی  تحقق الگوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت است. دولت

اثربخش، نقطه آغازین، محوریت عزیمت و برترین ضامن و ضمانت اجرای 

  .باشد میالگوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت 

سازی تا  سازی، جریان یسازی، اجرای سازی، کاربردی اهبردیر نتیجه:

تحلیل متن و محتوای سند الگوی  الگوی پیشرفت است. روش: سازی ریجا

تدابیر الگو و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و  ویژه  بهاسالمی ایرانی پیشرفت 

 .باشد میآراء و آثار مربوطه 

زمینه، سیاسی، تحقق، ضمانت، اجرا، الگو، پیشرفت، : ها کلیدواژه

 سازی مدسازی، دولتآکار
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 -یاسالم یخوب در الگو یحکمرانعقلی به تحقق  کردروی

 یشرفتپ یرانیا

 2آبادی حسینمصطفی رضایی ، 1غفاریعلی پاشا 

 چکیده

مبتنی بر که  باشد میز اهداف مهم حکمرانی خوب، تحقق توسعه انسانی پایدار ا

بیش از آنکه متمرکز بر توسعه خطی و  ها نظریهمحور است. این  مردم های نظریه

دارند.  تأکیدگرایانه باشند، بر نقش توأمان دولت، ملت و بخش خصوصی  هیکجانب

فرهنگی و  های پویشنکته مهم در اینجا توجه ویژه نظریات حکمرانی خوب به 

 توان میقائل هستند. در این رابطه  ای جامعهبومی است که برای هر  های ظرفیت

توسعه است که تالش  جمله نظریات بومی گفت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از

خودی و استفاده از تجربیات بیرونی، امر توسعه را به  های ظرفیتدارد با توجه به 

این اساس هدف مقاله حاضر تبیین  عنوان برنامه چندبعدی به پیش برد. بر

چگونگی تحقق حکمرانی خوب در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است. پرسشی 

است که طراحان الگوی پیشرفت با چه  آن شود میکه در این رابطه مطرح 

 ها یافته؟ اند کردهحکمرانی مطلوب را در برنامه خود طراحی  های مؤلفهرویکردی 

 به دستبا رویکرد تحلیلی،  ای کتابخانهکه به روش توصیفی، استفاده از منابع 

رویکرد عقلی به توسعه در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بر  ،دهد میآمده نشان 

                                                 
دانشـجوی دکتـرا اندیشـه سیاسـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات         نویسنده مسـئول:  . 1

 Ghaffari.pasha@yahoo.com، فرهنگی
ــجوی دکتــرا اندیشــه سیاســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی        .2  ،دانش

mu.rezaee@gmail.com 
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. به عبارتی الگوی دارد تأکیدتوأمان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی نقش 

، دوراندیش رهبریحکمرانی مطلوب همچون  های مؤلفهاسالمی ایرانی پیشرفت 

میزان ، ساالری نظام دیوان ، کارآمدیدولت و مردم به یکدیگر پاسخگویی

عملکرد  حوریم ، قانونداخلی های ظرفیتبه  با توجهتوسعه  های برنامه اثربخشی

مردم را با رویکرد عقالنیت  عدالت، برابری و مشارکت سیاسیتحقق ، مدیران

 . اند دادهدینی مورد توجه قرار 

حکمرانی خوب، قانون، توسعه، عقالنیت، مشارکت، رهبری، الگوی : ها کلیدواژه

 پیشرفت
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از منظر  ای منطقهتحلیل حقوقی توسعه نامتوازن 

بررسی موردی  ؛و توسعه ریزی برنامههای  شورا های صالحیت

ایرانی  -الگوی اسالمی نویس پیش( تدابیر 31( و )30بندهای )

 پیشرفت

 1غمامی محمدمهدیسید

 چکیده

توسعه و پیشرفت کشور، ماحصل جمع کلی پیشرفت تمامی کشور محسوب 

تقسیمات کشوری )استان، شهرستان،  های بخشبلکه باید همه  شود مین

گردند تا بدین ترتیب بتوان  مند بهرهسطح حداقلی پیشرفت نیز بخش( از یک 

رغم این  افته است. علیی توسعهمتوازنی پیشرفته و  به نحوادعا کرد که کشور 

 به نحویضرورت، شاهد توسعه نامتوازن در نظام تقسیمات کشوری هستیم، 

ت قابل توجهی در فهرس های بخشساله،  که در هر قانون برنامه توسعه پنج

پیشنهادی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان مناطق محروم و 

که چنین حجمی از مناطق با وجود  شوند میکمتر توسعه نیافته مشخص 

 های سیاستسطح نسبی رفاه در کشور، مبین کاستی و ناکارآمدی در اعمال 

های در ساختار و صالحیت شورا ویژه  بهتمرکززدایی و آمایش سرزمینی، 

و توسعه )استان و شهرستان( است. بنابراین در این مقاله با رویکرد  ریزی برنامه

 چرا با وجود نهاد»ال خواهیم پرداخت که ؤتحلیل حقوقی به پاسخ به این س

                                                 
 mmghamamy@gmail.com ،)ع( امام صادق استادیار دانشگاه. 1
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حاصل  ای منطقهتوسعه استان و شهرستان، توسعه  و ریزی برنامه شوراهای

تحلیلی و  -ی و روش توصیفینگارنده با استفاده از مطالعه تطبیق« نشده است؟

را  هایی پیشنهادتحلیلی،  -ین و مقررات مربوط با روش توصیفیبررسی قوان

 ( تدابیر متن31( و )30موجود و اصالح بندهای ) های کاستیبرای رفع 

داده است که از جمله آنها  ارائهپیشرفت  ایرانی اسالمی پایه الگوی نویس پیش

به عملیاتی، تغییر ماهیت شوراهای مذکور به  ای برنامه ریزی بودجهتغییر الگوی 

برای مصوبات این شوراها، ایجاد  االجرا الزممحلی، ایجاد تضامین  های پارلمان

 ریزی کشور است.  استقالل این شوراها در نسبت با سازمان مدیریت و برنامه

ل ، اصتمرکززداییریزی و توسعه، پیشرفت متوازن،  شورای برنامه :ها کلیدواژه

 ریزی بودجهحاکمیت قانون، 
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بر نقش  تأکیدجایگاه محرومین در الگوی پیشرفت اسالمی با 

 حاکمیت

1کافی امامی مجید
 

 چکیده

افراد هر جامعه  یبرا یاز امکانات ماد یمند بهرهتوسعه، رفاه و  شرفت،یپ

مطلوب الزم  تیبه وضع رسیدن یآن را برا ها حکومت کهاست  ای دغدغه

هر  یاسالمریو غ یاسالم یو در حال حاضر کشورها خی. در طول تاردانند می

فقر و  که  یحال در اند نموده میمنظور ترس نیبه ا لیرا جهت ن ییکدام الگوها

وجود داشته و دارد و در  ای یندهفزا طور  بهجوامع هنوز  نیدر ا تیمحروم

 یوهااست. الگ دهیگرد شتریب یاز موارد فاصله طبقات اجتماع یاریبس

بعد اسالم  هیاول های سدهخصوص در اسالف گذشته و ه ب یاسالم داری حکومت

 عیتوز یبر عدالت و رفاه نبوده و بلکه حت یمبتنی معصومین ها حکومتاز 

 نییو طبقات پا گرفت میصورت  یاسالم امعهاز ج یطبقه خاص نیثروت در ب

 در گرفته شدهکار ه ب یکالن و الگوها های گیری تصمیمدر  یجامعه اسالم

 ،درستی  به ایند. آگرفت میو مورد توجه قرار ن شدند میواقع توسعه مغفول 

بر عهده  یفیجامعه چه وظا نییفقرا و طبقات پا ن،ینسبت به محروم تیحاکم

 رسد میبه نظر  ؟نماید می نییرا تب یخاص یالگو نهیزم نیاسالم در ا ایدارد و آ

طبقه از  نیا یرا برا یخاص گاهیش و جاآن نق های آموزهو  یکه منابع اسالم

                                                 
 ،قم هیحوزه علم یمذاهب اسالم یمرکز تخصصسطح سه حوزه، . 1

kafi.majid@gmail.com 
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 تیحکومت و حاکم یرا برا یفیو تکال فیوظا نینموده و همچن انیجامعه ب

 .نماید می نییتب یاسالم

 حاکمیت، الگو، توسعه، فقر، محرومین: ها کلیدواژه
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الملل بر  گفتمان سیاست خارجی ج.ا.ایران در عرصه روابط بین

 گرایی گرایی و جهان ی منطقهاساس رویکردها

 1مقدم امین نواختی

 چکیده

ی اقتصاد سیاسی  گرایی دو فرآیندی هستند که در حوزه جهانی و  گرایی منطقه

 ی ههد دوطی  دریی نوین اگر . منطقهباشند الملل بسیار مورد توجه می بین 

ه منجر ب  که هتبدیل شد شدربه   رو یندرو  به نمختلف جها طنقا درگذشته 

در  انسانی  -های مالی سازی جریان و روانعضو  یکشورها ینب رتتجا نیوفز

 ها و به عرصه  تمامی گرایی در و منطقه  گرایی ه است. جهانیشد منطقه  درون

 کننده دارد. به عنوان اساس توسعه، نقشی تعیین  به اقتصاد ی عرصهخصوص  

 در راه ی نقشهعنوان   گیری به جهت دو یناکدام از  هر اتخاذدیگر   بیان 

 یگوناگون، عوامل در جهان یاسیس یواحدها میان  و ارتباطاتمراودات  ی  زمینه

کشور   یک گیری  بودن جهت  دیگر نامشخص  سوی دهد. از می قرار تحت تأثیر را

 ی عرصه گرایی(، در جهان -گرایی خارجی خود )منطقه  به سیاست  نسبت

دچار   به توسعه  ی دستیابی زمینه کشور را در  نتواند آ جهانی می  سیاست نوین 

 در سیاست  آن  و تغییرات سریع  گیری متزلزل که جهتاین  کند. علت  بحران

 که سیاست  است  دهد این می قرار یرتأث  را تحت ها جنبه  خارجی تمامی 

 پیچیده تنیده و هم در به حدیحاضر جهان   الملل حال بین  و نظام  الملل بین 

                                                 
  ،علمی و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی  عضو هیئت. 1

navakhti@yahoo.com  

mailto:navakhti@yahoo.com
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دیگر   سوی و از یکدیگر هستند  سو نیازمند به  یک کشورها از  تمامی است که 

 کشور با  آن ی ارتباط  با نحوه  ارتباط کشور بی  مرزهای یک  در داخل  توسعه

 40 طی و در  ایران اسالمی   تاریخ جمهوری نیست. در  خود یا جهان  ی منطقه

 ها به در رفتار دولت  یارزگ ستیاسچرخش   اسالمی، این  از انقالب بعد  سال

پایه،  زودگذر، بی  حدی  و تغییرات به رفتارها  است. این  مشاهده  خوبی قابل 

دولت   به کابینه  و وابسته  شخصی یگاه  حتی شرایط اثرگذار و  به  توجه  بدون

و  کند توسعه، بسیار  سمت  را به  ایران حرکت کشور که قطار  است  بوده

 ،ها گیری که این جهت پردازد مسئله می  این  نوشتار به  است. این  همقصد کرد بی

و   کالن  راستای اهداف در محور باید توسعه های گذاری سیاستو  ها ریزی برنامه

 اجرای الگوی پایدار و  ی آن توسعه رأس در  و  ملی  و منافع نیازها بر اساس

 شود تا بتوان این  طراحیایران   اسالمی  ایرانی پیشرفت جمهوری  اسالمی 

کرد. تحوالت   معرفی  در جهان  پیشرفت  الگویی برای  عنوان  ها را به برنامه 

 پنج ، در1357 سال اسالمی در  انقالب  از پیروزی اقتصادی بعد -سیاسی

و  ها دوران برنامه  این باشد. در می  و تحلیل  بررسی  ی مجزا قابل دوره 

توسعه   ی مسئله در خصوصمتناقضی  بعضاًو   متفاوت  های گذاری یاستس

های  گیری ها و جهت تبع آن نیز دیدگاه  اند و به و اجرا شده طراحی، تصویب 

اند. این  خارجی جمهوری اسالمی ایران حاکم شده  در سیاست  گوناگونی

های مختلف زمانی  ی توسعه، در برهه حوزه های گذاری سیاستها و  گیری جهت

اند.  های متفاوتی را در پیش گرفته گوناگون تغییر یافته و هدف بنا به دالیل

 که چگونه تغییر  است  اساسی سؤال  بر این  نوشتار مبتنی  اصلی این ی  مسئله

در   سیاسی اجتماعی و -اقتصادی های گذاری سیاستهای کالن و  گفتمان
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اختالل  ا دچارر  ی اقتصادی ملی و توسعه  به منافع  مختلف، دستیابی  های دولت

گرایی  جهانی گرایی و بین منطقه  گفتمان همواره  دلیل این  چه  است؟ به  کرده

 شده است: تغییر بندی صورتاست؟ فرضیه این نوشتار چنین   نوسان بوده در

 به  گرایی از جهانی  اسالمی  از انقالب سیاسی بعد -های اقتصادی مکرر گفتمان

 زعم  . بهشده است یدارتوسعه پابه   از دستیابی  ععکس، مان  و به  گرایی منطقه 

هویت و   حفظ با که سازد یمجدیدی فراهم   نوین امکان یی گرا منطقهنگارنده  

توسعه   حال ملی و با ایجاد بلوک اقتصادی قدرتمند از کشورهای در های ارزش

 یافت.  جانبه دست پایدار و همه  ی و منطقه بتوان به توسعه

های  ی پایدار، برنامه گرایی نوین، توسعه سازی، منطقه جهانی: اه کلیدواژه

 ایران  اسالمی  ی جمهوری توسعه
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 شرفتیپ یالگو یاجرا قومی در گذاری سیاستالزامات 

 3علی حبیبی، 2ابوالقاسم محمودی، 1پناه کیومرث یزدان

 چکیده

 گیری شکلز ی بعد اتالش حکومت مرکز نیو همچنوجود تنوع قومی در ایران 

ملت واحد از طریق  جادیا یگذشته برا سده کدولت مدرن در ی

 کند میمتعدد و راهبردهای گوناگون این پرسش را مطرح  های گذاری سیاست

 گرفتن در برقومی بهینه وجود دارد تا با  گذاری سیاستکه چه الزاماتی برای 

اقوام  های رفیتظرا تضمین و باعث شکوفایی  یامنیت ملاقوام ایرانی، تنوع 

به منظور ادامه  ها دولت ینکهابا توجه به پیشرفت ایران شود.  ساز زمینهگردد و 

موفقیت آنها تا حد  نیهستند، بنابرا یامنیت مل تأمین حاکمیت خود به دنبال

دارد که در مقابل  یبستگ یو تعامل اجتماع انسجام جادیا های شیوهبه  یادیز

اهم مبانی  اسالمی که -سند الگوی پیشرفت ایرانی در .کنند میاتخاذ  ها قومیت

آینده، ترسیم و تدابیر  پنج دهه های پیشرفت و افق مطلوب کشور در و آرمان

 گذاری سیاست، بایستی در حوزه مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است

را مورد توجه قرار دهد تا پیشرفت همه جانبه برای همه اقوام  قومی الزامات آن

تحلیلی انجام شده و نتایج  -این مقاله به روش توصیفی رانی میسر گردد.ای

                                                 
 kyazdanpanah@ut.ac.ir ،گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران استادیار .1

 ،تهراندانشجوی مقطع دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه نویسنده مسئول:  .2
mahmoodi_ghasem@ut.ac.ir  

 ،نکیش دانشگاه تهرا یالملل نیبدانشجوی مقطع دکترای پردیس  .3
ali_habibi1313@yahoo.com 

mailto:mahmoodi_ghasem@ut.ac.ir
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، نظام جمهوری اسالمی یمتخذه از سوکه راهبردها و سیاست  دهد مینشان 

ثیرگذار بوده أنگرش اقوام به این رویکردها و وضعیت سیاسی، اقتصادی آنها تبر 

 های مؤلفه نظر گرفتنند با اتخاذ رویکرد سیستمی و در توان میو متولیان امر 

نشین را حل،  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مشکالت مناطق قوم

کنند. در نظر گرفتن این تضمین ی را و امنیت مل ی را مدیریتقوم های یناآرام

دلیل موقعیت به  رانیاالزامات در سند الگوی پیشرفت و شرایط خاص 

  م، ضرورت دوچندانی دارد.ی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقواژئوپلیتیک

 ، نگرش سیستمی، پیشرفت، ایرانگذاری سیاستقومیت، : ها کلیدواژه

 

 



 

 

 محور پنجم:

تحقق و  های زمینه

اجرای الگو؛  های ضمانت

 حوزه سیاست و حقوق

 بخش دوم:

 پوستر هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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و الزامات سیاست خارجی جمهوری  بخش الهامقدرت نرم 

 ساز زمینهی سیاست خارجی ها بایسته)ناظر بر  ایران اسالمی

 تحقق الگوی پیشرفت(

 1رضا اسماعیلی مازگر علی

 چکیده

ی ها بایستهترسیم مختصات سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و تبیین 

، بدون شناخت صحیح تحقق الگوی پیشرفت ساز زمینهسیاست خارجیِ 

ه عنوان نظام معنایی حاکم بر ماهیتِ قدرت در گفتمان اسالم سیاسی )ب

الگوی پیشرفت(، امری نادرست و غیرمنطقی بوده و منجر به اتخاذ 

رویکردهای غیرواقعی و غیرمتجانس با هویت گفتمانی جمهوری اسالمی 

 یهاقتصاد پاپایگی گفتمان اسالم سیاسی در مقایسه با  خواهد شد. فرهنگ

این گفتمان را متفاوت و  رقیبش، جنس و ماهیت قدرت در های گفتمانبودن 

. در این نوشتار، مختصات هویتی قدرتِ گفتمان نماید می فرد  به منحصر

چهارگانه  یها چهره شناسی یرینهداسالم سیاسی از رهگذر تبارشناسی و 

سیاسی در چارچوب نظامات  ی یشهاندقدرت در سیر تاریخی و تکاملی 

؛ «بخش الهامقدرت نرم » معرفتی مدرن، پسامدرن و اسالم تبیین شده است.

پنجم قدرت، ماهیت اصلی قدرت در گفتمان اسالم سیاسی  ی چهرهبه عنوان 

قدرت نرم »بر  اتکا. با گردد میاست که برای اولین بار معرفی و ارائه 

                                                 
 ،مدرس دانشگاه عالمه طباطبائی )ره( -الملل نیبدکترای روابط . 1

ar.esmaeili1979@gmail.com 
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سیاست خارجی جمهوری اسالمی  فرد  به منحصربه عنوان مزیت « بخش الهام

  بهالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، ایران، اهداف متعالی ترسیم شده در سند 

سیاست خارجی قابل حصول و تحقق خواهند بود. با معرفی  ی حوزهدر  ویژه

سیاست خارجی  الزاماتهویتی آن،  های مؤلفهو احصاء  بخش الهامقدرت نرم 

تحقق الگوی پیشرفت در دو بخش الزامات شناختی و الزامات  ساز زمینه

 های ضرورت، بر اساس نتایج تحقیق، ایتاًنهرفتاری احصاء و معرفی شده و 

الزم برای اصالح و تقویت بُعد سیاست خارجی سند الگوی پیشرفت پیشنهاد 

  .شوند می

، الزامات سیاست بخش الهامگفتمان اسالم سیاسی، قدرت نرم : ها کلیدواژه

 خارجی جمهوری اسالمی ایران
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در چهل  ثر هویت بر امنیت اجتماعیؤم متغیرهایتحلیل 

 (ای خامنه اهلل آیتبر رهنمودهای  تأکید )با سالگی انقالب

 2پناهی محمدحسین، 1اصغر افتخاری

 چکیده

دربـاره   العـالی(،  )مدظله رهبری معظم این پژوهش تحلیل دیدگاه مقام آورد ره

بـر  که  تأثیراتیناشی از آن در دهه چهارم انقالب همچنین  های چالشهویت و 

با سـیری در   اساس،  این بر ایران دارد؛ است. اسالمی وریجمه اجتماعی تیامن

 با دسـتیابی و تبیـین الگـوی سـه الیـه      در رابطه مطالعات اندیشمندان داخلی،

انقالبـی پـس از تحلیـل محتـوای کمّـی و       و هویت هویت اسالمیی، مل هویت

کـر  از اقسام ذ متأثرهای  کیودا چالش مکس افزار نرمکیفی بیانات، با استفاده از 

 متغیـر  هـای  مـدخل قومیت و احساس امنیـت از   شده هویت، بر مدخل هویت،

در دیـدگاه ایشـان   «معکـوس  اسـتدالل » وهیاز شگیری  اجتماعی، با بهره  امنیت

منفی آن با مصادیقی  تأثیراتو  ها چالشبازتاب مثبت  مورد واکاوی قرار گرفت.

بـروز هویـت مسـتقل    ی و ظهور و مل ایجاد روحیه دفاع از مرزهای هویتنظیر: 

اهداف عالیه تمامی تحقق نیافتن و « یجابیبعد ا»مردم در بین ملّی و دینی در 

اجتمـاعی،   برقـراری عـدالت   ی نظیـر: هـای  آرمـان  سـازی  پیـاده  اسالمی در نظام

                                                 
 ،(ع) صادق امام دانشگاه علمی هیئت عضو سیاسی، علوم دانشیار. 1

eftekhariasg@gmail.com 

  ،فارابی شکدهدان سیاسی علوم ارشد کارشناسی آموخته دانش. نویسنده مسئول: 2
farabiun@yahoo.com 
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 -اسـالمی  هـای  ارزشو برقـراری منظومـه   فرهنگـی   ی فقر و استضعافکن ریشه

 .شود میوهش محسوب از نتایج این پژ« یبعد سلب»در  یمل هویت
 امنیـت ، اسـالمی  انقـالب ، دهه چهارم، های هویتی چالش ،هویت: ها کلیدواژه

  ای خامنه اهلل آیت ،اجتماعی
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با هدف  سیمای ج.ا.ابرای  تولید انیمیشنراهبردهای مطلوب 

 امنیت ملی ارتقاء 

1فرد احمد امین
 

 چکیده

نهادینـه   وب بـرای سـیمای ج.ا.ا جهـت   هدف این تحقیق، ارائه راهبردهای مطل

. این تحقیق با اسـتفاده از  باشد می کردن نمایش قدرت ملی در تولید انیمیشن

استراتژیک انجـام شـد.    ریزی برنامهاز الگوی  گیری بهرهروش مصاحبه عمیق، با 

برای دستیابی به اهداف تحقیق از نظرات خبرگان در این حـوزه کمـک گرفتـه    

راهبردها برای  ترین مناسبیق نشان داد راهبردهای رقابتی شد. نتیجه این تحق

. در انتها راهبردهـای رقـابتی تـدوین شـده بـرای سـیما       باشند میسیمای ج.ا.ا 

طراحـی کـاراکتر ملـی در    »راهبرد این تحقیـق   ترین مهمشدند و  بندی اولویت

ن به انیمیشن ایرانی برای تولید انیمیشن فاخر در سازمان صدا و سیما، و رسید

 .باشد می« کاراکتر ملی در انیمیشن ایرانی ارائهفهم مشترک و پیشرفت در 

 راهبرد، انیمیشن، امنیت ملی، قدرت ملی، سیمای ج.ا.ا.  :ها کلیدواژه

 

 

 

                                                 
دکتری مدیریت رسانه و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد . 1

  aaaminfard@gmail.com ،تهران مرکزی
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شدن توجهی بیشتر به  ناپذیر اجتنابسازی تمدنی و  گفتمان

)هویت، تولید محتوا، توانایی و عملکرد  برخی موانع مهم

و لزوم اتخاذ راهکارهای سایه و مسلمان( کشورهای هم

 ی نگر آینده

 1نژاد مریم خالقی

 چکیده

نجایی که الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید به صورتی شکل بگیرد کـه در  آاز 

سازیِ تمدن نوین اسالمی جایگاه مهم و کـارکرد مهمـی را داشـته باشـد      تمدن

تولیـد محتـوا،    ،هویـت برای همین امر نیاز است که در سه مـورد مهـم یعنـی    

سنجش توانایی و عملکرد کشورهای همسایه و مسلمان را در نظر داشته باشـد  

ی مناسبی اتخاذ گردد چرا کـه بسـیاری از   نگر آیندهو برای آن تدابیر مناسب و 

نخبگان و صاحبان اهل علم و نظریه بر این اعتقاد هستند که بایـد بـه موانـع و    

امر بیش از پیش توجه گردد تا با بررسـی و   ی احتمالی پیش روی اینها چالش

تدابیر اندیشی برای آنان مسیر راه را برای رشد و نموی این الگو و رسـیدن بـه   

سازی و عملی کردن آن هموارتر کند. بر همین اساس ایـن مقالـه    مرحله تمدن

در پی برسی سه چالش مهم در مسیر الگوی اسالمی ایرانـی پیشـرفت کـه در    

اصلی کـه   سؤالو با طرح  باشد می ،فراوانی دارد تأثیرن اسالمی سازی نوی تمدن

سـازی   ی مهمی در مسیر الگوی اسالمی ایرانی پیشـرفت و تمـدن  ها چالشچه 

                                                 
 ، دکتری تخصصی علوم سیاسی مسائل ایران/ دانشگاه علوم و تحقیقات .1

khaleghinezhad.m@gmail.com  

mailto:khaleghinezhad.m@gmail.com
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کـرد کـه سـه چـالش مهـم       تائیدپژوهش این فرضیه را  های یافتهوجود دارد؟ 

هویت، تولید محتوا و سنجشِ عملکرد و توانایی کشورهای همسایه و مسـلمان  

یازمند توجهی جدی در مسیر توسعه و پیشبرد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ن

 .باشد می

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، هویت، تولید محتوا، عملکرد و  :ها کلیدواژه

 توانایی کشورهای همسایه
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 سازی نوین اسالمی نقش سیاسی زن در تمدن

 2یالله امانآسیه ، 1اهلل خسروشاهی قدرت

 چکیده

انقالب اسالمی، در نظام  بلندمدتبه عنوان یک هدف   تمدن نوین اسالمی

دینی مبتنی بر  ساالری مردمجمهوری اسالمی ایران مطرح است. تمدنی که 

ی امت اسالمی مورد نظر آن است. برای  والیت فقیه و پیشرفت همه جانبه

که اقدامات و  اسالم باشد، نیاز است ی یهبر پارسیدن به تمدنی نوین که 

الزامات آن فراهم شود. سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عنوان نقشه راه، 

کرده است که برای  یینتبتدابیر الزم را برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی 

این الزامات به کارگیری فکر و عمل نیروی انسانی ضروری است.  سازی فراهم

توانند در  می مؤثریاسالمی، نقش  ی جامعهزنان به عنوان نیمی از نیروی انسان

ها در جامعه تبیین  سازی نوین اسالمی ایفا کنند. الزم است این نقش تمدن

های خود را بشناسند و اثرگذار  سازی تمدن نقش  شود تا زنان برای مقدمه

به  توصیفی سعی شده است -باشند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی

سازی نوین اسالمی بر اساس الزامات  ی زنان، در تمدنتحلیل نقش سیاس

های تحقیق حاکی از این است   سازی نوین اسالمی، پرداخته شود. یافته تمدن

که زنان همچون مردان، در جامعه اسالمی نسبت به ایجاد تمدن اسالمی 

سازی نوین اسالمی،  ها در تمدنهستند و نقش سیاسی آن آفرین نقشمسئول و 

                                                 
 ghkho44@yahoo.com ،)استادیار( دانشگاه اصفهان عضو هیئت علمی .1
 ، نارشد مطالعات زنان، دانشگاه اصفها ارشناس: کنویسنده مسئول. 2

asiye1229@yahoo.com  

mailto:asiye1229@yahoo.com
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های سیاسی نظام از جمله  جانبه در عرصه مشارکت فعال و همهبه صورت 

ها و احزاب سیاسی، شرکت در انتخابات برای ایجاد  مناصب سیاسی، تشکل

سیاسی افراد جامعه برای  پذیری جامعهها در آن تأثیرگذاریدولت اسالمی و 

سازی نوین اسالمی  یابد که از مقدمات تمدن ایجاد جامعه اسالمی، تحقق می

 ست.ا

نقش سیاسی زن، حقوق سیاسی زن،  تمدن نوین اسالمی،ها:  واژه کلید

 سازی تمدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهی اجرا  اهی تحقق و ضمانت الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ زمینه                                                                                                  چکیده مقاالت                                                                                                                 

90 

بر  تأکیدبررسی تحلیلی تحوالت روابط ایران و آلمان با 

رویکرد جدید اروپایی ج.ا.ایران در راستای پیشرفت اقتصادی 

 ایران

2، عبدالوحید افسری1زاده محمدرضا دوستی
 

 چکیده

 1392 های سالهش بررسی تحلیلی روابط ایران و آلمان در بین هدف این پژو

رویکرد جدید اروپایی ج.ا.ایران و  های مؤلفهو با در نظر گرفتن  1398 تا

آلمان بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به  ای خاورمیانهسیاست جدید 

ی میان دو همکاری سیاسی و امنیت های زمینه. باشد میویژه در دوره پسابرجام 

محور ایران، بستر مناسبی  کشور و مکمل بودن اقتصاد آلمان با اقتصاد انرژی

. کشور آلمان به کند میچه بیشتر روابط دو کشور را فراهم  برای تقویت هر

عنوان قدرت برتر اقتصادی و موتور محرکه اتحادیه اروپا از وزن باالیی در 

، لذا روابط با آلمان باشد میردار کالن در این اتحادیه برخو های سازی یمتصم

برای ج.ا.ایران که دغدغه توسعه ملی را دارد، واجد اهمیت فراوانی است. در این 

و افت و خیزهای روابط  ها چالش، ها یلپتانسپژوهش نگارنده قصد دارد به 

ایران و آلمان در عرصه سیاست خارجی پرداخته و امکان همگرایی روابط دو 

اصلی پژوهش عبارت است از اینکه  سؤالماید. در این راستا، کشور را بررسی ن

                                                 
 dostizadeh@ut.ac.ir ،ن دانشگاه تهراندانشیار دانشکده مطالعات جها .1

  ،ارشد مطالعات کشورهای آلمانی زبان دانشجوی کارشناسینویسنده مسئول:  .2
info@afsari.eu 
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آیا رویکرد جدید تعامل سازنده ج.ا.ایران در قبال اروپا در دولت تدبیر و امید، 

 سؤالموفق به نهادینه نمودن روابط ایران و آلمان شده است؟ در پاسخ به این 

دلیل برخورداری فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه، روابط ایران و آلمان به 

به یک سطح نمونه در روابط ایران با اروپا ارتقاء  تواند میمکمل  های مؤلفهاز 

آلمان، و در مقابل این  ای خاورمیانهدروازه سیاست مستقل  تواند مییابد. ایران 

کشور دروازه سیاست نوین اروپایی ایران باشد. تقویت روابط سیاسی و 

الزم برای نزدیکی هر  های زمینه تواند می اقتصادی دو کشور در صورت تداوم

توسعه اقتصادی ایران را فراهم آورد. چارچوب  نهایتاًچه بیشتر ایران به اروپا و 

خواهد بود و  انگاری سازهنظری این پژوهش نظریات نئورئالیسم، نئولیبرالیسم و 

 را مدنگارنده در بررسی و تحلیل روابط ایران و آلمان ترکیبی از هر سه نظریه 

تحلیلی و  -نظر خواهد داشت. همچنین در این پژوهش روش تحقیق توصیفی

 . باشد میو اینترنتی  ای کتابخانه، اسنادی و ها دادهروش گردآوری 

دولت تدبیر و امید، سیاست خارجی اروپایی ایران، سیاست : ها کلیدواژه

، برجام، گاریان سازهآلمان، نئورئالیسم، نئولیبرالیسم،  ای خاورمیانهخارجی 

 امنیتی، روابط اقتصادی -روابط سیاسی
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روی روابط ایران با آلمان؛ الزامات  ی پیشها فرصتو  ها چالش

 و راهکارهای همگرایی دو کشور با هدف پیشرفت ایران

2، عبدالوحید افسری1زاده محمدرضا دوستی
 

 چکیده

؛ ط ایران و آلمانروی رواب پیشی ها فرصتو  ها چالشدر این مقاله به بررسی 

. در این راستا، پردازیم میالزامات و راهکارهای همگرایی در دوره پسابرجام 

روی  یی پیشها فرصتو  ها چالشاصلی پژوهش عبارت است از اینکه چه  الؤس

روابط ایران و آلمان وجود دارد و همچنین راهکارهای همگرایی روابط دو 

ی برای بازسازی، تقویت و گسترش کشور در آینده کدام است؟ چه سناریوهای

ال، فرضیه پژوهش ؤ؟ در پاسخ به این سشود میروابط ایران و آلمان پیشنهاد 

 ها چالشسیاسی و اقتصادی گوناگون،  های مؤلفهثر از أعبارت است از اینکه، مت

روابط ایران و آلمان را تحت  المللی بینو  ای منطقهی متعدد داخلی، ها فرصتو 

و همچنین راهکارهای مختلفی خاص هر دو کشور ایران و  دهد میشعاع قرار 

آلمان وجود دارد که در صورت توجه به آن روابط دو کشور به سمت همگرایی 

آینده روابط ایران و و همکاری پایدار خواهد رفت. بنابراین در این پژوهش به 

 روی همکاری دو کشور، پیش های ظرفیتو  ها فرصتو  ها چالشآلمان، 

 هکارهایی برای تقویت روابط ایران با آلمان )و اتحادیه اروپا( در آینده پیشرا

                                                 
 dostizadeh@ut.ac.ir ،عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. 1

  ،ی زبانارشد مطالعات کشورهای آلمان دانشجوی کارشناسی. نویسنده مسئول: 2
info@afsari.eu 
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و همچنین تحلیل نظری روابط ایران و آلمان از دیدگاه رویکردهای  رو

. همچنین روش شود میپرداخته  انگاری سازهنئورئالیسم، نئولیبرالیسم و 

سنادی و ، اها دادهتحلیلی و روش گردآوری  -تحقیق این پژوهش توصیفی

 . باشد میو اینترنتی  ای کتابخانه

آلمان،  ای خاورمیانه، سیاست خارجی ها فرصتو  ها چالش: ها کلیدواژه

 انگاری سازهسیاست اروپایی ایران، همگرایی، نئورئالیسم، نئولیبرالیسم، 
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 تحقق ارائه سازوکار وابستگی و نقد گفتمانِ مکتب بررسی و

نظریات آندره گوندر  بر نقد آرا و تأکیدا )ب پیشرفت الگوی

 فرانک(

 1ابوالفتح فخرمحمدیان

 چکیده

کشـورهایی   در مقابـل  کشـورهای پیشـرفته و   به آنکـه از سـالیان دور،   با توجه

عمـومی   در اذهـان تـاریخ   در ادوار سـؤال ایـن   یشهو همضعیف وجود داشتند 

پی  در یو حت وضعیتی حاکم شده است چنین ینامطرح بود که به چه صورت 

دست به تحقیقـات   خیال نسبی، و آرامشپاسخ به چرائی و رستن از این ورطه 

آمدند تا پاسـخگوی ایـن    به وجودآن شد که مکاتبی  یجهو نتزدند  یا گسترده

 یهـا  کنکـاش  وابسـتگی هـم از دل همـین    و مکتـب باشـند   ها ییچرا نیازها و

یـا بـه    حال توسعه و رتاریخی بیرون آمد تا ضمن بررسی وضعیت کشورهای د

از ایـن وضـعیت    رفت برون در جهتنیز  ییها حل راه بتواند تعبیری جهان سوم،

بـدین صـورت بـود کـه      ارائه دهد تا بتوانند در مسیر توسـعه حرکـت نمـوده و   

نظریـاتی را   اندیشمندانی همچون آندره گوندر فرانک در چهارچوب این مکتـب 

 او، هـای  اندیشه و نقدتا ضمن بررسی  ندک میر تالش ضارائه دادند که مقاله حا

همچنین سازوکار  جامعه و در پیشرفت الگوی سازی گفتمان یها چالش و موانع

از جمله مباحثی که مکتب وابستگی بـدان   را ارائه نماید. تحقق الگوی پیشرفت

                                                 
 ، تحقیقات تهران دانشگاه علوم و -ارشد علوم سیاسی کارشناسی .1

aph.politic@yahoo.com  

mailto:aph.politic@yahoo.com
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یا بـه تعبیـری امپریالیسـم را     ، این است که نقش عامل خارجی وکند میاشاره 

ایـن   کـه در  داند یمجوامع جهان سوم  یماندگ عقبتنها عامل  باًیو تقرپررنگ 

 مقاله سـعی شـده اسـت کـه ایـن اندیشـه نقـد شـود و در قبـال آن ارتبـاط و          

داخلی در جهت نیـل بـه الزامـات     دیپلماسی هوشمندانه با تکیه بر توان ملی و

 تحقق الگوی پیشرفت مطرح شود.

 ،و اقمـار متروپل  پیرامون، -مرکز م،جهان سو ،و استثماراستعمار : ها کلیدواژه

 وابستگی
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 الگوی پیشرفته در عملکرد رهبران جامعه از منظر قرآن کریم

 1مجید کافی امامی

 چکیده

بخشی و حفظ بقاء خود نیازمند قدرت در جوامع مختلف برای اثر های کانون

تاکنون برای . باشد میکه بتواند کارآمدی خود را حفظ نماید  کارآمدالگوی 

که بسیاری از  ترسیم الگوی برتر و موفق تالش بسیار شده است در حالی

معرفی شده دارای معایب بسیار بوده است و از عمر کوتاهی  های نمونه

در طول تاریخ کشورهایی دارای  کنیم میبرخوردار بوده است. مشاهده 

در ادیان دینی و یا مبتنی بر اعتقادات دینی نیز به خصوص  های یشگرا

ولی آنها نیز به الگوی برتر  اند نمودهخود تالش بسیار  یالگوسازابراهیمی در 

. اند رفتهو با اختالفات درونی و یا تهدیدات خارجی رو به اضمحالل  اند نرسیده

بشری را  نیازهایست؟ آیا منابع وحیانی که پاسخگویی به ا مشکل در کجا

را ندارند؟ باید دید آیا قرآن کریم به عنوان توان ارائه الگو  دانند میوظیفه خود 

برای رهبران  ییالگوبرنامه و یا  تواند میکتاب آسمانی آخرین دین وحیانی 

را ارائه  ییالگوو کالم پیامبران  یاله یوحکه  رسد میموفق ارائه نماید؟ به نظر 

جامعه  یریتمدند از الگوهای آسمانی در توان میو مردم و رهبران  دهند می

 شوند. مند بهرهپیشرفته 

 یافتگی، مدیریت، تعقل، رهبری، قرآن پیشرفت، جامعه، توسعه: ها کلیدواژه
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 بر مبتنی ایران اسالمی جمهوری در خوب حکمرانی مبانی

 انقالب دوم گام بیانیه بر تأکید با: دینی های آموزه

 3محمد شریفی، 2حمیدرضا محمدی، 1محمود مرتضوی هشترودیسید

 چکیده

جامعه در سطح جهان  ادارهبرای  روش جارییک « حکمرانی خوب»دایم پارا

حکمرانی خوب در یک از طرفی  ست.ا جدادولت و حکومت  با موضعبوده و 

فرهنگ مادی شکل گرفته و رشد نموده است و قطعاً با فرهنگ اسالمی 

 پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای غربی در پی ترمیم خرابی .همخوانی ندارد

کشورهای آسیب دیده از جنگ برآمدند. در این زمینه، سه رهیافت  عهتوس و

. برای اعمال مطرح شد دولت بزرگ، دولت کوچک، و الگوی حکمرانی خوب

 قدریی را مطرح کردند. هر ها شاخص المللی بینحکمرانی خوب، نهادهای 

در حکمرانی  .دبوخواهد  تر یافته توسعهباشد  تر نزدیک ها شاخصکشوری به این 

 یاز سو ها گیری تصمیمو  ها سیاستعام شامل فرایند به کارگیری  یمعنا

دینی اسالم  های آموزه از منظرسیاسی است اما  در دستگاهمقامات رسمی 

محور  در تعالی و نیل انسان به کمال و یخدا براوالیت از سوی  خالفت و

برای اداره  انتو میاین است که آیا این مقاله سؤال اساسی، . باشد میتوحید 

                                                 
 ، عالی حوزه علمیه قم /شناسه پژوهشگراستاد سطوح . نویسنده مسئول: 1

mortazavi55870@gmail.com  
 ، دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد واحد تحقیقات تهران و استاد دانشگاه. 2

h.mohammadi58@yahoo.com 
بردی فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی، عضو پژوهشگر و دانشجوی دکتری مدیریت راه .3

  moh.sharifi@iran.ir، علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاههیئت علمی 

mailto:mortazavi55870@gmail.com
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نگاه  و بادین اسالم عملی و نظری حکومتی  های آموزه یهبر پا جامعه ایران

.این تحقیق با الگویی از حکمرانی ارائه نمود راهبردی به بیانیه گام دوم انقالب،

 و چارچوباسنادی  یهبر پااطالعات  آوری جمعتحلیلی و روش  -روش توصیفی

به  ین اسالم و بیانیه گام دوم انقالبمبانی اساسی د ،نظری حکمرانی خوب

 ،حاکمیت قانون های مؤلفه، ها یافته یلو تحلدر تجزیه  موضوع پرداخته است.

اثربخشی  ،عدالت شفافیت، کنترل فساد، مشارکت، ،ییو پاسخگوحق اظهارنظر 

یک حکمرانی خوب از  های مؤلفه ترین مهمدولت در حوزه پیشرفت به عنوان 

 نی برای اداره کشور جمهوری اسالمی ایران معرفی شد. دی های آموزهمنظر 

بیانیه گام دوم  ،دینی های آموزه حکمرانی خوب، حکمرانی،: ها کلیدواژه

 جمهوری اسالمی ایران انقالب،

 



 

 

 محور ششم:

تحقق و  های زمینه

اجرای الگو؛  های ضمانت

 حوزه اجتماعی و سالمت

 بخش اول:

 فاهیش هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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 شدن و چالش پیش روی الگوی بومی پیشرفت  جهانی

 2غالمحسین خدری، 1محمدصادق ابراهیمی

 چکیده

 فضای که شرایطی از فرایند این در ای جامعه هر و است فرهنگ بند در توسعه

مسیر توسعه مرتبط با خود را طراحی و  دهد، می قرار اختیارش در اش زندگی

 این به و انجامد می توسعه محیطی تناسب بحث به محدودیت این. کند میاجرا 

 خویش محیطی امکانات خور در ای توسعه باید ای جامعه هر که رسد می نکته

ها حتی در تدقیق مفهوم توسعه  بیابد و البته با شناخت کامل از این ظرفیت

مناسب با شرایط خود کوشش نماید. شاید بتوان این گزاره را به تدوین الگوی 

می متناسب با فرهنگ، شرایط و موقعیت خود منتسب نمود. اما پیشرفت بو

اصطالح جوانه زدن توسعه   گیری یا به ذکر یک نکته نیز الزامی است که شکل

بر اساس الگوهای بومی کشورها )توسعه ملی( در محیط توسعه جهانی 

تر و هر  چقدر در تطابق با الگوهای مدل جهانی باشد تسهیل المللی( هر )بین

رسد. لذا  تر به انجام می های متعارضی با آن داشته باشد سخت قدر دیدگاه چه

در چالش با الگو یا مدل  یمیپاراداخصوص در الگوهای بومی که به لحاظ   به

عنوان چالش اساسی توسعه ملی و   توسعه جهانی قرار دارند توجه به این امر به

تعارض اساسی آن با مقوله جهانی شدن حائز اهمیت است. اگرچه با نگاهی به 

                                                 
استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی . نویسنده مسئول: 1

 ebrahimi_ms@cc.iut.ac.ir ،اصفهان
 g.khadri@gmail.com  ،مرکز تهران جنوب -دانشیار دانشگاه پیام نور. 2
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توان به مواردی نیز دست یافت که در این  تجربه تاریخی توسعه در جهان، می

اند ضمن پشت سر نهادن موانع و فشار ساختارهای جهانی برای  بستر توانسته

نظر خود، به  ا و کارکردهای مدل توسعه بومی مورده تغییر مفاهیم، گزاره

و بررسی مناسب  تأملتحقق اهداف مدل توسعه بومی موفق گردند، توجه، 

سازی  های مفهوم جهانی خصوص هنجارها و قاعده  به های پیش رو چالش

ساز عبور امن و توام با موفقیت را در راستای اهداف توسعه  تواند زمینه می

البته مفاهیمی مانند  .پذیرتر نماید ایرانی و اسالمی تحققمبتنی بر الگوی 

اخیر مورد توجه قرار گرفته است در این  یها دههپساجهانی شدن نیز در 

 تر ساده، فرهنگی، دینی و به عبارت ای منطقهموضوع مفاهیمی مانند تمایالت 

مله دریافت اشتراکاتی که بتواند کشورها را کنار همدیگر قرار دهد نیز از ج

کیدات مفهوم پسا جهانی شدن است در این رویکرد الگوها و مدهای توسعه أت

 یریپذ تحققند زمینه توان میبومی نظیر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بهتر 

 خود را دنبال نمایند. اهداف

شدن، پسا جهانی شدن،  اسالمی، جهانی -توسعه، الگوی ایرانی: ها کلیدواژه

 ها چالش

 

 

 

 



 اهی اجرا  اهی تحقق و ضمانت الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ زمینه                                                                                                  چکیده مقاالت                                                                                                                 

102 

بومی و  های بازیاسالمی در پرتوی  -هویت ایرانیبازنمایی 

 محلی

 3، مهنا شاهمرادی2، حسین آگهی1عبدالحمید پاپ زن

 چکیده

 ی ذائقه با ناگسستنى که و وثیق ارتباط بومی و محلی به سبب های بازی

در  ای ویژهنقش  ساز هویتبه عنوانی یکی از عناصر  تواند می، دارد فرهنگى

 ی توسعهبا  اسالمی داشته باشد، با این حال -ایرانی بسترسازی و تحقق هویت

در ، ها بازیاخالقی و تربیتی این  ی مایه درونبه  توجهی بیزندگی مدرن و 

به ورطه ، کمتر مورد توجه قرار گرفته و ها سنتو  ها آیینمقایسه با دیگر 

پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر . از این رو، اند شدهفراموشی سپرده 

اسالمی،  -و نقش آنها در بازنمایی هویت ایرانی ها بازیمستتر در این  ساز هویت

از مطالعات  گیری بهره و محتوا لیتحل با رویکردی کیفی در قالب تکنیک

بومی و محلی استان کرمانشاه به  های بازیاسنادی انجام شد. در این مطالعه 

 که داد نشان پژوهش زا حاصل یها یافتهعنوان نمونه، مورد تحلیل قرار گرفت. 

                                                 
 رازی، دانشـگاه  طبیعی، منابع و کشاورزی پردیس آموزش کشاورزی، و ترویج گروه دانشیار،. 1

 ایران کرمانشاه،
 رازی، دانشـگاه  طبیعی، منابع و کشاورزی ردیسپ آموزش کشاورزی، و ترویج گروه دانشیار،. 2

 ایران کرمانشاه،
 پـردیس  آمـوزش کشـاورزی،   و تـرویج  گـروه  نویسنده مسئول: دکتری توسـعه کشـاورزی،  . 3

 ، کرمانشاه، ایران رازی، دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی
Shahmoradi4468@gmail.com 

mailto:ایران.Shahmoradi4468@gmail.com
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 احیاء با جغرافیایی فرهنگی، تاریخی و دینی و نقش آنها در ها بازیانطباق این 

احساس تعلق هر چه بیشتر و  پذیری جامعهفرآیند  میراث فرهنگی، معرفی و

، افراد جامعه به نظام اجتماعی، ایجاد هویت فردی و الگوهای صحیح رفتاری

روح  گیری شکلهمبستگی و ، انضباطو حفظ ثبات اجتماعی، رعایت نظم 

انسانی و اخالقی  های ارزشبا هنجارها و  ها بازیجمعی و همچنین پیوند این 

بومی و محلی  های بازیعناصر موجود در بطن  ترین مهم، فرهنگ اسالمی

و تحقق هویت  یو بالندگ گیری شکلدر  ای سازندهند نقش توان میکه  باشند می

تاریخی، اجتماعی، ملی و دینی  -عاد مختلف فرهنگیاسالمی در اب -ایرانی

 داشته باشند.

 اسالمی -بومی و محلی، فرهنگ، هویت ایرانی های بازی: ها کلیدواژه
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موانع ساختاریِ سیاسیِ مشارکت مردمی برای تحقق الگوی 

 پیشرفت

 1حسین پناهیمحمد

 چکیده

کثر نظریات توسعه امروز ا هتوسع در حالبرای پیشرفت و توسعه کشورهای 

که بدون  طوری به، کنند میمشارکت مردمی را یک ضرورت اساسی تلقی 

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و  های زمینهمشارکت مردمی وسیع در همه 

. ایران نیز یکی از دانند میسیاسی توسعه، خاصه توسعه پایدار، را ناممکن 

باشد یک حرکت مداوم  و اگر بنا رود میشمار ه توسعه ب در حالکشورهای 

کمی و کیفی رو به جلو در آینده داشته باشد باید روی مشارکت مردمی همه 

جانبه تکیه کند. برای تحقق چنین مشارکتی الزم است هم موانع ساختاری و 

چند این دو الزم و ملزوم  هم موانع فرهنگی مشارکت مردمی رفع گردد. هر

ی تحقق پیشرفت همه جانبه متمرکز یک دیگرند، این مقاله به موانع ساختار

. از آنجا که موانع ساختاری شامل ساختارهای نامناسب اقتصادی و شود می

، توجه این مقاله بیشتر معطوف به بررسی باشد میاجتماعی و سیاسی 

، اهم این ساختارهای سیاسی که رسد میساختارهای سیاسی است. به نظر 

ساختاری،  های دوگانگیاز:  اند عبارت کنند میمشارکت مردمی را تضعیف 

ملت و شکاف دولت و جامعه مدنی. در این مقاله ضمن بررسی  -شکاف دولت

                                                 
 mhpanahi@yahoo.com ،استاد دانشگاه عالمه طباطبائی. 1



 چکیده مقاالت                                                                                                                                                                                                                                                                                              نهمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی   پیشرفت 

105 

موانع ساختاری فوق و کم و کیف آنها پیشنهادهایی برای رفع آنها در راستای 

 . گردد میبرای تحقق الگوی پیشرفت ارائه  سازی زمینه

شارکت مردمی، دوگانگی الگوی پیشرفت، ساختار سیاسی، م: ها کلیدواژه

 ملت -ساختاری، شکاف دولت
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: تعمیق با الگوی پایه پیشرفت در حوزه سالمتی ها چالش

 ها علت ای الیهرویکرد تحلیل 

 1مصطفی حسینی گلکار

 چکیده 

سازی در راستای ترویج و اقبال عمومی به  شواهد حاکی از آن است که گفتمان

با موانع متعددی از جمله چالش در  "ی ایرانی پیشرفتسند الگوی پایه اسالم"

ایجاد ارتباط با جامعه هدف مواجه شده است. تحلیل چرایی این اتفاق به طرق 

 تواند مینگاهی انتقادی به متن سند مذکور  الوصف معمختلفی متصور است؛ 

ی پیش رو را نمایان سازد. پس از آنکه متفکران ها چالشزوایایی بیشتر از 

بودن جهان واقع را در کانون نظر خود قرار دادند؛  ای الیهسفه علم فرض فل

مختلف علمی مورد  های حوزهدر  ای الیهگوناگون تحلیل  های مدلاستفاده از 

یکی از  پژوهی آیندهدر  (CLA) ها علت ای الیهتوجه قرار گرفت. مدل تحلیل 

جمله برای ارائه  متعددی دارد؛ که از های ظرفیتاین موارد است. این مدل 

. مقاله حاضر تالش گیرد میمورد استفاده قرار  مسئلهو عمیق از  تر جامعتصویر 

از  ویژه  بهی پیش روی الگوی پایه پیشرفت را ها چالشدارد تا اهم ابهامات و 

واکاوی نماید.  CLAدر نظام سالمت کشور با استفاده از مدل  سازی پیادهمنظر 

به عنوان ابزاری برای  (CLA) ها علت ای الیهاز تحلیل به بیان دیگر، در اینجا 

. ایم کردهتحلیل گفتمان در خوانش سند الگوی پایه به مثابه یک متن استفاده 

                                                 
در سـالمت، دانشـگاه    یپژوهـ  نـده یآ پژوهشکده -ندینوآ قاتیمرکز تحق یپژوه ندهیآ اریاستاد .1

  Golkar.ifsh@gmail.com ،کرمان یعلوم پزشک

mailto:Golkar.ifsh@gmail.com
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سازی سند پایه در  ی پیش روی ترویج و گفتمانها چالشحاصل آنکه بیشترین 

( و اه گفتماندر الیه سوم ) مدت میاندر الیه دوم )ساختارها(، در  مدت کوتاه

  ( خواهد بود.ها استعارهدر الیه چهارم ) بلندمدتدر 

، تحلیل پژوهی آیندهسند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت، : ها کلیدواژه

  ، نظام سالمتها علت ای الیه
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 ایرانی -اسالمی پیشرفت الگوی تحقق های بایسته و الزامات

 3افروز غالمعلی ،2لیلیاو پور نوری رقیه ،1حسینیان سیمین

 چکیده

 و گذاران سیاست ذهن توسعه اندازه به ای مسئله چیه حاضر قرن دوم نیمه در

 بیانگر سو یک از است. توسعه نکرده غولمش ودخ هب را سوم جهان اندیشمندان

 طلسم خواهند می که است فقیر و مانده واپس جوامع یاهایرؤ و آرزوها

 سوی از و سازند رها را خود جهل و فقر باطل دور از و بشکنند را ماندگی عقب

 ،ها ثباتی بی ،ها بیگانگی خود ، ازها سرخوردگی، ها ناکامی از بسیاری منشأ دیگر

 بوده کشورها این در فرهنگی و اجتماعی های دوگانگی و ، تضادهاها وابستگی

 الگوهای کارآمدی عدم غربی، توسعه یها برنامهبه  تقلیدی صرفاً نگاهاست. 

 مکرر های درخواست ایران، داخلی برای مناسب های ظرفیت ،یربومیغ پیشرفت

 اجتماعی های سرمایه و انسانی نیروهای وجود واقعی، نیازهای کسب برای مردم

 سطح افزایش مختلف، های عرصه و سطوح در ایرانیان های پیشرفت کارآمد،

 و بومی رفتپیش الگوی تدوین های زمینه فرهنگی، مناسب شرایط نخبگان و

 -اسالمی الگوی در مداقه و تعمق با .نماید میتوجیه  را آن تحقق های ضرورت

 این در اجتماعی و دینی فرهنگی، مسائل اهمیت به توان می پیشرفت ایرانی

                                                 
 ، شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران شکده علوم تربیتی و رواناستاد گروه مشاوره، دان .1

Hosseins1381@yahoo.com  
شناسـی،   دکتری، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتـی و روان  آموخته دانش :نویسنده مسئول .2

  rnoori@alzahra.ac.ir ،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 ، شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشکده علوم تربیتی و روان استاد .3
afrooz@ut.ac.ir  

mailto:Hosseins1381@yahoo.com
mailto:rnoori@alzahra.ac.ir
mailto:afrooz@ut.ac.ir
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 های تالش بدون سیاسی، و اقتصادی پیشرفت سوی به حرکت و برد پی الگو

 نخواهد پذیر امکان ناسبم فرهنگی و شرایط الزامات نمودن مهیا و فرهنگی

 به پاسخگویی درصدد تبیینی -توصیفی روش از گیری بهره با پژوهش این .بود

 متعالی اهداف پیشبرد دراجرایی  های بایسته و الزامات که است مسئله این

 چیست. پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی و اسالمی نظام

 ایران یسته،باالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،  الزام، :ها کلیدواژه

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهی اجرا  اهی تحقق و ضمانت الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ زمینه                                                                                                  چکیده مقاالت                                                                                                                 

110 

های مهم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با  بررسی چالش

رویکرد نظریه نظم ) استفاده از تجربه کشورهای شرق آسیا

 اجتماعی داگالس نورث(

 1دهی فاطمه سرخه

 چکیده

یی مواجه خواهد بود. ها چالشالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در مرحله اجرا با 

ها و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای آنها یکی از آن ترین مهمشناخت 

های الگو است. در این مقاله از رویکرد نهادی و نظریه نظم  گام ترین مهم

توصیفی است.  -و روش مقاله تحلیلی  اجتماعی داگالس نورث استفاده شده

رانت نامولد نخبگان   مسئلهها حاکی از آن است که حل معضل خشونت،  یافته

معضالت الگو است. نقش نخبگان قدرت،  ترین مهماجرا از  مسئلهو قدرت 

بومی در این راستا بسیار با اهمیت است.  های حل راهدستگاه قضایی و 

ی ها شاخصجنوبی، مالزی و چین در  کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن، کره

و « عدم خشونت و ثبات سیاسی»، «کنترل فساد»، «امنیت حقوق مالکیت»

بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از « اض و پاسخگوییاعتر»

آن است که همه آنها به جای راهبردهای دموکراسی و دسترسی باز سیاسی و 

بازار آزاد و دسترسی باز اقتصادی به شیوه غربی در ابتدای فرآیند توسعه 

همگی برای  . امااند داشتهاقتدارگرا  های حکومتهای بسته سیاسی و  دسترسی

                                                 
 fatemeh_sorkhedehi@yahoo.com ،استادیار دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت. 1
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های مولد از طریق حذف  پیشرفت اقتصادی امنیت حقوق مالکیت بخش

نخبگان قدرت و نیز کنترل فساد را در اولویت  های رانتداوطلبانه و یا اجباری 

اند. نقش دستگاه قضایی و نخبگان قدرت برای رفع سه معضل بزرگ  داشته

است و  یلبد بیحال توسعه(  دسترسی محدود )کشورهای در های نظام

 ها و نهادهای الزم بومی برای طی این فرآیند ضروری است.  حل راه

نظم اجتماعی، رانت، خشونت و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، : ها کلیدواژه

 اجرا
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ارزیابی انتقادی جایگاه مفاهیم دیگرخواهانه در الگوی اسالمی 

 ایرانی پیشرفت

 2امیر حسینی، 1محمد سلیمانی

 کیدهچ

توان  های اسالمی، می با توجه به جایگاه واالی انفاق، ایثار و احسان در آموزه

چنین برداشت نمود که تحقق یک جامعه اسالمی بدون توجه به مفاهیم 

جایگاه دیگرخواهی و  دقیق خواهانه میسر نخواهد شد. از این رو شناخت دیگر

 ه اسالمی جهت ترسیمرفتارهای دیگرخواهانه در مناسبات اقتصادی یک جامع

ضروری است.  اسالمی، -مطلوب پیشرفت ایرانی وضع به رسیدن برای الگویی

 های انگیزه بر تشدید که متعارف اقتصاد در موجود اگر رویکردهای

ها و  مبنای تعریف الگو قرار گیرد، طبیعتاً آسیب مبتنی است، طلبانه  منفعت

نخواهد شد و اگر رویکردهای شده در مسیر توسعه غربی حذف   موانع مشاهده

پوشی از منافع  مبتنی بر دیگرخواهی )تأکید بر منافع کل جامعه و چشم

شخصی در مسیر تحقق اهداف جامعه اسالمی( اتخاذ شود و در مدل و 

ای از  نظر قرار گیرد، مجموعه استراتژی پیشرفت به عنوان یک محور کلیدی مد

تواند به وضعیت بایسته اسالمی  یها طراحی خواهد شد که م تدابیر و سیاست

دهد که در متن سند الگوی  شده در مقاله نشان می  منجر شود. بررسی انجام

                                                 
  ،السالم هیعلاستادیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد؛ دانشگاه امام صادق نویسنده مسئول:  .1

solimani@isu.ac.ir 
 ، السالم هیعلارشد معارف اسالمی و اقتصاد؛ دانشگاه امام صادق  دانشجوی مقطع کارشناسی .2

am.hosseini@isu.ac.ir 
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ایرانی پیشرفت، به مقوله دیگرخواهی توجه کافی صورت  -پایه اسالمی

های  نپذیرفته است. از این رو در بخش پایانی مقاله ضمن ارائه ویژگی

بیر پیشنهادی در این حوزه ارائه شده دیگرخواهی مطلوب، صرفاً برخی تدا

 است.

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، کاالانگاری، دیگرخواهی،   بازار،ها:  کلیدواژه

 ایثار، انفاق
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 -پزشکی ایرانی آموزش پزشکی بر مبنای اصول بنیادین

 محور : رویکردی عملیاتاسالمی

 2طباطبایی شیما، 1فروش ناصر سیم

 چکیده

در اسناد باالدستی سالمت و  تأکیدمورد  های و ارزش وجه به اصول بنیادینبا ت

و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی وعدم تناسب  نگری جامعه های اولویت

، نیاز به الگوی ملی پیشرفت آموزش پزشکی غیربومی ای توسعه های مدل

زاتی دارای تمای ،ها بینی جهان. الگوی پیشرفت بر اساس تفاوت در باشد می

و  "اسالم"و اعتقادات  بینی جهانثر از أدر کشور ما مت ها آرمان است. این

دینی و  بینی جهان. در است "ایرانی"همچنین ابعاد ارزشی و فرهنگی 

اوند و سعادت بشر دارای و با هدف رضایت خدخداباورانه؛ علم همراه با حکمت 

مطلوب و  انداز چشم گیری شکل، سبب این مبنای فلسفی مسلماً .ارزش است

بالقوه و  های توانایی، متناسب با کارآمدانه و ی نوآورنتیجه ارائه راهکارها در

 به حاضر . مقالهشود می مختلف آموزش پزشکی های در عرصهبالفعل کشور 

 در و آن فلسفی مبانی برخی تحلیل اصول بنیادین پزشکی ایرانی اسالمی و

شکی ایرانی اسالمی در آموزش برای تحقق الگوی پز رو پیش مسیر نهایت

                                                 
 یسرئعضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، . 1

 گروه قرآن؛ عترت و سالمت فرهنگستان علوم پزشکی
مرکز تحقیقات اخالق و حقوق  -گروه آموزش پزشکی -نویسنده مسئول: پژوهشگر پسادکترا. 2

 Shtabatabai@yahoo.com، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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پزشکی  تحقق های راهتعیین  ،هدف این تحقیق. است پرداخته پزشکی کشور،

در ، در اسناد باالدستی( تأکیدمورد می در نظام آموزش پزشکی )ایرانی اسال

جامعه، ارتقای  و ارتقای سالمت همه جانبهجهت افزایش پاسخگویی اجتماعی 

 کاربردی این تحقیق های یشنهادپایت نهدر . مرجعیت علمی است و عدالت

را  پزشکی ایرانی اسالمی در آموزش پزشکی عملی کردن اصول بنیادین های راه

 .نماید میارائه 

 ، راهکارهایادینبناسالمی، آموزش پزشکی، اصول  -الگوی ایرانی :ها کلیدواژه
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 آمیز موفقیت اجرای و مشارکت مردمی میزان ی رابطه بررسی

 پیشرفت اسالمی نیایرا الگوی

 1نیا سیداحمد شایان

 چکیده

 نشان خوبی به مختلف مواقع در مشارکت برای را خود نقش امروز به تا مردم

 ضمانت شد و پیشرفت تدوین اسالمی ایرانی الگوی وقتی بنابراین. اند داده

 و شود می مربوط مردم به الگو از یهای بخش مشخص شد که کرد پیدا اجرایی

هدف از تحقیق حاضر  باشند. داشته مشارکت آن کردن عملیاتی رد باید آنها

 ایرانی الگوی آمیز موفقیت اجرای و مردمی مشارکت میزان ی رابطه بررسی

نفر از دانشجویان  351پیشرفت بوده است که بدین منظور  اسالمی

ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران به کمک  کارشناسی

گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه  و روش نمونه مورگانفرمول جرسی و 

 آمیز موفقیتمیزان مشارکت و اجرای  گیری اندازهتحقیق انتخاب شدند. برای 

الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. 

خبرگان این حوزه رسیده و میزان  تائیدروایی محتوایی این پرسشنامه به 

قرار گرفت. در پایان  تائیدیایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد پا

نتایج حاصل به کمک آزمون استنباطی ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل 

 اجرای موفق مردمی و مشارکت میزان قرار گرفته و نتایج نشان داد که بین

                                                 
 فیروزکوه، واحد اسالمی زادآ نشگاهدا صنعتی، مدیریت گروه استادیار. 1

sheibat@yahoo.com 
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 اجرای و رضایت همچنین بین .دارد وجود رابطه اسالمی ایرانی پیشرفت الگوی

 مشاهده نشد، اما بین داری معنی رابطه پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی موفق

 رابطه پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی موفق اجرای و عقیده در اختالف

 مشاهده شد. داری معنی

  پیشرفت الگوی ایرانی اسالمی اجرای ،مشارکت مردمیها:  کلیدواژه
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الگوی اسالمی ایرانی اخالق  پایش تحقق تبیین راهبردهای

  پزشکی در آموزش پزشکی

 2فروش ، ناصر سیم1یشیما طباطبای

 چکیده

توسعه و  های برنامه د باالدستی از جمله قانون اساسی،با توجه به حمایت اسنا

 -بر موضوع اخالق انسانی تأکید نقشه جامع علمی کشور از توسعه اخالق و

بر  تأکیدقام معظم رهبری در حوزه سالمت و اسالمی در سند ابالغی م

ایرانی  -منابع غنی اسالمی همچنین با توجه به ،اخالقی و معنوی های ارزش

و رشد تقاضا برای ارتقای کیفیت اخالقی آموزش و مرتبط با اخالق پزشکی 

نظام سالمت فرصت طالیی برای  نفعان ذیپژوهش در جامعه پزشکی و کلیه 

 اسالمی ایرانی اخالق پزشکی در کشور فراهم است و با الگوی سازی نهادینه

تجلی یافته  ایران اسالمی جمهوری پزشکی در اخالق راهبردی تدوین برنامه

 کمبود هنوز متأسفانه، ها تالشی موجود و تمامی ها فرصت رغم علیاست. 

ارتقای  در زمینه موجود های شکاف رفع برای کاربردی و عینی های برنامه

 ایرانی در نظام آموزش پزشکی کشور -مبتنی بر منابع اسالمی شکیاخالق پز

اهداف  تحقق و دستیابی برای شد سعی مطالعه این در .خورد می به چشم

                                                 
مرکز تحقیقات اخالق و حقوق  -گروه آموزش پزشکی -پسادکترا نویسنده مسئول: پژوهشگر .1

 Shtabatabai@yahoo.com، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پزشـکی، رئـیس    پزشکی شهید بهشتی، عضو پیوسته فرهنگستان علـوم  استاد دانشگاه علوم .2

 گروه قرآن؛ عترت و سالمت فرهنگستان علوم پزشکی
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به اسناد  توجه با ،ای حرفهابالغی سالمت در زمینه ارتقای اخالق  های سیاست

 و رصد های شاخص ،پزشکی اخالق راهبردی های برنامهو باالدستی مرتبط 

 و ارزیابی تحقق الگوی اسالمی ایران اخالق پزشکی در آموزش پزشکی

 و احصای تعیین راهبردها برای .شود معرفی الزم، مداخالت ترین مهم

 ایرانی اخالق پزشکی و -یی اسالمیدستیابی به چارچوب مبنا های شاخص

و  مستندات مرور ازپزشکی در نظام آموزش پزشکی  ای حرفهاعتالی اخالق 

از  استفاده با ها یافته نهایت گردید. در استفاده ل کیفی اسناد باالدستیتحلی

 .گردید بندی طبقهچارچوبی  تحلیل روش

 ،پایش ،آموزش پزشکی ،اخالق پزشکی ،ایرانی -اسالمی ،الگو: ها کلیدواژه

 تحقق 
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 توسعه به مثابه خلق و مدیریت جهان سوم

 سازی توسعه نی گفتمانرویکرد انتقادی اسکوبار به تجربه جها

 1پور جمال عبداله

 چکیده

ایده توسعه که با عنوان استراتژی و ابزار بهبود و بهگشت اجتماعی مطرح 

ای که از آن به  رو شده به گونه ههای اخیر با انتقادات فراوانی روب است، در دهه

مثابه گفتمانی اروپامحور، یک نوع استراتژی تحکیم قدرت و کنترل اجتماعی 

درن و در مجموع تهدیدی برای استقالل و آزادی جهان غیرغربی و زمینه م

شود. منتقدان ایده توسعه که به پساتوسعه  انسان یاد می های یسرخوردگ

پردازان  اشتهار دارند، در پی تجدیدنظر در این ایده هستند. اسکوبار از نظریه

خلق و مدیریت شناسی، توسعه را به مثابه گفتمانی که در پی  برجسته مردم

جهان سوم است، مطرح کرده است. وی با کالبدشکافی این گفتمان و تحلیل 

سازی توسعه از نظر شرایط تاریخی پدیداری آن، ساختار و نحوه  تجربه گفتمان

سازی مبتنی بر  استقرار و تثبیت آن در جهان سوم )سازوکارهای گفتمان

ن نتیجه دست یافته که ای نمودن و نهادسازی(، به ای مندی، حرفه لهئمس

گفتمان توسعه پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده و با استقرار و تثبیت خود 

نیافته قلمداد کرده و با استراتژی توسعه آن   در جهان سوم، این جهان را توسعه

را در ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و سیاسی نظارت و مدیریت 

                                                 
 ،استادیار گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو. 1

jabdollahpour@nri.ac.ir  

mailto:jabdollahpour@nri.ac.ir
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 های استراتژیگفتمان بدون مقاومت نبوده و با کند. به نظر اسکوبار این  می

ها تالشی در جهت بازگشت  ست. این پادگفتمانا رو همقاومتی جهان سوم روب

به وضعیت واقعی پیشرفت بر اساس اصول فرهنگی و بومی و محو پیامدهای 

مخرب توسعه هستند. به طور کلی اسکوبار تصور دنیای ورای توسعه و پس از 

کند. از جمله دستاوردهای این  نظریه و عمل جستجو میجهان سوم را در 

سازی  پژوهش فارغ از محتوای غیرانسانی توسعه غربی، شناخت تجربه گفتمان

های مشارکتی مردمی در اجرای الگوهایی است که  های توسعه و روش برنامه

نقطه مقابل توسعه غربی قرار دارد. بنابراین با رویکردی انتقادی و مبتنی بر 

ها به عنوان روشی  توان از این یافته ایرانی پیشرفت می -میهیت الگوی اسالما

های تبدیل الگوی پیشرفت به گفتمان ملی و نظام  در تبیین الزامات و بایسته

  انگیزشی مطلوب در اجرای آن استفاده کرد.

سازی، توسعه به مثابه خلق و  گفتمان توسعه، پساتوسعه، گفتمان: ها کلیدواژه

ایرانی، پادگفتمان، مشارکت  -پیشرفت اسالمیالگوی ت جهان سوم، مدیری

 مردمی
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لزوم حفظ و تقویت فرهنگ و سنن بومی و محلی در دستیابی 

و اقتصاد مقاومتی )مطالعه موردی: نگاهی بر  زا درونبه توسعه 

خراسان مردم مصادیق کار و تالش اقتصادی در ادبیات عامه 

نق تولید و تقویت روحیه کار و تالش ی جهت روهای آموزه -جنوبی

 ( جامعه ایراندر 

 3محمدی فرنوش گل ،2محمدی ، فرناز گل1محمدی فرهود گل

 چکیده

زیادی بر پیشرفت و رفاه مردم ایران با  تأکیددر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

اسالمی ایرانی موجـود در جامعـه کشـورمان     دار ریشهتوجه به فرهنگ اصیل و 

جویانه و منفعت طلبانه  فرهنگی که بر خالف فرهنگ مصرفی و لذتشده است. 

واالی انسـانی و   هـای  ارزشافتـه غربـی بـر حفـظ     ی توسـعه جوامع به اصـطالح  

 یاللهـ  فـه یخلشکوفایی شخصیت انسانی مردم و در نهایت دستیابی به جایگـاه  

تـون  زیادی دارد. در این فرهنگ اسالمی ایرانـی از م  تأکیدانسان بر روی زمین 

موجود از قبل از اسالم تا اکنون اهمیت بسیار زیادی به ارزش کـار و تـالش در   

و رشد شخصیت افراد داده شده است که این اهمیت و ارزش زیـاد   گیری شکل

 حتمـاً الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت      هـای  برنامهدر متون و  بایست میکار 

و  یفنـاور ابی به علـم و  رعایت و مورد توجه جدی قرار بگیرند. و در کنار دستی

                                                 
استان  بسیج اساتید و عضو -استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندنویسنده مسئول:  .1

  GOLMOHAMMADI@IAUBIR.AC.IR، خراسان جنوبی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -یپزشک رواناستادیار و فوق تخصص  .2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( -استادیار و متخصص دندانپزشکی .3
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و سـنن   هـا  ارزشبسـیار زیـادی نیـز بـر حفـظ       تأکیدصنعت کشورهای غربی، 

تاریخی و فرهنگ بومی و محلی خود داشته باشیم و در برابـر خودبـاختگی در   

و سنن تاریخی و فرهنـگ بـومی خودمـان     ها ارزشمقابل فرهنگ غربی و نفی 

. مـردم  سـت ا همتـا  یبجهان  فرهنگی که قدمت و اصالت آن درمقاومت کنیم. 

 عنـوان   بـه و متدین منطقه خشک و کم آب خراسان جنـوبی نیـز    کوش سخت

ی از منـد  بهـره بخشی از ملت ایران دارای فرهنگی غنی و کهـن هسـتند. هنـر    

با چاشنی صبر و مقاومت و پشـتکار در برابـر مشـکالت و نامالیمـات      ها حداقل

شاخص ایـن مـردم اسـت کـه      های گیویژبرای تولید و تدبیر اقتصاد زندگی از 

خود مصداق بارزی از جهاد است. این ویژگی برجسـته مردمـان دیـار خراسـان     

از جمله در ادبیات و اشـعار  و  رسومشانفرهنگ و آداب و  یجا یجاجنوبی در 

. صبر و قناعـت، ایمـان و خداترسـی بـه     شود میایشان دیده  های المثل ضربو 

 ناپـذیر  خسـتگی انه تالش و کوشش پیگیـر و  توهمراه خلق و خوی مهربان، پش

مردم این دیار است. مردمی که در مناطقی خشک و شرایط سخت جغرافیـایی  

  بـه آنـان را   توانـد  مـی کـه   انـد  بردهزیبا حداکثر بهره را  دیو عقابا توکل بر خدا 

گران عرصه اقتصاد و زندگی معرفی کند. بـا ایـن   از جهاد ای نمونهالگو و  عنوان

از ایـن ادبیـات غنـی و شـیرین      ای گوشـه ر این پژوهش سعی شد تـا  اوصاف د

و جهادگونه مردمان این دیار  وقفه بیعامیانه و محلی که نمایانگر روحیه تالش 

شود و در انتها  آوری جمعبررسی و « کار و تالش و تولید اقتصادی»در موضوع 

الگـوی اسـالمی   نی با توجـه بـه مبـا    ها پیشنهادو  گیری نتیجهمقاله نیز به ارائه 

 .شود میپرداخته  ایرانی پیشرفت

، فرهنـگ  کـار ، الگوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت   آیات و احادیث، : ها کلیدواژه

 خراسان جنوبیعامه، روستا، 
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 آن بر فضای ایران تأثیر ماشین تولید فقر و

2حسین غضنفرپور، 1طیبه محمودی محمدآبادی
 

 چکیده 

تلویحی به  طور  بهو در سه بند  صریح طور  بهد منشور گام دوم انقالب در دو بن

موضوع عدالت در جامعه اشاره دارد. به همین خاطر اندیشکده آمایش بنیادین 

مبادرت کرد که  در سال گذشته، به بررسی موضوع عدم تعادل فضایی در ایران

اشاره دارد و آن اینکه تولید فقر و شکاف  تأملقابل  ای نکتهنتایج حاصل به 

عصر ما سیری همواره فزونی داشته مولود ماشین  اغنیا که در فقرا و بین

 تواند می. این نتایج کند میبه تولید فقر مبادرت  ست که ماهیتاًتری ا بزرگ

 های نابرابریید با حداقل در آن زمان ایران با"که  1444گزاره بند اول افق 

روش  که بارا پشتیبانی عملی نماید. این مقاله  "شودفضایی همراه 

پدیدارشناسی با رویکرد تحلیل متن ژانت تدوین شده، سعی دارد زمینه تحقق 

 حاصله از بررسی یجنتاچنین اهدافی را در حوزه آمایش بنیادین تشریح و 

مکانیسم عملکرد تاریخی توسعه رخ داده است را مورد بحث قرار دهد. نتایج 

 حاصل از این تحقیق حکایت از آن دارد که: 

 نظری توسعه است. های اندیشهاخت مکانیسم تولید فقر، مقدم بر شن *

                                                 
 ،پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان. نویسنده مسئول: 1

Taybeh.mahmoodi@gmail.com 
  دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان. 2
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الگوی سلسله  بر اساس* ساختار مدیریت اداری کشور که در زمان پهلوی اول 

افتراق آفرین و عامل اصلی در دو قطبی شدن جامعه،  یتاًماهمراتبی تغییر یافت 

 ت. افزایش فاصله فقر و غنی و عدم تعادل فضایی در ایران بوده اس

ایران از الگوی  اداریایران در گرو تغییر ساختار مدیریت  * تعادل فضا در

 در واحدی سرزمینی است. ای شبکهسلسله مراتبی به الگوی مدیریت 

 ای شبکهمرجح بودن مکانی در توزیع درآمدهای ملی در الگوی مدیریت  *

 .دیاب میوسعت تغییر  -بر اساس شاخص جمعیت ها اختصاص جدید، ملغی و

 ای شبکهآمایش سرزمین، پدیدارشناسی، تعادل فضایی، الگوی : ها کلیدواژه

 مدیریت
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محور  محله همبسته جامعهاحیای انگیزش اجتماعی به سوی 

 نقش الگوی اصیل اسالمی در حق بر فضای محاذی زمین  بر اساس

 االسالم با منابع روایی دیگر( )بررسی تطبیقی کتاب دعائم

 1اری قمیمسعود ن

 چکیده

در این پژوهش، یکی از مبانی اسالمی مغفول مانده برای انگیزش اجتماعی به 

محور و رشد همبستگی اجتماعی ارائه و بحث شده  سمت الگوی سکونت محله

قرار خواهد داد.  تأثیرشهری را تحت  ریزی برنامهو  گذاری قانوناست که مبانی 

تطبیقی با  صورت  بهتی در عالم اسالم شهر سنّ ویژه  بهبررسی محیط مصنوع و 

های اخیر  قواعد فقهی، بخشی از ادبیات شهرسازی و معماری اسالمی را در دهه

روایات و نیز  ویژه  بهمواجهه با متون دینی و  نحوهبه خود اختصاص داده است. 

فقهی مزبور و اکتفا به روابط پالن، ضرورت  مسائلغفلت از وجه فضایی 

کند. در این راستا، یکی از کتب  ت را در این گرایش مطرح میرویکردی متفاو

دهد و روایات مندرج در  پایه تحلیل را شکل می -«دعائم االسالم» -فقه روایی

از این کتاب، به عنوان منبع اصلی )در کنار دیگر منابع فقه « بنیان»فصل 

یرد. گ روایی شیعه( برای بررسی موضوع خاص مقاله مورد استفاده قرار می

نمایاند که  ماحصل این بررسی، ساختار مالکیتی متفاوتی را در این روایات می

مالکیت تمام فضای مزبور به زمین، آن را در مالکیت عمومی )یا  احالهجای ه ب

                                                 
  msnarighomi@ut.ac.ir، پسران قم دانشکده، یا حرفهو  یفناستادیار دانشگاه . 1
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و برای افراد )اعم از مالک زمین محاذی یا  گیرد میمالکیت خدا( در نظر 

ست که ا بنا، تنها یکی از آنهادهد که حق  ای قرار می مجاور( حقوق چهارگانه

 -شود و سه حق دیگر مالکیت فضا تابع آن )و نه تابع زمین( قرار داده می

دو حق  ویژه  بهشود، که  به موازات آن طرح می -برخورداری از دید، نور و باد

هایی را بر حق بنا که در انحصار مالک  (، محدودیتیطینور محاخیر )باد و 

 ند.ک زمین است، اعمال می

شهر اسالمی، حقوق فضایی، دعائم االسالم، فقه ، ای محلهروابط : ها کلیدواژه

 روایی، فضای محاذی زمین

 



 

 

 محور ششم:

تحقق و  های زمینه

اجرای الگو؛  های ضمانت

 حوزه اجتماعی و سالمت

 بخش دوم:

 پوستر هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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پایش  یلتسه موتور محرک اطالعات و ارتباطات فناوری

 )تجارب ملی و جهانی( پیشرفت های برنامه

 2ابوالقاسم سرآبادانی ،1فاطمه اخوان

 هچکید

 فناوری از یمند بهره جهانی و ملی تجاربدر این پژوهش به دنبال بررسی 

پیشرفت  های برنامهو  ها سیاستدر تسهیل و پایش  اطالعات و ارتباطات،

قیقات مختلف در این زمینه هستیم. لذا به بررسی و مطالعه تح کشورها

پرداختیم و در ادامه به بررسی اهداف توسعه پایدار و رابطه آن با فناوری 

 و معیارهای آن اشاره شده است. توسعه فاوا های شاخصاطالعات و ارتباطات و 

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و وجه تشابه و  قرار دادنبا توجه به محور 

گاه به انسان و مقوله اصلی تفاوت در نه پایدار دارد تمایزاتی که با مفهوم توسع

بر همین اساس مدل مفهومی پیشرفت با  .معنویات است ،و توجه به اخالقیات

اطالعات و ارتباطات تدوین و ارائه شده است که این مدل  ی از فناوریمند بهره

. کند میپیشرفت و ارائه خدمات را ارائه  های برنامهدر شش گام روند رسیدن به 

و اهداف  ها سیاستراهبردی با توجه به تدابیر و  ریزی برنامهضرورت  ها یافته

 المللی بینهای پیش رو ملی و انداز چشم، رسالت و ها مأموریتمشخص شده و 

دارد که به همین منظور ابعاد پیشرفت به دو گروه  ی از فاوامند بهرهپیشرفت با 

                                                 
 ،واحد تهران مرکزی -دانشگاه آزاد اسالمی، ادانشجوی دکتر. نویسنده مسئول: 1

f63akhavan@gmail.com 

 a.sarabadani@modares.ac.ir ،ت مدرسدانشگاه تربیاستادیار . 2
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و به  شوند می بندی طبقهو دو شاخص ی و چهار عرصه افزار نرمو  افزاری سخت

پایش روند پیشرفت و ارائه خدمات با  پیشرفت، ییاجرا یابزارها کمک

و به  حاضر از نوع پژوهش توصیفیپژوهش  .گردد میی از فاوا تسهیل مند بهره

نیز برای خبرگان  اتنظرای انجام شده است و از  کتابخانهاسناد  مطالعه روش

 استفاده شده است.با شـرایط کشور  ارائه راهکارهای متناسب

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، اطالعات و ارتباطات،  فناوری: ها کلیدواژه

  شاخص توسعه فاوا اهداف توسعه پایدار،
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 جذبی بردهاراهو  فرار مغزها فراتحلیل مهاجرت نخبگان و

 (شناختی جامعه)یک مطالعه فراتحلیلی و  نیروی انسانی نخبه

2، قاسم آزادی احمدآبادی1سیدمهدی آقاپور
 

 چکیده

تحقق و ضمانت اجرای الگوی  های زمینهو  ها شاخص ترین مهم، یکی از شک بی

گیری از فرار مغزها خبگان و جلون یریکارگ  بهاسالمی ایرانی پیشرفت، جذب و 

تحقیـق   ایـن  عنـوان . باشـد  مـی اصـولی و قابـل اجـرا     هـای  سیاستاز کشور با 

فـرار  و  نخبگانمهاجرت نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از  دهای جذبراهبر»

 انجام شده است. (Meta-Analysis) یاست که با روش فراتحلیل« مغزها

مطالعـاتی   نتـایج هدف فراتحلیل نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب 

 ننخبگـا مهاجرت  نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از جذب» ینهزماست که در 

 48 ادغام نتایجبررسی و  با صورت گرفته است. این فراتحلیل که« فرار مغزها و

 شناختی روشد. در بُعد رو محتوایی دا شناختی روشاثر علمی انجام شد دو بُعد 

های نظری و راهکارهای  انباشت خوبی از ایده ،مطالعاتاین نتایج نشان داد که 

عدم سـازگاری بـین    مانند دارند یزن اشکاالت متعددی ولی کنند عملی ارائه می

ی از برخـ بدیهی بودن  ،اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها

                                                 
 aghapour@ut.ac.ir ،دانشیار دانشگاه تهران. نویسنده مسئول: 1

 ، کشور یعلم استیمرکز س یعلم ئتیه عضوی و شناس علم اطالعات و دانش یدکترا. 2
Azadi_gh@yahoo.com 
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مناسب نبـودن   ،تجزیه و تحلیل یشرفتهپهای  عدم استفاده از تکنیک ،ها فرضیه

 ...نظری و  های روشاتکا به  ،حجم نمونه

مطالعـات و   اجمـالی  یشناسـ  آسیبمحتوایی نیز این فراتحلیل پس از  جنبهاز 

نتایج با اهـداف پـژوهش، ضـعف     اندک مشخص نمودن مشکالتی چون تناسب

در جستجوی تئـوری مشـترک و    ...ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و 

آثـار مبتنـی   درصد  6/39بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید 

هـای نظـری مشـابه و     مـوزه آ بـر  یمبتندرصد  4/37دافعه و  -بر تئوری جاذبه

تکیـه   هـا  یتئـور درصد آثار به سـایر   6/16اند. در درجه سوم  مرتبط با آن بوده

اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسـعت   کرده

های آنها چون  توان از آموزه دافعه دارد می -و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه

 به عنوان مکمل بهره گرفت.« هاچرخش مغز»مبحث 

 255% از 72راهکارهــای پیشــنهادی، ایــن تحقیــق نشــان داد کــه   زمینــهدر 

اند. این  % آنها قابل اجرا و شفاف28شفاف و کلی و تنها پیشنهاد ارائه شده، غیر

رد   المللـی، ملـی )کـالن( میـانی )     بـین  راهکارها به چهار سطح سـازمانی( و خـر

. در این میان تأکید اصلی محققـان بـر راهکارهـای    دشون می)بازیگران( تقسیم 

  دولت( بوده است. -کشور -سطح ملی )جامعه

این پدیـده چیـزی    شناختی جامعه، علل و عوامل بنیانی و پژوهشگراز نظر این 

رعیتـی در زوایـای نظـام     -بـودن نگـرش پوسـیده اربـاب     دار ریشـه نیست جـز  

جناحی و سیاسـی، زخـم عمیـق     و ای قبیلهاجتماعی ایران، وجود فضای رفتار 

نـاب   هـای  آموزه اشرافیگری و ذهنیت متحجر ژن برتری، در محاق قرار گرفتن

 ویـژه   بـه قشـری و ارتجـاعی، و    های سنتنشکن  یها قالباسالمی و قرآنی، در 
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 ایران )به تعبیـر امـام خمینـی    نژاد آریاییباالی مردم  های قابلیتنادیده گرفتن 

شـعاری   ویـژه   به(، و یرکبیرام خان یتقازی ایران، میرزا )ره( و سردار بزرگ نوس

خدادادی جوانان هوشمند ایرانی و عـدم سـپردن    برخورد کردن با استعدادهای

نقش تعیین کننده به آنها همانند دوران انقالب و دفاع مقدس، و علل و عوامل 

اساسـی و   دیگر، که همه آنها را باید به گونـه  شناختی جامعهفرهنگی و  بار زیان

اخیر  های دههکه در  بار زیانیکپارچه کالبدشکافی نمود. همه این آفات و موانع 

پدیـده   گیـری  شکل و موجب شتاب مهاجرت نخبگان ایرانی به کشورهای غربی

و اثرگـذار   ای ریشـه یک شاخص و عامل  شوم فرار مغزها در ایران شده است از

مـدیریت و اداره   قرار گرفتن که همانا گیرند می سرچشمه شناختی جامعهدیگر 

دو تابعیتی ناالیق و اشرافی مـنش   یباالدستکشور در دست بسیاری از مدیران 

نسبت به سروری و آقایی این ملت سـرافراز و تمـدن    تفاوت یبو  صالحیت یبو 

و  ای ریشـه . لذا بـا توجـه بـه ایـن نگـرش      باشد میساز در عرصه تمدن جهانی 

شناسـانه، برخـورد اصـولی و بـا      علل و عوامل آسیب، باید با این شناختی جامعه

مقالـه بـا    نیـ ا نیمعـ  یهـا  گـزاره مشخص و  یشنهادهایپ برنامه صورت پذیرد.

مهم  اریبس یبیآس دهیپد نیاز ا رفت برون یدر راهکارها شناختی جامعه کردیرو

مقاله بـه گونـه مفصـل و     انیدر پا یبرنامه عمل 9و  استیس 7 ارائهبا  ران،یدر ا

 آورده شده است. قیدق

علل و  پیشرفت و توسعه، نخبگان، مهاجرت، فرار مغز، فراتحلیلی،: ها کلیدواژه

 گری مدیران آفات، اشرافی
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 یاجتماعبر اخالق کار در نهادهای  مؤثرتبیین عوامل 

 2سیدکاظم کاظمی، 1طاها عشایری

 چکیده

از حیث  ر همان اخالق شغلی، مسئولیت اخالق فرداخالق کازمینه و هدف: 

کوشی، ارج  سخت چونیی ها یژگیوشغلی در سازمان مربوطه است که دارای 

به کار و  تعهدنهادن به کار و تالش، روحیه همکاری و مشارکت در کار، تعلق و 

گیری از منابع، خالقیت و  جویی در بهره ، صرفهیریپذ تیمسئولوظایف شغلی، 

نظم و دقت در کار، ابتکار عمل داشتن، خودگردانی و تسلط به کار، 

بودن، درستکاری و پرهیز از تقلب و فریب و مفاسد  قول خوشو  یشناس وقت

-اجتماعی مؤثراساس هدف این پژوهش تبیین عوامل  نیا بر است.اقتصادی 

 است. لیتحل فرای با روش اجتماعفرهنگی بر اخالق کار در نهادهای 

این روش،  کمی است. هدف -: مکانیسم اجرای پژوهش فراتحلیلروش

مطالعات صورت گرفته در یک  یساز کدستو ی مند نظامی، مرور بخش انسجام

نمونه سند  27پژوهش که  35حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 

 آن انتخاب شدند. تأثیرترکیب و شناسایی میزان  هدف باپژوهشی 

 به عنوان اخالق کار های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که یافته ها: یافته

(، Effect size=439/0متغیر وابسته اصلی تأثیرپذیر از متغیر عوامل شغلی )

                                                 
  t.ashayeri@gmail.com، ، دانشگاه کاشانیشناس جامعهدانشجوی دکتری . 1

  ،ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان دانشجوی کارشناسینویسنده مسئول:  .2
s.kazemi130@gmail.com 
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عوامل  (،Effect Size=268/0) داری دین (،Effect Size=281/0) عوامل روانی

سبک  (،Effect Size=210/0) سازمانی (،Effect Size=202/0) تعهدی

اعتماد  (،Effect Size=211/0عدالت ) (،Effect Size=326/0حکمرانی )

(326/0=Effect Size )( 276/0سرمایه اجتماعی=Effect Size)  در بوده و

و  Effect Size ،413/16=Z=3595/0اند  متغیرهای فوق توانسته مجموع

003/0= Sig .از اخالق کار را تبیین نماید 

اخالق کار، حکمرانی، اعتماد اجتماعی، روح جمعی، مشارکت  :ها کلیدواژه

 شغلی
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قومی در جامعه  گذاری سیاستی الگوی مطلوب ها بایسته

 )ره(( )از منظر امام خمینی آرمانی اسالمی

 1محمدرضا غالمی

 چکیده

قومی در  گذاری سیاستی الگوی مطلوب ها بایستهمقاله حاضر به تحلیل 

. برای این پردازد میاندیشه امام خمینی )ره(  جامعه آرمانی اسالمی بر پایه

ی از نظریه گفتمان الکالو و موفه به عنوان چهارچوب نظری و از روش بررس

تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف به عنوان روش تحقیق بهره گرفته شد. 

امام  های سخنرانیشامل  شود میپرداخته  ها بدانی که در این تحلیل های داده

ین ا بندی فصلتحقیق حاکی از آن است که م های یافته)ره( بوده است. 

گفتمان در بیانات امام )ره( به شرح ذیل بود: دال مرکزی گفتمان حاکم بر 

اسالمی بوده است.  های آموزهسیاست قومی در اندیشه امام )ره(، وحدت بر پایه 

از مواردی نظیر برابری همه اقوام، برادری، خدمت کردن به  توان می همچنین

 ناوری یاد کرد. ش های دالبه عنوان  گرایی قومهمه اقوام و نفی 

، دال مرکزی، بندی فصلسیاست قومی، تحلیل گفتمان، م: ها کلیدواژه

 شناور یها دال

 

 

                                                 
 mgholami2014@yahoo.com، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیالن .1
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 یسو  بهپیشرفت؛  الگوی اجرای یها بایسته و الزامات

 حکمروایی خوب شهری

3، پرویز آقایی2، بتول حسینی تلی1کالجی گر کوزهلطفعلی 
 

 چکیده

نوینی  های روشزمند رویکردها و نیا ای جامعهاجرای الگوی پیشرفت در هر 

و پیامدهای  ها چالش. با بروز باشد میاست که متفاوت از روال ناکافی گذشته 

منتج شده از مدیریت ناگوار شهری در اغلب کشورهای جهان، مفهوم 

 ترین جدیپایانی هزاره دوم به یکی از  های سالحکمروایی خوب شهری در 

و  ها مشی خطدل شد که با ارائه مداخله در مدیریت شهری ب های روش

کالن در حوزه تئوری و اقدامات عملی در حوزه عمومی بیش از  های سیاست

ضمن  تواند میپیش مورد توجه قرار گرفت. حکمروایی خوب شهری 

جانبه شهری ارائه دهد.  شناسی، راهبردهای مشخصی برای پایداری همه مسئله

هوم حکمروایی خوب شهری، ابتدا به در همین راستا این پژوهش با تکیه بر مف

آن پرداخته و در نهایت ارتباط آن با الگوی  های مؤلفهو  ها شاخصبررسی 

پیشرفت تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به 

مشخصی  های سیاستمفهوم حکمروایی خوب؛الزم است ابزار، منابع، قدرت و 

                                                 
  ،شهری، دانشگاه شهید بهشتی یزیر برنامهدکتری، . نویسنده مسئول: 1

kozegarkaleji@gmail.com 
  ،6 دکتری، دانشگاه آزاد تهران، آموزش و پرورش منطقه دانشجو. 2

hoseini1351@yahoo.com 
  دانشجو دکتری، دانشگاه شهید بهشتی. 3
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توسعه راستین را به بار آورد، زیرا از  نهایتاًوان و با کاربست آن بت گرد هم آمده

تمامی منابع بخش دولتی، خصوصی و مردمی برای رفع نیازهای اجتماع و 

 .گیرد میبهره  زیست محیط حفظ

 الگوی پیشرفت، حکمروایی خوب شهری، توسعه: ها کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محور هفتم:

تحقق و  های زمینه

اجرای الگو؛  های ضمانت

 زیست محیطمایش و حوزه آ

  بخش اول:

 شفاهی هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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راهبردهای وزارت  اصالح وظایف و ضرورت ؛ایران کشاورزی

 پژوهشی کشاورزی  سساتؤم و ها دانشگاهجهاد کشاورزی، 

 2یعباسعلی زال ،1طلب یروزحسن محمد

 چکیده

در ارتباط با  ویژه  به ی بسیار مهم و اساسیها چالش با آینده در ایران کشاورزی

 گرم و اقلیم تغییر ،ها بوم زیست و خاک لودگیآتخریب و  آب، محدودیت منابع

الی  1392 های سال است. بررسی تولید گندم کشور در رو هروب شدن کره زمین

 افـزایش  امکـان  هنـوز عملکـرد گنـدم پـایین اسـت و      که دهد یم نشان 1397

 هـای  نهـاده  از یور بهـره  افزایش مزارع وعملکرد این محصول با مدیریت بهینه 

 بـا  ایـران  در بـاغی  و زراعـی  عملکرد سایر محصوالت دارد. مقایسه وجود تولید

 ایـن  عملکـرد  کـه  دهـد  یمـ  نشـان  جهـان نیـز   پیشـرفته  کشورهای از تعدادی

 هزینـه  و پـایین  یور بهـره . باشـد  مـی کمتر  مراتب  به محصوالت در ایران هنوز

 بـه  زیـاد  های یارانه پرداخت رغم علی کشاورزی در ایران محصوالت تولید باالی

کشاورزی  برداران بهره و کشاورزان که دهد می نشان آب و انرژی بخش در ویژه 

 وری بهـره  افزایش و پایدار مدیریت برای نیاز مورد فناوری و دانش از ابزار، هنوز

 طـور  بـه  ایران که حالی است در نیستند. این برخوردار تولید عوامل و منابع از

                                                 
دانشیار  -، امنیت غذایی و منابع طبیعیزیست یطمحدبیر اندیشکده آب، نویسنده مسئول:  .1

  mroozitalab@gmail.com ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

استاد پردیس کشاورزی و  -، امنیت غذایی و منابع طبیعیستیز طیمحیس اندیشکده آب، ئر. 2

 منابع طبیعی دانشگاه تهران
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 هیئتسسات پژوهشی و تعداد اعضاء ؤم و دانشکده بیشترین تعداد داری نسبی

و سالیانه هـزاران دانشـجو    باشد می جهان کشاورزی در التحصیالن فارغ و علمی

مختلف علوم کشاورزی و منـابع طبیعـی در سـطوح کارشناسـی،      های رشتهدر 

تعـداد زیـادی از    متأسـفانه کـه   شوند می یلالتحص فارغدکتر  و ارشد کارشناسی

 آنان قادر به پیدا کردن شغل مناسب نیستند.

وظـایف و راهبردهـای وزارت جهـاد کشـاورزی و      ضرورت اصـالح  مقاله این در

پژوهشی کشـاورزی   سساتؤم عالی و آموزش مراکز همچنین ساختار و وظایف

 خـش کشـاورزی و ب  یدکننـدگان تولو  هـا  تشکلبرای افزایش نقش و اختیارات 

آنان در انجـام تحقیقـات و    گذاری سرمایهافزایش مشارکت و  خصوصی با هدف

طیـور سـازگار بـا     ،دام ،فنی و تخصصی برای تولید بذر، نهال های شرکتایجاد 

 شـیمیایی،  و مـواد شرایط مناطق مختلف کشور و همچنین تولید کود، سـموم  

 تـأمین  همچنـین و  المللی بینمورد نیاز کشور طبق استانداردهای  ..واکسن و .

ی و پایداری تولید محصوالت ور بهرهافزایش  منظور به خدمات فنی و تخصصی

پیشـنهادهای   و گرفته قرار بررسی مورد آینده یها چالش به توجه کشاورزی با

 .گردد می هئارا الزم

، تحقیقات کشاورزی، کاهش امنیت غذایی ،توسعه کشاورزی :ها کلیدواژه

  ها گری تصدی
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)سته  گانه ششقرآنی و اصول  های آموزهمصرف بر پایه  الگوی

 ضروری( طب سنتی

1محمد شاهدی
 

 چکیده 

دارای اشکاالت زیادی از بعدهای مختلف است.  جامعه ایرانالگوی مصرف 

تولیدی کشور ندارد. هماهنگی الزم با مصرف  های پتانسیلهماهنگی کافی با 

ن ندارد. تلفات زیادی در صحیح بر اساس تغذیه مطلوب برای سالمت انسا

و مصرف بدون توجه به نیازهای بدن دارد. به عبارت دیگر  سازی آمادهتوزیع و 

عالوه بر تلفات، اسراف زیادی در مصرف غذا در کشور وجود دارد. همه این 

الگوی مصرف در کشور باعث ایجاد فشارهای  های نابسامانیو  ها ناهماهنگی

. عالوه شود میدارو و وابستگی کشور به واردات  درمان و های هزینهاقتصادی و 

بر آن بخش مهمی از جامعه را گرفتار درد و رنج و بخش مهم دیگری را گرفتار 

. در طب سنتی و همچنین کند میدردمند و بیمار جامعه  از افرادمراقبت 

ی در ارتباط با مصرف غذا وجود دارد که های روشدستورات قرآن معیارها و 

مبنای خوبی برای اصالح الگوی مصرف در یک جامعه پیشرفته انسانی  تواند می

 اصول رعایت طریق از بیماری از ایرانی، پیشگیری سنتی طب باشد. در

 اند عبارت اصول این .باشد می آن بنیادین قوانین جزو سالمتی حفظ ،گانه شش

                                                 
 کارگروه عضو وابسته فرهنگستان علوم و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو. 1

 ،پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی مرکز زیست یطمح و کشاورزی
shahedimo@gmail.com  
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 بدنی تحرک و صحیح، ورزش و اصولی سالم، تغذیه و پاک هوای و آب :از

 استفراغ و مناسب، احتباس زمان و شرایط در و کافی بیداری و ناسب، خوابم

 است و طبیعی طور به بدن از اضافی مواد شدن خارج ضرورت معنی به که

 ها خشم ،ها غم ،ها یشاد. خجلت فرح، غضب، از است عبارت که نفسانی اعراض

. شود می نانسا خوی و خلق و روان به مربوط که آنها مانند و ها یخشنود و

 ایرانی سنتی طب دیدگاه از .است مهم بدن سالمتی حفظ در موارد این رعایت

 زمان در ورزشی حرکات انجام یا زیاد سکون نادرست، تغذیه ناپاک، هوای

 طب در .شود می بدن به آسیب باعث اضطراب و افسردگی ،خوابی یب نامناسب،

 های آموزه و تعالیم . دراست شده تأکیدبر پیشگیری قبل از درمان  نیز نوین

 و تندرستی سینا، حفظ ابوعلی قبیل از ایران طبی بزرگ قرآن و حکمای

 وظایف جزء مورد این و است بوده پزشکان توجه مورد ابتدا از افراد سالمت

 به بیشتر امروزی ما البته در جامعه .آمد می حساب به حکیم و طبیب اصلی

در  .ها انسان سالمت حفظ تا شود می ختهدارو برای درمان پردا تأمینو  درمان

زیاد طرح شده است.  ای تغذیهمربوط به الگو و رفتارهای  ای ریشهقرآن اصول 

شده است. بر  تأکیددر آیات مختلف به پاکی، سالمت و حالل بودن غذا 

متعادل مصرف کردن و زیاده از نیاز بدن مصرف نکردن و مصرف کم از 

 از نظرات یک هیچ دیـنی های آموزه شده است. در تأکید ها گوشت

 بر پذیرفته نیست بلکه خواری میوهو  خواری خام، گیاهخواری، خواری گوشت

 تعیین با ... و شـغـل ،سـن مـحـیـط، بـه تـوجـه بـا و انـسـان نیازاسـاس 

 برخی به دادن اولویـت بـا را غـذایـی های گروه همه از استفاده ها مالک

 به صورت کـه غـذاهـایـی دسته آن چه. است شده صیهتو غذایی های گروه
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. در قران اسراف به هر صورت ممنوع شوند میمصرف  نخورده دست و طبیعی

 و بیاشامید و شده است در حدی که خداوند مسرفین را دوست ندارد. بخورید

 حد از تجاوز معنای به اسراف ندارد. دوست را مسرفان خداوند که نکنید اسراف

 مورد که آید می پرخوری معنای به تغذیه در مطلب این و است چیزی هر

 هر که است جامعی بسیار کلمه اسراف است. کلمه گرفته قرار قرآن نکوهش

. شود می شامل را آن مانند و اتالف و گرایی بیهوده و کمیت در روی زیاده گونه

 برای ودش خارج اعتدال حالت از تغذیه اگر اینکه در این ارتباط یعنی تبذیر

 هر خوردن کم و خوردن به عبارت دیگر زیاد. و پذیرفته نیست دارد ضرر انسان

  است. در خوردن مطلوب اعتدال و است مضر دو

 لگوی مصرف، تلفات، اسراف، سالمتا: ها کلیدواژه
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ارائه چارچوبی برای تبیین وضعیت ناپایداری توسعه سرزمین 

 ریزی فضایی ایران برنامهمندی نظریه و عمل در  و زمینه

 2صالح روشنی، 1مظفر صرافی

 چکیده

 محیطی زیستهای پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و  امروزه ایران با چالش

ها بر فضای سرزمینی کشور شرایطی را ایجاد  این چالش تأثیرست. ا رو هروب

ابی به توان آن را وضعیت ناپایداری فضایی کشور نامید. دستی کرده است که می

های این ناپایداری با نگاه  در ریشه تأملتصویری روشن از این وضعیت نیازمند 

به گذشته سرزمین و واکاوی دامنه وسیعی از رویدادها با استفاده از مفاهیم و 

نظریات مرتبط با زمینه تاریخی و فرهنگی کشور است. این نوشتار در 

ریزی  ذیل مفاهیم برنامه جستجوی خوانشی از وضعیت ناپایداری فضایی کشور

ای( و ارائه چارچوبی برای این امر است. در اینجا تالش  فضایی )شهری و منطقه

شده است تا از کاربست بالواسطه نظریات بیرونی پرهیز شده و مفاهیم و 

قرار گیرند. گستردگی  تأملها در ارتباط با زمینه سرزمینی مورد  چالش

 -های تاریخی ری فضایی کشور و کمبود تحلیلها و ابعاد پیچیده ناپایدا چالش

فرهنگی از آنها، موجب ناتوانی در خوانشی منسجم از این وضعیت پیچیده 

ای فراگیر برای تبیین وضعیت ناپایداری فضایی  است. از سوی دیگر، ارائه نظریه

                                                 
  ،، دانشگاه شهید بهشتییا منطقهشهری و  یزیر برنامهاستاد . نویسنده مسئول: 1

sarrafi@sbu.ac.ir 

 s_roshani@sbu.ac.ir ،دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی. 2
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کشور، نیازمند شناخت و فهم تمامی مراحلی است که گذر از آنان چنین 

تره سرزمین ما ایجاد کرده است. چالش میان دو قطب وضعیتی را در گس

شود تا در این  تکاملی آن باعث می -پیچیدگی مسئله و ضرورت فهم تاریخی

های مختلف اندیشیدن پیرامون مسئله  نوشته کوتاه، به نوعی تنها بتوان امکان

ریزی فضایی  برنامه های رهیافتدر درون قلمرو نظری و عملی گستره مفاهیم و 

طرح کرد و تالش شود در نهایت، چارچوبی مفهومی برای حرکت به سوی  را

در « ای از نوع دیگر توسعه»و عمل مبتنی بر  پردازی نظریهتر و  شناخت ژرف

 ریزی ارائه شود.  قلمرو برنامه

 ریزی برنامهمسئله ایران، الگوی توسعه، ناپایداری سرزمین، : ها کلیدواژه

 یزیر برنامه هینظرفضایی، 
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 رانیا یکشاورز ییشکوفاالزامات 

 1اکبر مهرابی علی

 چکیده

هزار سال پیش شکل  9تا هزار  7شواهد موجود بین  بنا برکشاورزی ایران 

ا با همه فراز و فرودهایش ام ،. در طی تاریخ تغییر و تحوالت داشتهگرفته است

با همه مشکالت و موانعی  همچنان اساسی خود را پاس داشته و یها خصلت

 یرپایید. وضعیت فعلی کشاورزی حکایت از دهد میکه دارد، به راه خود ادامه 

ی به خود و پویا همواره رو به ، متکملی دارد. مستقلاین بخش از اقتصاد 

از پیشرفت و توسعه است. سه خصلت اساسی آن در بستر تاریخ عبرت بوده 

، کشت و کار خانوادگی و انفرادی و رابطه خرد مالکیت کوچک زمین و تولید

. دو ویژگی مالکیت و تولید خرد و تولید خانوادگی و انفرادی هنوز بری سهم

، کشاورزی فعلی ایران دارای موانع . اما با این وجودوجود دارد و پایدار است

که دارد با سختی  آن را با همه توانی ییشکوفامشکالت و مسائلی است که 

قدان تناسب در ترکیب عوامل ف کرده است. مسائل و مشکالتی مانندهمراه 

ای از نظر  زمین با ساختار خانوادگی نظام تولید. مسئله اندازه ویژه  به، تولید

، ت. موانعی از نوع نگاه کارگزارانفیزیکی زمین مانند پراکندگی قطعات زیر کش

. نبود یا نقص در برخی نگاه از بیرون به درون به جای نگاه از درون به بیرون

ی صنفی تولیدکنندگان، اطاق کشاورزی ها تشکلنهادهای مهم تأثیرگذار مانند 

. در این آب و زمین ویژه  بهالن عوامل تولید ، پراکندگی در مدیریت کمستقل

                                                 
        amehrabi@ut.ac.ir ،استاد بازنشسته دانشگاه تهران. 1

mailto:amehrabi@ut.ac.ir
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، مشکالت و موانع اساسی، مسائل های ویژگینوشتار سعی بر این است که 

 ی در رفع آنها ارائه گردد. یها حل فراروی کشاورزی ایران طرح و راه

، اطاق کشاورزی ایران، تولید خانوادگی، تشکیالت صنفی :ها کلیدواژه

 ، مدیریت کالن آبکشاورزی
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 غرب آسیا  تشکیل اتحادیه کشورهای جنوب

 افق از نگاه آمایش بنیادین 5راهکاری در تحقق بند 

 2رامشت محمدحسین، 1فاطمه نعمت الهی

 کیدهچ

اندیشکده آمایش بنیادین در سال گذشته در پی وظایف تکلیفی به نقش 

 هایی یبررسالگو پرداخت و دست به سلسله  گانه پنجایران در اصول  ای منطقه

ساختاری در تغییر مدیریت  ای نکتهزده است که نتایج حاصل از آن به 

آمده  1444نی دراشاره دارد. در بند پنجم افق از نگاه آمایش سرزمی ای منطقه

در ابعاد  ای منطقهایران در آن زمان باید از جمله کشورهای محور اتحادیه "

پایه  تمدن دریاپایه و قاره گیری شکلفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی منبعث از 

اهداف نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی  بر اساس. این مقاله "باشد

چنین هدفی را تشریح و نتایج  پیشرفت، سعی دارد زمینه و الزامات تحقق

تشکیل شده را در مبحث  ای منطقه های اتحادیهتاریخی  های یبررسحاصله از 

بازشناسی کند. روش تحقیق در این پژوهش،  ای منطقهتغییر ساختار مدیریتی 

پدیدارشناسی با رویکرد تحلیل هایدگری است که گامی فراتر از بررسی 

ی است و با واکاوی اسناد موجود و استنتاج ملموس و هندسه ابزار های عینیت

                                                 
دانشکده  ،یعیطب یایگروه جغرافژئومورفولوژی،  یپسادکتر نویسنده مسئول: پژوهشگر. 1

  nematollahi91@gmail.com،دانشگاه اصفهان ،یزیر برنامهو  ییایعلوم جغراف

ریزی،     ی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهعیطب یایگروه جغراف استاد ژئومورفولوژی،. 2

 mh.raamesht@gmail.com ،دانشگاه اصفهان

mailto:mh.raamesht@gmail.com
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. نتایج حاصل از این پردازد میجریان تحوالت به تحلیل روند تحوالت آینده 

 پژوهش حکایت از آن دارد که: 

 قدرت )خروج آمریکا از منطقه( خألبا  یزود  بهغربی  منطقه آسیای جنوب* 

دنبال خواهد  اسی را بهقدرت، ناپایداری و واگرایی سی خألرو خواهد شد و  هروب

 داشت.

تحت  ای منطقهقدرت ایجاد یک قدرت  خألشرط الزم برای جایگزینی * 

قدرت  خألغرب آسیا است که نه تنها جایگزین  عنوان اتحادیه کشورهای جنوب

در منطقه خواهد بود که در برابر اتحادیه شانگهای و اتحادیه اوراسیا توان 

 موازنه قدرت را خواهد داشت. 

این اتحادیه دارای ساختاری فرهنگی و اقتصادی و دارای پارلمان مشترک،  *

نهادهای مدیریتی مشترک، پول مشترک و قوانین اقتصاد ترجیحی و اقامتی 

 خواهد بود.

 یه، موازنه قدرت، آمایش بنیادیناتحاد: ها کلیدواژه

 



 

 

 محور هفتم:

تحقق و  های زمینه

اجرای الگو؛  های ضمانت

 زیست محیط حوزه آمایش و

 بخش دوم:

 پوستر هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش  تأثیربررسی 

 کشاورزی ایران

 2کرباسی علیرضا ،1جوکار سحر

 چکیده

رشد و توسعه در بخش کشاورزی همواره یکی از محورهای اساسی توسعه 

محرکی برای  تواند میر این بخش ، از این رو توسعه دآید میاقتصادی به شمار 

اقتصادی باشد. بخش کشاورزی تداوم بسزایی در  های بخشپیشرفت دیگر 

مناسب  های سیاستاتخاذ  تداوم حیات انسانی، کشاورزی و تولیدات آن دارد.

برای دستیابی به کشاورزی و توسعه پایدار از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 

برای تحقق اهداف رشد و توسعه هر کشور،  مسائل ترین مهمیکی از  است.

بر توسعه روستایی و  تأکیدایجاد و طراحی بستر مناسب برای توسعه ملی، با 

مشخص نمودن جایگاه بخش کشاورزی در بخش مذکور است. ایجاد بستر 

بیش از حد بر بخش کشاورزی است و نه به معنای  تأکیدمناسب، نه به معنای 

مور نامحدود بلکه به معنای ایجاد تعاملی پویا و تخصیص منابع محدود به ا

مولد اقتصادی برای تضمین و تداوم رشد و توسعه  های بخشمیان  ای توسعه

بخش  در توسعه کشور های برنامهاقتصاد کشور است. واکاوی در اسناد سیاستی 

آن است که  ازکشاورزی و همچنین، مطالعات مرتبط با آن در کشور، حاکی 

رو بوده  هی ایران از گذشته تا به امروز، با مسائل مختلفی روببخش کشاورز

                                                 
 ،ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی کارشناسی. نویسنده مسئول: 1

saharjkr111@gmail.com 
 karbasi@um.ac.ir ،استاد دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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توسعه کشاورزی کالسیک محور  های سیاستاست که را جمله آن شکست 

راهبردهای سند برنامه ششم توسعه  تأثیراست. پژوهش حاضر با هدف بررسی 

در بخش کشاورزی ایران با روش توصیفی و مبتنی بر اسنادی برای جلوگیری 

 و پیشبرد اهداف توسعه کشور، تهیه و تدوین شده است. ها تشکساز 

 بخش کشاورزی، توسعه اقتصادی، برنامه ششم توسعه: ها کلیدواژه
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سند الگوی  یهبر پاایرانی  -تحقق شهر اسالمی های زمینه

 تحقق( های ینهو زماجرا  های ضمانت) پیشرفت

 2تکتم حنایی، 1علی حجازیان

 چکیده

الگوی اسالمی ایرانی، حیات طیبه است تمامی  های ارزش ترین بناییماز 

تجلی پیدا  بستر فضایی به نام شهر حیات طیبه در های ویژگیو  ها مؤلفه

 ها پارادایمنزدیک به دلیل الگوگیری از  ای آینده. شهرسازی فعلی ما در کند می

اسالمی به  ایران یو فرهنگو مکاتب غربی و عدم تناسب با پهنه سرزمینی 

ایرانی باید عنصر اصلی  -خواهد رسید. برای تحقق شهر اسالمی بست بن

آن یعنی محله مورد بازنگری قرار بگیرد. محله ساختار اجتماعی  گیری شکل

 محله بر یاو احصورتی که تمرکز بر بازتعریف  در و دهد میجامعه را شکل 

ق کامل حیات طیبه در ایرانی باشد بستر برای تحق -اسالمی های ارزشمبنای 

برای  شهر مهیا خواهد شد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی

موجود در متون استفاده شده است و به  های پیامبررسی محتوای آشکار 

ایرانی  -محله در غرب با محله اسالمی و نقشتعریف  بررسی تطبیقی مفهوم،

ایرانی  -تحقق شهر اسالمی ایه زمینهو  های پیشنهاد در انتهاپرداخته شده و 

                                                 
 ،اهبردیر مطالعات دانشجوی دکتری شهرسازی، محقق موسسه. نویسنده مسئول: 1

hejazialihejazi0@gmail.com  

 toktamhanaee@yahoo.com، معماری آزاد مشهد، دانشکده هنر و دانشگاه اریاستاد. 2
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اطالعات نیز  آوری جمعسند الگو در مقیاس محله ارائه شده است. روش  یهبر پا

 بوده است. ای کتابخانهصورت ه ب

 حیات طیبه، محله، شهر ایرانی، -الگوی اسالمی: ها کلیدواژه
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ثر بر فرآیند ارزیابی ؤهای محیطی م معیارها و شاخص

 های شهری ی اجتماعی در تفرجگاهآور تاب

 2محمودی اهلل یتب، 1سروری دردشتی زهرا

 چکیده

کننده محیط مصنوع،  ثرترین فضاهای تعدیلؤو م ترین مهمها از  تفرجگاه

طبیعی و تفرجی در  های پتانسیل، لذا رود میشهری به شمار  متراکم و

اجتماعی  آوری تابشهری، نقش غیرقابل انکاری در ارتقاء سطح  های تفرجگاه

 آفرینی نقشدارد. در همین راستا الزم است چگونگی این  به دنبالشهروندان 

های محیطی  رها و شاخصمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این مطالعه معیا

شهری مورد  های تفرجگاهآوری اجتماعی در  ها بر فرایند ارزیابی تابو اهمیت آن

های محیطی با تحلیل  معیارها و شاخص سبررسی قرار گرفته است. بر این اسا

اجتماعی در کشور، استخراج  آوری تابمطالعات انجام شده در موضوع سنجش 

شاخص  34زیر معیار و  10معیار اصلی،  3قرار گرفته است.  بندی طبقهو مورد 

باشد  مؤثر تواند میاجتماعی  آوری تابمحیطی که به نوعی در سنجش 

اصلی شامل پوشش زیستی، پوشش  ید. معیارهایگرد بندی طبقهشناسایی و 

زیستی و مدیریت اکوسیستم است و پوشش گیاهی، پوشش جانوری، اقلیم، غیر

                                                 
ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین،  نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی. 1

 soroorizahra.1374@gmail.com ،دانشگاه شهرکرد
 ده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرداستادیار دانشک .2
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طبیعی و توان طبیعت به عنوان  انداز چشمشکل زمین، منابع آبی، خاک، 

 زیرمعیار در نظر گرفته شد. 

 های شهری، معیار، شاخص تفرجگاه آوری اجتماعی، تاب :ها کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهی اجرا  ق  و ضمانتاهی تحق  ا  لگوی اسالمی اریانی پیشرفت: زمینه                                                                                        ت                                                                                                                           چکیده مقاال

158 

تدوین برنامه راهبردی پیشرفت روستا و اجرای آن با رویکرد 

 تعامل با روستائیان

 1محمد لعلی

 چکیده

نظام اسالمی در برپایی عدالت و  های آرمانحفظ استقالل کشور و رسیدن به 

و  ریزی برنامهدر جوامع کمتر برخوردار، در گرو  باألخصفراگیر شدن پیشرفت، 

این اساس و در جهت جلب  مردمی است. بر های مشارکتام مدیریت صحیح نظ

همکارانه و یا تعامل حداکثری با جوامع روستایی، تالش شده  های مشارکت

راهبردی پیشرفت  های برنامهاست تا راهکارهایی عملیاتی در حوزه تدوین 

 مدلی ای کتابخانهروستاها ارائه گردد. این مقاله با بررسی و مطالعات میدانی و 

هر روستا در کنار اعضاء  نظران صاحبکه در آن نخبگان و  نماید میرا ارائه 

شورای اسالمی و دهیاری آن منطقه بتوانند با تدوین الگوی اسالمی ایرانی 

، در عملیاتی شدن ریزی برنامهپیشرفت روستای خود، ضمن مشارکت پویا در 

شده  ریزی طرحی ها پروژهراهبردها و نظارت بر اجرای صحیح اقدامات و 

حضوری فعال داشته باشند. این پژوهش به صورت مروری صورت پذیرفته 

راهبردی پیشرفت، به تشکیل  ریزی برنامهاست. در نهایت ضمن ارائه مدل 

 باألخصی مردمی و ها تشکلشوراهای پیشرفت روستا و استفاده هدفمند از 

                                                 
 ،مشهد 4ارشد مدیریت امور شهری، مدرس آموزش و پرورش ناحیه  کارشناس .1

mo.laaly@mail.um.ac.ir 



 چکیده مقاالت                                                                                                                                                                                                            نهمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی   پیشرفت                                                                                   

159 

شرفت روستاها سازی پی جهادی هادی پرداخته شده و برای گفتمان های تیم

 راهکارهایی ارائه گردیده است.

سازی پیشرفت، مشارکت  راهبردی، گفتمان ریزی برنامهروستا، : ها کلیدواژه

 پویا

 

 

 

 



 

 

 محور هشتم:

تحقق و  های زمینه

اجرای الگو؛  های ضمانت

 حوزه فرهنگ و معنویت

  بخش اول:

 شفاهی هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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 برای اجرای الگوی پیشرفتنظام انگیزشی مطلوب 

 1مسعود آذربایجانی

 چکیده

ایرانی پیشرفت  ایجاد سامانه اجرای بهینه و مطلوب سند الگوی اسالمی

 های سیاستاقتصادی، هماهنگی  یبسترسازمستلزم توجه به عواملی از قبیل 

کالن با  گذاری سیاستو  گذاری قانونی نهادهای یداخلی و خارجی، همسو

تقویت ظرفیت نهادهای اجرائی؛ و بیش از همه تقویت عوامل سند، آمادگی و 

انگیزشی، از قبیل؛ افزایش باور عمومی به کارآیی سند در حل مشکالت، تقویت 

نظام و  ینمسئولتفاهم نخبگانی و مشارکت مردمی، عزم و اراده جدی 

همه جانبه آنان در دستیابی به اهداف تعیین شده  ییافزا همهمگرایی و 

. انسجام درونی و بیرونی عناصر فوق و تلفیق و ترکیب آن بر اساس باشد می

سامانه  گیری شکلاقداماتی است که موجب  ترین مهمعلمی از  های مؤلفه

و تلفیق منطقی عوامل انگیزشی موجب هدایت اقدامات در  شود میانگیزشی 

نیازمند  یزشیانگ. از چنین منظری تحقق نظام گردد میجهت تحقق اهداف 

 داماتی به شرح زیر است:اق

 ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی. 1

 دینی در مجموعه نهادهای حاکمیتی  ساالری مردمتقویت رویکرد . 2

 خدمات و رفاه عمومی مردم  ارائهعنایت خاص به . 3

 یافتن کرامت و عزت اجتماعی  ارتقا و عمومیت. 4

                                                 
 ، دانشگاه و حوزه پژوهشگاه شناسی روان گروه دانشیار. 1

mazarbayejani110@yahoo.com 
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 ارزشمندی مردم دهویت ملی و احساس تعلق و خو سازی نهادینه. 5

 آن های آموزهاز  ییزدا بازسازی فرهنگ معنوی اسالم و قشری. 6

 اخالقی و الگوی پیشرفت های آموزهبخشی نسبت به پیوند عمیق  آگاهی. 7

شبکه ارتباطی مردم و  مثابه  بهجمعی داخلی  یها رسانهارتقای منزلت . 8

 حاکمیت

 ر آبادانی و عمران کشورمعنوی و استفاده از آن د های یزهانگتقویت . 9

 تقویت وحدت ملی، همبستگی قومی و اجتماعی و تقریب مذاهب اسالمی. 10

نظام انگیزشی، الگوی پیشرفت، هویت ملی، تقریب مذاهب : ها کلیدواژه

 اجرائی سند نیازهای یشپاسالمی و 
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 توسعه  جایگاه اخالق در تجارب جهانی از گفتمان

 2ا ابوطالبیمین، 1اله اکبری نعمت

 چکیده

بر توسعه اثر بگذارد و  تواند میمتعدد  های شیوهاخالق به دالیل مختلف و به 

این مفهوم را ردیابی کرد. این  توان میدر بسیاری از نظریات برجسته توسعه 

توصیفی به نظریات  مطالعه، به دنبال آن است که با استفاده از روش تحلیل

. این اند پرداختهالق، توسعه و رابطه این دو موجودی بپردازد که به موضع اخ

ند به دو دسته تقسیم شوند. دسته اول نظریاتی هستند که تحت توان میآثار 

و در آنها موضوعات اخالقی به یک  اند شدهشناخته « اخالق توسعه»عنوان 

است.  هدف مشترک برای توسعه و به عنوان مفهوم مرکزی آن تبدیل شده

تند که اغلب در رویکرد نهادگرایی ظهور کرده و در آنها دسته دوم آثاری هس

رابطه اخالق را  توان میو  شود میمفاهیم دیگری به عنوان مرکز توسعه مطرح 

آثار با آن مفاهیم ردیابی کرد. به طور کل، از ارزیابی دقیق هر دو دسته 

، گذاری سیاستهم در حوزه نظری و هم در مبحث  که توسعه شود میمشخص 

و  پیوند خورده است و عدالت اشخاصو ترجیحات مسائل مرتبط با رفاه با 

را شکل  نظریه زمینه یشپ حداقل،، موضوعات اخالقی بنابراین در هر دو حوزه

 . دهند می

 پیشرفت، اخالق، توسعه: ها کلیدواژه

                                                 
 ،شکده علوم اداری و اقتصاداستاد، دانشگاه اصفهان، دان. نویسنده مسئول: 1

nemata1344@yahoo.com 
 ،دکتری )مربی(، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد. 2

abootalebi_mi@yahoo.com 
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کارهای دستیابی و تحقق سند الگوی اسالمی ایرانی سازو

 ی مذهبیگردشگر یها قطببا محوریت  پیشرفت

 2مهدیه شهرابی فراهانی، 1حسین ایمانی خوشخومحمد

 چکیده

های آن در جمهوری اسالمی  رغم اهمیت روزافزون گردشگری و پتانسیل علی

 و افتهینای  در میان رقبای منطقه را خود مسلم گاهیجاایران، این صنعت هنوز 

اقدامات  اداری، -لیل مواجهه با موانع و مشکالت زیرساختی و ساختارید به

. اگرچه ایران به دلیل تنوع و است نشده دنبالای آن تاکنون با جدیت  توسعه

های گردشگری  به عنوان یکی قطب تواند میهای مذهبی،  تعدد جاذبه

 که یزمانساز در نظر گرفته شود، اما این امر کافی نبوده و تا  هویت

ها،  باشد، جاذبههای مساعد و مطلوب برای میزبانی گردشگر فراهم ن زیرساخت

پژوهش حاضر با  فرد، توانایی عرض اندام ندارند.  به هر چه قدر هم منحصر

ای و بررسی اسناد باالدستی و با  اتخاذ رویکرد مروری مطالعات کتابخانه

نفعان و متخصصان امر ضمن تبیین  ی با ذیهای نشستو  ها مصاحبهبرگزاری 

بی در سطح ملی و اهمیت صنعت گردشگری، به ویژه گردشگری مذه

ای نظام،  المللی و همچنین جایگاه آن در اسناد باالدستی و قوانین توسعه بین

وضعیت این صنعت را در چارچوب آمار و اقتصاد کالن بررسی نموده و با 

                                                 
 ، دکترای تخصصی اقتصاد گردشگری؛ دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ. 1

mohammad.h.imani@gmail.com 
 ریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگدکترای تخصصی مدی. نویسنده مسئول: 2
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های پیش روی گردشگری در کشور و همچنین  ها و فرصت ظرفیت بینی پیش

این صنعت، به تشریح  ها و تأسیسات روبنایی فعال در وضعیت زیرساخت

 یندهآربط، بازارها و افق  ها و نهادی ذی  پیشینه ساختاری گردشگری، سازمان

ایرانی پیشرفت و  -صنعت پرداخته است. سپس با توصیف الگوی اسالمی ینا

های این الگو، ضمن توصیف ماهیت  لفهؤجایگاه صنعت گردشگری در تحقق م

شریح نقش آنها از منظر این ابعاد عناصر مختلف سیستم در سطوح مختلف به ت

نقشان  نفعان و ذی در حوزه گردشگری مذهبی پرداخته و جایگاه بالقوه ذی

مختلف در هر دو طرف عرضه و تقاضای گردشگری مذهبی را به تفکیک 

 روشن با حاضر دهد. پژوهش عناصر این دو بخش مورد طرح و بحث قرار می

طرف نمودن این  ح مختلف سعی در برای بازیگران در سطو نقش بالقوه نمودن

موانع و فراهم نمودن بسترهای توسعه گردشگری مذهبی در جمهوری اسالمی 

ی ها تیفعال شبردیپ و تیهدا جهت در یمناسب مرجع تواند یمایران نموده و 

 .باشد فرهنگی و اقتصادی در عرصه گردشگری -اجتماعی

سعه گردشگری، گردشگری الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، تو: ها کلیدواژه

 مذهبی
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زبان و تمدن؛ دو غایب بزرگ در الگوی اسالمی ایرانی 

 پیشرفت

 1محمد خاقانی اصفهانی

 چکیده

در میان دانشمندان بر سر تعریف تمدن و تفاوت آن با فرهنگ اختالفات 

تساوی، تباین، عموم و خصوص  اربعه های نسبتیک از  فراوانی هست و هر

 ها دیدگاهدر تحلیل منطقی این  توان میخصوص من وجه را  مطلق، و عموم و

 همهیافت. در این نظریه ما با انتخاب نسبت تباین، فرهنگ را شامل 

دستاوردهای  همهبشری، و تمدن را شامل  جامعهدستاوردهای متافیزیکی 

و نسبت تمدن و فرهنگ را با نسبت آگاهی و زبان  ایم دانستهفیزیکی جامعه 

 . ایم کردهتشکیل فرهنگ و تمدن است واکاوی  های زیرساختکه 

 پاسخ دهد که:  ها سؤالبه این  کوشد میاین نظریه 

تمدن نوین اسالمی مورد توقع در آینده را  توان میچگونه و با چه پارادایمی . 1

 عصر حاضر است نمود؟ تاز یکهجایگزین تمدن غربی که تمدن غالب و 

ی که آرمان بزرگ نظام جمهوری اسالمی برای تأسیس تمدن نوین اسالم. 2

ساختار درختی تمدنی گام به گام چه مراحلی را  هایران است بر اساس نظری

 باید پشت سرگذاشت؟

این نظریه در صدد است ثابت کند که سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که 

تاکنون توسط متولیان تهیه این سند تدوین شده به دلیل عدم رعایت ساختار 

                                                 
  M.khaqani@fgn.ui.ac.ir، استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان. 1

mailto:M.khaqani@fgn.ui.ac.ir


 چکیده مقاالت                                                                                                                                                                                                                                                                                              نهمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی   پیشرفت 

167 

تمرکز صرف بر دو جزء اساسی اول و سوم )آگاهی و فرهنگ(  رختی تمدن ود

مطلوب  شاکله)زبان و تمدن( فاقد  و غفلت از دو جزء اساسی دوم و چهارم

برای دستیابی به آرمان تمدن نوین اسالمی است که مورد ادعای آن سند 

و در سند الگ عمدهاست. در پایان، پیشنهادهای اصالحی برای رفع اشکاالت 

 این نظریه تقدیم شده است. 

تمدن نوین اسالمی، ساختار درختی تمدن، نسبت آگاهی با زبان، : ها کلیدواژه

 نسبت فرهنگ با تمدن
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 شرفتیپ یرانیا یاسالم هیپا یالگوجایگاه هنر در 

 1زاده محمد خراسانی

 چکیـــده

ایرانی پیشرفت است که های الگوی اسالمی  کننده چارچوب  الگوی پایه، تعیین

قرار است مسیر حرکت مطلوب کشور به سمت تمدن نوین اسالمی را در 

ها  اندیشی ده قرن آینده مشخص نماید. این سند پایه که حاصل فکر و هم نیم

 لیتکم یبرای فراخوان، به همراه 1397نظر است، در مهرماه  اندیشمند و صاحب

ای، به صورت عمومی  خامنه اهلل آیت، آن، توسط رهبر انقالب اسالمی یو ارتقا

منتشر گردید. مقاله حاضر در راستای بررسی عمیق و تخصصی این سند، در 

حوزه هنر به رشته تحریر درآمده تا بسنجد که این حوزه پراهمیت در 

های مختلف بشری، به چه میزان در الگوی پایه مورد توجه قرار گرفته  تمدن

ی یافتن پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود است؟ همچنین این مقاله در پ

سند الگوی پایه در مباحث مربوط به هنر است. روش این تحقیق، تحلیلی و 

ها و  ای به همراه تحلیل توصیفی است و بر اساس برخی منابع کتابخانه

نظرات محقق، ارائه شده است. در روند تحقیق، جایگاه هنر در تمدن  نقطه

یسته آن در تمدن نوین اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم اسالمی و جایگاه با

توجه قرار گرفت. ضمن این پژوهش مشخص شد که در  انقالب اسالمی مورد

به مقوالت مرتبط   یافته  کل سند، تنها پنج بار، به صورت پراکنده و غیرسازمان

                                                 
ی، دانشکده هنر اسالم یلیو تحل یقیتطب خیتاررشته پژوهش هنر، گرایش  یدکتر یدانشجو. 1

 HonareNab@gmail.com ،دانشگاه شاهد هنر
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با هنر پرداخته شده و غفلت چشمگیر نسبت به حوزه هنر در سند به چشم 

پیشنهاد مشخص جهت تکمیل و ارتقای سند الگوی پایه در  10ورد. لذا خ می

 این حوزه، ارائه گردید.

هنر، الگوی پایه، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، تمدن نوین  :ها کلیدواژه

 اسالمی، انقالب اسالمی ایران
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 دینی های آموزهی اجرای الگوی پیشرفت از منظر ها چالش

 2عبدالمجید فقیهی، 1آدریانیابراهیم رضایی 

 چکیده

که جامعه اسالمی مـا را   ای اساسنامهبه مثابه « الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»

از هر جهت، رشد و تعالی بخشد و پیشرفت همه جانبه را بـرای مـا بـه ارمغـان     

اخیر مورد اقبال جامعه علمی و فرهنگی واقع شده و روز بـه   های سالآورد، در 

 ای گسـترده . بدون شک اجرای چنین سند شود می تر نزدیکاجرا  روز به مرحله

ی پرشماری نیز در پیش خواهد داشت که ها چالشنیاز به طی مقدماتی دارد و 

 تـرین  مهـم  کوشـد  میاین نوشتار  جهت مدیریت آنها ضرورت دارد. ریزی برنامه

لیـل  تح دینـی  هـای  آمـوزه از  گیری بهرهی اجرای الگوی پیشرفت را با ها چالش

ی هـا  چـالش »و « ی بنیـادین هـا  چـالش »آنها به  بندی دستهنماید. از این رو با 

ی ها چالش ترین مهماز . اند شده، این دو ساحت از یکدیگر تفکیک «مرحله اجرا

، مسـئوالن انـدرکاران و   بـه اخـتالف مبـانی دسـت     تـوان  میبنیادین و تئوریک 

 اظهـارنظر صصـی الگـو،   تخ هـای  جنبـه رویکردهای افراطی و تفریطی، غفلت از 

و مقـدم داشـتن کمیـت بـر کیفیـت       گرایی یمادمحوری،  غیرتخصصی، منفعت

دشـمنان و   یتراش مانعاز  اند عبارتی اجرایی ها چالشاشاره کرد. همچنین اهم 

محور، تکرار اشـتباهات گذشـته، فقـدان کـادر      مخالفان، رقابت ناسالم و منفعت

                                                 
استادیار، دکترای تفسیر تطبیقی و عضـو هیئـت علمـی جامعـه المصـطفی      نوسنده مسئول:  .1

 erezaei@ymail.com، العالمیه

 ،ارشد تفسیر اثری، دانشکده عالمه مجلسی اصفهان کارشناسی .2
abdolmajidfaghihi@gmail.com  

mailto:erezaei@ymail.com
mailto:abdolmajidfaghihi@gmail.com
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 هی.اجرایی متعهد، غفلت از کارِ گرو -علمی

و « دینـی  هـای  آمـوزه پیـروی از  »دو عنصـر مهـم    تـوان  می یبند جمعدر یک 

را راهبــرد اصــلی جهــت مصــون مانــدن از « از تجــارب گذشــته گیــری بهــره»

 ی پیش رو در اجرای الگوی پیشرفت برشمرد.ها چالش

ی ها چالش، شناسی یبآسالگوی پیشرفت، مطالعات راهبردی، : ها کلیدواژه

 یاتپیش رو، قرآن و روا

 



 

 

 محور هشتم:

تحقق و  های زمینه

اجرای الگو؛  های ضمانت

 حوزه فرهنگ و معنویت

 بخش دوم:

 پوستر هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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 ایرانی پیشرفت و سبک زندگی اسالمی -الگوی اسالمی

 3پور مریم قلی، 2محمدرضا عامریان، 1افراسیابی رؤیا

 چکیده

به تمدن اسالمی و با توجه به شرایط در مسیر تحقق امت اسالمی و رسیدن 

-نیاز به الگویی اسالمی حساس کنونی عالم و جایگاه ایران در تحوالت عالم،

ایرانی پیشرفت تعیین کننده نحوه  -الگوی اسالمی .شود میایرانی احساس 

ی واالی آن است. الگوی اسالمی ها آرمانحرکت جامعه برای تحقق اهداف و 

. در "جامعه ایراننقشه جامع حرکت و تکامل اسالمی " یعنی ایرانی پیشرفت،

این راستا بحث الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری در 

از طرفی، مقام معظم رهبری در بیاناتشان در استان خراسان  ایران مطرح شد.

-سبک زندگی اسالمی را به عنوان بخش اساسی هدف الگوی اسالمی رضوی،

لذا با توجه به اهمیت  فت )تمدن نوین اسالمی( مطرح ساختند.ایرانی پیشر

به  و توصیفی استفاده شده است، که ای کتابخانهروش  موضوع، این نوشتار از

 های ضرورت، ایرانی پیشرفت، سبک زندگی -تعاریف الگوی اسالمی بیان

ی ها شاخص کاربردی تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در جهان اسالم،

                                                 
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد استادیار گروه علوم تربیتی،. 1

royae1352_dr@yahoo.com 
 m.reza4144@gmail.com ،دکتری علوم قرآن و حدیث. 2

  ،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد. نویسنده مسئول: 3
rezaimaryam115@gmail.com 
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و مطالبات پیرامون الگوی اسالمی  ها شاخصن سبک زندگی اسالمی، آزمو

 . پردازد می...، با رویکردی مروری  ایرانی پیشرفت و

 سبک زندگی اسالمی ایرانی، پیشرفت، -اسالمی الگو، :ها کلیدواژه
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 آن بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تأثیرجهان دوفضایی و 

 ای رسانهبا تمرکز بر بعد 

 1جالل بشیریه

 چکیده 

طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در شرایطی در حال تکمیل است که 

نام فضای مجازی، ه در حال توسعه است ب ها انسانساحت جدیدی در زندگی 

و  افزایی همثر از این تغییر حوزه رسانه با تحولی مبتنی بر تعامل، أمت

کننده دارد  تعیین تأثیرسازی الگو  مانهوشمندی مواجه است که بر نحوه گفت

ها  ای از فناوری همچنین گسترش موج انقالب صنعتی چهارم مبتنی بر شبکه

زیادی دارد. در حوزه مدیریت و حاکمیت نیز  تأثیردر نحوه اجرای الگو 

ثیری جدی هم بر عوامل اجرایی و هم أت گری یمتنظرویکردهای نوین مبتنی بر 

 تأثیرسازی  لگو خواهد داشت. مقاله ضمن برجستهبر نحوه پایش تحقق ا

ی حداکثریِ عملیاتی کردن ور بهرهنو پدید مدلی برای  های یاورفنتحوالت و 

نماید که مبتنی بر معماری زندگی  الگو متناسب با شرایط جدید پیشنهاد می

تواند  اسالمی در آن، می های ارزشدر جهان دو فضایی بوده و با توجه به لحاظ 

 .باشد یاسالمان تمدن نوین بنی

ای، انقالب صنعتی  جهان دو فضایی، رسانه هوشمند، جامعه شبکه :ها کلیدواژه

 گری چهارم، تنظیم

  

                                                 
 jalalebashiri@gmail.com، صدا و سیما -ارشد معماری سازمانی کارشناس .1
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 دوم گام» بیانیه تبیین رویکرد با اسالمی انقالب سالگی چهل

 «انقالب

 1حسینی سیدمحمدعلی

 چکیده

 ای برنامه ی دهنده  ارائه دستورات، و احکام سری یک قالب در اسالم مبین دین

 انقالب گیری شکل مبنای. است بشر اخروی و دنیوی سعادت برای کامل

 اسالم، دین اهداف تحقق ی الزمه که بود بنیادی ی اندیشه این ایران، اسالمی

 انقالب. باشد می جامعه در احکام این اجرای برای بستری و ساختار وجود

 عنوان تحت جدیدی الگوی ،«سیاست با دین پیوند» اصل بر اساس اسالمی

 به دنیا مستضعفان و مسلمانان ویژه  به جهانیان، برای دینی، ساالری مردم

 مترقی ی نظریه عینی تحقق طریق از ایران خدامحور انقالب. آورد ارمغان

 محور حکومت انقالب و فرانسه کبیر محور انسان انقالب جامعه، در فقیه والیت

 برای که شد موجب جهان ی هندسه تغییر با و دکشی به چالش را روسیه اکتبر

 به انقالب، یک آوردن در زانو  به برای شرق، بلوک و غرب بلوک ،اولین بار

 انقالب آیا که است پرسش این به پاسخ حاضر، پژوهش هدف. رسیدند تفاهم

 جهان و ایران ی اداره موفق الگوی یک عنوان به توان می را ایران اسالمی

 توصیفی ی ارائه با و اختصار به تا است شده سعی پژوهش این رد کرد؟ معرفی

 برای مناسب ای زمینه اسالمی، انقالب برکات و موانع اهداف، از گرایانه واقع

                                                 
 ،قم السالم هیعلاصولی کریم اهل بیت  -ی فقهی ی مدرسه طلبه. 1

m seyyed.mohammadali.hoseini@gmail.com 
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 ی بیانه در مذکور راهبرد بر اساس. شود فراهم انقالب کارآمدی صحیح ارزیابی

 استوار های دمق برداشت برای انقالب تاریخ شناخت» بر مبنی انقالب دوم گام

 بدانند جوانان تا شود بازخوانی اسالمی انقالب های ویژگی بایست می ،«آینده در

 اسالمی انقالب دستاوردهای از باید و هستند قرن ی معجزه دار میراث که

 سه بر تکیه با که اینک دهد،  می نشان حاضر پژوهش نتایج. کنند نگهداری

 پیروزی از سال  چهل مردم، رحضو و فقیه ولی رهبری اسالم، دین رکن

 آن روی پیش که موانعی ی همه وجود با گذرد، می اسالمی انقالب افتخارآفرین

 فراوان دستاوردهای که است نشسته بار  به ای طیبه ی شجره است، بوده

 ذکر البته. است داشته همراه به المللی بین و داخلی های عرصه در ارزشمندی

 که است این معنایش بلکه نیست، ها کاستی فین معنای به دستاوردها، این

 و روح بر عمیق تأثیری فرهنگی، بعد از توانست تنها  نه اسالمی، انقالب

 مختلف های عرصه در نیز اساسی تحوالتی بلکه گذارد، جای بر مردم ی اندیشه

 .است کرده ایجاد اجتماعی و سیاسی اقتصادی،

 انقالب اهداف انقالب، دوم گام نیهبیا ایران، اسالمی، انقالب: ها کلیدواژه

 اسالمی انقالب برکات و انقالب روی پیش موانع اسالمی،
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 سبک زندگی اسالمی از دیدگاه قرآن و حدیث

 1محمدعلی حسینیسید

 چکیده

یکی از موضوعاتی که در عصر حاضر، مورد توجه محققان علوم اجتماعی و 

است. سبک « سبک زندگی» مسئلهمسائل فرهنگی قرار گرفته،  نظران صاحب

 ای، زمانی توان الیه آشکار هویت یک جامعه دانست. هر جامعه می زندگی را

بینی خود را به دیگران نشان دهد که سبک  تواند ثمره و محصول جهان می

هایش شکل یافته باشد. انحطاط فرهنگی  زندگی او متناسب با باورها و ارزش

ی قتل، خشونت، تجاوز و  زایندههای اخیر و رشد ف جوامع غربی در دهه

های روحی و روانی در کشورهای غربی، بر لزوم ارائه سبک زندگی  بیماری

کند. ضرورت وجود سبک زندگی  می تأکیداسالمی های  برگرفته از آموزه

هدف انسان از زندگی  تأمینتوان  مطلوب در نگاهی معنوی به زندگی را می

دنیا و آخرت است. همچنین در نگاه دانست که همانا رسیدن به سعادت در 

شود.  می مادی به زندگی، این ضرورت، به منظور آسایش و راحتی احساس

سبک زندگی »هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است که مفهوم 

چیست و چه اشکاالتی بر سبک زندگی غربی وارد است؟ در این « اسالمی

شناسان غربی که معموالً  عهنگاه جام به خالفپژوهش سعی شده است که 

های  کنند، با تکیه بر آموزه می سبک زندگی جاری افراد را تنها توصیف

                                                 
 ،قم -السالم یهعل -بیت  اصولی کریم اهل -طلبه مدرسه فقهی. 1

seyyed.mohammadali.hoseini@gmail.com 
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دهد که  می اسالمی، به تجویز نیز پرداخته شود. نتایج پژوهش حاضر نشان

اسالم، جمع بین سازندگی مادی و سازندگی معنوی را الگوی مناسب زندگی 

 کند. معرفی می

گی، سبک زندگی اسالمی، سبک زندگی غربی، قرآن، سبک زند: ها کلیدواژه

 حدیث
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موانع و تهدیدهای معنویت نوجوانان در ایران:  وها  آسیب

 سازی الگوی پیشرفت در جامعه  ی گفتمانها چالش

 3پناهخسرو عبدالحسین، 2نغمه رزاقی، 1السادات سادات حسینی اکرم

 چکیده

 های پایه آنزندگی انسان است که در  های دوره ترین حساسنوجوانی یکی از 

هویت نوجوانان  گیری شکلاز بین عواملی که بر  .گیرد میهویتی انسان شکل 

است که  اثرگذار است معنویت و نیازهای دینی و مذهبی نوجوانان بسیار مهم

معنویت  رسد می به نظراست.  شده در سند الگو نیز به آن اهمیت زیادی داده

در نوجوانی است که با توجه به مقتضیات تکاملی و  پذیر آسیبیکی از نقاط 

در این مقاله با  .گیرد میقرار  یشیبازاندشناختی نوجوانی، مورد شکاکیت و 

و  شیوه مصاحبه کیفی عوامل آسیب به سالمت معنوی مورد بررسی قرار گرفت

یکی از  درس می به نظردر نهایت با وضعیت مورد نظر الگو مقایسه شد. بنابراین 

نبودن دیدگاه جامعه با  یکیجامعه ی مهم اجرایی شدن الگو در سطح ها چالش

ایجاد شده ناشی از این ناهمسانی است که با توجه به آنها  یخألهاالگو و 

در جهت حفاظت نوجوانان طراحی نمود. بر اساس  مؤثریراهکارهای  توان می

رشد معنویت الهی و  یساز ی گفتمانها چالشنتایج مطالعه حاضر موانع و 

کاذب به عنوان چالش پیش روی الگو در مرحله  های معنویتعوامل رشد 

                                                 
 ،دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. نویسنده مسئول: 1

 ashoseini@tums.ac.ir 
 razaghi@gmail.com ،استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 2

 khosropanahdezfuli@gmail.com ،استاد پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسالمی. 3



 چکیده مقاالت                                                                                                                                                                                                                              نهمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی   پیشرفت                                                                 

181 

 فضای -جامعه در ناسالم فرهنگی اجتماعی عوامل رواج اجرایی شدن شامل:

 و باورها در تزلزل -ماهواره؛ نفوذ به مرزهای هویت -نوپدیدهای  مجازی؛ آسیب

 روشن الگوی فقدان -معنویت واقعیتهاجم به  زمینه پیشاعتقادات به عنوان 

 -نامتعارف خانواده و نسنجیده محدودیت -بار خسارتهای  دوستی -رفتاری

مخرب است؛ و عوامل تسهیلگر رشد معنویت الهی  نامتعادل و فراغت خانواده

خانواده در  بدیل بی نقش -معنوی و دینی در زندگی وجود فضای شامل:

  ویژگی به مؤثر در مدارس و توجه و ماناآموزش  -آموزش و حفظ عقاید معنوی

 تکاملی نوجوانان بودند. 

الگوی اسالمی ایرانی  ،معنویت کاذب ،سالمت معنوی ،نوجوان: ها کلیدواژه

 پیشرفت
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و  ها چالشبا موازین الهی و اخالقی:  و انطباق پزشکی همگن

 الزامات اجرایی

 2یشیما طباطبای، 1فروش ناصر سیم

 چکیده

موازین الهی از سوی پزشک و  کار بستن به یپزشکرصه ارائه خدمات ع در

مذهبی و اجتماعی و  های ارزشالزم است پزشک  کادر درمانی ضروری است و

 ،اند دادهفرهنگی را در مواجهه با بیماران در نظر داشته باشد. تحقیقات نشان 

ب و حیا، همگن و حج کارکناننیروی متخصص یا  به دلیل نبودخانم  بیماران

، شود میوارد  به سالمتشان ناپذیری جبراناز معالجه خودداری کرده و لطمات 

تا در عرصه  فراهم نمود امکانات را چنان ، الزم استدلیل مهمبه همین 

یکی از مزایای طرح پزشکی همگن  .قرار گیرد قوانین الهی مالک عملپزشکی 

در مراکز درمانی  است کهاین  ،قانون انطباق پزشکی با موازین شرع مقدس و

تا  ،صورت پذیرد جنس هم کارکنانارائه خدمات به بیمار از طریق پزشکان و 

د. حفظ شو درمانی ضمن رعایت شرع مقدس، کرامت همه مراجعین در مراکز

اما  ،به صورت فطری تمایل به مراجعه به پزشکان خانم دارند ها خانماگرچه 

 ها خانمو عملی تردید در کارایی علمی  تباهو به اش در طول تاریخ بشر متأسفانه

                                                 
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو پیوسته فرهنگستان علـوم پزشـکی، رئـیس    . 1

 گروه قرآن؛ عترت و سالمت فرهنگستان علوم پزشکی
مرکز تحقیقات اخالق و حقوق  -گروه آموزش پزشکی -نویسنده مسئول: پژوهشگر پسادکترا. 2

 Shtabatabai@yahoo.com، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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نظام آموزش پزشکی جراحی وجود داشته است.  های رشتهبه خصوص در 

کمبود پزشک،  گذشته افتخار دارد که با برنامه صحیح در دو دههایران ج.ا.

د لیکن با وجود نیروی متبحر نمای متخصص و فوق متخصص خانم را مرتفع

 ین مطالعه با هدفا همگن موفق نبوده است.هنوز اجرای طرح پزشک  خانم

 بر اساس پزشکی همگن اجرایی ملراهکارهای ع ارائه و ها چالشبررسی 

ی پزشک در ها خانمآنچه مسلم است  .شدانجام موازین الهی و اخالقی 

 .اند دادهایران توان علمی و عملی خود را نشان  و گذشته در جهان های دهه

د بسیاری از کشورهای دیگر تمایل به دریافت خدمات بیماران خانم ایرانی مانن

خصوص در  به دارند و این مسئله جنس همپزشکی از پزشکان و جراحان 

در  هایی پیشنهاددر نهایت  دارد. ای ویژهیت حساس اهم های درمانمعاینات 

اجرای طرح پزشک همگن  قای بخش تدابیر سند الگوی پیشرفت وارت راستای

ارائه  ها خانمشی و مدیریتی به خصوص برای حمایت از آموز یو راهکارها

 . شود می

موازین الهی، پزشکی همگن، انطباق جنسیتی پزشک و بیمار، : ها کلیدواژه

 الگوی پیشرفت ،، الزامات، تدابیر حوزه سالمتها چالش
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 امام دیدگاه از اسالمی جامعه در فرهنگ برابر در دولت نقش

 )ره( خمینی

 3مزینانیمهدی ، 2حمیدرضا محمدی، 1تضویمحمود مرسید

 چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی نقش دولت در برابر فرهنگ در جامعه اسالمی از 

عنوان شخصیتی که شأنیت فلسفی، فقهی،   دیدگاه امام خمینی است. امام به

ای دارند  پیوسته و گسترده  هم  ی اندیشگانی به سیاسی و عرفانی دارد منظومه

ی  کند: سهل از این جهت که اجزاء اندیشه آن را سهل ممتنع میکه بررسی 

 یدمؤافزا بوده و هر بخش،  گر و هم تبیین  پیوسته و نسبت به هم،  هم  ایشان به

بخش دیگر است؛ ممتنع از این جهت که دریافت دیدگاه ایشان نیازمند مجال 

شده،  هدف یاد برای رسیدن به باشد. از این مقال می  گسترده یتأمالتموسع و 

که هر دو شأنیت بیان « صحیفه»و « والیت فقیه»های امام در دو کتاب  دیدگاه

ناظر بر  عمدتاًو تبیین موضوعات سیاسی و مدیریت جامعه را دارند و اولی 

های فرهنگی ایشان است با  ی حکومتی و دومی برخوردار از اندیشه   اندیشه

اصل  6اوش قرار گرفته و در مجموع بنیاد مورد مطالعه و ک روش تحلیل داده

                                                 
ــ         . 1 ــات و تبلی ــن ارتباط ــی انجم ــر علم ــم و دبی ــه ق ــوزه علمی ــالی ح ــطوح ع ــتاد س ، اس

mortazavi55870@gmail.com  
، دانشـــجوی دکتـــرای فقـــه و مبـــانی حقـــوق دانشـــگاه آزاد واحـــد تحقیقـــات تهـــران . 2

h.mohammadi58@yahoo.com 
یسنده مسـئول: دانشـجوی دکتـری دوره هفـتم مـدیریت راهبـردی فرهنگـی دانشـگاه و         نو. 3

 های افسری ارتش پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مدرس دانشگاه

m.mazinani@sndu.ac.ir 

mailto:mortazavi55870@gmail.com
mailto:mortazavi55870@gmail.com
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اسالمی استخراج شد.  ی جامعهکد برای فرهنگ در  306می و برای دولت اسال

بندی شدند که معرف نقش دولت در برابر  مفهوم دسته 5مقوله و  19کدها در 

 بودند.« گرا محور تعالی هدایت جامعه»اسالمی با عنوان  ی جامعهفرهنگ در 

  )ره( رهنگ، هدایت فرهنگی، تعالی فرهنگی، امام خمینیدولت، ف :ها کلیدواژه
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رابطه دین و بر پایه  نظام سالمت نوین اسالمی؛و دین  رابطه

ی الهی و بررسی این رابطه در الگوی اسالمی نیب جهانحکومت در 

 ایرانی پیشرفت

 1زاده مجتبی هادی

 چکیده

 و نظـام سـالمت بـه    ریت اسـت پر چالش بشـ  از مباحث تیاکمو ح دین رابطه

 کـه از نـوع   ایـن مطالعـه   .ردیپذ یم تأثیرآن  عنوان بخشی از نظام حاکمیتی از 

رابطـه   بـه بررسـی   است، ای نگاشته شده به روش کتابخانهو تحلیلی  -توصیفی

ی الهی پرداخته و نیب جهاندین و نظام سالمت بر پایه رابطه دین و حکومت در 

ی قـرار داده  بررسـ  مـورد لگوی اسالمی ایرانـی پیشـرفت   این رابطه را در ا تأثیر

ی مادی و الهـی بررسـی شـد.    نیب جهاناست. در این جستار انواع این روابط در 

  :وجود داردچهار نوع رابطه  طور کلی  دهد که به ها نشان می یافته

بـا نظـام سـالمت     یا آن فقه اسالمی هـیچ رابطـه   بر اساسکه  تباینیرابطه  .1

 .ندارد

 تأثیرگذار اسـت. نظام سالمت  مشورتی در  صورت  به دینرابطه مشورتی که  .2

، حقوقی یها در حوزه را احکام اسالمی ،رابطه نظارتی که در آن فقه اسالمی .3

آن  یها تیسازد و بر تطبیق فعال در نظام سالمت جاری می ،اجتماعی و اخالقی

 . با احکام اسالمی نظارت دارد

                                                 
 M_Hadizadeh@Aol.Com ،حوزه علمیه قمکارشناس بیهوشی، طلبه . 1

mailto:M_Hadizadeh@Aol.Com
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، اجتماعی حقوقی یها ه در آن فقه اسالمی عالوه بر حوزهرابطه سرپرستی ک .4

. بـر  دینما یتعیین م نیز چهارچوب علمی و ساختاری نظام سالمت را، و اخالقی

این اساس که رابطه سرپرسـتی، حالـت مطلـوب رابطـه دیـن و نظـام سـالمت        

ی و در شناسـ  معرفترسیدن به این رابطه، فقه اسالمی،  شود؛ برای محسوب می

سپس چارچوب نظام سـالمت   کند یمی نظام سالمت را تعیین نیب جهان پی آن

. الگـوی پایـه   کنـد  یمی مطلوب ایجاد کرده و بر آن نظارت ها داده لهیوس  بهرا 

رابطه سرپرستی حرکت  دیتائدر ابتدا به سمت  چند هراسالمی ایرانی پیشرفت 

 کرده است اما در بخش تدابیر آن را نادیده انگاشته است.

نظام سـالمت نـوین اسـالمی، دیـن و سـالمت، اخـالق زیسـتی،        : ها یدواژهکل

 ی، نظام سالمتنیب جهان

 



 

 

 محور نهم:

 کلیات الگوی پیشرفت

 پوستر هشده برای ارائ مقاالت پذیرفته
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 ایرانی -سازی الگوی اسالمی ی گفتمانها چالشموانع و 

 (ی توسعهها بایستهو  بر الزامات تأکیدبا ) پیشرفت در جامعه

 2فر محدثه رئیسی، 1فرید احمدزاده

 چکیده

ــی پیشــرفت -ســازی الگــوی اســالمی گفتمــان ــرین مبنــایی، یکــی از ایران و  ت

تحقـق   و الزامات توسـعه پایـدار اسـت.    ها بایستهاستوارترین مباحث پیش روی 

و اهداف نظام با اتکا  ها آرمانایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس  -الگوی اسالمی

کننده نگـاهی سیسـتمی مشـتمل بـر      حقوقی و شرعی، تبیین ایه پشتوانهبه 

تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت تطبیـق و  

کـه در   باشد میی از قابلیت پایداری و بقای تمدن اسالمی مند بهرهدسترسی و 

 ی پیش روی این امر در وجـه نخسـت  ها چالشاین مبحث پرداختن به موانع و 

مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش توصیفی تحلیلـی بـوده اسـت و    

صورت پذیرفته است.از جملـه   ای کتابخانهاطالعات به شیوه آماری و  آوری جمع

 -سـازی الگـوی اسـالمی    گفتمـان  بـدیل  بیبه نقش  توان مینتایج این پژوهش 

نـوین اسـالمی    هـای  سـازی  برد اهداف متعالی و آرمان ایرانی پیشرفت در پیش

ی فراوانی وجود دارد که بـرای  ها چالشاشاره کرد که در تحقق این امر موانع و 

                                                 
  ،، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهرانیشناس باستاندکترای  دانشجوی. 1

Farid.bastan123@gmail.com  
، دانشکده حفاظت و یشناس باستانارشد رشته  کارشناسی آموخته دانشنویسنده مسئول: . 2

 mohadese.raeesifar73@gmail.com ،مرمت، دانشگاه هنر اصفهان
 

mailto:Farid.bastan123@gmail.comایمیل
mailto:mohadese.raeesifar73@gmail.com
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ی الگوسازی پیشرفت در جامعـه  ها بایستهرسیدن به توسعه پایدار در الزامات و 

 نیازمند پرداختن به جزئیات آن و رفع موانع هستیم.

 ، توسعه پایدارها چالشسازی، الگوی پیشرفت، موانع و  گفتمان :ها کلیدواژه
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 اجرای الگوی پیشرفت های دشواریموانع و 

 2زاده ملکفهیمه ، 1ناصر بکلو خویی

 چکیده

در برای کسب آن  ها دولتو  ها ملتافتگی از اهدافی است که ی  توسعه

به  اند کردهطول تاریخ تالش ر کشورهای غربی دسویی  از تالش هستند،

شان دهند تنها راه دستیابی به توسعه پیروی از مردم کشورهای جهان ن

فرهنگی، مسائل زمان، لیکن به دالیل مختلف ازجمله ست. ا اصول آنها

اسب و غیره، سبب گردیده الگوی غربی من ایدئولوژی در حوزهوجود تضاد 

از متفکران توسعه را  رخیباز طرفی نباشد.  کشور مابالخص  هر جامعه

پیشینه  مبانی معرفتی و متأثر ازند؛ تغییری که دان تمدنی می نوعی تغییر

الگوهای  بازنگری اساسی در کشور ما اخیراً درتاریخی خاص خود است. 

زیرا شده است، مطرح « پیشرفت اسالمی ایرانیالگوی » توسعه با عنوان

جمله توسعه همواره  از ،باشد میتوسعه  نقایص در مقابلالگوی پیشرفت 

شود و حتی عدالت  در غرب به عدالت توجه نمی منهای عدالت بوده است،

 یدر الگودهند: اوالً  ها نشان می  یافتهدانند.  اجتماعی را مانع توسعه می

معنوی انسان  های جنبهشود. ثانیاً به  مبانی معرفتی لحاظ می پیشرفت

کشور دارد. اما  یو اسالم. ثالثاً الگوی پیشرفت خاستگاه بومی شود توجه می

 سیدن به آن با موانع بسیاری مواجه است. برای ر ما

                                                 
 دانشجوی دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال. 1

 ،استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال. نویسنده مسئول: 2
malek900@gmail.com 
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با استفاده از روش کیفی و تکنیک توصیفی تحلیلی با تحلیل مقاله حاضر 

 شناسی آسیبو موانع و  مفهوم و ماهیت الگوی اسالمیاسناد و مدارک، به 

الگوهای پیشرفت  با استفاده ازآن پرداخته است و نتیجه حاصله اینکه 

تحقق الگوی اسالمی شود، و با  برطرف میسعه تونقایص  اسالمی ایرانی

اسالمی به و اهداف نظام  ها آرمانپیشرفت مبتنی بر توان به  ، میایرانی

جمله ساختار  تکامل و تعالی رسید. اما موانع بسیاری به علل مختلف از

 . باشد میپیشرفت  یدنثمر رسنادرست مدیریتی مانع به 

، یمانـدگ  عقـب توسـعه پایـدار،   ، پیشـرفت  الگـوی اسـالمی،   :هـا  کلیدواژه

 ، موانع اجراتوسعه نیافتگی
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 جایگاه ریاضیات در باورپذیری فناوری و پیشرفت ایران

 1غالمرضا رکنی لموکی

 چکیده

برای تحقق یک هدف و یا یک برنامه، جزییات بسیار زیادی باید مورد بررسی 

و عدم توجه به  ددگر میقرار گیرد. گاهی تعدد این عوامل موجب سردرگمی 

باشد. به طور معمول آنچه که جایگزین توجه همه  بار فاجعهآنها ممکن است 

، توجه بیش از حد به گردد میجانبه به همه عوامل دخیل در یک برنامه 

و یا کم اهمیت است. هر نوع برنامه کالنی برای کشور  یرضروریغ های جنبه

، جوامع بشری بدون توجه ای دورهنیازمند فناوری متناسب با آن است. در هیچ 

 ترین بزرگ. اند نیافتهخود دست  های برنامهبه مقوله فناوری به اهداف و 

ی مانند اقتصاد، رفاه اجتماعی و دفاع های حوزهکالن کشور در  های برنامه

نیازمند دو وجه بسیار مهم هستند. نخستین وجه آن کارایی در داخل است و 

خارج است. وجه اول تضمین کننده ثبات اجتماعی  در یریباورپذوجه دوم آن 

و یکپارچگی سیاسی کشور است. در کنار آن وجه دوم ضامن یکپارچگی 

آن بر این  تأثیرو  ها حوزهجغرافیایی و امنیت ملی است. نقش فناوری در این 

انکار است. به همین دلیل باید درک درستی از موقعیت فناوری  یرقابلغوجوه 

در واقع انقالب فناوری در چند سده گذشته بر  آن داشته باشیم.کشور و عرضه 

مبنای دستاوردهای ریاضی صورت پذیرفته است. بر همین اساس، یکی از 

                                                 
دانشگاه ضی کاربردی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، پردیس علوم، دانشیار بخش ریا .1

 rokni@ut.ac.ir ،تهران
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فناوری، وجود ریاضیات پایه آن است. با  مؤثروجود  یارهایمع ترین مهم

به  توان میمشاهده چگونگی مواجه شدن یک جامعه با نیازهای ریاضیات پایه 

بودن فناوری آن جامعه پی  باورپذیربودن، کارایی و  مؤثران عمیق بودن، میز

، بینش، نگرش، و عملکرد متصل به ریاضی در کشور سطح تر دقیقبرد. به طور 

. در صورتی که کند میفناوری قابل حصول و قابل اطمینان و قابل اتکا را معین 

ری و پیشرفت وابسته به به رشد فناو توان میاین تعین از نوع گسترنده باشد، 

، به طور مستقیم، ریاضی عمومی و ریاضیات پایه جاری ینبنابرابود.  یدوارامآن 

 های گذاری سیاستدوام بر  و با مؤثردر کشور، با محدود کردن سطح فناوری 

خواهند  تأثیرزمانی و جغرافیایی کشور  های یاسمقخرد و کالن در همه 

به  توان میین کننده در سند الگوی پیشرفت، داشت. با توجه به این عنصر تعی

دوام دست یافت. در این مقاله  و با مؤثر های یفناوردوام بر اساس  پیشرفتی با

به اهمیت ریاضی به عنوان معیاری برای دستیابی به چنین درکی پرداخته 

 .شود می

  ی، فناوری، ریاضیباورپذیرکارایی، : ها کلیدواژه
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 توسعه های برنامه اسناد و یشدر پانی جها تجارب ملی و

 2هسینا واحدزاد، 1زاده ملکفهیمه 

 چکیده

ست و ا حین اجرا با استانداردها در ها فعالیتسنجش درجه انطباق ، پایش

 وشناسایی  ها یکاست و ها یکمآن  یقاز طر، گردد میبدون آن روند توسعه کرند 

پایش میزان  .گیرد میت صورصحیح اقدامات اجرایی  های یریگ جهتنسبت به 

نتیجه اصالح و بهبود  در از اهداف توسعه و دور شدنیا  دستیابی به هدف و

شرایط و  تواند میپایش : دهند مینشان  ها یافته .سازد میمسیر را فراهم 

فراهم  و مقاصدق اهداف از میزان تحقُّ و اطالعالزم را برای شفافیت  های زمینه

الگوی با طرح بیست ساله  انداز چشماهداف سند  ققدر تحنیز  ما کشور ،نماید

به دنبال  از اهداف پایش است،سند باالدستی که ایرانی پیشرفت  اسالمی

 یقاز طرمختلف  یها در حوزهشدن به کشور اول منطقه  یلو تبدپیشرفت 

اما با سرعت توسعه و  ،باشد میبا هدف رسیدن به کمال معرفتی  سازی یبوم

، تحلیلی صورت توصیفیه بحاضر  ی مقاله م است.یش مسلضرورت پا یاورفن

در  یگذار هدف ها وبا رصد حدود و ثغور آن ،ضمن تعریف ای کتابخانهبه روش 

و مجریان  یمند بهرهکشورها به چگونگی پایش، با هدف  ی توسعه های برنامه

و ها  انداز رسیدن به چشم نتیجه حاصله اینکه: .اندرکاران پرداخته است دست

سازوکارهای خاص خود را پیشرفت کشورمان طرح شده سند  که در یریتصاو
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همگانی،  یها در شبکهویژه   کاربرد دارد، به ها حوزه در همهپایش اما  دارد.

های  کشورها برای شبکه از یدر برخ. برای نمونه یرهو غ جغرافیایی ،صنعتی

برخی از واحدهای  ، همچنیناند نمودهزیرزمینی یک شبکه پایش بنیاد  یها آب

سامانه پایش کنترل »بخشی به نام  ،ها یروگاهنصنعتی حساس از جمله 

 .باشد می که بسیار تأثیرگذار ارند،د« اطالعات

الگوی اسالمی ایرانی ، کنترل ،توسعه، نظارت های برنامهپایش،  :ها کلیدواژه

 پیشرفت
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کالن و های  اجرای سیاست تبیین تجارب موفق کشورها در

 اندازهای توسعه چشم

 2زاده ملکفهیمه ، 1زادهواحد نایس

  چکیده

اجتماع  ها در پیدایی ظرفیت ضروریهای  زمینه از هم تنیده فرایندی درتوسعه 

کمی و کیفی  یها ییتوانایافتن آنها برای دستیابی به پیشرفت و افزایش  و

 از آنکنترل و کوتاهی  غیرقابل، یاورفن وابسته به ارتقاء علم واز طرفی  است و

ما با وجود  . اما کشورباشد می ها حکومتو  ها ملت یها از دغدغهو  ریناپذ جبران

 طرفی نادرست به تخریب آنها برخاسته، از و هیرو یبمنابع سرشار و استفاده 

صنعت، معدن  خانه بازرگانی و پس از گذشت شش سال از ادغام دو وزارت

 از طرقمسیر صحیح،  و شناخت یابی ریشه راینموفقیتی حاصل نگردیده، بناب

الگوهای  بازنگری اساسی در خوشبختانه اخیراًالزامی است. تجارب کشورها 

جهت رهایی  در یا چهیدر« پیشرفت اسالمی ایرانیالگوی »توسعه با عنوان 

خطوط کلی و اصول  بای اسالمی  ی مطلوب و شایسته حرکت به سمت جامعه

راستا مقاله حاضر با رویکرد پژوهش  نیدر اه است. گشوده شدحاکم بر آن 

به بررسی اسناد، ز تکنیک بررسی تحلیلی و انتقادی کیفی و با استفاده ا

کشورها پرداخته است.  آن با استفاده از تجارب مباحثو  ابعاد توسعه اهیممف
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ی همچون های مؤلفهدهد که  نتیجه مطالعات بررسی تحلیلی و انتقادی نشان می

 قیاز طر خالقیتثانیاً به آنها،  یده تیاولواقتصادی و  یها بخشتوجه به  نحوه

به  تواند میپیشرفت، الگوی  کارگیریه مختلف با ب یها در حوزهنخبگان 

با ، رشد و سرعت دهد و همچنین و اهداف نظام ها آرمانپیشرفت مبتنی بر 

دارا بودن  وتبیین نگاهی سیستمی با های حقوقی و شرعی،  اتکا به پشتوانه

پیشرفت چشمگیری دست  توان به می ها ظرفیت ی ازمند بهرهقابلیت تطبیق و 

  یافت.

های  ، سیاستیماندگ عقبپیشرفت، توسعه پایدار، الگوی اسالمی، : ها کلیدواژه

 کالن

 


