
گرچـــــه از ابتـــــدای پیـــــروزی 
تالش هــای  اســالمی،  انقــالب 

خمتلیف بــرای حتقق »حاکمیت اســالم بر 
زندگی اجتماعی« به عنوان شعار اسایس 
هنضــت ملــت ایران اجنام شــد و بــا تدابیر 
گوناگوین در تدوین قانون اسایس )از قبیل 
قرارگرفنت اصل والیت مطلقه فقیه به عنوان 
منشأ توازن قوا، مقیدشدن »قوه  مقننه« به 
نظر شورای نگهبان در احراز عدم خمالفت 
قوانــن با اســالم، مشروط شــدن تصدِی 
»قوه  جمریه« به تنفیذ رهبری و وابســتگی 
یاســِت »قــوه  قضائیــه« بــه انتصــاب از  ر
ســوی ویل فقیــه و...( منعکــس گردیــد و 
ایده هــایی چــون »ضــرورت برخــورداری 
از تعهــد در کنار ختصص بــرای مدیران«، 

»توجه به احکام اولیه و احکام 
یــه«، »تغییر حکــم بر اثر تبدل  ثانو
موضــوع« و... نیــز در مهن راســتا مطرح 
شد، اما منی توان انکار کرد که ابتکار نوراین 
مقام معظم رهبری در ابالغ سیاست های 
کالِن حاکــم بر تدوین برنامه دوم توســعه 
بــرای  جدیــد  تــالیش  ســال 1372،  در 
حضــور دین در عرصــه اداره نظام بود که 
جهت دهی مکتیب به حنوه اداره کشــور را 

در سطح جدیدی یپ گیری می کرد.
مهن بصیرت و تیزبیین بود که در ادامه 
حرکت تکامیل خود، به تبعیت برنامه های 
توســعه از »چشم اندازها« توجه پیدا کرد 
یان اسالم در رفتار نظام،  و با دغدغه جر
کید  به عرصه واالتری ورود پیدا کرد و با تأ

بیانیه تحلیلی »حسینیه اندیشه« در لبیک به فراخوان مقام معظم رهبری  برای
 نقد، اصالح و ارتقای 

و  تشریح فعالیت های پژوهشی صورت گرفته در این عرصه بر اساس
 اندیشه آیت اهلل  عالمه سید منیرالدین حسینی الهاشمی )ره(

»سنــد الـگــوی پایــه اسالمی ایرانی پیشــرفت«

بسم اهلل الرحمن الرحیم



بــر ضــرورت تدوین چشــم انداز بیســت 
ســاله برای کشــور، تالش منود تا تعریف 
ایران به »کشوری توسعه یافته با جایگاه 
اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح 
منطقــه« را _ که اصطالحی برخاســته از 
ادبیات توسعه پایدار و مهه جانبه است_ 

یـــــــت  »هو بـــــــه 
اسالمی و انقالیب 
و اهلام خبــــــش در 
جهـــان اســـــالم« 
مشـــروط کند. اما 
عدم تعیِن »متغیر 
اصــیل« بــن این 
دو مــــؤلــــفـــــــه در 
سند چشــم انداز، 
باعـــث  شـــد کـــه 
»قبــض و بســِط 
عینــــــــی میــــــــان 
ادبیات توســعه و 
ادبیات انقالب« 
در عرصــه حتقــق 
این ســند شــکل 
بگیــرد و درگیــری 
ادبیـــــــــات  بـــن 
توسعه )به عنوان 

یــک امر کاربردی و کّمی شــده( و 
ادبیات انقالب )به عنوان جتربه هایی 

عیین در اداره کشور که برخاسته از مکتب 
بود( ساختارهای اجتماعی را دوقطیب کند 
و کارکرد آهنا را دچار یب نظمی و هرج ومرج 

منایــد. در واقــع عیل رغم ایــن تالش های 
بدیع و یب ســابقه، مدل توسعه و دستگاه 
کارشــنایِس برآمده از آن _ که به حماسبات 
مادی و دنیاحمور و سرمایه ســاالرانه دچار 
بــود _ در عمــل عیــیِن خود ایــن قیدها را 
نپذیرفت و مهواره تصمیمات و عملکردهای 
انقــالیب و مکتــیب 
و عدالت حمـــــور و 
در  مســتضعف گرا 
کشــور را بــه  اداره 
چالــــِش علمــی و 
کشــید  ختصــی 
را در  آثــار خــود  و 
حماســبات  تغییــر 
و  مســـــــئــولــــن 
دگرگــوین در رفتــار 
و عملکــرد آهنــا و 
پیاده شــدن آهنا از 
قطــار انقــالب به 
گذاشــت  منایــش 
و فــــشـــــارهـــــــای 
شــدیدتـــــری را در 
متامــی مـوضوعات 
سیایس، فرهنگی، 
اقتصــادی بر نظام 

اسالمی وارد  کرد.
امــا اتکاء عمیــِق آن قائد جماهد به 
قــدرت و علــم اهلــی و یقــن پوالدیــن بــه 
توامنندی اســالم و انقالب اسالمی برای 
اداره کشــور بر مبنــای آرمان های مکتیب، 

مقام معظم رهبری به جای عقب نشینی 
کارشناســی مــادی و برخالف  در مقابــل 
کاربردِی توســعه برای تغییر  نســخه های 
»نشســت  راه انــدازی  بــا  کشــور،  مســیر 
اندیشه های راهبردی« و سفارݢݢش »تولید 
الگــوی اســالمی ایرانــی پیشــرفت«، بــا 
دقت هر چه تمام تر بر »بار ارزشی مفهوم 
کیــد کردنــد و بر  توســعه و الزامــات آن« تأ
جایگزینی »توســعه« با »پیشــرفت« پای 
فشــردند. در واقــع رونــد ارتقــای نظــام 
اســالمی در مالحظــه ابعــاد پیچیــده ی 
کشــور« و  ارتبــاط بیــن »اســالم« و »اداره 
ســفارش علمی برای پی ریزی یک بنیان 
جدیــد، حقیقتــاً مســتحق برگــزاری یــک 

جشن ملی بود.
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کتاب
برریس بیانات مقام 
معظم رهبری پیرامون 
الگوی اسالمی ایراین 
یر، حتلیل،  پیشرفت؛ تقر
تمکیل

صــورت داوطلبانــه وارد عرصــه پیگیری 
مطالبــه علمــی مقــام معظــم رهبــری بــه 
عنــوان نائــب عــام حضــرت ویل عصــر 
ســال  در  و  شــد  عجل اهلل تعایل فرجــه 
1390 بــه پژوهش هــایی پرداخــت کــه در 
قالــب کتاب »برریس بیانات مقام معظم 
رهبــری پیرامــون الگوی اســالمی ایراین 
یر، حتلیل، تمکیل«  پیشــرفت؛ تقر
تدوین شد. این کتاب با حمور 
قــراردادِن بیانــات مقام معظم 
رهبری پیرامون الگوی اســالمی 
ایــراین پیشــرفت بــه عنــوان مبنای 
مورد وفاِق مهه عالقه مندان به تالش در 
این عرصه، در مرحله اول و بر اساس یک 
یر« یا فهم قاعده مند  ین، به »تقر روش نو
از این بیانات پرداخته تا از برداشت های 
عوامانه، ناقص و غیرعلمی در این عرصه 
جلوگیری شــود و مهزمان شــاخصه های 
اولیــه ای بــرای مدیریت حتقیقــاِت تولید 
الگو، اســتخراج گــردد. ســپس از آجنا که 

حتویل خیره کننــده را رقم زد و مقام معظم 
رهبری با تکرار مسیر اعجازآمیز حضرت امام 
مخیین قدس سره الشریف در عرصه های 
جدیــد و به جای انفعال و عقب نشــیین 
یــل  طو و  یــض  عر دســتگاه  مقابــل  در 
کارشــنایس مادی و برخالف نسخه های 
کاربردِی توسعه برای تغییر مسیر کشور، با 

راه اندازی »نشست اندیشه های 
 1389 ســـــال  در  راهبــردی« 
و سفارِش »تولیــــد الگـــــــوی 

اســالمی ایــراین پیشــرفت«، بــا 
دقــت هر چــه متام تر بــر »بــار ارزیش 

کید کردند و  مفهوم توسعه و الزامات آن« تأ
بر جایگزیین »توسعه« با »پیشرفت« پای 
فشردند و عمالً  بر ضرورت تغییر بنیاین در 
علم اداره کشــور و حتول در مدل توســعه 
و حماســبات آن صحه گذاشتند. در واقع 
رونــد ارتقــای نظام اســالمی در مالحظه 
ابعاد پیچیــده ی ارتباط بن »اســالم« و 
»اداره کشــور« و طرح ســفارش علمی در 
یزی یک  جهت تغییر وضع موجود و یپ ر
بنیــان جدید، حقیقتاًمســتحق برگــزاری 

یک جشن میل بود.
اندیشــه  حســینیه  راســتا،  مهــن  در 
پژوهــی  دســتاوردهای  بــر  تکیــه  بــا 
مرحــوم آیــت اهلل عالمــه ســیدمنیرالدین 
پرســِی مرحوم  حســیین اهلامشی و بــه سر
حجت االسالم واملســلمن استاد مسعود 
کمــی از برگــزاری  صــدوق و بــا فاصلــه 
اولن نشست اندیشه های راهبردی، به 
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این بیانات ناظر به یک مطالبه و سفارش 
علمــی اســت و حتقــق آن بــه حبث هــای 
علمی و ختصی وابســتگی دارد، کتاب 

مـــــرحـــــلــــــه  وارد 
»حتلیــل« شــده و 
تفصیــالً بــه ایــن 
مهم می پــردازد که 
ادبیــات  ظرفیــت 
ختصی در حوزه 
و دانشــگاه، دچار 
چــه ضعف هــایی 
بــرای حتقــق ایــن 
مطالبـــــه علمـــــی 
هســتند و چگونه 
یـــــــح  از تـــــــــشــــر
»بــــار  ختصــــی 
ارزیش توســـــعه« 
ناتوان انــد و لــــذا 
بـــــــدیع  مطالبـــــه 
رهبـــری مبــین بــر 
یــــان اســـــالم  جر
در الگــو به مثابــه 

یت عیین جامعه را  ابــــزار مـــــدیر
بـــــرو  یل خنبــــگاین« رو بــا خطِر »تأو

»تمکیــل«  مرحلــه  پــس  مـــــی کنند. 
ضرورت پیدا می کند تا با دفاع استدالیل 
کادمیــک از »بار ارزیش توســعه« و  و آ
یان آن در نسخه های  تبین کیفیت جر
کاربردی متداول برای اداره کشــور اواًل 
یــل خنبــگاین و انزوای علمی این  از تأو

ســفارش حیایت جلوگیری شــود و ثانیًا 
یــق، ســرفصل هایی جدیــد  از ایــن طر
یــت حتقیقــاِت«  بــرای »مدیر و دقیــی 
تولید الگو ارائـــــه 
گـــــــــردد. مهیـــــن 
پژوهــــــــش بــــــود 
چنــد  طـــــــی  کــه 
مبنــــــای  ســـــال، 
فعــــال  ارتبـــــــاط 
داوطلبــانــــه ی  و 
حســینیه اندیشه 
بــا مرکــز الگــو قرار 
گرفت و نقدهایی 
علمی نســبت به 
مســـیر ایــــن مرکــز 
ســــطح  ســـــه  در 
»حمتــوا، برنامــه و 
سازمان حتقیقاِت 
تولیــد الگو« را در 
اختیـــــار مدیـــران 
قـــــرار  آن  حمتـــــرم 

داد.
یــــس  امـــا بــــا انتشار پیش نو
ســـــند الگـــــــوی پایــه توســط مرکز 
الگــوی اســالمی ایــراین پیشــرفت در 
زمستان 1394، »حســینیه اندیشه« 
خــــــود  انـتـقـــــادی  پیش بیین هــای 
پـــــیرامـــــون رونــــــد حتقیقــایت در مرکــز 
یــل  تأو بــه  آن  منهتی شــدن  و  الگــو 
لــذا  و  دیــد  حمقق شــده  را  خنبــگاین 

بــا انتشــار پیش نویــس ســند الگــوی پایــه 
توســط مرکز الگوی پیشــرفت در زمســتان 
و  نقــد  بــه  اندیشــه«  »حســینیه   ،1394
کتــاب »نقد و  بررســی این ســند در قالب 
نقِض پیش نویس الگوی پایه پیشرفت« 
پرداخت. در جریان این پژوهش مفصل، 
مدلل شده که این سند، حاوی جمع بندی 
از روند موجود در دهه های پس از انقالب 
مبنی بر سازش بین ادبیات حوزه و ادبیات 
دانشــگاه در اداره کشور و حفظ وضعیت 
موجود علمی بدون نوآوری است؛ روندی 
گر برای تحقق آرمان های نظام کفایت  که ا
می کــرد، هیــچ گاه موجــب طرح ســفارش 
علمــِی بی نظیــر »تولیــد الگــوی اســالمی 

ایرانی پیشرفت« نمی شد.
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بــه نقــد و بــرریس این ســند در قالب 
یــس  پیش نو نقــِض  و  »نقــد  کتــاب 
پرداخــت و  پیشــرفت«  پایــه  الگــوی 

متامــی انتقادهــای 
بــر  را  پیش گفتــه 
متــام بندهــای این 
یــــس  پیـــش نــــــو
تـــطــبـــیــــــــق داد. 
یــــان ایــن  در جـــر
پژوهـــش مفصل، 
کــه  شــده  مدلــل 
این ســند، حاوی 
مجــــــــع بنـــــــدی از 
در  موجـــود  رونـــد 
دهه هــــای پـــــس 
مبــین  انقــالب  از 
بــن  ســازش  بــر 
و  حــوزه  ادبیــات 
ادبیات دانشــگاه 
و  کشــور  اداره  در 
حفــــظ وضعیــت 
علمـــــی  موجــــود 

بدون نـــــوآوری است؛ روندی که 
اگر برای حتقق آرمان های نظام کفایت 

می کــرد، هیــچ گاه موجــب طرح ســفارش 
علمــی یب نظیــِر »تولیــد الگــوی اســالمی 
ایراین پیشرفت« منی شد. به عبارت دیگر، 
کید بــر »اعتقادات  این ســند مهزمان با تأ
فــردی، اخــالق فــردی، احــکام فــردی« 
که توســط ادبیــات ختصی حــوزه بیان 

شــده، مدیریت اجتماعی و ساختارهای 
عیین را به ختصص های دانشگاهی _ که 
مهگی در راســتای »ادبیات توسعه پایدار 
و مهــه جــــانبــــــه« 
هســتند _  واگــذار 
کــرده و بــه تألیــف 
غیــــــرقاعـــده منـــد 
بــن » ارزش هــای 
و  فـــــــــــــــــردی« 
»مفهــوم توسعــــــه 
ســــاختـــــارهای  و 
اجتماعی برآمده از 
گردیده  آن« دچــار 
کیــد  تأ عمــالً  و 
تیزبینانــه ی مقــام 
معظــم رهبــری بــر 
»بــار ارزیش مقوله 
توسعه« را که باید 
اســایس  تکیــه گاه 
الگــوی  تولیــد  در 
قـــــــــرار  پیشـــرفت 

کید  پیش نویس سند الگوی پایه، همزمان با تأ
بــر »اعتقادات فردی، اخالق فردی، احکام 
فردی« که توســط ادبیات تخصصی حوزه 
بیان شده، مدیریت اجتماعی و ساختارهای 
عینــی را به تخصص های دانشــگاهی _ که 
همگی در راســتای »ادبیات توسعه پایدار و 
گذار کرده و به تألیف  همه جانبه« هستند _ وا
غیرقاعده منــد بیــن »ارزش هــای فــردی« و 
»مفهــوم توســعه و ســاختارهای اجتماعــِی 
کید مقام  برآمده از آن« دچار گردیده و عمالًتأ
معظــم رهبری بر »بار ارزشــِی مقوله توســعه 
غربــی« را نادیده گرفته اســت. همچنان که 
در آن، اثــری از تحلیل »روند عینی« انقالب 
اســالمی و تجربیات معجزه گون آن در اداره 

کشور به چشم نمی خورد.

کتاب
نقد و نقض 
پیش نویس الگوی 
پایه پیشرفت
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بگیرد، نادیده گرفته اســت. مهچنان که در 
آن، اثــری از حتلیــل »روند عییِن« انقالب 
اســالمی و جتربیــات معجزه گــون آن در 
یزه کردن  اداره کشــور و تالش بــرای تئور

آهنــا جهــت تغییر 
الـــــگوهـــــــای  در 
رایج بـــــه چـــشم 
منی خورد. در واقع 
این سند، از »بـــــار 
توســعه«  ارزیش 
بیــان  عنــوان  بــه 
حموری مقام معظم 
رهبری بــرای تولید 
جـــــدید،  الگــوی 
درک روشــین ارائــه 
نداده و فاقد حتلیل 
از کیفیــت جریــان 
ایــن بــار ارزیش در 
نسخه های متداول 
اداره کشور است و 
لذا طبعاً نتوانسته 
تفــاوت خــود را بــا 
الگوهای کــاربردی 
توسعه روشن کند و 
از آهنا فاصله بگیرد 
و به مهن دلیل، به 

جای »نوآوری در الگوی پیشرفت 
کشــور« و »انتســاب قاعده منــد آن بــه 

دین«، به ترکییب نامتجانس از معارف دییِن 
فردی در حوزه و علوم اجتماعی کاربردی 

در دانشگاه دست زده است. مهچنان که 
نــوآوری، حــی در مهنــدیس  از  فــارغ 
معکــوس نســبت بــه الگوهــای توســعه 
غریب نیز به حنو نازل و ناموفی عمل کرده 

است.
 البتــه بــا وجــود 
کتـــــــــاب  آن کــــــه 
»نقـــــد و نقــــــض 
یـــــس  پیـــش نـــــو
پـــایــــــه  الگــــــوی 
در  پیشـــرفـــــــت« 
ســــال 1395 بــــه 
اعضــای شــورای 
عایل مرکــز الگوی 
اسالمــــی ایـــــراین 
پیشرفت و مدیران 
الگــو  مرکــز  حمتــرم 
ارائه شد و حتسن 
یف از  برخــی معار
تأمــل  و  خنبــگان 
برخــی از اعضای 
شــــــورای عــــــایل 
بـــــــرانگیخت،  را 
متأسفانه زمینه ای 
بــــرای مشـــــارکت 
ســوی  از  علمــی 
مرکز الگو فراهم نشــد. پس از پایان 
این فعالیت های پژوهی در مرحله »نقد و 
نقض«، حسینیه اندیشه وارد مرحله »طرح 
پیشهنادی« خود شد و با هبره مندِی بیش از 

حسینیه اندیشه در مرحله »طرح پیشنهادی« 
با بهره منــدِی بیش از چهل ســال پژوهش  
در مســیر انقــالب فرهنگی به عنوان بســتر 
ارائــه  بــه  اســالمی،  نویــن  تمــدن  تحقــق 
پیشــنهادهای مشخص برای تولید الگوی 
اســالمی ایرانی پیشــرفت پرداخــت. لذا با 
تکیه بر ســرفصل های تولید شده در عرصه 
حکومتــی،  فقــه  حکومتــی،  »اعتقــادات 
اخالق حکومتی«، پیشنهادهایی جایگزین 
برای »مبانی، آرمان، رسالِت« الگو ارائه شد 
که این مباحث در کتاب »گفتمان انقالب 
اســالمی« منعکس شــده است. همچنین 
پیشنهادهای جایگزین برای »افق و تدابیر« 
در دو ســطح میان مــدت و بلندمــدت، در 
کتــاب »بررســی ســه تئــوری تولیــد ثــروت، 
قــدرت، اطــالع در ســبک زندگــی غربــی و 
ســبک زندگی اســالمی« بــه تفصیــل آمده 

است.
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که مرحوم عالمه آیت اهلل  کرد  یــح  تصر
پژوهش هــای  کــه   _ حســیین اهلامشی 
ق براســاس مبــاین تولیدی ایشــان  فــو
بــه   1358 ســال  از   _ گرفتــه  شــکل 
ضــرورت تولیــد یــک الگــو بــر اســاس 

اســالم یپ برده بود و متام عمر مبارک 
خــود را نیــز در راه حــل این مســأله و 
کرد و لذا  لــوازم علمی آن مصروف 
حداقــل و به عنوان یک احتمال 
کــه تالش های  گفــت  می تــوان 
پژوهــی پیش گفتــه از ضــرورت 
توجه به »یک راه طی شده« سخن 
یــد؛ راهــی کــه مرکــز الگو خــود را از  می گو
آن  بــزرگ  دســتاوردهای  از  هبره منــدی 

حمروم کرده است.

کتاب
برریس سه تئوری تولید 
ثروت، قدرت، اطالع 
در سبک زندگی 
یب و سبک زندگی  غر
اسالمی

کتاب
گفتمان انقالب اسالمی

چهل سال پژوهش  در مسیر انقالب فرهنگی 
ین اسالمی،  به عنوان بســتر حتقق متدن نو
به ارائه پیشهنادهای مشخص برای تولید 
الگوی اســالمی ایراین پیشــرفت پرداخت. 
لــذا با تکیه بر ســرفصل های تولید شــده در 
عرصه »اعتقادات حکومی، فقه حکومی، 
پیشـــهنادهـــــایی  حکومـــــی«،  اخـــــالق 
آرمــان،  »مبــاین،  بــرای  ین  جــــــایگز
که این مباحث  رسالِت« الگو ارائه شد 
گرانقــدر در کتــاب »گفتمــــــان انقـــــالب 

اســـــالمی« منعکس شــده است.
مباحــث  بــه  توجــه  بــا  مهچنان کــه 
توســعه  مــدل  نقــد  در  کــه  مفصــیل 
کـــــتاب های مـــدارهای  یب )نقــــد  غـــــــر
توسعه نیافتگــــــی در اقتصـــــــاد ایـــــران، 
ایــران امــروز در آینــه مباحــث توســعه، 

صنعـــــی  توســــــعه  استــــــراتژی 
نظــــــری  مبـــــاین  کشـــــور، 

بــــــــرنامه  مســــــتندات  و 
شــده  اجنــام  توســعه(  چهــارم 

یــن  جایگز پیشــهنادهای  بــود، 
ســطح  دو  در  تدابیــر«  و  »افــق  بــرای 
کتــاب  در  بلندمــدت،  و  میان مــدت 
ثــــــروت،  تولیــد  تئــوری  ســه  »بــرریس 
زندگــی  اطــــــالع در سبـــک  قــــــدرت، 
بــه  یب و ســبک زندگــی اســالمی«  غــر
تفصیــل آمــده تا حنوه خروج قاعده مند 
از ســاختارهای مــادی توســعه روشــن 
ونــد حرکــت  ر آن،  اســاس  بــر  و  شــده 
بــه ســوی ســاختارهای اهلی پیشــرفت 

گردد. تبین 
واقعیــت  ایــن  بــه  بایــد  پایــان  در 
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جمموعه کتاب های منتشر شده حسینیه اندیشه در دو خبش: »نقد فعالیت ها و اسناد ارائه شده توسط 
ین برای تولید الگوی اسالمی ایراین پیشرفت«.  مرکز الگوی پیشرفت« و »طرح پیشهنادات جایگز

عنــوان  بــا  جــزوه  ایــن  در  آن،  پژوهــی  ســوابق  و  پشــتیبان  اســناد  پیرامــون  شــرح خمتصــری 
ین اسالمی« آمده است. »چهل و هشت سال پژوهش در مسیر انقالب فرهنگی؛ بستر متدن نو

کتاب ها )بالغ بر 350 عنوان پژوهی( در قالب یک منایشــگاه دامئی در شــهر  اســناد پشــتیباِن این 
مقــدس قم، آماده برای دیدار بازدیدکنندگان اســت.

حسینیــــه اندیشــــه


