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  پژوهشگاه سخن

انساانی معطاوف باه طرح جاامع اعاتالی علومکتاب حاضر یکی از آثار برگرفته از 
 گردد.محضر ارباب معرفت تقدیم میاست که اکنون به  پیشرفت کشور 

محوور اسوت کوه پیوسته و مسئلههمهایی بهطرح جامع اعتال مجموعه پروژه
پیشبر مبنای منشور پژوهشوگاه در سوال رهیافات گورفتن های اخیور مبنوی بور در

بردی شووکل گرفتووه و بوور پایوؤه خردجمعووی و تعوواطی  انسااانیسااا ی علومبااومی و کار
ی یوک سوال و نویم، از گووذرگاه انجوام فواز مطالعوواتی و افکوار خبرگوان، نخسوت طوو

 ها شده است. عبور کرده سپس وارد اجرای طرح RFPتدوین 
پایووؤه ایووون منطوووق شوووکل گرفوووت کوووه بووورای بومی سوووازی و ایووون طووورح کوووالن بر

بردی یوده انسانی الزم اسوت سوه مقولؤه مهوم بهسازی علومکار صوورت متموایز کاو
 ا تلفیق صورت گیرد. هشوند و نهایتًا از همٔه طرح

یابی و نقد شوندهای علوممبانی و ریشه. 1 کارگروه مبانی( .انسانی جدید ار  ( 
یخ ورود و استقرار این رشاتهقلمرو و فرایند شکل. 2 ها در ایاران گیری و سیر تار

یخ( نظر افکنده شود و نقد گردد. کارگروه بازشناسی انتقادی و تار ( 
ها بااا جامعاأه ایااران در هااا و تعاماال ایاان رشااتهآنها و مظاااهر کاربساات شاایوه. 3

یابی و تحلیل قرار گیرد. کارگروه کاربست( چرخٔه ار  ( 
های میراثوی و از گذرگاه این کندوکاوها، اتصوال یوا عودم پیونود آن بوا گنجینوه

ز روشون میتناسب یا تغایر احتمالی آن شوود. ها نسبت بوه نیازهوای جامعؤه امورو
، ایوون طرح هووای فرهنووگ بووومی و دینووی و بووا هووا بووا تکیووه بوور میرا از سوووی دیگوور
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ووووی و بهپشووووتوانر بهره صووووورت شووووبکٔه برناموووؤه گیووووری از مطالعووووات جهووووانی و مل 
یکورد بینیافته افزایانوه شوکلگورا و هممحصوول ای و بوا مشووارکت رشوتهانوود و بوا رو

ی تدوین شدهمحققان توانای پژوهشگاه و صاحب  د.اننظران سرآمد سطح مل 
های انقوالب اسوالمی مبنوی بور ها یکی از آرمانرود با انجام این طرحامید می

ل فکااری و رهنمودهووای حضوورت امووام خمینووی و مقووام معظووم رهبووری در  اسااتقال
یکوورد جوویی شووود. طرحایون بواره پی هوای اعوتال بورای تحقووق هودف یادشوده بوا رو

دمندی علوم انساانی تا اثربخشی و سو کوشد، میپیوند میان نظریه و عملایجاد 
ن نماید. گراییهای بومیرا معطوف به پیشرفت کشور مبنی بر مؤلفه  متعی 

هوایی از انسانی و مطالعات فرهنگوی در مسویر تحقوق بخشپژوهشگاه علوم
یووژٔه هیئتاسووناد باالدسووتی و پی یووت و امنووا و بووا مسوواعدت سووازمان جووویی مأمور

ر عینوی شوبکٔه نخبگوانی علووم انسوانی برنامه و بودجه، طرح اعتال را برای اسوتقرا
 کشور طراحی کرده و به اجرا درآورده است. 
یج پوس از انتشوار مجلودات حاضور پژوهشگاه به فضل الهی در نظر دارد به تودر

هوووا )از طریوووق سوووازی نشووور محصووووالت طرحزموووان بوووا متنوعدر ایووون مرحلوووه و هم
های ملاای، بساااتههااای علماای های سیاساای، گزارشهااای راهبااردی، تو اایهگزارش

های علماای   ای، جسااتارهای علماای و فناای، مقالااهخاادمات تخصصاای و مشاااوره
 های علمایهای نخبگاانی و ساخنرانیاندیشی، علمی   تخصصی، همپژوهشی

...( مابقی نتایج پژوهش  صورت کتاب آمادٔه نشر سازد.ها را نیز بهو
یک نهاد پژوهشوی، تواند نشانٔه توفیق های مهم که میاصوالً یکی از شاخص

یژه در قلموووورو علومبووووه گوووورا، هووووای شوووواخص، همانسووووانی باشوووود، اجوووورای طرحو
هووووووووای اجتموووووووواعی و اثرگووووووووذار در عرصوووووووؤه مند و نوووووووواظر بووووووووه چالشمسووووووووئله
هاست که بتواند در شرایط کنونی در حقیقت مؤسسٔه پژوهشوی گذاریسیاست

رای طرح اعتال بوه را به جرگٔه نسل چهارم نهادهای علمی وارد سازد. تعریف و اج
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یووووت همووووین منظووووور در مسوووویر تحقووووق قسوووومتی از چشووووم روشوووون انداز و مأمور
آیووود کوووه بووورای شووومار میپژوهشوووگاه، منووودرج در برنامووؤه توسوووعٔه راهبوووردی آن، به

یووف و اجوورا شووده اسووت و  یخ پژوهشووگاه برناموؤه توسووعه تعر نخسووتین بووار در تووار
انسوانی اعوتالی علومهوای های مجموعه طرحبخشی از دستاوردهای آن کتاب

 است. 
ارتقاای در فرایند تعریف و اجرای طرح جامع اعوتال، بوه لطوف الهوی، فرصوت 

یرسووواخت توانمندساااا یهووا و طرح کیفیاات علمااای یووت ز ها در پژوهشوووگاه و تقو
ها و بوه مووازات اجورای ایون طورح کوه طوی ایون سوالدوچندان شوده اسوت، چنان

علمی در اجورای ضوای محتورم هیئوتکالن، مشارکت بالندٔه تعداد کثیوری از اع
و رشود بویش از  دو براباریطرح مذکور و رسیدن تولید سرانٔه علم به رشود بویش از 

تولیوووود و نشوووور مقوووواالت و  فزایناااادهٔ نقوووودو متووووون دانشووووگاهی و رشوووود  پاااانا برابااااری
شدن ساه برندههای با کیفیت پژوهشی، نامهجستارهای انتقادی و انتشار فصل

المللاای شاادن مکاارر در جشاانوارٔه بین نقااد سااال و برگ یدهسااال پیاااپی در جشاانوارهٔ 
، و ده فااارابی ای پرتااال در  ااعود باای  از چهار ااد پلااههووا جشوونوارٔه ملووی دیگوور

یٔه علومرده انسانی در ساط  بندی جهانی الکسا، تأسیس قطب علمی، ارائٔه نظر
و تحقووق شووبکٔه  سااا ی علاامترویجیهووای حوووزٔه فعالیت چشاامگیر و رشوود  ملاای
، نفووووره متشووووکل از اسووووتادان صوووواحب هزار سااااهخبگووووانی ن نظر از سراسوووور کشووووور

 آید.شمار میسازی و ارتقای توانمندی بهشواهدی از این ظرفیت
، بخشهای ایون مجموعوه طرحبدیهی است با همٔه مزیت هوایی از هوا و آثوار

هووا خووالی از خلوول و عوواری از کاسووتی نباشوود، یقینووًا اهوول نظوور بووا نقوود ایوون کتاب
هوووای راهگشوووای ایجوووابی خوووود پژوهشوووگاه را بووورای قووووام و صوووحانه و راهنمایینا

 های بعدی مدد خواهند رساند.وری بیشتر این آثار در چاپمایه
ت از پیدر پایان، ضمن سپاسگزاری بوه درگواه حق جوویی تعوالی و ابوراز مسور 

بوور ونوود )ره( در منشووور ایشووان مبنووی یاد دکتوور صووادق آیینهدغدغوؤه اسووتاد زنووده
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یشؤه انطبواق بوا زموان» د ایون مجموعوه مرهوون حمایوت شوویوادآور می« اتصال به ر
یوران محتورم جنوواب دکتور فرجی ز دانووا، دکتور فرهوادی و دکتوور غالموی و اعضووای و

بوط محترم هیئت محترم امنا و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان محترم ذی ر
ان طوورح جووامع اعووتال، سووو و اهتمووام همؤه همکووارمجلوس شووورای اسووالمی از یک

شووامل اعضووای محتوورم شووورای پژوهشووی پژوهشووگاه، کمیتوؤه علمووی طوورح اعووتال، 
یوان محتورم طرح هوا، مودیران جانشین رئویس و رئویس دبیرخانؤه طورح اعوتال، مجر

ران، اعضووای محتوورم کارگروهکارگروه هوووای تخصصووی و کلیووؤه هووا، شووورای مشووواو
وهشی وکارشناسان از سوی دیگور های پژمحققان و ناظران علمی و داوران طرح

یژه جناب آقوای رسد سپاسگزار همٔه آنان باشیم؛ بهنظر میاست. لذا سزاوار به و
زاده، ، سورکار خوانم دکتور طواهره کموالیزادهدکتر سیدمحمدرضوا امیوری طهرانوی

جناب آقای دکتر یحیی فوزی، جناب آقای دکتر علیرضا مالیوی تووانی، جنواب 
، جنواب زاده، جناب آقوای دکتور عبودالرحمن حسونینآقای دکتر مهدی معی فر

شووناس، جنوواب آقووای دکتوور حمیوود تنکووابنی، جنوواب آقووای مهنوودس فراموورز حق
، جنواب آقوای دکتور عبواس خلجوی، جنواب آقوای دکتور  یوار یو آقای دکتر فرهاد ز

بووانی ، جنوواب آقووای دکتوور سوویدمحمدرحیم ر زاده، جنوواب آقووای عبووداهلل قنبرلووو
، جنواب لهدی، جناب آقای دکتر سیدمحسون علویادکتر سیدسجاد علم پوور

آقووای محموودعلی مینووایی، جنوواب آقووای بهرنووگ ذوالفقوواری و تمووامی اعضووای 
ران و کارشناسان محترم طرح. همچنوین بایود از  محترم شورای دبیرخانه و مشاو
جناب آقای دکتر یداهلل رفیعی مدیر محتورم نشور و همؤه همکواران گراموی ایشوان 

گرچوووه بزرگوووان و مفووواخر و اعضوووای معوووزز پژوهشوووگاه تشوووکر در انتشوووارات  کووونم. ا
گون و در مراحوووول مختلووووف علمی فووووراوان دیگووووری در بخشهیئووووت هووووای گونووووا

ها و محققوان، کوه بویش از صود تون را مددرسان بودند که ذکر نام این شخصویت
 شود، متأسفانه در این مجال اندک میسر نیست.شامل می
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ایون حرکوت فرخنودٔه پژوهشوی و علموی بتوانود رود بوه لطوف خداونود امید می
، راهگشوای ضمن تقویت اثربخشی علوم انسانی و پیوند پژوهش و اجرا در کشور

شوومار آیوود و انتشووار مجلوودات انسووانی بههووای علومبوورداری بیشووتر از ظرفیتبهره
های طرح اعتال گامی در مسیر پیشورفت و بالنودگی ایوران اسوالمی بعدی گزارش

 باشد.
 قبادی لیحسینع

 فرهنگی مطالعات و  انسانی علوم پژوهشگاه رئیس
 و 

 کشور  پیشرفت به معطوف انسانیعلوم اعتالی طرح رئیس
 

 

 

 

 

 

 





 

 

 مقدمه

 در  یمهموو موضوووع رانیووا در  شوورفتیپ یالگووو  یچگووونگ و  یسووتیچ بووارٔه در  بحووث
 مختلوف یروهاین را هاشهیاند باره طیفی از این در  .است بوده ایران انسانی علوم

 کلووی انیووجر  دو  در  را هوواآن توووانمی کووالن صووورته بوو کووه انوودکرده مطوورح کووریف
معطوف بوه  انگارانهکسانی ییالگو  در  را رفتبرون راه که یکسان :کرد یبندطبقه
 شووورفتیپ یالگوووو  ینووووع بووور  کوووه یکسوووان و  کردنووودمی جو وجسوووتغووورب  تجربووؤه 

یسوبوم و  فرهنگوی همسوو بوا بسوتر  و ط یشورا معطوف بوه نیازهوا و   کیودأ ت ایوران تز
  .کردندمی

یهأتتحت اول کردیرو   مودرن و  یتنسو بوه را جوامع 1توسعه پردازان اولیٔه ثیر نظر
 تکوحر ر یناپذاجتناب طور  به یسنت جوامع مٔه ه هک بودند معتقد و  ردهک میتقس
ب یشووورهاک آن اوج نقطوؤه  هکوو ،موودرن جامعوؤه  سوومت بووه را خووود یاملکووت  ،انوودیغر
 هکوو دارد وجوود یخیتوار  شوورفتیپ واحود خوط کیوو هکو معنوا نیووا بوه .ننودکیم یطو

رتاً   زوال بوا جیتودر هب مودرن جامعؤه  ،آنوان نظر  به .شد خواهد رار کت جاهمه در  ضرو
بوویغ یکشووورها و  .شوود خواهوود مکحووا  سووومجهان بوور  یتنسوو جامعوؤه   یراهوو یرغر

  .ندارند شرفتیپ یبرا غرب در  شدهبیتعق یالگو  از  کامل یرو یپ جز هب
معطووف بوه  شورفتیپ یالگوو  ضرورت بر  شمندانیاند از  یمهم بخش مقابل، در 

یسوت ایورانبوم فرهنگوی و  همسو با بستر  ط و یشرا نیازها و  ه بو ؛کردنودمی کیودأ ت ز
                                                      

یوات مدرنیسوت  تفکورات ایون .1 ييي  و همچنين  نووزدهم قورن ٔه گرایانوتکامل متوأثر از نظر  هاينظر
 )نگاه کنید به: بود کمحا  توسع  بر ادبنات 1960و  1950 هايدر ده  ک  بود گرايان کارکرد

So, Alvin, Y. (1990). Social Change and Development, U.S: Sage Publication Ltd 
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 شومندانیاند نیبو شرفتیپ خصوص در  غالب گفتمان گفت توانمی که یطور 
یکرد  گذشته قرن دو  در  یرانیا  .است بودهحمایت از این رو

یکوورد اصوووالً  ران از  ایوون رو  و  رانیووا یهوواجنگ از  بعوود خصوووصهب و  قاجووار  دو
 انقووالب از  بعوود یهاسووال در  و  یپهلووو  و  مشووروطه زمووان در  و  دهیووگرد مطوورح روس
،یورکبیام رزا،یمعبواس بوه تووانمی شمندانیاند نیا جملٔه  از  .است داشته تداوم  ر
 شووومندانیاند نیهمچنووو و  مستشوووارالدوله وسوووفی خوووان،مرزاملکیم ،افطالوووب
،یا بعوود یهاسووال در  و  ینینووائ اهللتیووآ ماننوود مشووروطه  ،یفروغوو ،یکسوورو  رانشووهر

 یاخامنوه اهللتیوآ و  ینویخم امام ،یمطهر اهللتآی ،گانیشا ،یعتیشر  ،احمدآل
 شوورفتیپ از  بحووث اغلووب ها،تنوووع دیوودگاهبووا وجووود  ،آنووان غدغوؤه کووه د کوورد اشوواره

یسووت ایووران و همسووو بووا بوم کیوود بوور أ ت نیهمچنوو و  کشووور  مشووکالت حوول بوورای ز
 یالگوهوا در  رانیوا جامعٔه  یفرهنگ عنصر  نیتر مهم منزلٔه  به نید نقش چگونگی
 خصووووص در  را یمختلفووو یراهبردهوووا بوووه ایووون منظوووور  و  .اسوووت بووووده پیشووورفت
  اند.کرده مطرح پیشرفت یالگو  ر د ینید و  یمل عناصر  یاثرگذار  یچگونگ
یان، نیروهوای فکوری مختلفوی وجوود دارنود اما در  کوه  طووریه بو ؛درون این جر
 دیگور  برخوی و  تجودد با ایرانی ناسیونالیسم و  ملی هویت پیوند از  هاآن بخشی از 

 و  انگوووار یکتا الگوووویی نیوووز  گروهوووی و  انووودگفته سوووخن تجووودد و  اسوووالم پیونووود از 
 .اندکرده مطرح را غرب تجربٔه  از  فارغ سیسیأت

 و  اقتبواس از  که ینید انینوگرا یگفتمان غلبٔه  با و  انقالب از  بعد یهاالس در 
ملوی  های دینوی و لفوهؤمعطووف بوه م ییتجوددگرا یالگو  ارائٔه  و  تجدد در  تصرف

 یهوووانگرش .شووود یدیوووجد مرحلووؤه  وارد مباحوووث نیوووا ،کوووردمی دفووواع ایوووران در 
بوارٔه  یمختلفو بوین نوگرایوان  در  ملیوت مجودداً  و  نیود و  تجودد ونودیپ یچگوونگ در
ایوون  نوووگرا اجتهووادیفقهی قرائووت گفتمووانی کووه بووه دلیوول غلبوؤه  طوورح گردیوود دینووی

یووووان  در  و  کردن الگوووووی موووووردنظر خووووود را آغوووواز کووووردیاتیووووعملتووووالش بوووورای  جر
 یسواختارهاسویس أبرای ت یاقتصاد و  یاجتماع ،یاسیس مختلف یهاعرصه
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 در  ملیووت و  دیوون از  خووود قرائووت بووه معطوووف شوورفتیپ یالگووو  بوور  یمبتنوو دیووجد
  پرداخت.ایران 

های لفووهؤثر از مأدنبوال الگووویی متوه کووه انقوالب ایووران خوود بوورغم ایناموا علوی
 سوویس نهادهوووا و أآن بوووه ت مبتنوووی بوور  ایرانووی بووورای پیشوورفت کشوووور بووود و  دینووی و 
 سیسوأت ضورورت از  بحوث اخیور  دهؤه  دو  در اما  های خود پرداخت،گیریجهت
 رانخبگوانی ایوران  فضوای گفتموانی و  در  مجودداً  تشورفیپ اسوالمی ایرانوی یالگو 
 نیوا یسواز یاتیعمل یچگونگ و  یستیچ نییتب برای و  دکر مطرح انقالب یرهبر
 یانسووان علوووم عرصوؤه  در  ایگسووترده و  مختلووف آثووار  گذشووته دهوؤه  دو  یطوو الگووو 
اثوور پژوهشووی  رسوواله و  کووه صوودها مقالووه، کتوواب و  طوووریه بوو ؛اسووت شووده منتشوور 

خوواص بووه ایوون الگووو دیوودگاهی یووک از  نگاشووته شوود کووه هوور وع بووارٔه ایوون موضوودر 
یسووت تووالش بوورای تبیووین آن را آغوواز کردنوود. ایوون حجووم انبوووه از اطالعووات  و  ندنگر

هوا و مشوترک آن رسیدن بوه هسوتٔه  برای سازییکپارچه ضرورت یک فرامطالعه و 
 هووواینظر ها و های ایووون آثوووار بوووا دیووودگاههای یافتوووهتشوووابه هوووا و ی تفاوتیشناسووا

دستیابی به تبیینوی اجمواعی  خصوص این الگو و  گذشته در  قرن دو  پیشین در 
 مسوئلٔه  ،اسواسنیبوراسوازد. را الزامی می اسالمی ایرانیالگوی  عالمانه از پدیدٔه  و 
رانٔه یژگیو  نییپژوهش تب نیا در مقایسوه هوا پژوهش نیوا یهواافتوهی ها و وجوه نوآو
 یسوتیچ و  یویو چرا رانیوا گرا در یبووم نیشویمتفکران پ یهاشهیاند و  اتینظر  با
 نیوویتب یبوورا یموودل و ارائوؤه  یمحققووان علوووم انسووان الگووو در آثووار منتشرشوودٔه  نیووا

  .استآن  ینظر

 پژوهشاالت ؤس
 الگوووی پیشوورفتایوون پووژوهش بووه دنبووال پاسووخ بووه ایوون سووؤال اصوولی اسووت کووه 

یات و  بوین  در  های معطوف بوه پیشورفتاندیشه اسالمی ایرانی چه نسبتی با نظر
بووارٔه هووای انجامپژوهشمتفکووران علوووم انسووانی دارد و   دو  در ، ایوون الگووو  شووده در
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رانوه های متمایز و چه یافته ،ایران گذشته در  دهٔه  الگوهوای  در مقایسوه بواای نوآو
 اند؟پیشین مطرح ساخته

 فصوول در  فرعوی الؤسو چند به باید اصلی الؤس این به پاسخ برای همچنین
ی شرح به مختلف  شود: داده پاسخ ر ز

 های دینووی و بووومی چووه جایگوواهی در الگوووی پیشوورفت معطوووف بووه مؤلفووه _
یات توسعه در   علوم انسانی دارد؟ نظر

 بووومی چووه جایگوواهی در  دینووی و های لفووهؤالگوووی پیشوورفت معطوووف بووه م _
گذشووته  قوورنایووران در دو  متفکووران علوووم انسووانی جهووان اسووالم و  اندیشوؤه 

 داشته است؟
می ایرانووی پیشوورفت چگونووه در آثووار پژوهشووی محققووان علوووم الگوووی اسووال _

یژگی ی شوده اسوت؟یانسانی بعد از انقالب بازنما هوای مشوترکی را و چوه و
بارٔه آثار نگاشته توان از می ثابوت  مرکوزی و  عنوان هسوتٔه هب این الگو  شده در

 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت استنباط کرد؟ 
یووه _ ، بوورای یافتووهتوووان از ای را میچووه نظر های پژوهشووی موورتبط بووا ایوون الگووو

ایرانی پیشووورفت از منظووور محققوووان علووووم ی الگووووی اسوووالمییوووتبیوووین چرا
 ؟کردارائه آن های فهم نوآوری انسانی ایران بعد از انقالب و 

 اهداف پژوهش

های پژوهشووووی موووورتبط بووووا الگوووووی سووووازی یافتووووهیکپارچه پووووژوهش هوووودف ایوووون
 چنووود هوور  ،ن بووووده اسووتآفهمووی مشووترک از  ارائووؤه  و دسووتیابی بووه ایرانیاسووالمی
یر  فرعی اهداف  :است مدنظر  نیز  ز

 بووا تفکوورات و  ایرانیاسووالمیالگوووی  ی اندیشوؤه یهمسووو  اثبووات پیوسووتگی و _ 
یات غالب در  یخ دو  خصوص پیشرفت در  نظر   ؛ایران قرن تار
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 یهووواخوانش و  شووودهانجام یهووواپژوهش و  آثوووار  یمحتووووا یفووویک لیوووتحل _
 یبوویترک ر یتفسوو و  شوورفتیپ از  ینووید یبوووم یالگووو  خصوووص در  مختلووف

  ؛موجود حاصل یهاافتهی

 برجسوووته، میمفووواه کشوووف و  هووواخوانش نیوووا یمرکوووز هسوووتٔه  از  ینووویع درک _
  ؛رانیا در  ینید یبوم یالگو  مفهوم خصوص در  احصاقابل و  یمحور 

 از  ینوید یبووم یالگوهوا خصووص در  دیوجد و  تر قیعم دانش و  نشیب ارائٔه _ 
  ؛رانیا در  شرفتیپ
 یاسووالم یجمهووور  در  شوورفتیپ یرانوویا یاسووالم یالگووو  یطراحووکمووک بووه  _
  .رانیا

 پژوهش میمفاه فیتعر
، پیشورفت ایرانیاسوالمی الگوی پیشرفت، اند از عبارت پژوهش این مهم مفاهیم
 نویسوندهدیود  از  هواواژه ایون از  مناسب فهم برای است الزم ابتدا در  .انسانیعلوم

بارٔه  توضیحی یر  شرح به پژوهش این در  مهم مفاهیم در  .شود داده ز

 شرفتیپمفهوم 
 رشووود یمعنوووا بوووه Progress واژٔه  معوووادل یسووویانگل در  شووورفتیپ یلغوووو  مفهووووم
 اسوت ترشودنبزرگ یحتو و  قدرتمندترشودن ترشودن،شرفتهیپ جهت در  یجیتدر 
بووان در  و   هوور  .اسووت یترقوو ،یرو شیپوو جلووورفتن، رفووتن،شیپ یمعنووا بووه یفارسوو ز

گون یهاعرصه در  خود یلغو  یمعنا به شرفتیپ چند  بشور  یرونویب و  یدرونو گونا
 و  انسوان بوه نگورش نووع و  جهوان به نگرش نوع با یقیوث ارتباط و  است بحثقابل
ز  جهووان در  بحووث موضوووع و  مناقشووه محوول آنچووه ،دارد او  اهووداف و  اتیووغا  اموورو

 بوا انسوان رابطؤه  نووع در  و  ر ییوتغ و  یرونویب یروتحوولییتغ ه مثابؤه بو شورفتیپ ماست
گاه واسطٔه  به عتیطب بر  بشر  کنترل ای و  عتیطب  .است «عتیطب نیقوان از  یآ
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 از  بعووود کوووه اسوووت یتحووووالت و  راتییوووتغ یمعنوووا بوووه اصوووطالح در  مفهووووم نیووا
پا در  رنسانس  و  یزنودگ سوبک و  یتکنولووژ  علم، عرصٔه  در  یغرب یکشورها و  ارو
 و  ر ییوتغ نیوا متفکوران از  یبخشو و  گرفت شکل یاقتصاد و  یاسیس و  یاعاجتم

 حرکووت زمینوؤه  در  را تحوووالت نیووا و  دنوودز ونوودیپ خیتووار  ایفلسووفه بووا را تحوووالت
 ،واقووع در  .دانسووتند مشووخص هوودف یسووو  بووه یبشوور جوامووع یخطتووک و  یجبوور

بردارنوووودٔه  سووووو کی از  شوووورفتیپ از  دیووووجد مفهوووووم  و  تحوووووالت از  یامجموعووووه در
 یسوو  از  و  بوود یبشور عقول بور  یمبتنو و  بشور  یرونویب طیمحو و  جهوان در  راتییتغ
بردارنوودٔه  گوور ید  یسووو  بووه یبشوور جوامووع خیتووار  در  کووالن یحرکتوو و  رونوود تصووور  در
 بشر  شٔه یاند بر  قرن دو  از  شیب تا شرفتیپ به فیتعر  نوع نیا .بود مشخص یتیغا
 .بود افکنده هیسا

 فلسوفٔه  ابعواد و  شود لیتعود فیوتعر  نووع نیوا سوتمیب قورن لیواوا در  جیتدر هب اما
 ر یمس یسو  به خیتار  حرکت از  کالن یتیروا به اعتقاد و  شد فیتضع آن یخیتار 
 قالووب در  یجهووانجنگ از  بعوود شوورفتیپ از  بحووث لووذا ؛رفووت الؤسوو ر یووز  نیمعوو
 نحوووؤه  بووور  اغلوووب ،توسوووعه اتیووونظر  در  واقوووع در  .افوووتی توووداوم توسوووعه اتیووونظر 
 فلسوفٔه  ابعاد و  شودمی دیکأ ت مختلف جوامع در  التتحو جادیا یبرا یزیر برنامه
 کمرنوگ جواموع همؤه  در  شرفتیپ یبرا انگارانهکسانی ر یمس به اعتقاد و  یخیتار 
 .دیگرد مطرح شرفتیپ از  یدیجد فیتعر  و  شد شتهگذا کنار  و  شد

 یفوویتعر  ینیپسوو فیووتعر  کیوو براسوواس شوورفتیپ مفهوووم از  فیووتعر  بنووابراین،
 نیوا گووهر  اموا .اسوت خوردنقلیصو حوال در  هنوز  و  است گونهفیط و  مشکک

 توسووط طیمحوو در  تحوووالت و  راتییووتغ از  یامجموعووه جووادیا توووانمی را فیووتعر 
 مشووخص اهووداف بووه دنیرسوو یبوورا یعلموو یهاافتووهی بوور  یمبتنوو یانسووان عواموول

 حوووزٔه  در  و  (مسووکن پوشوواک، و  خوووراک) یرفوواه و  هیوواول یازهوواین رفووع همچووون
 در  تیووونها در  و  (یبرابوور ،تیوووامن عوودالت، ،یآزاد م،نظووو) یاجتموواع یهوواآرمان
 تیوووفیک یارتقوووا و  (یعمووووم اخوووالق و  بشووور  حقووووق) یاخالقووو یهووواآرمان حووووزٔه 
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 کوووه دانسوووت یاقتصووواد و  یاجتمووواع ،یاسووویس یمووودآکار یارتقوووا و  بشووور  یزنووودگ
 اشوکال یفرهنگو عوامول ر یثأتوتحت توانودمی ز یون شورفتیپ نیا یهایریگجهت
 .ردیگ خوده ب یمختلف

 شرفتیپ اسالمی ایرانی یالگومفهوم 
 اطوووالق نیقووووان و  موضووووعه اصوووول م،یمفووواه از  یمنووودنظام مجموعووؤه  بوووه الگوووو 

 از  سووووتمیس کیوووو ر یتفسوووو و  حیتوضوووو یبوووورا یمنطقوووو یسوووواختار  در  هکوووو شووووودیم
 ارائوووه هاهیووونظر  و  هوووایتئور  ها،نووودیافر هوووا،روش ها،دهیوووپد ،ینیو کوووت موجوووودات

 .گرددیم

 .کورد ارائوه تووانمی را عوام و  خواص یمعنا دو  شرفتیپ یرانیاسالمی ا یالگو  از  و 
 مرکوز  کوه اسوت شورفتیپ اسوالمی ایرانوی ٔه یوپا یالگوو  سوند منظوور  خواص یالگو 
اسووالمی  یالگووو  عووام صووورت بووه امووا .اسووت کوورده نیتوودو  یرانوویا یاسووالم یالگووو 
بوارٔه د شودهارائه مباحوث ٔه یوکل شرفتیپ ایرانی  را شورفتیپ و  تیومل نیود نسوبت ر
 مطورح شوانیهاشهیاند در  گذشوته قورن دو  یطو یرانویا متفکوران کوه ردیوگمی بر  در 

ط یشوورا پیشوورفت معطوووف بووه نیازهووا و  یالگووو  ینوووع یمبنووا توانوودیم و  انوود،کرده
یسووت و بوم  پووژوهش نیووا در  .باشوود رانیووا هووای دینوویارزش همسووو بووا فرهنووگ و  ز

  .است آن عام یمعنا منظور 

 یانسان علوممفهوم 

بارٔه  وجوود دارد  یاختالفات فراوان یاز علوم انسان یو همگان یقدق یفیتعر  ٔه ارائ در
 کورد؛های متفاوتی از علوم انسانی ارائه توان تعریفمی مختلفهای دیدگاهاز  و 

کووه اند دانسووته یمعووارف را مجموعوؤه  یمووراد از علوووم انسووانموضوووعی دیوود برخووی از 
اسوت کوه  هوایییتفعال نوییعمختلوف بشور  هاییتها فعالآن یقموضوع تحق

و  دهوواآثووار و نها یووز و ن یاافووراد بووا اشوو یوونو روابووط ا یکوودیگر متضوومن روابووط بشوور بووا 
در از منظووور متعلوووق هووور علوووم و  یگووور د برخوووی و  .هاسوووتیناز ا یمناسوووبات ناشووو

 را بوه سوه دسوتٔه  یاضویات،ر  یاسوتثنابه ی،علووم بشور همؤه  یکلو ایبندییمتقسو
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یکوووی،علووووم ف  یرا علووووم یعلووووم انسوووان و انووود. کرده یمتقسووو یو انسوووان یسوووتیز  یز
علوم با فکور  ینمتعلق ا یعنیانسان سروکار دارد؛  یشٔه با فکر و اند»اند که دانسته
 «  .انسان ارتباط دارد یشٔه و اند

نواظر بوه حواالت،  ییهوادانش یعلووم انسوانبرخی نیز از منظر کارکردی معتقدند 
 یکارکردهوا از جملوه کوه هسوتند« نانسوا» یاجتمواع یوا یفورد یو رفتارها شئون
ر  ینهمچنوووو و  یانسووووان یهوووواکنش «یکشووووف معنووووا»و « فهووووم» آن یاصوووول  یداو
بارٔه  یو ارزش یهنجار  « علووم تفهموی»آن به  بنابراین ؛است یانسان یهاکنش در

یووف .شووودیگفتووه م یووز ن «هنجوواریعلوووم » یووا علوووم  ،یکووارکرد براسوواس یووک تعر
، یفدانوش توصو»کرد:  یفتعر  گونهینا وانتیم یعبارت اجمال یکرا در  یانسان
« .یانسووووان یهوووواکنش ییوووور تغ یووووااصووووالح  یووووت،تقو  ،ینوووویبیش، پیر ، تفسوووویوووینتب

 همچوون یمفهوم یهانسبت م،یمفاه از  یامجموعه یانسان علوم ،اساسبراین
 ،«نیوویتب» ،«فیتوصوو» آن کووارکرد و  هوودف و  سووتهاروش و  اتیفرضوو و  اتیوونظر 
 در  .اسوت یانسوان یهواکنش «ر ییوتغ ایو اصوالح ت،یوتقو » ،«ینیبشیپ» ،«ر یتفس»
 ات،یونظر  از  نوداعبارت آن کوارکرد براسواس یانسوان علووم یهالفوهؤم پوژوهش نیا

 خصووووص در  یانسوووان علووووم شووومندانیاند کوووه ر یتفاسووو و  روشووومند یهوووالیتحل
  .کنندمی بحث اندکرده مطرح یادشده یالگو 

  پژوهش روش

 از  بخوش هور  در  مباحوث نووع بوه توجوه بوا کوه اسوت بخوش دو  شوامل پوژوهش نیا
 هوودف بووا کووه ،اول بخووش در  .شوود خواهوود اسووتفاده هوواآن در  یمتفوواوت یهوواروش
گونهای اندیشوه و  هاهیونظر  بین در  اسالمی ایرانی یالگو  ی جایگاهیشناسا  گونوا

 .شووود خواهووود اسوووتفاده یاسوووتنتاج روش از  ،اسوووت شوووده نگاشوووته شووورفتیپ از 
ل  استنتاج نتیجٔه  روایوی آن مبتنوی بور  و  بووده معارف ذهنی بشر  وزٔه ح در استدال

کوه در تمووامی انوواع پوژوهش، هوور جوا کوه عینیووت بوه سومت ذهنیووت اسوت اقنواع 
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توان شواهد حضوور اسوتدال منطقوی در مقوام راهبوردی پژوهشوی بوود. رود، میمی
محقوق بوا  و نگر اسوت. پژوهش بر مبنای اسوتدال منطقوی پژوهشوی کول ،بنابراین

کنود و های لفظوی و کالموی تفسویر خوود را از موضووع عرضوه میتوسل به ساختار
نوووی، از حیوووث صووووری و در ایووون راه توووالش می کنووود بوووا انسوووجام منطقوووی و عقال

 (.119_85: 1399 )رضایی،کند محتوایی، زمینه را برای اقناع مخاطبان فراهم 
 یالگوو  بوا مورتبط یپژوهشو یهاافتوهی بیوترک آن هودف کوه ،دوم بخش در  اما
 .کوووورد میخووووواه اسووووتفاده 1بیووووفراترک روش از  ،اسووووت شوووورفتیپ ی ایرانوووویاسووووالم
 قوورار  فرامطالعووه یهوواروش لیووذ کووه اسووت یدیووجد یهوواروش از  یکووی بیووفراترک
 در  توانوووودیم و  دارد تمرکووووز  هوووواپژوهش یفوووویک یهاافتووووهی بیووووترک بوووور  و  ردیووووگیم

 بوووه کنووود؛ یار یووو را یانسوووان علووووم مختلوووف محققوووان هوووایتئور  خلوووق و  گسوووترش
 قاتیتحق ر یسا یهاافتهی که است یفیک مطالعٔه  ینوع بیفراترک ،گر ید تعبار
 یهانمونوه ن،یبنوابرا .ردیوگیم کار  به داده عنوان به را موضوع کی نٔه یزم در  یفیک

 براسووواس محقوووق کوووه دهنووودیم لیتشوووک یفووویک مطالعوووات را بیوووفراترک مطالعووؤه 
 یسواز کپارچهی بوا بیواترکفر .کنودیم مطالعه وارد را هاآن موردعالقه یپژوهالؤس
 جوووادیا رایبووو خووواص ایدهیوووپد در  شووودهانجام تخوووبنم مطالعوووات یهاافتوووهی
،عیوسو درک شوودمی موجب یریتفس و  جامع یهاافتهی  از  تر جوامع و  تر قیوعم تر
 از  حاصوووول دانووووش و  .(Sandelowski, 2007: 105) شووووود حاصوووول دهیووووپد آن

 ر یتفسو بوا تواندیم روش نیا کمک با خاص یهاهدیپد مورد در  یفیک مطالعات
 متفواوت یمفهوم دستگاه کی از  استفاده با مختلف یفیک مطالعات سٔه یمقا و 
 قوتیحق در  ر یتفاسو نیوا .(Bergdah, 2019: 1) شوود لیتبود جوامع یدانشو بوه

 دٔه یوپد بوا مورتبط منتخوب آثوار  تموام یبررسو از  کوه اندییهااستتناج و  هابرداشت
 مطالعووؤه  از  کوووه را یدیوووجد ر یتفاسووو و  هاافتوووهی نیبنوووابرا ؛اندشوووده مشوووتق خووواص
 افوووووتی توووووواننمی هیووووواول متوووووون از  کیوووووچیه در  دیوووووآمی دسوووووت بوووووه بیوووووفراترک

                                                      

1  .  Meta-Synthesis 
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(Sandelowski & Barroso, 2003: 158). بیووفراترک دادنانجووام نوودیفرا 
 کوه انودبرده نوام گوام هفوت از  محققوان یبرخو .ردیوگمی بور  در  را یمختلف یهاگام

ر  ق،یوتحق سوؤال و  مسوئله شونرو طرح اند از عبارت  بوه پوژوهش اتیوادب بور  یمورو
 اطالعووات اسووتخراج مناسووب، متووون انتخوواب و  جو وجسووت منوود،نظام شووکل
 اطالعوات ارائٔه  ت،یفیک کنترل ،یفیک یهاافتهی بیترک و  لیتحل و  هیتجز  متون،

(Sandelowski, 2007). 

 هاافتوهی بیوترک یبورا و  است روش نیا قلب یفیک یهاافتهی سنتز  و  بیترک
 بووودون افتوووهی یبوووازخوان بوووا هووواداده لیوووتحل ،اول :دارد وجوووود متوووداول راهکوووار  دو 

 براسوووواس هاافتووووهی لیووووتحل مطالعوووؤه  ،دوم ؛یمفهوووووم چهووووارچوب درنظرگوووورفتن
پ یارچوبهووچ پ مقوووالت ،راهکووار  نیووا در  .شوودهنییتعشیاز  یاشوودهتعیینشیاز
 ,Finfgeld) دارد وجووود اهووآن نیبوو ارتباطووات و  میمفوواه بیووترک و  هیووتجز  یبوورا

 نیوووا بووهو  .شووود خواهوود اسوووتفاده دوم راهکووار  از  پوووژوهش نیووا در  .(900 :2003
 گنز یاسوووپر  .یا تومووواس یهاهیووونظر  یدرونووو منطوووق فهوووم ارچوبهوووچ از  ،منظوووور 

 فهووم یبوورا اصوووالً  .کوورد میخووواه اسووتفاده ،یاسوویس علوووم اسووتاد ،(2006_1917)
 سووازٔه  کشووف کووردیرو  هوواآن از  یکووی .دارد وجووود متفوواوتی یکردهووایرو  هاشووهیاند

 .یا تومووواس کوووه، کوووردیرو  نیوووا .اسوووت هیووونظر  یدرونووو منطوووق و  شوووهیاند یمنطقووو
یه فهم عنوان با یکتاب در  گنز یاسپر  ،یاسوپر ) سیاسوی هاینظر  مطورح (1382 گنز
 یدرونو منطوق و  کشف متن و  شهیاند یمنطق ساختار  استخراج ضرورت بر  ،شد
 کوه کورد مطورح یانتقواد ٔه یونظر  قالوب در  تووانمی ار کوردیرو  نیا .دارد دیکأ ت هینظر 
 و  یریتفسووووووو و  ییگرااثبوووووووات ٔه یووووووونظر  مقابووووووول در  لیبووووووود یهاهیووووووونظر  از  یکوووووووی

 و  رابطوووه بووور  و  یعملووو و  ینظووور سوووطح یوسوووتگیپ بووور  کوووه اسوووت یسوووتیمدرنپست
ک یاجتمواع طیشرا و  ذهن یکیالکتید  و  هیونظر  ارتبواط بور  هیونظر  نیوا .دارنود دیوتأ

ک عمل ؛ شووندمی مطورح طیشورا ر ییوتغ یبرا هاهینظر  ،دگاهید نیا ز ا .کندمی دیتأ
 عمول و  هینظر  رابطٔه  نییتع در  «از ین» و  «رنج» عامل دو  نقش انیم نیا در  بنابراین

 تیواولو  بور  دیوکأ ت بوا ،کوردیرو  نیوا اسواس بور  .(96 :1983 ،یفو) اسوت مهوم ار یبس
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 کووه نوودمعتقد و  دنوودانمی زمانووه یهووابحران محصووول را شووهیاند ،یانووهیزم عواموول
 شوهیاند هور  فهوم یبرا بنابراین، .دهدمی حیتوض را خود زمانٔه  یهاپرسش شهیاند
 ئالدیوا و  یفکور دسوتگاه و  کرد توجه زمانه مشکالت و  یبحران طیشرا نیا به دیبا
 یسووووو  از  شوووودهارائه یهوووواحلراه و  بحووووران علوووول لیووووتحل بوووور  ثر ؤموووو یهوووواپیتا
 مطووورح دیوووجدهای شوووهیاند قالوووب در  کوووه را مشوووکالت حووول یبووورا شووومندانیاند
 _ یاسوویس یهاهیوونظر  گنز یاسووپر  کوورد،یرو  نیووا در  .داد قوورار  موودنظر  دیووبا گووردد،یم

 ،یشناسووووعلت ،یشناسوووومشکل یعنووووی مرحلووووه چهووووار  حاصوووول را یاجتموووواع
 کوووه اسوووت یمووودع نخسوووت گوووام در  او  .دانووودمی یشناسوووحلراه و  یشناسوووآرمان
 مشوکالت بوه پاسوخ و  گرفتوه شوکل جواموع تیوواقع ر یثأتتحت ذکرشده اتینظر 
 حیتفوور  صوورفاً  یاجتموواع _ یاسوویس یهاهیوونظر  ،اسوواسبراین .اسووت آنووان طیمحوو
کادم بووط روزموره یعملو موضووعات بوه قواً یعم بلکه ،یستن کیآ  از  او  .اسوت مر
ک برک ادموند قول  دیوجد هایهیونظر  ارائؤه  یبورا صوانهیحر  عطوش که کندمی دیتأ

 ارائوؤه  لووذا؛ اسووت مووار یب و  شووده دچووار  یدبوو وضووع بووه جامعووه کووه اسووت آن نشووانٔه 
 بووه .(29 :1365 ،گنز یاسووپر ) شووودمی طوورح مووار یب نجووات یبوورا دیووجد هایهیوونظر 
 بوه پاسوخ یبورا یاجتمواع _ یاسویس یهاهیونظر  کوه است معتقد یو  ،گر ید انیب

 ییبحرانهوا بوه یپاسوخ واقع در  ؛رندیگمی شکل جامعه یازهاین و  مشکالت حل
 هور  فهم مرحلٔه  نیاول ،نیبنابرا .اندمواجهه آن با جامعه در  شمندانیاند که است
 یبورا هینظر  که است یاجتماع مشکالت و  هابحران ییشناسا و  مشاهده هینظر 

 ،ینظمویب مشواهدٔه  از  پوس دوم مرحلؤه  در  .اسوت شوده یطراحو آن به دادنپاسخ
 لیووتحل بووه پردازانهیوونظر  منظووور  نیووا بووه و  .اسووت ینظموویب لیوودل یجو وتجسوو
 یهواانیبن ر یتوأثتحت بحوران یهاشوهیر  لیتحل اما .پردازندمی بحران یهاشهیر 

 در  ،گوور ید انیوب بووه ؛اسوت پرداز هیوونظر  یذهنو شووهر آرمان و  یآرموان جامعوؤه  و  یفکور
گور  کوه اسوت مطورح سوؤال نیوا مرحلوه نیا  پوس ،اسوت نوامطلوب تیضوعو نیوا ا

 بوه توجوه بوا پرداز هیونظر  ،مرحلوه نیا در  .است کدام مطلوب تیوضع یآرمان نظم
 بوور  یمبتنوو و  رسوودمی «دهایووبا» بووه و  کنوودمی عبووور  «هاهسووت» از  خووود شووهر آرمان
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 یبحرانو تیوضوع از  از  رفوتبرون یبورا را خوود حولراه سوم مرحلٔه  در  ل،یتحل نیا
 محقوق ه،یونظر  یدرونو منطوق اسوتنباط یبورا کوردیرو  نیوا در  .کندمی ارائه موجود

ت چوه از  نوداعبارت کوه است مشخص الؤس چند یجو وجست در   در  یمشوکال
 یراداتووویا چوووه نیشووویپ توسوووعٔه  یالگوهوووا شووود؟ الگوووو  نیوووا طووورح موجوووب جامعوووه
 شود؟ لیوتحل موجوود مشوکالت یفکور دستگاه چه بر  یمبتن و  چگونه داشتند؟

 چوووه ،مووووارد نیوووا بووور  یمبتنووو داشوووت؟ وجوووود یآرموووان نمونووؤه  و  پیوووتا ئالدیوووا چوووه
 نیووا ،اسوواسبراین اسووت؟ شووده شوونهادیپ دیووجد یالگووو  قالووب در  ییهوواحلراه
 یهوواانیبن و  هاضوورورت فهووم یبوورا یمناسووب ینظوور ارچوبهووچ توانوودمی هیوونظر 
 دنیرسو یبورا یهنجوار  ایهیونظر  عنووان به شرفتیپ اسالمی ایرانی یالگو  ینظر
 یسولب ابعواد سوو کی از  توانودمی یخوبهبو هیونظر  نیوا .باشود مطلوب تیوضع به

 گذشوته دهؤه  چند یهابحران به معطوف را شرفتیپ نیاسالمی ایرا یالگو  طرح
 از  و  دهوود حیتوضوو کشووور  در  توسووعه یالگوهووا و  هابرنامووه یاموودهایپ و  رانیووا در 
 و  اهوداف ییوچرا حیتوضو و  ذکرشوده طرح یجابیا ابعاد کنندٔه نییتب گر ید یسو 

 رانیووا در  یعیشوو تفکوور  یادهووایبن و  شووهر آرمان بووه توجووه بووا الگووو  نیووا یراهبردهووا
 فصوول در  و  ردیووگمی قوورار  اسووتفاده مووورد پووژوهش نیووا در  هیوونظر  نیووا لووذا .شوودبا

بوطه  .شد خواهد بحث مفصل روش نیا کردنیاتیعمل ؤه یش مورد در  ز ین مر

  پژوهش پیشینه  

 ر یوز  مختلف مبحث چند در  توانمی را پژوهش نیا با مرتبط یهابحث نٔه یشیپ
  :کرد یریگیپ

  آن تحول و  شرفتیپ مفهوم با مرتبط آثار 

بووارٔه  یمختلفوو آثووار   شوورفتیپ یالگوهووا امکووان و  آن تحووول و  شوورفتیپ مفهوووم در
 انوود.کرده منتشوور  یخووارج و  یداخلوو سووندگانینو  کووه اسووت شووده نگاشووته یبوووم
 و  یوابسوووتگ مکتوووب ون،یزاسوووینئومدرن یفکووور مکتوووب شووومندانیاند از  یار یبسووو
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 از  را یبوووووم شوووورفتیپ یالگووووو  و  انوووودکرده اشوووواره بحووووث نیووووا بووووه هامدرنپسووووت
 :شودمی اشاره هاآن به که اندداده قرار  بحث مورد مختلف هایدیدگاه

 از  مختلووف یالگوهووا و  شوورفتیپ مفهوووم تحووول خیتووار  بووه آثووار  نیووا از  یبرخوو _
، هوووتن، ماننووود. انووودکرده اشووواره توسوووعه یسوووت،گیلبووورت : انووودرو وبسوووتر رابوووین  ر

یچووارد هیگووات، تئوبووارت، یکووی رانوودال، ر ، آدا سوووزان و یووان م پریورسووکی، بیکوور
،  سوووندگانینو  نیوووا از  یبرخووو دغدغووؤه  .توووودار  وب،یووود نووودروین پیترسوووه، اسوووکوبار

 توانودیم یاسویس توسوعٔه  یهوایتئور  از  کیکودام کوه است آن هیگات همچون
 هتن .(Higgott, 1982) کند نییتب و  یبانیپشت را سومجهان در  یاسیس توسعٔه 

 یاجتموواع عواموول نقووش و  دارنوود هاشووار توسووعه یشناسووجامعه بووه انوودرو وبسووتر  و 
 کوردیرو  بیکور  ماننود یبرخو .(Hettne, 1995) دنودانمی مهوم را توسعه بر  یفرهنگ

 یورسوکیپر  .(Baker, 1997) کنودیم یمعرفو توسوعه لیبود مدل را یتوانمندساز 
 نینودرو و  .(Przeworski, 2000) کنودمی مطورح لیبود یالگوو را  یانسوان توسوعٔه 
 نووؤه یزم از  یمتنووووع یهاهیوووال و  ابعووواد واجووود توسوووعه ٔه یووونظر  هووور  کوووه اسوووت معتقووود
 اسووووت یفرهنگوووو حوووواتیترج و  یشناسوووومعرفت و  یاسوووویس طیشوووورا و  یخیتووووار 
(Nederveen, 2010).  یبورا ینیگز یجوا» یجو وجسوت در  خوود آثار  در  اسکوبار 

 و  شده ذکر  هاآن ثار آ نام پژوهش نیا منابع در  .(Escobar, 1995) است «توسعه
 .است شده هاستفاد هاآن از 

  رانیا در  شرفتیپ یالگو با مرتبط آثار 

 آثووار  بووه توووانمی کووه اسووت شووده منتشوور  رانیووا در  یمختلفوو آثووار  ز یوون مووورد نیووا در 
 در  و  کوورد اشوواره خووانملکممیرزا و  افطالووب همچووون قاجووار  دوران سووندگانینو 

ران  توسووووعٔه  ینوووووع از  کووووه یخواهانمشووووروعه و  طلبانمشووووروطه آثووووار  مشووووروطه دو
ران در  انیووووگرایبوم تووووا گفتنوووودمی سووووخن یبوووووم یاسوووویس  همچووووون، یپهلووووو  دو
،یا  از  بعود و  کورد اشاره توانمی نصر  احمد،آل ،یعتیشر  گان،یشا ،یکسرو  رانشهر
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 بخووش از  کتوواب نیووا در  کووه شووده نگاشووته بووارهنیا در  یمتعوودد آثووار  ز یوون انقووالب
 شووده ذکوور  عمنوواب در  هوواآن نووام و  شووودمی اسووتفاده سوووم فصوول در  هوواآن از  یمهموو
 .است

 پیشرفت یرانیا یاسالم یالگو با مرتبط آثار 

 از  یاسووالم و  ینووید یالگووو  مووورد در  یمختلفوو آثووار  ،انقووالب از  پووس یهاسووال در 
 ناموهانیپا مجموعؤه  شامل که است شده نگاشته توسعه و  نید رابطٔه  و  شرفتیپ
 هبوو یپژوهشوو _ یعلمو مجووالت در  کوه اسووت شورح بووه یمختلفو مقوواالت و  رسواله و 

 و  رانیوا موگ ،یانسوان علووم جوامع پرتوال یاسوناد یهواگاهیپا در  و  دهیرسو چاپ
 از  شیبو و  کتواب 70 و  مقالوه عنووان 160 از  شیبو شوامل و  شوده منتشور  ،مگز  نور 

 شوده ذکور  اثور  نیوا دوم بخوش در  هواآن نیعنواو  کوه است نامهانیپا و  رساله چهل
 یابیدسوت و  آثوار  نیا بیترک و  لیتحل پژوهش نیا مهم اهداف از  یکی رایز  .است
 .اسوت اسالمی ایرانی یالگو  یستیچ بارٔه در  یاهینظر  قالب در  دیجد یاافتهی به
 مطالوب .شوودمی مطورح اداموه در  هواپژوهش نیوا نیعنواو  مشوروح صوورت بوه لذا
 بوووه هووواآن از  یبخشووو .کووورد خالصوووه محوووور  چنووود در  تووووانمی اغلوووب را آثوووار  نیوووا
 و  الگووو  نیووا یشناسووانسان و  ینیبجهووان و  یشناسوومعرفت و  ینووید یهوواانیبن

 نیووا در  تیووامن فقووه ،یآزاد عوودالت، همچووون یمبوواحث گوواهیجا بووه گوور ید یبرخوو
 سیسوأت یچگوونگ و  ییوچرا و  یسوتیچ ز یون سوندگانینو  یبرخو انود.پرداخته الگو 

 را انقوالب رهبوران شؤه یاند و  انودکرده یبررسو خوود تخصوص دیودگاه از  را الگو  نیا
 بوووه یبووویفراترک کوووردیرو  ابووو و  مسوووئله منظووور  از  اموووا .انووودداده حیتوضووو موووورد آن در 

 دیوووجد پوووژوهش نیوووا لوووذا .اسوووت نشوووده انجوووام یکوووار  شووودهانجام یهووواپژوهش
ر  یدارا و  شووودمحسوووب می ر  ،گوور ید انیووب بووه اسووت؛ ینوووآو  پووژوهش نیووا ینوووآو

 بووده عیبود یکوار  کوه اسوت آن یبیترک و  یلیتحل یژگیو  و  ینگرکالن و  تیجامع
 نشوده انجام رانیا در  شرفتیپ خصوص در  متنوع و  مختلف آثار  خصوص در  و 

  .است
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  مباحث دهیسازمان

 اسووالمی ایرانووی الگوووی جایگوواه تبیووین دنبوواله بوو سووو یک از  پووژوهش ایوون اهووداف
ی در  پیشرفت  در  الگوو  ایون جایگواه همچنوین و  انسانی علوم در  توسعه هایهنظر
 و  اسوت اسوالمی انقوالب از  قبول تا خصوصهب انسانی علوم اندیشمندان اندیشٔه 

 شودهانجام انسوانی علووم هوایپژوهش هاییافتوه تجمیوع دنباله ب دیگر  سوی از 
بووارٔه   ایوون بووه رسوویدن بوورای لووذا اسووت. انقووالب از  پووس هایسووال در  الگووو  ایوون در
یووور  شووورح بوووه فصووول هفوووت در  مباحوووث ،پوووژوهش سوووؤاالت بوووه پاسوووخ و  اهوووداف  ز
 انووواع تبیووین ضوومن مفهووومی، یبحثوو در  اول فصوول در  اسووت. شووده یدهسووامان

یکردهووا یوو و  رو یوو ایوون در  پیشوورفت الگوهووای جایگوواه ،پیشوورفت بووه هاهنظر  هاهنظر
ی در  که است معتقد و شود بررسی می  کیودأ ت پیشورفت و  توسوعه جدید هایهنظر

یخمنودی و  بافتمنودی بر  یو غالوب وجوه تار  و  توسوعه موضووع بوه جدیود هایهنظر
یوون اسوواسبراین کووه اسووت پیشوورفت یسووتبوم بووه توجووه ضوورورت جدیوود هایهظر  ز
  سازد.می برجسته توسعه الگوی هرگونه در  را جوامع
یسووتٔه  تجربوؤه  یووک بررسوویبوورای  دوم فصوول در   کشووورهای بووین در  ایمنطقووه ز

 کشووورهای در  توسووعه از  بووومی الگوووی بووارٔه در  اندیشووه پوونج بوور  مووروری مسوولمان،
 حاشویٔه  کشورهای و  ایران و  یهترک و  پاکستان و  مالزی خاص صورت به، اسالمی
یسوتبوم بوه معطووف الگوهوای دهدمی نشان که شده اشاره ،فارسخلیج  ایون ز
 کشوورها ایون انسانی علوم اندیشمندان از  مهمی بخش بین را غالب وجه جوامع
  است. داده شکل
 متفکوران بوین در  پیشورفت از  مختلوف هایخوانش مطالعٔه  به سوم فصل در 
ران از  نایرا انسانی علوم کیود و  شود پرداخته اسالمی انقالب تا قاجار  دو  گردیود تأ
 مختلوف مقواطع در  توانمی را پیشرفت الگوی از  مختلفی هایگونه چند هر  که

یخی  انسوانی علووم متفکوران بوین در  پیشورفت بوه غالوب نگورش کرد، مشاهده تار
کید ایران  است. ودهب اسالمی و  ایرانی هویت کردنلحاظ با پیشرفت الگوی بر  تأ
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یکردهوووا ،چهوووارم فصوول در   از پوووس  هایسوووال در  دینوووی بوووومی پیشووورفت بوووه رو
یان بووین در  انقووالب یووان سووه و  اسووت شووده مطوورح گرااسووالم هووایجر  ایوون در  جر
یکوورد شووامل کووه اندشووده ییبازشناسووا یکوودیگر  از  هاسووال  ،گرانقوول تأسیسووی رو
یکرد یکورد و  دینی ییتجددگرا رو همچنوین  .سوتا پیشورفت بوه فقهوی یینووگرا رو

 ،انقووالب رهبوور  اندیشوؤه  در  پیشوورفت اسووالمی ایرانووی الگوووی بحووث ،ایوون فصوول در 
 هایسوال در  الگوو  ایون پردازانایوده تورینمهم از  یکوی عنوانه ب ایخامنه اهللآیت
یژگی و  الگوو  ایون طورح ییوچرا و  لیودال و  هگردیود مطورح ،انقوالب از  پوس  آن هوایو
 است. شده تبیین
اسووالمی  الگوووی بووارٔه در  شوودهانجام پووژوهش کلیوؤه  هایتووهیاف، پوونجم فصوول در 
 روش بوا ،اسوت شوده منتشور  رساله و  کتاب و  مقاله قالب در  که ،پیشرفت ایرانی

 مقوووالت و  مضووامین اسووتخراج ضوومن روش ایوون بووا تووا شووودمی تحلیوول فراترکیووب
 بوووه دسوووتیابی بوووا ،اول هووواآن ییوووافزاهم و  ترکیوووب و  هووواپژوهش ایووون در  محووووری
یووه ارائوؤه  دوم، و  هوواپژوهش ایوون از  مسووتخرج جدیوود هاییافتووه  فهووم بوورای اینظر

 ایوون هاییافتووه اسووتفادٔه  بووا پیشوورفت اسووالمی ایرانووی الگوووی ییووچرا و  چیسووتی
 و  مباحووث امهووات گیری،نتیجووه در  نهایووت در  و  کنوویم پیوودا دسووت هوواپژوهش
  است. شده ارائه یافته
 اسووتفاده هوواآن هووایکمک از  اثوور  نایوو نگووارش در  کووه کسووانی هموؤه  از  ،خاتمووه در 

 کووه ،خرمشاااد محماادباقر  کتاار جناااب آقااای د از  خصوووصبه و  گزارمسووپاس شووده
 هوواینظر و  هوواییراهنما بووا و  شوودند متقبوول را اثوور  ایوون بوور  علمووی نظووارت زحمووت
 صوومیمانه ،کردنوود ایفووا پژوهشووی اثوور  ایوون غنووای در  را مهمووی نقووش خووود ارزشوومند
 سورکار  و  کیوامحمودی محمود دکتور آقوای  از  نهمچنوی .کنممی تشکر  و  قدردانی
 در  یووک هوور  طوورح ایوون در  جانووباین همکووار  عنوووانه بوو کووه ،نعیمووی فرحنوواز  خووانم
 قووودردانی و  تشوووکر  ،کردنووود همکووواری وهشژپووو ایووون از  ییهوووابخش سوووازیآماده
 کنم.می
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 مودیریت و  پیشورفت اسالمی ایرانوی الگوی مرکز  محترم مسئوالن همکاری از 
یاسووت و  و  کوووز مر آن کتابخانوؤه   مطالعوووات و  انسووانی علووووم پژوهشووگاه مسوووئوالن ر
 بووووه کووووه دیگووووری پژوهشووووی مختلووووف مراکووووز  همکوووواری از  همچنووووین و  فرهنگووووی

 همچنوووین و  رسووواندند یووواری وهشووویژپ اثووور  ایووون تهیووؤه  در  همکوووارانم و  جانوووباین
 دکتور  از آقایوان خصووصهب امبورده بهوره کار  یارتقا در  هایشاننظر از  که تادانیاس

،دکتر  دکتر  صدرا،  قودردانی و  تشوکر  صمیمانهعیوضی  دکتر  و زاهد غفاری  برزگر
 ضوومن نظووری عرصوؤه  در  سووو یک از  بتوانوود پژوهشووی اثوور  ایوون اسووت امیوود کنم.مووی

یووت یسووتبوم بووه معطوووف پیشوورفت بووا موورتبط ادبیووات تقو  شناسوواندن و  ایووران ز
 متفکووران دنوز در  پیشورفت اسوالمی ایرانووی الگووی تبووار  و پیشوینه  و  طووالنی سوابقٔه 
 از  ایوران انسوانی علووم محققوان کالن فهم از  مناسب تبیین و  کشور  انسانی علوم
برد و  عموول عرصوؤه  در  همچنووین و  مفیوود بوووده الگووو  ایوون یووت و  طراحووی در  کووار  تقو
 آن بووه غنابخشوویدن موجووب و  ثیرگووذار أت پیشوورفت اسووالمی ایرانووی الگوووی سووند
 گردد.
 


