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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و هشتم / بهار  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

توسعه  مستندات  تدوین  در  اسالمی  نوین  تمدن  بنیادین  ابعاد 
کشور  با تأکید بر سند آمایش سرزمین )آمایش بنیادین(

علیرضا عندلیب *

اکبر کاظم زاده
دانشیارگروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسالمی )نویسنده ی مسئول(

کارشناس عالی تولید اسناد راهبردی

تاریخ دریافت مقاله:99/05/18                    تاریخ پذیرش نهایی: 99/05/21

سرزمین ما ایران اسالمی که مادر همه تاریخ، سنت و فرهنگ ماست و همواره در پیچ و خم های تاریخی سرفراز و استوار باقی مانده است؛ 
مدت مدیدی است که در وضعیت مطلوبی بسر نمی برد. در چنین وضعیتی، ضرورت دارد همه کسانی که به نوعی از این سرزمین برخاسته 
و هویت خویش را از آن دارند؛ متعهدانه و دلسوزانه به خروج از این وضعیت و دستیابی به موقعیت مطلوب، اهتمام ورزند؛ و مسیر آن را در 

جهت سعادت آیندگان و فرزندان این مرز و بوم که همانا تحقق تمدن نوین اسالمی است هدایت نمایند.
از همین رو، تدوین مستندات توسعه کشور و به ویژه تدوین سند آمایش سرزمین که با توجه به دامنه شمول و اثر بخشی آن، زیربنایی ترین 
سند توسعه و انسجام بخش ترین آنها جهت کلیه اسناد برنامه ریزی برای پیشرفت کشور به شمار می رود؛ ضرورتی تام در طی فرآیند فوق 
خواهد داشت؛ و به عنوان سندی جامع، می تواند میثاق تمامی دست اندرکاران کشور بوده تا با رویکردی فراگیر و یکپارچه، سیمایی مطلوب از 
طرح ریزی سازمان فضایی و بهینه توسعه کشور ارائه دهد. به همین منظور این مقاله در پی آن است تا مدخلی برای تبیین ابعاد بنیادین تمدن 
نوین اسالمی در تدوین مستندات توسعه کشور و به ویژه تدوین سند آمایش سرزمین فراهم نماید. مقاله حاضر متناسب با طرح مسئله، اهداف 
و ماهیت پژوهش در زمره پژوهش های بنیادی محسوب شده که در آن از روش تحلیل محتوا و بهره گیری از مطالعات اسنادی و تجزیه و 
تحلیل داده های ثانویه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که »ابعاد بنیادین نه گانه عدالت، سالمت، امنیت، معرفت، معنویت، 
آزادی، ثروت، قدرت و منزلت« و همچنین توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار از منظر اسالمی در تدوین مستندات توسعه کشور به عنوان سه 

مولفه کلیدی تحقق تمدن نوین اسالمی، باید مورد توجه و مالحظه قرار گیرد.

مستندات توسعه کشور، سند آمایش سرزمین، انقالب اسالمی، تمدن نوین اسالمی، 
توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار.

واژه های کلیدی: 

* a.andalib@srbiau.ac.ir

الزم به ذکر است این مقاله از مقاالت برگزیده پنجمین کنفرانس بین الملی علوم انسانی اسالمی است.که در آذر 1398 برگزار گردید. و فرایند اصلی 
داوری مقاله از شهریور 1398 شروع شده است و در چندین مرحله مورد داوری قرار گرفته تا درنهایت در تاریخ مذکور  مورد پذیرش قرار گرفته است.
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مقدمه 
این مقاله، مدخل و مقدمه ورودی است به موضوع بسیارمهم 
ادبیات  از  فراگیرتر  و  عمیق تر  منظری  از  آمایش سرزمین 
مفهومی  مدل  یک  براساس  که  سرزمین،  آمایش  معمول 
سه ضلعی یا سه رکنی شامل منظر تمدنی، منظراسالمی و 
منظر توسعه ای و آمایشی که تالش می کند تا ابعاد بنیادین، 
جهتگیری های کلی، انتظارات و احکام تدوین سند مطلوب 
آمایش سرزمین ایران اسالمی با بینش و روشی شایسته تر 
و با افق تحقق بخشی تمدن نوین اسالمی تدوین و مورد 

اهتمام قرار گیرد.
به همین منظور، پژوهش با این پرسش اصلی آغاز می شود 
که چرا علی رغم اجرای ده برنامه 5 و7 ساله قبل و بعد از 
اتقالب اسالمی و سرمایه گذاری های هدفمند با مشارکت و 
بکارگیری نظریه های وارداتی، ایران به اهداف توسعه پایدار 
دست نیافته است؟ این واقعیت علی رغم پاسخ های متفاوتی 
خور  در  خود  جای  در  هرکدام  و  باشد  داشته  می تواند  که 
تامل است؛ چرا دانش آمایش سرزمین را مورد نقد و سؤال 
علوم  جمله  از  که  سرزمین  آمایش  دانش  آیا  ندهد؟  قرار 
جهان شمول  قواعد  با  تجربی  دانش  است؛  میان رشته ای 
است که نسبت به دستگاه جغرافیایی و فرهنگی ملل خنثی 
می باشد؛ یا نه؟ دانشی است که نسبت به سرزمین، که ظرف 
بر حسب  و  است  ارزشی  نظریه ی  مکانی شکلگیری یک 
تفاوت های ارزشی جوامع چارچوب های متفاوتی از فضا را 
شکل می دهد و به همین دلیل چگونگی شکلگیری فضا در 
دستگاه فرهنگی آن با دیگر دستگاه های فرهنگی، متفاوت 
اجتماعی  سازمندی های  مکانی،  هویت  ضمنًا  بود.  خواهد 
متناسب با خودش را سامان داده و نهادینه می کند. این یعنی 
دانش آمایش سرزمین و سازوکارهای آن زمینه پرورده اند؛ و 
از فرهنگ و تمدن و جغرافیا متأثر می باشد. این واقعیت ها، 
تعمیق بخشیدن به عمق و مقیاس دانش آمایش سرزمین 
را مورد تأکید و کانون توجه قرار می دهد. حوزه های تمدنی 
مختلف )آتنی، چینی، اسالمی، .... ایرانی( قلمروهای دانش 
به  اسالم  نگاه  و  ایرانیان  نگاه  آورده اند.  پدید  را  متمایز 
موضوع جهان و جهان بینی و سعادت بشری با نگاهی که 
حوزه تمدنی آتن دارد متفاوت و در برخی از وجوه متعارض 

است. آمایش سرزمین، چنان گستره موضوعی و جغرافیایی 
فراگیری دارد که سامان یابی جامع در همه ابعاد آن را تحت 
تاثیر، هدایت و مداخله خود قرار می دهد؛ و نوع زیستن و 
کیفیت و کمیت آن را شکل می دهد؛ یعنی حیات اجتماعی 
و هدفمندی و ضرورت آن را در بر می گیرد و ظرفیت های 
آشکار و نهان آن را بادیدی دراز مدت در مسیر بهره برداری 
بهینه قرار می دهد. با این مقدمات و بصیرت های نو، این 
نتیجه حاصل می شود که باید آمایش سرزمین را از منظر 
تا  قرارداد  اندیشه ورزی  و  تامل  مورد  بنیادی تر  و  جامع تر 
توانست دانش بومی-تمدنی آمایش سرزمین را بر اساس 
بشری  جوامع  و  انسان  خواسته های  و  نیازها  فراگیرترین 

تدارک و استقرار بخشید. 
برنامه  قانون   26 ماده  تکلیف  به  توجه  با  و  راستا  این  در 
و  ملی  سند  تدوین  بر  الزام  بر  مبنی  کشور  توسعه  ششم 
استانی آمایش سرزمین تا پایان سال اول برنامه )1396(! 
تدوین  مقوله  اینکه  به  نظر  با  و  دوم،  از سال  آن  واجرای 
اسناد آمایش سرزمین در برنامه های پیشین نیز مورد توجه 
قرار گرفته )مواد 72( و )182( قوانین برنامه چهارم و پنجم 
توسعه )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 1398، 
برنامه ی  تدوین  شده  انجام  بررسی های  براساس  و   ،)1
آمایش از دیرباز مورد توجه بوده است )مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی 1397(. اما به واسطه ظاهرگرایی و 
بسنده کردن به شکل و نه محتوا در انجام وظایف قانونی، 
متاسفانه هنوز الزامات و پیش نیازهای حداقلی تدوین سند 
آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد )مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی 1398، 2(. هرچند باید توجه داشت 
آمایش  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  بودن  دستاورد  کم 
سرزمین مربوط به یک دولت یا دوره اخیر نبوده؛ و ارزیابی 
آسیب شناسی آمایش سرزمین در دو سطح »اندیشه ای« و 
»اجرایی« حکایت از وجود کاستی های جدی در دوره های 
مختلف تدوین برنامه های آمایش دارد )مرکز پژوهش های 
در  روی،  همین  از   .)17  ،1398 اسالمی  شورای  مجلس 
مقاله حاضر تالش شده است تا داشته ها شامل ابعاد بنیادین 
شامل  خواسته ها  آمایش،  سند  تدوین  بر  حاکم  اصول  و 
جهتگیری های کلی و انتظارات آن و باالخره،  بایسته های 
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تدوین سند آمایش شامل احکام و ضوابط باالدست مترتب 
بر آن، با تأکید بر فرایند تحقق اهداف انقالب اسالمی و 
به ویژه تمدن سازی از منظر اسالمی را تبیین نموده و ارائه 

نماید.
داده ها و روش کار

این  اصلی  اهداف  گرفته،  مسئله صورت  به طرح  توجه  با 
مقاله ارائه مدخلی برای تبیین و معرفی ابعاد بنیادین تدوین 
تمدن  به  دستیابی  رهیافت  منظر  از  سرزمین  آمایش  سند 
تحقق  فرآیند  حاصل  و  نتیجه  عنوان  به  اسالمی  نوین 
اساس،  برهمین  است.  اسالمی  انقالب  نظر  مورد  اهداف 

از: عبارت اند  پژوهش  اصلی  های  پرسش 
1. تمدن بزرگ اسالمی چگونه به شکوفایی و سپس افول 

تدریجی حرکت کرد؟
در  حقیقی  اسالم  تبلور  به عنوان  اسالمی  انقالب  چرا   .2
نوین  تمدن  مجدد  شکوفایی  نوید بخش  معاصر،  تاریخ 

است؟ اسالمی 
3. مؤلفه های شکلگیری تمدن ها بر اساس تعاریف تمدن ها 

و بسط تاریخی آنها کدامند؟
4. مولفه های کلیدی تحقق تمدن نوین اسالمی چیست و 

چه مدل مفهومی می توان برای آن ترسیم نمود؟
5. جایگاه سند ملی آمایش در تحقق تمدن نوین اسالمی 

چیست؟
ماهیت  و  اهداف  مسئله،  طرح  با  متناسب  حاضر  مقاله 
پژوهش از پژوهش های بنیادی محسوب شده؛ و در آن از 
روش تحلیل محتوا و استفاده از مطالعات اسنادی و تجزیه 

است. استفاده شده  ثانویه  داده های  تحلیل  و 
سند ملی آمایش سرزمین ایران اسالمی: مسئله ای بنیادین

دهه های  طی  کشور  آمایش  توسعه  وضعیت  مرور  با 
تحلیل  نوع  هر  مشترک  مخرج  می شود  مالحظه  گذشته 
تاریخی )قبل و بعد از انقالب اسالمی(، پارادایمیک )دوران 
سازندگی، اصالحات، و...(، مدیریتی و سیاسی )دولتمردان و 
سیاستمداران حاکم(، و باالخره تحلیل برنامه ای )پنج برنامه 
توسعه قبل و پنج برنامه بعد از انقالب اسالمی(، حکایت از 
آن دارد که وضعیت از آنچه که بود؛ تا آنچه که شده؛ آنچه 
آنچه که  و  بشود؛  آنچه که می خواستیم  باید می شده؛  که 

باید بشود؛ و بر اساس بررسی های انجام شده در مطالعات 
در  گرفته  صورت  توسعه ای  »برنامه ریزی های  مختلف، 
با  و  نداشته اند  اعتنایی  قابل  دستاوردهای  تاکنون  ایران، 
و  توسعه ای  برنامه های  توفیق  عدم  و  بودن  کم دست آورد 
اغلب  در  و  بوده  مواجه  آنها  شدن  کم اثر  و  کشور  آمایش 
موارد نابرابری و شکاف توسعه بینی مناطق مختلف کشور 
شورای  مجلس  پژوهش های  )مرکز  است«  یافته  افزایش 

.)1393 اسالمی 
بدین ترتیب کشور دارای چهره ای دوگانه شده که بخشی از 
آن کمتر توسعه یافته و محروم و بخش دیگر توسعه یافته 
است. به عبارت دیگر، در چند دهه اخیر، از یکسو روند فزاینده 
نابرابری ها و افزایش شکاف توسعه بین مناطق مختلف و 
تعادل های  عدم  و  بحران آفرین  و  جدی  توازن های  عدم 
گسترده در پهنه سرزمین و سایر مسائل و مشکالتی که 
پیش تر اشاره شد؛ افزایش یافته است؛ و از سوی دیگر روند 
کند، و گاهی شتابزده توسعه بدون توجه به شایستگی های 
و  آشکار  اقلیمی و ظرفیت های  بایستگی های  و  منطقه ای 
فاصله  جدید،  مشکالت  پیدایش  موجب  سرزمین  پنهان 
اهداف  تقلیل  و  تنزل  و  توسعه  بنیادین  اهداف  از  گرفتن 
به پایین ترین سطح آن با قابلیت اثربخشی نامناسب شده 
است. از یکسو، با پدیده سندرم تهیه طرح ها و برنامه های 
پی در پی، موازی و تکراری، ظاهرگرایی و بسنده کردن به 
شکل و نه محتوا در انجام وظایف قانونی مواجه بوده ایم؛ 
و  برنامه ها  طرح ها،  به  پای بندی ضعیف  دیگر  از سوی  و 
ایده ها و ناکارآیی آن در عین وجود برنامه های اسناد رسمی 
وجود داشته است. این امر موجب افت کیفی نتایج توسعه و 
دوگانگی چهره کشور به بخش توسعه یافته و بخش کمتر 
توسعه یافته و محروم و بروز نابرابری های عظیم در کیفیت 
از منظر توزیع  زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی ایشان 
منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است. لذا، به 
نظر می رسد یکی از دالیلی که سبب افزایش نابرابری ها در 
مناطق مختلف کشور شده، عدم توفیق برنامه ریزی توسعه 
پژوهش های  )مرکز  است  فضایی  کار  تقسیم  و  منطقه ای 
مجلس شورای اسالمی 1398؛ به نقل از مجموعه مطالعات 
از یک سو، وجود موانع و  1393(. همچنین مشاهده شده، 
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مشکالت در ابعاد مختلف، تدوین و اجرا برنامه ها و اسناد 
توسعه و آمایش با هدف رفع تبعیض ناروا از مناطق کشور 
دیگر،  سوی  از  و  است؛  ساخته  مواجه  جدی  چالش  با  را 
و  قیمت  گران  فرصت های  و  فراوان  ظرفیت های  وجود 
نیازها و استعدادها،  به فراخور  امکانات متنوع  سرمایه ها و 
از یک سو، عدم  رشد مناطق مورد غفلت واقع شده است. 
بودن  نمایشی  کشور،  برنامه ریزی  نظام  صحیح  پی ریزی 
التزام برنامه در بین تصمیم گیران و مدیران کشور و فقدان 
توسعه  برنامه  و  تمدن سازی  افق  در  آمایش  نگرش  وجود 
سرزمینی کشور و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی خودنمایی 
به  سرزمین  آمایش  قابلیت  دیگر،  سوی  از  و  است؛  کرده 
عنوان بستر ساز برون رفت از بسیاری از معضالت کشور و 
و  کشور  توسعه  طرح ریزی  از  مطلوب  سیمایی  ارائه دهنده 
سازمان فضایی مطلوب و بهینه توسعه آن مورد بی توجهی 

قرار گرفته است.
مسئله و مشکل کجاست؟ باید در این نکته تامل کرد که 
و  علت ها  کدام  مسئله هایی چیست؟  چنین  پیدایش  ریشه 
دالیل، اسباب بروز وضعیت کنونی را فراهم آورده است؟ 
وضعیتی که با وجود همه شعارها و نیت هایی که دولت های 
مطرح  خود  خدمت  دوران  در  اسالمی  جمهوری  مختلف 
مسائل  ریشه  آیا  است.  داده  رخ  نموده اند؛  دنبال  و  کرده 
دیگری  دالیل  یا  و  است  نهفته  برنامه ها  و  شعارها  در 
شعارها  بر  مروری  با  وضعیتی شده اند؟  چنین  بروز  اسباب 
اقتصادی،  توسعه  برنامه  طول شش  در  که  برنامه هایی  و 
مطرح شده  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی 
اتفاق  به  قریب  در  که  دریافت  آسانی  به  می توان  است؛ 
توسعه  اجتماعی،  »عدالت  چون  شعارهایی  برنامه ها، 
اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و...« مطرح بوده است؛ 
شعارهایی که امروز نیز سندیت و حجیت آنها باقی است. 
برنامه ها در  نقایص موجود در جهتگیری  اگر چه  بنابراین 
با  و  است؛  نبوده  بی تاثیر  سرزمینی،  کنونی  وضعیت  بروز 
حقیقی  معانی  که  داد  نشان  می توان  محتوا  تحلیل  انجام 
ظاهر  با  شده،  گرفته  پیش  سیاست های  و  اهداف  پشت 
آراسته آنها متفاوت است؛ با این حال، نمی تواند علت اصلی 

)1397 سرزمین  تنسیق  مشاوران  )گروه  باشد  آن  بروز 

آیا وجود سند آمایش مسئله است یا نداشتن آن؟ اگر وجود 
سند مسئله است؛ مسئله کیست؟ و اگر نداشتن سند آمایش 
مسئله است؛ مسئله کیست؟ آیا اصواًل همزمان، همه گروه ها 
و مخاطبان و دستگاه ها، و... استنباط و درک واحدی از سند 
آمایش دارند؟ اگر داشتن و نداشتن سند مسئله است؛ چه 
آیا  است؟  گذشته  مسئله  مسئله،  آیا  است؟  مسئله ای  نوع 
مسئله سند، مسئله آینده است؟ آیا مسئله توسعه است؟ آیا 
مسئله اش فقدان ارزش ها و آرمان هاست؟ آیا این مسئله، 
اندیشه ای، ساختاری یا کارکردی است؟ آیا مردم به عنوان 
مهم ترین رکن انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 
اصوال  آیا  و  دارند  مسئله  چنین  وجود  به  هم اعتقاد  ایران 
مسئله آنها چیست؟ آیا اولویت آنها توسعه و آینده و آمایش 
است؛ یا شغل و درآمد و امرار معاش روزانه؟ اصواًل مسئله 
یا  وجود  ما  ذهن  در  واقع  به  شاید  چیست؟  مردم  ذهنی 
عدم وجود سند آمایش مسئله نباشد؛ یا اگر هست مسئله 
مسائلی  بر خالف  که  چرا  نیست؛  ملی  در سطح  اجماعی 
که اراده انجام آنها وجود دارد؛ اقدامی موثر در این جهت 

صورت نگرفته است؛ و نمی گیرد. 
اسناد  آسیب شناسی  در  اساسی  نکته  دو  ترتیب  این  به 
اول،  می شود.  روشن  آنها  تحقق  عدم  و  آمایش  و  توسعه 
قرار داشتن منشأ مشکالت در چهار چالش نگرش، کنش، 
روش و پایش در اسناد توسعه ای و آمایش کشور، و دوم: 
میسر نبودن اصالحات طرح ها و اسناد توسعه در چارچوب 
رویکردهای کلیشه ای رایج که موجب عدم تحقق اهداف و 
عدم پویایی آنها در استقبال از الگوهای نوآورانه توسعه ای 

در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی شده است.
شکوفایی و افول تمدن بزرگ اسالمی

به دوران  باالخره  دارند؛ و  اوج   همه تمدن ها یک دوران 
تمدن های  ما  همه  بی شک  می شوند.  نزدیک  خود  افول 
در  و...  باستان،  روم  تمدن  یونان،  تمدن  مثل  را  مختلفی 
تاریخ خوانده ایم که روزی در اوج خود بوده اند؛ اما، اکنون 
در کتاب های تاریخی خوانده می شوند؛ یا مردم به دیدن آثار 

می روند.  آن ها  از  باقی مانده 
پس از ظهور اسالم و تشکیل حکومت اسالمی و گردآمدن 
ملل گوناگون در زیر یک پرچم به نام پرچم اسالم، تمدنی 
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که  آمد  وجود  به  کم نظیر  بسیار  و  شکوهمند  و  عظیم 
تمدن اسالمی  نام  به  را  آن  تاریخ،  و  دانش جامعه شناسی 
می شناسد )مطهری 1362، 146(. تمدن اسالمی برخالف 
در  پابرجاست. شاید  تمدن هایی که می شناسیم؛ هنوز هم 
اوج خود نباشد؛ اما هنوز از بین نرفته؛ بلکه قابلیت زایندگی 
و شکوفایی خود را دارد؛ چون یک تحول بزرگ و منطقی 

در زندگی بشر پدید آورده است.
با  متناسب  را  اسالمی  تمدن  ادوار  جعفریان  رسول 
قرن  اسالم طی چهارده  در جهان  تاریخی موجود  شرایط 
تقسیم بندی نموده است. بر اساس این تقسیم بندی، در هر 
آموزه های  و  تعالیم  به  عمل  و  توجه  فرصت  که  دوره ای 
اسالمی فراهم بوده است؛ شکوفایی و رونق تمدنی وجود 
آموزه های  از  فاصله  و  که غفلت  مقطعی  در هر  و  داشته؛ 
اصیل اسالمی همراه بوده است؛ رکود و افول پدیده آمده؛ 
انفعال مواجه ساخته است  و تمدن اسالمی را با چالش و 

.)107-108  ،1385 )جعفریان 
الف( دوران شکلگیری و نضج تمدن اسالمی ) قرن اول و 

دوم/ هفتم و هشتم میالدی(
ب( دوران حرکت و پیشرفت )قرن سوم/ نهم میالدی(

ج( دوران اوج تمدن اسالمی )قرن چهارم تا اوایل هفتم/ 
دهم و سیزدهم میالدی(

سیزدهم-  دهم/  هفتم-  )قرن  رکود  و  توقف  دوران  د( 
میالدی( شانزدهم 

هیجدهم  شانزدهم-  دوازدهم/  تا  )دهم  تجدید  دوران  ه( 
میالدی(

و  نوزدهم  چهاردهم/  و  سیزدهم  )قرن  انحطاط  دوران  و( 
بیستم(

 بازگشت به عصر شکوهمند تمدن اسالمی و تبلور اسالم 
نوین  تمدن  نوید بخش شکوفایی  معاصر  تاریخ  در  حقیقی 
اسالمی را می دهد که با ظهور زمینه های انقالب اسالمی 

از 150 سال قبل آغاز و امروز به بار نشسته است.
انقالب اسالمی )ایران( تبلور اسالم حقیقی در تاریخ 

معاصر و نوید بخش شکوفایی تمدن نوین اسالمی
ابراهیمی همان »توحید« است در  ادیان  شالوده و اساس 
توحید  ذات،  توحید  ربوبیت.  و  توحید  یعنی  مختلف؛  ابعاد 

افعالی، توحید تشریعی و... دین اسالم همان توحید است 
اجمااًل؛ و توحید همان اسالم است؛ تفصیاًل. توحید به معنای 
زنجیرهای  و  قفل ها  تمام  گسیختن  موجب  کلمه  واقعی 
بسته به  پای آدمیان است و موجب رهایی او از درد و آالم 
و روحانی  لذت های معنوی  تمام  و  به کمال  او  و رسیدن 
است. هدایت، سعادت، کمال و تکامل و... همه در ذیل این 
اله اال اهلل تفلحوا«  پیام اصیل واصلی است که »قولوا ال 

اطالع رسانی حوزه 1385(. )پایگاه 
همه جانبه  معنای  به  است  اسالمی  انقالب،  این  ماهیت 
بعد  فقط  یا  آن  عبادی  و  معنوی  بعد  نه  فقط  اسالم؛ 
و  مبنا  بلکه اسالم حقیقی و همه جانبه  آن،  آزادی خواهانه 
منظور بوده است. در این انقالب همه عوامل رنگ اسالمی 
به خود گرفت چون همه خواسته های مطلوب را اسالم در 
تعلیماتش گنجانده و اسالم همه را فراگرفته است. عدالت 
و  آزادگی  می یابند؛  اسالم  در  را  اعالیش  حد  می خواهند؛ 
نیز  ستم  و  ظلم  با  مبارزه  همین طور؛  می خواهند؛  حریت 
و  ذلت ناپذیری  و  مقاومت  و  ایستادگی  منوال،  همین  به 
اسالم  همت  مورد  مراتبش  عالی ترین  در  هم  عزت طلبی 

.)1357 )مطهری  است  بوده 
اساسًا ما انقالب کردیم چون مسلمانیم و اسالم را فهمیدیم؛ 
اقتضا  توحید  و  موحدیم  چون  کردیم  عمل  را  مسلمانی 
می کند؛ پس ما انقالب کردیم چون موحدیم و توحید همه 

این اقتضائات انقالبی را دارد ) خسرو پناه 1396(.
بنابراین، انقالب اسالمی با رویکرد نوینی که هم ماهیت 
وارد عرصه شد.  دارد  انقالبی  اسالمی، هم سیاسی و هم 
در  را  اسالمی  هویت  که  است  گفتمانی  سیاسی،  اسالم 
کانون عمل سیاسی قرار می دهد. این گفتمان بر تفکیک  
ناپذیری دین و سیاست تأکید کرده و مدعی است که اسالم 
از نظریه ای جامع درباره دولت و سیاست برخوردار است؛ و 
به دلیل تکیه  بر وحی از دیگر نظریه های سیاسی موجود، 
برتر می باشد. هدف نهایی این گفتمان، بازسازی جامعه بر 
اساس اصول اسالمی است و در این راه به دست آوردن 
قدرت سیاسی، مقدمه ای ضروری تلقی می شود )بصیری و 

)1395 دیگران 
غرب  با  تعامل  دوران  سیاسی(  )اسالم  اسالم  از  نوع  این 
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غربی  تمدن  از  پرهیز  و  غرب  با  تقابل  مرحله  سپس  و 
به  و  گذرانید  بسیار  نشیب های  و  فراز  و  چالش ها  با  را 
اسالم  و  رسید  اسالمی  حکومت  فراگیر  مطالبه  مرحله ی 
به ایدئولوژی برای رسیدن به قدرت تبدیل شد؛ و احزاب 
اسالم گرا در کشورهای مختلف اسالمی تشکیل شده و با 
کردند.  مردم  آرای  جلب  در  سعی  خاص  برنامه های  ارائه 
با مجاهدت های فراوان در کشورهای مختلف  این مرحله 
را شامل  ایران پیش رفت؛ و نهضت های مختلفی  به ویژه 
انقالب  پیروزی  با  که  خمینی)ره(  به عصر  رسیدن  تا  شد 
شد.  منجر  ایران  اسالمی  جمهوری  تحقق  به  اسالمی 
براین اساس مبانی اسالم سیاسی را می توان چنین خالصه 
به  اعتقاد   .2 اسالم،  دین  فراگیر  ابعاد  به  اعتقاد   .1 نمود: 
جدایی ناپذیری دین از سیاست، 3. اعتقاد به تشکیل دولت 
عامل  غرب  استعمار  اینکه  به  اعتقاد   .4 اسالم،  اساس  بر 
و کامل  به جامعیت  باور   .5 است،  عقب ماندگی مسلمانان 
اعتقاد   .6 اسالم،  ابدی  و  ازلی  نظریه های  و  احکام  بودن 
ارائه  و فرهنگی، 7.  اقتصادی  اجتماعی،  اجرای عدالت  به 

همه جانبه، و  پایدار  توسعه  الگوی 
8. مبارزه آشکار علیه ارزش های تحمیلی غرب )بصیری  و 

دیگران 1395(.
همانگونه که بیان گردید رویکرد دیگر اسالم، انقالبی بودن 
خمینی  امام  فرمایشات  مجموعه  بر  تکیه  با  که  است  آن 
انقالب اسالمی  نور( و رهبر معظم  )امام خمینی، صحیفه 
در   )1380 انقالب  معظم  )رهبر  مختلف  مناسبت های  در 
زیر  های  دریافت  و  برداشت ها  انقالبی  اسالم  خصوص 
حاصل می شود: اسالم در ذاتش انقالبی است؛ اگر انقالب 
را به معنای تحول با هدف و افق مطلوب در نظر بگیریم؛ 
کلمه انقالبی به اسالم اضافه می شود تا آن را از اسالم های 
مردمی  تحول  دنبال  به  که  بدلی  و  تقلبی  و  تحریف شده 
برای بهتر شدن اوضاع نیستند، تفکیک کند. در این صورت 
می توان ویژگی های اسالم انقالبی را به قرار زیر برشمرد: 
محور  طاغوت  از  اجتناب  و  حق  عبودیت  که  »اسالمی 
با  آن است.... خصم ظالم و یاور مظلومین و ضعفاست.... 
اقامه حق  برای  مبارزه می کند....  ذلت پذیری  و  بی عدالتی 
و تحقق اسالم »قیام هلل« می کند.... اهل سازش کاری و 

عدول از اصول خود در برابر دشمنان نیست.... اسالم انقالبی 
متظاهرانه  و  صوفیانه  عافیت طلبانه،  اسالم های  برابر  در 
سرمایه داری  اسالم  و  التقاطی  و  انحرافی  اسالم های  و 
که  است  اسالمی  است....  مطرح شده  آمریکایی  اسالم  و 
میدان  وارد  و  می دارد  وا  حرکت  به  را  مسلمان  ملت های 
مبارزه با جهان خواران و  مستکبران می کند.... اسالم جهاد 
از نهضت عاشورا.... اسالم  الهام گرفته  و شهادت است و 
وسط میدان، اسالم آرمان گرا، اسالم مقابله با قدرت مادی 
سلطه گر در برابر اسالم زراندوزان مرعوب و دنیاگرا و اسالم 
اصالح  اسالم  و خالصه  ذلت....  و  عزلت  و  گوشه  نشینی 
انقالبی،  اسالم  ترتیب،  این  به  است.  انقالب  و  تحول  و 

است«.  اسالمی  انقالب  گفتمان 
انقالب اسالمی که عالوه بر ماهیت و هدف عمده حاکمیت 
عدالت جویی،  قبیل  از  دیگری  اهداف  اسالمی،  و  الهی 
استقالل طلبی )هویت نه شرقی- نه غربی(، آزادی خواهی و 
برقراری معنویت اخالقی و سعادت بشری را برای نهضت 
پیروزی  با  بنابراین،   .)1377 )دهشیری  نمود  می  مطرح 
فطرت  با  سازگار  چالش گر  اندیشه  یک  اسالمی،  انقالب 
به عرصه جهان  پا  اسالمی  آرمان های  یعنی  انسانی  پاک 
گذارده؛ و در سالیان پس از پیروزی انقالب توانسته است 
حق جویان و دوستداران بسیاری را در جهان با خود همراه 
سازد. آرمان های این انقالب به عنوان یک چالشگر بیرونی 
در برابر تمدن غربی- و نه یک چالشگر درونی که میل به 
سازش و بده بستان برای ماندن دارد- در حال جهانی شدن 
و فراهم کردن شرایط برای افول نهایی آرمان های غربی 

.)1394 )ملکوتیان  می باشند 
کالن معماهای تمدن سازی نوین اسالمی

غایات  و  آرمان ها،  آموزه ها،  از  یکی  نوین  تمدن سازی 
اساسی انقالب اسالمی است و تمدن سازی نوین در آرای 
تحول ساختاری  مرحله  پنج  به  منوط  رهبری  معظم  مقام 
تحقق  اسالمی،  سیاسی  رژیم  ایجاد  با  اسالمی  انقالب  و 
اسالمی،  کشور  یا  اسالمی  جامعه  ایجاد  اسالمی،  دولت 
اسالمی  نوین  تمدن  تحقق  پنجم  مرحله  در  سرانجام  و 
متفکران  فراروی  معماهایی  همواره  فرآیند  این  در  است. 
برای  پاسخ  تولید  و  در صدد حل  که  داشته  قرار  مسلمان 
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آن بوده اند. از میان این معماها برخی کالن معما می باشند. 
این کالن معماها می تواند شامل چند مورد زیر باشد )دفتر 

.)1396 اسالمی  مذاهب  تقریب 
یکی از این کالن معماها این بود که آیا اسالم در کشورهای 
مسلمان می تواند خود معمار تحول و تغییرات اجتماعی باشد 
یا نه؟ این معما علی رغم تالش های متفکران و جریان های 
اندیشه ای مختلف تا ظهور انقالب اسالمی ایران حل نشد. 
 )1979(  1357 سال  در  ایران  اسالمی  انقالب  واقعیت  با 
این کالن معما حل گشت. مسلمانان ایران و جهان اسالم 
و  کارگزار  خود  می تواند  اسالم  که  دیدند  خود  چشم  با 
انسان مدرن  نیازهای  به  و  باشد  اجتماعی  معمار تحوالت 
با حفظ اصول و ارزش های اسالمی پاسخ دهد و بنابراین 
»تمدن سازی نوین« به اولین منزل خود با موفقیت رسید.

اسالمی«  رژیم سیاسی  و  نظام  تولید  »معمای  دوم  منزل 
اسالم می تواند  آیا  که  بود  این  معما  بود.  مدرن  دنیای  در 
»نظام سازی مدرن« ایجاد کند یا نه؟ با طراحی جمهوری 
سنتی  و  ارزشی  نیمی  و  مدرن  عنصر  نیمی  که  اسالمی 
بود؛ این کار انجام شد و گفتنی است که این نظام سیاسی 
»پایداری الزم« را هم داشته است؛ و اکنون در چهل سالگی 
هم  می تواند  اسالم  بنابراین  می برد.  به سر  ایران  در  خود 
نظام سازی کند؛ و هم نظام سیاسی پایدار برخالف رودخانه 
را  راه  این گام دوم،  ایجاد کند.  مسلط سکوالریسم غربی 
برای رسیدن به منزل سوم تمدن سازی هموار کرده است.

منزل سوم، حل معمای »دولت اسالمی« است و آن تربیت 
نخبگانی  تدبیر  با  که  است  صالح  حکومتگران  از  نسلی 
داخلی  مشکالت  تالطم  در  را  سیاسی  نظام  کشتی  خود، 
و فشارهای سهمگین ساختار بین المللی، به ساحل نجات 
اداری و اجرایی  هدایت کند. این امر کلیه نظام سیاسی- 
را شامل می شود )دولت به معنای اعم(؛ این گام هنوز در 
است.  نیافته  تحقق  و  نشده  برداشته  کامل  طور  به  ایران 
در واقع چند دهه است که برای تحقق آن همچنان ناکام 

است. مانده 
تراز  در  و  مؤمن  انسان های  پرورش  و  انسان سازی 
شاخص های اسالم و تمدن سازی نوین اسالمی، از اهداف 
خودسازی  و  است  اسالمی  انقالب  درازمدت  و  اساسی 

»جامعه  تحقق  و  »جامعه سازی«  برای  را  راه  دولتمردان 
می کند.  فراهم  تمدن سازی  چهارم  منزل  یعنی  اسالمی« 
و  اسالم  در صدر  در مقطعی خاص  تا حدودی  اتفاق  این 
نسل اول مسلمانان رخ داد؛ و در دهه اول انقالب اسالمی 
در ایران نیز تجربه شد که می تواند این دو تجربه گران بها 

شود. تکرار  هم  باز 
دنیای  در  اسالمی«  نوین  »تمدن  تحقق  پنجم،  منزل 
مدرن است. تمدن سازی نوین امکان پذیر است. هرچند راه 
این همه یکبار دست کم  با  نرفته ای در دوره مدرن است؛ 
این اتفاق افتاده است؛ و امکان تکرار آن در دنیای مدرن 
)و جاهلیت مدرن!( نیز وجود دارد. تجربه تمدن سازی قدیم، 
نوین است. تمدن سازی  برای تمدن سازی  باارزشی  ذخیره 
نوین اسالمی، وجوه تمایز برجسته ای در ابعاد بنیادین تمدن 
دارد که ناشی از هویت اسالمی و فرهنگ غنی و واالی 
آن است که در بنیان های هستی شناسی و معرفت شناسی و 

یافته است. انعکاس  انسان شناسی اسالمی 
دوگانه پنداری های  به  اسالمی  نوین  تمدن  ترتیب،  این  به 
نادرست غرب پایان می دهد: دوگانه مادیت و معنویت، خدا 
و انسان، پیشرفت و عدالت، روح و جسم، زن و مرد، دین 
و  عدالت،  و  آزادی  دین،  و  عقل  دین،  و  علم  سیاست،  و 
این  اسالمی،  نوین  تمدن  تجدد.  و  دوگانه سنت  سرانجام 
هستی  و  انسان  از  خود  ژرف  شناخت  به  توجه  با  را  کار 
انجام می دهد. سد و مانع مهم تحقق تمدن نوین اسالمی، 
مزاحمت ساختاری تمدن غرب و سبک زندگی نهادینه شده 
در جوامع موجود و کشورهای اسالمی است. تمدن غرب، به 
اقرار صاحب نظران و حتی منتقدان درونی غربی، دیرزمانی 
است که شرایط الزم سقوط و انحطاط را دارد؛ و به دلیل 
نبود شرایط کافی به حیات خود ادامه داده است؛ و آن وجود 
تمدن بدیل و جایگزین است. این مانع و سد، اکنون یکصد 
و پنجاه سال است یکی از موانع مهم توسعه نیافتگی جهان 

اسالم است )برزگر 1397(.
تعاریف  اساس  بر  تمدن ها  شکلگیری  مؤلفه های 

آنها تاریخی  بسط  و  تمدنی 
زندگی  نیازهای  به  پاسخ گویی  فرآیند  تمدن سازی،  فرآیند 
و  تعاریف  جهت  این  در   .)1396 مقدم  )کاظم  است  بشر 
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مؤلفه های بسیاری در خصوص تمدن ذکر شده است که 
قرار می گیرند: در چهار دسته  تمدن  از  ارائه شده  تعاریف 

برتراند  چون  اندیشمندانی  آثار  در  انسان محور:  تعاریف 
راسل، دورکیم و مولس، آرنولد توین بی، کانت، فوکوتسا و 
ایوکیپی، رالف لینتون، دکتر علی شریعتی، زمینه مساعد و 
بارآوری که هر استعدادی در آن امکان شکوفا شدن آزادانه 

خویش را به دست می آورد. 
برودل،  هانتینگتون،  روشه،  گی  فرهنگ محور:  تعاریف 
اردکانی،  داوری  رضا  نبی،  بن  مالک  اشپنگلر،  داوسون، 
بیلز و هویجر، ادوارد تایلر، هنری لوکاس، جولیوس گولد، 
دکتر شریعتی، تمدن برابر با فرهنگ و به معنای مجموعه 
ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی یک جامعه است. 
همایون،  تکمیل  ناصر  وبر،  آلفرد  جامعه محور:  تعاریف 
والرشتاین،  امانوئل  بی،  توین  برودل،  دورکیم،  پهلوان، 
آشوری،  داریوش  هرسکویتس،  تافلر،  الوین  دورانت،  ویل 
مک ایور، دنی کوش، کروبر، نوربرت الیاس، ابن خلدون، 
اتکینسون، وایتلر، برودل: جامعه و تمدن را نمی توان از هم 
تفکیک کرد؛ این هر دو ایده به واقعیت واحدی باز می گردد.

تمدن  باتامور،  موس،  مارسل  برودل،  تاریخ محور:  تعاریف 
فرایند  یک  در  درگیری  اثر  بر  که  است  مشترک  میراثی 
هزار سال(  دو  یا  )حتی یک  زمانی طوالنی  مشترک طی 
پدید آمده؛ و نشانگر توانایی خاص برای تعاون و همکاری 

است.  مناسب  پاسخ گویی  و 
موارد  فوق الذکر  صاحب نظران  از  شده  عنوان  تعاریف  در 

است: شده  تصریح  زیر  موارد  جمله  از  بسیاری، 
نظم  نگهداری  و  حفظ  هنر-  و  مذهب  فناوری،  علم، 
و  اجتماعی  نظم  پذیرش  و  فرهنگی  تعالی  اجتماعی- 
عمران  –نظام کنترل وضعیت اجتماعی– نظام تولید ثروت 
فضیلت–  و  معرفت  رفاه،  دانش(-  و  صنعت  )کشاورزی، 
امنیت و آزادی– فرهنگ و علوم و هنرها و اخالق- توانایی 

نیازها. به  پاسخ گویی  و  همکاری  و  تعاون 
از تحلیل داده های تعاریف و به گزینی و مرتبط گزینی آنها 
مؤلفه های  مهم ترین  رسید.  می توان  تمدنی  مؤلفه های  به 

از )حسینی 1393، 45-21(: مفهومی تمدنی عبارتند 
سیطره فراملی: از حصار شخصی و جغرافیایی و جامعه ای 

محدود فراتر می رود.
اراده  محصول  و  جمعی  حرکتی  انسانی:  و  جمعی  اراده 
جهانی  سپس  و  جمعی  که  اراده ای  است.  بشری  آگاهانه 

است. شده 
دارای مهد، جامعه و سرزمین: تمدن ها موطن و محل تولد 

دارند؛ گرچه مرز جغرافیایی ندارند.
منحصر نبودن به مرزهای جغرافیایی: شمولیت و فراگیری 

تمدن ها به خارج از حصار و حدود جامعه محل تولد خود
و  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  روابط  و  ابعاد  در  شمولیت 
اجتماعی: چهار بعد هر جامعه را دارند؛ اما در مقیاس تمدنی، 
و  تمدنی  اقتصاد  تمدنی،  سیاست  تمدنی،  فرهنگ  یعنی 

تمدنی. اخالق 
انسان  نه  قدرت نفوذ، جریان سازی جهانی و برتری طلبی: 
به اندازه جامعه و نه جامعه به اندازه تمدن، توانایی نفوذ و 
جریان سازی های جهانی را دارد؛ این مؤلفه ها نمود میزان 

برتری و توانایی تمدن ها در تحقق اهداف خود هستند. 
نمود  مؤلفه  این  فراگیر:  آرمان خواهی  و  تعالی جویی 
مکتبی  مبانی خاص  از  تمدن ها  برخورداری  و  تعالی جویی 

است.  ادیان  با  مرتبط  غالبًا  و 
تأثیر در تحوالت تاریخی: تمدن ها دارای برد تاریخ سازانه و 
موثر در سرنوشت تاریخی انسان و جوامع هستند و بشریت 
را می تواند رو به انحطاط یا کمال ببرد. تمامی مؤلفه های 
است؛  یافته  سیطره  که  غربی  موجود  تمدن  با  هشت گانه 

قابل تطبیق می باشد. 
نیازهای بنیادین بشر موجب تکوین نهادهای اصیل و اولیه 
شده و استقرار آنها و تعاملشان با یکدیگر در روند تاریخی 
تکوین تمدن ها و آثار بجای مانده از آنها نمایان شده است. 
ابنای بشر -که امری فطری و  ظلم گریزی و ظلم ستیزی 
همگانی است- آرمان و مطالبه و نهاد عدالت و دادگستری 
را پدید آورده است. ضعف عدالت گستری از عوامل انحطاط 
تمدن ها به شمار رفته است؛ چرا که عدالت با رضایت مردم 
و پایداری نظام اجتماعی رابطه ای وثیق دارد. تعالی جویی 
و  معرفت  و  آزادی  نهاد  انسان ها،  فراگیر  آرمان خواهی  و 
آغاز  در  ترجمه  نهضت های  است.  آورده  پدید  را  معنویت 
ایجاد  در  معرفت  اساسی  نقش  گویای  تمدن ها،  پیدایش 
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خواست   .)35-19  ،1386 )بیرامی  تمدن هاست  استقرار  و 
امنیت نیز از نیازهای اولیه و اصیل است که بشر به محض 
تشکیل  طریق  از  خویش  حیات  اجتماعی  ابعاد  به  توجه 

حاکمیت و سیطره به ایجاد نهاد امنیت پرداخته است.
به بیان دیگر، نهادهای اصیل و اولیه از مؤلفه های جوامع 
بشری و در نتیجه از ابعاد بنیادین تمدن ها به شمار می روند. 
این ها نهادهایی هستند که جوامع انسانی به صرف اجتماع 
و مدنیت داشتن به ایجاد و استقرار آنها می پردازند؛ و مانند 
که  نهادهایی  به طور طبیعی شکل می گیرند.  خانواده  نهاد 
انسان و  اولیه  نیازهای اصیل و  به  پاسخ  آنها  کارکردهای 
جامعه انسانی است؛ نیاز به دادگری و عدالت گستری )نهاد 
نیاز  را محقق ساخته است(،  بنیادین عدالت  بعد  و  عدالت 
)بعد  روانی  و  جسمی  ناتوانی های  و  بیماری  از  دوری  به 
بعد  خطر)  و  خوف  از  دوری  و  امنیت  به  نیاز  سالمت(، 
امنیت(، نیاز به تعلیم و تربیت که دانش و دانایی را انتقال 
جهان بینی  و  روحی  پشتوانه  به  نیاز  معرفت(،  )بعد  دهد 
بیان و  آزادی  به  نیاز  معنویت(،  )بعد  اتکا  و  اطمینان  قابل 
نیاز  آزادی(،  )بعد  کند  شکوفا  را  استعدادهایش  که  عقیده 
به توانمندی های مادی تا ضروریات بقا و تداوم حیاتش را 
تضمین کند )بعد ثروت(، و در نهایت نیاز به توانایی تغییر و 

اراده و آرمانش )بعد قدرت(. تحقق 
مکاتب  بنابر  فوق  نه گانه  ابعاد  و  مولفه ها  از  کدام  هر 
مختلف و هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی و 
سعادت شناسی های متنوع دارای سطوحی از تعاریف، لوازم 
و مقتضیات هستند و از درجات مختلفی از اهمیت برخوردار 
می باشند. یک تمدن جامع و پویا باید فرآیند بهینه تحقق 
ابعاد نه گانه فوق را دارا بوده است؛ و ظرفیت های نظری و 
و  پایدار  نیازهای  این  به  پاسخگویی  برای  شایسته  عملی 

اصیل را داشته باشد.
مدل  اسالمی:  نوین  تمدن  تحقق  کلیدی  مولفه  سه 

مفهومی
1. بازتعریف مولفه های تمدنی از منظر اسالمی

نخستین مولفه کلیدی تحقق تمدن نوین اسالمی، ضرورت 
انقالب  بنیان های  و  ارزش ها  بر  تکیه  با  اسالمی  رویکرد 

اسالمی به مولفه های تمدنی است.

تاریخی  تعاریف تمدن ها و بسط  بر اساس  مولفه هایی که 
آنها، نیازهای اصلی و اصیل بشری، فلسفه تاریخ و تاریخ 
معنویت،  معرفت،  امنیت،  سالمت،  عدالت،  شامل  بشری 
آزادی، ثروت، قدرت و منزلت است. به این ترتیب ضروری 
است تا برای تحقق تمدن نوین اسالمی این نه مولفه از 
دیدگاه و منظر اسالمی بازتعریف شود. عدالت از منظر تمدن 
اسالمی چگونه تعریف می شود؟ سالمت، امنیت، معرفت و 
دیگر مولفه ها هر یک چگونه تعریف می شود؟ بنابراین با 
نوین  تمدن  بنیادین  ابعاد  می توان  مولفه ها،  این  بازتعریف 

اسالمی را بازشناخت؛ و به آن تکیه نمود )شکل 1(.

2. توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار از منظر اسالمی
از آنجا که اساسًا توسعه سه مشخصه اصلی دارد؛ ضروری 
بازتعریف  نیز  اسالمی  منظر  از  مشخصه  سه  این  تا  است 

گردد )شکل 2(.

ــف  ــالمی بازتعری ــن اس ــدن نوی ــق تم ــرف، تحق ــک ط ــکل 1. از ی ش
مولفه هــای تمدنــی از منظــر اســالمی

ــعه  ــالمی؛ توس ــر اس ــعه از منظ ــتی توس ــر، چیس ــرف دیگ ــکل 2. از ط ش
ــدار ــوازن و پای ــه، مت همه جانب
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الف( توسعه باید همه جانبه باشد: شاخص های توسعه باید با 
هم شروع به رشد کنند؛ نمی شود در یک جنبه از مولفه های 
توسعه ای پیش رفت؛ اما در جنبه دیگر آن جلو نرفت؛ این 

همه جانبه نیست.
ب( متوازن هم باید باشد: فاصله بین شاخص های توسعه 
نمی شود خیلی زیاد باشد. نمی شود اهداف کمی یک بخش 
پنجاه درصد  زیر  دیگر  بخش  در  و  یابد؛  تحقق  صد در صد 
محقق شود. اگر در توسعه، متوازن حرکت نشود؛ بخش هایی 
که عقب هستند؛ ترمز قسمت های دیگر می شوند؛ و آنهایی 
پیش  به  را  عقب مانده  بخش های  عمدتًا  هستند؛  جلو  که 
باعث کند شدن  توسعه  در  توازن  بنابراین، عدم  نمی برند. 

سرعت آن می شود.
اینکه لوازم  باید پایدار باشد: پایداری به معنای  ج( توسعه 
نهاد  الزم،  قانون   ( باشد  برقرار  کاری  یک  شدن  نهادینه 
منابع  الزم،  فرآیندهای  الزم،  سیستم  الزم،  ساختار  الزم، 

و...(. الزم،  آموزش های  الزم،  بسترهای  الزم، 
3. مستندات توسعه از منظر اسالمی

سومین مولفه کلیدی تحقق تمدن نوین اسالمی، رویکرد 
اسالمی به مستندات توسعه در سطوح مختلف چشم انداز، 
سیاست های توسعه، سند ملی آمایش، طرح کالبدی ملی، 
طرح های جامع بخشی و فرابخشی، و سند آمایش استان، 
و طرح های توسعه استانی می باشد. اگر این اسناد پشتیبان 
وجود نداشته باشد؛ اساسًا توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار 
جهت  در  والیی  همت  نمی افتد.  اتفاق  و  نمی دهد؛  معنی 
تهیه اسناد توسعه کشور با افق و رویکرد تحقق تمدن نوین 
بر  این فرآیند »سند« حاکم  اسالمی ضروری است؛ و در 
رویکردهای  و  شخص  سلیقه  نه  می باشد؛  کشور  توسعه 
تمدنی  چشم انداز  است  ضروری  ترتیب  این  به  مدیریتی. 
شود؛  بازتعریف  کوتاه  زمانی  بازه های  و  مقاطع  در  ایران 
همچنین سطوح و الیه های بعدی اسناد توسعه نیز در عین 
حالی که در افق زمانی کوتاه مدت تعریف می شود؛ رویکرد 

و رهیافت کالن آنها تمدنی خواهد بود )شکل 3(.

به این ترتیب مدل مفهومی رابطه سه مولفه کلیدی تحقق 
ذیل  به شکل  توان  را می  اسالمی  نوین  تمدن  مرحله ای 
ترسیم نمود. در قاعده این مثلث ابعاد بنیادین تمدن نوین 
اسالمی قرار دارد؛ و رویکرد هر یک از این ابعاد با توسعه 
اسالمی  نوین  تمدن  به سوی  پایدار  و  متوازن  همه جانبه، 
الیه های  در  نیز  توسعه  مستندات  می شود.  جهتگیری 
ابعاد  با  استان  آمایش  سند  تا  چشم انداز  سطح  از  مختلف 
را  مشخصی  جایگاه  اسالمی  نوین  تمدن  بنیادین  نه گانه 
تعیین می نماید. شایان ذکر است در عین حالی که هر یک 
از این ابعاد در سطوح و الیه های مختلف مستندات توسعه 
کشور تعریف مجدد می شوند؛ در ضمن در ارتباط با دیگر 
می شود  تعریف  باز  نیز  اسالمی  نوین  تمدن  بنیادین  ابعاد 

.)4 )شکل 

ــاد  ــالمی؛ ابع ــن اس ــدن نوی ــق تم ــدی تحق ــه کالب ــه مولف ــکل 3. س ش
ــدار  ــوازن و پای ــه، مت ــعه همه جانب ــالمی؛ توس ــن اس ــدن نوی ــن تم بنیادی

ــالمی ــر اس ــعه از منظ ــتندات توس و مس

شــکل 4. مــدل مفهومــی رابطــه ســه مولفــه کلیــدی تحقــق مرحلــه ای 
تمــدن نویــن اســالمی
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بنابراین می توان سند ملی آمایش سرزمین را نقطه کانونی 
و گرانیگاه تحقق فرایند تکاملی انقالب اسالمی به تمدن 
نوین اسالمی برشمرد. چانچه در شکل نمایش داده شده 
است؛ تهیه این سند محل تالقی سه منظر تمدنی، منظر 
اسالمی و منظر توسعه همه جانبه، متوازن، و پایه دار است 
شمار  به  کشور  توسعه  تکیه  مورد  سند  زیربنایی ترین  که 

می رود )شکل 6(.

به عبارت دیگر، با ترتیبی که در آن از یک سو تعریف عدالت 
نیز رابطه  در چشم انداز مشخص می شود؛ و در عین حال 
عدالت با سالمت، امنیت و دیگر ابعاد نیز تعیین می شود؛ و 
به این ترتیب، تعریف جدیدی از چشم انداز و دیگر مستندات 

توسعه کشور مبتنی بر ابعاد نه گانه حاصل می شود.
سند  مهم ترین  سرزمین:  آمایش  ملی  سند 
پایدار  انسجام بخش و توسعه همه جانبه، متوازن و 

می    سال ا منظر
ملی  سند  می شود؛  مشاهده  مفهومی  مدل  در  چنانچه   
توسعه  مستندات  میانی  الیه  به عنوان  سرزمینی  آمایش 
واقع  در  است.  برخوردار  ممتازی  و  ویژه  جایگاه  از  کشور 
و  توسعه  انسجام بخش  سند  مهم ترین  به عنوان  سند  این 
زیربنایی ترین آن محسوب می شود. به همین دلیل، نقش 
واسطه ای و اتصال دهندگی اسناد باالدست مثل چشم انداز 
با اسناد دیگر مثل طرح کالبدی  را  و سیاست های توسعه 
ملی و طرح های جامع بخشی و سند آمایش استانی را ایفا 

.)5 )شکل  می نماید 

جمع بندی و نتیجه گیری
هدف اصلی این مقاله، ارائه مدخلی برای تبیین و معرفی 
ابعاد بنیادین مترتب بر تدوین مستندات توسعه کشور به ویژه 
سند ملی آمایش سرزمین از منظر رهیافت دستیابی به تمدن 
نوین اسالمی به عنوان حاصل و فرآیند تحقق اهداف مورد 
نظر انقالب اسالمی بوده است. مقاله با این پرسش ها آغاز 
گردید که در کشور ما -که سال ها اسناد توسعه تهیه شده 
است- افق تدوین این اسناد به ویژه سند آمایش سرزمین 
چه بوده است؟ در حالی که بسیاری از برنامه های توسعه ما 
هدف هم نداشته اند؛ رویای ایران–اسالمی ما چه بوده است؟ 
به سوی کدام ایران حرکت می کنیم؟ آیا اگر افق تمدنی، 
دورنمای دستیابی مستندات توسعه باشد؛ مولفه های اصلی 
این تمدن که قاعدتًا تمدن نوین اسالمی است؛ کدام است؟ 
تدوین مستندات  در  ابعاد  یا  مولفه ها  این  تاثیر  و سرانجام 
توسعه کشور و سند ملی آمایش سرزمین چیست؟ به عبارت 
دیگر مقاله در پی پاسخ به این پرسش اصلی بود که چه 
آمایش  ملی  سند  و  کشور  توسعه  مستندات  میان  نسبتی 

سرزمین با ابعاد بنیادین تمدن نوین اسالمی وجود دارد؟
یافته های حاصل از مطالعه انجام شده حکایت از آن دارد 
تداوم  و  شکلگیری  زیرساخت های  مهم ترین  جمله  از  که 
و  نظری  حکمت  پیوندی  هم  و  اتصال  تمدن ها،  بخش 
تمدن  از  که  ما  امروز  وضعیت  است.  بوده  عملی  حکمت 
که  است  دلیل  همین  به  ایم  گرفته  فاصله  اسالمی  نوین 
نتیجه  در  ایجاد شده است.  فاصله و شکاف  این دو  میان 
اثربخشی فلسفه، حکمت، عرفان، و... نیز به دلیل دوری از 

شــکل 5. جایــگاه ســند آمایــش )ســرزمین( در توســعه همه جانبــه، 
ــند  ــن س ــالمی )مهم تری ــن اس ــدن نوی ــق تم ــدار و تحق ــوازن و پای مت

توســعه( انســجام بخش 

شــکل 6. ســند ملــی آمایــش، نقطــه کانونــی و گرانیــگاد تحقــق فرآینــد 
تکاملــی انقــالب اســالمی بــه تمــدن نویــن اســالمی
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عمل کاسته شده و روز به روز منسوخ می شود. بدیهی است 
تا مادامی که ما مقلد و تقلیدگر تمدن غرب باشیم و میان 
حکمت نظری  و عملی متکی بر آموزه های اسالمی نتوانیم 
شکاف و فاصله را پر کنیم؛ نخواهیم توانست به تمدن نوین 
اسالمی دست یابیم. اتفاقًا غرب هم دقیقًا از همین شکاف 
و  آمدند؛  صلیبی  جنگ های  در  آنها  است.  کرده  استفاده 
علوم را از ما گرفتند؛ و در خودشان نهادینه کردند؛ و سپس 
نهادمندی علم را از درون ما بیرون بردند؛ و به ما باوراندند 
که عقب مانده هستیم؛ و در این مسیر بذرهایش را از بین 
بردند. به همین دلیل نیز چنانچه اتصال حکمت نظری و 
حکمت عملی برقرار شود؛ مجدداً با رشد و شکوفایی تمدن 
ملی  میان سند  این  در  مواجه خواهیم شد.  اسالمی  نوین 
آمایش سرزمین نقش تعیین کننده خواهد داشت. این سند 
می تواند نقطه کانونی و حلقه وصل و اتصال دهنده حکمت 

نظری و حکمت عملی باشد 

ــت  ــری و حکم ــت نظ ــل حک ــه وص ــش حلق ــی آمای ــند مل ــکل 7. س ش
ــن اســالمی ــدن نوی ــی تم عمل
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Fundamental Dimensions of Islamic New Civilization in 
Compilation of Country Development Documentations with 
Emphasis on the Territorial Spatial Development Plan
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Abstract

Our land, Islamic Iran, which is the mother of all our history, tradition and culture and has 
always remained steadfast in its historical mazes and upheavals, has not been in good condition 
for a long time. In such a situation, it is necessary for all those who have somehow risen from 
this land and have their own identity, to commit themselves to this situation in a committed 
and compassionate manner and to achieve the desired situation, and to follow its path for the 
benefit of the future generation and the children of this motherland to reach the true goal of the 
substantiation of the new Islamic civilization.
Therefore, compiling the country›s development documents is a complete necessity, especially 
the compilation of the spatial management and planning document which according to its scope 
and effectiveness, is the most fundamental developmental document and the most coherent for 
all planning documents essential to the country›s progress. The above process will have, and 
as a comprehensive document, it can be the pact of all those involved as a favorable feature of 
the planning of the optimal spatial organization for the country›s development, with providing 
a comprehensive and integrated approach.
To this end, this article seeks to provide an entry to explain the fundamental dimensions of 
modern Islamic civilization in the compilation of documents for the country’s development. In 
particular it concentrates on the spatial planning documentation. The present article is in line 
with the problem, objectives, and nature of research in the field of basic research, in which the 
method of content analysis and the use of documentary studies and the analysis of secondary 
data have been used. The research results show that «the nine fundamental dimensions of 
justice, health, security, knowledge, spirituality, freedom, wealth, power and dignity» as well 
as comprehensive, balanced and sustainable development from the Islamic perspective must 
be considered in compiling the country›s development documents as three key components in 
the substantiation of the new Islamic civilization.
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