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 چكیده

تحلیلـی اهـداف و    _ شـاخگی، بـه بررسـی توصـیفی     آن است تا با استفاده از مـدل سـه   پژوهش حاضر بر
امـام علـی(ع)    رهنمودهایای در پرتو  ختاری و زمینههای توسعه و تعالی در سه شاخه رفتاری، سا شاخص

ها توصیفی و از نـوع   بپردازد. نوع پژوهش از لحاظ هدف كاربردی و روش آن براساس نحوه گردآوری داده
خبرگان و متخصصـان علـوم اسـالمی، مـدیریت دولتـی،      ه همجامعه آماری این پژوهش، . استپیمایشی 

 مدیریت تطبیقی و توسعهمحیطی،  ی، علوم اقتصادی، علوم زیستگذار مشی مدیریت خطمطالعات سیاسی، 
 اداننفـر از اسـت   118هستند كه در حیطه پژوهش، صاحب رأی و نظرند. نمونه آماری پژوهش مشتمل بر 

انـد. در ایـن    بوده كه به روش گلولـه برفـی انتخـاب گردیـده     یادشدههای  نظر در حیطه مجرب و صاحب
های پیشرفت و تعالی در پرتو رهنمودهای امام علی(ع) مورد  مضمون، شاخصپژوهش ابتدا به روش تحلیل 

تحلیل و بازبینی  بار چندین "MAXQDA"افزار  شناسایی قرار گرفتند؛ سپس كدهای اولیه با استفاده از نرم
درنهایت  و فازی استفاده شد آزمون نتایج از تكنیك دلفی برای؛ سپس ندمؤلفه شناسایی گردید 102ه و شد
 24مضـمون پایـه توسـعه و پیشـرفت اداری و سیاسـی،       38مضمون پایه توسعه و پیشرفت اقتصادی،  23

هـا   مضمون پایه توسعه محـیط زیسـت، از مجموعـه داده    چهاردهمضمون پایه پیشرفت و تعالی انسانی و 
   شناسایی گردید.
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  مقدمه

های مسلمان مانند ایران که به دنبال مدلی  ویژه کشور های در حال توسعه، به بسیاری از کشوردر 

مناسب برای رسیدن به توسعه و پیشرفت هستند، اسـتفاده از مـدلی کـه ریشـه در مـذهب آنـان 

با مسائل فرهنگی، اجتماعی  علی(ع) امام سخنانداشته باشد، کارساز است. با توجه به انطباق 

 امـام رهنمودهـایرسـد مـدل پیشـرفت و تعـالی مسـتخرج از  ی کشور ما، بـه نظـر میو مذهب

قرار گیرد. پژوهش  مورد توجهرسیدن به پیشرفت و تعالی  برایتواند به عنوان مدلی  ، میعلی(ع)

تحلیلـی اهـداف و  _ به بررسـی توصـیفی 1شاخگی، آن است تا با استفاده از مدل سه حاضر بر

امـام  سـخنانای در پرتـو  لی در سه شاخه رفتاری، سـاختاری و زمینـههای توسعه و تعا شاخص

  علی(ع) بپردازد.

 به دنبال پیروی و تقلید کورکورانه از مدل کشور
ً
های غربی هسـتند  های در حال توسعه، صرفا

 تسـلط بـر منـابع اقتصـادی 
ً
و این در حالی است که جوامع غربی در شرایطی خـاص و عمـدتا

). ۲، ص۱۹۷۴ 2اند (راموس، مانده فعلی) پیشرفت کرده رت کشورهای عقبویژه با غا جهان (به

اند  حتی کشورهای پیشرفتۀ امروزی نیز خط مسیرهایی متعدد، متنوع و گاه بسیار گوناگون داشته

). قبـول Mirzai, 1976: 19اسـت (  به توسعه، برای همه آنها به یک قیمت تمام نشـده رسیدنو 

سـازی نسـبت بـه  داتی توسعه، بدون انجـام امـور تطبیقـی و بومینظریات وار چرای و چون بی

های راهبـردی توسـعه اسـت  فرهنگ، مذهب و دیگر مسائل بومی، به معنی شکسـت در برنامـه

های علمـی را دربـر  اگر مدلی ساخته شـود کـه هـم جنبـه ،). بنابراین۵۴، ص۱۳۸۰(قورچیان، 

ی و اسـالمی همخـوانی داشـته باشـد، داشته باشد و هم از جهت بومی و دینی بـا فرهنـگ ملـ

  توان به تحقق پیشرفت و تعالی امیدوار بود. می

  مبانی نظری پژوهش

) عبـارت اسـت از ۱۹۷۲المللـی رفـاه اجتمـاعی  توسعه (طبق توافق ایجادشده در کنفرانس بین

 ها و تمایالتی است که مردم بـرای جریانی پیوسته، منظم و واحد، که هدف آن منبعث از آرمان«

 ).Mirzai, 1976: 19» (کنند خود و جامعه خود طلب می

 زیچهساراست که با يكپاگــــردی توسعه فرا، توسعهز ملل متحد ان مازتعريف سابراســــاس 

، آنهـا هر منطقهدر فرهنگي و اجتماعي  ،دیاقتصا عضاواد وـبهبی راـبدم و دولت مری کوششها

 ).Ojo & Others, 2013: 33؛ Dub, 1990: 56زد (اـميس مليپیشرفت  درکت ربه مشارا قادر 

                                                           
1. 3C Model  2. Ramos  
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ــبر پايداتوســعه  ــه معنـ ــق ي ـ ــاهتلفی ــاقتصاف دـ ی برا محیطــیيستو زاجتماعي  ،دیاـ

دن کرآورده برای برهـای آینـده  ايي نسلــه توانــبون آسـیب بد، فعليانسان  فاهر زیحداکثرسا

با ن نسااتعامل و ن و محـیط نسااهي تعامل د ن ساماار تنظـیم و ت. توسعه پايدـاس ناـهايشنیاز

  ).Lele, 1991: 607-621; Kemp & Pareto, 2005: 13-14گیرد ( میبرن را درنساا

جانبه و چندُبعدی است که ابعاد زندگی اجتماعی  منظور از پیشرفت و تعالی، تغییری همه

سـازد. بنـابراین،  انسان را با استفاده از یک چارچوب نظری و برنامه عملی واحد، متحـول می
ن توسعه فقط پیشرفت اقتصادی یک ملـت نیسـت و افـزون بـر آن، اصـالح نحـوه ارائـه آرما

خدماتی برای بهبود وضعیت آموزش، بهداشت، مسکن، تأمین اجتمـاعی، اشـتغال و توزیـع 

طوری که قدرت همه افراد جامعـه  توان جزء اهداف توسعه قرار داد، به عادالنه ثروت را نیز می
 ;Seers, 1969: 59-65رباره مسائل مهـم زنـدگی افـزایش یابـد (گیری د در انتخاب و تصمیم

Johnson & Filippini, 2013: 97.(  

آیـد و  های منطقـی بـه حسـاب می ها، از نـوع مـدل بندی مـدل در طبقه 1شاخگی مدل سه
های فراگیر را در قالب این مدل بررسی و تجزیـه و  ها و پدیده توان بسیاری از مفاهیم، رویداد می

. بر این اساس، عوامل ایجادکننده یک مسئله در قالب سه دسـته از عوامـل (عوامـل کردتحلیل 

این پـژوهش  2. چارچوب مفهومیشوند میای) بررسی  رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل زمینه
  .)۴۱۲_۳۸۳، ص۱۹۷۶(میرزایی،  براساس این مدل ساختار یافته است

های مربـوط بـه نیـروی  عوامل و شـاخصه همعبارت است از 3عوامل رفتاری (محتوایی):

  د؛نانسانی که در پیشرفت و تعالی مؤثر
همچـون سـاختار، قـوانین،  ،ه عوامـل غیـر انسـانیهمعبارت است از  4عوامل ساختاری:

  ها که در پیشرفت و تعالی مؤثرند؛ ای از روابط حاکم بر افراد و گروه ها و مجموعه مقررات، رویه

ه عواملی که خـارج از حیطـه اختیـارات و همعبارت است از  5ای (محیطی): عوامل زمینه
  ساز عوامل رفتاری و ساختاری بوده و بر پیشرفت و تعالی تأثیرگذارند. کنترل ما بوده و زمینه

  مرور ادبیات پژوهش

با مراجعه به آثار اندیشمندان مدیریت اسالمی در دوران معاصر، شاهد آثـار متنـوعی مـن بـاب 

  ):۱۰۳، ص۱۳۸۴ط به پیشرفت و تعالی با بیانات امام هستیم (خنیفر، انطباق مباحث مربو

                                                           
1. the three dimentional model of co-structure-content-context 

2. conceptual models  3. content factors  

4. co-structure factors  5. context factors  
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�م #).(ع)های  کتاب��ه اJاز دی� .&��ه ���و  *=&�� &'Jاز دی� .&�'& ��&=* ���	
بـه  ،ا

). ۱۳۸۱و  ۱۳۷۹پردازنـد (علیخـانی،  می علـی(ع) بسط و بررسی توسعه سیاسی از دیدگاه امام
�ه ا�کتاب Jاز دی� .K"م #)ـ.(ع)*=&�� �3ه� (ع)، بـه بررسـی تعـالی فرهنگـی از دیـدگاه امـام

 استخراج و استنباط نظام اقتصادی مبتنی بر گفتار و سیره اقتصادی). ۱۳۸۸پردازد (حاجیلو،  می

�د #)=� با نامدر کتابی علی(ع)  امامL/م ا��(یوسـفی،  شده استواکاوی اصولی  بررسی و ،��
در اداره  (ع)رحله (سیره اقتصادی شخصی و سـیره امـامدر دو م (ع)). سیره اقتصادی امام۱۳۸۶

قـرار گرفتـه اسـت  »سیره اقتصادی امام علـی(ع)« با نامای  امور اقتصادی)، مورد پژوهش مقاله

 (ع)های توسعه از دیدگاه امـام ). پژوهش به تکوین و تشریح اهداف و شاخص۱۳۸۹(یوسفی، 
اشتر را به عنوان مبنای اسـتخراج  اب به مالکخط ،ا
	��� ��� ۵۳. این پژوهش، نامه پردازد می

)، هرچند ۱۳۸۵گیرد (آقانظری،  در نظر می (ع)های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امام شاخص

در قـرار داده اسـت.  مـورد توجـههای امام علی(ع) را در کل پژوهش،  نویسنده اثر، همه رهنمود
�م #).(ع)کتاب ��د� اL/ست که با گـزارش تـاریخی و تحلیـل سعی نویسنده بر آن ا ،&'�ه ا�

پرتوهای روشنی از سـیمای اقتصـادی آن امـام بـزرگ  ،ها و سیره اقتصادی امام علی(ع) فعالیت

�م #)ـ.(ع)). در کتاب ۱۳۸۲شود (حسینی، نمایان ��د� اL/ا� .��	�تـالش شـده اسـت تـا ، 
ت گونـاگون در چارچوب عنـاوین و موضـوعا و مبانی فرهنگ اقتصادی امام علی(ع) استخراج

هــا و  ، بــه رفتارا�ــ�م #)ــ.(ع) و ا�/Lــ�د ا&ــ��.در کتــاب  .)۱۳۸۵(کریمیــان،  تبیــین گــردد

الگـوی رفتـار  ،های اقتصادی امام پرداخته شده اسـت. در ایـن مجموعـه سـعی شـده سیاست
�ـ� ا�'ـ�. کتاب )۱۳۸۲استخراج شود (دشتی،  (ع)اقتصادی امام�بسـط  بـر اجمـال، ، بـه#���

است  توجه کردهاشتر را  پیشرفت اقتصادی و تعالی فرهنگی در عهدنامه مالکپیشرفت سیاسی، 

و سـعی  شدهای ابعاد توسعه اقتصادی، سیاسی و انسانی شناسایی  ). در مقاله۱۳۸۹عزت،  (پور
). همچنـین در ۱۳۹۱در ارائه مدلی عمومی از توسعه علوی شده است (پورعزت و سـعدآبادی، 

�ه کتابJاز دی� ���اسـت  ، مراتب تعالی انسانی از دیدگاه امام تحلیل شده ا
	��� ��� ا�;�ن �

  ).۱۳۶۰، زاده آملی حسن(
, ع)ن(يرالمؤمنيام زا مانــده جای به رقصا تكلما و نامهها ،خطبهها يواــــل محتيتحل با

ترتیب، هرچند  بدین .شد آن حضرتتوان متوجه اهمیت مبحث پیشرفت و توسعه از دیدگاه  می

اند، ولـی بـه نظـر  بررسی کرده (ع)طور کلی توسعه و پیشرفت را از دیدگاه امام ملی بهآثار قابل تأ
رسد تاکنون مدلی جامع برای فهم پیشـرفت و توسـعه از دیـدگاه امـام علـی(ع) ارائـه نشـده  می

های توسعه و پیشـرفت  مضمون اهداف و شاخص شده تا در این پژوهش سعی رو، از ایناست. 

  .تحلیل شودودهای امام علی(ع) پایدار در پرتو رهنم
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  شناسی پژوهش روش

و بـر مبنـای اهـداف، اکتشـافی اسـت. ماهیـت  بوده گیری، بنیادی این پژوهش از حیث جهت

از نوع تحلیـل  و تحلیلی . روش پژوهش حاضر، توصیفْی کیفی (آمیخته) است تحقیق نیز کّمْی 

 1(براون، د تحلیل کیفی استو کارام ای پایههای  یکی از روشتحلیل مضمون، مضمون است. 

تحلیل مضمون، روشی بـرای شـناخت، تحلیـل و گـزارش الگوهـای ). درواقع، ۷۸، ص۲۰۰۶

  ).۱۵۵_۱۵۴، ص۱۳۹۰و دیگران،  عابدی جعفری(های کیفی است  موجود در داده

پژوهش حاضر، روش مصـاحبه عمیـق  3و دوم 2آوری اطالعات در مرحله اول تکنیک جمع

 باز و ساختارنیافته انجام گرفت و به مرور با توجـه بـه های اول است. مصاحبه
ً
یه به صورت کامال

های بیشـتر بـرای  های اولیه و یـافتن سـرنخ شده به سؤاالت و کدگذاری مصاحبه های داده پاسخ

تمام سؤاالت مرتبط با موضوع و در  ،سؤاالت بعدی، شکل سؤاالت تا حدی تغییر کرد؛ هرچند

آوری  در مرحله سوم پژوهش، به منظـور جمـع اصلی پژوهش بود. چارچوب پی بردن به اهداف

مقیاسـی اسـتفاده شـده  هفت ۀفازی، از پرسشـنام سازی در تکنیک دلفی آرای خبرگان برای پیاده

است. در تعیین روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا (اعتبار محتوا) و به منظور تعیین پایـایی 

آمده بـرای  دسـت ده است. از آنجا که ضرایب آلفـای بهشفاده آزمون از روش آلفای کرونباخ است

توان نتیجه گرفـت کـه  )، لذا می۳۹/۸( است ۷/۰تر از  شده بزرگ تک متغیرها و ابعاد محاسبه تک

  .استپرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد الزم برخوردار 

مـدیریت دولتـی،  جامعه آماری این پژوهش، کلیه خبرگـان و متخصصـان علـوم اسـالمی،

گذاری، علوم اقتصادی و علوم  مشی مدیریت تطبیقی و توسعه، مطالعات سیاسی، مدیریت خط

نظرند. نمونـه آمـاری  محیطی هسـتند کـه در حیطـه پـژوهش، صـاحب رأی و صـاحب زیست

از حـوزه  یادشـدههای  نظر در حیطـه مجـرب و صـاحب اندانفر از است ۱۱۸پژوهش، مشتمل بر 

تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشـگاه شـهید   علمیه تهران، دانشگاه علمیه قم، حوزه

  بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه امام حسین(ع) هستند.

اسـت. گلولـه برفـی روشـی سـودمند بـرای  4گیری پژوهش، روش گلولـه برفـی روش نمونه

ین روش، نفـر اول، شـخص دوم را بـه پژوهشـگر معرفـی مطالعات کیفی و اکتشافی است. در ا

). بـرای شـروع Balter, 2012, 60یابـد ( طور و این روند ادامـه می کند و نفر بعدی نیز همین می

                                                           
1. Braun 

  .. تحلیل مضمون٢
  ."MAXQDA"افزار  وسیله نرمه اجماع ب . کدبندی و حصول به٣

4. snowball sampling 
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منظـور و  سنجی موردی عمل شـد. بـدین گیری، براساس رویکرد عقالنیت محدود و خبره نمونه

 پنجقل مدرک دکترا یا معادل آن، سابقه حداقل برای انتخاب نفر اول، استانداردهایی از قبیل حدا

  اثر پژوهشی در زمینه تحقیق گذاشته شد. پنجسال کار اجرایی در زمینه مورد نظر و ارائه حداقل 
توان از قبل مشخص کرد که چه تعداد از افـراد بایـد در مطالعـه انتخـاب  در این روش، نمی

آوری  آل، جمـع در حالـت ایـده ،شود. درواقـعطور کامل شناسایی  شوند تا پدیدۀ مورد عالقه به
 های های جدید با داده برسیم؛ جایی که داده 1یابد که به نقطۀ اشباع اطالعات تا زمانی ادامه می

وقتــی بــه نقطــۀ بــازده نزولــی از  ،دیگــر ســخنآوری شــده، تفــاوتی ندارنــد. بــه  جمــعتــر  پیش
م مطمئن شویم که مطالعۀ کامـل انجـام توانی ها رسیدیم، می آوری داده هایمان برای جمع تالش

مصاحبه برای رسیدن به نقطۀ اشباع صـورت گرفتـه اسـت. البتـه  ۱۱۸ایم. در این پژوهش،  داده
رسید، ولی بـه دلیـل اطمینـان از  تکراری به نظر می ۱۰۵آمده پس از مصاحبۀ  دست اطالعات به

  مصاحبه ادامه یافت. ۱۱۸ها تا  رسیدن به نقطۀ اشباع، مصاحبه
ــام  ــتدر گ ــل دادهنخس ــردآوری و تحلی ــرد گ ــی فراگ ــا بهره ، ط ــژوهش، ب ــای پ ــری از  ه گی

هـای اولیـه پـژوهش کـه معطـوف بـه  ساختاریافته با خبرگـان منتخـب، داده هایی نیمه مصاحبه
های توسـعه و تعـالی انسـانی، محـیط  ها و اهداف توسعه و تعالی در عرصـه شاخصشناسایی 

بودند، گـردآوری  توسعه و تعالی اقتصادی در مکتب علویزیست، توسعه و پیشرفت سیاسی و 
کـد اولیـه  ۳۲۷و  شدمطالعه و بازبینی  بار چندینها  شده مصاحبه . در گام دوم، متن پیادهندشد

 بار چنـدین "MAXQDA"افزار  شناسایی و استخراج گردید. سپس کدهای اولیه با استفاده از نرم
آزمون نتایج از تکنیک  برای؛ سپس ندرد اجماع قرار گرفتمؤلفه مو ۱۰۲و  شدندتحلیل و بازبینی 

مضـمون پایـه  ۳۸مضـمون پایـه پیشـرفت اقتصـادی،  ۲۳درنهایـت  و فازی استفاده شـد دلفی
مضـمون پایـه  چهـاردهمضمون پایه پیشرفت و تعـالی انسـانی و  ۲۴پیشرفت اداری و سیاسی، 

  د.شدنها شناسایی  تعالی محیط زیست، از مجموعه داده
  بندی توصـیفی به عنوان یک ابزار کارا برای تعیین موضوعات مهم و اولویت 2ش دلفی فازیرو

 کـه اسـت مطالعـاتی حاصـل شده است. ایـن روش، شناخته های مدیریتی تصمیم این عوامل در
 انجـام گروه متخصصان بین اجماع کسب برای روشی خلق با هدف م،۱۹۵۰ دهه در 3راند شرکت

روش سّنتی دلفی، همیشه از همگرایـی پـایین  ).Okoli & Pawlowski, 2004: 15-21( است داده
نظریات متخصصان، هزینه اجرایی باال و احتمال حذف نظریات برخی خبرگان، با انتقـاد مواجـه 

سـازی روش دلفـی  و همکاران، برای بهبود روش دلفی سـّنتی، مفهـوم یکپارچه 4بوده است. موری

                                                           
1. saturation  2. Fuzzy Delphi  

3. Rand  4. Mouri  
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و  1). ایشـیکاواHsu & Yang, 2000: 68م، ارائـه دادنـد (۱۹۸۵ل سّنتی با تئـوری فـازی را در سـا
سازی فـازی  همکاران، کاربرد تئوری فازی را در روش دلفی بیشتر معرفی کردند و الگوریتم یکپارچه

عدد فازی مثلثی را بـرای  3و یانگ، 2). پس از آنها سوKue & Chen, 2008: 1934را توسعه دادند (
  ).Hsu & Yang, 2000: 69فازی به کار بردند ( صان و ایجاد روش دلفیدربر گرفتن نظریات متخص

) کـه از ۱۹۹۳فـازی پیشنهادشـده بـه وسـیله ایشـیکاوا ( در این پـژوهش، مـا از روش دلفی

  .ایم بهره بردهالمللی است،  در سطح بین شده های استفاده فازی ترین دلفی رایج

ذهنـی آنهـا نسـبت بـه متغیرهـای کیفـی  هایاز آنجا که خصوصیات متفاوت افراد بر تعبیر

ها پاسـخ  اثرگذار است، لذا با تعریف دامنه متغیرهای کیفی، خبرگان با ذهنیت یکسان به سـؤال

. اند به شکل اعـداد فـازی مثلثـی تعریـف شـده ۱اند. این متغیرها با توجه به جدول شماره  داده

  نظیر آن است.های کالمی و عدد فازی مثلثی  بیانگر متغیر ۱جدول شماره 

  : اعداد فازی مثلثی متغیرهای كالمی1جدول 

 متغیر كالمی  عدد فازی مثلثی متناظر

 كامالً مناسب )9،10،10(

 مناسب )7،9،10(

 تا حدودی مناسب  )5،7،9(

 تأثیر بی )3،5،7(

 مناسب تا حدودی نا )1،3،5(

 نامناسب )0،1،3(

 كامالً نامناسب )0،0،0(

 لثی. خلق عدد فازی مث۱
ijT  ،برای هر خبره؛ در هر معیار

ijT  انعکاس دهنده خبره مـوردنظر

  است ذیلبه شرح 
)U,M,L(T ijijijij =
 

  که در آن:
{ } jLMinL ijij ∀=  

{ } jUMaxU ijij ∀=  

n

n

1i

ijij MM ∏
=

=  

                                                           
1. Ishikawa  2. Hsu  

3. Yang 
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هندسی  میانگین
ijM

 مـورد در متخصصان گروه اجماع اشاره به برای مثلثی، فازی عدد در 

مقادیر حداکثر و حداقل نظرهای کارشناسی به عنوان دو نقطه پایانی  .است رفته کار به معیار هر
ات یـ. مقادیر حـداکثر و حـداقل نظر(Chang, 1998, p.83)اعداد فازی مثلثی استفاده می شود 

و دقـت  (Mikhailov, 2003, p.367)ای کل دامنـه تغییـرات نیسـتند خبرگان، نماینده مناسبی بر

دهند. برای رفع این نقیصه در تجمیع نظر خبرگان، از میـانگین هندسـی  محاسبات را کاهش می
  .(Davis, 1994, p.52)مقادیر ابتدایی و انتهایی استفاده گردید 

زدایی کـردن اسـتفاده  فـازی برای 2از فرمول نقطه ثقل مرکزی ساده 1زدایی کردن؛ فازی  . ۱

  شده است؛
3یک مقدار آستانه  . ۲

α  ؛به منظور غربال نمودن عوامل نامناسب انتخاب کنیدرا  
  ؛α≥ijSشود اگر:  عامل تأثیرگذار پذیرفته میالف) 

  .α<ijS شود اگر: ب) عامل تأثیرگذار پذیرفته نمی
، مقدار آستانه با استنباط ذهنی تصمیما

ً
 بر روی تعـداد  گیرنده معّین می ساسا

ً
شود و مستقیما

شوند، تأثیر خواهد گذاشت. هیچ راه ساده یا قانون کلی برای تعیین مقـدار  عواملی که غربال می

ه را بـ هفتمؤلفه، عدد  صدهایی با بیش از  برای پژوهش 4این آستانه وجود ندارد. چن و وانگ،
بـه  هفـتگیرند. در این پژوهش نیز با توجه به تعـداد مؤلفـه، عـدد  عنوان حد آستانه در نظر می

  عنوان حد آستانه در نظر گرفته شد.

تـوان متوجـه  می ،(ع)علی امیرالمؤمنین رقصاو کلمات  نامهها ،خطبهها یمحتوا تحلیل با
ترین ابعـاد  مهم، اولدر بخش  شد. در ادامه، (ع)اهمیت مبحث پیشرفت و تعالی از دیدگاه امام

پیشـرفت های پیشـرفت  مؤلفـه، دوم. در بخـش اند معرفی شدهپیشرفت اقتصادی از دیدگاه امام 

 های تعـالی اجتمـاعْی  ، شـاخصسوم. در بخش اند رصد شده (ع)از دیدگاه امام اداری سیاسْی 
محیطی مـؤثر  ستهای زی ، مؤلفهچهارمه و در بخش شدبررسی  (ع)امام سخنانانسانی در پرتو 

  .اند بر پیشرفت و تعالی از دیدگاه امام معرفی شده

 امام علی(ع) سخنان. ابعاد پیشرفت اقتصادی پایدار در پرتو 1

  فهرست کرد: چنینتوان  ترین ابعاد پیشرفت اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع) را می مهم

شود، ولـی  مرده میارزش ش هرچند دنیا محل گذر است و نسبت به سرای آخرت، بی الف)

بـه چشـم دو نـوع تعبیـر از دنیـا  ا
	��ـ� ���در د. شـورفاه مردم در آن تـأمین  کمترین حدباید 

                                                           
1. defuzzification  2. simple center of gravity  

3. threshold value  4. Chen & Wang  
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ای  :نظیـر اینکـه ،دنـکید دارأاعتباری مال دنیا ت ارزشی و بی که بر بیتعبیرهایی  خورد: الف) می

بازگشتی  دیگر در آن ام تا دهرا سه طالقه کر تو ،کنی برای من خودنمایی می آیا ،دنیا از من دور شو

در تعابیر دیگری کـه دنیـا مـدح و )؛ دو) ۸۲۹، ترجمه آیتی، ص۷۴حکمت  سیدرضی،( نباشد

. به عبارت دیگر دنیا مزرعـه است  ستایش شده، درعین حال توجه به آخرت نیز مورد عنایت بوده

ن طـرز ). در ایـ۸۵۹ص ترجمه آیتی ،۱۲۶حکمت  ،۱۳۷۷ سیدرضی،آخرت تلقی شده است (

امام هرگز با دنیـا و مواهـب آن مخـالف نیسـت و در تلقی، دنیا محل رشد و کسب بلوغ است. 

  فرماید: می هنگام سپردن والیت مصر به وی ،بن ابوبکر  محمد خطاب به ،۲۷ نامه
هم در این دنیای زودگذر سود بردند و هم در آخرت؛ آنها با مردم دنیـا در  ،پرهیزگاران

های اخـروی شـراکت  ت جستند، ولی مردم دنیا با ایشان در کارهای دنیوی شراک کار
  ).٦٤٣ص ترجمه آیتی، ،١٢٦حکمت  ،١٣٧٧ سیدرضی،نکردند (

ای مرفـه کـه  گویا در این نامه، وضعیت مطلوب جامعه اسالمی وصف شده است؛ جامعـه

(بختیـاری،  مند باشند تا حدی که آنهـا را کفایـت کنـد های حالل دنیا بهره افراد آن باید از لذت

چـه « :سوره اعـراف، چنـین آمـده اسـت ۳۲آیه  باره در ). ضمن اینکه در این۱۱۵_۹۱، ص۱۳۸۰

  .»؟است  های پاکیزه را حرام کرده کسی زینتی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و خوردنی

 فقر مانعی بزرگ در راه رسیدن به پیشرفت و تعالی است. کنتـرل میـزان فقـر و تـالش بـرای ب)

). ۷۸۳_۷۷۹، ص۲۰۱۱ 1کن کردن آن، از ملزومات رسیدن به پیشرفت و تعالی اسـت (دوور، ریشه

ه شـکل مطلـوب ، به دلیل آن است که از مواهـب الهـی بـوجود دارداگر در جامعه فقیر و نیازمند 

یسـت در . شایسته ناند متاع دنیا بیش از نیاز بهره برده باره از یا ثروتمندان شکم و است  استفاده نشده

جامعه اسالمی کسی دچار فقر و فالکت گردد. درواقع وجود فقر در جامعه، ننگ حکومت و ننگ 

آینـد (پـورعزت،  کننـد و یـا بـا آن کنـار می کسانی است که به نحوی از وضع موجود حمایـت می

  :فرماید بن حنفیه سفارش می  به فرزند خود محمد ). امام۱۷۴_۱۶۵، ص۱۳۸۹
از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر دین انسـان را  ؛تو هراسناکم برمن، از فقر  ای فرزند

. کند و برانگیزاننده خشم خدا و خشم بنـدگان خداسـت ناقص و عقل را سرگردان می
کس به فقر مبتال گردد به چهار خصلت گرفتار شود: ضـعف  هر«نقل شده که  اماماز 

  ).١٦٣، ص١٣٦٣(شعیری، » حیایی یقین، نقصان عقل، سستی دین و کم

 عامـل انسـانی، ترین عوامل پیشرفت یکی از اساسیکار و تالش، سرمایه توسعه است.  )ج

 نمایـد نیـاز جامعـه کمـک مـی خـدمات مـورد و به تولید کاالهـا گوناگونست که در سطوح ا

                                                           
1. Dower 
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فعالیـت انسـانی  به کـار و(ع) حضرت علی). ۲۵۴_۲۲۳، ص۲۰۰۳ 1بوم، (التستجسن و شانن

هـای تولیـدی اشـتغال  بـه انجـام فعالیـت انهمواره در طول حیاتش ل داشته وتوجه زیادی مبذو

همـواره کـار  ،المال را در اختیار داشت که خلیفه مسلمانان بود و بیت در حالی (ع)ند. امامداشت

 نیز گرسنگان را به کرد، بلکه می زندگی از کار خود گذران آمده دست بهتنها با دستمزد  کرد و نه می

 مقدس انگاشته شده است. ،. در مکتب علوی کار برای به دست آوردن روزی حاللددا غذا می

حکومت اسالمی موظف به تأمین زندگی افراد جامعه در جهـت رسـیدن بـه پیشـرفت و  د)

مند کردن آنها از وضـع اقتصـادی  های مردم و بهره تعالی است. وظیفه حکومت، کاهش مشقت

جدی به فقرا و فرودستان، حق مردم بر رهبر اسالمی است بهتر و رفاه نسبی است. اهمیت توجه 

ها  ). اگر فرد یا گروهی از مردم از تصمیم۵۷، ترجمه جعفری، ص۳۴، خطبه ۱۳۸۶(سیدرضی، 

های دولت دچار خسران و زحمت گردند، وظیفه حکومت جبران خسارت اسـت.   مشی یا خطی

هـای رکـود و تـورم و اصـالح امـور  سر گذاردن دوره حکومت باید برای خروج از بحران و پشت

های  ریزی و تدبیر کنـد. وظیفـه حکومـت اسـالمی، عمـران و آبـادی سـرزمین اقتصادی، برنامه

و دچـار  دشـون خود موفق به غلبه بر مشکالت ،به دالیلی یفرداسالمی است. با این حال، اگر 

خداونـد از  کنـد.تـأمین ، از وظایف دولت اسالمی اسـت کـه نیازهـای اساسـی او را فقر گردد

اقشار فقیر، بازخواست خواهد کرد (پورعزت،   انگاری درباره ترین سهل حاکمان به خاطر کوچک

  ).۱۷۴_۱۶۵، ص۱۳۸۹

 روایتی ،عاملی شیخ حروظیفه حکومت اسالمی است که حوایج بازنشستگان را برآورد.  )ه

 برخـورد وکرد  ه که گدایی میپیرمردی درماند هامام بحاکی از اینکه  کند نقل می (ع)علیامام از 

پاسخ داده شد: شخصی است نصرانی. امام فرمود: تا وقتی جوان  است؟ پرسید: این چه وضعی

المـال  مخـارج او را از بیـت ؛اید بود از او کار کشیدید، اینک که پیر و درمانده شده، طردش کرده

ای گذشـتگان، حرمـت هـ ارج نهادن به تالش ،). درواقع۴۲۵، ص۱۴۰۹(حر عاملی،  بپردازید

ساز پیشرفت و تعالی است  ن و امید آیندگان را در پی خواهد داشت و امید آیندگان، زمینهاحاضر

  ).۲۶۷_۲۵۶، ص۲۰۰۳بوم،  (التستجسن و شانن

بـه یکـی از  علی(ع) ها بر عهده حکومت است. در روایتی از قول امام ساخت توسعه زیر )و

موریت تو نزد من آمدند و چنین اظهار کردنـد أز حوزه مگروهی ا :کارگزاران حکومتی آمده است

که اگر نهر متروک و غیر قابل استفاده آنها الیروبی و حفاری شود، شهرهای آنهـا آبـاد و بـر ادای 

 کـه شود و از من درخواست کردند افزوده می انناو درنتیجه درآمد مسلم شوند می خراج توانمند

                                                           
1. Latesteijn & Schoonenboom 



  53  های امام علی(ع) ه و پیشرفت در پرتو رهنمودتدوین الگوی توسع

  

 جام چنین کاری آنهـا را جمـع کنـی و نیـروی آنهـا را در حفـر وای بنگارم، که در ان برای تو نامه

و اگـر  دهـم کارگیری. من انجام خواست آنها را به شما ارجاع مـی آن به  مین هزینهأعمران نهر و ت

و وضعیت مالی آنها تقویت شود، از نظر من بهتـر اسـت تـا اینکـه در  یدست به عمران نهر شو

). امـور زیرسـاختی نیازمنـد ۳۹۵، ص۱۹۶۸حمـودی، (الم ضعف درآمد مـالی بـاقی بماننـد

 از عهده گذاری سرمایه
ً
آیـد. سـاخت  بخش خصوصی برنمی  های سنگین مالی است که معموال

بـه پیشـرفت و تعـالی، از جملـه وظـایف حکومـت  رسیدنملزومات زیربنایی کشور در جهت 

و آبادانی کشور توسـعه  ها باید در جهت تأمین امنیت، رفاه مسلمانان ساخت اسالمی است. زیر

  ).۴۵۳ص ترجمه جعفری، ،۵۳نامه ،۱۳۸۶ سیدرضی،یابند (

المـال  المال الزمه پیشرفت و تعالی است. سـرمایه بیت استفاده صحیح و معقول از بیت )ز

طیف وسیعی از مردم را دربر گیرد  کم دستیا  ،باید صرف اقداماتی شود که منافعش، تمام مردم
المال به عنوان اندوخته مملکـت،  ). بیت۴۴۶ص ترجمه جعفری، ،۵۳نامه ،۱۳۸۶ سیدرضی،(

  باید در راه عمران و آبادانی کشور، صرف شود.

یکـی  علی(ع) اهتمام به آبادانی زمین از طریق دریافت عادالنه مالیات میّسر است. امام ح)
، ۱۳۸۱دی، دانـد (آمـ جانبـه می ترین وظایف حاکم مسلمانان را آبادانی و پیشـرفت همه از مهم

  :فرماید چنین میخطاب به مالک  . ایشان)۵۳۷ص
باید تالش تو در آبادانی زمین بیشتر از گردآوری خراج باشد که خراج جز بـه آبـادانی 

گردد و آن کس که بخواهد خراج را بـدون آبـادانی مـزارع بـه دسـت آورد،  فراهم نمی
 ز اندک مدتی دوام نیاوردکند و حکومتش ج شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می

  ).٤٥٣ص ترجمه جعفری، ،٥٣نامه ،١٣٨٦ سیدرضی،(

)، نقش ۳۵۳_۳۵۱، ص۱۹۹۷ 1های دولت (کامینال، ترین درآمد مالیات به عنوان یکی از اصلی

مالل  موجب آوری آن، اما نباید مقدار یا شیوه جمع ،های توسعه دارد مؤثری در تأمین مالی طرح

 علـی(ع) ). در همـین راسـتا امـام۱۶۵_۱۶۰، ص۲۰۰۹ 2آیدت و ینسن،( شوددر بین توده مردم 

  :فرماید چنین میخطاب به مالک 
زدگـی، یـا خشـک شـدن آب  اگر مردم شکایت کردنـد از سـنگینی مالیـات، یـا آفـت

ها یـا خشکسـالی، در گـرفتن  سیالب ها، یا کمی باران، یا خراب شدن زمین در چشمه
ورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را مالیات به میزانی تخفیف ده تا ام

های تو  ای است که در آبادانی شهرهای تو و آراستن والیت نگران نسازد؛ زیرا آن اندوخته
 ستاید و تو از گسترش عدالت میان مـردم خشـنود خـواهی تو را می تنقش دارد و رعیت

                                                           
1. Caminal  2. Aidt & Jensen  
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کـاری پـیش آیـد و بـه  ،ر آینـدهشد و به افزایش قوت آنان تکیه خواهی کرد. آنگاه اگر د
بگذاری، با شادمانی خواهند پذیرفت؛ زیرا عمـران و آبـادانی قـدرت تحمـل  آنهاعهده 

  ).٤٥٤و  ٤٥٣، ترجمه جعفری، ص٥٣، نامه ١٣٨٦(سیدرضی،  کند مردم را زیاد می

امام علی(ع) از اشرافیت و زندگی تجملی بیزار است و در جامعـه اسـالمی کـه افـرادی  )ط

 ،۳نامه  ،۱۳۸۶ سیدرضی،داند ( را از جمله وظایف حاکمان اسالمی میزیستی  ارد، سادهفقیر د
گـردد  ). ایـن امـر موجـب مـی۴۸۲، ص۷۱؛ نامه ۴۳۲، ص۴۵؛ نامه ۳۷۳ص ترجمه جعفری،

ترین افراد جامعه آگاهی یابند و در پی برطـرف کـردن آن برآینـد. از  حاکمان از نحوه زندگی فقیر

  شود. اعتماد عمومی پیروان به رهبر می ببس دیگر، این امر سوی
 ،۱۳۸۶ سیدرضـی،پرداخت حقوق کافی به کارگزاران از وظایف رهبر اسـالمی اسـت ( )ی

ساز ترقی و  رساند، زمینه میکمترین حد  ). این کار ضمن آنکه فساد اداری را به۲۶؛ نامه ۵۳نامه 

  خواهد داد. پیشرفت فردی کارکنان شده و انگیزه کار در آنها را افزایش
شـاخگی، بـه سـه  های پیشرفت اقتصادی علوی را در قالب مدل سه ، مؤلفه۲جدول شماره 

  بندی کرده است. ای دسته شاخه رفتاری، ساختاری و زمینه

شاخگی همراه با  شده از دیدگاه امام علی(ع) با مدل سه های پیشرفت اقتصادی استخراج : تطبیق مؤلفه2 جدول

 استناد به منابع

 نوع

  عامل
  استناد به منابع  شاخص

حد پایین 

 عدد فازی

ijU
  

حد وسط 

 عدد فازی

ijM
  

حد باالی 

  عدد فازی

ijL  

عدد فازی 

  شده زدایی

ijS  

ی
وای

حت
 م

ل
ام

عو
  

نگاه به كار به مثابه یكی از 

  مصادیق عمل صالح

، 1406ملی، امین عا

  434ص
7.711 9.264 9.889 9.110 

  مقدس انگاشتن روزی حالل
، 1406امین عاملی، 

  435ص
7.339 8.854 9.525 8.714 

بیزاری از اشرافیت و زندگی 

  تجملی

و نامه  432، ص45نامه 

  482، ص71
6.785 8.679 9.780 8.547 

  كار در الهی قرب نیت داشتن
، 53، نامه 1386سیدرضی، 

  444جعفری، ص ترجمه
7.437 8.904 9.525 8.763 

ل
ام

عو
 

ی
ار

خت
سا

  

تأمین افراد جامعه در سنین 

  بازنشستگی
 8.678 9.726 8.806 7.122  425، ص1409حر عاملی، 

تسهیل تجارت بر موازین عدل و 

جلب تجار و بازرگانان به شهر 

  های مسلمانان

، 53، نامه 1386سیدرضی، 

  455ترجمه جعفری، ص
8.423 9.726 9.999 9.554 

  توان جامعه تأمین افراد نا
، خطبه 1386سیدرضی، 

  57، ترجمه جعفری، ص34
7.779 9.244 9.834 9.099 
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  احترام به حق مالكیت خصوصی

، نامه 1386، ���ر��

، ترجمه جعفری، 25

  393ص

6.089 7.893 9.003 7.777 

جلوگیری از احتكار و افزایش 

  ها و مجازات محتكران قیمت

، نامه 1386ضی، سیدر

، ترجمه جعفری، 53

  455ص

7.122 8.806 9.726 8.678 

برداری از منابع خدادادی در  بهره

  جهت حصول به منافع عامه

، 53، نامه 1386سیدرضی، 

  453ترجمه جعفری، ص
7.576 9.142 9.834 8.997 

های  مقابله با ركود و بحران

های  ثباتی اقتصادی و رفع بی

  اقتصادی و مالی

، 53، نامه 1386درضی، سی

  455ترجمه جعفری، ص
7.272 8.815 9.452 8.664 

  پرداخت حقوق كافی به كارگزاران
؛ 53، نامه 1386سیدرضی، 

  26نامه 
7.710 9.103 9.726 8.975 

ساخت و توسعه ملزومات زیر 

  بنایی كشور

، 1968المحمودی، 

  395ص
7.050 8.651 9.399 8.509 

برای  دریافت مالیات عادالنه

  عمران و آبادانی

، 53، نامه 1386سیدرضی، 

  453ترجمه جعفری، ص
7.849 9.388 9.944 9.224  

استفاده صحیح و معقول از 

  المال بیت

، 43، نامه 1386سیدرضی، 

  430ترجمه جعفری، ص
8.386 9.651 9.944 9.489 

 9.664 9.999 9.834 8.649  537، ص1381�
�	،   ها ها و شهر توجه به آبادانی زمین

های مالی  جلوگیری از سوءاستفاده

خواری و مجازات  ناشی از رانت

  خواران رانت

، 53، نامه 1386سیدرضی، 

  455ترجمه جعفری، ص
7.918 9.368 9.889 9.213 

نه
می

 ز
ل

ام
عو

 
ی

ا
  

درك منطق نگاه اسالمی به دنیا 

  و مسائل دنیوی

، حكمت 1377سیدرضی، 

؛ 829، ترجمه آیتی، ص74

، حكمت 1377سیدرضی، 

، ترجمه آیتی، 126

  859ص

7.814 9.316 9.889 9.161 

بازنمایی كار و تالش به مثابه 

  یك اقدام ارزشی و مذهبی

، 1406امین عاملی، 

  434ص
7.952 9.276 9.780 9.139 

  زیستی ساده
، 3، نامه 1386سیدرضی، 

  373ترجمه جعفری، ص
8.239 9.525 9.889 9.371 

 9.664 9.999 9.834 8.649  163، ص1363شعیری،   نكوهش فقر

  زادی انتخاباصل آ

، حكمت 1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 7

  502ص

5.432 7.403 8.992 7.340  

له قضا ئمس رویكرد خردمندانه به

  و قدر

، حكمت 1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 7

  502ص

5.885 7.841 9.264 7.752 
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2امام علی(ع) یرهنمودهاسیاسی در پرتو  . پیشرفت اداری 

  فهرست کرد: چنینتوان  را می (ع)سیاسی از دیدگاه امام ترین ابعاد پیشرفت ادارْی  مهم

 تـرین شـاخص پیشـرفت سیاسـی از دیـدگاه امـام رسد تعالی انسانی، مهم به نظر می الف)

هــای  بــین مــردم از نژاد (ع)امــام ســخنان). در ۳۲۲، ص۱۳۸۱اســت (ر.ک: آمــدی،  علــی(ع)
است و همه از سهم مسـاوی   های مختلف، فرقی گذاشته نشده گ، زبان و گویشمتفاوت، با رن

). در بحـث از ۳۹۸_۳۹۰، ص۱۹۶۸در پیشرفت و فواید حاصل از آن برخوردارند (المحمودی، 

بـه رفتـار  ۳۴پیشرفت و تعالی، حکومت باید برای تمام ملت ادای وظیفه کند. امـام، در خطبـه 
سازی دعـوت نمـوده و  همه را به جامعه آن حضرتفرماید.  می ن و وظایف پیروان اشارهمسئوال

، ۳۴خطبـه  ،۱۳۸۶ سیدرضـی،( دکنـ لزوم همکاری در ساخت جامعه را بر همگان گوشـزد می

 ).۵۷ترجمه جعفری، ص

تـرین  رضایت آحاد مردم، معیاری برای ارزیابی پیشـرفت سیاسـی اسـت. یکـی از مهم ب)
 سیدرضی،است ( 1ن آنان، همانا رضایت آحاد مردمها و متصدیا های ارزیابی حکومت شاخص

). دولت باید بتواند به عامـه مـردم، هویـت سیاسـی ۴۴۶، ترجمه جعفری، ص۵۳نامه  ،۱۳۸۶
ند. گامی در جهت پیشـرفت برداشـته نخواهـد کدهد و آنها را به حضور فعال در جامعه ترغیب 

  نند.مردم با اختیار در فرایند پیشرفت مشارکت ک اینکه شد، مگر

عدالت را شرط ضروری استواری روابط مردم و حاکمیت و آهنگ پیشرفت  (ع)امام علی )ج
 گسـترشبـه  بستهپیشرفت و تعالی  .)۶۱۵، صآیتیترجمه  ،۱۳۷۷ سیدرضی،( داند جامعه می
  ه امور است.همعدالت در 

طرفـه ه امور ضرورت دارد. هیچ حقی یکهم شناسی متقابل کارگزاران و مردم در مسئولیت )د
ترین حق، حق والی بـر  جا که سودی حاصل شود، مسئولیتی نیز به دنبال دارد. بزرگ نیست و هر

والیـان اصـالح شـوند، و  اینکـه مردم و حق مردم بر والی است. هرگز مردم اصالح نشوند، مگر

خطبـه  ،۱۳۸۶ سیدرضـی،پیروان پایداری و ایسـتادگی کننـد ( اینکه والیان اصالح نشوند، مگر
امور بـا هـم تشـریک مسـاعی داشـته  همهرهبر و پیرو باید در  ).۳۴۰ترجمه جعفری، ص ،۲۱۵

) همـراه باشـد تـا بـه ۶۰_۵۱، ص۱۹۵۸ 2باشند و این امر باید با رضایت باطنی پیروان (کلمن،

   پیشرفت و تعالی منجر شود.
 کنـد. ن و دانشمندان در امور، روند پیشرفت را تسریع و تصـحیح میامشاوره با متخصص )ه

با دانشمندان بسیار به بررسی بپرداز  ،مالک: «فرماید میچنین  اشتر در خطاب به مالک علی(ع)

                                                           
  در جمع اقشار مردم. ۲۵/۰۳/۱۳۵۸ی ملت است. امام خمینی(ره). سخنرانی أ. میزان ر١

2. Kelman 



  57  های امام علی(ع) ه و پیشرفت در پرتو رهنمودتدوین الگوی توسع

  

، ترجمـه جعفـری، ۵۳نامـه  ،۱۳۸۶ سیدرضـی،» (و با فرزانگان بسیار به گفتگوی علمی بنشین

ق آمـدن بـر ایـن ئ). پیشرفت فراگردی راهبردی، چندوجهی و پیچیده اسـت و بـرای فـا۴۴۹ص
های گونــاگون، ضــروری اســت  زمینــه ا، جلــب همکــاری متخصصــان و خبرگــاِن ه پیچیــدگی

  ).۶۰_۳۷، ص۲۰۰۴ 1(خورخنسن،
های مـردم،  برای پیشرفت و تعالی، همکاری همه اقشار جامعـه ضـروری اسـت. دسـته )و

). ۵۳نامـه  سیدرضـی،رسد ( اند و کار بعضی جز در وابستگی به دیگران به سامان نمی گوناگون
ای مهلک  پوشی از هر قشر، ممکن است ضربه نیاز نیست و چشم ز دسته دیگر بیای ا هیچ دسته

  بر روند پیشرفت حادث نماید.
در مجموعـه نظـام ناپـذیر اسـت.  در مسیر پیشـرفت اجتناب اصل نظارت و پاسخگویی )ز

شده و به هر شخصـی بـه میـزان لیاقـت، شایسـتگی و  کارکنان سنجیده سیاسی باید کیفیت کار
 ،سـطح صـورت پـذیرد ترین تخلفی در هـر ، ارزش و اهمیت داده شود و اگر کوچکشا کارایی
لـی و ،سیاسی اجتماعی افراد برابـر بـوده حرمت ،باید تنبیه و مجازات شوند. بنابراین ن آنعامال

، افراد شایسته بـه ین ترتیبدب شود. اش تعیین می میزان شایستگی رحسبب ،فرد برتر هر موقعیت
و یابـد  افـزایش می اجـزای سیسـتم دیگـرضـریب دقـت  بیشتر دلگرم شده و کار و تالش هرچه

شـد.   های قوی و باکفایت جایگزین خواهند های ضعیف کنار رفته و مدیریت تدریج مدیریت  هب
ات برابر آیـد  کوکار و بدکار در دیدهین امباد« :چنین تصریح شده است که ا
	��� ��� ۵۳در نامه 

، ۵۳نامه  سیدرضی،( »ا در نیکی کم کند و بدکردار را به بدی وادار نمایدکوکار ریکه آن، رغبت ن
کیـد کـرده (ع)امام). ۴۴۸ترجمه جعفری، ص  ،همواره بر ضرورت نظارت بـر کـار کـارگزاران تأ

» تـرین امـور قـرار دهیـد نظارت بر کار کارگزاران را در دستور کـار خـویش و از مهم«فرماید:  می
مسـئولیت و منصـب  علـی(ع) ). امـام۴۵۳و  ۴۵۲جعفـری، ص، ترجمـه ۵۳نامه سیدرضی،(

مسئولیت یـک حرفـه نیسـت، بلکـه امـانتی «فرماید:  می ،دولتی را امانتی از جانب خدا دانسته
) و در امتـداد همـین طـرز ۳۷۵، ترجمه جعفـری، ص۵نامه  سیدرضی،» (است از جانب خدا

کیـد قـرار مین در مقابل پروردگار متعال تلقی است که پاسخگویی مسئوال گیـرد. ایـن  مـورد تأ
جامعه خود را در مقابل  همه افرادطوری که  به ،ی یابده ارکان جامعه تسّر همپاسخگویی باید به 

خداونـد مســئول دانسـته و در محضــر او و بــرای رضـای او فعالیــت کننــد. چنـین تعهــدی بــه 
  کرد. مسئولیت، پیشرفت و تعالی را محقق خواهد 

سته به رعایت اصل اعتدال است. حضرت علی(ع) در همه امور، مردم پیشرفت و تعالی، ب ح)

، ۱۵شـمارند (سیدرضـی، خطبـه  پسند می روی را نا روی و تند فرماید و کند را به اعتدال دعوت می

                                                           
1. Jørgensen 
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های در حال توسعه نیـز بیـانگر آن اسـت کـه شـتابزدگی یـا  تجربه کشور). ۳۱ترجمه جعفری، ص

  ).۲۸_۲۳، ص۱۹۷۴شود (راموس،  ث انحطاط مسیر پیشرفت و تعالی میکندروی، همواره باع

های پس از رسیدن به قدرت، مردم را  حاکمیت اخالق بر رفتار حکومت و تعهد به وعده )ط

دشـمنی بزرگـی اسـت در « فرماید: قرآن کریم می دهد. امیدوار ساخته، اعتماد آنها را افزایش می

مبادا « فرماید: و علی(ع) می ).۳(صف، » به عمل درنیاورید گویید، نزد خدا، که چیزی را که می

، ترجمـه ۵۳نامـه  ،۱۳۸۶ ،سیدرضـی» (ای دهی و بـرخالف آن عمـل کنـی آنکه به مردم وعده

گردد و پایبندی بـه اصـول فرهنگـی،  راه راستینی که انتخاب می نیافتن ). تغییر۴۶۱جعفری، ص

اره کشور در جهت حصول به پیشـرفت و تعـالی مذهبی، اجتماعی، از وظایف کارگزاران برای اد

است. وفاداری حاکم موجب دلگرمی پیروان به حقانیت و درستی رهبـران و درنتیجـه همکـاری 

  عملی آنان در راه پیشرفت است.

سوءتدبیر، مانع تحقق اهداف حکومت اسالمی و پیشرفت و تعالی اسـت. حکومـت،  )ی

کتاب تدبیر و خردورزی است. سوءتدبیر بـه  ��ا
	� ���). ۸، ص۱۳۸۱مدیریت است (آمدی، 

امیه  برای حکمرانی بنی فرازی از سخن خوددر  علی(ع) انجامد؛ چنان که امام آشفتگی امور می

سوءمدیریت آنها کار را به جایی خواهد رسـاند کـه همـۀ مـردم بگرینـد، « که: اند بینی کرده پیش

، ترجمـه جعفـری، ۹۷خطبـه  ،۱۳۸۶ی، سیدرضـ» (ای بـر دنیایشـان ای بر دینشان و عـده عده

سـای و  ها، گامی اساسـی اسـت (تی ). برای رسیدن به پیشرفت، مدیریت منابع و روش۱۳۴ص

شود تا همه منابع موجود به بهترین  )؛ گامی که طی آن تالش می۱۴۵۸_۱۴۴۴، ص۲۰۰۹ 1چو،

  د.نوری برس سطح بهره

در برابـر  و همه حقوق برابـر دارنـد لوی،همه باید در برابر قانون برابر باشند. در مکتب ع )ک

دیگـر  فردی بـر فـردتواند موجب تبعیض و برتری  ثروت نمی و قانون، حزب، گروه، طبقه، لباس

 دربارهای که قانون فقط  در جامعه). ۴۶۱، ترجمه جعفری، ص۵۳  امهن، ۱۳۸۶سیدرضی، (شود 

پیشـرفت و  ،باشـند ان از آن مستثننخبگا و ناثروتمندان، متنفذ د ووپناهان اجرا ش ضعیفان و بی

یـک از شـما در حـق و وظیفـه  من یکی از شمایم، با هر ،ای مردم« یافتنی نیست. تعالی تحقق 

» تر یابد که عدل بر اوسخت باشد ستم را سختکسی  آن همانا در عدل گشایشی است و ،برابرم

  ).۶۱، ترجمه آیتی، ص۱۵، خطبه ۱۳۷۷سیدرضی، (

دیرزمانی است نیرنـگ زدگی مانع پیشرفت و تعالی است. هرچند  ستو سیا بازی نیرنگ )ل

و حتـی موفقیـت  هـاکه تصور جـدایی آن اند و فریب چنان با سیاست و حکمرانی به هم آمیخته

                                                           
1. Tsai & Chou 
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تحـت هـیچ حکومـت خـود، در  علـی(ع) . امـامبه نظر می رسد دشوارسیاست بدون نیرنگ، 

و  مکـر اهتمام به ،(ع)امام انسانی بهره گیرد.  اخالقی و غیر  های غیر شرایطی حاضر نشد از شیوه

 و دانسـته او عقلی از حماقت و بی ،موجب دوام حکومت شود حتی اگر ،از سوی حاکم را حیله

عقلـی و حماقـت خـود در حکـومتش  حاکمی که مکر و حیله یا تکبر کند، از بی که است آن بر

  ).۵۱، ص۱۳۷۱(قزوینی،  دارد می پرده بر

بـه پیشـرفت و تعـالی ضـروری  رسـیدنحکومتی بـرای  های ری در انتصابساال شایسته )م

ساالری مقدمه پیشـرفت سیاسـی اسـت. در فضـای سیاسـی منحـرف،  شایسته ،است. درواقع

مانند و جای آنهـا را  های حکومتی به دور می شایستگان که توانایی انجام امور را دارند، از کرسی

، خـردان حاکمیت بیضمن آنکه  ).۱۹۲_۱۸۵، ص۱۳۸۹زت، ع الیق ُپر خواهند کرد (پور افراد نا

جنـگ بـا پارسـایان و یـاری کـردن  چنین سـیرتی بـه و این کردن پارسایان است  بیکارمترادف با 

) و فقرای جامعه ۲۲، ترجمه جعفری، ص۴خطبه  ،۱۳۸۶شد (سیدرضی، خواهد  منجرفاسقان 

  .)۳۷۷، ص۱۳۸۱را در معرض هالکت قرار خواهد داد (آمدی، 

بـه پیشـرفت اسـت.  دستیابیهای  ، از جمله راهبردپرهیز از خشونت گفتمان و حاکمیت )ن

  از جنگ و خونریزی بیزار بـود و خـونریزی بـه نـاحق را از عوامـل زوال حکومـت علی(ع) امام

 یـک بحـران آمیز امکان حل مسالمتگاه  هر ،). بنابراین۵۳نامه  ،۱۳۸۶سیدرضی، دانست ( می

ن حکومت یا ایاران امام(ع) در برابر مخالف حتی گاهی که. پرهیز کرد خشونتاز  دبایوجود دارد 

؛ داشـت بازمی خشـونتامـام آنهـا را از  ،بردنـد میکنندگان به حضرت دست به شمشیر  توهین

چنـین آمـده  )حاکم فارس و شهرهای تابعه(ابیه  به زیاد ابن از ایشان خطاب ای نامه در چنان که

 ،را به آوارگی وادارد و بیدادگری مردم ،پرهیز، که ستمبکن و از ستم و بیداد  کار به عدالت« :است

). ۵۷۵و  ۵۷۴، ترجمـه جعفـری، ص۴۴۶حکمـت  ،۱۳۸۶سیدرضـی، ( میان آرد بهشمشیر را 

سازی و جلب مشارکت فعال مردم، از راه گفتگو و مباحثه تالش شـود  بنابراین، باید برای متقاعد

  ).۳۶، ص۱۳۸۱(علیخانی، 

های خـود  خواهی و اندرز مرا به نیک«پذیری، راهی فراروی پیشرفت است.  فرهنگ نقد )س

، ترجمـه آیتـی، ۱۱۷خطبـه  ،۱۳۷۷سیدرضـی، ( »هایی پیراسته از فریب و ریا یاری دهید، اندرز

گیـرد.  ). پیشرفت، فرایندی پیچیده است کـه در تعامـل بـین دولـت و مـردم شـکل می۲۷۵ص

  شود. آنان موجب هدایت بهتر منابع توسعه می هایگیری از انتقاد دم و بهرهبنابراین، مراوده با مر

به پیشرفت و تعالی ضـرورت  رسیدناجتناب از فردمحوری و اهتمام به کار گروهی برای  )ع

، ۱۳۸۹عزت،  دارد. پیشرفت سیاسی، مشروط به اجتناب از استبداد و خودمحـوری اسـت (پـور
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ها نخواهد بـود. شـورا همـواره مـورد  ی بر صحت گفته). صرف حاکم بودن، دلیل۱۹۲_۱۸۵ص

  ).۴۴۸و  ۴۴۷، ترجمه جعفری، ص۵۳نامه  ،۱۳۸۶سیدرضی، بود ( (ع)احترام امام

خواری، الزمه تحقق پیشرفت و تعالی است. در مکتب علوی رجحـان  ممانعت از ویژه )ف

، ۵۳نامـه  ،۱۳۸۶سیدرضـی، است (  ای خاص بر عموم ملت، تقبیح شده و نکوهیده منافع عده
خـواری مـانعی بـزرگ در مسـیر پیشـرفت و تعـالی اسـت  زیـرا ویژه ؛)۴۴۶ترجمه جعفری، ص

  ).۸۵_۳۴، ص۱۹۹۱ 1(پارتو،

گاه سازد  )ص ، ترجمـه جعفـری، ۵۳نامـه  ،۱۳۸۶سیدرضـی، (حاکم باید مردم را از امور آ
م بـه عنـوان . مـردبـا اطـالع باشـندامور مملکتی  از همه؛ زیرا این حق مردم است که )۴۴۴ص
های اصلی حکومت، همواره حق دارند در جریان همه مسـائل کشـور قـرار گیرنـد. رعایـت  پایه

سـازی و پرهیـز از اسـتبداد، از لـوازم پیشـرفت و تعـالی  داری، شفاف اصول اخالقـی حکومـت
  ).۴۹_۴۷، ص۲۰۰۰ 2شوند (موریتو، محسوب می

شـاخگی، بـه  را در قالب مدل سهاداری علوی  های پیشرفت سیاسْی  ، مؤلفه۳جدول شماره 

  بندی کرده است. ای دسته ساختاری و زمینه محتوایی،سه شاخه 

شاخگی همراه با  شده از دیدگاه امام علی(ع) با مدل سه سیاسی استخراج های پیشرفت اداری : تطبیق مؤلفه3 جدول

  استناد به منابع

نوع 

  عامل
  استناد به منابع  شاخص

حد پایین عدد 

 فازی

ijU  

حد وسط عدد 

 فازی

ijM  

حد باالی 

  عدد فازی

ijL  

عدد فازی 

  شده زدایی

ijS  

ی
وای

حت
 م

ل
ام

عو
  

  حاكمیت اصل نظم  فردی
، 47، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  437ترجمه جعفری، ص
5.367 7.380 9.201 7.348 

  دمرضایت توده مر
، 53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  446ترجمه جعفری، ص
8.423 9.726 9.999 9.554 

امانت دانستن مسئولیت 

  حكومتی

، ترجمه 5، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  375جعفری، ص
8.130 9.472 9.889 9.318 

پرهیز از استبداد و ظلم 

  فردی و بین فردی

، 53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  446ترجمه جعفری، ص
7.510 9.162 9.889 9.008 

  تقویت روحیه خودنظارتی
، 53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  445و  444ترجمه جعفری، ص
6.930 8.594 9.472 8.463 

نگرش به پست و مقام به 

  مثابه امانت و تعهد الهی

، ترجمه 5، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  375جعفری، ص
7.911 9.244 9.631 9.087 

                                                           
1. Pareto  2. Morito  
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  ها عمل به وعده
، 53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  461ترجمه جعفری، ص
6.317 8.267 9.472 8.143 

 7.692 8.992 7.827 5.854  52، ص1381، آمدی  عدالت فردی

ی
ار

خت
سا

ل 
ام

عو
  

ساالری در  نظام شایسته

  های حكومتی انتصاب

و  376، ص1381آمدی، 

، 4، خطبه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  22ترجمه جعفری، ص

8.881 9.944 9.999 9.776 

  شناسی سیاسی وقت
، 5، خطبه ۱۳۷۷رضی، سید

  22ترجمه آیتی، ص
8.459 9.631 9.889 9.479 

  عدالت ساختاری
، 15، خطبه ۱۳۷۷سیدرضی، 

  61ترجمه آیتی، ص
8.999 9.999 9.999 9.833 

انطباق پست و شرایط 

  احراز آن

، 53، نامه۱۳۸۶سیدرضی، 

؛ 453و  452ترجمه جعفری، ص

  445و  444ص

7.883 9.296 9.834 9.150 

  یت انضباطحاكم
، 47، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  437ترجمه جعفری، ص
5.529 7.502 9.042 7.430 

ارتباط دوجانبه مسئولین و 

  مردم

، 215، خطبه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  340ترجمه جعفری، ص
7.510 9.162 9.889 9.008 

  اصل نظارت و پاسخگویی
، 53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  448ترجمه جعفری، ص
6.965 8.872 9.813 8.711 

حاكمیت گفتمان و پرهیز 

  از خشونت

، 446، حكمت ۱۳۸۶سیدرضی، 

  575_574ترجمه جعفری، ص
6.521 8.536 9.780 8.407 

پرهیز از استبداد و ظلم 

  ساختاری

، 53، نامه۱۳۸۶سیدرضی، 

  446ترجمه جعفری، ص
8.536 9.780 9.999 9.609 

 9.833 9.999 9.999 8.999  53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی،   اصل مشروعیت نظام

رایزنی با متخصصین و 

دانشمندان در كلیه مراحل 

  پیشرفت

، 53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  449ترجمه جعفری، ص
8.202 9.452 9.834 9.307 

  ریزی برنامه لزوم طرح

  راهبردی
 8.571 9.672 8.690 6.997  703و  702، ص1381آمدی، 

انگاران و  برخورد با سهل

  نمتخلفی
 9.254 9.834 9.399 8.094  153، ص1389پورعزت، 

 8.203 9.672 8.313 6.294  53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی،   سازی مردم ضرورت آگاه

  خواری پرهیز از ویژه
، 53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  446ترجمه جعفری، ص
7.883 9.296 9.834 9.150 

 9.212 9.813 9.377 7.950  51، ص1371قزوینی،   پرهیز از نیرنگ در سیاست

  اصل نظارت و پاسخگویی
، 53، نامه۱۳۸۶سیدرضی، 

  453ترجمه جعفری، ص
7.378 9.042 9.834 8.897 

اصل انعطاف پذیری در 

  امور

، 46  نامه، ۱۳۸۶سیدرضی، 

  437ترجمه جعفری، ص
8.423 9.726 9.999 9.554 
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  بسیج منابع
، 53، نامه۱۳۸۶سیدرضی، 

  449ترجمه جعفری، ص
8.423 9.726 9.999 9.554 

نه
می

 ز
ل

ام
عو

 
ی

ا
  

همكاری بین تمامی اقشار 

  جامعه
 8.714 9.525 8.854 7.339  53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  ظلم ستیزی
، 53، نامه۱۳۸۶سیدرضی، 

  446ترجمه جعفری، ص
7.028 8.757 9.726 8.630 

  پذیری فرهنگ نقد
، 117، خطبه ۱۳۷۷سیدرضی، 

  275ترجمه آیتی، ص
6.074 7.955 9.408 7.884 

محوری و  ناب از فرداجت

  نیاز به كار گروهی

، 53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  448و  447ترجمه جعفری، ص
8.096 9.565 9.999 9.393 

  مشاركت اجتماعی  توسعه
، 1968المحمودی، 

  398_390ص
8.999 9.999 9.999 9.833 

  فرهنگ عدالت
، 15، خطبه ۱۳۷۷سیدرضی، 

  61ترجمه آیتی، ص
6.596 8.521 9.296 8.329 

  پایبندی به اصول اسالمی
، 53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  444ترجمه جعفری، ص
6.844 8.660 9.726 8.535 

محوری و  اجتناب از فرد

  نیاز به كار گروهی

، 53، نامه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  448و  447ترجمه جعفری، ص
8.423 9.726 9.999 9.554 

  روی در امور میانه
، 15، خطبه ۱۳۸۶سیدرضی، 

  31فری، صترجمه جع
6.844 8.660 9.726 8.535 

  برابری در مقابل قانون
، 53  نامه، ۱۳۸۶سیدرضی، 

  461ترجمه جعفری، ص
5.367 7.380 9.201 7.348 

پذیرش فرهنگ 

پذیری و گشادگی  انعطاف

  در برابر تغییر

، 46  نامه، ۱۳۸۶سیدرضی، 

  437ترجمه جعفری، ص
8.423 9.726 9.999 9.554 

 امام علی(ع) سخناناجتماعی در پرتو  انسانی. ابعاد تعالی 3

 با هدف بهبود شرایط زندگی انسان واقع می
ً
شوند. با این حـال، گـاه  تغییرات اجتماعی، معموال

هـای پیشـرفت و بهبـود در نظـر  شود! انسان را باید به منزله کـانون طرح خود انسان فراموش می

ها را تغییـر داد تـا  قرار داد که ابتدا باید انسان غییرهای ت گرفت و همواره این فکر را سرلوحه برنامه

  آنها خودشان بتوانند شرایط و موقعیت زندگی خود را بهبود بخشند.

  توان چنین فهرست کرد: ترین ابعاد تعالی انسانْی اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع) را می مهم

بـا  انسـان ا
	��ـ� ���در انسـان را بایـد بـه مثابـه محـور پیشـرفت در نظـر آورد.  الـف)

 او توجـه شـدهمـادی و معنـوی همزمان، به ابعاد عدی در نظر گرفته شده و بُ  چند های ویژگی

، خطبـه ا
	��ـ� ���اسـت (خدا   نماینده و ولّی  ،ا
	��� ��� در فرهنگ آل انسان ایده. است
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هـای  فعالیـت همواره تعادل بـین گونه به انسان مردود است و ). در مکتب علوی، نگاه ابزار۲

روز خـود را بـه سـه  من بایـد شـبانهؤمدر نظر گرفته شده است؛  ،عبادی و استراحت، تولیدی

قسمت تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، زمانی برای تأمین هزینـه زنـدگی و 

، حکمـت ا
	��ـ� ���سیدرضـی، ( های حالل زمانی برای واداشتن نفس به استفاده از لذت

  ).۵۶۰ترجمه جعفری، ص، ۳۶۶

علـم و پیشرفت هستند.   های توسعه ترین سرمایه سرمایه دانشی و انسانی، از جمله مهم ب)

خطـاب  امیرمؤمنان علی(ع)گردد.  ای بس ارزشمند تلقی می ، سرمایه(ع)و دانش از دیدگاه امام

  :فرماید میکمیل  جناب به
ل را تو باید نگهبان باشی. مـال زیرا علم نگهبان توست و ما ؛دانش بهتر از مال است

با بخشش کاستی پذیرد، اما علم با بخشش فزونی گیرد و مقام و شخصیتی که با مال 
انـد؛  تقوا مرده اندوزان بی ثروت ،ای کمیل. نابود گردد [مال] نابودی دست آمده، با به

ایشـان گرچـه ه اند. بدن اند، اما دانشمندان تا دنیا برقرار است زنده گرچه به ظاهر زنده
سیدرضــی، ( هــا زنــده اســت ، امــا یــاد آنــان همــواره در دلاســتپنهــان  زمــین در

  .)٥١٦، ترجمه جعفری، ص١٣٤حکمت  ،ا	���� ���

 سـازد. انگیز است کـه انسـان امـروز را متحیـر می حدی شگفت بر آموزش به ا
	��� ���کید أت

کسـب  سـواد بـود، ه بـدوی و بیجامعـ یدر شرایط آن روز جامعه عربستان که به تعبیر علی(ع)

 ،ا
	��ـ� ���سیدرضـی، ( نـدک میبه عنوان یک حق برای عموم مـردم اعـالم  آموزش و سواد را

به تعالی انسانی،  رسیدنترین عامل در  رسد مهم ). به نظر می۵۷، ترجمه جعفری، ص۳۴خطبه 

یکـی از وظـایف علـیم و تربیـت ). بنابراین ت۱۷۴_۱۶۶، ص۲۰۰۹ 1باشد (لیتل و گرین، آموزش 

 دانـد مردم میو آموزش یکی از اهداف حکومت خود را اصالح  (ع) امام و مهم حاکمیت است

بخش باشـد  های گونـاگون بایـد تـوأم بـا ُحسـن خلـق باشـد تـا اثـر ها در زمینـه و این آموزش

  ).۳۹۶، ترجمه جعفری، ص۲۷نامه  ،ا
	��� ���سیدرضی، (

بـرای پیشـرفت و تعـالی له قضـا و قـدر ئمسـ بـه رویکرد خردمندانـه زادی انتخاب وآ ج)

بحـث  ،رو ز این؛ اآزادی انتخاب است ،پیشرفتبر مؤثر    مسائل عمده یکی ازضروری است. 

 شمارینقش مهمی در پیشرفت داشته باشد.  ممکن استجبر و اختیار و اعتقاد به قضا و قدر 

 و دانسـتهجبـری قضا و قـدر  هماندگی مسلمانان را اعتقاد ب علت عمده عقب پژوهان دانشاز 

در  ند.ک آزادی و اختیار را از انسان سلب می ،اند که داشتن چنین اعتقادی گونه نتیجه گرفته این

                                                           
1. Little & Green 
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ای بـه اراده و  همه امور به گونـه اثر دانسته شده و ثمر و بی بی ،این طرز تفکر، تالش و کوشش

داند و اگر بیکار است تن  خدا می ناحیه فقر را از ،گردد. اگر فقیر است مستند می خدامشیت 

بیند؛ زیرا معتقـد اسـت خـدا چنـین  کار نمیکردن  و پیدا به مذلت داده، دلیلی برای جستجو

 ایسـتد و میعامل اصلی پیشـرفت از حرکـت باز، انسان به منزله است. به این ترتیب  خواسته

داند و درک آن را مشکل  له قضا و قدر را پیچیده میئمس شود. امام(ع) موتور توسعه متوقف می

آیا رفتن ما به شام به قضا و «کند  ال میؤبه مردی شامی که از ایشان س طوری که ؛ بهشمارد می

اگر چنین بود پاداش و کیفر، بشارت  ،وای بر تو« :د کهنده ، پاسخ می»قدر الهی مربوط است

). ۵۰۲عفـری، ص، ترجمه ج۷، حکمت ا
	��� ���سیدرضی، » (و تهدید الهی، بیهوده بود

هرگـز از پیشـامدهای نـاگوار  ،به تقـدیر الهـی معتقـد اسـت کسی که  در فلسفه اسالمی، هر

و ایـن حـوادث  های طلب و اراده در جهان کارسازندهراسد، بلکه با اعتقاد به اینکه نیرو نمی

 شـود هرگـز از کـار و زنـدگی دلسـرد نمـی تدابیر مبتنی بـر حکمـت الهـی هسـتند، جزئی از

  ).۱۱۵_۹۱، ص۱۳۸۰ی، (بختیار

پژوهانـه ضـرورت دارد. فراگـرد پیشـرفت،  به پیشرفت و تعالی، رویکرد آینده رسیدنبرای  د)

، ۱۳۸۹ها دنبــال شــود (پــورعزت،  ها و عصــر اســت کــه بایــد در ورای نســل فراگــردی پیچیــده 

را زیـ ؛. همواره مسائل راهبردی و کالن کشور را باید در ُبعـد زمـان مالحظـه کـرد)۱۷۴_۱۶۵ص

مـدت از حـال تـا آینـده دور،  های بلند اهداف راهبردی چون پیشرفت و تعالی، در قالب برنامـه

امام پیروان خویش را دعوت به تفکـر و تفحـص  .)۱۰۴، ص۱۹۹۴ 1شوند (کان، ریزی می برنامه

داننـد  نیکـو می  های ارزشمند بـرای رسـیدن بـه آینـده  در تاریخ نموده و گذشته را مملو از تجربه

). ۲۱، ترجمه جعفـری، ص۴خطبه  ،ا
	��� ���سیدرضی، ؛ ۳۱نامه  ،ا
	��� ���یدرضی، س(

نظر است؛ اول آنکه حفظ دارایی مـادی بـرای فـردای مورد نگری  البته در اینجا دو سطح از آینده

ریزی کرد و دوم، حفظ دارایی معنوی از طریـق  طوری که بتوان زندگی معقولی را برنامه نزدیک؛ به

  .فتآخرت را دریا که بتوان طوری ؛ بهانفاق

 امـام شده از سـخنان استخراجاجتماعی  های توسعه و تعالی انسانْی  ، مؤلفه۴جدول شماره 

بندی  ای دسـته شاخگی، به سه شـاخه رفتـاری، سـاختاری و زمینـه را در قالب مدل سه علی(ع)

  کرده است.
   

                                                           
1.Conn 
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شده از دیدگاه امام علی(ع) با مدل  تماعی استخراجاج _ های توسعه و تعالی انسانی : تطبیق مؤلفه4 جدول

 شاخگی همراه با استناد به منابع سه

  استناد به منابع  شاخص  نوع عامل

حد پایین 

 عدد فازی

ijU  

حد وسط 

  عدد فازی

ijM  

حد باالی 

  عدد فازی

ijL  

عدد فازی 

  شده زدایی

ijS  

ی
وای

حت
 م

ل
ام

عو
  

تعادل بین 

 های فعالیت

  گوناگون

حكمت  ،1386، سیدرضی

، ترجمه جعفری، 366

  560ص

6.753 8.463 9.565 8.362 

عدم پیروی از 

  نفس

، 53نامه ،1386سیدرضی، 

  444ترجمه جعفری، ص
8.130 9.472 9.889 9.318 

حسن خلق در 

  آموزش

نامه  ،1386سیدرضی، 

مه جعفری، ، ترج27

  396ص

6.750 8.407 9.440 8.303 

تعلیم و تربیت 

  فردی

حكمت  ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 134

سیدرضی، و  516ص

، ترجمه 34خطبه  ،1386

  57جعفری، ص

8.536 9.780 9.999 9.609 

 7.518 8.982 7.625 5.626  786، ص1381، آمدی  احسان

  تقوا
خطبه  ،1386سیدرضی، 

  29ری، ص، ترجمه جعف16
6.955 8.712 9.296 8.516 

 7.079 8.727 7.189 4.991  199، ص1381، آمدی  امر به معروف

 8.081 9.193 8.253 6.283  199، ص1381، آمدی  نهی از منكر

پرهیز از 

  خودپسندی

، 53نامه ،1386سیدرضی، 

  461ترجمه جعفری، ص
5.986 7.774 8.894 7.663 

  معرفت

حكمت  ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 134

  516ص

6.955 8.712 9.296 8.516 

توكل به خدا و 

  اخالص در امور

خطبه  ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 146

، 195و خطبه  208ص

  314ص

7.807 9.193 9.631 9.035 

ی
ار

خت
سا

مل
وا

ع
  

كاربست سیستم 

  آموزشی مناسب

، 27نامه  ،1386سیدرضی، 

  396ترجمه جعفری، ص
8.313 9.672 9.999 9.500 

  نسلی توسعه فرا 

؛ 31نامه  ،1386سیدرضی، 

، 4خطبه  ،1386سیدرضی، 

  21ترجمه جعفری، ص

0 8.244 9.160 7.022 
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نظام تشویق 

  سازمانی

، 27نامه  ،1386سیدرضی، 

  396ترجمه جعفری، ص
4.991 7.149 8.727 7.052 

توجه سازمانی به 

  تعلیم و تربیت

حكمت  ،1386سیدرضی، 

 516عفری، ص، ترجمه ج134

خطبه  ،1386سیدرضی، و 

  57، ترجمه جعفری، ص34

7.677 9.193 9.834 9.047 

تشویق فرهنگ 

امر به معروف در 

  محیط سازمانی

 8.521 9.525 8.660 6.961  199، ص1381، آمدی

تشویق فرهنگ 

نهی از منكر در 

  محیط سازمانی

 8.569 9.525 8.708 7.053  199، ص1381، آمدی

نه
می

 ز
ل

ام
عو

 
ی

ا
  

درنظر گرفتن 

انسان به عنوان 

  محور پیشرفت

 9.664 9.999 9.834 8.649  2خطبه  ،1386سیدرضی، 

توجه به انسان به 

عنوان سرمایه 

  انسانی

 9.254 9.834 9.399 8.094  2خطبه  ،1386سیدرضی، 

تعلیم و تربیت 

  دایمی

حكمت  ،1386سیدرضی، 

 516، ترجمه جعفری، ص134

 خطبه ،1386سیدرضی، و 

  57، ترجمه جعفری، ص34

8.649 9.834 9.999 9.664 

فرهنگ امر به 

  معروف
 7.562 9.092 7.644 5.703  199، ص1381، آمدی

فرهنگ نهی از 

  منكر
 7.671 8.871 7.791 5.995  199، ص1381، آمدی

حاكمیت نظام 

  تشویق

، 27نامه  ،1386سیدرضی، 

  396ترجمه جعفری، ص
6.156 8.141 9.565 8.047 

حاكمیت اسالم در 

  ها تمامی عرصه

، 1خطبه  ،1386سیدرضی، 

  8ترجمه جعفری، ص
7.536 8.953 9.525 8.812 

 . محیط زیست در دیدگاه امام علی(ع)4

بینی  محور اسـت؛ زیـرا برگرفتـه از جهـان محیطی، اخالقی خدا در مکتب اسالم، اخالق زیست

. بنـابراین، مراقبـت از اسـترنـدۀ آن محور جهان، خـالق و نگهدا توحیدی است که در آن، خدا

ویژه  محیط زیست، مراقبت از چیزهایی است که متعلق به خداونـد اسـت. در منـابع دینـی، بـه

��� ���	
جا سخن از استفاده و برخورداری از مواهب طبیعـی اسـت، بـه دنبـال آن روش  هر ا
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های اخـالق  سـت. نکتـهها و چگونگی استفاده از آنها بیان شـده ا بوم صحیح برخورد با زیست

)، ۵۳۷، ص۱۳۸۱محیطی مانند توجـه و اهتمـام بـه آبـادانی زمـین و طبیعـت (آمـدی،  زیست

، ترجمـه ۵۳نامـه ،ا
	��ـ� ���سیدرضـی، سفارش به حفـظ حقـوق کشـاورزی و دامپـروری (

های آنهـا، پرهیـز از  )، رعایـت عـدالت در رفتـار بـا حیوانـات و بچـه۴۵۴و  ۴۵۳جعفری، ص

سیدرضـی، حد و حصر و اجتنـاب از اذیـت و آزار موجـودات در سـیرۀ علـوی ( استفادهای بی

��� ���	
 ا
	��ـ� ��� شـریف ویژه کتـاب )، بـه۳۹۵و  ۳۹۴، ترجمـه جعفـری، ص۲۵نامه  ،ا

ای داشته و افزون بر آن، امام علی(ع) راهکارهای عینی حفاظت از محیط زیست  بازتاب گسترده

  ).۱۴۵، ص۱۳۸۹را ارائه کرده است (رضایی، 

(ع) امـام که از سـخنانمحیطی مؤثر بر پیشرفت و تعالی  های زیست ، مؤلفه۵جدول شماره 

ای  ی، سـاختاری و زمینـهمحتـوایشـاخگی، بـه سـه شـاخه  در قالـب مـدل سه استخراج شـده

  ه است.آمدبندی  دسته

شاخگی همراه با  (ع) با مدل سهمحیطی مؤثر بر پیشرفت و تعالی از دیدگاه امام علی های زیست : تطبیق مؤلفه5 جدول

  استناد به منابع

نوع 

  عامل
  استناد به منابع  شاخص

حد پایین 

 عدد فازی

ijU  

حد وسط عدد 

 فازی

ijM  

حد باالی 

  عدد فازی

ijL  

عدد فازی 

  شده زدایی

ijS  
ی

وای
حت

 م
ل

ام
عو

  

  قبت از حیواناتمرا
، 25نامه ، 1386سیدرضی، 

  394ترجمه جعفری، ص
5.674 7.618 8.953 7.517 

رعایت عدالت در 

رفتار با حیوانات و 

  نوزادان آنها

نامه  ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 25

  395و  394ص

6.097 8.129 9.377 7.998 

  پرهیز از استفاده

حد و حصر از  بی

  طبیعت

امه ن ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 25

  395و  394ص

8.649 9.834 9.999 9.664 

اجتناب از اذیت و 

  آزار موجودات

نامه  ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 25

  394ص

7.120 8.902 9.759 8.748 

  اطعام كردن حیوانات

نامه  ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 25

  395ص

5.704 7.561 9.061 7.502 
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ی
ار

خت
سا

مل
وا

ع
  

مام به آبادانی اهت

  طبیعت

، 1381، غررالحكم

  537ص
8.649 9.834 9.999 9.664 

ساختار هدفمند برای 

مبارزه با حیوان 

  آزاری

نامه  ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 25

  394ص

6.321 8.232 9.565 8.135 

ساختار هدفمند برای 

مبارزه با 

كنندگان  تخریب

  محیط زیست

نامه  ،1386سیدرضی، 

ه جعفری، ، ترجم25

  394ص

8.202 9.452 9.834 9.307 

سفارش به حفظ 

حقوق كشاورزی و 

  دامپروری

 ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 53نامه

  454و  453ص

6.349 8.295 9.619 8.191 

ایجاد تشكیالت 

مناسب برای مبارزه 

حد و  با استفاده بی

  حصر از طبیعت

نامه  ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 25

  395و  394ص

8.202 9.452 9.834 9.307 

نه
می

 ز
ل

ام
عو

 
ی

ا
  

دیدن محیط زیست 

به عنوان شگفتی 

  آفرینش

خطبه  ،1386سیدرضی، 

  9_8ص ،1
7.643 9.123 9.780 8.986 

دیدن حیوانات به 

عنوان شگفتی 

  آفرینش

خطبه  ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 154

  221ص

6.340 8.221 9.276 8.083 

فرهنگ اسالمی 

ه از محیط استفاد

  زیست

نامه  ،1386سیدرضی، 

، ترجمه جعفری، 25

  394ص

6.361 8.189 8.953 8.012  

نگاه به محیط 

زیست به مثابه 

  امانت خدادادی

خطبه  ،1386سیدرضی، 

  9، ص1
7.504 9.042 9.631 8.883 

  گیری بحث و نتیجه

جتماعی ارتبـاط دارنـد و های انسانی و ا ای با ارزش به گونه ،صرف نظر از رشد، همه انواع تغییر

شـود. میـزان تفـاوت و تنـوع  هـا تعیـین می همـین ارزش به وسیلهجهت و نحوه حرکت یا تغییر 

های کلـی  حل عمومی یا تنظـیم برنامـه به حدی است که دستیابی به یک راه یادشدههای  ارزش

هـا و  ها، نیاز دیدگاهفراخور  به هر جامعه باید ،سازد. بنابراین به پیشرفت را دشوار می رسیدنبرای 

  .در نظر داشته باشدهای خود، الگوی خاصی را برای پیشرفت،  ارزش
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های جدید برای ارزیابی  شده در زمینه توسعه و همچنین تعریف شاخص های انجام با پیشرفت

تر  های اسـالمی نزدیـک های نوین از توسعه به تعریف آن، مشخص گردید که با گذر زمان، تعریف

های اسالمی به این سرمایه معنوی و اثرگذار بر روند توسعه و پیشرفت کمتر  ما در کشورشوند؛ ا می

ها و اهداف توسـعه و تعـالی از دیـدگاه امـام  رو، در این پژوهش، شاخص توجه شده است. از این

  بندی شدند. ای شناسایی و طبقه علی(ع)، در سه شاخه اصلی محتوایی، ساختاری و زمینه

کننده تالش اصیل یک جامعه سالم بـرای رفـع فقـر اقتصـادی و  مام(ع)، تداعیسّنت حکمرانی ا

ماندگی فرهنگی و سیاسی است. در این سّنت، توسـعه اقتصـادی در کنـار توسـعه  مبارزه با آثار عقب

تـرین عامـل فـراهم آمـدن  منزلـه مهـم شود و توسعه انسانی به سیاسی و فرهنگی و انسانی مطرح می

گیرد. درواقع، توسعه اقتصادی مقدمـه رسـیدن بـه توسـعه سیاسـی و  توجه قرار می توسعه پایدار مورد

شـود و در ایـن  اداری است و از این دو در جهت دستیابی به توسـعه انسـانی و فرهنگـی اسـتفاده می

  گردد. مثابه امانت خدادادی تأکید می مسیر، همواره بر ضرورت استفاده صحیح از محیط زیست به

های پیشـرفت و تعـالی در قالـب سـه شـاخه رفتـاری، سـاختاری و  مؤلفـه در این پژوهش،

  ).۶ شماره بندی گردید (جدول ای، دسته زمینه

  3Cامام علی(ع) در قالب مدل  رهنمودهایهای پیشرفت و تعالی در پرتو  : مؤلفه6 جدول

 3Cمدل   

انواع 
 توسعه

  ای های زمینه مؤلفه  های ساختاری مؤلفه  های رفتاری مؤلفه
ی

دار
ت ا

رف
ش

پی
 _

  
ی

س
یا

س
 
 

  . حاكمیت اصل نظم  فردی1

  . رضایت توده مردم2

.امانت دانستن مسئولیت 3
  حكومتی

. پرهیز از استبداد و ظلم فردی 4
  و بین فردی

  . تقویت روحیه خودنظارتی5

. نگرش به پست و مقام به 6
  مثابه امانت و تعهد الهی

  ها . عمل به وعده7

  . عدالت فردی8 

  ساالری در انتصابات حكومتی ه. نظام شایست1

  شناسی سیاسی . وقت2

  . عدالت ساختاری3

  . انطباق پست و شرایط احراز آن4

  . حاكمیت انضباط5

  . ارتباط دوجانبه مردم و مسئوالن6

  اصل نظارت و پاسخگویی. 7

  حاكمیت گفتمان و پرهیز از خشونت. 8

  . پرهیز از استبداد و ظلم ساختاری9

  م. اصل مشروعیت نظا10

. رایزنی با متخصصان و دانشمندان در همه مراحل 11
  پیشرفت

  راهبردی  ریزی برنامه . لزوم طرح12

  انانگاران و متخلف برخورد با سهل. 13

  سازی مردم . ضرورت آگاه14

  خواری (رانت) . پرهیز از ویژه15

  . پرهیز از نیرنگ در سیاست16

  اصل نظارت و پاسخگویی. 17

  در امورپذیری  . اصل انعطاف18

  . بسیج منابع19

  . همكاری میان همه اقشار جامعه1

  . ظلم ستیزی2

  پذیری . فرهنگ نقد3

محوری و نیاز به كار  . اجتناب از فرد4
  گروهی

  مشاركت اجتماعی  . توسعه5

  . فرهنگ عدالت6

  . پایبندی به اصول اسالمی7

  كار گروهی

  روی در امور . میانه8

  برابری در مقابل قانون. 9

پذیری و  ذیرش فرهنگ انعطاف. پ10
  گشادگی در برابر تغییر



  1392 بهار و تابستان/ 3/ ش2اسالم و مدیریت/ س  70

  

ی
اد

ص
قت

ت ا
رف

ش
پی

 
 

. نگاه به كار به مثابه یكی از 1
  های عمل صالح مصداق

  . مقدس انگاشتن روزی حالل2

. بیزاری از اشرافیت و زندگی 3
  تجملی

  كار در الهی قرب نیت . داشتن4

  . تأمین افراد جامعه در دوران بازنشستگی1

  های مسلمانان و بازرگانان به شهر. جلب تجار 2

  توان جامعه . تأمین افراد نا3

  . احترام به حق مالكیت خصوصی4

  ها . جلوگیری از احتكار و افزایش قیمت5

برداری از منابع خدادادی در جهت رسیدن به  . بهره6
  منافع عامه

های اقتصادی و رفع  . مقابله با ركود و بحران7
  لیهای اقتصادی و ما ثباتی بی

  . پرداخت حقوق كافی به كارگزاران8

  . ساخت و توسعه ملزومات زیربنایی كشور9

  . دریافت مالیات عادالنه برای عمران و آبادانی10

  المال . استفاده صحیح و معقول از بیت11

  ها ها و شهر . توجه به آبادانی زمین12

های مالی ناشی از  . جلوگیری از سوءاستفاده13
  خواران ات رانتخواری و مجاز رانت

. درك منطق نگاه اسالمی به دنیا و 1
  مسائل دنیوی

. بازنمایی كار و تالش به مثابه یك 2
  اقدام ارزشی و مذهبی

  زیستی . ساده3

  . نكوهش فقر4

  زادی انتخاب. اصل آ5

  له قضا و قدرئمس . رویكرد خردمندانه به6

ی
اع

تم
اج

ی 
عال

ت
 - 

ی
سان

ان
 
 

 های ن فعالیتایمتعادل . 1
  نگوناگو

  . پیروی نكردن از نفس2

  . حسن خُلق در آموزش3

  . تعلیم و تربیت فردی4

  . احسان5

  . تقوا6

  . امر به معروف7

  . نهی از منكر8

  . پرهیز از خودپسندی9

  . معرفت10

. توكل به خدا و اخالص در 11
  امور

  . كاربست سیستم آموزشی مناسب1

  . توسعه فرانسلی2

  . نظام تشویق سازمانی3

  زمانی به تعلیم و تربیت. توجه سا4

  

  . تشویق فرهنگ امر به معروف در محیط سازمانی1

  . تشویق فرهنگ نهی از منكر در محیط سازمانی2

. در نظر گرفتن انسان به عنوان محور 1
  پیشرفت

  . توجه به انسان به عنوان سرمایه انسانی2

  

  . تعلیم و تربیت دائمی1

  . فرهنگ امر به معروف2

  منكر. فرهنگ نهی از 3

  . حاكمیت نظام تشویق4

  ها . حاكمیت اسالم در همه عرصه5

ت
س

زی
ط 

حی
م

 
 

  . مراقبت از حیوانات1

. رعایت عدالت در رفتار با 2
  حیوانات و نوزادان آنها

حد و حصر  بی  . پرهیز از استفاده3
  از طبیعت

. اجتناب از اذیت و آزار 4
  موجودات

  . اطعام كردن حیوانات5

  طبیعت . اهتمام به آبادانی1

  آزاری . ساختار هدفمند برای مبارزه با حیوان2

كنندگان  . ساختار هدفمند برای مبارزه با تخریب3
  محیط زیست

  . سفارش به حفظ حقوق كشاورزی و دامپروری4

. ایجاد تشكیالت مناسب برای مبارزه با استفاده 5
  حد و حصر از طبیعت بی

. دیدن محیط زیست به عنوان شگفتی 1
  آفرینش

دیدن حیوانات به عنوان شگفتی  .2
  آفرینش

. فرهنگ اسالمی استفاده از محیط 3
  زیست

. نگاه به محیط زیست به مثابه امانت 4
  خدادادی

  
ــه همان ــه می گون ــه مالحظ ــود،  ک ــوای  باش ــل محت ــات نامهها ،خطبههاتحلی  رقصا و کلم

پیشـرفت اداری و مضمون پایـه  ۳۸مضمون پایه پیشرفت اقتصادی،  ۲۳ ،(ع)علی امیرالمؤمنین

مضمون پایه تعالی محیط زیست،  چهاردهمضمون پایه پیشرفت و تعالی انسانی و  ۲۴سیاسی، 

  .شدندها شناسایی  از مجموعه داده
 ششعامل ساختاری و  سیزدهیی، اعامل محتو چهارمضمون پایه پیشرفت اقتصادی،  ۲۳از 

  .شدندخبرگان تأیید نهایی از سوی ای  عامل زمینه



  71  های امام علی(ع) ه و پیشرفت در پرتو رهنمودتدوین الگوی توسع

  

 یـازدهعامل سـاختاری و  نوزدهیی، اعامل محتو هشتضمون پایه پیشرفت سیاسی، م ۳۸از 

  نهایی قرار گرفت. تأییدخبرگان مورد  از سویای  عامل زمینه
 هفـتعامـل سـاختاری و  شـشیی، اعامـل محتـو یازدهمضمون پایه تعالی انسانی،  ۲۴از 

  .شدندنهایی  تأییدخبرگان مورد  از سویای  عامل زمینه
عامـل سـاختاری و  پـنجیی، اعامل محتو پنجمضمون پایه تعالی محیط زیست،  دهچهاراز 

  .شدندنهایی  تأییدخبرگان مورد  از سویای  عامل زمینه چهار

پایه پیشرفت و توسعه اقتصـادی، شـاخه سـاختاری دارای بیشـترین مؤلفـه  های در مضمون

علوی، اصالح سـاختار، قـوانین، رسد در پیشرفت و تعالی  است. در امتداد این گزاره به نظر می

ماندگی داشته باشند. از آنجا کـه  ها، بیشترین تأثیر را در گذار از دوران فقر و عقب مقررات و رویه

تـوان گفـت، دولـت  بیشتر این وظایف بر عهده حکومـت اسـالمی قـرار داده شـده اسـت، می

  بر عهده دارد. ترین نقش را در فراگرد توسعه و پیشرفت اقتصادی ترین و اساسی مهم
را پایه پیشرفت و توسعه سیاسی نیز شاخه ساختاری بیشترین تعـداد مؤلفـه  های در مضمون

ها،  رسد در توسعه سیاسی علـوی، اصـالح سـاختار، قـوانین، مقـررات و رویـه . به نظر میدارد

هـده بیشترین تأثیر را در روند توسعه سیاسی داشته باشند. از آنجا کـه بیشـتر ایـن وظـایف بـر ع

ترین نقـش را در  تـرین و اساسـی تـوان گفـت، دولـت مهم حکومت اسالمی قرار داده شده، می

  فراگرد توسعه سیاسی پایدار بر عهده دارد.

گونه  همانپایه تعالی انسانی، شاخه رفتاری دارای بیشترین مؤلفه است.  های نواما در مضم

های مربـوط بـه  ه عوامـل و شـاخصهمعوامل رفتاری یا محتوایی عبارت است از  ،که بیان شد

تکریم و احترام به شخصیت انسـان و حفـظ نیروی انسانی که در پیشرفت و تعالی مؤثر هستند. 

های سیاسی، اقتصادی و اجتمـاعی حضـرت  حرمت انسانی، جایگاه خاصی در سیاستگذاری

تـی داشـت و ح . امام علی(ع) حفظ حرمت انسانی را بر همـه چیـز مقـدم مـیندعلی(ع) داشت

  های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بهای سنگینی برای آن بپردازد. حاضر بود در عرصه

رسد نقش دولـت تـا حـدودی بـارزتر از  زیست، هرچند به نظر می های پایه محیط در مضمون

ها در سه شـاخه محتـوایی،  نقش عوامل فرهنگی و رفتاری است، اما با توجه به قرابت تعداد مؤلفه

  آید حفظ محیط زیست نیازمند توجه به هر سه شاخه است. ختاری، به نظر میای و سا زمینه

رسـد در  ها شاخه سـاختاری دارای بیشـترین تعـداد مؤلفـه اسـت. بـه نظـر می کل مؤلفه در

ها، بیشترین تأثیر را در گـذار از  پیشرفت و تعالی علوی، اصالح ساختار، قوانین، مقررات و رویه

اشته باشند. از آنجا که بیشتر این وظایف بر عهده حکومت اسـالمی ماندگی د دوران فقر و عقب
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ترین نقـش را در فراگـرد توسـعه و  تـرین و اساسـی توان گفت، دولـت مهم ، میاند قرار داده شده

  پیشرفت بر عهده دارد.

امـا بـا  ،توان تعداد را مـالک اهمیـت قـرار داد شده، نباید و نمی ارائه همه تفسیرهایالبته در 

ها، تعـداد را  فـازی و کسـب آرای حـداکثری خبرگـان در مؤلفـه به استفاده از تکنیک دلفی توجه

  توان به مثابه بیشترین اجماع به حساب آورد. می

های مختلف، نتـایج قابـل تـوجهی در رونـد  در زمینه (ع)های امام همواره استفاده از دیدگاه

در  علـی(ع) های امـام ما کمتر دیدگاهپیشرفت و ترقی کشورمان داشته است. حال آنکه تاکنون، 

تحـت عنـوان تعـالی انسـانی  (ع)ایم. مسائلی که امام نظر داشته دررابطه با پیشرفت و تعالی را 

  اند، تا قرن اخیر، بر جوامع امروزی پوشیده بود. مطرح کرده
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