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مقدمه
ابزار سازی و بهره گیری از همهی فعا یتهای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
توسط بسی و اقشار و ردههای مگتلف آن برای رشد و تعا ی انسانها و و طی کردن مسیر
کمال در شرایط امروز کشور و منطقه و جهان که تجلی و نتیجهی مدیریت راهبردی جامعه
اسلامی است ،عمدهترین هدف طراحی ا گوی ایرانی-اسلامی میباشد.
با نگاهی جامع به این موضوع ،یکی از مهمترین مسئلههایی که میتواند در راه ترسیب و
تدوین ا گوی اسلامی و ایرانی برای اقشار و ردههای مگتلف مانع ایجاد کند ،عدد تفکیک
ضرورتهای عاد(که در همهی جوامع و کشورها مورد توجه قرار میگیرد) و ضرورتهای
داص (که شرایط ویژهی انقلاب اسلامی و نظاد جمهوری اسلامی ایجاب میکند) میباشد.
عدد تفکیک چنین عرصههایی بحران تئوریکی ایجاد میکند که نتیجهی آن بی انضباطی
در طراحی ا گو و مدل برای اقشار و ردهها است .در راستای چنین انفکاکی باید تمایز بین
دصوصیتهای ا گوی ایرانی-اسلامی و ا گوهای توسعهی کاپیتا ستی غربی نیز تبیین
گردد.
در زیر مجموعهی مسائل و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد و باید برای حل آن
راه حلهایی ارائه گردد میتوان به سه مورد دیگر اشاره کرد :ا ف) شفاف نشدن نیازها و
دلاء های نظری که اقشار و ردههای مگتلف بسی باید نسبت به برطرف کردن آنها تلاش
کنند ب) مشگص نشدن دلاءها و کاستیهایی که نظاد پژوهشی و دانشگاهی نسبت به آن
بی توجه است و اقشار بسی باید درصدد جبران آنها باشند ج) روشن نشدن محتوای
آموزشی و کاربردی برای آماده سازی نگبگان اجرایی و ارزشی برای ورود در مسئو یتهای
راهبردی که جوامع نگبگی بسی باید چنین کاستیهایی را حل نمایند.
یکی از ا زامات و ا بته مهجورات ا گوی اسلامی و ایرانی پیشرفت همراه کردن نگبگان
و سرآمدان آکادمیک با اندیشههای محوری در این حوزه است .اگر هستهی او یهی
نگبگانی که مأموریت یافتهاند این مهب را تعقیب نمایند ،تمهیدات مشگصی برای گسترش
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روزافزون محدوده مشارکت نگبگان جامعه به عمل آورند و در عین حال بگواهند به
تدری با تضارب آراء ،زمینه را برای نزدیک کردن فاصله نگاهها با مبانی حاکب بر ا گوی
پیشرفت فراهب کنند ،یکی از او ین و در عین حال مهبترین قددها ،تبیین و تروی مجموعه
ضرورتها و آثار و فوائد داشتن ا گوی پیشرفت اسلامی و ایرانی در بین اقشار و ردهها
(دصوصاً بدنهی اجتماعی نگبگانی) میباشد.
تجربیات نظاد برای ک لان نگری های منجر به تدوین سند رسمی که سیر تکاملی هب
داشته است ،سطح علمی و تجربه کشور را به گونهای چشمگیر و امیدوار کننده افزایش
داده است و ی با این وجود به نظر میرسد هنوز دلأها و کاستیهایی در زمینه سیاست
گذاریها و برنامه ریزیها در اقشار و ردههای بسی برای پیشبرد ا گوی اسلامی ایرانی
پیشرفت وجود دارد که شاید مهمترین آنها نبود واقعیت بیرونی است .وجود چنین دلأ و
کاستی در اقشار مگتلف ،تدوین این پژوهش را بیش از پیش ضروری و ازد جلوه میدهد.
چهارچوب نظری
واژه گفتمان توسط یکی از مترجمان ایرانی ،به عنوان معاد ی برای واژه انگلیسی
دیسکورس 7پیشنهاد و در اندک زمانی استفاده از آن رای شد؛ به گونهای که حتی به
سریالهای تلویزیونی و محاورات رزومره مردد نیز راه یافت .در واژه نامهها در مقابل
دیسکورس علاوه بر گفتمان که کاربرد فنیتر آن در حوزهی فلسفه و علود اجتماعی است،
به واژههای دطابه ،گفتار و کلاد نیز بر میدوریب که کاربردهای معمو یتر و ا بته پر سابقه
تر این واژه را بیان میکنند (آشوری ،7334 ،ص .)772
هدف نظریۀ گفتمان فهب امر اجتماعی است به مثابۀ برسادتی اجتماعی .علیااصول
میتوان با استفاده از ابزارهای گفتمانی هر پدیدۀ اجتماعی را تحلیل کرد ...از آنجا که
نظریۀ گفتمان کانون توجه گستردهای دارد میتوان از آن به منز ۀ بنیانی برای رویکردهای
Discourse
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مگتلف برسادتگرای اجتماعی به تحلیل گفتمان استفاده کرد .اما اکلاء و موفه در
آثارشان به دنبال نظریهپردازیاند ،به همین د یل ابزارهای عملی چندانی برای تحلیل
گفتمانهای متن محور ارائه نمیکنند .در نتیجه ،افزودن روشهای متعلق به سایر
رویکردهای تحلیل گفتمان به نظریۀ آنها میتواند سودمند باشد( .یورگنسن و فیلیپس،
)53 :7333

نظریۀ گفتمان اکلاء و موفه ریشه در دو سنت نظری سادتگرا یعنی مارکسیسب و زبان -

شناسی سوسوری دارد .مارکسیسب مبنای اندیشۀ اجتماعی را برای این نظریه فراهب می -
آورد ،و زبانشناسی سادتگرای سوسور نظریۀ معنایی مورد نیاز این دیدگاه را در ادتیار
قرار میدهد .مطابق نظریۀ آنها کل حوزۀ اجتماع به مثابۀ شبکهای از فرآیندهای متفاوت
است که در آن تو ید میشود( .حقیقت)531 :7337 ،
اینک تبیین نظریۀ اکلاء و موفه را با توضیح مفاهیب اصلی و کلیات آن پیگیری می -
کنیب:
مفصل بندی :هر عملی که میان عناصر مجزا و پراکنده ارتباط برقرار کند ،به نحوی که
معنا و هویت این عناصر در نتیجهی عمل فوق تعدیل شود ( Laclau, et.al,7335,
.)p705
گفتمان :کلیت سادتاردهی شده که از عمل مفصلبندی حاصل میشود ،گفتمان ناد
دارد .گفتمانها در واقع منظومههای معانی هستند که در آنها نشانهها با توجه به تمایزی
که با یکدیگر دارند هویت و معنا مییابند .گفتمانها تصور و فهب ما از واقعیت و جان را
شکل می دهند .بنابراین معنا و فهب انسان همواره گفتمانی ،و ذا نسبی است( .حقیقت،
)533 :7337
وقته ها :عبارتاند از موقعیتها و عناصری که در درون یک گفتمان مفصلبندی شده -
اند و به هویت و معنایی موقت دست یافتهاند .عناصری که قبلاً در حوزه گفتمانگی وجود

نقش اقشار و ردههای بسیج در ترویج فرهنگ اسلامی-ایرانی پیشرفت 5 /

داشتند ،به تدری به درون گفتمان جذب و در واقع به وقته تبدیل میشوند( .منوچهری،
)772 :7332
عناصر :دالها و نشانههایی که معنای آنها تثبیت شده نیست و گفتمانهای مگتلف
سعی در معنا دهی به آنها دارند .عناصر دالهای شناوری هستند که هنوز در قا ب یک
گفتمان قرار نگرفتهاند( .منوچهری)772 :7332 ،
نقطهی کانونی یا دال مرکزی :نشانهای که سایر نشانهها در اطراف آن نظب میگیرند که
ا بته تثبیت معنای نشانهها حول دال مرکزی به صورت موقتی صورت میگیرد ( Laclau,
.)et.al,7335, p772
زنجیرهی هب ارزی و تفاوتها :7در عمل مفصل بندی دالهای اصلی با یکدیگر در
زنجیزه ی هب ارزی ترکیب میشوند .این دالها نشانههایی بی محتوایند؛ یعنی به دودی
دود بی معنایند تا اینکه از طریق زنجیره هب ارزی با سایر نشانههایی که آنها از معنا پر
میکنند ترکیب شوند و در مقابل هویتهای منفی دیگری قرار گیرند که به نظر میرسد
تهدید کنندهی آنها باشند .گفتمانها از طریق زنجیرهی هب ارزی ،تفاوتها را میپوشانند
و نظب و انسجاد میبگشند .در هب ارزی ،عناصر دصلتهای متفاوت و معناهای رقیب را از
دست میدهند و در معنایی که گفتمان ایجاد میکند ،فعال میشوند .مثلاً در واکنش به نژاد
پرستی سفید پوستان ،تماد افراد غیر سفید چه هندی تبار و چه آسیایی و آفریقایی و یا زن و
مرد در زنجیره هب ارزی گفتمان سیاه قرار میگیرند و تفاوتهای اصلی آنها با یکدیگر
فراموش میشود (حسینی زاده.)732 :7333 ،
مفهود گفتمان در این نظریه کل جامعه و همه قلمرو زندگی اجتماعی را در بر میگیرد
و طبعاً تحلیل گفتمانی آنها نیز کل حوزهی اجتماعی را شامل میشود؛ زیرا آنها تمایز
حوزه گفتمانی و غیر گفتمانی را نمیپذیرند .ا بته آنها امر واقع را انکار نمیکنند.

Chain of equivalence and difference
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آنچه به عنوان اقشار و ردههای بسی در ایرانِ امروز مطرح است ،در واقع ،طیف نسبت ًا
وسیعی از طبقات گونه گونی است که به رغب تفاوتها و تمایزهای نهادی ،در گسترهی
وسیعی دارای عمل اجتماعی مشترکی هستند.
در اینجا به صورت موردی به این اقشار اشاره میشود و سپس به بررسی هر کداد از
آنها و نقشی که در ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت میتوانند داشته باشند ،پردادته میشود.
بسیج دانشجویی
بسی

دانشجویی را میتوان آوانگارد و پیشقراول کمک به ا گوی اسلامی ایرانی

پیشرفت قلمداد کرد .این قشر از اقشار بسی  ،متصف به صفاتی چون «آستانهی با ای تحمل
و جذب» طوری که تفکراتی که در راستای ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار داشته باشند
را با امتزاج و ترکیب به سمت و سویی وحدت بگش سوق میدهند« ،آستانه پایین دگر
سازی و طرد» به گونهای که طرد کردن گروههای جامعه را برای نیل به پیشرفت بومی مضر
تصور میکنند و از آن دوری مینمایند« ،استعداد با ای پیوست جمعی» به این معنا که اصل
وحدت کلمه را سر وحه اعمال دویش قرار میدهند و معمو اً کارهای مربوط به این ا گو
را با تاسی از باور-واره گی و جهاد انگاری با تکیه بر درد جمعی پیش میبرند« ،استعداد
پایین گسست فردی» ،واژه و اصطلاح گسست اساساً در شریعت اسلامی از و جامعه ایرانی
از جایگاه مثبت و قابل قبو ی بردوردار نبوده و نیست ،گسستهای فردی باعث انشقاق در
سطح جامعه میگردد و اگر این مسئله در فضای آکادمیک و دانشگاهی صورت بگیرد
تاثیرات بسیار تأسف بار تری را به همراه میآورد .به حاظ بنیادین نهاد دانشگاه و دانشجو
به عنوان مهمترین کنشگر و بازیگر این نهاد از چنان تاثیرگذاری بردوردار است.
بسی دانشجویی از مفصل بندی بردی نشانههای «دودباوری» و «اتکا به دود» حاصل
شده است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «تگصص» تاکید بیشتری دارد
و دویشتن یابی را یادآور میگردد« .بسی دانشجویی» در ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت،

نقش اقشار و ردههای بسیج در ترویج فرهنگ اسلامی-ایرانی پیشرفت 1 /

طنینی مشابه باور-وراه گی و جهاد انگارگی بسی

دارد« .انسان سازی»« ،جدیت» و

«فداکاری» از دالهای شناور این گفتمان (در کنار دال کانونی «تگصص») محسوب
میشود .در این قشرآستانه پایین تحمل و جذب ،آستانه با ای دگر سازی و طرد ،استعداد
پایین پیوست جمعی و استعداد با ای گسست فردی میبایست به عنوان «اغیار گفتمانی» 7از
عرصهی اجتماع این رده دارج شود .در بسی دانشجویی جایی برای بروز فردیت ،انفعال و
طرد بودگی وجود ندارد .زنجیره هب ارزی «بسی دانشجویی» در کمک به ا گوی اسلامی
ایرانی پیشرفت را میتوان شامل دستگاه فکری منسجب و انقلابی ،جهادوارگی در استفاده از
ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری برای جذب حداکثری و تروی این ا گو در سطح
دانشگاهها قلمداد کرد.

مفصل بندی نقش بسیج دانشجویی

بسیج طلاب
روشن است که طلاب و حوزهی علمیه بر اساس مأموریتى که رهبر معظب انقلاب در
آغاز حکب دود براى راه اندازى مرکز تدوین ا گوى اسلامى ایرانى پیشرفت اعلاد کردهاند
وظیفه دارد ،براى تدوین ا گو در سه محور زیر به فعا یت بپردازد:
فراهب سازی مقدمات تدوین ا گو
Others

۱

 /8فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال اول ،شماره  ،3پاییز 1331

توسعه گفتمانی
تو ید علب
و ى آیا میتوان از بسی طلاب انتظار داشت که در همۀ مسائلى که به تدوین ا گو
ارتباط مییابد ددا تى هب تراز دانشگاهها و دستگاههای اجرایى داشته باشد؟ پیش از پاسخ
به این پرسش ،باید به این نکته توجه کرد که مبانى معرفتى که محورهاى ا گوی ایرانی
اسلامی پیشرفت به د یل ریشه داشتن در آموزههای دینى جز از طریق طلاب و حوزههای
علمیه نمیتواند پاسههخ در دور بیابد و از دیگر سههو ،دیگر مبانى ا گوى اسلامى ایرانى
پیشرفت یعنى مبانى ناظر به وجه ایرانیت ا گو و روش تدوین ا گو در زمرۀ مسائلى است که
سایر اقشار بسی از ظرفیتهای پژوهشى دوبى براى پردادتن به آنها بردوردارند .طلاب
حوزهی علمیه که به تاسی از علما که از سرآمدان این حوزه بوده و هستند میتوانند در
قا ب تشکیلا ت بسی طلاب نظب نوینی در ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت ایجاد کنند.
بسی طلاب از مفصل بندی بردی نشانههای «توسعه گفتمانی» و «تو ید علب» حاصل شده
است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «تدوین مبانی» تاکید بیشتری دارد
و مشورت دهی در تدوین ا گو را یاد آور میگردد« .بسی طلاب» در ا گوی اسلامی ایرانی
پیشرفت ،در ایران که زادگاه علمای بزرگ جهان اسلاد است موید تکوین و تسری این
مدل در فضای ادبیات دینی و شرعی میباشد« .تکوین ا گو»« ،توسعه گفتمانی» و «تو ید
علب» از دالهای شناور این گفتمان (درکنار دال کانونی «تدوین مبانی») محسوب میشود.
در این قشر واگرایی سازمانی ،عدد تعامل با علما و فضلا حوزه ،تضاد بنیادین تئوریک
میبایست به عنوان «اغیارگفتمانی» از عرصهی اجتماع این رده دارج شود .زنجیره هب
ارزی «بسی طلاب» در کمک به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت را میتوان شامل تو ید
پرسشهای داص ،تو ید پاسخهای ویژه و تو ید پاسخ به پرسشهای عاد قلمداد کرد.
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مفصل بندی نقش بسیج طلاب

بسیج اساتید
این بحث را با طرح یک سؤال آغاز میکنیب .چرا در بحث ا گوی پیشرفت باید به بسی
اساتید توجه کنیب؟ د ایل مگتلفی در پاسخ به این سؤال وجود دارد .اول آنکه بین
مأموریت محوری بسی اساتید یعنی کمک به پیشرفت علمی کشور و اهداف ا گوی
پیشرفت یک هب سویی جدی وجو دارد .نکته دود اینکه بسی اساتید دریچهی دسترسی به
ظرفیت علمی کشور و پایگاه نیروهای صاحب نظر د سوز و دغدغه مند محسوب میشوند.
سادتار منعطف و غی ر دو تی به همراه فضای غیر سوداگرانه و مبتنی بر درد جمعی ،توان
بسی اساتید را افزایش داده است .با توجه به اینکه ا گوی پیشرفت باید از مسیر گفتمان
سازی و اقناع جامعه نگبگانی محقق شود ،بسی اساتید بستر مناسبی برای شکلگیری این
فضا محسوب میشود .یکی از عرصههای سازگار با اهداف ا گو که بسی اساتید میتواند
در آن نقش آفرین باشند ،حوزهی تروی تفکر علمی و درد ورزی در جامعه است .تفکر
و تعقل در قرآن و آموزههای دینی ما بسیار مورد تاکید قرار گرفته است .در مکتب اسلاد
یک ساعت تفکر از هفتاد سال عبادت برتر است .فکر یکی از عرصههای اصلی ا گوی
اسلامی ایرانی پیشرفت نیز هست .بسیاری از صاحب نظران رمز شکوفایی تمدن اسلامی در
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سدههای سود تا ششب هجری را حاکمیت فضای درد ورزی در آن زمانه میدانند .اندیشه
ورزی ،منجر به نو آوری و دلاقیت و حاکمیت تفکر علمی در نظاد برنامه ریزی و رهایی
از سعی و دطا دواهد شد .اینها دستاوردهایی است که در عرصه تروی و تعمیق تفکر
علمی و دردورزی میتواند حاصل شود و بسی اساتید در این عرصهها کارآمد است.
بسی اساتید از مفصل بندی بردی نشانههای «گفتمان سازی» و «اقناع جامعه نگبگانی»
حاصل شده است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «دردورزی» تاکید
بیشتری دارد و تروی تفکر علمی را یادآور میگردد« .رفع ابهاد»« ،بازتعریف علب» و
«مستند سازی علب» از دالهای شناور این گفتمان (درکناردال کانونی «درد ورزی»)
محسوب میشود .در این قشر تشتت فکری ،پسرفت علمی وترجمه گرایی میبایست به
عنوان «اغیارگفتمانی» ازعرصه ی اجتماع این رده دارج شود .زنجیره هب ارزی «بس ی
اساتید» در کمک به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت را میتوان شامل انباشت تجربه ،فرهنگ
جهادی در تو ید علب و ادلاق حرفهای قلمدادکرد.

مفصل بندی نقش بسیج اساتید

بسیج فرهنگیان
دین و فرهنگ به عنوان بگش مهمی از مبانی تعلیب و تربیت مطرح میباشند .به همین
د یل ،میتوانند اهداف ،و اصول تعلیب و تربیت و همچنین برنامه درسی را تحت تأثیر قرار
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دهند .با توجه به این واقعیت ،تبیین چگونگی ارتباط بین دین و فرهنگ توسط بسی
فرهنگیان و نقش آن در تکوین و تنقیح ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت از مهمترین
موضوعات این قشر در مدار ا گو محسوب میشود .از این رو ،پرسشهای قابل طرح
عبارت است از اینکه بسی فرهنگیان در ایجاد نسبت بین دین و فرهنگ چه نقشی میتوان
ایفا کند؟ با توجه به مفهود پردازیهای صورت گرفته و نوع ارتباط منطقی بین این مفاهیب،
نقش مذکور کاملاً آشکار است.
بسی فرهنگیان از مفصل بندی بردی نشانههای «معنویت» و «فرهنگ» حاصل شده
است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «تربیت دینی» تاکید بیشتری دارد و
تروی

آموزههای اسلامی-شیعی را یادآور میگردد« .تربیت نسلی»« ،نگبه پروری» و

«مدرسه ا گو» از دالهای شناور این گفتمان (در کنار دال کانونی «تربیت دینی») محسوب
میشود .در این قشر اهمال کاری و توجه به مدلهای سکو اریسته میبایست به عنوان
«اغیار گفتمانی» ازعرصه ی اجتماع این رده دارج شود .زنجیره هب ارزی «بسی فرهنگیان»
در کمک به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت را میتوان شامل مدرسهی مکتبی ،تعلیب
معنویت و آموزش اسلامی قلمداد کرد.

مفصل بندی نقش بسیج فرهنگیان
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بسیج خواهران
تشکلهای مردمی در راستای پیشرفت اجتماعی یکی از ارکان مهب این فرآیند محسوب
میشوند .بسی دواهران به عنوان او ین و گستردهترین تشکل مردمی زنان پس از انقلاب
اسلامی در مراحل مگتلف وظایف دطیری را به عهده داشته است ،به ویژه در عرصههای
علمی و فرهنگی طلایه دار حرکتهای شورآفرین در دفاع از اسلاد در حوزه مسائل زنان با
تبیین دیدگاههای حضرت اماد (ره) تلاش میکنند.
امروزه بسی

دواهران میتواند با فعا یتها و اشتغال دود در عرصههای مگتلف

فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...یکی از مؤ فههای اصلی ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت
قلمداد شود .بنابراین و در این راستا ازد است متناسب با استعدادهای بانوان زمینهی
مشارکت آنها در عرصههای مگتلف برای تحقق ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراهب
گردد.
بسی دواهران از مفصل بندی بردی نشانههای «فرهنگ فاطمی» و «فضائل ادلاقی»
حاصل شده است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «تحکیب بنیان دانواده»
تاکید بیشتری دارد و احیای هویت زن مسلمان را یادآور میگردد« .تعمیق معنویت»،
«بصیرت دینی» و «پرچمداری نهضت زنان» از دالهای شناور این گفتمان (درکنار دال
کانونی «تحکیب بنیان دانواده») محسوب میشود .در این قشر مدگرایی و فرهنگ مصرف
گرای غربی میبایست به عنوان «اغیار گفتمانی» ازعرصه ی اجتماع این رده دارج شود.
زنجیره هب ارزی «بسی دواهران» در کمک به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت را میتوان
شامل حجاب کامل اسلامی ،دانواده گرایی و مصونیت هویت انگارانه قلمدادکرد.
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مفصل بندی نقش بسیج خواهران

بسیج جامعه پزشکی
پزشکی را میتوان علب مراقبت از انسان نامید .بنابراین تا تعریف درستی از انسان نداشته
باشیب قادر به مراقبت از وی نگواهیب بود .انسان در دیدگاه اسلامی دارای دو بعد جسمی و
روحی است که طبیعت به بدن مادی او و غریزه و فطرت به روح او باز میگردد .اگرچه
انسان دارای دو جنبه طبیعی و فرا طبیعی است ،اما به این معنا نیست که این دو همسان و
مساوی است ،بلکه اصل انسان روح و فرع او که همواره پیرو اصل است ،بدن اوست
(جوادی آملی.)45 :7333 ،
همان طور که گفته شد ،انسان دارای دو بعد جسمی و روحی است .سلامتی هماهنگی و
تعادل ابعاد جسمی ،حسی ،روانی ،اجتماعی ،مذهبی ،عقلی و روحی است که فرد در حا ی
که بر امور محیط و زندگی دود مسلط است و توانایی سازگاری با تغییرات ایجاد شده را
دارد به سمت زندگی متعهدانه برای دداوند حرکت مینماید .انسان به عنوان یک وظیفه
دینی حرکت پویا و دائمی به سمت کمال تمامی این ابعاد را دارد (جوادی آملی:7333 ،
)33
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حال با توجه به آنچه مطرح گردید نقش بسی جامعه پزشکی در اعتلای ا گوی اسلامی
ایرانی پیشرفت ،فراهب کردن سلامت جسب و روان برای افراد و کنشگران این مقو ه
میباشد تا بتوانند در این راستا امورات را به نحو احسن به پیش ببرند.
بسی جامعه پزشکی از مفصل بندی بردی نشانههای «پرستاری حکیمانه» و «بهبود محیط
فعا یت» حاصل شده است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «سلامت»
تاکید بیشتری دارد و چاره جویی پروراننده را یاد آور میگردد« .حکمت»« ،فطرت» و
«جسب و روح» از دالهای شناور این گفتمان (در کنار دال کانونی «سلامت») محسوب
میشود .در این قشر توجه صرف به جسب و سلامت غیر حکیمانه میبایست به عنوان «اغیار
گفتمانی» از عرصهی اجتماع این رده دارج شود .زنجیره هب ارزی «بسی جامعه پزشکی»
در کمک به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت را میتوان شامل سلامت مذهبی ،سلامت
اجتماعی و عقل و قلب سلیب قلمداد کرد.

مفصل بندی نقش بسیج جامعه پزشکی

بسیج جامعه مهندسی
بهره گیری از ا گوهای اصیل اسلامی ایرانی با بنمایه طراحی قوی ،سبب ساز پیشرفت
حداکثری معماری ایرانی دواهد گردید .هدف بسی جامعه مهندسی ،تحلیل و به کار
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گیری سنتهای پیامبراسلاد (ص) در سادتار فضایی دانههای ایرانی ،جهت به کار گیری
در معماری مسکن معاصر و در نهایت پیشرفت طرح معماری مسکن معاصر با انطباق
حداکثری با ا گوهای اسلامی ایرانی ،میباشد.
سنتِ معماری ایرانی و اسلامی از مفاهیب جاودان ا هی و تعا یب روح بگش اسلامی و
آموزههای معنوی به عا یترین شکل ممکن سود میجوید (مهدوی نژاد .)53 :7333 ،مراد
از سنت در معماری سنتی ایرانی-اسلامی؛ عبارت از اصول و ارزشهایی است که او ًا
ًًریشه در اعتقادات و باورهای آسمانی و معنوی ایرانیان داشته و ثانیاً بدون انقطاع تاریگی
در اثر ممارست و حقیقت جویی و نوگرایی ایرانیان در تماس با سایر تمدنها بر پایه جهان
بینی اسلامی -ایرانی و در بستر فرهنگ و با پویایی و تکامل دائمی ،هدایتگر و راهنمای
پدیدآورندگان آثار برجسته معماری و شهری بوده و ثا ثاً ًًمی توان به عنوان اصو ی ثابت
از آنها یاد کرد (نقی زاده.)30 :7313 ،
بسی جامعه مهندسی از مفصل بندی بردی نشانههای «سنت معماری» و «عمران معطوف
به طبیعت» حاصل شده است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «هنر
قدسی» تاکید بیشتری دارد و شهر اسلامی-ایرانی را یادآور میگردد« .فرهنگ سکونت»،
«شهرسازی مقدس» و «توجه به محیط زیست» از دالهای شناور این گفتمان (در کنار دال
کانونی «هنر قدسی») محسوب میشود .در این قشر معماری غربی و هنر یبرا یستی
میبایست به عنوان «اغیارگفتمانی» از عرصهی اجتماع این رده دارج شود .زنجیره هب
ارزی «بسی جامعه مهندسی» در کمک به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت را میتوان شامل
توجه به حریب دصوصی ،حفظ سادتمان سنتی شهر و صرفه جویی در استفاده از مصا ح
قلمداد کرد.
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مفصل بندی نقش بسیج جامعه مهندسی

بسیج اصناف
یکی از عرصههای مهب در ساحت پیشرفت ،عرصه کسب و کار در منظومه اقتصاد و
تأثیر ادلاق و معنویت بر آن است .بنا بر آموزههای توحیدی اسلامی انسان موجودی
اجتماعی است .انسانها قسمت اعظب نیازها و احتیاجات دود را از طریق کار گروهی و در
اجتماع تأمین میکنند .اگر افراد جامعهای بتوانند کسب و کار و شغل مناسب به دست
آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها ،تواناییها و علائق آنها باشد ،زمینه برای نوآوری،
ابتکار ،رشد و پیشرفت دود و جامعه ،هب در ابعاد معنوی ،ادلاقی و سلوکی و هب ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به وجود میآید.
در زمینه ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،بسی اصناف وظیفه دارد کسب و کار را مطابق
با این مدل و ا گوی بومی پیشرفت پیش ببرد .در اینجا منظور از ا گوی اسلامی ایرانی
کسب و کار ،سرمشق یا چهارچوب و شیوه حرکت و عمل برای حصول به اهداف ترسیب
شده در عرصه اقتصاد ،کار و تو ید است که متناسب با سوابق فرهنگی ملی و موافق با روح
تعا یب دین ما است و میتوان نشان دین را از آن یافت.
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بسی اصناف از مفصل بندی بردی نشانههای «جوانمردی» و «احسان» حاصل شده
است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «برکت مال» تاکید بیشتری دارد و
فرهنگ کار مضاعف را یادآور میگردد« .سودمندی اجتماعی»« ،کمک به فقرا» و «کسب
حلال» از دالهای شناور این گفتمان (در کنار دال کانونی «برکت مال») محسوب میشود.
در این قشر ردوت و سستی میبایست به عنوان «اغیار گفتمانی» از عرصهی اجتماع این
رده دارج شود .زنجیره هب ارزی «بسی اصناف» در کمک به ا گوی اسلامی ایرانی
پیشرفت را میتوان شامل توجه به توحید محوری ،ادلاق گرایی و مراعات حقوق ما ی-
شرعی کسب و کار قلمداد کرد.

مفصل بندی نقش بسیج اصناف

بسیج هنرمندان
پرواضح است که بین هنر و فرهنگ رابطهای وثیق و وزینی وجود دارد .از این رو
هنرمندان میتوانند حاملان مهب فرهنگ بومی باشند و از فرهنگ وارداتی دوری گزینند تا
بتوانند در تکوین و تدوین ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت نقش مثمر ثمری را ایفا کنند .به
عبارتی در عملیاتی کردن ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط بسی هنرمندان باید به
بردی از ملاحظات توجه کرد ،بردی از آنها عبارت است از :توسط هنرمندان ایرانی
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طراحی شود ،برآمده از بطن نیازهای بومی باشد ،ارزشهای اسلامی در آن حاکب باشد و
برنامه ریزی برای پیشرفت باید به ابعاد مادی و معنوی به صورت توامان توجه شود.
بسی هنرمندان از مفصل بندی بردی نشانههای «هویت بومی» و «هنجارهای ادلاقی»
حاصل شده است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «سینمای انقلابی»
تاکید بیشتری دارد و روحیه دودباوری را یادآور میگردد« .ا گوی مثبتِ اسلامی»« ،عفت
حرفهای» و «مردد داری» از دا های شناور این گفتمان (در کنار دال کانونی «سینمای
انقلابی») محسوب میشود .در این قشر تجمل گرایی ،رواج بی بند و باری و مد مداری
میبایست به عنوان «اغیار گفتمانی» از عرصهی اجتماع این رده دارج شود .زنجیره هب
ارزی «بسی هنرمندان» در کمک به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت را میتوان شامل عدد
توجه به مدلهای غربی ،سینمای اسلامی و توجه به معنویات قلمداد کرد.

مفصل بندی نقش بسیج هنرمندان

بسیج ادارات
به د یل ماهیت مذهبی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران ،نهادها ،سازمانها و ادارات
مگتلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد تادت و تاز دشمنان اسلاد و انقلاب قرار
گرفت تا دواستگاه اسلاد مقدس و انقلاب شکوهمند را متز زل کنند .ذا با این تجارب و
تفاسیر مربوط به آن «بسی

ادارات» در راستای عملیاتی نمودن فرهنگ اسلامی در
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عرصههای متعدد و سازماندهی و تقویت و حمایت از نهادهای جمهوری اسلامی ایران،
متو ی اجرایی این امر مهب در کشور برآمد .بردورد با پدیدهی فساد اداری در راستای نیل
هر چه سریعتر به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز یکی از رسا تهای مهب بسیح ادارات
محسوب میشود.
بسی ادارات از مفصل بندی بردی نشانههای «وجدان کاری» و «رشد سازمانی» حاصل
شده است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «فساد ستیزی» تاکید بیشتری
دارد و روحیه دفاع از ارزشها و هنجارها را یاد آور میگردد« .نیروی انسانی قوی»،
«انگیزش نهادی» و «تکریب ارباب رجوع» از دالهای شناور این گفتمان (در کنار دال
کانونی «فساد ستیزی») محسوب میشود .در این قشر اهمال کاری ،عدد تقید به
مکانیسبهای اداری و رفاه طلبی میبایست به عنوان «اغیار گفتمانی» از عرصهی اجتماع این
رده دارج شود .زنجیره هب ارزی «بسی ادارات» در کمک به ا گوی اسلامی ایرانی
پیشرفت را میتوان شامل توجه به کیفیت امور پرسنلی ،تگصص محوری ومطا عه مستمر
قلمداد کرد.

مفصل بندی نقش بسیج ادارت
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بسیج سازندگی
پیشرفتهای علمی بشر در دهههای ادیر ،بعضاً سبب شده است که بشر دچار غرور
گشته و به جنگ طبیعت رفته و تلاش نماید تا همه مسائل و مشکلات را با عینک فنی-
مهندسی حل نماید .این دیدگاه سبب شد که در زمینه توسعه روستایی و تهیه طرحهای
عمرانی ،کشاورزی و منابع طبیعی نیز برنامه ریزی با ا به حاکب شود .در این رویکرد بدون
توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ و آداب و رسود مردد محلی و بهره برداران
از این طرحها وپروژه ها ،نسگههای را برای سازندگی و پیشرفت منطقه تهیه و به مردد و
مسئو ین محلی واگذار کردند.
بسی سازندگی با دقت و توجه کافی ،ضمن پی بردن به چنین مشکلاتی ،علل شکست
پروژههای عمرانی و سازندگی را با رویکرد جامع نگری و کل نگری مورد شناسایی قرار
داده و سعی کرده است دیدگاه توحیدی-اسلامی و بومی را در طراحی پروژهها حاظ کند.
بسی سازندگی از مفصل بندی بردی نشانههای «بود گرایانه» و «توسعه مشارکتی»
حاصل شده است .در میان همهی اقشار و ردهها ،این قشر از بسی بر «طرحهای عمرانی»
تاکید بیشتری دارد و مشارکت مردمی در این زمینه را یاد آور میگردد« .توسعه درونزا»،
«جامع نگری» و «کل نگری» از دالهای شناور این گفتمان (در کنار دال کانونی «طرحهای
عمرانی») محسوب میشود .در این قشر پروژههای وارداتی ،عدد تناسب فرهنگی-بومی و
نگاه با ا به پایین میبایست به عنوان «اغیار گفتمانی» از عرصهی اجتماع این رده دارج
شود .زنجیره هب ارزی «بسی سازندگی» در کمک به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت را
میتوان شامل توجه به سنتهای اجتماعی ،عمران در کنار توجه به حفظ محیط زیست و
عملِ علب محورانه قلمداد کرد.
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مفصل بندی نقش بسیج سازندگی

نتیجه گیری
بسی و اقشار و ردههای آن ،همانطور که در متن به تفصیل به آن پردادته شد به این
مسئله مقید بودند که اجماع بر اصول و قواعد ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت میتواند ایران
را به یک جامعه همه جانبه تبدیل کند .بررسی همهی اقشار نشان داد که جامعه جمع جبری
افراد به تنهایی نیست؛ بلکه گروههای انسانی و قشری به عنوان کانون توسعه ،پیشرفت و
جامعه پذیری محسوب میشوند .نشان داده شد که اگر اقشار و ردهها محتوای روابط
اجتماعی دود را مبتنی بر اصول سنتی اسلامی و ایرانی بنا نهند ،در آن صورت میتوانیب افق
نیل به پیشرفت با مدل بومی را نوید بدهیب.
به وسیله روش کیفی تحلیل گفتمان نشان داده شد مهمترین اقشار بسی که میتوانند
برای رسیدن به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت مثمر ثمر باشند ،چگونه باید گفتمان سازی
کنند تا گذار به توسعه درون زا و بومی را محقق سازند .وجه مشترک گفتمان سازی همه
اقشار این بود که روابط اجتماعی و پیشرفت محور باید مبتنی بر اصول دینی و سنتی
طراحی شود و تا امکان دارد از دیسیپلینهای مدرنیسب غربی فاصله گرفته شود .در این
مورد مشگص فرآوردههای عقلانی جامعه غرب و در رأس آن مدل توسعه ،سادتار و
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روابط محتوای جامعه را مطابق با دواستهای تمدن غربی طراحی کرده و استفاده از
ا گوهای آنها ،جامعه ما را به یک جامعه مادی و غیر دینی تبدیل دواهد کرد .اگر مدرنیته
در ا گوی صنعتی و تعریفی که از رفاه طبیعی انسان میکند پذیرفته شود ،در همه حوزهها
بایستی پذیرفته شود.
نیل به ا گوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند تبدیل ویژگیها و مشگصههای توسعه به
شادصههای کیفی و قابل کنترل است تا بتوان جهت حرکت برنامه و طرحها را با این
مقیاسها و سنجهها کنترل و بهبود آن را از دو تمردان مطا به نمود و ی با توجه به رقابتی
بودن دنیای امروز ،علاوه بر تلاش برای انطباق حداکثری ا گوی اداره جامعه با موازین و
آموزههای اسلاد ،بایستی ا گویی طراحی شود که قدرت رقابت با مدل توسعه غربی را نیز
در عرصه عمل داشته باشد ،امری که اقشار و ردههای بسی با تاسی از مشگصههای مذکور
میتوانند آن را محقق سازند.
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