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ا و عدالتـلگوي اسالميدرباره ايراني پيشرفت

»پيشرفت«تبيين

)هاي مقام معظم رهبري با تكيه بر ديدگاه(

 چكيده

نام» برنامه توسعه«يا» الگوي توسعه«گرچه در اسناد قانوني جمهوري اسالمي ايران بارها از واژه

الگوي«مقام معظم رهبري بارها از عبارت جايگزين،هاي اخير اما در سال،برده شده است

و بهره برده» پيشرفت علت اند ه مفهوم توسعهكاستييمعناوين انتخاب بار ارزشيا هاي يكي از

ا و از رسيدر خود دارد آنين جهت پ،دن به و ه با التزامات جامعهكداردييازهاينشيالتزامات

و سنخيرانياـياسالم پيبنابرا.ندارديتيهمراه نبوده بهين مفهوم مفهوم توسعهيجا شرفت را

اكو معتقدند اند ار گرفتهك به وسيه و فراعين مفهوم و الزم استختر ا تر از واژه توسعه بوده نيبه

س امر تيدر و تكامل سطح سياستگذارياملكر شانيا. شور توجه شودك تئوري جمهوري اسالمي

مسكمعتقدند  پيه در باير فهم دريشرفت بهكافتيد چهه يديلكياتهكن،ن اصليا. گرديمميدنبال

باكاست پيه و نهضت انقالبيايشرفت جامعه اسالميد متوجه بود . آغاز شده استيران با انقالب

تقب شانيا تقليدر ايح و تقلكنيد پيه نيد و غربكنديفرمامي ست به صراحتيشرفت شدنيه وابسته

نيپ ا.ستيشرفت بيبا مسين پيان در باير دكدر» شرفتيپ«و» عدالت«د دو اصليشرفت هم دهينار

پيفيدر تعر عبارتيبه.شوند بياز ميشرفت پكدارنديان و آنچهيعنيشرفتيه و عمل علم از لحاظ

و شرفت همهيپ،و مقصودميج مطلوب برسيجامعه الزم است به نتايكيا برايدر دن پيشرفت جانبه

د منظر معظماز.استيان نظام اسالمكدر همه ار و توسعه داراي تفاوتوله هاي مفهوم پيشرفت

و تضاد ميان عقالني اساسي ازجمله تفاوت مباني معرفت و مباني اخالقي، تقابل ي، مباني فلسفي

در توسعهو زيستن  و اخالقي بودن، تفاوت در نگاه به انسان، تفاوت و معنوي زيستن بار يافتگي

و معنايي  و فراموش كردن ارزشدوارزشي و ايجاد هاي معنوي مفهوم، غرق شدن در حيات مادي

درشكاف بين طبقات جامعه و، تفاوت ، ارزشيفراموش كردن اصول لزوم وجود آن، نگاه به عدالت

و اعتقادي جامعه، جهانو ايمان ديني،اخالقي و اقتضائات فرهنگي، تاريخي، مواريث بيني اسالمي

.استايراني 

تبيمقام معظم رهبر اياسالميشرفت بوميپين الگوين ضرورت تدوييدر ويرانيـ

بايپييمبنايها تفاوت پ شودمي آنچه موجباند، گفتهيتوسعه غربشرفت شرفتيالگوى غربى براى
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غربى به انسان با نگاه اسالم به انسان تفاوت نگاه جامعهاول در درجه باشد،افىكنايرانيا جامعه

،يخي، تاريط فرهنگيشرايران به اقتضاياياسالميمدل توسعه در جمهوربايدنيبنابرا. است

و اعتقادايموار اث و بهيامالً بومكمدليكمان مردميت او مختص .باشدرانيخود ملت

 مقدمه

مي در بادي امر به آن( توسعهرسد نظر و همهكيتماميبرا)با تأكيد بر ابعاد اقتصادي شورها

و همه تمايك مردم جهان،  راكيو معنويتوان ماد،تيل دارند تا ظرفيآرمان است شور خود

ديافزا و تير جامعه جهانش دهند و سرافرازيشورك،هاييو تواناهاتيامل ظرفكدر پناه قدرتمند

مس صورت در اين.داشته باشند بينيگزيجاير توسعه به معنيورود به بايسواديفقر با رفاه،

و مهارت، وابستگ تيفنيتخصص پيكنولوژكو و هيدر علوم مستلزم اصول اوليشتازيبا استقالل

دركاستيو نهاديارزشايازهتپيشو و استراتژ الب مدلقه ج توسعه به آنهايرايهايها

ن ديگر نبايديازسو. شودميپرداخته ميد ظاهريد براساس ش يكيانك، استنباط ل گرفتهكاز توسعه

پديو برمبنا دريآن و در مجموعهيكده توسعه تنها يو صنعتييربنايزيها از پروژهيا وجه

مريچيپينديه توسعه فرآكيدرحال. خالصه شود و چندوجهكده، . استيب

امستفاديمختلفيمعان1»توسعه«از واژهيدر حوزه علوم اجتماع و بر فين اساس تعاريشده

تب. انددهشگوناگون ارائهيها در عرصهيمتعدد جايآن را مترادفين توسعه گاهييدر نيگزيا

قبيميمفاه و گاه4»املكت«و3،»يترق«2،»رشد«لياز قبيميآن را همراه با مفاهيشمرده لياز

و نوسازيمدرن« يدر مبان» توسعه«در هر حال مفهوم واژه. اند ار گرفتهك به6»يسازيغرب«و5»يته

و در حوزه انسانشهير غربيو فلسفيركف يبا مبان...وي، اقتصاديشناخت، جامعهيشناخت دارد

دشرق به نحويو فلسفيركف و و اسالم اديعام ا. به نحو خاص متفاوت استيان آسمانيگر نياز

دريجهت فرآ و شرق نسبت به جوامعيمتفاوتيو هنجارياز بار ارزشيغربجوامع ند توسعه ي

ا.و اسالم برخوردار استيان آسمانياد ويژه به بيبا ، شدهحادثيآنچه در توسعه غربتماميانين

پعيناً نيساز ادهيقابل ه.ستيدر جهان اسالم ويگونه تالش عام، فراگچيالبته در غرب ر

بهيبرا شدهيزير برنامه ن توسعه تغيعمل و وي، اجتماعي، اقتصادياسيسير در ساختارهاييامده

1. Development 
2. Growth 
3. Progress 
4. Evolution 
5. Modernization 
6. Westernization 
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انتقاد از جهانشمول بودن1.دو قرن گذشته بوده استيحاصل تحول اجتماعيجوامع غربيفرهنگ

آكشورهااي توسعهالگوي  هم در مكاتب قرنهم در مكاتب قرن نوزدهم مانند مكتب تاريخي و لمان

و پسا نهادگرايي، پست جمله ساختارگرايي،بيستم از . اي طوالني دارد سابقه2گرايي توسعهمدرنيسم

روكشي براي ترويج شيوه» توسعه«گرايان معتقدند نگرش توسعهعنوان جديدترين ديدگاه، پسا به

و شيوه زندگ و واژگان اين پارادايم تفكر و حتي زبان و بايد درخصوص محتوا ي مدرنيته است

.بازنگري صورت گيرد

د مشياقتصاديهاهينظريگر ناتوانياز جهت درحال توسعهيشورهاكالتكموجود در حل

پ از مدتيتوسعه اقتصادهمحققان حوزيبرا آشيها ا. ار شده استكش : باره گفته شدهنيدر

پذيصاداقتيالگو« بيمورد ياقتصادهايدرحال توسعه همان الگويشورهاكشتريرش در

اكيدرحال. بازار بوده استيبر نظام اقتصاديو مبتنيشرفته صنعتيپ بهيه علت وجودن الگوها

و ساختارها درياجتماعينهادها مشيشورهاكمتفاوت الت آنهاكدرحال توسعه قادر به حل

اين و در بايستند جدكدين مورد انيميالمللنيبـيروابط اقتصاديشناخت چگونگيبرايوشش

فقيغنيشورهاك گيو 3.»ردير صورت

ايه نظرياز اشتباهات اولياريبس و مفاههيه فرضكشدينجا ناشيه اقتصاد توسعه از ازيها م

ويشوركيك بهيمعيهايژگيا منطقه خاص با و منحصر هن و بدون و تطبيچ تعديفرد بهيقيل

ويد و خصوصيژگيگر مناطق جهان با عهافتيات متفاوت انتقاليها بهيو . ار گرفته شده استك ناً

بيديازسو ايگر نتيو بعضاً دستاوردهايان اقدامات توسعهيحاصل بودن و در جهينامطلوب

بهييتض هركن باور را در اذهان نشاندهيايزودع منابع، باكه ويد در چارچوب مقتضيشور ات

محيمياقليها داده و به اجرا كردهياز توسعه را طراحيخود طرح خاصيو نهادي، انسانيطي،

دبه. بگذارد هيعبارت پيچ الگويگر تعياز و جهانشمول براييش مسيراهبرين شده ريجامعه در

.توسعه وجود ندارد

يك تعريف كلي، عبارت است از رشد اقتصادي همراه و تحوالت توسعه اقتصادي در با تغيير

بهويعبارت ديگر توسعه اقتصادي ابعاد كمبه. كيفي صورت كيفي تغيير در متغيرهاي اقتصادي را نه

در مكانيكي، بلكه به و زيستي را. گيرد برمي صورت ارگانيك در تعريف ديگري، توسعه اقتصادي

و همه و رفاه جامعه دانستههجانب ارتقاي فراگير 4.اند سطح زندگي

.1372باغيان، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، رشد نوين اقتصادي، ترجمه مرتضي قره سيمون، كوزنتس،.1
2. Post Development 

و بودجه، مركز مداركيغر بانوصا ترجمه علي،نيافتگي معماي توسعه ان،.پي ماتور،.3 و محمدقلي يوسفي، تهران، سازمان برنامه ي

و انتشارات، ـ اجتماعي ص 1376اقتصادي ،27.

و روش محمود متوسلي، توسعه اقتصادي مفاهيم، مباني نظري،.4 .1382انتشارات سمت، شناسي، رويكرد نهادگرايي
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علم اقتصاد، تعاريف گوناگوني ارائه شدهآاز اين فر اين رويكردهاي مختلف. است يند در متون

و محققان اين حوزه1،ها ذهنيت واحد، ريشه در پيشهبه پديد و اهداف گوناگون انديشمندان انتظارات

.دارداشاره از مقوله توسعه اقتصادي 

مي»تتحوال«توسعه را رشد اقتصادي توأم با2ير جرالد مي به تعريف و تحوالت را كند

و ارزش.1: كند تغييرات در دو حوزه جستجو مي و نهادها .تغييرات فني.2ها

هاي اجتماعي بندي ارائه كرده كه بسياري از فعاليت طبقه3در قالب همين تفسير، ويليامسون

فر. شود داخلي در حوزه مباحث توسعه را شامل مي را به چند سطح يند توسعه اقتصاديآوي

و تقسيم مي ها منوط در سطح اول، وقوع توسعه به ايجاد تغييرات بنياني در ارزش: كند تفكيك

به. شود مي و و هنجارها گيري هايي كه جهت طور كلي ارزش در اين سطح باورها، اعتقادات، رسوم

و وجوه رفتاري انسان مي فكري و اي پيشرهكنند تعالي يافته، يا حداقل جوه ها را تعيين برنده

هاي در واقع در اين دوره كه ممكن است صدها سال به طول بيانجامد، ارزش. يابند ارتقادهنده مي

و رادع توسعه به ارزش و ارتقا هايي پيش مانع مي برنده هاي بعدي، در دوره. دهند دهنده تغيير ماهيت

مي اين ارزش به ها ضمن تحول، شكل رسمي به خود و و صورت گيرند و مقررات، نظم قوانين

مي قانونمندي سه. كنند هاي الزم براي تسريع جريان توسعه را فراهم گانه شكل براي مثال قواي

مينگير مي و ضوابط اجراي قراردادها تثبيت و انگيزهنشو د، حقوق مالكيت هاي محوري برايد

و انجام سرمايه و ظهور نوآوري گذاري انباشت سرمايه به ها ميوجو ها بعدي اينهمرحل. آيدد

ميآفر و قوانين مكانيكي .دنياب يند، مقطعي است كه قوانين اقتصادي، كاركردي نزديك به قواعد

و پيش به و هاي اقتصادي در چارچوب مدل بيني پديده عبارت ديگر تبيين، تحليل هاي نئوكالسيك

ن در اين مرحله ارزش. هاي رايج قابل انجام است صورتبندي و هادهاي ارتقا يافته در جامعه، ها

و تحقق اهداف آن برنامه آميز برنامه اجراي موفقيت ها را تا حد زيادي تضمين هاي توسعه را ممكن

فر. كنند مي ميآدر اين نگرش توسعه را و نهادي، يندي تعريف كنند كه در آن تحوالت ارزشي

و توسعه شتا زمينه ميهاي الزم را براي كاركرد اقتصاد بازار 4.آورد بان صنعتي فراهم

و سرمايه و توجه خاصي كه بر عامل انساني گذاري در منابع انساني دارد، آمارتياسن با تأكيد

 
1 .Preconceptions 
2. Gerald Meier, 1995. 
3. Oliver E. Williamson, 2000, p. 597. 

.1382متوسلي،.4
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مي تفسير ويژه از. دهد اي از توسعه ارائه و2ها قابليتافزايش1:از نظر وي توسعه عبارت است

وها عبارت ديگر اقداماتي كه توانمندي به3.ها بهبود استحقاق ي انسان را در ابعاد مختلف عمق

و شرايط كاهند گسترش دهد عوامل پيش و برعكس، اقدامات هاي انسان، توانمنديهبرنده توسعه

ميهعوامل بازدارند ازهوجه ديگر اين تفسير، گستر. شوند توسعه محسوب يك فرد حقوقي است كه

و در مقاطع مختلف زندگي، در ابعاد گوناگون  و مانند اينهاسيا(بدو تولد از) سي، اجتماعي، فرهنگي

يك ها يا تحقق استحقاق توسعه اقتصادي نيز با همين برخورداريهو درج استآن برخوردار ها در

.شود جامعه سنجيده مي

و نوآوري خالقيت ديدگاه مهم ديگر كه بر مي ها ورزد، هر نوع تحول هاي انسان تأكيد خاص

و اختراعي چشمگير را كه نقطه عطف در تار در شدهيخ بشر يا موجد اكتشاف و فصل نويني را

نش مقابل انسان و فقط و فراهمئها گشوده است فقط شرايط ساختنت گرفته از تفكر آزاد انساني

و نوآوريو ظهور  مي نبوغ ت. كند هاي فردي تلقي غييري ولو بنابراين، در اين ديدگاه هر روند يا

و رشد بايد شود؛ مثبت، توسعه محسوب نمي بلكه براي تحقق يافتن توسعه، آستانه معيني از تحول

 اختالالت غيرپيوسته شومپيتر4)1963( شود كه در اين ميان به مدل جهش اقتصادي روستوظلحا

ميو نظريه5)1934( را اين نظريه. كردتوان اشاره هاي ديگر پردازان اصوالً جريان عادي زندگي

و مي همچون حركت در يك چرخه و سازگاري با امر توسعه پندارند كه هيچ دور بسته گونه سنخيت

و توسعه در اين ديدگاه، فر يك حد آستانهآندارد و شرط ايجاد جهش، رسيدن به يندي است جهشي

.است

و در يك نگرش ساده مي تماميتوسعه در سه جوامع، به وضعيتي اطالق شود كه حداقل،

و خدمات تداومولين هدف، امكان دسترسا: هدف يا شرط را محقق گرداند بخشي بيشتر به كاالها

و پوشاك است در اين راستا نه فقط افزايش كميت اين كاالها مدنظر. حيات انسان مانند غذا، مسكن

و افزون است، بلكه توزيع گسترده دومين هدف، افزايش. تر بين آحاد جامعه نيز بايد تأمين شود تر

ز و استانداردهاي و بهرهسطح درآمدهاي باالتر، نه تنها. ها از مواهب مادي است مندي انسان ندگي

و درمان مطلوب با درصد اشتغال باالتر، بهداشت و توجه كيفيتتر، آموزش تر، تأمين امنيت بيشتر

مي به ارزشتر فزون و انساني را كه به پيشرفت زندگي مادي كمك و هاي فرهنگي كند، بلكه احترام

ميعزت نفس  هم در سطح ملي القا و سومين هدف كه غايتي كامالً. كند بيشتر را هم در سطح فردي

و انتخاب كيفي است عبارت است از گسترش دامنه گزينه و ملل در زندگي؛ ارتقاي ها  هاي افراد

1. Sen, Amartya; “Development: which way Now?”, Economic journal. 1983, pp. 754-757. 
2. Capabilities  
3. Entitlements  
4. Rostow et al., 1963. 
5. Schumpeter, 1934. 
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ها؛ رهايي از هر نوع ها؛ برابري در مقابل قانون؛ رفع تبعيض حقوق مدني افراد؛ آزادي انديشه

و مواردي از اين قبيلقيدوب و بردگي بر وجه اين هدف به مقوله توسعه عالوه. ندهاي وابستگي

يك كشور(دروني  يك وجه بيروني)داخل بهمي) بين كشورها يا در جامعه جهاني(، و آن را بخشد

از. كند منشوري چندوجهي بدل مي و انتظارات فراگير شايد انتخاب چنين خصوصيات چندگانه

و مسير حركت در راستاي براياي صادي است كه طراحي برنامهتوسعه اقت نيل به آن را دشوار

ميو توسعه اقتصادي را پرپيچ .كندخم

هاي متعددي درباره آن صورت گرفته، انگيزه يا نياز در همين رابطه يكي از نيازها كه پژوهش

و پيشرفت است مي يافته. به توسعه انده هاي پژوهشي نشان . ين نياز در افراد تفاوت داردد كه سطح

ب و پيشرفت خود و براي موفقيت ه سختي در برخي از افراد انگيزه پيشرفت در سطح بااليي است

و رقابت مي در تالش و رقابت از خود نشان كنند؛ حالي كه برخي ديگر، انگيزه چنداني براي موفقيت

و ان1وروم. دهند نمي مينشان داد كه افراد با توانايي باال توانند موفق باشند؛ گيزه پيشرفت زياد

و انگيزه پيشرفت پايين، موفقيت چنداني به كله. آورند دست نمي درحالي كه افراد با توانايي باال مك

يافتهه اقتصادي در كشورهاي كمترتوسعهنظريه انگيزه پيشرفت را براي مطالعه توسع) 1961(لند

سا وي در پژوهش. كار برد به و.1له خود دريافت كه هاي چندين در ميان كشورهاي پيشرفته

و توسعه هاي باستاني با بررسي ادبيات فرهنگ.2يافته سطح باالتري از انگيزه پيشرفت وجود دارد

به نشان داد افزايش انگيزه پيشرفت در 2.دنبال داشته است آن كشورها، توسعه اقتصادي را

كارآفرين با توانايي فناوري باال، انگيزه پيشرفت بااليي در پژوهشي ديگر نشان داد افراد3كوميوس

و اسپنسر. دارندنيز  رفت باال، در نشان دادند كه افراد داراي انگيزه پيش4در پژوهشي ديگر مودي

كم .مستلزم كار مداوم است،موفقيت زيراتر غيبت كمتري در كار دارند؛ انگيزه مقايسه با افراد

بر هاي گونه كه از يافته آن و جامعه تا حدود زيادي زيرميپژوهشي و پيشرفت فرد آيد، موفقيت

و پيشرفت بايد سعي كند از  نفوذ اين ويژگي است، لذا مسلم است كه هر كشور خواهان توسعه

و تبليغات، اين نياز را به شكل طبيعي به افراد جامعه  و پرورش تا كندالقاطريق سيستم آموزش

و تجلي اي همگاني، انگ گونه به و رفتار افراد بروز و پيشرفت در انديشه .يابديزه تالش

و پيشرفت و مهم در ايجاد دگرگوني همواره يكي از سؤال،چگونگي ايجاد توسعه هاي اساسي

پهكيزمانو تحول تكاملي جوامع بوده است،  و م شرفتيسخن از توسعه ميبه ينوعديآيان

و توسعه همهيپ مت شرفت پيعبارتبه.شودميبادر جانبه به ذهن و شيافزايبه معن شرفتيتوسعه

1. Vroom, 1960. 
.1382متوسلي،.2

3. Komives, 1972. 
4. Moody & Spencer, 1981. 
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اميگسترش ارتباطات اجتماع،يآزادت،يامنيارتقا،و رفاهيمند سطح بهره ياجتماعكان تحركو

افقيعمود بهيو ساكجامعهيها ارزشمعطوف پيه در علميه تيشرفت يدگرگون،يكنولوژكو

سيصنعتـياقتصاديو مهندسيش، ساماندهآموزو در نظام بهداشت، درمانياملكت وياسي،

.جامعه استيفرهنگ

رسيبنابرا افقين پيزندگـمطلوبيها دن به شاـ شرفتيهمراه با يبه مهندسيا ستهيبه نحو

نيريو مد با است ازمنديت بايد مدليو ملينيديها ارزشمتناسب .دشونيو تدويطراحيو

برنياهيته هدف از بهيرسگزارش، مفهوميجابه» شرفتيپ«مفهوميريارگك ضرورت

به» توسعه« پيريارگك است، درخصوص بهيواژه پيجا شرفت دريواژه توسعه عمق مفهوم شرفت

ايبعد اسالم رسيرانيو ردهكمشخصيدن به آن را در ابعاد مورد نظر مقام معظم رهبريو نحوه

ايهاتيو اولو و تصميگميمتصيشان را برايمورد توجه بميران پيسازان ش شفافيش از

قانون)1(در ماده كه صراحتاً شرفتيپيرانياـياسالمين الگويبا توجه به لزوم تدو. سازديم

تا قواگذاشته شده است تا با همكاري ساير آن برعهده دولتبرنامه پنجم توسعه، وظيفه تدوين 

دكيو با تأ1ب به مجلس شوراي اسالمي ارائه دهدتصوي برايپنجم توسعه برنامه سال سوم پايان

ارهبر انقالب جانبه از منظر شرفت همهيپ بر سعيدر و تمايزات دو نوع نگاهبهشدهين گزارش داليل

آن در جنبه پيشرفت بررسي مفهومو ضرورت  .پرداخته شودهاي مختلف

 مفهوم توسعه از منظر مقام معظم رهبري

مي» توسعه«معظم رهبري در خصوص واژه با بررسي نظرات مقام شويم كه ايشان ضمن متوجه

و شنوندگان، مفهوم چندان روشني نمي» توسعه«اينكه مفهوم  : دانند را از نظر گويندگان

هم از نظر مردم. فرضاً ما شعار عدالت را در جامعه به شعار توسعه تبديل كنيم« البته توسعه

 
و فرهنگي)1(ماده.1  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي

ـ ايراني«با همكاري ساير قوا دولت موظف است و بالندگي انسان» الگوي توسعه اسالمي و كه مستلزم رشد و عدالت ها بر مدار حق

ب دستيابي به جامعه و تحقق شاخصر ارزشاي متكي و انقالبي و اقتصادي باشد را تا پايان سال هاي اسالمي هاي عدالت اجتماعي

و  اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسالمي مبناي. شوراي اسالمي ارائه دهدتصويب به مجلس جهتسوم برنامه تدوين

و برنامه مي تهيه برنامه ششم .گيرد هاي بعدي قرار

ـ سه دبيرخانهتبصره و رؤساي قواي گانه كشور موظفند با اتخاذ تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود

.د تهيه آن كمك كنندسازوكارهاي الزم در هر قوه به فرآين

و فرهنگي مقام معظم رهبري راجع به سياست 21/10/1387مورخ ابالغيه هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي

ساله آينده، اقدامات اساسي براي انتظار دارم در دوره پنج:جمهوري اسالمي ايران خطاب به رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

ت ـ اسالمي،تدوين الگوي و بالندگي انسان وسعه ايراني و دستيابي به جامعه كه رشد و عدالت هاي اي متكي بر ارزش ها بر مدار حق

و تحقق شاخص و انقالبي سه اسالمي و اقتصادي در گرو آن است، توسط قواي . گانه كشور صورت گيرد هاي عدالت اجتماعي

تب مشاركت جدي انديشه و دانشگاه در و اقتضائات آن نقشي تعيينوران حوزه .كننده در اين امر دارد يين مقوله عدالت
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و شنوندگان، به آن شعار اين پيام يا اين شعار. مفهوم چندان روشني نيستو از نظر گويندگان

1.»كه در اين توسعه، عدالت در نظر گرفته شده باشدتبديل شود، بدون اين

و براي آن مفاهيمي از قبيل همواره اين مفهوم را به چالش كشيده و پيشرفت«اند ذكر» ترقي

و ويژگيايشان در راستاي تبيين توسعه در معناي. اند فرموده هاي غربي كردن، برخي خصوصيات

و سلطه يافته در غرب را برمي كشورهاي توسعه و از نظام سلطه و شمارند گري آنها، استعمار

آن جهت يگيري ميها و ايشان قائل به تقسيم. كنند اد و توسعه نيافته بندي كشورها به توسعه يافته

مي نيستندجهان سوم  :فرمايندو

جوانان كشور است كه جمعيت بزرگي را در كشورمان تشكيل خطاب به همهاما اين سخن«

بي. دهند مي و فرهنگي عالم نگاهي ندازد،اآن سخن اين است كه امروز هركس به جغرافياي سياسي

هاي سلطه تشكيل شده است؛ آن حقيقت اين است كه امروز جهان از قطب. كند حقيقتي را مشاهده مي

كه مجموعه يك نظام سلطهربر هايي هم متأسفانه . اند جهاني را در اين دوران به وجود آورده وي

از است كه بعضي از كشورهاي دنيا سلطه ايننظام سلطه چيست؟ نظام سلطه و بعضي گر

و جنوب. پذيرند كشورهاي دنيا سلطه رسم بر اين است كه امروز كشورهاي جهان را به شمال

ي. كنند تقسيم مي و كشورهاي جنوب يعني كشوكشورهاي شمال  رهاي مثالًعني كشورهاي ثروتمند

و كشورهاي رو به توسعه فقير يا كشورهاي توسعه هم تقسيمات ديگري در دوره. يافته هاي قبل

و دنيا را به بخش. كردند مي سه من در آن زمان كه شوروي سابق هنوز بود گانه تقسيم هاي

ر مي يك مجمع جهاني اين حرف هم كه شورويكردند، در و قطبا زدم؛ امروز هاي اي وجود ندارد

مي. متضاد قدرت در دنيا به آن صورت نيست، همان عقيده را دارم دوگانه گذرد، اين هر چه زمان

و آن حرف اين است كه جهان دو بخش دارد حرف بيشتر تأييد مي يكيك بخش سلطه: شود گر،

هاي طبيعي برخوردار باشند؛ ايي نيستند كه از ثروتكشوره گر لزوماً بخش سلطه. پذير بخش سلطه

روي بر كشورهاي آفريقايي. كشورهايي نيستند كه همه فقير باشند پذير هم لزوماً بخش سلطه

مواد هست،در آنجا الماس. كنند درياهايي از منابع طبيعي بسيار الزم براي مردمانشان زندگي مي

آنهاست؛ مالمتعلق اين ثروت طبيعي. يا اشتياق دارد كه بشر به آن احتياج هستمعدني بسياري 

مي بنابراين فقير نيستند؛ اما ابزار سلطه از اين جادوگري يك ملت فقير را به صاحب ها بسيار كند؛

ملت ثروت كالن تبديل مي هاي بزرگ طبيعي برخوردارند، به كشورهايي هايي را كه از ثروت كند؛ اما

مي كه به نان شبشان محتاجند، در بسياري از مناطق آسيا، در امروز در آفريقا،! نمايد تبديل

ملت مريكاي التين، در خود اروپا، از اينآمناطق بسياري از  اين تقسيم دوگانه است؛. هستندها گونه

 
.15/11/1381،سيماوبيانات در ديدار مديران صدا.1
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مي هاي سلطهيك بخش، قدرت يك بخش، سلطه گرند كه در كشورهايي حكومت من. پذيرند كنند؛

سعيشان بر هستند پذيرند؛ نه، كشورهايي گر نيستند، سلطه كساني كه سلطه خواهم بگويم همه نمي

 گران را نپذيرند؛ اما اگر بتوانند، بيشتر در جنبه سلطهو سلطهي نكنندپذير اين است كه سلطه

مي كنند؛ يا اگر بتوانند، در جنبه اقتصادي از تسلط بيگانه فرار مي گريزند؛ سياسي از تسلط بيگانگان

سلطها در جنبام اين واقعيتي است كه بايد انسان آن را درست. اند گران را پذيرفته سلطههفرهنگي،

1.»تواند به نتيجه برسد كس نمي ها هيچ با انكار واقعيت. درك كند

هم«: فرمايند در جاي ديگري درخصوص استعمار مي هم . طور استيندر سطح جهانى

ملتـ هستخ بشر در يكى دو قرن اخير كه لكه ننگ تاري-ها استعمار ملت ها انجام به نام پيشرفت

و ها، فرانسوى ها، پرتغالى ها، هلندى انگليس. استعمار يعنى نوسازى. گرفت ها در نقاط مختلف آسيا

و  دزدي كردند، ها را تصرف كردند، سرزمين كردند،ها را قتل عام مريكاى التين رفتند بومىآآفريقا

.استعمار،نوسازى، پيشرفتزير نام زار فاجعه به وجود آوردند؛هخيانت كردند، 

هم همين اين همه تجاوز، اين همه. بود در دوره بعد هم كه نواستعمار پديد آمد، باز

چهآچه- هاى امنيتى كشورهاى غربى افروزى، اين همه كودتا كه به وسيله سرويس جنگ مريكا،

و چه غير  و توسعه زير، همه انجام گرفته-اينهاانگليس و تحول و پيشرفت پرچم تجددخواهى

و عراق جلوى االن شما همين،انجام گرفته ها آمدند وارد عراق مريكايىآ. چشمتان استافغانستان

راشدند براى اينكه دنياى  بهدنياى آزادى، دمكرا،نوئي و توسعه را براى مردم عراق وجود سى

خب. بياورند -ىِ عراقيهاى كودتا شايد در طول دوران حكومت!ر استشما ببينيد االن در عراق چه

مي مريكايىآدست از دارند محنتى را كه امروز مردم عراقـكه آخرينش صدام بود كشند، تا حاال ها

مي. تحمل نكرده باشند و مرد عراقى تحقير مي مريكايى چكمهآجوان. شوند زن گذارد پشت اش را

يك جوان عراقى؛ چرا؟ چو ميگردنِ مين از خيابان عبور و به او مشكوك شده؛ او را خواباند كرده

و بچه ميو جلوى چشم زن را جلوى چشم مرد]زن[يا مرد. دهد اش، صورتش را به خاك فشار

ونز خانه كتك مي و پيشرفت نجات ملت عراق تحت عنوان ند؛ مردها زن خانه را به اسم توسعه

هم هميندر افغانست. كنند بازرسى بدنى مي 2.»طور است ان

 كه واژه توسعه طي زمان مورد سوءاستفاده كشورهاي غربي قرار گرفته استله قائلند معظم

:به عبارتي

يك طرف مورد چنين سوء استفاده« مايها پس نام توسعه از و در زمان خود ى در طول تاريخ

و در كشور خود ما انجام گرفته است ه. در سرتاسر دنيا مقابل، كسانىم در نقطهاز يك طرف
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و تحولى مخالفت كرده بوده و هستند كه با هر نوع نوآورى اند؛ به اسم اينكه اين سابقه ندارد، اين اند

. اند را بد معنا كرده» شرّ األمور محدثاتها«حديث. دانيم، به اين مشكوكيم شناسيم، اين را نمي را نمى

و بدون نوآورى زندگى بشر معنا پيدا نميبا اينكه نوآورى سنت تاريخ است؛ سنت طبي كند؛ عت است

1.»اين دو گرايش متضاد وجود داشته است. اما اينها مخالفت كردند

در. از راه استعمار آمده است- تقريباً به طور عموم-در جوامع غربى« ثروتى كه انگلستان

ب و نوزدهم پهقرن هجدهم و و توانست به وسيله آن ثروت و طالى نقد، سياست دست آورد ول نقد

ب خودش را بر كل و مناطق ديگر سيطره بدهد، ها از استعمار خاطر پولى بود كه انگليسىهاروپا

و عمدتاً شبه قاره ب كشورهاى شرقى و دست آورده بودند؛ شبه قارهههند و كشور سيام سابق هند

عه كنيد، مطالعه كنيد؛ واقعاً در يكى دو شما به تاريخ مراج! كشورهاى آن منطقه را غارت كردند بقيه

را شود گفت كه اينها با هند چه كردند؛ انگليسى كلمه نمي و ثروت آن منطقه كه-ها ثروت هند را

پر منطقه آب- ثروتى بود بسيار و همه رفت توى خزانهيلمبو مثل يك انار وى فشردند دولت انگليس

يك ثروتمند اين ثروت. شود اين ثروت از كجا آمد يگر سؤال نميد! كشور انگيس تبديل شد به

ميوخ! احترام دارد كند؛ اما در كشورى كه استعمار را حرامب پيشرفت در اين كشور يك معنا پيدا

مي مي مي داند، استثمار را گناه مي داند، غارت را ممنوع داند، تجاوز به حقوق داند، غصب را حرام

و گرفتن مال ديگران را  ميديگران بنابراين. داند، پيشرفت يك معناى ديگرى پيدا خواهد كرد ممنوع

يك كشور  و فلسفى، در تعريف پيشرفت در و تفكرات اصولى مبانى معرفتى، مبانى اخالقى

يك مطلب. كننده است تعيين 2.»اين هم

يك جامع«فرمايندو در ادامه مي و دارايبهروهآنچه مهم است، اين است كه در رشد

كهانآرم و دنيايي، اگر يك جريان متنفذ فرهنگي وجود داشته باشد و اجتماعي هاي واالي علمي

و فالح خواهد رسيد؛ اما اگر تالش و صالح و حركت اين جامعه را هدايت كند، اين جامعه به خير ها

و معنوي در جامع و توسعهيك چنين جريان فرهنگي ديني الهي ته علمي وجود نداشهدر حال رشد

ميهشود كه شما امروز در جوامع پيشرفت باشد، نتيجه همان چيزي مي . كنيد غربي داريد مشاهده

هم بيشتر است و عدالت و انسانيت 3.»هرچه پيشرفت بيشتر است، دوري از صالح

مي،داري غرب دنياي سرمايه«: معظم له معتقدند كه .تكند كه جامع نيس مكتبي را معرفي

م به ازعبارتي اغلب را. طور است داري غرب هم، همين جمله مكتب سرمايهكاتب بشري، يك طرفش

مي آن طرفي كه انسان. اند ديده و علم و ثروت و رشد مادي و پيشرفت و تالش كشاند، ها را به كار
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و درست هم بوده است ديده . اند اما طرف ديگرش را نديده. اند

يك مكتب، اين است كه هم و يك مجموعه اال اگر يك مكتب،و. عوامل در آن جمع باشدههنر

مي فقط جهانگيري منابع طبيعي را خوب. تواند نگهدارد تواند فتوحات كند؛ اما نمي اش خوب باشد،

مي. تواند حفظ كند؛ ولي از حفظ منابع انساني، ناتوان است مي تواند بدهد؛ اما در دادن رشد مادي

ميباالخره، مساوات. ماند رشد معنوي مي المثناي تواند برقرار كند؛ ولي نهايتاً را در بين آحاد مردم،

1.»شود مكتب كمونيسم مي

اي را واژه» در حال توسعه«شويم كه واژه در ادامه بررسي بيانات ايشان متوجه مي

مي تعارف و معتقدند كه در زمينه توسعه آميز .برد تقليد ره به جايي نمي،دانند

ر« بهچرا ايران بايد در قرار- نيافته يعني توسعه-اصطالح در حال توسعه ديف كشورهاي

عقب يك تعبير تعارف» در حال توسعه«بگيرد؟  و توسعه آميز است؛ يعني و. نيافته مانده مگر ذهن

علم پيشتازند، كمتر است؟  و قدرت فكري ما از كساني كه امروز دويست سال در دنياي استعداد

آنها از لحاظ علمي دويست سال از ما جلوترند؛ اين گناه پادشاهان است؛.بينيد كه كمتر نيست مي

هاي پليدي است كه بر اين كشور حكومت كردند؛ گناه گناه نظام ديكتاتوري است؛ گناه خاندان

مي. خاندان پهلوي است و بايد در اين كشور حاكم و شما داريم بود، همين احساسي كه امروز من

و خفه كردنديك روز آن را كوبيدن هاي نشانده چرا خفه كردند؟ چون رؤساي اين كشور، دست.د

و رشد كند؛ نمي خواستند اين كشور اين هايي بودند كه نمي همان قدرت خواستند اين طور حركت

و مجاني را از دست بدهند تواند وسايل خانه اگر صاحب خانه بيدار باشد، دزد نمي. منبع ثروت مفت

ج و ببردرا جلوي چشم او و پايش را ببندند؛ يا بايد صاحب. مع كند خانه را خواب كنند، يا بايد دست

و قدرت هم داشته باشد، مگر به دزد اجازه مي و پايش باز باشد دهد؟ واال اگر بيدار باشد، دست

و حركتي در راه مالك شدن كساني كه مي و پايش بسته باشد خواستند ايراني خواب باشد، دست

و را. ثروت طبيعي خود نكند، آمدند كساني را در رأس اين مملكت گذاشتند موجودي رضاخان

و انگليسي وچند پنجاه. مريكا بر اين مملكت گذاشتآها گذاشتند؛ محمدرضا را اتحادي ميان انگليس

و معوق گذاشتند ترين فرصت سال اينها اين مملكت را در درخشان از. هاي جهاني معطل نه فقط

مي.و امنيتي، بلكه از لحاظ فرهنگي نيز ما را عقب نگه داشتند لحاظ سياسي گويم تهاجم من كه

ميا فرهنگي، عده خيال. پسري موهايش را تا اينجا بلند كند كنند مراد من اين است كه مثالًي خيال

بي. تهاجم فرهنگي اين نيستهلئمس. جا مخالفم كنند بنده با موي بلند تا اين مي و فساد بندوب البته اري

اين است كه اينها در طولازتر هاي تهاجم فرهنگي است؛ اما تهاجم فرهنگي بزرگهم يكي از شاخه

و باور ايراني تزريق كردند كه تو نمي سال و تواني؛ بايد دنباله هاي متمادي به مغز ايراني رو غرب
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م انساني، در علوم طبيعي، در االن شما اگر در علو. گذارند خودمان را باور كنيم نمي. اروپا باشي

و و در رياضي شدهيك نظري ...فيزيك و نوشته هعلمي داشته باشيد، چنانچه برخالف نظريات رايج

ميا دنيا باشد، عده ميي و فالني است؛ حرفهگويند حرف شما در اقتصاد، مخالف با نظري ايستند

و كالمآن يعني. فالني استهشناسي، مخالف با نظري شما در روان طوري كه مؤمنين نسبت به قرآن

و وحي الهي اعتقاد دارند، اينها به نظرات فالن دانشمند اروپايي همان اندازه يا بيشتر اعتقاد  خدا

مي،جالب اينجاست كه آن نظريات! دارند و منسوخ مي كهنه و جايش نظريات جديدي آيد؛ اما شود

مياينها همان نظريات پنجاه سال پيش را به  و يك دين در دست يك متن مقدس هاده! گيرند عنوان

ده سال است كه نظريات پوپر در زمينه و و منسوخ شده و اجتماعي كهنه ها كتاب عليه هاي سياسي

هايي پيدا شدند كه با ادعاي فهم فلسفي، هاي اخير آدم اند؛ اما در سال نظريات او در اروپا نوشته

پ هاي متمادي است كه نظريات حاكم بر مراكز اقتصادي سال! وپرشروع كردند به ترويج نظريات

و حرف ميا هاي جديدي به بازار آمده است؛ اما عده دنيا منسوخ شده خواهند طراحيي هنوز وقتي

ميهاقتصادي بكنند، به آن نظريات كهن يكي اينكه مقلدند، دوم: اينها دو عيب دارند! كنند قديمي نگاه

بيكه از تحوالاين يك كتاب خبرند؛ همان متن خارجي را كه براي آنها تدريس كردهت جديد اند، مثل

و امروز به جوان خود نگه داشتههمقدس در سين مي اند كشور ما مهد فلسفه است، اما. دهند هاي ما

1.»!كنند براي فهم فلسفه به ديگران مراجعه مي

و پيشرفت« و رشد و امثال يك دسته كساني هستند كه توسعه و آزادانديشي و ميدان رقابت علم

مي اينها را مي مي خواهند، اما راه آن را در تقليد مطلق از الگوهاي غرب جستجو ره چنان«كنند كنند؛ فكر

اقليتي در دنياي امروز، كه عبارتند از كشورهاي رهروان چه كساني هستند؟ فعالً.»رو كه رهروان رفتند

و كشور و بعضي از كشورهاي پيشرفتآهاياالت متحد غربي؛ شامل اروپا 2.»ديگرهمريكا

و عدم تقليدي بودن برنامه در امر در جاي ديگري در اهميت توجه به خصوصيات هر كشور

: فرمايند توسعه مي

و فرهنگي« البته برنامه خصوصياتي دارد؛ بايد منطبق بر خصوصيات جغرافيايي، تاريخي

يك چيز تقليدي نيست ورهاي ديگر نميكشهاز برنام. كشور باشد اينكه فالن. شود تقليد كرد؛ برنامه

هم از اين راه برويم، غلط است و موجودي. كشور از اين راه به توسعه رسيد، پس ما بايد امكانات

و زمينهو توانايي و راه انتخاب شود ها در. برنامه، فقط اقتصادي محض نباشد. هاي كشور محاسبه

و اخالق بايد حتماًبرنامه، فر فقط رشد اقتصادي مورد تكيه نباشد؛. ديده شود هنگ، امنيت، معنويت
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شد در چارچوب سياست 1.»هاي كالني باشد كه عرض

در معظم مي خصوص ويژگي له به هاي ديگر كشورهاي غربي بيان آن دارند كه آنها فقط نددنبال

ال هاي توسعه كه بهترين الگو را الگو چند در اين مسير به گروندگان به خودهر،قا كننديافتگي غربي

.كنند نيز هيچ كمكي نمي

و معيار توسعه ها اين تبليغات را كرده البته غربى« و مالك يافتگى را الگوهاى خودشان قرار اند

مييياند؛ اما حقيقتاً در مقام عمل، به آن كشورها داده هم كه خواستند غربى بشوند، كمك درستى

ب ند؛ يعنى همينا نكرده وها غربى: من به شما عرض بكنم. خرج ندادنده جا هم صداقت هيچ مايل نبودند

- اند كه االن پيشرفت كردهيياين كشورهاى آسيا. غربى وارد باشگاه علمى غرب شودنيستند كه غير

د. غرب به هيچ كدام از اينها كمكى نكرد- مثل ژاپن، مثل چين، مثل تا حدودى هند هاىر كشمكشچين

و غرب  و دنياى سرمايه- شديد شرق از طرف شوروىِ آن روز سخاوتمندانه مورد- دارى كمونيسم

ها چون چين هيچ چيز نداشت؛ شوروى. ها دادند اش را روساى حمايت قرار گرفت؛ حتّى انرژى هسته

چآى بزرگى در مقابليآسيا خواستند يك جبهه مى و اروپا تشكيل بدهند، ين را تجهيز كردند؛ چون مريكا

و بندى طور؛ يعنى در جبهه هند هم در درجه بعد همين. چين كمونيستى بود، تجهيزش كردند هاى شرق

را مريكايىآ. كمكش كردند-هاچپ-ها غرب، هند گرايش به چپ داشت، شوروى ها متقابالً پاكستان

به وجود نياورد، آنها از چين گرفتند؛ اما اى را خودش البته پاكستان هم انرژى هسته. كردند تقويت مي

و در موازنهآ را. اى به رو نياورد هاى سياسى منطقه مريكا چشمش را بست ژاپن، پيشرفت علمى خودش

بهآبه كمك  و غرب شايد تعبير سرقت، تعبير- ها توانستند نفوذ علمى كنند دست نياورد؛ ژاپنى مريكا

ب- خوبى نباشد  ه شكلى كه طرف راضى نيست، از او بقاپند؛ منتها ملت سختكوشىو توانستند علم را

و خودشان را پيش بردند؛ غرب به آنها كمكى نكرد 2.»بودند

 مفهوم پيشرفت از منظر مقام معظم رهبري

كهيمهمترين نكته در آرا بامقام معظم رهبري توجه عميق به اين اصل است پيما داشته شرفتيد

م،ه از تحولكرا فهميو آن باشيم  مينكياراده و به.مينكم، درست معنايخواهيم  ضرورت توجه

پخصوصدرينظرات مقام معظم رهبر اك است شرفت از آن جهتيمفهوم  هاي از واژهشانيه

مسبراي» تجدد«و» نوآوري«،»اصالحات«،»تحول«،»تكامل«،»تعالي« ير پيشرفت اهميت حركت در

و ازآن استفاده كرده  بنابراينرانندياياسالمين مقام نظام مقدس جمهوريتريعالله كه معظمرو اند

مس.1 و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ايرانئبيانات در ديدار .15/5/1382،والن

.25/2/1386،در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى.2
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ب و تصميگميشتر همه تصميالزم است هرچه عقاميران و راهبرديسازان با و آشناايشان هايد شده

ب گكهآنها را .رنديار

پخود شان معتقدند الزم است تا مقصوديا پياز و بدانينكدايشرفت را بهيرسيم برايم دن

و چه شروطينكتيرا رعايشرفت چه الزاماتيپ پيرسدر راهرايم 1.كنيمتيشرفت رعايدن به

بيا پييها ان نمونهيشان ضمن وياز يو اعتقادات افكارارها، اقدامات،كاز آن،ييها مثال طرحشرفت

و تبعكرا ميه ما با استفاده پيتوانيت از آنها تبيشرفت برسيم به هاي گوناگونيو جنبهندكنمينييم

. شمارند براي تعالي را برمي

ديانسان است؛ تعاليهدف گرفتن تعال«:نديفرمامي شانيا و يشامل تعالين تعاليا. گرانيخود

سياجتماعي، تعاليو اخالقيروحي، تعاليركفي، تعاليعلم وـندكدايپيجامعه تعاليعنيـياسيو

چيايهمه موظفند برا. مردميفاه امور زندگريعنياست؛ياقتصاديتعال و: نندكزها تالشين گسترش

حايشرفت علم برايپ فشهيت انديمكهمه؛ و ميرك، خلقيو اخالقيو معنويروحير درست؛ تعالكسالم

م پكو بليكيو اخالقيو علميمعنويها نه فقط جنبهـيبشريشرفت اجتماعيارم اخالق؛ هكفرد،

پـرد نظر است جامعه هم مو با انسانيو رفاهيشرفت امور اقتصاديو و وديها مردم را به سمت رفاه

ب اميتمتع هرچه وف همه است؛ مخصوص دورهياز وظا يكينيا.ش ببرنديپيانات زندگكشتر از قدرت

نكح غكح ست؛ در دورهيومت هم ايومت وظيرخدا هم 2.»فه وجود داردين

مس شانيااز نظر پيدر بايمعنادريافت شرفت ضمنير بهكميد بفهميآن چهه ، گرديمميدنبال

نيا پكاستيديلكياتهكن و نهضت انقالبيايشرفت جامعه اسالميه : آغاز شده استيران با انقالب

با« پيپس ما چيد و آن رايشرفت مكزى مينكيه از تحول اراده و م، درست براىيخواهيم

و بفهمينكخودمان معنا بگ م، تا نه آن سوءيم دنبال چه هستيم اياستفاده انجام ويرد، نه ن مخالفت

ا.تيضد ايالبته نين به معناى مىكستين پيخواهه ما تازه م، لذا الگو براىينكشرفت را شروعيم

ميپ پيخواهيشرفت دريم؛ نه، شدكشرفت و با نهضت انقالبى شروع  جامعهيك. شور ما با انقالب

رايا زكستاى دركچ تحريهر فشار، استعدادهاى خفته، بدون اجازهيد، عميى در ق استعدادهاىياى

شدكملى ما، با حر .ت انقالبى دگرگون

ا امروز عالوه تشكنيبر شرفتيپيكتحول بزرگ،يكل نظام جمهورى اسالمىكيه خود

عظ شگفت و رايودتاكومت موروثىِكحيكهكم بوديآور ندكليملتى بتواند تبديكىِ فاسد وابسته

هكومت مردمى،كحيكبه ايه نيچ تحولى از اين باالتر و خود ويتر ن، بزرگيست ن تحول

شد» هاي پيشرفت مؤلفه«در گزارش بعدي تحت عنوان.1 .موارد فوق به تفصيل ذكر خواهند

و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ايران.2 .12/09/1379،بيانات در ديدار مسئوالن
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پيتر بزرگ 1.»...شرفت بودين

ميپيتوسعه از مفهوم بومهواژيجابهيمقام معظم رهبر  ايشاننندكيشرفت استفاده

ا و تعريدرخصوص علت اين انتخاب بيف و خوان مقصوين واژه بيد :دارندميانيش از آن

منكآنچه« اكخواهم اضافهيمه را ما با دقت انتخاب» شرفتيپ« لمهكه اوالًكن استينم،

به» توسعه« لمهكميتعمداً نخواستم؛يردك ا.ميار ببرك را باريكتوسعه، لمهكهكن استيعلت

و معنا احكى دارد؛ التزاماتى با خودش همراه دارديارزشى آن اناًيه ن ما با م،يستيالتزامات همراه

ن نم.ميستيموافق را متعارف اصطالح جاافتادهيكميخواهيما آنكجهانى ه معناى خاصى را از

بيم بكم داخل مجموعهياوريفهمند، را.مينكار خودمان ه مورد نظر خودمان است،كما مفهومى

م و عرضه اينكيمطرح ازيم؛ پ.»شرفتيپ«ن مفهوم عبارت است رايمعادل معناى فارسى شرفت

ميدانيم پيدانيم؛ چيم مراد از هم خواهيتعر.ستيشرفت اكردكميف پيه منظور ما از هكشرفتىين

پيچش روشن است،يدر فارسى معنا ما.ى است، به چه سمتى استيها شرفت در چه ساحتيست؛

درين وام نگرفتن مفاهيا دم را هم در انقاليموارد از.مياب داشتهگرى استفاده»سمياليامپر« لمهكما

باشدسم وجود داشتهياليى در معناى امپريايزوايكن استكمم.ميرا آورد» باركاست« لمهكم؛يردكن

نك نيت ما بر روى آن زوايحساس.ستيه مورد نظر ما آنيست؛ حساسيا ى استيمعنات ما بر روى

ازك مىبه» باركاست« لمهكه ا،ديآ دست دريردكن را مطرحيلذا دن م، هم امروزيانقالب جا افتاد؛ ا

م و همچنيمنظور ما را 2.»گرىيدمين مفاهيفهمد

نوكاستينگاه اسالم به انسان نگاه ميرا در اختينيه معرفت و هدف اعاليار انسان يگذارد

ميا. است املكآن عبارت از ساخت انسان مت :نديفرمايشان

پايكيبرايعموميزندگيكوينظام اجتماعيكيبنايعنياسالم« يمكمستحيهاهيملت، بر

دن تواندميهك و آخرت آنها را تأميسعادت پ تواندمي.ندكنيا و ويعلم و ثروت و صنعت شرفت

ب و عزت چيالمللنيرفاه ا.ندكآنها فراهميز را برايو همه به.ن بودنديمردم دنبال نگاه اسالم

طبين، به علم، به زندگانسا و به عالم وجود، نگاهيبشر، به عالم نوكاستيعت درينيه معرفت را

مياخت زيا. گذارديار انسان و مبناين نگاه، و قاعده علميتحقيربنا قاتيتحق. در غرب نبودهيقات

ستيعلم ديدر غرب، در ميز با آنچه آن را . پنداشتند، آغاز شدهين

دماينيب در جهان علم از دل مي، و بهترين ديجوشد ماكينيد.ن استين مشوق علم، ه

مكياينيدينيب م، جهانيشناسيم آفركيريم، تصويريگيه ما از قرآن ازيه ما از و و از انسان نش

و از توحيماوراء الطب مشيعه و از الهيد و قدر داريو از تقديت و قضا م، با علم سازگار است؛ لذاير

 
.25/2/1386،در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى.1

.10/9/1389،يهاي راهبرد بيانات در نخستين نشست انديشه.2
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و تشونكديتول . علم است نندهكقينده

پ علميقدرت و گشودن افقيها ردن راهكو بازيشرفت بايجديها نو د در خودمانيد را

ب به باياوريوجود ايم؛ همت ما ايد پ.ن استين باشد؛ توقع، بيا ردهكشرفتيخوشبختانه ما وضوحهم؛

ديا شود مي مح.دين را غياگر قرار بود در پ،ينيو ضددينيرديط علمكشرفتيعلم يند، از لحاظ

پ ميالاقل 1.»ميردكيشرفت

پكمعتقدند ايشان و مباحثياز ابتدايشرفت در نظام اسالميه انقالب شروع شده است

بيباور همگانيكجاديايشرفت در راستايپ بيدر و بعد در .ن مردم استين نخبگان

پكبه هر حال بحثى« ميه براى الگوى ام، براينكيشرفت نيى مىكستين پيخواهه رايم شرفت

پينكشروع بليم؛ اكشرفت از انقالب شروع شده، و تعركن معناستيه به ف شفافيه با بحث نظرى

پو ضابطه ب باور همگانى در درجهيكميشرفت، قصد داريمند از نِ نخبگان، بعد در همهياول در

ب مردم به بهيه بدانند دنبال چه هستكديايوجود و مكم و بخشيم برسيخواهيجا هاى گوناگونم

باكنظام بدانند چه بيار بايا. نندكد پين را 2.»مينكدايد

پايشان ميدرخصوص مقصود از و مفهوم آن، :نديفرمايشرفت

پ« به» شرفتيپ«ما. شرفت، براى ما مفهوم روشنى استيمفهوم و تعريبريمارك را فيم

پكمينكيم ا.ستيچ شرفتيه مقصود ما از ه دوستانكبر آنچه عالوه رانى بودن الگو،يدرخصوص

اقليفرهنگى، شرا شرايطى،يايط جغرافيخى، شرايط تاريه خوب، شراكگفتند؛  شرايطمى،يط

سيجغراف تشياى اكياسى در مين الگو تأثيل اهكگذاردير 3.»نها درست استيقطعاً

جايمقام معظم رهبر پيدييدر ايگر مگونيشرفت را :نندكينه معنا

پكآنچه« ايه هركن استيشرفت هست، و هر جور، همهكه ما از نيها دانشه رايمورد ازمان

ايريفرا بگ ون دانش را به مرحلهيم؛ يم، برايقات گوناگون انجام بدهيم، تحقياربرد برسانكعمل

بنيم، تحقيعلم را توسعه بدهه دامنهكنيا انجاميو تجربياربردكقاتيم، تحقيانجام بدهياديقات

بهيم، تا فناوريده بهيديجديا فناوريميوجود آور را ب را تيا فناوريمياوريوجود م؛ينكليمكرا

و انجام بدهينكحيتصح زميم پيتيريمديها آموزشنهيم؛ در بگيدنيها شرفتياز رايريا فرا م، آن

نيب تين خودمان برطبق و فرهنگ خودمان و عرف و فهميحلازها و با جامعهينكل قيمان تطبم

4.»مينك

.1383،ها بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه.1

مش بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى.2 .25/2/1386،هددر ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى

.10/9/1389،يهاي راهبرد بيانات در نخستين نشست انديشه.3

.18/08/1385،ديدار با دانشجويان.4
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تقب معظم تقليله در ايح و تقلكنيد پيه نيد بهيشرفت وكنديفرمامي صراحت ست ه وابسته شدن

پيغرب ب باشد نميشرفتيشدن :دارندميانيو

رايتقل« پيد، و پيتقل شرفتيج شدن نيد، تقلكوابسته.ستيشرفت ردن علم،كيديردن اقتصاد،

،يياروپايشورهاكويغربيه آن طرف مرزها، مرزهاكه هرچهكدر دانشگاه؛ييگراهترجم

و اگرينكاند، ما همان را ترجمه گفته ميحرف زد، بگويسكم پيند مخالف علم حرف شرفتيزند؛

اين و ما پيست نمين را ا.ميدانيشرفت ردكنينه اينكه ترجمه را ن را بارها در مجامعيم؛ من

نخ گفتهيدانشگاه خيام؛ هم ديخوب است؛يلير، ترجمه گران خوب است؛ اما ترجمهياد گرفتن از

بهيم تا بتوانينك د.ميوجود آورم خودمان م تا حرف نو به ذهن خود ما برسد؛يگران را بفهميحرف

ا همكنينه پايه زميحرفيك.ميگران بمانيد هنهكحرفيشه شصيمسائل اجتماعنهيرا در ت پنجاه،

پ نويسال فيسندهيش فالن د در دانشگاه،يايبييگفته، حاال آقايلسوف فرهنگيفا شبهيلسوفيا

بهكدهنش را با غرور پر و همان را دوباره بيعنوان حرف نو برا ند پيا!ندكانيدانشجو شرفتين

مل. ست؛ پسرفت استين و هوكرا مغشوش] مليت[يزبان سلبيمليت اسالميردن، و ردنكرا

پيساز مدليجابهيباز مدل ني، و غرب.ستيشرفت پيما وابسته شدن نميشدن را 1.»ميدانيشرفت

مسكشان معتقدنديا پيه در دريبايم» شرفتيپ«و» عدالت«شرفت دو مطلبير گرينار همدكست

ايد پيفيشان مجدداً در تعريده شود بياز ميشرفت پكدارنديان و عمل از لحاظ علميعنيشرفتيه

ميج مطلوب برسيجامعه الزم است به نتايكيا برايو آنچه در دن و :نديفرمايم

پ« و عدالت،يشعار در. از استينيكاست؛يمطلب اساسيكاست؛يشعار محوريكشرفت

عزكن مرحله، هدفيا بايالن ملت و مسئوالن پيز ما و عدالت باشديد » عدالت«و» شرفتيپ«. شرفت

نه انسانكستايا دو خواسته و آنچهيعنيشرفت،يپ. ازمندنديها به آن و عمل دركاز لحاظ علم ه

هم.ج مطلوب برسديجامعه الزم است، به نتايكيا برايدن ض وجوديها تبع ان انسانيميعنيعدالت

ب ظلم نباشديعدالتينداشته باشد، جز. نباشد، ويو اصلياساسيها خواستهءهر دو خواسته،

ايه تا تاركت است،يبشرنيريد ها انسانياصلن دو خواسته، خواستهيخ بشر وجود داشته است،

و عدالتيپ: بوده است رايا. شرفت ا شودمين شعارها ا شودميكيهكن استيداد؛ مهم نيبه

اياسالميما در نظام جمهور.ردكشعارها عمل دريچهارم را هنگام مناسب بران دههي، عمل

اديجهت رس رايپ.ميافتين دو شعارين به بهكيقيحقيبه معنا شودميشرفت دست آورد؛ عدالت لمه

هم با رشد بصيما هست، با آگاهه در جامعهكيرا پكيرتيو اند، موانع ردهكدايه مردم ما بحمداهللا

و دشمن را امروز جوانص دادهياند، اهداف را تشخ را شناخته ، دهندميصيما تشخيها اند، دوست

پياگر مسئول .ندكامل را فراهمكما مقدمات استقرار عدالت در جامعه تواندميعدالت باشد،يدر

و دانشجويان دانشگاه.1 .1385، هاي استان سمنان بيانات در ديدار اساتيد
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ا ن وتاهكاركنيالبته ايبنابرا. ار بلندمدت استكست،يمدت و عدالت در نظريپن دهه را، دههين شرفت

باشودميهكيايزير، هر برنامهشودميهكيهر اقدام.ميريگيم اي، ن دو عنصر در آن ملحوظيد

پ هم در جهت هم در جهت عدالت باشديباشد؛ 1.»شرفت جامعه باشد،

آنله معظم پكدر ادامه درخصوص و چهيه تحول چهيبامواردي شرفت در و د حاصل شود

باياتكن ميرا ن،يقواندر. جامعهيه در همه مناطق مربوط به زندگكنديفرمايد مورد توجه قرار داد

و علم، مردميدر اخالق عموم در فرهنگ درياقتصاديهاتيشور، در فعالكيو آموزشيدر نظام ،

ح و ادارهكهنر، در امور حتك ومت گبايدهيعلميها در حوزهيشور، پيتحول صورت و شرفتيرد

مسكشان معتقدنديا.شودحاصل  پيه در هكنيا يكي، استالزميت سه عنصر اساسيشرفت رعاير

پدكييها ارزش بهن، مورد توجه باشد آمدهيه انقالب براساس آنها و ،شدت از آنها حراست شودد

دها ارزشنيااينكه دوم هم شويبا آننده و سوم حركد رروتكه و از وكس،ودكبه جلو باشد ون

مي معظم.ز شوديوت پرهكس :فرمايند له

ا« پيو اما در شرفتين اكها مكين تحوليجاست؟ باييگويه بهيم بد ايايوجود و حريد بهكن ت

پيقوان. جامعهيمناطق مربوط به زندگ جاست؟ در همهكجلو در مين، تحول باكيدا و ديند

و روزبه و در اخالق عموم. تر شود املكروز بهتر با مردم، روزبهيدر فرهنگ تحول صورتديروز

پيگ و علم. شرفت حاصل گردديرد فكيو آموزشيدر نظام ، در هنر،ياقتصاديهاتيعالشور، در

ح و ادارهكدر امور حتك ومت بايعلميها در حوزهيشور، فيها انسانديه، وكبا و شجاع ر

فيجديارهاكد،يجديها روز روش ن، روزبهيب روشن و آرمانيجديرهاكد، د را دنباليجديهاد

بهش برونديپها ارزشدر چارچوب همان.ستها ارزشاساس، همان. نندك وجودو تحوالت را

و روزبهكانقالبيكآن وقت انقالب،. آورند نيشدنو تمام شودميروز امل تيا.ستيهم امل،كن

نيشدن تمام بيعنيست؛يهم بهيكست ساليهر ده سال، دكشور نگاهكبار، اگر انسان ديند، خواهد

پيهاه در بخشك و ترقيمختلف، . جاد شده استيايشرفت

درسه عن يي كه انقالب براساس آنها پديد آمدهها ارزشاينكه يكي: اساسي استاينجا صر

و به هم ببينندها ارزشاين اينكه دوم. شدت از آنها حراست شود است، مورد توجه باشد . را با

و اقتصادي توجه كند، اما به دينداري توجه اين و فرهنگي طور نباشد كه يكي به استقالل سياسي

ي و بيان توجه كند، به نكند؛ ا به دينداري توجه كند، اما به آزادي فكر توجه نكند؛ يا به آزادي فكر

و ايمان مردم توجه نكند مي اگر اين. حفظ دين  بايد به همه. گيرد طور باشد، كار ناقص انجام

اي باالتر از همه، دستگاه. توجه شودها ارزشمجموعه ن هاي حكومتي هستند كه بايد به تمام

و مجاوران حرم مطهر رضوي.1 .1/1/1389،بيانات در اجتماع زائران
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و همهها ارزش و حراست قرار دهند توجه كنند عنصر سوم، حركت به جلو. آنها را مورد حفاظت

و سكوت موجب. است و سكون به شودميركود و كهنگي و تحجر و كه جمود ها ارزشوجود آيد

به. اش ويراني است كهنگي، دنباله. كارآيي خودش را از دست بدهد ، وجود نيايد اگر بخواهند كهنگي

و حركت به جلو باشد جل. بايد پيشرفت بهكاستيو، هماناين حركت به ه من در روز تاسوعا از آن

پ. ردمكريتعب»ياصالحات انقالب« و نوآورياگر اصالحات، انقالبيها ارزشبراساسيشرفت

شديامكنباشد، جامعه دچار نا درينكتوجهها ارزشبه. استين، آن اصول اساسيا. خواهد م؛

حرها ارزشم، در چارچوبيض قائل نشويتبعها ارزش و جدكتحول ت تمام دنباليت به جلو را با

1.»مينك

و توسعهمفهوم اساسي بين هاي بيان تفاوت  پيشرفت

بيمقام معظم رهبر در مواقع» توسعه«يغرب معادليجابه» شرفتيپ«يبوم مفهومار بردنكهبا

پيبزيوجه تما كنندمييمختلف سع بيبا توسعه غربيشرفت از منظر جامعه اسالمين ردهكانيرا

پكراييها مؤلفهيو برخ به با بررسي بيانات معظم.برشمارنداستآنيشرفت دارايه مفهوم 9له

و توسعه برمي مورد اساسي از تفاوت از هاي مابين پيشرفت :خوريم كه عبارتند

و.1  مباني اخالقي تفاوت مباني معرفتي، مباني فلسفي

و توسعه، مقام معظم رهبريل تفاوتيدر تحل دريمعرفتي، مبانبين دو مفهوم پيشرفت مؤثر

تأيپ مكيشرفت مورد نظر اسالم را مورد و :نديفرمايد قرار داده

پيمعرفتيمبان« ملتيا نامطلوب تأثيشرفت مطلوبيدر نوع و هر ي، مبانير دارد، هر جامعه

مكنييتعيه آن مبانكداردياياخالقيو مبانيففلسي، مبانيمعرفت و به ما د چه نوعيگويننده است

پيشرفتيپ رايو اخالقيمعرفتيما مبان... نامطلوب استيشرفتيمطلوب است، چه نوع خودمان

پياخالقيو مبانيفلسفي، مبانيمعرفتير مبانيتأث...ميدار مكيشرفتيبر نوع خواهد انتخابيه او

ميمعرفتيمبان. العاده استر فوقيتأثيكد،نك ايگويما به ما پيد ايشرفت مشروع استين

غيا نامطلوب؛ عادالنه استينامشروع؛ مطلوب است 2.»رعادالنهيا

.23/2/1379،تهران اي نماز جمعهه بيانات در خطبه.1

و دانشجويان كردستان،.2 .27/2/1388بيانات در ديدار استادان
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 تفاوت در نگاه به انسان.2

تبيا اياسالميبومين الگوين ضرورت تدوييشان در و تفاوتيپيرانيـ شرفتيپييمبنايها شرفت

پ شودميآنچه موجب معتقدندي با توسعه غرب خودمان شرفت جامعهيما الگوى غربى را براى

و فلسفهه نگاه جامعهكاست آن اول م، در درجهيافى بدانكنا هاى غربى به انسان با نگاه غربى

ب بنيكلى متفاوت است؛كهاسالم به انسان، ريتفاوت و هماى داردشهيانى مي؛ در :نديرمافين راستا

با« شيما حاال اكد براى فيستن اكم؛ينكركن طلسم هكندكسى تصوركهكن طلسميدام طلسم؟

باكشرفتيپ بگيشور شوركى براىكامالً خطرناكتين وضعيا.رديد لزوماً با الگوهاى غربى انجام

با. است ش شرايطالگوهاى غربى دايپلكخودشان، با مبانى ذهنى خودشان، با اصول خودشان

بك به. عالوه ناموفق بودههرده؛ ا بنده ميطور قاطع پ:ميگوين را الگوىيكشرفت غربى،يالگوى

رسكدرست است. ناموفق است رسدهيه به قدرت ت را دچار فاجعهياند؛ اما بشردهياند، به ثروت

پ شرفتيپ. اند ردهك و همهيدنه امروز همهكى استيها شرفتيهاى غربى، ديبشرا ارند از آن رنجت

عقبكبرند؛يم پكجور،يكمانده شورهاى پيا. جوريكشرفتهيشورهاى و توسعهين همان اى شرفت

و انگشته توانسته است گروهكاست هاى ثروت را به ثروت برساند؛ شمارى از خانواده هاى معدود

د اما ملت و تحقيهاى و استعماريگر را دچار اسارت بهكر آ رده؛ جنگ حوجود و ليومت تحمكورده

آنك و در داخل خود هم اخالق فاسد، دورى از معنوكرده است سيشورها س،كت، فحشا، فساد،

ايو و چيرانى خانواده نيبنابرا. زها را رواج دادهين شورهاىكشما االن اگر آثار ادبى.ستين، موفق

پيه مربوط به سه قرنكراـمثالً فرانسهـغربى رايبخوانش هست،يا دو قرن د، وضع امروزِ آنجا

ديد، خواهينكهم مطالعه بيد بسيمهد مردمِ آنجا از لحاظ اخالقى زيزان .اند ادى عقب رفتهيار

پيما با پياـشرفت را با الگوى اسالمىيد حيا.مينكدايرانى م. اتى استين براى ما مييگويچرا

م و چرا اييگوياسالمى بهيم ا رانى؟ اسالمى و مبانىهكنيخاطر و فلسفى اسالم بر مبانى نظرى

م. شناختى اسالم استوار است انسان اييگويچرا فيم و ابتكرانى؟ چون اكر ايار بهيرانى، دستن را

ملتيآورده؛ اسالم در اخت د ار هم بوديهاى  تواندميايه توانسته استكن ملت ما بوده استيا. گر

تهيا و فراهمين الگو را .رانى استياـى اسالمى پس الگو.ندكه

پ شودميه موجبكآنچه نا شرفت جامعهيما الگوى غربى را براى دريافى بدانكخودمان م،

ا درجه و فلسفهه نگاه جامعهكن استياول هاى غربى البته فلسفهـهاى غربى به انسان غربى

ا ند همهيمختلفند؛ اما برآ بـن استيآنها تفاوتيكلى متفاوت است؛كهبا نگاه اسالم به انسان،

ريبن و پ،اى داردشهيانى وسكشرفتيلذا و به غرب انسان است، در منطق فلسفهلهيه براى انسان

د پيمعناى ميگرى پيپ. ند، تا در منطق اسالمكيدا شرفت مادى است؛ محور،يشرفت از نظر غرب،

ب پيسود مادى است؛ هرچه سود مادى بيشتر شد، و قدرتياست؛ افزا شتر شدهيشرفت .ش ثروت



___________________________________________________________��

پيا بهكشرفتى استين، معناى اوه غرب بها دنبال و مدل غربى او ست؛ منطق غربى وا دنبال ست

مين را به همه توصيهم ايشرفت وقتى مادى شد، معنايپ. نندكيه و معنوكن استيش رايه اخالق ت

چن شود مي پيدر راه پيك.ردكشرفتى قربانىين ديملت به پشرفت وكدايست ند؛ ولى اخالق

پ.ت در او وجود نداشته باشديمعنو اياما از نظر اسالم، نيشرفت پ.ستين شرفت مادى مطلوبيالبته

وس است، اما به و تعالى انسان است.لهيعنوان 1.»هدف، رشد

دريا دييتبادامه شان بين تفاوت ديافته غربين جوامع توسعهيدگاه  از مفهوميدگاه اسالميبا

ايبيتفارق اساسهنقط، مجدداً شرفتيپ مين تبين دو را نگاه به انسان و در اييدانند ن مبحثين

:نديفرمايم

و تحولىك شرفتيپ« پكشور باشودميشرفت منتهىيه به و ترتيرد طورى برنامهي، ب دادهيزى

و تعالى برسد؛ انسان در آن تحقكشود تيهدف، انتفاع انسان.ر نشوديه انسان بتواند در آن به رشد

ا است، نه طبقه مكشرفتىيپ. رانىياى از انسان، حتّى نه انسانِ بايخواهيه ما و م براساس اسالم

اينكر اسالمى معناكتف نيم، فقط براى انسان اىم براى طبقهييست، چه برسد بگويرانى سودمند

پيا. خاص و براى انسانيل بشركشرفت، براىين تفارق اساسى، نگاه به انسان نقطه.ت استيت

بيكنجايا. است منينكدرنگى و ايكم بيمطلب معرفتى اسالمى را در :نمكنجا عرض

اكه استيدر اسالم نگاه به انسان از دو زاو مين دو زاويه نيا. گر هستنديمل همدكه هر دو

و مبنايپا تواند مي و نسخهكالنكمسائلى براى همهيه ميخودمان خواه ندهيآه براىكىيها شور

.نوشت، باشد

مكاىهين دو زاويا نگاهيك...ى نگاه به فرد انسان است؛يكند،كيه اسالم از آن به انسان نگاه

بهيد وكيكعنوان گر به انسان، ميا. هاست انسان مجموعهيكل ملكن دو نگاه با هم منسجمند؛

دكهر. گرنديديك تيدام، آن ميمكگرى را .ندكيل

ميكه نگاه اسالم به فرد انسانى است،كدر نگاه اول در.رديگيفرد مورد خطاب اسالم قرار

حركرهروى استيكنجا انسانيا مكه در راهى حركند،كيت اكتكه اگر درست بهيند، ن راه، او را

و جالل الهى وارد خواهد اي«رد؛ او را به خدا خواهد رساند؛كساحت جمال االيا ادحككنسان انّها

اياگر بخواه2.»هيدحاً فمالقككالى رب درينكفين راه را تعريم ا شودميوتاهك جملهيكم، نيگفت

انسان از خودپرستى به سمت خداپرستى.ر خودپرستى تا خداپرستىيراه، عبارت است از مس

صحيمس.ندكتكحر و صراط مستقير ايح ايمسئول.ن استيم انيت فرد انسان در هكن استينگاه،

مسيا طىين ايكايك.ندكر را دين خطاب هستيما مخاطب به حريم؛ نند،كتكگران بروند، نروند؛

 
.25/02/1386بيانات در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد،.1

.6سوره انشقاق، آيه.2
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دنكن بگكا را ظلماتينند؛ ايرديفر بگيا نور ايمان نميرد، از هر فردىفهيوظ.ندكين جهت تفاوت

ايكعنوان به اكن استيفرد حريه در 1.»تميم من ظلّ اذا اهتدكضرّيالمكم انفسيكعل«ند؛كتكن راه

ح زمان در همه پكها، در حيومت وظيكت،يومت طواغكغمبران، در افهيفرد اكن استياش اركنيه

ب و تالش خودش را ا.ندكرا انجام دهد بهياسالم در ميفرد، توصيكعنوانن نگاه به انسان نندكيه

و دلبستهيزهد. زهد بورزد عايدن عنى دلباخته اينشود؛ اما در ميه توصكنين نند، قطعكيه به زهد

دن رابطه ويبا دنكا مينار گذاشتن . شمارنديا را ممنوع

دهيدر زاو همكگر در نگاهياى خلكن انسانىيالن، درفهيه مخاطب به خطابِ فردى است، خدا

ازيدفهيوظيكن معرفى شده؛يزم و آن عبارت است دنيريمدفهيوظگرى به او واگذار شده .ايت

بايدن فكو استعمر«ند؛كد آباديا را دنكن انسان مأمور استيهم.»هايم ردنِكآباد.ندكا را آباديه

غيعنى چه؟يايدن و اكرقابل شمارشىيعنى از استعدادهاى فراوان طبيه خداى متعال در عت قرارين

ا پكن استعدادها را استخراجيداده، و از آنها براى .ندكشرفت زندگى بشر استفادهيند

هميع ايهاست؛ن مطلب در مورد انسانين وظيعنى انسان در فه دارد استعدادهاىين نگاه دوم،

حكدرونى انسان را استخراج و تواناكند؛ خرد انسانى، عجىيمت انسانى، دانش انسانى هكبىيهاى

بهكدر وجود روان انسان گذاشته شده، ميمقتدر تبدموجوديكه انسان را هم نگاهيا.ندكيل ن

ا. الن استك صح. افرادند ست؟ مخاطب، همهكيالن، مخاطبكن نگاهيدر و روابط ح،ياستقرار عدالت

چه. خواسته شده است هم افراد جامعهيكايك. افراد سانى؟ از همهكاز الن،كن نگاهيبشرى در

وظيمخاطبند؛ و مسئوليعنى اجاد عدالتيا.ت دارنديفه حي، اكجاد ايومت حق، جاديجاد روابط انسانى،

دنيدن ا. افراد انسان است اى آزاد، برعهدهياى آباد، مىيدر ن عالميا ارهكد انسان همهينيبن نگاه

و ترب هم مسئول خود تزياست؛ و و تعالى خود و تطهكيت خود دنيه .اير خود، هم مسئول ساختن

.ن نگاه اسالم است به انسانيا

هم انسانسياناوم وه محور فلسفهكـمسياومان. محور استم غربى و بعد هاى قرن نوزدهمى

مىـقبل از آن است چه. دهد انسان را محور قرار و اما جور انسانى؟ انسان در منطق غرب

بسياومان اكهم غربى، و نگاه.ه در منطق اسالم هست، تفاوت داردكن انسانىيلى با انسان در الگو

طباسال هم هم الهى؛ دوبعدى است؛ اما در نگاه غربى، انسانيمى موجودى است و موجوديكعى

و هدف او لذت دن ى، بهرهيامجوكى،يجو مادى محض است ه محوركاست،يمندى از لذائذ زندگى

و توسعه در غرب است؛ انسان سودمحوريپ علم،يب اما در جهان. شرفت و و قدرت نى اسالم، ثروت

و علم، هدفنديب در آن جهان. براى تعالى انسان تندهسلهيوس و قدرت ها انسان. نى غربى، ثروت

.105سوره مائده، آيه.1
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ملتيتحق ميها تحقر بشوند، و ها انسان در جنگونيلير بشوند، شته بشوند، براىكها لگدمال بشوند

اى سالحيها مپانىكايا به ثروت برسديشورى به قدرتكهكنيا رادىيهاى خودشان را بفروشند؛

ا! ندارد 1.»ن استيتفاوت منطقى،

پمسائليهكشان معتقدنديايعبارت به و اسالم است،شرفتيدر ه آنها در نظامكمدنظر ما

و مفهوميا توسعه بسيعبارتبهودننداريغرب معنا پيموضوع بهيار مهم در شرفت را توجه

ميدوساحت ميبودن انسان و :نديفرمايدانند

را« ايدنيداند؛ دارايميموجود دوساحتيكاسالم انسان و آخرت؛ پايا استيهمه مطالبيهن

پك بايه در باب ايشرفت ايد در نظر گرفته بشود؛ شاخص عمده 2.»ن استين است؛ فارق عمده

ميا مكيشان از عدم توجه نظام غرب به ساحت دوم انسان انتقاد و :نديفرماينند

پ« ايشرفت، برپاياساس نگاه اسالمى به را:ن نگاه به انسان استيه موجوديكاسالم انسان

م دنيدوساحتى ايداند؛ داراى و آخرت؛ پايا پكمطالبى است همههين بايه در باب د در نظريشرفت

ا ايگرفته بشود؛ شاخص عمده ويكتمدنى،يكاگر.ن استين است؛ فارقِ عمده نى،ييآيكفرهنگى

ت و خوشكانسان را دنساحتى دانست بهيايبختى انسان را فقط در زندگى مادىِ حساب آورد، طبعاًى

پيپ مكـشرفت در منطق اسالميشرفت در منطق او، با لى متفاوتكهبـدانديه انسان را دو ساحتى

و جامعه اسالمي آن وقتي پيشرفته است كه نه فقط دنياي مردم را آباد كند،. خواهد بود كشور ما

مي.هم آباد كندبلكه آخرت مردم را و آخرت: خواهند پيغمبران اين را نه دنياي انسان بايد. دنيا

عنه واقع بشود به خاطر گيري از آخرت، نه آخرت بايد مغفول عنه واقع بشود به توهم دنبال مغفول

آن پيشرفتي كه در جامعه اسالم. اساس، اين است. اين بسيار نكته مهمي است. گيري از دنيا دنبال

3.»نظر است، اين چنين پيشرفتي استمورد

و معنايي دو مفهوم.3  تفاوت در بار ارزشي

رايافتگيو مقصود از توسعه دهندميحيرا توضيافتگي مراد از توسعه،گريد مقاميدرله معظم

آنيا.دانندمي شدنيغرب افته با هماني مثبت جوامع توسعهيهاه موافق استفاده از جنبهكشان ضمن

نفين غربكل،انديوم غربمفه ميشدن را مطلقاً مكي و :نديفرماينند

اتهكن« مكن استياول پييگويه ما وقتى راد توسعهيشرفت، نبايم ج غربى تداعىيبه مفهوم

س. بشود بيامروز توسعه در اصطالحات و و جهانى رانياسى ن استكمم. جى استيالمللى حرف

دا بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى.1 .25/2/1386،نشگاه فردوسى مشهددر ديدار دانشجويان

و دانشجويان كردستان.2 .27/2/1388، بيانات در ديدار استادان

.همان.3
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مكشرفتىيپ باييگويه ما دنكآنچه م، ، وجوه شودميدهيا فهميه امروز از مفهوم توسعه در

شرفت معناى خاص خودشيپ لمهكاما در نظام واژگانى ما،ـه حتماً داردكـى داشته باشدكمشتر

آنچه ما دنبالش. ستى اشتباه بشوديه با توسعه در نظام واژگانى امروز غرب، نباكرا داشته باشد

و با همان شاخصـربىغ م، لزوماً توسعهيهست يكتكتايكها غربى.ستينـها با همان مختصات

اكهاى متمادى اجرا غاتى را در طول ساليتبل انهكريز و آن راكهكن استيردند شورهاى جهان

و توسعهي ردند به توسعهكميتقس خ ب، در وهلهوخ. افتهين افته، درحال توسعه مياول انسان ندكيال

آنيافتهي توسعه داكشورىكعنى و وين اى برخوردار است، توسعه شرفتهيپنشه از فناورى افته

هم به هم قضكن نسبت؛ درحالىيدرحال توسعه ايه نيه و آن دو عنوانـافتهي عنوان توسعه.ستين

مىكگرىيد و توسعهيد،يآه پشت سرش ويكـافتهين عنى درحال توسعه  جنبهيكبارِ ارزشى

هارزش حق. مراه خودش داردگذارى ميدر با! شور غربىكعنىيافته،ي شور توسعهكنديگويقت وقتى

و جهت: اتشيخصوص همه سيگ فرهنگش، آدابش، رفتارش ا اسىيرى . افته استين توسعهياش؛

ه غربىكشورىكعنىيافتهينه درحال غربى شدن است؛ توسعهكشورىكعنىيدرحال توسعه

ه و درحال غربى شدن ننشده ميا.ستيم درواقع در فرهنگ امروز. نندكخواهند معناينجورى

بايا! شورها به غربى شدن استكقيشورها به توسعه، تشوكقيغربى، تشو د توجه داشتهين را

و بله، در مجموعه.ديباش شكرفتار و و قوارهكارها ن افتهي شورهاى توسعهكل ات مثبتىكغربى،

ممكـوجود دارد اسكه من هم اشارهت بعضىن اكـنمكاش را رايه اگر بناست ما همينها اد

ميم،يريبگ هميريگياد مينكم؛ اگر بناست شاگردى ازم؛ اما از نظر ما، مجموعهينكيم، شاگردى اى

هم در آن وجود دارديچ به اصطالحِ افتهيا توسعهيغربى شدن، لذا ما مجموعه،زهاى ضدارزش

نمغربى را مطلقاً قبو مكشرفتىيپ.مينكيل چيخواهيه ما ديم اسيز 1.»تگرى

ايتر شفافيعبارت به همين بخش از سخنان ه علت استفادهك استن مطلبيشان در باب توسعه

پ اياز واژه هم ميشرفت را يو همراه با التزاماتييو معنايبار ارزشيمفهوم داراآنهكدانندين

نكاست استيه لزوماً با آن موافق بهكشان مسئله توسعهيند، و توجه رايمعنو هاي ارزششور

مكم ايمل هم و در پامور همه تواندمين خصوص معتقدند اسالميدانند شرفت،يازجمله علم،

و  .ندكما فراهميرا برا... صنعت، رفاه

و توسعه.4 و تضاد ميان عقالني زيستن و اخالقي بودن تقابل و معنوي زيستن  يافتگي

جايهمرب ميديين اساس در و تضاد و توسعهيزيان عقالنيگر به تقابل يو معنويافتگي ستن

و دانشجويان كردستان، بيانات.1 .27/2/1388در ديدار استادان
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و اخالقيز ميستن اكيبودن اشاره و دريغربيافتگي را از نظر اسالم برخالف توسعهدونينند

ميتضاد نم و :نديفرمايدانند

ها هنوز از ذهنيد در بعضيشاـق شده بوديها وجود داشت، تزر در ذهنكيتوهم خطرنايك«

ا مـن توهم وجود داشته باشديهم و تضاد ويزيان عقالنيو آن عبارت بود از توهم تقابل ستن

و معنويكازيافتگي توسعه و اخالقيزيطرف يباور شده بود برا.گريديستن از طرفيزيستن

و شتابيه اگر جامعه بخواهد عقالنكيبعض و رونده پهرنديگو عملگرا ند،كبيشرفت زندگيدر راه

و معنويناچار است از اخالق ديات و بگيات و خدا فاصله م،يردكركفياخالقياگر به همبستگ!ردين

د م، مالحظهيات دل بسته بوديبه معنو و حدود پيم، ناچاريردكرايو اخالقينيضوابط شرفتهيم از

ليدال. وجود داشتهين توهميچنيك!ميچشم بپوشيعقالنيم؛ از زندگينكشور صرفنظركبودن 

ايروشنيخيتار ايهم دارد دالين گمان؛ و 1.»هم دارديشناسل جامعهين گمان باطل

پيدييو در جا پيگر هدف اسالم را و علم و اعتاليشرفت آنيدر معناياقتصاديشرفت عام

ويم :معتقدنددانند

حر« و ازيو هدف اعالبوديو اخالقيت معنوكگرچه اسالم نهضت اسالم عبارت است

و منطبق با طراز اسالمكساخت انسان مت ليامل شك، پ شرفتيپكن بدون و و اعتاليعلم يشرفت

بياسالميها هدفءجزياقتصاد اياست؛ هنوز دنكن تمدن نگذشته بوديش از دو قرن از عمر يايه

انيتمدن بشر در آن روز، قلهيبزرگ اسالم و علم پاز لحاظ و ويمدنيها شرفتيواع دانش

اياقتصاد بريشد؛ نم.م اسالميت تعالكن نبود مگر به ت را مالحظهيه ما معنوكديگوياسالم به ما

با.ميغافل بمانيانسان جامعهيم، اما از متن زندگينك عزتيو براياستقالل امت اسالميد برايما

بهيتداب آن، همه مسياز مهمترييكهكم،يار ببركر الزم را ن، تالشيبنابرا. اقتصاد استلهئنِ آنها،

و اعتاليبرا و توسعه ازيايدنياقتصاد جنبهيرشد ءجزكه بالشكاستييارهاكاسالم،

2.»استياسالميها هدف

و فراموش كردن ارزش.5 و ايجاد شكاف بين هاي معنوي غرق شدن در حيات مادي

 طبقات جامعه

خويب له در ادامه معظم پيش درخصوص تفاوت توسعه غربيان ازيشرفت از منظر نظام اسالميبا

ايمعنويها ارزشردنكو فراموشيماددر حيات غرق شدن شيو بكجاد درياف ن طبقات جامعه

ميجوامع غرب و معتقدندينام :برند

.9/1/1389،هاي صنعت خودروسازي بيانات در بازديد از توانمندي.1

.1383، اسالمي كننده در اجالس بانك توسعهتبيانات در ديدار با اقتصاددانان شرك.2
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و رفاه مادي جامعه مخال« و توسعه ف است؛ اين خطاست اگر خيال كنيم اسالم با پيشرفت

و پيشرفتاي جامعه. طور نيست وجه اين هيچ به و عملي، پيشرفت فناوري كه در آن، پيشرفت علمي

و عمل. پسندد دنيايي مردم وجود داشته باشد؛ اسالم اين را براي پيروان خود مي تشويق اسالم به علم

و فعاليت، از همين جهت است ه.و تالش و كار كند، سنت الهي بر اين قرار گرفته است كه ر ملتي تالش

مي. آن را خواهد ديد بدون ترديد نتيجه كند؛ منتها غرق بنابراين اسالم حيات مادي مردم را هم تأمين

و فاصلهها ارزششدن در حيات مادي، فراموش كردن  ي معنوي، ايجاد شكاف بين طبقات جامعه،

و نمي انداختن بين قشرهاي مختلف مردم را نمي و پسندد 1.»اين، نظام اسالمي را ممتاز كرده است پذيرد

آن تفاوت در نگاه به عدالت.6 و لزوم وجود

پيمقام معظم رهبر ميو توسعه غربيشرفت اسالميدر ارائه تفاوت وياز عدالت نام : معتقدندبرند

دن« بسي توسعهيشورهاكايامروز در ايافته ينها الگويارند، اما در آنها عدالت وجود ندارد؛

يالگويعنياست؛ياسالمي، الگوياسالمينظام جمهوريالگو. ستندينياسالمينظام جمهور

و برادريپ و رفاه، همراه با عدالت و توسعه بيشرفت و عطوفت پريو محبت و شدنن قشرها

بكش فقياف غنين و ايپ. در جامعهير شيشرفت جامعه به هيه با معنوكلكن مراه است، مورد نظرت

.م استاسال

آنيها ملت بيه انقالب اسالمكمسلمان تا قبل از ميايبه صحنه دريد، پنداشتند نام عدالت

و سوس پيستيالياردوگاه چپ و و رفاه نظاميعنيـاستردر اردوگاهيشرفت مادياست

يعو عدالت اجتمايهمراه با رفاه ماديزندگ اسالم به صحنه آمد؛ وعده. قرار داردـيدارهيسرما

ا و آنها مجذوب ايرا به مردم داد و حرين شعار عظكن دنيت اسالم، ناميايم شدند؛ لذا در تمام

ايانقالب اسالم بهين انقالب برايو نام امام ويخورشيكصورت مردم  نقطهيكد درخشان

2.»پرجاذبه درآمد

پيديدر جا ايشرفت مدنظر جامعه اسالميگر بنيرا ميگونه : نندكيان

ملت« پ اسالم به و ميهمراه با عدالت اجتماعيشرفت اقتصاديها رفاه پ. دهديهم شرفتيآن

زيبه فاصلهكياقتصاد نكادين طبقات مردم را هكياقتصاد آن نسخه.ستيند، مورد نظر اسالم

دنيبرايغربيشورهاكامروز ميمردم و ارائهيپيا ميه طبقاتك دهندميچند ركيرا مرفه و ونق ند

مياقتصاد قيرا باال و به ضعيبرد فقيمت و زيف شدن و ازير فشار قرار گرفتن طبقاتير شدن

اشودميجامعه تمام نمي؛ همراه با عدالت، همراه با روح مواساتيرفاه اقتصاد. پسنددين را اسالم

 
.18/02/1384،بيانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان.1

.18/2/1384،بيانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان.2
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سايو همراه با روح برادر بههي، باز در م اسالم 1.»ديآيدست

هم بايد توسعهمعظم له معتقدند هم عدالت كه ما و .محور محور باشيم

مس« و فرب كوچك كردن، خصوصيهلئدوستان به و حجم زياد كههسازي دولت اشاره كردند،

هاي گوناگون فعاليتههمهما در زمين: من اين نكته را عرض كنم. اينها همه مورد تأييد است

و حواشي آن، بايد تو و توليدي كشور هم توسعهاقتصادي هم عدالت جه كنيم كه ما . محور محوريم،

كه ما طبق برخي از سياست هم دارد، نيستيم و طرفداران زيادي هايي كه امروز در دنيا رايج است

و به عدالت در كنار آن، فكر نكنيم؛ نه، اين صرفاً و رشد ثروت در كشور فكر كنيم به رشد توليدات

هم. منطق ما نيست مينوآوري نظام ما و با رشد اقتصادي ين است كه خواهيم عدالت را با توسعه

هم متنافي نيستند و اينها با و با هم داشته باشيم هم هم. در كنار ما ديدگاهي كه تصور كند اينها با

و يا بايد اين را انتخاب كرد يا آن را، قبول نداريم نمي در. سازند هم اين نكته بايد در همه موارد؛

مسكاهش حجم دو هم در در خصوصيهلئلت، و هم هم در نگاه كلي به مسائل اقتصادي سازي،

و بخش دولتي رعايت شود و بخش تعاوني 2.»تقسيم منابع ميان بخش خصوصي

دارند كه در مورد توسعه، اين مردم هستند كه بايد محور قرار ايشان به صراحت بيان مي

و يكي از شاخص هم يافتگي هاي اصلي توسعه گيرند ريزي، اركان برنامههرا وجود عدالت در

و اجرا مي و هر الگويي را كه در آن عنصر عدالت وجود نداشته باشد از نظر سياستگذاري داند

.شمارند جامعه اسالمي مردود مي

عدالت حتماً. در عرصه اجتماعي، توسعه بايد با مردم گره بخورد؛ مردم بايد محور توسعه باشند«

و سياستگذاري برنامه. هاي اصلي است يكي از شاخص و توزيع عادالنه ريزي در اي كه عدالت ثروت را

و برنامه تواند چشم جامعه نديده بگيرد، نمي چون. مطلوب ما نيست انداز مورد نظر ما را تأمين كند

و برنامه و كارشناسان مي برادران سازمان مديريت توجه كنيد: گويم ريزان اينجا هستند، اين مطلب را

و توزيع عادالنه و اقتصادي گوييم همه درآمد برابر نمي. ثروت رعايت شود حتماً عنصر عدالت اجتماعي

در توانيم از عنصر عدالت كه يكي از اساسي اما نمي- اينكه مورد بحث نيست- داشته باشند ترين عناصر

3.»نظام جمهوري اسالمي است، صرفنظر كنيم؛ بايد حتماً رعايت شود

كه از نظر اين- بسيار بجاست كه در عناصر اصلي الگوي توسعه«:فرمايند در جاي ديگري مي

و افزايش سالمت مدنظر است  كه-مجموعه، افزايش سرانه، افزايش آموزش هم استقرار عدالت

و برنامههروح هم و اقدام اينهاست، در نظر گرفته شود و پروژه ها هايي را كه در كشورهاي ها

 
و خارجي دهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني.1 .12/3/1378،)ره(بيانات در ديدار با ميهمانان داخلي

در.2 هييجمهور ديدار با رئيسبيانات .4/6/1383،ت دولتئو اعضاي

و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ايران سال.3 .1382 بيانات در ديدار مسئوالن
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ميا دهيم، با توجه به استقرار عدالت اجتماعي باشد؛ اين يكي از تعاليم بزرگ اسالم سالمي انجام

1.»است، كه ما در هر حركت اقتصادي بايد به آن توجه كنيم

و ايمان ديني،فراموش كردن اصول ارزشي، اخالقي.7

تبيا پييشان در مين مفهوم مشكنديفرمايشرفت ملتكه ه انتظاركآن چنان اند ستهه نتوانكييهال

پ و دياخالق،يردن اصول ارزشكد فراموشننكشرفتيدارند رشد :ح استيصحينيو

نيتأميبرايه هر ملتكاستيهيبد« و عزت خود حرين سعادت شوركدريت سازندگكازمند به

م نمكييهال ملتكمش. باشديخود حضكتوانند با تالش سازنده،يه و وابستگضيشور خود را از يفقر

سيو تبع و فساد ردن اصولكرا با فراموشيسازندگ:هكنجات دهند آن استيو اخالقياسيض

ديو اخالقيارزش ميصحينيو بهكيح، طلب و بيدنبال سراب سازندگ نند دريگانگاني، خود را در دام ا

سيفساد مال ورطه ناكجه آن استينت. نندكافيميو اخالقياسيو په به شور،كيشرفت ظاهريم

و استقالل خود را از دستيانسان و شرف شوركيماديهاهيپايبه سازندگيحتو غالباً دهندميت

نميخود هم توف دنييق و و معنيابند و ماده و آخرت ميجا فدايكرايا 2.»نندكيغفلت خود

اايشان بهيدر ادامه از تيعنوان عامل آسا مان و و آرامش پنكليمكش ناميشرفت مادينده

: برنديم

چيعنيرساند؛يميه بشر را به آرامش روانكاستين راهيا« دنكيزيهمان دريه امروز ا

پيشرفت ماديپ. فقدان آن، درحال التهاب است علميشرفت فناوريهست، يها هست، ثروتيو

نيالن در دست جوامع هست؛ اما آساك نيش بهيا.ستيست، آرامش امكخاطرن ن عنصريبود

اكانسان است،يدر زندگياساس . مانيه عبارت است از

باكمان است،يايار در نظام اسالمكاساس ايه ايد بلكنيمان را تأمين دركرد؛ نه فقط در دل، ه

و در همهيزير عمل، در برنامه 3.»ها اقدام ها

 بيني اسالمي جهان.8

تبيمقام معظم رهبر اييدر نين مكتهكن په و بهيموافقيشرفتيا با چه مدل توسعه و چهم دنبال

:نديفرمايم پيشرفتيمازييالگو

چيبنابرا« نكزىين، آن اياز داريه ما به آن شورمان را براساسكشرفتيپه نقشهكن استيم،

 
.25/6/1383اسالمي، كننده در اجالس بانك توسعه بيانات در ديدار با اقتصاددانان شركت.1

.11/3/1375،اسالميپنجم مجلس شوراي پيام به مناسبت افتتاح دوره.2

و مجاوران حرم مطهر رضوي.3 .1/1/1389،بيانات در اجتماع زائران
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ايب جهان تهينى اسالم براى و ا.مينكهين انسان، انسانِ در منطق اسالم، فراهم وشريپن نقشهيدر فت

د پكگر معنا ندارديتحول، دريه . منجالب فساد همراه باشد شرفت با فحشا، با غوطه خوردن

پايمعنو اهيت، پياساسى و انسانىكشرفتىيپ. شرفت خواهد بودين ه داراىكه محورش انسان است

و انسانى دنكبعد معنوى قوى است و و فعاليه علم و ثروت وسيا ملهيت زندگى را دهدىاى قرار

و رفتن به ا براى تعالى روحى پيسوى خداى متعال، پين خيشرفت با آن 1.»لى متفاوت استيشرفت

و معظم له در جاي ديگر درخصوص اينكه الگوي نظام جمهوري اسالمي، الگوي اسالمي است

كه نه الگوهاي كشورهاي توسعه دن«: يافته معتقدند اما يافته بسيارند، توسعهييا كشورهاامروز در

الگوي نظام جمهوري. در آنها عدالت وجود ندارد؛ اينها الگوي نظام جمهوري اسالمي نيستند

و و برادري و رفاه، همراه با عدالت و توسعه اسالمي، الگوي اسالمي است؛ يعني الگوي پيشرفت

و غني در جامعه، و پرشدن شكاف بين فقير و عطوفت بين قشرها اين به پيشرفت جامعه محبت

ك 2.»ه با معنويت همراه است، مورد نظر اسالم استشكل

بيا طكدارندميانيشان پكان گذشته ادرايساليه تغيها از مفهوم وكرييشرفت رده است

پ ويدرحال حاضر نگاه به پ شرفت .استيرانياـيشرفت اسالميمقصود ما از آن

پ در دهه« بسياول، چپيارى از انقالبيشرفت را عنى الگوىيشصت، دهه ون در الگوى چپ؛

مياليشمند به سوسيگرا مكهر. دنديديسم هم مخالفت ليكرد،كيس چهكتهمتى، زى متوجهشياى،

ار در جمهورى اسالمى،كن عرصهياران، فعالكاندر ن، دستياى از مسئول عدهيك. ردندكيم

و ماليمكنگاهشان نگاه حا اكيت دولت غليت دولت بود؛ خوب، پ. طى بودن نگاه، نگاه شرفتينگاه به

تفيدهيشور از زاوك ميالير شرقىِ سوسكد ايستىِ چپ محسوب البته غلط بودن.ن غلط بوديشد؛

خيا آنيلى زود فهمين همكسانىكده شد، حتّى ديه آن روز مروج وين دگاه بودند، ناگهان صد

به! هشتاد درجه برگشتند شديط حاال تبديتفريكآن افراط .ل

پ برههيك اكعنى همان راهىيشرفت، نگاه غربى بود؛ياى از زمان، نگاه به هميه آنها رفتند، نها

ايبا نميخودشان را در حد انگل.ن بوديد بروند؛ تصورشان و آلمان هم و فرانسه حديديس دند؛ در

مرهكى مثليشورهاكنيهم شديا. دنديديجنوبى ف.ن هم رد و وكامروز در ذهن ر مسئوالن

و فرزانگان، نقشهيكصورتهب ردكشرفت غربىيپ گفتمان عمومى در ذهن نخبگان شده شور

ا. است؛ غلط از آب درآمده است هم شيپه انتقاد از نقشهكن استيعلتش غربى، امروزوهيشرفت به

ن مخصوص ملت نيهاى شرق شمندان غربى، خود فرزانگان غربى،يست؛ خود انديست، مخصوص ما

ب زمه انتقاد گشودهزبان زمنهياند؛ هم در هم در زمنهيهاى اقتصادى، هاىنهيهاى اخالقى، هم در

 
.25/2/1386،در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى.1

.18/02/1384بيانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان،.2
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چ. اسىيس مكزىيهمان بهكيه به آن افتخار ل ردند دميعنوان راسى، امروز مورد انتقاد است؛كبرال

ا هم نقشهيپس نيپن ا.ستيشرفت ميامروز ما رانىياـى شرفت اسالميپ البته نقشه.ميدانينها را

ايچ بايست؟ بايد تدوين باين شود، و زوايد روشن شود، ايايد ابعاد بهكنيش مشخص شود؛ طور ار

باك و هم.د بشوديامل انجام نگرفته است باكميادهيه ما فهمكنىياما -اسالمىم به نقشهيد برگرديه

ايا 1.»ميت را امروز دارين موفقيا.ت بزرگى استين خودش موفقيرانى،

وين الگوييتببهعمليشان در چگونگيا ميلزوم استفاده از مبان مورد نظر :نديفرماياسالم

م« ماكنخبگان شور ما، مجموعهكيدانشگاهم مجموعهيخواهم بگويمن وـ شور هم حوزه

باكنيتر از بزرگ يكيـ دانشگاه ايارهاشان پكن باشديد شور را براساسك شرفتيه نقشه جامع

ن. نسپرنديغربيهايو مدلسازيغربينند؛ دل به الگوكمياسالم تنظيبانم راك تواندمياو شور

ن درييزيرز برنامهكه در مراكيسانك.ندكميشور ما را تنظكشرفتيپ تواندمينجات بدهد؛ او ا

علمكمرا سيقيو تحقيز و راجع به اقتصاد، راجع به سيهستند بياست، راجع به ويمللالنياست

ح فكشوركگريدياتيراجع به مسائل و مكار اكير را؛يغربيهاه فرمولكن نباشندينند، دنبال

بييجهانكبانيها غرب، فرمولياقتصاديها فرمول شوركپول را با مسائليالمللنيا صندوق

نيد برايمفيهاهيها، نظرهينند؛ نه، آن نظركقيتطب ا.ستيما علمشان مالبته از ماينكيستفاده م؛

پ.ميتعصب ندار علميهرجا ميعلم، تجربهيشرفت م.مينكيباشد، استفاده م؛ينكياز مصالح استفاده

ف نكاما نقشه را برطبق باير خودمان، برطبق 2.»ميزيبريستياز خودمان

نيدرخصوص اسالم :هكز معتقدنديبودن الگو

و خاطر اينكه غايات، اهداف، ارزشبه« هاي كار، همه از اسالم مايه خواهد گرفت؛ يعني تكيه شيوهها

و معارف اسالمي است ما يك جامعه اسالمي هستيم، يك حكومت اسالمي هستيم. ما به مفاهيم اسالمي

در. توانيم از منبع اسالم استفاده كنيمو افتخار ما به اين است كه مي خوشبختانه منابع اسالمي هم

و در كالمآقر اختيار ما وجود دارد؛ و ممتازي كه در فلسفه ما و مفاهيم بسيار غني ن هست، سنت هست

و در حقوق ما وجود دارد و در فقه ما 3.»هم به اين مناسبت است» اسالمي«بنابراين. ما

و اعتقادي جامعه ايراني،اقتضائات فرهنگي، تاريخي.9  مواريث

ل زوم برخورداري كشور از يك الگوي بومي مقام معظم رهبري در تبيين نظرات خويش درخصوص

و پيشرفت ضمن بيان برخي كاستي هاي الگوهاي توسعه غربي به صراحت توسعه مورد توسعه

 
د.1 و دانشجويان دانشگاهبيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در .14/2/1387،هاي شيراز يدار اساتيد

.1386 بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد،.2

.10/9/1389راهبردي، هاي نخستين نشست انديشه.3
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و تحليل مي ، مدل ايشاناز نظر.گرديممياي كنند كه ما به دنبال چه نوع توسعه نظر نظام را بيان

تيط فرهنگيشراي، به اقتضاياسالميتوسعه در جمهور اي، مواريخيار، و و اعتقادات مان مردميث

بهيامالً بومكمدليك او مختص و اعتقاد دارنديخود ملت هكران است تقليچ جا نبايه از وكديد رد

ايشرفت اسالميپين الگويدرخصوص ضرورت تدو :نديفرمايميرانيـ

و غيراقتصادي هاي اقتص اساسي، در بحث اي هستيم؟ اين نكته ما دنبال چه نوع توسعه« ادي

و ذهن مردم را از مسائل اصلي دور. جاري است كساني دنبال اين هستند كه حرفي را پرتاب كنند

مدل توسعه در جمهوري اسالمي، به اقتضاي شرايط. مدل چيني، مدل ژاپني، مدل فالن: نگه دارند

ب و ايمان اين مردم، يك مدل كامالً و اعتقادات و مختص به خود ملت فرهنگي، تاريخي، مواريث ومي

المللي پول، نه از فالن جا نبايد تقليد كرد؛ نه از بانك جهاني، نه از صندوق بين ايران است؛ از هيچ

فرق است بين استفاده كردن از تجربيات. كشور چپ، نه از فالن كشور راست؛ هرجا اقتضايي دارد

و غالباً ديگران، با پيروي از مدل و القايي مي.هم منسوخهاي تحميلي از بنده بينم گاهي بعضي

مي هايي كه در زمينه شيوه و غيره پيشنهاد و فرهنگي -شود، از ديگران گرفته شده هاي اقتصادي

مثل اينكه به آيات قرآن- طوري گفته طوري گفته، فالن متفكر كجايي اين فالن متفكر فرنگي اين

سي خيلي از شيوه! شود استناد مي سال پيش، چهل سال پيش، پنجاه سال پيش ها منسوخ است؛

مي تجربه شده، بعد يك روش بهتر آورده خواهيم از روش منسوخ آنها در آموزش اند؛ ولي ما االن

و در برنامه وو پرورش، در مسائل علمي، در كارهاي دانشگاهي، در كارهاي اقتصادي ريزي

و دانشهاز تجرب. بندي استفاده كنيم؛ نه، اين درست نيست بودجه و ها ها بايد استفاده كرد، اما الگو

و خودي انتخاب كرد و مدل را بايد كامالً بومي 1.»شيوه

بيا ايان لزوم تدويشان در جاين ميدين الگو در :نديفرمايگر

ا« پيو الگوسازيساز مدل[اركنيچرا لزوم با]شرفتيدرخصوص بيرا لىيرد؟خكانيد

ا ساده است؛ به امكنيخاطر بسه بسيروز در چشم ازيارى از نخبگان ما، ارگزاران ما، مدلكارى

پ شرفت صرفاً مدليپ و بايهاى غربى است؛ توسعه ماه غربىكىيهاد از روى مدليشرفت را ها براى

و تعق ردهكدرست اكامروز در چشم.مينكبياند، دنبال ايارگزارانِ ما و چين است ىكز خطرناين

چ ا غات موفقِ خودشان توانستهيها با تبل غربىز غلطى است؛ياست؛ بسياند ازين باور را در ارى

به ذهن ب ها و غربى شدنيه توسعهكاورنديوجود شورى بخواهدكهر! افتگى مساوى است با غرب

با افتهي شور توسعهك ازكشورىكهر. غات آنهاستين تبليا! غربى بشوددياى محسوب بشود، ه

ني صله داشته باشد، توسعهالگوهاى موجود غرب فا بو هرچه فاصله!ستيافته اش شتر، فاصلهياش

.27/3/1383مجلس شوراي اسالمي، بيانات در ديدار نمايندگان هفتمين دوره.1




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا ��

بي از توسعه منيا! شتريافتگى بيطورى و متأسفانه در ذهنايخواهند جا 1.»اند ها جا انداخته ندازند

و توسعهيپيالگويله درخصوص دو مؤلفه اصل معظم ايبوميا شرفت يرانيدرخصوص

م :هكنديفرمايبودن الگو،

اقلي، فرهنگيياي، جغرافيخيط تاريشرا« تشياسيسياي، جغرافيمي، اكيدر رين الگو تأثيل

نميعني... گذارديم ايخواهيما ديم بگين را از ميريگران رايخواهيم؛ ما ه خودمان الزمكم آنچه

مكم، مصلحتيدانيم آيدانيشورمان م ندهيم، و ترسيم با آن تصويتوانيمان را اينكمير دريم، ن را

ايبنابرا.ميزيبريقالبيك اين، .»استيرانين الگو

.ايشان معتقدند كه بايد به معناي مطلوب توسعه توجه كنيم

هكشور، آن چيزي كه خيلي مهم است، اين است كه ما ببينيم عمدهتوسع ريزي در برنامه«

بد گذاري تمركز سرمايه و معنوي ما بايد كجا باشد؛ چون وهيهي است سرمايهاي مادي مادي

و انگيزهـ معنويهسرماي و نيروي انساني مي. نامحدود نيستـ يعني همت به اگر خواهيم كشور را

و منظور خودمان، نه لزوماًـ توسعه برسانيم را توسعه به معناي مطلوب ج غربييتوسعه به معناي

2.»گذاري متمركز شويم ببينيم كجاها بايد بيشتر براي سرمايهـ

له معتقدند كه نبايد از نقاط اشتراك توسعه غربي با پيشرفت اسالمي نيز در عين حال معظم

غربى مطلب بعدى اين است كه ما اگر نقاط افتراق پيشرفت با منطق اسالمى را با توسعه«: غفلت كرد

د مي ر توسعهشماريم، نبايد از نقاط اشتراك غفلت كنيم؛ يك نقاط اشتراكى هم وجود دارد كه اينها

جزـغربى كامالً وجود داشته؛ روح خطرپذيرى يافته كشورهاى توسعه وءكه انصافاً خلقيات

هرـهاستىيخصال خوب اروپا و انضباط، چيزهاى بسيار الزمى است؛ در روح ابتكار، اقدام

شد جامعه هم الزم است. اى كه اينها نباشد، پيشرفت حاصل نخواهد اي. اينها نها را ياد ما اگر بايد

هم مي و عمل كنيم بگيريم، ياد هم در منابع خودمان باشد، بايد آنها را فرا بگيريم �.»گيريم؛ اگر

 گيري نتيجه

و بيانات مقام معظم رهبري و بررسي نظريات  سياسي كشور مقامترين عنوان عاليبه با مطالعه

بامي درخصوص مفهوم پيشرفت متوجه وشويم كه اين مفهوم داراي و معنايي بوده الزمر ارزشي

و نگارش الگوي اسالمي، ريزي اندركاران امر برنامه است تا همه دست ايراني پيشرفت بدانـتدوين

 
.25/2/1386،در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد الب اسالمىبيانات رهبر معظم انق.1

.1389 بيانات در ديدار نخبگان جوان،2

و دانشجويان كردستان، بيانات.3 .27/2/1388در ديدار استادان
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عبارتي با توجه به تفاوت بنياني مابين مفهوم پيشرفت، مدنظر مقامبه. احاطه كامل داشته باشند

ص معظم رهبري كه به آنعنوان سكاندار نظام اسالمي در آنند در ، با مفهوم توسعه در معناي رايج

و تفاوت شودمي دريافت و كه ضروري است تا اين مفهوم تبيين شده  هاي معنايي، كاركردي

اند كه دستور كار تصريح كرده 15/5/1392ايشان در مورخ. كاربردي آن با توسعه شناسايي شود

ـ اسالمي ـالگوي اسالمي،له در نگاه معظم. است قطعي نظام دنبال كردن الگوي پيشرفت ايراني

و ضرورت طراحي آن در بسته نظام مقدس ايراني پيشرفت بايد بر محور و معنويت باشد عدالت

و ايمان مردم توجه شود؛ الگوي  جمهوري اسالمي به اقتضاي شرايط فرهنگي، تاريخي، اعتقادات

كش فوق بايد با تأكيد بر ضرورت تضمين گيري در الگوي ور، حفظ قدرت تصميمكننده استقالل در

و عدم دنباله پيشرفت كشور به و دستيابي به پيشرفت ظاهري و عدم غفلت روي عنوان يك شاخص

و  و در آن ارتقاي امنيت عمومي، انضباط اجتماعي، ارتقاي استقالل و تدوين شود از غرب تهيه

. ذكر شده ديگر مدنظر قرار گيردايه اقتدار براي كشور ايران اسالمي در عين دستيابي به شاخص

و ديدگاه و توليد بومي در انواع هاي مقام معظم رهبري درمي از بررسي نظرات يابيم كه پيشرفت

و حركتي  و شتابي جهشي و نوآوري استعداد ايراني در آن را با سرعت و شكوفايي علوم، رشد

مي جهادگونه الزمه پيشرفت همه الز جانبه و گيران، تصميمم است كه تصميمدانند؛ بنابراين سازان

و نخبگان مؤثر در آن  ـ ايراني پيشرفت، خصوصاً جامعه دانشگاهي طراحان الگوي اسالمي

و تدوين الگو، مورد توجه قرار دهند برايمعيارهاي فوق را در بستر نظام اسالمي  قطعاً. طراحي

پي الزم است با توجه به تفاوت شرفت با توسعه غربي، ضمن توجه هاي ذكر شده درخصوص معناي

اي هاي توسعه به نقاط افتراق آن، در مباني معرفتي در انتخاب نوع پيشرفت، نكات مثبت ساير مدل

از ايده، لكن در مسير پيشرفت،را هم مورد توجه قرار داد و منطقي به همراه پرهيز پردازي علمي

پذيري در آن متناسب با تغيير انعطاف ايراني پيشرفت،ـ زدگي در تدوين الگوي اسالمي شتاب

يك نقشه جامع در همه زمينه و تدوين هاي پيشرفت را نيز با توجه به محتواي واژه شرايط، طراحي

.ايراني جزء اركان الگوي فوق در نظر بگيرندـاسالمي 

توسعه بر تدوين الگوي نون برنامه پنجم توسعه كشور مبنيقا)1(در پايان با توجه به حكم ماده

و ارائه آن به مجلس شوراي اسالمي تا پايان سال  ـ ايراني توسط دولت الزم است دولت 1392اسالمي

و ظرفيت محترم با به و حوزه هاي دانشگاه كارگيري توان كارشناسي خود به هاي علميه توجه ويژه ها اي

مد ويژگيلحاظ طراحي چارچوب الگويي متمايز با  هاي تا در آينده تجربه كندالب نظر رهبر معظم انقهاي

و اهداف ديني تكرار برنامه و سياستگذاري غيرمتناسب با شرايط بومي .نشوندريزي
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