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مقدمه

بر اساس اسناد فرادستی جمهوری اسالمی ایران ،سالهاست صحبت از توسعه در میان اسـت لـین
هنوز الگویی متناسب با مقتضیات دینی و بومی تدوی نشده است و با گزینشـی نـا ا از الگوهـای
توسعه غربی و تلفیق آن با برخی مبانی ارزشی ،یک نظام برنامهریزی التقاطی شنل گرفته است.
الگوی بومی مورد نظر که رهبر انقالب از آن به عنوان «الگوی اسالمی ایرانـی پیشـرفت» 1نـام
می برند ،نیازمند دو عنصر زیربنایی اسـت .نسسـتم مـدل روش شـناختی کرـرت گرایـی کـه بتوانـد
چارچوب مطالعه ی پیشرفت در اندیشه رهبر انقالب را فـراهم نمایـد و دومم احصـان منظومـه فنـری
معظم له در زمینه پیشرفت ،بر اساس ای مدل.
8

رهبر انقالب با آسیب شناسی مدلهای توسعه غربی ،واژه «پیشرفت» را در تناسب بـا فرهنـ
دینی و ملی ایران بازتعریف کردند .از نظر ایشان تعمداً واژه «توسعه» 9به کار برده نمیشـود .چراکـه
واژه توسعه بار معنایی و الزامات خود را دارد که ما ضرورتاً با آنها موافق نیستیم.

1

طراحی الگو در وهله اول نیازمند شناخت اندیشه رهبری در زمینه پیشرفت است و ایـ شـناخت،
خود نیازمند یک مدل روش شناختی کررتگرا است تا بتواند به مطالعه میان رشـتهای در حـوزههـای
مستلف با روینرد اسالمی و ایرانی بپردازد .لذا ای مقاله با مطالعه روشهای مستلف ،بـه اراهـه مـدل
روش شناختی مطلوب برای تصویرسازی اندیشه رهبر معظم انقالب در ابعـاد و ییـههـای گونـاگون
پیشرفت اسالمی – ایرانی میپردازد.
کلیات پژوهش
بیان مسئله

آسیب شناسی نظام گفتمانی و برنامهای نشان میدهد که ارتباط معنادار و منسجم بی گفتمـانهـا و
خط مشیهای اتساذشده در دورههای مستلف ،با مبانی و گفتمان انقـالب اسـالمی کـه در اندیشـه و
سیره عملی امامی انقالب تجلی مینماید وجود ندارد.

1 .Islamic-Iranian Model of Progress
2 .Progress
3 .Development
 .1آیت اهلل خامنهای ،نشست اندیشههاى راهبردى «الگوى اسالمى  -ایرانى پیشرفت»1923/3/13 ،
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با توجه به ضرورت و اهمیت نظریه پردازی در حوزه پیشرفت و اراهه الگوی اسالمی ایرانی مبتنی
بر مبانی دینی و ملی و علیرغم تأکید رهبر انقالب ،تاکنون مطالعات و پژوهشهـای انجـامشـده در
ای زمینه به ایجاد پارادایم معرفتی و توسعه برنامه پژوهشـی منجـر نشـده اسـت .بـه عبـارت دیگـر
نظریهها در الب یک الگوی منسجم پیش روی صاحب نظران و اندیشمندان ای حوزه نیسـت .ایـ
موضوع خود معلول عدم شناخت کافی از نگاه منظومه وار صاحب ای ایده یعنی ولی فقیه اسـت کـه
در اصل  113انون اساسی به عنوان رهبر و سیاستگذار اصلی کشور معرفی شده است.
فقدان اراهه منظومهای جامع از دیدگاههای معظم له در عرصه پیشرفت اسالمی ایرانی باعث شده
تا جایگاه هر یک از خرده نظریهها و گفتمانهای ای حوزه مشـسا نباشـد .لـذا مطالعـات الگـوی
اسالمی ایرانی پیشرفت که ماهیتاً میان رشتهای و وییت محور است در سطح خرده نظریههـا بـا ی
مانده و در نظام برنامهریزی کشور رسوخ ندارد.
ضرورت و اهمیت پژوهش پیش رو ،در ای اسـت کـه ردیـابی و شناسـایی مفـاهیم و مقـویت
برگرفته از اندیشه رهبری میتواند راهنمایی برای تدوی الگوی جامع اسالمی ایرانی پیشـرفت باشـد،
همچنی دستاوردهای حاصل از پژوهش ،زمینه یزم برای تحقق اهداف ملی مرتبط با الگو را فـراهم
مینماید.
سؤاالت پژوهش

مدل روش شناختی مطالعات پیشرفت اسالمی ایرانی در اندیشه رهبر معظم انقالب چه ابعادی دارد؟
شاخاهای پیشرفت در اندیشه رهبر معظم انقالب چیست؟
گفتمانهای کالن رهبر انقالب برای پیشرفت در ابعاد مستلف کدماند؟
فرضیات پژوهش
رهبر معظم انقالب دارای یک منظومه فنری ینپارچه و منسجم در حوزه پیشرفت است که بایـد
منبع تولید الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت رار گیرد.
منظومه فنری رهبر انقالب با بهرهگیری از مدل روش شناختی برنامهریزی گفتمانی میتواند بـه
ایجاد ساختاری منتظم و منسجم در مطالعات الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت کمک کند.
مطالعات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت فا د برنامه جامع روش شناختی مبتنی بر منظومه جـامع
فنری رهبر انقالب است بنابرای تاکنون پارادایم برنامهریزی پیشرفت اسالمی ایرانی شـنل نگرفتـه
است.
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نوع پژوهش و روش گردآوری اطالعات

تحقیق به لحاظ هدف ،توصیفی  -کاربردی است چراکه صـد دارد بسـتر نظریـه پـردازی در حـوزه
پیشرفت اسالمی ایرانی را فراهم نماید.
روش گردآوری اطالعات در بسش طراحی مدل مفهومی تلفیقـی ،کتابسانـه اسـت و بـه منظـور
تبیی مدل ،از روش تحلیل گفتمان بیانات حضرت آیت اهلل خامنهای طی سالهای رهبری معظم لـه
استفاده شده است.
ادبیات نظری پژوهش
خامنهای 

اندیشهآیتاهلل

آسیبشناسیمطالعات


جمهوری اسالمی ایران به دنبال ایجاد جامعه مطلوب و استقرار تمدنی نوی است .شـنلگیـری ایـ
تمدن نوی نیازمند الگوسازی در آرمانها و تحقق پیشرفت اسـت .رهبـر انقـالب ،الگـوی پیشـرفت
اسالمی ایرانی را بسترساز تعالی جامعه و کشور میدانند .ازآنجاکه الگوی مدنظر ،بایتری سند نظـام
برنامهای کشور خواهد بود ،تعیی مؤلفهها و جهتگیری هـای آن از شـنون رهبـری اسـت و اهـداف
میانی و برنامههای ا دام و عمل در سایر سطوح نظام ،ابـل طـرح ریـزی اسـت .از طرفـی الگـوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ینی از راهبردهای جامع و بنیادی مطرح شده از سوی رهبر انقالب است که
روشنگر نقشه راه پیشرفت کشور است لین ننته مهم ،تبیی پیوند سایر راهبردهای اراهه شده توسط
معظم له از بیل اصالح سبک زندگی ،سیاستهای ا تصاد مقاومتی ،تحول در علـوم انسـانی و  ...بـا
ای راهبرد کالن و جامع ،هم از جنبه نظری و هم از جنبه علمی است( .ذوعلم)1939 ،
درعی حال مطالعات حاضر نتوانستهاند مبتنی بر ینی الگوی روش شناختی جامع ،اندیشـه رهبـر
انقالب را به تصویر بنشند .چراکه در حوزهی علوم انسانی ،که محمل مفاهیم «چنـد تبـاری» اسـت،
فقــدان مــدل روش شــناختی پویــا و منعطــف ،اندیشــمندان ای ـ حــوزه را بــه ینــی از دو ورطــهی
«انحصارگرایی روش شناختی» یا «کررت گرایی آشـوبنا » سـو مـیدهـد( .گنجعلـی ،پارسـازاده،
 )1933لذا راه پیشگیری از حصرگرایی روش شناختی ،کرـرت گرایـی روش شـناختی اسـت( .فرامـرز
راملنی)1929 ،
در مطالعات اندیشه رهبر معظم انقالب چه در بـاب الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت و چـه در
شناخت منظومه فنری معظم له ،عدم نگاه جامع و سیستمی به بیانات و سیره عملی ایشان در طـول
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دوران رهبری ،ینی از موانع رسیدن به الگوی خطمشی گذاری مبتنی بر ای اندیشهی فراگیـر بـوده
است.
ینی از آسیبهای روش شناختی در مدلهای مطالعات اندیشه رهبر معظم انقالب ،عـدم تعیـی
نقاط اشترا و برخورد دو تفنر اندیشه اسالمی و غیـر اسـالمی و حـدود و رقـور و گسـتره منظومـه
فنری معظم له در حوزههای مستلف و تناسب و ترابط ای حوزهها با یندیگر است.
ازجمله آسیب های برخی از مطالعات پیشی در اندیشه امامی انقالب ،بهـرهگیـری از روشهـای
کمی همچون تحلیل محتوا و اکتفا به میزان تنرار برخی عبارات بدون توجه به نسبت دالهـای ایـ
اندیشه است( .شهبازی راد)1938 ،
علیرغم توصیههایی که همگان به مطالعهی اندیشه رهبر معظم انقالب به عنوان سیاسـت گـذار
اصلی کشور و نیز ایده پرداز تدوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مطرح کردهاند وا عیت ایـ اسـت
که نشانهای از پرداخت کافی و وافی به ای مهم دیده نمیشود .به عنوان نمونه در  1دوره کنفـران
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که توسط مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برگزار گردیده اسـت از
مجموع  1989عنوان مقالهی مورد تأیید رار گرفته تنها  88مورد به مطالعه اندیشه رهبری پرداختـه-
اند که در کنفران

اول هیچ مطالعهای در ای زمینه وجود نداشته است و مطالعات صورت گرفته نیـز

به برخی از زوایای اندیشه رهبری بر اساس تحلیل محتوای بیانات پرداختهاند.

1

اشتری و رضاهیان معتقدندم «رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان مبدأ بحث الگوی اسـالمی -
ایرانی در تبیی شاخصههای جامعه توسعهیافتهم معیارهای پیشرفت را ای چنی بیان میفرمایند :فـرا
صنعتی شدن ،خودکفایی در نیازهای اساسی ،افزایش بهرهوری ،ارتقای سطح سواد ،ارتقـای خـدمات-
رسانی به شهروندان ،افزایش امید به زندگی ،رشد ارتباطات و مبتنـی شـدن رونـد تحـول بـر عناصـر
اصلی هویت ملی و آرمانهای اساسی( ».اشتری ،رضاهیان)1939 ،
مطالعات فیض و شهریاری نیز نشان میدهد که بر اساس منویات رهبر معظـم انقـالب اسـالمی
فلسفه وجودی نظام جمهوری اسالمی ،اجرای عدالت اجتمـاعی و توزیـع عادینـه رـروت اسـت کـه
بهعنوان محور اصلی پیشرفت اسالمی ایرانی شناخته میشود( .فیض ،شهریاری)1931 ،
از دیدگاه مقام معظم رهبری پیشرفت میتواند مطلوب یا نامطلوب باشد و آنچه در ای خصـو
بسیار تأریرگذار است اصول و مبانی معرفتی پیشرفت است( .سیالنی)1931 ،
طراحی الگوی مطلوب پیشرفت اسالمی ایرانی در تناسب با ابلیتها و استعدادهای کشور ،بیش
1 .http://conference.olgou.ir
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از هر چیز نیازمند انطبا مبانی و عناصر اصلی آن با ـانون اساسـی ،منویـات رهبـر معظـم انقـالب
اسالمی و سیاستهای ابالغی معظم له است ،درحالیکه مطالعات گونـاگون بـه زوایـای متفـاوتی از
اندیشه رهبری پرداختهاند .برخی به ابعاد ،برخی به شاخا ها و برخی به محورهای اصـلی .تاجریـان
نیز معتقد است رهبر معظم انقالب بر یادگیری نقاط اشترا الگوی پیشرفت اسالمی با توسعه غربـی
تأکیددارند( .تاجریان ،علیرضا)1931 ،
حجت ایسالم عبدالحسی خسرو پناه در تشریح کتاب منظومه فنری آیـت اهلل خامنـهای مـی-
گویدم روح اصلی حاکم در منظومه فنری رهبری توحید است .خسرو پناه معتقد اسـت اندیشـه رهبـر
انقالب اندیشه ای اجتهادی است و سسنان معظم له به دلیل دارا بودن شسصیت جامع بسیار نظاممند
است و اجزای آن یندیگر را تنمیل می کنند .بر اساس مطالعات خسرو پناه اندیشه رهبـری تنهـا بـه
مبانی و راهبردها هم بسنده ننرده بلنه به نهادها و ساختارها هم پرداخته است( .خسرو پناه)1931 ،

1

رسیدن به ایننه ابعاد اندیشه رهبر معظم انقالب چگونهاند و نقاط اشترا و افتـرا آن بـا سـایر
اندیشهها چیست نیازمند مدل روش شناختی کررت گرایی است که همپوشانی و هـمافزایـی اندیشـه
معظم له را جهت اداره کشور در محورهای سیاسی ،اجتماعی ،ا تصادی ،علـم و فنـاوری و فرهنگـی
نشان دهد .آیت اهلل خامنهای در ای زمینه معتقدندم «هر جامعه و هر ملتـی ،مبـانی معرفتـی ،مبـانی
فلسفی و مبانی اخال ی خود را دارد که آن مبانی تعیی کننده است و به ما میگوید چه نوع پیشرفتی
مطلوب است ،چه نوع پیشرفتی نامطلوب است  ،...ما اگر نقاط افترا پیشرفت با منطق اسالمی را بـا
توسعهی غربی میشماریم ،نباید از نقاط اشترا غفلت کنیم 8».اگر حصرگراییِ روش شناختی ،اصلِ
محوری در فر ه گرایی دانشگاهی و تقطیـع علـوم باشـد ،مطالعـات میـان رشـتهای بـه لحـاظ روش
شناختی ،کررت گراست( .فرامرز راملنی )1929 ،لذا شناخت منظومه فنـری رهبـر انقـالب نیازمنـد
یک برنامه پژوهشی جامع و میان رشتهای است.
برنامه پژوهشی الکاتوش

یکاتوش 9به عنوان یـک فیلسـوف عرصـهی ریاضـیات و علـم در منتـب اربـات گرایـی منطقـی و
فرمالیسم هنری ،معتقد است که محققان دارای یک برنامه راهبردی پژوهشی برای مطالعات حـال و

 .1عبدالحسی خسرو پناه ،در مراسم رونمایی از کتاب منظومه فنری آیت اهلل خامنهای1931/31/88 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار استادان و دانشجویان کردستان1922/38/81 ،
3 .Lakatos
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آینده هستند و لذا چندان آزادی عمل ندارند .ای برنامه پژوهشی ،سلسلهای از راهبردهـای ایجـابی و
راهبردهای سلبی دارد( .گالس 1و جانسون)1919 ،8
راهبرد سلبی ای برنامه به مرابه استسوانبندی آن است که نباید به هیچ وجه مورد جرح وتعدیل
یا ابطال رار بگیرد .فرضیات بنیادی در «هسـته مرکـزی» برنامـه ـرار دارد .پیرامـون ایـ هسـته
مرکزی را مجموعهای از «فرضیات کمنی» فرا میگیرند که همچون کمربند محافظ ،هسته مقاوم را
از ابطال مصون نگه میدارند .راهبرد ایجابی برنامه ،شامل نظریههای جدیدی است که به اسـتسوان-
بندی برنامه اضافه میشود و از پویایی و پیش بینیهای بدیعی برخوردار است که امنان توسـعه علـم
را فراهم میآورد.

کمربند محافظ
(راهبردهای
سلبی)

هسته
مقاوم
راهبرد ایجابی (نظریههای
جامع)

شنل شماره  – 1مدل برنامه پژوهشی یکاتوش
یکاتوش معتقد است ،مدل روش شناختی عالمان تعیی کنندهی گزارههای هسته مرکزی است.
لین درباره ویژگیهای گزارهها و اصول هسته مقاوم و چگونگی اجماع درباره آنها ،رهنمودی اراهـه
نمیدهد درعی حال بر ای باور است که عالمان مبتنی بر توافقی نانوشته در مـورد چگـونگی پـیش
رفت یا نرفت به نتایج مشترکی میرسند( .گنجعلی و پارسا زاده)1933 ،

1 .Glass
2 .Johnson
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نظریه گفتمان

گفتمان 1کلیتی است ساختاریافته که حاصل عمل مفصلبندی است .در وا ع گفتمانها مجموعـهای
از مفاهیم و اصطالحات یا رمزها ،اشیان یا افراد هستند که حول یک دال مرکزی به صورت معناداری
در کنار هم رار گرفته و شنل دهنده تصورات و برداشتهای ما از عالم و محـیط پیرامـون هسـتند.
(محمدزاده)1938 ،
محمد زاده معتقد است« :در نظریه گفتمان ،ارتباط بی گزارهها و چگونگی هـمنشـینی آنهـا در
یک ساختار زبانی تبیی میشود و آن نشانهها و گزارههای زبانی هم پیوند ،پینربندی میشـوند و بـه
لحاظ کارکردی میتوانند در ساخت فرد و جامعه در سلسله مراتب درت تأریرگـذار باشـند( ».همـان)
ضم ایننه «همه نشانههای مفصل بندی شـده در یـک گفتمـان خـا  ،از ارزش برابـر برخـوردار
نیستند .مهمتری نشانه در هر گفتمان ،دال مرکزی است که سایر نشانهها حول آن انسجام مییابنـد
و هر یک تحت تأریر آن معنا میشوند( ».فیوجی)1925 ،
در اندیشه آیت اهلل خامنهای ،گفتمان آن چیزى است که باید ذه ها و دلها و فنرها بر روى آن
متمرکز شود .به عبارت دیگر ،گفتمان یک جامعه به معنای همه گیر شدن یک مفهوم و یک معرفت
در برههای از زمان در آن جامعه است .ایشان ضرورت گفتمان سـازی را ایـ گونـه بیـان مـیکننـد:
«گفتمان سازی برای چیست؟ برای ای است که اندیشـهی دینـی ،معرفـت دینـی در مساطبـان ،در
مردم ،رشد پیدا کند .اندیشه ی دینی که رشد پیدا کرد ،و تی همراه با احساس مسنولیت و تعهد باشد،
عمل به وجود میآورد و همان چیزی میشود که پیغمبران دنبال آن بودند».

8

آیت اهلل خامنهای معتقد است و تی انقالب اسالمی شنل میگیرد باید واژگان و مفاهیم خـود را
همراه داشته باشد تا هماهنگی فنری و عملی بی مبانی و جهان بینی جامعه به وجود بیاید.
بررسی دیلت معنایی مفاهیم و واژگانی همچون «اعتمادبه نف

ملی» و «عزت ملی» در سـپهر

واژگانی فارسی زبانان و یا حتی دیلت معنایی واژگـانی چـون طـاغوت ،اسـتنبار ،استضـعاف ،جهـاد،
شهادت ،بصیرت و  ...بـرای متـدینی جامعـه در پـیش از انقـالب ،مفـاهیمی دور ،مـبهم و خـارز از
ارتنازات روزمره زبانی بودهاند( .سایری)1931 ،
دیلت ،یعنی ایننه از علم به یک چیز ،علم به چیز دیگر حاصل شود یا به عبارت دیگر دیلت به
معنای آن است که چیزی به گونهای باشد که علم به وجود آن موجب انتقال ذه بـه چیـز دیگـری
1 .Discourse

 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار با جمعی از طالب و روحانیون 1922/33/88
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شود( .ملنی اصفهانی )1913 ،با ای وصف ،در ادبیات انقـالب اسـالمی ،طـاغوت دیلـت بـر رژیـم
شاهنشاهی و استنبار ،دیلت بر ابر درتها به ویژه امرینا دارد.
حضرت آیت اهلل خامنهای میفرمایند« :و تی یک فنر جدید  -مرل فنر حنومت اسالمی و نظام
اسالمی و بیداری اسالمی  -مطرح میشود ،مفاهیم جدیدی را در جامعه القان میکندم لذا ای حرکت
و ای نهضت باید واژههای متناسب خودش را دارا باشدم اگر از واژههای بیگانه وام گرفت ،فضا آشفته
خواهد شد ،مطلب ناگفته خواهد ماند 1».وا عیت ای است که در شرایط گوناگون مدلولهای مستلفی
به دال نسبت داده میشوند و ای که یک دال خا

متضم چه مـدلولی اسـت محـل بحـث اسـت.

(سلطانی)1929 ،
معظم له در نقد الگوی توسعه غربی هم میفرمایند« :بنده ای توسعهی غربی را بـه هـیچ وجـه
بول ندارمم پایههایش غلط است ،مبانیاش غلط است ،بسیاری از فروعاتش غلط است ،امّا معتقدم –
نمیخواهم هم کلمهی توسعه را که در وا ع برگرفتهی از تعبیر غربی و انگلیسی است ،به کـار ببـرم،
عمداً کلمهی پیشرفت را به کار میبرم  -ای پیشرفت اسالمی ایرانی میتواند به عنوان یک گفتمان،
به عنوان یک خواست عمومی مطرح بشود».

8

حضرت آیت اهلل خامنه ای معتقدند که از طریق جریان سازی گفتمـانی هـدایت عمـومی جامعـه
تحقق مییابد و شرط تعیُّ ارزشهای دینی در حاکمیت و جامعه ،گفتمان سازی است .لذا درای بـاره
میفرمایند« :و تی گفتمان سازی شد ،آن و ت همه به ای فنر خواهند افتاد و در همه یک انگیـزه-
ای به وجود میآیدم کانّه یک جادهی وسیع و یک بزرگ راهی به وجود میآید که همه میل میکننـد
از ای بزرگراه حرکت کنند 9».رهبر انقالب معتقدند شرط تحقق خواستهها و آرمانها ،تبدیل آنها به
گفتمان و ارتنازات روزمره جامعه استم «ما اگر میخواهیم یک خواستهای تحقّق پیدا کند ،ـدم اوّل
ای است که ای خواسته را به صورت یک گفتمان پذیرفته شده دربیاوریم» ،1لـذا در خصـو

لـزوم

گفتمان سازی پیشرفت اسالمی ایرانی میفرمایند« :ما میخـواهیم مسـنلهی پیشـرفت و عـدالت ،در
دهه ی چهارم به یک گفتمان ملی تبدیل بشود .همـه بایـد آن را بسـواهیمم تـا نسـواهیم ،طراحـی و
برنامهریزی و عملیات تحقق پیدا نسواهد کرد و به هدف هم نسـواهیم رسـیدم بایـد تبیـی بشـود»،5
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار بسیجیان استان کرمانشاه1933/31/88 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار جمعی از دانشجویان1935/1/18 ،
 .9آیت اهلل خامنهای ،دیدار رهی جمهور و اعضای هینت دولت1935/1/9 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار اساتید دانشگاهها1931/31/19 ،
 .5آیت اهلل خامنهای ،دیدار استادان و دانشجویان کردستان1922/38/81 ،
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«یزمهی تحقق الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نسبگان ،گفتمـان سـازی آن
در جامعه است .رسوخ ای الگو در فنر و جان نسبگان و سپ

جوانان و آحاد مردم منوط به گفتمـان

سازی است و باید از طریق گفتمان سازی و بهرهگیری از دیدگاههای نسبگان و صاحب نظـران و بـا
صبر و حوصله ،الگویی فاخر ،مستحنم و ارزشمند تدوی شود».

1

«ممن است کسی بگوید ما ای آرمانها را چه جوری دنبال بننـیم؟ … شـما و تـی کـه یـک
آرمانی را دنبال میکنید ،میگویید ،تنرار میکنید و به جد پای آن میایسـتید ،ایـ یـک گفتمـان در
جامعه ایجاد میکند ،ای موجب تصمیم سازی میشودم زیدِ تصمیمگیر در فالن مرکز تصـمیمگیـریِ
مدیریت کشوری ،و تیکه یک چیزی به عنوان یک گفتمان درآمد ،مجبور میشود دنبال بنند».

8

مبتنی بر نظریه گفتمان در تحلیل انقالب اسالمی ایران ،ای امنان وجود دارد که نقش بسشها
و ساختارهای کالن ا تصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را بدون آننه توجه به ینی موجب غفلت
از دیگری باشد ،به صورت منطقی در کنار یندیگر و در ارتبـاط و انسـجام کامـل بـا هـم در سـطوح
کالن ،میانی و خرد مورد تحلیل و بررسی رار داد و به معضالت و مشنالتی که در سایر نظریات بـه
وجود میآید به راحتی پاسخ گفت( .فیوجی)1925 ،
طراحی مدل مفهومی

در اینجا سعی میشود با تلفیق مدل راهبردی یکاتوش و نظریه گفتمان ،مدلی روش شناختی جهـت
احصای منظومه فنری رهبر انقالب در باب پیشرفت اسالمی ایرانی اراهه شود.
تلفیق مدل راهبردی الکاتوش و نظریه گفتمان

برخی از نناتی که در طراحی مدل تلفیقی نظریه گفتمان و الگوی راهبردی یکاتوش ابـلذکـر
هستند عبارتاند ازم
هر دو بر لزوم جامع نگری و انسجام فنری تأکیددارند.
در مدل یکاتوش ،هسته مقاوم توسط فرضیههای کمنی احاطه و محافظـت مـیشـوند ،همـان
گونه که در نظریه گفتمان نیز صورتبندی گزارهها حول دال مرکزی شنل میگیرند و گفتمانهـا در
یک انسجام ساختاری و مبتنی بر ارتنازات زبانی ،موردپذیرش جامعه رار میگیرند.
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت1931/18/11 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار جمعی از دانشجویان1931/1/83 ،
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هر دو مدل تأکید بر وجود هسته یا دال مرکزی دارند کـه سـایر نظریـههـا و گفتمـانهـا حـول
چارچوب فنری هسته مقاوم شنل میگیرند ،به طوریکه با تغییر در هسـته مقـاوم یـا دال مرکـزی
گفتمان ،نظریههای پیرامونی دچار دگرگونی میشوند.
همان گونه که در مدل یکاتوش ،برنامههای ایجابی بسط و توسعه پیدا مـیکننـد و بـه پستگـی
میرسند و فرضیات کمنی نقش کمربند محافظ را دارند و تغییرات و نظریههای جدیـد و کمنـی در
ییه برنامههای راهبردی و ایجابی رار میگیرند در مفصلبندی مفاهیم گفتمـانی نیـز ،دال مرکـزی
دارای ربات بیشتر و ییههای دیگر گفتمانی تغییرپذیر و ابل توسعه هسـتند بـه گونـهای کـه از دال
مرکزی محافظت مینمایند .فوکو 1نیز در ای زمینه معتقد است تغییـرات گفتمـان لزومـاً و ضـرورتاً،
تغییرات همه جانبه نیستند ،چراکه بعضی از عناصر دیگر استمرار و ربات بیشتری دارند و بـه سـادگی
دستسوش تغییر و تحـول نمـی شـوند و بعضـی دیگـر از ابلیـت تغییـر زیـادتری برخـوردار هسـتند.
(محمدزاده )1938 ،لذا گفتمانها در سطوح کالن ،میانی و خرد ،ییههـای پیرامـونی دال مرکـزی را
تشنیل میدهند که در حنم ،برنامههای راهبردی سلبی و ایجـابی مطـرح شـده در مـدل یکـاتوش
هستند.
نظریه پردازی در پیشرفت اسالمی ایرانی بر اساس مدل تلفیقی برنامهریزی گفتمـانی مبتنـی بـر
اندیشه آیتاهلل خامنهای
در اندیشه رهبر انقالب« ،دستور کار طعی نظام جمهوری اسالمی ،دنبال کردن الگوی پیشـرفت
ایرانی  -اسالمی است».

8

1 .Foucault

 .8آیتاهلل خامنهای ،دیدار اساتید دانشگاهها1938/35/15 ،
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خرده
گفتمان

رهبر معظم انقالب اسالمی معتقدند که الگوی پیشرفت برای هر کشوری متناسب بـا مقتضـیات
جغرافیایی ،تاریسی و فرهنگی آن کشور استم «آنچه ما دنبالش هستیم ،لزوماً توسـعهی غربـی  -بـا
همان مستصات و با همان شاخاها – نیست  ،...پیشرفت برای همـهی کشـورها و همـهی جوامـع
عالم ،یک الگوی واحد ندارد .پیشرفت یک معنای مطلق نداردم شرایط گونـاگون  -شـرایط تـاریسی،
شرایط جغرافیاهی ،شرایط جغرافیای سیاسی ،شرایط طبیعی ،شرایط انسانی و شرایط زمانی و منانی -
در ایجاد مدلهای پیشرفت ،ارر میگذارد  ،...مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تـأریر
دارد  ،...اساس نگاه اسالمی به پیشرفت ،بر پایهی ای نگاه بـه انسـان اسـت :اسـالم انسـان را یـک
موجود دو ساحتی میداندم دارای دنیا و آخرت  ،...بنابرای تعادل دنیا و آخرت و نگاه به دنیـا و آخـرت
 -هم در برنامهریزی ،هم در عمل شسصـی و هـم در ادارهی کشـور  -یزم اسـت .ایـ هـم یـک

مدل برنامهریزی گفتمانی» به مثابه مدل روش شناختی جمت نظریه پردازی
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1

برای تحقق پیشرفت بر اساس مقتضیان اسالمی و ایرانی باید به یک الگو رسید .مقدمـه تـدوی
الگو شناخت منظومه فنری آیت اهلل خامنهای به عنوان رهبر و سیاستگذار کالن کشور است .ایشان
تدوی ای نقشه را منرراً مورد سؤال رار دادهاند« .نقشهی پیشرفت اسالمی  -ایرانی چیسـت؟ ایـ
باید تدوی شود ،باید روش شود ،باید ابعاد و زوایایش مشسا شودم ای کار بـه طـور کامـل انجـام
نگرفته است و باید بشود».

8

به ای منظور ،مدل مفهومی اراهه شده در ای مقاله بنا به علل زیر میتواند بستر مناسـب جهـت
نظریه پردازی در پیشرفت اسالمی  -ایرانی مبتنی بر اندیشه آیت اهلل خامنهای را فراهم نمایدم
الگوی رهبری گفتمانی آیتاهلل خامنه ای ،بسترساز نظام منسجم و ینپارچه در برنامهریزی و امور
اجرایی کشور است.
به دلیل چند تباری بودن مفاهیم پیشرفت میتوان از ای مفاهیم تبیینی اسالمی و ایرانی عرضـه
کرد.
تبیی اسالمی و ایرانی از پیشرفت به معنای اخذ هسته مقاوم و چارچوبهای فنـری از گفتمـان
پیشرفت اسالمی  -ایرانی در اندیشه رهبری است.
به دلیل راهبردهای ایجابی و امنان محک گفتمانهای ر یـب و نظریـههـای توسـعه بـا هسـته
مقاوم ،مدل برنامهریزی گفتمانی دارای پویایی باییی است.
میان رشتهای بودن ،روشمندی ،پویایی و نگاه سیستمی و منظومـهوار بـه اهـداف و برنامـههـا از
ویژگیهای ای مدل است.
وجود چرخش گشتالتی میان الگوهای توسعه غربی و پیشرفت اسالمی ایرانی به دلیل تفـاوت در
هسته مقاوم و چارچوبهای فنری ای دانشها بستر برتری گفتمانی در برابر ر با را فراهم مینماید.
حذف نظریههای مغایر و متبای و ناهمسوان با هسته مقـاوم و چـارچوبهـای فنـری پیشـرفت
اسالمی ایرانی توسط راهبرد سلبی پیشرفت اسالمی  -ایرانی انجام میگیرد.
مصونیت از ابطال گزارههای محوری هسته مقاوم (استسوانبنـدی الگـوی پیشـرفت اسـالمی -
ایرانی) توسط فرضیههای کمنی یا همان گفتمان های کالن در نقش کمربند محافظ .به عنوان مرال
اگر «عدالت» ،هسته مقاوم پیشرفت اسالمی ایرانی تلقی شود ،آنگاه ا تصاد مقاومتی که مـانع تسـلط
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار استادان و دانشجویان کردستان1922/38/81 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای شیراز1921/38/11 ،
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بیگانگان بر ا تصاد کشور میشود و با مبانی اسالمی همچون اعده نفی سبیل یـا نظریـه مصـلحت
امام خمینی و یا نظریه عدالت پسا احنامی ،پشتیبانی میشود ،فرضیهای کمنی است که همچون
کمربند محافظ از ابطال هسته مقاوم «عدالت» جلوگیری میکند.
برای تدوی الگوی پیشرفت اسالمی  -ایرانـی ،بـا اسـتفاده از مـدل «برنامـهریـزی گفتمـانی»،
اسالمیت و مقتضیات بومی ،شنل دهنده مبانی فنری در دال مرکزی گفتمان هستند و گفتمانهـای
کالن در بسشهای فرهنگی ،اجتماعی ،آموزش ،علم و فناوری ،سیاسی و ا تصادی در نقش کمربنـد
محافظ از جرح وتعدیل آن جلوگیری میکنند و نسبت به سایر نظریههای توسعه دستورالعملهـایی را
جاری میکنند کهم
الف  -در تعارض را پیشرفت اسالمی ایرانی و شاخاهای آن نباشد و به آن خدشه وارد ننند.
ب  -نسبت به گفتمان مرکزی دچار ناسازگاری و عدم همسوانی نباشد.
ز  -در جهت بسط و تقویت گفتمانهای کالن هر بسش و مبانی فنری دال مرکـزی پیشـرفت
اسالمی  -ایرانی باشد.
د – گفتمانها میتوانند در ییه های مستلـف مطـرح شـوند کـه در حنـم راهبردهـای ایجـابی
یکاتوش هستند و هر چه به سمت ییههای بیرونی حرکت میشود نرمتر و توسعه پذیرتر میشوند و
هر چه به سمت ییههای درونی و هسته مقاوم حرکت میشود ،گفتمانها سـستتـر و تغییرناپـذیرتر
میشوند.
«عدالت»« ،استقالل»« ،اعتمادبه نف

ملی» و «عزت ملی» به مرابـه کـالن نظریـه در هسـته

مقاوم الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
بر اساس تحلیل مضمون بیانات آیت اهلل خامنهای در سالهای رهبری معظم لـه ،چهـار مفهـوم
«عدالت»« ،استقالل»« ،اعتمادبه نف

ملی» و «عـزت ملـی» بـه عنـوان شـاخاهـای پیشـرفت

اسالمی ایرانی مطرح هستند که همان هسته مقاوم یا دال مرکزی «مدل برنامـهریـزی گفتمـانی» را
تشنیل میدهند.
عدالت

بر اساس تحلیل مضمون بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی« ،عـدالت» ینـی از ارکـان چهارگانـهی
هسته مقاوم پیشرفت اسالمی ایرانی است ،آن گونه که میفرمایند« :ما اگر بسواهیم پیشرفت کنـیم،
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در درجهی اول ،ینی از شاخاهای مهم ،عدالت است 1».مطابق دیدگاه ایشان ،در برنامههای سلبی
و ایجابی باید ابعاد عدالت و زیرمجموعههای آن تشریح و تبیی شوند .معظم له درای باره میفرمایند:
«عدالت را باید در برنامههای گوناگون معنا کنید  ...ای سیاستها باید به برنامـه تبـدیل شـودم و ای
خود عنوان «عدالت» یک هدف آرمانی است .سیاستهایی که میتوانـد مـا را بـه عـدالت برسـاند و
برنامههایی که میتواند ای سیاستها را محقق کند ،باید مورد توجه رار بگیرد».

8

در اندیشه اسالمی پیشرفت و عدالت مالزم یندیگرند« .پیشرفت منهای عـدالت ،از نظـر اسـالم
اصالً پیشرفت نیست» 9و «عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب ماندگی و فقر».

1

در راستای تحقق مدل برنامهریزی گفتمانی ،تحقق هر یک مفاهیم ،تبدیل شدن آن بـه گفتمـان
است .ای مفاهیم میتواند در هسته مقاوم در برنامههای سلبی یا در برنامـههـای ایجـابی باشـد .لـذا
رهبر انقالب میفرمایند« :گفتمان عدالت ،یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد .در میان
نسبگان ،در میان مسنوین ،در میان مردم ،بسصو

در بی نسلهای تـازه ،بایـد عنـوان عـدالت و

مسنلهی عدالت ،به عنوان یک مسنلهی اصلی ،به طور داهم مطرح باشد».

5

عزت ملی و اعتمادبهنفس ملی

مفهوم دیگری که به عنوان هسته مقاوم در الگوی پیشرفت مطرح اسـت عـزت و خودبـاوری اسـت.
بیان رهبر انقالب در ای زمینه ای است که ینی از ارکان اصلی پیشرفت هر کشـوری خودبـاوری و
اعتمادبه نف

ملی است 1و عزت و خودباوری به عنوان رک و شاخا پیشرفت محسوب میشـوند.

ایشان میفرمایند :ینی دیگر از شاخاهای پیشرفت یک ملـت« ،عـزت ملـی» و «اعتمادبـه نفـ
ملی» است 1.رهبر معظم انقالب معتقدند هر چه عمل به احنـام در اداره امـور جامعـه بیشـتر رسـوخ
داشته باشد ،تجلی ای دو شاخا بیشتر خواهید بود .ایشان میفرمایند« :اسالم به مـا ایـ اعتمادبـه
نف

را داده است .هر مقداری که با اسالم و احنام رآن و معارف رآن آشناتر باشیم ،ایـ اعتمادبـه

 .1آیت اهلل خامنهای ،اجتماع مردم اسفرای 1931/31/88 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار کارگزاران نظام 1921/32/32
 .9آیت اهلل خامنهای ،جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه1933/31/32 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،اجتماع زاهران و مجاوران حرم مطهر رضوی1921/31/31 ،
 .5آیت اهلل خامنهای ،دومی نشست اندیشههای راهبردی1933/38/81 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،مراسم بیستمی سالگرد رحلت امام خمینی1922/39/11 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،اجتماع مردم اسفرای 1931/31/88 ،
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ملی بیشتر خواهد شد .مقولهی عزت ملی و اعتمادبه نف

ملی ،به طورکلی محسوس است».

1

استقالل

نگاه به تجربهی تاریخ معاصر ایران ،نشان میدهد کـه دوگانـهی «اسـتقالل و وابسـتگی» در الـب
مسنلهی «پیشرفت» و در چارچوب «نظام سلطه» یعنی دو طبـی میـان کشـورها و پـذیرش اصـل
سلطهگری و سلطهپذیری تجلی پیدا کرده است و به تبع آن دوگانههای پیشرفت و تو ف ،خال یت و
تقلید ،استقالل و وابستگی ،جن

و صلح ،جهان اول و جهان سوم و  ...شنل گرفتنـد .در ایـ میـان

گفتمان تازهای توسط امام امت جریانساز شد که نشان از نفی سلطهگری و سلطهپـذیری داشـت.
محور ای گفتمان جدید استقالل توأم با پیشرفت بود .رهبر معظم انقالب مـیفرماینـد« :یـک اصـل
مهم ،مسنلهی «استقالل» استم که اگر ای نباشد پیشـرفت نیسـت ،سـراب پیشـرفت اسـت  ...هـر
الگوی پیشرفتی بایستی تضمی کننده ی استقالل کشور باشدم ای باید به عنـوان یـک شـاخا بـه
حساب بیاید .هر الگویی از الگوهای طراحی شوندهی برای پیشرفت که کشور را وابسـته کنـد ،ذلیـل
کند و دنبالهرو کشورهای مقتدر و دارای درت سیاسی و نظامی و ا تصادی بنند ،مردود استم یعنـی
استقالل ،ینی از الزامات حتمیِ مدل پیشرفت در دههی پیشرفت و توسعه است .پیشرفت ظـاهری -
با وابسته شدن در سیاست و ا تصاد و غیره  -پیشرفت محسوب نمیشود».

8

کارکرد مدل تلفیقی برنامـهریـزی گفتمـانی در مطالعـات الوـوی اسـالمی ایرانـی
پیشرفت

به منظور طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشـرفت ،یزم اسـت مبتنـی بـر یـک مـدل روش شـناختی
دیدگاههای رهبر معظم انقالب اسالمی در الب یک مطالعه میـان رشـته بـه صـورت منظومـهای از
مفاهیم ،تبدیل به یک الگوی خط مشی گذاری شود ،لذا مدل تلفیقی اراهه شده در ای مقالـه کمـک
میکند تا ضم دریافت درکی جامع از هندسه گفتمانی رهبر معظم انقالب به عنوان سیاسـتگـذار و
راهبر اصلی کشور ،از حصرگرایی روش شناختی خارز شده و ضـم شـناخت گفتمـانهـای کـالن،
میانی و خرد در اندیشه ایشان ،امنان برخورد و توسعه گفتمانی در تقابل با گفتمانهای ر یب فـراهم
شود.
 .1آیت اهلل خامنهای ،اجتماع مردم اسفرای 1931/31/88 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار استادان و دانشجویان کردستان1922/38/81 ،
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تبیین مدل مفهومی

رهبر معظم انقالب در ابالغ سیاستهای برنامههای پنج سـاله ،اهـل بـه ابعـاد فرهنگـی ،اجتمـاعی،
سیاسی داخلی ،سیاست خارجی ،ا تصادی و آموزش – علم و فناوری هستند.
بررسی محتوای منویات رهبر انقالب به روش تحلیل مضمون نشان میدهد کـه «گفتمـانهـای
کالن» در ابعاد ششگانه پیشرفت به شرح زیر هسـتند کـه بـه عنـوان کمربنـد محـافظ و فرضـیات
کمنی ،پیرامون هسته مقاوم رار میگیرند:
پیشرفت در سبک زندگی و هویت اسالمی – انقالبی (در محور فرهنگی)
جامعه اسالمی و عدالت اجتماعی (در محور اجتماعی)
مردم سایری دینی و ربات و آرامش سیاسی (در محور سیاست داخلی)
عزت اسالمی (در محور سیاست خارجی)
ا تصاد مقاومتی (در محور ا تصادی)
پیشرفت علم و فناوری و تحول در نظام آموزشی (در محور آموزش ،علم و فناوری)
تحلیل مضمون منویات رهبر معظم انقالب در محور فرهنگی
آنچه از بررسی منویات رهبر معظم انقالب به دست میآید ای است که «فرهنـ » ،روح کالبـد
جامعه 1است .لذا در تعریف فرهن

میفرمایند« :فرهن  ،یعنى خلقیات و ذاتیات یک جامعه و بـومىِ

یک ملتم تفنراتش ،ایمانش ،آرمانهایشم ای ها تشنیل دهندهی مبانى فرهن

یک کشور است».

8

مراد ایشان از فرهن  ،همان ذهنیتهاست 9و بر اساس همـی تعریـف ،عامـل پیشـرفت و انحطـاط
جوامع را فرهن

و هویت یک ملت میدانند.

1

در اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی دو رک اساسـی بـه عنـوان گفتمـانهـای کـالن بسـش
فرهن

در راستای پیشرفت اسالمی – ایرانی شناخته میشود.

الف  -اولی گفتمان کالن در محور فرهن

«هویت اسالمی و انقالبی» است ،ایشان در همـی

زمینه میفرمایند« :احیان و رشد بسشیدنِ به هویت اسالمی و دینی و ایرانیِ جوانمان ،ینـی از مهـم-
تری مساهل ماست و کمک فراوانی هم به پیشرفت کشور میکنـد» 5و یزمـه آن اسـتقالل و عـدم
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار اعضای انجم اهل لم1921/11/1 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار وزیر علوم و رؤساى دانشگاهها1929/13/11 ،
 .9آیت اهلل خامنهای ،دیدار اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى1912/3/89 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار کارکنان سازمان صداوسیما1929/8/82 ،
 .5آیت اهلل خامنهای ،دیدار اساتید و اعضای هینت علمی دانشگاهها1925/31/19 ،
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وابستگی به سایر فرهن هاست .به عنوان نمونه در باب زبان فارسی و الگـو گـرفت از غـرب مـی-
فرمایند« :زبان ملّی را مغشوش کردن ،هویت اسالمی ملّی را سلب کردن و مدل بازی به جای مـدل
سازی ،پیشرفت نیست .ما وابسته شدن و غربی شدن را پیشرفت نمیدانیم».

1

بر اساس همی مبانی در سند چشمانداز بیست ساله ،ایران کشوری است توسعه یافته بـا جایگـاه
اول ا تصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با «هویت اسالمی و انقالبی» ،الهام خـش در جهـان
اسالم.

8

ب  -دومی گفتمان کالن در محور فرهن

و در راسـتای تحقـق پیشـرفت اسـالمی – ایرانـی

عبارت است از «پیشرفت در سبک زندگی» ،آنجا که میفرمایند« :ینى از ابعـاد پیشـرفت بـا مفهـوم
اسالمى عبارت است از سبک زندگى کردن 9».ایشان معتقدند سبک زندگی ،بعد نرمافـزاری و اصـلی
تمدن است و باید مورد بازنگری و اصالح رار گیرد ،لذا میفرمایند «ما اگر پیشرفت همه جانبه را بـه
معنای تمدن سازی نوی اسالمی بگیریم  -بایخره یک مصدا عینی و خـارجی بـرای پیشـرفت بـا
مفهوم اسالمی وجود داردم ای جور بگوییم که هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی ،ایجاد یـک
تمدن نوی اسالمی استم ای محاسبهی درستی است  -ای تمدن نوی دو بسش دارد :یک بسش،
بسش ابزاری استم یک بسش دیگر ،بسش متنی و اصلی و اساسی است .به هر دو بسش باید رسید.
آن بسش ابزاری چیست؟ بسش ابزاری عبارت است از همی ارزشهـایی کـه مـا امـروز بـه عنـوان
پیشرفت کشور مطرح میکنیم :علم ،اختراع ،صنعت ،سیاست ،ا تصاد ،ا تدار سیاسی و نظـامی ،اعتبـار
بی المللی ،تبلیغ و ابزارهای تبلیغم ای ها همه بسش ابزاری تمدن استم وسیله اسـت  ...امـا بسـش
حقیقی ،آن چیزهایی است که مت زندگی ما را تشنیل میدهـدم کـه همـان سـبک زنـدگی اسـت.

1

بنابرای معظم له معتقدند اگر در محیط اجتماعى ما گفتمانى به وجود بیاید که ناظر به رفع آسـیبهـا
در زمینه سبک زندگی باشد ،میتوان مطمن بود مـا در ایـ بسـش پیشـرفتهـای خـوبى خـواهیم
کرد».

5

آیت اهلل خامنهای یزمه شنلگیری تمدن نوی اسالمی را شنلگیری هویـت اسـالمی و عـزت
اسالمی ،پیشرفت و الگو شدن میدانندم لذا میفرمایند« :ای انقالب آمد ،نظام درست کرد ،ای نظام
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار دانشگاهیان سمنان1925/32/12 ،
 .8سند چشم انداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران در افق سال  1131هجری – شمسی
 .9آیت اهلل خامنهای ،دیدار جوانان استان خراسان شمالی1931/31/89 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار جوانان استان خراسان شمالی1931/31/89 ،
 .5آیت اهلل خامنهای ،دیدار جوانان استان خراسان شمالی1931/31/89 ،
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با ی ماند ،روزبه روز ویتر شد ،روزبه روز هم پیشرفتهتر شدم ای میشود الگو .ای الگوسـازی یـک
گفتمانی را به وجود میآورد که آن ،گفتمان هویت اسالمی و عزت اسالمی است .امروز در بی ملت-
های دنیا ،احساس هویت اسالمی ،ابل مقایسهی با سی سال بل نیستم احساس عـزت اسـالمی و
مطالبهی ای عزت ،امروز ابل مقایسهی با گذشته نیست .ای  ،اتفا افتاده است».

1

تحلیل مضمون منویات رهبر معظم انقالب در محور اجتماعی

مبتنی بر تحلیل مضمون بیانات رهبر انقالب ،دو گفتمان کـالن در محـور اجتمـاعی وجـود دارد کـه
کمربند محافظ و فرضیات کمنی پیرامون هسته مقاوم را تشنیل میدهد که عبـارتانـد ازم «جامعـه
اسالمی» و «عدالت اجتماعی».
آنچه مسلم است نظام اسالمی ،پیشرفت و رفاه را به عنوان وسـیلهای بـرای تقـرب الهـی بـرای
جامعه می خواهد و حاکمیت و مردم برای تحقق جامعه اسالمی نقش متقابـل دارنـد تـا بـدی سـبب
پیشرفت مادی و معنوی نیز محقق شود .حضرت آیت اهلل خامنهای میفرمایند« :در جامعهی اسالمی
همه ی آحاد وظیفه دارند ،مسنولیت دارند ،باید کار انجام بدهندم کار برای پیشرفت جامعه ،کـار بـرای
امّت».

8

ایننه مفهوم جامعه اسالمی چیست را مقام معظم رهبری ای گونه تشریح مـیکننـد« :جامعـهى
اسالمى یعنى جامعهاى که در آن ،آرمانهای اسالمى ،اهداف اسالمى ،آرزوهـاى بزرگـى کـه اسـالم
براى بشر ترسیم کرده است ،تحقق پیدا کند 9».معظم له در تشریح فلسـفه حنومـت اسـالمی مـی-
فرمایند« :ما آمدیم براى ای که یک جامعهى اسالمى به وجود بیاوریمم ما آمـدیم تـا حیـات طیبـهى
اسالمى را براى کشورمان و براى مردممان بازتولید کنیمم آن را تأمی کنیم».

1

در جامعهی اسالمی ،مردم خوشبستاند ،احساس امنیت و آرامش مـی کننـد ،بـه سـمت اهـداف
عالیهی خود پیش میروند ،خدا را عبادت هم میکنند ،پیشرفت دنیوی هم نصیب آنها میشود.

5

در بررسی هسته مقاوم ،عدالت ینی از شاخاهای پیشرفت معرفی شـد و بـر اسـاس محتـوای
فرمایشات ،ای گونه برداشت شد که باید عدالت در حوزههـای مستلـف ازجملـه ،اجتمـاعی ،ضـایی،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار اعضای مجل خبرگان رهبری1923/18/13 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار اهمه جماعات مساجد استان تهران1935/35/91 ،
 .9آیت اهلل خامنهای ،دیدار دانشجویان کرمانشاه33/1/81 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار رؤسای سه وه و مسنوین نظام21/1/13 ،
 .5آیت اهلل خامنهای ،دیدار ا شار مستلف مردم 1935/35/11 ،
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آموزشی و  ...در سطوح و جغرافیای مستلف ،تبیی و شاخاگذاری شوند .در اندیشـه رهبـر انقـالب
«فوریتری هدف تشنیل نظام اسالمى ،استقرار عدالت اجتماعى و سط اسالمى است».

1

حضرت آیت اهلل خامنهای میفرمایند« :مهمتری وظیفه ی مسـنوین کشـور ایـ اسـت کـه در
جامعه عدالت را معنا ببسشند تا مردم عدالت را احساس کنندم عدالت در انون ،عدالت در ضا ،عدالت
در تقسیم منابع حیاتی کشور ،عدالت در برخورداریها و دسترسیهای همهی افراد به امنانات کشور.
کشور ما امنانات زیادی داردم ای امنانات میتواند یک جامعهی مرفه و پیشـرفته و توسـعه یافتـه را
برای ملت ایران ایجاد کندم منتها شرط اصلی ای است که در استفادهی از ای منابع ،عدالت رعایـت
شود  ...امروز در دنیا کشورهای توسعه یافته بسیارند ،اما در آنها عدالت وجود نداردم ایـ هـا الگـوی
نظام جمهوری اسالمی نیستند .الگوی نظام جمهوری اسالمی ،الگوی اسالمی اسـتم یعنـی الگـوی
پیشرفت و توسعه و رفاه ،همراه با عدالت و برادری و محبت و عطوفت بی

شرها و پر شدن شـناف

بی فقیر و غنی در جامعه .پیشرفت جامعه به ای شنل که با معنویت همراه است ،مورد نظـر اسـالم
است».

8

تحلیل مضمون منویات رهبر معظم انقالب در محور سیاست داخلی

تحلیل مضمون بیانات رهبر معظم انقالب نشان میدهد آنچه بهعنـوان کـالن گفتمـان در سیاسـت
داخلی مورد توجه رار گرفته عبارت است از دو مفهـوم «مـردمسـایری دینـی» و «ربـات و آرامـش
سیاسی» .ناگفته پیداست که پیشـرفت هـر کشـوری در گـرو ربـات ،امنیـت و اعتمـاد بـه مـردم در
عرصههای مستلف است.
در همی ارتباط ایشان میفرمایند« :آحاد ملت پشتوانهی ای ربات و اسـتقراری هسـتند کـه در
کشور وجود داردم و البته متقابالً بیشتری فایدهی ای ربات و استقراری کـه در نظـام سیاسـی کشـور
هست ،متوجه و عاید خود مردم است .یک ملت اگر امنیت داشته باشند ،ربات سیاسی داشته باشند ،از
آرامش دستگاههای حاکمیت نظام برخوردار باشند ،آن ملت فرصت پیدا خواهند کرد که در میدانهای
گوناگون ،به مسابقهی بزرگ بشری وارد شوند و پیشتاز باشند .امنیت و آرامش برای یک کشور ،جـزو
مهمتری خواستهها و مفیدتری عواید یک ملت است  ....کشوری که دارای امنیت نباشد ،نمیتوانـد
نه در علم ،نه در ا تصاد ،نه در صنعت ،نه در عزت ملی ،خودش را به پیش و به جلو بنشدم اما و تـی
 .1پیام آیت اهلل خامنهای به مناسبت اولی سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى1913/9/13 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار مردم شهرستان رفسنجان1921/38/12 ،
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استقرار و امنیت و آرامش در یک کشور بود ،ملت فرصت پیـدا مـیکنـد کـه آمـادگیهـای خـود را،
استعدادهای خود را بروز دهد».

1

در اندیشه آیت اهلل خامنهای ،ینی از جلوههای مـردم سـایری دینـی حضـور مـردم در انتسـاب
کارگزاران نظام اسالمی است ،لین در معنایی جامعتر مردم سایری یعنی بر اساس دی و بر اساس
اسالم ،سایرِ زندگیِ جامعه ،خود مردم هستند 8.در وا ع ای همان تفنر نـوینی اسـت کـه جمهـوری
اسالمی جهت حاکمیت معنویت ،حاکمیت دی و نقش سازنده و مشروعیت بسش مردم در حنومـت
مطرح کرد.
معظم له معتقد است ربات سیاسی مهمتری زیربنا برای پیشرفت کشـور اسـت لـذا مـیفرماینـد:
«حرکتمان از اول انقالب تا امروز سیر صعودی داشته است .نتیجهی ای حرکتِ سـیر صـعودی هـم
پیشرفتی است که تا امروز حاصل شده است  ...در امـور زیربنـایی ،کشـور پیشـرفت کـرده اسـتم در
خدمات مردمی ،کشور پیشرفت کرده استم در معنویـات ،کشـور پیشـرفت کـرده اسـتم در دانـش و
فناوری هم همی جور .زیربناهایی که ما در آنها برجسته و ممتاز هسـتیم ،در درجـهی اول عبـارت
است از ربات سیاسی کشور».

9

تحلیل مضمون منویات رهبر معظم انقالب در محور سیاست خارجی

در اندیشه رهبر معظم انقالب ادارهى کشور ،به دو بسش داخل کشور و خارز کشور تقسیم میشـود

1

از آنجا که تعامالت بی کشورها مبتنی بر توانمندی دستگاههای دیپلماسی اسـت لـذا دیپلماسـی بـه
یک جن  5تمام عیار تبدیل شده است و جمهوری اسالمی به دلیل دشمنانی که مانع پیشرفت ایـران
اسالمی هستند درگیر یک جن

مضاعف است.

1

اصول سیاست خارجی ایران بر اساس آنچه در سند چشم انداز بیست ساله ذکر شده اسـت ایـران
کشوری است داراى تعامل سازنده و مؤرر با جهان بر اساس اصول عزت ،حنمت و مصلحت.
 .1آیت اهلل خامنهای ،اجتماع مردم شیروان1931/31/81 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار بسیجیان1935/33/39 ،
 .9آیت اهلل خامنهای ،اجتماع بزرگ مردم بجنورد1931/31/13 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار با مسنوین وزارت امور خارجه ،سفرا و کارداران1913/5/1 ،
 .5آیت اهلل خامنهای ،دیدار وزیر و کارکنان وزارت امور خارجه1912/5/91 ،
 .1همان
 .1سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1928/32/18 ،1131

1
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رهبر معظم انقالب معتقدند «الگوسازی انقالب اسالمی یک گفتمانی را به وجود میآورد که آن،
گفتمان هویت اسالمی و عزت اسالمی است .امروز در بی ملتهای دنیا ،احساس عـزت اسـالمی و
مطالبهی ای عزت ،ابلمقایسهی با گذشته نیست 1».لذا آنچه به عنوان گفتمان کـالن در سیاسـت
خارجی بر اساس بیانات حضرت آیت اهلل خامنهای احصان میشود «عزت اسالمی» است .ایشان می-
فرمایند« :ما برای خودمان ،عزت را بر اساس اعتقاد و ایمان توحیـدی  -کـه خاصـیت و شاخصـه ی
تفنر اسالمی است  -و دل بست به خدا و محبت به بندگان و خالیق الهی و لزوم خدمت بـه آنهـا
اهلیم».

8

معظم له عزت را مبتنی بر اندیشه اسالمی معرفی میکنند و نه روحیه ملیگرایی .آنجا کـه مـی-
فرمایند« :عزت« :ایسالم یعلو و ی یعلى علیه»« ،ل یجعل اهلل للنافری على المؤمنی سـبیال» .مـا
نمىخواهیم عزتمان را با تنیه بر نژاد و ناسیونالیسم و حرفهایی که متأسفانه همهى دنیا با تنیه بـه
آنها دور خودشان یک حصار مىکشند ،رابت کنیم  ...عزت یعنى تحمیل هیچ ک

را بـول ننـردن

 ...ما بر اساس عزت اسالمى ،عزت توحیدى و عزت ملت خودمان حرکـت مـىکنـیم « ،9»...دنیـای
اسالم باید به فنر حفظ موجودیت اسالم و حفظ عزت امت اسالمی باشد».

1

تحلیل مضمون منویات رهبر معظم انقالب در محور اقتصادی

در همهی محورها ردپای هسته مقاوم بر روی گفتمانهای کالن بـه عنـوان کمربنـد محـافظ بـرای
عدالت ،عزت ،اعتمادبه نف

و استقالل دیده میشود .در بسش ا تصادی مبتنی بر مبانی دینـی و بـر

اساس اعده نفی سبیل ،تسلط کفار بر مسلمانان جایز شمرده نشده و لـذا سیاسـت ا تصـاد درونزا و
بروننگر تحت عنوان ا تصاد مقاومتی مطرح میشود که حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانـی
در آن ،عی عدالت است و موجب حفظ عزت و استقالل ا تصادی کشور میشود ،بنـابرای «عـدالت
رویهای» درباره حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرفکنندگان رعایت میشود.
رهبر معظم انقالب درباره میفرمایند« :براى یک کشور ،استقالل ا تصادى یک ضرورت حیـاتى
است .و تى رشتههاى ا تصاد یک کشور به بیگانگان وصل باشد ،معنایش ای است که رگ حیـات و

 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار اعضای مجل خبرگان رهبری1923/18/13 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار مسنوین وزارت امور خارجه1913/1/12 ،
 .9آیت اهلل خامنهای ،دیدار مسنوین وزارت امور خارجه1913/31/12 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار جمعی از اریان رآن29/1/81 ،
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1

بر اساس تحلیل مضمون منویات رهبر انقالب ،گفتمان کالن در محور ا تصـاد جهـت پیشـرفت
اسالمی ایرانی عبارت است از «ا تصاد مقاومتی» .معظم له میفرمایند« :گفتمانسـازی در خصـو
ا تصاد مقاومتی و تبدیل آن به یک گفتمـان عمـومی ،بسـیاری از مشـنالت را برطـرف و کارهـا را
تسهیل خواهد کرد« ،8».البتّه با تنرار کلمهی «ا تصاد مقاومتی» گفتمان سازی نمیشود ،نباید کاری
کرد که ای کلمه حرف را همی طور ای در تنرار کنیم که از ده بیفتـدم نـه ،بلنـه بـا تبیـی و بـا
توضیح و مانند ای ها بیان بشود« ،9».عنوان «ا تصاد مقاومتی» که تنرار میشود ،برای ای است که
ای خواست عمومی ،در دلها ،در زبانها ،در عملها خودش را نشان بدهـد و همـه بـه ایـ سـمت
حرکت بننند .و تی یک چیزی به صورت یک گفتمان عمومی درآمد و خواستِ عمـومی شـد ،طبعـاً
تحقّق پیدا میکندم یعنی مسنولی هم در همان جهت حرکت میکنند».

1

بر همی اساس در بند  81از سیاستهای ا تصاد مقاومتی نیز بر تبیی ابعـاد ا تصـاد مقـاومتی و
گفتمان سازی آن به ویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیـر و
رایج ملی تأکید شده است.

5

تحلیل مضمون منویات رهبر معظم انقالب در محور آموزش ،علم و فناوری

«تحول در نظام آموزشی» و «پیشرفت علم و فنـاوری» دو اصـطالح از گفتمـانهـای کـالن رهبـر
انقالب در راستای پیشرفت اسالمی ایرانی هستند که به عنوان فرضیات کمنـی در کمربنـد محـافظ
نشستهاند و تضمی کننده پیشرفت توأم با عدالت ،استقالل ،عزت ملی و اعتمادبه نف

ملی هستند.

توجه به مقوله آموزش وپرورش و لزوم تحول در نظام آموزشی جزو زیربناهای اندیشـه آیـت اهلل
خامنه ای در موضوع پیشرفت است .ایشان به استناد مفاهیم متعدد رآنی همچون «لقوم يتفكّرون»،1

 .1آیت اهلل خامنهای ،خطبههاى نماز جمعهى تهران1913/31/13 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار با سران وا1938/18/31 ،
 .9آیت اهلل خامنهای ،دیدار رهی جمهور و اعضای هینت دولت1935/31/39 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار کارگران1931/38/13 ،
 .5سیاستهای کالن ا تصاد مقاومتی1938/11/83 ،
 .1رآن کریم ،آیات  19سوره جاریه 81 ،سوره روم 13 ،سوره نحل 18 ،سوره زمر 81 ،سوره یون  11 ،سوره نحل
و  9سوره رعد
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«لقوم يعقلون»« ،1أفال يعقلون»« ،8أفال يتدبّررون» 9جوشـش فنـری و اندیشـهورزى را در جامعـه
ضروری میدانند 1.لذا ینی از الزامات اساسی جهت تحقق پیشـرفت اسـالمی  -ایرانـی را تحـول در
نظام آموزشی اعم از آموزش وپرورش و آموزش عالی لمداد میکنند.
رهبر معظم انقالب ضرورت و چیستی تحوّل در نظام کنونی آموزش وپرورش را ای گونـه تبیـی
میکنند« :چرا میخواهیم تحول ایجاد کنیم؟ دلیل سـادهاش ایـ اسـت کـه نظـام کنـونى آمـوزش
وپرورش ما تواناهى یزم را براى تربیت نسل های گوناگون ما نشان نداده است .علت هم در درجـهى
اول ای است که ای نظام و ای تشنیالت ،وارداتى استم برخاستهى از نیازهاى درونـى مـا نیسـت.
ای  ،ینى از مشنالت بزرگ ماست .تحول در نظام آموزش وپرورش باید بر اساس ایجاد یک الگوى
مستقل ایرانى و برخاستهى از معنویات و نیاز ای کشور باشدم یعنى در وا ع برخاستهى از اسالم ناب،
اسالمِ مورد اعتقاد ما باشد .ما بایستى یک چنی الگویی به وجود بیاوریم .تحول بایـد نـاظر بـه ایـ
باشد .هدف ای الگوى جدید ،ای ترکیب و ساخت جدید براى آموزش وپرورش باید چه باشد؟ هدف،
تربیت نیروى انسانىِ طراز جمهورى اسالمى است .اگر جمهورى اسالمى میخواهد پرچم اسالم را در
دست بگیرد ،می خواهد خودش به سعادت برسد ،دنیا و آخرت خود را آباد کند  -همچنان که رآن به
ما یاد میدهد که میتوان دنیا و آخرت را با هم آباد کرد و باید ای کار انجام بگیرد  -اگر میخواهـد
به ملتهای دیگر کمک برساند ،که «کُنتم خير امرة اخرجت للنّاس» 5شاهد و مبشر ملتهای دیگر
باشد».

1

بررسی اندیشههای رهبر انقالب نشان میدهد که معظم له نظـام آموزشـی را شـالوده پیشـرفت
کشور میدانند .ایشان میفرمایند« :آمـوزش وپـرورش سـن

بنـاى آینـدهى کشـور اسـت .مـا اگـر

مشنالتى در زمینههاى اخال ى و رفتارى ،علمى ،اعتمادبـه نفـ

ملـى و عمـومى و در زمینـههـاى

گوناگون دیگر داریم ،در ریشه کاوىِ ای ها به آموزش وپرورش مىرسیم .اکنـون ا تصـادِ مبتنـى بـر
علم ،سیاستِ مبتنى بر علم و جامعهى علم محور ،جزوِ شعارهاى امروز دنیاست .مـا اگـر بسـواهیم از
 .1رآن کریم ،آیات  111سوره بقره 11 ،سوره نحل 95 ،سوره عننبوت 82 ،سـوره روم 81 ،سـوره روم 5 ،سـوره
جاریه 18 ،سوره نحل و  1سوره رعد
 .8رآن کریم ،آیه  12سوره ی
 .9رآن کریم ،آیات  28سوره نسان و  81سوره محمد
 .1آیت اهلل خامنهای ،نسستی نشست اندیشههای راهبردی1923/3/13،
 .5رآن کریم ،آیه  113سوره آلعمران
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور1933/8/11 ،
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افلهى حرکت جهانى عقب نمانیم  -چه برسد به ایننه بسواهیم نقش تعیی کننـده ،پـیش رونـده و
پیش برنده ایفا کنیم – چارهاى نداریم جز ایننه یـک نگـاه بنیـانى و اساسـى بـه آمـوزش وپـرورش
بیندازیم  ...اگر ما امروز در آموزش وپرورش نگاه عدالت محور نداشته باشیم ،نتیجه ای خواهـد شـد
که اختالف طبقاتى در آیندهى کشور روزبه روز بیشتر خواهد شدم تأریرات آموزش وپرورش را ببینیـد
بنابرای نتیجه ای شد که آمـوزش وپـرورش آن اعـدهى اساسـى( ،بـه ـول معمارهـا و بنّاهـا) آن
فونداسیون اساسى براى بناى رفیعى است که ما مىخواهیم براى آیندهى کشورمان داشته باشیم».

1

معظم له معتقدند ینی از پایهایتری گفتمانهای کنونی کشور ما باید «گفتمان پیشرفت علـم و
فناوری» باشد 8و پیشرفت علمی و رشد علمی باید در رأس همهی کارهای اساسـی بـرای پیشـرفت
کشور باشد 9.لذا میفرمایند« :هر جا هستید و با هر مجموعهی دانشگاهی که روبهرو میشـوید ،روی
مسنلهی گفتمان تولید علم و پیشرفت علمی و جنبش نرم افزاری و شتاب رشد ،تنیه کنید».

1

آیت اهلل خامنهای صراحتاً گفتمان کالن در بسش علم و فناوری را پیشرفت علمی میدانند .آنجا
که میفرمایند" :پیشرفت وا عی کشور جز با پیشرفت علم امنان پـذیر نیسـتم علّـتِ ایننـه گفتـیم
گفتمان اصلی و سیاست اصلی ای است ،ای است .پیشـرفت وا عـی جـز بـا پیشـرفت علـم فـراهم
نسواهد شد«« 5.گفتمان علم و پیشرفت علمی» و «گفتمان پیشرفت عمومی کشور»  -یعنی انگیـزه
برای سهیم شدن دانشگاه در پیشرفت کشور  -در دانشگاه باید حفظ شودم که البته امروز وجـود دارد،
اما باید حفظ و تقویت شود« 1».خوشبستانه فضای گفتمانی در کشور در جهت پیشـرفت علـم اسـتم
ای دیگر بحمداهلل تربیت شده و جاافتاده است».

1

نتیجه گیری و پیشنهادها

درباره الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت مطالعات متعددی انجامشده لین هنوز به ایجاد پـارادایم یـا
گفتمان مشتر

نینجامیده است ،چراکه پژوهشهای الگوی پیشرفت اسالمی – ایرانی اویً ،مجرد و

 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار معلمان سراسر کشور1925/8/18 ،
 .8آیت اهلل خامنهای ،دیدار نسبگان جوان دانشگاهی1921/31/35 ،
 .9آیت اهلل خامنهای ،دیدار اساتید دانشگاه1921/31/81 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار رهی جمهور و اعضای هینت دولت1935/31/39 ،
 .5آیت اهلل خامنهای ،دیدار شرکتکنندگان در هفتمی همایش ملی نسبگان جوان1938/31/11 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار اساتید دانشگاهها1938/35/15 ،
 .1آیت اهلل خامنهای ،دیدار شرکتکنندگان در ششمی همایش ملی نسبگان جوان1931/31/18 ،
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مستقل نبوده و از اصول ،مبانی ،چارچوب هـای فنـری و شـرایط سـه عنصـر پیشـرفت ،اسـالمیت و
ایرانیت متأرر است .همچنی مدلهای توسعه غربی توان کافی و وافی برای تأمی نیازهـای مـادی و
معنوی جامعه اسالمی ایرانی را ندارند .رانیاً ،مطالعات ای حوزه نیازمند شناخت منظومه فنـری رهبـر
معظم انقالب اسالمی به عنوان هدایتگر کشتی انقالب و گفتمان ساز نظریه الگوی اسالمی – ایرانی
پیشرفت است درحالیکه مدل روش شناختی منقح و مدونی برای تدوی ای منظومه وجود ندارد.
بنابرای  5مرحله برای تحقق الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت متصور استم
طراحی مدل روش شناختی مطالعه اندیشه رهبر معظم انقالب در باب پیشرفت اسالمی – ایرانی
احصان اندیشهها ،سازماندهی و تدوی منظومه فنری معظم له در زمینه پیشرفت بر اساس مدل
روش شناختی
تدوین الووی اسالمی – ایرانی پیشرفت مبتنی بر منظومه فکری رهبر انقالب

جاری سازی الگو از طریق تدوی چشمانداز ،راهبردها ،سیاستها و برنامههای اجرایی
اقدام و عمل متناسب با اسناد فرادستی

ای مقاله با بررسی و نقد الگوهای توسعه غربی از نگاه آیـت اهلل خامنـهای ،ینـی از موانـع طراحـی
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را نبود مدل روش شناختی برای در منظومه فنری رهبر انقالب در
زمینه پیشرفت اسالمی ایرانی و به تبع آن عدم اتفا نظر بر یک مدل روش شـناختی بـرای نظریـه
پردازی برای الگوی مورد نظر است.
در وا ع طراحی الگوی پیشرفت اسالمی – ایرانی ،یک مطالعه میان رشتهای اسـت کـه نیازمنـد
مدل روش شناختی کررتگرا و پویا برای تناسب و ترابط میان محنمات و اصول ییتغیـر اسـالمی و
متغیرات دینی و ملی و همچنی پویایی نظریههای توسعه است.
مدل «برنامهریزی گفتمانی» که از تلفیق «نظریه برنامهریـزی راهبـردی یکـاتوش» و «نظریـه
گفتمان» احصان شده است ،میتواند به صورت روشمند و پویا میان چارچوبهای فنـری بـه عنـوان
دال مرکزی گفتمان پیشرفت اسالمی  -ایرانی و خرده گفتمانهـا و نظریـههـای توسـعه بـه عنـوان
گفتمانهای ر یب ارتباط بر رار نموده و مدلی روش شناختی برای الگو فراهم نماید.
بررسی ها نشان داد که مبتنی بر مدل «برنامهریزی گفتمانی» اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی
در حوزه پیشرفت اسالمی – ایرانی گویای یک منظومه فنری دارای وحدت در عی کرـرت اسـت و

مدل برنامهریزی گفتمانی» به مثابه مدل روش شناختی جمت نظریه پردازی



873

ظرفیت مبنایی برای تولید الگوی خط مشی گـذاری پیشـرفت اسـالمی – ایرانـی را دارد .همچنـی
مطالعات نشان داد که پژوهشهای موجود نتوانستهاند بـه یـک برنامـه جـامع روش شـناختی مبـی
منظومه فنری رهبر معظم انقالب دست یابند و بنابرای گفتمان پیشرفت اسالمی ایرانی بـه شـنل-
گیری پارادایم منجر نشده است .لذا فرضیات ای پژوهش تأیید شدهاند.
با توجه به نتایج به دست آمده از ای پژوهش موارد زیر پیشنهاد میشودم
گفتمان سازی «الگوی پیشرفت اسالمی – ایرانی» توسـط تمـامی هسـتههـای فنـری ،علمـی،
جهادی ،فرهنگی و صاحبان رسانه و لم ،جهت بسترسازی طراحی و تدوی الگو.
اجماع نظر نسبگان روی هسته مقاوم جهـت شـنلگیـری گفتمـان عـدالت ،اسـتقالل ،عـزت و
اعتمادبه نف

ملی به عنوان چارچوب فنری و مبنای نظری الگوی پیشرفت اسالمی – ایرانی.

احصان ییههای دیگر الگوی خطمشی گذاری اسالمی – ایرانی پیشرفت مبتنی بر مدل مفهـومی
ای مقاله از اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان گفتمانهای میانی و خرده گفتمانها.
انجام مطالعات تطبیقی برای روش شدن تفاوتها ،تنافرها و تطابقهای برنامـههـای توسـعه بـا
الگوی پیشرفت اسالمی – ایرانی مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقـالب اسـالمی بـه منظـور تنمیـل
برنامههای راهبردی ایجابی.
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خرده گفتمان

خرده گفتمان

گفتمان

گفتمان

میانی

میانی
مردمسایری
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میانی
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تحول در نظام
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اقتصاد
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عدالت
اجتما
استقالل
اعتمادبهنفسعی
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جامعه
گفتمان
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گفتمان

میانی

عدالت
اجتماعی

راهبردهای

عزت
اسالمی

ایجابی
(نظریههای

گفتمانها ،ابعاد و
گفتمان مدل مفهومی برنامهریزی گفتمانی و شاخا
شنل شماره -9

جامع)

میانی

میانی

گفتمانهای کالن پیشرفت اسالمی ایرانی در اندیشه آیت اهلل خامنهای
خرده

خرده گفتمان

گفتمان

منابع
 -1ساالری ،محمدمهدی (« .)1931جایگاا واژه وساای واوهااسساای وستوسیساتموس ازرو ا ت

ژسالمی» .ساات فتراح ظ ا

و

ش آاح آاار تا اهلل خامنا ایhttp://farsi.khamenei.ir/others-،

article?id=23036

 -2گاا. ، ،

خرده

ج نا نااو ،.ش .)1939( .ژقتصاااسپوشتف ا رکووتیاااسویاااوژهآمااابووست مااز و ا و

تاششناسیوعلموژقتصاف .مرحنم :محنن ر ا ی ،اص ها ،.ا رآارات ت،ظ
و

اتحا ،.ص.39 .

مدل برنامهریزی گفتمانی» به مثابه مدل روش شناختی جمت نظریه پردازی
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 -9گنجعلای ،اساداهللج پارسااااف ،،اظماد (« .)1931ماز و الیااساشو-ویاان،و ا ومثا ا و مازییو

تاششناختیوجاک هظ ی وش سژی ست مزی یک ژسالمی» .تصلنام ا دتآا مادتحت
و

راهباحفی،

تهحا ،.سال پنجم ،شمار ،2 ،پاتیز ش امنرا ،.صص.133-221 .
 -4محمدااف ،،علای ( « .)1932تسیور ژگفت اروژهقالبوژسالمیو اوگفت ارونا وشکلوگ رت وشامو

ژیوژهقالب» .تصلنام مطالعات سیاسی ،تهحا ،.سال ه رم ،شمار 21 ،ش  ،21پاتیز ش امنرا ،.صص.
 -5ملکی اص ها ی ،مجربی ( .)1933ر ننگوژصمالحاتوژصا  ،نلد اشل ،قم ،آح عالم  ،ص.913 .
ستبنا» .تهاحا،.
و
 -6ذشعلم ،علای (« .)1939ژیگا وژسالمیوژی ژهیوشتف رک:وشتشوهتایناووژصا واو
الگوی پیآحت .
 -3تحامحا قحاملکی ،اظد (« .)1939ماژهعوتاشوشناختیوساسع وعلاموژهساهی» .تصالنام قبناات ،قام،
سال هم ،شمار ،94 ،امنرا ،.صص.119-113 .
 -3شهباای راف ،محمدصافق ( .)1932سآلتلوگفت اروتنب

وژهقالبوژسالمی .پاتا .اما اارشناسای

ارشد .گحش ،نامع شناسی .پژشهآکد ،امام خمینی ش ا ق،ب اس،می .مؤسنا ظ ا ش اح آاار
امام خمینی (ر ،)،ص.2 .
 -3اشرحی لحای ،محمدظنینج رضائیا ،.رهام (« .)1939جایگا وشتف رکوعل یوستوژیگا وژسالمیو–و
ژی ژهیوشتف رکپوسآلتلومآتاژ و تاهاتومقامومعظموتنبا

وژیوساا و8631وسااوساا و.»8631

محاز الگوی اس،می اتحا ی پیآحت  ،مجموع مقااالت ساومین ان احا ل الگاوی اسا،می اتحا ای
پیآحت  ،اتحا ،.تهحا ،.ارفتبهآ
-11

ش خحفاف ،صص.2533-2693 .

تیض ،فاشفج شهحتاری ،مهاحی ( « .)1936تسیواوسبتت،وژیگا وتسایکوج اات وژساالمیو

ژی ژروستوژهزیف ونا وژست ژسژیکوحض تو یکوژهللوخامن وژ ».وم ی وژیگا وژساالمیوژی ژهایو

شتف رکوومج اع ومقاالتوشف ت،وینف ژهموژیگا وژسالمیوژی ژهایوشتفا رکو ،اتاحا ،.تهاحا،.
ارفتبهآ  ،صص.1-13 .
-11

سی ،ی ،علیاابح (« .)1934مسئل وشتف رکوستوژهزیف وستاسیومقامومعظاموتنبا و» .محااز

الگوی اس،می اتحا ی پیآحت  ،مجموع مقاالت چهارمین ان حا ل الگوی اس،می اتحا ی پیآحت ،
اتحا ،.تهحا ،.ارفتبهآ
-12

ش خحفاف ،صص.4535-4611 .

تانحتا ،.علیحضا (« .)1934هقف وتژ وتنب

و ژ وژیگا وشتف رکوژسالمیو–وژی ژهی» .محاز
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الگوی اس،می اتحا ی پیآحت  ،مجموع مقاالت چهارمین ان حا ل الگوی اس،می اتحا ی پیآحت ،
اتحا ،.تهحا ،.ارفتبهآ  ،صص.9323-9351 .
-19

تحامحا قحاملکی ،اظد ( .)1939ژصا واورناروشژانش .قم ،محاز مدتحت

ظوا ،علمیا قام،

ص.252 .
-14

تیونی ،محماد (« .)1935هظ یا وگفت اارواوژهقاالبوژساالمیو» .تصالنام مطالعاات ا قا،ب

اس،می ،قم ،سال فشم ،شمار 4 ،ش  ،5بهار ش تابنرا ،.صص.3-49 .
-15

سلطا ی ،سید علیاصغح (« .)1939سآلتلوگفت ارو ا ومثا ا وهظ یا واوتاشو» .تصالنام علاوم

سیاسی ،قم ،سال ه رم ،شمار ،23 ،امنرا ،.صص.159-131 .

