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 چکیده

سال سالمی الگويهاي اخیر بحث در  شرفت، مباحث مختلفی را  ایرانی ا پی

هاي طرح   تد ین چنین الگویی بوجود آ رده اسرررتا با پیرامون ضرررر ر 

 اي در مورد الگويخامنه اهللآیت هاي حضر توجه به اهمیت باالي اندیشه

پیشرفت، بحث حاضر در پی پاسخگویی به این سوال اساسی  ایرانی اسالمی

 منظر از را پیشرررفت ایرانی اسررالمی الگوي تد ین یعوامل چه»اسررت  ه 

هدف اصررلی بحث،  نیبنابرا «اند؟ رده اي ضررر ريخامنه اهللحضررر  آیت

حضر   منظر از پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي تد ین هايبررسی ضر ر 

دا ري   اي اسرررتا در این بحث سرررعی شرررده از آ از پی خامنه اهللآیت

هاي بحث  ه مبتنی بر تحلیل نگرددا با این حال یافتهاي تعیین فرضررریه

بیانا ، نظرا    گفتمان مقام معظم رهبري درباره الگوي اسرررالمی ایرانی 
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   مرادي   همننین اهرداف   دینی  یر بُعردي، مراهیرت تر  )مفهوم
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سالمی، بومی منابع از الگو ققتح ايهشیوه ستا ردهاي   هاتجربه سازيا  د

   فرهنگی هاي یژگی با متناسررب ملل   طراحی سررایر الگوهاي   هانظریه

 )مسئله اسالمی ار ان   هاشاخصه ایران(   تبیین الگویی مبتنی بر تاریخی

سئله سئله مبدأ، م سئله   دنیا تف ی  عدم معاد، م سان آخر ، م  نگاه   ان

اقتصاد(  به  یرمادي عدالت   نگاه ح ومت، مسئله انسان، مسئله به اسالم

 منظر از را پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي هستند  ه تد ین از جمله عواملی

 اندا رده اي ضر ريخامنه اهللحضر  آیت

 یدیکلواژگان 

 اهللپیشرررفت، حضررر  آیت ایرانی اسررالمی الگو، پیشرررفت، توسررعه، الگوي

 ايخامنه

 مقدمه

 شــراي  و مکاني و زماني تحوالت اقتضــاي ب  خود حيات اول ده  ســ  در ايران اســالمي جمهوري

ــ  را  مختلفي هايبرنام  موجود، ــتيابي ب  توس ــتند  تجرب  جهت دس کرد ک  هيچ يک از آنها نتوانس

در عين حال  .هاي مت الي انقالب اســالمي شــوندجانب  کشــور مبابب با آرمانموجب پيشــرفت هم 

دهد ک  اجراي اين الگوها، ناخواست  موجب سابق  بکارگيري الگوهاي غربي توس   در ايران نشان مي

اند. اين امر، تغييرات ارزشي و فرهنگي نيز عي نظير نابرابري اجتماعي شدهمشکالت اقتصادي و اجتما

ـــت ک  خود شالشـــي براي برنام  ـــمار ميهاي ب دي ب در پي داش رفت. يکي از اين تغييرات، ش

گرايي و نيز تبديل شــدن وروت ب  يک ارزش اجتماعي در ميان برخي قشــرهاي جام   بود. در تجمل

ضي مواج  کرد ک  با تحوالت نتيج  الگوهاي غربي س  ، ايران را با پيامدها و عوار  از پس بنيادين تو

سالمي و اهداف و آرمان انقالب ضرورتا شتند. از اين رو  سويي ندا  طراحي هاي آن، همخواني و هم

ـــب الگويي ـــتيابي ب  اهداف بنيادين، و ديني هويت ها،آرمان با متناس  پيش از بيش بومي جهت دس

 .شد نمايان

ضرت ستا ح ست اولين در ايخامن  اهللآيت در اين را ش ش  ن  آذر 10 تاريخ در راهبردي هاياندي

 و ضرورت ب  را حوزوي و دانشگاهي نخبگان و متفکران ورزان، انديش  مردم، والن،مسئ توج  1389

 و قوانين و اسناد هم  فرادستي سند عنوان ب  «پيشرفت ايراني اسالمي الگوي» طراحي و تبيين لزوم

شم حتي شرفت براي ک  اندازهاييش شور پي شد ک   م بوف شود،مي ت يين ک کردند. اين امر باعث 
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مسئل  پيشرفت و تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ب  يکي از مباحث مهم در ده  شهارم انقالب 

 اسالمي مبدل شود.

 اهللآيت حضرت نگاه در پيشرفت ايراني اسالمي اب اد مختلف تدوين الگوي با اين اوصاف بررسي

 است: برخوردار زيادي اهميت ب  شند دليل از ايخامن 

ست آنک  ضرت نخ شرفت را در برابر  ايخامن  اهللآيت ح اولين فردي بودند ک  در ايران مقول  پي

 مفهوم توس   مبرح کردند.

ک  حضـــرت يت دوم آن ن  اهللآ نات مختل ايخام يا ـــيم اب اد و در ب ب  ترس هداف ف خود  الگو  ا

 اند.پرداخت 

شرفت تحقب و طراحي جهت ايخامن  اهللآيت سوم آنک  حضرت  ساختارهاي ايجاد ب  الگوي پي

 .اندنظير مرکزي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت پرداخت  الزم

ــرت ــمار اي ب و فراقوه اي ب  دليل جايگاه رهبري ک  فراجناحيخامن  اهللآيت شهارم آنک  حض ش

 طرفان  ب  مقول  پيشرفت کشور دارند.آيد، رويکردي جامع و بيمي

ها و هاي رهبري، از ويژگياي از نظر شـــخصـــيتي و شـــيوهخامن  اهللآيت پنجم آنک  حضـــرت

 خصوصيات الزم جهت راهبري و هدايت الگوي پيشرفت برخوردارند.  

ست. ب  نحوي ک  اي، گفتمانخامن  اهللآيت ضرتهاي بارز حششم آنک  يکي از ويژگي سازي ا

 اند.هاي ايجابي گفتمان اسالمي نيز تاکيد داشت هاي غربي، همواره بر جنب ايشان ضمن نقد گفتمان

 اسالمي هاي مقام م ظم رهبري در مورد الگويبا توج  ب  موارد فوق ک  از اهميت باالي انديش 

شرفت حکايت دار ايراني ست ک  پي سي ا سا سوال ا سخگويي ب  اين  ضر در پي پا  ش »د، بحث حا

 «اند؟کرده ضروري ايخامن  اهللحضرت آيت منظر از را پيشرفت ايراني اسالمي الگوي تدوين عواملي

ب  منظور پاسخگويي ب  اين پرسش س ي شده ضمن بررسي مفاهيم و توضيح روش بکار گرفت  

سالمي ايراني شده، نخست ب  جايگاه الگوي شرفت ا ضرت پي اي خامن  اهللآيت در منظوم  فکري ح

پرداخت  شود و پس از آن، رويکرد ايشان نسبت ب  تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مورد بحث 

ي  الگويي مفهومي جهت تبيين اب اد مختلف  هايي پژوهش حاضـــر، ارا و ارزيابي قرار گيرد. هدف ن

 اي درباره تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت است. خامن  اهللآيت هاي حضرتانديش 

 مفاهیم

 واق ي جهان از شــده ســاده و نظري نمايش الگو، ک  گفت توانمي الگو از ســاده ت ريفي . الگو: در1
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 و م يار وســيل ، اي، الگوخامن  اهللآيت ( از نظر حضــرت65: 1386 تانکارد، و )ســورين .باشــدمي

 .شــود داده تببيب الگو آن با دهد، انجام خواهدمي انســان ک  کاري آن اينک  براي اســت ميزاني

 اميرالمؤمنين، ميالد مناسبت ب  مردم مختلف اقشار با ديدار در اسالمي انقالب م ظم رهبر )بيانات

. گيردمي قرار حرکت م يار و پاي  ک  اســت ذهني و نظري شارشوب الگو، ديگر، ســخن ب  (1381

 راهبردي، هايانديش  نشست نخستين در اسالمي انقالب م ظم رهبر )بيانات .است راه نقش  الگو،

 شودمي گفت  قوانين و موضوع  اصول مفاهيم، از مندينظام مجموع  ب  الگو اساس براين (1389

ضيح براي منبقي ساختاري در ک  سير و تو  ها،روش ها،پديده تکويني، موجودات از ساختاري تف

 .شودمي اراي  نظريات و هاتئوري ها،فرآيند

ـــ هنجاري مفهومي پيشرفت واژه . پيشرفت2  هاياصبالح و واژه اين ميان بايد ک  است دستوري ـ

شرفت مفهوم زيرا شد؛ قائل تمايز توس  ، و تغيير مانند ديگر توصيفي  نقش کردن روشن براي پي

ــــ اجتماعي هايارزش خالق و بالقوه ف ال،  در ک  گيردمي قرار اســتفاده مورد ديني و فرهنگي ـ

شرفت، از ت ريف اين در. شوندمي گرفت  ناديده توس   و رشد همچون مفاهيمي  مادي نيازهاي پي

 اقتصادي، توليدات افزايش بر افزون ک  نحوي ب  است؛ شده گرفت  نظر در هم با انسان م نوي و

 اجتماعي، ســاختار تغيير نســلي، بين طبي ي منابع و محيبي زيســت مالحظات ســرماي ، انباشــت

سي ساني، کرامت مقول  با آن بودن قرين نهادي، و سيا  اين بر. گيردمي قرار تأکيد و توج  مورد ان

  .گيردمي بر در را اجتماعي و فردي زندگي شئون هم  و است بُ دي شند امري پيشرفت اساس

 اي، شنين ت ريف شده است:اهلل خامن اسالمي ايراني پيشرفت: اين الگو از نظر حضرت آيت. الگوي 3

سالمى، ایرانى الگوى گوییممی  قتى»  شه ی  یعنى ا شه بد نا جامع ىنق  ىنق

شه الگو، این شد؛ خواهیم سردرگمى دچار جامع، ست؛ جامع نق  گویدمی ما به ا

ا  نیممی حر ت داریم هدف  دام براى سرررمت،  دام به طرف،  دام به  ه

  ضع آن به موجود  ضع از رسیدن چگونگى   شود تصویر باید مطلوب  ضعیت

 هاياندیشرره نشررسررت نخسررتین در بیانا )  «شررودا بیان بایسررتى هم مطلوب

  (1389 راهبردي،

 روش پژوهش

ضرورت ضوع بحث ک  ب   سالمي الگوي تدوين هايبا توج  ب  مو شرفت ايراني ا  اهللآيت منظر از پي

اختصاص دارد، در پژوهش حاضر از روش تحليل گفتمان صرفا ب  عنوان يک ابزار و تکنيک  ايخامن 
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ــد. شرا ک   ــتفاده خواهد ش ــتفاده بااس ــرت گفتمان توانمي گفتمان تحليل روش از اس  اهللآيت حض

بنابراين از روش . داد قرار شــناســايي مورد را پيشــرفت ايراني اســالمي الگوي خصــوص در ايخامن 

اي استفاده خواهد خامن  اهللآيت تحليل گفتمان صرفا براي شناسايي عناصر مهم در گفتمان  حضرت

 شد و اين روش کاربرد ديگري در بحث نخواهد داشت. 

 فيش و مبال   و اســـت شـــده اســـتفاده ايکتابخان  روش از پژوهش اين انجام همچنين براي

از  بخش مهمي. اســت شــده اســتفاده م تبر و مکتوب آوار ســاير و مجالت مقاالت، کتب، از ريبردا

 اسالمي الگوي کننده مبرح فرد اولين عنوان ب  ايخامن  اهللآيت حضرت بيانات مستندات پژوهش ب 

 اســالمي انقالب رهبر هايديدگاه با مرتب  ک  مباحثي از اين رو در. اختصــاص دارد پيشــرفت ايراني

 . است شده رجوع ايشان بيانات ب  مستقيم صورت ب  است،

 هایافته

ست ب  جايگاه الگوي سالمي ايراني در اين بخش، نخ شرفت ا ضرت پي  اهللآيت در منظوم  فکري ح

ــالمي ايراني خامن  ــبت ب  تدوين الگوي اس ــان نس ــد و پس از آن، رويکرد ايش اي پرداخت  خواهد ش

هاي مد نظر ارزيابي قرار خواهد گرفت. در اين بخش کوشــش شــده شــاخ پيشــرفت مورد بحث و 

اي درباره تدوين الگوي اســالمي ايراني پيشــرفت از گفتارها و بيانات ايشــان خامن  اهللآيت حضــرت

شده الگويي مفهومي از جمع شود و مورد تحليل قرار گيرد. همچنين در پايان تالش  ستخراج  بندي ا

 اي نسبت ب  تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اراي  گردد.خامن  اهللآيت ديدگاه حضرت

 ایخامنه اهللآیت در منظومه فکری حضرت پیشرفت اسالمی ایرانی جایگاه الگوی

سالمي ايراني ب  منظور يافتن جايگاه الگوي ضرت ا شرفت در منظوم  فکري ح اي، خامن  اهللآيت پي

 هايو اهداف آنها حايز اهميت اســت. زيرا نظام ســياســي هايدرباره نظامشــناســايي ديدگاه ايشــان 

سي ستيابي منظور ب  سيا سان بيني، جهان ببن از هاهدف شوند ومي طراحي خاص اهداف ب  د  ان

سي سي عقايد و شنا ستخراج آن بر مبتني سيا سي تفکر از اين رو هر. يابندمي جريان و ا  براي سيا

 ب  سـياسـي هاينظام و دارد. ب  همين دليل سـياسـي نظام تشـکيل تمايل ب  خود ايهآرمان تحقب

سيل  و ابزار عنوان سي تفکر در شده ت يين اهداف تحقب براي ايو  اين بر. نمايندمي ايفا نقش سيا

ساس سي نظام هر براي هدفمندي تنها ن  ا ست، الزم امري سيا  آن ب  وصول هايراه طراحي بلک  ا

صي اهميت از نيز اهداف ستا اين در. برخوردارند خا سالمي انقالب م ظم رهبر را شات در ا  خود فرماي
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 انديش ؛ و فکر آزادي و خاطر امنيت و آسودگي. 2

 عادالن ؛ زندگي. 3

 (1384 رفسنجان، با مردم اسالمي در ديدار انقالب م ظم رهبر )بيانات .م نوي و روحي ت الي. 4

اي تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت خامن  اهللآيت ب  منظور دستيابي ب  اهداف فوق، حضرت

 :آورند و م تقدندشمار ميده  شهارم حيات خود ب هاي مهم انقالب اسالمي در را يکي از گام

ستور»  سالمی، جمهوري نظام قطعی  ار د سالمی ایرانی الگوي  ردن دنبال ا  ا

 رفت، پی     رد دنبال  رب  ه شرر لی به را پیشرررفت ماا اسررت پیشرررفت

 بیانا ) «اندارد امر ز آگاهِ انسان براي ايجاذبه هیچ  ربی پیشرفت خواهیم؛نمی

 (139۲ ها،دانشگاه اساتید دیدار در رهبري

شات از  شرفت اينگون  فرماي سالمي ايراني پي شان درباره الگوي ا ستنباط مت دد اي  ک  شودمي ا

شور نيازهاي از يکي شرفت مفهوم از ت ريفي اراي  خود، حيات شهارم ده  در انقالب و ک ست پي  ک  ا

 :باشد داشت  اساسي ويژگي شند

 .باشد اسالمي حکمت و فق  عظيم ميراث بر مبتني و اسالمي حياتي و هايآموزه از برآمده. 1

 .باشد ايران کنوني جام   نيازهاي و زمان شراي  ب  م بوف. 2

 . باشد شده تدوين ايراني متفکران توس . 3

شد، مي تواند اي، الگويي ک  داراي اين ويژگيخامن  اهللآيت در منظوم  فکري حضرت نظام ها با

جانب  م نوي و مادي ســوق دهد. بر اين اســاس جمهوري اســالمي ايران را ب  ســمت پيشــرفت هم 

تواند در آينده نظام سياسي جمهوري اسالمي با توج  ب  نقشي ک  مي پيشرفت اسالمي ايراني الگوي

 هاي مقام م ظم رهبري برخوردار است.ايران ايفا نمايد، از اهميت بااليي در انديش 
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 ای نسبت به تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتخامنه اهللآیت رویکرد حضرت

تدوين الگوي اسالمي ايراني ضرورت هاي سبت ب  ناي خامن  اهللآيت حضرتبررسي بيانات و نظرات 

 داراي س  جنب  اساسي است: ايشانرويکرد بيانگر آن است ک  پيشرفت 

 الف( نقد الگوهای غربی توسعه: 

اي، خامن  اهللآيت جهت تدوين الگوي اسـالمي ايراني پيشـرفت در نگاه حضـرت ضـرورتخسـتين ن

ست. نقد  ناکارآمد بودن س   ا س   در نگاه حضرت ناکارآمد بودنالگوهاي غربي تو  الگوهاي غربي تو

 اي داراي س  بُ د اساسي است: خامن  اهللآيت

س   و بُ د اول ب  نقد مفهوم تک صاص  بُ دي تو شرفت اخت لزوم جايگزيني آن با مفهوم جامع پي

شان ستفاده دارد. اي شرفت» واژه از ا صيف عامدان  را خود سخنان در «پي  ب  م تقدند و نمايندمي تو

س  » واژه کارگيري ستلزم ،«تو صري پذيرش م س   مفهوم در پنهان عنا ست تو  واژه اين شرا ک . ا

ست غربي کشورهاي بر حاکم ادبيات و تاريخ از برگرفت   ادبيات اي درخامن  اهللآيت از نظر حضرت. ا

صول، با ک  شودمي قلمداد يافت  توس   کشوري غرب،  غربي کشورهاي بر حاکم ضواب  و م يارها ا

 :ايشان م تقدند. نمايد بردارينسخ  آنها توس  شده ترسيم تصوير از و شود هماهنگ

  ردند اجرا متمادي هايسال طول در را تبلیغاتیزیر انه  تا تی  ی  ها ربی»

ست این آن   شورهاي  ه ا سیم را جهان   سعه به  ردند تق  حال در یافته، تو

 یافته توسررعه  ندمی خیال انسرران  هله ا ل در خب،ا نیافته توسررعه   توسررعه

 توسررعه اسررت، برخوردار ايپیشرررفته دان    فنا ري از  ه  شرروري آن یعنی

ا نیسررت این قضرریه  ه حالی در نسرربت؛ همین به هم توسررعه حال در   نیافته

سعه عنوان شت  ه دیگري عنوان د  آن   - یافته تو  در یعنی آید،می سرش پ

 همراه گذاريجنبه ارزش ی    ارزشرری بارِ ی  - نیافته توسررعه   توسررعه حال

!  ربی  شور یعنی یافته، توسعه  شور گویندمی  قتی حقیقت درا دارد خودش

صیات  با سی گیريجهت   رفتارش آداب ، فرهنگ ،: همه خصو  این اش؛سیا

 است؛ شدن  ربی حال در  ه  شوري یعنی توسعه حال درا است یافته توسعه

سعه شوري یعنی نیافته تو شده  ربی  ه   ست هم شدن  ربی حال در   ن ا نی

ندمی جوري این نا خواه ند مع نگ در  اقع درا  ن  تشرررویق  ربی، امر ز فره

 داشته توجه باید را این! است شدن  ربی به  شورها تشویق توسعه، به  شورها

 (1388 ردستان،  دانشجویان   استادان دیدار در بیانا ) «اباشید
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ضرت ساس ح شرفت اي،خامن  اهللآيت بر اين ا س   برابر در را پي شان. کردند طرح تو  درباره اي

 : است باور اين بر واژه دو اين تفاوت

ا است رایجی حرف المللیبین   جهانی   سیاسی اصطالحا  در توسعه، امر ز»

ست مم ن شرفتی ا سعه مفهوم از امر ز  ه چه آن با گوییم،می ما  ه پی  در تو

شته مشتر ی  جوه شود،می فهمیده دنیا شد، دا   لمه ما،  اژگانی نظام در اما با

 امر ز  اژگانی نظام در توسعه با  ه باشد داشته را خودش خاص معناي پیشرفت

ستی  رب، شتباه نبای شود ا ستیم، دنبال  ما چهآنا ب سعه لز ماً ه  با)  ربی تو

   اسررتادان دیدار در )بیانا  «انیسررت( هاشرراخ  همان با   مختصررا  همان

 ( 1388 ، ردستان دانشجویان

 : فرمايندمي توس   جاي ب  پيشرفت مفهوم انتخاب علل درباره ديگري جاي در ايشان همچنين

ستیم تعمداًا  ردیم انتخاب دقت با ما را پیشرفت  لمه»  را «توسعه»  لمه نخوا

 دارد، معنایی   ارزشرری بار ی  توسررعه،  لمه  ه اسررت این علت ببریم،  ار به

 ماا نیسرررتیم همراه التزاما  آن با ما احیاناً  ه دارد همراه خودش با التزاماتی

تاده جا اصرررطالح ی  خواهیمنمی  آن از را خاصررری معناي  ه را متعارف اف

یا ریم فهمند،می خل ب  مورد  ه را مفهومی ماا ب نیم خودمان  ار مجموعه دا

بار  مفهوم اینا  نیممی عرضررره   مطرح اسرررت خودمان نظر : از اسرررت ع

 (1389 راهبردي، هاياندیشه نشست نخستین در )بیانا  ا«پیشرفت

اي ب  ماهيت غير ديني و مادي خامن  اهللآيت بُ د دوم نقد الگوهاي غربي توس   در نگاه حضرت

صاص دارد. در س  ، اين اين الگوها اخت صوير از تو  ديده ديني هايارزش و هاآموزه از ن  تنها اوري ت

ست  برخوردار است. اين در حاليست ک  شود، بلک  اساسا ضديت با دين و الهيات از جايگاهي برجنمي

سالم، شرفت ب  هم ا صادي و مادي پي سان، مت الي و م نوي ب د ب  هم و دارد توج  اقت  را هريک و ان

 : فرمايدمي ايخامن  اهللآيت حضرت راستا اين در. داندمي ناکارآمد و ناق  ديگري بدون

  یر اصررول   ا مانیسررم يپایه بر    لط مبانی، لحاظ از توسررعه، رایج الگوهاي»

ستند الهی سته نیز نتایج   آثار لحاظ از   ه صوص  ه را هایی عده اندنتوان  درخ

 اعضراي دیدار) «ا نند محقق بودند، داده« عدالت»  « آزادي» نظیر هاییارزش

 (1395 انقالب، رهبر با« پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي مر ز» عالی شوراي
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شان، نظر از سالم، ديدگاه در اي شرفت ا ست، هدف مادي پي سيل  بلک  ني شد و سان ت الي و ر  ان

ست سالمي، بيني جهان در. ا سيل  علم و قدرت وروت، ا شد و سان ر  عدالت، برقراري ساززمين  و ان

ساني رواب  حب، حکومت  درباره ( ايشان76: 1387 اردکاني، )ناظمي. هستند آباد دنياي و جام   در ان

 : فرمايندمي دنيوي امور در م نويات ب  بخشي اولويت و مادي نگاه از گذار

سیاري» ش التی این از ب سئله به مادي نگاه خاطر به آمده، پی  دنیا در  ه م  م

صاد سئله   اقت سئله   پول م ست ثر   م ستان  ه چیزهایی این همها ا  از د 

 ذ ر اینها   اسررتعمار   اسررتامار مسررئله   فرا ان مشرر ال     رب هايانحراف

ا داشررته  جود گرایانهماده نگاه ثر   به   پول به  ه اسررت این خاطر به  ردند،

 اعتبار اسررت، قائل اهمیت ثر   براي اسررالما  رد تصررحی  را نگاه این توانمی

 نگاها معنوي   الهی نگاه با منتها است؛ مطلوب اسالم در ثر   تولیدا است قائل

 براي سررلطه، ایجاد براي فسرراد، براي ثر   این از  ه اسررت این معنوي   الهی

« ابرد بهره جامعه سررود براي بایسررتی ثر   این از  رد؛ اسررتفاده نباید اسررراف

 (1389 راهبردي، هاياندیشه نشست نخستین در )بیانا 

ــرت ــ   در نگاه حض ــوم نقد الگوهاي غربي توس هاي اي ب  اهداف و آرمانخامن  اهللآيت بُ د س

ــول حاکم بر  ــاص دارد. با توج  ب  اينک  مباني و اص ــتند، اختص دنيوي ک  اين الگوها در پي آن هس

س   عاري از ارزش صول الگوهاي غربي تو ست،  در نتيج  اهداف آنها نيز در مغايرت با ا هاي ديني ا

 هاينظام در ربغ تجرب  بودن اي درباره ناموفبخامن  اهللآيت م نوي و اخروي قرار دارد. حضـــرت

 اجتماعي اعتقاد دارند: 

ا اسرررت ناموفقی تجربه تجربه  رب،  ه  نم عرض جمله ی  در شرررما به من»

 ،(نازي ح ومت) است فاشیسم ی ی اجتماعی، هاينظام در تجربه  رب محصول

سم ی ی ست  مونی سم هم ی ی ،(سابق شرق بلوک ح ومت) ا ست لیبرالی  ا

یا، امر ز العنانمطلق حا میت)    چشرررمی نور   امری اسرررت مظهرش  ه دن

 صد پنجاه طول در تقریباً  ه هاییجنایت همه(ا است اسرائیل هم اشعزیز رده

شنف ريِ آ از از - گرفته صور  اخیر سال صه در  ربی ر  صول - عمل عر  مح

 ( 1384 رمان،  استان دانشجویان از جمعی دیدار در بیانا ) «استا  رب تجربه

اند، ن  تنها ب  پيشرفت اقتصادي دست ايشان کشورهاي غربي ک  با است مار توس   يافت  نظر از

  اند:اند، بلک  فضايل اخالقي را نيز ذايل کردهنيافت 
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 نتوانسررت ببرد، بین از را فقر نتوانسررت  ربی پیشرررفته  شررورهاي پیشرررفت»

 اخالق نتوانست  ند، مستقر جامعه در را عدالت نتوانست ببرد، بین از را تبعیض

  شورهاي  ار    استعمار   ظلم پایه بر پیشرفت آن ا الًا  ند مستقر را انسانی

شورهاي  ربی[ا شد بنا دیگر شان تمدن پایه اا اینها ]   خون م یدن با را خود

شرفت با هم بعد  ردند؛ شر ع هاملت شورهاي در را ظلم نه گوناگون، هايپی   

 توانستند را فقیر جوامع نه  ردند، برطرف را تبعیض نه  ردند، برطرف خودشان

 جوري چه  شورها این در اقتصاد  ضع هم امر ز بینیدمی برسانند؛ نیازيبی به

 این اسررت؛ جوري چه اخالقی  ضررع اسررت، جوري چه اجتماعی  ضررع اسررت،

سی اخالق لجنزار این اخالقی، انحطاط شرفتا  رب در جن  ی   ربی، تمدن پی

شرفتی چنین ست پی صیا ؛ این با ا صو سندیمنمی  جه هیچ به ما را این خ   «اپ

( همننین ایشرران در جاي دیگري 139۲ ها،دانشررگاه اسرراتید دیدار در )بیانا 

 تا هاپیشرررفت اما اند،داشررته نیز هاییپیشرررفت اگرچه جوامع این»فرمایند: می

شده منتهی امنیت   معنویت عدالت، اخالق، به   ن رده نفوذ جوامع آن اعماق  ن

   اسررالمی مبانی بر مت ی را خود بومی پیشرررفت الگوي باید ما بنابراین اسررت؛

ضاي دیدار)« ا نیم ارائه   تعریف ایرانی، فرهنگ  الگوي مر ز» عالی شوراي اع

 (1395 انقالب، رهبر با« پیشرفت ایرانی اسالمی

 ايشان در جاي ديگري درباره پيشرفت در اسالم م تقدند: 

 تعالی   رشررد هدف،ا  سرریله عنوان به اما اسررت مطلوب مادي پیشرررفت البته»

 طورى باید شود،می منتهى پیشرفت به  ه تحولى    شور پیشرفتا است انسان

 برسررد؛ تعالى   رشررد به آن در بتواند انسرران  ه شررود داده ترتیب   ریزىبرنامه

 انسرران، از اىطبقه نها اسررت انسررانیت انتفاع هدف،ا نشررود تحقیر آن در انسرران

 تف ر با   اسررالم اسرراس بر خواهیممی ما  ه پیشرررفتىا ایرانى انسررانِ نه حتى

سالمى سان براى فقط  نیم، معنا ا ست، سودمند ایرانى ان سد چه نی  بگوییم بر

 نقطها است انسانیت براى   بشریت  ل براى پیشرفت، اینا خاص اىطبقه براى

 دانشررگاه دانشررجویان دیدار در بیانا ) «ااسررت انسرران به نگاه اسرراسررى، تفا  

 (1386مشهد، 
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 ايخامن  اهللآيت اب اد نقد الگوهاي غربي توس   در نگاه حضرت

 

 پیشرفت:  از مستقل و بومی تعریف ارایه ب( ترسیم نحوه

ضرت ضرورتدومين  شرفت در نگاه ح سالمي ايراني پي  اي، اراي خامن  اهللآيت جهت تدوين الگوي ا

ضــمن نقد اب اد  ايخامن  اهللآيت پيشــرفت اســت. بر اين اســاس حضــرت از مســتقل و بومي ت ريف

اند. پيشرفت نيز پرداخت  از مستقل و بومي ت ريف اراي  مختلف الگوهاي غربي توس    ب  ترسيم نحوه

 ندارد واحدي الگوي و م نا عالم، جوامع هم  و کشورها هم  براي پيشرفت دارند اعتقاد شرا ک  ايشان

ها و موق يت تاريخي، فرهنگي، ســياســي، اجتماعي و جغرافيايي و هر کشــور بايد متناســب با ظرفيت

 : خود ب  طراحي الگوي پيشرفت مبادرت ورزد. در اين خصوص ايشان اعتقاد دارند

 شرررایط تاریخی، شرررایط) گوناگون شرررایط ندارد؛ مطلق معناي ی  تپیشرررف»

سانی شرایط طبیعی، شرایط سیاسی، جغرافیاي شرایط جغرافیایی،  شرایط   ان

 مدل ی  است مم نا گذاردمی اثر پیشرفت، هايمدل ایجاد در( م انی   زمانی

 ی  براي مدل همان عیناً باشررد؛ مطلوب مدل ی   شررور فالن براي پیشرررفت

 ندارد  جود پیشرفت براي  احدي مدل ی  بنابراین،ا باشد نامطلوب دیگر  شور

یدا را آن ما  ه  خودمان در را الگو آن اجزاي همه   بر یم آن سررررا   نیم، پ

  شور در پیشرفتا نیست چیزي چنین  نیم؛ پیاده  شورمان در    نیم ایجاد

  ضع با ما، سرزمینی ا ضاع با ما، جغرافیایی شرایط با ما، تاریخی شرایط رر با ما

 باید دارد؛ را خود  یژه ما رررر الگوي میراث با   ما فرهنگ با ما، آداب با ما، ملت

 رساند؛ خواهد پیشرفت به را ما الگو آنا  نیم پیدا را الگو آن    نیم  جو جست

سخه سخه چه خورد؛نمی ما درد به دیگر هاين شرفت ن سخه چه امری ایی، پی  ن

نقد مفهوم 
تک بُعدی 

توسعه

ی نقد ماهیت غیر دین
و مادی

نقد اهداف و 
آرمان های 

دنیوی
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شرفت سخه چه  ربی، ار پاي نوع از ار پایی پی شرفت ن  ار پاي نوع از ار پایی پی

شورهاي) شمالی س اندینا ي   ستند دیگري نوع ی  آنها  ه ا  از  دام هیچ( ه

 مدل دنبال باید ماا باشررد مطلوب مدل تواندنمی ما  شررور پیشرررفت براي اینها،

 ، ردسررتان دانشررجویان   اسررتادان دیدار در )بیانا  «ابگردیم خودمان بومی

1388) 

 ايراني اسالمي هاي تدوين الگويبر اين اساس از نظر ايشان ضروري است ک  در بحث ضرورت

 مولف  زير توج  اساسي صورت گيرد: ب  شهار پيشرفت

 از شرا و شون بي تب يت عدم پيشــرفت، از مســتقل و بومي ت ريف اراي  نخســتين مولف  در نحوه

ست. ب  غربي هاينظري  و وهاالگ س   ا شرفت ت ريف اراي  ک  م نا اين تو  از محض تب يت بدون پي

 پيشرفت درباره ايخامن  اهللآيت حضرت اساس اين بر. گيرد صورت توس   غربي الگوهاي و هانظري 

 : دارند اعتقاد غيرغربي و مستقل بومي،

سیرِ» شرفت، م سیر پی ست،  ربى م سیر نی سوخ م  شرقِ  ارد گاه ىبرافتاده   من

 ر ى پی  همه اسرررت، افتاده اتفاق  رب در  ه هایىبحرانا نیسرررت هم قدیم

 آن از  ه شررد خواهد  شررورى هر گریبانگیر هابحران این  ه دانیممی ماسررت،

سیر ستى ما پسا  ند حر ت م سیرِ بای شخ ِ م سالمى – ایرانى م  را خودمان ا

 گرفتن الگوااا  مناسب سرعت با  نیم؛ حر ت سرعت با را این   بگیریم پی  در

 خطرناک    لط را گرایىترجمه شیوه    ربى پردازهاىنظریه از شرط   قید بى

 شرریراز، هايدانشررگاه دانشررجویان   اسرراتید دیدار در بیانا  )بیانا  «ابدانید

1387)  

 : فرمايندمي ديگري جاي در ايشان همچنين

 عمومی پیشرفت الزم شرط را علمی پیشرفت   هستیم پیشرفت دنبال اگر ما»

شور شته توجه دانیم،می   شیم دا شرفت، از ما مراد  ه با شرفت پی  الگوي با پی

 الگوي  ردن دنبال اسررالمی، جمهوري نظام قطعی  ار دسررتورا نیسررت  ربی

شرفت سالمی - ایرانی پی ست ا شرفت ماا ا     رد دنبال  رب  ه ش لی به را پی

 امر ز آگاهِ انسرران براي ايجاذبه هیچ  ربی پیشرررفت خواهیم؛نمی رفت، پی 

ماا ندارد بال اا  مانی   مطلوب الگوي دن مان آر  الگوي ی   ه هسرررتیم، خود

 هايسنت   نیازها از گیرد،می سرچشمه اسالم هدایت از است؛ ایرانی   اسالمی



     119    ايخامنه اهللحضر  آیت منظر از پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي تد ین هايضر ر 

 ها،دانشررگاه اسرراتید دیدار در )بیانا  «امسررتقل الگوي ی  برد؛می بهره ایرانی

139۲) 

 هايشيوه و نظري مباني استخراج پيشرفت، از مستقل و بومي ت ريف اراي  دومين مولف  در نحوه

ست. منابع از الگو بقتح سالمي ا سالمي الگوي ک  م نا اين ب  ا شرفت ايراني ا صيل منابع از بايد پي  ا

 م ناي ب  الگو بودن اســالمي رو اين از. باشــد اســالمي هايارزش بر مبتني و گفت  نشــئت اســالمي

ستخراج شرفت الگوي و هاشارشوب مباني، ا سالمي مباني و منابع از پي ست ا  و نظري مباني بر ک  ا

سفي سالم فل شد مبتني ا ست  بايد الگو اجراي و طراحي فرآيند و مراحل هم  و با سالم از برخا شد ا . با

 اي:خامن  اهللآيت حضرت ت بير ب 

سالمی الگو، این»  ست؛ ا  هايشیوه   هاارزش ها،هدف  ایا ،  ه دلیل این به ا

سالم از همه  ار، سالمی مفاهیم به ما ت یه یعنی گرفت، خواهد مایه ا  معارف   ا

  (1389 راهبردي، هاياندیشه نشست نخستین در بیانا « ) ااست اسالمی

 : م تقدند و دانندمي کار اساس را پيشرفت الگوي «بودن اسالمي» ديگري جاي در ايشان

ضوع، این تحقق الزمه» سالمی عمیق تحقیقا  مو سته    ثیق ارتباط   ا  با پیو

 فقهی    المی فلسفی، مبانی بر مسلط   آگاه متف ر، فضالي   علمیه هايحوزه

ست ضاي )دیدار  «اا سالمی الگوي مر ز» عالی شوراي اع شرفت ایرانی ا  با« پی

 اهداف،  ایا ، این ه خاطر به اسررت؛ اسررالمی الگو، این»( 1395 انقالب، رهبر

 به ما ت یه یعنی گرفت؛ خواهد مایه اسرررالم از همه  ار، هايشررریوه   هاارزش

 ی  هسررتیم، اسررالمی جامعه ی  ماا اسررت اسررالمی معارف   اسررالمی مفاهیم

 اسرالم منبع از توانیممی  ه اسرت این به ما افتخار   هسرتیم اسرالمی ح ومت

 قرآن دارد؛  جود ما اختیار در هم اسررالمی منابع خوشرربختانها  نیم اسررتفاده

سیار مفاهیم   هست سنت هست، سفه در  ه ممتازي    نی ب   الم در   ما فل

 مناسبت این به هم "اسالمی" بنابراینا دارد  جود ما حقوق در   ما فقه در   ما

 (1389 راهبردي، هاياندیشه نشست نخستین در بیانا )  «ااست

ستقل و بومي ت ريف اراي  سومين مولف  در نحوه شرفت، از م سب طراحي پي  هايويژگي با متنا

 ايراني جنب  گرفتن نظر در با بايد پيشرفت ت ريف اراي  ک  م نا اين ب  ايران است. تاريخي و فرهنگي

 شــراي  تاريخي، شــراي  همچون هاييشــاخصــ  با الگو داشــتن انبباق اســاس اين بر. گرد صــورت

سي جغرافياي شراي  اقليمي، شراي  فرهنگي، شراي  جغرافيايي،  سزايي ب  اهميت از ايراني سيا
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 : فرمايندمي باره اين در انقالب م ظم رهبر. است برخوردار

ست الگو این تحقق زمینه ایران،»  آداب اقلیم، جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، به اگر   ا

 پیشرررفت، الگوي نشررود، توجه  شررور طبیعی   انسررانی هايسرررمایه   سررنن  

 عالی شوراي اعضاي )دیدار «اشد خواهد استفاده بد ن   تحقق قابل  یر سندي

 (1395 انقالب، رهبر با« پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي مر ز»

 : فرمايندمي باره اين در ديگري جاي در ايشان همچنين

 جغرافیایی، شرایط تاریخی، شرایط آن ه بر عال ه الگو، بودن ایرانی خصوص در»

سی جغرافیاي شرایط اقلیمی، شرایط فرهنگی، شرایط ش یل در سیا  الگو این ت

  ه اسررت مطرح هم ن ته این - اسررت درسررت اینها قطعاً  ه - گذاردمی تأثیر

ستند؛ ایرانی متف ران آن، طراحان سبی  جه  امالً این ه ست منا  عنوان براي ا

  ه را آننه خواهیممی ما بگیریم؛ دیگران از را این خواهیمنمی ما یعنی ایرانی؛

 آن با توانیممی را مانآینده دانیم،می  شورمان مصلحت دانیم،می الزم خودمان

 ایرانی الگو این بنابراین،ا بریزیم قالبی ی  در را این  نیم، ترسررریم   تصرررویر

  (1389 راهبردي، هاياندیشه نشست نخستین در )بیانا « ااست

ـــازيبومي پيشـــرفت، از مســـتقل و بومي ت ريف اراي  شهارمين مولف  در نحوه  و هاتجرب  س

ــتاوردهاي ــاير الگوهاي و هانظري  دس ــت. س ــرفت ت ريف اراي  ک  م نا اين ب  ملل اس  الگو در پيش

ستاوردهاي و تجارب دربرگيرنده تواندمي شد نيز ملل ساير د سالمي الگوي ب  باور ک  شرا. با  ايراني ا

شرفت، ست م نا اين ب  پي شم ک  ني ست  هاملت ديگر تجرب  بر ش ساس اين بر. شود ب  در اگر حتي ا

شت  وجود نظر اختالف ملل ساير با فرهنگ و بينيجهان شد، دا  عقاليي، هايحلراه از بايد هم باز با

 مندبهره خود مشکالت حل در ديگران مديريتي هايتجرب  و تازه هايآوريفن علمي، آوردهايدست

 انســاني مشــتر  فبرت و منبب عقل، با ســتيزه م ناي ب  الگو، گزينش در اســتقالل واقع در. شــد

ست  هايناکامي و هارويکج و هاض ف ب  بايد ک  اندازه همان ب  الگو طراحي در دليل همين ب . ني

ــورت توج  ديگران ــت الزم گيرد، ص ــود توج  نيز آنها هايموفقيت ب  ک  اس  حال، هم  در البت . ش

 در طبي تاً. گيرد صـورت خود بومي هايارزش مال  و م يار با بايد ديگران ضـ ف و قوت تشـخي 

سالمي مباني تنها ن  الگوي، شنين اراي   شود،مي لحاظ ايران اجتماعي و فرهنگي تاريخي، شراي  و ا

  .کرد سازيبومي را آنها و برد بهره توانمي نيز نحل و ملل ديگر درست هايتجرب  از بلک 

 از اســتفاده بر الگو، ايراني و اســالمي اب اد بر عالوه نيز ايخامن  اهللآيت حضــرت اســاس اين بر
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 : دارند تاکيد سايرين دستاوردهاي

 از ما ه  نیسررت معنا این به مطلقاً اسررالمی، یا ایرانی گوییممی ما این ه البته»

 ،علم آ ردن دسررت به براي ما نه،  رد؛ نخواهیم اسررتفاده دیگران دسررتا ردهاي

حد دیتی هیچ مان براي م ئل خود  دارد،  جود علم  ه جایی هرا نیسرررتیم قا

ست معرفتِ  رفت؛ خواهیم آن سرا  به دارد،  جود صحی  تجربه دارد،  جود در

 هآنن همه ازا گرفت نخواهیم جائی از را چیزي  ور ورانه   بسررته چشررم منتها

ستفاده آن از شودمی   دارد  جود معرفت دنیاي در  ه ستفاده  رد، ا  هیمخوا ا

 (1389 راهبردي، هاياندیشه نشست نخستین در )بیانا  «ا رد

 :ک  کنندمي تاکيد ديگري جاي در ايشان همچنين

   آیدنمی بدمان ماا  ند اسررتفاده هم دیگران تجارب از همیشرره باید انسرران» 

 ام  ه اسرررت این اسرررت، بد  ه آننها بگیریم یاد دیگران از  ه  ندنمی ننگمان

 بین در دربسرررت طور به را دیگر هايفرهنگ   دیگر هايملت الگوهاي بیاییم

 نظر در اصالً را هازمینه   شرایط   اقتضائا     نیم پیاده خودمان  شور   ملت

 هايلتم شرق؛ دنیاي چه  رب، دنیاي چه - دنیا هايتجربه از باید ماااا  نگیریم

« اخودمان الگوي به بخشررریدن  یفیت براي  نیم اسرررتفاده حتماً - گوناگون

 (1390 ، شور سراسر معلمان از جمعی دیدار در )بیانا 
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 ايخامن  اهللآيت پيشرفت در بيانات حضرت از مستقل و بومي ت ريف اراي  هايشاخ 

 در نگاه حضرت پيشرفت ايراني اسالمي الگوي ک  دهندمي نشان شده مبرح مباحث مجموع، در

ضمنخامن  اهللآيت س  ، غربي هاينظري  و الگوها نفي اي  سالمي وج  دو داراي تو ست ايراني و ا  ا

 ب  توج  نيز ايخامن  اهللآيت حضرت نظر از شنانک . گيرد صورت کافي توج  آنها دوي هر ب  بايد ک 

 طراحي، در نيز ملل ساير تجرب  ب  توج  ايشان، اعتقاد ب  حال عين در. است اهميت حايز وج  دو هر

 .است برخوردار زيادي اهميت از الگو تحقب و تدوين

 ها و ارکان الگوی پیشرفت: ج( تبیین شاخصه

اي، تبيين خامن  اهللآيت جهت تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در نگاه حضرت ضرورتسومين 

 است. بر اين اساس حضرتهاي اسالمي مبتني بر اصول و آموزهها و ارکان الگوي پيشرفت شاخص 

سيم نحوهخامن  اهللآيت س   و همچنين تر ضمن نقد اب اد مختلف الگوهاي غربي تو  ت ريف اي ار اي 

اند. ايشان ها و ارکان الگوي پيشرفت نيز پرداخت ب  بيان و تبيين شاخص  پيشرفت، از مستقل و بومي

سئل  هفت صوص در را م سالمي الگوي ارکان خ شرفت ايراني ا ست  ک  اندکرده مبرح پي ضروري ا

عدم تبعیت بی چون و
چرا از الگوها و 

نظریه های غربی توسعه

استخراج مبانی نظری و
شیوه های تحقق الگو از

منابع اسالمی

بومی سازی تجربه ها و 
دستاوردهای نظریه ها و 

الگوهای سایر ملل

طراحی متناسب با 
ویژگی های فرهنگی و 

تاریخی ایران
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 شود:مي موارد زير شاملاين موارد در تدوين الگو مد نظر قرار گيرند. اين ارکان 

 اي اگرخامن  اهللآيت اســت. از نظر حضــرت )توحيد(  مبدأ ب  الگوي پيشــرفت، توج  اول رکن

ــر زندگي بدن  ب  اعتقاد، اين ب  التزام و خدا ب  اعتقاد توحيد، ــ  بش ــود، داده بس ــکالت ش  جام   مش

 .شد خواهد گشوده حقيقي پيشرفت راه و حل بشري

ــرفت، دوم رکن ــئل  م اد م اد ب  توج  الگوي پيش ــت؛ شرا ک  در نظر گرفتن مس ــب  و اس  محاس

 شود.مي خودگذشتگي از و ايثار ترويج و هادشواري هم  تحمل شدن منبقي اخروي موجب

شرفت، سوم الگوي پي ست؛ شرا ک  شنين امري  رکن  سئل   عدم تفکيک دنيا و آخرت ا توج  ب  م

 ود. تواند ب  نتايج همان الگوهاي غربي توس   منجر شمي

 انسان غربي ت ريف با مسئل  انسان و نگاه اسالم ب  انسان است ک  رکن شهارم الگوي پيشرفت،

سم در ست تفاوت کلي ب  مدرني ضرت. ا سانخامن  اهللآيت از نظر ح سالم نگاه در اي، ان  موجودي ا

ــت. الهي هدايت م رض در و مُکلّف مختار، ــاالريمردم نگاه، اين در اس  مردم حب اينک  بر عالوه س

 .نيست مربوط من ب  جام   فساد يا صالح بگويد تواندنمي کسي و شودمي نيز آنها تکليف است

در خصوص  ايخامن  اهللآيت توج  ب  مسئل  حکومت است. حضرت رکن پنجم الگوي پيشرفت،

 براي را شيز هم  يا و است طلبي برتري و است ال اهل ک  کسي اسالم مسئل  حکومت اعتقاد دارند در

 ک  کنند انتخاب را شخصي شنين ندارند حب نيز مردم و کند قبول را قدرت ندارد حب خواهدمي خود

 .شود جاري پيشرفت، ايراني اسالمي الگوي در بايد بخش، س ادت نگاه اين

ضرت ست. ح سئل  برقراري عدالت ا شرفت، توج  ب  م شم الگوي پي ش  ايخامن  اهللآيت رکن 

صلي ارکان از يکي عنوان بايد ب  عدالت م تقدند شرفت الگوي در ا سالم، در ک  شرا شود؛ لحاظ پي  ا

 در ب  اعتقاد ايشان، .است هاحکومت مشروعيت عدم يا مشروعيت مال  و باطل و حب م يار عدالت،

 .است سوال زير مشروعيت و حقانيت نداشت وجود عدالت شاخ  اگر اسالم

 اين متفاوت کامال ماهيت پيشــرفت، نگاه غيرمادي ب  اقتصــاد اســت ک  مؤيدرکن هفتم الگوي 

 قائل اهميت وروت، براي اسالم اي،خامن  اهللآيت الگوهاي غربي توس   است. از نظر حضرت با الگو

 استفاده اسراف و سلب  و فساد ايجاد براي آن، از اينک  شرط ب  داندمي مبلوب را وروت توليد و است

 (1389 راهبردي، هايانديش  نشست نخستين در )بيانات .نشود
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 ايخامن  اهللآيت حضرت منظر از پيشرفت ايراني اسالمي الگوي ارکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی مفهومی

ضرت از شده نقل بيانات و نظرات ب  توج  با شان نگاه رويکرد و ب  توانمي ايخامن  اهللآيت ح  در اي

 الگوي تدوين شيوه اساس اين بر. برد پي پيشرفت ايراني اسالمي الگوي در پيشرفت مقول  خصوص

سالمي شرفت ايراني ا ضرت آيت پي ستقل و بومي ت ريف اراي  بر اي مبتنياهلل خامن از منظر ح  از م

شرفت ست پي شرفتي هر زيرا. ا ستيابي ب  اهدافي همانند ايجاد پي  رفاه طيب ، تامين حيات ب  منظور د

 مفهوم و م نا جغرفيايي، و تاريخي فرهنگي، بستر ب  اخالق، م بوف و م نويت عدالت، مادي و تامين

 براي دقيقا را آن نسخ  تواننمي و نيست پذير ت ميم ايتوس   الگوي و برنام  هيچ نتيج  در. يابدمي

شور  گوناگون، جوامع جغرافيايي و فرهنگي تاريخي، هايتفاوت ب  توج  با رو اين از. پيچيد ديگري ک

ــرفت، هايالگو ــب پيش ــورهاي با متناس ــت متفاوت هم با مختلف، کش  بدون توانمي نتيج  در. اس

 بر مبتني پيشــرفت بنيان و يافت دســت پيشــرفت ب  غرب، تمدن و ايدئولوژي بيني،جهان پذيرش

ــازگار هايارزش و فرهنگ ــتحکام و س ــاس اين بر. نهاد بنا را مذهبي و ملي هويت گراس  الگوي اس

سالمي شرفت ايراني ا  شده، طراحي الگوهاي ساير با جهت و قالب در هم و اهداف و مباني در هم پي

مسئله مبدأ
(توحید)

مسئله معاد

مسئله عدم 
ا و تفكیک دنی
آخرت

و مسئله انسان
ه نگاه اسالم ب

انسان

مسئله 
حكومت

مسئله عدالت

نگاه غیرمادی 
به اقتصاد
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 از پيروي و تاويرپذيري از الگو تحقب مسير در ش  و نظري مباني در ش  ک  م نا اين ب . است متفاوت

 منابع بر گرفت، خواهد شکل ک  الگويي صورتي، شنين در. شودمي پرهيز غربي هاينظري  و الگوها

 . کندمي استفاده نيز سايرين مفيد تجري  از حال عين در و بود خواهد مبتني ايراني و اسالمي

سالمي از اين رو الگوي شرفت ايراني ا  صورت ب  مان يت و جام يت ويژگي دو دربرگيرنده بايد پي

ــــ اســالمي هايآرمان و اهدا اصــول، جامع ک  م نا اين ب . باشــد همزمان  و اهداف مانع و ايراني ـ

سالمي غير هايآرمان شد ايراني و ا ستلزم الگو، بودن مانع و جامع. با ست الزاماتي و موازين وجود م  ا

 بلک  و ناهموار ايراني و اسالمي غير عناصر بر و نموده هموار ايراني ـــ اسالمي عنصر هر بر را راه ک 

 ( 3: 1395 )گلشني،. نمايد مسدود

سي نکاتي ضرت ک  در مجموع برر صوص در ايخامن  اهللآيت ح سالمي محتواي خ  بيان الگو ا

 غرب عالم آنچ  با ماهيتا رهبري نظر مد پيشرفت ايراني اسالمي الگوي ک  دهدمي نشان اند،فرموده

 دانست  توس   و ترقي ،مارکسيسمالگوهاي منش ب از مکاتب فکري همچون ليبراليسم و  نزد و مدرن

سالمي الگوي. دارد زيادي تفاوت شود،مي شرفت ايراني ا ضرت نظر مورد پي  يک ايخامن  اهللآيت ح

 اسالمي شناسي انسان و شناسي م رفت شناسي، هستي در ريش  تماما ک  است فراگير جامع منظوم 

 اهللآيت پيشــرفت از منظر حضــرت ايراني تدوين الگوي اســالمي هايضــرورتبر اين اســاس  دارد.

 بيان نمود:ي ک  در ادام  آمده است توان در شارشوب الگوياي را ميخامن 
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-آیت حضرت منظر از پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی های تدوینضرورت مفهومی الگوی

 ایخامنه اهلل

 
 

ضرورت در نظر گرفتن اصول و آموزه های دینی در تبیین شاخصه ها و ارکان الگوی پیشرفت

مسئله 
(توحید)مبدأ

مسئله معاد
مسئله عدم 

یا تفكیک دن
و آخرت

ان مسئله انس
و نگاه اسالم

به انسان

مسئله 
حكومت

مسئله 
عدالت

نگاه 
غیرمادی به 

اقتصاد

ضرورت ارایه تعریف بومی و مستقل از پیشرفت

عدم تبعیت بی چون و
چرا از الگوها و 

هنظریه های غربی توسع

استخراج مبانی نظری و
شیوه های تحقق الگو از

منابع اسالمی

بومی سازی تجربه ها و 
دستاوردهای نظریه ها و 

الگوهای سایر ملل

طراحی متناسب با 
ویژگی های فرهنگی و 

تاریخی ایران

ضرورت نقد الگوهای غربی توسعه و بیان ابعاد مختلف ناکارآمدی آنها

نقد اهداف و آرمان های دنیوینقد ماهیت غیر دینی و مادینقد مفهوم تک بُعدی توسعه
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 گیرینتیجه

 مبلوب وض يت سمت ب  موجود وض يت از حرکت فرآيند از عبارت عام، ت ريفي در توس   و پيشرفت

 است. در اين بين اختالف درست متفاوت، هايارزش و هابينش با هامکتب هم  در ت ريف اين. است

نهفت  اســت. در واقع ب  رغم  مبلوب وضــ يت و تبيين موجود وضــ يت تحليل شگونگي در هامکتب

هايي ي توســ   و الگوي پيشــرفت در گذار از وضــع موجود ب  وضــع مبلوب با شــباهتآنک  الگوها

شناسي، نوع نگاه ب  تکامل، روش و شيوه حرکت و همچنين اهداف و  اند، اما در ماهيت م رفتمواج 

 هاي اساسي دارند. هاي خود تفاوتآرمان

ها نظام جام   مبلوب مارکســيســتداري و ها، نظام ســرماي بر اين اســاس جام   مبلوب ليبرال

سوب مي ستي مح شرفت، کموني سالمي ايراني پي ست ک  جام   مبلوب الگوي ا شود. اين در حالي

باشد. در اين الگو ک  از اي اسالمي است ک  هدف نهايي آن ت الي و س ادت اخروي انسان ميجام  

بُ دي نيست، بلک  اب اد مختلف  کشناسي اسالمي نشئت گرفت ، نوع نگاه ب  تکامل مادي و ت م رف

شرفت داراي تفاوتدر نظر گرفت  مي سوي پي شيوه حرکت ب   سي با شود. همچنين روش و  سا هاي ا

هاي الگوي پيشرفت شود ک  در نهايت، اهداف و آرمانالگوهاي غربي توس   است. اين امر باعث مي

 نيز کامال متفاوت از الگوهاي غربي توس   باشند.

يانات، نظرات و گفتمان مقام م ظم رهبري درباره الگوي هيافت  اي بحث ک  مبتني بر تحليل ب

ست، حکايت از آن دارد ک   شرفت ا سالمي ايراني پي س   غربي الگوهاي ناکارآمديا  تک )مفهوم تو

ستقل و بومي ت ريف دنيوي(، اراي  هايآرمان و اهدافهمچنين مادي و  و ديني غير بُ دي، ماهيت  م

شرفت از ستخراج غربي هاينظري  و الگوها از شرا و شون بي تب يت )عدم پي س  ، ا  و نظري مباني تو

 ساير الگوهاي و هانظري  دستاوردهاي و هاتجرب  سازي اسالمي، بومي منابع از الگو بقتح هايشيوه

 و هاشاخص  مبتني برتبيين الگويي ايران( و  تاريخي و فرهنگي هايويژگي با متناسب ملل و طراحي

 اسالم نگاه و انسان آخرت، مسئل  و دنيا تفکيک عدم م اد، مسئل  مبدأ، مسئل  )مسئل اسالمي  ارکان

هســتند ک   عواملياز جمل   اقتصــاد( ب  غيرمادي عدالت و نگاه حکومت، مســئل  انســان، مســئل  ب 

 .اندکرده ضروري ايخامن  اهللحضرت آيت منظر از را پيشرفت ايراني اسالمي الگوي تدوين

ــرت ــاف آنچ  ک  از بيانات و گفتارهاي حض ــالمي خامن  اهللآيت با اين اوص اي درباره الگوي اس

تواند ب  عنوان يک مبناي نظري در ايراني پيشرفت و نحوه و داليل طرح آن قابل استخراج است، مي

 ده قرار گيرد. هاي مرتب  با شيوه و مراحل تدوين الگو مورد استفاپژوهش
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