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 چكیده
نجام شده این پژوهش با هدف تبیین مفهوم توسعه و پیشرفت از دیدگاه رهبر معظم انقالب ا

. استشده انتخاب  8631تا  8631از بیانات و سخنرانیهای ایشان از سال  یهای پژوهشداده. است

طور صریح و ه چنین برای جلوگیری از روی آوردن به تفسیر از بیاناتی استفاده شد که در آنها بهم

اده از روش پژوهش با رویکرد کیفی و با استف. مشخص، کلمه توسعه یا پیشرفت بیان شده است

شبکه مضامین از روشهای تحلیل مضمون، سه مضمون قدرت درونزا، اقتصاد دانشی عدالت محور 

  .و اسالمی بودن پیشرفت را به عنوان مضامین فراگیر پیشرفت و نتایج این پژوهش ارائه کرده است

در  پیشرفت ری،های مقام معظم رهباندیشه پیشرفت، اسالمی ـ ایرانی الگویو  توسعه :ها كلیدواژه

 .اندیشه رهبری
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 مقدمه
که کشورهای دنیا و اجتماعات بشری را ای گونهاز مفاهیم مهم زمان ما است به   مفهوم توسعه

 .کنندبندی می بر اساس آن، طبقه

   به کشورى  باید ایران، 141 انداز بیست ساله جمهورى اسالمى ایران در سال  در چشم

ى در سطح آسیاى جنوب غربى شود که در جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناور یافته تبدیل توسعه

ایران کشورى متکى بر » :انداز بیست ساله تأکید شده است چنین در سند نهایى چشمهم. قرار گیرد

ساالرى دینى، عدالت اجتماعى، اصول اخالقى و ارزشهای اسالمى، ملى و انقالبى با تأکید بر مردم

امنیت اجتماعى و قضایى خواهد  مند از آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره

 . «بود

انداز به عنوان سند باالدستی که به تأیید رهبری انقالب رسیده یک طرف مطابق با چشم از

 آیا منظور از توسعه همان مفاهیم کشورهای دیگر است؟. یافته شوداست، ایران باید توسعه

به طور قاطع ": یح کردندمقام معظم رهبری در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تصر

زیرا با وجود دستیابی کشورهای  ؛یک الگوی ناموفق است ،گویم الگوی غرب برای توسعه می

  ".اند غربی به ثروت و قدرت، ارزشهای انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفته

وسعه کشور ، که رهبری انقالب را برعهده گرفتند، همواره به تبیین لزوم ت631 ایشان  از سال 

اند و اصرار دارند که پرداخته و در سالهای اخیر نیز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را مطرح نموده

لفظ و مفهوم پیشرفت جایگزین مفهوم توسعه شود و در این زمینه بارها در بیانات و سخنرانیهای 

به طور صریح و به  18به رغم اینکه ایشان در سال . شوندخویش، نکاتی را به مسئوالن یادآور می

های پیشرفت را نیز در فرموده خویش، عمدا از لفظ پیشرفت به جای توسعه استفاده نموده و عرصه

اند، هنوز تفاسیر متعددی در مورد الگوی چهار مقوله فکر، علم، زندگی و معنویت برشمرده

تأکیدات مکرر چنین هم. شوداسالمی ـ ایرانی پیشرفت از سوی اندیشمندان کشور مطرح می

رهبری انقالب تاکنون، نشان از عمق و پیچیدگی این مفهوم دارد به طوری که این مفهوم در یک 

و  توسعه  به رسیدن برای  اساسی و مهم گنجد و به تبیین بیشتر نیاز دارد؛ لذا راهکارکلمه نمی

 رهبر معظم انقالب در این حوزه است  هایاندیشه تبیین کشور، پیشرفت

 

1 - Development  
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های رهبر معظم تبیین مفهوم توسعه و پیشرفت در اندیشه"این مسئله اساسی این تحقیق بنابر

 ".انقالب است

در ایران الگوهای متعددی برای توسعه استفاده شده که در ظاهر بهترین راه حل عبور از عقب 

ن مفهوم یافتگی بوده است؛ اما به دلیل پیچیدگی و چند بعدی بودماندگی و ورود به دروازه توسعه

الگوهای ارائه شده با نیازها و مقتضیات بومی کشور، این نداشتن توسعه و پیشرفت و مطابقت 

از طرفی . الگوها نتوانسته است موفقیت زیادی به دست آورد و عمال با شکست رو به رو شده است

عنوان ورود مقام معظم رهبری به مسئله توسعه و مطرح کردن الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به 

از سوی دیگر توجه همزمان ایشان به بعد . الگوی بومی فراگیر، نشان از اهمیت ویژه مسئله دارد

 جامعه و انقالب اساسی پیشرفتهای راه چراغ تواندمی شک مادی و معنوی توسعه و پیشرفت، بی

رای کشور ناپذیری بتواند خسارات جبرانکوتاهی در تبیین مفهوم کامل توسعه و پیشرفت می. باشد

های رهبر معظم انقالب، به دنبال داشته باشد و گام نهادن در این مسیر با  چراغ روشنی چون اندیشه

 .شودموجب طی صحیح و با شتاب حرکت رو به جلوی کشور می

با در نظر گرفتن این مالحظات، هدف این مقاله، تبیین مفهوم توسعه و پیشرفت از دیدگاه مقام 

مقام  هایدر اندیشه و پیشرفت مفهوم توسعه": ذا سؤال اصلی تحقیق این استمعظم رهبری است؛ ل

 "ی چیست؟معظم رهبر

 

 پژوهش  ۀنیشیپ
  ینظر یمبان

 توسعه

پیچیده و چند بعدی است که از نظر مفهومی با تغییرات و تحوالت تاریخی  ایتوسعه واژه

ی شدن تعریف شده است و لذا گاهی به مدرن شدن و گاهی به غرب. بوده استرو روبهفراوانی 

شدن آثار و پیامدهای  اما با آشکار. اندبرخی فرایند توسعه را نوعی مهندسی اجتماعی قلمداد کرده

تغییر در مفهوم توسعه متناسب با فرهنگ بومی ملتها ضرورتی انکارناپذیر ، ناخواسته چنین برداشتی

 .(   :616 ، موحدی) بوده است

بروز و ظهور یافت و ( رنسانس) ندیشه توسعه در سده روشنگریفکر و ا ،زمین در مغرب
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 توسعه بهمسئله با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، . های آن در عصر انقالب صنعتی آشکار شد نشانه

ریزی کشورهای مختلف  عنوان یکی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراکز برنامه

مانده در نتیجه دو جنگ  چنین کشورهای عقبپیشرفته و هماز آنجا که جهان  .جهان مطرح شد

بنای اقتصادی و اجتماعی  ۀدوبارطراحی   جهانی و نیز فروپاشی دولتهای استعماری در آستانه

کردن این نظام  تر بناعتوان ضمن سری که چگونه می ،کشورهای خود قرار گرفته بودند، این مسئله

این و  را نهادینه کرد در معرض توجه قرار گرفت واقعی آناقتصادی و اجتماعی، بهبود و تکامل 

های بعد از جنگ جهانی دوم،  در اوایل دهه. مرکزی و اساسی توسعه دانستمسئله توان  را مینکته 

گذاری کرد، توسعه و نیز گرایشهای نژادپرستی  های توسعه نام نام دهه که سازمان ملل آنها را به

صنعتی انتشار  مریکای شمالی و بین نخبگان کشورهای نیمهاروپا، ای در ا صورت موج گسترده به

. در این کشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غربگرایی یا اروپاگرایی همراه بود. یافت

دادند، ابتدا  براساس این گرایش، ملتها و جوامعی که بخش عمده کره زمین را تشکیل می

 (.613 علوی، ) نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند عناوین توسعهمانده و بعد از مدتی با  عقب

تا قبل از دهه هفتاد میالدی در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزشهای فرهنگی، جایگاهی 

بعد،  دهه هفتاد بهاز داد؛ اما  درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشکیل می

و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی،  ندنین نگرشی را برنتافتچ ،پردازان بسیاری از نظریه

که پیش از این، صرفاً اقتصادی و با رشد تولید ملّی  ،توسعه. اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویدند

شد، پس از آن در کنفرانسهای سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل  تلقّی میمساوی 

نظرپور، )ار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد در کانون توجه واقع شد فرهنگی، مورد عنایت قر

 631.) 

مفهومی برای اطالق به تغییرات  عنوان چهارچوب به استفاده وسیع از اصطالحات توسعه به»

ای است  ، پدیده"پیشرفت"جای  چنین کاربرد این اصطالح بهالمللی، ملّی، نهادی و فردی و هم بین

و بویژه در دو دهه  814 اصطالح توسعه در دهه . از جنگ جهانی دوم تعلق داردکه به دوران پس 

و  "شدن صنعتی"، "خالقیّت"، "دموکراسی"، "نوگرایی"، "رشد"با مفاهیمی چون  834 و  894 

که ابتدا توسط  ،اصطالح توسعه. ای از تغییرات تاریخی و تکوینی مربوط به غرب، مترادف بود پاره

محبوبیت یافت و سپس بسرعت به اروپا و ( و در میان آنان)مریکایی ااستگذاران پژوهشگران و سی

رغم مفهوم نارسا و کمک آن در سطح جهان به بویژه به کشورهای کمتر صنعتی جهان معرفی شد، 
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 .(41:  63  ،موالنا)« المللی تبدیل شد به بحث عمده سازمانهای بین

 را در مفهوم امروزی به له توسعه و تاریخچه آن، آنحمید موالنا با نگاه انتقادی به مقو سید

داند که غرب بر کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده و  شدن و اروپایی شدن می معنای غربی

 .(66:  63  ،موالنا)شدن قرار داده است  شدن و صنعتی را نیز همان غربی معیار و شاخص آن

مستلزم تغییرات اساسی در ساخت توسعه جریانی است که " :گویدمی  مایکل تودارو

اجتماعی، طرز تلقی، باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز رشد اقتصادی و کاهش نابرابری و 

 .(46: 633  ،تودارو) "کن کردن فقر مطلق است ریشه

روند خلّاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم ، توسعه: 4میلتون فریدمن

 .(63: 611  ،خلیلیان) استاجتماعی 

 پیشرفت 

کردن نقش فعال، بالقوه و خالق ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی در  برای روشن 6مفهوم پیشرفت

در این تعریف از پیشرفت، نیازهای مادی و معنوی انسان در . شود مفاهیم رشد و توسعه مطرح می

بر افزایش تولیدات اقتصادی،  ن ای که افزو  رسیدن به توسعه با هم در نظرگرفته شده است؛ توسعه

نسلی، تغییر ساختار اجتماعی، سیاسی و    محیطی و منابع طبیعی بین  انباشت سرمایه، مالحظات زیست

بنابراین به این . دهد  نهادی، قرین بودن آن را با مقوله کرامت انسانی، مورد توجه و تأکید قرار می

بدون تالش جدی برای یافتن ارزشهای عمیق و  که سخن از پیشرفتکرد نکته اساسی باید توجه 

های   ترین دغدغه  موضوع پیشرفت، یکی از کهن .محتواست ای فریبنده و بی قابل تحقق انسانی، گفته

چگونگی اندیشه بشری در طول تاریخ بوده که البته بیشترین تأثیر و نفوذ را در سبک زندگی و 

ها و معیارهای پیشرفت است که در هر   این شاخص در واقع،. ساخت نظامهای اجتماعی داشته است

با این حال در بررسی اولیه است؛  برهه از تاریخ اندیشه و تمدن انسان، متغیر و متفاوت معرفی شده

شود که برداشت انسان از مفهوم پیشرفت از آغاز تاریخ، ناشی از زاویه دید و   به آسانی مشخص می

تحلیل و بررسی عمیق الگوهای پیشرفت  .نی وی بوده استبی  مفروضات ارزشی و شناختی جهان

دهد، مفاهیمی همچون رقابت، همکاری، آزمایش، اختیار، تسلط، تعالی، تکلیف، آزادی،   نشان می

برداشت انسان از این مفهوم و چگونگی منفعت، عبادت و از همه مهمتر، نقش و مفهوم خدا و 
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نده نظامهای اجتماعی بویژه الگوهای پیشرفت در طول ده  ارتباط انسان با خدا، جوهر اصلی شکل

رو بر اساس پیچیدگی موضوع، عامل اصلی اختالف   این از .شود  تاریخ و حیات بشری، پنداشته می

 شتهپردازان و طراحان الگوها از مفهوم پیشرفت در خداشناسی آنان ریشه دا  نظر در تلقی نظریه

اخت انسان از خدا و گرایشهای الهی وی، پررنگتر بوده، در هر برهه از تاریخ، شناگرچه . است

 ،پیشرفت. بوده استهماهنگ تر، جامعتر و با نظام آفرینش  پیشرفت و رشد انسان و جامعه نیز واقعی

بنابراین با توجه به . گیرد  چند بُعدی است و همه شئون زندگی فردی و اجتماعی را در بر می

های پیشرفت، متناسب با کشورهای   رافیایی جوامع گوناگون، الگوفرهنگی و جغ  تفاوتهای تاریخی، 

 (.631 ،  مارک)مختلف با هم متفاوت است 

ها، ابزارها و   بنابراین، پرسش از شیوه ؛، دغدغه اساسی انسان معاصر است«پیشرفت»

منطبق بینی مادی   داری باید بر جهان  سازوکارهای رسیدن به مفهوم پیشرفت از نظر نظام سرمایه

که با گیرد در نظر میای   داری تنها جنبه مادی و معنوی انسان را به گونه  زیرا نظام سرمایه ؛باشد

 ،در نگرشی دیگر .گیرد  دنیای مادی کنونی مرتبط است و جنبه زندگی اخروی انسان را در نظر نمی

آمیز   سعادت هدف پیشرفت به زندگیاینکه جای  است بهبرخاسته که از اندیشه سوسیالیستی 

در این زمینه، مارکس و انگلس نیز مقصودشان . شود شود، صرف تولید کاالهای مادی میمعطوف 

 اند را برای آن به کار برده« آزادی»را از پیشرفت بروشنی و صراحت بیان کرده و اصطالح اخالقی 

 (.631 ، مارک)

داند؛ زیرا  را گامی به عقب می بلکه حتی آن  ؛بیند گاندی در انقالب صنعتی هیچ پیشرفتی نمی

، مارک)بیند، نه ماشین را در خدمت انسان  وی در این انقالب انسان را در خدمت ماشین می

 631.) 

هنگامی که پروردگارت به ( ای پیامبر به خاطر بیاور)و »: فرماید  خداوند در قرآن کریم می 

هنگامی . آفرینم  ، بشری میاست شدهفرشتگان گفت من از گِلی خشکیده که از گِل بدبویی گرفته 

و  41 /حجر)« که کار آن را به پایان رساندم و از روح خود در او دمیدم، همگی برایش سجده کنید

48). 

یندی است که اپیشرفت فر» :استکرده اهلل جوادی آملی از پیشرفت ارائه   در تعریفی که آیت

و انسان است بنیانهای اقتصادی ـ اجتماعی  متضمن رشد مداوم در ابزار و روابط مادی و معنوی و
 

1 - Henry Paul - Mark 
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های   در آموزه پیشرفتابراین، بن (.618  ،جوادی آملی) «تواند به کمال برسد  در این جریان می

 . جانبه با هدف به کمال رسیدن انسان است  و همهپیوسته اسالمی، جریانی پویا و 

 سابقه پژوهش 

 :از است که عبارتکند هفت اصل را بیان میتوسعه  سریع القلم در تحقیق خود برای محمود

ای بخواهد، توسعه پیدا کند،  اییهای فکری سازماندهی هیأت حاکم؛ اگر جامعهبافت و توانـ   

گیرد و  این انتخاب و تصمیم از سوی هیأت حاکم صورت می. باید انتخاب کند و تصمیم بگیرد

وقتی هیأت حاکم تصمیم به توسعه گرفت از امکانات و قدرت فکری و سازماندهی خود برای 

 . کند جانبه استفاده می حمایت همه تشریح حرکت، بسیج نیروها و

شدن علم در جامعه، استدالل، مطالعه، تحقیق، بحث و گفتگو ، اندیشه  توجه به علم؛ نهادیـ  4

و  ،منطق عینی را جایگزین روشهای دیگر ،جامعه علمی. آورد دنبال می و روحیه علمی را به

در . کند تحقیق و پژوهش را فراهم میاستداللی و روحیه واکنش های اندیشه منظّم و عمل و  زمینه

سوی عینیّات، محاسبه بهبود و  ناپذیری به گرایی و تصحیح ای، انسان از ذهن چنین جامعه

 .شود کند و توسعه با ابزار علم حاصل می انتقادپذیری حرکت می

 .نظم و ترتیب در تمامی شئون زندگی وابسته است نظم؛ اقدامات توسعه جامعه، شدیداً بهـ  6

ای دارای آرامش اجتماعی است که در تمامی سطوح آن  آرامش اجتماعی و فردی؛ جامعهـ  1

مراد از آرامش اجتماعی، وجود و تداوم . شده باشد نهپذیری نهادی نگری و تصحیح روح تصحیح

وضع مطلوب میسّر سوی به را ارزشها و ابزاری است که حرکت تکاملی و تصحیحی جامعه 

موقعیّت خود و موقعیّت جامعه در برابر فردی اطمینانی است که افراد جامعه در  اما آرامش ؛کند می

 .کنند خود احساس می

که حامی  ،قانونی محکم به ثبات مستقل و عادالنهسامانه وجود دلیل  بهافراد نظام قانونی؛ ـ  9

پذیری پیدا  یتدر کسب امکانات، امتیازات و حقوق قانونی باشد، روحیه کار، فعالیت و مسئولآنان 

 .کنند می

تربیت کادر متخصص و  نظام آموزش؛ اجتماعی که در آن مراکز آموزشی و پژوهشی بهـ  3

پردازی و حرکت  نوآوری، ابداع، نظریهیابد و میپردازند، توسعه جدیت  علمی و ایجاد نوآوری می

 .کند اهمیّت پیدا می ،از وضع موجود به مطلوب، چه در ذهن و چه در عمل

فرهنگ اقتصادی؛ برای حدوث توسعه، ایجاد فرهنگ اقتصادی در جامعه الزم است که این ـ  3

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1971/indexId/231957#book-footnottext-4
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1971/indexId/231957#book-footnottext-4
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عمل در حدود اختیارات، توجّه به نظم و  پذیری،  فرهنگ عناصری همچون دقّت در کار، قانون

در . شود سازماندهی و مقدّم شمردن اهداف مملکتی بر اهداف گروهی و شخصی را شامل می

برداری از زمان و مکان از جمله ویژگیهای  ه، کارکردن، تولید و نهایت بهرهیافت جوامع توسعه

  (.638 القلم،  سریع) اند صورت نهادی در خدمت اقتصاد قرار گرفته فرهنگی است که به

داند که مستلزم  مایکل تودارو در بیان ذوابعاد بودن توسعه، این پدیده را جریانی چندبعدی می

بر بهبود وضع   ری مجموعه نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است و عالوهتجدید سازمان و جهتگی

ها و تولید آشکار، متضمن تغییرات بنیادی در ساختهای اجتماعی، نهادی و اداری و نیز طرز  مدادر

 .(616 ، علوی)تلقّی عامّه و در بیشتر موارد، حتی آداب و رسوم و اعتقادات است 

سیر صعودی گذار، : از است شمارد که عبارت هشت تا می صیامی ویژگیهای الزم توسعه را

مردم،   تغییرات اساسی در ساختارهای کلّی جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و معیشت عامه

های تولیدی و صنعتی، ایجاد نهادهای توری مدرن روز در فعالیا، استفاده از فنفناوریپیشرفت علم و 

رایند توسعه به منظور نیازهای جامعه، همکاری همراه با آگاهی جهت بخشیدن به فبه منظور  مناسب

مردم در فرایند درازمدت توسعه و تغییر اوضاع اقتصادی و تولیدی جامعه از مرحله اقتصاد و   توده

 (.616 ، علوی)المللی  معیشتی به اقتصاد تجاری و بین

کاهش فقر، بیکاری،  را به معنایآن  گیری خود از بحث توسعه، مصطفی ازکیا در نتیجه

شدن بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش  نابرابری، صنعتی

را در الگوهای رایج به  ابعاد توسعهوی  .کند سیاسی جاری تعریف میکارهای مشارکت مردم در 

 :این شرح بیان کرده است

های اقتصادی و اجتماعی جامعه  دهتوسعه اقتصادی؛ فرایندی است که طی آن، شالوـ   

طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه اول، کاهش نابرابریهای  شود به دگرگون می

امروزه توسعه . های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود اقتصادی و تغییراتی در زمینه

یست؛ بلکه بنابه گفته خالص اقتصادی مورد توجه ننظریه اقتصادی تنها در چارچوب 

 میردالگونار"
 .سیاسی و فرهنگی استـ  اجتماعیمسئله ، رشد و توسعه اقتصادی "

توسعه اجتماعی؛ این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد جامعه پیوندی تنگاتنگ ـ  4

وب و مطلوضع سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد افزایش و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر  رددا
 

1 - Gunnar Myrdal 
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های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت  بهینه در زمینه

 .است

توسعه سیاسی؛ توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه الزم نهادی کردن تشکّل و مشارکت ـ  6

 .کند و حاصل آن افزایش توانمندی نظام سیاسی است فراهم میرا سیاسی 

این نوع . یابد ؛ توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات بشر افزایش میتوسعه انسانیـ  1

 را، درآمد و ثروتافزایش دهد و نه صرف  که مردم را در محور فرایند توسعه قرار می ،توسعه

 فرصت و شده تضمین انسانی حقوق و شخصی منزلت و حیثیّت از برخورداری همچون عناصری

 شاخص بر توسعه نوع این تأکید البته. گیرد می دربر را سازنده و خلّاق نقش به دستیابی برای داشتن

 . است آبرومند معاش سطح و دانش سطح عمر، طول

یونسکو در مباحث توسعه مطرح سوی از  814 فرهنگی؛ این مفهوم از اوایل دهه  هتوسعـ  9

رزشی بیشتری برخوردار شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخشهای توسعه از ابعاد و بار ا

براساس این توسعه، تغییراتی در . مادی افراد جامعه دارد است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیر

، باورها و شخصیت توانآید که  های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسانها پدید می حوزه

تارها و کنشهای مناسب توسعه باورها، رفتوان و آورد که حاصل این  وجود می ای را در آنها به ویژه

 .است

ای است که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی،  وسعه ملی؛ فرایند توسعه همه جانبهـ ت 3

ای که هرکدام  گونه گیرد به و ارتباطات متقابل آنها را در برمی( دفاعی)اقتصادی، فرهنگی، امنیتی 

و در کنش و واکنش و تأثیر و تأثّر دارد ر قرار از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگ

 (.614  ازکیا،)آورد  نام توسعه ملّی را پدید می متقابل، یکدیگر را کامل و پیکره واحدی به

 مقایسه توسعه با پیشرفت

رود و بحثهای مرتبط با پیشرفت  شناختی غرب از توسعه سخن می امروزه در ادبیات جامعه

به این معنا که اگر توسعه را  ؛دیدگاه آنها پیشرفت حاصل توسعه است از. جایگاه چندانی ندارد

ای که چنین  ای آگاهانه در جهت ارتقای سطح کیفی همه ابعاد زندگی درنظر آوریم، جامعه برنامه

در  و کشورهای غربی مریکااامروزه   .رودبه شمار میای را در خود تحقق بخشد، پیشرفته  برنامه

باید متوجه این یافتگی برای رسیدن به توسعهو کشورهای دیگر هم  هستند تگییاف اوج این توسعه

، باید به بسترهای یافتن توسعهبرای در این نگاه . معنا باشند که غرب چگونه توسعه یافته است
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دستیابی گاه باید فرهنگ و ارزشهای بومی و خودی را برای توسعه در غرب توجه نشان داد و آن

های توان از الگو اگر بحث توسعه را مطرح سازیم و آن را عام بدانیم، دیگر نمی. بدان تغییر داد

رو ناچاریم بگوییم که توسعه یک الگو بیشتر ندارد و آن هم اتفاقی  از این. سخن به میان آورد بومی

 . استاست که در غرب افتاده 

متناسب با فرهنگ جامعه پیشرفت جهات فرهنگی، معنوی، اخالقی و ابعادی متناظر و در مقابل، 

توسعه را با الگوهای  به طور مثالوقتی . الزاما ممکن است در تعریفی خاص از توسعه قرار نگیرد

بلکه باید بیشتر به  ؛توان از تعالی اخالقی و معنوی دم زد گیریم در آنجا نمی رایج آن درنظر می

شود، باز در آن ابعاد  ه مطرح میجانب حتی زمانی که بحث توسعه همه. دنبال توسعه اقتصادی بود

های رایج توسعه و نوسازی بیشتر بر رشد اقتصادی  در نظریه. توان دید اخالقی و معنوی را نمی

 .شود شاخصهای گوناگون توجه می

اگر . ندارد دارد و توسعه الزاما پیشرفت را دربر توسعه را هم دربر ،پیشرفتتوان گفت می

و  بگیریمنظر  درشدگی از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب  پیشرفت را اساس و نوعی برون

    شدگی هم غفلت نکنیم،  های این برون شدگی داشته باشیم و از جهت نگاه جامعی به این برون

 .دارد توان گفت که پیشرفت، توسعه را هم دربر گاه میآن

یافته  شورهای توسعهغربی به ک ماندگی کشورهای غیر شود که عقب در این رویکرد عنوان می

پس، اگر توسعه را با پیشرفت خلط نکنیم و ابعاد  ؛ندارد و عامل را باید در خود آنها جستربطی 

بلکه مرتبط با آنها لحاظ کنیم و  ،روحی، معنوی و اخالقی را در آن نه مستقل از ابعاد دیگر توسعه

توان  می ،و فرهنگی را دنبال کنیمالبته روح را در این ارتباط به فرهنگ بدهیم یعنی توسعه جامع 

 .ایرانی را به میان کشیدـ  جمله اسالمی پای الگوهای بومی از

 

 پژوهش یشناس روش
 .است مضمون تحلیل نوع بنیادی، و از لحاظ ماهیت از هدف، مبنای پژوهش بر این

 در(. 4443،  براون)است  کیفی تحلیل کارامد و ایروشهای پایه از یکی مضمون، تحلیل

مطابق با . است کیفی هایالگوهای داده گزارش و روش شناخت، تحلیل مضمون، تحلیل واقع،
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است که یکی از آنها  شبکه  استفاده و اجرا قابل گوناگونی روشهای به مضمون تحلیل  جدول 

 . مضمونها است
 روشهای تحلیل مضمون: 5جدول 

 ارائه كننده روش توصیف روشها

های آن زیاد ایی که تعداد متون و دادهدر پژوهشه قالب مضمونها

 .رودبه کار می( ده تا سی منبع) باشد

 (0282) 8کینگ و هوراکز

برای مقایسه مضمونها با یکدیگر و یا مقایسه آنها در  ماتریس مضمونها

 .شودها استفاده میمنابع داده

 (8331) 0هابرمن مایلز و

 اصل به مثابه رنماتا شبیه ایمضمونها نقشه شبکه شبکه مضمونها

 .کندمی عرضه نمایش روش و سازماندهنده

 (0228) 6استیرلینگ و آتراید

 

 پایینترین روندی مشخص، اساس بر شبکه مضمونها"مطابق با تعریف شیخ راده و همکاران 

بندی مضمونهای دسته با ؛ سپس(مضمونهای پایه) کشدمی بیرون متن از را پدیده قضایای سطح

 در ؛(دهنده مضمونهای سازمان)یابد تر دست میانتزاعی و مجردتر اصول به لخیص آنهات و ایپایه

 صورت به شود وگنجانده می های اساسیقالب استعاره در این مضمونهای عالی سوم قدم

 شببیه اینقشه صورت ؛ سپس آنها به(مضمونهای فراگیر)آید می در متن کل بر مضمونهای حاکم

 داده نشان آنها میان روابط با همراه سطح سه از این یک هر مونهای برجستهرسم، و مض تارنما،

 تا تصور شودمی داده نشان تارنما شبیه و گرافیکی صورت های مضمونها بهشبکه روش. شودمی

 و وابستگی بر شناوری مضمونها، و باعث برود که بین از آنها مراتب میان سلسله گونه هر وجود

 را مضمونی شبکه تحلیل(. 684 همکاران،  شیخ زاده و) "شود تاکید شبکه نمیا متقابل ارتباط

 سوم و متن کشف دوم متن، اول تجزیه: نمود تقسیم اصلی بخش سه به کلی طور به توانمی

 (. 444، استیرلینگ و آتراید)کشفها  کردن یکپارچه

 .است شده داده نشان 4جدول  در شود طی است الزم مضمونی شبکه یافتن برای که مراحلی
 

 

 

1 - King. & Horrocks  

2 - Miles. & Huberman 

3 - Attride - Stirling. J 
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 (4005، استیرلینگ و آتراید)شبكه مضمونی  تنظیم مراحل: 4جدول 

 اقدام گام تحلیلی مرحله

 متن تجزیه

 گذاریچارچوب شناسه تهیه گذاریشناسه :اول گام

 گذاریاز چارچوب شناسه استفاده با بخشهای کوچکتر به متن تجزیه

تعریف  :دوم گام

 مضمونها

 گذاری شده متناز بخشهای شناسهاستخراج مضمونها 

 تصحیح مضمونها

 :سوم گام

های شبکه ساختن

 مضمونی

 کردن مضمونها منظم

 اییافتن مضمونهای پایه

 دهندهیافتن مضمونهای سازمان ای برایبازآرایی مضمونهای پایه

 استخراج مضمونهای فراگیر

 مضمونی( های)شبکه ترسیم

 مضمونی( های)شبکه تصحیح و بازبینی

 متن کشف

 و توصیف :چهارم گام

 کشف

 مضمونی هایشبکه

 شبکه توصیف

 شبکه کشف

 خالصه: پنجم گام

های شبکه کردن

 مضمونی

 

 یکپارچه

 کشفها سازی

 توصیف: ششم گام

 الگوها

 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

های عنوان رهبری، همواره با کلید واژهه از آنجا که مقام معظم رهبری از ابتدای انتخاب ب

    گوناگونی سعی در روشن کردن مسیر حرکت رو به جلوی جمهوری اسالمی ایران داشتند، 

  انتخاب شده است و  681 تا  631 های این پژوهش از بیانات و سخنرانیهای ایشان از سال داده

چنین برای جلوگیری از روی آوردن به تفسیر با مراجعه به سایت بیانات ایشان و جستجوی هم

از بیاناتی استفاده شد که به طور صریح و مشخص، کلمه  "پیشرفت"و  "توسعه"های دواژهکلی

در نخستین نشست از طرفی مقام معظم رهبری در بیانات خود . توسعه یا پیشرفت بیان شده است

پیشرفت را به چهار الگوی اسالمی ـ ایرانی های  رصهع 4/48/18 ی در تاریخ های راهبرد اندیشه
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  :اندکردهمشخص به شرح ذیل سی عرصه اسا

 . در درجه اول، پیشرفت در عرصه فکر است

 .عرصه علم استـ است کمتر که اهمیتش از عرصه اول ، عرصه دوم

 .عرصه زندگی است ،عرصه سوم

 . پیشرفت در عرصه معنویت است ت،سآنهاکه از همه مهمتر و روح همه  ،رصه چهارمع

سند و  نقشه جامعد، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، انهمان طور که خود ایشان فرموده

بنابراین در این  ؛انداز و سیاستگذاریهای کشور ای و چشم نسبت به همه اسناد برنامه استباالدستی 

پژوهش برای اینکه بتوانیم به مضمونهایی برسیم که پیشرفت را از نگاه مقام معظم رهبری تعریف 

 .ا در نظر نگرفتیم تا خود را محدود نکنیمهای معرفی شده ایشان رکند، عرصه

 پژوهشالگوریتم تجزیه و تحلیل 

همان طور که در بخش روش بیان شد این پژوهش با روش شبکه مضمونها از روشهای تحلیل 

 :شودمضمون انجام شده است و الگوریتم پژوهش به شکل ذیل ارائه می

 
 هش مطابق با شبكه مضمون آتراید ـ استیرلینگالگوریتم پژو: 5شكل 

 پژوهش هایافتهی
 در. استخراج شود اصلی متون ای ازپایه مضمونهای است الزم مضمونی تحلیل از اول گام در

است، انتخاب  681 تا  631 اسالمی از سال  انقالب رهبری از قولهایی نقل اصلی، که متون اینجا

 حاوی مضمونی قولها نقل این از کدام هر .شده است اندهیسازم هاییقالب شناسه در و شده

 كشف

  فراگیرمضمونهای 

  دسته بندی و تلخیص

 دهنده سازمانمضمونهای یافتن  و پایهمضمونهای 

 بیانات پایه از متنمضمونهای استخراج 
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 1و  6شود و سایر گامها به شرح جدولهای می متبادر ذهن به مستقیما متن آن خواندن با که است

 :گیردانجام می
 ایبه مضمونهای پایه قول نقل تبدیل: 3 جدول

 ایمضمون پایه نقل قول ردیف

8 
ها و  اشد و متّکی به پایهپیشرفت باید حقیقی باشد، عمیق ب

 (.02/80/31) های محکم داخلی باشد استوانه

های پیشرفت باید متکی به پایه

 .محکم داخلی باشد

0 
چنانچه تحریم هم بکنند و  جوری بایستی حرکت بکنید که اگر

 (.02/80/31) فشار هم وارد بیاورند، پیشرفت شما متوقّف نشود

جوری حرکت کنید که تحریم، 

 .را متوقف نکند پیشرفت

6 

اگر بخواهیم این پیشرفت حقیقی انجام بگیرد، باید خصوصیّات 

انقالبیمان را حفظ کنیم، حرکت جهادیمان را حفظ کنیم، عزّت 

و هویّت ملّیمان را حفظ کنیم، هضم نشویم و در هاضمه 

 (.02/80/31)خطرناک فرهنگی و اقتصادی جهانی هضم نشویم 

 ؛یمحرکت جهادیمان را حفظ کن

 ان را معزّت و هویّت ملّی

 .حفظ کنیم

1 

اقتصاد مقاومتی، جهش )چنانچه کشور این سه اولویّت را  اگر

مورد مالحظه قرار داد، پیشرفت  (سازی فرهنگی مصون علمی،

 .خواهد کرد

پیشرفت در گروی سه اولویت 

اقتصاد مقاومتی، جهش علمی و 

 .است سازی فرهنگی مصون

5 

است که  تباط با خدا، مهمترین عاملّیعشق به معنویت و ار

 کند را به معنای واقعی خودش تضمین می پیشرفت یک ملّت

(81/1/15.) 

 گرایی معنویت ورابطه با خدا

 .مهمترین عامل پیشرفت است

3 

. دارها باشد، پسرفت است پیشرفتی که در خدمت طبقه سرمایه

انسان همراه باشد و  مستقل ملّی پیشرفتی که با باختن هویّت

 (.81/1/15) خودش را از دست بدهد، پیشرفت نیست

پیشرفت باید با هویت مستقل ملی 

 .همراه باشد

7 

را سلب کردن  اسالمی ملّی را مغشوش کردن، هویّت زبان ملّی

ما وابسته . سازی، پیشرفت نیست بازی به جای مدل و مدل

 (.81/1/15) دانیم شدن و غربی شدن را پیشرفت نمی

 اسالمی ملّی هویّتید پیشرفت با

 .را حفظ نماید و استقالل

1 

در مورد اقتصاد، اعتقاد ما این است که پیشرفت اقتصاد کشور، 

ما اقتصاد منهای عدالت را قبول  .باید همراه با عدالت باشد

 (.1/3/31) نداریم

پیشرفت اقتصادی باید با عدالت 

 .همراه باشد

3 
خواهد داد که شما از  ای را پیشرفت بدون عدالت همان نتیجه

 (.3/3/30) کنیدتمدّن پرجلوه غرب، امروز دارید مشاهد می

پیشرفت باید با عدالت همراه 

 .باشد
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 ایبه مضمونهای پایه قول نقل تبدیل: 3 جدولادامه 

 ایمضمون پایه نقل قول ردیف

82 

پیشرفت ما، ترقی ما، استقرار عدالت در میان ما به پیشرفت و 

ت در دنیای اسالم و در نهایت در همه جهان توسعه عدال

 (.6/6/38) کندیمکمک 

پیشرفت ما به پیشرفت دنیای 

 .کنداسالم کمک می

88 

ما اگر نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسالمی را با توسعه غربی 

یک نقاط  .شماریم، نباید از نقاط اشتراک غفلت کنیممی

کشورهای توسعه  اشتراکی هم وجود دارد که اینها در توسعه

که انصافا  ـیافته غربی کامال وجود داشته؛ روح خطرپذیری 

روح ابتکار،  ـ هاست ییجزو خلقیات و خصال خوب اروپا

ای  در هر جامعه .اقدام و انضباط، چیزهای بسیار الزمی است

 (.07/0/11) که اینها نباشد، پیشرفت حاصل نخواهد شد

روح خطرپذیری، ابتکار، اقدام و 

 .اط الزمه پیشرفت استانضب

80 

 .هر الگوی پیشرفتی بایستی تضمین کننده استقالل کشور باشد

ی از یهر الگو. عنوان یک شاخص به حساب بیایده این باید ب

الگوهای طراحی شونده برای پیشرفت که کشور را وابسته 

کشورهای مقتدر و دارای قدرت  یرو کند، ذلیل کند و دنباله

یعنی استقالل،  ؛تصادی بکند، مردود استسیاسی و نظامی و اق

یکی از الزامات حتمی مدل پیشرفت در دهه پیشرفت و توسعه 

 (.07/0/11) است

استقالل یکی از شاخصهای 

از الزامات حتمی آن  پیشرفت و

 .است

86 

از همه ابعاد در . مقصود از پیشرفت، پیشرفت همه جانبه است

پیشرفت در : ت استکشور، این ملت، شایسته و سزاوار پیشرف

تولید ثروت ملی، پیشرفت در دانش و فناوری، پیشرفت در 

المللی، پیشرفت در اخالق و در معنویت، اقتدار ملی و عزت بین

هم امنیت اجتماعی، هم امنیت  ـپیشرفت در امنیت کشور 

 وری پیشرفت در ارتقای بهره ـاخالقی برای مردم 

ابعاد پیشرفت شامل اقتصادی، 

دار و امنیت و علمی،اقت

 .استقالل،اخالق، معنویت است

81 

گرائی و انضباط اجتماعی که اگر  چنین پیشرفت در قانونهم

شکنی بر ذهن و عمل مردم  قانونی بشود، قانون ملتی دچار بی

حاکم بشود، هیچ پیشرفت معقول و درستی نصیب آن ملت و 

 .کشور نخواهد شد

از ابعاد پیشرفت قانون گرایی و 

 .اجتماعی است انضباط
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 ایبه مضمونهای پایه قول نقل تبدیل: 3 جدولادامه 

 ایمضمون پایه نقل قول ردیف

85 

پیشرفت در وحدت و انسجام ملی؛ چیزی که دشمنان از اول 

اند آن را به هم بزنند؛ اما خوشبختانه ملت ما  انقالب سعی کرده

د برای ی که ممکن بویها اتحاد و انسجام خود را با همه زمینه

تفرقه مورد سوء استفاده قرار بگیرد، حفظ کرده است؛ این را 

 .ما باید هرچه بیشتر کنیم و ارتقا ببخشیم

وحدت و انسجام پیشرفت از ابعاد 

 است ملی

83 
پیشرفت در رفاه عمومی؛ همه طبقات بتوانند از رفاه برخوردار 

 .شوند

پیشرفت باید با رفاه عمومی همراه 

 .باشد

87 
ها باید  لی در همه این زمینهمپذیری، عزم و اراده  یتمسئول

 .پیشرفت بشود

پذیری، عزم و اراده ملی  مسئولیت

 .پیشرفت بشود هایاز جنبه

81 

های  عالج کار کشور عبارت است از بیداری مردم، حفظ انگیزه

کار گرفتن جوانان پُرانگیزه و مؤمن و تقویت  ایمانی مردم، به

ملّت ایران باید از درون قوی . ا راه استدرونی کشور؛ این تنه

های  دستگاه ؛علمش قوی بشود ؛بشود؛ اقتصادش قوی بشود

روز  اش قوی بشود و باالتر از همه، ایمانش روزبه مدیریّتی

 (.01/88/31) این راه عالج است. تر بشود قوی

 پیشرفت درونزاعالج کشور 

 .است

83 
ریزی کنند  ؛ برنامهرشد اقتصادی باید همپای عدالت پیش برود

 (.03/6/15) و راهش را پیدا کنند

رشد اقتصادی باید همپای عدالت 

 .پیش برود

02 

خواهیم عدالت را با توسعه  نوآورى نظام ما همین است که مى

و با رشد اقتصادى در کنار هم و با هم داشته باشیم و اینها با 

 (.1/3/16) هم متنافى نیستند

و با رشد  عدالت را با توسعهباید 

اقتصادى در کنار هم و با هم 

 .داشته باشیم

08 
مبارزه با مفسده اقتصادی و مالی یکی از کارهایی است که به 

 (.88/5/12) گشایش اقتصادی کشور کمک خواهد کرد

رشد به  مبارزه با مفاسد اقتصادی

 .کندکمک می اقتصادی

00 
، پیشرفت اگر ملتى با اتحاد کلمه در میدان اقتصاد وارد شود

 (.3/8/73) کند مى

د موجب اقتصا دراتحاد ملی 

 .پیشرفت است

06 

خواهد هم مادّه و هم معنا، هم پول و رفاه، هم ایمان و  اسالم می

معنویّت، هم پیشرفت اقتصادی و هم شکوفایی اخالقی و معنوی 

 (.00/7/71) این حیات طیّبه اسالم است. در جامعه باشد

 ، راییگ معنویتپیشرفت مادی و 

 .است حیات طیبه
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 ایبه مضمونهای پایه قول نقل تبدیل: 3 جدولادامه 

 ایمضمون پایه نقل قول ردیف

01 

کند، پیشرانی در یکی از چیزهایی که حیات طیّبه را تأمین می

یک ملّتی بتواند در مجموعه دانش . علم و تمدّن جهانی است

شد و جلو ببرد؛ جهانی و مدنیّت جهانی، حالت پیشران داشته با

برای ارتقای کلّ بشریّت، یک نردبان جدیدی را جلوی پای 

 (05/3/31) بشریّت بگذارد؛ این یکی از اجزای حیات طیّبه است

تمدن جهانی از  پیشرانی در علم و

 .اجزای حیات طیبه است

05 

جور نیستند؛ بله، پیشرفتهای مادّی زیاد آوردند، در  ها این غربی

زنند، منتها فهای جدید زدند، هنوز هم دارند میها حر این زمینه

این را همراه کردند با چیزی که سقوط از این نردبان در آن 

گذارند منتها حتمی است؛ بله، نردبان را جلوی پای بشر می

کنند که از این نردبان حتماً بشر سقوط خواهد کرد؛ کاری می

 (.05/3/31)کنند اخالق را فاسد می

ایه سقوط پیشرفت فساد اخالقی م

 .مادی است

03 

های دشمن و رفع همه این گرفتاریها با  امروز مقابله با دشمنی

ایستادگی ملّت، با تکیه بر تواناییهای درونی کشور، با اعتماد به 

جور آماده کرده است و به این جهت  خدایی که دلها را این

 (.83/82/30) هدایت کرده است، ممکن است

 وا با ایستادگی رفع همه گرفتاریه

 و تکیه بر تواناییهای درونی کشور

 .شودممکن می اعتماد به خدا

 

07 

، شاخص اعتقادی و اخالقی [دولت اسالمی] اوّلین شاخص

سالمت اعتقادی، ـ های باال  بخصوص در مسئوالن ردهـ است 

سالمت اخالقی، سالمت عملکردی که از اعتقاد درست و نگاه 

 این شاخص اوّل است. شوداشی میدرست به حقایق جامعه ن

(3/3/30.) 

، [دولت اسالمی] اوّلین شاخص

 .شاخص اعتقادی و اخالقی است

01 

ظن به خدا،  رمز پیروزی و تداوم حرکت، توکل به خدا، حسن

 اعتماد به خدای متعال و حفظ وحدت و پیوستگی است

(82/88/32.) 

اعتماد به خدای متعال و  وتوکل 

ی رمز حفظ وحدت و پیوستگ

 .است پیروزی و تداوم حرکت

03 

یکی از شاخصهای پیشرفت . ی داردیخب، پیشرفت شاخصها

ادعای من . نفس ملی است به یک ملت، عزت ملی و اعتماد

این است که با لحاظ این شاخص، ملت ما پیشرفت زیادی 

 (.00/7/38) کرده است

یکی از شاخصهای پیشرفت، 

نفس ملی   به عزت ملی و اعتماد

 .تاس
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 .شوددهنده و مضمونهای فراگیر استخراج و شناسایی می، مضمونهای سازمان1در جدول 
 ای به سازمان دهنده و فراگیرتبدیل مضمون پایه: 2جدول 

 ایمضمون پایه ردیف
مضمونهای 

 دهنده سازمان

مضمونهای 

 فراگیر

 .های محکم داخلی متکی باشدپیشرفت باید به پایه 8

اتکا به توان 

 خلیدا

ساخت قدرت 

درونی و ایجاد 

 اقتدار درونزا

 .جوری حرکت کنید که تحریم پیشرفت را متوقف نکند 0

 .است پیشرفت درونزاعالج کشور  6

1 
 تکیه بر تواناییهای درونی کشور ورفع همه گرفتاریها با ایستادگی 

 .شودممکن می اعتماد به خدا و

 .ت و هویّت ملّیمان را حفظ کنیمعزّ ؛حرکت جهادیمان را حفظ کنیم 5

حفظ استقالل 

و  وحدتو 

 هویت ملی

 .پیشرفت باید با هویت مستقل ملی همراه باشد 3

 .را حفظ نماید و استقالل اسالمی ملّی هویّتپیشرفت باید  7

 .است وحدت و انسجام ملی پیشرفت از ابعاد  1

 .ات حتمی آن استاز الزام استقالل یکی از شاخصهای پیشرفت و 3

 عزم و اعتماد .پیشرفت بشود هایاز جنبهپذیری، عزم و اراده ملی  مسئولیت 82

 نفس ملی به

شاخص 

 پیشرفت

88 
نفس ملی  به یکی از شاخصهای پیشرفت، عزت ملی و اعتماد

 .است

 .روح خطرپذیری، ابتکار، اقدام و انضباط الزمه پیشرفت است 80

86 

انضباط  .ت قانونگرایی و انضباط اجتماعی استاز ابعاد پیشرف

اجتماعی مایه 

 پیشرفت

81 
پیشرفت در گروی سه اولویت اقتصاد مقاومتی، جهش علمی و 

 .است سازی فرهنگی مصون

اقتصاد 

مقاومتی، 

جهش علمی و 

سازی  مصون

و  فرهنگی

امنیت ملی 

اولویتهای 

 پیشرفت

85 

 ار و امنیت و استقالل،اقتد ابعاد پیشرفت شامل اقتصادی، علمی،

 .معنویت استو  اخالق
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 ای به سازمان دهنده و فراگیرتبدیل مضمون پایه: 2جدول ادامه 

 ایمضمون پایه ردیف
مضمونهای 

 دهنده سازمان

مضمونهای 

 فراگیر

مبارزه با مفاسد  .کندکمک می رشد اقتصادیبه  مبارزه با مفاسد اقتصادی 83

با  اقتصادی

 اتحاد ملی

ایت عدالت رع

 در همه کارها

87 
 .د موجب پیشرفت استاقتصا دراتحاد ملی 

 .رشد اقتصادی باید همپای عدالت پیش برود 81

اقتصاد عدالت 

 محور
83 

عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادى در کنار هم و با هم باید 

 .داشته باشیم

 .پیشرفت اقتصادی باید با عدالت همراه باشد 02

عدالت  .پیشرفت باید با عدالت همراه باشد 08

اجتماعی و 

 رفاه عمومی
00 

 .پیشرفت باید با رفاه عمومی همراه باشد

 .تمدن جهانی از اجزای حیات طیبه است پیشرانی در علم و 06

 گرایی معنویت

 و

 حیات طیبه

اسالمی بودن 

 پیشرفت

 .است حیات طیبه  گرایی معنویتپیشرفت مادی و  01

05 
اعتماد به خدای متعال و حفظ وحدت و پیوستگی رمز  وتوکل 

 .است پیروزی و تداوم حرکت

 .مهمترین عامل پیشرفت است گرایی معنویت و رابطه با خدا 03

07 

پیشرفت ما به  .کندپیشرفت ما به پیشرفت دنیای اسالم کمک می

پیشرفت دنیای 

اسالم کمک 

 .کندمی

توجه واقعی  .سقوط پیشرفت مادی است فساد اخالقی، مایه 01

 .، شاخص اعتقادی و اخالقی است[دولت اسالمی] اوّلین شاخص 03 اخالقبه 
 

که مضمونهای سازمان  رسدنوبت این می اکنون ایبه مضمونهای پایه یافتن دست از پس

تحلیل  از لهمرح این در. شود انتزاع ایبه مضونهای پایه توجه با دهنده و مضمونهای فراگیر

به  ایهمان مضمونهای پایه یا مضمونهای اولیه ۀسازماندهی دوبار با شودمی سعی مضمونی

 مرکزیتر رهنمون و فراگیرتر مضمونهای اصلیتر، به را ما که یابیم دست مضمونهای انتزاعتری

 .سازد



 

 

 8315پاییز ، 3، شماره 24سال  ت اسالمیفصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیری/  811

 که سیمرمی فراگیر مضمون سه به توسعه و پیشرفت با تحلیل مضمونهای مرتبط و بررسی با

 .شودمی داده ادامه توضیح در

 الف ـ لزوم ساخت قدرت درونی و ایجاد اقتدار درونزا

، راهبردهایی را به تناسب، خطاب به  پیشرفتمعظم انقالب، سالها است که با درک ابعاد  رهبر

و به ن بدرستی دریافت شود ها از جانب مردم و مسئوالاگر این تبیین. کنندبیان مین و مردم مسئوال

تواند راهگشای بسیاری از معضالت و عنوان معیار عملیاتی در دستور کار قرار گیرد، یقینا می

مهمترین مضمون مادی توسعه و پیشرفت، لزوم ساخت قدرت درونی و  .شود مشکالت کشور

در طول تاریخ همواره همه ملتهایی که به توانمندیهای داخلی خود توجه . ایجاد اقتدار درونزا است

اند در هر حالتی خود را از زوال و نابودی اند، توانستهکرده، و به عبارتی روی پای خود ایستاده

اند در نجات دهند و به رشد و شکوفایی دست پیدا کنند و مللی هم که به وابستگی روی آورده

 دستیابی به این مضمون مستلزم همکاری و همدلی تمامی .اندمدت زمان کوتاهی از بین رفته

 . مسئوالن و مردم ایران است

 ب ـ رعایت عدالت در همه كارها

عدالت، موضوعی پیچیده است که رعایت آن در همه کارها بسیار سخت است؛ اما وجود آن 

در جامعه و احساس آن از سوی عامه مردم موجب آسان شدن مسیر سخت ساخت درونی قدرت 

موجب ایجاد نارضایتیها و نا امیدی و یأس در نبود عدالت در هر بخشی از این مسیر . شودملی می

 .طی مسیر خوداتکایی است؛ لذا الزمه پیشرفت و توسعه، عدالت همه جانبه است

 ج ـ اسالمی بودن پیشرفت

بینی اسالمی، کمال نهایی انسان قرب به خداوند متعال و رسیدن به مقام رفیع عبودیت در جهان

انسان به خدا شود، ارزش اخالقی دارد و هر چه مانع این بنابراین، آنچه موجب نزدیک شدن . است

در اسالم پیشرفت باید  .ارزش و بَدْ است قُرب باشد یا موجب دوری انسان از خداوند گردد، ضد

 . موجب نزدیکی به خدا وکسب رضای او باشد

 انسانبالطبع اسالم برای . نگاه رهبر معظم انقالب به پیشرفت، معنوی و اسالمی و اخروی است

رو، نگاه دو بُعدی اسالم به   این از. دارددر نظر های معنوی نیز   افزون بر نیازهای مادی، خواسته

پیشرفت مورد نظر و  .کننده مختصات مفهوم پیشرفت در جوامع اسالمی خواهد بود  انسان، تعیین

انگیزه و نظر ی از ول ؛دارد دیگرپیشرفت در مکاتب  توسعه و میهاتأیید اسالم، وجوه مشترکی با مف
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یندی جهتدار است و هدف اهدف نهایی بر یکدیگر منطبق نیست؛ زیرا پیشرفت از نظر اسالم، فر

بینی اسالمی، کمال نهایی انسان،   که در جهان اوست نهایی آن، رساندن انسان به کمال نهایی شایسته

 .استتعریف شده ت بخش همه موجودات و سرچشمه تمام کماال  اهلل به عنوان هستیقرب الی

، هدف متوسط و به (قرب الی اهلل)تأمین رفاه مادی انسان در حد معقول در مقایسه با هدف نهایی 

تر از آن   بنابراین، مفهوم پیشرفت از دیدگاه اسالم، گسترده ؛منزله ابزار رسیدن به هدف نهایی است

 .های مادی هستی بگنجد  است که فقط در جنبه

 
 

 (مدظله)مقام معظم رهبری اندیشه در مضمونی پیشرفت شبكه: 5نمودار 

 

 گیرینتیجه
که به بهبود ( نه فقط توسعه اقتصادی)جانبه است  یندی همهاامروز تلقی ما از مفهوم توسعه، فر

ت واژه پیشرفهرحال  اما  به ؛استمعطوف ( به عنوان الزم و ملزوم)تمامی ابعاد زندگی مردم جامعه 

 پیشرفت

سازی  اقتصاد مقاومتی، جهش علمی و مصون

  فرهنگی و امنیت ملی اولویتهای پیشرفت

 

 انضباط اجتماعی مایه پیشرفت 

 

  نفس ملی شاخص پیشرفت  عزم و اعتماد به

 

  حفظ استقالل، وحدت و هویت ملی

 

 اتکا به توان داخلی

 
 لزوم ساخت 

قدرت درونی و 

  نزاایجاد اقتدار درو

 

  مبارزه با مفاسد اقتصادی با اتحاد ملی

 اقتصاد عدالت محور 

  عدالت اجتماعی و رفاه عمومی 

 

 رعایت عدالت

  در همه امور 

 

  حیات طیبه معنویت گرایی و 

 
 .کندپیشرفت ما به پیشرفت دنیای اسالم کمک می

 اسالمی بودن
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های توصیفی دیگر مانند توسعه،   مفهومی هنجاری ـ دستوری است که باید میان این واژه و اصطالح

کردن نقش فعال، بالقوه و خالق ارزشهای اجتماعی  تمایز قائل شد؛ زیرا مفهوم پیشرفت برای روشن

زندگی چند بُعدی است و همه شئون  ،پیشرفت. شود ـ فرهنگی در مفاهیم رشد و توسعه، مطرح می

فرهنگی و جغرافیایی جوامع   با توجه به تفاوتهای تاریخی،  .گیرد  فردی و اجتماعی را در بر می

در هر برهه از  .های پیشرفت، متناسب با کشورهای مختلف با هم متفاوت است  گوناگون، الگو

ان و جامعه تر بوده، پیشرفت و رشد انس  تاریخ، شناخت انسان از خدا و گرایشهای الهی وی، پررنگ

 . تر، جامعتر و هماهنگ با نظام آفرینش بوده است نیز واقعی

مند از مفاهیم، اصول نظام ایمجموعهعنوان به معظم انقالب  های رهبراندیشه توان گفتمی

شناختی شناختی و هستیدر ساختاری منطقی و مبتنی بر مبانی معرفت موضوعه، قوانین و راهبردها

تواند ما را در رسیدن به سر منزل مقصود، راهنما میحقوق و اخالق اسالمی اسالم و در چارچوب 

 .باشد

در این پژوهش پس از بررسی مفاهیم توسعه و پیشرفت در نگاه اندیشمندان، سعی شد با 

های مقام معظم رهبری جستجو کنیم که در این استفاده از تحلیل مضمون، این مفاهیم را در اندیشه

لزوم ساخت قدرت درونی و ایجاد اقتدار درونزا ، رعایت عدالت در همه جستجو سه مضمون 

 .کارها، اسالمی بودن پیشرفت استخراج شد
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