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  توسعه پايدارهمايش 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 كشف انسان اسانهروانشن بررسي با، دقيق مفهومي خود يك انديشه و خواسته تاريخي بشر است توسعه به معناي

 دانايي، و دانش سطح افزايش و است بوده توسعه و پيشرفت دنبال به خود زندگي جغرافياي در انسان كه كنيم مي

  .محتوايي هتوسع هم و كمي توسعه ، همكرده پيدا بيشتري تكامل و تر پيچيده توسعه هدف يمحتوا و جغرافيا

 خلق توسعه انديشه با انسان. است انساني استگاهوخ و هاستيك خو پايدار و جانبه همه توسعه به دستيابي جهت جستجو

 كه در بستر ميرايي است انساني وسعه،ت بستر در حضور بدون انسان كه بندد مي بدان اميد و كند مي زندگي. است شده

  .است

 و فرانسه در رنسانس .است بشري تاريخ در العاده فوق توسعةيك  كنيم مي مشاهده المللي بين سطح در االن كه اي توسعه

 فضايييك  آسيا و آفريقا در التين آمريكاي و اروپا در داد رخ جهان در كه ييها نهضت و انقالبات مترقب بر هاي حركت

 و يافته توسعه كردند، تقسيم گروه 2 به را جهان ،كرده پيدا بيشتري توسعه فضا اين در كه گشود بشري جامعه براي

 سلطه تحت هاي اقليم و سياست جهان در ها نهضت اين بر كه هايي لاستقال و نهضت ها نيز اين از بعد اما ،نايافته توسعه

   :شد تقسيم گروه 3 به جهان ،گرفت صورت

  يافته عهتوس- 1

   توسعه حال در - 2

  نايافته توسعه - 3

  

يك  اگركه  است اي بازه پيشرفت جغرافيايي و پيشرفت هندسه ،است پيشرفت هندسه در رشد معناي به لغت در توسعه

 حال در كشور آن ،بردارد قدم رشد تعالي سوي به كند حركت جغرافيا اين در و بازه اين در پيشرفتصفر  مبدأ از كشور

 خط روي گردد مي تعيين و شود مي گيري معدل آن ي توسعه رشد مسير در حركت و فركانس اندازه به و است، توسعه

   .گرفت خواهد لقب يافته توسعه ،توسعه بازل باالي هده در و توسعه حال در جغرافيا صفر خط وسط نايافته توسعه صفر

 با انسانالهي  تعالي و مدرن رفاه براي برتر تكنولوژي با انيجه گستره به تر تمام هرچه دستيابي - 1 :دارد اهدافي توسعه

 جغرافيايي در است اي توسعه كنيم تعريف زميني اگرتوسعه  .است آن ديني دقيق معناي به توسعه ينا ،ديني فرهنگ
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 از را عهتوس و پيشرفت وقت آن الهي، است موجودي انسان اينكه به توجه با كنيم معنا الهي را توسعه اگر اما زمين

  .است جانبه همه قرآني هكارشناسان ديدگاه با خود دقيق معناي به توسعه كرده، ترسيم انسان براي انسان خالق ديدگاه

  .نيست محدود تكنولوژي و اقتصاد اقليم، حوزه در تنها توسعه نيست، يمحدود جغرافياي داراي كه است فرايندي توسعه

 تعريف و محدوده ،ترسيم نكرده اند ديني دانشوران چون است، شده طراحي كه زمان همان از توسعه انديشمندي تئوري

 انديشمندان ديدگاه در توسعه كه است خاطر همين به است شده طراحي مادي و اقتصادي اقليمي، توسعه حوزه در آن

 كه است انسان ايه نيازمندي از يكي اقتصاد كه درحالي آن، اقمار علوم و اقتصادي توسعه به ستا محدود عرصه اين

 تعريف در بنابراين. برسد خود منطقي و اخالقي معنوي، تعالي و رشد به و محوري عدالت با گيرد آرام بستر اين بر انسان

  .دارند اختالف خود به نسبت ها آن ديدگاه چون دارند اختالف خود بين مكاتب، از مكتبي هر با دانشمندان بين توسعه

  :كنم مي عرض شما مبارك محضر محور 5 حول را خود عرائض

  توسعه تعريف -  1

  توسعه اقسام -  2

  توسعه عوامل -  3

  توسعه انديشه مكاتب -  4

   توسعه در رهبري معظم مقام و امام ديدگاه -  5

  

 تعريف دارد، گوناگون تعريفي دانشوران مختلف هاي انديشه در خود تعريف با توسعه كه كنيم مي كشف مقدمه اين با 

 ،دارند مادي هاي انديشه كه اي توسعه دانشوران .است متفاوت اًجوهر و ماهيتاً توسعه، غير ديني تعريف با توسعه ديني

  .فرا دنيايي معني مي كنند را توسعه دارند، ديني انديشه به متدين كه كساني و كنند مي تعريف ديما را توسعه

 و اقتصادي سياسي، توسعه شامل فراملي و ملي توسعه تكنولوژي، و ابزار توسعه اقليمي، و جغرافيايي دارد، اقسامي توسعه

  .فرهنگي توسعه و است اجتماعي

  :است اموري نيازمند خود پايداري و ايجاد روند در توسعه

  جامعه در توسعه فرهنگ حاكميت و فناوري و علم حوزه در توسعه هاي زيرساخت ايجاد -  1

   توسعه سازي بومي مثل نآ تئوريك تدوين و توسعه مدرن طراحي -  2

  ابزاري و فرهنگي غيرانساني، و انساني توسعه منابع تأمين -  3

   الكترونيك شهروند و الكترونيك دولت مانند توسعه اجرايي مديريت -  4

   ،جديت و مدرن توسعه طرح اجراي و توليد -  5



٣ 

 

فضاي  از نوراني و پاك بستري در و خدامحوري و مداري دين و دين يفضا در بايد باشد مدكارآ بخواهد اگر ها اين همه اما

هر گاه توسعه و  آورده  تعالي گرفت قرار دين بستر در توسعه هرگاه كه است بشر تجربه اين و باشد ديني فضاي با  دين

  .است شده بشر الابتذ و انحطاط دچار و ناپايدار گرفت قرار يدينبي در بستر 

 سنت، نوسازي مكتب است، داروين هاي انديشه از متأثر كه توسعه تكامل كتبم دارد، اقسامي ،مكاتب فضاي در توسعه

 و مكتب كاپيتوالسيتي چهارم ،توسعه ماركسيستي مكتب سوم. است محض مدرنيته انديشه داراي كه رفسيلد مانند

 از بعد كه عهتوس كمونيستي مكتبپنجم  است، شده ايجاد دوم جهاني جنگ از بعد كه شدن جهاني و آزاد بازار توسعه

 و ديني مكتب است، ايران اسالمي نظام و انقالب اين بركات و آثار از توسعه مدل اين كه ششم و شده ايجاد رنسانس

 پايدار است، قسم 2 و توسعه از حيث بالندگي بر  است انسان بودن ،فرادنيايي نگرش با انساني ابعاد همه در هتوسع الهي

 اين داراي كه است اخير مدل قطعاً رهبري معظم مقام و امام حضرت نظريه شده عرض مطالب به توجه با ،ناپايدار و

  :است ها شاخص

  است مدارانه ندي -  1

  است محور خدا -  2

  است نگاه مردم -  3

  مدار است سعادت -  4

  است دنيايي فرا -  5

يك  در توسعه بستر در گيرد مي قرار فضايي در انسان كه است انديشه اين در و است برتر تكنولوژي با روز فوق - 6

  .باشد انساني تعالي به صعود براي آزاد و اجتماعي عدالت با كامل رفاه در كه گيرد قرار محيطي فضاي

  

 باشد، عرصه اين در تعالي سمت به رو و پايدار ،باشد توسعه روز فوق هاي شاخص داراي :كه است ارزشمند اي توسعه

 معظم مقام كه رويكردي با امروز جهان مدارانه توسعه كارشناسي و توسعه معناي قيقد شناخت با اسالمي ايران اينك هم

 آن كشد، مي را به ابتذال انسان كه اي توسعه هاي طرح و ها طراحي تمام كه رود مي ساله 20 انداز چشم طراحي با رهبري

 آن كه داريد خود جامعه در االن كه يفضاي با ديني توسعه صحت تحقق عرصه در و كنند انديشمندان انديشه در باطل را

 توسعه و توسعه استكبار كه رود مي انسان به روز فوق نگاهي با است، محور عدالت و مدار دانايي و محور خدا جامعه

 در را انسان انسان، و جامعهبه  محور عدالت نگاه با ديني فرهنگ محوريت با ديني هتوسع و شكند درهم را استكباري

 معظم مقام امام، حضرت ما، انقالب هاي داده ترين بزرگ از يكي اين دهد قرار الهي توسعه با دين ملكوتي رنو از يفضاي

  .است بشري جامعهبه  خدمتگزار دولت و رهبري


