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 الگوي توسعه غرب و اجتناب از آن
 

  فرزانه جعفري مهر

 :چكيده 

 

ترا پاسرخگوي   . ي عبور از اين الگو چه الگويي پيشنهاد داريمبه راستي چرا بايد از الگوي توسعه غرب اجتناب كنيم؟ و برا 

همه نياز هاي يك انسان باشد؟شيعه معتقد است غرب محكوم به فناست چرون نگراه درسرت وكراملي نسربت بره حيرات        

ن در واقع غرب هيچ دريچه اي براي ساحت روح انسا.سيستميك انسان ندارد در نتيجه نمي تواند آينده انسان را رقم بزند

اما چه الگويي براي توسعه بايد پيشنهاد شود؟ براي پاسرخ بره ايرن سروال كرافي      .قائل نيست تا به افقي بي نهايت باز شود

 .در اختيار ما قررار داده اسرت رجروعي داشرته باشريم      ( ص)است به الگويي كه بزرگترين معلم تاريخ بشريت پيامبر اكرم 

احياي اين . عه براي شيعه است كه بر پايه عقالنيت و معنويت استوار شده بزرگترين الگوي توس 2و   تمدن اسالمي قرن 

تمدن با اصول خاصي از مرحله اول يعني نهضت اسالمي در ايران شروع و همچنران در حرال تشركيل مري باشرد كره بره        

اسرالمي ، نظرام    نهضرت اسرالمي ، انقرالب    :ترتيب مراحل زير را ميپيمايد و اكنون در مرحله دولت اسرالمي قررار دارد    

اسالمي ،دولت اسالمي ،جامعه اسالمي،تمدن اسالمي  و سپس حكومت جهاني اسالمي ، مدينره فاضرله و سرپس محقرق     

با نگاهي دقيق به سير سخنان رهبري ميبينيم راه گفتمران سرازي ايشران بره شركلي كرامال مردون و        .شدن هدف خلقت

جنربش نررم افرزاري ،تحرول علروم انسراني       .هري مري شرود    سياست گذاري شده به صورت كالن بره تمردن اسرالمي منت   

از ...اسالمي،وحدت حوزه و دانشگاه،معنويت و عقالنيت ،الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و در نهايت سبك زندگي اسرالمي و 

 .مجموعه راهبردهاي رهبري در اين راستا مي باشد

 زندگي ، پيچ تاريخي تمدن اسالمي ، تمدن غرب ، الگوي توسعه ، سبك: واژه هاي كليدي 
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