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كتاب نخستين نشست
 انديشه هاى راهبردى

الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت

دى ماه 1389
دبيرخانه نشست انديشه هاى راهبردى

تمامى حقوق اين اثر متعلق به دبيرخانه نشست انديشه هاى راهبردى است.
مسئوليت ديدگاه هاى بيان شده در مقاالت برعهدة مولفان محترم است.
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 پيشگفتار
انديشه هاي  نشست  نخستين  مقاالت  و  گفتارها  متن  داريد  رو  پيش  كه  مجموعه اي 
خامنه اي  اهللا  آيت  حضرت  اسالمى،  انقالب  فرزانه  با رهنمود رهبر  است كه  راهبردي 
شد.  برگزار  ايشان  محضر  در  ساعت  چهار  مدت  به  چهارشنبه 1389/10/9  تاريخ  در 
اين نشست با موضوع ”الگوى اسالمي  ايراني پيشرفت“ و با شركت گروهى از استادان و 
پژوهشگران دانشگاه و حوزه، كه از ميان جمع كثير متفكران و پژوهشگران زمينه  هاي 
مرتبط دعوت شده و بعضاً در جلسات مقدماتي نشست حضور يافته بودند، تشكيل شد. 
در ابتدا بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى و سپس سخنان دبير نشست خواهد آمد. در 
ادامه، متن سخنراني هاي نشست كه در قالب مقاله تدوين شده است، درج مى شود. 
خود  ديدگاه هاى  ارائه  متقاضى  كه  نشست  شركت كنندگان  مطالب  به  بعدى  قسمت 
بودند و تنى چند از ايشان فرصت سخن گفتن در نشست را يافتند، اختصاص دارد. 
پس از نشست از گروه اخير خواسته شد كه مطالب مورد نظر خود را به صورت مقاله 

تدوين و به دبيرخانه نشست ارسال كنند.
اميد است كه اين مجموعه مقدمه  اى براى پژوهش  ها و نظريه پردازى هاى عميق در باب 

الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت و راهگشاى تهيه و تدوين آن باشد.

دبيرخانه نشست انديشه هاى راهبردى
          Email: dna@leader.ir  
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بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى
در نخستين نشست انديشه هاى راهبردى

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم
امشب بحمد اهللا بسيار جلسه ى خوبى شد و من حقيقتاً بهره بردم؛ هم از مطالبى كه بيان 
ــد و هم بيشتر، از مشاهده ى ظرفيتى كه در مجموعه ى فرزانگان و انديشه ورزان كشور  ش
براى طرح مسائل و امتداد دادن و استمرار دادن به اجزاى يك مسئله ى پيچيده و مركب 
وجود دارد؛ كه اين را من امشب در مجموع مشاهده كردم. خيلى تشكر ميكنم؛ هم از شما 
حضار محترم كه زحمت كشيديد و تشريف آورديد و زمان طوالنى اى را هم در اين جلسه 
ــه، از جناب آقاى واعظ زاده و ديگر همكارانى  گذرانديد، و هم از فراهم كنندگان اين جلس
ــه را ترتيب دادند و فراهم كردند. چون وقت گذشته، من  ــيدند و اين جلس كه زحمت كش
عرايض خودم را زياد طوالنى نخواهم كرد؛ كوتاه صحبت ميكنم. ...(1) ان شاء اهللا زمان براى 

صحبتهاى مبسوط هم خواهد ماند.
ــت از نوع خود در جمهورى اسالمى است. ما نشستهاى زيادى داشته ايم؛  اين اولين نشس
چه آن ديدارهائى كه خود بنده با مجموعه هاى مختلف داشته ام، چه آنچه كه اطالع دارم 
ــته ايم. مقصود ما از تشكيل اين  ــت نداش اتفاق افتاده. بنابراين ما تا كنون از اين نوع نشس
نشست - يا درست تر بگويم: سلسله ى نشستهائى كه ان شاء اهللا در آينده خواهيم داشت - 
در درجه ى اول اين است كه متفكران كشور، انديشه ورزان كشور، خودشان را درگير مسائل 
كالن كشور بكنند. كشور مسائل اساسى اى دارد. كارهاى بزرگى هست كه بايد انجام بگيرد. 
توانائى ها و ظرفيتهاى بسيارى هست كه مي تواند در خدمت اين حركت عظيم انجام بگيرد. 
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ــه ورزان، خودشان را  اين مقصود تحقق نخواهد يافت، مگر اينكه زبدگان، فرزانگان و انديش
با اين مسائل كالن مرتبط و درگير كنند. اين بايد اتفاق بيفتد و ان شاء اهللا اين خواهد شد. 
ــالمى - ايرانى براى پيشرفت، يكى از مسائل كالن ماست؛ كه  ــئله ى تدوين الگوى اس مس
ــئله دارد، كه بعد عرض خواهم كرد. اين رشته در  ــئله در دل خود، ده ها مس البته اين مس
ــتمرار خواهد داشت و در كنار اين، مسائل كالن ديگرى وجود  ــئله اس خصوص همين مس

دارد كه بايستى مطرح شود.
 هدف دومى كه ما از تشكيل اين جلسه داشته ايم، اين است كه يك فرهنگ و يك گفتمان، 
اول در ميان نخبگان و به تبع آن در سطح عموم جامعه به وجود بيايد. همين حرفهائى كه 
ــما امشب بيان كرديد، وقتى در سطح جامعه منتشر شود، ذهن نخبگان و سپس ذهن  ش
ــمت اساسى سوق خواهد داد؛ انديشيدن در مورد الگوى توسعه و  عموم مردم را به يك س
ــاس اينكه بايد در اين زمينه مستقل باشيم و روى پاى  ــمت جلو، احس مدل حركت به س
خودمان بايستيم، عيوب وابستگى و تكيه كردن به الگوهاى بيگانه گسترش خواهد يافت. 
ــفانه جامعه ى نخبگانى ما هنوز در بخشهاى مهمى از  ما امروز به اين احتياج داريم. متأس
اين مسئله به يك نتيجه ى صحيح و درست نرسيده اند؛ كه اين بايد اتفاق بيفتد و به حول 

و قوه ى الهى اتفاق خواهد افتاد.
 هدف سوم ما هم اين است كه باالخره براى اداره ى كشور در ده ها سال آينده، الزم است 
ــابه، به اين ريل گذارى و  ــه و جلسات مش ــازى كنيم، ريل گذارى كنيم. اين جلس جاده س
جاده سازى منتهى خواهد شد. اينها اهداف ماست از تشكيل اين جلسه و جلسات بعدى، 

كه ان شاء اهللا تشكيل خواهد شد.
 بنابراين كار متعلق به اشخاص و مقامات نيست، كار متعلق به بنده نيست؛ اين كارِ همه 
است. همه ى ما در زمينه ى اين كارى كه دارد انجام ميگيرد، مسئوليت داريم. هر كدام به 
قدر توانائى هاى خودمان، ظرفيتهاى خودمان، سعه و شعاع قدرتى كه در اختيار ما هست، 

در اين زمينه مسئوليم، كه بايد ان شاء اهللا دنبال كنيم. اين يك مطلب.
 مطلب بعدى اين است كه محصول اين كار، زودبازده نيست. ما با توجه به اين نكته، وارد 
اين قضيه شديم. البته بعضى از آقايان طرحها و پيشنهادهائى براى محصول زود هم مطرح 
ــت، جز در بلندمدت و با يك  كردند، ايرادى هم ندارد؛ ليكن آن چيزى كه مورد نظر ماس
ــت. اگر ما  ــت نخواهد آمد؛ اين يك كار طوالنى اس ــبينانه در ميان مدت، به دس نگاه خوش
توانستيم به حول و قوه ى الهى، در يك فرايند معقول، به الگوى توسعه ى اسالمى - ايرانِى 
ــبت به همه ى اسناد  ــت پيدا كنيم، اين يك سند باالدستى خواهد بود نس ــرفت دس پيش
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ــور و چشم انداز كشور و سياستگذارى هاى كشور. يعنى حّتى چشم اندازهاى  برنامه اى كش
ــاله و ده ساله كه در آينده تدوين خواهد شد، بايد بر اساس اين الگو تدوين شود؛  بيست س
سياستگذارى هائى كه خواهد شد - سياستهاى كالن كشور - بايد از اين الگو پيروى كند 
و در درون اين الگو بگنجد. البته اين الگو، يك الگوى غير قابل انعطاف نيست. آنچه كه به 
دست خواهد آمد، حرف آخر نيست؛ يقيناً شرايط نوبه نوى روزگار، ايجاد تغييراتى را ايجاب 
مي كند؛ اين تغييرات بايد انجام بگيرد. بنابراين الگو، يك الگوى منعطف است؛ يعنى قابل 
انعطاف است. هدفها مشخص است؛ راهبردها ممكن است به حسب شرايط گوناگون تغيير 
پيدا كند و حك و اصالح شود. بنابراين ما در اين قضيه هيچ دچار شتابزدگى نخواهيم شد. 
البته شتاب معقول بايد وجود داشته باشد؛ ليكن شتابزده نخواهيم شد و ان شاء اهللا با حركت 

صحيح و متينى پيش خواهيم رفت.
ــتان در زمينه ى مفردات اين جمله، بحثهاى خوبى كردند؛ «الگوى اسالمى -   خوب، دوس
ايرانِى پيشرفت». درباره ى اينكه الگو معنايش چيست، ايرانى به چه لحاظ، اسالمى به چه 
لحاظ، و پيشرفت در چه جهات، بحثهاى خوبى انجام گرفت. آنچه كه من ميخواهم اضافه 
ــت كه اوالً كلمه ى «پيشرفت» را ما با دقت انتخاب كرديم؛ تعمداً نخواستيم  كنم، اين اس
ــعه، يك بار ارزشى و  ــت كه كلمه ى توس ــعه» را به كار ببريم. علت اين اس كلمه ى «توس
ــتيم،  ــى دارد؛ التزاماتى با خودش همراه دارد كه احياناً ما با آن التزامات همراه نيس معنائ
موافق نيستيم. ما نميخواهيم يك اصطالح جاافتاده ى متعارف جهانى را كه معناى خاصى 
ــه ى كار خودمان بكنيم. ما مفهومى را كه مورد  ــد، بياوريم داخل مجموع را از آن ميفهمن
نظر خودمان است، مطرح و عرضه ميكنيم؛ اين مفهوم عبارت است از «پيشرفت». معادل 
ــى پيشرفت را ميدانيم؛ ميدانيم مراد از پيشرفت چيست. تعريف هم خواهيم  معناى فارس
ــرفتى كه در فارسى معنايش روشن است، چيست؛ پيشرفت  كرد كه منظور ما از اين پيش
در چه ساحتهائى است، به چه سمتى است. ما اين وام نگرفتن مفاهيم را در موارد ديگرى 
هم در انقالب داشته ايم. ما از كلمه ى «امپرياليسم» استفاده نكرديم؛ كلمه ى «استكبار» را 
آورديم. ممكن است يك زوايائى در معناى امپرياليسم وجود داشته باشد كه مورد نظر ما 
ــت. حساسيت ما بر روى آن زوايا نيست؛ حساسيت ما بر روى آن معنائى است كه از  نيس
ــتكبار» به دست مى آيد. لذا اين را مطرح كرديم، در انقالب جا افتاد؛ دنيا هم  كلمه ى «اس

امروز منظور ما را ميفهمد. و همچنين مفاهيم ديگرى.
ــرفت، براى ما مفهوم روشنى است. ما «پيشرفت» را به كار مي بريم و تعريف   مفهوم پيش
ــت. در خصوص ايرانى بودن الگو، عالوه بر آنچه  ــرفت چيس مي كنيم كه مقصود ما از پيش
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كه دوستان گفتند؛ كه خوب، شرايط تاريخى، شرايط جغرافيائى، شرايط فرهنگى، شرايط 
اقليمى، شرايط جغرافياى سياسى در تشكيل اين الگو تأثير ميگذارد - كه قطعاً اينها درست 
ــت - اين نكته هم مطرح است كه طراحان آن، متفكران ايرانى هستند؛ اين كامًال وجه  اس
مناسبى است براى عنوان ايرانى؛ يعنى ما نميخواهيم اين را از ديگران بگيريم؛ ما ميخواهيم 
ــورمان ميدانيم، آينده مان را مي توانيم با  آنچه را كه خودمان الزم مي دانيم، مصلحت كش
ــت. از  ــيم كنيم، اين را در يك قالبى بريزيم. بنابراين، اين الگو ايرانى اس آن تصوير و ترس
ــالمى است؛ به خاطر اينكه غايات، اهداف، ارزشها و شيوه هاى كار، همه از  طرف ديگر، اس
ــالمى و معارف اسالمى است. ما  ــالم مايه خواهد گرفت؛ يعنى تكيه ى ما به مفاهيم اس اس
ــتيم، يك حكومت اسالمى هستيم و افتخار ما به اين است كه  ــالمى هس يك جامعه ى اس
ــالم استفاده كنيم. خوشبختانه منابع اسالمى هم در اختيار ما وجود  ميتوانيم از منبع اس
دارد؛ قرآن هست، سنت هست و مفاهيم بسيار غنى و ممتازى كه در فلسفه ى ما و در كالم 
ما و در فقه ما و در حقوق ما وجود دارد. بنابراين «اسالمى» هم به اين مناسبت است. الگو 
ــه ى جامع است. وقتى ميگوئيم الگوى ايرانى - اسالمى، يعنى يك نقشه ى جامع.  هم نقش
بدون نقشه ى جامع، دچار سردرگمى خواهيم شد؛ همچنان كه در طول اين سى سال، به 
حركتهاى هفت و هشتى، بى هدف و زيگزاگ مبتال بوديم و به اين در و آن در زديم. گاهى 
يك حركتى را انجام داديم، بعد گاهى ضد آن حركت و متناقض با آن را - هم در زمينه ى 
فرهنگ، هم در زمينه ى اقتصاد و در زمينه هاى گوناگون - انجام داديم! اين به خاطر اين 
است كه يك نقشه ى جامع وجود نداشته است. اين الگو، نقشه ى جامع است؛ به ما ميگويد 
كه به كدام طرف، به كدام سمت، براى كدام هدف داريم حركت مي كنيم. طبعاً همين طور 
ــتان گفتند، وضعيت مطلوب بايد تصوير شود و چگونگى رسيدن از وضع موجود  كه دوس
ــؤاالت زيادى مطرح خواهد شد؛ اين  ــتى بيان شود. يقيناً س به آن وضع مطلوب هم بايس
سؤاالت بايستى دانسته شود. يكى از آقايان اينجا گفتند چهار هزار سؤال وجود دارد؛ اين 
خيلى خوب است. اين سؤالها شناخته شود، دانسته شود. اين حركت بايست در مجموعه ى 
ــؤالها مطرح شود، به اين سؤالها پاسخ داده شود؛ اين حركت  نخبگانى ما به وجود بيايد. س

طوالنى مدت است.
 البته اينكه ما ميگوئيم ايرانى يا اسالمى، مطلقاً به اين معنا نيست كه ما از دستاوردهاى 
ــت آوردن علم، هيچ محدوديتى براى  ــتفاده نخواهيم كرد؛ نه، ما براى به دس ديگران اس
ــتيم. هر جائى كه علم وجود دارد، معرفِت درست وجود دارد، تجربه ى  خودمان قائل نيس
ــته و كوركورانه چيزى را از  ــراغ آن خواهيم رفت؛ منتها چشم بس صحيح وجود دارد، به س
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ــود از آن  ــه ى آنچه كه در دنياى معرفت وجود دارد و ميش ــى نخواهيم گرفت. از هم جائ
استفاده كرد، استفاده خواهيم كرد.

 سؤاالتى مطرح است، كه بعضى از اين سؤاالت اينجا مطرح شد و پاسخ داده شد، كه من 
ــد، كه هيچ لزومى ندارد من آنها را تكرار  آنها را تكرار نمي كنم. حرفهاى خوبى هم زده ش
ــم. البته مجموعه ى كارهائى را كه انجام گرفته، من قبًال ديده بودم؛ حاال هم مجدداً با  كن
دقت گوش دادم. حرفهاى بسيار خوبى در اينجا مطرح شد. بعضى سؤال مي كنند كه اين 
ــت؟ بعد از آنكه اصل ضرورتش را قبول مي كنند و قبول  ــبت اس مقطع زمانى به چه مناس
دارند، سوال مي كنند كه چرا قبًال اين كار انجام نگرفته، يا چه ضرورتى وجود دارد كه حاال 
ــده است. براى اين فرايندى كه به منظور  اين كار انجام بگيرد؟ خوب، فاصله ى زيادى نش
ــى سال، زمان طوالنى اى  ــد، اين س ايجاد و تدوين يك چنين الگوئى حتماً طى خواهد ش
ــت. تجربه ها متراكم مي شود، معرفتها انباشته مي شود، اوضاع و احوال سياسى اقتضاء  نيس
ميكند؛ بعد به نقاطى ميرسيم كه مجهول بوده است و اينها را ان شاءاهللا معلوم خواهيم كرد. 
به نظر من در اين مقطع، ظرفيت كشور، يك ظرفيت مناسبى است. البته گفته شد كه براى 
تدوين يك چنين الگوئى، ما توانائى فكرى نداريم. نميتوانيم اين را قبول كنيم. ظرفيتهاى 
كشور، ظرفيتهاى زيادى است. تا آن حدى كه بنده اطالع پيدا مي كنم، به نظرم ظرفيتهاى 
بالفعل شده ى بسيار خوبى وجود دارد؛ هم در حوزه ى دانشگاهى، هم در حوزه ى علميه ى 
قم و بعضى حوزه هاى ديگر. عالوه ى بر اين، استعدادها و ظرفيتهائى وجود دارد كه ميشود 
اينها را با مطالبه بالفعل كرد؛ اينها را وسط ميدان آورد. ما اگر امروز اين كار را شروع نكنيم 
ــت كه بايستى حتماً  و دنبال نكنيم، مطمئناً عقب خواهيم ماند و ضرر خواهيم كرد؛ لذاس

اين حركت كه اينجور طراحى شده، پيش برود.
ــرفت را به طور  ــت كه عرصه هاى اين پيش ــه باز من اينجا اضافه ميكنم، اين اس ــه ك  آنچ
ــخص كنيم. چهار عرصه ى اساسى وجود دارد، كه عرصه ى زندگى - كه  كلى بايستى مش
ــود - يكى از اين چهار عرصه  ــامل عدالت و امنيت و حكومت و رفاه و اين چيزها ميش ش
ــت. در درجه ى اول، پيشرفت در عرصه ى فكر است. ما بايستى جامعه را به سمت يك  اس
جامعه ى متفكر حركت دهيم؛ اين هم درس قرآنى است. شما ببينيد در قرآن چقدر «لقوم 
ــيدن فكر  يتفّكرون»، «لقوم يعقلون»، «أفال يعقلون»، «أفال يتدبّرون» داريم. ما بايد جوش
ــه ورزى را در جامعه ى خودمان به يك حقيقت نمايان و واضح تبديل كنيم. البته  و انديش
ــد، بعد سرريز خواهد شد به آحاد مردم. البته  ــروع خواهد ش اين از مجموعه ى نخبگان ش
اين راهبردهائى دارد، الزاماتى دارد. ابزار كار، آموزش و پرورش و رسانه هاست؛ كه بايد در 
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برنامه ريزى ها اينها همه لحاظ شود و بيايد.

 عرصه ى دوم - كه اهميتش كمتر از عرصه ى اول است - عرصه ى علم است. در علم بايد 
ما پيشرفت كنيم. البته علم هم خود، محصول فكر است. در همين زمان كنونى، در حركت 
به سمت پيشرفت فكرى، هيچ نبايستى و كوتاهى و كاهلى به وجود بيايد. خوشبختانه چند 
سالى است كه اين حركت در كشور شروع شده؛ نوآورى علمى و حركت علمى و به سمت 
استقالل علمى حركت كردن. علم هم اينجورى است ديگر؛ بالفاصله در قالب فناورى ها و 
اينها خودش را نشان ميدهد. در موارد زيادى، محصول حركت علمى هم مثل اين مسئله ى 
مورد بحث ما از چيزهاى بلندمدت نيست؛ نزديكتر و ثمره ى آن دم دست تر است. كار علمى 

را بايستى عميق و بنيانى انجام داد. اين هم يك عرصه ى پيشرفت است.
ــه ى چيزهائى كه در  ــه قبًال عرض كرديم. هم ــت، ك ــوم، عرصه ى زندگى اس  عرصه ى س
زندگى يك جامعه به عنوان مسائل اساسى و خطوط اساسى مطرح است، در همين عنوان 
«عرصه ى زندگى» ميگنجد؛ مثل امنيت، مثل عدالت، مثل رفاه، مثل استقالل، مثل عزت 
ملى، مثل آزادى، مثل تعاون، مثل حكومت. اينها همه زمينه هاى پيشرفت است، كه بايد 

به اينها پرداخته شود.
ــت - پيشرفت در  ــت و روح همه ى اينهاس  عرصه ى چهارم - كه از همه ى اينها مهمتر اس
عرصه ى معنويت است. ما بايستى اين الگو را جورى تنظيم كنيم كه نتيجه ى آن اين باشد 
ــمت معنويِت بيشتر پيش برود. البته اين در جاى خود براى ما  كه جامعه ى ايرانى ما به س
روشن است، شايد براى خيلى از حضار محترم هم روشن است؛ اما بايد براى همه روشن شود 
كه معنويت نه با علم، نه با سياست، نه با آزادى، نه با عرصه هاى ديگر، هيچ منافاتى ندارد؛ 
بلكه معنويت روح همه ى اينهاست. ميتوان با معنويت قله هاى علم را صاحب شد و فتح كرد؛ 
يعنى معنويت هم وجود داشته باشد، علم هم وجود داشته باشد. دنيا در آن صورت، دنياى 
انسانى خواهد شد؛ دنيائى خواهد شد كه شايسته ى زندگى انسان است. دنياى امروز، دنياى 
ــت. دنيائى كه در آن علم همراه باشد با معنويت، تمدن همراه باشد با معنويت،  جنگلى اس
ثروت همراه باشد با معنويت، اين دنيا دنياى انسانى خواهد بود. البته نمونه ى كامل اين دنيا 
در دوران ظهور حضرت بقيه اهللا (ارواحنا فداه) اتفاق خواهد افتاد و از آنجا - من اين را اينجا 
ــد. ما امروز در زمينه هاى مقدماتِى عالم انسانى داريم  ــروع خواهد ش عرض بكنم - دنيا ش
حركت ميكنيم. ما مثل كسانى هستيم كه در پيچ وخمهاى كوه ها و تپه ها و راه هاى دشوار 
داريم حركت مي كنيم تا به بزرگراه برسيم. وقتى به بزرگراه رسيديم، تازه هنگام حركت به 
سمت اهداف واالست. بشريت در طول اين چند هزار سال عمر خود، دارد از اين كوره راه ها 
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ــيد - كه آن، دوران ظهور حضرت  ــد. وقتى به بزرگراه رس حركت ميكند تا به بزرگراه برس
ــت - آنجا حركت اصلى انسان آغاز خواهد شد؛ حركت سريع انسان آغاز خواهد  بقيه اهللا اس
شد؛ حركت موفق و بى زحمت انسان آغاز خواهد شد. زحمت فقط عبارت است از همين كه 

انسان در اين راه حركت كند و برود؛ ديگر حيرتى در آنجا وجود نخواهد داشت.
 به هر حال اين چهار عرصه ى پيشرفت است كه ما بايد با توجه به اين الگوئى كه ان شاءاهللا 
شماها دنبال ميكنيد - كه سازوكار دنبال كردن اين هم تا حدودى به نحو اجمال برايمان 

روشن است و خواهيم گفت - در اين عرصه ها پيش برويم.
 در باب محتواى اسالمى، دوستان اشارات خيلى خوبى داشتند. اولين مسئله اى كه بايد در 
نظر گرفته شود، مسئله ى مبدأ است، مسئله ى توحيد است؛ «انّا هللا و انّا اليه راجعون».(2) 
مهمترين مشكل دنيائى كه امروز رنگين ترينش در غرب متجلى است و به آن داريم اشاره 
ــايد اعتقاد  ــت. البته ش ميكنيم، جدائى از خدا و اعتقاد به خدا و التزام به اعتقاد به خداس
ظاهرى و صورى و اينها وجود دارد، ليكن به اعتقاد به خدا التزام نيست. اگر مسئله ى مبدأ 
حل شد، بسيارى از مسائل حل خواهد شد. «يسّبح له ما فى الّسماوات و األرض»،(3) «و هللا 
جنود الّسماوات و األرض و كان اهللا عزيزا حكيما».(4) وقتى انسان به اين مسئله معتقد شد، 
اين عزت الهى، اين توحيدى كه اين معنا را به ما نشان ميدهد، يك نيروى عظيم و تمام 
نشدنى را در اختيار بشر ميگذارد. «هو اهللا الّذى ال اله اّال هو الملك القّدوس الّسالم المؤمن 
المهيمن العزيز الجّبار المتكّبر سبحان اهللا عّما يشركون».(5) وقتى انسان اينجور توحيدى را 
معتقد بود، وقتى توانستيم اين اعتقاد را در بدنه ى زندگِى خودمان بسط دهيم، اين مشكل 

اساسى بشريت را حل خواهد كرد.
 مسئله ى دومى كه مسئله ى اساسى است، قضيه ى معاد، قضيه ى محاسبه، قضيه ى تمام 
ــت؛ اين خيلى مسئله ى مهمى است؛ اين كه  ــم - با مرگ - اس ــدن قضايا با زوال جس نش
ــت؛ «فمن يعمل مثقال ذّره خيرا يره». ملتى كه اين اعتقاد را  ــاب و كتابى در كار اس حس
داشته باشد و در برنامه ى عملى اش اين معنا باشد كه «فمن يعمل مثقال ذّره خيرا يره. و 
من يعمل مثقال ذّره شّرا يره»،(6) در زندگى اش تحول اساسى به وجود خواهد آمد. اعتقاد 
به امتداد نتائج عمل، ايثار و جهاد را معنا مي بخشد و منطقى مي كند. يكى از ابزارهاى مهم 
ــالم به طور واضحى وجود دارد - مسئله ى جهاد است. جهاد بايد همراه  اديان - كه در اس
ــتگى. در منطق عقل ابزارى،  ــد. ايثار يعنى ازخودگذش ــد؛ واّال جهاد نخواهد ش با ايثار باش
ــت. خوب، چرا من از خودم بگذرم؟ اين اعتقاد به  ــتگى يك امر بى منطقى اس ازخودگذش
معاد است كه اين را منطقى ميكند، عقالنى ميكند. وقتى ما معتقديم كه هيچ عملى از بين 
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نخواهد رفت و همه ى اعمال محفوظ است و ما در آن زندگى واقعى - كه َحَيوان واقعى و 
ــت؛ «اّن الّدار األخره لهى الحيوان»(7) - اين اعمال را در مقابل چشممان  زندگى واقعى اس
ــت داديم،  خواهيم ديد، آن وقت اينجا اگر براى تكليف، براى وظيفه يك چيزى را از دس
ــارت نمي كنيم؛ ولو آن چيز جانمان باشد، ولو آن چيز عزيزان و فرزندانمان  ــاس خس احس
باشد. بايد اينها جزو الگوى پيشرفت بيايد و در پيشرفت يك جامعه معنا پيدا كند. بنابراين 

مسئله ى اصلى، مسئله ى توحيد و مسئله ى معاد است.
 بعد مسئله ى عدم تفكيك دنيا و آخرت است؛ «الّدنيا مزرعه األخره»،(8) كه به نظرم بعضى 
از دوستان هم اشاره كردند؛ اين خيلى مهم است. دنيا و آخرت از هم جدا نيستند. آخرت 
ما آن روى سكه ى دنياى ماست. «و اّن جهّنم لمحيطه بالكافرين»؛(9) كافر همين حاال توى 
ــت، منتها جهنمى كه او نميفهمد كه االن توى جهنم است؛ بعد كه اين تجسم  جهنم اس
پيدا كرد، ميفهمد. «اى دريده پوستين يوسفان / گرگ برخيزى از اين خواب گران». االن 
ــت، منتها احساس گرگى نميكند. ما هم كه چشممان بسته است، او را گرگ  او گرگ اس
ــت. پس پيوستگى  ــديم، مى بينيم اين گرگ اس نمى بينيم؛ اما وقتى كه از خواب بيدار ش
ــت كه حاال مثًال فكر كنيم دنيا مثل بليتهاى  ــت. اينجور نيس دنيا و آخرت به اين معناس

بخت آزمائى است؛ نه، اصًال آخرت آن روى اين دنياست، آن روى اين سكه است.
 مسئله ى ديگر، مسئله ى انسان است؛ نگاه اسالم به انسان، محور بودن انسان. اين موضوع 
ــالمى با انسانى كه در  ــت انسان اس ــيعى دارد. خوب، پيداس ــالم خيلى معناى وس در اس
ــفه هاى مادى غرب و پوزيتيويسم قرن نوزده و اينها مطرح است، بكلى متفاوت است؛  فلس
اين يك انسان است، آن يك انسان ديگر است؛ اصًال تعريف اين دو انسان يكى نيست. لذا 
ــان در آن مكاتب مادى بكلى متفاوت  ــان هم در اسالم با محور بودن انس محور بودن انس
است. انسان، محور است. همه ى اين مسائلى كه ما داريم بحث ميكنيم: مسئله ى عدالت، 
مسئله ى امنيت، مسئله ى رفاه، مسئله ى عبادت، براى اين است كه فرد انسان سعادتمند 
ــت؛ نه به اين معنا كه  ــعادت و مسئله ى عقبى  متعلق به فرد اس ــود. اينجا مسئله ى س ش
ــد، براى آنها كار نكند؛ نه، «من احياها فكأنّما احيا الّناس  ــان از حال ديگران غافل باش انس
ــت كه معناى اين جمله را از امام پرسيدند، فرمود: تأويل اعظم  جميعا». (10) در روايت هس
آن اين است كه تو كسى را هدايت كنى. معلوم است كه هدايت وظيفه ى همه است؛ ليكن 
ــالم براى انسان مطرح است و اهم است، نجات خودش  در نهايت آن چيزى كه از نگاه اس
ــت كه به وظائفمان عمل كنيم؛  ــت. ما بايد خودمان را نجات دهيم. نجات ما به اين اس اس
ــتقرار عدالت، ايجاد حكومت حق، مبارزه ى با ظلم،  كه البته آن وقت وظائف اجتماعى، اس
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مبارزه ى با فساد، اينها همه جزو مقدمات همان نجات است. بنابراين اصل اين است. همه 
چيز مقدمه است؛ جامعه ى اسالمى هم مقدمه است؛ عدالت هم مقدمه است. اينكه در قرآن 
ــط»(11) - كه به عنوان هدف انبياء ذكر شده - قطعاً  ــت كه «ليقوم الّناس بالقس كريم هس
عدل هدف است، منتها اين هدف ميانى است؛ هدف نهائى عبارت است از رستگارى انسان؛ 
اين بايستى مورد توجه باشد. انسان موجودى است مكلف، مختار و مواجه با هدايت الهى -                                    
«ألم نجعل له عينين. و لسانا و شفتين. و هديناه الّنجدين»(12) - ميتواند هدايت را انتخاب 
كند، ميتواند ضاللت را انتخاب كند. انسان موجودى است متعهد، براى خود، براى جامعه، 
براى اهل. آن وقت با اين نگاه، مردم ساالرى عالوه بر اينكه براى مردم يك حق است، يك 
تكليف هم ميشود؛ يعنى همه ى مردم در امر حكومت جامعه مسئولند. نميشود گفت كه آقا 
به من مربوط نيست؛ نه، صالح و فساد كشور، حكومت، اينها به يكايك انسانها مرتبط است؛ 
يعنى انسان در مقابل آن متعهد است. اين هم يكى از آن عناصر اصلى است كه بايستى در 

ديدگاه اسالم مورد مالحظه قرار بگيرد و در اين الگو رعايت شود.
ــئله ى بعد، مسئله ى حكومت است؛ كه باز در اين باب هم اسالم نظرات ويژه اى دارد.   مس
ــالم، يك امر بسيار مهم و اساسى است. هر كسى به هر  صالح فردى در امر حكومت در اس
ــتى صالحيت آن را در خودش به  ــرت كند، بايس اندازه اى از مديريت كه مي خواهد مباش
وجود بياورد يا در خودش ببيند و بپذيرد؛ بدون اين، عمل نامشروعى انجام داده. عدم علو، 
ــراف، عدم استئثار، مسئله ى مهمى در امر حكومت است. خداوند درباره ى فرعون  عدم اس
ميفرمايد: «كان عاليا من المسرفين»؛(13) يعنى گناه فرعون اين است: عالى است. بنابراين 
ــت؛ نه خود او حق دارد استعالء كند، نه  ــتعالء يك نقطه ى منفى اس براى حاكم، علو و اس
اگر اهل استعالء است، حق دارد قدرت را قبول كند، نه مردم اجازه دارند كه او را به عنوان 
حاكم و امام جامعه بپذيرند. استئثار يعنى همه چيز را براى خود خواستن؛ در مقابل ايثار 
است. ايثار يعنى همه چيز را به نفع ديگران از خود جدا كردن، استئثار يعنى همه چيز را 
به نفع خود از ديگران جدا كردن. علو و استعالء و استئثار جزو نقاط منفى حكومت است. 
اميرالمؤمنين در نهج البالغه درباره ى بنى اميه فرمودند: «يأخذون مال اهللا دوال و عباد اهللا 
خوال و دين اهللا دخال بينهم». يعنى دليل بر اينكه اينها براى حكومت صالحيت ندارند، اين 
ــت به  ــت كه اين خصوصيت را دارند: «يأخذون مال اهللا دوال»؛ يعنى اموال عمومى دس اس
دست بين خودشان ميگردد، با اينكه مال عامه ى مردم است. «و عباد اهللا خوال»؛ مردم را 
ــاب مى آورند و استخدام ميكنند. «و دين اهللا دخال بينهم»؛ دين  مثل بردگان خود به حس
ــت ميدارند، دستكارى ميكنند. بنابراين در حكومت، اسالم  خدا را هم هر جورى كه دوس
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نظر دارد. اين بايستى در الگوى زندگى ما براى بلندمدت حتماً گنجانده و مالحظه شود.

 در خصوص مسئله ى اقتصاد، آقايان بحثهاى خوبى كرديد. «كى ال يكون دوله بين األغنياء 
منكم»(14) يك معيار مهمى است. مسئله ى عدالت، بسيار مهم است. يكى از اركان اصلى 
اين الگو بايد حتماً مسئله ى عدالت باشد. اصًال عدالت معيار حق و باطل حكومتهاست. يعنى 

در اسالم اگر چنانچه شاخص عدالت وجود نداشت، حقانيت و مشروعيت زير سؤال است.
 مسئله ى ديگر، نگاه غيرمادى به اقتصاد است. بسيارى از اين مشكالتى كه در دنيا پيش 
ــئله ى ثروت است.  ــئله ى پول و مس ــئله ى اقتصاد و مس آمده، به خاطر نگاه مادى به مس
همه ى اين چيزهائى كه دوستان از انحرافهاى غرب و مشكالت فراوان و مسئله ى استثمار 
و استعمار و اينها ذكر كردند، به خاطر اين است كه به پول و به ثروت نگاه ماده گرايانه وجود 
ــته. ميتوان اين نگاه را تصحيح كرد. اسالم براى ثروت اهميت قائل است، اعتبار قائل  داش
است. توليد ثروت در اسالم مطلوب است؛ منتها با نگاه الهى و معنوى. نگاه الهى و معنوى 
اين است كه از اين ثروت براى فساد، براى ايجاد سلطه، براى اسراف نبايد استفاده كرد؛ از 

اين ثروت بايستى براى سود جامعه بهره برد. و بقيه ى مسائل فراوانى كه وجود دارد.
 البته اينجا بحثها، بحثهاى زيادى است. من نميخواهم بحث را طوالنى كنم؛ چون هم وقت 
ــته، و هم لزومى ندارد فعًال توى اين جلسه ما اينها را بحث كنيم. ان شاءاهللا اگر عمر  گذش

باشد، وقتهاى زيادى براى اين بحثها خواهيم داشت.
ــه ى امشب ما يك شروع بود؛ اين بايد ادامه  ــت؛ يعنى جلس  ما گفتيم اين آغاز يك راه اس
پيدا كند. ممكن است درباره ى همين مسئله ى الگوى اسالمى - ايرانى براى پيشرفت، ده 
ــت الزم باشد. ممكن است ده ها حلقه ى علمى الزم باشد  ــايد ده ها گردهمائى و نشس و ش
ــگاه هاى مختلف تشكيل شود. ممكن است صدها نفر از فرزانگان و نخبگان و  كه در دانش
ــمندان ما كه ترجيح مي دهند كار شخصى بكنند - اهل كار جمعى نيستند - آماده  دانش
باشند در خانه هاى خودشان مطالعه كنند؛ از اينها بايستى استفاده شود. حلقه هاى فكرى 
تشكيل شود، دانشگاه ها و حوزه ها با اين مسئله درگير شوند، تا اينكه بتوانيم ان شاءاهللا اين 

را به نقطه ى مطلوب خودش برسانيم.
ــيار خوبى بود؛ من هم كم وبيش  ــى كه آقاى دكتر داوودى دادند، گزارش بس  البته گزارش
بى اطالع نبودم از اين مطالبى كه ايشان گفتند؛ ليكن با اين تفصيل ما اطالع نداشتيم. اينها 
بسيار خوب است، با هم هيچ منافاتى ندارد. اين كار، كار يك مجموعه ى خاص و محدود 
نيست؛ كارى است كه بايد همه ى ظرفيت نخبگانى كشور به ميدان بيايد. همان طور كه 
عرض كرديم، كار كوتاه مدت و از آن پروژه هاى زودبازده هم نيست؛ اين كار بلندمدتى است، 
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بايد انجام بگيرد، عجله اى هم نداريم. ما پيش خواهيم رفت. اين چيزى هم نيست كه دولتها 
يا مجالس بتوانند آن را تصويب كنند؛ اين - همان جور كه گفتيم - نسبت به همه ى اسناد 
مهِم سازنده ى فعال در كشور، جايگاه باالدستى دارد؛ بايد خيلى مراحل را طى كند و به يك 
قوام الزم برسد. اين فكرها بايد كامًال ورز بخورد تا اينكه بتواند به يك نقطه ى اساسى برسد.

 يك مركزى هم براى اين كار الزم است كه اين مسئله را دنبال كند؛ اين مركز را ان شاءاهللا 
تشكيل خواهيم داد. بايد جائى باشد كه اين حركت را در انحصار نگيرد. ما از آن مركز توقع 
نخواهيم كرد كه اين كار را او انجام دهد؛ بلكه توقع خواهيم كرد كه او اين حركت عظيم 
نخبگانى در كشور را زير نظر بگيرد، از آنها خبر بگيرد، به آنها كمك كند، پشتيبانى هاى 
ــود. البته عرض كرديم؛ الزم است  ــد كه اين حركت متوقف نش گوناگون بكند؛ جورى باش
يك كانون مركزى و ستادى به وجود بيايد و ان شاءاهللا به وجود خواهد آمد. بنابراين امشب 
ــما تمام نميشود. يعنى اين مسئله، مسئله اى نيست كه توى اين جلسه شروع  كار ما با ش
شده باشد و توى اين جلسه تمام شود؛ اين ان شاءاهللا ادامه پيدا خواهد كرد. البته جمعهاى 
گوناگونى خواهند بود؛ يعنى افراد فراوانى هستند، شخصيتهاى مختلفى هستند. همان طور 
كه آقاى دكتر واعظ زاده سفارش كردند، من هم درخواست ميكنم آقايانى كه نظراتى دارند 
ــتند نظرات خود را بيان كنند، اين نظرات را بدهند. مطالبى هم كه اينجا گفته  و ميخواس
ــت كه انسان بايد رويش فكر كند؛ يعنى بايستى حلقه هاى  ــد، بعضى از آنها مطالبى اس ش
فكرى تشكيل شود، روى اينها بحث شود، حالجى شود، دفاع شود، اشكال بشود، ان قلت و 

قلت طلبگى انجام بگيرد تا ان شاءاهللا به يك نتائجى برسيم.
والّسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 

1) درخواست آقاى واعظ زاده از رهبر معظم انقالب اسالمى، براى ايراد بيانات مبسوط در اين جلسه 
2) بقره: 156
3) حشر: 24

4) فتح: 7
5) حشر: 23

6) زلزله: 7 و 8
7) عنكبوت: 64

8) ارشاد القلوب: ج 1، ص 89
9) توبه: 49

10) مائده: 32
11) حديد: 25

12) بلد: 8 - 10
13) دخان: 31

14) حشر: 7
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 سخنان دبير نشست 

صادق واعظ زاده1

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــت انديشه هاى راهبردى از سلسله اين  ــتين نشس با تالوت آيات مبارك قرآن كريم، نخس
نشست ها در محضر رهبر فرزانه انقالب اسالمى و با حضور استادان و صاحب نظران برگزيده 
ــته هاى علمى آغاز شد. به اعضاى نشست خير مقدم مى گويم و از رهبر معظم انقالب  رش

اسالمى كه اين فرصت را عنايت فرمودند، سپاسگزارم.
ــر تصادف يا اقتضائات موقتى بلكه به منظور  ــالمى ايران كه نه از س در نظام جمهورى اس
ــخص اول نظام ضرورتاً يك  ــى ترين سند آن، ش ــروعيت نظام و بر طبق اساس تأمين مش
ــت هايى در سنخيت و تناسب تام  ــخصيت علمى طراز اول است، برگزارى چنين نشس ش
ــت در مقطعى از حيات جمهورى اسالمى ايران  ــت. نخستين نشس با روح و جان نظام اس
برگزار مى شود كه كشور از نظر برخوردارى از تعداد دانشجو و نيروى انسانى تحصيلكرده و 
شخصيت هاى علمى فرهيخته و گسترش دانشگاه ها و حوزه هاى علميه در بهترين موقعيت 
ــاركت مؤثر دانشمندان و  ــت. اين واقعيت ارزنده، حضور و مش تاريخى خود قرار گرفته اس
ــه و تدوين نظريه هاى كاربردى، الگوها،  ــته هاى مختلف علمى را در تهي صاحب نظران رش
ــى براى دست يافتن به هدف هاى متعالى جمهورى اسالمى  سياست ها و برنامه هاى اساس

بيش از پيش ضرورى مى سازد.
ــالمى به اين ضرورت، در حدود ده ماه قبل،  ــمندانه رهبر فرزانه انقالب اس با عنايت هوش

1. استاد دانشگاه تهران
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رهنمود ابتكارى ايشان براى تشكيل اين نشست ها ابراز شد و دبيرخانه نشست انديشه هاى 

راهبردى، وظيفه خدمتگزارى خود را در جهت تحقق آن آغاز كرد.
هدف از برگزارى اين نشست ها، انديشه ورزى و رايزنى استادان و صاحب نظران در باب اهم 
موضوعات راهبردى جامعه و تقويت مشاركت آنان در گفتمان سازى هاى ملى و بين المللى 
ــته تر كردن نقش آنان در تصميم سازى هاى اساسى و بازتر كردن راه براى ارزيابى  و برجس

راه طى شده جمهورى اسالمى و ارائه نظر براى آينده است.
ــكل و نحوه برگزارى، تركيب و تنوع  ــت ها، ش براى تعيين موضوعات محتمل براى نشس
ــيارى مسائل و  ــركت كنندگان، برنامه و زمانبندى و چگونگى پيگيرى نتايج آن ها و بس ش
ــات مقدماتى با حضور گروهى از استادان و صاحبنظران دانشگاهى  جنبه هاى ديگر، جلس
ــت كه طى اسنادى تدوين و گزيده آن به  ــد و نتايج ذيقيمتى در برداش و حوزوى برگزار ش

محضر رهبرى معظم انقالب اسالمى تقديم شد.
ــمندان و علما  ــى آن بوديم كه صميميت و حالوت ديدارهاى رهبرى معظم با دانش  در پ
ــت موضوعى و تركيب  ــود، اما ماهي ــت ها هم تكرار ش و نخبگان وهنرمندان در اين نشس
تخصصى شركت كنندگان، برنامه اين نشست ها را تا حد زيادى متفاوت با آن ها مى ساخت. 
ــاز و كار برگزارى همايش هاى علمى و اجالسيه هاى بين المللى مورد توجه قرارگرفت  لذا س
اما هدف هاى گسترده تر و شخصيت حقيقى شركت كنندگان و بويژه آنكه در حضور رهبرى 
نظام برگزار مى شود، برنامه و ساز و كار خاصى را اقتضا مى كرد كه به شكل كنونى برنامه ريزى 

شد.
ــور كه به تأييد  ــوع راهبردى و كالن و حائز اهميت براى كش ــت حول يك موض هر نشس
رهبرى مى رسد در محضر ايشان و با حضور برگزيدگانى از محققان و صاحب نظران همان 
ــود. تأمين مشاركت  ــگاه ها و مراكز علمى و حوزه هاى علميه برگزار مى ش موضوع از دانش
ــليقه هاى شركت  ــور، تنوع ديدگاه هاى علمى و گرايش ها و س از مراكز متفاوت علمى كش

كنندگان حائز اهميت خواهد بود.
عالوه بر تأثير مستقيمى كه برگزارى غير تشريفاتى نشست ها در تأمين هدف هاى مورد نظر 
دارد؛ باتوجه به عدم امكان گردهم آوردن تمامى استادان و انديشمندان يك موضوع در يك 
نشست؛ بايد براى نقش مؤثر نشست ها در بسترسازى براى مشاركت وسيع اهل انديشه و 
ــد. به همين منظور ارائه پيشنهادهاى اعضاى  نظر در امور راهبردى، اهميت زيادى قائل ش
ــت و همه صاحب نظران مغتنم است و دبيرخانه آماده است كه اين نظرات را  محترم نشس

دريافت نمايد.
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ــرفت تعيين شد و موضوعات فرعى  ــتين نشست، الگوى اسالمى ايرانى پيش موضوع نخس
ــتحضار حاضران رسيده، تنظيم شده است. انتظار مى رود  ــتى كه به اس آن در قالب فهرس
برگزارى نشست گام مؤثرى باشد تا در آينده هم به يك نظريه جديد و بديع و اصيل براى 
پيشرفت و تحول و تكامل جامعة اسالمى ايران و بلكه الهام بخش براى جهان دست يابيم 
و هم يك سند عالى جمهورى اسالمى ايران كه انسجام بخش برنامه هاى بلند مدت كشور 
نظير برنامه هاى پنج ساله كشور باشد، تهيه شود. در واقع هم جنبه نظرى و هم جنبه عملى 
ــرفت در اين نشست و در تداوم فعاليت هايى كه آغاز خواهد شد ان شاءاهللا تحقق يابد  پيش
ــبى بين صاحب نظران و متخصصان ذيربط در خصوص سير  و در ضمن آن يك اجماع نس
تكاملى حركت كشور فراهم شود تا عالوه بر ساز و كارهاى قانونى، تضمينى طبيعى براى 

افزايش ميزان تحقق اين برنامه ها، كه از مشكالت بزرگ كشور است، باشد.
شركت كنندگان اين نشست با مشورت و رايزنى با چهره هاى شناخته شده و دانشگاه ها و 
مؤسسات پژوهشى دانشگاهى و حوزوى و با بررسى آثار و مكتوبات منتشر شده مرتبط با 
ــت مشخص شده اند و همانطور كه مالحظه مى فرماييد عمدتاً متخصصان و  موضوع نشس
صاحب نظران رشته هاى جامعه شناسى، اقتصاد، حقوق و علوم سياسى، مديريت و ارتباطات 
و بعضى زمينه هاى ديگر در اين نشست حضور دارند. شمارى از صاحب نظرانى كه تجارب 
ذيقيمتى در اين زمينه دارند نيز به تعداد كمترى به نشست دعوت شده اند. گروهى از فضال 
و علمايى كه در باب مسائل مربوط به موضوع نشست تحقيقاتى انجام داده اند نيز در نشست 
حضور يافته اند. تنوع خوبى در مراكز علمى حاضر در اين نشست وجود دارد؛ اعضاى هيئت 
علمى از ده ها دانشگاه و مركز پژوهشى دانشگاهى و حوزوى در اين نشست بحمداهللا حضور 
دارند و اين تركيب مبّين آن است كه الگوى پيشرفت كشور هم بايد از اصول و ارزش ها و 
مبانى اسالمى برخوردار باشد و هم از دستاوردها و روش هاى علمى و تجارب مفيد استفاده 

كند و همه اينها را در يك كل منسجم و هماهنگ و بديع و كارآمد عرضه نمايد.
هشت نفر از استادان و متخصصان موضوع نشست كه هر يك مقاله اى را براى نشست آماده 
كرده اند به نوبت سخنرانى خواهند كرد و بعد از آن نوبت به تبادل نظر آزاد حاضران خواهد 

رسيد و در نهايت از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى استفاده خواهيم برد.
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مالحظاتي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
مسعود درخشان*

ــد تا در محضر مبارك مقام معظم  ــگزارم كه اين توفيق حاصل ش خداوند بزرگ را سپاس
رهبري و در جمع استادان و صاحب نظران، نكاتي را در خصوص الگوي پيشرفت اقتصادِي 
اسالمي ايراني مطرح كنم. صحبت كردن درباره  مسئله اي با اين درجه از اهميت در فرصتي 
ــت وار عرض كنم، هر چند در  ــه اين كوتاهي ضرورتاً ايجاب مي كند كه مطالب را فهرس ب

مقاله اي كه تقديم شده است مي توان توضيحات بيشتري را مالحظه كرد.
ــازه مي خواهم عرايض خود را به مالحظات اقتصادي محدود كنم، هرچند مي دانيم كه  اج
پيشرفت اقتصادِي اسالمي ايراني مستلزم پيشرفت در جهات فرهنگي، سياسي و اجتماعي 

نيز هست و بالعكس.
ــخهايي كوتاه همراه با راهكارهايي  ــه سؤال مطرح مي كنم و با توجه به ضيق وقت، پاس س

متناسب پيشنهاد مي نمايم.
سؤال اول

ــرفت اقتصادي، شاخه اي از "علم اقتصاد" است، ديگر چه نيازي به قيد "اسالمي"  اگر پيش
دارد؟

سؤال دوم
اگر قائل به پيشرفت اقتصادِي اسالمي هستيم، آنگاه نقش دانشگاه ها در نظريه پردازي ها و 

الگوسازي هاي آن چيست؟
Email: l-safipour@yahoo.com  ،دانشيار دانشكده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائي *
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سؤال سوم

ــت؟ و نقش  ــالمي چيس ــرفت اقتصادِي اس  منظور ما از اضافه كردن قيد "ايراني" به پيش
اقتصاددانان و دولتمردان در تبيين مختصات آن كدام است؟

در پاسخ به سؤال اول عرض مي كنيم كه اگر فرض شود نظريات و الگوهاي توسعه اقتصادي 
مباني ايدئولوژيك ندارند و از ديدگاههاي ارزشي و فرهنگي مستقل هستند، آنگاه اسالمي 
ــت. اين حكم درباره نظريات موجود در همه شاخه هاي علوم  ــالمي نخواهند داش و غيراس
انساني صادق است. اما حقيقت اين است كه نظام هاي اقتصاد سرمايه داري و سوسياليسم 
هر دو مباني مادي دارند، در حالي كه نظام اقتصاد اسالمي مبتني بر موازين الهي است. با 
توجه به اينكه همه نظريات و الگوهاي توسعه اقتصادي در نظام سرمايه داري دقيقاً در رابطه 
با همين مبناي مادي شكل گرفته است، پس مي توان گفت كه الگوهاي توسعه اقتصادي، 

اسالمي و غيراسالمي دارد.
ــت كه ضرورتاً در تمام نظريات و الگوهاي  ــرمايه داري چيس اما اين مبناي مادي در اقتصاد س
اقتصادي آن متبلور مي شود؟ در خالل 200 سال گذشته، يعني از انقالب صنعتي تاكنون كه 
سرمايه داري صنعتي شكل گرفته است، اين مبنا به صورت هاي مختلف ظاهر شده و در آينده 
ــد، اما به هر نحوي كه ظاهر شود ضرورتاً ريشه در  نيز به رنگ هاي مختلف متجلي خواهد ش
همان جهان بيني مادي خواهد داشت. در حال حاضر، اين مبنا در اكثر نظريات اقتصادي، به 
صورت حداكثر كردن مطلوبيت يا لذت حاصل از مصرف كاالها و خدمات براي مصرف كنندگان 
و حداكثرسازي سود براي توليدكنندگان است كه البته ريشه آنها در ديدگاه هاي فلسفي اصالت 
فرد و ليبراليسم اقتصادي است كه حدود 100 سال است وارد نظريه پردازي هاي اقتصادي شده 

است. انگيزه حداكثرسازي سود نيز لذت حاصل از كسب سود است.
ــرمايه كه هدف نظام سرمايه داري است نتيجه طبيعي اين سازوكار است،  تراكم و تكاثر س
زيرا انباشت سرمايه الزمه افزايش توليد كاالها و خدمات است كه زمينه را براي كسب سود 
بيشتر فراهم مي كند. همه نهادهاي موجود در نظام سرمايه داري، در خدمت ايجاد تسهيالت 
ــب براي شتاب دادن به همين فرايند تكاثر است. اين روند تا بدانجا پيش مي رود كه  مناس
سرمايه داران بزرگ، نقش تعيين كننده اي در انتخاب نمايندگان پارلمان ها، انتخاب رؤساي 
ــت هاي خارجي و روابط بين الملل و مديريت رسانه هاي جمعي  جمهور، جهت دهي سياس
و افكار عمومي و فرهنگ سازي براي پذيرش چنين نظام هاي فاسد غيرالهي ايفا مي كنند.

ــت سر گذاشته و  ــت كه اين فرايندها تا بدانجا پيش رفته كه مرزهاي ملي را پش مدتهاس
شركت هاي چندمليتي يا فرامليتي، بازارهاي جهاني را هدف قرار داده اند و هم اكنون هيچ 
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ــاي بين المللي نيز همچون  ــت. برخي نهاده ــوري در دنيا مصون از تعرضات آنها نيس كش
ــورهاي در  صندوق بين المللي پول و بانك جهاني با توليد نظريات رنگارنگ اقتصادي، كش
حال توسعه را به بهانه رسيدن به مرزهاي توسعه اقتصادي، تشويق مي كنند كه دروازه هاي 
ــود را بر روي كاالها و خدمات نوعاً غيرضروري خارجي باز  كنند تا آن فرايند  ــادي خ اقتص

شتاب خود را از دست ندهد.
ــود و تكاثر سرمايه فقط محدود به توليد كاالها و خدمات نيست،  انگيزه حداكثرسازي س
بلكه در بازارهاي مالي نيز به شدت فعال است. فعاليت هاي سفته بازي در بورس ها و استفاده 
نامناسب از محصوالت جديد مالي همچون آتي ها و اختيارات كه امروزه به شدت در حال 
رشد است و از نوآوري هاي جديد مالي در نظام سرمايه داري محسوب مي شود، ثمره ظهور 
ــد. اين  ــت كه مبتني بر تمتع از ماديات با هدف تكاثر مي باش همان مبناي لذت طلبي اس
زياده خواهي ها گاه تا آنجا پيش مي رود كه در سپتامبر 2008 ميالدي، بحران اعتبارات در 
ــكن آمريكا كه ريشه در همين حرص و ولع اشباع نشدني سفته بازان در بورس ها  بازار مس
دارد به سرعت دنياي سرمايه داري را در كام بحراني فرو مي كشد كه آتش آن هنوز دامنگير 
ميليون ها خانوار و توليدكننده ضعيف و متوسط در كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي است.

ــالمي، بهره مندي و برخورداري از ماديات به صورت مصرف  ــت در نظام اقتصاد اس بديهي اس
ــب سود از طريق فعاليت هاي توليدي يا انجام معامالت در بازارهاي  كاالها و خدمات و يا كس
ــرمايه داري به معناي داشتن سرمايه، به شرط آنكه نحوه  ــده است، حتي واژه س مالي نهي نش
ــاي تخصيص آن در  ــداري آن در زمان حاضر و روش ه ــته، چگونگي نگه ــب آن در گذش كس
آينده همه منطبق با موازين شرعي باشد، نيز مورد تأييد است، اما سرمايه داري به معناي اصالت 
دادن به سرمايه و مبنا بودن آن در دستگاه نظريه پردازي اقتصادي با هدف حرص و ولع براي 
تكاثر، جايگاهي در اقتصاد اسالمي ندارد، به ويژه آنكه اگر بخواهيم الگوها و سياستگذاريهاي 

كالن در تنظيم امور اقتصادي مسلمين را مبتني بر آن نظريات طرح ريزي كنيم. 
ــود و حرص و ولع  ــب س بايد بين رفاه اقتصادي و رفاه طلبي، مصرف و مصرف زدگي، كس
تمام نشدني براي تكاثر سرمايه تفاوت قائل شويم. اقتصاد اسالمي، جامعه فقرا و تهيدستان 
نيست كه نبايد هم باشد، اما مبارزه با فقر و محروميت و اقامه قسط كه هدف نظام اقتصاد 
اسالمي است غير از ترويج رفاه طلبي و دنياپرستي در اقتصاد سرمايه داري است. چقدر در 
قرآن كريم از «َمتاُع الحيوهِ الدنيا و زينُتها» به زشتي نام برده شده و بر «ما ِعند اهللاِ خيٌر و 

اَبقي1» تأكيد شده است.
1. قصص، آيه 60
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درك اقتصاد اسالمي و ويژگي هاي پيشرفت اقتصادِي اسالمي جز از طريق بررسي تفاوت هاي 
ــه در ايدئولوژي، جهان بيني و نگرش هاي فرهنگي دارد امكان پذير نيست.  مبنايي كه ريش
ــت. ايمان به غيب،  ــدگاه مادي در ايمان به غيب اس ــاوت اصلي ديدگاه هاي الهي از دي تف
ــت: «ذلك الكتاب الريب فيه هدي  ــالمي از كتاب و سنت اس رمز درك حقايق اقتصاد اس
ــتند: «الذين يومنون بالغيب». پس ايمان به غيب،  ــاني هس للمتقين». اما متقين چه كس
مرحله اول است. مرحله دوم، اعتقاد به وحي است كه كاشف از غيب مي باشد. وحي ما را با 
حقايقي از غيب آشنا مي كند كه عقل با پاي چوبين استدالل، مطلقاً توان دستيابي به آن 
را ندارد. پس شناخت مختصات اقتصاد اسالمي و الگوي پيشرفت اقتصادِي اسالمي جز با 

ايمان به غيب و تكيه بر وحي امكان پذير نخواهد بود.
ــلمين در همه ابعاد از  ــخص وحي در تنظيم امور مس اما چگونه مي توان به داللت هاي مش
ــت يافت؟ آيا مي توان با قياس و تأويل و نظاير آن، اين داللتها را  جمله امور اقتصادي دس
ــت. راهكار را بايد در "علم فقه" جستجو كرد كه با 1000  ــخيص داد؟ پاسخ منفي اس تش
ــتوانه فكري و كاوش هاي عقلي بعد از غيبت كبري و با تكيه بر روش اصوليين،  ــال پش س
مجموعه اي از معارف اسالمي را توليد كرده است كه مي تواند داللت كالم وحي را در تنظيم 

امور اقتصاد مسلمين كشف كند.
ــت، اما ثمرات فلسفه و  ــالمي به فقه محدود نيس البته تصديق مي كنيم كه همه معارف اس
ــتي  ــير و تاريخ و رجال و درايه و علم اصول و نظاير آن همه بايس ــالمي و تفس حكمت اس
ــود، همچنانكه همه مباحث اقتصادي به پيشرفت  ــتنباط احكام الهي ظاهر ش در فقه و اس
ــهاي دانش اقتصاد؛ همچون اقتصاد  ــود، اما ثمرات همه زير بخش اقتصادي محدود نمي ش
خرد و كالن، پول و بانك، تجارت و نظاير آن بايد در سياستگذاري هاي اقتصادي و تنظيم 
امور اقتصادي براي رسيدن به رشد و پيشرفت اقتصادي ظاهر شود. بنابراين، مرحله سوم، 
ــالمي واليت فقه است بر كليه  ــد كه اقتصاد اس ــت. از اين رو به نظر مي رس تكيه بر فقه اس
شئونات، روابط و مناسبات اقتصادي در سطوح خرد و كالن، و پيشرفت اقتصادِي اسالمي 
ــود. در اينجا،  ــت و در چنين چارچوبي تعريف مي ش ــاختار اس زيرمجموعه اي از همين س
ــه مرحله ايمان به غيب، تعبد به وحي و تكيه  وظيفه خطير حوزه هاي علميه در تبيين س
ــگاهي و براي دانشگاهيان حائز اهميت است تا تفاوت هاي  ــرعي، به زبان دانش بر احكام ش
اساسي و مبنايِي علوِم انساني متعارف، از علوِم انساني اسالمي و به ويژه از اقتصاد و الگوهاي 

پيشرفت اقتصادِي اسالمي روشن شود.
مبناي اقتصاد اسالمي همان موازين، اصول و احكام فقهي است و فضاي فرهنگي حاكم بر 
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ــكل مي دهد. براساس  ــالمي ش رفتار و روابط اقتصادي در اين نظام را فرهنگ و اخالق اس
آن مبنا و در چنين فضاي فرهنگي، هدف نظام اقتصاد اسالمي رسيدن به رشد و پيشرفت 
ــب براي رشد و تكامل معنوي و در يك  اقتصادي به منظور فراهم كردن زمينه هاي مناس
ــو و محروميت زدايي و اقامه قسط و عدالت  ــان از يك س ــعادت انس ــتگاري و س كلمه رس
اقتصادي در جامعه از سوي ديگر است، ضمن آنكه تحكيم زيرساخت هاي اقتصادي مناسب 
براي تقويت بنيه دفاعي مسلمين، به ويژه در اوضاع و احوال كنوني جهان، از اهم واجبات 

است.
ــرط اساسي براي  ــرفت اقتصادِي اسالمي ش ــالمي" در پيش ــد كه قيد "اس پس معلوم ش
ــازي است، زيرا كه بدون اين قيد، ثمره ظهور چگونگي فعاليت هاي  نظريه پردازي و الگوس
ــتگذاري ها و  ــو و داللت كالم وحي در سياس ــان از يك س اقتصادي در تكامل معنوي انس
تنظيم امور اقتصادي از سوي ديگر، ناديده گرفته مي شود و لذا با كاستي هاي جدي مواجه 
ــت الگوهاي پيشرفت اقتصادي از ديدگاه الهي، به معناي  خواهد بود. بنابراين، اگر قرار اس
دقيق كلمه و نه معناي متعارف و مرسوم، "علمي" باشد، يعني بتواند با ديدگاهي جامع و 
متكي بر وحي و موازين اسالمي، مناسبات و روابط اقتصادي و مسيرهاي پيشرفت و رشد 
را تجزيه و تحليل كند، ضرورتاً بايد همان دانش اقتصادي مبتني بر موازين الهي باشد. اين 
معنا را مي توان تعميم داد و نتيجه گرفت كه از ديدگاه الهي، علوم انساني به معناي دقيق 

و نه معناي متعارف، علمي نيست مگر آنكه اسالمي باشد.
ــگاهي در نظريه پردازي ها و  ــش اقتصاددانان دانش ــيم كه نق ــؤال دوم مي رس اكنون به س

الگوسازي هاي پيشرفت اقتصادِي اسالمي چيست؟
در پاسخ به اين سؤال مقدمتاً مي گوييم كه چه بسا كساني هستند كه صحت همان مفاهيم 
و مباني موجود در نظريات و الگوهاي پيشرفت در نظام غيرالهي سرمايه داري را مي پذيرند و 
سپس با تصرفات روبنايي در آن نظريات و الگوها و سياستگذاري هاي ناشي از آن، مي كوشند 

به هر نحو مقتضي، آنها را به لحاظ تطبيق با برخي احكام اسالمي، موجه نشان دهند.
ــالمي از اقتصاد سرمايه داري رايج در اكثر كشورهاي جهان، كه اين  ــيدن به اقتصاد اس رس
ــمندان اسالمي در سراسر جهان اسالم است، مستلزم تصرفات مبنايي  روزها مدنظر انديش
در مفاهيم، شاخص ها، نهادها و سياستگذاري هاي اقتصادي است. به عنوان مثال، نمي توان 
ــت،  ــرمايه داري اس ــي همچون بانك و بورس را كه زاييده و پرورش يافته نظام س نهادهاي
ــالمي نمود و عملكرد آن را به  بدون مالحظه و ارتباطات مبنايي آنها، وارد نظام اقتصاد اس
ــالمي نمود و سپس عملكرد كل  اجزايي تجزيه و هر جزء را تحت يكي از ابواب فقهي، اس
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اين نهادها را اسالمي تلقي كرد. هر نهادي، هر چند متشكل از اجزاء، كل واحدي است كه 
در رابطه با نهادهاي ديگر و در پيوند با مباني فلسفي و هدف آن نظام، از خصلت تركيبي 
ــام دنبال مي كند. ما  ــه اي را در تحقق اهداف آن نظ ــت و نقش يگان ــژه اي برخوردار اس وي
دانشگاهيان بايد اين خصلت هاي تركيبي و تبلور مباني و ارزش هاي غيراسالمي را در اين 
ويژگي ها و اهداف به دقت بررسي كنيم تا از خطر التقاط در تنظيم امور اقتصادي مسلمين 
محفوظ بمانيم. حتي مفاهيمي چون ارزش افزوده، توليد ملي، ثروت و فقر، متأثر از مباني 
ايدئولوژيك است و اسالمي و غير اسالمي دارد. بنابراين در اقتصاد اسالمي، بايد حسابداري 
ــالمي را تدوين كرد نه آنكه همان شاخص هايي كه رشد و  ــب با ارزش هاي اس ملي متناس

توسعه را در نظام سرمايه داري اندازه گيري مي كند در نظام اسالمي به كار گرفت.
ــت و اقتصاد و فرهنگ انكارناپذير است. اگر الگوي پيشرفت اقتصادي  روابط متقابل سياس
كشور، مبتني بر موازين الهي و احكام شرعي و تحت شمول اخالق اسالمي نباشد، نهايتاً 
ــوء خود قرار  ــدت تحت تأثير آثار س ــي و فرهنگي و اجتماعي ما را به ش نظام هاي سياس
ــالمي داشت كه در واقع همان واليت  ــي،حكومت اس خواهد داد. نمي توان به لحاظ سياس
فقه است بر كليه شئونات و مناسبات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي، اما در عين 
حال نهادهاي كليدي در نظام اقتصادي ما، به ويژه نهادهاي پولي و مالي، ملهم از دستگاه 
نظريه پردازي غرب باشد كه هدفي جز تكاثر بيشتر سرمايه براي سرمايه داران بزرگ، آن هم 
به قيمت تضعيف نسبي طبقات ضعيف و محروم جامعه، ندارد. اين نكته را بنده حدود 25 
ــال قبل در درس هاي خود در حوزه علميه تحت عنوان "اصالت وحي و تقليد از كينز"  س
بيان مي كردم. نمي توان در وجه اعتقادات و التزامات قلبي، متعبد به وحي و احكام شرعي 
ــيم، اما در حوزه نظريه پردازي و تنظيم امور اقتصادي مسلمين از كينز و ساموئلسون  باش
ــيم كه تعاليم و رهنمودهاي بانك جهاني و صندوق  و فريدمن تقليد كنيم و يا منتظر باش
بين المللي پول براي رشد و پيشرفت اقتصادي ابالغ شود و براي ما همچون قال الصادق ها 

و قال الباقرها و يا همتراز با فتاواي علماي بزرگ معتبر باشد.
هماهنگي بين التزامات قلبي مسلمين كه همانا تعبد به احكام الهي است و دستگاه تحليل 
ــتي تجزيه و تحليل كند كه داللت  اقتصادي كه بتواند مقوالت اقتصادي را چنان به درس
و توصيه هاي سياستي حاصل از آن هماهنگ با احكام فقهي باشد از اهم مسائل تئوريك 
در اقتصاد اسالمي است كه ماهيتاً از مقوالت دانشگاهي مي باشد. حدود 30 سال همكاري 
ــال كار فكري هزاران اقتصاددان در صدها  ــگاه در مقايسه با بيش از 250 س حوزه و دانش
ــالمي  ــان مي دهد كه هنوز بايد همتي مضاعف در مطالعات اقتصاد اس ــگاه غربي، نش دانش
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ــده است. عالوه بر  ــته ش ــت. اما بحمدا... در همين مدت كوتاه گام هاي بلندي برداش داش
تربيت دهها كارشناس  و صاحب نظر اقتصاد اسالمي در دانشگاه ها و حوزه هاي علميه كه هم 
ــور خدمت مي كنند، برنامه ريزي براي  ــي، پژوهشي و اجرايي كش اكنون در مراكز آموزش
تأسيس دوره دكتري فلسفه اقتصاد اسالمي با همكاري استادان حوزه و دانشگاه از آخرين 

دستاوردهاي قابل مالحظه اي است كه ان شاءا... به زودي فعال خواهد شد.
ــرفت  ــت در طرح ريزي و اجراي الگوهاي پيش ــگاه ها، حوزه هاي علميه و دول ــش دانش نق
ــت، اما به نظر مي رسد كه در حال حاضر  ــالمي ايراني حائز اهميت فراوان اس اقتصادِي اس
ــگاهي است. ذكر مثالي اين مسئوليت را  ــئوليت ها بر دوش ما اقتصاددانان دانش عمده مس
تبيين مي كند؛ بر اساس احكام فقهي، سلطه كفار بر مسلمين به هر درجه و ميزان و تحت 
هر شرايط و به هر رنگ و صورتي حرام است. سؤال مي كنيم كه عضويت ما در بانك جهاني 
يا صندوق بين المللي پول يا سازمان تجارت جهاني و اجراي توصيه ها و دستورالعمل هاي 
ــرمايه گذاري هاي خارجي، به ويژه در  ــتفاده از س ــوي اين نهادها و يا حتي اس صادره از س
بخش هاي استراتژيك اقتصاد كشور، آيا مصاديقي از سلطه كفار بر مسلمين نيست؟ پاسخ 
ــان از بانك جهاني، صندوق بين المللي پول،  ــؤال به چگونگي درك ما اقتصاددان به اين س
سازمان تجارت جهاني و ماهيت و آثار سرمايه گذاري هاي خارجي بستگي دارد، كه ماهيتاً از 
مقوالت دانشگاهي است. پيشنهاد بنده تقويت جدي دوره هاي آموزشي و پژوهشي اقتصاد 
ــت. با دلباختگي به نظريات اقتصادي شرق و غرب نمي توان  ــطح دكتري اس به ويژه در س
خود باوري داشت و از موضع استقالل فكري به طراحي الگوهاي پيشرفت اقتصادي مبتني 
بر موازين و احكام شرعي پرداخت. دانش آموختگان دوره دكتري ما بايستي عالوه بر تسلط 
ــعه اقتصادي و عملكرد نهادهاي مرتبط،  ــل به نظريات اقتصادي و الگوهاي رايج توس كام
بتوانند اين نظريات و الگوها را نقد كنند و ظهور مباني غير الهي آنها را در سياستگذاري هاي 
اقتصادي و حتي در تعاريف واژه ها، شاخص ها،  نظريات و الگوهاي اقتصادي با دقت تجزيه 

و تحليل نمايند.
در خاتمه عرايضم، اجماالً به سؤال سوم اشاره مي كنم كه منظور از قيد "ايراني" در الگوي 
پيشرفت اقتصادِي اسالمي ايراني و نقش اقتصاددانان و دولتمردان در اين خصوص چيست؟ 

به سه نكته اشاره مي كنم.

نكته اول- بعد از انقالب اسالمي، جمهوري ايران وارث اقتصادي شد كه به شدت وابسته 
ــتمر  ــه درآمدهاي نفتي بود و لذا تكيه بر واردات، مصرف زدگي، رفاه طلبي و افزايش مس ب
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ــدن بدنه دولت از ويژگي هاي اصلي آن به شمار مي رفت.  بودجه هاي دولتي و بزرگ تر ش
طبعاً افزايش نقدينگي، تورم و بيكاري آشكار و پنهان ثمرات چنين اقتصادي است. تفكر 
ــور و تقاضا براي  ــاي آن نيز در حول محور نگاه به خارج از كش ــعه اقتصادي و الگوه توس
ــرمايه گذاري خارجي خالصه مي شد. خروج از اين دام عقب ماندگي اقتصادي به لحاظ  س
ــوي اقتصاددانان دانشگاهي  ــت و همت مضاعفي را از س ــاده  اي نيس نظري كار چندان س
مي طلبد كه بيشتر مطالعه كنيم و تحقيقات دانشجويان اقتصاد را به تجزيه و تحليل اين 

مسائل و طراحي راهكارهاي مناسب براي خروج از اين وابستگي ها سوق دهيم.
ــتگي به درآمدهاي نفتي، اطمينان خاطر كاذبي را در  ــال وابس ــوي ديگر، ساليان س از س
ــت كه هر مشكل اقتصادي را مي توان با درآمدهاي نفتي  برخي دولتمردان ايجاد كرده اس
ــتفاده از درآمدهاي نفتي براي رفع معضالت اقتصادي، همچون  حل كرد، غافل از آنكه اس
داروي مسكن اعتيادآوري است كه ثمره اي جز وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي ندارد. 
ــياري از كارشناسان و يا حتي مديران دولتي  ــت كه بس اين نگرش، تا آنجا پيش رفته اس
ــرفت اقتصادي كااليي است كه مي توان آن را با دالرهاي نفتي  هنوز بر اين باورند كه پيش
از بازارهاي جهاني خريداري كرد. بايد به اين حقيقت توجه داشت كه كشورهاي خارجي 
براي ما پيشرفت به ارمغان نمي آورند. پيشرفت اقتصادي امري درون زاست  و بيش از آنكه 
از موضوعات كّمي باشد از مقوالت كيفي است كه مستلزم عزم و اراده ملي براي رسيدن به 
پيشرفت است. تعهد و مسئوليت پذيري همگان، به ويژه مديران ارشد دستگاه هاي دولتي 
و غير دولتي، در رفع موانع پيشرفت از يك سو و بستر سازي هاي مناسب براي پيشرفت از 
سوي ديگر، از شروط اساسي است. حتي بهترين اتومبيل ها در جاده هاي نامناسب سالم به 
مقصد نخواهند رسيد. تكيه دولت بر ملت و اعتماد ملي بر قابليت ها و توانايي هاي دولت در 
ــرفت اقتصادي  طراحي و اجراي صحيح برنامه هاي اقتصادي از اركان اصلي توفيق در پيش

مبتني بر موازين اسالمي و متناسب با مختصات اقتصاد ايران است.

ــرايط كنوني حاكم بر روابط بين الملل،  ــرفت اقتصادي، به ويژه تحت ش نكته دوم- پيش
ــالمي باشد، مستلزم فداكاري ها، جهادها و تحمل  خاصه اگر بخواهد مبتني بر موازين اس
ــي  و مصرف زدگي  و  ــغ و ترويج فرهنگ رفاه طلب ــت. به جاي تبلي ــارهاي اقتصادي اس فش
استفاده از آگهي هاي تبليغاتي مبتذل در گوشه و كنار شهر براي بازاريابي كاالهاي خارجي، 
ــر شهروندان كوفته مي شود و يا تخصيص حتي يك  كه همچون پتك هاي فرهنگي بر س
ــت  به كاالهاي نه چندان  ــل هاي آينده نيز هس ريال از درآمدهاي نفتي كه متعلق به نس
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ــيب پيشرفت اقتصادي را  ــگاهيان و دولتمردان بايد راه پر فراز و نش ضروري وارداتي، دانش
براي خانوارها و بنگاه هاي تجاري و صاحبان صنايع بزرگ و كوچك به روشني توضيح دهند 

و آنان را براي اصالح الگوي مصرف، تجارت و توليد آماده نمايند.

ــتراتژيك بودن الگوي پيشرفت اقتصادِي اسالمي  نكته سـوم و كالم آخر، در ضرورت اس
ــالمي ايران با تكيه بر ارزش هاي  ــم، جمهوري اس ــت. بعد از فروپاشي كمونيس ايراني اس
ــلطه سرمايه داري جهاني است. از اين  ــالمي تنها پرچمدار رويارويي با نظام غيرالهي س اس
رو كليه برنامه هاي اقتصادي ما، بايد جنبه استراتژيك داشته و همراه با آينده پژوهي باشد. 
ــالمي، هيچگاه فرصت آينده پژوهي و تفكر استراتژيك براي دانشگاهيان  قبل از انقالب اس
ــركت هاي نفتي خارجي هيچگاه در  ــان دولتي فراهم نبود. به عنوان مثال، ش و كارشناس
دانشكده نفت آبادان اجازه برگزاري دوره هاي مهندسي و مديريت مخازن نفتي را ندادند، 
ــتراتژيك است. بحمدا... بعد از انقالب اسالمي، با همت  زيرا مديريت مخازن از مقوالت اس
ــي و  ــويق وزارت نفت، هم اكنون دوره هاي دكتري مهندس ــگاهيان و حمايت و تش دانش

مديريت مخازن در اكثر دانشگاه هاي بزرگ كشور فعال است. 
ــتراتژيك كه براي پيشرفت اقتصادي كشور ضروري است پيش  يكي ديگر از مطالعات اس
بيني زماني است كه خالص درآمدهاي ارزي ما از صدور نفت و گاز به صفر ميل مي كند. 
با آنكه آن مقطع زماني چندان دور نيست اما به نظر مي رسد كه برنامه ريزي براي مقابله 

با شرايط ناشي از آن تا حدي دير شده است.
نمونه ديگري از توجه به مطالعات استراتژيك در دانشگاه ها، دوره دكتري اقتصاد نفت و گاز 
است كه بحمدا... براي اولين بار در خاور ميانه و شمال آفريقا در كشور ما تأسيس شده است 
تا ان شاء ا... نظام كارشناسي كشور براي پيوند زدن بخش نفت و گاز به اقتصاد ملي و محور 
قراردادن صنايع مرتبط با نفت و گاز به عنوان موتور محركه در الگوي پيشرفت اقتصادي 

كشور تقويت شود كه اين امر الزمه قطع وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي است.
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مقدمه اي بر الگوي توسعه اسالمي ايراني 
مصطفي سليمي فر*

چكيده
اين مقاله با هدف تبيين ضرورت طراحي يك الگوي توسعه اسالمي ايراني براي دست يابي 
ــور به توسعه (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي) به رشته تحرير در آمده است.  كش
ــعه در جهان، برخي  ــه اين منظور پس از ذكر مقدمه اي در باب مراحل تطور تفكر توس ب
ــت مرور شده اند. سپس مفهوم توسعه مورد  ــده اس از مطالعاتي كه در اين زمينه انجام ش
ــالمي و ايراني  ــت و در ادامه به بيان داليل ضرورت طراحي الگوي اس بحث قرار گرفته اس
توسعه پرداخته شده است. توجه به محوريت "عدالت"  در الگوي توسعه اسالمي ايراني و 
برخي كاركردهاي آن و الزامات حاكم بر اين الگو، موضوعى است كه در قسمت هاي بعدي 
اين مقاله به آن پرداخته شده است. نتيجه به دست آمده از  مقاله اين است كه به داليل 
ــعه اي است كه مولود جهان بيني اسالمي  ــور ما نيازمند داشتن الگوي توس متعددي كش
بوده، با ظرف "توسعه" كه كشور ايران مي باشد، سازگار باشد. در پايان برخي موانع فراروي 
كشور جهت عبور از وضعيت فعلي و رسيدن به وضعيت مطلوب مورد اشاره قرار گرفته اند. 

كليد واژه: الگو، اسالمي، ايراني، توسعه، عدالت، انسان، جهان بيني.

مقدمه
 برخورداري از زندگي در يك جامعه آرماني كه منزه از پديده هايي باشد كه مانع سعادت 
ــان (صرفنظر از اعتقادات مذهبي و يا مرامي او) مي شود، همواره يكي از آرزوها ي بشر  انس
در بلنداي اعصاري بوده است كه تجربه زندگي در اين كره خاكي را داشته است. اين آرزو 

Email: Mostafa@um.ac.ir  ،دانشيار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسي مشهد *
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ــتان، مدينه فاضله  ــكل مدينه فاضله افالطون، "اتوپيا1 " يا "ناكجا آباد" در يونان باس به ش
ابو نصر فارابي و يا جامعه آباد پر از عدل و داد در دين اسالم - و به خصوص مكتب انتظار در 
مذهب شيعه - و يا جامعه كمونيستي در مكتب ماركس و نيز در ادبيات ملل مختلف جهان 
ــت. اين آرزو به خاطر آن است كه انسان هيچگاه از شرايط حاكم بر  ــهود اس به خوبي مش
زندگي فردي و اجتماعي خود راضي و خشنود نبوده است و همواره در تالش براي ساختن 
جامعه اي بوده است كه به آرمان هايش نزديك تر باشد. اين تالش زماني به شكل كاوش 
در دل زمين، فرو رفتن در اعماق درياها و سير در فضا نمود پيدا كرده است و در برهه هايي 
ــته اند،  ــاختن جامعه ايده آلش باز مي داش ــاني كه او را از س از تاريخ به صورت مبارزه با كس
عينيت مي يافته است. وقوع دهها نهضت آزاديبخش و عدالت طلبانه در طي قرون متمادي، 
مصاديقي از تالش انسان براي تحقق جامعه آرماني اش بوده است. مي توان گفت كه انسان 
به طور مداوم از يك طرف در فكر افزايش دانش خود از جهان هستي و به كارگيري آن در 
ــرايط زندگي فردي و جمعي خودبوده است- همان چيزي كه مي توان در  جهت بهبود ش
ــت يابي به فناوري ناميد- و از ديگر سو، دغدغه بهره مندي همه انسان ها  كليت خود، دس
و جوامع از اين دستاوردها را داشته است- همان چيزي كه آن را "عدالت" تصور مي كرده 
ــت. اين تالش ها و جدال ها در طول تاريخ اشكال متفاوتي به خود گرفته و هر چه بشر  اس
ــود، آرمان هاي وي مدون تر شده و به شكل علمي تري ارائه  به زمان حال نزديك تر مي ش

شده اند. 
 انقالب صنعتي انگلستان كه در نيمه قرن هفدهم اتفاق افتاد و بعد ها به ساير كشورهاي 
غربي و آمريكاي شمالي تسري يافت، اين كشور ها را در موضع برتري نسبت به كشورهايي 
ــاس يك  ــينه برتري نيز برخوردار بودند، قرار داد. به عنوان مثال، بر اس كه از تمدن و پيش
برآورد، كشورهاي اروپاي غربي كه در سال اول ميالدي فقط 10,8 درصد از توليد ناخالص 
 WGDP را توليد مي كرده اند، سهم خود را به 20,3 درصد از (WGDP)داخلي جهاني
در سال 2001 افزايش دادند. در مقابل سهم قاره آسيا از 75,1 درصد در ابتداي دوره مورد 
ــرد(Madison, 2003:23-45). قدرت روز افزون  ــث، به 30,9 درصد در 2001 كاهش پيدا ك بح
صنعتي و اقتصادي اين كشورها موجبات تسلط آنها را بر ساير ملل در اقصي نقاط جهان 
فراهم آورد. اين تسلط كه در اغلب موارد با اشغال نظامي كشورهاي تحت سلطه همراه بود، 
منافع اقتصادي فراواني را براي كشورهاي استعمارگر ايجاد كرد كه از آن جمله مي توان به 
ــورهاي تحت سلطه از يك سو و ايجاد بازار مصرف براي كاالهاي  غارت منابع طبيعي كش
1- Utopia.
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صنعتي رو به تزايد كشورهاي سلطه گر از سوى ديگر اشاره كرد. اين شرايط رشد اقتصادي 
ــاس برخي از برآوردها،  ــان آورد، به گونه اي كه بر اس ــورها به ارمغ ــداري را در اين كش پاي
ــورهاي مورد بحث از متوسط رشد اقتصادي دو درصد و رشد درآمد سرانه يك درصد  كش
در طي دو قرن گذشته برخوردار بوده اند و لذا توانسته اند سطح برخورداري هاي اقتصادي- 

اجتماعي مردم خود را به طور روز افزوني بهبود بخشند.
ــورهاي مسلط جهاني، موجبات ضعف آنهارا    وقوع جنگ هاي جهاني اول و دوم بين كش
ــراه افزايش آگاهي  ــم كرد. اين وضعيت، به هم ــته به خود  فراه ــورهاي وابس در اداره كش
ــلطه موجب شد كه نهضت هاي آزاديبخش در اغلب اين كشورها شكل  هاي ملل تحت س
گرفته، مبارزات آنها عليه اشغال كشورهاي شان اوج بگيرد و در نهايت به استقالل سياسي 
ــورهاي مذكور در قرن بيستم منجر شود. تشكيل حكومت هاي ملي در اين كشورها  كش
و اوضاع نابسامان اقتصادي، رهبران اين كشورها را به فكر چاره انداخت. وجود كشورهاي 
پيشرفته به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فناوري، داليل قانع كننده اي براي كشورهاي تازه به 
استقالل رسيده براي پيروي از تجربيات كشورهاي غربي بود. به طور طبيعي، نظريه پردازان 
ــد براي  ــعه اقتصادي گفته ش ــد و توس اقتصادي غربي نظرياتي را كه به آنها نظريات رش
ــور در طي  حدود يك قرن  ــورها ارائه نمودند.  نظريات مذك ــرفت اقتصادي اين كش پيش
ــود. ادبيات مذكور  ــعه اقتصادي گفته مي ش ــكل دادند كه به آن ادبيات توس ادبياتي را ش
ــعه صرفا به  ــت. در ابتدا توجه اقتصاد دانان توس ــبتا متمايز را تجربه كرده اس پنج دوره نس
ــد اقتصادي مترادف فرض مي شد. نظريات  ــعه با رش ــد اقتصادي معطوف بود و توس رش
ــتو، طرح مارشال، و مدل رشد هارود- دومار از جمله نظريات مربوط به  ــد مراحل روس رش
ــعه اقتصادي بودند. بعدها برخي از اقتصاد دانان به نتايج حاصل  اين مرحله از تفكرات توس
ــعه در كشورهاي توسعه نيافته انتقاد كرده و  ــد انگارانه توس از به كارگيري ديدگاه هاي رش
به گونه اي مالحظات اجتماعي را از ضروريات توسعه قلمداد كردند. اين ديدگاه كه بيشتر 
ــعه را همراهي رشد و  ــيرز و پل باران بود، توس ــاختارگراياني مانند دادلي س متعلق به س
تغييرات اجتماعي مي دانست. شايد بتوان كمال اين ديدگاه را غلبه تغييرات اجتماعي بر 
پيشرفت هاي صرفا اقتصادي در فرايند توسعه از نظر اين اقتصاددانان ناميد، آنجا كه به قول 
دادلي سيرز1، فرايندي راكه در آن نابرابري، فقر و بيكاري كاهش نيابد به سختي مي توان 
ــعه ناميد. در چهارمين مرحله از نظريات توسعه، توجه به انسان به عنوان  يك فرايند توس
ــعه قرار گرفت و بحث  ــعه در كانون توجه اقتصاد دانان توس محور و بهره بردار اصلي توس
1. Dudly Seers.
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توسعه انساني توسط اقتصاددان هايي مانند  محبوب الحق پاكستاني و آمار تياسن و رانيس 
مطرح شد. در آخرين مرحله از تكامل تفكر توسعه اقتصادي، نظرات اقتصاددانان به توسعه 
ــتم ابتدا توسط مكتب رم در حمايت از  ــد. اين ديدگاه در اواخر قرن بيس پايدار معطوف ش
محيط زيست، مطرح و سپس توسط ديگران به ابعاد اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي 
ــد. با اين وجود درك يكساني از مفهوم توسعه پايدار در بين نظريه پردازان  تعميم داده ش
مربوط وجود ندارد و به همين دليل از ناحيه برخي از اقتصاددانان و متفكران اجتماعي مورد 
ــال 1987 توسط كميسيون  ــمي كه در س انتقاد قرار گرفت، تا اين كه در يك تعريف رس
ــعه(WCED)1 از كميسيون هاي زير نظر سازمان ملل ارائه  ــت و توس جهاني محيط زيس
شد، توسعه پايدار به توسعه اي اطالق شد كه "نسل هاي آتي حداقل به اندازه نسل فعلي از 

امكانات زندگي بهره مند باشند" (قوش، 2006).
ــته كه از يك منظر  ــر گذاش ــت س تحوالت اقتصادي در دنياي واقعي نيز دوره هايي را پش
ــه تعبيري اقتصاد  ــاورزي، صنعتي و فرا صنعتي (كه ب ــا  را به دوره هاي كش ــوان آنه مي ت
دانايي محور گفته مي شود) تقسيم نمود. به اعتقاد تعدادي از اقتصاددانان معاصر، اقتصاد در 
دوره جديد از جهت سهم دانش در اقتصاد،  محرك رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال و توزيع 
ــد، به گونه اي كه عده اي را متقاعدكرده  ثروت، به كلي با دوره هاي قبلي متفاوت مي باش

كه اين اقتصاد را اقتصاد جديد بنامند.

مروري بر برخي مطالعات انجام شده
ــور، مدت زيادي نمي گذرد، در  ــعه در كش ــالمي ايراني توس از زمان طرح بحث الگوي اس
نتيجه هنوز ادبيات زيادي در مورد آن ايجاد نشده است. اما انتظار مي رود با طرح گسترده 
ــه هاي راهبردي، انديشمندان و صاحب  ــتين نشست انديش موضوع در پي برگزاري نخس
ــاعي زيادي را براي توليد دانش در اين زمينه به  ــته هاي علمي مختلف، مس نظران در رش
ــور پيرامون اين موضوع انجام  كار بندند. با اين وجود، كارهايي در داخل و يا در خارج كش
شده است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شود. پايا(1388: 60-31) در مقاله اي با 
عنوان " آيا الگوي توسعه  ايراني اسالمي دست يافتني است؟"  مي نويسد: علم و تكنولوژي 
ــبكه هاي معنايي- مفهومي كه واقعيت را براي افراد  ــاخته آدمي هستند. هر دو با ش بر س
معنادار مي سازند، ارتباط نزديك دارند و به آنها متكي اند. در كنار اين شباهت هاي اساسي، 
اين دو برساخته، از جهات مختلفي با يكديگر تفاوت دارند. علم به نيازهاي معرفتي آدمي 
1 . The World Commission on Environment and Development.
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پاسخ مي گويد، در حالي كه تكنولوژي، از سويي پاسخگوي نيازهاي غير معرفتي آدميان، 
ــهيل فعاليت علم، يعني تسهيل پاسخگويي به نيازهاي  ــويي ابزاري است براي تس و از س
معرفتي، گرچه علم مستقيما" چنين نيازي را بر طرف نمي كند(ص:35). وي سپس نتيجه 
ــعه، در زمره تكنولوژي بوده و همه تكنولوژي ها به ظرف و  مي گيرد كه همه الگوهاي توس
ــاس بوده و در بر دارنده ارزش هايي هستند كه طراحان و  زمينه اي كه به كار مي روند، حس
ــد كه تدوين يك الگوي اسالمي  ــپس مي نويس كاربران در آنها به وديعه مي گذارند. او س
ايراني توسعه به مثابه يك تكنولوژي بومي بوده و به فرض كارآيي و طراحي عقالني داشتن، 
ــورها تفاوت چنداني  ــاير كش به جز در برخي جزئيات با دامنه محدود، با الگوي كارآمد س
نخواهد داشت. بنا براين از نظر وي ايده الگوي ايراني اسالمي توسعه بيشتر يك بحث زباني 

است تا يك جنبه واقعي. 
به نظر مي رسد ديدگاه وي از ابعاد مختلف قابل تأمل و نقد مي باشد.  همان طور كه گفته 
شد، طبق تعريف الگوي توسعه دو ماموريت را برعهده دارد، اولين وظيفه آن تعيين سمت 
وسو و چشم اندازي است كه قرار است يك جامعه فرضي در پايان دوره تعيين شده به آن 
ــود. از اين جهت الگوي مورد بحث از جنس تكنولوژي  ــد و يا حداقل به آن نزديك ش برس
ــي به عهده دارد و  ــهيل گري ندارد، بلكه خود نقش معرفت ــد بود، چرا كه نقش تس نخواه
نيازهاي معرفتي انسان را برآورده مي كند و لذا، از اين حيث در زمره علم قابل طبقه بندي 
است. يعني اين كه الگو، معرفت الزم براي تعيين و شناسايي مقصد نهايي را براي انسان به 
ارمغان مي آورد. اين كه غايت آمال انسان دست يابي به مصرف انبوه و برخورداري از رفاه 
مادي است يا افق بلندتري هم وجود دارد و آن افق بلند تر چيست؟ و اين كه انسان مسئول 
است و يا آزاد و رها؟، از اموري است كه الگو بايد به آن پاسخ دهد. وي در جايي ديگر مي 
ــب تكنولوژي مي توان الگوهاي موجود را بومي نمود. اما تاريخ  گويد با "تنظيمات" مناس
توسعه كشورهاي در حال توسعه نشان از تجربه هاي نا موفق  وام گيري از الگوهاي وارداتي 
است. به عبارت ديگر، علت اين كه مدل هاي توسعه مارشال، روستو، هارود - دومار وغيره 
ــنگتني نتوانسته است توسعه نيافتگي  و در دهه هاي اخير مدل هاي مبتني بر اجماع واش
حتي به مفهوم غربي آن را از چهره اين كشورها بزدايد، چيست؟ آيا اشكال در "تنظيمات" 
مناسب بوده است يا اين كه الگوهاي توسعه قابليت تعميم در جغرافيا و زمان  ديگري را 
ندارند؟ نامبرده بر فراگيري و قابليت عام داشتن الگوي توسعه تاكيد دارد(همان، ص 56) 
و اين ويژگي را براي توفيق الگو ضروري مي داند، تا آنجا كه از مقاله وي بر مي آيد دليل 
اين تاكيد را مفيد بودن الگو ذكر كرده است، در حالي كه با توجه به آن چه در باال گفته شد، 
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ــت كه يك الگوي اسالمي  ضرورتي بر اين امر وجود ندارد. آنچه كه انتظار مي رود اين اس
ــورهاي اسالمي و از بعد معنوي گرا بودن آن  ــعه از بعد اسالميت آن براي كش ايراني توس
ــد. وي در جاي ديگري از مقاله  ــتند، مفيد باش براي جامعه هايي كه به دنبال معنويت هس
خود اظهار مي دارد به جاي ابداع دوباره چرخ، با بهره گيري از تجربه هاي ديگران مي توان 
ــوا توفيق پيدا كرد و براي انجام تنظيمات  ــتيابي به برنامه هاي پر محت به جهش هاي دس
مناسب براي انطباق آگاهانه و هوشمندانه آن تجربه ها، ضمن نياز به سطح بااليي از دانايي 
و مهارت، تركيب هوشمندانه دانش متخصصان داخلي با تجربه هاي ديگران احيانا" مي تواند 
به توليد الگوهايي منجر شود كه نه تنها در سطح محلي و ملي كه در ترازهاي منطقه اي و 
بين المللي نيز استفاده شوند(ص:56). اكنون اين سوال پيش مي آيد كه اگر الگوهاي توسعه 
قابليت تعميم داشته و عام هستند، چه نيازي به استفاده از دانش متخصصان داخلي است؟ 
ــازان  به عبارت ديگر، مي توان داده هاي محلي و ملي را در اختيار نظريه پردازان و مدل س
ــب را انجام دهند، همان طور كه  ــت تا " تنظيمات" مناس خارجي قرار داد و از آنها خواس
ــازندگان اتومبيل بنز تنظيمات مناسب را روي اين اتومبيل مي توانند انجام دهند تا در  س
قطب شمال از كارايي الزم برخوردار باشد. و نكته آخر اين كه اگر با انجام تالش هاي مذكور 
در باال " احيانا" الگوي كارآمدي توليد نشد، چه بايد كرد؟ تجربه بيش از شصت سال برنامه 
ــاده انگار ي هايي مشابه توصيه هاي مقاله  ــعه در كشور كه به نظر مي رسد با س ريزي توس

مذكور انجام شده است، متاسفانه از توفيق زيادي در اين راستا حكايت نمي كند. 
ــعة اسالمي با رويكرد نيروي انساني» مفهوم،  زراء نژاد (1387) در مقاله اي با عنوان «توس
ــكيل دهنده، تئوري هاي توسعة اسالمي را به سه زير مجموعة معارف  روش و عناصر تش
اسالمي (ماهيتا") غير توسعه اي، معارف توسعه اي و معارف مشترك بين اسالم و توسعه 

تقسيم كرده است.
ــعة اسالمي مي توانند با استفاده از تمامي اعضاء زير  ــت كه تئوري هاي توس وي معتقد اس
ــترك و برخي از عناصر مجموعه معارف توسعه اي با توجه به حاكميت كلي  مجموعه مش
مباني رفتاري مورد نظر اسالم (برگرفته از مجموعه معارف اسالمي) طراحي و تدوين شوند. 
ــه مجموعه اشاره مي كند. معارف غير توسعه اي عمدتا  ــپس به مثال هايي از اين س وي س
شامل معارفي مي شوند كه به عبادات مربوط مي شوند (مانند: اقيموا الصاله. انعام آيه 72). 
ــالمي به آن تصريح نشده است، مانند اين گزاره كه:  ــعه اي كه در معارف اس مجموعه توس
براي رسيدن به توسعه بايد دكترين اقتصاد مختلط را به كار گرفت (لوئيس: 1984). زير 
ــترك از عناصري تشكيل شده كه بين اسالم و توسعه مشترك است، مانند:  مجموعة مش
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ــراء، آيه 70، سوره بقره، آيه 29، سوره  ــان هدف غايي و وسيلة توسعه است (سوره اس انس
ــت تمام اعضاء زير مجموعه ها به عنوان  ــه، آيه 13؛ هاربين، 1978). وي معتقد اس مجادل
عناصر سازندة تئوري هاي اسالمي مورد استفاده قرار مي گيرند و با توجه به اقتضائات تدوين 
ــق و نتايج آنها به صورت  ــي، به صورت مجموعه منظمي از معارف كه حقاي ــات علم نظري
فرضيه ها و قوانين عمومي قابل آزمون و نقد پذير باشند، تدوين مي شوند. (مجموعه مقاالت 

همايش اقتصاد اسالمي و توسعه: 54-72).
ــور هاي  ــالمي و عملكرد كش ــعه اس ــكاف توس   دادگر (1387) در مقاله اي با عنوان: «ش
ــعه  ــد عليرغم اين كه گروهي از منتقدان عقيده دارند كه علت توس ــلمان» مي نويس مس
ــت، علل توسعه نيافتگي  ــالمي، توجه و تفكر ديني و اسالمي اس ــور هاي اس نيافتگي كش
ــه و كاركرد شهروندان، دولت مردان و عالمان آنها ارتباط  ــور هاي  عمدتا به انديش اين كش
ــرد جامعه و حكومت  ــت كه كارك ــالمي. وي معتقد اس ــه به آموزه هاي ديني و اس دارد، ن
ــپس با ذكر مواردي از  ــعه موفق اسالمي است. او س ــالم نمونه اي تجربي از توس صدر اس
ــعه مانند هيگينز، استيگليتز و ديگران در مورد جهان شمول  ديدگاه هاي اقتصاد دانان توس
نبودن تئوري هاي توسعه و مفيد نبودن نظريات توسعه كشور هاي پيشرفته براي كشور هاي 
در حال توسعه، به ضرورت تدوين تئوري هاي بومي توسعه كه به اعتقاد وي، تئوري هاي 
ديني و اسالمي زير مجموعه آن هستند، مي پردازد. دادگر در جاي ديگري از مقاله خود مي 
نويسد حتي اگر بنا به نظر تقليل گرايان ثابت شود كه رشته اي به نام علم اقتصاد اسالمي 
وجود ندارد و تنها مكتب و نظام اقتصادي براي دين قابل تصور باشد، مي توان ادعا و ثابت 
ــالم به طور خاص  ــعه اقتصادي از منظر دين و اس كرد كه ابعاد وچارچوب هايي براي توس
وجود دارد كه با چارچوب هاي مشابه در اقتصاد متعارف قابل رقابت است. وي بر اين باور 
ــعه در خود اقتصاد متعارف نيز خاستگاهي نهادي و هنجاري دارد و  ــت كه مقوله توس اس

آموزه هاي ديني و اسالمي مملو از گزاره هاي مربوطه است. 
چپرا در كتاب خود با عنوان «اسالم و توسعه اقتصادي» (چپرا، 1993 ) ضمن طرح ادعاي 
ــكوالر در پاي بندي توسعه توام با عدالت بدون توجه به توسعه اخالقي، فرضيه  جوامع س
اصلي خود را چنين مطرح مي كند كه توسعه مادي همراه با عدالت بدون تكامل معنويت 
ــت. چرا كه به اعتقاد وي توسعه همراه با عدالت نيازمند استفاده كارآ و عادالنه  ممكن نيس
ــت و عدالت و كارآيي بدون وجود معنويت در تعقيب اهداف اقتصادي نه  از همه منابع اس

تعريف شده است و نه عملي خواهد بود (ص47). 
ــد: كشور هاي اسالمي تا كنون سعي كرده اند  وي در بخش ديگري از كتاب خود مي نويس
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ــعه يافته غربي را بر گزينند. اقتصاد  ــعه ارائه شده توسط كشور هاي توس راهبرد هاي توس
ــكوالر و  ــور ها هويت مختص به خود ندارد و در چهارچوب تفكرات س ــعه در اين كش توس
ديدگاه هاي اين جهاني آنها، در قالب هر دو نظام بازار و سوسياليسم به وجود آمده است و 
ــت كه مشكالت آنها بيشتر شده و به اهداف مورد نظر دست پيدا نكرده  به همين دليل اس
اند، چراكه اجراي راهبرد هاي غربي توسط مسلمانان آنان را به مراتب از اهداف مورد نظر 
دورتر و دورتر مي كند (ص50).  چپرا سپس با طرح اين سوال كه آيا سكوالريسم مي تواند 
ــعه عادالنه را فراهم كند، به نقد اين جهان بيني از ابعاد مختلف پرداخته و  موجبات توس
در ادامه، راهبرد اسالمي كه از ديدگاه وي داراي چهار جزء مهم به صورت زير مي باشد را 

مطرح مي كند:
ــاختار اجتماعي-اقتصادي  ــش عادالنه مطالبات اضافي 2) انگيزش 3) تجديد س 1) پاالي
ــخصي خود را  ــت ارزش هاي اخالقي، به گونه اي كه افراد تامين منافع ش ــق تقوي از طري
ــد. 4) نقش دولت، به اين  ــدوده رفاه اجتماعي و ثبات اقتصادي مقدور بدانن ــا در مح صرف
ــا كند. البته اين نقش از  ــد نقش مثبت و هدفمندي را در اقتصاد ايف ــي كه دولت باي معن
نوعي كه دولت ها در اتحاد جماهير شوروي، چين و ساير كشور هاي بلوك كمونيستي ايفا 
ــالمي، فراهم آوردن محيط  كردند، نخواهد بود، بلكه از طريق نهادينه كردن ارزش هاي اس
ــاز به انجام مي رسد. عرب  ــعه مناسب نهاد هاي بستر س ــالم و توس اجتماعي- اقتصادي س
اسدي(455:1387 به نقل از پهلوان، 1378: 144) مي نويسد برنامه توسعه ملي بر خالف 
ــد، امري است فرهنگي. چنانچه  ــط برنامه ريزان اقتصادي تصور مي ش آن چه تاكنون توس
برنامه توسعه ملي بدون نگرش فرهنگي تنظيم گردد يا روشن تر بگوييم اگر فرهنگ جوهر 
ــد، نه مي توان سخني از توسعه به ميان آورد و نه اصوال به توسعه  ــعه ملي نباش برنامه توس
دروني دست يافت. وي ضمن مروري بر توانمندي اسالم براي سعادتمند نمودن بشر، تاكيد 
ــت تا از  ــده اس مي كند كه غفلت ما از اين توانايي و توجه صرف به بعد عبادي آن باعث ش
منبعي عظيم براي ارائه الگوهاي  مناسب جهت توسعه عدالت محور غفلت كرده و دست ما 
در ارائه راه كار خالي باشد. وي در ادامه مي نويسد در نتيجه عدم خود باوري و توجه صرف 
به الگوهاي غربي به جايي رسيده ايم كه حتي توسعه عدالت محور را نيز براساس الگوهاي 
ــاس آموزه هاي ديني نسبت به  غيربومي مورد توجه قرار مي دهيم، در حالي كه بايد بر اس
طراحي الگوي مناسب اقدام كرده و در مسير كار اشكاالت احتمالي آن را بر طرف نماييم. 
عادلي(1388) در كتابي كه به همت معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور منتشر 
ــخنان و رهنمود هاي رهبري در بحث الگوي اسالمي ايراني  ــت به گردآوري س ــده اس ش
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ــت كه جهان بيني و بينش  ــي از اين كتاب آمده اس ــت. در بخش ــرفت پرداخته اس پيش
اسالمي پنج نقطه(ركن) مهم دارد كه عبارتند از: 1- توحيد 2- تكريم تكويني و تشريعي 
ــتعداد بي پايان كمال  ــان محوري) 3- تداوم حيات پس از مرگ(معاد) 4- اس انسان(انس
ــان 5- حركت جريان عالم به سمت حاكميت حق، كه بايستي الگوي اسالمي  جويي انس
ايراني پيشرفت بر مبناي آنها صورت گيرد. وظايف معتقدين به مباني اسالمي چنين آمده 
ــموات و االرض)-  هدف گرفتن تعالي انسان،  ــت: عبوديت خداوند(يسبح له ما في الس اس
تعالي خود و ديگران( تعالي فكري، روحي، اجتماعي و سياسي- يعني تعالي جامعه و تعالي 
اقتصادي)-  ترجيح فالح و رستگاري اخروي بر سود دنيوي- مجاهدت و تالش  و مبارزه 

- اميد به پيروزي در همه شرايط.

مفهوم توسعه
ــعه با مشخصات گفته شده در  ــد اولين نكته در بحث طراحي الگوي توس  به نظر مي رس
ــعه يافته است. با وجود گذشت يك قرن  ــعه و جامعه توس باال،  توافق در مورد مفهوم توس
ــورد بحث در باال، هنوز  ــعه اقتصادي و طي مراحل پنج گانه م ــكل گيري ادبيات توس از ش
ــوال باقي است كه مفهوم واقعي توسعه چيست و جامعه توسعه يافته چه جامعه اي  اين س
ــعه حتي در بين نظريه پردازان  ــت ؟ بايد اذعان كرد كه اجماعي در مورد مفهوم توس اس
ــعه در طي  ــورهاي اروپايي و آمريكايي، وجود ندارد. تطور نظريه هاي توس ــعه در كش توس
كمتر از يك قرن از پيدايش نظريه هاي توسعه، دليلي بر اين مدعاست. در بيان عده اي از 
نظريه پردازان، توسعه عبارت است از پيشرفت همراه با تغييرات مثبت اجتماعي(مانند نظم 
ــاركت پذيري، انضباط اجتماعي، خرد گرايي و غيره). رانيس(2007 ) توسعه  پذيري، مش
انساني را " فرايند گسترش انتخاب هاي مردم" ذكر مي كند. كميسيون جهاني توسعه و 
محيط زيست(WCED) به تعريف توسعه پايدار مي پردازد و آن را برخورداري نسل هاي 

آتي از رفاهي حداقل به اندازه نسل فعلي مي داند(باربير، 2006). 
ــود كه آيا مي توان با حفظ تعريف هاي ارائه شده از توسعه،  ــوال مطرح مي ش اكنون  اين س
ــورهاي صنعتي، به طراحي الگوي  ــاني و توسعه پايدار در كش ــعه انس حتي با عناوين توس
ــخ بايد گفت كه اگر بار ارزشي ” توسعه“ حفظ  ــالمي ايراني پرداخت؟ در پاس ــعه اس توس
ــالمي ايراني آن صرفا يك بحث كالمي خواهد بود.  ــود، در آن صورت بحث الگوي اس ش
ــاس فلسفه خلقت جهان يعني جهان بيني، نظام معارف اسالمي منبعث از  لذا، بايد بر اس
ــان در جهان، هدف خلقت انسان، زندگي  ــالم به انسان، مسئوليت انس آن، نگاه مكتب اس
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ــعه را تعريف كنيم. البته  ــان و نيازهاي مادي و معنوي او، مفهوم توس دنيوي و اخروي انس
ــعه" به تنهايي به كار نمي رود، بلكه همواره با يك ظرف مكاني،  از آنجا كه معموال " توس
انساني همراه مي باشد، مانند جامعه توسعه يافته و يا انسان توسعه يافته، شايد بهتر باشد 
به تعريف جامعه توسعه يافته بپردازيم. به نظر ما جامعه توسعه يافته، جامعه اي است آزاد 
از فقر و بي عدالتي و بستر ساز تحقق قابليت هاي فطري(فطرت اهللا) انسان. در اين تعريف 
ــو ضرورت هاي اجتماعي - اقتصادي توسعه از منظر اسالم كه تحقق عدالت(اعم  از يك س
از عدالت توزيعي، عدالت در فرصت هاي اشتغال و كسب درآمد و...) در جامعه مي باشد و 
ــت  نيز برخورداري از يك اقتصاد توليد كننده ثروت كه مردم خود را از فقر نجات داده اس
ــو، به ابعاد  ــر از جامعه را دارد، مورد تاكيد قرار مي گيرد و از ديگر س ــي زدودن فق و تواناي
ــان كه در آموزه هاي ديني بارها از آن ياد شده است، توجه  ــتگاري انس معنوي و هدف رس
شده است. ضمن اين كه به مسئوليت هاي متقابل انسان ها در كمك به يكديگر در مسير 

تعالي معطوف است.

 ضرورت اسالمي بودن الگوي توسعه
 بر اساس يكي از ديدگاه هاي موجود، يك الگو به منظور پاسخ گويي به سواالت:" به كجا" و 
"چگونه" طراحي مي شود. بنا بر اين ماموريت يك الگو  از نوع "هنجاري" است. لذا انتظار 
مي رود هر الگويي مبتني بر يك نظريه باشد، كه آن نظريه نيز خود منبعث از يك جهان 
بيني خواهد بود. بنابراين الگوهاي موجود توسعه نيز خاستگاه شان نظريات موجود در اين 

باب مي باشد. نظريات توسعه نيز به نوبه خود منبعث از:
جهان بيني- 1
نوع نگاه به انسان- 2
هدف از خلقت انسان- 3

مي باشند. از آن جا كه مكاتب فكري مختلف در اين سه مقوله با يكديگر اختالف نظر دارند، 
لذا هر كدام از آنها منتج به نظريات توسعه و در نتيجه الگوهاي توسعه متفاوت مي شوند. 

نمودار(1) فرايند استخراج يك الگوي توسعه را نشان مي دهد.
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نمودار(1) فرايند استخراج مدل و برنامه هاي توسعه

منبع: يافته هاي نگارنده
مكاتب غربي عمدتا جهان بيني مادي و سكوالر داشته و براي جهان هدف و غايتي متصور 
نيستند، به انسان شناسي از نوع اومانيستي رسيده و هدف خلقت انسان را برخورداري از 
ــود را براي نيل به اين هدف به كار  ــر رفاه ممكن مي دانند. بنا براين تمام تالش خ حداكث
مي گيرند. حتي در بحث توسعه انساني كه شاخص هايي مانند اميد به زندگي و سطح سواد 
ــرانه ملحوظ كرده اند، از مسائل مهمي مانند آزادي، امنيت، توزيع  ــاخص درآمد س را با ش
درآمد(عدالت) و معنويت غفلت شده است. و دغدغه نظريه پردازان آن و به تعداد سال هاي 
انتظاري عمر انسان وسطح برخورداري هاي مادي او محدود مي شود، گرچه اين مرحله از 
تفكرات توسعه، پيشرفت قابل توجهي نسبت به ديدگاه هاي پيشينيان آنها به شمار مي رود. 
توسعه پايدار نيز كه آخرين ويرايش نظريه هاي توسعه در دنياي غرب است، در مقايسه با 
نظريه توسعه انساني فقط يك گام به جلو بوده است. در اين نظريه به عدالت توزيعي بين 
نسلي، حفظ محيط زيست و توزيع درآمد توجه شده، اما همچنان افق پرواز انسان به اندازه 
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سقف زندگي اين جهاني اوست. 

ــالم خلقت جهان را هدفمند دانسته و براي آن غايتي متصور است. به همين  در مقابل، اس
ــان آفريده نشده است كه فقط از مواهب دنيوي بهره مند شود،  ترتيب، در اين مكتب انس
بلكه انسان براي عبادت خداوند خلق شده است، "و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون"و 
براي جانشيني خدا در زمين" اني جاعل في االرض خليفه". لذا از منظر اسالم، انسان يك 
ــت كه بيهوده آفريده شده باشد، چراكه مي فرمايد:" افحسبتم انما  موجود آزاد و رها نيس

خلقناكم عبثا و انكم الينا ال ترجعون". 
از آيات باال چنين بر مي آيد كه انسان نه تنها بر اساس نقشه و طرحي آفريده شده است، 
ــمند تر از محدوده تنگ  ــيع تر و ارزش ــيار وس بلكه افقي كه در فراروي وي وجود دارد بس
زندگي اين جهاني اوست، كه " الدنيا مزرعه االخره"؛ دنيا كشت زار آخرت است. به عبارت 
ديگر، دنيا محل سرمايه گذاري است، سرمايه گذاري در پروژه هايي كه محصول حقيقي آن 
ــت، بلكه فرصت پرورش فضائل  و محصول تمام وكمال آن در اين دنيا به بار نخواهد نشس
ــت كه خداوند براي بهره مندي انسان در زندگي آن  ــاني و استعدادهايي اس اخالقي و انس

جهاني قرار داده است. اين دنيا نقطه شروع و پايان زندگي انسان نيست.
اگر اين نگاه به انسان در اسالم را بپذيريم، انتظار مي رود كه الگوي توسعه اي كه طراحي مي 
كنيم بستر ساز دستيابي انسان به افقي به بلنداي ابديت باشد و در اين راستا ايفاي نقش 
نمايد. پر واضح است كه اين الگو با الگوهايي كه برد پرواز انسان را زندگي بسيار محدود اين 
ــاس متفاوت است. بنابراين، اين دو الگو در هدف گذاري توسعه  دنيا تصور مي كنند، از اس
ــتند. ممكن است اين سوال پيش آيد كه  ــمت و سوي توسعه از يكديگر جدا هس و در س
برخورداري از يك زندگي شرافتمند و مواهب دنيوي مانند درآمد مكفي، فكر و جسم سالم، 
محيط پاك و زيبا، انسان هاي تحصيل كرده كه الگوهاي متداول توسعه به دنبال كسب آنها 
براي انسانها هستند، در الگوي اسالمي توسعه مذموم است يا پسنديده؟ در پاسخ بايد گفت 
كه بر اساس آموزه هاي اسالمي، بدون شك نه تنها كسب اين نوع بهره مندي ها نيكو تلقي 
مي شود، بلكه مورد سفارش اسالم نيز قرار دارد. به عنوان مثال، روايات زيادي در ارزشمند 
بودن تالش مرد براي تامين زندگي افراد خانواده اش وجود دارد، تا حدي كه مي فرمايد: 
ــي كه به دست خويش به كسب بپردازد، دوست خداوند است1. و يادر جاي ديگر مي  كس
گويد اگر كسي در تامين معاش خانواده خود كشته شود، اجر جهاد در راه خدا را داشته و 

1. الكاسب من يده خليل اهللا(نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، حديث 2190، صفحه 464، چاپ پانزدهم، انتشارات 
جاويدان، 1360). در حديث ديگر مي فرمايد: ان اهللا تعالي كتب عليكم اسعي فاسعوا( همانا خداوند تالش و كوشش را بر 

شما مقرر داشته است، پس بكوشيد). همان، حديث 709، ص 144.
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شهيد محسوب مي شود. سيره ائمه(ع) نيز گواهي عملي بر اين معنا است. زندگي حضرت 
ــالي كه از حكومت دور بود وتالش فراوان حضرت براي  ــت و پنج س امير(ع) در حدود بيس
ــليمى فر،  ــتان ها و حفر چاه هاي آب در آن روزگار گواه بر اين مطلب است(س ايجاد نخلس
1371). از سوي ديگر نكوهش فقر و بيكاري و تنبلي و سفارش به فراگيري علم و دانش ولو 
در اقصي نقاط جهان (اطلبوا لعلم ولو بالصين) و يا كسي را كه مرگ او فرا رسد در حالي كه 
در طلب علم بوده است، شهيد دانستن1، روي ديگر سكه اي است كه نشان از تاكيد اسالم بر 
مهيا نمودن يك زندگي شاداب و بي نياز از ديگران و سالم و بهره ور و عالمانه دارد. باالتر از 
اين، خداوند انسان را مامور به آباداني زمين (...هو انشاءكم من االرض و استعمركم فيها...)2 
كرده است و به نعمت هاي گوناگوني كه براي بشر فراهم آورده است در آيات زيادي از قرآن 
اشاره مي كند، تا حدي كه مي فرمايد اگر بخواهيد نعمت هاي خداوند را بشماريد، قادر به 
ــمارش آنها نيستيد(ان تعدوا نعمت اهللا التحصوها). بنابراين بايستي گفت كه در الگوي  ش
توسعه مبتني بر جهان بيني اسالمي، مهيا كردن يك زندگي عزت مندانه مورد تاكيد است 
ولي هدف و غايت انسان خود سازي و رستگاري انسان در موعد بازگشت به سوي خداوند 

مي باشد كه: انا هللا و انا اليه راجعون. ما از خدائيم و به سوي او باز مي گرديم.

ضرورت ايراني بودن الگوي توسعه
ــاخص ها و معيارهاي موجود(كه توسط خود آنها  ــاس ش ــورهاي غربي را بر اس   اگر كش
ــت) كشورهاي توسعه يافته بناميم، همان طور كه از تاريخ بر مي آيد، از  ــده اس طراحي ش
شروع فرايند توسعه اين كشورها بيش از سه قرن مي گذرد و اين كشورها در يك فضاي به 
ــعه را پشت سر گذاشته اند. اين تفاوت ها حداقل در  كلي متفاوت از زمان حال، فرايند توس

چهار محور زير قابل ارائه مي باشند:
غارت منابع عظيم كشورهاي تحت استعمار آنها.- 1

ــت كه اغلب اين  ــيا، آفريقا و آمريكاي التين، مبين آن اس ــورهاي آس نگاهي به تاريخ كش
كشورها بخش قابل توجهي از تاريخ خود را مستعمره كشورهايي كه امروز از آنها به عنوان 
ــته اند و كشورهاي استعمارگر منابع  ــعه يافته نام برده مي شود، قرار داش ــورهاي توس كش
ــال هاي متمادي استيالي خود به يغما برده و با ثروت هاي بادآورده،  طبيعي آنها را در س
ــان آورده اند. به عالوه، در آن قرون اين  ــرفت اقتصادي و رفاه به ارمغ براي مردم خود پيش
1. اذا جاء الموت بطالب العلم مات و هو شهيد(نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، حديث 194، صفحه 37، چاپ پانزدهم، 

انتشارات جاويدان، 1360).
2. هود آيه 61.
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كشورها قدرت هاي بال منازع كره زمين بودند و مناسبات پيچيده و سازمان هاي جهاني و 

منطقه اي اصطكاك آفرين، در مسير پيشرفت اقتصادي آنها وجود نداشته است.
دسترسي به يك بازار تقاضا به وسعت كل جهان در اثر انقالب در صنعت حمل و نقل - 2

دريايي
ــل دريايي، بازارهاي جهان  ــروي بخار و به تبع آن  انقالب در صنعت حمل و نق ــف ني كش
ــورها گشود. نگاهي اجمالي به ضرورت هاي  ــد اين كش را به روي صنعت نوپا و در حال رش
ــت سرمايه به منظور  ــت كه چرخه منابع الزم براي انباش ــرفت صنعتي مبين آن اس پيش
گسترش ظرفيت هاي صنعتي از يك سو، گشوده شدن بازار تقاضايي به وسعت جهان براي 
كاالهاي توليد شده در كارخانه هاي عظيم اين كشورها و ايجاد صرفه هاي مقياس فزاينده 
ــود باال را فراهم نموده كه اين نيز به نوبه خود انباشت سرمايه در  ــيه س زمينه ايجاد حاش
مقياس باالتر را موجب شده است. از ديگر سو همان طور كه در قسمت بعدي اشاره خواهد 
ــد، مهاجرت هاي نيروي كار تقريبا مجاني از كشورهاي تحت استعمار به اين كشورها،  ش
چرخ كارخانه هاي آنها را با هزينه بسيار اندكي به گردش د رمي آورد. استخراج منابع طبيعي 
كشورهاي مستعمره، مواد اوليه ارزان و مورد نياز رشد صنعتي را در كشورهاي مسلط فراهم 
ــدن را در كشورهاي مورد بحث كامل نمود.  كرد و بنابراين چرخه ضرورت هاي صنعتي ش
ــد: هم زمان با ظهور دولت هاي اروپايي، الگوي تجارت در اقتصاد  باربير1(2005) مي نويس
ــپس دولت هاي فرانسه،  جهاني به نحو قابل مالحظه اي تغيير كرد. ابتدا دولت ايتاليا و س
انگليس و هلند جانشين تجارت شرق- غرب در ادويه جات، چاي و قهوه شدند. دوم، يك 
ــرد تا جايگزين تجارت قديم:  ــه منطقه اي تجارت در اقتصاد آتالنتيك ظهور ك الگوي س
ــالم- آفريقا در مواد خام، مصنوعات كارخانه اي  و برده داري شود. نمودار  اروپا- دنياي اس
ــماره(1) تجارت سه جانبه آتالنتيك2 را نشان مي دهد. در اين تجارت آفريقا فقط يك  ش
نقش پيراموني را به عنوان بازار تقاضاي مصنوعات غرب ايفا مي نمايد، در حالي كه تجارت 

دوسويه اي بين اروپا و آمريكا در دوره 1860-1500 وجود داشته است.

1 . Barbier.
2 . The Atlantic Economy Triangular Trade (1500-1800).
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نمودار(2): تجارت سه جانبه اقتصاد آتالنتيك(1500-1860)
دسترسي به نيروي كار تقريبا مجاني(برده ها) در اثر موج اول جهاني شدن.- 3
ــي محوري در توسعه اقتصادي آنها ايفا - 4 ــورها كه نقش ظهور طبقه بورژوازي درآن كش

نمود.
ــرفت اقتصادي در  ــد در جريان پيش  پديده ديگري كه در غرب اتفاق افتاد و به نظر مي رس
ــورها نقش محوري ايفا كرد، ظهور طبقة بورژوا در كشورهاي مذكور بود. تا قبل از  اين كش
ظهور اين طبقه، دو طبقه فئودال و دهقانان وجود داشتند. فئودال ها همان لردها بودند ك 
صاحبان زمين هاي كشاورزي وسيع بودند و به نظر آدام اسميت، مقابل جريان توسعه قرار 
داشتند، چرا كه اين طبقه سه خصلت ضد توسعه اي داشتند؛ اولين صفت منفي اين طبقه، 
از ديدگاه اهداف توسعه، اين بود كه اين ها اهل كار كردن نبودند و كار را دون شان خودشان 
ــان تدارك ديده بودند و بنا  ــرافي براي خودش تصور مي كردند. دوم اين كه زندگي هاي اش
ــرمايه كه از ضروريات توسعه  ــكيل س براين اهل پس انداز كردن نبودند و لذا  به فرايند تش
اقتصادي به شمار مي رفت كمكي نمي كردند. سومين ويژگي منفي اين طبقه ريسك گريزي 
آنها بود. از آنجا كه اين طبقه براي خود اصل و نسبي قائل بودند و به آن افتخار مي كردند، از 
ورود به اموري كه توام با ريسك و احتماال خدشه دار شدن جايگاه خانوادگي آنها بود، پرهيز 
مي كردند و از اين جهت هم همراه فرايند توسعه نبودند، چرا كه پيشبرد اهداف توسعه اي( 

همان طور كه در آموزه هاي شومپيتر آمده است)  نيازمند نوآوري و ريسك پذيري بود. 
ــان روي زمين هاي لردها كار مي كردند و زندگي  ــه دوم، دهقانان بودند كه عمده آن طبق
ــدت كار مي كردند و از اين جهت با  ــتي را سپري مي كردند.اين طبقه گرچه به ش معيش
ــرفت اقتصادي كشور همراه بودند، اما به دليل  سهم اندكي كه از توليد  ضرورت هاي پيش
ــتند، امكان پس انداز براي آنان وجود نداشت و در نتيجه در جريان تشكيل سرمايه،  داش
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كمك موثري نمي توانستند انجام دهند. طبقه سومي كه در غرب ( احتماال بعد از رنسانس) 
ظهور كرد، طبقه بورژوا بودند. اين طبقه نه لردها بودند و نه دهقانان، بلكه افرادي بودند كه 
به حرفه هاي صنعتي و بازرگاني مشغول بودند. قبل از رنسانس هم وجود داشتند، اما تعداد 
آنها در حدي نبود كه تحت عنوان يك طبقه تلقي شوند. افراد تشكيل دهنده اين طبقه از 
سه خصلت مثبت در راستاي ضرورت هاي پيشرفت اقتصادي غرب برخوردار بودند كه به 

طور خالصه مورد اشاره قرار مي گيرند:
اين افراد نه تنها كار را عيب نمي دانستند، بلكه به شدت كار مي كردند و از اين جهت - 1

مقابل لردها قرار داشتند.
ــيار صرفه جويي مي كردند و بنا براين بخش زيادي از - 2 اعضاي اين طبقه در مصرف بس

درآمد هاي شان را پس انداز مي كردند و همان طور كه خواهيم ديد اين پس انداز ها را 
سرمايه گذاري كرده و موجبات رشد اقتصادي را فراهم مي كردند.

ــبي نداشتند كه - 3 ــك پذير بودند، چرا كه اصل ونس افراد اين طبقه بر خالف لردها ريس
واهمه اي از به خطر افتادن آن داشته باشند. اين ويژگي به آنها اين امكان را مي داد كه 
وارد زمينه هاي ” نا شناخته“ شده ودست به ”نوآوري“ بزنند. اين افراد همان كارفرمايان 
نوآور و مبدعي بودند كه جريان انقالب صنعتي را در غرب ايجاد كردند و آن را پيش 
بردند. نقش اين افراد در انقالب صنعتي از نقش مخترعان مهم تر بود، چرا كه اگر اينها 
روي اختراع هاي مخترعان سرمايه گذاري نمي كردند و آنها را تحت حمايت خود قرار 
ــده در گوشه آزمايشگاه هاي صاحبان  نمي دادند، به احتمال زياد اختراع هاي انجام ش
آنها خاك مي خورد و به فراموشي سپرده مي شد. به همين دليل است كه گفته مي شود 
نقش كسي كه روي كشف جيمز وات سرمايه گذاري كرد و اورا در پناه حمايت مالي 

خود قرار داد از نقش خود وات در انقالب صنعت حمل و نقل بيشتر بوده است.
  نياز به گفتن نيست كه كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران، در حال حاضر از هيچ 
كدام از موقعيت هاي باال برخوردار نيستند. اگر شروع فرايند گرايش ايران به صنعتي شدن 
ــان فئودال ها و دهقانان در ايران  ــوم عمراني قبل از انقالب بدانيم، در آن زم ــه س را برنام
وجود داشتند و به نظر مي رسد كه شاه سعي كرد طبقه سومي تحت عنوان بورژوا را در 
كشور شكل دهد و شايد بتوان گفت كه متعاقب برنامه اصالحات ارضي و افزايش قيمت 
نفت، چنين طبقه اي در كشور شكل گرفت، اما نه با ويژگي ها و كاركردي كه اين طبقه در 
فرايند پيشرفت اقتصادي داشت، چرا كه صنعتي كه در ايران شكل گرفت صنعتي وابسته 
و برون زا بود كه با فشار دالرهاي نفتي پا به عرصه وجود گذاشت. به عبارت ديگر، كشور 
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در طي برنامه هاي عمراني سوم تا پنجم صاحب تعدادي كارخانه شد و نه صاحب صنعت. 
تفاوت اين دو مانند تفاوت باغدار بودن و باغبان بودن است. لذا، بورژوازي شكل گرفته در 
ايران، منافع خود را در وابستگي به غرب مي دانست، چراكه مأخذ و مأمن صنعتي كه او 
پرچمدار آن بود، غرب بود. بورژوازي شكل گرفته در ايران، متاسفانه ريسك پذير نبود، به 
دنبال مسافرت هاي خارجي و زندگي اشرافي بود و به نظر مي رسد تعلق خاطر جدي هم 

به پيشرفت اقتصادي كشور نداشت. 
 به عالوه، كشورهاي توسعه يافته امروز در آغاز راه با رقابت شديد ديگر كشورها و قدرت هاي 
ــلط مواجه نبودند. به عبارت ديگر، غرب در سه قرن قبل با مجموعه اي قوي تر از خود  مس
ــورهاي در حال توسعه امروز با انواع محدوديتها و ممنوعيت  روبه رو نبود، در حالي كه كش
هاي تعرفه اي و غير تعرفه اي و فشارهاي سياسي- اقتصادي مواجه اند. تشكيل اتحاديه هاي 
ــرفت  جهاني مانندWTO، و منطقه اي مانند OECD، G7، G20 و غيره، هر روز پيش
اقتصادي را براي كشورهاي در حال توسعه دشوارتر مي كنند. اين امر زماني جدي تر مي 

شود كه كشوري در بلوك سياسي- اقتصادي آنها قرار نگيرد.
از ديگر سو، شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران امروز، با تمامي كشورهاي 
پيش گفته متفاوت است كه از جمله مولفه هاي اين تفاوت ها مي توان به شرايط اقليمي، 
رشد و ساختار جمعيت، دسترسي به منابع طبيعي، موقعيت منطقه اي و جهاني، دسترسي 
ــرمايه هاي فيزيكي، طبيعي، انساني و اجتماعي اشاره كرد. ايران از نظر جغرافيايي در  به س
يك منطقه خشك و كم باران قرار گرفته، از كويرهاي وسيع برخوردار است و چهار فصل آب 
و هوايي به طور هم زمان در كشور وجود دارد. دومين ذخاير گاز جهان را دارا بوده، در بين 
پنج يا شش توليد كننده عمده نفت جهان قرار دارد. در يك نگاه گذرا مي توان درآمدهاي 
ارزي حاصل از صادرات نفت كشور را در چهار دهه گذشته بيش از 1000 ميليارد دالر كرد 
نمود كه مي توانست فرصت هاي بي بديلي را در اختيار اقتصاد و كشور قرار دهد. عالوه بر 
نفت و گاز، معادن و منابع طبيعي فراوان ديگر نيز در كشور وجود دارند. ايران از يك جمعيت 
ــت كه اين امر فرصت هاي خاص خود را مي تواند به همراه داشته باشد  جوان برخوردار اس
و چنانچه هوشمندانه و برنامه ريزي شده با آن برخورد نشود، ممكن است به يك تهديد در 
مسير پيشرفت اقتصادي كشور تبديل شود. آموزش و آموزش عالي در كشور گسترش زيادي 
يافته است و رغبت بي حد و حصري در خانواده ها و جوانان براي تحصيل به وجود آمده است. 
به عنوان مثال، جمعيت دانشجويي كشور از حدود 175هزار نفر در سال 1357 به حدود سه 
ــال جاري رسيده است. به عبارت ديگر، جمعيت دانشجويي  ميليون و پانصد هزار نفر در س



54   كتاب نخستين نشست انديشه هاى راهبردى، الگوي اسالمى ايراني پيشرفت  
ــور در يك دوره حدود سي ساله، بيست برابر شده است، در حاليكه جمعيت كشور در  كش
همين دوره به اندكي بيش از دو برابر افزايش يافته است. با اين وجود، نظام آموزشي كشور، 
و به خصوص آموزش عالي، از نارسايي هاي جدي رنج مي برد. از اساسي ترين مشكالت نظام 
ــي كشور در كليت خود، غلبه روش“ حفظ مطالب“  به جاي پرورش قدرت درك و  آموزش
تحليل و تفكر در مخاطبان است.  كليد تنگناي توسعه علمي و نيز توسعه اقتصادي كشور 
به همين شيوه نا درست بر مي گردد. در بخش آموزش عالي كشور، يكي از اين نارسايي ها عدم 
توجه كافي به نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور درگسترش آموزش عالي بوده 
است. به همين دليل بخش زيادي از افزايش جمعيت دانشجويي در رشته هاي علوم انساني 
شكل گرفته كه قطعا بر نقشه نيازهاي كشور در اين حوزه منطبق نيست. به عالوه، محتوا و 
كيفيت برگزاري اين رشته ها نيز محل بحث زيادي است كه  فرصت پرداختن به آنها اينجا 
نيست و نيازمند مطالعات جامع توسط متخصصين امر است. نارسايي دومي كه به نظر مي 
رسد آموزش عالي با آن درگير است، عدم توجه كافي به ”توليد دانش“ در اين مراكز است. 
آمار مقاالت چاپ شده كشور در نشريه هاي معتبر علمي داخلي و خارجي به سرعت در حال 
افزايش است و به نظر مي رسد قادر باشيم برخي از كشورهاي مطرح منطقه در اين زمينه 
ــر بگذاريم كه اين امر از جهتي يك موفقيت بزرگ محسوب مي شود.  ــت س را به زودي پش
مقايسه تعداد مقاالت علمي ايران و تركيه كه در نشريات ISI در دهه گذشته ميالدي چاپ 
ــت، نشان مي دهد كه در سال 2000 اين كشور حدود پنج برابر ايران مقاله چاپ  ــده اس ش
شده داشته است، در حالي كه در سال 2009  تركيه فقط بيست و پنج درصد بيش از ايران 
ــد ايران در دوره مورد بحث 34,4 درصد  و  ــده داشته است. متوسط نرخ رش مقاله چاپ ش
ــط رشد تركيه در همان دوره فقط 15,7 درصد گزارش شده است. جدول شماره(1)  متوس

تعداد مقاالت دوكشور و نرخ رشد هر كشور را در دوره 2009-2000 نشان مي دهد.
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جدول شماره (1):  تعداد مقاالت پژوهشي منتشر شده توسط كشورهاي ايران و تركيه
٪ رشد(تركيه)٪ رشد(ايران)تركيهايرانسال

200012586256--
20011737761838/121/8
20022225954928/125/3
200332861257747/731/7
200439801420321/112/9
200557811784545/225/6
200668421880618/35/3
2007917719708344/7
2008135962475648/125/6

*2009175242191928/9-11/4
h  به نقل از دكتر جعفر مهراد، رئيس پايگاه استنادي علوم جهان اسالم. p://www.iranseda.ir :مأخذ

* ده ماهه اول سال.
ــود به اندازة نبوده است كه امكان  ــور توليد مي ش ــي كه در كش  با اين وجود، ميزان دانش
خيزش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را فراهم كند. مهم تر اين كه بخش كمتري از 
دانش توليدي  وارد فعاليت هاي اقتصادي شده و اصطالحا“ تجاري مي شود. اين امر يكي 
ــور است كه به نوبه خود موتور رشد  ــطح پايين ” نوآوري“ در اقتصاد كش از داليل مهم س

اقتصادي محسوب مي شود.
جغرافياي سياسي هر كشور با ديگر كشورها متفاوت است، ايران نيز از اين قاعده مستثني 
نخواهد بود، هر چند كه به اعتقاد صاحب نظران، جايگاه كشور از اين جهت از بسياري از 
كشورهاي ديگر متفاوت مي باشد. قرار گرفتن بر تنگه هرمز كه گذرگاه بخش عمده اي از 
انرژي جهان است و نزديكي به اسرائيل و سرمايه گذاري هنگفتي كه غرب از دير باز براي 
ــت.  ــيت مضاعفي را براي ايران ايجاد كرده اس جعل و ادامه حيات آن انجام داده، حساس
ــتر قابل درك است كه تفاوت بنيادين نظام سياسي كشور  ــئله زماني بيش اهميت اين مس
ــرار دهيم. مولفه  هاي  ــا و به خصوص غرب را مد نظر ق ــي دني با تمامي بلوك هاي سياس
فرهنگي كشور، يكي ديگر از اركان تفاوت ايران با زادگاه نظريه ها و الگوهاي توسعه است. 
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اگر فرهنگ را مجموعه باورها، احساسات، عواطف و سنت هاي حاكم بر يك جامعه بدانيم، 
ــاير  ــوري از جمله ايران در همه اجزاي فرهنگي خود متفاوت از س به طور طبيعي هر كش
جامعه ها مي باشد. تفاوت در فرهنگ ها، تفاوت درآرمان ها و مطلوب ها و رفتار ها را شكل 
ــعه  ــوي ديگر طراحي الگوي توس ــعه را متاثر مي كند. از س داده و انتظارات از الگوي توس
ــد، چرا كه در اين صورت ضريب  نمي تواند بدون توجه به ويژگي هاي فرهنگي جامعه باش
ــداف آن به نحو قابل مالحظه اي كاهش خواهد يافت. به عنوان مثال،  ــان تحقق اه اطمين
ميزان سخت كوشي، فرهنگ كار جمعي و تعلق سازماني(كشوري) به طور ترديد ناپذيري 

توفيق برنامه توسعه مبتني بر الگوي توسعه را تحت تاثير قرار خواهد داد.
به طور خالصه آن چه گفته شد بيانگر داليل كافي است براي اين كه هر انديشمندي را قانع 
كند كه كشور براي پيمودن مسير دشوار توسعه اقتصادي، نيازمند طراحي الگوي منحصر 
به فرد توسعه است كه قابل وام گيري از ديگران نيست. شصت سال تجربه برنامه ريزي نه 
چندان موفق كشور در امر توسعه كه با پيروي از تجربه ديگران صورت گرفت، دليل ديگري 
ــان و  ــالمي و خلقت هدفمند انس ــت. اين الگو بايد مبتني بر جهان بيني اس بر اين مدعاس
مسئوليت تاريخي او در زمين بوده و با شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 
ــازگار باشد و آرمان هاي مندرج در اسناد فرادست بلند مدت و بسيار بلند مدت كشور از  س

قبيل سند چشم انداز و قانون اساسي را با اجراي برنامه هاي مبتني بر آن محقق نمايد. 

محور الگوي توسعه اسالمي ايراني 
مي توان گفت كه محور توسعه و الگوي توسعه اسالمي بايد "عدالت" باشد.  اين معني را از 
آموزه هاي اسالمي مي توان دريافت. آيات قرآن مجيد، از قبيل: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و 
انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط، روايات و ديدگاه اسالم شناسان حاكي از 
اين امر هستند. به عنوان مثال، شهيد مطهري(مجموعه آثار،1369: 61 به نقل از زريباف و 
جديد زاده:1387) اظهار مي دارد كه" در قرآن از توحيد تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت 
ــتوار  و زعامت و از آرمان هاي فردي گرفته تا هدف هاي اجتماعي، همه بر محور عدل اس
شده است. عدل در قرآن، همدوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفه زعامت و 
امامت، معيار كمال فردي و مقياس سالمت اجتماع است". وي در جاي ديگري مي گويد: 
ــت». داليل زيادي براي تاكيد  ــالمي، آفرينش بر پايه عدل استوار اس «در جهان بيني اس
فراوان اسالم بر ضرورت تحقق عدالت در جامعه اسالمي مي توان ذكر كرد. سر فصل برخي 

از كاركردهاي عدالت را مي توان به صورت زير بيان كرد:
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كاركرد انگيزشي: تقويت انگيزه افراد به كار وتالش بيشتر- 1
كاهش فقر: به دليل افزايش تالش و كوشش و توزيع عادالنه منابع و درآمد - 2
افزايش بهره وري: به دليل انگيزش افراد براي انجام بهتر و موثر تر كارها- 3
رشد اقتصادي: به داليل انگيزشي، افزايش بهره وري و غيره- 4
افزايش سرمايه اجتماعي: موجب افزايش الفت و اعتماد افراد جامعه به يكديگر مي شود- 5
يكپارچگي جامعه: از ايجادشكاف در جامعه جلوگيري مي كند- 6
توانمند سازي انسانها: از طريق كاهش فقر و وجود رفتار عادالنه در جامعه- 7
سالمت رواني فرد و جامعه: به دليل عدم وجود احساس تبعيض و ظلم در جامعه- 8
كاهش جرم و جنايت: به دليل برخورداري از سالمت رواني و عدم وجود شكاف فقير و غني - 9

تقويت ارزش هاي ديني: از طريق كاهش فقر كه ( كادالفقر ان يكون كفرا“)- 10
كاهش مفاسد اقتصادي: انگيزه فساد در اثر وجود عدالت كاهش پيدا مي كند- 11
حفظ محيط زيست: از طريق ارتباط عادالنه با محيط زيست- 12

ــد كه شناخت ابعاد و مصداق هاي ”عدالت“ از موضوعاتي است كه از دير باز  بايد متذكر ش
ــي مي توان گفت  ــت. به طور كل ــران ديني و غير ديني بوده اس ــورد توجه صاحب نظ م
ــتند.  كه عدالت اقتصادي، عدالت اجتماعي، و عدالت فردي برخي از ابعاد اين مفهوم هس
نظري(98:1382 - 85) ضمن نقد نظريه عدالت هايك در مورد انتساب عدالت به رفتار و 
كردار اختياري افراد و نيز عادالنه تلقي كردن نتايج حاصل از اعمال مكانيزم قيمت ها و بازار 
رقابتي، درباره مفهوم عدالت در اسالم مي نويسد كه ماهيت عدالت با حق ارتباط مستقيم 
دارد، به اين معني كه هر جا حقي باشد، عدالت هم مطرح مي شود و اگر حقي نباشد، بحث 
عدالت هم موضوعيت ندارد. بنابر اين، وي براي تفسير عدالت اقتصادي از نظر اسالم، توجه 
به سه نكته رابطه حق و عدالت، شناخت تحليلي حق و حقوق اقتصادي متقابل حاكميت و 
ملت را ضروري مي داند. به هر حال و با قطِع يقين مي توان گفت كه يكي از مباحث كليدي 
در فرايند طراحي الگوي اسالمي ايراني توسعه، دستيابي به يك اتفاق نظر در مورد ”مفهوم 

عدالت“ و ابعاد و نقش و وظيفه حاكميت در استقرار آن است. 

الزامات الگوي توسعه اسالمي ايراني
همان طور كه گفته شد، الگوي توسعه منتج از نظريه توسعه است كه آن نيز به نوبه خود 
ــالم در مورد  مسائل اصلي جهان است. همچنين الگوي توسعه مورد  برگرفته از ديدگاه اس
بحث، به منظور قابليت اجرا پيداكردن به شكل برنامه هاي توسعه اقتصادي در ظرف مكاني 
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ايران است. اين امور موجب مي شود كه الگوي توسعه اسالمي ايراني با الزاماتي(ضرورت هايي) 

مواجه باشد. در اين قسمت به برخي از اين ضرورت ها اشاره مي شود:
الزامات ديني كه بخشي از آنها در قسمت هاي قبلي مورد اشاره قرار گرفت.- 1
الزامات اسناد فرادست: الگوي مورد بحث بايد هم راستا با اسناد فرادست كشور مانند - 2

قانون اساسي و غيره باشد.
الزامات اجتماعي: تقويت مناسبات اجتماعي، روابط خانوادگي، نهادهاي اجتماعي ايراني - 3

اسالمي.
ــنن اسالمي ايراني در الگوي - 4 الزامات فرهنگي: تعيين و ارتقاء جايگاه باورها، آداب و س

توسعه اسالمي. 
الزامات سياسي:ارتباط ارگانيك الگوي توسعه اقتصادي با نظام سياسي، مشاركت مردم - 5

در فعاليت ها، جايگاه و سطح مشاركت مردم در فعاليت هاي سياسي.
ــار دانش، نوآوري و به كارگيري آن در عرصه - 6 الزامات علمي: طراحي نظام خلق و انتش

فعاليت هاي اقتصادي.
ــهيل - 7 ــي فعاليت هاي اقتصادي از طريق تس ــات اقتصادي: طراحي نظام انگيزش الزام

فعاليت ها و تشويق كارآفريني. 
الزامات نهادي: طراحي نهادهاي تسهيل كننده فعاليت هاي اقتصادي مانند نهاد دولت، - 8

بازار و قانون.
عدالت محور بودن كه قبال“ مورد اشاره قرار گرفت.- 9

الزامات جغرافيايي: اين الگو مي بايست در قالب برنامه هاي اجرايي توسعه در جغرافياي - 10
طبيعي و سياسي ايران، با استعدادهاي انساني و محيطي آن، به اجرا گذاشته شود. لذا 

بايستي مقوم توانايي هاي كشور باشد.

سرفصل برخي موانع توسعه اقتصادي كشور
به نظر مي رسد كه كشور براي عبور از وضعيت فعلي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به 
منظور زمينه سازي اجراي برنامه هاي توسعه اسالمي ايراني بايد به تنگناهايي كه كشور در 
عرصه هاي مختلف با آن مواجه است، توجه كرده، براي هموار نمودن مسير توسعه آنها را 
بر طرف كند. در سطور زير برخي از موانع فراروي كشور(به زعم نويسنده) مورد اشاره قرار 

مي گيرند. چگونگي فائق آمدن بر موانع مذكور از حوصله اين مقال خارج است: 
الف) موانع نگرشي و مديريتي مانند عدم درك صحيح از فرايند توسعه، نگاه سخت افزارانه 
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به توسعه، عدم توجه به الزامات اعتقادي و جغرافيايي توسعه، عدم توجه كافي به اهميت 
ــاني و اجتماعي براي پيشبرد اهداف توسعه. تمركز برنامه هاي توسعه در قبل  سرمايه انس
و بعد از انقالب بر سرمايه گذاري در شهرها، در حاليكه به نظر مي رسد برنامه هاي توسعه 
ــي داد. در اين صورت برخي  ــتايي را هدف قرار م ــت ابتدا مناطق روس اقتصادي مي بايس

معضالت شهري به عنوان يك مانع توسعه خود نمايي نمي كرد.
ــئون جامعه، عدم توجه به ضرورت آرامش  ــي: غلبه سياست بر تمامي ش ب) موانع سياس
ــعه اي، تشديد تعارضات خارجي و  ــي و اجتماعي به عنوان بستر فعاليت هاي توس سياس
ــاركت مردم در فرايند توسعه،  ــور، عدم توجه كافي به ضرورت مش افزايش هزينه هاي كش
ــكيالتي(حزبي) قوي به منظور تربيت سياستمداران و مديران ارشد با  عدم وجود نظام تش
تجربه و تشكيل دولت هاي برنامه مدار به جاي دولتهاي حاصل سزارين سياسي، اغلب كم 

تجربه و فاقد برنامه مدون براي اداره يك كشور انقالبي و درحال گذار از توسعه نيافتگي.
ــوق فعاليت هاي اقتصادي. نهاد  ــع نهادي: عدم بهره مندي جامعه از نهادهاي مش ج) موان
هاي سه گانه دولت، بازار و نهاد قانون از توانايي كافي براي ايجاد فضاي انگيزشي برخوردار 

نيستند.
ــي: برگزاري انتخابات هاي مكرر( به طور متوسط سالي يك انتخابات).  ــاختار سياس د) س
ــي آن  ــت و آورده سياس ــاالري ديني اس گرچه برگزاري انتخابات از مصاديق بارز مردم س
ــي كه به تعداد زياد و در فواصل  ــت. اما همين "فرصت" زمان براي نظام غير قابل انكار اس
ــود و در غياب يك نظام حزبي قوي و ريشه دار و نيز با توجه به  زماني كوتاه برگزار مي ش
دوره رياست جمهوري و نمايندگي مجلس موجب مي شود كه تغييرات مكرر نمايندگان 
ــد. اين امر عمال"  ــته باش مجلس و رئيس جمهور و به تبع آن هيئت دولت را در پي داش
فرصت استقرار نهادهاي سياست گذاري و اجرايي را از كشور سلب مي كند و از اين زاويه 
ــود كه آنچه بايد يك فرصت باشد، تبديل به يك  ــت اين معنا به ذهن متبادر ش ممكن اس
تهديد شده است. نگاه به سرنوشت برنامه هاي دوم، چهارم (و احتماال" برنامه پنجم) يكي 

از شواهد اين مدعاست.
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الگوي اسالمي ايراني پيشرفت                             
محصول اسالمي سازي علوم انساني 

سيد حسين مير معزي*  

چكيده
ــالمي سازي  ــرفت و تبيين اس ــالمي ايراني پيش در اين مقاله با تبيين مفهوم الگوي اس
ــده و اثبات مي شود كه «الگوي اسالمي  ــاني، رابطه بين اين دو مقوله بيان ش علوم انس
ــت». در نتيجه راهبرد تدوين  ــرفت محصول اسالمي سازي علوم انساني اس ايراني پيش
ــازي علوم انساني وابسته است. بر  ــالمي ايراني پيشرفت به راهبرد اسالمي س الگوي اس
ــاس سه راهبرد كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي تدوين الگوي اسالمي  اين اس

ايراني پيشرفت به موازات اسالمي سازي علوم انساني پيشنهاد مي شود.

مقدمه
مقام معظم رهبري، در موارد متعددي بر ضرورت تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 
ــمندي را افاضه  ــالمي آن، بيانات ارزش ــرفت و مباني اس تأكيد كرده، دربارة مفهوم پيش
فرموده  اند. (بيانات مقام معظم رهبري در: ديدار اساتيد دانشگاه  هاي استان خراسان در 
ــتان خراسان، 1385/8/19؛  ــگاه فردوسي مشهد، 1386/2/25؛ ديدار نخبگان اس دانش
ــدار نخبگان جوان،  ــگاه  ها، 1385/7/13؛ دي ــاتيد و اعضاي هيئت علمي دانش ديدار اس
ــات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي،  ــگاه  ها، مؤسس ــتادان دانش 1385/6/25؛ ديدار اس
ــازي علوم انساني تأكيدات فراوان و مكرري  ــالمي س 1385/5/23). همچنين در باره اس
ــخنراني هاي گوناگون داشته اند و أخيراً نيز بر اين تأكيدات افزودند. (بيانات مقام  در س

Email: nezamha@iict.ir  ،دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي *
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ــتادان حوزه علميه قم، 89/7/29؛ در ديدار  معظم رهبري در ديدار با طالب، فضال و اس
جمعي از بانوان قرآن پژوه كشور، 88/7/28؛ در ديدار اساتيد دانشگاهها؛ 88/6/8). جاي 

اين پرسش است كه چه ارتباطي بين اين دو بحث وجود دارد؟
ــتم كه «الگوي  ــش فوق به دنبال اثبات اين فرضيه هس ــخ به پرس در اين مقاله در پاس
ــاني است». براي اثبات اين  ــالمي ايراني پيشرفت محصول اسالمي سازي علوم انس اس
فرضيه ابتدا مفهوم الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را با توضيح چهار واژه الگو، پيشرفت، 
ــپس به تعريف علوم انساني و اسالمي سازي اين  ــالمي و ايراني تبيين مي نمايم و س اس
ــالمي ايراني پيشرفت را با اسالمي سازي علوم  علوم پرداخته، در نهايت رابطه الگوي اس
ــت كه راهبرد  ــي از الزامات مهم اثبات اين فرضيه آن اس ــاني بيان خواهم كرد. يك انس
تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به راهبرد اسالمي سازي علوم انساني وابسته است 
ــود. بر اين اساس در خاتمه  ــت راهبردها با توجه به اين رابطة وثيق تدوين ش و الزم اس
راهبردهاي تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت با توجه به اين رابطه پيشنهاد مي شود.

فصل 1. مفهوم الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
اين مفهوم با تبيين چهار مطلب به خوبي روشن مي شود: مفهوم پيشرفت، مفهوم الگو، 

وجه اسالميت الگو و وجه ايرانيت آن.

مفهوم پيشرفت
ــوم است. توسعه  ــيك و مرس ــعه در ادبيات علمي كالس ــرفت معادل واژه توس واژه پيش
ــده  ــت و از ادبيات علمي غرب به عاريت گرفته ش ــه كلمه development اس ترجم
ــت. در اين ادبيات توسعه يافتگي و راهبردهاي توسعه مبتني بر دئيسم، شكاكيت يا  اس
ــير خاصي از سعادت انسان  انكار خداوند، اصالت ماده، اصالت فرد، اصالت تجربه و تفس
و جامعه، تفسير و تعيين مي شود. علت انتخاب واژه پيشرفت به جاي توسعه، احتراز از 

بار بينشي و ارزشي همراه واژه توسعه است.
در تعريفي عام كه بر اساس همة بينش  ها و منش  ها درست است، پيشرفت عبارت است 
ــاس، الگوي  ــمت وضعيت مطلوب. بر اين اس ــد حركت از وضعيت موجود به س از فراين

پيشرفت بايد مشتمل بر سه امر باشد:
الف) تحليل وضعيت موجود؛
ب) تبيين وضعيت مطلوب؛
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ج) راهبرد حركت از وضعيت موجود به مطلوب.
ــالف دارند و يكي از  ــه با يكديگر اخت ــت  كم در يكي از اين س ــرفت، دس الگوهاي پيش
ــت؛ چيزي كه از آن با عنوان  داليل اصلي اختالف نيز جهان  بيني حاكم بر اين الگوهاس
ــم  ــود. براي نمونه، اگر همچون مكتب ليبراليس ــعه ياد مي ش متاپارادايم الگوهاي توس
ــرفت را به- ــويم، پيش ــم، اصالت ماده، اصالت تجربه، اصالت فرد، و... ش معتقد به دئيس

 گون ه اي معنا خواهيم كرد و بر اساس مباني معرفت  شناختي و هستي  شناختي اسالمي 
ــرفت خواهيم رسيد. اين مطلب در تبيين مفهوم اسالمي  بودن  به مفهوم ديگري از پيش

الگو به تفصيل شرح داده خواهد شد.

مفهوم الگو
ــك الگو، طرح، معرفي  ــت. «يك مدل، ي ــي اس الگو، معادل كلمة مدل1 در زبان انگليس
ــريح است كه براي نشان  دادن هدف اصلي يا كاركرد يك موضوع،  (به  ويژه كوتاه)، يا تش
.( Wikipedia scientific modelling) «.سيستم يا مفهوم در نظر گرفته شده است

مدل  ها مي توانند دو نوع كاركرد توضيحي را كه اساساً متفاوتند، انجام دهند: از يك سو، 
ــده از جهان باشد (سيستم هدف).  يك مدل مي تواند توضيحي از يك بخش انتخاب  ش
ــتند و يا مدل هاي داده  ها.  ــته به طبيعت هدف، اين گونه مدل ها يا مدل هاي پديده  ها هس بس
ــد؛ از اين جهت كه قوانين  ــر، يك مدل مي تواند يك نظريه را توضيح ده ــوي ديگ از س
ــتند؛ زيرا مدل  هاي علمي  ــير كند. اين دو مانعه  الجمع نيس و اصول موضوعة آن را تفس
 Stanford encyclopedia of) ــند ــته باش مي توانند هر دو كاركرد را در يك زمان داش

.(philosophy, Models in Science
ــراي توصيف و تبيين پديده - ــي متعارف، مدل  هاي داده  ها و پديده  ها ب ــات علم در ادبي

ــت اين مفهوم از الگو  ــا يا داده  هاي مربوط به واقع خارجي به كار مي  روند. بديهي اس ه
ــد؛ زيرا اين الگو براي  ــرفت مقصود باش ــالمي  ايراني پيش يا مدل نمي  تواند در الگوي اس
ــت بلكه براي تغيير و اصالح آن است. آنچه  توصيف و تبيين وضع موجود در ايران نيس
تناسب بيشتري با بحث ما دارد، مدل  هاي نظريه  اي است؛ زيرا ما نيز درصدد تبيين يك 
ــتيم، با اين تفاوت كه نظرية اسالمي ايراني پيشرفت به تبيين يك واقعيت يا  نظريه هس
پديده يا سيستم خارجي نمي  پردازد، بلكه اهداف و راهبردهاي پيشرفت بر اساس احكام 

و آموزه  هاي اسالمي و مطابق با شرايط ايران را تبيين مي كند.
1. model
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از تعريف مدل نظريه در ادبيات متعارف، در مي  يابيم كه مدل نظريه، يك ساختار فيزيكي، 
رياضي يا منطقي براي توضيح و تفسير يك نظريه است. نظرية واحد ممكن است در قالب 
ــاختارهاي متفاوتي توضيح داده شود و يك نظريه مي تواند چند الگو داشته باشد؛ تنها  س

شرطش اين است كه همة جمالت نظريه، در قالب ارائه  شده، صحيح باشند.
ــده است و  ــفة علم نظرات متعددي ابراز ش البته دربارة رابطة  نظريه  ها و مدل  ها در فلس
مرز روشن و مورد اتفاقي بين اين دو وجود ندارد. «يكي از پيچيده  ترين پرسش  ها دربارة 
ــت كه چگونه مدل  ها با نظريه ها ارتباط پيدا مي كنند. تفكيك بين مدل  مدل  ها اين اس
و نظريه بسيار مبهم است. در زبان علمي بسياري از دانشمندان، خط كشي بين اين دو 
 Stanford encyclopedia of) «ــد، بسيار مشكل است مفهوم اگر غير ممكن نباش

.( philosophy, Models and Theory
مدل  ها را بر اساس كاركردشان، به چهار گروه بزرگ تقسيم مي كنند:

ــت كه  ــتم به  گونه  اي اس 1ـ مدل  هاي شـناختي: كار اينچنين مدلي معرفي يك سيس
ــتم را با كنار گذاشتن خصوصيت  هايي كه مهم نيستند،  خصوصيت  هاي مورد نظر سيس

به وضوح نشان مي  دهد؛
ــناختي كه از يك سيستم  ــاس ش 2ـ مدل  هاي پيش  بيني  كننده: اين مدل  ها بر اس
ــور را در موقعيت  هاي جديد  ــتم مزب ــخص وجود دارد، رفتار آتي سيس در موقعيت مش

پيش  بيني مي كنند؛
3ـ مدل  هاي تصميم  گيري: عمل اين مدل ها، تهية اطالعات براي تصميم  گيرنده است 
و امكان اخذ تصميمات مطلوب در جهت دستيابي به اهداف از قبل تعيين  شده را فراهم 

مي كنند؛
4ـ مدل هاي هنجاري: عمل اين مدل  ها، ارائة تصويري تا حد امكان دقيق از سيستمي 

است كه بايد ايجاد شود. (دوران، 1376: 67و68)
ــت؛ يعني  ــوي نظريه  با كاركرد هنجاري اس ــرفت، يك الگ ــالمي ايراني پيش الگوي اس
ــرفت، كه بايد ايجاد شود،  ــالمي ايراني پيش ــت كه به توضيح نظرية اس ــاختاري اس س
ــود و الزم است كه در آن  مي پردازد. اين الگو مي تواند به زبان رياضي يا منطقي ارائه ش
ــود. اين روش ها از قبيل  ــتفاده ش از روش  هاي علم امروز براي توضيح امور پيچيده اس
تجريد، ساده سازي و توجه به عوامل مهم و طبقه  بندي و تقسيم امور و مانند آن است.

نظرية اسالمي ايراني پيشرفت به صورت مجموعه  اي از جمالت ارائه مي شود كه مشتمل 
ــالمي ايراني  ــت و الگوي اس بر اصول موضوعه و قواعد متخذ از عقل و وحي و تجربه اس
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ــير اين نظريه مي  پردازد؛ به  گونه  اي كه همة  ــت كه به تفس ــاختاري اس ــرفت، هر س پيش
جمالت نظريه در آن صدق كند و صحيح باشد.

مفهوم اسالمي  بودن الگو
ــت كه مبتني بر مباني معرفت  شناختي و هستي  ــالمي پيشرفت، الگويي اس الگوي اس
ــالمي باشد. تفاوت در اين مباني  ــناختي اسالمي و در چهارچوب حقوق و اخالق اس  ش
ــل وضعيت موجود و وضعيت مطلوب و  ــا، موجب تفاوت در تبيين و تحلي و چارچوب ه

راهبردها مي شود.
براي نمونه به برخي از اين تفاوت ها بين ليبراليسم و اسالم اشاره مي شود:

ــي اسالمي، واقعيت به دو قسم مادي و مجرد تقسيم مي شود و جهان  ــتي شناس در هس
ــده است كه با يكديگر هماهنگند و  ــكيل ش از دو نظام علّي و معلولي مادي و مجرد تش
تدبير هر دو به دست خداوند متعال انجام مي شود. اما در ليبراليسم واقعيت مجرد وجود 
ــي است كه تجربه  گرايان به آن معتقدند و  ندارد. اصالت ماده، نتيجة اصالت تجربة حس

نوع و قلمرو موضوع مورد شناخت را تعيين مي كند.
در مباني معرفت شناختي، ليبراليسم معتقد به تجربه گرايي است. تجربه  گرايان در مورد 
ــناخت و قلمرو هر يك با يكديگر اختالف دارند؛ براي مثال، «جان الك» تجربة  ابزار ش
ــناخت  هاي حسي تأمل  ــته و معتقد است عقل بر روي ش ــي را ابزار شناخت دانس حس
مي كند. (راسل، 1373: 841-842) «هيوم»، عقل را ابزار شناخت تصورات مجرد مانند 
ــت. (جيمز كرن فيبل من، 1375،  ــناخت واقع خارجي مي  دانس عدد، و حس را ابزار ش

172-178؛ كاپلستون، 1375، 332)
ــناخت عبارت ند از: حس و عقل و قلب. ادراكات شهودي  ــفة اسالمي ابزارهاي ش در فلس
ــيلة قلب درك مي شود و عقل تصديقات و مفاهيم ثانوية فلسفي و منطقي را  كه به وس
درك مي كند و حس، زمينه  ساز درك مفاهيم حسي است. (مصباح، 1376: 243-210)

در خداشناسي، ليبراليسم معتقد به اصل دئيسم است. بر اساس فلسفة دئيسم، خداوند 
ــت و طبيعت را بر اساس قانونمندى هايى، چنان به وجود آورده  منشأ جهان هستى اس
ــد. در اين بينش، خداوند پس  ــه به صورت خودكار به حيات خود ادامه مى ده ــت ك اس
ــيلة  ــت، به هيچ  وجه در امور جهان دخالت نمى كند؛ زيرا قوانين طبيعى كه به  وس از خلق
ــه بهترين وضعيت  ــده، چنان امور را پيش مى برد ك ــت گنجانده ش ــدگار در طبيع آفري
ــت و قوانين معتبر  ــن). البته قانونمندى، ويژة طبيعت نيس به وجود مى آيد (نظام احس
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ــلّط است. در اين فلسفه، خداوند  جاودانى و جهانى بر كلية پديده هاى اجتماعى نيز مس
ــاعت و راه اندازى اش، آن را رها مى كند.  ــازى است كه پس از ساختن س مانند ساعت س
ــود؛ معمارى كه پس از  ــته نمايان مي ش بدين ترتيب، خداوند در چهرة معمارى بازنشس
خلقت، كنارى رفته، تنها به نظارة ساختمان باشكوهى كه آفريده است، بسنده مى كند. 

(كاپلستون،1376، 174ـ188؛ گلدمن،1375، 75-72)
ــدن به عدم دخالت او در جهان هستي پس از  ــن است كه انكار خداوند يا قائل ش روش
ــالمي، خداوند متعال حكيم  ــت. در نگرش اس ــالمي اس آفرينش آن، مخالف نگرش اس
ــران/109)، َملِك  ــجده/5)، محيي (روم/50)، مالك (آل  عم ــران/62)، مدبّر (الس (آل  عم
ــه/114)، رّب (انعام/164)، حافظ (هود/57)، مراقب (احزاب/52)، قيوم (بقره/255)،  (ط

فعال مايشاء (هود/107)، هادي (طه/20) و رّزاق (زمر/52) است.
ــت، بلكه پرورش  دهنده  ــا آفريننده و مالك جهان اس ــرآن، خداوند نه تنه ــدگاه ق از دي
ــتى احاطة علمى و وجودى  ــمار مى رود؛ او به همة ذّرات هس و نگاهدارندة آن نيز به ش
ــت؛ اگر لحظه اى عنايت خود را از اين جهان بردارد، اين  دارد و برپادارندة همه  چيز اس
ــت؛ هدايت تكوينى  ــود؛ خداوند علّت ايجاد و بقاى جهان اس جهان به كلّى نابود مى ش
ــت؛ او روزى آفريده ها را به  ــان به دست اوس ــريعى انس همة موجودات و نيز هدايت تش
ــباب مادى و غيرمادى، تقدير مى كند. اين تصوير از خداوند با تصوير معمار  ــيلة اس وس

بازنشسته اى كه ليبراليسم از خدا ارائه مى دهد، به كلى متفاوت است.
انسان در جهان بينى ليبراليستى داراى ويژگى هاى فردگرايانه است. در اين جهان بينى، 
ــان موجود واحدى است كه مالك على االطالق وجود و اموال خويش است؛ اميالش  انس
اهداف و ارزش هاى او را برمى گزيند، عقلش راه دستيابى به آن اهداف را به  خوبى نشان 
ــناخت حقيقت تنها به تجربة خود تكيه مى كند، به پذيرش  مى دهد. موجودى كه در ش
ــا از اميال خويش فرمان  ــت و تنه ــى دين، جامعه يا دولت ملزم نيس ــاى اخالق فرمان ه

مى پذيرد. (آربالستر، 1367: 19ـ54)
ــمت كمال (عبوديت  ــان حركت او به س ــالمي، هدف از آفرينش انس در جهان  بيني اس
ــَس إِالَّ لِيْعُبُدوِن»  ْ ــنَّ َواْإلِن ــا َخلَْقُت الِْج ــم مى فرمايد: «َوَم ــت. قرآن كري پروردگار) اس
ــم كنند (و از اين راه  ــس را نيافريدم جز براي اينكه عبادت ــن جن و ان ــات/56)؛ م (ذاري

تكامل يابند و به من نزديك شوند!)
در نگرش اسالمى، انسان موجودى دو بُعدى است: يك بعد مادى دارد و يك بعد مجّرد 
ــت و بعد مجّردش روح. در آية زير به هر دو بُعد  ــان بدن اس و غيرمادى. بعد مادى انس
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انسان تصريح شده است:
يُتُه  ــوَّ ــُنوٍن* َفإَِذا َس ــًرا ِمْن َصلَْصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْس ِّي َخالٌِق بََش َُّك لِلَْمَالئَِكِه إِن ــاَل َرب «َوإِْذ َق
ــاِجِديَن» (حجر/28و29)؛ و (به خاطر بياور) هنگامي  َونََفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َس
ــري را از گل خشكيده اي كه از گل بدبويي  ــتگان گفت: «من بش كه پروردگارت به فرش
ــاندم، و در او از روح خود  ــده، مي آفرينم* هنگامي كه كار آن را به پايان رس گرفته ش

(يك روح شايسته و بزرگ) دميدم، همگي براي او سجده كنيد!
در نگرش اسالمى، انسان داراى اراده و اختيار است. اگر انسان مجبور بود، ارسال رسل 
لزومي نداشت و حساب و كتاب در قيامت بي  معنا بود، حتي در اين دنيا نيز وضع قانون 
و مجازات مجرمان منطقي نداشت. قرآن كريم در آيات زيادي به روش  هاي گوناگون به 
ــان در گزينش راه درست يا غلط تصريح كرده است. براي نمونه به چند آيه  اختيار انس

اشاره مي كنيم:
ُِّكْم َفَمْن َشاَء َفلْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفلْيْكُفْر» (كهف/29)؛ بگو: اين حق  1ـ «َوُقِل الَْحقُّ ِمْن َرب
ــاورد (و اين حقيقت را پذيرا  ــوي پروردگارتان! هر كس مي خواهد ايمان بي ــت از س اس

شود)، و هر كس مي خواهد كافر شود!
2ـ «لَيْهلَِك َمْن َهلََك َعن بَيَِّنٍه َو يَْحيىَ  َمْن َحىَّ َعن بَيَِّنٍه» (انفال/42)؛ تا آنها كه هالك 
ــوند (و هدايت  ــد؛ و آنها كه زنده مي ش ــوند، از روي اتمام حجت باش ــراه) مي ش (و گم

مي يابند)، از روي دليل روشن باشد.
ــان مى تواند عقل خود را بر تمايالت حيوانى اش حاكم كرده، راه كمال را بپيمايد و  انس
ــهوات را حاكم وجود خود ساخته، عقل را به اسارت او درآورد و از قلّة رفيع  مى تواند ش
انسانيت سقوط كند. حضرت امير(ع) در كالمى نورانى مى فرمايد: «الَْعْقُل َصاِحُب َجْيِش 
ــُس ُمَتَجاِذبٌَه بَْيَنُهَما َفَأيُُّهَما َغلََب َكانَْت فِي  َطاِن َو النَّْف ــيْ ْحَمِن َو الَْهَوى َقائُِد َجْيِش الشَّ الرَّ
ــكر خداوند رحمان است و هوس (تمايالت حيوانى) رهبر لشكر  َحيِِّزه »؛ عقل همراه لش
ــان ميان اين دو قرار دارد. هر يك از اين دو، نفس  ــيطان شمرده مى شود و نفس انس ش
ــوى خود مى كشد؛ بنابراين، هر لشكرى غلبه كند نفس زير فرمانش خواهد بود.  را به س

(محمدي ري   شهري، بي تا، ج3، 2038، ح 13379)
ــان نه تنها ناگزير به پيروى از تمايالت حيوانى نيست؛ بلكه كمالش  ــاس، انس بر اين اس

در حاكميت خرد بر غرايز است.
تفاوت در اين مباني، موجب تفاوت در الگوي پيشرفت در ترسيم وضعيت مطلوب انسان 
ــاني و آسيب شناسي وضعيت موجود و ارائه راهبرد تغيير مي شود. نگارنده  و جامعه انس
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چگونگي تأثير اين مباني در الگوي پيشرفت را در مقاله ديگري به صورت مفصل توضيح 
ــالمي ايراني پيشرفت، اولين همايش  ــت. (ميرمعزي، 1389، مفهوم الگوي اس داده اس

الگوي اسالمي ايراني پيشرفت)

مفهوم ايراني  بودن الگو
براي اتصاف الگوي اسالمي پيشرفت به ايراني بودن دو وجه متصور است:

ــت كه فكر و ابتكار ايراني اين الگو را  1ـ اتصاف الگوي مزبور به ايرانيت بدين لحاظ اس
ــت آورده است. اسالم در اختيار ملت  هاي ديگر هم بود ولي اين ملت ما بوده كه  به دس
توانسته است يا مي تواند اين الگو را از منابع اسالمي استخراج كند. (بيانات رهبر معظم 

انقالب در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد، 86/2/25)
ــالمي ايراني پيشرفت الگويي جهان شمول و ثابت براي جوامع  در اين صورت الگوي اس
ــعه غرب مطرح مي شود. اين الگو از بخش ثابتات  ــالمي است كه در برابر الگوي توس اس
ــتنباط شده و نشان دهنده مسير تمدن اسالمي است. در اين صورت  ــالمي اس منابع اس
ــالمي مي تواند  ــور اس ــالم خواهد بود و هر كش الگوي مزبور الهام بخش براي جهان اس
ــرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود منطبق كند. چنين  اين الگو را بر ش
ــت ها و حتي سند چشم انداز  ــتي همه برنامه ها و سياس ــند باال دس الگويي مي تواند س

بيست ساله باشد.
ــد و لذا در سه محور  ــتمل بر عناصر زماني و مكاني باش بي ترديد اين الگو نمي تواند مش
ترسيم وضعيت مطلوب و آسيب شناسي وضعيت موجود و ارائه راهبرد، الگوي اسالمي 

ايراني پيشرفت تنها به عناصر ثابت و جهان شمول زير خواهد پرداخت:
الف- ترسيم وضعيت آرماني بر اساس آموزه ها و احكام اسالمي

ــي وضعيت موجود: اين اصول بايد  ــي ثابت براي تحليل و آسيب شناس ب- اصول روش
مبتني بر مباني معرفت شناختي و هستي شناختي اسالمي باشد.
ج- ارائه اصول راهبردي ثابت جهت تغيير وضعيت موجود به مطلوب

ــرايط و ويژگي  هاي فرهنگي، اجتماعي،  ــالمي با ش ــعة اس 2ـ به لحاظ اينكه الگوي توس
ــت اين الگو براي ساير  ــت، ممكن اس ــده اس ــي و اقتصادي ايران تطبيق داده ش سياس

كشورهاي اسالمي مناسب نباشد.
ــالم ارتباط وثيقي دارد. ما معتقديم  ــريعت اس اين دو وجه به بحث ثابت و متغير در ش
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ــت. با وجود اين، اين  ــالم جزو ثابت  ها اس بينش  ها و چارچوب  هاي اخالقي و حقوقي اس
ثابت  ها قابل تطبيق بر شرايط مختلف است.1 مثال واضح آن در بانكداري اسالمي است. 
ــناختي، در باب  ــناختي و انسان ش ــناختي و هستي  ش ــالم افزون بر مباني معرفت  ش اس
ــت. هر الگويي از بانكداري كه مبتني بر اين  معامالت داراي احكام حقوقي و اخالقي اس
ــالمي در باب معامالت باشد، الگوي  ــي و در چهارچوب حقوق و اخالق اس مباني بينش
ــالمي است و اين الگو ممكن است در كشورهاي مختلف اسالمي كه داراي  بانكداري اس
ــي و اقتصادي گوناگون هستند، متفاوت باشد. براي  ــرايط فرهنگي، اجتماعي، سياس ش
ــور، الگوي بانكداري اسالمي بر مبناي عقود معاوضه  اي  ــت در يك كش مثال، ممكن اس
ــد و در كشور ديگر الگوى مبتني بر عقود مشاركتي و در يك  ــود ثابت مناسب باش با س

كشور الگو مبتني بر هر دو نوع عقد، كارايي بيشتري داشته باشد.
ــور علل  ــور علل مادي و در يك كش ــت در يك كش ــن در مورد فقر ممكن اس همچني
ــتري در تحقق فقر داشته باشند. بر اين اساس، در كشور اول  معنوي و مجرد نقش بيش
راهبردهاي رفع فقر بيشتر ناظر به علل مادي خواهند بود و در كشور دوم ناظر به علل 
مجرد. در كشوري كه ايمان و تقوا بر آن حاكم است و مردم به آموزه  هاي اسالمي عمل 
مي كنند و دولت، دولت اسالمي است و در عين حال فقر وجود دارد، بايد به دنبال علل 
ــوري كه گناه در آن  ــب آن را اراده كرد. ولي در كش مادي فقر بود و راهبردهاي مناس
ــالمي عمل نمي  كنند، راهبرد رفع  ــاس آموزه  هاي اس موج مي  زند و دولت و مردم بر اس

فقر متفاوت خواهد بود.
ــاس وجه اول مقصود  اين دو وجه منافاتي بايكديگر ندارند بلكه مكمل يكديگرند. بر اس
از الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، الگوي اسالمي پيشرفتى است كه به وسيله فكر ايراني 
از منابع استنباط و به شكل الگو ارائه شده است. بر اساس وجه دوم نيز الگوي اسالمي 
پيشرفت به عنوان يك الگوي ثابت و جهان شمول كه راهنماي جهان اسالم است نفي 

نمي شود بلكه بر شرايط ايران تطبيق مي شود.

فصل 2. اسالمي سازي علوم انساني و تأسيس علوم انساني اسالمي
در يك نگاه كالن با رّد عقائد پوزيتيويست ها، علوم انساني نيز سه وظيفه را بر عهده دارند:

1. تبيين وضعيت مطلوب

1. نگارنده، اين بحث را در مقاله  اي جداگانه تحت عنوان «ثبات شريعت و مديريت تحوالت اجتماعي و اقتصادي» به صورت 
مفصل بيان كرده است. ر.ك: فصلنامة علمي ـ  پژوهشي اقتصاد اسالمي، شمارة 8.
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2. تحليل وضعيت موجود

3. ارائه راهبرد تغيير
ــاني در بخش اثباتي به وظيفه دوم و در بخش هنجاري يا دستوري به وظيفه  علوم انس
ــه وظيفه را از طريق تئوري هايي  ــاني موجود، اين س ــوم مي  پردازند. علوم انس اول و س

انجام مي دهند كه غالبا مبتني بر جهان بيني و ارزش هاي غير اسالمي است.1
براي حل اين معضل دو راه متصور است: اسالمي سازي علوم انساني موجود و تأسيس 

علوم انساني اسالمي.
اسالمي سازي علوم انساني موجود به مفهوم تخليه اين تئوري ها از بينش ها و ارزش هاي 
ــالمي و وارد كردن بينش ها و ارزش هاي اسالمي در آنهاست. به عبارت ديگر در  غير اس
ــازي اين علوم، روش ها، ابزارها و قالب هاي تئوري هاي مزبور حفظ مي شود  ــالمي س اس
ولي محتواي آنها از مفاهيم و مباني و احكام غير اسالمي پاكسازي شده و بديل اسالمي 
جايگزين آن مي شود. مثال روشن اين امر تئوري هاي بانكداري است كه با حذف قرض 

ربوي و بهره و ارائه جايگزين اسالمي، اسالميزه مي شود.
ــاني موجود متفاوت است. در  ــيس علوم انساني اسالمي با اسالمي سازي علوم انس تأس
ــالمي، روش ها و ابزارها و قالب هاي تئوري هاي علوم انساني  ــاني اس ــيس علوم انس تأس
ــالمي مي شود. به عبارت ديگر در تأسيس علوم انساني اسالمي، به دنبال  موجود نيز اس
ــه وظيفه فوق را مبتني بر مباني معرفت شناختي و هستي  ــتيم كه س توليد علومي هس
ــالمي انجام مي دهند و محصور در  ــناختي اسالم و در چهارچوب اخالق و حقوق اس ش

چهارچوب ها، روش ها و ابزارهاي علوم انساني موجود نمي  شويم.
براي نمونه ممكن است در تحليل وضعيت موجود جامعه به جاي استفاده از متغيرهاي 
ــنت هاي الهي استفاده كنيم كه خود بحثي مفصل  كمي و روش هاي تجربي، از نظام س

مي طلبد.
ــاني موجود و تأسيس علوم انساني  ــازي علوم انس ــالمي س با وجود اين اختالف بين اس
اسالمي، به نظر مي رسد در مرحله عمل اولي مقدمه تحقق دومي است و اسالمي سازي 
علوم انساني موجود معبري براي دستيابي به توانايي علمي جهت تأسيس علوم انساني 

اسالمي است.
1 . ذكر اين نكته الزم است كه تئوري ها و نظريات علوم انساني موجود، افزون بر اين كه مبتني بر جهان بيني و ارزش هاي اسالمي 
نيستند، با شرايط امروز ايران هم تطابق ندارد، لذا براي ترميم علوم انساني موجود بايد اسالمي سازي و بومي سازي اين علوم به موازات 
هم انجام شود. در اين مختصر به تناسب موضوع بحث خود، تنها  درباره اسالمي سازي علوم انساني و رابطه آن با وجه اسالميت 

الگوي پيشرفت سخن گفته ايم و بومي سازي اين علوم و رابطه آن با وجه ايرانيت اين الگوخود مقاله مفصل ديگري را مي طلبد.
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در ادامه، براي جلوگيري از تطويل عبارت ها اسالمي سازي را در مفهومي عام كه شامل 
تأسيس نيز مي شود به كار مي برم.

ــرفت محصول اسالمي سازي علوم  ــت، الگوي اسالمي ايراني پيش ــاس آنچه گذش بر اس
ــازي اين علوم، مقدمة الزم تدوين اين الگوست. در حقيقت  ــاني است و اسالمي س انس
ــاني، روش ها و تئوري هاي الزم براي تحليل وضعيت موجود و تبيين وضعيت  علوم انس
ــازي علوم انساني  ــالمي س مطلوب و ارائه راهبردها را فراهم مي كنند، لذا هر چه در اس
بيشتر پيش برويم مي توانيم وجه اسالميت الگوي پيشرفت را بيشتر تعميق كنيم. البته 
ــته هايي از علوم انساني مورد نظر است كه با  ــاني نيست، بلكه رش منظور همة علوم انس
ــرفت در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و ساير ابعاد آن تناسب  بحث پيش

دارند.
ــالمي سازي  ــت در مي  يابيم كه راهبرد تدوين چنين الگويي با راهبرد اس از آنچه گذش

علوم انساني ارتباط وثيق دارد و اين دو از يكديگر قابل انفكاك نيستند.

فصل 3. راهبردهاي تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
ــه راهبرد كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت  ــين، س در ادامه با توجه به مطالب پيش
ــازي علوم انساني را  ــرفت همراه با اسالمي س ــالمي ايراني پيش جهت تدوين الگوي اس
ــتند و نتيجه هر راهبرد، يك الگوي  ــنهاد مي كنم. اين سه راهبرد در طول هم هس پيش
ــالميت الگويي كه حاصل راهبرد ميان مدت  ــت، با اين تفاوت كه وجه اس ــرفت اس پيش
ــالميت الگوي  ــتر و عميق تر از الگوي منتج از راهبرد كوتاه مدت، و وجه اس ــت بيش اس
حاصل از راهبرد بلند مدت بيشتر و عميق تر از الگوي منتج از راهبرد ميان مدت است.

راهبرد كوتاه مدت: تجميع ذخاير علمي موجود
ــالمي ايران مي گذرد. در اين مدت گر چه  ــكوهمند اس ــي سال از انقالب ش بيش از س
ــترده اي براي اسالمي سازي علوم انساني توسط نظام  ــده و گس فعاليت برنامه ريزي ش
انجام نشده، ولي اقدامات شايسته اي توسط برخي مراجع و شخصيت هاي علمي حوزه 
ــي تأسيس شده اند  ــت. برخي دانشگاه ها و مراكز پژوهش ــده اس در اين جهت انجام ش
ــالمي پرداخته  ــاني اس كه بيش از دو دهه به آموزش و پژوهش در موضوعات علوم انس
ــگاه امام صادق(ع)، دانشگاه  ــي امام خميني(ره)، دانش ــه آموزشي و پژوهش اند. مؤسس
ــگاه حوزه و دانشگاه، نمونه هاي  ــه اسالمي و پژوهش ــگاه فرهنگ و انديش مفيد، پژوهش
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ــتند. حاصل اين تالش تربيت نيروهايي داراي فضل حوزوي  بارز اين حركت آگاهانه هس
ــت كه توانايي پژوهش در جهت اسالمي  ــاني اس ــگاهي در علوم انس و تحصيالت دانش
سازي اين علوم را دارند. همچنين در اين مراكز تحقيقات متعددي در باره فلسفه علوم 
ــازي علوم انساني و موضوعات علوم انساني اسالمي صورت  ــاني و راه هاي اسالمي س انس
ــته اقتصاد اسالمي در قم بيش از صد كتاب  ــت. در دو دهه اخير، تنها در رش گرفته اس
ــالمي،  ــعه اس ــالمي، توس و بيش از 250 مقاله علمي در موضوعات نظام هاي مالي اس
ــالمي، فقه االقتصاد، اقتصاد  ــالم، سياست هاي اقتصادي با نگرش اس نظام اقتصادي اس
ــالمي، اقتصاد كالن با رويكرد اسالمي وفلسفه وروش  ــنت، اقتصاد خرد اس در قرآن وس
شناسي اقتصاد اسالمي منتشر شده است. در ساير رشته هاي علوم انساني نيز كمابيش 
چنين است. در حال حاضر در حوزه علميه 11 انجمن علمي در رشته هاي علوم انساني 
فعاليت مي كنند و بيش از ده انجمن نيز در حال تأسيس هستند. اعضاي اين انجمن ها 
ــان داراي تأليفات  ــتند كه برخي از آن ــگاه و محققيني هس ــرده حوزه و دانش تحصيل ك
شايسته در موضوع تخصص خود مي باشند. در كوتاه مدت مي توان از ذخيره علمي كه 
تاكنون در كشور فراهم شده استفاده كرد و با تجميع پژوهشگران و پژوهشهاي آنان در 
زمينه علوم انساني اسالمي، به اسالمي سازي علوم انساني به مفهوم پيش گفته و تدوين 
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت پرداخت. تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بر اساس 
ــنده  ــت. اما بس ظرفيت علمي موجود در كوتاه مدت، تنها اقدام عملي ممكن و الزم اس
ــتيابي روشمند به  كردن به اين الگو و عدم برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت براي دس

الگوي كامل و خالص اسالمي ايراني پيشرفت، اشتباه است.

راهبرد ميان مدت: تعريف و برگزاري دوره هاي دكترا و فوق دكتراي پژوهشي
ــاني موجود برنامه ريزي  ــازي علوم انس ــالمي س در راهبرد ميان مدت، براي تعميق اس
ــخيص  ــي پژوهش هاي موجود و تش ــيب شناس ــرد، پس از آس ــن راهب ــود. در اي مي ش
موضوعاتي كه پژوهش در آنها ضعيف يا نادر است، به تعريف و بر گزاري دوره هاي دكترا 
و فوق دكتراي پژوهشي در آن موضوعات خواهيم پرداخت. بدين ترتيب به تدريج حجم 
پژوهش در موضوعات مزبور متراكم شده و امكان تعميق اسالمي سازي علوم انساني از 

طريق بازسازي عميق تر و گسترده تر تئوري هاي علوم انساني موجود فراهم مي شود.
بر اساس تئوري هاي بازسازي شده وضعيت مطلوب ترسيم شده، وضعيت موجود تحليل 
و راهبردهاي تغيير پيشنهاد مي شوند. بدين ترتيب به الگويي از پيشرفت دست مي يابيم 
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ــت. در فرايند تحقق  ــت، گرچه كامل نيس ــالميت آن قوي تر و عميق تر اس كه وجه اس
اين راهبرد، ادبيات علمي مرتبط با الگوي پيشرفت اسالمي غني تر گشته، نيروهايي كه 
ــده  ــالمي و اجراي آنها را دارند، تربيت ش توانايي توليد نظريات و تئوري هاي خالص اس
ــته هاي علوم انساني اسالمي مرتبط با الگوي پيشرفت  و زمينه هاي الزم براي ايجاد رش
ــالمي ايراني پيشرفت منتج از اين  و نيز زمينه هاي الزم براي تدوين و اجراي الگوي اس

راهبرد، بيش از پيش فراهم مي شود.

راهبرد بلند مدت: تشكيل گروههاي پژوهشي فلسفه علوم انساني اسالمي
در راهبرد بلند مدت، براي تأسيس علوم انساني اسالمي و تدوين الگوي اسالمي ايراني 
ــاس اين علوم برنامه ريزي مي شود. در اين راهبرد با شناسايي محققان  ــرفت بر اس پيش
ــكيل گروه هاي پژوهشي در فلسفه علم، مضاف به هر يك از  ــته به تش كليدي در هر رش
ــفه علم (كه مركب  ــاني و در كنار آن تشكيل گروه پژوهشي فلس ــته هاي علوم انس رش
ــت) پرداخته و از طريق  ــفه علم اس ــته و برترين محققان فلس از برترين محققان هر رش
ــي فلسفه علم به  ــش هاي اساس ــمند و هماهنگ به پرس ــته اي روش تحقيقات بين رش
صورت كلي و به صورت رشته اي جواب هاي يكسان و مكتب گونه خواهيم داد. پس از آن 
ــاني اسالمي را بر اساس مباني و ارزش هاي اسالمي تأسيس  قادر خواهيم بود علوم انس
ــالمي تئوري ها در علوم  كنيم. بدين ترتيب در طول برنامه بلند مدت به تعميق وجه اس
انساني و به موازات آن تعميق وجه اسالميت الگوي ايراني پيشرفت پرداخته و به تدريج 
به نتيجه مطلوب دست مي  يابيم. افزون بر اين نيروهاي علمي و اجرايي الزم براي تحقق 

الگوي اسالمي و ايراني پيشرفت تربيت مي  شوند.
در پايان ذكر اين نكته الزم است كه تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند 
مدت بر اساس اين راهبردها و نيز اجراي آنها بدون مشاركت همه نيروهاي نخبه علمي 
ــگاهي را در  ــگاهي، به ويژه آنان كه صالحيت هاي علمي حوزوي و دانش حوزوي و دانش
ــت، لذا الزم است نهادي متكفل اين امر شود كه  خود جمع نموده اند، امكان پذير نيس

توانايي تجميع همه ذخاير علمي مفيد و تقسيم منطقي مسؤليت ها را داشته باشد.
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ضرورت تعريف الگوي اسالمي ايراني پيشرفت       
موانع و سازوكارها

زهرا نصراللهي*

مقدمه
ــت حركت از وضعيت موجود به وضعيت  ــرفت را مي توان برنامه اي هدفمند در جه پيش
ــف در وضعيت موجود و با عنايت به اين  ــت. با توجه به تفاوت جوامع مختل مطلوب دانس
نكته كه وضعيت مطلوب هر جامعه متناسب با مباني معرفتي، فرهنگي، فلسفي، اخالقي 
ــود، مي توان ادعا كرد كه وضعيت مطلوب جوامع  و ايدئولوژيك آن جامعه تعريف مي ش
ــرفت يك معناي جهان شمول و همه جا  ــت. به عبارت ديگر پيش مختلف با هم متفاوت اس
ــرايط فرهنگي، سياسي، اجتماعي، ارزش ها و در يك كالم شرايط زماني  صادق ندارد و ش
ــروز ناهنجاري ها و  ــن اين واقعيت مي تواند به ب ــت. ناديده گرفت ــي در آن موثر اس و مكان
تناقض هايي در جوامعي كه به كپي برداري از الگوهاي پيشرفت ساير كشورها - بدون توجه 
به شرايط بومي كشور محل اجراي الگوي پيشرفت - مي پردازند، منجر شود، كما اينكه اين 

وضعيت در جامعه ما به وضوح قابل مشاهده است.
اين سخن به اين معناست كه هيچ برنامه و الگوي پيشرفتي تعميم پذير نيست و نمي توان 
نسخه آن را دقيقا براي فرهنگ و كشوري ديگر پيچيد؛ اما با توجه به اين كه كلية الگوهاي 
ــتركاتي را ميان اين الگوها  ــتگاري اوست، مي توان مش ــرفت معطوف به انسان و رس پيش
ــوال اين است كه  ــتفاده كرد. حال با پذيرش اين مقدمه، س ــايرين اس يافت و از تجارب س
ضرورت تعريف الگوي اسالمي ايراني پيشرفت چيست؟ با چه موانعي مواجه است و ساز وكار 

Email: nasrolaz@yahoo.com    ،استاديار دانشگاه يزد *
از علي فروزنده كه از همفكري او در تدوين اين متن بهره برده ام بسيار متشكرم.
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عملياتي كردن آن چيست؟

در بررسي اين ادعا كه الگوهاي پيشرفت مرسوم در دنيا پاسخگوي نيازهاي كشور ما نبوده 
و بايد الگوي جديدي را تعريف كرد كه داراي مشخصه هاي اسالمي ايراني باشد، در وحلة 
ــالمي ايراني پيشرفت پرداخت. بر اين اساس بررسي  اول بايد به ضرورت تعريف الگوي اس

دو نكته حائز اهميت است: 
ــاوت در مورد اين  ــرفت و قض ــتاوردهاي الگوهاي موجود پيش ــي پيامدها و دس 1- بررس

دستاوردها و همچنين بررسي پيامدهاي كاربرد اين الگوها در تنظيم امور مسلمين. 
2- تفاوت هاي بين الگوهاي موجود (به طور خاص الگوهاي نظام سرمايه داري) و الگوي 

اسالمي پيشرفت.

رهاوردها و ارمغان هاي ناشي از حاكميت نظام سرمايه داري غرب
ــيم  ــت محيطي تقس ــي و زيس اين پيامدها به انواع پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، سياس

مي شوند كه در اينجا تنها به شكل مختصر به برخي از اين موارد پرداخته مي شود:

توزيع غيرعادالنه ثروت و درآمد 
ــد، رشد ثروت  سرمايه داران   ــرمايه داري ، نظام  بي رحمي  است كه  منظورش  از رش نظام س
وابسته  به  قدرت  و حاكميت  سياسي  كشورهاي  سرمايه داري  است. در واقع اين نظام دچار 
نوعي نژادپرستي پولي است. هربرت  اسپنسر از اقتصاددانان  قرن  نوزدهم، نظام سرمايه داري 
ــت  كه   ــر وظيفة  قوي هاي  اقتصادي، اين  اس را نظام  ”بقاي  اصلح“ ناميد. به عقيده اسپنس
ــد، 1376: 95) مي توان ادعا كرد  ــان  اقتصادي  را از صفحة  روزگار براندازند. (كياون ضعيف
ــرمايه داري  بود، زيرا به واقع اين نظام باعث حذف ضعيفان   كه اين تفكر، راز بقاي  نظام  س

مي شود.
پرفسور لستر تارو (استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام  آي  تي) ، مي نويسد: ”بين  دموكراسي  
و سرمايه داري  تناقض  وجود دارد. نظام  سرمايه داري  در جانب  توليد، نابرابري هاي  عمده اي 

در ميزان  درآمد و ثروت  ايجاد مي كند.“(لطفي، 1362: 277)
از نظر طرفداران نظام سرمايه داري، اين نظام درآمد آحاد جامعه را افزايش مي دهد. ”تارو“ 
ــوال مي برد: ”... مدافعان  نظام  سرمايه داري  معموالً  ادعا مي كنند كه  اين   اين ادعا را زير س
ــته  افزايش  مي دهد و فقط  گاهي  ممكن  است  كه  نابرابري  ايجاد  نظام، درآمد همه  را پيوس
ــفانه، اين  اد عا در تمام  بيست  سال  گذشته  ابطال  شده  است. اگر دولت  در كار  ــود. متأس ش
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ــت  كه   ــتابد، تنها راهي  كه  باقي  مي ماند اين  اس بازار، دخالت  نكند و به  ياري  بازندگان  نش
مستمندان  را از جامعه  بيرون  بريزيم. ” (كياوند، 1376: 95) 

تحقيقات جامعه شناسان غربي نشان مي دهد كه اگرچه ميزان درآمد طبقات پائين جامعه در 
كشورهاي اروپايي و آمريكايي طي قرون اخير از افزايش برخوردار بوده، اما دو شاخص تناسب 
ــدت غير عادالنه است،  ــورها همچنان نابرابر و به ش توزيع درآمد و توزيع ثروت در اين كش
چنانكه بنا بر تحقيقات پاتريك نوالن و گرهارد لنسكي كه در كتاب «جامعه هاي انساني» آنها 
منتشر شده، كساني كه در اين جوامع در باالترين مراتب شغلي قرار دارند، درآمدهايي بيش 

از هزار برابر افراد مراتب پائين تر به دست مي آورند. (موفقيان، 1380: 506-508)

گسترش فحشا و سكس
در الگوي سرمايه داري، همه چيز قابل خريد و فروش است و بر اساس اصول قديمي اين الگو، 
ــت ترين غرايز بشر را براي تجارت هدف قرار داد و حتي رفتار اجتماعي را بر اساس  بايد پس
ــت كه تجارت فحشا با گردش مالي بسيار باال به يكي از  ــاس اس آن بنيان نهاد. بر همين اس
ــرمايه داري تبديل مي شود. اين همه به جز مواردي است  ــودآورترين تجارت هاي امروز س س
كه در تريبون هاي رسمي غيرقانوني يا غير اخالقي ناميده مي شود، اما در عمل حجم بسيار 

باالي گردش مالي را، فارغ از برخورد واقعي قانوني، در اختيار دارد. به آمار زير توجه كنيد:
به گزارش يورونيوز، تجارت جنسي در جهان پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، مقام سوم 

را دارد، اما عامالن آن حتي به عنوان جنايتكار نيز شناخته نمي شوند. 
ساالنه بيش از 600 هزار انسان در اروپا خريد و فروش مي شوند.

ــازمان ملل، طي سال هاي 1990 الي 1998 ميالدي بيش از 253 هزار زن و   بنابر آمار س
دختر در 12 كشور اتحاديه اروپا براي تجارت جنسي قاچاق شدند و تعداد كل زنان روسپي 

در اين 12 كشور به بيش از نيم ميليون نفر مي رسد.
ــونت اعالم كرد: يك  ــازمان دفاع از قربانيان خش ــنا، طاهري، مدير عامل س به گزارش ايس
ــكيل  ــي در دنيا وجود دارد كه نيمي از آنها را كودكان تش ميليون و 400 هزار برده جنس

مي دهند.
آمارها همچنين حكايت از عمق فاجعه در امريكا دارند. به نوشته پايگاه خبري ”آلترنت“ ، در 
اين كشور هر شش دقيقه يك زن مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرد. در اين كشور هر 

پانزده ثانيه، يك مورد ضرب و شتم گزارش شده است. 
ــرباز  ــكل زنان س ــد: تجاوز و تبعيض بزرگ ترين مش ــي در اين زمينه مي نويس بي بي س
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امريكايي است و يك سوم نظاميان مورد تجاوز قرار گرفته اند و بررسي ها نشان مي دهد 
90 درصد از زنان مورد تجاوز قرار مي گيرند كه 90 درصد از آنان آن را گزارش نمي كنند.

اين آمار تنها گوشه اي است از آنچه در رسانه ها در اين خصوص قابل مشاهده است.
ــتي تصويب قانون آزادي همجنس گرايي در ارتش امريكا را چگونه مي توان تعبير  به راس

كرد؟
ــز ”، ”باراك اوباما ” طي  ــل از روزنامه آمريكايي ”نيويورك تايم ــه گزارش فارس به نق ”  ب
ــور آمريكا در واشنگتن، قانون آزادي استخدام همجنس گرايان در  مراسمي در وزارت كش
ارتش اين كشور را به امضا رساند و به اين ترتيب اين قانون اجرايي شد و از اين پس ديگر 

هيچ منعي براي استخدام همجنس گرايان در ارتش آمريكا وجود نخواهد داشت.“

استعمار و عواقب نامطلوب آن براي كشورهاي مستعمره 
”توماس پاكنهام“، ” در كتاب خود با عنوان ”تهاجم استعماري بر افريقا“ كه در سال 1991 
ــر شد مي نويسد: تقسيم قاره آفريقا در كنفرانس برلين 1884-1885 ميالدي بين  منتش
ــي و اجتماعي آفريقا در  ــتعمارگر اروپايي نقطه مهمي در روندهاي سياس قدرت هاي اس

دوران هاي بعدي به شمار مي رود.
ــتعماري كه استعمارگران اروپايي بين خود ترسيم كردند، بر اساس منافع آنها  مرزهاي اس
بود و به  افريقاييان توجهي نداشت. مرزهاي برجاي مانده از دوران استعمار منجر به تقسيم 
ــور شد. همچنين از طرف ديگر اين تقسيمات  ــور يا چند كش گروه هاي نژادي بين دو كش
ــمني با يكديگر بود، درون  ــاي نژادي را كه تاريخ آنها پر از درگيري و دش ــي از گروه ه برخ
ــياري از مناطق  ــدت منازعات نژادي در بس مرزهاي واحدي قرار داد و اين باعث افزايش ش
ــتعمار در دوران استيال بر آفريقا، تحريك حس نژادي مردم  ــد. يكي از اقدامات اس آفريقا ش
ــد، بدون آنكه بر  ــن گروه هاي نژادي دامن زده مي ش ــود و همواره بر اختالفات بي ــا ب آفريق
ــابه و قرابت تاكيدي شود. هدف استعمار از اين كار انحراف توجهات آفريقاييان از  وجوه تش

فعاليت هاي استعمارگران در اين قاره بود(حسين طاهري1).
اين سياست و همچنين سياست هاي مستعمراتي متعدد ديگري كه شرح آنها در اين مقال 
ــاير مستعمرات نيز پيگيري شد كه عواقب آن هنوز دامنگير بسياري از  نمي گنجد، در س

اين كشورهاست.
شهيد صدر در اين رابطه متذكر مي شوند:

1. http://qareyeasrar.mihanblog.com
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«اگر فرض  كنيم  و بپذيريم  كه  انگيزه هاي  شخصي  به  تنهايي  مصالح  عموم  جامعه  را تضمين  
ــد؟ به طوري  كه  با  ــد، آيا اين  نظريه  مي تواند درباره  مصالح  جوامع  مختلف  مطرح  باش كنن
تأمين  مصالح  جامعه  سرمايه داري، مصالح  ساير جوامع  انساني  نيز تأمين  شود؟ وقتي  نظام  
اقتصاد سرمايه داري،  به دور از هر تقيد اخالقي، تنها به  منافع  خود مي انديشد، چه  چيز مانع  
از اين  مي شود كه  براي  رسيدن  به  اميال  خود و رفع  نيازهايش، جوامع  ديگر را غارت  نكرده  

و به  نفع  خود به  زنجير كشاند (عليزاده، 1387).

محو ارزش هاي اخالقي در سايه رقابت براي كسب سود
ــت؟ تعريف  حضور فعلي امريكا در اقصي نقاط دنيا با كدام معيار اخالقي قابل پذيرش اس
حقوق ويژه براي برخي كشورهاي به اصطالح پيشرفته، بحران فعلي امريكا و اروپا و تبعات 

منفي آن براي اقشار آسيب پذير، با كدام معيار اخالقي قابل پذيرش است.
ــتند، چرا  ــي از حاكميت رقابت هس  در حال حاضر مردم امريكا و اروپا قرباني قوانين ناش
ــده است. آيا امريكا براي نجات  ــخت تر از آنان در ميدان ظاهر (چين) ش كه رقيبي سرس
اقتصاد خود، از اصول نظام سرمايه داري (آزادي اقتصادي، قوانين رقابت، ...) عدول خواهد 
كرد (كمااينكه بيشترين ميزان شكايت براي عدول از قوانين WTO مربوط به اين كشور 
است)، يا با پذيرش اصول رقابت، به عنوان يك بازنده ميدان را خالي مي كند يا راه سومي 
ــط رقيب  ــود و رهايي از حذف از بازار توس را برخواهد گزيد و به منظور حداكثر كردن س
قوي تر، جنگ هاي بيشتري به راه خواهد انداخت و مردم بي گناه بيشتري را به كام نيستي 

فرو خواهد برد؟ 

افزايش توليدات اسـلحه، مجاز بودن حمل اسـلحه، افزايش توليدات مشروبات 
الكلي تنها و تنها با پذيرش هدف كسب حداكثر سود قابل توجيه است 

براي ارائه اين ارقام شرحي نمي توان يافت:
فروش جنگ افزار 100 شركت پرفروش توليد كننده تسليحات در سال 2008  ميالدي به 

385 ميليارد دالر رسيد كه در مقايسه با سال 2007، 39 ميليارد دالر بيشتر بود. 
ــليحات اين 100 شركت در سال 2008 ميالدي سه برابر بيشتر  رقم حاصل از فروش تس
ــورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي در اين سال براي بهبود  از رقمي بود كه كش
اوضاع اقتصادي اختصاص دادند. اين كشورها كه شامل آلمان، فرانسه و 28 عضو ديگر آن 

است در مجموع 120 ميليارد دالر به بهبود اوضاع اقتصادي خود اختصاص داده بودند.
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مصرف گرايي و رفاه زدگي 

قاعده ترغيب مردم به مصرف بيشتر و بهره برداري غيرمسئوالنه از طبيعت، صرفاً با پذيرش 
ــب حداكثر سود قابل توجيه است (جمله معروف ”ما با تبليغات قادر به فروش  هدف كس
ــيري شده ايم.“) رشد روز افزون توليد  يخچال در قطب و فروش بخاري در مناطق گرمس
ــراي ترغيب عامه مردم به مصرف، معطوف  ــترده ب كاالهاي يك بار مصرف و تبليغات گس
به همين نكته است. تنها ترغيب مردم به مصرف هر چه بيشتر است كه ضامن بقاي سود 

حداكثري واحد اقتصادي است.

شكل گرفتن قدرت هاي انحصاري در ابعاد اقتصادي و سياسي
ــت.  ــت، ضد خود، يعني انحصار را به وجود مي آورد. انحصار نتيجه بالمنازع رقابت اس رقاب
ــك واحدهاي كارآمد از  ــداري از رقابت در حوزه هاي اقتصادي، تفكي ــع منطق طرف در واق
واحدهاي غيركارآمد و حذف واحدهاي غيركارآمد است و رقابت اقتصادي همانند هر رقابت 
ديگري (ورزشي، علمي، سياسي و ...) تنها تعداد معدودي پيروز ميدان دارد. بنابراين رقابت 

آبستن انحصار است. 
ــن  آزادي  واقعي  و در نهايت،  ــق  در دراز مدت، منجر به  از بين  رفت ــادي  مطل ”آزادي  اقتص
ــون  قبول  رقابت  مطلق   ــد. به  عبارت  ديگر، چ ــودي  رقابت  و نتايج  مثبت  آن  خواهد ش ناب
موجب  اين  انحصارها مي شود، بايد آزادي  اقتصادي  محدود شود و در چهارچوب  مشخص  و 
قلمرو معيني  اعمال  شود تا اينكه  در دراز مدت  زمينه  استمرار رقابت  و نتايج  مطلوب  آن  نيز 
فراهم  شود و آثار بحران زاي  اقتصادي  آن  كه  امروزه  نظام  سرمايه داري  عمالً  با آن  روبروست، 

دامنگير جامعه  نشود.“(رناني، 1367: 85)
اما اگر به منظور رفع اين نقيصه، دخالت دولت در اقتصاد را بپذيريم، با دو تناقض منطقي 

مواجه خواهيم شد :
ــرمايه داري  ــت كه نظام س 1- دخالت دولت را كه ناقض آزادي هاي بي حد و حصري اس
مروج آن بوده است (آزادي  اقتصادي، مشتمل  است  بر آزادي  مشاغل، آزادي  رقابت، آزادي  
ــارت  داخلي  و خارجي، آزادي  بانك ها، آزادي  نرخ  بهره  و غيره  و به  عنوان  برنامه  قطعي   تج
ــت  از مقاومت  در برابر هر نوع  مداخله  دولت  كه  ضرورت  خاص  آن   ــگي  عبارت  اس و هميش
به  ثبوت  نرسيده  باشد، به ويژه  استقامت  در برابر سياست  به  اصطالح  حمايت  و سرپرستي  
دولت).(سنجابي، 1370: 572-571)پذيرفته ايم و راه را براي دخالت هاي بيشتر دولت با 

توجيهات آتي باز كرده ايم. 
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ــي  ــا اذعان به اين واقعيت انكارناپذير كه ”قدرت اقتصادي ايجاد كننده قدرت سياس 2- ب
است“ چگونه مي توان پذيرفت كه قدرت سياسي مهار كننده و ناظر بر عملكرد خود باشد؟! 
ــي  ــهورش «نخبگان قدرت» اظهار مي كند، امروز قدرت سياس ــي وايت ميلز در اثر مش س
دقيقاً در باال هماهنگ مي شود. به همين ترتيب، اقتصاد كه زماني از تعداد زيادي واحدهاي 
كوچك تشكيل شده بود، اكنون زير سلطة مجموعه اي از شركت هاي بسيار بزرگ در آمده 
ــلح از نظر تعداد محدود بوده، با نيروهاي شبه  ــت. سرانجام اگرچه زماني نيروهاي مس اس
نظامي تكميل مي شد، اكنون اين نيروها رشد كرده، تشكيالت عظيمي را در ميان نهادهاي 

كشور و سازمان هاي داراي موقعيت كليدي به وجود آورده اند.
بنابر نظر ميلز، نه تنها هر يك از اين حوزه ها متمركزتر شده است، بلكه به طور فزاينده اي 
با يكديگر مرتبط شده و يك نظام قدرت متحدي را تشكيل داده اند. افرادي كه در باالترين 
ــد، زمينه هاي اجتماعي همانندي  ــه گانه قرار دارن موقعيت ها در تمام حوزه هاي نهادي س
دارند، از عاليق و منافع مشابهي برخوردارند و غالباً به طور خصوصي يكديگر را مي شناسند. 
ــور را اداره مي كند و با در نظر  آن ها به صورت يك گروه نخبه قدرتمند در آمده اند كه كش
گرفتن موقعيت بين المللي اياالت متحده، بر بسياري از آن چه در كشورهاي ديگر جهان رخ 

مي دهد نيز تأثير مي گذارد.
ــتند كه با همديگر همكاري دارند  ــي هس گروه نخبه قدرتمند، رهبران اقتصادي و سياس
ــتن قراردادهاي تسليحاتي و تهيه كاال براي نيروهاي مسلح، روابط نزديكي  و هر دو با بس
ــه حوزه وجود  ــّرك زيادي ميان موقعيت هاي باال در اين س ــا نظاميان دارند. متقابًال تح ب
ــب داوطلب مقام هاي  ــد، رهبران اقتصادي اغل ــع اقتصادي دارن ــتمداران مناف دارد. سياس
ــتند. ــركت هاي بزرگ هس ــوند و مقامات باالي نظامي عضو هيئت مديرة ش دولتي مي ش

ــه حوزه اي كه  ــه طبقه باال، نه تنها در س ــان داد ك ــس از ميلز، جي ويليام دامهوف نش پ
ــت، بلكه در حوزه هاي متعدد ديگري نيز در موقعيت هاي سطح باال،   ميلز تحليل كرده اس
ــامل هيئت هاي امناي دانشگاه ها  ــيار زيادي حضور دارند. اين موقعيت ها ش به نسبت بس
ــت. ــاغل ديپلماتيك اس ــائل ارتباط جمعي،  بنيادهاي خيريه و مش ــدارس مالي، وس و م
ــل كرده اند. حوزه هاي رهبري  ــتانورث به همين گونه وضعيت بريتانيا را تحلي ــز و اس گيدن
ــورهاي اروپايي روابط تنگاتنگ تري با همديگر دارند .تنها اقليت  در بريتانيا و بيش تر كش
ــهريه دريافت مي كنند يا به دو دانشگاه  ــي كه ش كوچكي از جمعيت در بريتانيا به مدارس
برجسته آكسفورد و كمبريج مي روند. اين افراد در بسياري از حوزه ها در موقعيت هاي باال 

حضور چشمگيري دارند. 
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عمًال همة آن ها القابي دارند كه در قرن هاي نوزدهم و بيستم اعطا شده است. اين سيستم 
ــده براي  ــاده تقدير از «خدمات انجام ش القاب و عناوين ويژه، چيزي بيش از يك آيين س
ــور» است. اين نظام در واقع بيانگر همبستگي ثروتمندان و قدرتمندان و نشانة علني  كش
ــت كه در غير اين صورت، ممكن بود بخواهند  پذيرش تازه واردان در ميان ثروتمندان اس

خودشان را از محافل رسمي حاكم جدا سازند (غنوي، 1388).

فروپاشي خانواده ها و افزايش تعداد فرزندان طالق 
ــانس مبتني بر نمادها و هنجارهاي برآمده از باورها و  ــير تحول دنياي غرب بعد از رنس س
ــاني توسعه نيافتگي به  ــد. در اين نگاه، در بين عوامل انس ارزش هاي جديد دنيايي آغاز ش
ــاره  مواردي مانند تقيد مردم به ارزش هايي همانند خانواده گرايي و پايبندي به مذهب اش
شد. بر اين اساس انسان مادي جديدي تعريف شد كه در فرايند هدف حداكثر كردن سود 
ــد. اين فرايند بود كه فرهنگ و ارزش ها را به  حاضر به ناديده گرفتن اين ارزش ها مي باش

صورت تابعي از اقتصاد تعريف كرد.
در كشورهاي غربي، مفهوم ازدواج از يك نهاد اجتماعي به يك زندگي مشترك در تغيير 
ــت از طالق و افزايش ميزان آن مؤثر بوده است. همچنين در اين دسته از كشورها  برداش
ــتر زنان، انتظارات بيشتر زوجين از ازدواج،  ــطح زندگي، استقالل اقتصادي بيش ارتقاء س
ــگاه لذت طلبانه به زندگي و كاهش تصور نامطلوب از مطلقه بودن از عواملي بوده كه به  ن
افزايش ميزان طالق دامن  زده است. طبق گزارش مركز ملي آمار و ارقام بهداشتي آمريكا 
ــمار روابط منجر به طالق تقريباً سه برابر شده است  ــال گذشته ش (1984)، در چهل س
ــال 1900 تا  (اخوان تفتي، 1382: 127). همچنين تعداد كودكان طالق در آمريكا از س
1972 به 7 برابر و تعداد كودكان زير 18 سال تك والدي از 1970 تا 1996 از 12 درصد 
به 28 درصد رسيده است. در كانادا نيز ميزان طالق در عرض 30 سال گذشته به 6 برابر 
ــوم ازدواج ها منجر به طالق مي شود. همچنين يك پنجم  ــت و حدود يك س ــيده اس رس
كودكان در خانواده هاي از هم گسسته زندگي مي كنند (قطبي و همكاران، 1383: 276). 
ــال 9 درصد  ــال هاي 1960 و 1970 ميزان طالق در بريتانيا به طور ثابت هر س ــن س بي
افزايش يافت و در طي آن دهه تا سال 1972 دو برابر شد. همچنين اين ميزان از 2/8 در 
هزار در سال 1981 به 3/1 در هزار در سال 1993 رسيده است. هرچند ميزان طالق در 
بريتانيا شباهت زيادي به اياالت متحده دارد، اما تفاوت چنداني با ساير كشورهاي اروپايي 
ندارد. در دانمارك ميزان طالق باالست و آلمان و فرانسه درست پشت سر اين كشور قرار 
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ــد نرخ طالق طي دهه هاي قبل در كشورهاي غربي  دارند. در مجموع آمارها حاكي از رش
است (رياحي و همكاران، 1386: 112). 

حاكميت نژادپرستي پولي
در اين نظام، صحبت از تقاضاي موثر است. يعني تقاضا كننده اي كه قدرت خريد دارد. اين 
تقاضا (موثر) است كه عرضه را ايجاد مي كند. بنابراين دارندگان قدرت خريد جهت حركت 
بازار را تعيين مي كنند و البته توليدكنندگان نيز از طريق تبليغات قادر به شكل دهي به 

تقاضاي مصرف كننده هستند. 
ــويي است، نتيجه حاكميت سيستم بازار بر جامعه چيست؟ چه  جهت اين بازار به چه س
كااليي توليد مي شود؛ كااليي كه داراي تقاضاي موثر است، يعني دارندگان ثروت متقاضي 
آن هستند. اين به معناي نژادپرستي پولي است. حق با كيست؛ با كسي كه پول دارد. به 
ــود را حداكثر كند نه هر چقدر نياز است. بنابراين  ــود؛ هر چقدر س چه ميزان توليد مي ش
جامعه در يك دور باطل مصرف بيشتر- توليدبيشتر، خواهد افتاد و اثرات مخرب آن دامان 
خانواده، اقتصاد، جامعه و محيط زيست را خواهد گرفت، آنچه امروز به عينه شاهد آنيم. 
ــرب را به وضوح  ــي در غ ــز وضعيت واقعي دموكراس ــز، دامهوف و گيدن ــي هاي ميل بررس
ــاس زد و بندها در ميان  ــه بر اس ــط مردم ك ــد. در آن جا حكومت نه توس ــان مي ده نش
ــانه ها و بهره گيري از فنون  ــلط همين گروه بر رس ــود و با تس گروه قدرتمند تعيين مي ش
ــود. اگر باز هم مجالي براي انتخاب مردم در ميان  ــاخته مي ش تبليغاتي، افكار عمومي س
ــه عمدتاً بر پاية  ــاس معيار و مالك، بلك ــارض قدرتمندان باقي بماند، انتخاب نه براس تع
ــكل مي گيرد. در واقع، آزادي به زشت ترين  مؤثرتر بودن حربه هاي تبليغاتي يك طرف ش
ــود را آزاد مي پندارند،  ــه خ ــي ك ــردم در حال ــرا كه م ــت؛ چ ــخ گرديده اس ــورت مس ص
ــت گروه قدرتمند شده اند. ــتند و بازيچه دس ــون هاي تبليغاتي هس ــير فريب ها و افس اس

ــن متفكران،  ــه تصريح اي ــرا كه ب ــت؛ چ ــف بارتر از آزادي اس ــي تأس ــت دموكراس وضعي
ــي ندارند.  ــر كار نمي آيند و مردم در تصميم گيري ها نقش ــط مردم به س حكومت ها توس
ــت؛ چرا كه نخبگان ثروتمند  ــود نه براي مردم اس ــط مردم انتخاب مي ش حكومت نه توس
ــر ديگر عوامل  ــتند و تأثي ــظ منافع خود هس ــه حف ــاً متوج ــا، طبيعت در تصميم گيري ه
ــود. ــيم مي ش ــط منافع گروه هاي ثروتمند ترس ــي صورت مي گيرد كه توس در چهارچوب

ــاي فردي  ــودن توانايي ه ــي متفاوت ب ــاني، يعن ــع انس ــي جوام ــرايط طبيع آزادي در ش
ــن  ــدرت يافت ــي)، ق ــگاه اجتماع ــي و جاي ــات مال ــي، امكان ــاي روح ــوش، توانايي ه (ه
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ــبي براي  ــارت مردم بر اين حكومت، زمينه مناس ــال دارد و فقدان نظ ــگان را به دنب نخب
ــي آورد. (غنوي، 1388) ــع گروه هاي خاص فراهم م ــوي مناف جهت گيري حكومت به س

در فضاي امروزين غرب، برندگان قطعي رقابت سياسي، قدرتمندان اقتصادي اند؛ چرا كه توان 
تأمين مخارج تبليغات انتخاب و تسلط بر رسانه ها و تملك اهرم هاي فشار در انحصار آنهاست. 
ديگر گروه هاي ذي نفع فقط در چارچوبي كه از سوي آنان تعيين مي شود به رقابت مي پردازند.

برهم خوردن تعادل بين انسان و طبيعت ناشي از بهره برداري هاي سودجويانه از 
طبيعت در راستاي هدف حداكثر كردن سود 

روند فعلي مصرف انرژي در جهان، بشر را با دو بحران بزرگ آلودگي محيط زيست و شتاب 
فزاينده در تهي نمودن منابع انرژي روبه  وركرده است، به طوري كه هر ساله ميليون ها نفر 
 Pearce and Warford ) بر اثر مشكالت زيست محيطي جان خود را از دست مي دهند
ــت در كشورهاي در حال توسعه،  1993). مهم ترين و آني ترين نتيجة تخريب محيط زيس
ضرر به سالمتي افراد است. آلودگي هوا يكي از مهم ترين مشكالت زيست محيطي است كه 

اثرات زيان باري را بر سالمتي انسان ها و ساير موجودات زنده تحميل كرده است.
ــده توليدات صنعتي،  ــد فزاين ــت همراه با رش در طي نيم قرن اخير، تخريب محيط زيس
ــترده اي را به همراه داشته است.  ــعه يافته نگراني ها و اعتراضات گس ــورهاي توس در كش
ــد  ــورها باعث ش ــت در بعضي از اين كش ــاي به وجود آمده در حوزه محيط زيس نگراني ه
ــطح توليدات بدون رعايت  ــرانه از طريق افزايش س ــطحي از درآمد س ــي به هر س دسترس
استانداردهاي زيست محيطي، با محدوديت روبه رو شود و دولت ها در اين كشورها از طرف 
سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي مدافع محيط زيست به منظور وضع قوانين و مقررات 
زيست محيطي شديد تحت فشار قرار گرفتند (برقي اسكويي و ياوري، 1386). اين نگراني ها 
ــال 1972 اولين كنفرانس زيست محيطي در سطح  ــطح بين المللي باعث شد در س در س
سران جهان در استكهلم سوئد برگزار شود. 20 سال بعد، يعني در سال 1992، كنفرانس 
ــعه  ــت و توس ديگري تحت عنوان اجالس ريو يا كنفرانس زمين يا كنفرانس محيط زيس
ــران جهان در ريودوژانيرو برزيل با هدف اصلي تثبيت غلظت  ــطح س ــازمان ملل در س س
گازهاي گلخانه اي در اتمسفر در سطحي كه از دخالت هاي خطرناك انسان در سيستم آب 
ــورهاي بزرگي مثل اياالت متحده آمريكا و ژاپن  ــد، اما كش و هوا جلوگيري كند، برگزار ش

هدف تثبيت داوطلبانه را برآورده نساختند (سايت بهينه سازي مصرف سوخت).
ــت كه در جهت كاهش آلودگي زيست محيطي، پيمان  دولت آمريكا هنوز قبول نكرده اس
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كيوتو را امضا كند؛ اين در حالي است كه اين كشور به تنهايي بزرگترين آلوده كننده محيط 
ــوب مي شود. به راستي پذيرش هدف حداكثر كردن سود چگونه مهار پذير  زيست محس

است. 
ــت نه تنها به منظور نيل به توسعه پايدار و  ــالم محيط زيس ــت كه در اس اين در حالي اس
اجتناب از تكرار تجارب جهاني ناشي از بهره برداري هاي غيرمسئوالنه از محيط زيست بلكه 
ــلي مورد توجه است. به طوري كه  با يك نگاه ايدئولوژيك و با هدف حفظ عدالت بين نس
حفاظت از محيط زيست به عنوان  وظيفه اي عمومي تلقي شده و فعاليت هاي اقتصادي و 
غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران مالزمه پيدا كند منع شده 

است.
ــت آوردهاي  ــترش علوم و فنون، و توليدات كمي و كيفي يكي از دس در مجموع اگر چه گس
مثبت اين نظام است اما اگر اين نظام، توليد كاالهاي غيراخالقي، افزايش توليد و كاربرد انواع 
جنگ افزارها، بمب هاي هسته اي، خوشه اي، شيميايي و ...، استثمار و استعمار را در راستاي 
هدف حداكثر كردن سود توجيه پذير نمايد، عدالت توزيعي درون نسلي و بين نسلي را ناديده 
انگارد، چگونه مي تواند يك الگوي پيشرفت جهان شمول باشد كه تضمين كننده رفاه آحاد 

مردم است. 

چرا الگوهاي رايج پذيرفتني نمي باشد
در ادامه به طور مختصر به برخي از تفاوت هاي ماهوي نظام اسالمي و الگوهاي رايج پيشرفت 
اشاره مي شود. جمع بندي از بخش بعدي اين است كه به علت تفاوت در مباني نظام اسالمي 
ــده از مباني اين نظام ها استفاده كرد  ــتنتاج ش و نظام هاي فعلي نمي توان از روش هاي اس
چرا كه در صورتي كه مباني اعتقادي يك جامعه با روش ها مطابقت نداشته باشد آن جامعه 
دچار تناقض شده و در نتيجه اعتماد به مباني بومي را از دست داده و  به راحتي جذب مباني 

غيربومي مي شود.

تفاوت نگاه اسالم و غرب به انسان، هدف زندگي و رستگاري انسان
ــاحتى مي داند؛ داراى دنيا و آخرت؛ اين پايه ى همه ى  ــان را يك موجود دوس ــالم انس اس
مطالبى است كه در باب پيشرفت بايد در نظر گرفته شود؛ شاخص عمده اين است؛ فارِق 
عمده اين است. اگر يك تمدنى، يك فرهنگى و يك آئينى، انسان را تك ساحتى دانست و 
خوشبختى انسان را فقط در زندگى مادِى دنيايى به حساب آورد، طبعاً پيشرفت در منطق 
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او، با پيشرفت در منطق اسالم - كه انسان را دو ساحتى مي داند - به كلى متفاوت خواهد 
بود. كشور ما و جامعة اسالمى آن وقتى پيشرفته است كه نه فقط دنياى مردم را آباد كند، 
ــد: دنيا و آخرت. نه دنياى  ــم آباد كند. پيغمبران اين را مي خواهن ــه آخرت مردم را ه بلك
انسان بايد مغفول عنه واقع بشود به توهم دنبال گيرى از آخرت، نه آخرت بايد مغفول عنه 
ــود به خاطر دنبال گيرى از دنيا. اين بسيار نكتة مهمى است. اساس، اين است. آن  واقع بش

پيشرفتى كه در جامعة اسالمى مورد نظر است، اينچنين است.
ــما را مأمور كرده است به آبادى  ــأكم من االرض و استعمركم فيها1»؛ خدا ش «هو الّذى انش
زمين. آبادى يعنى چه؟ يعنى استعدادهاى بى پايانى كه در عالم ماده وجود دارد را يكى يكى 
كشف كردن، آنها را در معرض استفادة انسان قرار دادن و انسان را به اين وسيله به جلو بردن. 

اين مسئلة علم و توليد علم و اين مسائلى كه ما مي گوئيم، ناظر به اين است.
ــس مّنا من ترك اخرته لدنياه و ال من ترك دنياه الخرته». اگر آخرت را به خاطر دنيا  «لي
ــد در اين امتحان مردوديد؛ اگر دنيا را هم به خاطر آخرت ترك كرديد در اين  ــرك كردي ت
امتحان مردويد. اين خيلى مهم است. اميرالمؤمنين به كسى برخورد كرد كه زن و زندگى 
ــته بود و به عبادت پرداخته بود؛ فرمود: «يا عّدى نفسه»،  و خانه و همه چيز را كنار گذاش
ــمن كوچك خويشتن! با خودت دارى دشمنى مي كنى؛ خدا اين را از تو نخواسته.  اى دش
«قل من حّرم زينه اهللا الّتى أخرج لعباده و الّطّيبات من الّرزق2». اين هم اين مطلب است. 
ــم در برنامه ريزى، هم در عمل  ــرت و نگاه به دنيا و آخرت - ه ــن تعادل دنيا و آخ بنابراي
ــاخص عمدة پيشرفت است.  ــت. اين هم يك ش ــور - الزم اس ــخصى و هم در ادارة كش ش

(سخنراني رهبر انقالب اسالمى در كردستان، 1388)

غيرقابل تفكيك بودن شئون مختلف زندگي مادي از زندگي معنوي 
ــفانه اقتصاد متعارف نگرشي تك بُعدي به پديده چندبُعدي زندگي اقتصادي دارد؛ به  متأس
ــي و نظام فرهنگي جدا مي كند و بدون توجه  اين معنا كه نظام اقتصادي را از نظام سياس
به تحوالت تاريخي و رفتارهاي اجتماعي، سعي مي كند با درك ويژگي هاي رفتاري در آن 
نظام اقتصادِي ساده شده، نظام اقتصادي را در عينيت مديريت كند، غافل از اين كه نظام 

اقتصادي در عينيت يك پديده چندبعدي است. 
اما اسالم ماهيتا كل نگر است، زيرا تاريخ، فرهنگ، اقتصاد و سياست و جهان بيني را جدا 

1. هود آيه 61
2. اعراف آيه 32
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نمي بيند. در اين ديد كل نگر، اگر اقتصاد تعريف شود، از آنجايي كه اين حوزه از ديگر موارد 
جدا نيست، دقيق و علمي است؛ به نظر من تنها علم اقتصاد، اقتصاد اسالمي است.(مسعود 

درخشان1)

اصل بودن عدالت در اسالم
تفاوت در مفهوم و تقدم و تأخر عدالت در اسالم. در غرب نه تنها در نظر و عمل توسعه بر 

عدالت مقدم شمرده شده است بلكه مفهوم عدالت نيز در اين دو نگاه متفاوت است. 
 آدام اسميت، عدالت را نخستين و اصلي ترين وظيفه دولت مي دانست. اسميت، عدالت را 
خودداري از آسيب زدن به حقوق ديگران معنا كرد و منظورش از حقوق، مالكيت، اعتبار 
ــميت عدالت توزيعي را كه در آن حاصل توليد بر پايه شايستگي  ــت مردم بود. اس و وحش
ــود را رد كرد و خواهان عدالتي شد كه در آن حقوق افراد كامًال  و نياز بين مردم پخش ش
ــود و عدالت از وظايف  ــي گرفته بين ديگري توزيع نش محفوظ بماند، يعني چيزي از كس
اصلي حكمران است و قانون گذاري و دخالت حقوق براي اجراي اين وظيفه ضرورت دارد. 
ــت، بنابراين  ــالم عدالت اصل و يك ارزش و ظلم به عنوان يك ضد ارزش مطرود اس در اس
تقدم توسعه بر عدالت قابل پذيرش نيست. تقدم توسعه بر عدالت عين ظلم است، به اين 

علت كه عدم توزيع عادالنه ثروت و پايمال شدن يك عده را در دوران گذار مي پذيرد. 
در اسالم، عدالت نه تنها بر توسعه تقدم دارد بلكه از نظر مفهوم هم با الگوهاي فعلي پيشرفت، 
متفاوت است. در اسالم عدل يكي از پايه هاي ايمان مؤمن است؛ پايه اي كه ايمان بر آن و بر صبر 
و جهاد و يقين استقرار مي يابد و بدون هر يك از اين پايه ها، پايداري و قراري نخواهد يافت. اين 
عدالت، خود، برخاسته از فهم، علم عميق، بهره گيري از حكمت و برخورداري از حلم است.
عدالت با چنين پايه ها و ريشه هايي در همة روابط انساني اثر مي گذارد و همه را بر اين اساس 
شكل مي دهد و اين استواء و اعتدالي كه در نفس مؤمن و روابط او تجلي مي كند، زيبايي 
ويژه اي به او مي بخشد و او را محبوب اهل آسمان مي كرده، در قلب اهل زمين جاي مي دهد. 
در اين نگاه، عدل نه صرفا دستوري اخالقي و نه حتي يك ضرورت خشك اجتماعي، بلكه 
ــمان و قرب به خدا و  ــداري اعتقاد و ايمان و موجب محبوبيت در ميان اهل آس ــة پاي الزم
باعث نزول رحمت حق بر فرد عادل است. ببينيد كه چه فاصله اي است ميان ديد خشك 
ــئله،  و مالل آور مادي به عدالت اجتماعي و تصوير و زاوية ديگر توجه روايات به اين مس
اشاره به نيازهاي اساسي و همگاني است. در روايت تحف العقول، امام صادق(ع) سه امر را 
1. http://isna.ir
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نياز همة مردم مي دانند: امنيت، عدل و رفاه زندگي. تأمين اين نياز همگاني در تشريعات 
ــتورهاى خداوند، در واقع، بيان چگونگي  ــياري از دس ــت و بس خداوند ملحوظ بوده اس

زندگي عادالنه در اجتماع است.(غنوي، 1388).

تفاوت ماهيتي نگاه به ثروت در اسالم و نظام سرمايه داري
در نظام اسالمي ثروت هدف نيست، وسيله است. هدف از كسب ثروت، تامين سطح رفاهي 

است كه زمينه ساز رشد انسان در راستاي اهداف معنوي باشد. 
وعده نظام سرمايه داري تامين رفاه عمومي است، اگر چه تجارب عملي نمايانگر تحقق اين 
وعده به صورت عام نيست اما حتي اگر اين وعده عملي شده بود با نگاه اسالم بسيار فاصله 
ــوند. هنگامي  ــالم زندگي مادي و معنوي به صورت مكمل ديده مي ش دارد، چرا كه در اس
كه در جامعه اي سطح رفاه مردم افزايش يابد دغدغه هاي زندگي كاهش پيدا مي كند، اما 
ــالمي  ــود. در صورتي كه در نظام اس لزوماً در هر جامعه اي رفاه منجر به معنويت نمي ش
تامين رفاه وسيله اي براى حركت به سمت معنويت تلقي مي شود. در اسالم ثروتي كه در 
ــاد، سلطه و اسراف صرف شود قابل پذيرش نيست. اين درست عكس چيزي است  راه فس
كه در نظام سرمايه داري غرب رخ داده، يعني اين ثروت زمينه ساز گسترش فساد، سلطه 

و اسراف شده است.
ــه  و قلمرو ديني، زندگي  خود را سامان   ــت  انسان  مومن  كه  در فضايي  از انديش بديهي  اس
ــئوليت  متقابل  موجودات،  ــتي  و همچنين  مس مي دهد و به  اصل  وحدت  و يكپارچگي  هس
ايمان  دارد، مصاديق  هزينه  خويش  را ناسازگار با باورها و عقايد خود گزينش  نمي كند و لذا 
ــتاي  تحقق  آرمان ها  در عين  آزادگي  و حريت، نحوة  هزينة  درآمدهايش  جهت  دار و در راس
ــلمان  در امور توليدي  و يا مصرفي   ــان  مس ــه هاي  ديني اش  خواهد بود. آزادي  انس و انديش
ــود كه  در تصادم  احتمالي  منافع  فرد و  ــكالتي  خواهد ب همچنين  به طور خودكار، رافع  مش

جامعه، ممكن  است  حادث  شود.

تجربه تلخ و ناموفق استفاده از الگوهاي غيراسالمي
ــور ايران به مدد وجود درآمدهاي نفتي، ايدئولوژي ها و مدل هاي مختلف رشد به  در كش
ــد كه به تجربه و گواه تاريخ هيچكدام به نتايج قابل قبولي دست  ــته ش ورطه آزمون گذاش
ــيب شناسي اين الگوها مي توان داليل مختلفي را برشمرد، كه از  نيافته اند. در فرايند آس

جملة آنها عدم تطابق اين الگوها با شرايط بومي است.
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البته وجود درآمدهاي نفتي تنها دليل استفاده از اين الگوها نيست، اما وجود اين درآمدها 
ــتي اين الگوها و اصرار بر اجراي بدون تأملي آنها كمك فراواني كرده  ــاري بر درس به پافش
ــته شود كه هيچ يك از اين الگوهاي ناموفق  ــت. اين نكته نيز نبايد از نظر دور نگه داش اس
ــده اند. يعني نه تنها الگوهاي سرمايه داري يا  ــازنده آنها تعريف نش زير پرچم ايدئولوژي س
سوسياليستي به صورت ناقص و با اتكا بر اين درآمدها اجرا شده اند، بلكه مجريان نيز هرگز 
درباره ريشه هاي فكري و تعلق واقعي مباني اين الگوها به الگوهاي غربي سخن نگفته اند و 

همه اجراي الگوي مورد عالقه خود را عين علم دانسته اند.

نگاه محدود به انسان، محرك ها و قابليت هاي او
ــان، جستجوي نفع شخصي و  ــعة غربي از ميان انگيزه ها و محرك  هاي انس در الگوي توس
كسب سود و ثروت، عامل مهمي براي حركت جامعه به سوي ثروتمندتر شدن و نيل به رفاه 
باالتر تشخيص داده شده است. در نظريه اقتصادي كه محصول چنين نگرشي به انسان و 
خواسته هاي اوست، لزومي ندارد رفتارها براساس ارزش هاي انساني باشد، بلكه كافي است 
از رفتار عقاليي(در معناي محدود مد نظر اين نظام، يعني پيگيري منافع شخصي) تبعيت 

كند.
رفتار عقاليي مطلوب انسان را به اين سوق مي دهد كه تمام تالش خود را به كار ببندد تا با 
صرف كمترين هزينه و زحمت، به بيشترين سطح از بهره مندي دست يابد. تبلور و چكيده 
ــخنان جان  اين نگرش و تاثير آن را بر پايه هاي ارزش هاي اخالقي جامعه را مي توان در س
مينارد كينز مشاهده كرد، آنجا كه تاكيد مي كند زماني كه انباشت ثروت ديگر از اهميت 
اجتماعي فوق العاده اي برخوردار نباشد، تغييرات بزرگي در قوانين اخالقي به وجود خواهد 
آمد و آن وقت است كه مي توانيم خود را از بسياري از اصول كاذب اخالقي كه سال ها است 

بختك وار بر ما سنگيني كرده، رها كنيم (سروش صاحب فصول،1390).
تصوير انسان در مكاتب ليبراليستي از زمان اسميت تا نئوليبراليسم، حتي در شكل مكتب 

انتظارات معقول و مكتب پولي شيكاگو، كامًال تحريري و به دور از واقعيت است. 
ــتند. محرك هاي  افراد و بنگاه هاي اقتصادي در برابر بازار و قوانين آن ها صرفاً منفعل نيس
انسان بسيار متنوع تر از ديگر موجودات است و قابليت هاي ادواري، تصويري است كه مكاتب 
كالسيك آن را عرضه مي كنند. آدمي حتي در فضاي آزادي و رقابت كامل، براي به دست 
آوردن سود بيش تر يا حفظ خود، به انحصار تن مي دهد و به جاي رقابت كامل، رقابت ميان 
ــيار پيچيده و پيرو عوامل گوناگوني  قطب ها را بر مي گزيند. برخورد ميان اين قطب ها بس
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است. بازي حفظ منافع، تنها در محدودة بازي هاي اقتصادي محصور نمي ماند. قدرت هاي 
اقتصادي با سياست استفاده از رسانه ها به دانشگاه ها نفوذ مي كنند. توليدكننده به تقاضاي 
بازار حركت نمي كند؛ بلكه با شدت تبليغات، تقاضا را مي سازد. او منتظر تصميم و انتخاب 

مردم نمي شود؛ بلكه رأي و تصميم را خود مي سازد و در صندوق ذهن افراد مي ريزد. 
برداشت ليبراليسم حتي از آثار آزادي فعاليت اقتصادي و مسئلة رقابت، ضعيف و محدود 
ــت كه آزادي و رقابت در كنار سودجويي انسان مي تواند به شوق به كار  ــت. درست اس اس
ــعه بينجامد و سرمايه داري آمريكايي را سبز كند، همين آزادي و  ــد و توس و نوآوري و رش
رقابت در كنار ميل به غلبه و با تكيه بر عنصر نژادي، مي تواند سرمايه داري كارآمدتري را 
شكل دهد. انگيزه رقابت و ميل به سبقت، در كنار سودجويي يا غلبه جويي و نژادپرستي، 
مي تواند به سرمايه داري هاي بي رحم امروز راه ببرد و نيز مي تواند در كنار انگيزه هاي متعالي، 
ــت  اقتصادي نوين را پايه  بگذارد. با تغيير فضاي اعتقادي افراد و تغيير جهان بيني و برداش
افراد از نقش خود در هستي، مي توان انگيزه هايي كامًال متفاوت براي رقابت يافت؛ سبقت و 
رقابت براي رسيدن به نعمت هاي عظيم آن جهاني، مغفرت پروردگار، قرب حق هم چنين 
به دليل ترس از معاد و توجه به نقش انسان و آن چه حقيقتاً براي او خير است، از اين قبيل 
است. آن گاه كه اين گونه انگيزه ها با آموزش و تربيت و تبليغات، تقويت شوند و رقابت بر 
ــگ و بوي تازه اي به خود خواهد  ــكل بگيرد، فضاي فعاليت هاي اقتصادي رن اين پايه ها ش
ــود و  ــرمايه داري هاي مبتني بر س گرفت و در اين فضاي تازه، از رنج ها و بي عدالتي هاي س

غلبه خبري نخواهد بود.(غنوي، 1388)

جمع بندي و پيشنهاد
فتوت نامه ها؛ پيش درآمدي براي درك تفاوت الگوي اسـالمي ايراني پيشرفت با 

الگوهاي غرب
درك فلسفه و غايت علوم و مشخص شدن هدف از پيشرفت و رشد، به روال و روند تدوين 
الگوي پيشرفت بومي كمك مي كند و براي درك تفاوت هاي الگوي اسالمى ايرانى با الگوي 
ــي مواردي در تاريخ سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران و اسالم كه  غربي، بررس
شاخص هاي واضحي در خصوص اين تفاوت ها در مبنا ارائه مي كند، مفيد به نظر مي رسد.

ــاني را چه از لحاظ  در تاريخ فرهنگ اقتصادي ايران كه در دوره هايي موفقيت هاي درخش
ــت، نمونه هاي  ــترده با فرهنگ تجربه كرده اس توليد و صادرات و چه از لحاظ ارتباط گس
ــاختارهاي كارآمد اقتصادي تجربه شده اند كه مفروضات اوليه و اساسي آنها  متفاوتي از س
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به خصوص در حوزه فلسفه و غايت علم با مفروضات اوليه فعلي علم اقتصاد متفاوت بوده 
است. فتوت نامه هاي اصناف توليدي گوناگون از بنايان و معماران تا چيت سازان و آهنگران 
كه به نوعي مي توان مانيفست يك فعاليت اقتصادي درهم تنيده با فرهنگ را در هريك از 

آنها رصد كرد، يكي از اين گونه نمونه هاي قابل بررسي است.
واقعيت آن است كه در مدل غربي زيست اجتماعي، اقتصاد، ديكتاتور حاكم بر ساختارها، 
ــت و ثروت تنها رب النوع تعيين كننده شيوه رفتار مردم،  حركات و تحوالت اجتماعي اس
ــت به گونه  اي كه ارزش گذاري و طراحي  ــاختارهاي سياسي و اجتماعي اس ــازمان ها، س س
مدل ها همه بر اساس سود قابل شمارش مالي سنجيده مي شود. حال اگر مدلي ارائه شود 
كه اين نكته مهم را نقض كند، يعني سيستمي را معرفي كند كه نتوان رفتار آن را صرفا 
بر اساس سود اقتصادي تبيين يا آن را بر اين اساس پيش بيني كرد، مي توان گفت گامي 
ــفاف تر كردن مفهوم الگوي اسالمي ايراني پيشرفت برداشته  ــوي پويش و يافتن و ش به س

شده است.
ــا حاكميت ارزش هاي منفعت انگارانه مادي بر  ــان امروز را عصر ديكتاتوري اقتصاد و ي جه
همه شئون زندگي بشر مي دانند. اين مسئله به راحتي در جريان زندگي روزمره اجتماعي 
در كشور خودمان هم قابل مشاهده است. در جريان تحقيقي در خصوص واردات كاالهاي 
فرهنگي و مذهبي چيني به بازار ايران، با مداحي از اهالي قم برخورد كردم كه پيش از اين 
در كار توليد وسايل تعزيه فعال بوده است و اكنون اين وسايل را در چين توليد و به كشور 
ــي  كه براي زنده نگه داشتن  ــايل عزاي كس ــيد چرا وس وارد مي كند. زماني كه از او بپرس
ارزش هاي الهي و سر فرود نياوردن در برابر زورمندان، همه وجود خود را فدا كرده را تبديل 
ــيله اي براي كاستن از استقالل اقتصادي مسلمانان كرده است، مشكالت اقتصادي  به وس

خود را بهانه مي كند.
مشكل تنها از چنين كسي نيست. واقعيت اين است كه اقتصاد در حال جهاني شدن است 
و بسته نگه داشتن دروازه كشورها در طوالني مدت بر روي كاالهاي ارزان خارجي دشوار 
ــب اتحاديه هايي تعريف  ــبات و مبادالت اقتصادي، اغلب در قال ــت. در عين حال مناس اس
مي شوند كه كشورها در آنها انتظار ميل به تعرفه صفر يا تعرفه هاي پايين گمركي را دارند. 
ــاس اگر قرار باشد در تصميم گيري در چنين مواردي شاخص و مالك اصلي  بر همين اس
اقتصاد و منفعت انگاري باشد، وسايل تعزيه بايد در چين كمونيست توليد شود در حالي كه 

نيروي كار مسلمان ايراني از بيكاري رنج مي برد.
ــن مثال واضحي از ديكتاتوري اقتصاد و  ــايل تعزيه در ايران و چي مثال وضعيت توليد وس
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ــلط مطلق اقتصاد بر فرهنگ است. مثال واضحي از اينكه سلطه سودانگاري و آزادي و  تس
تسلط بي حد و حصر اقتصاد، به راحتي مي تواند بسياري از مفاهيم را به ضد خود بدل كند.

ــو تاثيرپذيري شديد يك فعاليت اقتصادي از فرهنگ،  ــي فتوت نامه اصناف از يك س بررس
ــان مي دهد و از سوي ديگر تالش براي  ــلط اقتصاد بر فرهنگ را نش يعني وضوح عدم تس
ــزاي آن با اعتقادات،  ــان مي دهد كه تك تك اج ــي از فعاليت اقتصادي را نش ــد مدل تولي
ــه به هيچ وجه نظريه هاي تنازع براي  ــت. اعتقاداتي ك ارزش ها و اهداف افراد هماهنگ اس
بقاي اجتماعي در آنها جايگاهي ندارند و مردم تالش مي كنند خود را با نظم و نظامي كه 
در حقيقت جهان به آن اعتقاد دارند هماهنگ كنند، چنانكه ابزار و آالت كار گرفته تا روش 

توليد در يك حرفه را در يك نظم كلي مرتبط با خلقت تعريف كنند.
ــي در وضع حرفه ها و  ــالمي، حت ــن فتوت و جوانمردي در همه جنبه هاي زندگي اس آيي
ــاغل گوناگون رخنه كرده و نفوذ فتوت در مشاغل گوناگون، در سازمان رسوم و قواعد  مش

آنها اثر عميقي داشته است.
اگرچه فتوت را انتقال شواليه گري جنگي به عرفاني دانسته اند اما در تعريف فتيان و تبيين 
تفاوت آنان با متصوفه گفته اند فتي يا جوانمرد فرد مؤمني است كه به حرفه اي اشتغال دارد.
همين تعريف كوتاه مفاهيم قابل اعتنايي را در خود نهان كرده است. در وهلة نخست اين 
ــده ايراني، انسان - فرد مؤمن- است كه  ــت كه در اين مدل تجربه ش تعريف بيانگر آن اس
ــرفت قرار مي گيرد، يعني با وجود اينكه حتي خود فتوت نامه ها نمايانگر وجود  محور پيش
يك سيستم و ساختار حاكم بر فعاليت اقتصادي است، اما پيش از ساختار، اين فرد مؤمن 
ــود و اين فعاليت از انتخاب مؤمنانه او در رفتار  ــت كه وارد يك فعاليت اقتصادي مي ش اس

اقتصادي تاثير مي پذيرد.
ــود اقتصادي به هر قيمت، خود را به اين فرد تحميل  به بيان ديگر گزاره حداكثر كردن س
ــار و انتخاب خود، در  ــاس اختي ــت كه متاثر از فرهنگ و بر اس نمي كند، بلكه اين فرد اس
خصوص رفتار اقتصادي تصميم مي گيرد.( اين مسئله اصال به معني تالش نكردن فرد براي 
به دست آوردن منفعت مادي از فعاليت اقتصادي نيست بلكه در واقع اصالت نداشتن و مبنا 

نبودن اين سود را تبيين مي كند.)
البته اين نكته قابل توجه است كه بعضي متفكران از مقدم بودن اقتصاد بر فرهنگ سخن 
مي گويند و اين گفته را نيز بر بعضي احاديث چون حديث مشهور ورود فقر ازدري و خروج 
ايمان از در ديگر يا حديث شريف «كادالفقر ان يكون كفرا» از پيامبر گرامي اسالم مستند 
مي كنند، اما حتي در صورت صحت چنين گزاره اي(يعني تقدم اقتصاد بر فرهنگ كه بعضي 
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ديگر از متفكران با آن مخالفند) باز هم نه تنها تسلط داشتن اقتصاد بر همه شئون زندگي 
اجتماعي از جمله فرهنگ، دين و اعتقادات از آن برداشت نمي شود، بلكه نفي سودانگاري 
ــي و اصول اوليه ديني قابل  ــوري اقتصاد كامال از ديگر منابع ديني و رواي ــق و ديكتات مطل

برداشت است.
ديكتاتوري اقتصاد و سود انگاري مادي در واقع به معني گرفتار بودن انسان در جبر غرايز 
ــت كه چرخ دنده هاي مدل اومانيستي و غربي  ــت و اصوال همين اصالت و جبر غرايز اس اس
ــرفت را در هم چفت كرده و به گردش درمي آورد. غرايزي چون شهوت، غضب، حب  پيش

جاه و... كه اغلب يا همه آنها با پول قابل دستيابي يا ارزشگذاري هستند.
در مقابل اين جبر غرايز، انسان مختاري كه بر اساس تمايل به نيل به حقيقت و نه بر اساس 

جبر غرايز تصميم مي گيرد، در فتوت نامه اصناف گوناگون قابل رصد كردن است.
ــد و تالش مي كند رفتار خود را  ــاني كه جهان را صاحب نظم و نظامي عادالنه مي دان انس
ــود در عالم تنظيم كند، طبعا طبيعت مادي را نيز يكي از اجزاي اين  ــا نظم عادالنه موج ب
نظم مي داند و ساحت طبيعت را تنها به عنوان ساحتي براي بيرون كشيدن حداكثر تمتع 

تفسير نمي كند.
دليل اين مسئله تنها به پيروي از دستورهاى ديني محدود نمي شود، بلكه مي توان ريشه هاي 
ــتوانه عرفاني  ــفي و عرفاني جدي چنين مطلبي را براي هماهنگي با نظم عالم در پش فلس
ــتغال دارند) رصد كرد. مگر نه اين است كه ابن  ــغلي اش فتيان (مؤمناني كه مؤمنانه به ش
عربي و بسياري از ديگر عرفاي مسلمان همه اجزاي جهان را از خود انسان و عوالم او گرفته 
تا طبيعت مادي، مظهري از تجلي اسامي پروردگار عالم مي دانند. و مگر نه اين است كه بر 
خالف فيلسوفاني چون اسپينوزا كه خدا را در طبيعت محصور مي دانند، فالسفه و عرفايي 
ــون ابن عربي طبيعت را يكي از تجلي گاه هاي الهى مي دانند و بر خالف نظر از پايين به  چ
باالي اسپينوزا و فالسفه بزرگي كه از او متاثرند،  همه عالم را سايه اي از عوالم باال دانسته و 

نور واحد و نظم ثابتي را بر كل عالم حاكم مي دانند؟
شايد در همين ارتباط الگوهاي واقعي اجرا شده با پيشينه فلسفي و عرفاني باشد كه بتوان 

رد پاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را جستجو كرد.
در مجموع بايد اذعان كرد كه در تدوين الگوي اسالمى ايرانى پيشرفت بايد از كلية ظرفيت 
ــت هاي بين المللي و  ــير معرفي نشس ــت. در اين مس هاي داخلي و بين المللي بهره جس

همچنين جوايز بين المللي (صدراي اسالمي) مي تواند كارساز باشد.
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توسعه اسالمي و مديريت تداركات چي مآبانة علم!
حميد پارسانيا*

توسعه و پيشرفت از مفاهيمي هستند كه به دليل نسبت هاي گسترده با ديگر مفاهيم، از 
ابعاد نظري و تئوريك وسيعي برخور دارند. از جمله مفاهيم تأثير گذار در معاني اين واژگان 

عبارتند از:
الف: هدف، غايت و جهت گيري اي كه مقصد و در نتيجه مسير توسعه و مفاهيم متناظر با 

آن را تعيين مي كند.
ب: انسان، هويت انساني، فرهنگ، تاريخ، فلسفة تاريخ و ديگر اموري كه يا توسعه و پيشرفت 

و حركت وصف آنهاست و يا به توصيف موضوع توسعه انساني و اجتماعي مي پردازند.
ــي كه در تبيين اهداف، آرمان ها، مديريت و برنامه ريزي مربوط به اين  ــل و عقالنيت ج: عق

مفاهيم به كار  مي روند.
هر دسته از مفاهيم و مباني سه گانة فوق در واقع بخشي از مبادي و اصول موضوعه و مباني 

توسعه و پيشرفت را تأمين مي كند.
ــرفت، ترقي و رشد مواجهيم كه براساس  ــعه، پيش     ما امروز با مفاهيم و معاني اي از توس
برخي از مباني شكل گرفته و تجسم يافته  است و با الگوي رفتاري خود، هم همة جهان را 
درگير مسائل خود ساخته است و هم جوامع را به دو بخش توسعه يافته و يا توسعه نيافته 

تقسيم كرده است.

* رئيس كميسيون حوزوي شوراي عالي انقالب فرهنگي
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ــع زمينه هاي تاريخي و  ــعه به تب ــده و صور گوناگوني كه توس بي توجهي به مباني ياد ش
مباني معرفتي خود مي تواند پيدا كند، اين خطر را مضاعف مي كند كه مفهومي از توسعه 
كه در شرايط تاريخي و فرهنگي خاص خود به وجود آمده است، الگوي رفتاري مديران و 
برنامه ريزاني شود كه از مباني معرفتي و زمينه هاي تاريخي ديگري بهره مي برند. به همين 
دليل الزم است نخبگان علمي و فرهنگي جامعه هم هويت توسعه مدرن را با توجه به مباني 
ــرفت و توسعه  نظري و زمينه هاي اجتماعي و تاريخي آن باز خواني كنند و هم الگوي پيش
را با لحاظ مباني معرفتي اسالمي و زمينه هاي تاريخي و تمدني جهان اسالم عرضه كنند.

 دربارة اصول و مباني توسعه مدرن مي توان گفت:
ــكوالر دارد، يعني تمّنيات اين  ــيرتي دنيوي و س اوالً: به لحاظ غايت و هدف، صورت و س
ــتي و يا با انكار صريح ديگر ساحت هاي  ــر را يا با صرف نظر از ابعاد معنوي هس جهاني بش
ــت تا معنويت نيز در  ــده اس ــر موجب ش ــتي، دنبال مي كند. رويكرد اين جهاني بش هس

چهارچوب برنامه ريزي هاي دنيوي اين جهان مورد نظر قرار گيرد.
ثانياً: انسان، فرهنگ و تاريخ در انديشة مدرن اعم از آن كه تفسيري فردي و يا اجتماعي داشته 
باشد، در ابعاد زندگي دنيوي و اين جهاني، موضوع مطالعات و برنامه ريزي هاي توسعه است.

ثالثاً: عقل و عقالنيت توسعه مدرن چيزي فراتر از عقالنيت ابزاري و يا فهم عرفي نيست. اين 
ــعه مدرن و قدرت پرسش از اصول و  عقالنيت توان داوري دربارة آرمان ها و بنيان هاي توس

مباني آن را ندارد. اين اصول و مباني، از مسلمات مشهودات و مقبوالت جهان امروز است.
توسعه اسالمي آباداني و عمران زمين را در ظل آرمان ها و ارزش هايي جستجو مي كند كه 

در آفاقي فراتر از ابعاد دنيوي و اين جهاني قرار مي گيرند. در اين توسعه:
ــعادت دنيوي و  ــت، بلكه س ــعه تنها رفاه زميني و اين جهاني نيس اوالً: غايت و مقصد توس

اخروي را نيز شامل مي شود.
ثانياً: انسان، فرهنگ و تاريخ نيز از ابعاد و ساحات معنوي و مينوي برخودارند.

ــعه است،  ثالثاً: عقالنيت ابزاري نازل ترين مرتبة عقالنيت براي مديريت و برنامه ريزي توس
فهم عرفي، ناظر به وضع موجود بوده و موضوع مديريت عقالني است. عقل استنباطي كه 
در اتصال با نصوص ديني شكل مي گيرد و عقل نظري و عملي كه دربارة افق هاي وجودي 

عقل ابزاري به داوري مي نشيند، از مهم ترين منابع معرفتي رشد و توسعة اسالمي است.
ــدة اخير به داليلي تاريخي مقهور توسعة مدرن بوده و هويت  و ابعاد  ــالمي در س  امت اس
فرهنگي و تمدني خود را فراموش كرده است. قرن بيستم قرن پيروي مقلّدانه و يا اقتباس 
ــعة مدرن براي حل مشكالت جامعة اسالمي است و تجربة قرن بيستم ناكارآمدي  از توس
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ــاي معرفتي و تاريخي ديگري  ــوع الگوگيري را براي جوامع غيرغربي كه از زمينه ه ــن ن اي
برخور دارند، نشان داده است.

برخي كه توسعة مدرن را سرنوشت محتوم بشريت مي دانند انقالب اسالمي ايران را حاصل 
ــعة مدرن  ــتابزده و يا مقلّدانه توس ــالمي در برابر حركت نابخردانه و ش مقاومت فرهنگ اس
ــالم با لحاظ واقعيت  ــالم عبور از نگاه معنوي جهان اس مي دانند. در اين ديدگاه، حركت س
تاريخي موجود آن است. از نظر آنان به جاي مقابله و رويارويي مستقيم با پيشينة تاريخي و 
فرهنگي جامعة اسالمي، بايد با استفاده از عقالنيت ابزاري، ظرفيت هاي تاريخي اسالمي را به 
تناسب اقتضائات توسعه و دنيوي مدرن، بازخواني و بازسازي كرده و آنها را در پوشش نوعي 
سكوالريزم پيچيده و پنهان به صورت سوخت جهت وصول به اهداف اين توسعه مصرف كرد.

ــگاه تهران براي قرائت و بازخواني ديانت در پرتو مرجعيت  توصيه اي كه هابرماس در دانش
عقل ابزاري و عرفي اظهار داشت نمونه اي از اين ديدگاه است. نظرية پست سكوالريزم او 
كه متضمن قرائت سكوالر از دين و معنويت است بخشي از تالش جهان غرب براي غلبه 

بر معنويت برپاخاسته جهان امروز است.
 انقالب اسالمي ايران مقاومتي كور در برابر توسعه مدرن نيست، اين انقالب بخشي از خيزش 

تمدني جهان اسالم براي وصول به توسعة متناسب با فرهنگ و تمدن اسالمي است.
اين انقالب در مواجهة با توسعه مدرن نيازمند عقالنيتي است كه با رويكرد انتقادي خود، هم 
از حدود مرزي و كرانه هاي وجودي تمدن مادي غرب پرسش كند و هم با عبور از مرزهاي 
جهان موجود، آفاق معنوي اسالمي را فرا روي بحران زندگي انسان معاصر به نمايش گذارد.

ــالمي براي رسيدن به مقصد و غايت اجتماعي و تمدني خود نيازمند    فرهنگ و تاريخ اس
ــير علم و عقالنيت متناسب با آن توليد شده و بسط يافته باشد و  ــت كه از مس الگويي اس
مرجعيت عقالنيت مدرن يعني مرجعيت عقالنيت ابزاري، آن هم با قرائت پوزيتيويستي و يا 

پراگماتيستي بر فضاي معرفتي علم، مانعي جدي جهت توليد اين الگو است.
ــتنباطي، متافيزيكي، نظري، عملي و ابزاري  ــالمي داراي سطوحي از عقل اس عقالنيت اس
است و حضور اجتماعي اين سطوح نيازمند حذف موانع اجتماعي آن و وجود حداقل هايي 

است كه تضمين كنندة آزادي مثبت براي انديشه و تفكر باشد.
مراد از آزادي مثبت در عرصة تفكر و انديشه، حضور فرصت هاي اجتماعي مساوي و يكسان 
است و در شرايطي كه ادبيات مربوط به توسعة مدرن بر فضاي معرفت علمي مرجعيت پيدا 
كرده باشد و سازمان ها و ساختارهاي علمي بر اساس اين مرجعيت به مديريت علم بپردازند 
و يا دست كم در جهت درهم شكستن آن اقدامي نكنند، خالقيت هاي فردي فرهيختگان 
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نيز بروز و ظهور مناسب پيدا نخواهد كرد.

 مديريت علم، هنگامي كه بي توجه به هويت دانش مدرن، نقشي تداركاتي و سخت افزارانه 
را ايفا مي كند، در بهترين حالت، به نسبت دانش و اقتصاد، آن هم در چهارچوب شاخص 
ــبت فرهنگ و علم نسبت مغفول و  ــعة مدرن بسنده مي كند، يعني نس ــد و توس هاي رش

فراموش شده آن است.
    مديريت سخت افزارانه و تداركات چي مآبانة علم تنها بستر را براي هجوم ادبياتي هموار 
مي كند كه براي بخشي ديگر از جهان در مسير توسعة مدرن توليد و انباشت شده است. 
اين نوع از مديريت در مرحلة نخست دانشگاه ها را از تعامل سازندة دو حوزة علم و فرهنگ 
ــت و گو را با اليه هاي عميق علوم  ــروم مي كند و در مرحلة دوم آخرين منفذهاي گف مح

اسالمي در حوزه هاي علميه خفه مي كند.
نقش دوگانه اي كه مراكز علمي در نتيجة دو نوع مديريت هوشمندانه و غاقالنه مي توانند ايفا 
كنند ذهن مترصد انسان را با مشاهدة هر يك از بناهايي كه در حاشية حوزه هاي علمي شكل 
مي گيرند، متوجه اين پرسش حساس و نگران كننده مي گرداند: آيا اين مصالحي كه هر روز 
با عنوان يك مركز پژوهشي و آموزشي انباشته مي شود سنگ هايي هستند كه پس از تشييع 
سنت تاريخي دانش حوزه اي بر مزار آن گذاشته مي شوند و يا سكوهايي هستند  كه امكان 

پرواز دانش و علم را در آفاق فرهنگ و تمدن اسالمي فراهم مي آورند!
به نظر مي رسد مديريت علم و دانش در جامعه ما قبل از همه نيازمند پژوهش هايي است 
كه ابعاد تئوريك خود را با نظر به نسبت علم و فرهنگ به گونه اي تنظيم كرده باشد كه 
بتواند نگاه خود به علم را فراتر ازحوزه فرهنگي جهان مدرن، در افق فرهنگي اسالم تنظيم 

كند.
حضور سر فصل ها و عناوين ترجمه اي دروس و مباحث سياستگذاري علم بايد متناسب با 
نيازها و شرايط تاريخي و تمدني ما سازمان يابد، زيرا بسط و گسترش اين رشته كه تحت 
ــش اهدافي چون توسعة دانايي محور يا دانش بنيان انجام مي شود، بدون تصرفات و  پوش
تأمالت عميق معرفت شناختي، مديريت علم را به جاي عبور از مرزهاي جهان موجود، به 
ــبقت به سوي اهداف و غايات اين جهان و توسعه و بسط آن،  ــير س گونه اي مونتاژ در مس
تجهيز مي كند و بدون شك آفات اين نوع از برنامه ريزي براي توسعه و پيشرفت اسالمي 
كمتر از آفات و آسيب هاي حركت هاي كور علمي اي نيست كه در حاشيه مرجعيت دانش 

مدرن انجام مي شود.
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تاملي در حلقه هاي مفقودة بستر الزم                             
جهت ورود به دهه عدالت و پيشرفت

عادل پيغامي*

ــوي رهبر معظم انقالب  ــال هاي اخير مجموعه اي از اولويت هاي راهبردي مهم از س در س
مطرح شده است كه به جرات مي توان آنها را برنامه عمل نظام جمهوري اسالمي در دهه 
ــد و بالندگي آن دانست. شايد نام بسته جامع همة اين موارد همان باشد كه از  چهارم رش
ــرفت و عدالت" ياد فرموده اند، كه يك برنامه عمل پنج ضلعي نظام جمهوري  آن به "پيش

اسالمي در دهه چهارم رشد و بالندگي آن است. 
حتي مي توان اذعان داشت كه موفقيت يا عدم موفقيت و يا توقف پروژه انقالب، منوط به 
ــتاوردها و نتايج حاصله در اين عرصه هاست. اخطار هر نخبه دلسوزي اين است كه در  دس
صورت عدم پيشبرد برنامه مزبور، نظام در دهه پنجم خود با چالش هاي متعدد و روزافزوني 

مواجه خواهد شد كه طليعه هاي اوليه آن را امروز نيز مي توان مشاهده كرد.
اين محور ها و برنامه هاي عمل راهبردي پنج ضلعي، حسب تاكيدات رهبري در سال هاي 

اخير عبارتند از:
مهندسي فرهنگي، و كليد واژه هاي پيراموني  چون :. ۱

o تصحيح جهت گيري هاي فرهنگي
o مساله تهاجم و شبيخون فرهنگي
o مديريت راهبردي فرهنگي كشور
o نقشه فرهنگي كشور

Email: paighmi@isu.ac.ir  ،(ع)استاديار دانشگاه امام صادق .*
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نقشه جامع علم و فناوري كشور . ۲

جنبش نرم افزاري و توليد علم بومي و اسالمي و كليد واژه هاي پيراموني چون :. ۳
o خيزش علمي
o تمدن سازي
o توجه ويژه به نخبگان
o  آزاد انديشي و نظريه پردازي
o «اسالمي شدن دانشگاه ها / دانشگاه اسالمي / توأم بودن علم با «دين و اخالق
o كرسي هاي نقد و نظريه پردازي
o توجه ويژه به علوم در دستگاه ها
o افزايش بودجه پژوهشي به درصد معيني از توليد ناخالص ملي
o علم به مثابه ثروت
o  علم به مثابه لنگر امنيت

تحول و نوسـازي نظام آموزشي و علمي كشور (شامل همه نهادها و سازمان هاي . ۴
ــاوري ) و كليد واژه هاي  ــا حوزه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فن ــط ب مرتب

پيراموني  چون :
o تحول بنيادين ساختاري
o  تحول در منابع و متون آموزشي
o خالقيت و نوآوري / خطرپذيري و كار خستگي ناپذير و پيگير
o  مرجعيت علمي

ــعه) و كليد واژه هاي . ۵ الگوي اسـالمي ايراني پيشـرفت (الگوي اسالمي ايراني توس
پيراموني  چون :

o  چشم انداز بيست ساله
o  سياست هاي كلي ابالغي براي برنامه هاي توسعه پنج ساله
o 44 سياست هاي كلي اصل
o  ــتقرار عدالت اجتماعى، ارتقاء دينى و علمى و فرهنگى، امنيت و عدالت خواهي/ اس

رفاه اقتصادى، افزايش عزت و اعتبار بين المللى/ 
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o مبارزه با فقر و فساد و تبعيض / فرمان هشت ماده اي
o حكمت، عزت،  مصلحت

مطالب مورد نظر بنده ذيل دو مورد از ع  ناوين اين برنامه هاي عمل تقديم مي شود.

تحول آموزشي، عنايت به تربيت شاكله افراد، ضرورت تمدن سازي. ۶
دهه چهارم انقالب بايد دهه عدالت و پيشرفت باشد. دستيابي به عدالت و پيشرفت بيش و 
پي  ش از هر چيز نيازمند داشتن مردماني است كه واجد عناصر شناختي، گرايشي و رفتاري 
ــرفت باشند. ايرانيان دهه چهارم، چه مدير و تصميم ساز و  الزم براي تحقق عدالت و پيش
سياستگذار باشند و چه آحاد مردمي كه مي بايد پذيرا و عامل برنامه ها و سياست ها باشند، 
نيازمند ذخيره اي از قابليت هاي صريح و ضمني در علوم انسانيـ  اجتماعي هستند. ايراني 
دهه چهارم بايد بيش از پيش با تاريخ ايران و ايرانيان مسلمان آشنا و عجين باشد. عبرت ها 
و درس ها برجاي مانده از تاريخ را هميشه نزد خود زنده و عيان ببيند و جايگاه ايران حاضر 
را در گذرگاه تاريخ به خوبي بشناسد. بصيرت و تحليل سياسيـ  اجتماعي در عرصه داخلي 
ــد. سياست هاي اقتصادي خرد و كالن كشور را بشناسد، بفهمد و  ــته باش و بين الملل داش
همسوي با آن عمل كند. واجد عقالنيتي درخور و مورد نياز دهه عدالت و پيشرفت شود؛ 
عقالنيتي كه اقتضائات و نيازمندي هاي ايران اسالمي اين دهه را يكجا د  ر شناخت و گرايش 
و رفتار آحاد مردم متجلي مي سازد. اين مهم بر عهده نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي 
و نظام تعليم و تربيت غير رسمي است. اولي نيازمند تحول بنيادين در برنامه هاي درسي 
آموزش و پرورش و محتواهاي عمومي برنامه هاي وزارت علوم است و دومي نيازمند تحول 
بنيادين در برنامه ريزي محتوا و پيام در نهادهاي فرهنگي و رسانه هاست.  ولي هر دو در 
حال حاضر فاقد اين مهم هستند. برنامه هاي درسي آموزش و پرورش، نه در حجم و نه در 
محتوا، آنگونه كه بايد و شايد واجد عناصر علوم انساني و اجتماعي نيست. معلمان اين قبيل 
ــده و از اين رو  ــتم وزن دهي كنكور مورد بي مهري و مظلوم واقع ش دروس به دليل سيس
ــي اين دروس به شدت پايين است. هم از اين روست كه دانش آموخته  كارايي و ثمر بخش
ــبك زندگي  نظام تعليم و تربيت، بهره وافري از تاريخ و جغرافيا و رفتارهاي اجتماعي و س
ندارد. نيازمندي ها و قابليت هاي حقوقي و اقتصادي و سياسي هم كه با عنوان برنامه هاي 
درسي مغفول شناخته مي شوند. مشكل وقتي حاد مي شود كه در سند برنامه درسي ملي 
كه در حال تدوين هستند، حسب  جدول ص 23  يكي از نسخ آن، سهم علوم انساني (اعم 
ــت، اقتصاد، حقوق، علوم اجتماعي )  در برنامه درسي دوره عمومي هشت  از تاريخ، سياس
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ــاله، صرفا 5/7 ٪ است! اين ميزان در دوره متوسطه دوم (سه سال آخر) براي رشته هاي  س

علوم تجربي و رياضي، 3٪ خواهد بود! 
هم از اين روست كه چه بسا نخبه عضو بنياد نخبگان ما نيز هر چند در تخصص و حرفه 
ــت، ولي بهره اي از تاريخ، فرهنگ، اقتصاد و حقوق و .... نبرده  و فرمول هاي خود نخبه اس
ــد و عمل مي كند! با اين ذخيره انساني-  ــت! و در اين مقوالت همچون عوام مي انديش اس
ــناخت   و گرايش و رفتار، در نخبگان و   آحاد مردم، نمي توان دهه عدالت و  اجتماعي از ش

پيشرفت داشت. 

مهندسي پيام و محتواي فرهنگي. ۷
ــي و رفتاري و به عبارتي  ــناختي، گرايش  مديريت اجتماع بدون تحقق اهداف و مقاصد ش
فرهنگ سازي، شدني نيست. نگاهي به ادبيات مفصل اين حوزه نشان مي دهد كه چگونه 
ــي، فرهنگي، به تفكيك سنين  ــورهاي پيشرو در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياس كش
ــفانه جريان  ــري از ابزارهاي گوناگون به اين مهم مي پردازند. متاس ــف و با بهره گي مختل
ــي فرهنگي موجود، علي الظاهر صرفا بر رويكردهاي سخت افزاري تكيه كرده و از  مهندس
ــي پيام و رفتارها غافل است. لذاست كه انتظار مي رود نهادهاي مسئول در كشور  مهندس
ما به ويژه شوراي عالي انقالب فرهنگي و رسانه ملي، سطح اطالع و به كارگيري خود را از 
ــاي خاص و حوزه هاي آكادميك مربوط، به ويژه در حوزه رفتارهاي  متدولوژي ها و مدل ه
ــگاهي كشور نيز  ــي و بين الملل، باال برده و بدنه حوزوي- دانش اقتصادي، حقوقي، سياس
براي تربيت سرمايه هاي انساني الزم براي اين مهم، حمايت و پشتيباني شود. اين حوزه نيز 
ــاني متخصص و طراحي نقشه جامع فرهنگي  نيازمند عزمي جدي براي تربيت نيروي ان  س

كشور در هريك از حوزه هاي علوم انساني است. 
چند نمونه از رفتارهاي مطلوب را نام ببرم. خالقيت،  مهارت حل مساله، مهارت تصميم گيري،  
رفتارهاي اقتصادي مطلوب،  حجاب و.... كدام يك از موارد فوق در برنامه هاي رسمي آموزش 
ــاير نهادهاى فرهنگي جاى دارند؟  ــيما و س ــمي صدا و س و پرورش و برنامه هاي غير رس
مشاهده مشكل در رفتارهاي فعلي جوان ايراني تعجب ندارد،  اگر غير از اين را مي ديديم 
بايد تعجب مي كرديم. وقت جوان ايراني بعد از آغاز دوره راهنمايي تا پايان دوره كارشناسى، 
ــي تلف  ــاعت آموزش ــن بودجه هاي دولت و خانواده ها در قالب بالغ بر 5 هزار س و همچني
مي شود، در حالي كه در اين 5 هزار ساعت هيچ در مورد زندگي اقتصادي،  مسائل حقوقي، 
مسائل سياسي و شيوه مديريت زندگي خانوادگي و اجتماعي خود نمي آموزند ! حوزه هايى 
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(شناختي- گرايشي- رفتاري) از سوي حاكميت به فرهنگ عامه و كوچه   و بازار و به عبارت 
ــي پنهان وا نهاده شده است كه معلوم نيست چقدر مطلوب باشد!  علمي تر به برنامه درس

برنامه درسي پنهان فاقد مديريت و سياستگذاري است.
ــال 1886، در تحقق  ــدار يكي از متفكران غرب در س ــرفته، بعد از هش ــورهاي پيش كش
مهارتهاي بنياديني كه يك جوان به آنها نيازمند است، يعني تفكر نقاد و تحليلي، خالقيت، 
حل مسئله و تصميم گيري، راه خود را تغيير دادند و افراط در رياضيات و فيزيك و شيمي 
را در برنامه هاي درسي عمومي، اشتباه دانسته و از سطوح ابتدايي تا دبيرستان به آموزش 
جدي معارف تمدن ساز و تربيت عقالنيت مورد نظر خود در رفتارها، از جمله آموزش جدي 
علوم انساني شامل اقتصاد، حقوق،  سيا  ست، جغرافياي انساني و فرهنگي و ... روي آوردند. 

120سال است جاده پيچيده و آموزش و پرورش ما نپيچيده اس  ت. 

الگوي اسالمي ايراني پيشرفت (الگوي اسالمي ايراني توسعه) . ۸
ــان داده ام كه چگونه ادبيات معرفتي الگوي اسالمي ايراني  بنده طي چند مقاله علمي نش
ــخ به بالغ بر چهار هزار سوال معرفتي است كه متاسفانه توان بدنه  ــرفت مستلزم پاس پيش

علمي كشور كمتر از يك دهم آن را مي ت  واند پوشش دهد. به چند نمونه اشاره مي كنم:
ــته از عرصه هاي انساني-  اجتماعي، همه مشحون از مبادي  مفاهيم و اصطالحات برخاس
مابعد الطبيعي و فلسفي اند. اين از بديهيات عالمان و انديشمندان غرب و شرق است. ما در 

اين خصوص دچار چند مشكليم:
اول اينكه تصور دقيقي از گستره اين مبادي مابعدالطبيعي نداريم. 

دوم،  نحوه واسازي و مهندسي معكوس نظريه ها و برساخته اي غير بومي و آناليز ريشه ها را 
چندان نمي دانيم.

ــي حداقلي يا حداكثري نرم افزاري  ــالمي و باز مهندس ــوم،  شيوه جايگزيني مباني اس س
نظريه ها را تمرين نكرده ايم.

اين سه مشكل ناشي از كمبود انديشمندان اينكاره است و جرياني هم براي تربيت سازمان 
يافته آنها در حوزه و دانشگاه مشاهده نمي شود.  اما مشكل آنجايي حاد مي شود كه عده اي 
ــه هاي فلسفي و مابعدالطبيعي نظريه ها توجه كنيم و  از اين كلمه حق كه مي بايد به ريش
مبادي آتئيستي و سكوالر آنها را ناخودآگاه نپذيريم،  مرادي باطل مي كنند؛ و آن را به دو 
نحو تبديل به چوبي الي چرخ توليد علم كشور مي كنند.  اول اينكه از اين مساله، هر جريان 
ــفي، محكوم به  ــتفاده ابزاري از اين گزاره فلس ــتدالل و با اس علمي مغاير خود را بدون اس
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سكوالريزم و اومانيسم مي كنند و همانند جريانات پوزيتيو كه به  هر رويكرد رقيبي فحش 
بي علمي و ناعلمي مي زنند، اينان نيز اين مسئله را به ناسزايي آكادميك و حتي سياسي 
مبدل مي كنند. دوم اينكه با اين دستاويز، كل دانش بشري را نفي و كشور را از مجموعه 
خطا و آزمون ها و تجارب بشري در عرصه كشورداري و مديريت اجتماعي محروم مي كنند. 
اين افراط در برابر آن تفريطي است كه تمامي علوم و فنون غربي را بدون مداقه هاي فلسفي 
عينا در كشور تقليد و كپي مي كند و بدين ترتيب همانند دو تيغه قيچي، سنت نبوي (ص) 

را در نفي- امضا و تاسيس غير قابل اتباع مي كنند. 
ــئله رصد و پايش برنامه ها  ــرفت، مس يكي   ديگر از حوزه هاي كليدي در دهه عدالت و پيش
ــت. در دانش اقتصاد،  به طور عام، شاخص سازي و اندازه  ــئله شاخص هاس و اقدامات و مس
گيري هاي كمي و كيفي از مهم ترين و سخت ترين حوزه هاي توليد علم محسوب مي شود، 
چرا كه تحليل و بررسي پيشيني و پسيني تبعات و نتايج سياست هاي پيشنهادي و اعمال 

شده، منوط به داشتن شاخص هاي كارآمد و با قدرت روايي باالست.  
طراحي شاخص در دانش توسعه يكي از حوزه هاي عقب مانده و ضعيف است. سال هاست 
شاخص هاي رشد (مانند درآمد سرانه يا توليد ناخالص ملي يا داخلي) به مثابه ابزار سنجش 
و اندازه گيري عملكرد و دسته بندي كشورها مورد استفاده واقع شده و مي شود، اما همگان 
ــعه كشورها و مقايسه بين آنها،  ــاخصها در تحليل روند توس به ضعف و محدوديت اين ش
اذعان داشته و دارند. هر چند اخيرا شاخص هايي چون «الماس توسعه1» «شاخص توسعه 
انساني2» يا «شاخص كيفيت زندگي3»، از تلفيق موزون چند شاخص كمي وكيفي چون 
رشد، مرگ و مير نوزادان، بي سوادي، اميد به زندگي، نرخ ثبت نام در مدارس، دسترسي به 
آب سالم و بهداشت و ... معرفي شده اند، اما مشكل همچنان پيش روي محققان باقي و باز 

 4(Sen, 1985) ،(Human Development Report, 2007) .است
مشكل در شاخص هاي سنجش و ارزيابي عدالت بيشتر و كهنه تر است. از يك سو مسئله 
ــنجش و ارزيابي، مسئله اي كيفي و نسبي است و لذا ارائه يك  عدالت، به ويژه در مقام س
ــب تعدد و تكثر تعاريف و مكاتب عدالت،  ــت و از سوي ديگر، حس ــكل اس معيار واحد مش
ــوند. به طريق اولي، شاخص هاي مربوط به  ــنجش نيز متعدد و متكثر مي ش معيارهاي س
سنجش ”شكاف“ و ”سرعت بهبود“ در اين زمينه مغفول مانده اند. البته در دهه هاي اخير 
1. Development Dimond
2.  Human Development Index (HDI)
3. Physical Quality of Life Index (PQLI)
http://ciks.vse.cz/Edice/nobel/Sen/sen_bib.aspx :4.  فهرست كارهاي علمي آمارتيا سن در اين زمينه بسيار مهم و الهام بخش است
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ــت. به طور مثال كولتر در حوزه ادبيات  و در حوزه نظري كارهاي خوبي صورت گرفته اس
ــفانه،  ــاخص را نام مي برد (Coulter: 1989). اما متاس نابرابري و عدالت، بالغ بر پنجاه ش
ــتگذاري و اجرايي كشورهاي درحال  ــت در اغلب مراكز علمي و حوزه هاي سياس سال هاس
ــاوات است به عنوان شاخص  ــعه مثل ايران، شاخص جيني كه شاخص سنجش مس توس
ــت! و در مراكز تهيه و توليد آمار، خبري از ساير شاخص ها  ــده اس عدالت به كار گرفته ش
ــور ما، مانند سازمان مديريت و برنامه  ــت و بالطبع مراكز اجرايي و سياستگذاري كش نيس

ريزي سابق، در گزارش هاي خود، از اين شاخص ها استفاده نمي كنند.  
ــدون مراكز  ــعه، ب ــرفت و طراحي و اجراي برنامه هاي توس ــت و پيش ــه عدال ورود در ده
ــازي و توليد آمار براي رصد و پايش حركت و موفقيت، همانند اين است دانش  شاخص س

پزشكي را بدون علوم آزمايشگاهي تصور كنيم. نتيجه واضح است.
به عنوان يك نمونه تفصيلي و عملي، در جداول زير،  با استفاده از برخي شاخص هاي مطرح 
در اندازه گيري نابرابري و عدالت (دوازده شاخص)، پژوهش هاي ممكن و متصور ناظر براين 
مسئله آورده شده است كه كاربرد هريك از اين شاخص ها در كجاست  و كدام بخش هاي 
ــئله عدالت و روند بهبود يا تخريب آن،  ــعه با چه شاخصي قابل ارزيابي به لحاظ مس توس

هستند (جدول يك). 
ــاخص هاي مطرح در بحث نابرابري و  ــتلزم اين پيش فرض است كه ش البته اين بحث مس
عدالت، مصاديق و موارد كاربرد متفاوتي داشته و داللت هاي حاصله از آنها نيز متفاوت از هم 
ــتفاده از هر شاخصي در هر موضوع و حوزه اي كژتابي هاي  ــتند. به عبارت  ساده تر، اس هس
روش شناختي و نتايجي غير معتبر به بار خواهد آورد. در اين نوشته مجال بررسي چرايي اين 
امر نيست اما اجماال گفته شود كه اين فرض در جاي خود اثبات شده و كارهاي تحقيقاتي 

(Kamp, Andreas, 2005 .به طور مثال ر.ك) متعددي مسئله بدان پرداخته اند
ــاخص ها مورد سوال است و تالئم و  ــفي هريك از اين ش در جدول دو مبادي و مباني فلس

سازگاري آنها با مباني فلسفي و مابعدالطبيعي اسالمي، مي بايد رصد و پايش شود. 
در جدول سه، تالقي هريك از تعاريف و مكاتب عدالت با شاخص هاي اندازه گيري عدالت 
ــتفاده از هر شاخصي منوط است به تعريفي  مورد توجه قرار گرفته اند. به عبارت ديگر اس

كه از عدالت برگزيده ايم.
در مجموع اين سه جدول و با تالقي مولفه ها، بالغ بر چهارصد و پنجاه سوال پژوهشي 

پيش روي نخبگان و تصميم سازان قرار دارد. 
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جدول 1: ماتريس تالقي   بخش هاي مورد نظر در مسـئله توسـعه و شـاخص هاي 
اندازه گيري عدالت
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جـدول 2: ماتريس تالقي شـاخص هاي اندازه گيري عدالت بـا مولفه ها و مبادي 
فلسفي
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جـدول3: ماتريس تالقي شـاخص هاي اندازه گيري عدالت بـا مكاتب و تعاريف 
عدالت

1

23

1. 
2. 
3.
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نتيجه گيري:

حسب مبحث فوق الذكر آنچه به نظر مي رسد اين است كه با وجود كارهاي فراواني كه شده 
ــوي انقالب پشت سر گذاشته شده است؛ در  و مرزهاي متعددي كه به لحاظ اجرايي از س
بعد علمي ذخيره معرفتي الزم از سوي نخبگان حوزوي و دانشگاهي جهت ورود موفقيت 
ــت فراهم نيست. راه برون  ــرفت، آن گونه كه بايد و مورد نياز اس آميز به دهه عدالت و پيش
رفت از آن هم اين است كه رصد و پايش دقيقي از مولفه هاي معرفتي توسط نهادهاي كالن 
علم و پژوهش كشور به عمل آيد و در برنامه هاي پژوهشي و آموزشي، تغييرات الزم انجام 

شود تا سرمايه انساني و اجتماعي الزم فراهم آيد.
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تأّملي در معناي الگوِي اسالمي ايرانِي توسعه
غالمعلي حّداد عادل*

ــعه يافته» و  ــورها و جوامع را به «توس ــعه» مي زنند وكش در حالي كه همگان دم از «توس
ــي سؤال كند كه مقصود از  ــعه نيافته» و «درحالِ توسعه» تقسيم مي كنند، اگر كس «توس
«توسعه» چيست، بعيد نيست كه ديگران اين سؤال را پرسشي از يك امر بديهي و سؤالي 
نابجا و تعّجب آور تلّقي كنند. سؤال ديگري كه مي توان به سؤال قبلي افزود اين است كه آيا 
«توسعه» امري است مطلق و براي همة ملّت ها معنا و مفهومي يكسان دارد يا اينكه توسعه 

با اختالف جهان بيني ها و اعتقادات و فرهنگ ها مختلف مي شود؟
ــت داد آن را حركتي آگاهانه و  ــعه» به دس اگر در كلّي ترين تعريفي كه مي توان از «توس
برنامه ريزي شده در مقياس ملّي، به سوي امور «مطلوب» يك ملّت و يك كشور بدانيم، در 
آن صورت اين سؤال پيش مي آيد كه آيا «امور مطلوب» نزد همة ملّت ها يك چيز است؟ 
آيا امور مطلوِب مردماني كه جهان هستي را مخلوق خالقي حّي و قّيوم و سرمد و رحمان و 
َّا إِلَْيِه راِجُعوَن» (بقره:  َّا ِهللاِ َو إِن رحيم مي دانند و خود را مسافر راهي كه مبدأ و مقصد آن با «إِن
نْيا نَُموُت  156) مشّخص شده، با امور مطلوِب مردمي كه مي گويند «إِْن ِهَي إِالَّ َحياتَُنا الدُّ
ــا َو ما نَْحُن بَِمْبُعوثيَن» (مؤمنون: 37) يعني « ما را جز اين زندگاني دنيوي (حيات  َو نَْحي
ــد» مي تواند  ــت؛ مي ميريم و حيات مي يابيم و هرگز برانگيخته نخواهيم ش ديگري) نيس

يكسان باشد؟

  Email: admin@persianacademy.ir   ،رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي .*
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هر جامعه اي بسته به جهان بيني و فرهنگ خود، تعريفي از «سعادت» انسان دارد و توسعه، 
وقتي توسعه است كه به «سعادت» انسان بينجامد. مسلّم است كه ميان تعريف «سعادت» 
انسان و تعريف خود «انسان» رابطه اي وثيق در كار است. سعادت انسان بستگي به آن دارد 
كه انسان را چه بدانيم. اگر معناي «انسان» در يك تمّدِن مبتني بر مباني الهي و معنوي 
ــاّدي و دنيوي فرق مي كند، بي گمان  ــان» در يك تمّدِن مبتني بر مباني م با معناي «انس
ــعه و الگوي توسعه نيز  ــان» نيز در اين دو تمّدن متفاوت خواهد بود و توس ــعادت انس «س

نمي تواند در آنها يكي و يكسان باشد.
ــاوت در جهان بيني و اعتقادات و فرهنگ، به تفاوت در «اخالق» مي انجامد و تفاوت در  تف
«اخالق» در تفاوت ميان «سبك زندگي» هويدا مي شود. في المثل، جامعه اي كه به حكم 
ــت مي داند و حرص را ضّدارزش  ــاي اخالقي خود، «قناعت» را يك ارزش و فضيل آموزه ه
ــته باشد همسان با جامعه اي كه در آن «مصرف  ــعه اي داش و رذيلت، نمي تواند الگوي توس

بيشتر» ارزش و اعتبار محسوب مي شود.
ــالمي راه را براي حركت به سوي آن گشوده ايم، وقتي  ــالمي كه ما با انقالب اس تمّدن اس
ــتقلي خواهد بود كه الگوي «اسالمي» و «مستقل» از الگوي توسعة  ــالمي و مس تمّدن اس
ــد و اّال اين تمّدن با همة داشته هاي كهن و سّنتي خود و با همة  ــته باش تمّدن غربي داش
ــعائر خود، در بهترين فرض، در حكم «ماّده» اي خواهد بود كه تمّدن غربي  ــعارها و ش ش

«صورت» خود را بر آن ماّده مي پوشاند و آن را تابع خود مي سازد.
ــعه فقط يك مصداق و يك نوع و نمونه دارد و آن همان تحّولي  ــاني كه  معتقدند توس كس
ــت كه در دنياي غرب روي داده است، در حقيقت معتقدند كه پيشرفت در تاريخ بشر  اس
ــت كه غربيان  ــته و دارد و آن راهي اس ــتقيم داش ــت و يك صراط مس تنها يك راه درس
ــرفت و توسعه محسوب  ــت پيش ــانس تا به امروز طي كرده اند و جز آن هر چه هس از رنس
ــود. اين همان اعتقادي است كه بسياري از غربيان، به ويژه پوزيتيويست ها، دارند و  نمي ش
مي گويند راهِ درسِت پيشرفت و يگانه راهِ پيشرفت، همان راهي است كه تمّدن غرب طي 
كرده و جز آن هر چه هست يا بيراهه و كژراهه است و يا عقب ماندگي در همين راه و مسير 
كه تمّدن غرب طي كرده است. شك نيست كه چنين فرضي نياز به اثبات دارد. مادام كه 
ثابت نشود راهي كه غرب پيموده سرنوشت محتوم همة ملّت ها و جوامع و تنها راه و بهترين 
راه تحّول و پيشرفت است، نمي توان و نبايد توسعة غربي را الگو قرار داد. اگر چنين كنيم 

كاري تقليدي كرده ايم نه تحقيقي.
ــت اينكه مقصود از «اسالمي بودن»  ــتة توّجه وجود دارد. نخس در اينجا چند نكتة شايس
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الگوي توسعه و مقصود از «ايراني بودن» آن چيست؟ به عبارت ديگر وقتي گفته مي شود 
«الگوي توسعة اسالمي ايراني»، اسالمي و ايراني چه نسبتي با هم دارند؟

پاسخ اجمالي ما به اين سؤال اين است كه در «اسالمي بودن» علي األصول نظر به «آرمان ها» 
ــالمي بودن» الگوي توسعه، آن  داريم و در «ايراني بودن» عمدتاً نظر به «واقعيت ها». «اس
ــروط مي سازد. به بعضي از اين اصول فهرست وار  ــالمي مقّيد و مش را به اصولي قرآني و اس

اشاره مي كنيم:
...ُهَو أَنَْشأَُكْم ِمَن األَْْرِض َو اْسَتْعَمَرُكْم فيها... (هود: 61)

همو كه از زمين پديد آوردتان و در آن شما را به آباداني واداشت.
يِّباِت ِمَن الرِّْزق ... (اعراف: 32) َم زيَنَه اهللاِ الَّتي  أَْخَرَج لِِعباِدهِ َو الطَّ ُقْل َمْن َحرَّ

ــو چه كس زينت خدايي و روزي هاي پاك را كه خداوند براي بندگان خود پديد آورده  بگ
حرام كرده است؟

نْيا لَِعٌب َو لَْهٌو َو زيَنٌه َو تَفاُخٌر بَْيَنُكْم َو تَكاثٌُر فِي األَْْمواِل َو األَْْوالدِ  َكَمَثِل  ََّما الَْحياُه الدُّ اْعلَُموا أَن
ا ثُمَّ يَُكوُن ُحطاماً... (حديد: 20) اَر نَباتُُه ثُمَّ يَهيُج َفَتراُه ُمْصَفرًّ َغْيٍث أَْعَجَب الُْكفَّ

آگاه باشيد كه زندگاني دنيا، بي گمان، بازي و سرگرمي و زيب و زيور است و فخرفروشي به 
يكديگر و افزون طلبي در اموال و اوالد، چونان باراني كه (نخست) آنچه مي روياند برزيگران 
را به حيرت افكند، اّما زان پس پژمرده گردد و زردش بيني و سرانجام ُخرد و ريزريز شود.

ــاداً َو الْعاقَِبُه لِلُْمتَّقيَن  ا فِي األَْْرِض َو ال َفس اُر اْآلِخَرُه نَْجَعُلها لِلَّذيَن ال يُريُدوَن ُعُلوًّ ــدَّ ــَك ال تِلْ
(قصص: 83)

ــاني كرده ايم كه در زمين نه در پي برتري جويي  ــراي آخرت؛ آن را مخصوص كس آنك س
باشند و نه تبه كاري، و فرجام كار از آِن پرهيزكاران است.

... َو لَْن يَْجَعَل اهللاُ لِلْكافِريَن َعلَى الُْمْؤِمنيَن َسبيًال ( نساء: 141)
و خدا هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطي نداده است.

هٍ... (انفال: 60) وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ َو أَِعدُّ
در برابر آنان، هر چه در توان داريد، آماده سازيد.

ــالمي» و «واجبات و محّرمات» مقّيد  ــعه را به «احكام اس ــالمي بودن ما الگوي توس با اس
ــالمي بودن بر اصولي مانند «نفي استثمار و استعمار انسان هاي ديگر» و  ــازيم. با اس مي س
ــبازانه به زن و تأكيد بر تحكيم مباني  «اصرار بر تأمين عدالت» و «نفي نگاه ابزاري و هوس
ــخت محتاج است پاي  ــياري از اصول و امور ديگر كه جهان امروز بدانها س خانواده» و بس

مي فشريم.
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اما مراد ما از «ايراني بودِن» الگوي توسعه اين است كه الگوي توسعه با همة آرمان ها و اصول 
اسالمي خود بايد «ايراني» هم باشد، زيرا «ايران» ظرف اين «توسعه» است و ميان ظرف 
و مظروف بايد تناسبي برقرار باشد. توضيح اين مطلب اين است كه ايران كشوري است با 
تاريخي كهن و فرهنگي غني و متنّوع، صاحب سرزميني پهناور با ذخائر طبيعي گوناگون، 
ــاس در جهان، داراي جمعيتي جوان و  ــي-جغرافيايي حّس قرارگرفته در موقعيتي سياس
بااستعداد و مردمي نوع دوست و وطن دوست و فداكار، با اقوام مختلف و خرده فرهنگ هاي 
ــيد. اينها و  ــالمت آن كوش ــتي كه بايد دقيقاً در حفظ و س گوناگون و اقليم و محيط زيس
بسياري ديگر از اموري كه به ايران تعلّق دارد همه و همه از اموري است كه بايد در الگوي 
ــعه در كنار وصف اسالمي بودن كه به همة ملل مسلمان تعلّق دارد، مورد توّجه دقيق  توس
قرار گيرد.  در ايراني بودن الگوي توسعه ما به مزيت ها و تنگناها و تهديدها و فرصت ها توّجه 

خواهيم كرد و عامل زمان و شرايط ايران امروز را در نظر خواهيم گرفت.
ــعه مي بايد در نظر گرفته شود صرفاً به  ــالمي ايراني توس اّما واقعيت هايي كه در الگوي اس
ــود. بايد واقعيت هاي جهان امروز  واقعيت هاي ايران و ايران امروز محدود و منحصر نمي ش
ــلطه گران خود را به انواع سالح هاي جنگي براي  را هم در نظر گرفت. جهاني كه در آن س
تسلّط بر ملّت هاي ضعيف مجّهز كرده اند. ما نمي توانيم ضعيف باشيم و نبايد ضعيف بمانيم. 
هٍ» كه غيرت و حمّيت ايراني  ــَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ وا لَُهْم َما اْس ــر از اصل اصيل قرآني « َو أَِعدُّ اگ
بودن نيز قويّاً بر آن صّحه مي گذارد غافل شويم و خود را براي دفاع از خود آماده نسازيم، 
مستكبران و سلطه گران ما را نابود خواهند كرد و ديگر ملّت مستقلّي باقي نخواهد ماند تا 
ــتقلّي اختيار كند. بديهي  بخواهد بر پاية فرهنگ و هويّت ملّي خود براي خود الگوي مس
ــت اين واقعّيت تلخ كه بر ما تحميل شده است مي بايد در طّراحي الگوي توسعه مورد  اس

توّجه قرار گيرد.
نكتة ديگري كه شايستة توّجه است اين است كه وقتي اصطالح «الگوي توسعه» به گوش 
ــاي معمول كلمه در نظر  ــود وضع ماّدي و رفاه اجتماعي به معن ــورد نبايد صرفاً بهب مي خ
ــعه در دينداري و اخالق و  ــود، بلكه توسعه بايد توسعه در عبوديت خدا و توس ــم ش مجّس

توسعه در مهار نفسانيات و غرايز بهيمي و حيواني نيز باشد.
اعتقاد به الگوي اسالمي ايراني توسعه به معناي آن نيست كه چشم بر تجربة ساير ملّت ها، 
ــيم، ببنديم و از راه حل هاي  ــته باش هر چند در جهان بيني و فرهنگ با آنها اختالف داش
ــتاوردهاي علمي و فناوري هاي نوين و تجربه هاي مديريتي ديگران در حّل  ُعقاليي و دس
ــكالت خود استفاده نكنيم. استقالل در انتخاب الگو به معناي ستيزه با عقل و منطق  مش
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ــت. ما به همان اندازه كه مي بايد به ضعف ها و كجروي ها و  ــترك انساني نيس و فطرت مش
ناكامي هاي ديگران توّجه داشته باشيم بايد به قّوت ها و موّفقيت هاي آنها نيز توّجه كنيم و 
البّته در همه حال، معيار و مالك ما در تشخيص قّوت و ضعف ديگران، بايد معيار و مالك 

خودمان باشد.
ــاي دور از خدا و دنياي بدون دين، دنيايي تهي از اخالق و عدالت خواهد  ــا معتقديم دني م
ــان همة خوبي ها و ارزش هاست بايد در زندگي فردي و اجتماعي  بود. خدا كه كانون جوش

ما حضور دائم داشته باشد؛ چنان كه خدا به پيامبر خود مي فرمايد:
ُقْل إِنَّ َصالتي  َو نُُسكي  َو َمْحياَي َو َمماتي  ِهللاِ َربِّ الْعالَميَن (انعام: 162)

ــت كه پروردگار جهانيان  ــو نمازم، عباداتم، زندگي ام، مرگم، (همه) از آِن خداوندي اس بگ
است.

و حافظ، كه حافظ قرآن بوده، چه خوب گفته، آنجا كه گفته است:
 آدمي در عالم خاكي نمي آيد به دست           عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي

ــعه  ــاختن آدم نو و عالم نو، ما به الگويي نو در توس ــت كه براي س ــخن اين اس و كوتاه س
نيازمنديم. 
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ديدگاه هاى شركت كنندگان
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باز خواني عقالنيت معطوف به پيشرفت
مهندسي كالم ديني در تحقق يك متا پارادايم

عبدالحميد آكوچكيان*

چكيده
انسان ها به طور معمول داراي الگو يا سرمشق هاي فكري اند كه خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه 
ــتفاده مي كنند. به نظر  ــائل و نيازها اس براي ايجاد ارتباط با ديگران و تجزيه و تحليل مس
مي رسد بايد سرخِط ورود به تبيين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را در اين بخش جستجو 

كرد تا بتوان تحولي عميق و ماندگار را رقم زد.
ــرفت، ما نيازمند آنيم كه نگاه خويش را در مباني  ــالمي ايراني پيش براي تحقق الگوي اس
انديشگي بازخواني كنيم تا بتوانيم دنياي نويني را در تحقق اين پيشرفت شكل دهيم كه 
ــرفتي از پيش  ــت، در اين صورت براي تحقق چنين پيش محور آن امر مبرم «تحول» اس

فرض ها بايد آغازيد.
ــرفت، همين تغيير نگاه  باب منحصر به فرد ورود به امر مبارك نظريه پردازي در حوزة پيش
معرفت شناسانه است؛ يعني توجه عميق به فلسفه هاي درجه دوم كه پيش فرض ها را مي 
كاود. درد مزمن اكنون ما اين است كه به الزامات اين باب ورودي به ميزان كافي «خودآگاه» 
ــچ نهادي متكفل اين امر  ــدي براي آن نداريم و هنوز هي ــم و طرح و برنامه اي ج ــده اي نش
ــده است. ما دچار بحران بي فلسفگي در حوزه فلسفه پيشرفت هستيم،  عظيم و حياتي نش
ــالمي ايراني آن بينديشيم! الگويي كه متكي بر فلسفة  به ويژه هنگامي كه بايد به الگوي اس

تأسيسي اسالمي ايراني علم باشد.
 Email: ah-akoochekian@yahoo.com  ،استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان  .*
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ــم و پيش فرض فراتر از پارادايم هاي  ــذر ما به يك متا پارادايم و يا يك پاراداي ــن رهگ در اي

موجود نيازمنديم كه اكنون وجود ندارد و بايد آفريده شود.
كليد واژگان: پيشرفت، كالم ديني، عقالنيت فرهنگي، متاپارادايم. 

مقدمه
الگوي دين شناختي پيشرفت بيش از آنكه پيشتر تصور مي رفت به حوزة كالم ديني مرتبط 
است؛ حوزه اي كه آكنده از پيش فرض ها و انتظارات آدمي از دين است و اصلي ترين وظيفة 
آن دفاع عقالني از دين و توجه به جنبه هاي بيرون ديني آن است. كالم و فلسفه جاري در 
اذهان انديشمندان ديني ما هنوز به تمام قامت در اين بخش وارد نشده است. واقعيت اين 
است كه فلسفة ما، در مورد انسان و به خصوص تاريخ و جامعه، بسيار دست خالي و ساكت 
است، اما همين فلسفه تا با ايدئولوژي هاي رقيبـ  به ويژه ماركسيسمـ  مواجه مي شود، به 
مسائل جديدي مي انديشد و درهاي تازه اي در باب انسان و جامعه به روي خود مي گشايد. 
اما اين هنوز آغاز راه است. لذا در مقايسه با آنچه در فلسفة غرب اتفاق افتاد، فلسفة ما بسيار 

راكد به نظر مي رسد. اين واقعيت شامل فلسفة تحول و پيشرفت نيز مي شود.

1- سرخِط گمشده «يك پارادايم متفاوت»
انسان ها به طور معمول داراي الگو يا سرمشق هاي فكري اند كه خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه 
براي ايجاد ارتباط با ديگران و تجزيه و تحليل مسائل و نيازها استفاده مي كنند. اين الگوها 
حاوي سلسله پيش فرض هايي هستند كه تقريباً در مورد همه چيز مي توانند باشند و گاهي 
ــلط و به يك مسئله يا باور  ــطح حوزة فردي گذر كرده، بر گروه، نهادها و جوامع، مس از س
اجتماعي تبديل مي شوند. گاهي نيز جوامع ديگر را متأثر كرده و مي توانند حتي بر انديشة 
عصرها و نسل هايي فراتر مسلط شوند. الگوهاي فكري غالب موجود در جامعة ايران در تلقي 

جاري در آن نيز مي تواند به عنوان يك مسئلة اجتماعي  فكري  بررسي شود.
ــتركي است كه كوهن  معناي عام مورد نظر از الگوهاي فكري تا حدودي ناظر بر ايدة مش
ــر «پروبلماتيك» و يا به زبان حافظ  آن را «پارادايم»، الكتوش «برنامة پژوهش» و آلتوس
ــه مي نامند. به عبارت روشن تر، الگوهاي فكري نظام هاي نظري در بردارندة  «كمند» انديش
مجموعه اي از مفاهيم، اصول، قضايا و فرضيه ها و البته پيش  فرض هايي هستند كه چگونگي 
ــائل، راه  حل ها و مرزهاي انديشه را تعيين مي كنند. به ما  نگاه ما به جهان، موضوعات، مس
ــخ دهيم.  ــتيم و چگونه بايد به آنها پاس ــش هايي هس مي گويند كه مجاز به طرح چه پرس
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الگوهاي فكري هم هنجارهاي تفكر و مالك گزينش را معين مي كنند و هم ابزارهايي براي 
تحليل مسائل مختلف ارائه مي نمايند. ( طالبي، 1378: 313ـ348) اكنون به نظر مي رسد 
بايد سرخِط ورود به تبيين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را در اين بخش جستجو كرد تا 

بتوان تحولي عميق و ماندگار را رقم زد.
در حوزة دين، كالم جديد و به ويژه بخش متأخر آن يعني فلسفة دين، چون حاوي پرسش و 
پاسخ هايي در باب حقيقت و معني زندگي است، در كنار پيش زمينه هاي فلسفي، آموزه هاي 
عرفاني، اخالقي و روانشناختي را نيز در بر دارد. از اين رو، سهم فاخري در بازگشت انسان 
سرگشتة امروز به دامن انديشة ديني دارد؛ اما از منظري نوين و البته متفاوت با تلقي هاي 
ــرفت نيز بايد از منظري البته متفاوت،  كهن. بنابراين اگر بخواهيم «بمانيم» به مقوله پيش

برداري، رو به جلو و بومي بنگريم.
ــد در كالم ديني صورت پذيرد و  ــازي در يك جامعة ديني باي ــه عالوه، مهم  ترين بازس  ب
احياي فكر ديني در عميق ترين معنايش در حوزة كالم طرح و محقق  شود. كالم ديني از 
پيش فرض هاي برون ديني متأثر مي شود. اگر بخواهيم در يك جامعة ديني احيايي به وجود 
بياوريم، تنها راهش اين است كه دينداري خود را تصحيح كنيم و به سرچشمه هاي ناب آن 
بازگرديم؛ همان كه در ادبيات انقالب به آن اسالم ناب محمدي(ص) اطالق مي شود. بدون 
ــويم، از اين رو، بايد بر كالم  ــي و اجتماعي نيز موفق نمي ش اصالح ديني، به اصالح سياس

ديني توجه زيادي مصروف داشت.1

2- نقطة عطف تأسيس الگوي اسالمي ايراني 
ــت و  ــرفت مطلوب ما دانايي محور اس ــر به عنوان يك پيش فرض ديني بپذيريم پيش اگ
بپذيريم كه دانايي شاه كليد چنين رويدادي است؛ و نيز اگر بپذيريم نقطة عطف خروج از 
بن بست كنوني توجه به اين نكته است كه «مسئله» و محل نزاع ما تنها جهان بيني ويژه 
اي نيست كه دانشمندان و متفكرين ما حامل آن هستند و با تكيه بر آن به توليد دانش، 
فناوري و نظريه مي پردازند و پيشرفت انباشتي را شكل مي دهند –كه در جاي خود مسألة 
ــايد اساسي تر، مسئلة مركزي ما اين است كه براي  ــت- بلكه در عين حال، و ش مهمي اس
تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، ما نيازمند آنيم كه نگاه خويش را در مباني انديشگي 
بازخواني كنيم تا بتوانيم دنياي نويني را در تحقق اين پيشرفت شكل دهيم كه محور آن 
امر مبرم «تحول» است، در اين صورت پذيرفته ايم كه براي تحقق چنين پيشرفتي از پيش 

1. براي توضيح بيشتر ر.ك. به: آكوچكيان. 1389
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فرض ها بايد آغازيد.

در حقيقت در اين نوع نگرش ما گام در راه پيشرفت پارادايمي نهاده ايم كه عمل پژوهشگر 
در آن، عملي معرفت شناسانه و معرفتي درجه دوم1 است.

ــانه  باب منحصر به فرد ورود به امر مبارك نظريه پردازي همين تغيير نگاه معرفت شناس
است، يعني توجه عميق به فلسفه هاي درجه دوم كه پيش فرض ها را مي كاود. درد مزمن 
ــده ايم و  ــت كه به الزامات اين باب ورودي به ميزان كافي «خودآگاه» نش اكنون ما اين اس
طرح و برنامه اي جدي براي آن نداريم و هنوز هيچ نهادي متكفل اين امر عظيم و حياتي 
نشده است. يعني با آنكه مي دانيم پس از انقالب مقدس اسالمي ايران كه اينك در وضعيت 
ــرط حيات ورود روالمند به اين حوزه ها  مبارزه اي براي بودن يا نبودن قرار گرفته ايم، ش

است اما كماكان در فقدان آن رنجور مانده ايم.
بايد بپذيريم نياز امروز ما تبيين فلسفي علوم جديد به عنوان يك حقيقت عيان است، يعني 
ما در درجه اول نيازمند «فلسفة تاسيسي اسالمي ايراني علم» و علوم جديديم، و نه آنچنان 
ــفة «علم اسالمي»، چرا كه علم اسالمي در حال حاضر هيچ مدلول  كه برخي برآنند: فلس
عيني و استقرار يافته اي ندارد، مگر آنكه مراد ما از علم اسالمي، علم در تاريخ تفكر اسالمي 
باشد، كه در اين صورت فلسفة علم اسالمي تنها يك تبيين فلسفي و تاريخي از مفهوم علم 

در گذشتة ما به حساب آمده و ناظر به مسئله امروز ما نخواهد بود.
علم جديد و دنياي جديد يك حقيقت است، حقيقتي كه بايد درباره تبيين مباني و مبادي 
ــيد، دقيقا به همان شكلي كه فيلسوفان مسلمان همچون فارابي و بوعلي درباره  آن انديش
حقيقتي همچون وحي به انديشيدن فلسفي پرداخته اند، فيلسوف مسلمان امروز نيز بايد 
ــود هر  ــفه ورزي نمايد و تا اين مهم انجام نش ــان جديد» فلس دربارة «علم جديد» و «انس
ــرفت تنها يك  حركتي در اليه هاي رويين اجتماعي، براي ديني-بومي كردن علوم و پيش

جابه جايي سريع الزوال و آمرانه است.
ــلماني كه به تبيين فلسفي وحي پرداخته  ــت كه فيلسوف مس ــن اس به طور ضمني روش
است، يك متكلم نيست، و همين فيلسوف اگر به علم جديد نظر كند، دانشمند2 در معناي 
امروزين آن نخواهد بود، بلكه او فيلسوف است و توسعة دانش محور در ايران امروز، بيش از 
هر چيز به چنين انگاره اي در منطق تحقيق و مطالعة فلسفي- ديني و علمي نيازمند است.

ــد، بار ديگر از يك طرف،  ــر اين اتفاق در همين نزديكي ها روي نده ــد اگ به نظر مي رس
ــكل و شمايلي جديد و كاذب به  ــعريت و اخباريگري، مرجئه و  صوفي گري، حتي در ش اش
1. Epistemologic
2. Scientist
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ــود!- و از  ــاهده مي ش ــراغ مان مي آيد -آنچنان كه هم اكنون رد پاي آن كم و بيش مش س
طرف ديگر، علم زدگي، ماده انگاري،  سرمايه داري  و رفاه طلبي شخصيت اجتماعي ما را 
ُمستحيل خواهد نمود!  اين بحراني بس شكننده در هويت ايراني است! بحراني مسمي به 

نام: بي فلسفگى! (صفايي پور، 1389).
ــفه علم، ما دچار بحران بي فلسفگي در حوزه  ــفگي در حوزه فلس به قياس بحران بي فلس

فلسفه پيشرفت هستيم، به ويژه هنگامي كه بايد به الگوي اسالمي ايراني آن بينديشيم! 
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اگر بخواهد دانايي محور باشد، بايد متكي بر فلسفه اسالمي 
ــفه اي وجود  ــد و چون در عينيت موجوِد حوزة دانش، در عمل چنين فلس ايراني علم باش
نيافته است، از اين رو بايد تأسيس شود و بنابر اين بايد اين الگو متكي بر فلسفة تأسيسي 

اسالمي ايراني علم باشد.

3- نتيجه گيري
ــول در پيش فرض ها و  ــت، ضرورت تح ــتار بر آن تأكيد فراوان رفته اس ــه در اين نوش آنچ
ــود و نيز وضعيت  ــت كه در ضمن تبيين وضعيت موج ــرفت اس پارادايم هاي مفهوم پيش
مطلوب مورد نظر در اين باب، به راهبردهاي تبديل وضعيت نيز بايد پرداخته شود. به اين 
 Master معنا، اين تحول، به عنوان عنصر اصلي و در حقيقت مركز ثقل كليد واژة مركزي

محسوب مي شود.
ــردي و اجتماعي ما و حتي دولت  ــطوح ف اين پيش فرض ها به طور طبيعي بايد تمامي س
ــي ما را درنوردد. پيش فرض هايي در باب تعامل علم و دين، علم و  و مراكز علمي و آموزش
دولت، دانش و ارزش، تعليم و تربيت، معارف تجربي، عقالني، اشراقي و وحياني، كميت و 
ــرفت، اسالميت، ايرانيت، روان شناسي و فلسفه و... به  كيفيت، هماهنگي و كارآمدي، پيش

شكل همه گيري وضعيت امروز ما را سامان داده اند.
اسالم نيز هنگامي به عنوان يك انديشة تمدن ساز مي تواند مطرح باشد كه ما داراي نظام 
ــگي تمدن ساز باشيم و پيش فرض هاي ما نسبت به خداوند، انسان،  فكري و الگوي انديش
ــاز باشد. به همين دليل چون پيش فرض هاي تمدن ساز  طبيعت، جامعه و تاريخ، تمدن س
ــت.  ــده اس ــت، وضعيت موجود براي ما رقم زده ش در نظام و الگوهاي فكري ما غايب اس
چشمداشت از دانشگاه ها و حوزه هاي علمية موجود براي تحقق چنين جنبش مباركي، در 
ديدي واقع گرايانه، ساده انگاري است. وضعيت موجود ما حاصل مراكز علمي فعلي ما است. 
تا تحولي ساختاري در اين مراكز ايجاد نشود، برون رفتن از كندي و ايستايي غيرمتناسب 



124   كتاب نخستين نشست انديشه هاى راهبردى، الگوي اسالمى ايراني پيشرفت  
ــت، چرا كه چنين مراكزي كماكان  ــالمي در مقابل خود نخواهيم داش با انقالب بزرگ اس
ــتة  ــته و نانوش ــله نظام هاي فكري يا به بيان دقيق تر، پيش فرض هاي كالمي نوش در سلس
موجود خود تنفس مي كنند كه حاصلي به جز وضع موجود ندارد. و «الواحد اليصدر عنه 

االّ الواحد.»
ــل وضعيت موجود داريم كه به طور  ــا در حوزة مطالعات هنجاري، ابزار مؤثري در تبدي م
منطقي مي توانند معضالت ما را به سامان برسانند، اما غفلت از آن پارادايم ها، حركت جدي 
ــت. از اين رو اصرار اين پژوهش،  ــته اس ــوي تمدن ديني را همچنان از ما دريغ داش به س
بازگشت به وجوه نرم افزاري پيشرفت است كه در طي آن هم سخت افزارها و هم تلقي ما 

از زندگي و رويش ارتقاء مي يابد.
در نهايت، براي تحقق تمدن اسالمي در عصر حاضر، حداقل كاري كه مي توان كرد، يكي 
ــبت به مؤلفه هاي تمدن ساز، ديگري باز شناسي و احياي  تحول پيش فرض هاي كالمي نس
فكر ديني در هويتي زنده و زندگي ساز، طراحي نظام جامع و شناور تعليم و تربيت به مثابة 
بستر فالح انسان و جامعه و در نهايت مبنا قرار گرفتن دانش، عقالنيت فرهنگي و حنيفيت 
است. چنين تمدني نه در طي يك فرايند قسري كه بر پاية بستر نرمي كه از پيش سامان 

يافته است، امكان تحقق مي يابد.
ــي دارد و در طي آن دانش به  ــت كه رو به زندگ ــدل مورد انتظار از اين تمدن، مدلي اس م
ــي كه با آن زندگي مي شود. چنين دانشي همة فضاي  ــود؛ يعني دانش دانايي تبديل مي ش

زندگي و تنفس ما را از خويش آكنده مي سازد.
ــم و پيش فرض فراتر از پارادايم هاي  ــذر ما به يك متا پارادايم و يا يك پاراداي ــن رهگ در اي

موجود نيازمنديم كه اكنون وجود ندارد و بايد آفريده شود.
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جايگاه عدالت در رويكرد سيستمي                               
به نظام اقتصادي اسالمي ايراني

روح اهللا ابوجعفري*

چكيده
اصوال هر حركتي بدون داشتن مقصد بي معناست. مقصد يكي از مولفه هاي اصلي حركت 
ــا اهميت اهداف در  ــتعاره حركت، كمك مي كند ت ــت. اين اس از جايي به جاي ديگر اس
ــود. بنابراين قبل از هر حركتي بايد هدف را تعيين  ــن تر ش برنامه ريزي هاي اجتماعي روش
ــالمي ايراني پيشرفت نيز اهداف اين نظام را بايد هر چه  كرد. در زمينه طراحي الگوي اس
ــاده، شفاف و متمايزكننده با ديگر نظام ها بيان داشت. ساده و شفاف بودن هدف كمك  س
مي كند تا بتوان هر چه بهتر اجماعي بر اساس آن به وجود آورد و متمايز بودن آن كمك 

مي كند تا تفاوت آن با ديگر نظام هاي رقيب مشخص شود. 
ــاره به رويكرد سيستمي به اقتصاد، نقطه  ــده است تا با اش ــعي ش در اين مقاله مختصر س
شروع طراحي نظام اقتصادي اسالمي ايراني را با توجه به اهداف نظام اقتصادي نشان دهيم. 
به همين دليل بعد از پرداختن به ضرورت نگاه سيستمي به عنوان روش شناسي مطلوب در 
ــي هاي مختلف فلسفه علم، انعكاس آن در نظام اقتصادي را مورد بررسي  عصر روش شناس
قرار مي دهيم. سپس با نگاهي به قرآن و روايات و استخراج اهداف نظام اقتصادي اسالمي 

ايراني سعي مي كنيم كه قدم هاي بعدي براي طراحي اين نظام را مورد توجه قرار دهيم.
ــت كه عالوه بر اينكه بر مبناي اسالمي استوار است ناظر  ويژگي خاص اين نگاه در آن اس
*. دانش آموخته معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و دانشجوي دكتري سياستگذاري علم و فناوري دانشگاه 
تربيت مدرس و كارشناس مسئول در مركز همكاري هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري و پژوهشگر مركز مطالعات 

Email: aboojafari@gmail.com  ،مباني و مدل هاي اقتصادي
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به مسائل روزمره اقتصادي كشور نيز هست و الگويي به دست مي دهد كه با نگاهي جامع، 
ــاماندهي كرد. اين نگاه كمك  ــيله آن س ــور را به وس بتوان برنامه ريزي هاي اقتصادي كش
ــاس رويكرد اسالمي ايراني به حل مسائل كشور بپردازيم نه اينكه بر اساس  مي كند بر اس

مدل هاي غربي و شرقي اقدام به حل مسائل مسلمين كنيم.

مقدمه
هم اكنون با گذشت دوره مبارزه براي انقالب اسالمي و پيروز شدن انقالب، در دوره استقرار 
حكومت اسالمي به سر مي بريم. در اين دوره نيز نيازمند نگاه جديد به مسائل و روش هاي 
ــناخت واقعي از مسئله به دست آيد بايد از  ــب براي حل آنها هستيم. براي اينكه ش مناس
ــان مي دهند، با وجود  نگاه هاي جزء نگرانه و كل گرايانه كه هر كدام ابعادي از واقعيت را نش
استفاده، برحذر بود، چون هر كدام از آنها در عين اينكه بخشي از واقعيت را نشان مي دهند 
بخش ديگري را در نظر نمي گيرند، بنابراين شناخت كاملي از واقعيات بيروني را به دست 
نمي دهند. رويكرد سيستمي ابزار مناسب براي اين نگاه جديد است، چون در عين اينكه به 
شناخت كل سيستم، كاركردها، مباني واصول موضوعه يا مرز سيستم مي پردازد، به بررسي 
اجزاي آن و روابط دروني بين اجزا در راستاي تحقق هدف يا جهت سيستم نيز مي پردازد. 
در دروه استقرار حكومت اسالمي، شناخت نظام هاي اصلي جامعه و بررسي كاركردهاي آن 
ــناخت اجزاي اصلي براي تحقق اهداف مبتني بر مباني ارزشي ضرورت بيشتري پيدا  و ش

مي كند. 
ــالمي توليدات مناسب معرفتي در حوزه نظام  ــت كه در تجربه انقالب اس الزم به ذكر اس
ــالمي، در قالب نظريه واليت فقيه به  ــي، به خصوص توسط بنيانگذار جمهوري اس سياس
عنوان الگوي اسالمي حكومت سياسي صورت گرفته است، اما در نظام هاي ديگر مانند نظام 
علم و فناوري، نظام توليد و صنعت، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي و حتي نظام فرهنگي و 
ارزشي، معارف روشني براي استفاده دولتمردان در جهت مبنا قرار گرفتن در فعاليت هاي 
آنها توليد نشده است. ناگزير در اين فضا براي انجام امور مسلمين متوليان دست به دامن 

مدل هاي غربي و شرقي مي شوند.
ــان مي دهد: «مهم ترين  ــتاد رجحان، خود را نش اين ادعا به خوبي در كتاب اصول فقه اس
ــتحدثه  ــتي احكام الهي به ويژه در امور مس ــتنباط چيس نياز فقه در اين دوره عالوه بر اس
ــتنباط چگونگي اجراي احكام اسالمي با توجه به اقتضائات زماني و مكاني افراد جامعه  اس
است تا بتواند تحقق بخش وضعيت مطلوب بر اساس تعاليم و ارشادات قران و معصومين 
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ــد. مهم ترين عاملي كه چنين امكاني را در عالم واقعيت فراهم مي آورد  ــالم باش عليهم الس
استنباط چگونگي اداره فرد و جامعه است كه به كشف و تعيين سياست هاي كالن جامعه 
نياز دارد. بر اين اساس نيازمند نگاهي جامع نسبت به شناسايي وضعيت مطلوب، وضعيت 
ــود، امكانات و كمبودها، نيازها و انتظاراتـ  به ويژه با در نظر گرفتن عنصر رقابت در  موج

جامعه بشري هستيم.(رجحان، 1386: 46)
نظام اقتصادي در فرهنگ اسالمي يكي از نظام هاي پايه اجتماعي است كه تمايزات جدي 
با ديگر نظام هاي غربي و شرقي دارد. شناسايي دقيق اين نظام و برنامه ريزي هاي مناسب 
براي تحقق اهداف اين سيستم، باعث شكوفا شدن استعدادهاي مهم نگاه اسالمي در اداره 

كردن جوامع حتي غيراسالمي مي شود.

ضرورت پرداختن به نگاه سيستمي
ــتان فيل در تاريكي مولوي يكي از بهترين مثال ها در تبيين اشكاالت اساسي رويكرد  داس
ــفانه رويكرد مسلط در آموزش نيز هست. از طرف ديگر رويكرد  ــت كه متاس جزءنگرانه اس
ــبب در نظرنگرفتن جزئيات و نحوه عملكرد سيستم خواهد شد. به مرور  كل گرايانه نيز س
ــات ملموس روزانه  ــبت به واقعي ــان اين رويكرد باعث نظريه پردازي هاي غيرواقعي نس زم
ــتفاده از  ــتمي با اس ــود و خروجي هاي غيركاربردي توليد خواهد كرد. رويكرد سيس مي ش
ــت. اين  ــبي بين مباحث عيني و ذهني به وجود آورده اس ــرد فوق، تركيب مناس دو رويك
رويكرد با جمع منطقي بين نگاه هاي جزءنگرانه و كل گرايانه توانسته است در عين وجود 
پيچيدگي هاي ناشي از كثرت اجزاء در سيستم، وحدت در هدف و كاركرد را نيز تبيين كند 

و اين امر كمك مي كند تا توصيف بهتري از واقعيت صورت گيرد.  
ــاده و نسبتا مختصر  ــاس بحثي كه در اين مقاله ارائه خواهيم كرد به عنوان تعريف س بر اس
ــت از مجموعه اي از اجزا كه بر اساس يك كاركرد معين  ــتم عبارت اس مي توان گفت سيس
ــازند. هر سيستم اصول  ــخصي مبتني بر يك مبنا محقق مي س در ارتباط با هم هدف مش
موضوعه اي خواهد داشت كه حدود فعاليت و مبناي آن را تعيين مي كند. ممكن است يك 
سيستم خود از سيستم هاي فرعي تشكيل شده باشد و يا خود جزيي از سيستم بزرگتر باشد.

شناسايي سيستم اقتصاد
ــتيم و از لحاظ  ــرق و غرب مواجه هس در حال حاضر از لحاظ نظري با دو نظام اقتصادي ش
عملي شاهد مدل هاي مختلف نظام سرمايه داري در كشورهاي مختلف هستيم. از آنجا كه 
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اسالم هم اعالم مي كند نظام اقتصادي خاصي دارد كه متعارض و متباين دو نظام مذكور 

است لذا براي شناخت اين نظام ها به سه روش مي توان با اين مسئله برخورد داشت. 
روش اول اين است كه به صرف تعبد به احكام اسالم بگوييم اين دو مكتب ديگر باطلند و 

اسالم حق است.
روش دوم كه اكثر مطالعات انجام شده امروز معموال در اين دسته قرار مي گيرند. اين است 
ــرق و غرب داراي يك نظام اقتصادي  ــالم نيز در كنار نظام هاي اقتصادي ش كه بگوييم اس
است. به نظر مي رسد كه اين نيز به جايي نخواهد رسيد، چرا كه حداكثر اين ادعايي است 
در كنار ديگر مدعيان و در نهايت نيازمند منطقي هستيم كه بتواند قضاوت كند كداميك 

صحيح و كدام باطلند.
ــك نظام صحيح و  ــان نظام هاي مختلف صرفا ي ــت كه بگوييم در مي ــوم اين اس روش س
ــد. لذا اگر  ــته باش ــتم هاي ديگر را داش ــت و اين ناظم بايد الزاما قدرت حل سيس حق اس
ــت، بايد مثال خارج  ــالم حق اس ــالمي و نظام اقتصاد مبتني بر اس اعالم مي كنيم نظام اس
ــكا راه حل ارائه كنيم و  ــرق بتوانيم براي تورم در آمري ــوب نظريه هاى غرب و ش از چهارچ
ــتم اقتصادي صحيح و حق است.  يا ثابت كنيم علت بحران اقتصادي آنها انحراف از سيس

(درخشان،1363: 12)
مهم ترين كاركردي كه از اقتصاد1 در ادبيات اقتصادي2 ذكر مي شود تخصيص بهينه منابع 
ــد (Stiglitz,2006). در نگاه غربي، سيستم اقتصادي وظيفه تخصيص بهينه منابع  مي باش
ــود كه با  ــتا تعريف مي ش ــتم نيز در اين راس توليد را بر عهده دارد. بهره وري در اين سيس

ورودي معين بيشترين خروجي كه كاال و خدمات مادي است حاصل شود.
ــده است: در تحكيم  ــي ذكر ش ــالمي، همان گونه كه در مقدمه قانون اساس اما در نگاه اس
ــان در جريان رشد و تكامل اوست، نه همچون  بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انس
ديگر نظام هاي اقتصادي، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا در مكاتب مادي، اقتصاد 
ــاد و تباهي  ــد، اقتصاد عامل تخريب و فس ــت و بدين جهت در مراحل رش خود هدف اس
مي شود، ولي در اسالم اقتصاد وسيله است و از وسيله نمي توان انتظاري جز كارايي بهتر در 

راه وصول به هدف داشت.
ــالم فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خالقيت هاي  با اين ديدگاه، برنامه اقتصادي اس
متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه 
ــالمي  ــتمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اس افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت اس
1 - Economy
2 - Economics
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است. (قانون اساسي، ص20)
اگر بخواهيم كاركرد اقتصاد را بر اين اساس استخراج كنيم؛ مي توان گفت كاركرد اقتصاد 
عبارت است از تامين نيازهاي مادي و معيشتي. بر اساس نگاه شناسايي سيستم و همان گونه 
ــي ذكر شده است، به دنبال طراحي وسيله يا سيستمي هستيم  كه در مقدمه قانون اساس

كه بتواند اين كاركرد را محقق كند.
ــري از جامعه طبيعي و ورود به جامعه مدني، حكومت  ــت زمان و گذر جامعه بش با گذش
رسمي وظايف جديدي در ارتباط با شهروندان پذيرفته و لذا در دايره وسيع تري از موضوعات 
اعمال حاكميت مي كند. مهم ترين بروز اعمال حاكميت در امور سياسي قرار گرفت كه نحوه 
توزيع قدرت در جامعه دگرگون شد و از ساختارهاي پادشاهي به دولت ملت ها انتقال پيدا 

كرد.(افسانه توسعه،1383)
ــاس شكل زير خواهد بود.  ــاس نماي كلي نظام اقتصادي در جامعه مدني بر اس بر اين اس
در واقعيت بيروني، اقتصاد بر اساس چنين ساز و كاري به انجام وظيفه مي پردازد. اين امر 
نشان مي دهد تخصيص بهينه منابع تنها كاركرد جزيي از اقتصاد است و آن توليد است، در 

صورتي كه مشاهده مي شود توليد بخشي از اقتصاد است.

شكل 1. نماي نظام اقتصادي در جامعه مدني
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در سيستم فوق، حاكميت وظيفه هدايت كلي و قاعده گذاري فعاليت هاي ديگر اجزا را بر 
عهده دارد. در بخش حاكميتي وظيقه نظارت و داوري، كنترل و تنظيم نيز قرار دارد. الزم 
به ذكر است كه بخش حاكميتي نظام مالي در بانك مركزي عهده دار چنين وظايفي است. 
ــهيل فعاليت هاي اقتصادي در حوزه هاي توليد، مبادله و  مهم ترين كاركرد نظام مالي، تس
مصرف است. توليد به عنوان عملگر سيستم، وظيفه تحقق نيازهاي مادي و معيشتي را بر 
عهده دارد و مصرف به عنوان محرك سيستم، انرژي حركت را براي تحقق كاركرد سيستم 
ــل از مصرف به توليد را بر عهده دارد و از  ــم مي آورد. بازار، وظيفه انتقال انرژي حاص فراه

طرف ديگر نظام بازخورد سيستم، بيشتر از اين طريق محقق مي شود.

اهداف نظام اقتصادي اسالمي
ــتند. آنها بايد و نبايدها را در  ــتم هس ــي در قالب اهداف، مانند روح در سيس مباحث ارزش
سيستم و اجزاي آن تعيين مي كنند. روش شناسايي سيستم اشتراكات نظام اقتصادي را 
ــان مي دهد مهم ترين تمايزي كه بين سيستم هاي مختلف اقتصادي است در اهداف و  نش
مبناي سيستم خود را نشان مي دهد. اهداف سيستم مانند چراغي روشن كننده مسير است 
و صفت هاي اجزا و نحوه تعامل آنها با هم را مشخص مي كند. مسئله ديگر مباني سيستم 
ــخص مي كند و نحوه تعامالت بين اجزا و  ــتم را مش ــت. مباني، اصول فعاليت در سيس اس
چگونگي آن را بيان مي دارد. همه نظام ها، اعم از اين كه طبيعي باشند و يا ما آنها را آگاهانه 
ــاخته باشيم، در اين امر مشترك هستند كه اجزاي موجود در آنها به صورت  طراحي و س
«خاصي» در كنار يكديگر قرار مي گيرند، به طوري كه از اين طريق بتوانند هدف سيستم 
ــخص  ــازند. مبنا در حقيقت چگونگي در كنار يكديگر قرار گرفتن اجزاء را مش را محقق س
ــذا رابطه مبنا و هدف يك رابطه علت و  ــازد. ل مي كند، يعني كيفيت روابط را معين مي س
ــتم اقتصادي  ــان،1363: 41) بنابراين آنچه رنگ و بوي حق به سيس معلولي است.(درخش
مي دهد در هدف و مبناي سيستم خود را نشان مي دهد. ما نيز در اين مقاله اين تفاوت را 

در هدف نشان مي دهيم.
ــتند و اهداف بر پايه  «هر چند در تحقق خارجي- عالم ثبوت- مباني بر اهداف مقدم هس
ــف مكتب و الگو - عالم اثبات- شايسته  ــي عملي و كش مباني قابل وصو لند ولي در بررس
است بحث اهداف بر مباني پيشي بگيرد، زيرا اهداف به طور مستقيم از منابع قابل دستيابي 
هستند و با كشف آن ها مي توان تا حدودي مباني را استنباط كرد، چون هر هدفي اقتضاء 
مباني خاصي دارد و پذيرش آن هدف از سوي يك جهان بيني، مستلزم قبول مباني مزبور 
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از نگاه آن اعتقاد است.» (هادوي،1383)
در مراجعه به آيات و روايات، شاخصه هاي فراواني در زمينه اقتصاد ايده آل جامعه اسالمي 
ــت، اما به نظر مي رسد هدف اصلي نسبت به درون جامعه اسالمي عدالت  ــده اس مطرح ش
ــت و هدف اصلي كه نسبت به بيرون جامعه اسالمي مي توان ذكر كرد قدرت  اقتصادي اس
اقتصادي است.(هادوي،1383) با توجه به اهميت مباحث الفاظ، در اين مقاله هدف دوم را 

اقتدار معرفي مي كنيم كه تمايزاتي با قدرت دارد.
ــان  ــت. ايش تعريف اميرالمومنين (ع) از عدالت، زيباترين و دقيق ترين تعريف از عدالت اس
ــي ء في موضعه». عالمه طباطبايي در تفسير الميزان، حقيقت  مي فرمايند: «وضع كل ش
ــتن مساوات و برقراري موازنه ميان امور بيان مي كند، به گونه اي كه هر  عدالت را برپا داش
ــد و افراد در همه امور، در مورد استحقاق  ــتحقاق خود را داشته باش ــهم مورد اس چيز، س
ــتاد مطهري هم در بيان هاي گوناگون، اين معنا و مفهوم از  ــاوي گردند.1 اس خويش متس
ــت از اعطاي حق به ذي حق يا  عدالت را يادآوري مي كند و مي گويد: عدالت، عبارت اس

عدم تجاوز به ذي حق.2
به طور كلي در صحنه موضوعات و مسائل اجتماعي، دو مفهوم از «عدالت» متصور است.: 
ــيء في موضعه)، 2-  ــازي (وضع الش ــتحقاق ها و موزون س 1- عدالت به معناي رعايت اس

عدالت به معناي اعطاء كل ذي حق حقه.(زريباف، 1388: 221)
هدف سيستم اقتصادي اسالم نسبت به بيرون جامعه اسالمي، در ارتباط با نظام اقتصادي 

جوامع غيرمسلمان و به خصوص كفار، اقتدار اقتصادي است. اين امر به دو منظور است:
ترساندن كفار و دشمنان خارجي تا به ذهن آنها نقشه تجاوز نظامي و امكان تحت فشار - 1

قرار دادن حكومت اسالمي از نظر اقتصادي خطور نكند.
ــاعه اسالم در خارج از مرزهاي حكومت اسالمي با بهره گيري از امكانات اقتصادي و  2- اش

كمك به ملل فقير(هادوي،1383)
آياتي كه به عنوان نمونه مي توان براي اثبات اين مطلب به آنها استدالل كرد عبارتند از :

ــل ترهبون به عدو اهللا و عدوكم»  ــتطعتم من قوه و من رباط الخي ــف) «واعدو لهم ما اس ال
ــيج كنيد تا با اين  ــب هاي آماده بس (انفال ،60) يعنى «و هر چه در توان داريد از نيرو و اس

(تداركات) دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانيد».
1.  ( محمد حِسن طباطباِيِي، الِميزان فِي تفِسير القرآن، ج12، ص 353. در جاِي دِيگر در تعِريف عدالت مِي گِويد: "و ِهي 

اعطاء كل ذِي حق من القِوي حقه و وضعه فِي موضعه الِذي ِينبغِي له " (الِميزان، ص 371).
5 - مرتِضي مطهِري، بررِسي اجمالِي مبانِي اقتصاد اسالمِي، ص 16 همچنِين: بِيست گفتار، صص 9 و 52 و اسالم و مقتِضيات 

زمان، ج1، ص 336.
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ب) «لن يجعل اهللا للكافرين علي المومنين سبيال»؛(نساء،141) يعنى هرگز خداوند براي 

كافران، بر مومنان راه (تسلطي) قرار نداده است.
هر كدام از اهداف ذكر شده مستلزم اجراي اموري هستند كه سرمنشا برنامه ريزي از نگاه 

اقتصادي مي شوند. اين اهداف در شكل زير نشان داده شده اند.
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جمع بندي و نتيجه گيري
ــتقالل،  ــتيم تا بتوانيم از موضع اس ــرفت و عدالت، نيازمند نظريه پايه اي هس در دهه پيش
ــانيم. در صورت توليد اين  ــتي، چرايي و چگونگي تحقق اين هدف را به اثبات برس چيس
نظريه پايه، اجماع نخبگان سريع تر صورت مي گيرد و انرژي پياده سازي اين نگاه در ساحت 
ــد. مهم ترين تالش در راستاي نظريه پردازي در اين حوزه تحول  اجتماع بيشتر خواهد ش
در ساز و كارهاي روش شناختي است. روش شناسي به عنوان ابزار كنكاش در منابع معرفتي 
سهم مهمي در خروجي تالش هاي علمي دارد. از نگاه اسالمي منابع معرفتي كه در اختيار 
انسان قرار دارد بسيار گسترده تر، عميق تر و زالل تر از منابعي است كه انسان مدرن اختيار 
ــتقراي تجربي است، در صورتي كه  ــت. انسان مدرن محدود به عقل ابزاري و اس كرده اس
ــان مسلمان منابع وحي، سنت، عقل، اجماع و حتي مي توان گفت سيره متشرعين را  انس

در اختيار دارد. 
ــتم اقتصادي قابل تعريف است. نسبت به  ــبت به درون و بيرون سيس اهداف اقتصادي نس
درون سيستم اقتصادي، هدف، عدالت اقتصادي و نسبت به بيرون، اقتدار اقتصادي خواهد 
بود. از جنبه سلبي هر كدام از اين اهداف مستلزم رفع فقر، تبعيض و فساد خواهد بود. در 
مورد اقتدار، رشد و استقالل به عنوان ابعاد ذكر شده است. رشد در راستاي اقتدار تعريف 
مي شود، بنابراين مستلزم استفاده از مزيت هاي استراتژيك است. استقالل مستلزم آن است 

كه ملت بتواند نيازهاى اصلى خودش را خودش فراهم كند.
هر كدام از اهداف، نشان  دهنده مبنا و جهان بيني است كه طراحان سيستم بايد به آن توجه 
داشته باشند. اهداف بر ويژگي هاي كّمي و كيفي اجزا و روابط سيستم تاثير خواهد گذاشت 
و ديناميزم سيستم را تبيين خواهد كرد. بنابراين در صورتي كه اين اهداف را بپذيريم در  
مرحله بعد تاثيرات آن را بر جايگاه اجزاي مهم اقتصاد يعني مصرف، توليد، بازار، حاكميت 

و نظام مالي خواهيم ديد.
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مراحل دستيابي و به كارگيري 
الگوي پيشرفت اسالمي ايراني 

عليرضا پيروزمند*

چكيده
مقاله حاضر به پيشنهاد مرحله بندي شده اي در دستيابي و به كارگيري تدريجي الگوي 
پيشرفت اسالمي ايراني اختصاص يافته است. پس از نگاهي گذرا به ضرورت الگو، به معرفي 
10 اصل مقدماتي و حاكم پرداخته است كه وضوح طي مسير در اين راه، به تعيين موضع 
در قبال آنها وابسته است ـ كه البته قابل افزودن است. تالش بر اين بود تا در مراحل 
پيشنهادي اوالً عالوه بر محتوا به سازمان انجام كار نيز توجه شود. ثانياً؛ به استفاده فعال 
از ظرفيت هاي دانشي و انساني موجود، توجه كافي صورت پذيرد. ثالثاً؛ در عين پرهيز از 
شتاب زدگي، از هدر رفتن زمان پيشگيري شود. رابعاً؛ واقع بينانه تنظيم شود. خامساً؛ در 

هر مرحله عمق و گسترة تأثير بيشتري را در بر گيرد.

الف) ضرورت و موضوع
از طريق الگوي پيشرفت:

1. حركت عمومي كشور هماهنگ تر و هدفمند تر مي شود.
2. امكان و ضمانت جريان رهنمودهاي رهبري نظام فراهم مي آيد.

3. استقالل و اقتدار نظام در قبال انديشه هاي انحرافي و فشارهاي بيگانه بيش از گذشته 
حفظ مي شود.

  Email: a.bayatani@gmail.com  ،دانشيار فرهنگستان علوم اسالمي قم *
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4. مرزبندي خودي و غير خودي در عمل اجتماعي، معياري روشن يافته و از اين طريق 

وحدت ملي استمرار محكم تري مي يابد.
به دليل دشواري و زمان بري دسترسي به الگوي پيشرفت، آنچه مبدأ اميد

حركت و نيز بهره مندي عاجل تر جامعه را فراهم مى كند، مرحله بندي پرداختن به موضوع 
از يك سو و ايجاد تغييرات فرهنگي و اجتماعي از سوي ديگر است. مقاله حاضر به اين 

مهم پرداخته است.
ب) پيش فرضهاي اصولي

مراحل پيشنهادي به مفروضاتي استوار است كه اين مقاله در صدد اثبات آن نيست اما 
مبتني بر آن بنا نهاده شده است؛ 

اهم اين اصول عبارتند از: 
1. الگوي پيشرفت، نرم افزار يا منطق اداره جامعه و ابزار جريان فرهنگ در عينيت تمدني است.

2. احراز اسالميت الگو به احراز اسالميت فرهنگ حاكم بر الگو و ايرانيت الگو به لحاظ 
جغرافيايي، جمعيتي، قوميتي و طبيعي ايران اسالمي است.

3. اسالمي سازي الگو حداقل و حداكثري دارد؛ شكل مؤثر آن منوط به ارتقاء سطح معرفت 
ديني در حد معارف اجتماعي و حكومتي است.

4. علوم انساني و اجتماعي، فرهنگ حاكم بر الگوي پيشرفت را تشكيل مي دهند. بر همين 
اساس با تحول آنها مي توان در دراز مدت شاهد نو آوري جدي در اين عرصه بود.

5. ابعاد الگوي پيشرفت (سياسي، فرهنگي، اقتصادي) ماهيتي به هم تنيده دارند، لذا هنگام 
تصرف در يك بُعد، بايد به تأثير آن بر ساير ابعاد نيز توجه داشت. 

6. دستيابي و اجراي الگوي پيشرفت اسالمي محتاج تعاون جمعي نخبگان است. اين تعاون 
فرع بر تفاهم جمعي پيرامون چرايي، چيستي و چگونگي رسيدن به الگوي مورد نظر است. 

تفاهم جمعي نيز فرع بر فهم نخبگاني پيرامون موضوع است.
7. الگوي پيشرفت اسالمي ايراني نه مقيد به زمان است و نه صرفاً اهداف را بيان مي دارد، 
سند  به  نسبت  لذا  مي شود،  طراحي  چشم انداز  سندهاي  آن  بر  مبتني  دليل  به همين 
چشم انداز سند باال دستي محسوب مي شود. البته به ميزاني كه به دست آيد امكان اجراي 

سند چشم انداز بيست ساله را بهتر فراهم مي كند.
8. اصل بر اين است كه الگوي پيش رفت اسالمي ايراني متناسب با قانون اساسي طراحي 

شود، اما محتمل است در شرايطي اصالح قانون اساسي را نيز ايجاب كند.
9. الگوي پيش رفت ايده آل نياز روز جامعه است اما در كوتاه مدت و دفعي به دست نمي آيد. 
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به همين دليل الزم است تا اقدامات علمي و عملي مناسب در سه مرحله كوتاه، ميان و بلند 
مدت تعيين و متناسب با نتايج به دست آمده زمينه اجراي آن فراهم شود.

ج) اقدامات كوتاه مدت:
1. فرهنگ سازي:

ـ آغاز نهضت نقد علمي به منظور تبيين آثار نامطلوب الگوهاي توسعه غربي با استفاده از 
پژوهش ها، آمار و اطالعات موجود

ـ ايجاد تفاهم نخبگاني پيرامون چرايي و چيستي الگوي پيش رفت اسالمي ايراني و نيز 
كرسي هاي  علمي،  نشست هاي  همايش ها،  برگزاري  طريق:  از  آن  به  دست يابي  امكان 

نظريه پردازي و فعاليت هاي رسانه اي مناسب
2. شبكه سازي: تشكيل هسته هاي اوليه علمي به منظور نقد و فرهنگ سازي

3. تشكيل ستاد راهبري: تعيين گروهي ويژه به منظور سامان دهي، راهبري و تقسيم كار 
ملي در طي مسير

4. تنظيم نقشه راه : تعيين مراحل محتوايي در دستيابي به نقشه و الزامات اجرايي آن
د) اقدامات ميان مدت:

1. تعميق نهضت نقد علمي؛ از طريق مرتبط ساختن نقدهاي موردي و روبنايي و بازگرداندن 
آنها به مباني غير ديني

2. گسترش و تكميل شبكه علمي؛ از طريق فراگير كردن آن در مراكز آموزشي و پژوهشي
3. ارائه الگوي پيش رفت دوره گذار؛ از طريق مهندسي معكوس، به وسيلة واكاوي تجربيات 
مثبت و منفي و نيز بهره گيري از اندوخته علمي و انساني سه دهه گذشته، ظرف مدت سه 

سال و تنظيم برنامه ششم بر اين اساس.
4. هماهنگي اسناد باالدستي كشور؛ از طريق مالحظه جامع سندهاي باالدستي در حال 

تدوين در نظام، به محوريت پيش رفت اسالمي ايراني
برخى از اين اسناد باال دستى عبارتند از: نقشه مهندسي فرهنگي؛ نقشه جامع علمي 
كشور؛ سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي؛ سند راهبردي جامعه اطالعاتي؛ 

استراتژي توسعه صنعتي جمهوري اسالمي؛ 
نقشه سالمت جمهوري اسالمي.

5. تربيت نيروي انساني؛ از طريق برگزاري دوره هاي دكترا و يا حمايت از مراكز پژوهشي 
توانا، نيروي توانمند در ورود به اين عرصه تربيت شود.
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ه ـ  اقدامات در بلند مدت:

1. ارتقاء سطح معارف ديني؛ در حد ارائه مباني و اهداف علوم انساني اسالمي به ميزاني كه 
پشتوانه توليد نظريه هاي اسالمي را فراهم آورد.

2. پايه ريزي علوم اجتماعي اسالمي؛ اعم از جامعه شناسي، مديريت، اقتصاد، علوم سياسي، 
حقوق و...

3. ارائه الگوي ايده آل پيش رفت اسالمي؛ از طريق تعيين و تبيين موارد زير به عنوان اجزاء 
الگوي پيش رفت:

ـ نظام مباني و اهداف
ـ نظام متغيرها

ـ نظام شاخصه ها
در الگوي پيش رفت اسالمي ايراني بر اساس علوم انساني اسالمي.

ساختارهاي  توليدي،  پيش رفت  الگوي  اساس  بر  اجتماعي؛  ساختارهاي  طراحي  باز   .4
سياسي، فرهنگي و اقتصادي قابل باز مهندسي است.

5. طراحي برنامه هاي پيش رفت بر اساس الگوي به دست آمده 
تذكر: فرايند پيشنهادي در دستيابي به پيشرفت اسالمي در قالب نمودار(2) آمده است.

نمودار(1) رابطه توسعه اسالمي با الگوي توسعه اسالمي 
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نمودار (2) فرايند بلندمدت دستيابي به توسعه اسالمي ايراني
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توسعه، سياست و اخالق
احمد توكلي*

چكيده
علم اقتصاد توسعه در صد سال اخير مسير تكاملى داشته و توجه به واقعيت هاى پيچيده 
ــت. درعين حال توسعه نيافتگى در سطوح عميق تر همچنان باقى  ــتر شده اس در آن بيش
است. از دوره مساوى انگاشتن رشد با توسعه، تا امروز كه توجه به مسائل عدالت خواهانه،

ــت و مسائل اخالقى باب شده است، راه درازى طى شده است،  دولت هدايتگر، محيط زيس
ولى در عمل تركيب ناهمساز فقر و غنا، تحقير و تبختر، مصرف مسرفانه و حسرت و نادارى، 
ــا، اعتياد،  ــود و جوامع مختلف در درجات متفاوتى درگير فحش ــليم ديده مى ش زور و تس
خشونت، از هم پاشيدگى خانواده، انزواى اجتماعى و تخريب محيط زيست هستند. نهادهاى 
ــتيبانى دولت هاى قدرتمند از جهانى سازى رايج كه به اين  پولى و مالى بين المللى، با پش
دوگانگى ها شكل مى دهد، حمايت مى كنند. در عين حال نسخه غربى توسعه را، نسخه اى 
فرامكانى و فرازمانى تبليغ مى كنند. تعمد آگاهانه اى ديده مى شود كه نقش بينش ها، اخالق 
ــود. در اين مقاله با روش تحليل توصيفى1 نشان  ــت در شكل دهى اقتصاد انكار ش و سياس
داده مى شود كه علت اصلى تداوم وضع نامتقارن اقتصادى و اجتماعى و ظالمانه در جهان، 
ــلطه طلبى و سلطه پذيرى است. راه چاره  بينش انحرافى مادى و اخالق منبعث از آن و س

نيز بازگشت به ارزش هاى اخالقى غيرمادى و نفى چنبره سلطه استكبارى است.
كلمات كليدى: توسعه ؛ اخالق؛ سياست؛ سلطه؛ نهادهاى پولى و مالى بين المللى

*. استاديار دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي
1. Descriptive Analysis
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مقدمه

ــت، ولي توسعه نيافتگي اكثر  ــعه، سير تكاملي داشته اس ــتم علم اقتصاد توس در قرن بيس
ــورهاي جهان داستاني كهنه و پابرجا باقي مانده است. روزگاري رشد اقتصادي سرانه،  كش
شاخص توسعه تلقي مي شد و همه كشورهاي جهان سوم به توصيه نهادهاي مالي و پولي 
ــته و رشد اقتصادي را توسعه اقتصادي مي پنداشتند و چشم انتظار آثار  بين المللي، دل بس
نشتي رشد براي رفع فقر، بيماري و بيكاري بودند. پس از چند دهه حاكميت اين ديدگاه، 
وقتي كشورهاي در حال توسعه به رغم كسب نرخ هاي رشد سرانه باال همچنان فقير، گرفتاِر 
بيكارى و درمانده باقي ماندند، ترديدها درباره الگوي «رشد اقتصادي = توسعه اقتصادي» 

جدي شد. 
ــد اقتصادي به خودي خود توسعه را به  ــيد كه اين حقيقت آشكار شد كه رش دوراني رس
ارمغان نمي آورد، بلكه نهادهاي بسياري پيش شرط آن است كه رشد در خدمت توسعه قرار 
ــد كه همه اين نهادها بايد در خدمت كاركرد و  گيرد. البته در اين دوره چنين تبليغ مي ش
كارايي سازوكار بازار باشند، يعني اگر آزادسازي تجارت، كاهش نقش دولت، خصوصي سازي 
و باز بودن اقتصادهاي ملي به روي تجارت و سرمايه خارجي تأمين شود همه چيز درست 

مي شود. در اين نگاه نيز به ظاهر، همچنان بازار است كه حرف اول را مي زند. 
ــوند. اين كافي  ــد كه براي دولت نقش فراتر از ناظر نگهبان قائل ش ــكالت راه باعث ش مش
ــت كه دولت دست از فعاليت اقتصادي بكشد، بلكه بايد براي حمايت از بازار و بخش  نيس
خصوصي، آستين ها را باال بزند و نهادهاي كارآمد و الزم را براي تحقق توسعه فراهم آورد. 
ــد اقتصادي بازار  ــد اقتصادي را در پي دارند، ولي رش پس هرچند كه نهادهاي كارآمد، رش
بنيان، به طور خودكار نهادهاي كارآمد نمي آفريند. به همين دليل ”دولت كوچك“ به ”دولت 

متناسب و توسعه گرا“ تبديل شد. 
مشكل جديدي به وجود آمد؛ دولت ها در فرايند رشد بازاربنيان به تصرف گروه هاي خاص 
درمي آيند. گروه هاي خاص مانع رسيدن نتايج رشد به تمامي مردم مي شوند و منافع را به 
سمت خويش هدايت مي كنند. كشف بعدي ضرورت توجه به اقتضائات محلي و بومي در 
ــعه بود. تأكيد بر اين موضوع به حدي بود كه هر استراتژي رشد و توسعه بي توجه  امر توس
به آن محكوم به شكست بود. كشفي كه پرهيز از نسخه هاي فرازماني و فرامكاني توسعه را 

الزامي مي ساخت. 
هر چه جهاني شدن جدي تر شد، ضرورت توجه به ابعاد بين المللي توسعه ملي نيز بيش تر 
ــد، همچنان كه بدون توليد كاالي عمومي در مقياس ملي، توليد  ــد و باالخره معلوم ش ش
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ــاس بين المللي نيز مانع  ــت، نبود كاالي عمومي در مقي ــي امكان پذير نيس كاالي خصوص
توسعه يافتگي ملت ها مي شود. سرانجام در ادبيات توسعه كلماتي ارزشي مانند توانمندسازي، 
ــئوليت، در كنار عدالت (كه پيش تر خود را تحميل كرده بود) سر برآورد.  ــتحقاق و مس اس
ــد. بدين ترتيب  ــتم واقع ش ــعه بيش تر در اواخر قرن بيس تاكيد بر جنبه هاي اخالقي توس
ــعه، پس از دوره معادل شمردن رشد با توسعه، به توسعه پايدار و انساني  علم اقتصاد توس
رسيد. امروز توسعه فرايندي شناخته مي شود براي گسترش توانايي و استحقاق همه افراد 
ــان  ــي و فرهنگي. امري كه انس ــك ملت در همه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياس ي
موضوع اصلي، شريك فعال، آزاد و ذي نفع آن است. توسعه از جنبة نظري، انسان مدارانه و 

مشاركت جويانه شد. 
ــكالت همچنان باقي است. « در  ــعه، مش ــرفت ها در علم اقتصاد توس اما با وجود اين پيش
پايان قرن بيستم، جهان، به استثناي 24 كشور پيشرفته، در واقع متشكل از بيش از 140 
ــور تازه صنعتي شده، يعني دو دولت - شهر (سنگاپور و  ــور توسعه نيافته و تنها 4 كش كش
ــت. اين كشورها فقط 2 درصد  ــور كوچك (كره جنوبي و تايوان) اس هنگ كنگ) و دو كش
جمعيت [مجموعه اي] را تشكيل مي دهند كه متخصصان در طول چهل سال گذشته [آن 
ــعه ناميده اند. اين 4 كشور تنها مواردي اند كه، با وجود بحران مالي  را] دنياي در حال توس
ــدن چشمگير فناوري در توليد و صادرات، فرايند مداوم  1997، در آن ها مي توان مدرن ش
توزيع درآمد و تغيير قابل مالحظه وضعيت مردم از فقير به طبقة متوسط را... تأييد كرد. 
اين كشورهاي تازه صنعتي شده با وجود چنين پيشرفتي، به هيچ وجه از آن توسعة علمي، 
ــتند و حتي  ــطح زندگي [مانند] اياالت متحده و اروپا برخوردار نيس فني و فرهنگي و س

توسعه دموكراتيك آن ها در سطح نازل تري است» (اُسوالدو ِد ريِورو، 2001: 11-10).

ريشه هاى عقب ماندگى
ــلطه و بي اعتنايي به اخالق و  ــرفت نظري و اين درجازدن عملي، س ــه اصلي آن پيش ريش
عقايد صحيح است. با وجود آنكه عالمان زيادي مدل نئوكالسيك سرمايه داري را به چالش 
كشيده اند و همين مجادالت علمي به فربگي علم اقتصاد توسعه منجر شده است، حمايت 
مؤثر نهادهاي بين المللي تحت نفوذ سياسي قدرتمندان مانند صندوق بين المللي پول، بانك 
جهاني و سازمان تجارت جهاني از مدل مذكور ، حتي در اشكال تعديل شده، باعث شده است 
كه هنوز تفكر غالب در علم اقتصاد اين باشد كه راه نجات از توسعه نيافتگي، آزادسازي تجارت 
و قبول نظم نوين جهاني است. خودباختگي در برابر تهاجم فرهنگي غرب نيز نوعي تقليد 
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همراه با عقب ماندگي را در كشورهاي در حال توسعه، از جمله در ايران، موجب شده است 
كه ريچارد ليپسي از آن چنين ياد مي كند: « درحالي كه اقتصاددانان حرفه اي سعي در اصالح 
مدل هاي خود و تعريف مجدد از آن دارند، دانش آموختگان و وابستگان آكادميك آن ها در 
.(Lispey, 1994) «كشورهاي توسعه نيافته قصد دارند تا آن ها را ياد بگيرند و به كار بندند

ــدن امري  ــلطه جهاني، اصرار زيادي وجود دارد كه جهاني ش در پارادايم تحت حمايت س
ــا نقش قدرت و  ــالش غريبي به عمل مي آيد ت ــود و ت ــوم و صددرصد مفيد تلقي ش محت
ــت در سير امروزي جهاني شدن ديده نشود. اين تفكر به كشورهاي عقب نگه داشته  سياس
شده (كشورهاي در حال توسعه يا جنوب) تلقين مي كند كه تقسيم كار جهانيـ  كه فاصله 
فناوري را ميان شمال و جنوب فزوني مي بخشد ـ امري اجتناب ناپذير است كه بايد بدان 
ــبي آن بهره گرفت. تالشي حساب شده انجام مي شود كه تاريخ  تن داد و از مزيت هاي نس

سياسي آفريننده اين تقسيم كار ناديده گرفته شود. 
ــابه آن هاـ   ــازمان تجارت جهاني و مش وعده هاي صندوق  بين المللي پول، بانك جهاني، س
ــيم مي كردندـ  اتفاق نيفتاد و به جاي آن شكاف درآمدي  ــت آزادي و رفاه را ترس كه بهش
شديدتر شمال و جنوب، فقر، بيماري و ناهنجاري هاي اجتماعي كمرشكن به ارمغان آمد. 
ــت. به گفته بهاگواتي، استاد دانشگاه كلمبيا  ــازي برندگان بزرگي هم داشته اس جهاني س
ــت.  ــازي»،1 برنده اصلي در اين فرايند، آمريكا بوده اس در كتاب جديد «دفاع از جهاني س
ــه كاميابي را افزايش مي دهد، بيش از  ــازي ك وي مي گويد: تجارت، عنصر عمده جهاني س
ــت، جايي كه افزايش تجارت در مدت دو  ــود رسانده اس ــوري به اياالت متحده س هر كش
ــرخ بيكاري جهاني در  ــت.2 در عوض ن ــغل برايش آفريده اس ــه بيش از 35 ميليون ش ده
ــرايط كار براي مزدبگيران بسيار سخت شده و  ــال هاي 1995-2005 افزايش يافت، ش س
ــان زير خط  ــروي كار، يعني 1/4 ميليارد آنان با خانواده هاي ش ــي از 2/85 ميليارد ني نيم
ــد (ILO, 2006) و مزد واقعي در  ــر مي برن ــراي هر خانوار در هر روز به س ــر 2 دالر ب فق
ــال1980 بود (Hale, 2002). نابرابري دستمزدهاي واقعي  سال 1997 تنها يك سوم س
ــورهاي ثروتمند و ساير كشورهاي جهان نيز در حال افزايش است. بنابر گزارش  ميان كش
ــورهاي OECD براي كارگر  ــعه جهاني 2003، متوسط مزد (معادل ppp) در كش توس
ــاختماني، 22 برابر اغلب كشورهاي جنوب  ــاورزي 16 برابر و براي كارگر غيرماهر س كش
ــت.3 رشدي كه همواره ثمره آزادسازي تجاري تلقي مي شد، در بسياري از موارد محقق  اس
1. «In Defense of Globalization»
2. IMFSurvey, March/1/2004 : 63
3. World Development Report (2003),  pp 72-73
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ــترده آن. براي مثال خوب است به گفته پروفسور  ــد، چه رسد به توسعه در معني گس نش
جوزف استيگليتز،1 دقت كنيم كه مي گويد: پس از يك دهه اصالحات براساس نسخه هاي 
IMF، از سال هاي 1982 تا 1992، متوسط نرخ رشد در دهه 1992 تا 2002 در آمريكاي 
ــت.2 در عوض در 25 سال  التين، نصف آن در دهه هاي 1950، 60 و 70 ميالدي بوده اس
آخر قرن بيستم كه نسخه هاي ليبرال سرمايه داري غرب بر جهان تحميل شده است، 80 
ــورهاي جهان شد. فرايند جهاني شدن فعلي، به ويژه وقتي به  تا 100 بحران گريبانگير كش
ــرعت به خروج سرمايه از كشورها منتهي مي شود و ثروت هاي  ــيده شود، به س بحران كش
ــرمايه داران داخلي در خارج از كشور  داخلي را به تملك بيگانگان درمي آورد و بر ثروت س
ــال 2001 در آرژانتين با 141 ميليارد دالر بدهي  ــد .(Smith, 2002) بحران س مي افزاي
خارجي دولت را ورشكست و زمينه سقوطش را فراهم كرد، طي 48 ساعت اول كه كشور 
رئيس جمهور نداشت، شعب بانك هاي خارجي مقيم آن كشور 27 ميليارد دالر اسكناس 
ــت كه ثروت سرمايه داران  ــور خارج كردند. اين در حالي اس را با هواپيماي C-130 از كش
آرژانتيني در خارج مبلغ 127 ميليارد دالر برآورد مي شد. فراموش نكنيم كه در دهه هاي 
ــور ثروتمند جهان بود و در سال هاي پيش از اين  ــتم آرژانتين جزء 10 كش اول قرن بيس

بحران به «شاگرد ممتاز كالس IMF“ ملقب شده بود. 
خالصه پس از چند دهه حاكميت تفكر نئوليبرالي و مدل اقتصادي حمايت شده IMF و 
بانك جهاني، نسبت متوسط درآمد در 20 كشور ثروتمند توسعه يافته، به متوسط درآمد در 
20 كشور فقير توسعه نيافته، از 15 برابر در 1960 به 30 برابر در سال2000 افزايش يافت 
ــازي تجاري  ــرمايه داري غرب هر آنچه را كه با عنوان آزادس (World Bank, 2003). س

تبليغ مي كند، هر جا به نفع خويش نبيند نقض مي كند. 
ــتيگليتز، در نطق  ــور اس ــترن3 رئيس اقتصاددانان بانك جهاني پس از پروفس نيكالس اس
خويش در سال 2002 در اين باره مي گويد: « اين دورويي است كه از ثمرات تجارت و بازار 
ــود و نسبت به آن تشويق صورت گيرد، ولي درست در بازارهايي كه كشورهاي  آزاد ياد ش
ــعه در آن ها مزيت دارند، مانع تراشي شود ... اين نفاق از چشم كشورهاي در  در حال توس

.(World Bank, 2002). « حال توسعه پنهان نمي ماند
وي مثال هاي زيادي را در اين باره بيان مي كند. كشورهاي ثروتمند كه به كاهش يارانه هاي 
ــده اند، با پرداخت حدود 300 ميليارد دالر يارانه،  ــور خويش متعهد ش ــاورزي در كش كش
1. رئيس اقتصاددانان بانك جهاني و معاون اين بانك طي چهار ساله 2000ـ  1997 و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001.
2. Tehran Times, August/13/2002 : 6
3. Niculas Stern
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ــط زيان مي رسانند.  ــورهاي كم  درآمد يا با درآمد متوس ــال 60 ميليارد دالر به كش هر س
ــه به عنوان عامل انحراف در تخصيص بهينه  ــد بدانيم كه آن ها همواره از پرداخت ياران باي
ــورهاي  ــاورزي كش منابع انتقاد كرده اند، در حالي كه براي جلوگيري از رقابت صادرات كش
ــت كه  ــه پرداخت يارانه ادامه داده اند. اين كار مخالف امضايي اس ــر در بازار خويش، ب فقي
ــته اند. محدوديت ها فقط به بخش كشاورزي منحصر  پاي موافقتنامه هاي بين المللي گذاش
ــت، بلكه در بخش هاي ديگري كه نيازمند نيروي كار فراوان است نيز چنين مي كنند  نيس
ــود، مانند تعرفه هاي  ــط ارزان تر توليد مي ش ــورهاي فقير و متوس و به همين دليل در كش
ــوجات و لباس از كشورهاي در حال توسعه.  ــورهاي ثروتمند بر واردات منس تحميلي كش
ــترن، اين تعرفه ها به اندازه 27 ميليون فرصت شغلي براي كشورهاي در حال  به گفته اس
توسعه هزينه دارد. وي مي افزايد در حالي كه اروپايي ها براي هر گاو شيري خود روزانه 2/7 
ــرم آور است كه هنوز صدها ميليون خانوار با روزي كم تر از يك دالر  دالر يارانه مي دهند ش
صبح را به شام مي رسانند (همان). يك مصداق بارز نفاق غرب در اين واقعيت جلوه مي كند 
ــرمايه كه خودشان مازاد دارند به سختي دفاع مي كنند، ولي در راه  كه از آزادي جريان س

آزادي جابه جايي نيروي كار، كه جهان در حال توسعه مازاد داردـ  مانع تراشي مي كنند. 

رفتار دوگانه غرب با جريان آزاد نيروى كار و سرمايه
واقعيت آن است كه مهاجرت نيروي كار از جنوب به شمال، عرضه نيروي كار را در شمال 
ــي نيز پايين مي آيد و  ــتاندارد زندگ ــش داده و در نتيجه مزدها كاهش مي يابد و اس افزاي
ــود و در عين  ــاي اجتماعي دولت ها افزايش مي يابد، فناوري هاي كاربر رايج مي ش هزينه ه
ــي آن ها دستخوش تغيير مي شود.  حال با تغيير تركيب جمعيتي، منافع بلندمدت سياس
ــبي نيروي كار كم شده و  ــت كه عرضه نس ــورهاي جنوب نيز آن اس آثار مهاجرت در كش
ــرمايه گذاري خارجي (وارد شده از كشورهاي شمال)  ــتمزدها باال مي رود و بازدهي س دس
كاهش مي يابد. اين ها نتايجي است كه آن ها خواهانش نيستند. در واقع اين منفعت طلبي 
ــت كه جهاني سازي مدنظر خود را تحميل مي كند كه البته با ادعاهاي اوليه آنان  غرب اس
ــت. اين نفاق غرب در يك گزارش مجله اشپيگل قابل لمس است. اين اتفاق  ــازگار نيس س
ــت. نظامي كه جز به  ــرمايه داري غرب اس ــاني نظام س نمونه اي از رفتار متناقض و غيرانس

افزايش ثروت متوليانش، به چيز ديگري اصالت نمي دهد. 
«78 مايل دريايي مانده به ساحل المپدوزا در ايتاليا، 65 نفر در يك قايق شكسته چوبي در 
دريايي پرتالطم گرفتار شده اند. در آخرين لحظه بارقه اي از اميد بر دل كشتي شكستگان 
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مي افتد. حدود ساعت سه و نيم بعدازظهر كشتي ماهيگيري ايتاليايي اليده پديدار مي شود. 
ناخدا ويتو ديوداتو به سوي اين قايق هشت متري طناب مي اندازد، تا آن را به دنبال خود به 
ــاند، جزيره المپدوزا در ميانه راه سيسيل و تونس قرار دارد. در همان  جزيره المپدوزا بكش
ــود كه سرعت كشتي ماهيگيري زياد است؛ سرعت را نمي توان كم  مايل اول معلوم مي ش
كرد، چون كشتي (به دليل سنگيني بار) در آب فرو مي رود. قايق چوبي بسان چوب پنبه اي 
روي آب باال و پايين مي رود. ناخدا ديوداتو از بيم غرق شدن قايق با بي سيم تقاضاي كمك 
ــيوپيا كه به نيروي دريايي تعلق دارد، ظاهر  ــاعت بعد قايق نگهباني كاس ــه س مي كند. س
ــايلي مجهز است كه براي رهايي كشتي شكستگان الزم  ــود. اين قايق به تمامي وس مي ش
است، هلي كوپتر، قايق و سطوح شناور نجات، همه چيز تحت كنترل است، اما چه كنترلي! 
ــين قايق  قايق نگهباني موضع مي گيرد و ثابت مي ماند، بدون آنكه براي نجات 65 سرنش
چوبي كاري انجام دهد. اندكي پس از ساعت هشت شب، قايق غرق مي شود. ناخدا ديوداتو 
ــر داده بودند. در تاريكي دست هايشان  ــتناك بود، بيچاره ها فرياد كمك س مي گويد: وحش
ــت كه  ــه از آب بيرون زده بود. گويي روز قيامت بود. تازه در اين لحظه اس ــدي ك را مي دي
ــيوپيا يكي از شش قايق نجاتش را به آب مي اندازد، اما ديگر كار از كار گذشته و تنها  كاس
11 نفر نجات مي يابند و بقيه غرق مي شوند. اين واقعه در 7 مارس 2002 رخ داد. ... اكنون 
اين سؤال مطرح است كه آيا تأخير در اقدام كشتي كاسيوپيا با قانوني كه در همان هفته به 
تصويب رسيده بود، ارتباط دارد. قانوني كه به نيروي دريايي و مقامات دولتي اجازه مي دهد 

از پذيرش كشتي هايي كه سرنشينانشان مهاجران غيرقانوني اند، سر باز زنند؟»1 
تخريب محيط زيست از ديگر ثمرات نظم نوين جهاني است. طبق برآورد گزارش كنفرانس 
ــال 1990، محصول  ــال 1997 كيوتو، نزديك به 85 درصد آلودگي هواي جهان در س س

كاركرد 10 كشور غربي است. سهم آمريكا به تنهايي 36/1 درصد است.2
ــگران مي گويند: گوگرد منتشر شده از نيروگاه ها و كارخانه هاي آمريكاي شمالي و  پژوهش
اروپا باعث خشكسالي آفريقا در دهه 1980 بوده است. تركيبات گوگرد موجب شكل گيري 
سريع تر ابرها شده و اين ابرها بازتاب شديدتري از نور خورشيد را در هوا ايجاد مي كنند. در 
گذشته اين پديده موجب سردتر شدن نيم كره شمالي، رانده شدن كمربند باراني مناطق 
استوايي به سوي جنوب و كاهش نزوالت جوي در كشورهايي مانند سنگال و اتيوپي شده 
1. مقاله «هجوم مهاجران» به نقل از اشپيگل، مجله از ديگران، نشريه رايزني فرهنگي ايران در آلمان، سال سوم، شماره سوم، 

خرداد 1381، ص 21.
2. Report of the Conference of the Parties on its third session, held at Kyoto, 1-11 of Dec.1997, 
FCCC/CP/1997/17/Add. 1.
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ــيم كه آمريكا پس از پذيرش ابتدايي توافقنامه كيوتو و تعهد به  ــت.1 به ياد داشته باش اس

كاهش آلودگي، از آن سر باززد.
فعاليت هاي اقتصادي مخرب محيط زيست نه تنها جدال برخي انسان ها با طبيعت است، 
بلكه منازعه اي است بين عده اي از انسان ها، عليه عده اي ديگر. عده اي از اين فعاليت ها بهره 
مي برند و عده اي ديگر هزينه خالص تخريب محيط زيست را مي پردازند. نابرابري قدرت و 
ثروت نه تنها در توزيع هزينه هاي تخريب زيست محيطي مؤثر است، بلكه اندازه آن را نيز 
تعيين مي كند. هر اندازه نابرابري بيش تر، تخريب افزون تر. تالش براي دموكراسي به معناي 
ــب اهداف  ــت، بلكه روش مهمي در كس توزيع برابرتر قدرت، نه تنها في حدذاته مطلوب اس

(Boyce, 2002). اجتماعي حمايت از محيط زيست و رشد پايدار است

شكاف هاى جهانى
 آنچه امروز به عنوان نظم جهاني با آن روبه رو هستيم تركيبي است نامتجانس از فقر و غنا، 
تحقير و تبختر، رفاه زدگي و مصرف ديوانه وار و ناداري و مسكنت، زور و تسليم در محيط 
اجتماعي گرفتار فحشا، طالق، خشونت، اعتياد و قاچاق انسان و در محيط زيستي درگير 

تخريب و ناپايداري.
ريشه فكري و تاريخي جهاني سازي ليبرال و سرمايه داري جديد، حاكميت «گفتمان غرب 
ــت. گفتماني كه توجيه گر استعمار،  ــده اخير غرب و جهان اس و بقيه» بر تطورات چند س
استعمار نو و امروزه، استعمار فرانو بوده است. گفتماني كه اوالً به مثابه ابزاري براي طبقه بندي 
جوامع و تفكر به كار رفته است، «غربي» و «غيرغربي»؛ ثانياً، ابزاري براي تراكم ويژگي هاي 
متفاوت جوامع كه به مثابه دستگاهي معرفتي عمل كرده است، غربي، شهري، توسعه يافته، 
ــه اي به وجود آورده،  ــعه نيافته؛ ثالثاً، الگويي مقايس صنعتي، و غيرغربي، غيرصنعتي و توس
ــيدن به» يا «دور از»  ــت و غيرغربي، «نزديك به» يا «در حال رس اصل و كانون غربي اس
غرب شناخته مي شود. عناوين توسعه يافته، در حال توسعه و كم تر توسعه يافته، همين معنا 
را القا مي كنند؛ رابعاً، به همين دليل، «گفتمان غرب و بقيه»، ضابطه ارزش گذاري مي شود:

غرب= پيشرفته= خوب= مطلوب= توسعه يافته
غيرغرب= عقب مانده = بد = نامطلوب= توسعه نيافته

در مجموع اين گفتمان، به مثابه يك ايدئولوژي عمل مي كند و نظرية داستان جهاني، سلطه 
غرب است. به همين دليل «غرب و بقيه دو روي يك سكه اند» (هال، 1992). 

1. همشهري، جمعه 1381/8/3، ص 9.
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استيوارت هال تحقيق خود را چنين جمع بندي مي كند: 
«در خاتمه مي گويم كه اين گفتمان به اشكال تبديل شده و بازسازي شده به منحرف كردن 
ــبت به ما و آن ها، اقداماتش و  ــش نس زبان  غرب، تصوير غرب از خودش و ديگران، احساس
ــبت به بقيه ادامه مي دهد. اين گفتمان از اهميت زيادي براي زبان  هاي  روابط قدرتش نس
ــت كه هنوز امروزه با قدرت در سراسر گيتي عمل  تحقير نژادي و تفوق قومي برخوردار اس
مي كند. بنابراين گفتمان غرب و بقيه به هيچ وجه يك صورت بندي از گذشته و فقط يك 
ــت، گفتمان غرب و بقيه در دنياي مدرن نيز زنده است و  موضوع مورد عالقه تاريخي نيس
ــور دارد. يكي از جاهاي تعجب برانگيز كه در آن تأثيرات اين گفتمان را هنوز مي توان  حض
ديد، زبان الگوهاي نظري و مفروضات پنهاني خود جامعه شناسي [و اقتصاد] جديد است» 

(همان: 71). 
ثمره حاكميت چند قرني چنين گفتماني، جهاني سازي امروزي است كه نظم نوين اقتصاد 
ــت. كاكس (2000) اين نظم را چنين توصيف مي كند: آنچه اقتصاد  جهاني نام گرفته اس
جهاني ناميده مي شود، نظامي است كه توليد جهاني و ماليه جهاني آن را شكل مي دهند. 
توليد جهاني قادر است با استفاده از تقسيمات منطقه اي اقتصادي، براي كاهش هزينه  ها، 
كم كردن ماليات، فرار از مقررات زيست محيطي و تسلط بر نيروي كار، قوانين يك منطقه 
ــي را [براي  ــر منطقه اي ديگر به بازي بگيرد و در قبال آن ثبات و حمايت سياس را در براب
ــبكه اي آزاد از مقررات و  ــور ميزبان] تضمين  كند. نظام مالي جهاني در عمل مانند ش كش
ــب و روز بي وقفه كار مي كند. تصميمات جمعي اين نظام مالي نه در  ــت كه ش مراقبت اس
دولت ها، بلكه در شهرهاي نيويورك، لندن، پاريس، فرانكفورت و توكيو اتخاذ مي شود و از 

طريق پايانه  هاي رايانه اي به تمام جهان گسترش مي يابد. 

مديريت نظام جهانى
چه كسي اين نظام را مديريت مي كند؟ رابرت كاكس در مقاله علمي موفق خويش به درستي 

اين مديريت بدون دولت را معرفي مي كند: 
«يك فرايند فراملي شكل گيري اجماع و توافق عمومي در بين حافظان رسمي اقتصاد جهاني 
ــود دارد. اين فرايند، خطوط راهنماي مورد توافق را به وجود مي آورد، كه مورد حمايت  وج
جهاني است و اين خطوط راهنما به معابر تصميم گيري دولت هاي ملي و شركت هاي بزرگ 
منتقل مي شوند. بخشي از اين فرايند شكل گيري توافق عمومي از طريق مجامع غيررسمي 
ــه جانبه، كنفرانس  هاي بيلدبرگ، مجمع ساالنه اقتصاد جهاني در  ــيون س همچون كميس
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داووس سوئيس و از همه سري تر، انجمن مونت پلرين روي مي دهد. بخشي از اين فرايند 
ــازمان همكاري اقتصادي و توسعه [OECD] بانك  ــمي همچون س از طريق مجامع رس
ــول و گروه هفت صورت مي گيرد. اين نهادها  ــويه هاي بين المللي، صندوق بين المللي پ تس
گفتماني را شكل مي دهند كه در درون آن سياست  ها، عبارات و مفاهيمي تعريف مي شوند 
ــام داد در حيطه خود قرار مي دهند. آن ها همچنين  ــه آنچه را مي توان تصور كرد و انج ك
شبكه  هاي فراملي اي را به هم محكم مي كنند كه سياست گذاري از كشوري به كشور ديگر را 
به هم متصل مي سازند. تأثير ساختاري اين متمركز كردن نفوذ بر سياست گذاري را مي توان 
بين المللي كردن دولت ناميد. جنبه عام آن تبديل دولت به عاملي براي تطبيق سياست  ها 
ــت» (همان:  ــوي اقتصاد جهاني اس ــده از س و اقدامات اقتصاد ملي با مقتضيات تعريف ش
81). وضعيتي كه اُسوالدو ِد ريِورو (2001: 53) آن را «اشراف ساالري نوين فرامليتي غير 
ــپارد و «تالشي براي تحكيم  ــركت هاي فرامليتي مي س دولتي» مي نامد كه قدرت را به ش
ــرمايه داري فرامليتي بر دولت ها و سرمايه داران ملي  ــلطه اي است كه اكنون س قاطعانه س

اعمال مي كند». 
ــت كه در مقاالت علمي بسياري در  ــد بيش تر ماجراهاي روي صحنه اس ــيم ش آنچه ترس
سال هاي اخير بيان شده است. تالش هايي را عالمان آزاده انجام داده اند كه پشت صحنه را 
ــخنراني نوام چامسكي در ماه مه 1997 در دانشگاه  ــيم كنند، مانند آنچه كه در س نيز ترس
كيپ تاون آفريقاي جنوبي بيان شد. وي در اين سخنراني از گفتمان گروه  هاي ممتاز و داراي 
حق ويژه ياد مي كند كه راه انحصاري آينده را، راه پيروزي اصول آمريكايي، مردم ساالري و 
بازار آزاد معرفي مي كنند (چامسكي،  1997). وي در قبال ادعاي آمريكا مبنى بر تالش در 

جهت بهبود جهاني مي گويد: 
ــي را راهنماي اقدامات خود  ــه اياالت متحده و نه هيچ قدرت ديگري بهبود گرايي جهان « ن
ــم آوردن فرصت  هايي براي مردم جهت  ــه معناي اصلي آن، فراه ــاالري ب نمي داند. مردم س
سامان بخشي به امور جمعي و فردي خود، در همه جاي جهان از جمله در كشورهاي پيشرفته 
ــبيه به اين، در مورد بازارها صادق  ــت. چيزي ش صنعتي، در معرض هجوم و تاخت و تاز اس
ــاالري و بازارها به يكديگر مرتبط هستند. ريشه هاي  ــت. عالوه بر اين، تهاجم به مردم س اس
ــركت هايي قرار دارد كه به طور فزاينده ا   ي به دولت هاي قدرتمند متكي و  آن  ها در قدرت ش
متصل هستند و به مردم و جامعه پاسخ گو نيستند » (همان: 102-103). چامسكي در اين 
سخنرانى، پرده تبليغات انحصاري را مي درد و پيوند ميان صاحبان صنايع، حرفه اي هاي علوم 
سياسي، سازمان هاي بين المللي و دولت هاي سلطه گر و نظاميان را به خوبي آشكار مي كند. 
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جان پركينز،1 در كتاب «اعترافات يك مزدور آدمكش اقتصادي»2 اطالعات تكان دهنده اي 
از كاركرد بدون نقاب نظام سرمايه داري براي تأمين مطامع پست و حيواني زراندوزان غربي 
ارايه مي كند. وي در مصاحبه با سايت «دموكراسي، همين حاال»3 اين عنوان را چنين شرح 
ــاً آنچه به ما آموخته  شد كه انجام دهيم و همچنين شغل ما، اين است كه  مي دهد: «اساس
امپراتوري آمريكا را گسترش دهيم. وضعيتي را به وجود آوريم كه تا سرحد امكان منابع را به 

سوي اين كشور، شركت ها و دولت هاي خود سرازير كنيم و البته خيلي هم موفق بوديم».
پركينز در اين كتاب از تالش هاي مشاوران اقتصادي شركت هاي آمريكايي ياد مي كند كه 
چگونه كشورهاي جهان سوم را به قبول نقشه هاي آمريكا راضي مي كنند. در اين راه، فقط 
داليل به ظاهر علمي ارائه نمي شود، بلكه همه روش ها به كار گرفته مي شوند. مانند كودتا در 
ايران در داستان نهضت ملي نفت يا سقوط هواپيماي رئيس جمهور پاناما و هالكـت وي، 
ــس جمهوري كه به اين فكر افتاد كه به جاي آمريكايي ها، خودش با ژاپن درباره كانال  رئي
ــقوط هواپيما به دليل انفجار بمبي رخ داد كه درون يك ضبط صوت  پاناما مذاكره كند. س
ــده بود. كمپاني درگير در اين ماجرا شركت بچتل بود كه جرج شولتز رئيس  ــازي ش جاس
آن و كاسپر وينبرگر، نايب رئيس بود. شولتز بعداً وزير كشور دولت ريگان و درگير ماجراي 
ايران كنترا و اشغال نيكاراگوئه  زمان دانيل اورتگا شد. او عضو برجسته حزب جمهوري خواه 
و مشاور بوش پدر بود. وينبرگر نيز وزير دفاع ريگان و مبدع استراتژي جنگ ستارگان است. 
ــكاند». گزارش هاي نادرست اقتصادي،  ــي كه گفته بود «بايد ريشه ملت ايران را خش كس
تقلب انتخاباتي، پول، زور، سكس و جنايت از ديگر ابزار هايي است براى سلطه اقتصادى كه 

وي در كتابش برمي شمرد. 
پركينز تالش مك نامارا را در تبديل بانك جهاني به مأمور امپراتوري آمريكا شرح مي دهد. 
ــد و  ــند وزارت دفاع در دولت كندي مي رس ــركت فورد به مس مك نامارا از مديريت در ش
ــت مانند پل ولفوويتز، معاون  ــپس به سمت رئيس بانك جهاني انتخاب مي شود. درس س
ــد و در سال 2007 با  ــپس رئيس بانك جهاني ش ــر كه س وزارت دفاع دوره اول بوش پس
ــد. پركينز از برنامه خزانه داري آمريكا پس از  ــتعفاء ش افتضاح اخالقي و مالي مجبور به اس
تحريم نفتي سال 1973 اعراب به تفصيل ياد مي كند كه چگونه درآمدهاي نفتي هنگفت 
عربستان به شركت هاي آمريكايي بازگشته است (پركينز، 2004). حال اگر بدانيم از 282 
ميليارد دالر برنامه  هاي عمراني در دست مطالعه يا اجراي سال 2006 عربستان سعودي، 

MAIN 1. اقتصاددان مسئول در شركت آمريكايي
2. Confessions of an Economic Hit Man
3. http://democracynow.org/article.p!?sid=4/11/09/1526251
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ــركت نفتي بزرگ آمريكايي، به تنهايي 81 ميليارد دالر قرارداد دارد، به صحت  آرامكو، ش
ــتيوارت هال پي مي بريم كه گفت: «گفتمان غرب و بقيه» داستان جهاني سلطه  حرف اس

غرب است و موضوعي تاريخي نيست، بلكه امروز هم زنده است و با قدرت كار مي كند. 

ايدئولوژي بازار و جان مايه خودپرستانه
ــازار و جان مايه  ــغ ايدئولوژي ب ــعه در جهان، تبلي ــت برنامه هاي توس ــل ديگر شكس عام
خودپرستانه آن است. نظام بازار بر تعريف انسان عقاليي مبتني است. انساني كه در تمام 
انتخاب هايش؛ 1) تنها نفع شخصي را در نظر مي گيرد، 2) زياده خواه است، 3) خود بهترين 
قاضي براي تشخيص رفاه خويش است، 4) مطلوبيت او از وضعيت ديگران مستقل است. 
ــت و بيشينه سازي كه بي نياز از هدايت بيروني و بدون تأثر از هيچ عامل  موجود خودپرس
غيرنفساني و غيرمادي، بر بهترين انتخاب ها تواناست و در تصميم ها و انتخاب هاي خويش، 
ــازي نفعش كار ديگري  ــم از همه چيزـ  جز خودـ  مي بندد، مگر آنكه براي بيشينه س چش
ــب  ــد. تمام آثار مثبت مدل بهينه پارتو در تخصيص كاراي منابع كمياب در كس الزم باش
ــرمايه داري، فقط زماني به دست مي آيد كه آن  ــد و توسعه، بنا بر ادعاي اقتصاد آزاد س رش
ــت كه همه انتخاب هاي انسان دليل  ــان عقاليي حاكم باشد. روشن اس فرض ها درباره انس
دارد، ولي محدوديت دليل يا داليل همه انتخاب ها در عقالنيت خودمحور، خود بي دليل و 
بي اساس است. منفعت طلبي مادي به درجات متفاوت در همه انسان ها وجود دارد، ولي در 
كنار آن، نوع دوستي، عشق و محبت و پرستش معبود ماورايي نيز وجود دارد. مدل انسان 
عقاليي به طور كامل بر كم تر كسي صدق مي كند، ولي زماني كه به عنوان مبناي نظام بازار 
و به عنوان تنها الگوي رشد و توسعه تبليغ شد و مبناي تصميم گيري در بنگاه و دولت قرار 
گرفت، اثر صورت بخشي1 مي يابد و به جهان بيني و رفتار افراد شكل مي دهد. در واقع در اين 
پارادايم، خودخواهي امري طبيعي و مطلوب جلوه مي كند و رفتار بر اساس عواطف انساني، 
نوع دوستي، اعتقادات و انگيزه هاي مذهبي و عاليق اخالقي مانند عزت نفس، همگي اموري 

غيرعاقالنه معرفي مي شود (توكلي، 1380: 268-267).
ــود بر خالف ادعاي طرفداران اقتصاد اثباتي، نه تنها اقتصاد علمي،  چنانكه مالحظه مي ش
ــت، بلكه به روشني از نوعي از ارزش ها تحت عنوان عقالنيت دفاع  ــي نيس عيني و فراارزش
مي كند و به گفته آمارتيا سن،2 گزينه هاي ديگر مدل سازي از رفتار انساني را كه در گستره 

1. Formative
2. سن به دليل مطالعات گسترده پيرامون ارتباط اقتصاد و اخالق، در 1998 برنده جايزه نوبل در اقتصاد شد.
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ــتباه و غيرعقاليي مي خواند (سن، 1994: 77). در واقع، بازار غربي،  جهان وجود دارد، اش
ــد (Dawkins, 1989). بازار تمامي افراد و خانوارها را ـ در  ژن خودخواهي1 را مي پروران
ــنده تبديل مي كند،2 ارزش و ماهيت خريدار را قدرت پرداخت  هر جاـ  به خريدار و فروش
ــي حاضر است براي آن پولي بپردازد، روش  ــكار مي سازد، توليد هر چيزي كه كس وى آش
استاندارد خلق ارزش است. با وجود چنين نگاه و ساختاري، در قبال قدرت برتر بازار، اخالق 

.(Mehmet, 1999: 2) امري فرعي مي شود
ــتـ   ــرفـ  كه تنها روش اثبات ارزش اس ــويق و حرص به مص ــي آكنده از تش در محيط
ــتن قدرت خريد، بهترين دليل بي ارزشي است. حرمان يا حسد، نتيجه رواني چنين  نداش
ــود، يا به پرخاشگري و  ــت. حاالتي روحي كه يا به طرد اجتماعي منجر مي ش وضعيتي اس
ــكني كشانده مي شود كه حالت شديد آن تضاد طبقاتي و تحركات تند و انقالبي  هنجارش
ــومپيتر (1954)، اقتصاددان معروف اتريشي االصل دانشگاه هاروارد آمريكا و  خواهد بود. ش
ــرمايه داري، اعتراف مي كند كه سرمايه داري خود به خود به ايجاد  مدافع نظام بازار آزاد س
 Brown and) نظامي طبقاتي منجر مي شود كه به ستيزه جويي و عداوت متمايل است

.(Jackson, 1993: 48
زماني كه انسان عقاليي در بخش عمومي دست به كار مي شود، بنا بر نظرية تحليل انتخاب 
عمومي، بي اعتنايي عقاليي رأي دهندگان و ميل به بيشينه سازي رأي در سياست مداران، 
ــكل ظاهراً  ــاري فراهم مي كنند تا منافع عمومي را به ش ــانه هاي انحص زمينه را براي رس
دموكراتيك، به سمت گروه هاي خاص بكشانند و بدين ترتيب، دولت را ـ كه براي جبران 

شكست بازار پا به ميدان نهاده بودـ  شكست دهند (توكلي، 1380: فصل 13). 
ــت رسانه هاي تقريباً انحصاري، در زمانه جهاني سازى، موجب  تهاجم فرهنگي غرب به دس
فراگيرشدن اين اخالق مادي فردگرايانه در جهان شده است. اين پديده فرهنگي از جهات 

مختلف كاركرد ضد توسعه اي دارد كه عبارتند از: 
ــعه نيافته باال مي برد و پس انداز ملي ناكافي  ــورهاي توس 1. ميل نهايي به مصرف را در كش

آن ها را ناكافي تر مي كند.
2. وقتي دنيا قبله شد، تمايل به مصرف محصوالت غربي، نه تنها براي رفع حاجت، بلكه به 
عنوان اسباب تفاخر و ارزش تشديد مي شود. اين امر، با افزايش ميل نهايي به واردات، منابع 
محدود ارزي اين كشورها را به جاي تخصيص به برنامه هاي توسعه اي، صرف واردات مي كند. 

1. Selfishness Gene
Sport Economics و  Sex Economics. .2. شاهدهايي از همه جايي بودن اين تلقي هستند
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3. پديده اخير، كمبود تقاضاي توليدات داخلي را تشديد مي كند و مشكل بيكاري را دامن 

مي زند.
4. افزايش ميل به مصرف كاالهاي وارداتي، دولت هاي اين كشورها را وامي دارد براي تأمين 

منابع به خارج روي آورند و تراز منفي بازرگاني خارجي آن ها را تشديد مي كند.
5. با رشد اخالق مادِي فردي، زندگي در غربـ  كه ماديت و فرديت در آنجا جلوه بيش ترى 
داردـ  مطلوب مي شود، به ويژه آنكه اين خلقيات تعلق خاطر به وطن را سست مي كند. اين 
دو با هم، نيروي انساني كارآزموده و سرمايه مالي را (دو عاملي كه براي توسعه ضروري و 
در اين كشورها كم است) از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي ثروتمند سوق مي دهد.

6. گرفتاري سياست مداران به اين اخالق با اساس بخش عمومي كه خيرخواهي در آن اصل 
ــت، ناسازگار است. در اين صورت، سياست مداران براي حفظ قدرت، به سياست گذاري  اس
خارج بنيان مبتال مي شوند و اقتصاد ملي گرفتار چرخه سياسي- تجارِي متمايل به منافع 

بيگانگان مي گردد.
در دهه هاي اخير پژوهش هاي فراواني در زمينه اثر اخالق و اعتقادات بر كاركرد اقتصاد انجام 
ــت.1 آنچه در برخي از اين مطالعات علمي با اعجاب از آن ياد مي شود تعارض اين  ــده اس ش
ــأ تاريخي علم اقتصاد  ــن آن را آگاهانه مي خواندـ  با منش خصلت غيراخالقيـ  كه آمارتيا س
ــت (سن، 1994: 2). اُسوالدو ِد ريِورو (2001: 78) در اين باره مي گويد: «در كتاب ثروت  اس
ملل (1776) منافع فردي به عنوان نيروي محرك يك اقتصاد موفق توصيف شده است، ولي 
آنچه اسميت به عنوان نفع فردي معرفي مي كند، خودخواهي يا انگيزة ضداجتماعي نيست. 
اسميت، كه معلم اخالقي اسكاتلندي بود، فكر مي كرد كه نفع شخصي تنها در صورتي كه در 
چهارچوب اخالقيات اجتماعي، كه آن را رفتار خردمندانه مي ناميد، قرار گيرد، در واقع، موتور 
ــت». وي ادامه مي دهد، شايد اگر امروز اسميت زنده بود، قادر به درك  يك اقتصاد موفق اس
قواعد بازي جهاني نئوليبرال هاي امروزي نبود. قواعدي كه به كاال و سرمايه اجازه گردش و 
ــفر و رقابت بيكاران در جهان با قوانين سخت  ــر جهان مي دهد،2 ولي با س رقابت را در سراس
مهاجرت مخالفت مي كند. بدين ترتيب، نئوليبراليسم، برخالف ليبراليسم آدام اسميت، شامل 
مردم نمي شود و به همه عوامل توليد تسري نمي يابد. «مؤلف كتاب ثروت ملل اگر امروز زنده 
بود به دشواري مي توانست درك كند كه چگونه بدون ايجاد شغل مي توان به رشد اقتصادي 
دست يافت و حتي به سختي مي توانست يك اقتصاد جهاني را تصور كند كه نيروي محرك 
اصلي آن بازارهاي مالي است كه هيچ ثروت واقعي براي ملت ها توليد نمي كنند». (همان: 84)

 Shleifer, 2004 و Barro & McCleary, 2003  1. مانند
2. اگر با منافع كشورهاي ثروتمند تعارضي پيدا نكند، محصوالت كشاورزي مثال خوبي است.
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نتيجه گيرى 
ــتي، عدم تقارن شديد در قوانين،  ــلطه و اين ميزان از خودپرس در جهاني با آن درجه از س
ــده است. يوسفى با بررسى سياست هاي  در توزيع قدرت، ثروت و حتي مديريت حاكم ش
تحميلي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و آثار آن در توسعه نيافتگي، در برخورد با 

نامتقارني ها بر سه روش تأكيد مي كند كه عبارتند از:
«الف) تضمين عرضه كاالهاي عمومي در سطح جهان،

 ب) ايجاد يك سيستم جهاني مبتني بر حقوق بشر (شهروندي جهاني)،
ــتم فعلي اقتصاد جهاني را شكل مي دهد»   ج) غلبه تدريجي بر عدم تقارن هايي كه سيس

(ص 35).
ــركت هاي فرامليتي  ــورها و ش ــلطه اهريمني كش ــت كه با وجود س ــش مهم اين اس پرس
ــده يا مشابه آن ها، محتاج چيست؟ نه انزوا مقدور است،  ثروتمند، تحقق روش هاي ذكر ش
ــتن به روحانيان كيش سرمايه داري نيز براي ارائه طريق نجات  ــليم مطلوب. دل بس نه تس
ــت. راه چاره هر چه باشد، باور به وجود سلطه و  ــعه نيافتگي، غفلت و خودفريبي اس از توس
ــاس و مقدمه است (توكلي، 1385)، زيرا  ــتي و ضرورت مبارزه مدبرانه با آن، اس خودپرس
ــعه  ــورهاي در حال توس تا زماني كه برخي اقتصاددانان يا اقتصاد خوانده ها، به ويژه در كش
مانند ايران، در برابر اين گونه مباحث با حالتي از استغنا و بي اعتنايي بگويند «از امور علمي 
ــتيم، نه سياستمدار، فيلسوف يا ايدئولوگ!»، در بر  و عيني حرف بزنيد، ما اقتصاددان هس

همين پاشنه خواهد چرخيد. 
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گزارشى از فعاليت هاى مرتبط با موضوع اين نشست             
در نهاد رياست جمهورى

پرويز داودى*

الزم است كه ابتدا چند جمله  اى پيرامون پيشينه فعاليت  هاى مرتبط با موضوع اين نشست 
در نهاد رياست جمهورى عرض كنم. در زمان دولت نهم، با همكارى و مشاركت برخى از 
استادان دانشگاه و فضالى حوزه كه از دانش  آموختگان مؤسسات مختلف به ويژه مؤسسة 
ــى امام خمينى (رحمه اهللا عليه) بودند، يك مؤسسه مطالعات كاربردى  ــى پژوهش آموزش
تأسيس شد. در بين فعاليت  هاى بسيارى كه اين مؤسسه داشت چند فعاليت را كه به بحث 
ما مرتبط است به اختصار عرض مى  كنم. دو فعاليت به صورت نقد مبانى و مستندات فكرى 
ــاركت در تدوين برنامه پنجم بود.  برنامه چهارم و نقد قانون برنامه چهارم و همچنين مش
ــترك و نيز ستاد تلفيق تشكيل  ــوراى عالى تدوين هم كارگروه  هايى تخصصى و مش در ش
ــد كه حدود پنجاه نفر از فضالى حوزه در اين برنامه مشاركت كردند. همچنين تدوين  ش
سياست  هاى پيشنهادى براى برنامه پنجم كه از طريق ستاد تلفيق ارائه شد. در كنار آن، 
ــت  هاى پولى و بانكى نيز  ــن الگوى تفكيك براى بانكدارى بدون ربا، در زمينه سياس تدوي

انجام گرفت.
در دولت دهم نيز با استفاده از آن تجربيات و مشاركت جمع خوبى از استادان دانشگاهى 
و فضالى حوزه، فعاليت  هايى مرتبط با الگوى اسالمى ايرانى آغاز شد كه بارزترين آن ها يكى 
جمع بندى و تدوين منشور جمهورى اسالمى ايران است كه به دستور جناب آقاى دكتر 
احمدى نژاد در دولت نهم اين كار به صورت فشرده شروع و در دولت دهم جمع  بندى شد، 

Email: info@css.ir  استاد دانشگاه شهيد بهشتى .*
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ــت و اكنون در محضر  ــده اس ماحصل كار نيز در قطع كتاب و به صورت مقدماتى چاپ ش
رياست محترم جمهور است كه بناست پس از مالحظه ايشان، براى نظر خواهى به محضر 
استادان و انديشمندان حوزه و دانشگاه تقديم و در نهايت تقديم محضر مبارك جناب عالى 

شود.
فعاليت  بعدى مطابق با دستور حضرتعالى در مقدمة سياست  هاى كلى ابالغى براى برنامه 
ــرفت، در زمينة اولويت  بندى طرح  هاى  ــالمي ايراني پيش پنجم مبنى بر تدوين الگوى اس
استراتژيك بود كه تدوين اين الگو در اولويت كارى مركز بررسى هاى استراتژيك نهاد رياست 
ــن اين الگو، بايد مبانى، اهداف،  ــيد كه براى تدوي جمهورى قرار گرفت. چنين به نظر رس
راهبردها و شاخص  ها را استخراج كنيم. در بين اين چهار محور نيز، مبحث شاخص ها، هم 
به دليل حجم بسيار زياد كار مورد نياز و هم به دليل پيچيدگى و سنگينى كار و همچنين 
ــت اّول قرار گرفت. همان طور كه يكى از  ــتن جنبه  هاى عملياتى و كاربردى، در اولوي داش
برادران سخنران نيز فرمودند، روى مباحث نظرى و فلسفى و متدولوژيك وقت و همت و 
تالش بيشترى صرف شده، ولى در مقطع كنونى چه در زمينه ادبيات علوم، به ويژه علوم 
ــاخص  ها كه ما را با آنها ارزيابى مي كنند، كار  ــانى و چه در صحنه  هاى اجرايى، روى ش انس

چندانى صورت نگرفته است.
ــبت به باز تعريف و تدوين اين شاخص  ها فعال  ــريع تر نس لذا به نظر آمد كه بايد هر چه س
ــويم و سعى كنيم اين شاخص  ها را با توجه به مبانى اسالمي ايراني اصالح و يا طراحى  ش

كنيم. لذا اهتمام اصلى كار ما روى اين شاخص  ها قرار گرفت.
از طرف ديگر با توجه به اين كه مبانى، ساختار، اهداف و راهبردهاى كالن نظام بر اساس 
آن كارى كه در منشور رياست جمهورى اسالمى ايران صورت گرفته، با اين گونه مباحث 
ــترك بوده و با توجه به اينكه كار بسيار پر حجمى روى اين  ــالمي ايراني مش در الگوى اس
منشور انجام گرفته و ماحصل كار نيز به نظر خواهى فضالى حوزوى و دانشگاهى گذاشته 
ــد؛ پس تصميم گرفتيم در اين مقطع روى اصالح،  ــود و ان شاءاهللا تكميل خواهد ش مى  ش

طراحى و تدوين شاخص  ها كه عملياتى  تر و كاربردى  تر است، متمركز شويم.
ــاخص  هاى فرهنگى – اجتماعى، اقتصادى،  ــتا چهار گروه اصلى در ش تاكنون در اين راس
ــى و دولت معيار تشكيل شده است. بيش از بيست طرح و به همين تعداد تيم  هاى  سياس
تخصصى با همكارى بيش از هفتاد نفر از فضالى سطح عالى حوزه كه حداقل داراى مدرك 
كارشناسى ارشد دانشگاهى در يكى از تخصص هاى علوم انسانى نيز هستند و جمع قابل 
توجهى از استادان و محققين دانشگاهى، براى تدوين اين شاخص  ها سازماندهى شده  اند و 
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حدود بيست پايان  نامه كارشناسى ارشد و دكترى با حمايت و مديريت مركز در مؤسسات 
دانشگاهى و حوزوى، به ويژه مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى (ره)، در دست تحقيق 
ــده و قراردادهايش منعقد و  ــاخص  ها كه طراحى ش ــت. فعالً عناوينى از اين ش و انجام اس
عزيزان مشغول كار روى آن ها هستند،عمدتاً حول محور شاخص  هاى عدالت اقتصادى است 
كه با مراجعه به متون فقهى و منابع اسالمى، قرآن، احاديث، روايات و منابع محققين غربى، 
مراجعه به طراحى  هاى علمى كه در منابع غربى از قبل روى شاخص  ها انجام گرفته است 
ــتفاده از تحقيقات ميدانى، اين شاخص  ها طراحى و  ــيارى از موارد با اس و همچنين در بس

تدوين خواهند شد.
ــد اقتصادى، شاخص اسراف، شاخص  هاى  شاخص هاى عدالت اقتصادى، شاخص  هاى رش
ــعة فرهنگى در بعد تربيت دينى(كه در  ــالم، شاخص  هاى توس خانوادة مطلوب از نظر اس
ــت)، شاخص  هاى توسعة نظم و انضباط اجتماعى،  مرحلة اول روش  هاى تربيت مد نظر اس
شاخص  هاى شهرسازى ومعمارى، همچنين سه طرح در مورد شاخص  هاى تكريم مشترى، 

تسهيل مبادالت، شفافيت بازار براى بازار اسالمى طراحى شده  اند.
دوازده طرح نيز در ارتباط با شاخص  هاى توسعة سياسى در دست اقدام است،كه عبارتند 
از: شاخص  هاى عدالت محورى، شاخص  هاى مشروعيت الهى، شاخص  هاى واليت مدارى، 
ــاخص  هاى آزادى، شاخص  هاى وحدت نيروى نظام و اتحاد امت  شاخص  هاى استقالل، ش
ــالمى، شاخص  هاى كارآمدى،  شاخص  هاى تنوع و پويايى،  شاخص  هاى قانون مدارى،  اس
شاخص  هاى نظارت عمومى، شاخص  هاى خدمت مدارى و شاخص  هاى مشاركت سياسى. 
ــاخص ها، مركز بررسى  هاى استراتژيك 22  در مجموع فعالً در ارتباط با طراحى و تدوين ش
طرح را مديريت مى  كند كه در مراحل تحقيق و اجرا هستند و ان شاءاهللا خدا توفيق دهد 

كه بتوانيم اين امر خطير را به يمن دعاى پر بركت حضرت عالى به پيش ببريم.

ــخنان آقاى دكتر داودى در نخستين نشست انديشه هاى راهبردى با  * متن باال، عين س
موضوع الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت است.
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الزاماتي براي طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
ازمنظر دانش اقتصاد

رحيم داللي اصفهاني*- رسول بخشي دستجردي* *

چكيده
طراحي و استقرار يك الگوي پيشرفت برمبناي ارزش هاي اسالمي به استنباط علمي از 
متون اسالم و به طور خاص، قرآن كريم و سيره پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در عرصه هاي 
مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، اخالقي و ديگر ابعاد نيازمند است. از ديگر سو، يكي 
از مهم ترين جنبه هاي يك الگوي برگرفته از ارزش هاي مذكور، جنبه اقتصادي آن است. 
براي طراحي الگوي پيشرفت و توسعه دين مدار، به يك دانش ناب اقتصادي مبتني بر 
ارزش هاي اسالمي و انساني نيازمنديم، اما امروزه به دليل سلطه نظام اقتصادي سرمايه 
داري، تعاليم الهي درخصوص اقتصاد، در حاشيه قرار گرفته و خطوات شيطاني در دنياي 
غرب درپيش گرفته شده است كه البته مشكالت اقتصادي بشر امروز ناشي از آن است. در 
رفع اين مشكالت، تئوري هايي طراحي و سياست هايي دنبال مي شود كه نهايتاً با قواعد 

ساده اديان الهي همگرا مي شود.
بنابراين به عنوان اولين گام در طراحي الگوي پيشرفت مبتني بر مباني صحيح، الزم است 
كه در حوزه نظريه اقتصاد سرمايه داري و به هدف تشخيص ناسره ها، به يك نظام شناسي 
به  منسوب  انديشه هاي  نقد  عرصه  در  و  آزيد  دست  اي  حرفه  كامًال  صورت  به  اقتصاد 
اقتصاددانان سرمايه داري، تمام قد وارد شد. از الزامات طراحي الگوي پيشرفت مبتني بر 
اصول اسالم، داشتن تلقي صحيح نسبت به پول و جمعيت انساني است. تلقي القا شده از 

*. دانشيار اقتصاد، دانشگاه اصفهان
Email: rbakhshi@yazduni.ac.ir  ،استاديار اقتصاد، دانشگاه يزد .* *
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سوي نظام سرمايه داري از اين دو متغير به گونه اي است كه تورم و ركود را تثبيت و فاصله 

طبقاتي جوامع را تشديد و آنها را دنباله رو مي كند.
نظريه  صحيح  واكاوي  براي  نقد»  از  پيش  فهم  «نهضت  يك  طراحي  خصوص،  دراين 
اقتصادي، از طريق ورود آگاهانه به انديشه هاي اقتصاد دانان سرمايه داري و بهره برداري از 
تجارب بشري و به طور خاص افكار انديشمندان الهي ديگر جوامع، كه به مبارزات علمي 

پرداخته اند و بعضاً در اين راه جان سپرده اند، ضروري است.
نظريه  جمعيت،  توسعه،  اعتبار،  و  پول  پيشرفت،  ايراني  اسالمي  الگوي  كليدي:  كلمات 

اقتصاد سرمايه داري 

مقدمه. 1
طراحي و استقرار يك الگوي پيشرفت برمبناي ارزش هاي اسالمي به استنباط علمي از 
متون اسالم و به طور خاص، قرآن كريم و سيره پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در عرصه هاي 
مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، اخالقي و ديگر ابعاد نيازمند است. از ديگر سو، يكي از 
مهمترين جنبه هاي يك الگوي برگرفته از ارزش هاي مذكور، جنبه اقتصادي آن است. براي 
طراحي الگوي پيشرفت و توسعه دين مدار، به يك دانش ناب اقتصادي مبتني بر ارزش هاي 
اسالمي و انساني نيازمنديم و قرآن كريم منبع ارزنده اي براي استنباط در اين حوزه است، 

چرا كه بيش از يك پنجم آيات قرآن به طور كلي يا جزيي از اقتصاد سخن گفته است. 
اما امروزه به دليل سلطه نظام اقتصادي سرمايه داري، تعاليم الهي درخصوص اقتصاد، در 
حاشيه قرار گرفته و خطوات شيطاني در دنياي غرب درپيش گرفته شده است كه البته 
مشكالت اقتصادي بشر امروز ناشي از آن است. در رفع اين مشكالت، تئوري هايي طراحي 

و سياست هايي دنبال مي شود كه نهايتاً به قواعد ساده اديان الهي همگرا مي شود. 
بنابراين به عنوان اولين گام در طراحي الگوي پيشرفت مبتني بر مباني صحيح، در حوزه 
نظريه اقتصاد سرمايه داري و به هدف تشخيص ناسره ها، به يك نظام شناسي اقتصاد به 
صورت كامًال حرفه اي بايد دست آزيد و در عرصه نقد انديشه هاي منسوب به اقتصاددانان 

سرمايه داري، تمام قد وارد شد. 
ازنظرغرب، دانش اقتصاد يك ابرتكنولوژي است، از همين رو، در انتقال اين دانش به ديگر 
ممالك اكراه بسيار دارد. اما غرب دراين مقوله، شيوه بسيار متفاوتي را براي ممانعت از 
انتقال به كار مي بندد. مقاالت و كتب بسيار متنوعي در حوزه هاي اقتصاد نظري، اقتصاد 
كاربردي، سياست گذاري اقتصادي و ... تحت نام جعلي دانش اقتصاد، به كشورهاي درحال 
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توسعه وارد مي شود، اما نتيجه مطلوب كه همان برقراري تعادل و افزايش مستمر در رفاه 
اقتصادي است حاصل نمي شود. 

طريقه گفتار و زبان محاوره اي كه اقتصاددانان بزرگ نظام سرمايه داري استفاده مي كنند، 
به دليل وجود كلمات رمز، به گونه اي است كه چنانچه مخاطب با روش بحث و كلمات 

رمز ناآشنا باشد، در فهم صحيح آن دچار مشكل خواهد شد. 
شواهد زيادي هست كه نشان مي دهد خود غرب مانع از اين مي شود كه از نظريه اش و 
تجارب آزمايشي و حاصل شده طبيعي آن، فهم درستي رايج شود. گويي آنها نوعي زبان 
زرگري در محاوره هاي نظري بين خود در اين حوزه ها به كار مي گيرند. اگر نتوان كلمات رمز 

را بازگشايي كرد، نظرات، تفسير غلط و كاربردشان نتايج سوء به بار خواهد آورد. 
اگر فهم درستي از نظريات ايدئولوژي نويسان اقتصادي غرب بيابيم، متوجه عدم مشروعيت 

عقلي آنها خواهيم شد.
دراين مقاله، قصد بر آن است كه در قالب ارائه برخي از اين شواهد، بيان شود كه براي 
طراحي الگوي پيشرفت، يك نهضت عظيم در مسأله نقد عالمانه مباني اقتصاد سرمايه داري 
ضرورت دارد. براي دستيابي به اين هدف، در قسمت اول مقاله به توضيح مفاهيم توسعه و 
رشد در ادبيات اقتصاد سرمايه داري پرداخته خواهد شد. سپس الزامات دستيابي به يك 
الگوي پيشرفت ايده آل، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در پايان نيز ضمن جمع بندي 

مطالب، به نتيجه گيري از بحث پرداخته خواهد شد.

ويژگي مفاهيم رشد و توسعه در نظريه اقتصاد سرمايه داري. 2
هدفمند  انتقال  بر  تأكيد  بيشتر،  كه  كند  مي  منتقل  را  خاصي  بارمعنايي  توسعه  كلمه 
تجارب نظام سرمايه داري به ديگر كشورهاست. در واقع در اين مفهوم، نظام سرمايه داري 
مي خواهد ديگر كشورها را درجهتي سوق دهد كه منافع آنها را تضمين كند و يا حداكثر، 
مسيري را كه تاكنون در آن گام برداشته با يك لعاب علمي، با اين هدف كه ديگران را پيرو 

نگه دارد، ديكته كند. 
همچنين مي توان گفت كه عبارت توسعه نوعي نظام طبقاتي را القا مي كند كه در آن، 
كشورهاي سرمايه داري كه اين مسير را رفته اند، توسعه يافته و آنهايي كه در پيمودن اين 
مسير عقب ترند، درحال توسعه نام مي گيرند. در اين برداشت، كشورهاي در حال توسعه 

مقلد نظام سرمايه داري به حساب مي آيند.
هر دو تلقي باال از توسعه، قصد دارند تفوق ايدئولوژي سرمايه داري را القا كنند.
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اما از زاويه ديگري نيز مي توان عبارت توسعه و رشد را مورد توجه قرار داد. البته ضرورت 

دارد كه اين زاويه نگاه مورد دقت و نقد بيشتري قرار گيرد. 
در ادبيات اقتصادي، در حوزه هاي مختلف اقتصاد رشد و توسعه كه الگوهاي مورد توجه در 
نظام اقتصادي سرمايه داري، ارائه و پشتيباني مي شود، تنها ويژگي رشد و توسعه، مادي 
بودن آن است. رشد اقتصادي به مفهوم افزايش در ظرفيت توليدي سيستم اقتصادي است 
و توسعه، در معناي اوليه اش، تداوم و استمرار در افزايش ظرفيت توليدي و در برداشت هاي 
جديدتر از آن، رشدي است كه به ارتقاء كيفيت زندگي مادي بشر منتهي مي شود. بنابراين 
مشاهده مي شود كه مشخصه اصلي مفاهيم رشد و توسعه، مادي بودن آن است. آن گونه كه 
متون اقتصاد توسعه القا مي كنند، نمي تواند توسعه اي (با برداشت غرب) اتفاق بيفتد، بدون 
اينكه رشدي اتفاق افتاده باشد. توسعه يافتگي از منظر مادي، مستلزم رشد پايدار مادي است. 
اما سؤال اين است كه آيا توسعه مادي (و يا رشد مادي) امكان پذير است؟ رشد در اصل، به 
معناي بزرگ تر شدِن نامحدود است كه نيازمند خلق و آفرينش است و آفرينش، در حيطه 
قدرت حق تعالي است و انسان دراين عرصه ناتوان است. پيش فرض اصلي در نظريه هاي 
رشد اقتصادي، اين است كه مي توان توليد نمود و مي توان توليد را افزايش داد و مي 
توان آن را استمرار بخشيد. ما بايد فقط دنبال بهترين روش توليد و بهترين مسير مصرف 
باشيم، به طوري كه رفاه مادي حداكثر شود (هرچند درامكان افزايش رفاه مادي ترديد 
وجود دارد). اما سؤال اينجاست كه آيا انسان، قادر به خلق و آفرينش است (توليد بدون 

استفاده از طبيعت)؟
انسان قادر نيست ماده را افزايش دهد. توسعه و رشد، برخالف تلقي رواج يافته از سوي 
نظام اقتصادي سرمايه داري، مفاهيمي نسبي اند. روي ديگر سكه توليِد به شيوه غرب، 
تخليه (يا مصرف منابع، شامل همه چيز از طبيعت گرفته تا زمان) است. توليدي كه بشر به 
آن قادر است، مستلزم مصرف است. در واقعيت، شاخص هاي نشان دهنده رشد و توسعه 
مادي، شاخص هاي نشان دهنده تخليه مادي در ديگر جهاتند. بسياري از ابعاد توليد و 

مصرف بيشتر و توسعه، درواقع، پسرفتند نه پيشرفت.

الزامات الگو. 3
موارد متنوعي را از قرآن كريم و سيره معصومين(ع) مي توان شاهد آورد كه در 14 قرن 
پيش ارائه شده است و هم اكنون اقتصاددانان غربي در قالب تئوري هاي مختلف اقتصاد 
پولي، اقتصاد رشد، اقتصاد بخش عمومي، اقتصاد رفاه و ... به آن رسيده اند و رشد اقتصادي 
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را در گرو توجه سياستگذاران اقتصادي به آنها مي دانند. براي ذكر نمونه هايي از اين تأثير 
و تقليد (هرچند تقليد ناقص و ناشيانه) و براي نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد، مطالب را در 

سه محور ادامه مي دهيم.
3-1. محور اول- سياست پولي و نرخ بهره

امروزه تحليل هاي بسيار دقيقي در غرب درخصوص برقراري نرخ هاي بهره صفر به عنوان 
يك ضرورت پايه، براي نيل به اشتغال كامل و تخصيص بهينه منابع و عدالت بين نسلي 
از سوي اقتصاددانان مطرح مي شود كه جاي تأمل بسيار دارد. اين درحالي است كه اخيراً 
نرخ بهره صفر نيز با سؤاالت و اشكاالت جدي روبه رو شده است و اثبات شده است كه نه 
نرخ بهره پولي و نه نرخ بهره كااليي، هيچكدام نبايد وجود داشته باشد. البته نبايد به اشتباه 
تصور كرد كه غرب بعد از 1400 سال، ديدگاه اسالم را تأييد كرده است. نظريه حرمت ربا 
در اقتصاد اسالمي بسيار مترقي و پيشرو است. براي استقرار يك نظام اقتصادي بدون ربا، 

قواعد علمي دقيقي وجود دارد .
3-2. محور دوم – جمعيت 

متأسفانه در سال هاي گذشته اين گونه رايج شده است كه رشد جمعيت براي رشد و رفاه 
اقتصادي مانع بوده و مضر است و بايد آن را كنترل كرد. بهتر است يك گاوِ بيشتر به دنيا 
بيايد تا يك انساِن بيشتر. برخي عقيده دارند، دليل ساختاري بيكاري حال حاضر در اقتصاد 
ايران، رشد جمعيتي است كه در اوايل انقالب اتفاق افتاده است. اما بايد گفت اين ديدگاه، 

با نظريه علمي هيچ گونه تناسبي ندارد. 
در علم اقتصاد، نسبت تئوري هاي بدبينانه به جمعيت به نظريه يك اقتصاددان مشهور در 
نظام سرمايه داري با نام مالتوس بر مي گردد كه البته ايشان در اواخر عمر نظريه خود را 

تعديل مي كند. 
در تمام نظريات رشد اقتصادي كه داليل رشد بررسي مي شود، رشد جمعيت مولد و موتور 
رشد اقتصادي است. چنانچه رشد جمعيت متوقف شود، رشد اقتصادي و نتيجتاً سود آوري 
متوقف خواهد شد. به نظر مي رسد هيچ مدلي در اقتصاد ارائه نشده است كه بتواند فرايند 

رشد اقتصادي را براي سيستمي كه در آن رشد جمعيت محكوم است توضيح دهد.  
اسناد معتبري در دست است كه نشان مي دهد وراي مسأله پيشنهاد كنترل جمعيت در 

ايران و ديگر ممالك اسالمي، دست هاي پشت پرده امپرياليستي وجود دارد.
3-3. پول و اعتبار

در علم اقتصاد، در يك تقسيم بندي، متغير هاي اقتصادي را به دو گروه، تقسيم مي كنند. 
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تعيين  را  سيستم  وضعيت  كه  متغيرهايي  وضعيتي (يعني  متغيرهاي  اول  گروه  متغيرهاي 
مي كنند) و متغيرهاي گروه دوم، متغير هاي كنترلي هستند (يعني متغيرهايي كه سياستگذار 
اقتصادي بايد با كنترل آنها، اقتصاد را همسو با متغيرهاي وضعيت قرار دهد). چنانچه سياستگذار 
اقتصادي، متغيرهاي كنترلي و متغيرهاي وضعيت را به اشتباه تشخيص دهد، در سياست 
گذاري دچار اعوجاج شده، باعث برهم زدگي تخصيص منابع مى شود و موجبات بروز بحران 
و بيكاري را فراهم خواهد آورد. جمعيت يك متغير كنترلي نيست، بلكه يك متغير وضعيتي 
است. سياستگذار اقتصادي با تشويق به كنترل، رشد آينده اقتصادي را كنترل و محدود كرده 

است. سياستگذار اقتصادي بايد اقتصاد را با جمعيت تنظيم كند نه جمعيت را با اقتصاد.
ديگر متغيرهاي مهمي كه نبايد در تشخيص آنها به اشتباه افتاد، پول و مكانيزم خلق اعتبار 
است. اگر قرار باشد در اقتصاد، تنها يك متغير كنترل شود، آن متغير، حجم پول و اعتبار 
و يا نرخ بهره و مكانيزم خلق آن است. مطابق تأكيد بسياري از مكاتب اقتصادي، پول بايد 
تماماً تحت انقياد و تسلط كامل نهاد دولت باشد و فرايند خلق و محو اعتبار از سيستم 
بانك داري خصوصي زدوده شود. بحران بزرگ اقتصادي در غرب در كنترل نامناسب پول 

و تشديد اعتبار ريشه دارد. 
كنترل نامناسب پول و آزادي فعاليت هاي بانكي در خلق و محو اعتبار، عامل ايجاد كننده 
و گسترش دهنده ربا، ظلم آشكار، بي عدالتي و مشوق اسراف و مصرف بي رويه و تخريب 
منابع طبيعي است و البته با اصول اقتصاد اسالم ناسازگار است. براي مواجهه با موارد فوق، 

قواعد علمي دقيق وجود دارد.
پول يك پديده اجتماعي و كاالي عمومي است. نظام پولي مسلط درپروسه تاريخي خود، 
قوانين و قواعدي را نهادينه كرده كه موجب شده پول از يد مالكان طبيعي آن، يعني مردم، 
خارج شود و در حيطه و قدرت گروهي خاص قرار گيرد. ازآنجايي كه فعاليت هاي مردم 

ازطريق پول شكل مي گيرد، تسلط بر پول يعني تسلط بر اقتصاد. 
پول به عنوان يك ابزار، از وظايف اصلي اش (يعني واحد سنجش ارزش و واسطه بودن 
مبادله) منحرف شده و به مهمترين متغير هدفي تبديل شده است. فلذا حاكمان پول، به 
صاحبان قدرت مبدل شده اند. جهت دستيابي بيشتر به قدرت سياسي، با توسل شيوه هاي 
اقتصادي، به ايجاد و تصرف در پول مي پردازند. اين عمل با ابزار و تكنيك هاي هر روز 

پيشرفته تر در حال شكل گيري است. 
عمليات اين قوم نفرين شده، درسطح جهاني و افراد مسخ شده شيطاني در داخل، در 
و  زنند  مي  دست  خود  اعمال ننگين  به  اعتبار،  اصطالح  به  نهاد  شده  ايجاد  چهارچوب 
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متأسفانه عموم و حتي برخي خواص، از چگونگي آن، آگاهي كافي ندارند. ازطريق اين نهاِد 
شيطاني، گروهي خاص، مرتب مردم و دولت را بدهكارتر مي كنند.

ريشه پديده هايي همچون تورم، بيكاري، توزيع ناعادالنه درآمد و ثروت، تخريب محيط 
زيست و غيره، همه و همه ناشي از تسلط اين گونه نظام پولي و اعتباري است. به گواهي 
از  رهايي  (سرمايه داري)،  پول داري  استكباري  نظام  فضاي  در  حتي  علمي،  نظريه هاي 
پديده هاي فوق امكان پذير نيست، مگر اينكه حاكميت بر پول به مردم بازگردانده شود. 
يعني به طورجدي تالش شود كه پول ازتسلط گروه هاي خاص رها شده و حاكميت بر آن 

به دولت و از دولت به مردم منتقل شود. 
جانشيني و آزاد سازي پول، البته كار ساده اي نيست. نقطه شروع اين كار عظيم، آگاهي 
دادن به مردم در خصوص ترفندهاي موجود است، به گونه اي كه فضا آماده شود تا بتوان در 

مرحله بعد، اصول حاكم بر پول را با فرامين الهي جايگزين كرد. 
رهايي از اين نكبت تاريخي و خارج ساختن اين متغير (پول) از وضعيت هدفي، موجباتي 
را فراهم مي سازد كه متغير هدفي و نهايي جامعه، يعني جمعيت انساني، به جايگاه اصلي 
خود بازگردد. در اين شرايط، جمعيت بشري كه محور الگوي پيشرفت جامعه اسالمي 
است از جنبه ابعاد كيفي آن اعم از دانش و تقواى الهي، به عنوان ثروت واقعي جامعه تلقي 
خواهد شد. ما در وضعيت فعلي، معكوس حركت مي كنيم، يعني پول را هدف قرار داده ايم 
و جمعيت را كنترل مي كنيم (يا للعجب). اين موضوع موجب شده كه معيارهاي ارزشي، 
انحطاط پيداكنند و افكار و نيت هاي انساني، شيطاني شوند و رذيلت به جاي فضيلت قرار 
گيرد. براي مثال برگرفته از الگوي توسعه غربي، فضيلت، در ارتقاء و بيشينه كردن هرچه 
بيشتر مصرف سرانه است!؟جهت دستيابي به رشد بيشتر، اسراف، توصيه و نهادينه مي 
شود. رجحان پولي و كنز آن عملي مي شود. در تنظيمات اقتصادي، رانت پول از الزامات 
هر الگوي توسعه است و توجه خاصي به آن مي شود و نقش محوري مي يابد. رجحان 
زماني و به امروز انداختن مصارف آتي، يعني ظلم آشكار به آيندگان، قاعده اي اليتغير مي 
شود. جمعيت بشر و ابعاد انساني آن به حاشيه كشيده مي شود و توليد طبيعي آن، كاالي 

پست تلقي مي گردد و ...

نتيجه گيري. 4
در اين مقاله تالش بر اين بود كه استدالل شود به منظور طراحي يك الگوي صحيح براي 
پيشرفت، بايد نظريه رايج اقتصاد سرمايه داري را به درستي فهميد. فهم درست مي تواند 
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به نقد صحيح و مطلوب فايده بينجامد. تجربه نشان داده است كه غرب عالقه اي به ترويج 
فهم درست از انديشه هاي اقتصادي اش ندارد. معموالً بين آنچه از سوي غرب درقالب دانش 
اقتصاد در جهان منتشر مي شود، با آنچه اقتصاددانان سرمايه داري در خود غرب به دست 

مي آورند، تضاد وجود دارد. 
ضروري است كه در اين موضوعات، باب گفتماني باز شود تا محققين اقتصادي كشور، 
ظرايف و دقايق علمي بسياري كه درآن وجود دارد را كشف، شناسايي و ارائه نمايند كه 
مطمئناً بركات بسياري در آن خواهد بود. به شكر خدا، دانشمندان متعهد و دين مدار در 
اين حوزه در كشور وجود دارند، اما به دليل جو حاكم بر برخي محافل علمي، زمينه بروز و 
ظهور فراهم نشده است. درصورت طرح گفتمان فوق الذكر، اين فرصت، فراهم خواهد شد 
تا نظرات و ديدگاه ها از سوي انديشمندان توانا، در اين حوزه ها طرح شود. فضاي موجود 
در كشور، حداقل در حوزه علم اقتصاد، به گونه اي است كه به مقاالت و پژوهش هاي 
بنيادين فرصت ظهور و طرح داده نمي شود و تأكيد، بيشتر بر فعاليت هاي دست چندمي 
و به اصطالح كاربردي است. حال آنكه جاي خالي فناوري هاي نظري در اين عرصه كامًال 

مشهود و مورد تأييد اكثر صاحبنظران است.
طراحي يك "نهضت فهم پيش از نقد" براي درك صحيح نظريه اقتصادي از طريق بررسي 
علمي انديشه هاي ايدئولوگ هاي اقتصاد سرمايه داري ضرورت دارد. متأسفانه در كشور ما، 
يك ترس همه گير در اين خصوص كه نظريات اقتصاددانان بزرگ، غيرقابل انتقاد است، 
وجود دارد و از اين رو، محققين ما اكثراً به مطالعات دست چندم و غير بنيادين مي پردازند. 
اولين مرحله براي نقد اصولي نظريات اقتصاددانان غربي، فهم درست آن نظريات است. در 
محافل علمي و اجرايي كشور برخي از مهم ترين نظريات اقتصاددانان غرب، به اشتباه گرفته 
مي شود. اگر جامعه پرتوان علمي كشور نظريات اقتصاددانان سرمايه داري را به درستي 
بفهمند، قدر مسلم مي توانند آنها را به درستي مورد انتقاد قرار داده و نظريات رقيب مبتني 

بر آموزه هاي اسالم ارائه نمايند.
براي طراحي يك الگوي پيشرفت برمبناي باورهاي اسالمي، عالوه بر اينكه بايد از متون 
اسالم در عرصه اقتصاد به استنباط درست و به روز دست يابيم، به يك نقد صحيح از 
نظريه هاي رايج توسعه اقتصادي سرمايه داري نيز نيازمند هستيم كه اين  خود، در سايه 

داشتن استنباط درست از نظريه غرب (خالف آنچه آنها مي خواهند) ممكن خواهد بود. 
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نكاتي در باب : مقدمات، استلزامات و اقتضائات               
توليد الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

علي ذوعلم*

ــتين نشست انديشه هاي  اگرچه بيانات عميق و جهت بخش رهبري فرزانه انقالب در نخس
راهبردي (مورخ 89/9/10) حقيقتاً مباني و چهارچوب فكري حركت عظيمي را كه ايران 
اسالمي در راستاي تدوين « الگوي اسالمي ايراني پيشرفت » و به بركت و هدايت رهبري 
امت اسالمي آغاز كرده است، به گونه اي موجز و جامع روشن كرده، ولي برحسب وظيفه و 
درخواست دبيرخانه محترم نشست انديشه هاي راهبردي، نكاتي كه براي اتقان و توفيق اين 
امر خطير به نظر قاصر مي رسد، ذيال تقديم مي شود. بدان اميد كه با ياري خداوند متعال و 
در ظل عنايات حضرت بقيه ا... االعظم(عج) امت اسالمي و به ويژه نخبگان و فرزانگان ايران 
اسالمي حداكثر بهره برداري را از اين فرصت تاريخي براي مجد و اعتالي جهان اسالم در 

پرتو آموزه هاي اسالم ناب محمدي(ص) به عمل آورند.
1.  الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، به مثابه نقشه جامع اعتالي ايران اسالمي به سوي تحقق 
جامعة آرماني مهدوي(عج) بايد بتواند مقوالت و الگوهاي خردي را كه تاكنون مطرح شده 
و تالش هايي را برانگيخته است، در ذيل و به عنوان اجزاء خود تعريف و جانمايي كند. لذا 

ضروري است:
الف) در يك الگوي مفهومي منطقي و جامع، جايگاه و نسبت مقوالتي از قبيل: نقشه جامع 
علمي كشور، مهندسي فرهنگي، اسالمي شدن علوم انساني، نهضت نرم افزاري، آزادانديشي، 
نظريه پردازي، تحول حوزه هاي علميه، تحول بنيادين آموزش و پرورش، نوسازي و تحول 

Email: yok@iict.ir  ،عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي .*
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ــدن دانشگاه ها و ... با «الگوي اسالمي ايراني پيشرفت» تبيين و  ــالمي ش آموزش عالي، اس
ــان داده شود كه هركدام از اين مقوالت با الگوي پيشرفت چه نسبتي  ــازي شده و نش بازس

پيدا مي كند.
ــجم، مرتبط و  ــه ها به گونه اي منس ــد مديريت طراحي و توليد اين الگوها و نقش ب) فراين
ــتت مديريت و هرز رفتن  ــازي شده، از تش ــبكه اي كارآمد باز تعريف و بازس با مديريت ش
توانمندي ها و ظرفيت ها پيشگيري و نظام هدايتي واحدي بر اين مجموعه تالش ها، حاكم 

شود.
2. زيرساخت فكري ـ اعتقادي ـ اخالقي پيشرفت مورد نظر و تحقق و تعميق ارزش هاي 
تربيتي و فرهنگي متناسب با آن در سطح جامعه و به ويژه خواص و نخبگان، از لوازم توفيق 
در اين امر خطير است و لذا همزمان با فعاليت هاي علمي، پژوهشي و مديريتي، بايد به اين 
زيرساخت توجه ويژه اي مبذول داشت و بدون فوت وقت، تحرك فرهنگي هدايتگر و موثري 

را طراحي و از هم اكنون آن را پيگيري كرد.
ــالمي  ــرفت» هرگز نمي توان به «الگوي اس ــالمي پيش 3. بدون تبيين و تدوين «نظريه اس
ــت يافت. بنابراين دستيابي به «نظريه اسالمي پيشرفت» كه فراتر از  ايراني پيشرفت» دس
محدوديت ها و محدوده هاي ملي و جغرافيايي، مباني و اصول و اهداف پيشرفت را براساس 
مباني و آموزه هاي اسالمي و به شيوه اي اجتهادي به گونه اي شفاف و دقيق ترسيم كرده باشد، 
مقدمه اي ضروري است. در اين امر مي توان (و بايد) از مشاركت مراكز و شخصيت هاي علمي 
جهان اسالم نيز استفاده كرد و نه فقط براي جمهوري اسالمي ايران، بلكه به عنوان دستاورد 
ــالمي، اين نظريه را ارائه نمود. البته به صورت هم زمان و تعاملي، طراحي  بزرگ انقالب اس

الگوي اسالمي ايراني پيشرفت  نيز مي تواند آغاز شود.
4. طراحي اين الگو قطعا خود نياز به طراحي نقشه راه وبرنامه عمل دارد و هرگز نمي توان 
بدون طراحي مهندسي توليد اين الگو، به نتايج عملياتي و متقن آن اميدوار بود. در تدوين 

برنامه عمل و نقشه راه توليد الگو، بايد به اين نكات توجه داشت:
الف) طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، تدريجي است و لذا مراحل و سطوح آن را بايد 
تعريف كرد و در هر مرحله و سطح، يافته هاي همان مرحله را به اجرا نهاد. پس نمي توان در 
ــتيابي به يك الگوي كامال مطلوب و آرماني زمان را از دست داد. اساسا الگوها به  انتظار دس

تدريج تكميل مي شوند و با استفاده از تجربه ها و بازخوردها، تكامل مي يابند.
ب) تجربه هاي سه دهه اخير در جمهوري اسالمي ايران و فراز و نشيب هايي كه پشت سر 
ــده، سرماية ذيقيمتي است كه نبايد آن را فراموش كرد. بر اين باوريم كه انقالب  نهاده ش
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ــالمي ايران، اولين گام در راستاي پيشرفت  ــالمي و استقرار نظام مقدس جمهوري اس اس
ــت و امام راحل، قدس سره، سنگ نخست اين پيشرفت را  ــالمي بوده اس حقيقي ايران اس
با ايمان عميق و مجاهدت بي نظير خود بنا نهادند. بنابراين تجارب و نوآوري هاي انقالب و 
نظام، به ويژه تجربه هاي موفق دوران دفاع مقدس، فرهنگ و روحية بسيجي و نگاه معنوي 
ــود و بر  ــتفاده ش ــي، ... در طراحي الگو  بايد اس به امور دنيوي و مقوالت اقتصادي و سياس
همين اساس برخي اسناد مهم و باال دستي نظام كه متاسفانه نگرش هاي غربي در آن را ه 

يافته است، ترميم و اصالح شود.
ــن و تأمين نظام مند  ــي جامعه و تضمي ــاركت همة بخش هاي علمي و كارشناس ج) مش
ــور در طراحي اين الگو، هم براي غناي علمي و اتقان  بهره برداري از همه ظرفيت هاي كش
خروجي كار و هم براي بسترسازي همدلي و همكاري ملي در تحقق الگو، امر بسيار مهمي 
است، به گونه اي كه همه مراكز علمي و پژوهشي و همه دستگاه ها و نهادهاي ذيربط، نقش و 
مسئوليت تعريف شده اي در اين عرصه داشته باشند. اين مشاركت حتي اگر موجب اندكي 
ــمند به نظر مي رسد. در زمينه سازي و  ــد، اما ضروري و ارزش تاخير يا افزايش هزينه ها باش
جلب مشاركت همه توانمندي ها براي توليد اين الگو، سعة صدر دست اندركاران و پرهيز از 

تنگ نظري ها و يا وابستگي هاي اجتماعي و سياسي احتمالي، بسيار ضروري است.
5. برخي تالش هاي ارزشمندي كه تاكنون انجام يافته و به تدوين اسناد و طرح هايي منتهي 
ــت، بايد از منظر اقتضائات و تمهيدات الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بازخواني و  شده اس
ــده و ضمن ايجاد پيوند مفهومي و مديريتي اين تالش ها با طراحي الگو (كه در  ارزيابي ش

بند 1 اشاره شد)، نتايج همسوي آن ها به عرصه عمل نزديك شود.
ــالمي ايران كه به عنوان سند تحول  ــي ملي جمهوري اس در اينجا مي توان از برنامه درس
ــده است، ياد كرد و  ــال هاي اخير توليد ش ــي و تربيتي در س بنيادين در برنامه هاي درس
به خصوص الگوي هدف گذاري آن را كه همسو با برخي مفاهيم كليدي الگوي اسالمي ايراني 

پيشرفت است، مغتنم شمرد و بر عملياتي شدن آن تاكيد ورزيد.
6. در مورد سازمان و ساختار مسئول توليد و تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ضمن 
تأكيد بر ضرورت آن، به نظر مي رسد ايجاد ساختار و تشكيالت موازي و يا جايگزين مراكز 
علمي و پژوهشي فعال و توانمند و يا انتساب مستقيم اين مركز با بيت شريف و معزز مقام 

معظم رهبري، به مصلحت نمي باشد.
ــات  ــتر پيگيري و هدايت اين امر خطير، واگذاري آن به يكي از مؤسس ــايد بهترين بس ش
ــي قابل اعتماد و برخوردار از توانمندي علمي پشتيباني كنندة اين طرح با تعيين  پژوهش
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مدير و شوراي راهبري تخصصي و علمي ويژه و اعتبارات مشخص است كه با نظارت جمعي 

از فرهيختگان صاحب نظر و ذيصالح اين كار سترگ را سامان دهي نمايد.
[در صورت تأييد كليت اين ايده، طرح تفصيلي آن تقديم خواهد شد.]

7. در تاكيد بر كاربرد واژة پيشرفت (به جاي «توسعه») عالوه بر نكته محوري كه در بيانات 
مقام معظم رهبري مطرح شد، دو نكته فرعي را هم مي توان يادآوري كرد : اوال پيشرفت، 
واژه فارسي خوش تركيب و زيبايي است و ثانياً در واژة پيشرفت، مفهوم حركت و تالش و 
پويايي و «رفتن» تضمين شده است. حال آنكه از واژه «توسعه»، چنين مفهومي برداشت 
ــعه اين تصور را برمي تابد كه جامعه اي حتي بدون تالش و حركت و  ــود و واژه توس نمي ش
«رفتن»، مي تواند به رفاه و توانمندي دست يازد و منفعالنه و يا به وسيله عوامل بيروني به 

خواسته هاي خود نائل شود، كه البته تصور خطا و گمراه كننده اي است!



ديدگاه هاى شركت كنندگان    175 

آيينه فردا
محمدعلي زلفي گل*

    

         هيچ ترتيبي و آدابي مجوي     هرچه مي خواهد دل تنگت بگوي
(مولوي)

چكيده
آينده نگري، ويژگي مشترك همه جوامع، مردمان و افراد موفق است. يكي از صفات مشترك 
تمام رهبران بزرگ جوامع نيز آينده نگري است. ذهنيت شفاف داشتن در خصوص آينده، 
زير ساخت موفقيت و پيروزي را مهيا مي كند. نشانه گيري موفق، مشروط به ديدن هدف 
است. تير اندازي كه هدف را خوب ببيند مي تواند آن را به خوبي نشانه بگيرد. سؤاالتي كه در 
مسير توسعه و پيشرفت و رسيدن به اهداف هر نظام و كشوري براي مردم و به ويژه خواص 
آن جامعه ايجاد مي شوند، نيروي پيشران اذهان شهروندانش براي پرواز خالقانه به سمت 
توسعه و پيشرفت است. جامعه اي كه بستر ايجاد سوال و پرسش را براي مردمانش ايجاد 
كند و سپس آنها را مديريت نمايد، به جامعه اي خالق و نوآور تبديل مي شود، به عبارت 
ــيدن در آن جامعه نهادينه مي شود. بانك ايده و نيازهاي هر جامعه را  ديگر، تفكر و انديش
شهر وندان آن جامعه شكل مي دهند و هر ايده اي با يك يا چند سوال شكل مي گيرد. نظام و 
تمدني كه ظرفيت پذيرش و تجزيه و تحليل و پاسخ به سواالت و درخواست هاي نسل هاي 
ــد، جاودانه خواهد بود. خروجي نظام ها، قوانين و فرهنگ هايي كه  ــته باش مختلف را داش

Email: zolfi@basu.ac.ir  ،استاد دانشكده شيمي دانشگاه بوعلي سينا .*
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صرفا ريشه در عقل و شعور بشري داشته و نقش مذهب و كنترل هاي دروني را ناديده مي 
ــند. تنها نظام وحداني منشعب از  گيرند، عدالت نبوده و در نتيجه نمي توانند جاودانه باش
ــمه اليزال وحي مبتني بر قرآن و عترت چنين ظرفيتي را دارد. بنا براين تدوين و  سرچش
معرفي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه نقشه و چشم انداز ويژه منطبق بر ظرفيت هاي 
علمي، فرهنگي و ديني كشور باشد، يك ضرورت غير قابل انكار است كه اين مقاله در صدد 

معرفي برخي از شاخص هاي اين الگو است.

مقدمه
جبران خليل جبران، لبناني تبار و يكي از برجسته  ترين ادباي عرب، در كتاب ترانه بارانش 

(خليل جبران، 1387) تحت عنوان نگاهي به آينده، اين چنين مي نگارد:
ــانيت را شنيدم، ديدم كه انس و الفت بين انسان و  ــرود روحاني انس "از پس ديوار زمان، س
ديگر مخلوقات استوار گشته و دسته  هاي پرندگان و پروانه  ها بي  هيچ ترس به ايشان نزديك 
ــده و رمه  هاي غزاالن به آرامي روي به بركه آورده  اند. نيك نگريستم، نه فقري مشاهده  ش
ــردم و نه فزوني از حدي ديدم. بلكه برادري و عدالت را دريافتم، طبيبي نيز نديدم، زيرا  ك

هركس به حكم علم و تجربة خويش، طبيب جان خود گشته و..."
"از وراي ديوار زمان بر پهنه نمايش نسل هاي آينده ديدم.......... زندگي به تمامي، يك شب 
قدر است!" به نظر مي رسد آينده مدنظر جبران خليل جبران، تنها با مديريت واحد جهان و 
پس از ظهور آقا، ساالر و سرورمان امام زمان(عج) تحقق مي  يابد. در حقيقت مديريتي كه 
ــك دنيا دغدغه و دغدغه يك دنيا را دارد، مي تواند عدالت را در دنيا حاكم نمايد. اعتقاد  ي
عملي به مهدويت را مي توان در افكار متفكران، عالمان، دانشمندان و انديشمندان، فارغ از 

مليت، قوميت، نژاد، زبان و ... ديد و لمس كرد.

پيشرفت عدالت محور
ــت زماني انتظار به سر خواهد آمد كه جامعه به بلوغ الزم رسيده باشد. يكي از  طبيعي اس
شرايط الزم براي دستيابي به آينده  اي با ويژگي  هاي مدنظر جبران خليل جبران، پيشرفت 
عدالت محور است تا در سايه آن مردم و جامعه به بلوغ الزم دست يابند. اگر بناست عدالت 
بر جهان حاكم شود، راهي به جز مديريت واحدي كه التزام عملي به عدالت داشته باشد، 
وجود ندارد. اگر بناست عدالت بر جهان حاكم شود، بايد مديريت واحد جهان اجازه انتقال 
و توزيع منابع مادي و معنوي را در جهان داشته باشد. به راستي اگر قرار است ايران عزيز 
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به عنوان الگويي از جامعه عدالت محور بر مبناي دين مبين اسالم در دنيا مطرح باشد، چه 
مسيري را بايد طي كند؟ و الگوي توسعه و پيشرفت نظام مقدس جمهوري اسالمي چگونه 
ــود تا به مدينه فاضله  ــت جامعه ما با دو بال علم و ايمان مجهز ش ــد؟ اگر قرار اس بايد باش
پرواز كند، برنامه  هاي هدايتي، حمايتي و نظارتي ما چگونه بايد طراحي، تدوين و به اجرا 
درآيد؟ بديهي است قوانيني بايد تصويب شوند كه خروجي آن به تقويت علم و ايمان منجر 
شده، فرهنگي را در جامعه ترويج كند كه در آن بستر فرهنگي، بتوان انسان  هايي را تربيت 
كرد كه پيشرفت و توسعه عدالت محور را باور داشته باشند و در راستاي تحقق آن از هيچ 
ــي دريغ نكنند. شكي وجود ندارد كه پيشرفت همه جانبه شامل توسعه فرهنگي،  كوشش
ــتر توسعه همه جانبه و عدالت  ــاني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... است. بس منابع انس
ــور و هر جامعه اي، استقالل كامل و همه جانبه اعم از استقالل فرهنگي،  محور در هر كش
اقتصادي و سياسي آن كشور است. اگر استقالل فرهنگي نداشته باشيم، خودمان نيستيم، 
زيرا فرهنگ هاي استعماري و ضد اسالمي بر جامعه حاكم مي شود. اگر استقالل اقتصادي 
ــته باشيم، نمي توانيم خودمان باشيم، زيرا امكانات و سرچشمه رفع نيازهاي جامعه  نداش
در دست بيگانه و يا عوامل بيگانه خواهد بود. اگر استقالل سياسي نداشته باشيم، خودمان 
نخواهيم ماند، زيرا اگر داراي سياستي مستقل - به معناي كلمه- نباشيم، قلمروي فرهنگ 

و اقتصاد ما آسيب پذير خواهد بود (نورى همدانى، 1388: 151-159).

نهاد سازي براي پذيرش سوالها و ايده هاي نو 
براي رسيدن به پيشرفت عدالت محور، به طور يقين با سواالت و مسائل انتقادي و پيشنهادي 
متنوعي در ابعاد نظري و عملي روبه رو هستيم كه ضرورت ايجاد بستر مناسب براي پذيرش 
سواالت جديد و طرح منطقي ايده ها را انكار ناپذير مي سازد، به عنوان مثال، سواالت حياتي 
زير، از منظر نظري در تعريف الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مطرح مي باشد كه طرح، بحث 

و فرهنگ سازي الزم در خصوص آنها انتظار مي رود.
مهم ترين عامل پيشرفت و توسعه در كشورهاي توسعه يافته چيست؟ كدام يك از عوامل: - 1

نظام هاي ساختاري و حكومتي، علم، فرهنگ، كار، منابع مادي، منابع انساني و مديريت 
در رسيدن به توسعه موثرتر است؟ آيا ممكن است واقعيتي در جامعه اي عامل توسعه 

و در جامعه ديگري ضد توسعه باشد (راد، 1382)؟
ــت يا اينكه رفاه  طلبي، كم  كاري و - 2 ــمند اس آيا كار و تالش به اندازه كافي مقدس و ارزش

بي كاري فرهنگ غالب است؟ منش و بينش ما در رابطه با كار چگونه است؟ نگاه اسالمي 
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ايراني با نگاههاي ديگر غربي و شرقي چه تفاوتى دارد؟ 

ــيب  شناسي الزم در زمينه فرهنگ جامعه انجام شده و مهندسي فرهنگي براي - 3 آيا آس
ــت (زلفى گل،  ــالم صورت پذيرفته اس ــت و ترويج فرهنگ س پااليش فرهنگ ناشايس
1387)؟ چقدر دو قانون طاليي و جهاني زير كه در تمام مذاهب مشترك است [احتماال 
بر گرفته از نامه حضرت علي (ع) به امام حسن (ع) است. كه مي فرمايد هر چه را براي 
ــندي براي ديگران بپسند و هرچه را براي خود نمي پسندي براي ديگران  خود مي پس
ــند.] در جامعه ما نهادينه شده است؛ قانون طاليي: "با ديگران همانگونه رفتار كن  نپس
كه دوست داري با تو رفتار كنند" و قانون جهاني: "چنان زندگي كن كه گويي هر عمل 

تو به يك قانون جهاني تبديل مي شود" (تريسى، 1384)؟
ــود و توانائي  هاي فردي - 4 ــه تفاوت هاي فردي ارزش و بها داده مي ش ــدر در جامعه ب چق

ــت و بهره وري بهينه از  ــود؟ راهكار مديري ــمرده مي ش به عنوان يك مزيت و نعمت ش
ــت؟ در حقيقت چگونه مي توان در  توانائي هاي فردي، گروهي، قومي و منطقه  اي چيس
عين احترام و به بازي گرفتن كثرت، وحدت را ايجاد كرد؟ راهكار تامين حقوق اقليت ها 
در مقابل اكثريت در نظام مردم ساالري ديني چگونه است؟ چرا اكثريت پس از به قدرت 

رسيدن تماميت خواه مي شوند و براي تامين عدالت كمتر تالش مي كنند؟
براي اينكه ترجيح منافع ملي بر منافع شخصي، گروهي، جناحي، قومي و منطقه  اي به - 5

يك فرهنگ و ارزش تبديل شود، چه بايد كرد؟
قوانين حاكم بر يك جامعه به چه ميزان در رسيدن به توسعه و پيشرفت نقش دارد؟ آيا - 6

پشتوانه كارشناسي و علمي نهادهاي تصميم  سازي، تصميم  گيري و قا نون گذاري ما در 
كشور، تضمين كننده قانون  هاي عدالت بنيان و مولد توسعه است؟

ــتاي چه - 7 ــاي متولي آموزش، پژوهش و فرهنگ در راس ــرد و عملكرد وزارت خانه  ه رويك
توسعه  اي بوده و زاينده چه فرهنگي است؟ آيا نيازسنجي و نيازآفريني در برنامه  هاي اين 
ــب دارد؟ آيا در اين وزاتخانه ها نيز خام فروشي وجود دارد؟  وزارتخانه  ها جايگاهي مناس
(اگر اين وزارتخانه ها استعداد هاي بالقوه را به بالفعل تبديل نكنند، خام فروشي كرده اند.)

چقدر از ظرفيت پايان نامه هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي در اين كشور استفاده مي 
شود؟ براي هدايت پايان نامه ها در راستاي نياز هاي علمي و فني كشور چه بايد كرد؟

ــرفت عدالت محور چه نقشي مي توانند - 8 ــعه و پيش ــه توس ورزش و هنر در تكميل نقش
داشته باشند؟

نقش خواص و توده مردم در توسعه چيست؟ آيا مي توان يكي را فداي ديگري كرد؟ چه - 9
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راهكارهايي براي استفاده بهينه از خاص و عام در راستاي توسعه و پيشرفت وجود دارد؟
10- محور يا محورهاي وحدت در جامعه دين باور، يعني ايران اسالمي، چيست؟ چگونه 
مي توان آنها را حفظ، تقويت و پاسداري كرد؟ تاثير اختالفات فكري و اجتماعي در توسعه 
چگونه است؟ كدام يك منجر به توسعه و كداميك ضد توسعه است؟ چگونه مي توان آنها  

را مديريت كرد؟
11- به قول جبران خليل جبران، آيا زندگي يك شب قدر است؟ اگر اين چنين است منش 

و روش ما چگونه بايد باشد؟
12- مديريت زمان و منابع مادي و معنوي در مسير توسعه، چه نقشي مي توانند در تحقق 

توسعه داشته باشند؟
13- آيا مي توان يك دنيا دغدغه و دغدغه يك دنيا را داشت؟ اگر اين چنين است الگوي 
توسعه و پيشرفت چگونه بايد باشد؟ خط قرمز آزادي هاي مدني اعم از گفتاري، نوشتاري، 
ــهروندان جامعه تا چه حد و به چه  ــعه بومي كدامند؟ ش رفتاري و كرداري در الگوى توس

ميزان مي توانند دغدغه هاي خويش را در ابعاد ملي و فراملي بيان كنند؟
14- تحقق اهداف موجود در اسناد فرادستي و پائين دستي توسعه، نظير سند چشم انداز 
20 ساله، نقشه جامع علمي كشور، برنامه  هاي توسعه پنجم و… در چه بستري ميسور و 

مقدور است؟
ــالمي در بين  ــت؟ چرا كشورهاي اس ــالمي وحدت نيس ــورهاي اس 15- چرا در بين كش

كشورهاي پيشرفته جايگاه در خور شأني ندارند؟ نخواسته  اند و يا نگذاشته  اند؟
16- نفت را براي كشور نعمت بدانيم يا نقمت؟ چرا پس از يك قرن خام فروشي مي كنيم 

و منابع مادي كشور از جمله نفت را خام مي  فروشيم؟ نمي  خواهيم يا نمي  توانيم؟
ــب  ــرعت مناس 17- چگونه مي توان در كوتاه مدت و يا ميان مدت، ميزان بيكاري را با س

كاهش داد؟
18- چگونه مي توان فرهنگ ايثار، شهادت و نو ع  دوستي را تقويت و ترويج كرد، تا نسل  هاي 

آينده در جنگ نرم بيمه باشند؟
ــور، به خالف مباني تاريخي، ادبي و ديني ما، قابل  ــرانه مطالعه و كار در كش 19- چرا س

مقايسه با كشورهاي پيشرفته نيست؟
20-چرا شغل دولتي آرزوي هر ايراني است؟ آيا نمي  توان با ايجاد امنيت شغلي براي ِحَرف 

مختلف، رويكرد و عملكرد به سمت مشاغل آزاد سوق داده شود؟
21- آيا اصوالً ما براساس مباني ديني خويش مي توانيم نسبت به سرنوشت ساير مسلمانان 
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جهان بر اساس مرزهاي جغرافيايي، بي  تفاوت باشيم؟ آيا دين از سياست جداست؟ تبعات 
جدايي دين از سياست چيست؟ چگونه مي توان از ظرفيت دين و مذهب براي رسيدن به 

توسعه و پيشرفت عدالت محور بهره برد؟
22- راهكارهاي توليد ثروت از دانش چيست؟ آيا برنامه مدوني براي رسيدن به اين هدف 
ــه جامع صنعتي كشور كه مكمل نقشه جامع علمي باشد   داريم (زلفى گل، 1383)؟ نقش
ــتاي سند چشم انداز كشور باشد، چگونه،  ــي فرهنگي بوده، در راس و هماهنگ با  مهندس
توسط چه نهادي و چه زماني بايد تدوين و عملياتي شود؟ آيا بيمه پژوهش ممكن است؟ 

راهكار و ضرورت آن چيست؟
23- بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري آموزش و پژوهش از نظر ملزومات، كارگاه، آزمايشگاه، 
ــت درصد مكفي از درآمد ناخالص ملي به امر  ــتگي الزم را دارد يا نياز اس تجهيزات و... شايس
ــي از ملزومات  ــه ويژه پژوهش اختصاص يايد؟ آيا مي توان با برنامه ريزي، بخش ــوزش و ب آم

آموزشي و پژوهشي را در داخل كشور مونتاژ و توليد كرد؟ راهكار و ضرورت آن چيست؟
ــگاه اسالمي كدام است  ــگاه اسالمي چيست؟ شاخصه هاي يك دانش 24- منظور از دانش

(فصلنامه دانشگاه اسالمى، 1382)؟
ــت؟  ــتاي رفع معضل بيكاري نيس ــور در راس ــت واردات و صادرات كش ــرا سياس 25- چ

دستور العمل تجارت ما بايد چه راهبردهايي داشته باشد؟
سؤاالت فوق و ده ها و صدها سوال ديگري وجود دارد كه ذهن هر ايراني دلسوز را به خود 
مشغول كرده است و وظيفه خواص و مديران كشور را سنگين كرده است. اما انصاف حكم 
ــالمي نيز سياه  نمايي نشود. در اين  ــته پر افتخار بعد از انقالب اس مي كند كه درباره گذش
ــور حوادثي اتفاق افتاد كه  هر كدام براي تكه تكه كردن كشور و ويراني آن كافي بود،  كش
حوادثي همچون جنگ تحميلي و... با دست خداوند و لطف او به فرصت تبديل شده است. 
كشوري كه تحت سلطه بوده و حاكمانش اجازه پيگيري توسعه درونزا (با مديريت و برنامه -

هاي داخل كشور) را نداشته اند، امروز به حدي رسيده كه در عرصه  هاي مختلف علمي و 
فني صاحب مكتب است و شيب رشد علمي آن در دنيا بي  نظير است. تعداد دانشجويانش از 
170 هزار نفر به بيش از 3/5 ميليون نفر رسيده است. مراكز علمي و دانشگاه هايش چندين 
برابر توسعه يافته است. دانشگاه هاي زيادي در مقاطع تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد 
ــتاها و  و دكتري) فعالند و در نتيجه، آموزش عالي و تحصيالت عاليه در كوچك ترين روس
دور افتاده  ترين خانواده  ها نفوذ كرده است. گاز، آب، برق، تلفن و ساير امكانات رفاهي قابل 
مقايسه با كشورهاي همسايه نيست و در دورترين نقاط كشور در حد استانداردهاي قابل 
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ــت. شاخص هاي امنيت، سالمت، مردم ساالري، قدرت، ثروت و اميد  قبول ارتقاء يافته اس
به زندگي، وضعيت مناسب و قابل قبولي دارد و قابل مقايسه با كشورهاي هم تراز همسايه 
ــتاوردهاي  ــياه  نمايي و ناديده گرفتن نعمات و دس ــت. نگارنده خداي ناكرده قصد س نيس
ــالمي را نداشته و نخواهد داشت، زيرا انقالب اسالمي،  ــه دهه پس از پيروزي انقالب اس س
ــعه است را به حداقل رسانده و اختالفات فكري كه منجر  اختالفات اجتماعي كه ضد توس
به توسعه مي شود را در قالب قانون به رسميت شناخته است. اما نبايد در دنياي پر رمز و 
راز كنوني از كنار سواالت فوق با بي  تفاوتي بگذريم و نسبت به سرنوشت آيندگان بي  تفاوت 
باشيم، به طوري كه نسل جوان مان با بحران هويت روبه رو شود و كعبه آمال آنها كشورهاي 
ــتعد و نخبگان، مهاجرت به كشورهاي پيشرفته را آرزو  ــرفته باشد و دانشجويان مس پيش
كنند. طبيعي است پيشرفت، توسعه، رفاه، امنيت، ثروت و قدرت انتها ندارد و با گذر زمان 
نيازهاي جديد ايجاد مي شود كه حاكمان جامعه بايد براي برآورده كردن آنها تالش مستمر 
داشته باشند. بنابراين هميشه و در همه زمان ها سؤاالتي اين چنين وجود خواهد داشت، با 
حل شدن هر يك از آنها ده ها سوال ديگر مطرح مي شود. اصًال ويژگي علوم و دانش همين 
است كه هرچه درجه دانايي فرد و جامعه اي افزايش مي يابد، مجهوالتش چندين برابر مي 

شود. به همين دليل شيخ الرئيس ابوعلي  سينا مي  فرمايد:
تا بدانجا رسيد دانش من           كه بدانم همي كه نادانم

ــي هاي نقد، مناظره، نظريه پردازي و آزاد انديشي به وسيله شوراي  تاسيس دبيرخانه كرس
عالي انقالب فرهنگي، نهاد سازي براي پذيرش سواالت جديد و طرح منطقي ايده ها است. 
اميد است كه با ارايه آزادانه و منطقي ايده ها و ايجاد كرسي هاي آزاد انديشي علمي در محضر 
وجدان عمومي حوزه و دانشگاه، شاهد اقناع عمومي و شكل گيري ايده هاي نو و گسترش 
ــيم. با مديريت عاقالنه و علمي اين دبيرخانه و  ــاركت عمومي در سرنوشت جامعه باش مش
گسترش آن در موسسات علمي و فرهنگي، مي توان فرهنگ تفكر، انتقاد و پيشنهاد را در 
جامعه نهادينه كرد. نبايد گروه حاكم بر مديريت اجرايي كشور در اداره اين دبيرخانه دخالتي 
داشته باشد، زيرا ممكن است از بيم تيغ تيز نقد، بخشي از تفكر جامعه را زير زميني كند 
و در بلند مدت هزينه سنگيني به نظام تحميل نمايد. لذا پيشنهاد مي گردد: شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، انواع نقد، مناظره و مباحث آزاد انديشي را تعريف كرده و حدود و ثغور آنها 
را تعيين و قوانين الزم براي مديريت آنها را به موسسات آموزشي، پژوهشي و فرهنگي كشور 
ــادابي به محيط هاي علمي و پژوهشي نظير  ــاط و ش ابالغ كند. با اين اقدام نه تنها روح نش
دانشگاه ها دميده مي شود، بلكه بصيرت جامعه نيز تضمين مي شود. در اين صورت جامعه 
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در مقابل تبليغات بيگانگان به مصونيت بيشتري مي رسد. يكي از وظايف مهم ديگر اين نهاد، 
تشكيل كرسي هاي مناظره، نقد و آزاد انديشي در خصوص الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 
است، تا جنبه هاي مختلف اين الگو از جمله: با چه اهدافي، به چه قيمتي، با چه سرعتي، با 

چه منابعي و ...بررسي و در نهايت به يك پروژه ملي تبديل شود.

مقصد فردا
ــت، يعني فرض بر اين  ــم نظر، ايده  آل گرايي و آرمان گرايي مطلوب و پذيرفتني اس در عال
است كه مشكل وقت و منابع وجود ندارد. در اين صورت اهداف و آرزوها چيست؟ چنانكه 
ــت كه  هدف گذاري و مكتوب  ــت. اين بدين معني اس ــده اس گويي تحقق آنها تضمين ش
ــت. ولي در عالم  ــعه اس ــرفت و توس ــمت پيش كردن اهداف، بخش مهمي از حركت به س
عمل، مديريت و حكومت، بايد واقع گرا بوده و حقايق، امكانات و شرايط را در نظر گرفته و 
براي رسيدن به اهداف خويش برنامه هاي هدايتي، نظارتي و حمايتي ويژه طراحي و براي 
اجراي آنها تالش كند. انتظار صفر يا صد، سياه يا سفيد در مديريت جامعه مطلوب نيست. 
ــي، علمي، فرهنگي و ... بايد به   ــه در ابعاد مختلف اعم از اقتصادي، سياس ــارات جامع انتظ
ــته دسته  بندي،  صورت منطق فازي يعني از صفر تا 100 به صورت يك طيف به هم پيوس

مديريت و حتي  المقدور برآورده شود.
ــت كه در  ــبت به آن بي توجه بود و آن اين اس يك واقعيت را نبايد فراموش كرد و يا نس
ــور ما با كشورهاي پيشرفته، علم و  ارتباط با نيازهاي صرفاً مادي جامعه، تنها اختالف كش

دانش است و شاعر چه زيبا اين حقيقت را ترسيم نموده است:

 سيب سرخ آرزوها را
از درخت علم مي چينم

هرچه را با چشم نتوان ديد
با نگاه علم مي بينم

(محمود كيانوش)
به هر حال ما نبايد و نمي توانيم نگاه صرفاً مادي به انسان و نيازهايش داشته باشيم، ولي 
بايد بپذيريم براي داشتن دنيايي كه زمينه آبادي آخرت را مهيا كند از هيچ كوششي نبايد 
ــتن دنياي زيبا بايد عالم و هنرمند باشيم. هنرمند كسي است كه  دريغ كنيم و براي داش
علم و دانش را براي رفاه، سالمت، قدرت و امنيت خويش به كار مي  گيرد. آينده  اي درخشان 
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است كه مردمانش عالم و مومن باشند. براي عالم و مومن بودن شهروندان يك جامعه، بايد 
ــت حاكماني باشد كه اين دو ويژگي را داشته باشند. به همين دليل دين  حكومت در دس
از سياست جدا نيست، زيرا براي آنكه انسان هاي مورد نظر اسالم تربيت شود بايد قدرت 
در دست كساني باشد كه چنين اعتقادي دارند. در غير اين صورت ديگران تعيين تكليف 
مي كنند و مي گويند بايد آنگونه كه ما مي  خواهيم، باشيد. قوانين، آموزش، پژوهش، كتاب، 
نشريات، سينما، هنر، فرهنگ، همه و همه را مطابق ميل خودشان تنظيم مي كنند و در 
مجموع براي ما برنامه  ريزي مى كنند و شرايطي را ايجاد خواهند كرد، كه دين محو و نابود 
شود (نورى همدانى، 1388). شاه بيت كالم اينكه براي حفظ نظام اسالمي كه ثمره خون 
هزاران شهيد است، جز همگام شدن با زمان، تصويب و اجراي قوانين به روز، عدالت بنيان 
و عدالت آفرين، وحدت بخش در بين آحاد مردم، ايجاد فرهنگ سالم، بها دادن و هزينه 
كردن براي علم، علم باوري و افزايش سطح بينش جامعه و كار و تالش عالمانه، خالصانه 

و شجاعانه مردم و مديران كشور، راهي وجود ندارد.
اگر چه متفكران و انديشمندان غرب اعتقاد دارند كه هيچ حكومت، هيچ نظام سياسي، هيچ 
قانون اساسي و هيچ منشور يا دولتي نمي تواند جاودانه باشد و تصميمات گذشته نيز نمي 
ــد و به هيچ وجه حكومتي كه خاص تمدني  ــته باش تواند تا ابد آينده را در چنگ خود داش
طراحي شده است، نمي تواند با تمدن بعدي به طور شايسته اي مقابله كند (تافلر، 1388)، 
ــتي، سرچشمه زالل وحي، قرآن و  ــالمي به دليل تكيه بر خالق هس اما نظام جمهوري اس
ــاز تنها تمدن جاودانه بشريت باشد. مكتب الهي اسالم مي تواند براي  عترت، بايد زمينه س
تمامي نارسايي هاي مورد اشاره در كتاب موج سوم آلوين تافلر نسخه عملي ارايه دهد. در 
حقيقت عصاره مباحث طرح شده در اين كتاب، به بن بست رسيدن نظام هاي فعلي غرب 
ــزد مى كند. به نظر نگارنده، ضرورت مديريت دين بنياد واحد جهاني و مهدويت را  را گوش

مي توان از واقعيت هاي طرح شده در اين كتاب نيز نتيجه گرفت.

نتيجه گيري
هدف گذاري مطلوب و مكتوب در هر نظامي موجب بهره وري بهينه از منابع مادي و معنوي 
ــده ويژگي افراد و مردمان موفق در تاريخ  ــد. آينده نگري و نگاه به آين آن جامعه خواهد ش
ــريت است. همگام شدن با زمان و به روز كردن ساختار سياسي، قوانين و برنامه ها، يك  بش
ــروع، بي منطق و  نظام حكومتي را بيمه مي كند. مقابله با تمدن هاي نوظهور و دفاع نامش
غير علمي از تمدن هاي ناكارآمد براي هر نظامي هزينه هاي سنگين خواهد داشت. ظرفيت 
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باالي نظام و تمدن اسالمي به دليل پويايي فقه اسالمي كه تكيه بر خالق هستي دارد، اصل 
تغيير را مي پذيرد و قادر است اصالح ساختار، قوانين و نهاد هاي تصميم گير و تصميم ساز 
را همگام با زمان و پا به پاي رشد عقلي، علمي و فني بشر ايجاد كند. در نتيجه متوليان امر 
نبايد نسبت به نياز سنجي و نياز آفريني نسل هاي امروز و آينده بي تفاوت باشند. بلكه توجه 
ويژه به تحوالت جهاني نيز در نياز سنجي، نياز آفريني و آينده نگري هر نظام سياسي اهميت 
غير قابل انكار دارد. براي برقراري عدالت در دنيا، راهي به جز مديريت واحد (مهدويت) در 

جهان وجود ندارد. 
ــخن آخر اينكه اگر زندگي يك شب قدر است، پس بايد قدرش را خوب بدانيم. همچون  س
شب قدر آن را عزيز و گرامي بداريم و با انجام متعهدانه مسئوليت هاي شخصي و اجتماعي، 
ــاز و  ــيم. از آنجايي كه تصميم نهادهاي تصميم س ــازندگي دنيا و آخرت خويش بكوش در س
تصميم گير و حتي يك مدير، زندگي خيل عظيمي از افراد را تحت تاثير خويش قرار مي دهد، 
پس نمي توان مديران را به خود رها كرد تا بدون برنامه و با سليقه محوري، زندگي مردم را 
مديريت كنند. ضمنا نبايد درالگوي اسالمي ايراني پيشرفت براي حال و اكنون جامعه برنامه 
نداشت و صرفا برنامه هاي بلند مدت  را در نظرگرفت، بلكه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 
ــد تا زندگي حال مردم  ــه بخش كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت برخوردار باش بايد از س

فداي داشتن آينده درخشان نشود.
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الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، چيستي و چگونگي
سيد حبيب اهللا طباطبائيان*، رضا قادري** 

چكيده. 1
هدف از نگارش مقاله حاضر آن است كه مقوله الگوي اسالمي ايراني توسعه مورد كنكاش 
ــي بيشتري قرار گيرد تا از اين رهگذر، ابعاد مختلف آن روشن  تر شود، لذا  بررسي  و بررس

سؤاالت زير، محور اصلي تحقيق را تشكيل مي   دهند:
ــازمان ها و بخش هاي مختلف كشور  1- آيا تصميمات و رفتار افراد، گروه  هاي اجتماعي، س

تحت تاثير الگوهاي خاصي قرار دارند؟
2- اگر اين تاثيرپذيري وجود دارد، آيا سمت و سوي خاصي در تاثيرات فوق قابل مشاهده 

است؟
3- و باالخره آنكه، آيا پذيرش الگوهاي فوق اجتناب  ناپذير است؟

در ادامه با استناد به شواهد متعددي كه نشانگر نتايج نامطلوب و يا الاقل ناخواسته در فرايند 
پيشرفت كشور است، بر ضرورت تدوين الگويي مناسب جهت هدايت فرايند مذكور تاكيد 
ــپس فرضيه عدم وجود الگوهاي خاص اثرگذار بر فرايند تصميم گيرى هاي  ــده است. س ش

فردي، جمعي و سازماني كشور با تكيه بر برهان خلف مورد ترديد قرار گرفته است. 
در مرحله بعد با طرح اين موضوع كه پذيرش الگوهاي فوق اجتناب  ناپذير نيستند، بررسي 
الگوهاي مذكور در تمامي حوزه هاي مختلف كشور توصيه شده، بر لزوم بازنگري الگوهاي 

رايج با رويكردي نقادانه نسبت به پيش فرض ها و راه  حل  هاي مرتبط تاكيد شده است.
Email: taba@tco.ir  ،دانشياردانشگاه عالمه طباطبائي .*

Email: ghaderi@yahoo.co.uk   ،عضو هيئت علمي دانشگاه نوشيرواني بابل .**
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و باالخره الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به عنوان محور هماهنگي الگوهاي رايج در تمامي 

حوزه  هاي راهبردي كشور معرفي شده است.

تصميمات عقاليي خردي كه منجر به نتايج زيانبار كالن مي شوند. 2
امروزه مشاهده  مي شود كه در بسياري مواقع نتايج تصميم  گيري  هاي عقاليي فردي(خرد) 
منجر به نتايج نامطلوب ويا زيانبار جمعي (كالن) مي شود. به عنوان مثال پديده شهرنشيني، 
ــمار مي رود تا از طريق كاهش مسافت  ــي منطقي در ارتقاء بهره  وري نيروي كار به ش روش
بين محل زندگي و كار، دركنار ارائه خدمات رفاهي متمركز به جامعه، زمينه سعادت مندي 
جامعه بيش از پيش مهيا شود. لذا كامال عاقالنه است كه افراد ساكن در مناطق روستايي 
ــات رفاهي الزم، جهت تحصيل موارد فوق به  ــغلي و امكان و بعضاً محروم از فرصت هاي ش
ــهرهاي بزرگ، مهاجرت نمايند(Brinton, 1984). علي  القاعده مي - ــهرها، به ويژه ش ش

ــود، ولي در عمل مالحظه  ــتي اين مهاجرت موجب بهروزي فردي و انتفاع جمعي ش بايس
مي  شود اين فرايند تا بدانجا ادامه مي  يابد كه از يك طرف موجب تخليه مناطق روستايي از 
نيروي كاري الزم شده و از طرف ديگر با عرضه بيش از حد الزم نيروي كار در شهرها پديده 
بيكاري در شهرها بروز نمايد و به تبع آن با توسعه مشاغل كاذب (بيكاري پنهان) در شهرها 
ــد مترتب برآن روي دهد(Morton, 1995). لذا  پديده نامطلوب حاشيه  نشيني و مفاس
مالحظه مي شود كه حاصل جمع تصميمات فردي عاقالنه، تحت تاثير عوامل ديگري، نتايج 
ــكل فوق و مسائلي از اين  ــود. البته ترديدي وجود ندارد كه مش زيانبار جمعي منجر مي ش
 United Nations Commission on Human)ــت دست معضلي بين  المللي اس
ــت و بسياري از پديده  هاي فوق در ساير  ــور ما نيس Rights. 2010) كه تنها دامن گير كش
كشورها، حتي بعضا كشورهاي  توسعه  يافته، نيز قابل مشاهده است، بنابراين درس  آموزي 

از تجارب كشورهاي، ديگر نبايد از نظر دور بماند.
با اين حال به نظر مي رسد بايدها ونبايدهاي فردي تحت تاثير شرايط حاكم و بعضا هدايت 
ــل از آن را به جهت خاصي هدايت  ــتند كه تصميما ت فردي ويا نتايج حاص ــده  اي هس ش
ــايد تحت تاثير اين  ــه تصميم مي  گيرند، ش ــور كه افراد آزادان ــد و خالف اين تص مي كنن
ــيرهاي ناخواسته  اي هدايت  شوند. ممكن است در ابتدا  چهارچوب هاي  بعضا ناپيدا، در مس
اينگونه به نظر برسد كه اساسا چنين الگوهايي وجود ندارند، اما شواهد متعددي وجود دارد 

كه مدعاي وجود شرايط حاكم و موثر بر انواع فعاليت ها دركشور را تاييد مي كند.
ــت هاي اقتصادي بعضا يكسان توسط دولت هاي مختلف با ساليق  شاهد اول اتخاذ سياس
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ــابه  ــت كه آنها را وادار مي كند بنابر داليل متعددي، تصميماتي مش ــي متفاوت اس سياس
ــوان نمونه در اغلب برنامه  هاي تبليغي نامزدهاي  ــرزعيم، 1388). به عن يكديگر بگيرند(س
ــتغال مولد  ــعه رفاه اجتماعي و به ويژه ايجاد اش انتخاباتي، كاهش هزينه  هاي دولت، توس
جزو الينفك برنامه هاي اصالحي به  شمار مي رود. معموال انتظار براين است كه با افزايش 
ــازمان هاي وابسته به دولت، هزينه  هاي ناخواسته كاهش يافته و از طرف ديگر  بهره وري س
منابع حاصل از اين ارتقاء بهره وري در توسعه خدمات تامين اجتماعي، به خصوص در حوزه -

ــالمت و بهداشت به كار گرفته شود. تا بدين  جا اقدامات فوق كامال منطقي به نظر  هاي س
مي  رسند، اما در عمل به داليل متعددي نامزدهاي پيروز نمي  توانند بهره  وري سازمان هاي 
دولتي را ارتقاء دهند، لذا به منظور توسعه خدمات اجتماعي، تحقق اشتغال بيشتر و مانند 
آنها، دست به توسعه فعاليت هاي دولتي مي  زنند و از اين طريق ضمن افزايش هزينه  هاي 
ــري بودجه دولت شده و با عدم  ــاختاري ناكارآمد) موجب افزايش كس دولت (آن هم در س
ــياري از طرح هاي توسعه  اي، نه تنها موفق به  تحقق درآمدها و در نتيجه ناتمام ماندن بس
ارائه خدمات بيشتر نمي  شوند، بلكه بهره  وري كلي دستگاه  هاي دولتي را كاهش مي  دهند. 
لذا مالحظه مي شود كه در بسياري موارد، نامزدهاي انتخاباتي با وجود ديدگاه  هاي متفاوت 
ــابه و متاسفانه در مواردي  ــعارهاي تبليغاتي، دست به اقداماتي مش و بعضا متعارض درش
زيانبار مي  زنند. حال ممكن است اين سؤال ارزشمند به ذهن متبادر شود كه دليل رويداد 
فرايندهاي نامطلوب فوق چيست؟ شايد يك از مهم ترين اين داليل در نوع ابزارهاي اغلب 

ساده  و غيره هوشمندانه  اي باشد كه در حل مسائل مورد استفاده قرار مي  گيرند.
  معموال ابزارهاي مورد استفاده ما در اداره جامعه ابزارهايي ساده با انعطاف   پذيري محدود 
است(طباطبائيان، 1384)، اين رويكرد اداره در واقع از الگوي سيستم هاي مكانيكي تبعيت 
مي كند، در سيستم هاي مكانيكي، ارتباط عناصر سيستم براساس اعمال نيرو و قوه قهريه 
صورت مي  پذيرد، در حاليكه جامعه به عنوان يك سيستم اجتماعي حافظه داشته و فرايند 

رشد آن وابسته به مسير طي شده توسط جامعه است. 
ــا در نقاط پرازدحام از  ــهرداري براي تنظيم تردد خودروه ــور ما ش به عنوان مثال در كش
ــتفاده مي كند، در حالي كه  ابزار محدوديت طرح ترافيك و جريمه خودروهاي غيرمجاز اس
ــه تنها مانع از ورود  ــذ عوارض تردد و توقف(پاركينگ) ن ــورهاي ديگر با اخ در برخي كش
ــئله فوق را به موضوعي درآمدزا براي  ــوند، بلكه مس خودروها به مناطق پرازدحام نمي  ش
شهرداري تبديل نموده، حقوق فردي شهروندان را محدود نمي  كنند تا هر كسي براساس 
ــخيص خود و بنا به ضرورت، با پرداخت هزينه مربوطه، در مناطق پرازدحام تردد كند  تش
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ــمندانه، ضمن رعايت حقوق شهروندي تك تك  ــاده  تر با وضع مقرراتي هوش و به بيان س
ــاخته و از اين طريق موجب مي  شوند  افراد، رفتارهاي غيرمفيد براي جامعه را پرهزينه س
ــايل نقليه فردي) به سوي هدفي جمعي و حساب شده  ــتفاده از وس تصميمات فردي (اس
(عدم ازدحام خودرو در نقاط پرتردد و ترجيح استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي) سوق 
داده شود. همانطور كه در مثال فوق مالحظه شد، تسهيالت مالي، بيمه، ماليات، تعرفه و 
مانند آنها همگي مي توانند الگوهاي رفتاري خاصي را در جامعه ترويج كرده و بعضا بدون 
محدود سازي آزادي فردي و حقوق شهروندي آحاد جامعه، زمينه ترويج الگوهاي مناسب 

را به صورتي اغلب غيرمستقيم و حساب  شده فراهم سازند. 

آيـا الگوهاي موثر بر  تصميم  گيري  هاي فردي، جمعي، سـازماني و فراسـازماني 
كشور هدفمند هستند؟

ــطح خرد به  نحوي  ــياري از تصميمات در س ــد كه با وجود آنكه بس تا بدين  جا مالحظه ش
عاقالنه اتخاذ مي  شوند، ولي در سطح جمعي و كالن نتايج زيانباري در پي دارند و سپس 
دليل وجود چنين نتايج ناخواسته و اغلب نامطلوب، شرايط حاكم بر چگونگي شكل  گيري 
اثرات جمعي تصميمات خرد مذكور معرفي و از اين شرايط حاكم به عنوان الگوهاي حاكم 

بر حوزه  هاي مذكور ياد شد. 
ــؤال اساسي مطرح است كه آيا الگوهاي موجودي كه نتايج خسارت  بار جمعي  حال اين س
به بار مي  آورند، به صورتي آگاهانه طراحي و پياده  سازي شده  اند؟ و اگر اين  گونه است، چه 

كساني در اين مهم نقش داشته  اند؟
ــؤال فوق در رويكردي تمثيل محور، ابتدا فرضيه عدم وجود طراحي و  ــخ به س براي پاس
پياده  سازي هدفمند الگوهاي مذكور با بيان موارد نقض مشهود در حوزه  هاي مختلف مردود 
ــود تا نوعي هدفمندي در الگوهاي فوق مشاهده شود. ترديدي وجود ندارد كه  اعالم مي ش
ــتلزم تحقيقي مستوفي با  اثبات فرضيه وجود الگوهاي هدفمند در حوزه  هاي مختلف، مس
رويكردي پيمايشي و استنباطي است، اما از آنجايي كه  مقاله حاضر تنها به دنبال تشريح 

ابعاد مختلف مسئله الگوي اسالمي ايراني توسعه است، به همين مقدار بسنده مي شود.
در ادامه شواهدي از الگوهاي ناكارآمد موثر بر تعامالت جمعي در چند حوزه منتخب ذكر 

مي شود.
حوزه رسانه: امروزه رسانه نقش مهمي در توليد و گردش اطالعات در جامعه دارد و ابزاري 
ــازي جمعي و ترويج الگوهاي رفتاري فردي به شمار مي رود(رحمانى  قدرتمند در تصويرس
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ــانه غالب، تابع همان الگوي اطالع  رساني يك طرفه است،  ــور ما رس فضلى، 1379). در كش
اين الگو كم و بيش در تمام رسانه  هاي ديداري، شنيداري و حتي مكتوب كشور مالحظه 
ــود. معموال در اين روش مخاطبين نمي  توانند ديدگاه هاي خود را به نحو موثري به  مي ش
ــاير مخاطبين منتقل كنند. اين در حالي است كه با توسعه  طرف مقابل و از آن مهم  تر س
اينترنت و شبكه  هاي ارتباطات اجتماعي آن، زمينه جذب مخاطبين ناراضي از رسانه  هاي 
  .(2005 ,Krotz)ــده است ــبكه هاي ارتباطي تعاملي بيشتر ش يكطرفه قديمي  به اين ش
معموال به دليل دسترسي بيشتر قشر تحصيل  كرده كشور  به اينترنت، متاسفانه آنها، بيشتر 
ــبكه  ها مي  شوند. به راستي علت عدم استفاده مناسب از امكانات فناوري هاي  جذب اين ش
ــبكه  ها بر پايه ارزش هاي اسالمي و فرهنگ  ــعه اين ش جديد اطالعات و ارتباطات در توس
ــانه  هاي يك طرفه در كشور و به تبع  ــت؟ آيا تكيه بر الگوي ناكارآمد رس اصيل ايراني چيس
آن جذب خيل عظيمي از جوانان تحصيل كرده كشور به شبكه  هاي مدرن ارتباطات تعاملي 
خارجي، بيشتر از آنكه حاصل بي  برنامگي مسئوالن امر در كشور باشد، حاصل برنامه  ريزي 

هوشمندانه دشمنان اين مرز بوم نيست؟
حوزه علم و فناوري: در حال حاضر بخش عظيمي از سرمايه  هاي مادي و معنوي كشور 
صرف توسعه علم و فناوري مي شود. معموال درصد بااليي از جوانان كشور دوره  هاي آموزشي 
ــپس بيش از يك ميليون نفرآنها، هرساله وارد دوره  هاي  ــاله را طي مي كنند و س دوازده س
ــگاه  ها مي  شوند و اين در حالي است كه  ارتقاء كيفيت آموزش و  آموزش تكميلي در دانش
پژوهش در تمام سال هاي گذشته سرلوحه برنامه  هاي وزراي آموزشي و تحقيقاتي كشور بوده  
و در اغلب اين برنامه  ها تشويق فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي مراكز آموزشي و 
پژوهشي جزو اركان اصلي به شمار مي رود(وزارت علوم تحقيقات و فناورى، 1389). تا بدين  
ــد و اين فرايند تجربه ه اي جهاني را به دنبال خود دارد.  ــكل مهمي به نظر نمي  رس جا مش
اشكال از آنجا آغاز مي شود كه تقريبا تمام برنامه  هاي ارزيابي ما كّمي، آن هم از نوع ساده آن 
است. به بيان روشن  تر، اغلب با اتكاء صرف به شمارش تعداد مقاالت، تعداد كتاب ها، تعداد 
پروژه  ها و خالصه تعداد هرچيزي سعي مي شود كيفيت پژوهش مورد ارزيابي قرار گيرد و 
عجب آنكه اين سنجش برپايه پيش  فرض غلط ارزش علمي بيشتر دو مقوله علمي از يك 
مقوله بنا شده است، در حالي كه در بسياري مواقع يك پتنت ارزش اقتصادي بسيار بيشتري 
از صدها پتنت ديگر دارد، مثال توانايي غني  سازي هسته  اي توانمندي استراتژيكى است كه 
ارزش آن از صدها توانمندي متعارف ديگر بيشتر است. متاسفانه مالحظه مي شود كه اين 
الگوي غلط در ارزشيابي كيفيت فعاليت هاي پژوهشي آن قدر در كشور ريشه مي دواند كه 
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ــتگاه هاي پژوهشي كشور را به اشتباه  ــئولين سياست گذار و مديران اجرايي دس حتي  مس
ــر پايه پيش  فرض غلط مذكور، كل  ــا نيز با وضع آيين  نامه  هايي  ناكارآمد ب ــه و آنه انداخت
جامعه علمي كشور را به بيماري ظاهربيني و سطحي  نگري مبتال مي  كنند و اثرات زيانبار 
اين قاعده كمّي  نگري ساده   انگارانه تابدان جا ادامه مي  يابد كه موجب سرخوردگي بسياري از 
محققين داخلي شده، و از يك طرف زمينه  ساز تشديد جريان مهاجرت نخبگان به خارج از 
كشور شده و از طرف ديگر موجب خروج آنها از حوزه تخصصي خود و اشتغال به مشاغل 
غيرمرتبط با زمينه تخصصي مي شود، اتفاق ناميموني كه شايد در نگاه اول  از مهاجرت به 
خارج از كشور مناسب  تر به نظر برسد ولي به دليل گستردگي آن  خسارت  بارتر است.  آيا 
اين الگوي اشتباه در ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي كشور و نتايج زيانبار جبران  ناپذير آن، 
تنها زائيده روزمرگي مديران دستگاه  هاي مذكور است و يا آنكه نتيجه برنامه  ريزي هدايت 

شده دشمنان اين مرز و بوم در تضعيف فرايند توسعه علمي و فني كشور است؟
 در ادامه مي توان بحث فوق را در ساير حوزه  هاي مهم كشور نيز دنبال كرد كه به منظور 
ــق بحث فوق در  ــت وار از مصادي ــاره فهرس ــت اختصار، در اين مجال تنها به يك اش رعاي

حوزه هاي مختلف كشور اشاره مي شود:
1- سپهر تفكر و پارادايم ناكارآمد حاكم بر نوع تصميم  گيرى هاي منفعت  طلبانه و كوته-

 بينانه در رفتار فردي، جمعي و حتي سازماني در كشور.
2- الگوي نامناسب كسب و كار مبتني بر پيش  فرض فضاي رقابتي در مقابل ديگر الگوهاي 

جايگزين ممكن كه لزوما رقابتي نيستند.
3- الگوي توسعه فعاليت هاي سياسي مبتني بر حاكميت نخبگاني كه از آحاد جامعه جدا 
افتاده  اند و اغلب نگاهي ابزاري به افكار عمومي دارند، در مقابل فرمايش حضرت امام كه 

آحاد جامعه به ويژه مستضعفين را ولي نعمت خود مي  دانستند.
4- الگوي خطرناك توسعه خانه  هاي مجردي در شهرهاي بزرگ در مقابل تكيه بر تشكيل 
خانواده و مسئوليت  پذيري زن و مرد در قبال رفتار شخصي و اجتماعي خود با محوريت 

ارزش هاي اسالمي
ــاير كشورها و عدم توجه كافي  ــي دولت محور در تعامل با س 5- الگوي ناكارآمد ديپلماس
ــعه فرهنگ و  ــه نقش ملت  ها، به ويژه در قالب گروه  هاي اجتماعي هدفمند، براي توس ب

ديپلماسي عمومي برپايه آموزه  هاي اسالمي و ويژگي  هاي ايراني.
ــي آن به  ــغ مذهب و ارزش هاي ديني و الگوهاي ارتقاء اثربخش ــيوه  هاي تبلي 6- بهبود ش

صورتي فراگير.
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ــلح حرفه  اي  ــعه نيروهاي مس 7- توجه به  الگوي برقراري امنيت خارجي با تكيه بر توس
كوچكتر، اما كارآمد.

8- الگوي برقراري امنيت داخلي با توسعه شبكه همياران پليس (اعم از داوطلبانه ويا حرفه 
محور). 

9- الگوي مناسب توسعه بهداشت و درمان مبتني بر پيشگيري به جاي روش هاي پرهزينه 
درمان. 

10- ساير مصاديق ممكن در حوزه  هاي مهم و راهبردي كشور.
همانطور كه مالحظه مي شود موارد فوق تنها نمونه  هايي از الگوهاي ناكارآمد ولي متاسفانه 
رايج در كشور هستند كه اگرچه اغلب مقدماتي عقاليي دارند ولي منجر به نتايجي زيانبار 
ــي مفصل هريك از الگوهاي موجود در بخش هاي مختلف،  ــوند. بدون ترديد بررس مي  ش
مستلزم وقتي مستوفي است كه ان شاءاهللا در مجال هاي مناسب بعدي بررسي خواهند شد.

آيا پذيرش الگوهاي فوق اجتناب  ناپذير است؟. 3
همانطور كه مالحظه شد در بسياري مواقع الگوهاي رايج تصميم  گيري ويا به بيان روشن  تر 
روش هاي معمول حل مسائل در كشور ممكن است ناكارآمد باشند، يعني بهترين راه  حل 
ويا تصميم ممكن نبوده، در برخي مواقع حتي زيانبار بوده و در ازاي حل مسئله مورد نظر، 
ــدن مسئله مذكور را به كشور  ــتر از زيان حل نش هزينه  هاي غيرقابل توجيه ديگري، بيش
تحميل كنند. مثال براي نگهداري طوالني مدت  تر شير از ظروف چنداليه استفاده مي شود و 
اين مهم اگر چه نگهداري طوالني شير را ممكن مي سازد، اما به دليل عدم امكان بازيافت 

ظروف چنداليه، جامعه را با مشكل بزرگ  تر آلودگي محيط زيست مواجه مي سازد.
ــتفاده الگوهاي رايج نه تنها اجتناب  ناپذير نيست، بلكه به  ــت كه پذيرش و اس پرواضح اس
ــبت به  ــياري موارد مورد ترديد جدي قرار دارند. اين مهم (ترديد نس ــد در بس نظر مي رس
الگوهاي رايج حل مسائل) به ويژه در كشورهاي درحال توسعه  اي كه بدون بررسي مباني و 

پيش فرض هاي اين الگوها اقدام به استقاده از آنها مي كنند اهميتي دو چندان مي  يابد.
ــد جهت دستيابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به عنوان الگوي  بنابراين به نظر مي رس
ــور در حوزه  هاي مختلف، بايستي در ابتدا الگوهاي رايج و معمول  ــب حل مسائل كش مناس
تصميم  گيري در حل مسائل را شناخت و سپس پيش فرض  هاي اساسي آنها را احصاء نموده، 
مورد بررسي نقادانه قرار داد تا باالخره پس از حصول اطمينان از سالمت و سازگاري پيش-
 فرض هاي مذكور و منطق حاكم بر الگوهاي فوق، در خصوص استفاده از اين روش هاي حل 
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ــي نقادانه الگوهاي رايج و مباني آنها به ويژه در كشور  ــئله تصميم  گيري كرد. اين بررس مس
ما كه آماج توطئه  هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، علمي و فني، نظامي و مانند 

آنهاست، ضروري و بلكه حياتي است.
نكته مهم ديگر در بررسي پيش  فرض ها ومباني الگوهاي رايج تصميم  گيري و اداره كشور، 
ــت. الزم است مباني اعتباري  ــنجي مباني فوق و راه  حل  هاي مربوطه اس چگونگي اعتبارس
پيش  فرض هاي حاكم بر الگوها با ارزش هاي اسالمي محك خورده، ترازيابي شده و باالخره 
در صورت تطابق با مباني دين مبين اسالم، مورد قبول يا رّد قرار گيرند. همچنين ضروري 
ــت راه  حل  هاي پيشنهادي با اصول منطقي، عقلي و كارشناسانه پذيرفته شده در حوزه  اس
ــنجيده شده، در مقايسه با ساير راه  حل  هاي ممكن و معمول پذيرفته شوند. اين  مذكور س
مهم به ويژه با بررسي تجارب مفيد ساير كشورها و تجارب قبلي كشور خودمان در حوزه 

مورد بررسي ميسر خواهد شد. 
ضروري است در اعتبارسنجي مباني الگوهاي رايج و تكيه بر براهين منطقي و عقلي و اعتماد 
به تجارب موجود(اعم از داخلي ويا خارجي) از دايره اعتدال خارج نشده و هرگز با تكيه بيش 

از حد الزم بر يكي از جنبه  هاي مذكور نسبت به پذيرش ويا رّد يك الگو اقدام نشود.

مسير تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت چيست؟ و يا به بيان روشن  تر، چه . 4
بايد كرد؟

به نظر مي رسد براي تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت طي گام هاي زير ضروري است:
ــي مفهوم و مباني مقوله مورد بحث و توافق بر سر حوزه معنايي مشترك و قابل  1- بررس

قبول از الگوي اسالمي ايراني پيشرفت براي همه مشاركت  كنندگان در بحث
2- توافق در خصوص حوزه  هاي راهبردي كه الگوي مورد نظر به تبيين آن خواهد پذيرفت 

كه در اين مقاله به صورت زير پيشنهاد شدند(بدون رعايت ترتيب اهميت):
حوزه تفكر و معرفت  شناسي •
حوزه كسب و كار و تجارت •
حوزه سياست و حكومت •
حوزه خانواده و اجتماع •
حوزه ديپلماسي و روابط بين  الملل •
حوزه تبليغ و ترويج دين •
حوزه امنيت خارجي و دفاع ملي •
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حوزه امنيت داخلي و نيروي انتظامي •
حوزه علم و فناوري •
حوزه رسانه  •
حوزه محيط زيست •
حوزه سالمت و بهداشت •

3- بسيج گروه  هاي مختلف متخصصين و انديشمندان  در كنار الزام به همكاري دستگاه هاي 
اجرايي كشور در شناسايي الگوهاي رايج حل مسائل موجود كشور در سطح فردي، جمعي، 

سازماني، بخشي و ملي
4- بررسي نقادانه الگوهاي رايج از نظر پيش  فرض ها و مباني مربوطه و راه  حل  هاي توصيه 

شده به منظور آسيب  شناسي الگوهاي فوق
ــعه روش مناسب طراحي الگوهاي مطلوب در حوزه  هاي مختلف براساس طرحي  5- توس

هماهنگ با معيارهاي ارزشي برگرفته از مباني اسالمي 
6- طراحي الگوهاي مطلوب در هر حوزه و تلفيق آنها در چهارچوبي منطقي جهت استخراج 

الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در كشور
7- پيش بيني نتايج حاصل از پياده  سازي الگوي مطلوب با استفاده از روش هاي شبيه سازي 

به منظور كاهش هزينه  هاي پياده  سازي الگو در عمل 
8- اعتبارسنجي يافته  هاي تحقيقات فوق در جمع انديشمندان و سياست گذاران هر حوزه 

به منظور زمينه  سازي الگوي مذكور
اميد است اين بررسي مختصر توانسته باشد تا حدودي ابعاد نظري و عملي الگوي اسالمي 
ــن كرده و تصوير قابل دركي از مقوله فوق را در ذهن خوانندگان  ــرفت را روش ايراني پيش

محترم تداعي نمايد.

خالصه و نتيجه  گيري. 5
در اين مقاله سعي شد در ابتدا تصوير قابل دركي از  مقوله الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 
ــور طرح شود و بر همين اساس ضرورت پرداختن به موضوع فوق مورد  و اثرات آن در كش
ــور،  ــائل كش ــي چند نمونه از الگوهاي رايج در حل مس ــپس با بررس تاكيد قرار گرفت. س
مصاديقي از نارسايي روش هاي معمول اشاره شد تا به عنوان شواهدي قابل اعتنا، بر وجود 
الگوهاي فوق تاكيد شود و در ادامه با تمركز بر جنبه  هاي ناكارآمدي واضح الگوهاي فوق، بر 
احتمال نقش آفريني هوشمندانه و شيطنت  آميز بدخواهان ملت در ترويج الگوهاي مذكور 
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تاكيد شد.

پس از آن حوزه  هاي اساسي كه بايستي مورد بررسي الگو قرار گيرد پيشنهاد شدند، اگرچه 
مبرهن است كه احصاء دسته  بندي قابل قبول از حوزه  هاي راهبردي مورد توجه الگو، خود 
مستلزم تحقيقي مستقل و مجّدانه است، اما نگارندگان مقاله حاضر به منظور تقريب ذهني 
ــنهادي اوليه از دسته  بندي مذكور را ارائه كردند تا در تحقيقات بعدي  موضوع بحث، پيش
مورد بررسي موشكافانه  تري قرار گيرد. پس از آن نيز به مراحل احصاء و شناسايي الگوهاي 
رايج در هريك از حوزه  هاي پيشنهادي اشاره شد و جهت تقريب ذهني بيشتر موضوع، در 
ــانه و علم و فناوري، برخي الگوهاي ناكارآمد رايج معرفي و به طور  چند حوزه محدود رس

مختصر بررسي شدند.
در خاتمه نيز مراحل بررسي نقادانه الگوهاي رايج و توسعه روش مناسب طراحي، شبيه-

ــنجي الگوهاي مطلوب در قالب طرح تلفيقي كالن معرفي شد و سپس  ــازي و اعتبارس  س
ــالمي ايراني  ــور در چهارچوبي هماهنگ به عنوان الگوي اس ــرح تلفيق الگوهاي مذك ازط

پيشرفت ياد شد.
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الگوي اسالمي ايراني پيشرفت؛ ضرورت ها و موانع
فريبا عالسوند*

ــهولت و سرعت در اجراي توسعه در مدل غربي، مرهون چند اصل زيربنايي بوده است؛  س
ــكوالريزم. يكساني كه ميان دو مفهوم« فرد و شهروند» پديد  فردگرايي، دنيا محوري و س
ــوان مجريان مقتدر عرصة  ــان كرد. دولت ها به عن ــيار آس آمد برنامه ريزي اجتماعي را بس
ــكال دولت هاي رفاه و دولت هاي سوسياليستي) هر انسان را  اجتماعي (به  خصوص در اش
قبل از هر وابستگي ديگري، متعلق به خود دانسته، او را در مركز برنامه ريزي هاي اقتصادي، 
ــوي دولت ها براي  فرد و  ــد. ارائة هرگونه برنامه از س ــي خود قرار دادن ــي و سياس اجتماع
پاسخگويي شهروندان در راستاي اجراي برنامه ها، بدون در نظر  گرفتن انواع وابستگي هاي 
ــكوالريزم نيز دومين سكوي پرش براي  ــد. س ــختي به نظر نمي رس خانوادگي فرد، كار س
ــعة غربي بود. سكوالريزم يا دين زدايي از برنامه هاي اجتماعي، متضمن ناديده گرفتن  توس
ــئوليت هاي معنوي افراد و دولت و تمام ضابطه هاي مربوط به اديان در  انگارة آخرت، مس
زندگي اجتماعي است. نگاه فيزيكي به دنيا و انسان، به تهي شدن علوم و برنامه ريزي هاي 
اجتماعي از معنويت گرايي و آخرت انديشي انجاميده است. اين رويكرد، نظم ارگانيكي كه 
غايتي متعالي براي انسان و جهان تعريف مي كند را ناديده گرفته و مدعي است كه انسان به 
جهان بي نظم انضباط مي بخشد، بدون آن كه خود بخشي از يك نظام پيچيده، قسمتي از 
يك تقدير وداراي هويتي سرشار از معنا باشد. برنامه ريزي براي دنيايي چنين غير پاسخگو، 

چندان سخت نيست.
 Email: alasvand.f@gmail.com  ،مدرس حوزه علميه  .*
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 با اين وصف مي توان پيش بيني كرد الگوي «پيشرفت اسالمي ايراني» تئوري پيچيده تري 
را ارائه مي كند، زيرا الگويي مقيد از «توسعه» را دنبال مي نمايد. قيد اسالمي بودن، به طور 
اجمالي چند شاخص اصلي را در توسعه ايجاد مي كند كه به برخي از موارد آن در عبارات 
آتي اشاره مي شود و قيد ايراني بودن از توتاليتة مدل توسعه غربي كاسته و به بومي شدن 
ــرفت مي انجامد. الگويي كه واقعيت هاي جامعه ايراني و كشور ايران را در نظر  الگوي پيش
داشته و شاخص هاي مربوط به يك كشور جوان، مذهبي، با آداب و رسوم شرقي، مختصات 
ــتي هاي خاص خود را  ــاص، منابع غني و البته ضعف ها و كاس ــي و جمعيتي خ جغرافياي
داراست. اين نوشتار بيشتر ناظر به قيود اسالمي بوده،  در دو بخش ضرورت ها و چالش ها 

نكاتي را مطرح مي كند.

1- ضرورت ها
1-1- در اولين گام، اين الگو بايد شعارهاي اصلي خود را تعيين كند. اين شعارها ضمن آنكه 
واقعيت هاي جامعه را در نظر دارند، اصول حاكم بر اين الگو را نشان مي دهند. امروزه از واژة 
پارادايم به عنوان برآيند اين شعارها استفاده مي شود. اگر ما در پارادايم « تمدن اسالمي» 
به دنبال طراحي الگوي پيشرفت هستيم بايد اصول بنيادي اين پارادايم را شناسايي كنيم. 
ــعارهاي اين الگو « خانواده محور پيشرفت»  ــد يكي از مهم ترين اصول يا ش به نظر مي رس
ــرورت دارد، از جمله  ــرفت ض ــت. به دهها دليل توجه به خانواده در طراحي مدل پيش اس
ــت آن در نظرية ديني،  ــه خداوند پديد آورد. باف ــواده اولين مدنيتي بود ك ــه 1) خان اينك
ــت. طبيعي بودن و قداست مبناي سياست گذاري ها، قانون گذاري ها  طبيعي و مقدس اس
ــت. 2) مي توان  ــبت به الگوي غربي دربارة خانواده اس و برنامه ريزي هاي كامال متفاوت نس
برنامه ريزي هاي خانواده محور را به جهان مذهبي ارائه كرد و به دنبال يك تمدن مذهبي 
ــت. ــواده در تمام اديان ابراهيمي مطرح اس ــت خان ــزرگ را در دنيا بود، زيرا اصل قداس ب
3) خانواده منبع تأمين نيروي انساني كارآمد براي پيشرفت اجتماعي است. 4) بخش بزرگي 
از رسالت هاي يك دولت براي تحقق جامعة پويا، خالق، متخلق و ديندار را مي توان بر عهدة 
ــالمي است. 5) تعلقات خانوادگي  خانواده نهاد، يعني خانواده خود بازوي اجرايي دولت اس
ــن يعني يك ذخيره بزرگ براي  ــراد را اخالقي تر، صرفه جوتر و آرمان گراتر مي كند و اي اف

دولت اسالمي.
خانواده محور پيشرفت، شعاري است كه موازنة فرد براي دولت را به دولت براي افراد تبديل 
مي سازد. برنامه ريزي براي اين مهم به  طور طبيعي مشكل تر است، زيرا دولت در اين برنامه 
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پذيرفته كه بخشي از زمان و وجود فرد را به نفع خانواده، در برنامه هاي خود ناديده بگيرد، 
ــتقيم از  در عوض با افزايش حضور كمي و كيفي فرد در خانواده، خود را به طور غير مس

منافع زيادتري بهره مند سازد.
ــرفت» وزارتخانه هاي مرتبط با دولت در هر طرح و  ــعار «خانواده محور پيش تحت تأثير ش
برنامه اي پذيرفته اند با منافع خانواده هماهنگ شوند و اگر برنامه ريزي براي مسكن، ورزش، 
آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، علوم و فناوري ... با خانواده و مصالح غير قابل تغيير 

آن سازگار نباشد، خود را موظف به اصالح برنامه مي دانند.
2-1- آخرت گرايي و معنويت گرايي

ــالمي، عدم توجه به  ــدل غربي با الگوي اس ــعه در م ــي از بزرگ ترين چالش هاي توس يك
ــعه غربي كميت گراست و رسالتش او اصالح  ــي است. توس مفاهيم معنوي و آخرت انديش
ــه مفاهيم معنوي كه با معيارهاي كمي  ــت، در حالي ك و بهبود وضعيت مادي انسان هاس
ــيار تعيين كننده هستند. الزم  ــالمي پيشرفت بس ــتند، در الگوي اس قابل اندازه گيري نيس
ــمندان ايراني همت خود را دراين باره مبذول نمايند كه عناصر معنوي مؤثر  ــت انديش اس
در پيشرفت را شناسايي كرده و در الگوي خود قرار دهند. عدالت در كنار جود و بخشش، 
امنيت رواني، روابط اجتماعي مبتني بر دوستي، مدارا، همياري، ايثار، كم توقعي در عين 
پركاري، ارتقاء خداگرايي و رشد مذهب، افزايش كمي و كيفي عفت عمومي، معادهراسي 
و الگوي اخالقي غيرلذت گرا بخشي از اين عناصر معنوي اند. عالوه بر فعاليت ايجابي براي 
تحقق مفاهيم معنوي در جامعه، در اين الگو، بايد به نقش سلبي و بازدارندگي آخرت گرايي 
ــت. اقتصاد دنيازده ربوي، مبتني  هم توجه كرد. آخرت گرايي مانع تورم اقتصاد دنيازده اس
بر افزايش كور سود و سرمايه، غير منعطف در مقابل هزينه سازي در امور متعالي و معنوي 
است. اين اقتصاد از عقالنيتي كه زندگي آدمي را به سه بخش معاش، معاد و تفريح سالم 
تقسيم مي كند  دفاع نمي كند، بلكه در سيكل ديوانه كنندة معاش و لذت و قدرت در دوران 

است.
3-1- توجه به عناصر مهم فرهنگ در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

ــعه  ــعه غربي به فرهنگ بي توجه نبود، بلكه آن بخش از فرهنگ كه براي توس الگوي توس
ــتاي مدل  ــي فراگير به اصالح آن در راس ــت را وجهة همت قرار داده و با تالش ضروري اس
ــرفت اقتصادي بدون از ميان بردن مفاسدي  ــعة مورد نظر اقدام كرد. براي مثال، پيش توس
ــوه، دروغگويي، تقلب و منهاي دروني سازي عناصري مانند سخت كوشي، وجدان  نظير رش
كاري، صداقت و اعتمادسازي، امكان پذير نيست. به همين منظور جوامع توسعه يافته غربي 
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ــي زندگي افراد، آن مقداري كه به اقتصاد مربوط نبود، به  ــدون دخالت در عرصه خصوص ب
ــاده، مرغوبيت  ــالح اخالق اجتماعي در محورهاي فوق همت گماردند. در يك مثال س اص
ــاختارها از ارتشاء و رانت است،  ــي، صداقت كاري، جلوگيري س كار كه نتيجة سخت كوش
ــاز اعتماد متقابل ميان مردم و صاحبان كار و سرمايه شد؛ اين امر به معناي  خود زمينه س
ــتا آنچه كه با اصالح ساختارهاي مديريتي و نظارتي و   ــكوفا است. در اين راس اقتصادي ش
ــاندند و آن مقداري كه  ــويقي و تنبيهي الزم بود، دولت ها به انجام رس تأمين نظام هاي تش
مراكز فرهنگي بايد متصدي آن مي شدند فدارسيون هاي بر عهدة اين مراكز قرار داده شد. 
براي مثال، خانواده با آموزش گستردة خانواده ها، آنها را به تربيت فرزندان براساس اخالق 

فوق ترغيب كردند.
البته به دليل جداسازي دنيا از آخرت در نظام هاي سكوالريستي، غير از اين حيطه، دولت 
ــته و آن را داخل در عرصه خصوصي افراد و  ــزم به اصالح خلقيات مردم ندانس ــود را مل خ
ــت كه شهروند  ــترة انتخاب هاي آن ها مي داند. براي همين به دولت غربي مربوط نيس گس
ــوان عنصر اقتصادي، در تعطيالت آخر هفته  چه مي كند و آيا مي خواهد فرهنگي و  به عن

اخالقي بماند يا خير.
ــالمي ايراني پيشرفت بايدبه مقولة  ــت معلوم مي شود كه الگوي اس با توجه به آنچه گذش
ــعه، وقتي در كشورهاي اسالمي  فرهنگ توجه ويژه مبذول دارد، چراكه الگوي غربي توس
وارد مي شود، بيش از هرچيز، فرهنگ را تحت تأثير قرار مي دهد. به عبارت ديگر اين الگو در 
قالب برنامه هاي اقتصادي، فرهنگ مثبت خود را منتقل نمي كند، چرا كه فرهنگ در يك 
فرايند پركار، ساخته و به كمك دهها ركن آموزشي- تربيتي دروني مي شود، اين در حالي 
است كه همين الگو زماني كه منهاي عناصر فرهنگي مفيد، به كشوري وارد مي شود به يك 
ــين شبيه تربوده و به راحتي اجرا شود. در مقابل و در دنياي كوچك  برنامه ريزي براي ماش
امروز، مردم بخش منفي فرهنگ غرب را از طريق امواج ماهواره اي و اينترنتي دريافت كرده، 
ــانه، آن را در خود دروني مي سازند. اين يعني يك فاجعة فرهنگي كه  تحت تأثير نفوذ رس
از ضرب برنامه ريزي توسعه اي  ماده محور در فساد و فحشاء پديد مي آيد. درواقع ما نيازمند 
ــتيم كه فرهنگ را در بسته اي بزرگ تر از فرهنگ اقتصادي ديده و از تسلط انگارة  آن هس

مادي گرايي و ماشينيسم بر الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بكاهيم.
4-1- پااليش علوم انساني و نظام مديريتي كشور

از آنجايي كه موضوع پيشرفت، انسان و حوزه هاي مختلف زندگي اوست، مطالعات انساني 
ــاني سخنان زيادي در  ــتند. دربارة ضرورت تحول در علوم انس دراين باره حايز اهميت هس
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دست است، اما محورهاي اصلي اين تحول همواره نيازمند بازخواني اند. ما در تحول ياد شده 
با پرسش هايي چند مواجه هستيم:

انسان را در حوزه علوم انساني چگونه تعريف مي كنيم؟ آيا تعريف اقتصاددان با تعريف - 1
جامعه شناس و يا فيلسوف اخالق دربارة انسان تفاوت دارد يا آنكه تعريف يكي است و 
ــي از وجود او نظر دارند با  ــي از وجود او نظر دارند؟ اگر هر يك به بخش هر يك به بخش
چه تدبيري مى توان ميان راهبردهاي علوم مربوطه، دربارة زندگي انسان به وفاق رسيد؟

ــان از اهداف اديان زاويه پيدا - 2 ــاني در تعريف يا اولويت بندي نيازهاي انس چرا  علوم انس
كرده اند؟

ــورهاي اسالمي، توصيف ها و توصيه هاي - 3 ــمندان علوم اجتماعي در حوزة كش چرا دانش
دانشمندان غربي را در تحليل و شناخت وضعيت مردم خودشان معيار قرار داده، تبيين، 

تعليل و راهبردهاي حل مشكل آن ها را به كار مي بندند؟
چرا اين  علوم، اساساً هنجارين شده اند؟ چگونه مي توان ميان بخش توصيفي اين علوم - 4

با هنجارهاي ديني هماهنگي ايجاد كرد؟
بنيادي  ترين نظريه هاي علوم اجتماعي كه تماميت خواهي خود را بر نظريه پردازي مسلط - 5

كرده اند، كدامند؟ اين نظريه ها چه نقاط آسيبي دارند؟
چه بخش هايي در زندگي فرد مسلمان وجود دارد كه در يك وضعيت طبيعي در قالب - 6

تعاريف علوم اجتماعي نمي گنجند، اما جزو كنش هاي موفق انسان مسلمان هستند؟...
اين پرسش ها و پرسش هايي مهم تر از آن، ما را به كوششي جدي فراروي علوم انساني 

مي خواند.
 عالوه بر تالش علمى جهت كارآمدسازي علوم انساني، الگوي اسالمي ايراني- پيشرفت به 

لحاظ قيد «ايراني بودن» نيازمند مطالعات اجتماعي در جامعه ايراني است.
الگوي توسعه غربي پس از مطالعات موردي در جوامع غربي و براساس نياز نژاد انگلوساكسون 
با تركيب جمعيتي، بافت فرهنگي، ارزش  هاي سيال در اين جوامع و حتي شرايط جغرافيايي 
ــكل اصلي در كشورهاي غير غربي نيز از همين نقطه  ــده اند. مش و آّب و هوايي آن ها اجرا ش
ــيد الگوي مطلوب خود را به الگوي هژمونيك در كشورهاي ديگر  ــد كه غرب كوش آغاز ش
ــنجش واقعيت هاي  ــتاي س ــل كند، بدون آنكه به آنها فرصت هرگونه كنش در راس تبدي
ــان و  ــان، اقتصاددانان، روانشناس جوامع خود را بدهد. حاكميت توصيف هاي جامعه شناس
ــناختي بر علوم انساني باعث شد  ــناختي، اقتصادي و روانش ... غربي از موضوعات جامعه ش
نخبگان كشورهاي ديگر هم از عينك غربيان جوامع خود را ديده و به راحتي به توصيه هاي 
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ــازي وضعيت هاي موجود تن دهند. اين امر به ايجاد شكافي بزرگ  آنان دربارة دگرگون س
ميان زندگي توده اي، موقعيت هاي واقعي (اقتضائات و موانع پيشرفت) از يك سو و شناخت 
ــاني از سوى ديگر انجاميده است. فقدان شناخت كافي غير از اينكه  دانشمندان علوم انس
جامعه  علمي را به طبقه اي از «اشراف علمي» تبديل مي كند كه درد اصلي جامعه خود را 
نمي شناسند، باعث مي شود ظرفيت ها و استعدادهاي اصلي ملت خود را شناسايي نكرده و 
ــته اي به حوزة سياست گذاري، تقنيني و اجرايي كشور  در نتيجه  اين دانش به نحو شايس

سود نرساند. 
5-1- مصلحت اجتماعي و الگوي توسعه غربي

ــكوالر  ــتي دارد. اطراف در رابطه هاي ميان نهادي نيز س ــعه غربي ماهيتي سكوالريس توس
هستند.به عبارت ديگر نه دين  به عنوان يكي از اطراف ديده مي شود و نه ساير نهادها به 
دين به عنوان يك عنصر تأثيرگذار در برنامه هاي خود توجه مي كنند. پس از انقالب كه  هنوز 
ــالمي دربارة توسعه به دست نيامده بودند اين فكر بسيط در  به طور طبيعي نظريه هاي اس
ميان نخبگان نيز وجود داشت كه ما چون دنيا را براي آخرت مي دانيم، مي توانيم به راحتي 
ماشين بزرگ توسعه غربي را در چهارچوب اسالم بپذيريم، اما كسي به اين نينديشيد كه 
ــخت افزارها را در بر نمي گرفت بلكه شامل  ــين ها و س چطور آن الگو كه پهنة آن فقط ماش
ــبكي خاص از زندگي و شيوه اي خاص  نظريه هاى كالن، تحليل ها و راهبردهاي فراگير، س
ــوب قرار مي گيرد؟ چطور مي توان بخش هايي از آن الگو  ــالق نيز بود، در اين چهارچ از اخ
كه بي ضرر يا كم ضررتر است را گزينش كرد؟ چطور مي توان ماشين هاي آن را از فرهنگ 
ماشيني جدا نمود و باالخره چگونه مي توان دنياي توسعه مدار را در راستاي آخرت قرار داد؟

عده اي دلسوزانه با اسالم اندود كردن نظريه ها با آيات و روايات، گمان كردند اسالمي كردن 
ــواري هاي نظري و عملي  ــوم را تحقق داده اند در حالي كه اين مهم كاري بزرگ با دش عل

فراوان است.
 نكته اي كه در اينجا مورد غفلت قرار مي گيرد آن است كه دوستداران توسعه در مدل غربي 
ــيوة  ــوند، ش زماني كه با مقاومت بخش هايي از جامعه در قبال الگوي دلخواه مواجه مي ش
خود را عوض مي كنند.در حال حاضر عدة زيادي براي بسط آن مدل به آموزه هاي اسالمي 
توسل جسته اند. «مصلحت اجتماعي» يكي از دست آويزهاي مهم در اين راستاست. روشن 
ــامان رساندن حكومت نيازمند مالحظه مصالح اجتماعي در  ــت كه ادارة جامعه و به س اس
كشور است. به همين منظور در جمهوري اسالمي ايران و در كنار نهاد قانونگذاري و شوراي 
ــكيل شد. مأموريت اين  ــتور امام راحل تش ــخيص مصلحت نيز به دس نگهبان، مجمع تش
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مجمع  مصلحت هاي عمومي است كه خود امور نيرومندي براي ادارة جامعه و حل معضالت 
حكومت اسالمي هستند. كارآيي مصلحت ها به خصوص مصلحت هاي اجرايي، كارآمد كردن 
حكومت ديني است كه در برخي موارد باعث تغيير در پاره اي قوانين مي گردند. صرف نظر 
ــوز، كساني كه همواره به الگوي توسعه غربي  ــاختار و خارج از مجموعة افراد دلس از اين س
انديشيده اند امروزه با سوءاستفاده از ظرفيت «مصلحت اجتماعي» و به هدف ايجاد تغييرات 
حداكثري در قوانين اسالمي، اسالم زدايي مي كنند. آنچه به اين نكته اهميت مي بخشد اين 
است كه در بحث از مصلحت هاي اجتماعي، دغدغة مشروعيت به كيفيتي كه در ساير ادلة 
ــي به پاره اي مصالح، ولو با  ــت و عده اي با عموميت بخش ديني وجود دارد، مورد نظر نيس
تبليغات نادرست، نگراني متشرعين را رفع مي كنند. بنابراين توجه به اين مهم هم در كنار 

بحث از الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ضرورت دارد.

2- موانع
ــندگي حوزة  ــر راه تحقق اين الگو، ضعف و يا نابس ــكل بر س 1-2- اولين و مهم ترين مش
ــت. ادبيات علمي اين موضوع هنوز شكل نگرفته است. يكي از داليل اين امر  مطالعاتي اس
هم آن است كه جامعة نخبگان استنطاق نشده است. تحقق ادبيات غني علمي دراين باره 
نيازمند آن است كه چالش اصلي فراروي نظام اسالمي در ابعاد نظري و عملي به طور دقيق 
ــتخراج شده و نظام وسيعي از سؤاالت طراحي شود. در اين صورت هر محققي به طور  اس
روشن و در حيطة تخصصي خود به اين سؤاالت پاسخ خواهد داد. در چنين فرضي محققان 
خواهند دانست كه كوشش علمي دراين باره بايد به توليد دانش منجر شود نه تطبيق دانش. 
ــاني و پيدايش علوم  طي اين مرحله، خود پيش درآمد بزرگي بر ايجاد تحول در علوم انس

بومي و اسالمي خواهد بود.
2-2- سختي كار در تهية الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آن جاست كه محققان بخواهند 
در يك پارادايم برزخي اين الگو را تهيه كنند. در حال حاضر كشور ما مابين سنت و مدرنيته، 
آموزه هاي اسالمي و عملكردهاي غربي، اهداف ديني و راهبردهاي سكوالريستي، حكومت 
ــالمي قرار دارد! دشوارترين كار براي ايده پردازان،  ــالمي و نهادها و ساختارهاي غير اس اس
ارائة راه هاي برون رفت از اين مشكل است. براي مثال، اقتصاددانان هنوز راهي براي خروج 
معامالت اسالمي از ساختارهاي شكننده ربوي كه بر اقتصاد دنيا حاكم است پيدا نكرده اند. 
مسئوالن پزشكي و بهداشتي كشور هنوز با اين مشكل دست به گريبان هستند كه چطور 
ــاء، مي توان آموزش هاي  ــاعه فحش ــرعي و پرهيز از اش در عين رعايت اخالق و ضوابط ش
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ــي را سامان داد، بيماري هاي مقاربتي را كنترل كرد و روابط پنهان غير مشروع را از  جنس
نقطه نظر بهداشتي ايمن نمود، بدون آنكه براي رفتارهاي جنسي خارج از چهارچوب شرع 
ــود. همچنان كه متوليان فرهنگي و آموزشي كشور كماكان با اين مسئله  امنيت فراهم ش
ــي و ازدواج بهنگام جوانان جمع كرده،  ــتند كه چگونه ميان تحصيالت تكميل درگير هس

جامعه را از منافع هردو بهر ه مند سازند و دهها پرسش ديگر.
3-2- ساختارهاي مديريتي كشور براي ايجاد اين تحول بزرگ و رسيدن به الگوي اسالمي 
ايراني پيشرفت ناكارآمد هستند. مسئلة پيشرفت در چهارچوب اسالمي و ايراني ميان دو 
ــاني كه با ماهيت اين تحول و  ــكل طاقت سوز گرفتار است: مماطله و شتابزدگي. كس مش
ــتند، اغلب كساني اند كه از طول و عرض علوم  ــنا نيس ضرورت تحقق ادبيات علمي آن آش
انساني و تأثيرهاي متقابل ميان آن  و پيشرفت جوامع كم اطالع هستند. سپردن مديريت ها 
در گلوگاه هاي مربوط به پيشرفت به دانشمندان و فارغ التحصيالني كه اساساً از اين حوزة 
ــتند آنها را دچار شتابزدگي مي كنند شتابزدگي اي كه خود ناشي از  علمي نابرخوردار هس
ــت. در مقابل عده اي نيز سختي كار را آنقدر بزرگ  ــان نمايي كار براي فرد غير آشناس آس
مي بينند كه بيش از حد الزم تحقق آن را به تعويق مي اندازند. زماني كه كار در مسير اصلي 
ــكان هدايت آن در اختيار دانشمندان و تخصص هاي مرتبط  ــته باشد و س خود قرار نداش

نباشد، اين مماطله يا شتابزدگي طبيعي به نظر مي رسد.
ــتي كوتاه مي ماند كه به ضرورت ها و موانع فراروي الگوي  ــتار حاضر اگرچه به يادداش نوش
ــت، اما در خاتمه تأكيد مي كند دشواري هاي اين  ــالمي ايراني پيشرفت» پرداخته اس «اس
الگو تنها در ناحية نظري نيست و مسئلة مهم ما در انداختن طرحي نو با وجود ساختارهاي 
ــت كه از هر سو ما را به گونه اي احاطه كرده اند كه عده اي به دليل تورط در اين  مدرن اس
ساختارها، معايب را نمي بينند و اين كوشش را ناموجه مي شمرند و عده اي ديگر به سختي 
ــته  ــاختار كه خود در درون آن قرار داش پيش مي روند، چرا كه نقد و نگاه بيروني از يك س

باشي كاري بس دشوار است.
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گام هاي  اوليه در طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
اكبر غفوري *

چكيده 
ـــت كه ذهن انديشمنـدان و  ــعه نيافتگـي بيش يكصـد سـال اس ــئله توسعه و توس مس
ــت. در اين راستا الگوهاي متعددي  ــغول داشته اس ــتمداران را در ايران به خود مش سياس
ــائلي از جمله غير بومي بودن، عدم توجه به مسائل فرهنگي،  ــد كه به خاطر مس مطرح ش
ديني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه، نه تنها در اين راه موفقيتي كسب نكردند، بلكه 

خود مانع توسعه بودند. 
ــالمي و پايان دوران دفاع مقدس، با وجود پيشرفت در بسياري  پس از پيروزي انقالب اس
از زمينه ها، برخي با دستكاري در الگوهاي رايج توسعه، خواستار رفع عقب ماندگي ايران از 
اين طريق بودند كه اين الگوهاي التقاطي نيز نتوانست مشكل را حل كند، تا اينكه مقام 
ــرفت را مطرح كردند. هدف اين الگو  ــنهاد الگوي اسالمي ايراني پيش معظم رهبري پيش
تحقق حيات  طيبه و جامعه مهدوي است كه در آن انسان خليفه خداست كه از كرامت 
الهي برخوردار است. اين الگو زمينه ساز رشد و كمال مطلوب انسان است كه  همان مقام 

قرب الهي است.

كلمات كليدي: الگو، اسالمي، ايراني، پيشرفت، خليفه خدا، عدالت، آزادي 
مقدمه

ــنفكران و سياستمداران در  ــئله عقب ماندگي، از دغدغه هاي روش ــعه و مس موضوع توس
Email: a.ghafoori@yazduni.ac.ir  ،استاديار دانشگاه يزد  .*
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ــتا الگوهاي متعددي  ازجمله: 1- الگوي  ــت. در اين راس ــورهاي گوناگون بوده و هس كش
پيشرفت تدريجي يا تكامل گرايي، 2- الگوي سنت گرايي و 3- الگوي پيشرفت ديالكتيكي... 
مطرح شده است. سابقه اين موضوع در ايران به اواسط دوره قاجاريه مي رسد كه روشنفكران 
ــئله عقب ماندگي ايران بودند. با مطرح  ــي دنبال ارائه مدلي براي حل مس مذهبي و سياس
ــدن پرسش از علل عقب ماندگي ايران و تالش براي پيشرفت آن، برخي روشنفكران با  ش
ــتگي فرو رفتند و بدين روي در پي آن،  ــرفت اروپاييان در حيرت و سرگش ــاهده پيش مش
ــوي زندگي غربي بود. بدين ترتيب اينان  ــي ارائه كردندكه نتيجه آن، حركت به س نظريات
توسعه غربي را براي ايرانيان ضروري دانستند و گفتمان مدرنيته، به ويژه در بعد سياسي 
و فرهنگي، از آن پس در ايران به عنوان نسخه شفا بخش مطرح شد؛ تا بدانجا كه پاره اي 

از روشنفكران در جهت الگوي توسعه حاضر شدند حتي مقدسات خود را ناديده انگارند.
اين نگرش، راه عالج را تنها اخذ مظاهر تمدن غرب مي دانست و معتقدان به آن مي گفتند 
ــنت  و به خصوص دين در  ــد. در اين ديدگاه س ــر تا نوك پا فرنگي ش كه بايد از فرق س
ــنفكران دوران مشروطه به شكل  ــت. اين تعارض در افكار روش تعارض با مدرنيته قرار داش
ــنت گريزي و دفاع از مدرنيته قابل مشاهده است. افرادي نظير آخوند زاده، ميرزا آقاخان  س

كرماني، ملكم خان، تقي زاده و طالب اوف از اين دسته اند.
الگوي توسعه از ديدگاه آنها چيزي جز غربي شدن و استفاده از الگوهاي غرب براي متحول 
كردن جامعه ايران و خارج شدن از عقب ماندگي نبود. اين الگوي در اواخر عصرقاجاريه در 
قالب مشروطه غربگرا مطرح شد، در عصر رضا خان در قالب نوسازي اجتماعي– اقتصادي 
و با باستان گرايي دنبال شد و در عصر پهلوي دوم در قالب گفتمان توسعه مطرح شد كه هر 

يك پيامدهايي را براي جامعه ايران به همراه داشت. 
از مهم ترين ويژگي هاي الگوي توسعه آنها مي توان به نفي فرهنگ بومي و دلبستگي به 
غرب اشاره كرد. در حقيقت اين الگو براي رسيدن به توسعه، به فرهنگ غرب دل بسته بود 
و معتقد بود كه فرهنگ خودي مانع حركت رو به جلو و رسيدن به پيشرفت است و نگاهي 
بسيار خوشبينانه به غرب داشت. معتقد بود تنها راه رسيدن به پيشرفت، كمك گرفتن از 
غرب و الگوهاي غربي است. الگوي توسعه در ايران معاصر تا انقالب اسالمي را مي توان در 

دو سطح روشنفكران غرب گرا و دولتمردان قاجاريه و پهلوي مشاهده نمود.
عالوه بر روشنفكران غرب گرا، در شكل گيري اين الگو عوامل خارجي و دولت هاي استعماري 
ــاختار  ــتند.اين دولت ها تالش مي كردند تا براي ايجاد تحوالتي در س نيز تأثير فراوان داش
ــب با منافع آنان، در  اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران، الگويي را ارائه دهند كه متناس
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ساختار اجتماعي ايران تغييراتي ايجاد كند.
اين الگو و تالش روشنفكران غرب گرا در اواخر دوره قاجاريه زمينه را براي انحراف جنبش 
ــوي غرب گرايي فراهم آورد. نوسازي در عصر  ــروطيت از راه اصيل خود و رفتن به س مش
پهلوي اول و توسعه گرايي در عصر پهلوي دوم ادامه دهنده  همان الگويى بود كه در پوشش 
ــتا تالش هاي فراواني براي هويت سازي متناسب با  ــتان گرايي ظاهر شد. در اين راس باس
غرب صورت گرفت، اما هويت سازي عصر پهلوي در درون خود با پارادوكس هايي مواجه 
ــد و اين امر موجب شد فرايند توسعه در عصر پهلوي اول به بحران هويت منجر شود و  ش

زمينه براي يك انقالب اجتماعي خواهي فراهم آيد.
بنا بر اين مي بينيم آنچه به نام توسعه در ايران اجرا شد در راستاي غربي كردن ايران بود كه 
داراي دو منشأ دروني و بيروني است. منشأ دروني آن خواست روشنفكران غرب گرا و منشأ 

بيروني آن فشارهاي غرب و به ويژه آمريكا پس از كودتاي 28 مرداد بود. 
ــعه نيازمند لوازمي بود كه از جمله آن مي توان به  ــتاي توس از ديدگاه آنها حركت در راس
تغيير فرهنگ و ارزش هاي فرهنگي اشاره كرد. اين تغيير نيز نيازمند هويت سازي بود. بر 
اين اساس دولت پهلوي در راستاي توسعه، به  هويت سازي پرداخت كه البته  هويت سازي 
در درون خود پارادوكس هاي اساسي را به همراه داشت. مجموعه اين عوامل زمينه اي براي 
شكل گيري بحران هويت ايجاد كرد. بايد توجه داشت كه از ويژگي هاي الگوي ترقي براي 
ــتگي به فرهنگ بيگانه و نفي فرهنگ و هويت خودي بود. بنابراين  ــرفت ايران، دلبس پيش
ــدي جدي براي حفظ  ــد و همواره تهدي ــعه موجد چالش ها و بحران هايي ش فرايند توس
ــكل گيري انقالب اسالمي را مي توان  ــتقالل كشور به شمار مي رفت و از اين منظر ش اس

واكنشي به اين فرايند دانست.
ــورد عنايت و توجه  ــعه م ــرفت و توس ــالمي نيز موضوع پيش به دنبال پيروزي انقالب اس
مسئوالن كشور و روشنفكران قرار گرفت، اما به علت مسائل و مشكالت داخلي و خارجي، 
از جمله دفاع مقدس مدتي به تأخير افتاد. پس از پايان جنگ يكي از دغدغه هاي مسئوالن 
ــالمي ايراني)سعي شد  ــعه بود، ولي به جاي ارائه يك مدل بومي، ( اس نظام، موضوع توس
ــئله عقب ماندگي كشور  ــعه غربي، مس ــتكاري در تئوري ها و مدل هاي رايج توس با دس
ــخگوي  ــياري از زمينه ها  اين الگوها نيز پاس را در عرصه هاي گوناگون حل كند كه در بس
نيازهاي جامعه نبود. نتيجه اينكه الگوهاي  مطرح شده طي حدود يكصد سال در ايران از 
ــتي شناسي اين الگوها مبتني بر جهان بيني  ــكالت رنج مي برد : 1- از لحاظ هس اين مش
ــته از مكاتب الحادي غرب و شرق ( سرمايه داري و ماركسيسم)  ــالمي نبودند و برخاس اس
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ــازگار نبودند. براي مثال الگوهاي افرادي  ــرايط ديني و مذهبي جامعه ما س بوده، لذا با ش
مانند روستو، دانيل لريزكه مطرح شدند مبناي الحادي داشتند.2- از لحاظ انسان شناسي 
اين الگوها انسان را معادل يك حيوان مي دانستند كه داراي يك سري نيازهاي مادي است، 
لذا يا هيچگونه توجهي به نيازهاي معنوي انسان نداشتند و يا اگر توجه به نيازهاي معنوي 
ــاره اي نكردند. ( سيمور مارتين، جيمز كلن) 3- از لحاظ  ــتند در الگوي خود هيچ اش داش
ــتي بودند و لذا از  ــي اين الگوها صرفا" متكي بر روش هاي غربي  پوزيتيو يس معرفت شنا س
درك بسياري از واقعيات موجود غافل بودند. انتظاري كه از يك مدل يا الگوي توسعه مي 
رود اين است كه مفروضات هستي شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه آن توانايي 
درك و تحليل واقعيات موجود و رويدادهاي آن جامعه را داشته باشد. 4-غير بومي بودن 
اين الگوها؛ بدين  معنا كه اينها  براي حل مشكالت جامعه خودشان طراحي شده بودند و 
توجهي به مسائل، نيازها و مشكالت جامعه ايران نداشتند و طبيعي بود كه نه تنها زمينه 
 هيچ پيشرفتي در ايران را فراهم نمي كردند بلكه معضالتي را نيز به دنبال داشتند. سرانجام 
ــه دهه از انقالب، مقام معظم رهبري در پاسخ به سوال « چه  ــت نزديك به س بعد از گذش
بايد كرد؟» به اين نتيجه رسيدند كه توسعه و پيشرفت همه جانبه بر اساس مباني ديني و 
بومي ضرورتي اجتناب ناپذير براي ايران است و لذا خودشان موضوع الگوي اسالمي ايراني 

پيشرفت را مطرح كردند. در خصوص اين الگو چند نكته اشاره مي شود:
ــعه تفاوت هايي وجود دارد. پيشرفت از نظر كيفي، فاصله  ــرفت و توس نكته اول بين پيش
ــت ولي الگوهاي ما در عين كميت،  ــت. الگوي غربي كّمي اس گرفتن از الگوهاي غربي اس
ــتر در فضاي انسان شناسي، جامعه  كيفيت هم دارد، به اين معني كه الگوهاي غربي بيش
شناسي و تمدن غربي قرار دارد، ساخت غالب بر آن، ساخت مادي است. پس معناي توسعه 
ــاخت بعد مادي است وآنچه اين تمدن را به جلو برد بعد  از نظر غرب، برنامه ريزي براي س
مادي انسان است. اومانيسم به عنوان يكي از مباني اين الگوها انسان را از حقيقت قدسي  
و ملكوتي خودش دور كرده است. امادر الگوي اسالمي ايراني پيشرفت تمام چيزهايي كه 
براي اين انسان در نظرگرفته مي شود،(موضوعات فرهنگي، حقوقي، فلسفي، جامعه شناسي، 
ــت و به نگاه  ــي و تمدني..) همه دور يك محور مي چرخد كه ان، محور توحيد اس سياس
توحيدي به انسان مي شود و ارزش هاي انسان بر اساس همان ارزش هاي توحيدي تعريف 
ــود.البته در اين الگو در كنار ساخت قدسي، ساخت مادي نيز ديده شده است. پس  مي ش
ــاخت مادي غلبه  ــت كه در الگوهاي غربي، س يك تفاوت اين الگو با الگوهاي غربي اين اس
دارد و انسان يك وجهي ديده مي شود ولي در الگوي توحيدى، انسان، جامعه و تمدن چند 
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ساختي ديده مي شود.
نكته دوم اينكه چرا در دهه سوم و چهارم انقالب، ما سراغ اين بحث (الگوي اسالمي ايراني 
پيشرفت) رفتيم؟ براي اينكه ريشه هاي الگوهاي قبلي در تاريخ ما باقي مانده و هنوز هر جا 
مي روي رد پايش را مي بيني و به هر حال توانسته است نگاه خودش را در خيلي حوزه ها، 
به خصوص در دانشگاه ها، جا بيندازد و لذا امروز ضرورت شالوده شكني دراين نگاه كامال" 

حس مي شود. 
ــرفت بايد گفت كه مفهوم جديدي نيست. پيشرفت  نكته سـوم؛ در رابطه با مفهوم پيش
ــت. بشر به طور فطري به تكامل و بهبود عالقه مند است و در  ــري اس تعريفي از تكامل بش
اين راه دائما" كوشش مي كند، به طور ذاتي در پي اين است كه از موقعيت فعلي به موقعيت 
ــت يابد. از اول روز خلقت هم بشر به دنبال اين تكامل بوده  مطلوب و مورد تصور خود دس
است. در چند قرن اخير، مفهوم قديمي تكامل به مفهوم جديد توسعه تبديل شده است. 

ــان ،فرهنگ، سطح آموزش و نوع نگرش  نكته چهارم؛ اينكه مهم ترين ركن اين الگو، انس
ــرمايه گذاري و توجهات به انسان، فرهنگ و آموزش  ــت. بنابراين بايد بيشترين س آنها اس
ــود. الزمه تحقق حيات طيبه، انسان كامل است و لذا در اين الگو،  عموم مردم معطوف ش
ــرمايه گذاري به عنوان  ــائلي مانند صنعت، رفاه مادي و س خالف الگوهاي غربي كه به مس
ــوند. به بيان ديگرتربيت انسان از با اهميت  ــيله تلقي مي ش هدف نگاه مي كنند، اينها وس
ترين مسائل پيشرفت است و اگر قرار باشد  يك جامعه خواستار حركت از وضع موجود و 

رسيدن به وضع مطلوب باشد، بايد اين موضوع را جدي بگيرد. / 
نكته پنجم؛ اينكه پيشرفت همانند طبيعت بر قواعد و قوانيني استوار است و به طور قابل 

توجهي تابع محاسبه گري و عقالنيت است.
نكته ششم؛ طراحي هرالگو، نيازمند شناخت توانايي ها، امكانات و نيروهاي بالقوه و بالفعل 

است.
نكته هفتم؛ در طراحي اين الگو بايد از منابع زير بهره برداري كرد:

تجربيات ديگران- 1
شناخت ارزش هاي ملي و فرهنگي- 2
استنباط درست از عينيات جامعه- 3

نكته هشتم؛ طراحي هرنوع الگويي نيازمند دو نوع بستر است، بستر مادي يعني ابزارها، 
روش ها و كاربردها و بستر فرهنگي 

ــي به انسان عبارتنداز: توحيد، معاد،  نكته نهم؛ عناصر اصلي اين الگو در كنار توجه اساس
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ــئوليت، آينده نگري، عقالنيت، سخت كوشي،  عبوديت، عدالت اجتماعي، آزادي توأم با مس

قانون گرايي و علم گرايي.

نتيجه
تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه به تعبير مقام معظم رهبري در حكم ريل گذاري 
ــت. در اين الگو، خالف  ــت، در دهه چهارم انقالب يك ضرورت اجتناب ناپذير اس نظام اس
الگوهاي غربي، مسائلي از جمله بعد روحاني انسان و اينكه اين الگو خواستار تحقق حيات 
ــت، مطرح مى شود. اگر در طول تاريخ فالسفه  ــت كه در آن انسان خليفه خداس طيبه اس
ــن الگو مدينه فاضله  ــدف طراحي كرده اند اما در اي ــه فاضله را به عنوان ه ــي مدين بزرگ

وسيله اي است براي رسيدن انسان به كمال مطلوب كه همان مقام قرب الهي است 
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ضرورت تأملي درمباني الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
محمد مشكات*

چكيده
ايجاد و استمرار يك الگوي پيشرفت نوين در جهان امروز، وامدار تأمل جدي و مستمر در 
مباني آن، به ويژه در نسبت و تعيين مواضع با الگوهاي ديگر است. در اينجا هدف اين است 
كه ضرورت اين تأمل را از چند منظر دنبال كنيم؛ از منظرهاي جهاني شدن، خلوص الگو 
از التقاط، الگو بودن الگو، اسالميت، ايرانيت و مفهوم پيشرفت. به تناسب اسالميت، ناگزير 
از تأملي در باب علوم انساني مي شويم. همچنين در خالل بحث راهكارهايي عملي براي 
ــازي علوم انساني، به عنوان مهم ترين منبع  ــالمي س تدوين الگو و مباني آن و نيز براي اس

تدوين الگو، ارائه شده است.
كليد واژه ها: جهاني شدن، اسالميت، ايرانيت، علوم انساني، پيشرفت

ضرورت تأملي در مباني الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را از چند منظر دنبال مي كنيم:
 1 - ضرورت از منظر جهاني شدن

ــو مورد توجه پژوهشگران امور بين الملل و  ــت كه از يك س ــدن1 فرايندي اس    جهاني ش
سياست است و از سوي ديگر نظر به اينكه ماهيت اقتصادي نيز دارد از جنبه اقتصادي هم 
مورد مطالعه قرار مي گيرد كه بر اين اساس مقصود از آن فراگير شدن نظام اقتصاد بازار يا 
به عبارت ديگر كيفيت اصلي سرمايه داري ليبرال است. بدين سان اين واژه همانند معادل 

Email: mohammad.meshkat@yahoo.com  ،استاديار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان .*
1. Globalization
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فرانسوي اش1 مفهومي سياسي-اقتصادي دارد. 

الگوي اقتصاد بازار از دهه 80 م از مرزهاي كشورهاي صنعتي گذشته و به كشورهاي اروپاي 
شرقي، آسيايي، آفريقا و آمريكاي التين رسيده و تقريبا الگوي اصلي اكثر كشورهاي جهان 
شده است. اين الگوي اقتصادي داراي مولفه هايي است كه هرچند درمواردي (مانند كاهش 
ــالمي ايراني پيشرفت  ــويق رقابت فردي) مي تواند با الگوي اس نقش دولت در اقتصاد وتش
سازگار باشد، اما بي شك درمواردي(مانند ترجيح بازار بر منافع فرد و جامعه و خلق حاجات 

مصنوعي وآسايش زدا)  به شدت ناسازگار و چالش برانگيز است.
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اگر درپژوهشي جامع ومانع،  به لحاظ فلسفه اقتصاِد مستنبط 
ــالمي و نيز مباني  اسالمي،  نسبت خود را با الگويي كه به عمد يا به  ــفه اس و مبتني بر فلس
اقتضاي طبع (علي قولين) ،خواهان جهاني شدن است تدوين و تعريف نكند، بايد منتظر باشد 
تا خود را عنقريب در دامان آن الگو ببيند كه در چنان وضعيتي در دو بحران ومشكل بزرگ 
ــت بحران هاي ناشي از ذات سرمايه داري افراطي غرب يعني ليبراليسم  واقع مي شود: نخس
ــي از ناسازگاري هاي ساختارهاي خاص جامعه ايراني كه به  اقتصادي و دوم بحران هاي ناش

لحاظ  اسالميت و ايرانيت خود همراهي وهمخواني الزم را با مباني آن اقتصاد ندارد.
اما جهاني شدن  عالوه بر اقتصاد اضالع ديگري نيز دارد، زيرا سرمايه داري ليبرال غرب فقط 
يك الگوي اقتصادي نيست، بلكه در ذات خود پديده اي چند وجهي است كه دركوتاه ترين 
ــايد بتوان آن را يك نظام سياسي-اجتماعي چند جانبه خواند. بنابر اين پديده اي  تعبير ش
ــت كه مي خواهد در عرصه  اجتماعي از جمله سياست، ملل ديگر را  به  جهاني در كار اس
عمد يا به اقتضاي طبع خود فروبلعد. فرانسيس فوكوياما، جهاني شدن  دموكراسي ليبرال 
ــمارد (fukuyama 1989: 4). وي همچنين از  ــري مي ش را آخرين صورت حكومت بش
ــي سخن مي راند كه خود را بر همه جوامع بشري  فرايندي بنيادي به نام ليبرال دموكراس

.(Fukuyama 1992:48) تحميل مي كند
ــرفت بايد بر مبناي پژوهشي دقيق در زمينه فلسفه  ــالمي ايراني پيش همچنين الگوي اس
ــي را با اسالم روشن سازد.  ــِت مستنبط  و مبتني بر مبناي اسالم، نسبت دموكراس سياس
دراين الگو بايد مفهوم آزادي و نسبت آن با عدالت  و نيز نسبت مردم وخدا  وكليه مولفه هاي 
دموكراسي به دقت تعريف شده، نشان داده شود كه دشواري هاي موجود بر سر راه دموكراسي 
ــنت اسالمي چه راه حلي مي يابد،2 و گر نه خأل پاسخ  در اين الگو  ــنت ليبرال،  در س در س

1. Mondialisation
2. نگاه كنيد به  مقاله آسيب شناسي دموكراسي و نيز منابع، مباني ومولفه هاي مردم ساالري ديني، 
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را انديشه ليبرال پر خواهد كرد، چنانكه در مقطعي نسبتا طوالني از ساختارهاي جمهوري 
اسالمي ايران  دولتي ليبرال بيرون تراويد، در حالي كه تاريخ ليبرال دموكراسي غرب نشان 

نمي دهد كه از ساختارهاي ليبرال، دولتي اسالمي بر آمده باشد. 
ــم به اقتضاي جنبه  ــت ليبرال خويش و ه ــدن، هم به موجب سرش ــا پديده جهاني ش ام
ــد. آنتوني گيدنز  ــت عاري باش اقتصادي اش نمي تواند از ضلع ديگري كه همانا فرهنگ اس
بعد از ترسيم چهار ضلع جهاني شدن( سامان نظامي جهاني، اقتصاد سرمايه داري جهاني، 
تقسيم كار بين المللي و نظام دولت ملي ) مي گويد : اين تفسير ما را به جنبه بعدي و كامال 
ــدن مي كشاند، اين  جنبه را كه در پشت هر يك از بعدهاي گوناگون  بنيادي تر جهاني ش
ــدن فرهنگي ناميد (گيدنز،1388: 85-93).  ــده قرار دارد مي توان جهاني ش نهادي ياد ش
امروز كسي نمي تواند انكار كند كه اين فرهنگ ليبرال با ارزش هاي خود چونان مهاجمي 
جهاني به سرعت فرهنگ ها و ارزشهاي ملل توسعه نيافته را تبديل و استحاله مي كند و يا 

به عبارتي در آن جوامع، دوگانگي ارزشي و بحران پديد مي آورد.
اگر قرار است الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ماندگار باشد بايد در ضلع فرهنگ نيز به موازات 
ساير اضالع آنچنان الگويي ترسيم و تعريف كرده باشد كه نه تنها دربطن فرهنگ ليبرال 
هضم نشود، بلكه به موجب الگو بودن، خود رقيبي جهان گستر به شمار آيد. در اينجاست 
ــت در جامعه ما كساني به نام مهندسان فرهنگ تربيت شوند  ــد الزم اس كه به نظر مي رس
تا هماره دراين زمينه ايفاء نقش كنند. البته مقصود از اين واژه چيزي جداي از مهندسي 
ــت كه آن هم در اين پيشنهاد الزم ولي در مرتبه عملياتي قرار دارد. همچنين  فرهنگي اس
به نظر مي رسد به لحاظ ركن دين در فرهنگ ما، وجود كساني  به نام مهندسان فكر ديني 
ــه واژه به همراه دروس الزم براي تربيت آنها  ــت. تعريف دقيق وتفصيلي اين س نيز الزم اس
كاري است كه در مقامي مستقل انجام گرفته است.1 البته تا پيش از تربيت چنين افرادي، 
ضرورت مورد بحث، يعني ضلع فرهنگ در پديده جهاني شدن، ايجاب مي كند تا افرادي با 
تأملى جامع و مانع در مباني فلسفي وديني ضلع فرهنگ در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت    
آن را تدوين كنند، زيرا آنچه راه نفوذ پديده جهاني شدن را درضلع فرهنگ، همچنانكه در 
ساير اضالع، مي بندد، ظهور رقيب قدرتمند است، چرا كه آنچه مي تواند تفكر را چاره كند 
صرفا تفكر است، و اگر تفكر، قابل دفاع و قدرتمند نباشد، انديشه باطل جوالنگاه مى يابد و 

از هيچ راهي نمي توان آن  را از جامعه دور ساخت. 
جهاني شدن را مي توان و بايد از منظر تشديد روابط اجتماعي جهاني نيز نظر كرد. همان 

1. نگاه كنيد به پرديس الهيات ،معارف وعلوم اجتماعي ،دانشگاه اصفهان. 
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ــد مي دهد كه هر رويداد  ــاي مكاني  دور از هم را چنان به هم پيون ــي كه موقعيت ه روابط
ــكل مي گيرد و  ــنگ ها با آن فاصله دارند ش محلي، تحت تاثير رويدادهاي ديگري كه فرس
ــهر رخ مي دهد، مي تواند تحت تاثيرعواملي مانند عملكرد  بر عكس. آنچه در يك محله ش
ــيار دور از آن محله  ــكل گيرد، عواملي كه از فاصله بس ــاي پولي وكااليي جهاني ش بازاره

شهري عمل مي كنند. 
بر اساس آنچه گفته شد يقين حاصل مي شود كه اگر فرضا پديده اي به نام جهاني شدن 
وجود نداشت، عدم الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ويا وجود چنين الگويي بدون پي ريزي 
نيكوي مباني آن تنها زيانش احيانا حركت هاي تناقض آميز در كشور بود، اما با وجود پديده 
جهاني شدن، اين ضايعه كوچك ترين زيان متصور است وخسارت بزرگ تر، زوال و استحاله 
درفرآيند و ديالكتيك جهاني است، جهاني كه به سرعت كوچك مي شود وبه همان ميزان 
كه سرعت كوچك شدن آن شدت مي گيرد، سرعت چنان استحاله اي نيز بيشتر و ناباورانه 

تر خواهد بود.

 2 - ضرورت تأملي از منظر خلوص الگو از التقاط
اينك كه از رهگذر تجارب گذشته، ضرورت تدوين الگوي پيشرفت ملموس شده است، در 
يك نگاه آسيب شناسانه مي توان بزرگ ترين آسيب وخطر را عبارت از اين دانست كه  در 
مسير تدوين اين الگو بيشترين تاكيد و همت بر تدوين  الگو مستقر گردد تا بر تأملي در 
ــك به هر نسبت كه از تأملي در مباني ديني وفلسفي اين الگوكاسته شود  مباني آن. بي ش
ــود كه بي قراري اش را در  ــروب مي ش ــبت از مباني همان پديده اي مش الگو  به همان نس

جهاني ساختن خود در بحث فوق از وجوه مختلف دانستيم.

 3- ضرورت تأملي از منظر الگو بودن الگو
تأمالتي از آن دست كه در بحث جهاني شدن گذشت،  ضرورت تأملي در مباني  پيشرفت را 
با عطف توجه به الگو بودن الگو آشكار مي سازد، زيرا وقتي در برابر الگوي اقتصاد، سياست، 
فرهنگ وجامعه ليبرال سخن از الگوي جديدي گفته مي شود، انتظار مي رود كه با پديده 
اي« ديگر» مواجه شويم و « ديگر» بودن يك پديده بر تعيين نسبت دقيق مباني دو پديده 
ــت، تا آنگاه بر اساس آن تعيين نسبت، مرز بندي امكان پذير شود، و بر اساس  متوقف اس
آن مرزبندي، ترسيم روشن مباني انجام پذيرد. در چنين صورتي، هم سخن گفتن از الگوي 

نوين معنا مى يابد و هم راه براي تدوين رو بنا هموار مي شود.
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 4- ضرورت تأملي از منظر اسالميت الگو (و راهكار تأمل)
اسالميت الگوي پيشرفت نيز درگرو تأملي در مباني اين الگوست. هشدارهاي برآمده ازبحث  

جهاني شدن نيز دراينجا ضرورت تأملي را مضاعف مي كند.
 با گذشت سه دهه از عمر انقالبي كه با ظرفيت اسالم حدوث و استمرار يافته است، هنوز 
ــاختارها صورت نپذيرفته است و الگوي پيشرفت مي خواهد اولين گام  انقالبي جامع در س
ــتمداد از عالمان اقتصاد، علوم اجتماعي، علوم  ــي را بردارد. اما چگونه؟ آيا بدون اس اساس
ــتوارند يا فاقد هرگونه مبنايند؟  ــي و مانند آن مي توان؟ اما آيا اين علوم برمباني اس سياس
بي شك واجد مباني اند و مباني اين علوم نيز براي موافق ومخالف شناخته شده هستند. در 

اينجاست كه باز هم به بحث علوم انساني و لزوم تحول در مباني آن برمي خوريم. 
چه بايد كرد؟ آيا بايد تا زمان ظهور علوم انساني مورد نظر كار و بار تدوين الگوي اسالمي ايراني 
را بر زمين نهاد؟ دراين صورت ممكن است تا قافله چنان علومي از راه برسد، تلفات، دسائس 
رنگين سياسي و آشفتگي فرهنگي آنچنان نفس گير شود كه زمين و زماني براي چنين مطالبه 

اي بر جاي نماند. به نظر مي رسد چاره در راهي است ميانه؛ ميانه تثبيت و تعطيل.
ــت  ــرفت و تأملي در مباني آن اين اس ــنهاد  در خصوص تدوين الگوي پيش توضيح پيش
ــامان  ــايي وگرد آوري وس كه اوال گروهي فعال با روحيه تتبع و گر دآوري، متصدي شناس
ــاني مورد نظر  ــوند كه تا كنون در زمينه توليد علوم انس دهي قطره قطره پژوهش هايي ش
ــت؛ چه در دوره انقالب وچه در دوره پيش از آن وخواه در ايران يا خواه در  ــده اس انجام ش
سايركشورهاي اسالمي. چنين حركتي نه پژوهشگران مولد مي طلبد ونه زمان نامعلومي را 
مصروف مي سازد، تنها سازماندهي وصرف بودجه الزم دارد. آنچه از اين نقطه به بعد اهميت 
ــت، يك پيشنهاد مي تواند اين باشد كه يك گروه پژوهشگر در  دارد چگونگي انجام كار اس
ــان را در قالب مقاله هاي كوتاه به دبيرخانه  ــار آن گروهِ گرد آورنده، محصوالت تتبع آن كن
ــت كه اين كار براي اين دو گروه   ــت ارائه كند. اما آنچه در اينجا اهميت دارد اين اس نشس
به هيچوجه كار جنبي نباشد، بلكه اين دو گروه به طور تمام وقت و شبانه روزي در خدمت 
ــند. حاصل كار اين دو گروه، جمع آوري(جذب) و مصرف (هضم) قطره قطره  اين كار باش
ــه و كنار عرصه تحقيق بر جاي مانده و يا تدريجا به عرصه مي  ــت كه در گوش آثاري اس
ــته از  دانش آموختگان حوزه ودانشگاه در حد  آيد. بهترين نيروها براي اين دو كار آن دس
دكترا هستند كه براي يكي از اين دو كار مناسب تشخيص داده شوند. ثانيا گروهي ديگر با 
روحيه تجسس و اكتشاف صرفا به دنبال شناسايي افرادي باشند كه توانايي بالفعل و بالقوه 
براي تدوين الگو و بويژه تحقيق و تثبيت مباني مورد نياز درالگو را دارا باشند. حاصل اين 
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ــتادان وصاحبنظراني هستند كه طي مقاالت كوتاه، راه تدوين الگو  اكتشاف وتجسس، اس
را هموار مي سازند. به نظرمي رسد اين همين كاري است كه اينك دراين نشست ها دنبال 
ــود. ثالثا پيشنهاد مي شود« كارگروهي» ويژه در دبيرخانه تشكيل شود كه  از يكسو  مي ش
ــد و از سوي ديگر چشمي بر زمينه هاي  ــم بر خروجي هاي دو بند گذشته داشته باش چش
پژوهش مورد نياز و از ديگر سوي پيوسته براي تامين آن زمينه ها وارد قرارداد پژوهشي با 

موسسات، پژوهشكده ها و يا حتي افراد متخصص شود.
نكته مهم ديگر اين است كه تمام اين تالش ها توسط جمعي از دانشمندان و تحت مديريتي 
واحد، رهبري وسازماندهي شود، مديريتي كه اين امر خطير، كار دوم و فرعي وي نباشد، 

بلكه موكداً تمام وقت، وقف آن باشد.
ــالمي به راه افتد بايد  ــاني اس ــتاوردي تا آن گاه كه كاروان فراگيرعلوم انس اما هرگونه دس
ــتعجالي واستعالجي به شمار آيد. بديهي است به موازات رشد علوم انساني بومي شده،  اس

سند الگو نيز جرح و تعديل خواهد يافت. 
ــردش كارها نياز ما به  ــالمي در گ ــت كه در نظام اس ــه مي بينيم اين اولين بار نيس چنانك
ــاني وتحول آنها گره مي خورد، همچنانكه اگر از بانكداري اسالمي، اسالمي شدن  علوم انس
دانشگاه ها، اقتصاد اسالمي، دموكراسي مبتني بر اسالم، حقوق زنان، سينما و هنر مبتني 
بر اسالم و مانند آن نيز سخن مي رود، چنين احساسي  پديد مي آيد. پس به تناسب بحث 

جاري ( هر چند به نيتي فراگير) چند نكته در باب اين علوم اظهار مي شود:
ــاني  ــفه غرب و دانش آموختگان علوم انس ــت عده اي از متعاطيان فلس الف – ممكن اس
ــالمي» به علوم انساني شگفت زده شوند، و در مفهوم  ــبت به افزايش قيد «اس متداول، نس
ــد به ضرورتش) ترديد كنند، به طور مثال مي گويند:  اين واژه و يا در امكان آن (تا چه رس
ــم وبنيانگذار جامعه شناسي است، شما چگونه مي خواهيد  ــت كنت پدر پوزيتيويس آگوس
علمي را كه از پدري ضد الهيات به وجود آمده است بر الهيات بنا كنيد؟ بهترين راه براي 
ــگفتي اين افراد دين است كه دانش و تأملي خود را در همان تخصص مورد ادعاي  رفع ش
ــاني غرب، افزايش دهند. به اين نمونه ها توجه كنيد:  ــفه و علوم انس خويش، يعني در فلس
ــتاين متقدم، و البته به صورت گزينشي، تغذيه  ــت هاي حلقه وين، از ويتگنش پوزيتيويس
ــترول،1383: 102-90 ) اما  ويتگنشتاين متاخر مطلقاً هيچ نسبتي با آنها  مي كردند( اس
ندارد و بلكه به گفته كارناپ، وي از سال 1929 ارتباط خويش را با كارناپ و ساير اعضاي 
حلقه وين در مخالفت با آنها قطع كرده است( همان، 122)؛ همچنانكه حلقه وين و همه 
ــازگار نمي دانند؛ زيرا آنها در  ــت هاي ديگر هم خود را با ويتگنشتاين متاخر س پوزيتيويس
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انديشه زبان علمي به عنوان زباني خنثي بودند اما ويتگنشتاين در انديشه بازي هاي زباني، 
كه كامًال زبان را غير خنثي مي ديد، بود. بنابراين پوزيتيويسم و ويتگنشتاين متاخر در دو 
قطب كامًال متعارض قرار مي گيرند. اينك چگونه است كه برخي از فيلسوفان اجتماعي در 
غرب مانند پيتر وينچ در كتاب ايده علم اجتماعي (winch 1958 ) در صدد بر مي آيند 
كه علوم اجتماعي و از جمله جامعه شناسي را از آغوش پدر پوزيتيويستش بيرون كشيده 
و در آغوش ضد پوزيتيويستي جدي به نام ويتگنشتاين متاخر در افكنند؟ چرا آنان كه چند 

دفتري از تفكر غربي از بر كرده اند در اينجا لبخند عالمانه و استهزا بر لب نمي آورند؟!  
نمونه ديگر انسان شناس نامدار آمريكايي، كليفورد گيرتز است كه بحث هايش هم در زمينه 
مباحث روش شناختي در علوم اجتماعي و مشخصاً انسان شناسي ونيز فلسفه علوم اجتماعي 
بسيار تاثير گذار بوده است. وي با تاثيري كه از آثار هيدگر، گادامر و ريكور گرفته است پيوندي 
ــان شناسي و فلسفه به وجود آورده است. به راستي آنان كه از امكان (تا  عميق و پويا بين انس
ــوم از مبنايي به مبناي ديگر در اعجابند در برابر  ــد ضرورِت ) تحول و جا به جايي عل چه رس
ــخني دارند؟ اينك اگر در ديار ما هم فيلسوفاني اجتماعي پديدار شوند  اين حركت ها چه س
كه بخواهند علوم اجتماعي وانساني را بر مباني فيلسوفي شرقي مثًال يكي از شخصيت هاي 
مكتب اصفهان،تهران،سبزوار،شيراز،قم ومانند آن باز خواني كنند، چه ايرادي دارد؟ مگر آنكه 

به دليل خود باختگي يا بر اساس منطقه جغرافيايي، حكم عدم جواز صادر كنيم. 
نمونه ديگر مباحث جديد جامعه شناسان معرفت است كه اساساً نه مباني ثابتي براي علوم 
انساني قائلند و نه حتي براي علوم تجربي و مباني علوم را در جامعه و فرهنگ موجود در 
آن جستجو مي كنند. اين نظريه جديد كه از ماكس شلر و كارل مانهايم  درقرن 20 آغاز 
ــت و اينك گروهي به نام جامعه شناسان معرفت را به خود اختصاص داده است،  ــده اس ش
ديدگاه ما نيست، اما اگر فرضاً اين جديدترين ديدگاه را كه  در مقام نسِخ شناخت شناسي 
پوزيتيويستي، كانتي و بسياري از ديدگاه هاي فيلسوفان علم ظاهر شده است بپذيريم، چه 
مي شود؟ جالب است، نتيجه آن است كه به جواز تدوين علوم انساني اسالمي قائل نشويم، 
ــيم، زيرا فرض اين است كه ما جديدترين  بلكه به حتميت و وجوب وضرورت آن قائل باش
نظريه غربي را در باب توجيه شناخت پذيرفته ايم و به موجب آن قائل گشته ايم كه علوم 
آنگاه علم محسوب مي شوند كه داراي مباني باشند و مباني هم صرفاً در جامعه و فرهنگ 

موجود معنا يافته و قابل جستجو هستند.
ــت كه هرچند اين نمونه ها  ــالمي نمونه هاي درس آموزي هس ــخ انقالب اس ب –  در تاري
ــن اين علوم الهام  ــا مي تواند براي توفيق در تدوي ــت ام مربوط به موضوعات ديگري اس
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ــته اي، سلول هاي بنيادين  و...  كه بسياري  ــد؛ مانند  دفاع مقدس، انرژي هس بخش باش
از اين پيشرفت ها غير قابل باور بوده اند. نكته مهم در اينجا اين است كه جهش در علوم 
ــاني اسالمي امكان پذير است مشروط به آنكه قواعد پيشرفت در آن نمونه هاي درس  انس
ــود. به طور مثال يكي از عوامل پيروزي در  ــف و در مورد علوم انساني عملي ش آموز كش
ــاختارهاي موروث از نظام گذشته بسنده نشد، همچنان كه  دفاع مقدس اين بود كه به س
ــه كن نيز نگرديد. ارتش مورد اصالح قرار گرفت و در  ــاختارهاي موروث و موجود ريش س
ــد و بسيج نيز با پايگاه هايي  ــكيل شد و حتي به آن نيز اكتفا نش ــپاه نيز تش عين حال س
ــه و محله نقش آفرين بود پديد آمد. نتيجه، خلِق معجزه دفاع  ــجد و مدرس كه در هر مس
ــاختار اجتماعي1 به روابط و مناسبات تقريباً ثابت و پايداري مي گويند كه  مقدس بود. س
ــتركي از هنجارها و  ــان افراد يا گروههاي اجتماعي يك جامعه كه تحت مجموعه مش مي
ارزش هاي فرهنگي گرد آمده اند، برقرار باشد. يكي از عناصر مهم در ساختارهاي اجتماعي 
ــي از ارزش ها، هنجارها،  ــاي اجتماعي2 مجموعه ثابت ــتند. نهاده نهادهاي اجتماعي هس
ــتند كه حول محور يك نياز اجتماعي حياتي به وجود  پايگاه ها، نقش ها و گروه هايي هس
ــت كه اهميت نهادهاي اجتماعي به عنوان مهم ترين عامل ساختارهاي  مي آيند. اينجا اس
اجتماعي رخ مي نمايد، چرا كه جامعه نيز مانند موجودات اندام وار مرگ و زندگي دارد و 
ــتند بايد نيازهاي حياتي خاص خود را تامين كنند و آنچه  جوامعي كه طالب زندگي هس
نيازهاي حياتي اجتماعي را بر آورده مي سازد نهادهاي اجتماعي اند. پس ضرورت و اهميت 
ــيس نهادهاي اجتماعي مورد نياز ثانياً، اهميت  اصالحات در نهادهاي اجتماعي اوالً، وتاس
ــور و نظام  ــاع مقدس نياز جامعه حفظ تماميت كش ــت. در دوران دف ــرگ و زندگي اس م
اسالمي بود، نهادهاي اجتماعي موجود يعني ارتش دستخوش اصالحات شدند و نهادهاي 
الزم ديگر يعني سپاه و بسيج نيز پديد آمدند؛ و البته همه اينها نيز تحت فرماندهي واحد 
عمل كردند. اما اينك كه نيازهاي حياتي جامعه ما جاي تا جاي به علوم انساني بومي شده 
ــاختارهاي اجتماعي  مربوط، تحول مناسب يافته است؟ يعني آيا روابط  ــت چه؟ آيا س اس
و مناسباِت تقريباً پايداري ميان افراد و گروه هاي اجتماعي مرتبط با علوم انساني (حوزه، 
دانشگاه و مراكز پژوهشي)، تحت مجموعه ارزش ها، هنجارها و اهداف اسالمي برقرار شده 
است؟ و پرسش مهم تر اينكه آيا نهادهاي مرتبط با علوم انساني به عنوان مهمترين عنصر 
ــاختارهاي اجتماعي الزم براي تامين و توليد علوم انساني اسالمي خلق شده است؟ آيا  س

1. social structure
2. social institution
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نهادهاي موروث و موجود، خود را براي تامين نيازهاي حياتي جامعه در زمينه علوم انساني 
ــت بايد اين بار نيز منتظر خلق معجزه  ــخ مثبت اس ــازي و اصالح كرده اند؟ اگر پاس بازس
ــت كه جامعه ما در  ــخ اين اس اي ديگر در تاريخ اين انقالب بود و معناي منفي بودن پاس
عرصه هرگونه حركِت گره خورده با علوم انساني، نيازهاي اساسي خود را بر آورده نمي بيند 
كه اين به معناي مرگ و اضمحالل است. حاصل آنكه قواعد و رموز دفاع مقدس كه همانا 
ــاختارهاي موجود براي تامين نيازهاي  ــب در كنار باز سازي س ــاختارهاي مناس خلق س

حياتي جامعه است مورد نيازعلوم انساني است.
ــته اي و سلول هاي  ــي را مي آموزد در موضوع انرژي هس نمونه هاي ديگر كه چنين درس
بنيادين و مانند آن يافت مي شود.  در همه اين موارد اگر جامعه ما به انتظار ساختارهاي 
موجود مي ماند و نيز ساختارهاي موجود را در جهت تامين نيازهاي حياتي خاص بازسازي 

نمي كرد، هيچ جهش يا حركتي خلق نمي شد.
نكته اساسي در اينجا اين است كه چنين رويدادي هرگز پديد نمي آيد مگر آنكه رستاخيزي 
سراسري در كشور براي دو امر خطيِرخلق و اصالح ساختارها پديد آيد وچنين رستاخيزي 
پديد نمي آيد، مگر آنكه نفخه احياء و ابقاي آن از رفيع ترين مقام و البته با ساز و كار مناسب 

خود سرچشمه دائمي گيرد، زيرا هر انقالبي رهبري واحد ومتمركز مي طلبد.
ــرايط ويژه را  ــده اي براي پديده ديگر بايد تفاوت ها و ش ــت قواعِد پدي ج– البته در كاربس
لحاظ كرد. از جمله تفاوت ها، تفاوت در سرعت است كه از تفاوت در موضوع و روش ناشي 
ــان و ناكافي بودن روشهاي معمول در علوم تجربي براي علوم  ــود. پيچيده بودن انس مي ش
ــد اين علوم مي كاهد. علوم انساني در غرب تدريجا در طي دو يا سه  ــاني از سرعت رش انس
ــت، هر چند ممكن است وفور نظريه ها و راه هاي طي شده در غرب  ــَده شكل گرفته اس س
(صرف نظر از درستي و نادرستي )  باعث شود كه سرعت نو آوري و توليد نظريه هاي جديد 
در جامعه ما  بسي بيشتر باشد، اما حتي در چنين فرضي سرعت رشد درعلوم انساني بعيد 
ــد. بنابراين دراينجا، هم كار مضاعف الزم است  است همانند جهش ها درعلوم تجربي باش
ــتابزدگي در اينجا آفت است. به عبارت ديگر توجه به تفاوت ها از  و هم صبر و بردباري. ش
ــطح انتظارات رادر قبال هزينه هاي زماني و مالي  ــو دامنه وظائف و از سوي ديگر س يك س

تغيير مي دهد.

5– ضرورت تأملي معطوف به مفهوم پيشرفت 
ــازد، زيرا نظريه  ــرفت در دنياي امروز مولفه هاي خاصي را به ذهن متبادر مي س واژه پيش
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پردازان غربي براي آن مولفه هاي خاصي تعريف كرده اند(پوالرد، 1354: 21-15).  الگوي 
اسالمي ايراني بايد ضمن كاويدن زواياي آن، نسبت وموضع دقيق خود را با مولفه هاي آن 

روشن سازد. شايد بتوان گفت مهم ترين موضع براي تأملي اينجاست. 

6  – ضرورت تأملي معطوف به ايرانيت
ايرانيت هم عالوه بر آنچه در نشست نخست گفته شد، تأمالت كليدي و بنيادي مهمي دارد.
اتمام مجال و محدوديت مقال، تأملي در دو عنوان اخير را به فرصت ديگر موكول مي سازد.

نتيجه
ــي گرفتيم. ضرورت تأملي از  ــرفت را از چند منظر پ ــرورت تأملي در مباني الگوي پيش ض
ــكار مي شود كه ما در خأل، دست به كار تدوين الگوي  ــدن از آن جهت آش منظر جهاني ش
پيشرفت نمي زنيم، بلكه ما  در محاصره و هجوم انديشه هاي سياسي، اقتصادي وفرهنگي اي 
قرار داريم كه خواهان يكدست سازي جهان و غلبه مطلق بر تفكر ملل ديگرند. در چنين 
شرايطي تنها ضامن خالصي از چنين اراده اي، تأملي جدي و مستمر در مباني دو الگو(ي 
ــالم) و تعيين دقيق نسبت آن دو با هم، جهت مرزبندي شفاف است. اگر پديده  غرب واس
جهاني شدن وجود نمي داشت، ضرورت تأملي در مباني الگوي پيشرفت صرفاً از آن جهت 
ــور احياناً  ــود كه بدون تأملي در مباني، تدوين الگو ودر نتيجه حركت هاي جاري در كش ب
ــدن، عدم تأملي در مباني، استحاله در  ــد؛ اما با وجود پديده جهاني ش تناقض آميز مي ش
ــدن را نيز در پي دارد. ضرورت تأملي در مباني  به منظور خلوص الگو و  فرايند جهاني ش
الگو بودن الگو نيز از همين منظر اهميت يافت. ضرورت تأملي در مباني از حيث تضمين 
اسالميت الگو، ما را به بحث علوم انساني و راهكاري در اين باب كشاند. راهكاري استعجالي 
و استعالجي  جداي از بحث علوم انساني نيز براي تضمين بعد اسالميت الگو پيشنهاد شد. 
ــرفت وعنصر ايرانيت را به فرصت ديگر وانهاد. بي شك  اتمام مجال، تأملي در مفهوم پيش

بخشي از مهم ترين تأمالت در ذيل همين دو مفهوم جاي دارد.
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گامى به سوى تدوين الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
غالمرضا مصباحى مقدم*

مقدمه: ضرورت تدوين الگو
ــالمى، جهان هدفدار است، انسان نيز بر اساس حكمت الهى و  ــاس مبانى مكتب اس بر اس
براى هدفى متعالى آفريده شده است. امروزه جوامع پيشرفته براى خويش اهدافى ترسيم 
كرده اند و همة همت خود را براى دستيابى به آن به كار گرفته اند. بحث هاى توسعه همين 

هدف را دنبال مي كنند.
نبود يك الگو براى حركت رو به جلو موجب سردرگمى و تغيير جهت هر از چندى است و بر 
اساس تأثير فكرى اين و آن جهت گيرى ها عوض مى شود. نبود الگو موجب اتالف امكانات 

مادى و معنوى جامعه و تقليد وپيروى چشم بسته از ديگران مى شود.

مفهوم الگو
الگو، تصويرى كالن و جامع از يك نمونه ايده آل، البته قابل دست يافتن (جامعه مطلوب) 
ــى ها و خطوط درشت و نقشه راه  ــت. الگو بايد حاوى مبانى، اهداف، راهبردها، خط مش اس

باشد.

مفهوم پيشرفت
ــازگار با مبانى و  ــت، نه وارداتى، و بار معنايى ناس ــرفت اوالً: بومى و قابل فهم اس واژه پيش

*. دانشيار دانشگاه امام صادق «ع»
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ارزش هاى اسالمى را ندارد. ثانياً: توسعه مفهومى ايستا و پيشرفت مفهومى پويا دارد. توسعه 

به يك وضعيت مطلوب گفته مى شود، پيشرفت به حركت رو به هدف گفته مى شود.

اسالمى بودن الگو
ــه (جهان بينى) اهداف ميانى و نهايى، ارزش ها و  ــالمى بودن الگو ناظر به مبانى انديش اس

روش ها است كه از اسالم مايه مى گيرد.

مفهوم ايرانى بودن الگو
ايران به عنوان يك كشور داراى سرزمينى پهناور با تاريخى كهن و مردمى با ضريب هوشى 
ــمال  ــر از ميانگين جهانى، از نظر جغرافيايى داراى آب و هوايى متنوع، با دو درياى ش باالت
ــتقل، با سابقة  ــانى داراى زبان مس و جنوب، برخوردار از ذخاير عظيم گاز و نفت، از نظر انس
طوالنى در تأثير گذارى بر فرهنگ و زبان منطقه اى وسيع از خاورميانه و شبه قاره هند است.

پس از پيروزى انقالب اسالمى، ملتى يكپارچه با تنوع قومى و مذهبى، پر اميد و نشاط كه 
ــته است جنگ طوالنى هشت ساله و كودتا، تحريم و توطئه هاى جنگ نرم را پشت  توانس
سر بگذارد و با وجود فرصت ها و تهديد هاى مهم و دوستانى بسيار در جهان و دشمنانى پر 

كار و پر فريب و رقبايى مهم در منطقه، بر منطقه تأثير عميق داشته باشد.
طراحان الگو بايد اين ويژگى ها را در الگو مد نظر قرار دهند، از اين رو الگو بومى مى شود. 

به عالوه، طراحان الگو نخبگان ايرانى هستند.
هر ملتى بخواهد از اين الگو سرمشق بگيرد، بايد ويژگى هاى جغرافيايى، انسانى، سياسى، 

اقتصادى، فرهنگى و فرصت ها و تهديدهاى خود را در اصالح الگو مد نظر قرار دهد.
از واژه «ايرانى» نبايد برداشت نادرست كرد و آن را به معناى «مكتب» تلقى كرد، زيرا اوالً 
ــعار امام رضوان اهللا عليه بوده، ناسازگارى جدى دارد و  ــالم ناب محمدى (ص) كه ش با اس
ــود، ثانياً: چنين برداشتى موجب جدايى انقالب اسالمى از ساير  نوعى التقاط تلقى مى ش

ملت هاى جهان اسالم و آغاز شكست انقالب اسالمى خواهد شد.

مبانى نظرى الگوى پيشرفت
با توجه به اينكه الگوى پيشرفت بايد بر اساس مكتب اسالم تدوين شود، بايد مبانى نظرى 

را از فلسفه، كالم، شناخت شناسى و انسان شناسى اسالم گرفت.
بر اساس فلسفة اسالمى، هستى مركب از عالم فيزيك و عالم متافيزيك است و پديده هاى 
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مادى، آفريده قدرتى فراتر از طبيعت مادى است.
بر اساس كالم اسالمى، جهان مخلوق خداوند قادر يكتا است كه عالوه بر آفرينش جهان و 
انسان، هدايت و مديريت آن را در دست خويش دارد. جهان از دو بخش پيدا (عالم شهادت) 
و ناپيدا (عالم غيب) تشكيل شده است، بخش پيداى آن با حواس ظاهرى و تعقل و تفكر 
انديشمندان قابل شناخت است، اما بخش ناپيداى جهان جز از طريق وحى خدا به پيامبران 

قابل شناخت نيست.
ــتى به وجود اوست، جهان ماهيت از اويى به  ــتى است و قوام همة هس خداوند محور هس
ــوى اويى دارد. فرمان هاى الهى هدايتگر انسان ها در زندگى است، اين هدايت از طريق  س
پيامبران به بشر رسيده و خداوند ناظر بر اعمال و نيات انسان ها است. عقل نيز حجت الهى 

است كه در درون انسانها نهاده شده است و منشأ درك و فهم و مسئوليت آنان است.
اين اعتقادات در برابر فلسفه «مادى» و نيز مكتب كالمى «دئيسم» قرار دارد كه اولى وجود 
ــان  خدا را انكار مى كند و دومى منكر ربوبيت خدا و تأثير و تدبير او در ادارة جهان و انس
است، به جاى خدا محورى، انسان را محور و مدار تعيين خير و شر، سود و زيان و سرنوشت 

انسان و او را موجودى مختار و آزاد از فرمان هاى الهى مى داند.
اعتقاد به چند بعدى بودن وجود انسان مانند بعد مادى و جسمانى، بعد معنوى و روحانى، 

بعد عاطفى و اخالقى و بعد غريزى و بعد عقالنى از ويژگى هاى دين اسالم است.
ــجود  ــان مخلوق ويژة خدا، خليفة او در زمين، حامل امانت الهى، مس ــالم، انس از نظر اس
فرشتگان و مأمور عمران و آبادانى زمين است، خداوند هر چه در آسمان ها و زمين است 
ــيد، ماه، ستارگان، درياها و نهرها و ... را براى او رام كرده و به  براى او آفريده، مانند خورش
او عقل و اختيار داده است و براى هدايت او انبياء و امامان را فرستاده است، او را به سوى 
كمال و تعالى و قرب خود فرا خوانده، ولى طى مسير كمال را به اختيار او نهاده و انسان را 

مسئول اعمال خويش شمرده است.
ــتگان مقرب فراتر رود،  ــتش او تكامل يابد و از فرش ــان مى تواند با معرفت خدا و پرس انس
ــت كردن به معرفت خدا و كج روى، از مرتبة حيوان نيز فروتر  همچنان كه مى تواند با پش

افتد و به هالكت دچار شود.
ــر را در زمين قرار داده و به انسان استعداد فكرى و بدنى  خداوند همة نيازهاى زندگى بش
ــت تا از اين نعمت ها  الزم را براى بهره بردارى از نعمت هاى فراوان نهفته در زمين داده اس

زندگى مطلوبى را براى خود فراهم سازد.
اين مبانى در برابر انديشة غربى است كه انسان را موجودى تك ساحتى و به خود وا نهاده 
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شده مى داند كه زندگى او با مرگ پايان مى پذيرد، محرك او غرائز اوست و جهت حركت 
را نيز اميال و غرائز او تعيين مى كند. انسان با استفاده از عقل ابزارى در صدد بيشينه كردن 

لذات دنيوى خويش است، نه مأمور خداست و نه در برابر او مسئول است.

اهداف تدوين الگو
 ــان بر مى انگيزد، نور اميد را در دل تقويت وجود الگوى مطلوب، آرمان خواهى را در انس

مى كند و شوق آفرين و برانگيزاننده است.
 وجود الگو، فاصلة وضع جارى با وضع مطلوب را نشان مى دهد، با مقايسة اين دو وضعيت

مى توان كاستى ها و خألها را مشخص كرد.
.وجود الگو امكان برنامه ريزى براى دست يافتن به آن را فراهم مى سازد

جامعيت الگو
الگوى مطلوب بايد به صورت نظام واره در آيد، اركان، اجزاء، اهداف، خطوط اصلى و ارتباط 
ــخص شود. ابعاد مختلف  ــبت به ديگرى بايد در آن مش بين آنها و تقدم و تأخر هر يك نس
مادى، معنوى، فردى و جمعى با رعايت مقتضيات زندگى دنيا و امكانات قابل دست يابى و 
رسيدن به سعادت آخرت با توجه به سخت افزار ها و نرم افزار هاى مورد نياز، در آن جمع 

باشند.

پيش بينى موانع
با توجه به اينكه دستيابى به الگوى مطلوب، يك حركت در خأل نيست، عالوه بر پيش بينى 
امكانات و لوازم مناسب اين حركت، بايد موانع داخلى و خارجى اين حركت نيز شناسايى 

شود تا براى رفع آنها اقدام به موقع صورت گيرد.

تدوين شاخص براى الگو
ــت، بايد اهداف و غايات الگو حتى در  ــنجش پيشرفت اس ــاخص براى امكان س تدوين ش
ابعاد غير مادى آن شاخص بندى شود، ناگزير بايد اهداف كيفى نيز به گونه اى تبديل به 
كمى شوند، همچون ايمان كه از كيفى ترين كيفيات است، ولى در آموزه هاى دينى درجه 
بندى شده است. براى تدوين شاخص بايد تعريف روشن و دقيقى از اهداف ارائه كرد. اين 

شاخص ها بايد از جامعيت برخوردار باشند.
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وجود شاخص ها امكان سنجش دقيق فاصله وضع حاضر با اهداف مطلوب را به خوبى فراهم 
مى سازد. استفاده از شاخص ها امكان سياست گذارى و برنامه ريزى براى دستيابى به اهداف 

به صورت هماهنگ و متوازن را پديد مى آورد.

فازبندى مراحل اجراء
با توجه به اينكه دستيابى به الگوى مطلوب، نياز به زمان طوالنى دارد، براى ايجاد انگيزه و 
اميد و شوق الزم، بايد متناسب با طول مدت آن را فازبندى كرد و براى هر مرحله، امكانات، 

فرصت ها، محدوديت ها و موانع را در نظر گرفت.
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بايستگي هاي روش شناختي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
 

سياوش نادري فارساني*

چكيده
به طور كلي فرايند توليد دانش علوم انساني اسالمي و نيز طراحي و تدوين الگوي اسالمي 
ايراني پيشرفت، به طور خاص دربرگيرنده بايستگي هاي روش شناختي مهمي است كه بدون 
توجه به آن، امكان حركت هدفمند، نظام مند سازنده و بنيادي در آن مسير بسيار ضعيف 
مي نمايد. بايستگي هاي روش شناختي دربرگيرنده فرايندي است مشتمل بر 10 اصل به هم 
ــت و هم معرف ساختار  ــته كه هم متضمن تعميق و اعتالي كمي و كيفي دانش اس پيوس
و ظرفي جامع نگر است كه درخور مظروفي همچون مؤلفه ها، عناصر و متغيرهاي اساسي 
توليد دانش و معرفت باشد. اصول مورد نظر در قالب فرايندي مشخص، نقطه عزيمت و نيز 
فرجام و غايت حركت را مشخص مي كند. بررسي وضع موجود كشور در عرصه توليد دانش 
ــاني از ميان ده اصل روش شناختي  ــت كه در عرصه توليد علوم انس مبين اين واقعيت اس
ــده است و ضروري است در مسير تدوين الگوي اسالمي  ــتر آنها غفلت ش موردنظر، از بيش
ــرفت، توجه شايسته و بايسته اي از جانب متوليان امر به اين اصول، هم در بعد  ايراني پيش

نظري و هم در عرصه هاي عملياتي، مديريتي و اجرايي صورت پذيرد.
ــالق، ارتقاي منزلت  ــگران خ ــت خالقيت، توجه همه جانبه به پژوهش ــا اين حال مديري ب
اجتماعي آنان و حذف بروكراسي غربي حاكم بر فرايند توليد علم، كه ما را قرباني استكبار 

معرفتي كرده از پيش نيازهاي اوليه اين حركت ميمون است.
www.iict.ac.ir  ،استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  .*
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مقدمه

روش شناسي، اصول و قواعد آن و پارادايم حاكم، معرف اساس و بنياد هر كدام از رشته ها 
و گرايش هاى مهم علمي، فلسفي، عرفاني و ديني در عرصه هاي نظري و قلمروهاي عملي 
است. از اين رو، بايستگي هاي روش شناختي جهان بيني ها، پارادايم هاي كالن، مكاتب فكري، 
نظريه ها، دكترين ها، الگوها و نظام هاي اجتماعي اعم از اقتصادي، سياسي، تربيتي، حقوقي، 
امنيتي، فرهنگي و الي غير از جايگاه ويژه و كليدي در حوزة مطالعات برخوردار است. در 
اين نگاه، مهم ترين و اصولي ترين گام در فرايند تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، توجه 
خاص به مباحث روش شناختي اين حوزه است. اصول روش شناختي از يك سو معرف منابع 
ــو روش گردآوري داده ها، تحليل اطالعات و استخراج نتايج را  ــت و از ديگر س معرفتي اس
در اختيار پژوهشگر قرار مي دهد. با اين حال، بيشتر روش شناسي هاي رايج در عرصه علوم 
ــاني برگرفته از پارادايم ها، مكاتب فكري و جهان بيني هاي خاصي است كه عمدتاً يا با  انس
جهان بيني مطلوب اسالمي سازگاري ندارد و يا در تعارض و تضاد است. در چنين شرايطي 
ــاني اسالمي به طور عام و  ــتگي هاي روش شناختي در مسير توليد علوم انس توجه به بايس

تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به طور خاص اجتناب ناپذير است.

بايستگي هاي روش شناختي الگوي پيشرفت
ــي مطلوب، دربرگيرنده فرايندي مشتمل بر مراحل ذيل است:  ــتگي هاي روش شناس بايس
نخست اينكه بدانيم مراد از متاپارادايم و جهان بيني چيست، دوم اينكه جهان بيني اسالمي 
ــم عملياتي برگرفته از  ــوم اينكه متاپاراداي ــت، س دربرگيرنده چه عناصر و مؤلفه هايي اس
ــت، چهارم؛ اقدام مناسب جهت استخراج و معرفي مكاتب  ــالمي چگونه اس جهان بيني اس
فكري معطوف به جهان بيني عملياتي در عرصه هاي مختلف اجتماعي (اقتصادي، سياسي، 
ــكل دهي پارادايم هاي فكري منسجم در هركدام از  ــي امكان ش تربيتي و...)، پنجم؛ بررس
ــم؛  ــي، تربيتي و...) معطوف به غايات مطلوب، شش عرصه هاي اجتماعي (اقتصادي، سياس
ترويج نظريه پردازي و آزادانديشي اجتماعي و مستمر تحت هركدام از پارادايم هاي مطلوب 
در كليه قلمروهاي اجتماعي، هفتم؛ تدوين جهت گيري مكتبي و معرفي نيات و غايات مبتني 
بر مكاتب موردنظر، هشتم؛ تدوين الگوهاي خاص (پيشرفت) در ذيل هركدام از نظام هاي 
ــي،  اجتماعي، نهم؛ تلفيق الگوهاي خاص هركدام از قلمروهاي اجتماعي (اقتصادي، سياس
تربيتي، حقوقي، امنيتي، تفريحي و...) و معرفي الگوي جامع نظام اجتماعي مربوطه، دهم؛ 
ــرفت در همه  تلفيق الگوهاي كالن همه نظام هاي اجتماعي و تدوين الگوي جامع نگر پيش
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عرصه هاي اجتماعي. متن حاضر به اختصار به بايستگي هاي روش شناختي الگوي اسالمي 
ايراني پيشرفت مي پردازد.

1. چيستي جهان بيني و متاپارادايم
ــجم است و كليه نظريه پردازي ها،  ــتگاه فكري منس هر متفكر عميقي برخوردار از يك دس
تحليل ها و نقدهاي وي مبتني بر همان دستگاه فكري شكل مي گيرد. با اين حال، رمزگشايي 
دستگاه فكري متفكران برجسته نشان مي دهد هر دستگاه فكري مبتني بر يك متاپارادايم 
ــان مي دهد جهان بيني ها  ــكل مي گيرد. عالوه بر اين، مطالعات نش يا جهان بيني خاص ش
ــاني  ــاختاري يكس بدون توجه به محتواي موجود در آنها، دربرگيرنده محورها و عناصر س
ــت محور (هستي شناختي،  ــش هاي بنيادي و اساسي مشابهي را در هش ــتند كه پرس هس
معرفت شناختي، ارزش شناختي، انسان شناختي، غايت شناختي، خداشناختي، عمل شناختي 
و كيهان شناختي) پيش روي متفكر قرار مي دهند. هرچند نحوه پاسخ به اين پرسش هاي 
يكسان متفاوت است و همين تفاوت ها باعث شكل گيري جهان بيني هاي مختلف مي شود، 
ــبت به ديگر جهان بيني محور و  ــاختار هيچ جهان بيني اى را نمي توان يافت كه نس ولي س
ــمول را كه  ــر مطرح كند. دينداران و الهيون اين امكان جهان ش ــي افزون تر يا كمت پرسش
ــغل، مذهب و... قرار  ــت، مليت، تحصيالت، ش تحت تأثير هيچ متغيري همچون رنگ پوس
ــي از فطرت  ــش ناش ندارد، موهبت الهي و فطرت خدادادي مي دانند. به عبارتي طرح پرس
آدميان است و پاسخ به آن پرسش ها، در چهارچوب آزادي وي در گزينش منابع معرفتي 
ــي، ديني، عرفاني و  ــفي، علم ــم مي خورد. در يك نگاه، جهان بيني ها در پنج نوع فلس رق
اسطوره اي طبقه بندي شده اند و در طبقه بندي كالن تر، هر پنج نوع جهان بيني به دو نوع 
مكانيكي و ارگانيكي قابل تقسيم هستند. براي مثال يك جهان بيني ديني يا علمي مي تواند 

از نوع مكانيك يا ارگانيك باشد.
هرچند فرايند شناخت و مطالعه موضوع چيستي جهان بيني و شناخت ابعاد و عناصر آن از 
ــد، ولي مايه تأسف است كه اين حوزة  پنج قرن پيش در اروپا و حوزة تمدني غرب آغاز ش
فوق العاده مهم، در كشور ما كه مشتاق تسلط جهان بيني مطلوب خود است هيچ پيشينه 
نظري، حتي در حد تأليف يك كتاب ندارد. پرسش مهم آن است كه چگونه امكان توليد 
علوم انساني و تدوين الگوي پيشرفت اسالمي ايراني وجود دارد، در حاليكه مراكز پژوهشي، 

دانشگاهي و حوزوي اين موضوع مهم روش شناختي غافل بوده اند.
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2. تدوين جهان بيني اسالمي

ــناختي، تدوين جهان بيني اسالمي است. در اين مرحله با غني ترين  دومين كنش روش ش
ــتيم. چراكه هرچند همه متفكران مسلمان به موضوع چيستي  ــينه نظري روبه رو هس پيش
ساختار جهان بيني نپرداخته اند، ولي در عمل توليدات مناسبي درخور محورهاي هشت گانه 
جهان بيني ارائه داده اند. البته اين توليدات عمدتاً از جانب متكلمان اسالمي است و دانشمندان، 
فالسفه، عرفا و فقهاي اسالمي در چهارچوب رئوس و سرفصل هاي مهم فلسفه، علم و فقه 
ــت اين توليدات در همه محورهاي  ــه اين موضوع پرداخته اند. با اين حال، كيفيت و كمي ب
جهان بيني متوازن نيست و ممكن است براي مثال متفكري در خداشناسي و معرفت شناسي 
بيش از قلمروي انسان شناسي يا عمل شناسي توليد محتوا كرده باشد. در همين راستا اگر 
متفكري همچون شهيد مطهري توليدات نسبتاً متوازن تري دارد بيش تر به اين علت است كه 

ايشان در مقابله با جهان بيني ماركسيستي و الحادي واكنش نشان داده است.
با اين حال، پس از تبيين چيستي جهان بيني به عنوان اولين گام روش شناختي، در مرحله 
ــش هاي هشت گانه آن در ابواب هستي شناختي، معرفت شناختي،  دوم ضروري است پرس
انسان شناختي، ارزش شناختي، عمل شناختي، كيهان شناختي، غايت شناختي و خداشناختي 
ــجم و يكپارچه با محوريت علماي حوزه به تفصيل پاسخ داده شود. بديهي  ــكل منس به ش
است پاسخ هاي مطروحه در واقع مفروضات هشت گانه يقيني جهان بيني مطلوب را شكل 
ــت كه از نظر روش شناختي در مراحل بعدي ريشه مي روياند،  مي دهد و به مثابه بذري اس

ساقه و جوانه مي زند و نهايتاً در قالب نظام هاي اجتماعي ميوه مي دهد.

3. تدوين متاپارادايم عملياتي
ــير نظريه پردازي و تدوين الگوهاي اجتماعي با طيفي از  ــگران در مس ــياري از پژوهش بس
ــتند كه قابليت استخراج شاخص هاي كّمي را  مفاهيم انتزاعي، ذهني و كيفي روبه رو هس
ندارند، لذا توليدات پژوهشگران علوم اسالمي در عرصه هاي مختلف علوم انساني، عمدتاً با 
اين نقد مواجه است كه كلي گويي مي شود و مباحث مطرح شده در آن عمدتاً كيفي است. 
ــت كه  ــناختي، علت اين ناكامي در عدم توجه به حلقه مفقوده مهمي اس از منظر روش ش
ما از آن تحت عنوان متاپارادايم عملياتي ياد مي كنيم. تدوين متاپارادايم عملياتي به همان 
اندازه مهم است كه تدوين جهان بيني مطلوب اهميت دارد. در سه دهه گذشته عدم توجه 
ــگاهي و حوزوي به تدوين چنين متاپارادايمي باعث ايستايي  ــي، دانش حوزه هاي پژوهش
ــالمي در مقاطع اوليه حوزه نظريه پردازي شده است. در اين  ــگران علوم انساني اس پژوهش
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مرحله درواقع اين گام مهم روش شناختي ما را ملزم به ارائه نسخه عملياتي از جهان بيني 
مطلوب مي كند. در اين حوزه نيز همچون مرحله نخست، ما حتي به اندازه يك كتاب توليد 

محتوا نكرده ايم، شايد چون اساساً ضرورت پرداختن به آن درك نشده است.

4. معرفي مكاتب نظري
ــاني اسالمي به طور عام و الگوي اسالمي  ــناختي در عرصه علوم انس چهارمين گام روش ش
ايراني پيشرفت به طور خاص، استخراج مكاتب فكري و نحله هاي انديشه اي در عرصه هاي 
اقتصادي، سياسي، آموزشي، تربيتي، فرهنگي، امنيتي، حقوقي، تاريخي، ادبي، زباني، هنري 
ــي به جهان بيني مطلوب  ــير عينيت بخش ــت. غرب در مس و ديگر قلمروهاي اجتماعي اس
ــب متنوعي بود كه هرچند در حوزة تمركز  ــدام از نظام هاي اجتماعي، معرف مكات در هرك
ــي همگي اصالت خود را از يك جهان بيني  ــا داراي اختالفات فراواني بودند، ول و اولويت ه
معين دريافت مي كردند. در عرصه آموزش مي توان به مكاتب رفتارگرا و شناخت گرا اشاره 
ــت، حقوق و ديگر عرصه ها نيز معرف مكاتب گوناگوني بود. كاركرد  كرد. در اقتصاد، سياس
مكاتب در بسيج پژوهشگران، تمركز انرژي ها، ايجاد اجماع بين طيفي از متفكران، رقابت در 
توليد دانش و دهها مزاياي ديگر نهفته است. مكاتب اقتصادي ليبراليستي و سوسياليستي 
(سوسياليسم تخيلي، مكتب اصالت طبيعت، مكتب سوداگري، مكتب نئوليبراليسم، مكتب 
شيكاگو و... با محوريت نظريه پردازاني همچون آدام اسميت، اجورث، استوارت ميل، كارل 
ــت براي مكاتب  ــوئيزي، جان مينارد كينر، ميلتون فريدمن) مصداقي اس ماركس، پل س
اومانيستي كه البته مراكز دانشگاهي و مديريتي جهان اسالم را نيز تحت نفوذ دارند، نفوذي 

كه از آن تحت عنوان استكبار و استضعاف معرفتي ياد مي شود.

5. تدوين نيات و غايات
مكاتب بيشتر ويژگي هويتي دارند و به طيفي از متفكران، شناسنامه شناختي و تخصصي 
اعطا مي كنند. البته در روند توليد علم ممكن است افول يك مكتب فكري و زايش مكتبي 
ــد. با اين حال در گام پنجم روش شناختي، معرفي غايات، نيات و  جديد اجتناب ناپذير باش
مأموريت ها (Missions) در دستور كار قرار مي گيرد. براي مثال مكتب اقتصادي ليبرال 
ــود، مأموريت جديدي تحت  ــيب ها و ضعف هاي موج ــالح و ترميم آس ــوب اص در چهارچ
ــير بعدها  ــوان «عدالت اجتماعي» تعريف كرد و افرادي همچون جان رولز در اين مس عن
ــم، گزاره هاي متفاوتي در  ــردازي كردند. به عبارتي در جهان بيني عملياتي اومانيس نظريه پ
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ذيل هركدام از محورهاي هشت گانه ارائه مي شود و در ذيل محور ارزش شناختي، از ميان 
چندين گزاره كالن، گزاره اي وجود دارد كه مي توان مفهوم عدالت اجتماعي را به عنوان يك 
ــاخص هاي عدالت اجتماعي در اين مقطع در  ــتخراج كرد. با اين حال ش مأموريت مهم اس

دستور مطالعه قرار نمي گيرد.

6. شكل دهي پارادايم هاي مسلط
ــتين و   ــبيت انيش ــلط پارادايم هاي نيوتني، نس در مقاطعي از تاريخ علم، غرب يادآور تس
ــي آگوست كنت، دوركهايم و وبر نيز  مكانيك كوانتم در قلمروي فيزيك بود. جامعه شناس
ــاني غرب است. رفتارگرايي   ــناختي در عرصه علوم انس يادآور پارادايم هاي متنوع جامعه ش
ــناخت گرايي كلبرگ، پياژه و ديويي معرف پارادايم هاي تربيتي و  ــكينر، ش ــون و اس واتس
آموزشي مسلط غرب در مقاطعي از تاريخ تعليم و تربيت  است. تفكرات رئاليسم، ايده آليسم 
و پراگماتيسم نيز بيانگر سير تحول پارادايم هاي مسلط غرب در روابط بين الملل است. در 
علوم سياسي پارادايم هاي متنوعي با محوريت هابز، ماكياولي، رسو و ديگران شكل گرفت. 
با اين حال، همه اين پارادايم ها هيچ كدام از اصول بنيادي جهان بيني عملياتي غرب از جمله 
ــم و ماترياليسم را هرگز نقض نكردند. پارادايم ها نيز  مثلث شيطاني سكوالريسم، اومانيس
همچون مكاتب در مسير تحول دانش دربرگيرنده صعود و افول و تغيير هستند ولي همه 

تغييرات و تأسيس ها در مسير عينيت بخشي، تسلط و تعميق جهان بيني مطلوب است.

7. نظريه پردازي، آزادانديشي و اجتهاد مستمر
مرحله هفتم روش شناسي داللت بر عناصري همچون نظريه پردازي، آزادانديشي و اجتهاد 
ــاس در فرايند توليد معرفت است  ــتمر دارد. حوزة نظريه پردازي مقطعي خاص و حس مس
كه حوزه جغرافياي آن محدود به البراتوارها و سايت هاي پژوهشي است. انعكاس توليدات 
اين مقطع در عرصه هاي اجتماعي باعث آنارشي، بي نظمي و از هم گسيختگي ذهن جامعه 
مي شود. با اين حال، ورز خوردن انديشه ها در ديالكتيك بين انديشمندان همسو و منتقدان، 
امري بايسته و اجتناب ناپذير است كه در مكان مناسب و زمان مناسب بايد صورت پذيرد. 
تجهيز و غني سازي پارادايم هاي مطرح به نظريه هاي كارآمد در اين سطح امكان پذير است.

8. تدوين الگوهاي ُخرد (موضوع محور در قلمروها)
روش شناسي اين مرحله مستلزم ساخت الگوهاي خاص، محدود و تخصصي تحت موضوعات خاص 
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ــت. براي مثال با اتكا به يك يا چند نظريه اقتصادي كه در مرحله هفتم  يك عرصه اجتماعي اس
حاصل شد، در اين مقطع امكان ارائه الگوي بانكداري در يك عرصه خاص ميسر است.

9. تدوين الگوهاي كالن در يك قلمروي خاص
ــترش كمي و كيفي  ــت دانش در حوزة نظريه پردازي و نيز باتوجه به گس باتوجه به انباش
ــاي جامع نگر از طريق تلفيق  ــاي موضوع محور در مرحله هفتم، امكان تدوين الگوه الگوه
الگوهاي موضوع محور در اين مرحله ميسر است. به عبارتي با تلفيق چند الگو مي توان براي 
ــالمي را در عرصه اقتصاد تدوين كرد. در ادامه با تلفيق الگوهاي  مثال الگوي بانكداري اس
ــرفت در عرصه  خاص عرصه هاي مختلف قلمروي اقتصاد، امكان تدوين الگوي كالن پيش

اقتصاد ميسر خواهد شد.

10. تلفيق الگوهاي جامع نگر و تدوين الگوي كالن پيشرفت
ــن الگوهاي كالن در عرصه هاي  ــق تلفيق الگوهاي ُخرد، امكان تدوي ــور كه از طري همانط
ــت، اقتصاد، آموزش و ديگر قلمروهاي اجتماعي محقق شد، در اين مرحله و باتوجه  سياس
ــرد و كالن، امكان تدوين الگوي  ــه تجهيز جامعه پژوهش به انواع نظريه ها و الگوهاي خ ب
جامع نگر پيشرفت كه دربرگيرنده همه عرصه ها و قلمروهاي اجتماعي باشد امكان پذير است. 
ــي، حقوقي، امنيتي،  ــرفت اقتصادي، سياس ــرفت در اين مرحله داللت بر پيش الگوي پيش
فناوري، فرهنگي، ادبي، هنري و... دارد و اساساً روش زيست و فكر جامعه را پوشش مي دهد.

مالحظات
هرچند بايستگي هاي روش شناختي دهگانه فوق، متضمن تدوين الگوي پيشرفت و توليد 
دانش علوم اسالمي انساني در همه عرصه هاست ولي مديريت خالقيت ها و حذف بروكراسي 
غربي حاكم بر روند توليد دانش در عرصه هاي پژوهش و آموزش، سنگ زيرين تحقق اصول 
ــت. عالوه بر اين، بهره مندي از مطالعات تطبيقي با هدف نقد ديدگاه هاي  دهگانه فوق اس
رقيب و نيز بهره مندي از تجارب همسو در مراحل مختلف دهگانه ياد شده ضروري است.

نتيجه بحث
ــالمي ايراني پيشرفت دربرگيرنده فرايندي  بايستگي هاي روش شناختي تدوين الگوي اس
متشكل از ده سطح مرتبط با فعاليت خاص توليد معرفت و دانش است. چيستي جهان بيني 
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و اطالع از محورهاي جهان شمول و پرسش هاي فطري آن، گام مؤثر نخست است. تدوين 
جهان بيني مطلوب اسالمي و سپس ارائه نسخه عملياتي آن مراحل دوم و سوم روش شناختي 
ــت. معرفي مكاتب نظري، نيات، مأموريت ها و غايات، معرف مراحل چهارم و  موردنظر اس
ــت. شكل دهي پارادايم هاي مسلط، نظريه پردازي، آزادانديشي و اجتهاد مستمر و  پنجم اس
تدوين الگوهاي ُخرد مراحل ششم، هفتم و هشتم فرايند روش شناختي را شكل مي دهد. 
ــرفت در عرصه هاي سياسي، اقتصادي،  گام نهم نيز دربرگيرنده تدوين الگوهاي كالن پيش
تربيتي و ديگر قلمروهاي اجتماعي است كه از تلفيق الگوهاي ُخرد حاصل مي شود. آخرين 
ــتلزم تلفيق و يكپارچه سازي الگوهاي كالن خاص  ــتگي تدوين الگوي پيشرفت، مس بايس
هركدام از قلمروهاي اجتماعي با هدف تدوين الگوي جامع نگر پيشرفت در همه عرصه هاي 
ــت جامعه است. در همين راستا حذف بروكراسي تحميلي غرب در عرصه هاي  فكر و زيس
ــي و پژوهشي و نيز مديريت خالقيت ها و توجه به پژوهشگران خالق، لوازم تحقق  آموزش

اين بايستگي هاي دهگانه است.
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الگوي مطلوب توسعه ايراني اسالمي
محمدباقر نوبخت*

چكيده 
ــعه يافتگي و استقرار در جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري منطقه  در حالي بر توس
به عنوان يك هدف ملّي در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران تأكيد شده 
ــب با مقتضيات تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي كشور  ــت كه هنوز الگوي بومي متناس اس
ــش هاي تحقيق اين است كه  ــت. لذا مسأله اصلي و پرس ــعه طراحي نشده اس براي توس
ــعه در نظام جمهوري اسالمي ايران بايد از چه ويژگي هايي برخوردار  الگوي مطلوب توس
باشد و اساساً توسعه مورد نظر داراي چه اصول، ابعاد و اهدافي است؟ راهبردهاي نيل به 
توسعه مطلوب كدامند؟ با تأكيد بر دين محور بودن نظام جمهوري اسالمي ايران، اخالق و 

فرهنگ چه جايگاهي در الگوي مطلوب توسعه كشور خواهند داشت؟
براى پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده و نهايتاً طراحي الگوي توسعه ايراني اسالمي، 
ــور كتابخانه اي گردآوري و  ــعه به ط ــت اطالعات الزم در خصوص مباني نظري توس نخس
ــناد فرادستي نظام،  ــپس با تحليل محتواي اس ــوند. س به روش توصيفي مطالعه مي ش
ــخصات جامعه توسعه يافته در سند  ــي و مش ويژگي هاي جامعه آرماني در قانون اساس
چشم انداز با نظريه هاي توسعه به روش تحليلي مقايسه مي شوند. هم چنين راهبردهاي 
ــعه از تحليل محيط هاي داخلي و خارجي و آگاهي از نقاط قوت، ضعف،  ــب توس مناس
فرصت و تهديد S. W. O. T نتيجه گيري مي شوند. درخصوص آگاهي از جايگاه اخالق و 

Email: Nobakht@csr.ir  ،دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي .*
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فرهنگ در الگوي مطلوب توسعه، از تحليل محتواي اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد 
شد و در ادامه مطالعه، روايي و پايايي يافته ها و نتايج پژوهش از روش دلفي مورد آزمون 
قرار مي گيرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام يافته و نتايج حاصله، الگوي توسعه ايراني 
اسالمي با 3 استراتژي، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرايي (به عنوان متغيرهاي مستقل) 
ــه عنوان متغيرهاي  ــي (ب ــه مقطعي، 5 برآيند نتايج مقطعي و 7 هدف بخش و 17 نتيج
وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهايي و آرماني توسعه، طراحي و پيشنهاد 

مي شود.

واژگان كليدي
ــاني، توسعه انساني دين محور، توسعه مطلوب،  ــناد فرادستي نظام، توسعه، توسعه انس  اس

الگوي توسعه ايراني اسالمي

1ـ  مقدمه
ــعه» به مثابه يك هدف استراتژيك در دستور كار  ــت كه «توس اندكي بيش از نيم قرن اس
ــادي، اجتماعي و فرهنگي  ــت، اّما به دليل تفاوت هاي اقتص ــب دولت ها قرار گرفته اس اغل
جوامع، همة آن ها به يك حد از مواهب توسعه برخوردار نبوده اند، به طوري كه از اين منظر، 

كشورها را به دو گروه «توسعه يافته»1 و «در حال توسعه»2 تقسيم بندي مي كنند.
ايران، كه همزمان با اغلب كشورهاي جهان، با تدوين و اجراي برنامه هاي ميان مدت عمراني، 
در مسير «توسعه» گام برداشته است، هنوز در زمرة كشورهاي در حال توسعه قرار دارد و 
اين در حالي است كه برخي از جوامع، هم چون كشورهاي آسياي جنوب شرقي كه قدمت 
ــعه در آن ها به مراتب كمتر از ايران بوده، از منظر شاخص هاي توسعه در  برنامه ريزي توس

مراتب بهتري قرار گرفته اند.
با آگاهي از چنين پيشينه اي، برتوسعه يافتگي و استقرار در جايگاه نخست اقتصادي، علمي 
ــند  ــي به عنوان يك هدف ملّي در س ــال 1404 هجري شمس و فناوري منطقه در افق س
ــالمي ايران تأكيد شده است، اّما دست يابي به چنين  ــم انداز بيست ساله جمهوري اس چش
ــعه يافتگي، بدون تبيين درستي از مسئله اساسي، تدقيق در مباني  جايگاهي رفيع از توس
نظري توسعه و بازبيني اسناد فرادستي نظام در اين امر و عمًال بدون تأسي از يك الگوي 

بومي توسعه، امكان پذير نخواهد بود.
1 - Developed
2  - Developing
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از اين رو، در مقاله حاضر تالش شده است تا با نگاهي گذرا، نتايج مطالعات گسترده اي كه 
در موضوع توسعه و طراحي يك الگوي ايراني اسالمي از توسعه انجام يافته، ارائه شود.

2ـ مسئله اساسي 
به رغم طراحي و اجراي برنامه هاي متعدد توسعه در كشور و تدوين و ابالغ سند چشم انداز 
بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، هنوز يك الگوي بومي متناسب با مقتضيات تاريخي، 
جغرافيايي و فرهنگي كشور براي توسعه طراحي نشده است، به تعبيري كشور چشم انداز 

دارد ولي نظريه توسعه اقتصادي، اجتماعي جامع ندارد (آيت اهللا خامنه اي، 1386). 
لذا در جهت تحقق اهداف توسعه يافتگي و استقرار ايران در جايگاه نخست اقتصادي، علمي 
و فناوري منطقه در افق سال 1404 هجري شمسي، مسئله اساسي اين است كه با كدام 
الگوي توسعه چنين اهدافي دست يافتني خواهد بود و اصوالً الگوي مطلوب توسعه در نظام 

جمهوري اسالمي ايران بايد از چه ويژگي هايي برخوردار باشد؟

3ـ  پرسش هاي تحقيق 
در راستاي تبيين مسأله فوق، پرسش هاي زير قابل طرح خواهد بود:

با توجه به تعاريف مختلف از توسعه، كدام يك از انواع توسعه با مفاهيم مطرح شده در - 1
اسناد فرادستي نظام جمهوري اسالمي ايران انطباق بيشتري دارد؟ اصول، ابعاد و اهداف 

اين توسعه كدام است؟
ــران، از طريق چه - 2 ــالمي اي ــي و خارجي نظام جمهوري اس ــت به محيط داخل ــا عناي ب

راهبردهايي، توسعه موردنظر دست يافتني است؟ 
ــگ و اخالق از چه - 3 ــالمي ايران،  فرهن ــد بر دين محور بودن نظام جمهوري اس ــا تأكي ب

جايگاهي در الگوي مطلوب توسعه برخوردار هستند؟

4ـ  مروري بر ادبيات و مباني نظري توسعه
ــتاينـ  رودن،3 نوركس،4 ليبن اشتاين5،  ــومپيتر،2 روزنش ــميت،1 ش با مروري به عقايد اس

1. Smith
2.Schumpeter
3.Rosenstein - Rodan
4. Nurkse
5.Leibenstein
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ــتو،3 در مورد توسعه و بررسي الگوهاي ساختارگرا، نئوماركسيسم  ميردال،1 لوئيس،2 روس
ــتگي، نئوكالسيكي و نهادگرايي و نيز ديدگاه تحليل  ــتگي، نووابس و هم چنين نظريه وابس
ــي، ديدگاه گزينش جمعي و  ــدگاه رانت طلبي يا مكتب گزينش عموم ــي نورث، دي تاريخ
نهايتاً توسعة انساني، اين نتايج حاصل شده است كه با وجود سابقه چندصدساله براي واژه 
«رشد» در ادبيات اقتصادي، پيشينه مفهوم «توسعه» عمدتاً به بعد از جنگ جهاني دوم و 
دهه 1950 ميالدي برمي گردد. ضرورت بازسازي و  ايجاد رفاه در كشورهاي درگير جنگ از 
يك سو و نوسازي و پيشرفت در كشورهاي رها شده از استعمار از سوي ديگر، در خلق  اين 

مفهوم و ترويج آن مؤثر بوده است. (مير، 1984) 
پديدة «توسعه خواهي» در نيم قرن گذشته همواره از تحول الزم در جهت تكامل برخوردار 
بوده است، به طوري كه  اين تطور را مي توان در سه دورة زماني (1975ـ  1950)، (1995 

ـ 1975) و از 1995 تاكنون تقسيم بندي كرد. (استيگليتز، 1999)
ــت (1975 ـ 1950)، علت توسعه نايافتگي كشورهاي جهان سوم، با نظريه  در دورة نخس
نوركس و پديدة دور باطل فقر4 تحليل و تعليل مي شد. راه خروج از  اين تسلسل و دستيابي 
ــدي در حد 5 تا 7 درصد در اقتصـاد معرفي  ــعه»، انباشت سرمايه و تحصيل رش به «توس
ــدي در اقتصاد، مدل هاي رشد متوازن5 همراه  ــد. از اين رو در جهت تحقق چنين رش مي ش
ــتـاين ـ رودن، 1957» و رشـد نامتوازن7 تـوسط  ـــار بـزرگ6 تـوسط «رزنش بـا يك فش
ــوي «ليبن اشتاين،  ــمن، 1958» و نيز مـدل حداقل تالش بحراني8 از س «آلبـرت هيرش

1968» مطرح شد. 
اما چون مردم كشورهاي دست يافته به  اين رشد ضمن گذر از دور باطل با پديدة ديگري با 
عنوان «فاصلة طبقاتي» در درآمد و مصرف مواجه شدند، از  اين  رو نسل دوم نظريه پردازان 
توسعه، از مفهوم كامل تري براي «توسعه» استفاده كردند كه رشد اقتصادي همراه با توزيع 

عادالنه بود، كه عمدتاً در دورة (1995ـ  1975) بر آن تأكيد شد. (نوبخت، الف1388)
ــت هاي متفاوتي از «تـوسعه»، تـوسط برخي از  ــال 1995 به بعد و در پي ارائه برداش از س
نظريـه پردازان شرقي همچـون آمارتيا سن (1997 و 1995، 1983 و 1981)ـ  اقتصاددان 
1.Myrdal
2.Lewis
3.Rostow
4.Vicious Circles
5. Balanced Growth
6. Big Push
7. Unbalanced Growth
8. Critical Minimum Effort
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ــي، 2002)، (فالويو،  ــال 1998ـ  و همچنين (ماتاه ــهير هندي و برنده جايزه نوبل س ش
2001)، (فوكودا، 2002) مدل جديدي از «توسعه» با عنوان توسعه انساني1 مطرح شد. 

ــود كه نه فقط رشد اقتصادي و توليد ثروت،  ــت جديد از توسعه استدالل مي ش در برداش
ــبختي انسان ها و  حتي توزيع عادالنه ثروت نيز به تنهايي تأمين كننده زمينه رفاه و خوش
فراهم كننده «توسعه» در جوامع بشري نيست، به طوري كه انسان ها با توجه به ثروتمند 
بودن مي توانند احساس بدبختي و عدم رفاه داشته باشند. (آنانند، 2004) از نظر آمارتياسن 
توسعه براي شكوفايي قابليت افراد با تكيه به آزادي شكل مي گيرد و اساساً توسعه به مثابه 

آزادي است. (محمودي، 1382).
آمارتياسن، آزادي را هم ابزار توسعه مي داند و هم هدف توسعه و از ديدگاه او جوامع آرماني 

و توسعه يافته بايد از ويژگي هاي زير برخوردار باشند:
آزادي هاي سياسي (آزادي در انتخاب حكومت، آزادي در بيان و مطبوعات و ...)- 1
ــهيالت اقتصادي (امكان استفاده از منابع اقتصادي در توليد و مصرف و - 2 امكانات و تس

مالكيت و آزادي بازار)
فرصت هاي اجتماعي (برخورداري از آموزش و بهداشت)- 3
تضمين شفافيت (امكان دسترسي همگان به اطالعات)- 4
نظام حمايتي (وجود شبكه هاي تأمين اجتماعي براي كمك به مردم در رهايي از فقر - 5

و تنگدستي ...) 
  (UNDP, 2002) .براي ارزيابي توسعه انساني در جوامع شاخصي تعريف شده است

شاخص توسعه انساني 2(H.D.I.) خود از سه شاخص جزيي زير تشكيل مي شود:
الف. GDP3حقيقي سرانه بر مبناي P.P.P 4 (برابري قدرت خريد)

ب. اميد به زندگي در بدو تولد 
ج. دسترسي به آموزش كه تابعي است از نرخ باسوادي بزرگساالن و ميانگين سال هاي به 

مدرسه رفتن.
ــاخص هاي توسعه يافتگي كه با توجه به مفاهيم جديد توسعه مبني بر قدرت  همچنين ش
انتخاب آزادانه انسان ها و نيز اهداف توسعه هزاره سوم5  در كنفرانس هاي سازمان ملل متحد 

تعيين شده است (UNDP, 2003) عبارتند از: 
1. Human Development
2. Human Development Index
3. Gross Domestic Product
4. Purchasing Power Parity
5. Goals Millennium Development 
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1ـ  شاخص هاي اقتصادي 

2ـ  شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي 
3 ـ شاخص هاي حقوق انساني و آزادي هاي مدني 

4ـ  شاخص هاي پايداري محيطي 

5ـ  نتايج تحقيق
1ـ  5ـ توسعه از منظر اسناد فرادستي نظام جمهوري اسالمي ايران

براي آگاهي از مفهوم توسعه در اسناد فرادستي نظام، شامل قانون اساسي و سند چشم انداز 
20 ساله كشور، ابتدا به ويژگي هاي جامعه آرماني در قانون اساسي اشاره و سپس مشخصات 

جامعه توسعه يافته در سند چشم انداز بيست ساله احصا مي گردد.

ويژگي هاي جامعه آرماني در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
ــوم، چهل و سوم و پنجاهم  ــي به ويژه با ابتنا به اصول دوم، س جامعه آرماني در قانون اساس

جامعه اي است برخوردار از:
 استقالل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 آزادي به منزله عامل تحقق استقالل و استعدادهاي ملي
 وجود عدالت اجتماعي و نبودن فقر و محروميت
 تأمين نيازهاي انساني در جريان رشد و تكامل وي
 بالندگي توليد و اشتغال كامل و مولد

هم چنين برخي از اهدافي كه در قانون اساسي براي جامعه آرماني و توسعه يافته مورد تأكيد 
قرار گرفته است عبارتند از:

استقالل، آزادي و نفي هرگونه استبداد، شكوفايي استعدادها، تأمين نيازهاي مادي و معنوي 
ــتغال كامل، خودكفايي، مشاركت، كارآمدي،  ــان ها، عدالت اجتماعي و اقتصادي، اش انس
ــالمي ، استحكام بنيان  حاكميت قانون، اقتدار ملي، عزت ملي، وحدت ملي، اتحاد ملل اس

خانواده، محيط زيست سالم.
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ــم انداز بيست ساله با  ــند چش ــعه  يافته در س ــخصات جامعه توس ــه مش جدول 1: مقايس
شاخص هاي توسعه

مشخصات كلي 
وسايل رسيدن به مشخصات جزيي جامعهجامعه 

شاخص هاي توسعهاهداف

وجود عدالت 
اجتماعي 

1 ـ نبود فقر 
2 ـ توزيع عادالنة درآمد 

3 ـ دور از تبعيض 
4 ـ دور از فساد 

1 ـ تأمين اجتماعي 
2 ـ برابري فرصت ها 

3 ـ تأمين امنيت 
غذايي 

توسعه با شاخص هاي 
اقتصادي و اجتماعي 

برخوردار از 
سالمت

توسعه با شاخص هاي 
بهداشتي و اجتماعي 

برخوردار از رفاه 
مادي 

1 ـ ارتقاي سطح 
درآمد سرانه 

2 ـ اشتغال كامل 
توسعه با شاخص هاي 

اقتصادي 

داراي جايگاه 
اول اقتصادي در 

منطقه 

1 ـ رشد مستمر و 
پرشتاب اقتصادي 

2 ـ تعامل سازنده با 
جهان 

توسعه با شاخص هاي 
اقتصادي 

اول  جايگاه  داراي 
علمي و فناوري در 
منطقه 

1 ـ برخوردار از دانش 
پيشرفته 

2 ـ توانا در توليد علم و 
فناوري 

3 ـ متكي بر سهم برتر 
نيروي انساني و سرماية 
اجتماعي در توليد ملي 

1 ـ تعامل سازنده با 
جهان 

2 ـ نوانديشي و 
پويايي فكري 

3 ـ تأكيد بر جنبش 
نرم افزاري 

توسعه با شاخص هاي 
علمي، فناوري 
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ــخصات جامعه توسعه  يافته در سند چشم انداز بيست ساله با  ــه مش ادامه جدول 1: مقايس

شاخص هاي توسعه

مشخصات كلي 
شاخص هاي توسعهمشخصات جزيي جامعهجامعه

استقرار مردم ساالري 
ديني

1 ـ برخوردار از آزادي هاي مشروع 
2 ـ حفظ كرامت و حقوق انسان ها 
3 ـ بهره مند از امنيت اجتماعي و 

قضايي 

توسعه با شاخص هاي حقوق 
انساني و آزادي هاي مدني 

«سياسي» 

بهره مند از محيط 
زيست مطلوب

توسعه با شاخص هاي پايداري  
محيط

متكي بر ارزش هاي 
اسالمي و اصول 

اخالقي 

1 ـ  ايثارگر 
2 ـ مسئوليت پذير 

3 ـ مؤمن 
4 ـ برخوردار از وجدان كاري 

5 ـ داراي انضباط 
6 ـ داراي روحية كاري 

7 ـ الهام بخش، فعال و مؤثر در 
جهان اسالم 

8 ـ تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي  
9 ـ نهاد مستحكم خانواده 

توسعه با شاخص هاي فرهنگي 
و ديني 

برخوردار از امنيت 
ملي 

1 ـ مستقل 
2 ـ مقتدر 

3 ـ داراي سامان دفاعي مبتني بر 
بازدارندگي همه جانبه 

4 ـ پيوستگي مردم و حكومت 

توسعه با شاخص هاي دفاعي و 
امنيتي 

ــه تحليلي مشخصات جامعه توسعه يافته مبتني بر سند چشم انداز  همان طور كه از مقايس
بيست ساله جمهوري اسالمي ايران با شاخص هاي توسعه، در جدول 1 مشخص شده است، 
توسعه مورد نظر در اسناد فرادستي نظام با شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي، بهداشتي و 
ــاني و آزادي هاي مدني، پايداري محيط،  اجتماعي، اقتصادي، علمي و فناوري، حقوق انس
فرهنگي و ديني و دفاعي و امنيتي قابل ارزيابي خواهد بود، از اين رو با توسعه انساني كه 
با شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حقوق انساني و آزادي هاي مدني و پايداري 
ــود انطباق بيشتري خواهد داشت، اما به دليل ويژگي هاي ديگر در  محيطي معرفي مي ش
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توسعه مطلوب كه با شاخص هاي علمي و فناوري، فرهنگي، ديني، دفاعي و امنيتي ارزيابي 
ــتي نظام جمهوري اسالمي ايران به مراتب از  ــوند، توسعه مورد نظر در اسناد فرادس مي ش
ــعه انساني به عنوان آخرين نظريه توسعه و اهداف هزاره سوم جامع تر و كامل تر است.  توس
بنابراين چنين نتيجه گيري مي شود كه توسعه مطلوب از منظر اسناد فرادستي نظام از ابعاد 
اقتصادي، علمي و فناوري، اجتماعي، سياسي، دفاعي  و امنيتي و فرهنگي  و ديني برخوردار 
است. لذا با ابتنا به اسناد فرادستي نظام، به ويژه سند چشم انداز بيست ساله، اصول، ابعاد و 

اهداف توسعه مطلوب را مي توان در قالب شكل 1 نشان داد.

شكل 1: اجزا و اركان توسعه  مطلوب

2ـ 5ـ  يافته ها
ــي تحقيق درباره جايگاه فرهنگ و اخالق در الگوي  ــخگويي به پرسش اساس به انگيزه پاس
مطلوب توسعه با تأكيد بر دين محور بودن نظام جمهوري اسالمي ايران، در اين بخش تالش 
ــاره به فرهنگ، در نگاه نظريه پردازان توسعه، با تحليل محتواي بيانات  ــود پس از اش مي ش
بنيانگذار كبير نظام جمهوري اسالمي ايران، حضرت امام خميني (ره)، رهبر معظم انقالب 
ــالمي، حضرت آيت اهللا خامنه اي و سياست هاي فرهنگي كشور كه از سوي شوراي عالي  اس
انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است، نسبت به تبيين جايگاه بنيادي فرهنگ و اخالق در 

الگوي توسعه مطلوب اقدام شود.
در اين خصوص، بازبيني مكاتب مختلف توسعه حاكي از اين واقعيت است كه هرچند مقوله 
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ــعه، مغفول مانده بود، اما در مفهوم  ــل اول و دوم توس «فرهنگ» در نگاه نظريه پردازان نس
توسعه از منظر نظريه پردازان نسل سوم، «فرهنگ» به عنوان يكي از اركان توسعه، پذيرفته 
ــوم توسعه، انسان را محور  ــت. آمارتياسن، يكي از پيشگامان نظريه پرداز نسل س شده اس
ــعه دانسته، از اين رو به بعد فرهنگي در كنار ابعاد ديگر توسعه تأكيد مي ورزد. با اين  توس
رهيافت، به شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي در كنار شاخص هاي اقتصادي، حقوق انساني 
ــاخص هاي پايداري محيطي به عنوان مؤلفه هاي توسعه  و آزاداي هاي مدني و هم چنين ش

انساني توجه مى شود. 
اما در شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي صرفاً به شاخص هاي آموزشي هم چون نرخ خالص 
ــواد، نسبت دانش آموز به معلم در  ــال باس ثبت  نام در آموزش ابتدايي، درصد افراد بزرگس
آموزش ابتدايي، سهم مخارج آموزشي از توليد ناخالص ملي و سهم تعداد استفاده كنندگان 
از اينترنت در هر هزار نفر جمعيت توجه مى شود. (كميسيون نظارت، 1388) و در شاخص 
 (UNDP) ــاني سازمان ملل ــاني ( HDI) نيز كه از سوي برنامه توسعه انس ــعه انس توس
مطرح شده است صرفاً مؤلفه آموزش در كنار مؤلفه هاي اقتصادي و بهداشتي قرار مي گيرد. 
اما فرهنگ از نظرگاه رهبران نظام جمهوري اسالمي ايران داراي مفهومي گسترده تر است، به 
طوري كه نه تنها بعد فرهنگي در كنار ساير ابعاد توسعه و در ساختار توسعه همه جانبه و متوازن 
ظاهر مي شود، بلكه به مثابه زيرساخت توسعه در آفرينش و رشد ساير ابعاد توسعه اثربخش 
خواهد بود. به بياني ديگر مى توان فرهنگ را ريشه درخت توسعه و ابعاد ديگر توسعه هم چون 
بعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، علم و فّناوري را ساقه و شاخه ها و اهداف توسعه را ميوه هاي 
اين درخت تلقي كرد. از اين رو فقدان توسعه فرهنگي در فرايند توسعه با وجود ظهور ابعاد 

اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن موجوديت توسعه را به چالش مي كشاند. 
ــي دارد، فرهنگ آن  ــك باالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساس «بي ش
ــت. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد و  جامعه اس
با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در ابعاد اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و 

قوي باشد، ولي پوچ و ميان تهي است…». (امام خميني، 1361) 
ــالمي ايران، بزرگ ترين تحول جامعه، تحول فرهنگي  از منظر بنيانگذار نظام جمهوري اس
ــعه با تحول فرهنگي پي ريزي مي شود. «راه اصالح يك مملكت،  ــت، به طوري كه توس اس

فرهنگ آن مملكت است. اصالح بايد از فرهنگ شروع شود». (امام خميني، 1361) 
ــوي مقام معظم رهبري نيز استمرار مي يابد. از  اين رويكرد در ارزيابي مقوله فرهنگ از س
ــالمي ايران نيز، فرهنگ زيربناي توسعه محسوب مي شود.  نگاه رهبري نظام جمهوري اس
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«فرهنگ در حقيقت همه چيز يك جامعه است، هيچ بنياد اجتماعي و اقتصادي، بدون اتكا 
ــكل نمي گيرد…  اگر ما بخواهيم توسعه اقتصادي را به معناي صحيح  به يك فرهنگ ش
كلمه در جامعه راه بيندازيم، احتياج به تالش فرهنگي داريم.» (آيت اهللا خامنه اي، 1387) 
ــالمي را بايد در نوع نگاه  ــايد پررنگي نقش فرهنگ از منظر رهبران نظام جمهوري اس ش
متفاوت آنها نسبت به مقوله فرهنگ جستجو كرد. زيرا در اين نگاه «اساس و ريشه فرهنگ 
عبارت است از عقيده و برداشت و تلقي هر انسان از واقعيات و حقايق عالم و نيز خلقيات 
ــه فرهنگ ازنظر تأثيرش  ــي و ملي … بنابراين به نظر ما مقول ــردي و خلقيات اجتماع ف
ــت». (آيت اهللا  ــه نيس ــور، با هيچ چيز ديگري قابل مقايس در آينده يك مملكت و يك كش

خامنه اي، 1379) 
لذا به خالف آنچه در نظريه توسعه انساني از سوي آمارتياسن، از فرهنگ عمدتا بعد آموزشي آن 
افاده مي شود، در نظر رهبري نظام جمهوري اسالمي ايران، فرهنگ بستر ساز زندگي است كه 
آموزش يكي از شعبات آن محسوب مي شود، «ما فرهنگ را بستر اصلي زندگي انسان مي دانيم، 
ــتر اصلي حركت  ــور، بس ــتر اصلي درس خواندن و علم آموختن، فرهنگ هر كش نه فقط بس
عمومي آن كشور است. حركت سياسي و علمي اش در بستر فرهنگي است… فرهنگ اساس 
كار ماست. در واقع فرهنگ با همه شعب آن يعني علم و ادبيات و غيره، روح كالبد هر جامعه 

است». (آيت اهللا خامنه اي، 1381) 
مهم ترين وجوه اختالف نگاه رهبران نظام جمهوري اسالمي ايران با ديگر صاحبنظران در 
ــند  عرصه فرهنگ را بايد با نوع نگاه ديني و توحيدي آنها تعليل كرد، از اين رو در تنها س
مكتوب براي وضع سياست هاي فرهنگي كشور كه با عنوان «اصول سياست هاي فرهنگي 
ــت، ضمن تأكيد بر انطباق سياست  ــار يافته اس ــالمي ايران» تصويب و انتش جمهوري اس
فرهنگي و سياست انقالب اسالمي، بر اصل، پايه و مبنا بودن فرهنگ اسالمي بر كليه شئون 

فردي و اجتماعي تصريح شده است. (شوراي عالي انقالب فرهنگي، 1371)
هم چنين در اين سند ملهم بودن سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از جهان بيني و 
ــي اسالمي مضافاً مورد تأكيد قرار مي گيرد. از اين رو با تعميق مفهوم توسعه و  انسان شناس
انسان و رابطه آنها با اخالق، فرهنگ و دين، نوعي توسعه انساني دين محور مستفاد مي گردد. 

6 – نتيجه گيري
ــم انداز بيست ساله به جهت  ــند چش ــعه مطلوب در س با ابتنا به يافته هاي پژوهش، توس
ــي»، «دفاعي و  ــاد «اقتصادي»، «علم و فناوري»، «اجتماعي»، «سياس ــورداري از ابع برخ
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امنيتي» و «فرهنگي و ديني» توسعه اي همه جانبه و متوازن و به دليل استفاده بهينه از 
ــت و رعايت پايداري محيطي، نوعي توسعه پايدار و با وجود  منابع، حفاظت از محيط زيس

رويكردي دانايي محور، توسعه اي دانش بنيان است. 
ــاخص هاي توسعه انساني، شامل  ــو جامع ش ــعه مورد نظر از يك س با عنايت به اين كه توس
ــاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حقوق انساني و آزادي هاي مدني و هم چنين  ش
ــت كه مغايرتي با آموزه هاي اسالمي ندارد و از سوي ديگر  ــاخص هاي پايداري محيطي اس ش
ــت كه مبتني بر اصول و ارزش هاي اخالقي و با محوريت دين مبين  دربردارنده مفاهيمي اس
اسالم است، لذا مي توان آن را توسعه انساني دين محور دانست. هم چنين به دليل آنكه اين توسعه 
متناسب با مقتضيات تاريخي، جغرافيايي و اجتماعي ايران و ملهم از ايده هاي اسالمي است 

نوعي توسعه بومي يا ايراني - اسالمي است.

7ـ الگوي پيشنهادي
الگوي توسعه ايراني اسالمي كه در جهت تأمين نيازهاي مادي و معنوي فرد و جامعه و با 
ــاني و تعالي اجتماعي، طراحي شده است، همان طور كه در نمايه  هدف تقويت كرامت انس
ــته، مشتمل بر 13 اقدام اجرايي  ــان داده شده است، از 3 استراتژي، 4 بس صفحه بعد نش
ــد نتايج مقطعي و 7 هدف  ــتقل) و 17 نتيجه مقطعي، 5 برآين ــه عنوان متغيرهاي مس (ب
بخشي (به عنوان متغيرهاي وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به عنوان نتيجه نهايي تشكيل 
ــده است و ظرفيت الزم براي تحقق آرمان هاي نظام جمهوري اسالمي ايران با توجه به  ش

رقابت هاي بين المللي اردارد. 
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شكل 2 – الگوي توسعه ايراني اسالمي
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جايگاه انسان و سرمايه در الگوي اسالمي ايراني 
پيشرفت و مقايسة آن با نظام سرمايه داري

احمدعلي يوسفي*

چكيده
 نظام سرمايه داري با توجه به مباني كفرآميز خود و اصول متخذ از آن، جايگاه انسان را در 
ــرفت به  شدت تنّزل داد و جايگاه سرمايه را فزوني بخشيد. اين امر باعث شده  فرايند پيش
است تا مديريت فرايند پيشرفت، مالكيت منابع و محصول توليدي سهم سرمايه شود. در 
واقع نيروي كار در الگوي پيشرفت نظام سرمايه داري در خدمت سرمايه قرار گرفته است. 
ــديد همة دنيا بوده است. نظام اقتصادي  ــكاف طبقاتي ش نتيجة چنين وضعيتي فقر و ش
ــان را در فرايند  ــالم با اتكاي به مباني الهي و توحيدي و اصول متخذ از آن، جايگاه انس اس
پيشرفت، ترفيع مي بخشد و ضمن عقيم نشمردن سرمايه، جايگاه آن را نسبت به جايگاه 
نيروي كار تنّزل مي دهد. اين امر باعث مي شود تا نيروي كار، مدير فرايند پيشرفت، مالك 
منابع و محصول توليدي باشد. در واقع در نظام اقتصادي اسالم، سرمايه در خدمت انسان 
ــرفت عادالنه در سطح جامعه فراهم مي شود و شكاف درآمدي  قرار مي گيرد و زمينة پيش

كاهش مي يابد.  
     

فصل اول: جايگاه انسان و سرمايه در الگوي پيشرفت نظام سرمايه داري
ــاس تابع  ــدند . براس بعد از انقالب صنعتي، واحد هاي توليدي با توليدات فراواني مواجه ش
توليدQ=f (L, K) ، نيروي كار و سرمايه، دو عامل توليد هستند. آن گاه، اين پرسش مطرح 

Email: Economy.islamic@gmail.com  ،دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي .*
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شد كه هر كدام از دو عامل توليد، چه سهمي از محصول توليدي را دارا هستند؟ 

نوع پاسخ به اين پرسش، تعيين كنندة نوع نظام اقتصادي خواهد بود. اقتصاد سرمايه داري 
براساس مباني بينشي و ارزشي خود و نيز بر پاية اصول مّتخذ از آن ها (اصالت فرد، اصالت 
مالكيت فردي مطلق، اصل آزادي مطلق اقتصادي، اصل رقابت اقتصادي و اصل عدم مداخلة 
ــخ داد كه تمام مازاد توليد به سرمايه اختصاص دارد  دولت در روابط اقتصادي مردم)، پاس
و نيروي كار تنها يك دستمزد ثابت دريافت مي كند. با اين پاسخ، مالكيت ابزار توليد و نيز 
ــرمايه تعلّق يافت. در نتيجه منزلت  محصول توليد و مديريت تمام فرايند اقتصادي به س
انسان به شدت تنّزل و سرمايه كه در اختيار افراد خاصي قرار گرفته بود جايگاه رفيعي پيدا 
كرد. اين وضعيت باعث شد ثروت جامعه در دست افراد اندكي جمع شود و در طرف ديگر، 

خيل گرسنگان كارگر قرار گيرند(ژيد و ريست، 1370: 269 – 274). 
ــكاف درآمدي شديد در  ــاد و ش اين وضعيت وخيم تاكنون ادامه دارد. چون اوال، فقر و فس
ــت؛ ثانيا، ركود شديد در بازارهاي مالي و توليدات صنعتي وجود دارد؛ ثالثا،  دنيا حاكم اس
كاهش قدرت خريد مردم، آنان را با مشكالت فراواني براي تامين حداقل هاي زندگي مواجه 
ــده است.  ــت؛ رابعا، اخراج كارگران زيادي باعث افزايش خيل بيكاران در دنيا ش كرده اس
همين كارگران، هنگام رونق اقتصادي تنها درآمد ثابت خود را دريافت مي كنند، اما هنگام 
ركود بايد از كارخانه ها اخراج شوند. افزون بر شرايط تاريك پيش گفته، نظام سرمايه داري 
براي حفظ و توسعة سلطة خود بر منابع كشورهاي مستضعف، شوراي امنيت و حق وتوي 
ــرمايه داري، در اختيار گرفته و هر  ناعادالنه را در كنار ناتو به عنوان بازوي نظامي نظام س
ــاس همان مباني و اصول، دنيا را به صورت يك بنگاه  گونه ظلمي را روا مي دارد. آنان براس

اقتصادي انحصاري با همه لوازمش درآورده اند و به چپاول ثروت ملل ضعيف مي پردازند. 

فصل دوم: جايگاه سرمايه و انسان در الگوي پيشرفت اسالمي  
ــت، بنابراين، بخشي از توليدات سهم سرمايه است، اما  ــالم، سرمايه عقيم نيس از منظر اس

آموزه  هاي اسالمي به انسان نگاه ويژه اي دارد كه به اختصار اشاره مي شود:
1. انسان اشرف تمام مخلوقات عالم(مؤمنون، 14) و مسجود مالئكه است(بقره، 34).

2. انسان جانشين خدا در زمين است(بقره، 30؛ انعام، 165).
3. حفظ كرامت انساني مورد تاكيد آموزه هاي قرآني است(بني اسرائيل، 70).

4. قرآن كريم، تاكيد دارد كه تمام نعمت هاي الهي از جمله سرمايه، براي انسان آفريده شده 
است(بقره، آية 29). خداي متعال در آية ديگري بهره مندي همة مردم از نعمت هاي الهي 
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را بر خود واجب كرده است(هود، 6). در بعضي از آيات، خداي متعال مردم را به بهره مندي 
ــاي الهي دعوت مي كند(انعام،142).بنابراين، بهره مندي از نعمت هاي الهي حق  از نعمت ه

همة مردم است. 
ــرمايه، نگاهي كامال متفاوت از نگاه نظام سرمايه داري است و  ــان و س اين نوع نگاه به انس
ــرمايه و دولت را در حاشيه و در خدمت انسان قرار مي دهد. متناسب  ــان را محور و س انس
با اين نوع نگاه، انسان و نيروي كار بايد مالك منابع توليد و محصول توليدي، مدير فرايند 
توليد، متناسب با توان و تخصص خود بهره مند از دستمزد ثابت، و متناسب با ميزان سهم 
ــرمايه نيز متناسب با نقش خود، از  ــود بهره مند شود. س ــهم س مالكيت منابع توليد، از س
ــبي بهره  مي برد. دولت نيز براي تثبيت جايگاه انسان و نيروي كار، نقش خود  درآمد مناس
ــرمايه و  ــان و نيروي كار در چنين اقتصادي ترفيع و جايگاه س را ايفا مي كند. جايگاه انس

سرمايه داري، تنزل مي يابد. 
ــرمايه و سرمايه داري، بايد از  ــان در برابر س براي تحقق و تثبيت چنين جايگاهي براي انس
سرمايه عظيم اجتماعي اسالم كه در قالب اتحاد و تعاون و مسئوليت پذيري اجتماعي تبلور 

مي يابد و زمينة تحقق اقتصاد انساني را فراهم مي كند، استفاده كرد. 

فصل سوم: ويژگي هاي اقتصاد انساني
ــأن . 1 ــعه مالكيت  و ترفيع ش هدف فّعاالن اقتصادي رفع نيازهاي خود و دگرخواهي، توس

انسان است.
همة فّعاالن اقتصادي به نحو مشاع، مالكيت دارند.. 2
جايگاه سرمايه، تنّزل و جايگاه انسان ترفيع مي يابد.. 3
اصل رفتاري تعاون و دگرخواهي جايگزين اصل رفتاري رقابت داروينيستي مي شود.. 4
در اقتصاد انساني، انحصار شكل نمي گيرد.. 5
ــئوليت هاي . 6 فّعاالن اقتصادي، ضمن بهره مندي از حق آزادي، در برابر ديگران داراي مس

اخالقي و حقوقي اقتصادي و اجتماعي هستند. در واقع اصل آزادي اقتصادي مسئوالنه 
در اين اقتصاد، حاكم است. 

حضور دولت، حضوري مسئوالنه است و تنها براي انجام مسئوليت هايش حضور خواهد . 7
داشت، بنابراين، اندازة حضورش را ميزان مسئوليت هايش مشخص مي كند. 
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فصل چهارم: اصول اجرايي اقتصاد انساني

اصل اول: مشاركت اقتصادي همة اعضا.
اصل دوم: حق عضويت اختياري و آزاد براي همة افراد جامعه در فّعاليت اقتصادي. 

اصل سوم: حق مشاركت در مديريت و كنترل فرايند اقتصادي از طريق هر نفر يك راي. 
اصل چهارم: استقالل و عدم وابستگي حتي به دولت. 

اصل پنجم: آموزش، كارورزي و اطالع رساني به همة اعضا.
اصل ششم: همكاري و مشاركت بين بنگاه هاي اقتصادي. 

اصل هفتم: توجه به جامعه و دگر خواهي. 
اصل هشتم: مازاد بازگشتي به نيروي كار براساس ميزان تخصص و بهره وري آن ها. 

اصل نهم: به سرمايه سود محدودي تعلق مي گيرد.
اصل دهم: حمايت دولت از اقتصاد انساني. 

فصل پنجم: فّعاليت هاي فردگرايي در اقتصاد انساني
برخي از فّعاالن اقتصادي ممكن است روحية فردگرايي قوي و آمادگي الزم براي مشاركت و 
همكاري به نحو بيان شده را نداشته باشند. اين قبيل افراد تالش مي كنند تا به نحو انفرادي 
فّعاليت اقتصادي داشته باشند يا مجموعه اي را در چهارچوب اهداف اقتصادي خود مديريت 
كنند. اقتصاد انساني با چنين انگيزه ها و فّعاليت هايي مخالفتي ندارد و بستر اين نوع فعاليت 

براي اين قبيل فّعاالن نيز فراهم است.

فصل ششم: جايگاه دولت در اقتصاد انساني
ــالمي، تحقق اهداف نظام را  ــالمي همانند همة نهادهاي نظام اس دولت در درون نظام اس
دنبال مي كند. در عرصة اقتصادي تامين رفاه عمومي در كنار حفظ كرامت انساني و منزلت 

خليفة الهي بودن انسان، مسئوليت حتمي دولت و ساير نهادهاي نظام اسالمي است.
 

فصل هفتم: ضمانت اجرايي و قانوني اقتصاد انساني 
مي توان به شواهد ذيل، مدعي ضمانت اجرايي و قانوني اقتصاد انساني شد:

1. هر صنف از فعاليت هاي اقتصاد انساني داراي اتحادية اقتصادي است. تمام فعاليت هاي 
ــي اوال تحت حمايت و ثانيا تحت نظارت اتحاديه هاي همان صنف قرار  ــادي هر صنف اقتص
مي گيرند. فّعاليت هاي  صنوف مختلف، تحت حمايت و نظارت اتحادية ملي قرار دارند. تمام 
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اتحاديه هاي اقتصاد انساني ملت ها تحت حمايت و نظارت اتحادية بين المللي اقتصاد انساني 
ــد. اتحاديه هاي اقتصادي، انواع حمايت را از فّعاالن اقتصادي دارند و در برابر اين  قرار دارن

حمايت ها، آنان نيز متعهد و مكلف به رعايت اصول اقتصاد انساني هستند. 
ــاني از فعاليت اقتصادي خود سود و منفعت كسب مي كنند، بلكه با  2. فعاالن اقتصاد انس
توجه به ويژگي هاي بيان شده، مجموع منافع حاصله در اين نوع فعاليت، از بخش فّعاليت 
اقتصادي فردگرايانه بيش تر خواهد بود. اين امر هم باعث ملحق شدن افراد زيادتري به اين 
نوع فعاليت مي شود و هم دوام فعاليت هاي اقتصادي را نسبت به فعاليت فردگرايانه بيشتر 

مي كند. 
3. رعايت ارزش هاي اخالقي و پايداري آن در اقتصاد انساني به نحو نهادينه شده وجود دارد. 

اين امر يقيناً هم توسعه اقتصاد انساني را و هم قوام و پايداري آن را بيش تر مي كند.
ــط فّعاالن اقتصادي، هر زماني بخواهند ممكن  ــاني توس 4. قطع همكاري در اقتصاد انس
نيست. گرچه قطع همكاري حق آنان است، اما درصورتي كه فردي متقاضي قطع همكاري 
باشد و آوردة سرمايه اش قابل توجه باشد، براي اين كه به فعاليت اقتصادي مجموعه صدمه 
ــي و اعالم  ــوة قطع همكاري را هيئت مديره بنگاه اقتصادي بررس ــود، زمان و نح وارد نش

مي كند.

در پايان دو مطلب يادآوري مي شود(نتيجه)
اقتصاد انساني كامال با مباني فقهي اسالمي سازگاري دارد.. 1
مي تواند به عنوان يك نظام اقتصادي در برابر نظام سرمايه داري تبليغ و ترويج شود و از . 2

جهت اقتصادي، الگوي كامال جديدي را ارايه كند.


