چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛

پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
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چکیده:
در هر مدل و الگوی پیشرفت و توسعه ،تحول و تغییر نهفته اسـت .توافـق اولیـه در همـۀ مـدلهـا ،تغییـر از
وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است .الگوی پیشرفت دینی هم همان تحول و تغییر را دنبال مـیکنـد .در
فرآیند تغییر به وضعیت مطلوب امکان پدید آمدن چالشهایی برای تحقق وضعیت مطلوب وجود دارد .چالش
نخستی که ممکن است روند تحقق الگو را بـا اخـالل مواجـه کنـد ،پـارادایم پیشـرفت اسـت .پـارادایم تـأثیر
معناداری بر نحوه و چگونگی تولید الگوی پیشرفت دارد و نوع پارادایم بکارگرفته شـده مسـیر تحقـق الگـو را
معین میکند .پارادایمهای رایج و حاکم بر نظریات علمی در سه رویکرد اثباتی ،تفسـیری و انتقـادی تعریـف
شدهاند .چالش دیگر ،تطبیق الگ وهای رایـج کشـورهای غیردینـی بـرای جامعـه دینـی اسـت کـه ایـن رونـد
آسیب هایی را برای جامعه دینی بخاطر وجود فرهنگ متفاوت با آن کشورها بوجود خواهد آورد .و در نهایـت،
الگوهای رشد و پیشرفت تکبعدی است که تکیه اصلی این مدلها بر اقتصاد و سرمایهداری است و ایـن نـوع
پیشرفت جامعه را با آسیب هایی مواجه خواهد نمود .براین اسـاس ،پـارادایم پیشـنهادی اسـالم بـرای الگـوی
پیشرفت ،پارادایم شبکه ای است و الگوی قابل پیشنهاد بر پایۀ پارادایم شـبکهای ،الگـوی پیشـرفت شـبکهای
(اسالم) است که شاخصه اصلی آن احساس حضور خدا معرفی میگردد.
کلیدواژهها :الگوی پیشرفت شبکهای ،مدل توسعه ،سیستمهای دینی ،تمدنسازی ،پیشرفت
مقدمه:
کسب توسعه به دنبال گسترش نظام ارتباطات و رسانه های همگانی  ،حمـل و نقـل  ،جهـانگردی و آشـنائی
ملتها با پیشرفتهای جهان صنعتی مطرح شد و شوق رسیدن به وضعیت جوامـع پیشـرفته را در میـان ملـل
بوجود آورد(ابطحی  ، 1219 ،ص  . )11از طرفی پیشـرفت  ،هـویتی حرکتـی و تغییرپـذیری دارد  .در هـر
پیشرفتی مبدا یا وضعیت موجود  ،مقصد یا وضعیت مطلوب  ،ابزار  ،برنامه و هدف آن از مؤلفه هـای اساسـی
پیشرفت است  .روشن نمودن این مقوالت نیازمند روشی برای دقیق سازی است تا مؤلفه های پیشرفت روشن
گردد .
تغییر در (پدیده یا موضوع)  :وضعیت زندگی انسان
از (وضعیت موجود)  :ناکارآمدی مدلهای توسعه رایج
به (وضعیت مطلوب)  :تحقق الگوی پیشرفت دینی
با (ابزار یا وسیله تغییر)  :تولید سیستمهای دینی(تحت تمدنسازی)
 .1سطح سه حوزه ،کارشناسی ارشد کالم اسالمی و محقق موسسۀ مطالعات راهبردی و علوم اسالمی نورabdollah.sadeqi@gmail.com :
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برای (هدف و غایت)  :ارتقاء کیفیت زندگی در شبکه هستی با شاخصه «احساس حضور خدا» زمانی که
این شاخصه تحقق پیدا کند انسان در آن جامعه به رشد و کمال یا به تعبیر دیگر به سعادت رسیده است .
وضعیت موجود همان حاکمیت مدلهای توسعه غیردینی است  ،و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ناچار
به استفاده از الگوی پیشرفت دینی خواهیم بود  .بنابراین هدف مشخص است آن هم تحقق الگوی پیشـرفت
دینی است  .ولی در روند تحقق الگوی پیشرفت دینی با چالشهای روبرو خواهیم بود که ایـن نوشـتار سـعی
دارد به بخشی از آنها بپردازد .
تاریخچه :
برای سالیان متمادی« ،رشد» هدف عمده اقتصادی سیاست گذاران و رهبران سیاسی بـود  .بـر اسـاس ایـن
دیدگاه « ،تولید» هر چه بیشتر کاالها و خدمات بهترین راه بهبود سطح زندگی مـردم و «رشـد» بـه عنـوان
راه حل مشکالت و موجب تقویت نظامی  ،افزایش اشتغال و کـاهش کسـری بودجـه تلقـی مـی شـد(خلیلی
تیرتاشی  ،دی  ،1211ص  . )111در راستای تحقق این اهداف مدلهای گوناگونی را بکار بستن  .سادهتـرین
شکل توسعه  ،توسعه نقطهای است  .آغاز توسعه نقطهای به ادوار نخستین حیات بشری برمیگردد  .وضعیتی
که در آن روابط مستمر و متقابل بین انسان ها به وجود نیامده  ،تقسیم کار اجتماعی صورت نگرفته و جامعه
تحقق پیدا نکرده بود و انسانها به صورت پراکنده و در گروههای اجتماعی خـرد زنـدگی مـیکـردهانـد  .بـا
حرکت روبه جلوی جامعه بشری مسیر توسعه گام بعدی یعنی توسعه خطی را پیش روی خـود دیـد کـه از
حیث تئوریک در رنسانس و از حیث کارکردی در انقالب صنعتی ریشـه داشـت  .ایـن مرحلـه  ،مبتنـی بـر
پیشرفت علم و صنعت بود که ابعاد دیگر مانند حیات فردی و اجتماعی انسان مـورد توجـه نبـود  .گسـترش
علوم و تکنولوژی و افزایش تولید و مصرف که توسعه خطی را ایجاد کـرده بـود  ،جوامـع را بـا بحـران هـای
مختلفی روبرو ساخت  .معظالتی همانند  ،بحران بیکاری  ،مبارزات طبقـه کـارگر  ...ضـرورت تجدیـدنظر در
نگرش به توسعه را موجب شد  .بهمنظور رفع این نارسائیها و بحرانها  ،تئـوریهـای مختلـف اقتصـادی در
حوزه های مختلف خرد و کالن و بین المللی در میان اندیشمندان مطرح گردید  .توسعه سـطحی(توسـعه دو
بعدی-توسعه اقتصادی) مدلی بود که بعداز توسعه خطی مطرح شد  .در این مرحله عـالوه بـر ضـلع توسـعه
خطی  ،ضلع جدیدی بهنام اقتصاد افزوده شده و توسعه سطحی شکل گرفت  .در این مدل  ،انسـان بـهطـور
اساسی در فرآیند توسعه مطرح شد و رفتار انسان در زمینه های مختلف اقتصادی مـدنظر اندیشـمندان قـرار
گرفت  .البته نکته مهم این است که در این مرحله از توسعه تنها وجه مادی انسان مورد توجه بوده و انسـان
بهعنوان ابزار یا عامل توسعه محسوب میشد.
پیشرفت های به وجحل توسعه خطی و سطحی موجب پیدایش و گسترش جنبش های فکـری نـوینی شـد .
مکاتب فلسفی جدید  ،جریانات روشنفکری و جنبش های اجتماعی  ،انسان را به عنـوان سـوژه جدیـد مـورد
مطالعه خود قرار داده و انسان شناسی نوینی شکل گرفت که ضلع جدیدی را به دو ضلع پیشین توسعه افزود
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 .این ضلع  ،ضلع توسعه انسانی بود  .افزوده شدن این ضلع  ،توسعه حجمی را بوجود آورد  .در ایـن مرحلـه
انسان نه به عنوان ابزار و عامل توسعه بلکه به عنوان هدف  ،مدار و محور توسعه گرفت و در حـوزه سیاسـی ،
اقتصادی  ،مدیریتی  ،جامعهشناختی فلسفه تحوالتی شکل گرفت(برگرفته از  :ابطحی  ،تابستان  ، 1219ص
. )14-13
مسأله شناسی :
وجود دالیل عدم موفقیت و پایداری مدلهای توسعه غربی و نیز تجربـه موفـق اسـالم در ایجـاد پیشـرفت در
جامعه بدوی اعراب  ،فرضیه توانایی دین اسالم در ارائه الگوی پیشرفت را قوت می بخشـد  .بـا ایـن وجـود در
دوران کنونی با این مسئله مواجهیم که اسالم اکنون هم قدرت تغییر و ایجاد تحوالت بنیادی در سـاختارهای
کنونی جوامع را دارد ؟ اگر جواب به این پرسش مثبت باشد  .چه رویکرد و دیدگاهی به دین اسالم  ،ما را در
اثبات مدعای توانمندی ارائه مدل یا الگوی در راستای پیشرفت جامعه از جانـب دیـن در دوران جدیـد یـاری
خواهد کرد  .پس مسئله ی این نوشتار  ،این است که الگـوی پیشـرفت اسـالم چیسـت؟ چالشـهای پیشـروی
پیشرفت اسالم چیست ؟
ضرورت بحث :
شکی و تردیدی در ایجاد تغییر و تحوالت در ساختارهای کنـونی جامعـه و ارائـه طرحـی بـرای پیشـرفت آن
نیست  .این یقین حاصل مشاهده و محسوس بودن آسیبها و مشکالت جوامع است .
«شاید در رأس عوامل  ،وجود قابلیت عقبماندگی در میان مسـلمانان امـروز باشـد و ایـن هـم ناشـی از
خاموش شدن شعله نشاط و کارآیی در آنها و فرسودگی است که سیستم های زندگی مسلمانان دچـار شـده و
آنها را گرفتار ناامیدی و یأس کرده است» (.العسل  ، 1211 ،ص ). 31
آسیب ها و مشکالت زندگی مربوط به سیستم ها و ساختارهای تمدنی است که بروز آسیب ها و مشـکالت
را افزایش و یا آنها را کاهش خواهد داد  .بنابراین وجود سیستم های بهینه زمینه ساز ارتقـاء کیفیـت زنـدگی
است و به تبع فرآیند آسیب زایی جامعه را کاهش داده و روند حرکت جامعه را به سوی وضعیت مطلوب هموار
خواهد نمود  .بنابراین تولید سیستمهای بهینه زمینه پیشرفت تمدن را فراهم میآورد.
وضعیت موجود بیشتر کشورهای اسالمی با آسیبها و بحرانهایی مواجه هست  .برخـی بـراین باورنـد ایـن
مشکالت و آسیب ها  ،ناشی از خود ساختارهای دینی و باورهای آن است  .ولی این باور  ،باور منطقی و موجه
نیست  .زیرا عمده مشکالت و آسیبها ناشی از عملیاتی شدن مدلهای توسعه غیردینی است .
«گسترش علوم و تکنولوژی و افزایش تولید و مصرف که توسعه خطی را ایجاد کرده بـود  ،جوامـع را بـا
بحران های مختلفی روبرو ساخت  .معظالتی همانند  ،بحران بیکاری  ،مبارزات طبقه کـارگر ،اخـتالف شـدید
طبقاتی  ،فقدان توزیع مناسب ثروت  ،بروز خشونتهای مختلف و جنگ جهانی اول و دوم  ،تحقق امپریالیسم
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و تامین مواد خام از اقصی نقاط جهان و چپاول ثروت ملتها و تالش برای پیـدا کـردن بـازار فـروش و  ...کـه
ضرورت تجدیدنظر در نگرش به توسعه را موجب شد(ابطحی  ،تابستان  ، 1219ص »). 11
این مشکالت بهاندازهای آسیبزا بود اندیشه تغییر را در سطح کالن مطرح ساخت.
«دول بزرگ نشستهاند با همدیگر مشورت مىکنند که آیا مىتوانند یک راه حلى پیدا کنند که جلو ایـن
توسعه را بگیرند»(مطهرى ،مجموعهآثار ،ج ،31ص )911
شاید اصلیترین آسیب از ناحیه جهانبینی حاکم برای نظریههای توسعه است.
«از نظر جهانبینى مادّى ،عوامل مؤثّر در اجل ،روزى ،سالمت ،سعادت و خوشبختى منحصراً مادّى است.
امّا از نظر جهان بینى الهى علل و عوامل دیگرى که عوامل روحى و معنوى نامیـده مـىشـوند نیـز همـدوش
عوامل مادّى در کار اجل و روزى و سالمت و سعادت و امثال اینها مؤثّرند (....مطهرى ،مجموعـهآثـار ،ج ،2ص
». )211
بنابراین تغییر نگاه به وضعیت موجود یعنی حاکمیت مـدل هـای توسـعه غیردینـی زنـدگی بـه وضـعیت
مطلوب یا همان تحقق الگوی پیشرفت دینی امری اجتنابناپذیر است .
تحقق الگوی پیشرفت دینی با موانع و چالشهای روبرو است  .این چالشها  ،چالشهای راهبردی اسـت
یعنی ماهیت برنامهسازی دارند و روند برنامهریزی تولید و تحقق الگوی پیشرفت را با اخالل مواجه مینمایند .
بنابراین در این نوشتار به چالشهای توجه شده است که ویژگی راهبردی(برنامهسازی) دارند .
چالشهای تحقق الگوی پیشرفت اسالم :
در پیشرفت مؤلفه های گوناگونی تأثیرگذار است که نوع رویکرد به آنها در مسیر تحقق پیشرفت نقش بسزایی
دارد  .اگر رویکردی موجه و منطقی نسبت به آنها اتخاذ نگردد روند تولید و تحقق پیشرفت با چـالش مواجـه
خواهد شد  .این مؤلفهها جنبه راهبردی دارند یعنی جهتدهی به برنامـهسـازی در راسـتای تولیـد و تحقـق
الگوی پیشرفت .
پارادایم پیشرفت:
الگوی پیشرفت در چارچوب نظری شکل می گیرد  .به این چارچوب نظری در اصطالح پارادایم می گویند
 .پارادایم ) ،(Paradaigmاصطالحی است که در فلسفه علم به کار گرفته مـی شـود و مقصـود از آن  ،اصـولی
است که بر بینش ما نسبت به چیزها و جهان حاکم است(.)www.porseman.org
«پارادایم  ،مجموعه گفتارهای منطقی است که در ارتباط بین االذهانی اندیشـمندانی مـورد پـذیرش جامعـه
علمی قرار میگیـرد و بـه سـواالت اساسـی دربـاره پـیشفـرضهـای هسـتیشـناختی  ،معرفـتشـناختی ،
روششناختی  ،انسانشناختی و ارزششناختی علم پاسخ میدهد (.ایمان  ،بهار  ،1211ص »).31
پارادایمها اهمیت خود را در شکلگیری نظریات علمی و تعیین مسیر تحقیقات نشان میدهند .
«مسؤلیت پارادایم در معرفت علمی  ،تعیین مسیر تحقیق علمی است(ایمان  ،بهار  ،1211ص »)31
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از طرفی هم الگوهای پیشرفت  ،الگوهای نظری است .
«این الگو  ،یک الگوی تئوری است ؛ یعنـی مجموعـه نظـاممنـدی از مفـاهیم  ،اصـول موضـوعه  ،قـوانین و
راهبردها است که در ساختاری منطقی وضعیت موجود را تحلیل  ،وضعیت مطلوب را تبیین و راهبرد حرکت
از وضعیت موجود به مطلوب را ارائه دهد( .میرمعزی  ،الگوی پیشرفت و اسالمیسازی علوم انسانی  ،مفهـوم
الگوی اسالمی ایرانی »)11/14/1214 ،
بنابراین برای تولید الگوی پیشرفت  ،باید پارادایم حاکم برآن روشن گردد  .زیرا پیشرفت بـا مقولـههـای
گوناگونی ارتباط دارد و باید موضع پیشرفت نسبت به آنها روشن شود .
«"...توسعه" به اقتضای محوریت تحول انسان و جوامـع انسـانی در آن  ،در اصـل دارای محتـوای و مفهـوم
فرهنگی و ارزشی است و با جهانبینی  ،انسانشناسی و جهانبینی ارتباط پیدا میکند(متفکر آزاد  ،خورشید
دوست  ، 1219 ،ص »)131
پارادایمهای رایج و حاکم بر نظریات علمی در سه رویکرد اثباتی  ،تفسیر و انتقادی تعریف شدهاند.1
رویکرد اثباتی(تجربی)  ،با استراتژی توصیف و با روش مشاهده انجام می پذیرد(تحقیق تجربـیِ توصـیفیِ
مشاهدهای) .
«پارادایم اثباتی که به صورت گسترده در تحقیقات علمی حضوری فعال دارد  ،ادعای به کارگیری روشـهای
علوم طبیعی در علوم انسانی را دارد  .اثباتگرایی  ،کـه دارای شـاخههـای متفـاوتی از جملـه تجربـهگرایـی
منطقی  ،طبیعتگرایی و رفتارگرایی است  ،دارای تاریخ طوالنی در فلسفهی علم و در میان محققان میباشد
 .در این رویکرد با بهکارگیری نگرش و روشهای علوم طبیعی اقدام به طراحی و انجام تحقیقات علوم انسانی
براساس روشهای کمی میگردد  .اثباتگرایان معتقدند که صـرفا یـک روش علمـی وجـود دارد و آن روش
علوم طبیعی است(برگرفته از  :محمدتقی ایمان  ،ص »)1211 ، 34
رویکرد تفسیری  ،با استراتژی تبیینی و با روش تحلیل محتوا انجام میپذیرد(تحقیـق تفسـیریِ تبیینـیِ
تحلیلِمحتوایی).
«یک تحلیل منظم از کنش اجتماعی با معنا از طریق مشاهده مستقیم جزئی رفتار مردم در شرایط طبیعـی
جهت فهم و تفسیر این که چگونه مردم دنیای اجتماعی خودشان را خلق و به آن معنا می بخشند  ،می باشد
 .پارادایم تفسیری معتقد است که دنیای اجتماعی برخالف دنیای فیزیکی مسـتقل از آگـاهی انسـان وجـود
ندارد  .بنابراین دنیای اجتماعی واقعیتی از پـیش تعیـین شـده نیسـت کـه محققـان آن را کشـف نماینـد .
(برگرفته از  :محمدتقی ایمان  ،ص »)1211 ، 21-21

« 1پارادایمهای غالب در علوم انسانی که توسط اندیشمندان در دهههای  31و  11میالدی مورد پذیرش قرار گرفتهاند عبارتنداز  :پارادایم اثباتگرایی،
تفسیری و انتقادی» (ایمان  ،فصلنامه حوزه و دانشگاه  ،بهار  ،1211ص ).31
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رویکرد انتقادی  ،با استراتژی تحلیلی و با روش مطالعه تطبیقی انجام می پذیرد (تحقیق انتقادیِ تحلیلیِ
تطبیقی)
«پارادایم انتقادی به عنوان اساس رویکردهایی مانند ماتریالیسم دیالکتیک  ،تحلیل طبقاتی  ،ساخت گرایـی و
تحلیل فمینیستی سعی در ترکیب قوانین عام و تفریدی دارد  .این فرآیند از سطح ظـاهر فراتـر مـی رود تـا
بتواند به ساختهای واقعی دنیای مادی دست یابد  .انتقاد گرایان به دنبال نقد و بررسی واقعیت جهت تحول
اساسی در آن با توسل به مفاهیم فلسفی از قبیل آزادی  ،حقیقت  ،برابر و عدالت هستند(محمدتقی ایمـان ،
ص »)1211 ، 21
با توجه به اینکه تولید الگوی پیشرفت در این پارادایمها همان آثار مدلهای موجود را خواهـد داشـت  ،لـذا
برای تولید الگوی پیشرفت اسالم  ،پارادایم متناسب آن نیاز است  .بنـابراین بـرای تـدوین الگـوی پیشـرفت
دینی(اسالم) پارادایم شبکهای 1پیشنهاد میگردد .
تعریف پارادایم شبکهای :3تالشی نظامند در یک چهارچوب و نظام فکری برای کشف و شناخت واقعیـت
برای دستیابی به بهترین تبیین از طریق برآیند بررسی الیههای وجودی پدیده 2در شبکه هستی.9
بهعبارت دیگر ،نظام و دستگاه فکری و معرفتی که برآیند 1ابعاد یـک پدیـد را در شـبکه هسـتی مـورد
مطالعه قرار میدهد .عناصر پیشنهادی پارادایم شبکهای مبتنی بر مبانی هسـتیشناسـانه  ،انسـانشناسـانه ،
معرفتشناسانه  ،ارزششناسانه  ،روششناسانه  ،علمشناسانه  ،تاریخشناسانه  ،جامعهشناسانه است.3

 . 1تعریف « پارادایم شبکهای » (مقصود از شبکه ،کل شبکه موجودات در هستی میباشد:).
پارادایم شبکهای یعنی :رویکرد «بررسی شبکهای» در نگاه به هر پدیده ،و یعنی :ضرورت بررسی هر موضوع و مساله در ارتباط با کل شبکه هستی ،و
یعنی هر تحقیقی هنگامی موجه و معتبر است که ابعاد وجودیِ موضوع و مساله تحقیق ،در مقیاس کل شبکه هستی مورد تحلیل و ترکیب قرار
گیرد(برای دریافت اطالعات بیشتر رجوع کنید به  :سایت موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم  ،تعریف و توصیف مفاهیم زیربنایی و کلیدی ،
تحلیل مفهوم پارادایم شبکه ای(.))www.isin.ir
 .3تعریف اجزاء:
نظام فکری :مجموعه منسجم معرفتی و دستگاه شناخت (دستگاه نظری که برای تبیین پدیدهها معرفی میشود) شامل مؤلفههای پارادایمیاست.
شبکه :مجموعهای از عناصر است که با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و برای تحقق یک هدف واحد در تالشاند .در هر شبکه ،تغییر یک جزء بر دیگر
اجزاء و بر کلّ ،تأثیر دارد و هیچیک از عناصر ،اثر مستقل و جدا از مجموعه ندارند(.عبدالحمید واسطی ،نگرش سیستمی به دین1939 ،ه ق ،ص )91
 . 2یک پدیده یا یک موجود حداقل سه الیه دارد:
طبع (ماده ظاهر با روش تجربی)
خیال و مثال (درون ،حس ،ادراک با روش علمیمعرفتی)
عقل (مبداءهای وجودی با روش فلسفی)
 .9تصویر گرافیکی شبکه هستی در ضمیمه شماره  1مشاهده نمایید .
 . 1با توجه به نمودار شبکه هستی یک پدیده در شبکه هستی با پدیده و موضوعات فراوانی در ارتباط است که هم بر آنها تأثیر میگذارد و هم از آنها
تأثیر می پذیرد که باید برآیند این تأثیرات متقابل یا به تعبیر دیگر مجموعه آن تأثیرات مدنظر قرار گیرد.

 . 6مؤلفههای پارادایم شبکهای در مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم نور تولید شده است.
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تطبیقسازی:
چالش دیگری که ممکن است پیشروی الگوی پیشرفت قرار گیرد  ،تطبیـقسـازی الگـوی پیشـرفت بجـای
تولید آن است  .منظور از تطبیقسازی  ،پیاده کردن الگوهای رایج پیاده شده کشورهای غیردینی و تطبیـق
آن با شرایط و اقتضائات جوامع دینی است  .مثال مدلهای توسعهای که در کشورهای دیگـر جریـان دارد را
برای جوامع دینی با فرهنگی متفاوت بکارببریم  .این روش بکارگیری آسیبهای متعددی را در جامعه ایجاد
میکند  .زیرا این مدلها  ،رویکردی مادیگرا و اقتصاد محور دارند و به شرایط اعتقـادی  ،فکـری و فرهنگـی
حاکم بر جوامع توجه نداشته که این امر باعث بروز آسـیبهـای ماننـد ایجـاد طبقـات اجتمـاعی  ،تخریـب
محیطزیست  ،تهیسازی سریع زمین از منابع طبیعی پایانپذیر  ،خودبیگانگی انسان (فقر فرهنگی)  ،هتـک
حرمت و کرامت انسـان  ،تعـارض میـان منـافع فـردی و جمعـی  ،ایجـاد بحرانهـای خودبیگـانگی و از هـم
گسیختگی اجتماعی میگردد  .عالوه بر اینکه این مدلها در حل معضالت کشورهای در حال توسعه نـاتوان
بوده و ابزارهای تولید شده 1در بستر آنها زمینه را برای نابودی بشر 3فراهم میآورند. 2
وجود چنین آسیبهایی  ،ناتوانی مدلهای توسـعه در حـل معضـالت کشـورهای در حـال توسـعه را بـرای
محققان حوزهء توسعهء آشکار نموده است « .دادلی سیرز» در اینباره میگوید :
«الگوی اقتصادی مورد پذیرش در بیشتر کشـورهای در حـال توسـعه همـان الگـوی اقتصـادهای پیشـرفتهء
صنعتی و مبتنی بر نظام اقتصادی بازار(بخش خصوصی) بوده اسـت  .در حالیکـه بـه علـت وجـود نهادهـا و
ساختارهای اجتماعی متفاوت در کشورهای در حال توسعه  ،این الگوها قادر به حل مشکالت آنها نیسـتند »
(متوسلی .)1213 ،
همین تفاوت ساختار و فرهنگ توسعه یافتگی با محوریت فرهنگ مدرنیته و تطبیـق بـا فرهنـگ اسـالمی ،
آسیبهای آن را در فرهنگ اسالمی بهوجود خواهد آورد .
«مسئلهء محیطزیست و بحرانی که دامنگیر آن شده است  ،از مسایل اساسی همهء کشورها و از بحرانهـای
عمدهء قرن اخیر بهشمار میرود  .کشورهای[که] سیاسی[سیاست] خاص خود را -که برمبنای هیومنیسـم ،
سکوالریسم و لذتگرایی مادی قرار دارد -به کل جهان تعمیم [می]دهند  .پـذیرش چنـین الگـویی ممکـن
است برای برخی کشورهای در حال توسعه که فاقد الگوی اختصاصـی هسـتند  ،میسـر باشـد  ،لـیکن بـرای
 . 1این ابزارهای کامال جنبه منفی ندارد  ،جنبههای مثبت هم دارند.
 .2بدون شک بشر از نظر ابزار زندگى به حد اعالى پیشرفت رسیده است و ممکن است همین پیشرفت فنّى و صنعتى عامل نابودی بشر بشود .تولید
بمبهاى اتمى  ،اسلحه هاى فوق العاده مخرّب محصول توسعه و تحول دنیاى جدید است(برگرفته از  :مجموعهآثاراستادشهیدمطهرى ،ج ،31ص  911و
. )111
 .2رک  :جدول آسیبها در ضمیه شماره . 3
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مسلمانان که از آرمانگرایی خاص خود برخوردارند  ،پذیرش آن موجب دوری آن از الگوی زندگی اقتصادی ،
اجتماعی  ،فرهنگی خودشان خواهد شد»(متفکر آزاد  ،خورشید دوست  ، 1219 ،ص )139
رشد تکبعدی :
توسعه چه در تعریف و تشخیص و چه در عمل همواره یکی از بحث برانگیزترین موضـوعات اقتصـادی بـوده
است  .از بین بردن فقر و نابرابری که گریبانگیر بسیاری از جوامع دهههای  11و  31میالدی شده بـود روز
به روز مورد توجه بیشتر قرار میگرفت و در این دوران اقتصادانان توسعه در تعریف توسعه بیشـتر بـر رشـد
اقتصادی تاکید میکردند  .به این ترتیب دستیابی به رشد اقتصادی در قالب اتخاذ سیاستهای مختلف هدف
توسعه قرار گرفت و به قول مایکل تودارو «رشد ساالری طریقه زندگی» شده بود(همتی .)1219 ،
«توسعهء اقتصادی بخش مهمی از مباحث علم اقتصاد را به خود اختصـاص داده اسـت کـه دغدغـهء اصـلی
بسیاری از کشورهاست  .امروزه در تعداد زیادی از کشـورهای جهـان توسـعهء اقتصـادی در صـدر مسـایل و
اهداف ملتها و برنامهء دولتها قرار دارد(متفکر آزاد  ،خورشید دوست  ، 1219 ،ص »)139
رویکرد رفاه اقتصادی به توسعه سبب شد تا مصرف کاالها و خدمات بهعنوان اساس رفـاه اقتصـادی در نظـر
گرفته شود از این رو  ،برای سنجش میزان رفاه و توسعه(مصرف کاالها و خدمات) درآمد ملی بهعنـوان یـک
معیار کلی مورد توجه قرار گرفت  .مخالفتها با این تلقی از توسعه در اواسط دهه  1411به اوج خود رسـید
چرا که بسیاری از کشورها اگر چه اهداف رشد و اقتصادی خود را تحقق بخشیدند اما  ،شرایط زندگی تـوده
مردم و بخشهای زیادی از آنها تغییر نکرد  .به این ترتیب بود که بعضی از وظایف جدید توسعه مانند«رشد
همراه با عدالت» و «توزیع مجدد رشد» مورد توجه اقتصادانان توسعه قرار گرفت و مفاهیم اجتماعی و انسانی
جایگاه ویژه خود را در تعاریف توسعه پیدا کردند (کرم  ،صغری سینا  ،زمستان  ، 1219ص. )21
با بروز پیامدهای منفی توسعه اقتصادی صرف  ،توجه به ابعاد انسانی توسعه و توسـعه پایـدار ضـرورت پیـدا
کرد(خلیلی تیرتاشی  ،دی  ، 1211ص  . )111در اولین گزارش جهانی توسعه انسانی  ، 1441شکل دادن به
قابلیتهای انسانی از قبیل آزادیهای سیاسی و مدنی  ،وضعیت آموزش  ،بهداشت و قـدرت اقتصـادی بایـد
بهعنوان هدف اصلی جوامع توسعهیافته مورد توجه قرار گرفت(برگرفته از  :سـینا  ،صـغری سـینا  ،زمسـتان
 )1219و گرایشهای توسعه در حوزههای دیگر ایجاد گردید  .مثال بحـث «جامعـهشناسـی توسـعه» بعـد از
انقالب صنعتی و به خصوص بعد از پایان دو جنگ جهانی  ،در اروپا مطرح شد  .و از دیدگاههای مختلف کـه
اغلب مبتنی بر«اومانیسم» و «لیبرالیسم» با محوریت «تکنولوژی» و شاخصهای اقتصادی و صنعتی هستند
 ،مورد بررسی قرار گرفت(مصطفوی  ، 1214 ،ص  . )4با ایـن وجـود تمـام توسـعههـا تحـت تـأثیر توسـعه
اقتصادی رشد مییافتند و توسعه اقتصادی بهنوعی پیشنیازی برای توسعهها بهشمار میرفت .
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«در غرب ابتدا توسعه اقتصادی در چارچوب سیستم سرمایهداری به وقوع پیوست و سـپس تـدریجا پـس از
برطرف ساختن موانع موجود برای ادامه این روند  ،تدریجا آثـار توسـعه سیاسـی و اجتمـاعی نمایـان شـد و
توسعه اقتصادی پیشنیاز توسعه سیاسی بود(برگرفته از  :قوام  ،سید عبدالعلی  ، 1211 ،ص ») 31
نتیجهای که از این توسعهها مد نظر بود یعنی تغییر در وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برای تمام اقشـار
تحقق نیافت  .شاید بتوان گفت که تکیه الگوهای توسعه بر اقتصاد محـوری و توسـعه سـایر حـوزه براسـاس
توسعه و پیشرفت اقتصادی اصلیترین آسیب مدل توسعه محسوب میگردد و تکیه کردن به آنها در بازسازی
و یا تولید الگوی پیشرفت دینی  ،آن را با همان بحران و آسیبهـا مواجـه خواهـد نمـود  ،چـرا کـه الگـوی
پیشرفت پدیدهای تک بعدی نبوده و با حوزههای متعددی مرتبط است .
هانتینگتون :
«هانتینگتون در نقد توسعهگرایی کالسیک معتقد است در جریان فرآیند توسعه سیاسی ،نباید آن را متوقف
بر توسعه اقتصـادی دانسـت  ،آنگونـه کـه در اندیشـه امریکـایی  ،زنجیـره توسـعه سیاسـی چنـین تصـور
میشود(معینی پور  ،زمستان »)1211
هابرماس :
«هابرماس  ،بعد فرهنگی توسعه را بسیار پراهمیت توصیف میکند  ... .وی معتقد است که کشورهای غربی ،
توسعه نیافتهاند ؛ یعنی تنها در بعد اقتصادی توسعه یافتهاند ؛ یعنی تنها توانایی تکنولوژی آنان دگرگون شده
است(اسماعیلزاده  ، 1214 ،ص.»)94
به همین دلیل در الگوی پیشرفت دینی  ،رشد اقتصادمحور یا رشد تکبعدی مورد پذیرش نخواهد بود .
«توسعه در تعالیم دینی  ،فرایندی است که متضمن رشد مداوم در ابزار و روابط مادی و معنوی و بنیانهـای
اقتصادی-اجتماعی باشد و انسان در این جریان  ،بتواند به تعالی و کمال برسد  .براسـاس ایـن تعریـف  ،اوال
توسعه یک جریان پویا و مداوم و درعینحال همه جانبه است ؛ نه اقتصادی صرف  .ثانیـا هدفـدار اسـت کـه
محور آن انسان و تعالی و کمال اوست(متفکر آزاد  ،خورشید دوست  ، 1219،ص »)119-112
زیرا «پیشرفت» با محوریت انسان در الگوی اسالمی از مقوله حرکت بسوی مقصدی است  .مقصد کلـی
یا نهایی اسالم برای انسان در قرب الهی ترسیم شده است و دستوراتی در راه کسب رضای او در زنـدگی ایـن
جهانی بیان گردیده که عباراتی مانند اطاعت و عبادت خدا  ،دستیافتن به علم و آگـاهی  ،کسـب معنویـت ،
برقراری قسط و عدل و غیره در این حوزه قابل تعریف میباشند .
«"رشد" انسان در مفهوم اسالمی یعنی حرکت روبه جلو در مسـیر"کمـال"(متفکـر آزاد  ،خورشیددوسـت ،
 ، 1219ص »)112
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و روایات هم محورهای ارتباطی انسان در چهار محور اتباط با خود  ،با همنوع  ،با محیط زیست و مارواء را
معرفی مینماید  .و پیشرفتی مطلوب است که همه روابط را بطور همسان تحت پوشش داده و پیشرفت همه
جانبه را به ارمغان بیاورد .
قال الصّادق علیهالسالم :اُصُولُالمُعامِالتِ عَلی اَرْبَعَهِ اَوْجُهٍ :مُعامَلهُ اهلل ،مُعاملَهُ النَّفْسِ ،مُعامَلهُ الخَلْقِ ،مُعامَلهُ
الدُّنیا(مصباح الشریعۀ ،منسوب به جعفربن محمد علیه السالم ،ص.1)1
پس رشد و پیشرفت پایدار انسان در ایجاد و یا تنظیم روابط سالم و متعادل در حوزه ارتباطات با خود  ،با
همنوع  ،با محیط زیست و مارواء معنادار خواهد بود .
نتیجه:
با توجه به تفاوتهای بنیادی و ساختاری جامعه دینی با جوامع غیردینی  ،ضرورت داشتن الگوی متناسب و
هماهنگ با بنیاد و ساختارهای جامعه دینی (اسالمی) روشن است  .زیرا ایـن الگـوی پیشـرفت دینـی دارای
مفهوم پویای است که فرایند تکاملی جمعی بسوی خدا را مدنظر دارد و پیشرفت در آن فرایندی اسـت کـه
متضمن رشد پایدار انسان در ایجاد و یا تنظیم روابط سالم و متعادل در حوزه ارتباطات با خود  ،با همنـوع ،
با محیط زیست و مارواء است  ،بنابراین اوال توسعه یک جریان پویا و مداوم و درعینحال همه جانبه خواهـد
بود ؛ نه تکبعدی (صرفا اقتصادی و گاهی با چاشنی حفـظ محـیط زیسـت)  .ثانیـا دارای هـدفی اسـت کـه
براساس نظر خداوند برنامهریزی میگردد  .براین اساس هر توسعهای مطلوب نخواهد بود .
«توسعهء ممدوح یعنی انسان برای رفع نیاز خود جمعه تالش کند و این نوع تالش  ،کوثر است و پسندیده .
توسعهء مذموم یعنی توسعه ای که به منظور افزایش ثروت و تفاخر  3باشد  .این نوع توسعه  ،تکاثر و مـذموم
است(متفکر آزاد  ،خورشیددوست  ، 1219 ،ص ») 119
براین اساس در رشد و پیشرفت دینی  ،برنامه پیشرفت فقط به امور مادی تکیه ندارد  .و دنبال پیشـرفت
مطلوب برای انسان در شبکه هستی است نه فقط جهان مادی  .بنابراین الگوی پیشـنهادی پیشـرفت دینـی ،
الگوی «پیشرفت شبکهای» است .

 .1ارتباطات انسان در چهار محور است :ارتباط با خدا ،ارتباط با خود ،ارتباط با همنوع ،ارتباط با دنیا .
 .3انَّمَا الْحَیوۀُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَۀٌْْ وَ تَفاخُرٌْْ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌْْ فِى الْامْوالِ وَ الْاوْالدِ(حدید )31 :
وَ تَفاخُرٌْْ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌْْ فِى الْامْوالِ وَ الْاوْالدِ  :تزهید فی الدنیا و بیان حقارۀ أمورها و سرعۀ زوالها ثم زاد بیانا (  ،بیتا ،ص  )132این بخش آیه به عدم
دلبستگی کامل و تام به امور دنیوی و بیان کم ارزش بودن آ نها بخاطر ناپایداری و دوام آنها نسبت امور ابدی  ،همیشگی آخرت دارد  .به همین معنا
میتوان بیان داشت که پیشرفت و توسعه فقط مادی مطلوب نیست .
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الگوی پیشرفت شبکهای
وجه مشترک تعاریف توسعه  ،رسیدن به وضعیت مطلوب زندگی اجتماعی نیاز به ایجـاد شـرایط و امکانـات
مناسب اقتصادی  ،سیاسی و فرهنگی است(برگفته از  :اسماعیلزاده  . )1214 ،الگوی پیشرفت شبکهای هـم
از این امر مستثناء نیست و همان وضعیت مطلوب را پیگیری مینماید  .امـا نکتـه اساسـی ترسـیم وضـعیت
مطلوب است که چه وضعیت و موقعیتی مطلوب تلقی میگردد  .در برخـی نظریـات وضـعیت مطلـوب را در
گروه توسعه در تمام حوزههای اقتصادی  ،سیاسی  ،فرهنگی و اجتماعی دانستهاند .
«توسعه مطلوب در گروه تحقق همزمان توسعه اقتصادی  ،سیاسی  ،فرهنگی و اجتماعی است(اسماعیلزاده ،
 ، 1214 ، 111ص»)94-91
این نوع توجه همه جانبه داشتن امر مطلوبی است  .و داشتن نگاه شبکهای به توسعه را نشان میدهـد  .امـا
میتوان پرسید که ؛ "رشد و پیشرفت انسان با تحقق این موارد کامل میگردد یا خیر؟"  .و اگر مـا از جملـه
کسانی باشیم که باور به جهان ابدی دیگر داریم و معتقد به رابطه بین این جهان و جهان آخرت بوده باشیم
و نتوانیم از تأثیرگذاری رفتارها و کردارها در این جهان بر آن جهان چشـم پوشـی کنـیم  ،آیـا ایـن توسـعه
جوابگوی چنین افرادی خواهد بود  .الاقل درجهان اسالم این یک باور عمومی است که جهان آخرت اهمیتی
بس بیشتر از این جهان دارد  .بنابراین در باور چنین افرادی این توسعه مطلوب نخواهد بود .
«توسعه مطلوب می بایست بر پایه آبادانی دنیا و آخرت افراد باشد و در اصطالح برآورده کننده نیازهای مادی
و معنوی افراد باشد(اسماعیلزاده  ، 1214 ،ص »)11
زیرا یک مؤلفه مهم و حیاتی در این مدلهای توسعه مورد غفلت واقع شده است و آن جهان ماوراء است که
هدف حکومتی دین اسالم و هدف بسیاری از انبیاء الهی است .
« هدف حکومـت اسـالمی همـان هـدف نهـایی انبیـای الهـی و ادیـان آسـمانی  ،یعنـی توسـعه معرفـتاهلل
است(اسماعیلزاده  ، 1214 ،ص »)13
بنابراین اگر بخواهیم ترسیم اجمالی از الگوی پیشرفت دینی(پیشرفت شبکهای) داشته باشیم  .مـیتـوان
آن را در قالب یک فرمول ارائه نمود .
آنچه یک تحول و ضرورت تغییر را نمایان میکند وضعیت موجود آسـیبزا اسـت  .یعنـی وضـعیتی کـه
مشکالت و آسیبهایی برای جامعه هدف خود دارد و در این وضعیت افراد در حالت تعادل و سالمت قرار ندارند
و تصمیمات آنها براساس فشارهای روحی-روانی  ،محیطی  ،ساختاری و  ...شکل میگیرد .
در الگوی پیشرفت دینی لزوم تغییر مطرح است  .بنابراین میتوان از فرمول تغییر 1استقاده نمـود  .پـس
ترسیم اجمالی الگو چنین است :
 .1فرمول تعییر :
تغییر در  ...از  ...به  ...با  ...برای . ...
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تغییر در مدل توسعه از مدلهای رایج به مدل(الگوی) پیشرفت شبکهای با تمدنسازی برای درک احساس
حضور خدا .
موضوع تغییر  :مدلهای توسعه
وضعیت موجود  :آسیبزا بودن مدلهای رایج بحث آن مطرح گردید .
وضعیت مطلوب  :مدل(الگوی) پیشرفت شبکهای که میتوان با اقتباس از گزارههای دینی  ،رشد و پیشـرفت
در روابط انسان  ،یعنی رشد و پیشرفت انسان در روابـط بـا خودش(جسـم(بدن)  ،ذهـن  ،روح(نفـس))  ،بـا
همنوعان  ،محیط و ماوراء ترسیم نمود.1
ابزار تغییر(با)  :تمدنسازی
زمانی که از پیشرفت سخن گفته میشود  ،پیشرفتی مدنظر است که در سایه تمدن شـکل گیـرد  .و زمـانی
میتوان ادعای پیشرفت داشت که پیشرفت و توسعه در مؤلفه و ساختارهای تمدن تحقق پیدا کند  .بنابراین
آنچه از پیشرفت مدنظر است پیشرفت در ساختارهای تمدن و سیستمهای آن است  .کارآمدی سیستمهـای
تمدنی شاخصه اصلی تحقق پیشرفت هر تمدنی است  .براین اساس زمانی مدعی پیشرفت خـواهیم بـود کـه
تمدنی تحقق یابد که دارای سیستمهای متناسب و کارآمد در برطرف کردن نیازهای انسان در شبکه هستی
باشد .
«براساس بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری  ،با طراحی و اجرای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  ،ما
وارد مرحله تمدنسازی شدهایم یا در حال فراهم کردن مقدمات آن هستیم(قائمی نیا  ، 1241 ،ص »)12
هدف(برای)  :درک احساس حضور خدا
3
شاخصه اصلی مدل(الگوی) پیشرفت شبکهای "احساس حضور خداست" .
«هدف حکومت اسالمی همان هدف نهایی انبیای الهی و ادیان آسمانی  ،یعنی توسعه معرفتاهلل است(محمد
اسماعیلزاده  ، 1214 ،ص »)13
فهرست منابع :
 .1قرآن .
 .3ابطحی  ،سید مصطفی ( ،تابستان  ، )1219ابهام مفهومی ،مبانی معرفتی و الگوی دینی و بـومی  ،مجلـه راهبـرد
توسعه  ،شماره . 3
 .2اسماعیلزاده  ،محمد ( ،دیماه  ، )1214بررسی مبانی و مفهوم توسعه از دیدگاه امـام خمینـی  ،معرفـت  ،سـال
نوزدهم  ،شماره . 111
تغییر در موضوع یا پدیده موردنظر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با ابزار تغییر برای هدفی که از تغییر مدنظر است .
 1روایت آن در صفحات قبل گذشت .
2 . www.isin.ir
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 .9ایمان  ،محمدتقی ( ،بهار « ، )1211ارزیابی پارادایمی انسان بهعنوان عنصر اساسی در طرحـی پـارادایم الهـی» ،
فصلنامه حوزه و دانشگاه  ،روششناسی علوم انسانی  ،سال  ، 19شماره . 19
 .1ایمان  ،محمدتقی ( ،بهار  ، )1211ارزیابی پارادایمی انسان بهعنوان عنصـر اساسـی در طرحـی پـارادایم الهـی ،
فصلنامه حوزه و دانشگاه  ،روششناسی علوم انسانی  ،سال  ، 19شماره . 19
 .3بهرامی  ،احمد  ،مصطفوی  ،پروین ( ،بهمن و اسفند  ، )1214پارادایم پیشرفت در مکتب جامعه شناختی قرآن ،
مجله مهندسی فرهنگی  ،شماره  94و . 11
 .1توسعه انسانی از دیدگاه اسالم  ،خلیلی تیرتاشی  ،نصراهلل  ،مجلـه معرفـت  ،دی  ، 1211شـماره ( 94از صـفحه
 111تا .)131
 .1جعفربنمحمد علیه السالم(منسوب)( 1231ش)  ،مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ  ،ترجمه مصطفوى  ،تهـران :
انجمن اسالمى حکمت و فلسفه ایران  ،چاپ اول .
 .4خلیلی تیرتاشی  ،نصراهلل ( ،دی  ، )1211توسعه انسانی از دیدگاه اسالم  ،مجله معرفت  ،شماره  ، 94ص - 111
.131
 .11سینا  ،کرم  ،صغری سینا  ،فاطمه ( ،زمستان  ، )1219جهانی شدن ونقش آن در شاخصهـای توسـعه انسـانی ،
مجله پژوهشگر  ،شماره  ، 1ص .94 - 21
 .11شبر ،عبد اهلل  ،الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین (بیتا)  ،کویت  :مکتبه الفین  ،چاپ اول .
 .13طباطبایى  ،سیدمحمدحسین 1911( ،ه.ق)  ،المیزان فى تفسیر القرآن  ،قم  :دفتر انتشـارات اسـالمى جامعـهى
مدرسین حوزه علمیه قم .
 .12قائمی نیا  ،علی اصغر ( ،دی  ، )1241رویکرد پارادایم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در مورد توسـعه در گفـت و
شنود با حجت االسالم سیدحسین معزی  ،جهان بینی و نقش آن در الگو  ،زمانه  ،شماره .111
 .19قوام  ،سید عبدالعلی ( ،مرداد ، )1211تحول مفهوم توسعه سیاسی  ،مجله تدبیر ،شماره ( ، 19ص  31تا . )39
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پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
ضمائم :
شماره : 1

شماره : 3
آسیب

منبع

1

عدم تطابق وضعیت درونی جامعه با الگوی توسعه بررسی مبانی و مفهوم توسعه از
غربی و نبودن شناخت صحیح از ویژگیها و شرایط دیدگاه امام خمینی  ،محمد
اسماعیلزاده  ،معرفت  ،سال نوزدهم ،
داخلی جامعه  ،به بروز زیانهای بسیاری انجامید .
شماره  ، 111دیماه  ، 1214ص91

3

زاکس وافگانگ « ،نگاهی نو به مفاهیم
توسعه»  ،ترجمه  :فریده فرهی  ،ص
 11به نقل از  :بررسی مبانی و مفهوم
توسعه از دیدگاه امام خمینی  ،محمد
اسماعیلزاده  ،معرفت  ،سال نوزدهم ،
شماره  ، 111دیماه  ، 1214ص94

هابرماس  ،بعد فرهنگی توسعه را بسیار پراهمیت
توصیف میکند  ... .وی معتقد است که کشورهای
غربی  ،توسعه نیافتهاند ؛ یعنی تنها در بعد اقتصادی
توسعه یافتهاند ؛ یعنی تنها توانایی تکنولوژی آنان
دگرگون شده است .
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2

(بررسی مبانی و مفهوم توسعه از
توسعه مادی صرف
«امام خمینی توسعه مادیمحور در عصر حاضر را دیدگاه امام خمینی  ،محمد
اسماعیلزاده  ،معرفت  ،سال نوزدهم ،
توسعهای شیطانی میدانند»
شماره  ، 111دیماه  ، 1214ص )11

9

بی توجهی و کم توجهی به شرایط اعتقادی  ،فکری و بررسی مبانی و مفهوم توسعه از
1
دیدگاه امام خمینی  ،محمد
فرهنگی حاکم بر جوامع
اسماعیلزاده  ،معرفت  ،سال نوزدهم ،
شماره  ، 111دیماه  ، 1214ص . 31

1

معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی
مدل توسعه باعث بروز طبقات اجتماعی میگردد :
«اگر شما تجربه دوران سازندگی را ببینید .و این که پیشرفت اسالمی در مصاحبه با کیهان
یکی از شاخصهای اسالمی مساله عدالت و فرهنگی  ،علی کشوری  ،جمعه
مستضعفین است میتوانیم فعالیتهایی که در دوران نوزدهم خرداد .1241
سازندگی ذیل شعار سازندگی انجام شد ،بر اساس
شاخص عدالت ارزیابی کنیم .این شعار ،شعار درستی
بود ولی آیا نحوه برنامهریزی -که به سمت توسعه
غربی رفت -به نفع مستضعفین و تحقق شعار عدالت
بود ،یا برعکس ؟ عدالت یکی از شعارهای اصلی
انقالب است ،ما در دوران سازندگی به سمت تشدید
فاصله طبقاتی و تضعیف بیشتر مستضعفین رفتیم؟
اصطالحی از دوران سازندگی باب شد تحت عنوان
اقشار آسیبپذیر .یعنی نه تنها نخواستند به سمت
عدالت بروند – که بر اساس الگوی غربی به سمت
عدالت نمیشود رفت – بلکه عدم تحقق شاخصهای
انقالب تئوریزه شد»

3

بررسی تطبیقی جایگاه محیطزیست
در الگوی توسعهء اقتصادی اسالم و
الگوی رایج جهانی  ،متفکر
آزاد،محمدعلی  ،خورشیددوست ،علی
محمد  ،مجله جغرافیا و برنامه ریزی ،
تابستان و پاییز  ، 1219شماره ، 31
ص  139و  134و .111

عملیاتی شدن الگوهای لیبرالیستی و حاصل کارکرد
آن ،تخریب محیطزیست و تهیسازی سریع زمین از
منابع طبیعی پایانپذیر به دنبال افزایش ثروت و
درآمد اقتصادی در بیشتر موارد به بهای از دست رفتن
منابع طبیعی و تخریب محیطزیست انجام میشده
است.
خواهد آمد
الگوی رشد و توسعهء اقتصادی لیبرالیستی غرب که بر
نگرش اصالت فردی و پیشفرضها و بینش فلسفی
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خاص خود متکی است،با پیامد خاص خود یعنی
برخورد تخریبی با طبیعت و محیطزیست در جریان
تولید و توزیع نابرابر ثروتها،
1

:
از
پیشرفت در ابزارسازى است  .بدون شک بشر از نظر برگرفته
ابزار زندگى به حد اعالى پیشرفت رسیده است و مجموعهآثاراستادشهیدمطهرى ،ج،31
ممکن است همین پیشرفت فنّى و صنعتى عامل ص  911و 111
نابودی بشر بشود .
تولید بمبهاى اتمى  ،اسلحههاى فوق العاده مخرّب
محصول توسعه و تحول دنیاى جدید است .

1

ناتوانی نظریههای اقتصادی موجود در حل معضالت متوسلی1213،به نقل از  :بررسی
کشورهای در حال توسعه ،برای محققان حوزهء تطبیقی جایگاه محیطزیست در الگوی
توسعهء اقتصادی اسالم و الگوی رایج
توسعهء اقتصادی از مدتها پیش آشکار شده است
جهانی  ،متفکر آزاد  ،محمدعلی ،
خورشیددوست  ،علی محمد  ،مجله
جغرافیا و برنامهریزی  ،تابستان و پاییز
 ، 1219شماره  ، 31ص 111

4

تعارض میان منافع فردی و جمعی،مسئلهء الینحل
سیستمهای اقتصادی غیردینی است و در این میان
تخریب محیطزیست و اتالف منابع طبیعی-به معنی
عدمبهرهبرداری بهینه از آن در جهت رشد انسان-
پیامد و نتیجهء گریزناپذیر کارکرد این سیستم
است.در حالیکه در سیستم تخصیص منابع هدفدار
اسالم،هماهنگی انسان با طبیعت در جریان رشد او
مقتضای کارکرد سیستم و الگوی توسعهء اقتصادی آن
است.

بررسی تطبیقی جایگاه محیطزیست
در الگوی توسعهء اقتصادی اسالم و
الگوی رایج جهانی  ،متفکر آزاد ،
محمدعلی  ،خورشیددوست  ،علی
محمد  ،مجله جغرافیا و برنامهریزی ،
تابستان و پاییز  ، 1219شماره ، 31
ص 141-141

 11تعارض میان منافع فردی و جمعی،تخریب و انهدام
محیطزیست در تعقیب منابع فردی،تهیسازی
زمین،فقر و از خودبیگانگی انسان (فقر فرهنگی)،و
هتک حرمت و کرامت او،از نتایج و پیامدهای قطعی و
گریزناپذیر آن میباشد(الگوی رایج اقتصادی
لیبرالیستی)

بررسی تطبیقی جایگاه محیطزیست
در الگوی توسعهء اقتصادی اسالم و
الگوی رایج جهانی  ،متفکر آزاد ،
محمدعلی  ،خورشیددوست  ،علی
محمد  ،مجله جغرافیا و برنامهریزی ،
تابستان و پاییز  ، 1219شماره ، 31
ص 143

 11اقتصاد محور توسعه غربی :

هانتینگتون 12 :1211 ،به نقل از :
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«هانتینگتون در نقد توسعهگرایی کالسیک معتقد
است در جریان فرآیند توسعه سیاسی ،نباید آن را
متوقف بر توسعه اقتصادی دانست ،آنگونه که در
اندیشه امریکایی ،زنجیره توسعه سیاسی چنین تصور
میشود

بررسی تطبیقی الگوی توسعه سیاسی
هانتینگتون با الگوی رشد سیاسی در
جامعه مهدوی  ،معینی پور ،مسعود ،
مجله مشرق موعود  ،زمستان ، 1211
شماره  ، 13ص 19

 13توسعه اقتصادی هم به اعتراف خودشان شکست
خورده است :
«ژوزف استیگ لیتز3اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در
دانشگاه کلمبیا در نوشتاری به بررسی بحرانهای اخیر
در آمریکا پرداخته و نوشته است«:زمانی مردم سراسر
جهان ما را به خاطر اقتصادمان مورد تحسین قرار
میدادند و ما نیز به آنها میگفتیم،در صورتی که
میخواهند مانند ما باشند،تنها کاری که باید انجام
دهند سپردن قدرت به دستان بازار است.نکته مورد
نظر این است که در حال حاضر و با توجه به بحران
ایجاد شده،دیگر هیچ کس برای آن نوع از الگوسازی
احترام قائل نیست »(آنتونی فایوال.)2،1121

آنتونی فایوال 2،1121به نقل از :
پارادایم پیشرفت در مکتب جامعه
شناختی قرآن  ،بهرامی  ،احمد ،
مصطفوی  ،پروین  ،مجله مهندسی
فرهنگی  ،بهمن و اسفند ، 1214
شماره  94و  ، 11ص . 4

تحول مفهوم توسعه سیاسی ،
 12نابودنی توسعه غربی(اعتراف خودشان) :
دیدگاه دانشمندان در دهههای مزبور بسیار بدبینانه قوام،سید عبدالعلی  ،مجله تدبیر ،
بود بگونهای که آنان نهایت هر تمدنی،از جمله تمدن مرداد  ، 1211شماره  ، 19ص 31
غرب را در زوال و نابودی دانسته و بر این اعتقاد بودند
که تحوالتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی به
وقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحرانهائی از جمله
از خودبیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی شده
است.
ابهام مفهومی ،مبانی معرفتی و الگوی
 19توسعه سطحی(توسعه دو بعدی-توسعه اقتصادی) :
گسترش علوم و تکنولوژی و افزایش تولید و مصرف دینی و بومی  ،ابطحی،سید مصطفی ،
که توسعه خطی را ایجاد کرده بود،جوامع را با مجله راهبرد توسعه  ،تابستان ، 1219
ساخت.معظالتی شماره  ، 3ص . 11
روبرو
مختلفی
بحرانهای
همانند،بحران بیکاری،مبارزات طبقه کارگر ،اختالف
شدید طبقاتی،فقدان توزیع مناسب ثروت،بروز
خشونتهای مختلف و جنگ جهانی اول و دوم،تحقق
امپریالیسم و تامین مواد خام از اقصی نقاط جهان و
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چپاول ثروت ملتها و تالش برای پیدا کردن بازار
فروش و...ضرورت تجدیدنظر در نگرش به توسعه را
موجب شد .وقوع این بحرانها و مشکالت،نتیجه و
برایند توجه به فن و تولید قلمداد شد و ناکارامدی این
نوع از توسعه آشکار گردید و از این مباحث اقتصادی
در کانون توجه قرار گرفت.بمنظور رفع این نارسائیها و
بحرانها،تئوریهای مختلف اقتصادی در حوزههای
مختلف خرد و کالن و بین المللی در میان
اندیشمندان مطرح گردید.بنابراین در این مرحله عالوه
بر ضلع توسعه خطی،ضلع جدیدی به نام اقتصاد
افزوده شده و توسعه سطحی شکل گرفت.
در توسعه سطحی،انسان بهطور اساسی در فرایند
توسعه مطرح شد و رفتار انسان در زمینههای مختلف
اقتصادی مطمح نظر اندیشمندان قرار گرفت.البته
نکته مهم این است که در این مرحله از توسعه تنها
وجه مادی انسان مورد توجه بوده و انسان به عنوان
ابزار یا عامل توسعه محسوب میشد
 11یکی

از

دشواریهای

عمده

پارادایم

توسعه

مدرنیستی،نادیده گرفتن نقش رویدادهای تاریخی
است همین عامل موجب شده تا عوامل فرهنگی و
دین در امر توسعه نادیده گرفته شوند ... .از این منظر
مفاهیم سیاسی غرب زائیده برخی رویدادهای مهم
تاریخی جوامع غربی است و کشورهایی که چنین
رویههایی را تجربه نکردهاند راه دیگری را در پیش
خواهند گرفت و هرگز نمیتوان این نهادها و مفاهیم
را به این جوامع تحمیل کرد

سید حسین پیمان،توسعه و نظام
امام
منظر
در
بهرهوری
خمینی(ره)،بیتا،1219،ص  11به نقل
از  :ابهام مفهومی ،مبانی معرفتی و
الگوی دینی و بومی  ،ابطحی،سید
مصطفی  ،مجله راهبرد توسعه ،
تابستان  ، 1219شماره  ، 3ص 43

« 13علیرغم رشد سریع اقتصادی در پانزده کشور طی سه جهانی شدن و نقش آن در شاخصهای
دهه گذشته،تعداد  1/3میلیارد نفر از مردم جهان توسعه انسانی ،
فقیرتر شدهاند و وضع زندگیشان بدتر از پانزده سال سینا،کرم  ،صغری سینا،فاطمه  ،مجله
پژوهشگر  ،زمستان  - 1219شماره 1
پیش شده است»
 ،ص 21
 11امروزه شاخص توسعه انسانی از انتقاداتی که نسبت به جهانی شدن و نقش آن در شاخصهای
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آن وجود دارد رهایی پیدا نکرده(انتقاد از چگونگی توسعه انسانی ،
انتخاب وزنها در محاسبه شاخص و همچنین تعداد سینا،کرم  ،صغری سینا،فاطمه  ،مجله
پژوهشگر  ،زمستان  - 1219شماره 1
معیارهای منتخب)
 ،ص 21

