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  توسعه در ايران معاصردين و 
  سيد سعيد موسوي ثمرين

  
اند. در ايران معاصر انديشمندان روابط متنوعي را مابين دين و توسعه تصريح نموده

چه قبل از وقوع انقالب اسالمي و چه بعد از آن همواره اين موضوع در كانون توجه 
سطوح اوليه درصدد اي بوده است. اما ايران امروز با گذر از هاي مختلف انديشهطيف

هاي ديني توسعه برآمده است. به عبارت ديگر پرسش از نگرش دين تبيين شاخص
گي ـر همـال حاضـنسبت به توسعه و نيز نگرش توسعه نسبت به دين، در ح

به  مطلب. اين اندشدهگذاشتهمتمادي به بحث  هايي متقدم هستند كه ساليانپرسش
ترديدهاي مختلف را طرح و سعي  ت؛كليدي اسدنبال شرح و بسط ابعاد اين موضوع 

هاي مختلفي كه سن ختام به جريانپاسخ دهد. در نهايت به عنوان ح هاآنبه كند مي
  پردازد.در ذيل رويكرد موافق اثرگذاري دين بر توسعه قرار دارند مي

  

  
افزاري، تحول در علوم انساني، نهضت نرم

جهاد اقتصادي، اقتصاد مقاومتي يا مردمي و 
پيشرفت، همه، قطعات  ايراني- اسالميالگوي 

جورچيني هستند كه در برابر انقالب اسالمي و 
ي چهارم ي آن، جمهوري اسالمي، در دههميوه

تر و قرار دارند. بعضي از اين قطعات كليدي
تر. بديهي ايو بعضي حاشيه تر هستندكانوني

 باشيم، است اگر در تكميل قطعات كليدي موفق

تر تكميل ساير قطعات جورچين سهل نديفرآ
رسد الگوي خواهد بود. در اين ميان به نظر مي

ترين پيشرفت يكي از كليدي ايراني- اسالمي
- اسالميقطعات جورچين فوق باشد. الگوي 

فتماني پيشرفت گرچه در يك فضاي گ ايراني
خاص و در همسايگي موضوعي چون تحول در 
علوم انساني طرح گرديده است، اما از جهت 

از  اعم ينوع بهنسبت وثيقي كه با واقعيت دارد، 
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ساير موضوعات مشابه گفتماني است. به 
عبارت ديگر اين موضوع براي تمهيد حركتي 
-شايسته از وضع فعلي به وضع مطلوب در عرصه

م جمهوري اسالمي ابداع شده هاي نظاي واقعيت
است. روشن است كه موضوعي چون تحول در 

-ركت ميـعلوم انساني گرچه در تسهيل اين ح
توان بر ي كار را نميتواند مؤثر باشد، اما همه

  دوش اين موضوع وانهاد. 
طور پيشرفت به ايراني- اسالميالگوي 

ي مبنايي انقالب مشخص در راستاي دغدغه
مهوري اسالمي طرح موضوع اسالمي و نظام ج

ها ي اين دغدغهشده است. روشن است كه دامنه
گنجد، ولي به نامحدود است و در اين مجال نمي

ها ترين اين دغدغهاختصار بعضي از اصلي
  :هايي با اين مضمون كهاز دغدغه اندعبارت
واقع نظامات نهادي اجتماع اسالمي آيا به -

مسلط در  بايد بر مبناي نظامات نهادي مدل
  ي توسعه شكل گيرد؟عرصه
چه مسائلي در محتويات منطوي در مدل  -

مسلط توسعه وجود دارد كه انقالب اسالمي را 
به تصريح تمايزي مبنايي با خود مصرّ ساخته 

 است؟ 

توان بر خالف دعوي اصلي تمدن آيا مي -
طور همزمان دستيابي به رشد مادي و جديد، به

مند در دينه و نظامرشد معنوي را به صورتي نها
 ريزي نمود؟بستر اجتماع طرح

ور ـول اين محـي حـاسـع بحث اسـدر واق
  :چرخد كهمي

توان به اهداف ازلي بشر كه چگونه مي -
بستان -اي مبتني بر بدهتمدن مدرن به رابطه

است، دست يافت؛ اهدافي چون  قائلها مابين آن
 آزادي، عدالت، آرامش روح و روان؟ 

ه تمدن مدرن بازنمايي نموده آيا چنانچ -
فدا  ييكارااست براي نيل به عدالت بيشتر بايد 

 شود؟ 

بستان در تمدن مدرن - متناظر با اين بده -
آيا نيل به آرامش روح و روان مطابق با منويات 

متضمن سكون و ايستايي اجتماعي  ييوسطاقرون
 است؟ 

اند به وانستهچرا ابناء بشر تا به حال نت -
طور همزمان فرآيندهاي رشد مادي را در ذيل 

 رشد معنوي خود پي بگيرند؟ 

ها همانطور كه روشن است اين دغدغه
الگويي «فرض مهم هستند كه داراي اين پيش

در سطح » يكتا و نه الگوهاي متفاوتي از توسعه
ي امور الواقع تمهيد همهجهان وجود دارد كه في

گيرد. به دست همين الگوي مسلط صورت مي
الگوي مسلطي كه گرچه به اقتضاي مناطق 
مختلف جهان و جايگاه آن منطقه يا كشور در 

مراتب توسعه، به درجات مختلف بومي سلسله
از حيث پديدارشناختي  حالنيدرعشود؛ مي

كلي آن به  امهاتموجوديت يكتايي است كه 
 ترتيب زير است:

ي اقتصادي و متعاقباً براي نيل به توسعه
اجتماعي بايد شرايطي فراهم شود كه در ضمن 
آن شرايط، فرد بريده از عالم معنا بتواند بر 
مبناي حداكثرسازي مطلوبيت شخصي و يا نفع 

بخوانيد فرديت -شخصي خود، خالقيت خود را 
 يكارادر توليد كاال و فرآيندهاي  -خود را

نظام  طور كلي مشاركت فعال در توليدي و به
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ي ترين تبصرهتوليدي جامعه منتشر سازد. مهم
در رابطه با اين بند اين است كه در اين  ذكرقابل

كه مدل مسلط، چيزي در عالم نيست مگر اين
عبارت ي وسيع كاالها قرار دارد. بهدر دايره

ديگر كاال مفهوم جديدي است كه قابليت 
نحوي در اي كه انسان بهاطالق به هر فرآورده

پيدايش آن سهيم بوده است را دارد، مشروط بر 
كه فرديت فرد از حيث پديدارشناختي اين

-نسبت به موجوديت آن آگاه و به حيث متاعي
ي اش متفطّن شود. از اين منظر فرهنگ و همه

ذيل آن  هايي كه از حيث كالسيك درحوزه
ي وسيع نيز از اين دايرهشوند، علم تعريف مي

يهي است پديدار شدن بازار نيستند. بد مستثنا
براي فرهنگ و علم در تمدن جديد نيز ناشي از 

ي انسان به همه» امكان تمتع«همين تسري 
  هاي بشري است.حوزه

شدن نيز شدن اجتماع، پولياز پي كااليي
استنتاج و استخراج خواهد شد. اگر تمتع انسان 

ي هايي كه سنتاً در زمرهفقط محدود به حوزه
رفتند نباشد، بديهي است شمار مي كاالها به

ي ، قابليت مبادله»قابليت تمتع«متناظر با تسري 
متمتّعانه نيز بايد گسترش يابد و اين قابليت 

ها. ي عرصهشدن همهشود مگر با پوليميسر نمي
ي كااليي مثل علم كه از عبارت ديگر مبادلهبه

تبعات كااليي شدن آن است، مستلزم در نظر 
 -ي صرفشده به مادهدادهتقليل-زش آوردن ار

كاال است و اين مستلزم تحويل ارزش آن به 
مقداري كمي كه همان قيمت كاالي علم است، 

ي باشد. اين قيمت نيز صرفاً از طريق معادلهمي
نيروهاي عرضه و تقاضاي موجود در بازار كه 

-اساساً از ميل انسان به تمتع سرچشمه مي
  د.    آيگيرند، به دست مي

انتشار فرديت فرد در جامعه از طريق 
طور مشاركت در فرآيندهاي توليدي اجتماع به

اع ـر در اجتمـخودكار باعث رقم خوردن خي
ي خير كلي، احسان دغهشود. بدين ترتيب دغمي

كه منبعث از ذاتيات اشراقي آدمي  و تعاون
است، از طريق پي گرفتن نفع شخصي مرتفع 

ن طريق به باالترين درجات شده و اجتماع از اي
شود. بدين ترتيب به تعبير مي نائلاز خير 

ي هفده و هجده اروپا ويكو از انديشمندان سده
طلبي، سه اندوزي و جاهدر اثر ددمنشي و مال«

كشاند، رذيلتي كه بشريت را به بيراهه مي
اجتماع به دفاع ملي و تجارت و امور سياسي 

توان رزمي و ثروت و پردازد و از اين رهگذر مي
 آورد؛ در اثر اينها را فراهم ميشوكت جمهوري

ينه آدمي را بايد هر آسه رذيلت بزرگ، كه مي
ي خاكي نيست و نابود سازند، اجتماع در كره

-سان موجب ظهور خوشبختي همگاني ميبدين
ي مشيت الهي است: در اثر شود. اين نشانه

آدميان،  اش، هواهاي نفسانيقوانين خردمندانه
كه يكسر در پي مطلوبيت شخصي خويشند، به 

يابد كه حيات نظم و ترتيبي مدني استحاله مي
(به نقل از » سازد.آدميان را در جامعه ميسر مي

البته الزم به ذكر  .)18، ص 1379 هيرشمن،
است در قرن هجدهم، انديشمنداني نظير آدام 

هواي نفس بودن «اسميت با انتقاد عليه پندار 
اي الهي ، آن را يعني حب مال را وديعه»مال حب

ي يا طبيعي دانستند و عمالً آن را در زمره
 مقومات ذات آدمي در حساب آوردند. 
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از اين شرايط خاص كه متضمن اين بازيِ 
شود، تحت عنوان نظام مي» منتهي به خير«

ي ي مفقودهشود. در واقع حلقهنهادي ياد مي
 شهرآرمانسي به اين جوامع بشري در عدم دستر

مطلوب، نظامات نهادي متضمن آن است. 
همانطور كه كانت گفته بود، ايجاد نظم 

-طور كه مردم به عادت مياجتماعيِ درست، آن
اي از فرشتگان نياز ندارد: گويند، به جامعه

ي لهئممكن است مشكل به نظر آيد، اما مس«
ايجاد يك واحد سياسيِ عادل حتي براي 

از شياطين نيز قابل حل است، اي جامعه
مشروط بر اينكه از عقل سليم برخوردار 

) 146، ص 1387(به نقل از اشتراوس، » باشند.
اي به عبارت ديگر التزام فرد به برقراري رابطه

كه آگاهانه و مبتني بر رويكردي اشراقي با 
محيط خود است، شرط الزم تمهيد اجتماعي 

نظام نهاديِ  آرماني و انساني نيست، بلكه اين
تواند مقدمات ظهور چنين شايسته است كه مي

اجتماعي را فراهم سازد. از اين منظر و به وام از 
طباطبايي (ره) نظام نهادي  ادبيات واژگاني عالمه

موجوديتي اعتباري است كه خصوصيات خود را 
 داراست.

- نظام نهادي در مدل مسلط توسعه در وهله
اي از يا شبكه ي اول متشكل است از سلسله و

ي بين قوانين حقوقي و اعتباري ناظر به رابطه
فرودستان و فرادستان (قانون كار)، قوانين ناظر 

ي كنندهقوانين كه تنظيم. اين  بر تجارت و...
انساني در جامعه هستند و آثار روابط بين 

ي كنندهتوزيعيِ خاصي را در پي دارند، منعكس
دموكراسي به  كه از طريقاند نظرات اكثريت

نشيند. الزم به ذكر است اين قوانين كرسي مي
كه در واقع به را طور ضمني قواعد حسابداري به

ي مابين شدهبندي روابط مالي و پوليصورت
-هاي اعتباريِ انسانها و يا موجوديتانسان

-جهت پردازد،مي نظير شركت، دولتساخته 
روي كند. از اين منظر در نظر گرفتن نيدهي مي

كار به مثابه هزينه، صرفاً از اين جهت كه 
 صاحبمعادل ارزش مادي فعاليت وي از سوي 

شود، يكي از تبعات اين پرداخت مي هيسرما
مراتب از قوانين نوشته و قواعد نانوشته سلسله

 يا ضمنيِ مستتر در قوانين است. 

ي بعدي از اين نظام نهادي در وهله
هاي بنگاه و پول هايي اعتباري با نامموجوديت

تشكيل شده است. نهاد اعتباري بنگاه به مثابه 
ترين نهادي كه متصدي تركيب و تنسيق و مهم

تشجيع فرديت افراد متفرق براي مبدل ساختن 
ي صاحبان سرمايه، به شدهي پوليسرمايه

كاالهاي نو و متعاقباً متراكم كردن هر چه 
بيشتر سرمايه است، بستري براي حلول 

مراتب مذكور از ين منطوي در سلسلهمضام
قوانين و قواعد است. در واقع بنگاه يك مصنوع 
جديد بشري در تمدن مدرن است كه اخالقيات 

سازد. مضمر در تمدن را منتشر و منبسط مي
قوت و قدرت مدل مسلط توسعه از طريق 

ي بين مبتني بر بنگاه كه رابطه يدهسازمان
ين و صاحبان فرادستان و فرودستان، مخترع

سرمايه يا كارآفرينان، را مبتني بر منويات 
حقوقي (كه عمدتاً توسط فرادستان مستولي شده 

نمايد، از پايين به باال در است)، تنظيم مي
 شود. ر ميـشـتـه منـعـجام
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ي بعدي مبتني بر اين نظام نهادي در وهله
نهاد اعتباريِ ديگري به نام پول است. پول 

اي ماقبل مدرن نيز وجود هگرچه در تمدن
داشته است، اما از حيث مقومات ماهوي آن در 

ي مدرن كه عمدتاً به فرآيندهاي انتشار و دوره
كه اوالً و بالذات از تمايل صاحب -خلق آن 

سرمايه به تراكم و انباشت سرمايه و 
گردد، بازمي - گيردحداكثرسازي سود نشأت مي

ود از مباني اندترتيب ارزشاي نو و بدينپديده
ترين نهاد مدل ي مدرن است. نهاد پول مهمدوره

باشد. مسلط براي انتشار اخالقيات خود مي
كافي است در اين زمينه به آثار فرهنگي و 

ي بانكي در روستاها و اجتماعي استقرار شبكه
يا شهرهاي كوچك توجه كرد تا به اين مهم 

 اقرار كرد.

سلط كه دل مـن مـاي امهاتان ـيـبعد از ب
، ادكردي» داريهـايـرمـس«توان از آن با نام مي
ي انقالب اسالمي با اين مدل توان به مواجههمي

مسلط منتشر در سرتاسر عالم اشاره نمود. از 
ي كلي مذكور در ذيل نظر نگارنده طرح دغدغه

انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي كه در 
گرچه دهه چهارم از عمرش نضج گرفته است، ا

از حيث امكاني از زبان رهبر معظم انقالب و 
 ايراني- اسالميتحت عنوان موضوع الگوي 

پيشرفت در جريان سفر ايشان به استان 
كردستان متجلي شده است، ولي از حيث 

ي تاريخ انقالب اسالمي اين موضوع دير فلسفه
اي از بندگان يا زود بايد در دستور كار عده

ي ي از روي اين كرهاصالح خدا در هر نقطه
گرفت. به عبارت ديگر الگوي ي قرار ميـاكـخ

ي پيشرفت ناظر بر اين دغدغه ايراني- اسالمي
توانست مي حالنيدرعكلي مطرح شده است و 

تحت عنوان ديگري پي گرفته شود، ولي به هر 
  جهت ناظر بر اين محتوا و دغدغه است.

با توجه به اين سطح از اهميت بحث 
ي پيش پيشرفت در نوشته ايراني-اسالميالگوي 

هاي رو درصدد هستيم تا كليات مباحث و ايده
هاي گذشته صورت مطرح را كه در طي سال
بندي خاص معرفي و گرفته، در قالب يك دسته

مورد بررسي قرار دهيم. در ابتدا سطوح مختلف 
دين «ادبيات موجود در كشور در حول موضوع 

-از همين مدخل تلقيرا برشمرده و » و توسعه
پيشرفت  ايراني-اسالميهايي كه در باب الگوي 

وجود دارد نيز مورد بررسي قرار خواهند 
گرفت. تالش ما در اينجا اين است كه بدين 
وسيله تمايزات رويكردهاي مختلف در مورد 

 ايراني- اسالميچيستي ماهيت كلي الگوي 
  پيشرفت روشن شود.

  
  سطوح ارتباط دين و توسعه - 1

شده براي هاي برشمردهتناظر با دغدغهم
سال گذشته  34انقالب اسالمي ايران در طول 

ارتباط و نسبت ميان توسعه يا پيشرفت و دين 
به طور كلي چهار رويكرد و يا سطح كلي 

) الزم به 1387زند، مطرح شده است. (شجاعي
ذكر است اين چهار رويكرد در ارتباط با هم 

ابطي هستند؛ يعني در داراي نسبتي تعاقبي و تر
هايي بايد كم نتيجهطح از مباحث، دستهر س

ها بحث را به حاصل شده باشد كه اين نتيجه
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سال  34كند. اما در سطح بعدي هدايت مي
گذشته از سه سطح از اين مباحث گذر شده 

ي ورود به سطح الحال در آستانهاست و في
توان اين چهارم هستيم. به عبارت ديگر مي

رويكرد را در يك طيف متكامل در نظر  چهار
مباحث حول  رفتهرفتهبه نحوي كه  ؛گرفت

تر شده است. اين رنگرويكردهاي گذشته كم
  از: اندعبارتچهار سطح 

 بررسي نگرش دين به توسعه -1-1

در پيش از پيروزي انقالب اسالمي در 
يكي از مجادالت  آوردرهايران و اوايل آن، 

اين بود كه اسالم ضد ي ما جدي در جامعه
توسعه نيست. اين پرسش در آن دوران به طور 
جدي مطرح بود كه اساساً دين نسبت به توسعه 
و پيشرفت و نو شُدن چه ديدگاه و چه نگرشي 

هاي فكريِ اسالمي و دارد؟ در آن دوران، جريان
متفكران مسلمان نظير شهيد مطهري (ره)، تالش 

ي تلقي دربارهكردند كه نشان بدهند كه آن مي
ضد توسعه بودنِ دين كه متأثر از مسيحيت و 

ي تاريخي مسيحيت در غرب است، در تجربه
  ) 1384مورد اسالم درست نيست. (كچويان، 

  بررسي آثار توسعه بر روي دين -2-1
ي دوم از پيروزي اين مباحث در دهه 

انقالب اسالمي به خصوص تحت تأثير رويكرد 
محور دولت سازندگي و آثار اجتماعي و توسعه

فرهنگي ناشي از اين رويكرد در كشور اتخاذ 
شد. براي مثال در اين دوره موضوعاتي از قبيل 

-ي ديندر نحوه حاداثر توسعه بر بروز تغيير 
داريِ مردم، از جمله اهتمام حداكثري به رفاه 

-دنيوي به شدت مورد توجه قرار گرفت. هم
هاي قبيل اثر ساخت چنين موضوعاتي از

تمايزيافته بر موقعيت دين، اثر محاسبات 
ي گزِلشافتي بر روي دين، اثر رقابت و پيچيده

تسامح بر روي اخوت ديني و به طور كلي 
مباحث سنت و مدرنيته، دين و مدرنيته، عرفي 
و عمومي شدن دين، همگي در اين دوره مورد 

  توجه قرار گرفتند. 
  در توسعه بررسي نقش دين -3-1

آيا اساساً دين بر روي توسعه اثرگذار 
است؟ اگر اين پاسخ مثبت است، جايگاه دين در 
فرآيند و اجزاء و مراحل توسعه كجاست؟ آثار 
دين بر توسعه چيست؟ آيا اثر دين بر توسعه 

سازي است؟ يا اينكه عالوه فقط بيروني و زمينه
ر ساز بر توسعه، اثبر تأثيرهاي بيروني و زمينه

دروني و محتوايي نيز دارد؟ آيا اساساً دين نبايد 
بديل ي جوامع كه اهميتي بيدر فرآيند توسعه

در رقم خوردن سرنوشت جوامع دارد، نقش ايفا 
كند؟ آيا اساساً الزم است يا جايز است در 
توسعه، نقشي را براي دين قائل شويم؟ اگر آري، 
اين نقش چيست؟ اين نقش در چه جزئي از 

يك از يابد؟ در كدامي توسعه معنا مياجزا
مراحل يا اجزاي توسعه و به چه نحوي اين 
نقش بايد انجام شود؟ آيا نقش دين در توسعه 
يك نقش بيروني است؟ نقش بيروني به اين 

-سازي ميمعنا كه دين براي توسعه فقط زمينه
كند كه در فرآيند ها را آماده ميكند و انسان

يا نقش دين در توسعه توسعه قرار گيرند. آ
عالوه بر نقش بيروني، دروني هم است؟ نقش 
دروني به اين معنا كه دين در محتواي توسعه و 
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بخشي به توسعه و در مسير توسعه و در جهت
گذاري براي توسعه نقش دارد. عالوه بر در هدف

نقش بيروني و نقش دروني دين در توسعه، آيا 
دارد؟ يعني دين در طراحي مسير توسعه هم نقش 

تواند در انتخاب ابزارهاي مناسب و آيا دين مي
چنين تنظيم سازوكارهاي مناسب براي هم

توسعه نيز مؤثر باشد؟ الزم به ذكر است در 
ي ي سوم از عمر جمهوري اسالمي عمدهدهه

  مباحث جامعه معطوف به اين مبحث بوده است.
  هاي ديني توسعهبررسي شاخص -4-1

ح از مباحث مابين دين و ترين سطمهم اما 
توسعه به تازگي و از زماني كه رهبري معظم 

هاي انقالب اسالمي در انقالب نسبت به دغدغه
اين زمينه تذكر دادند، رونمايي شده است. به 

ي عبارت ديگر اين سطح به طور اختصاصي ويژه
پيشرفت است و  ايراني- اسالميگفتمان الگوي 

و به طور اصولي شمسي اساساً  80ي قبل از دهه
بدان پرداخته نشده است. اگر فرض كنيم كه 

اصلي اين  يمسئلهدين در توسعه نقش دارد، 
است كه دين اين نقش را چگونه ايفا خواهد 

 يهايي؟ توسعهها و مشخصهكرد؟ با چه شاخص
ي غيرديني از دين، چگونه از توسعه متأثر

متمايز خواهد شد؟ در واقع گفتمان الگوي 
ايراني پيشرفت با گذار از اين سه سطح - اسالمي

اكنون در تراز سطح چهارم مطرح شده است. هم
ي مباحث عمده ،رسد در آيندهر ميـبه نظ

معطوف به اين سطح از بحث يعني ارتباط مابين 
توسعه و دين باشد. به همين دليل در ادامه ابتدا 
به بررسي تبارهاي مخالف اثرگذاري دين بر 

رداخته خواهد شد. در بحث اثرگذاري توسعه پ

دين بر توسعه ترديدهايي مطرح شده است. 
بررسي و رفع ترديدهايي كه در اين زمينه مطرح 

اي براي ورود به سطح است به مثابه مقدمه
چهارم از بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

ي چهارم مورد هاي مختلف عرصهسپس تلقي
عبارت ديگر در بررسي قرار خواهند گرفت. به 

اين متن به مباحث سطح اول و دوم پرداخته 
  شود.نمي

  
ردهاي مخالف ـرويك« يـاسـارشنـتب - 2

  »اثرگذاري دين بر توسعه
اما در اينجا قبل از ورود تفصيلي به 

كه هر از گاهي ي چهارم با توجه به اينعرصه
گردد، الزم است مباحث به سطح سوم بازمي

مخالف اثرگذاري دين رويكردهاي «تبارشناسي 
طور  به را در سطح سوم بيان كنيم. »در توسعه

به سه دسته تقسيم شود:  بارهنيدراكلي ترديدها 
ترديدهاي سكوالر، ترديدهاي روشنفكري 

- ي ديني. (شجاعيگرايانهديني، ترديدهاي عمل
 )1387زند، 

  ترديدهاي سكوالر -1-2
اين ترديدها از جانب كساني مطرح شده 

گرايش غيرديني و نه لزوماً ضدديني  است كه
دارند. سكوالرهاي داراي گرايش غيرديني، براي 

هاي سياسي و اجتماعي شأن و دين در عرصه
هاي مقامي قائل نيستند و دين را متعلق به عرصه

دانند. اما ترديدهاي وني و فردي ميرشخصي و د
سكوالر دو خاستگاه دارند. خاستگاه اول 

ن ديدگاه به ماهيت دين مربوط به نگرش اي
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است و بخش ديگر آن مربوط به توسعه است. 
ي نقش خاستگاه اول ترديدهاي سكوالر درباره

ها به دين در توسعه، برخاسته از نگاه منفي آن
هاي اجتماعي اثر ديدن دين در عرصهدين در بي

است. در آن بخش از اين نگاه كه مربوط به دين 
ي منفي يا نامؤثر است، دين اساساً يك پديده

شود. الزم به ذكر است اين تلقي حاصل تلقي مي
ي خاص مسيحي و در واقع يك تعميم تجربه

تلقي كالسيك از دين است. در اين تلقي دين 
امري منفي است، يا اگر منفي نباشد، نهايتاً 

هاي سياسي و اجتماعي) (حداقل در عرصه
نامؤثر است. خاستگاه دوم اين ترديدها كه 

باشد، اين شي از فهم اين رويكرد از توسعه مينا
است كه توسعه اساساً يك امر علمي و فني و 

شود. بنابراين مديريتيِ صرف در نظر گرفته مي
بر مبناي اين دو خاستگاه، طبيعي است كه 

معنا فرض اثر دين بر توسعه فرضي مهمل و بي
خواهد بود. به عبارت ديگر اقتضائات توسعه، 

ها اقتضائاتي را يد سكوالرها است. آنمبناي ترد
گيرند كه اين اقتضائات براي توسعه در نظر مي

آفريني براي دين را در توسعه قائل ي نقشاجازه
آفريني نيست و يا اساساً ضرورتي را براي نقش

بيند. البته سكوالرها دين در توسعه الزم نمي
معتقدند هر مرام و ايدئولوژي ديگري مثالً 

سم نيز به همين ترتيب (دين نيز نوعي ماركسي
تواند بر روي توسعه ايدئولوژي است) نمي

 اثرگذار باشد. 

 ترديدهاي روشنفكري ديني  -2-2

ي فكري جاري در تاريخ در امتداد مباحثه
-معاصر ايران به طرح نسبت ما با غرب مي

پردازد. فهم پاسخ گفتمان مذكور به اين پرسش 
- ن با ديگر گفتمانتاريخي در متن گفتگوي آ

ي فكري ايران ميسر هاي موجود در صحنه
است. اين گفتگو به ويژه در برابر گفتمان 

گرايي انقالبي، به مثابه گفتمان مسلط بر اسالم
هاي پس از انقالب ي فكري ايران در سالصحنه

 حالنيدرعبيش از همه مؤثر و معنادار است. 
گيري و بسط گفتمان روشنفكري ديني شكل

اي صرف نيست، يك تحول نظري و انديشه
بلكه به طور مستقيم در نسبت با تحوالت 

هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايران در سال
پس از جنگ قرار دارد. همچنان كه تحوالت 

و آغاز  1980ي هاي پاياني دههالمللي در سالبين
گيري اين بستر اجتماعي نيز در شكل 1990

ي قدرت در تغيير موازنهشود. مؤثر قلمداد مي
سطح جهاني به عالوه روندهاي داخلي چون 

زدايي از اقتصاد، سياست و فرهنگ و ايدئولوژي
-ي اخالق مبتني بر فردگرايي رقابتيغلبه

ي مساعدي را براي ظهور و بسط مصرفي زمينه
گفتمان جديد روشنفكري ديني فراهم آورد. 

يني، گفتماني كه در آن بر عصري بودن معرفت د
، نگاه غير ايدئولوژيك به دين، يحداقلدين 

تلقي غرب به مثابه «الغرسازي فقه و طرد 
ي متوسط جديد، گرديد. طبقهتأكيد مي» ديگري
ي اتصال اين گفتمان با شرايط و تحوالت حلقه

هاي پس از اجتماعي و فرهنگي ايران در سال
  )1388جنگ بود. (صفارهرندي، 

سوي روشنفكري اما ترديدهايي كه از 
ي نقش دين در توسعه مطرح شده ديني درباره

است، نيز داراي دو خاستگاه متفاوت است. اين 
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ديدگاه نسبت به مفاهيم دين و توسعه داراي 
رويكرد خاصي است كه همين رويكرد در واقع 

ها در بيان نسبت بين توسعه و دين ي آنبه ايده
-بارهدهد. در تلقي روشنفكران ديني درشكل مي

ي دين، هم در قلمروي دين و هم در راهبردهاي 
دين (در بيان متعارف آن)، تشكيك و ترديد 
شده است. در اين تلقي دين قلمرو محدودي دارد 

هاي سياسي و به تعبيري حداقلي است. لذا عرصه
و اجتماعي و از جمله ساحت توسعه، محلي 

ي دين نخواهند بود و دين در چنين براي مداخله
هايي اساساً نبايد مداخله كند. اما تساح

همانطور كه گفته شد، روشنفكران ديني عالوه 
بر قلمروي دين در راهبردهاي دين هم تشكيك 

اند. از نظر ايشان راهبردهاي و ترديد كرده
و  يدارنيدتواند آثار متفاوتي بر انتخابي دين مي

چنين ساحت توسعه بر جاي بگذارد. در هم
ت كه به عنوان مثال راهبرد همين راستا اس

سازي و خودسازي در برابر راهبرد جامعه
داران به جاي راهبرد راهبرد حكومت دين

حكومت ديني پيشنهاد شده است. در راهبرد 
-، توصيه ميداراننيدخودسازي و يا حكومت 

يا  يدارنيدشود كه براي بسط و گسترش 
داري شايسته و اسالمي بايد بر حكومت

چنين در تلقي تكيه شود. همخودسازي 
روشنفكران ديني نسبت به توسعه مثل تلقي 
سكوالريسم، توسعه صرفاً يك امر علمي، فني و 
مديريتي است. اما روشنفكران ديني عالوه بر 
-اين، توسعه را يك فرآيند عام و فراگير مي

هايي عمومي دارد كه اين دانند كه شاخص
خواهد  ها در اقصي نقاط جهان، يكسانشاخص

بود. به اين ترتيب روشنفكران ديني با اخذ و 
اقتباس توسعه از ديگران (با هر مرامي كه اين 
ديگران دارند) موافق هستند. اين ديگران هم 
بيشتر، غرب خواهد بود و اين نه به دليل 

محورِ روشنفكران ديني است. گرايشِ غرب
ي بلكه به اين دليل است كه تنها الگوي توسعه

كه وجود دارد و قابل اخذ و اقتباس و  موفقي
ي غربي آن است. به عبارت بحث است، نسخه

، مبناي ترديد يدارنيدي ديگر دغدغه
ها نگران روشنفكرهاي ديني است. در واقع آن

هايي اين هستند كه دين با وارد شدن در عرصه
ها وارد شود، هم به خود كه نبايد در آن عرصه

آسيب بزند و در نتيجه  يدارنيددين و هم به 
براي دين آن اتفاقي بيفتد كه براي مسيحيت در 

  اروپاي قرون وسطي اتفاق افتاد.
  ي دينيگرايانهترديدهاي عمل -3-2

ي نقش دين در دربارهاين دسته ترديدها 
توسعه به طور مشخص معطوف به طيف خاصي 
از نخبگان و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي 

ي ديني، مبناي گرايانهعملاست. ترديدهاي 
نظري چنداني ندارند. بلكه بيشتر به دليل 

هاي كارگزاران نظام در ها و كوتاهيناتواني
يك نظام مرامي و ايدئولوژيك است. در يك 
نظام مرامي، وقتي كارگزاران اين نظام در 

-ها و ايدهها و آرمانسازي فلسفهي پيادهزمينه
-و موانع روبرو ميهاي اين نظام با مشكالت آل

. اين شونديمگرايي دچار شوند، به عمل
هاي در هم انداختن دگرگوني به دنبال دشواري

تغييرات موعود (كه اين نظام اين تغييرها را 
شود. مبناي داند) ايجاد ميالزم و ضروري مي
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- گرايان ديني، تشخيص ايشان دربارهترديد عمل
است.  »غرض از تشكيل حكومت ديني«ي 
ي نقش دين گرايان ديني دربارهبناي اينكه عملم

گردد اند، به اين برميدر توسعه دچار ترديد شده
ها در مواجهه با مشكالت و موانع پيشِ كه آن

هاي يك حكومت ديني در رو براي تحقق آرمان
تشخيص اينكه غرض از تشكيل حكومت ديني 

شوند. چه چيزي است دچار سردرگمي مي
مشكالتي، اقتضائات عمل، عالوه بر چنين 

كارگزاران يك نظام آرماني را به تنازل آرماني 
  كند. و اعتقادي و نظري دچار مي

گرايي در كارگزاران نظام مرامي عمل
جمهوري اسالمي ايران به داليل ديگري هم 
ايجاد شده است: يكي از اين داليل عبارت است 
از تغيير فضا و شرايط جهاني. فضا و شرايط دو 

طبي كه در جهان حاكم بود با فروپاشي ق
شوروي تغيير كرد و پارادايم مدرنيته يا 

داري در جهان مسلط شد و اين انگاره سرمايه
ايجاد شد كه پارادايم مدرنيته تنها الگوي 

  توسعه است. 
گرايي در نظام مرامي دليل ديگر براي عمل

هاي نظري جمهوري اسالمي در ايران، دگرديسي
يك برخي از كارگزاران نظام در و ايدئولوژ

هاي اين نظام است. روند اين دنبال كردن آرمان
ها در اين كارگزاران نيز معموالً دگرديسي

است كه ابتدا به ضعف و ناتواني خود  گونهنيا
نظام مرامي جمهوري  يهاآرماندر دنبال كردن 

هاي اين راه اسالمي ايران به دليل دشواري
نند و سپس اين وضعيت را كآرماني اعتراف مي

ي توسعه كنند. به اين ترتيب دربارهتئوريزه مي

رسند كه سكوالرهاي اي ميبه همان نتيجه
غيرديني و روشنفكرهاي ديني رسيدند كه 
همانا عبارت است از اينكه توسعه امري صرفاً 

  علمي، فني و مديريتي است. 
كارگزاراني كه در يك نظام مرامي، مانند 

شوند، در گرا ميسالمي ايران عملجمهوري ا
رسند چنين حالتي در بهترين شرايط به اينجا مي

توان ي توسعه ميكه حداكثر كاري كه درباره
-به آن مبادرت ورزيد، تالش در جهت بومي

سازي اين مدل مسلط است. در واقع چنين 
اي نيز به معناي ايجاد تغييرهاي جزيي و پروژه

ر الگوي عام توسعه شكن داندك و غيرشالوده
  است.

  
اب ـرح در بـهاي مطخـاسـواع پـان - 3

 شبهات وارده

اگرچه در اين مجال در پي طرح پاسخ براي 
ها و ترديدها نيستيم، ولي بيان كلياتي اين شبهه
هايي كه در ضمن مباحثات مختلف از پاسخ

ها طرح شده است، خالي از لطف براي اين شبهه
  نيست.

تبار فكري در كشور ابتدا مخالفان اين سه 
كنند: توسعه را به سه جزء متمايز قسمت مي

تعريف توسعه، هدف توسعه و ابزار توسعه و 
گاهي سه جزء توسعه را با هم در نظر گرفته و 

نامند. سپس بعد از بيان آن را الگوي توسعه مي
كلياتي در باب اين سه جزء به رد اين شبهات 

  ورزند.مبادرت مي
شود كه تلقي ال ميؤ، س»توسعه تعريف«در 
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مختار از توسعه چيست؟ بروز چه تغييرات و 
آثاري در ساحت زندگيِ فردي يا اجتماعي 

كند؟ يافته ميانسان، وي را مشمول صفت توسعه
شود كه معلوم مي »هدف توسعه«در جزء 

توسعه سرانجام ما را به كجا خواهد رساند؟ 
آيد. ميالبته هدف توسعه از تعريف توسعه بر

اگر توسعه، تعريف شود، هدف توسعه در دل 
اين تعريف نهفته است. در عمل، هدف توسعه 

آيد، بلكه فرآيند توسعه ما معموالً به دست نمي
كند، چون رسيدن به هدف را به آن نزديك مي

از ابزار  منظور توسعه يك فرآيند طوالني است.
توسعه، تمهيد امكانات و شرايط مناسب و 

مسير توسعه براي رسيدن به هدف توسعه تعيين 
  است. 

ابزار توسعه، علمي، فني و مديريتي است، 
اما تعريف توسعه و هدف توسعه، فلسفي و 
ايدئولوژيك است. اگر اجماالً و فعالً پذيرفته 
شود كه جزء سوم در توسعه يعني تمهيد ابزار و 
شرايط براي نيل به هدف توسعه، علمي و فني و 

، اما يقيناً آن دو جزء ديگر مديريتي است
توسعه يعني تعريف و هدف توسعه اساساً و ذاتاً 

باشند. از اين منظر فلسفي و ايدئولوژيك مي
الي كه از طرح كنندگان (ترديد سكوالر) ؤس

شود اين است كه آيا ي فني بودن توسعه ميشبهه
علم قادر است توسعه را تعريف كند؟ آيا غايات 

تواند تعريف كند؟ آيا علم ميو اهداف توسعه را 
اساساً غايات و اهداف توسعه بايد در ساحت 
علم تعريف شوند؟ در واقع از اين منظر علم نه 

تواند تواند توسعه را تعريف كند و نه ميمي
هدف توسعه را معلوم كند. تعريف توسعه و 

ها ها و مرامي فلسفهتعيين هدف توسعه از عهده
آيد. چون تلقي از توسعه ها برميو ايدئولوژي

اساساً مبتني بر يك درك مشخص از انسان و 
جهان و هستي و اقتضائات وجودي اوست، كه 

ها و ها، مراماين درك مشخص نيز در فلسفه
وجود دارند و نه در علم. از اين  هايدئولوژيا

منظر توسعه اساساً در باب انسان، موضوعيت 
أثير مشخصي كند و درك ما از انسان، تپيدا مي

ها و در تعريف توسعه دارد. از آنجا كه غايت
هاي توسعه نيز هماهنگي و همسويي با هدف

ها و تعريف توسعه دارند، لذا تعيين هدف
هاي توسعه نيز همانند تعريف توسعه غايت

  ي مشخص است. مأخوذ از يك فلسفه
هاي ها و غايتعالوه بر اين، تعيين هدف

گذاري شناسي و ارزشتوسعه بر نوعي ارزش
ابتنا دارد. براي مثال اينكه هدف از توسعه، رفاه 

ها باشد يا رشد فكري، نهايي و مطلق انسان
بيني است. ها متأثر از جهانذهني و معنوي آن

انگيزان اين است كه در واقع مشكل شبهه
توسعه را به جزء سوم آن يعني ابزار توسعه 

امري صرفاً  گويند توسعهدهند و ميتقليل مي
علمي، فني و مديريتي است. از اين منظر آگاه 
شدن ايشان به ساير ابعاد توسعه مشكل ايشان 

  كند. را حل مي
البته الزم به ذكر است كه دين حتي به 

كه ابزار توسعه صرفاً علمي و  رديپذينمسادگي 
فني و مديريتي باشد و در اينجا هم داعيه دارد. 

، جزء سوم دارنيديك  به اين ترتيب از منظر
توسعه يعني وجه ابزاري و عملياتي توسعه هم 
چندان قابل اخذ و اقتباس نيست. يعني حداقل 
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بدون دخل و تصرف، مالكي براي اخذ و اقتباس 
هاي مختلف راه داراننيدسازد. از منظر مهيا نمي

بدون شرط و  تشانيغاها و نسبت به مبادي راه
بتدا و انتهاي راه را توان اخنثي نيستند. نمي

-مشخص و نسبت به برگزيدن راه بهينه بي
تفاوت بود. اديان حتي بيشتر از اهداف، نسبت 

ي ي پيمودن و نحوهي سلوك و نحوهبه نحوه
از  يتوجهقابلرفتن حساس هستند. بخش 

ي اخالق است. هاي اديان، مربوط به حوزهآموزه
اظر به اخالقيات، ناظر به غايات نيستند، بلكه ن

چگونگي راه رفتن براي رسيدن به غايات 
هستند. از اين منظر فقه آمده است تا مشخص 
كند كه مثالً يك معامله چگونه انجام شود تا 

  شرعي باشد.
چنين پاسخ ديگري كه در مقابل هم

ترديدافكنان طرح شده است اين است كه وجه 
مرامي، فلسفي و ايدئولوژيك در يك الگوي 

كدام از ار است يا پنهان. هيچتوسعه يا آشك
اند، بدون وجه الگوهاي توسعه كه محقق شده

اند. حال فلسفي، مرامي و ايدئولوژيك نبوده
ممكن است كه وجه مرامي و فلسفي و 
ايدئولوژيك در چنين الگويي، آشكار باشد يا 

ي پنهان بودن وجه مرامي و فلسفي پنهان. درباره
توان ميو ايدئولوژيك يك الگوي توسعه 

هژموني ليبراليسم را مثال زد. ايدئولوژي 
ليبراليسم كه در الگوهاي اصلي توسعه، برتري 
-دارد تالش كرده كه خود را مشابه به يك فرا

ايدئولوژي مطرح كند و در همين راستا خود را 
هاي ديني و ايدئولوژيك و مرامي، در نزاع

  درگير نكرده است. 

گرايان ابتدا براي مقابله با ترديدهاي عمل
اغراض تشكيل حكومت ديني يعني تقويت و 

ي پيروي و يا ، گسترش دايرهيدارنيدتعميق 
ايجاد بهشت زميني باشد، مورد توجه قرار 

كه اين گرفته است. از نظر منتقدين به صرف اين
سه غرض براي حكومت اسالمي معتبر باشد، 

ي توسعه نيز در زمره يمسئلهخود خودبه
گيرد. بدين ترتيب ن حكومت قرار مياغراض اي

گيرد الي كه در برابر ايشان قرار ميؤترين سمهم
اند اين است كه اگر اين اغراض غيرمعتبر شده
هاي پس از نخست چه نيازي به دادن هزينه
چنين گزاف بابت اين اغراض وجود داشت؟ هم

چه اصراري بر جعل پسوند اسالمي براي 
الحال ديگر في كه بودحكومت انقالبي ايران 

سوداي تحقق اهداف دين را ندارد؟ به چه 
سازي الگوي غيرديني در اين اعتباري پياده

ديني گذارده  حكومت وكشور به حساب دين 
خواهد شد؟ بنابراين منتقدين معتقدند با اين 

گرايان ديني در وضعيتي حساب عمل
پارادوكسيكال قرار خواهند گرفت و در ثاني 

-را به نقض غرض دچار ساختهحكومت ديني 
  اند.

توان راهي براي نقد نقطه مي از همين
رويكرد روشنفكري ديني نيز گشود. ايشان 

فقط از طريق  يدارنيدمعتقدند كه اوالً تعميق 
الواقع شود و فيتشكيل حكومت ديني ميسر نمي

تر و يا شايد بهتري (با توجه به هاي سادهراه
حي در اين زمينه) تجربيات سوء مخصوصاً مسي

براي اين مقصود وجود دارد. به عبارت ديگر اين 
نقد با توجه به ترديد در اغراض دين، قلمروي 
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چنين راهبردهاي اتخاذشده از سوي دين و هم
براي ترويج آن شكل گرفته است. در  داراننيد

ي بحث از اغراض دين، روشنفكران ديني دغدغه
ي بوحهمغفول ماندن غرض اصلي دين در بح

منازعات سياسي و اجتماعي در حكومت ديني 
جا است، اما به كه اين نگراني بهاست. در اين

ي گذشتن از حكومت ديني حكم كردن درباره
رسد بر خالف انجامد. از قضا به نظر مينمي

راهكار صيانت احترازي، بهترين روش براي 
رفع نمودن اين دغدغه طرح مستمر رويكردهاي 

-ديني در سطوح باالدستي و پايين ترپيشرفته
دستي توسعه است. در بحث از قلمروي دين هم 
خلطي جاري باعث بدفهمي ايشان شده است. 

فرد » انتظار از دين«اگرچه به اعتبار مبحث 
تواند از ميان اديان مختلف سدت به انتخاب مي

بزند ولي حق ندارد انتظار خود از دين را با 
اسي هرمنوتيك شنتوسل غيرعلمي به روش
شده تحميل كند. تفسيري بر دين انتخاب

پرواضح است كه مطابق با دعوي تاميت دين 
اسالم قلمروي آن وراي هر امري متصور است 

دهد و به طور كه زيست انساني را شكل مي
سنتي به چهار قلمروي ارتباط انسان با خدا، 
ارتباط وي با خود، ارتباط با طبيعت و ارتباط 

وعان تسري يافته است. در بحث از نبا هم
توان به نقشي كه حكومت ديني راهبرد نيز نمي

دارد،  يدارنيددر تمهيد بستري مناسب براي 
  اعتنا بودبي

پس از رفع شبهات مطرح در باب اثرگذاري 
رسيم. در اين دين بر توسعه به سطح چهارم مي

سطح اثرگذاري دين بر توسعه مفروض است و 

  آيد. چگونگي اثرگذاري به ميان ميپرسش از 
  

ها در باب ارتباط بين دين انواع تلقي - 4
  و توسعه (سطح چهار)

اما در ميان موافقان اثرگذاري دين بر 
هاي متفاوتي وجود دارد. در واقع توسعه تلقي

هاي مختلفي كه در مورد ماهيت الگوي تلقي
پيشرفت وجود دارد، همگي  ايراني- اسالمي

ذاري دين بر توسعه هستند. به موافق اثرگ
عبارت ديگر تبارهاي مختلفي كه در حول اين 

به سطح چهارم از  اندگرفتهشكلموضوع 
مباحث مابين دين و توسعه در ايران معطوف 

ذاري ـرگـگونگي اثـهستند. مباحثي كه به چ
پردازند و همگي مفروض عه ميـن بر توسـدي

در توسعه  ترين عامل مؤثراند كه دين مهمگرفته
هاي است. الزم به ذكر است هر تلقي داللت

هاي مختلف اين موضوع خاص خود را در عرصه
چنين بايد عنوان شود كه هر در پي دارد. هم
-ها قابل تسري به ساير عرصهيك از اين تلقي

هاي مورد توجه نظام جمهوري اسالمي يعني 
تحول علوم انساني به سمت علوم انساني 

باشد. به طور كلي اسالمي و... مياسالمي، هنر 
توان دو رويكرد متمايز را در اين زمينه مي

بازشناسي نمود. البته اين دو تلقي در رابطه با 
 ايراني- اسالميسنجي ميان الگوي نسبت

پيشرفت و مباني اسالمي طرح شده است. به 
عبارت ديگر وقتي از نسبت بين الگو و مباني 

كري ايران معاصر شود، در فضاي فاسالمي مي
است. در ادامه به  ييشناساقابلدو تلقي متمايز 
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توضيح هر يك از اين رويكردها به انضمام 
  هايشان پرداخته خواهد شد. داللت

متون مقدس اسالمي به مثابه منبع  -1-4
  توسعه     

-اسالميتلقي اول معتقد است الگوي 
پيشرفت به طور كلي از متون مقدس  ايراني

و استنتاج است. اين  استخراجقابلاسالمي 
-ي مابعد انقالبي بهرويكرد كه در جامعه

خصوص داراي طرفداران زيادي است، معتقد 
است اگر متون مقدس اسالمي مستقالً مورد 

- اسالميتوجه انديشمندان قرار گيرد، الگوي 
پيشرفت از آن مستفاد خواهد شد يا به  ايراني

 تامر از رجوع ديگر بيان اساساً راه ديگري غي
به اين متون وجود ندارد. البته به دو معناي 

توان اين رويكرد را تشريح نمود. در متفاوت مي
ي معناي اول كه نگاهي حداكثري است، همه

ي زندگي اجتماعي به طور وجوه گسترده
مشخص در ذيل چتر آيات و روايات اسالمي 

اي نيست و به عبارتي هيچ حوزه قرارگرفته
توان دستورالعمل مشخصي در كه ميمگر اين

باب آن موضوع در اين متون مقدس يافت. در 
-اسالميتر اين جريان الگوي ورژن پيشرفته

اي از پيشرفت چيزي نيست جز مجموعه ايراني
آيات و روايات خاص كه البته بايستي از سوي 

شناسي اهل فن متناسب با زمانه در ذيل موضوع
يهي است در اين بندي شوند. بدنويني طبقه
ي مفقوده در اين ميان ترين حلقهصورت مهم

عدم تربيت دانشمنداني است كه توان ورود 
گذاري هاي علوم و سياستتوأمان به حوزه

جديد از يك سو و علوم نقلي اسالمي را 
ترين ندارند. به عبارت ديگر در شرايطي كه مهم

پيشرفت تطبيق  ايراني- اسالميي الگوي دغدغه
 نيچننيامقدس با واقعيات روز است، متن 

توانند اين دغدغه را انديشمنداني هستند كه مي
مرتفع سازند. در اين صورت اگر اجتهادي باشد، 
-نه متوجه قواعد موجود كه متوجه موضوع

شناسي دقيق عناوين روز و تطبيق آن با قواعد 
توان مكتب موجود است. به طور مشخص مي

  . قراردادعنا از تلقي اول تفكيك را در ذيل اين م
طور طبيعي نسبت به اجزاي اين رويكرد به

-مختلف متون سنتي، به ظاهر مأثورات بها مي
كه اين مأثورات قابل تأويل و دهد، چه اين

تفسير نبوده و نهايتاً تصور نوسان در تفاسير 
اي جزئي ميسر و به مختلف جز در محدوده

اين  نيست. متناظر با شدهشناختهرسميت 
پيشرفت  ايراني-اسالميديدگاه نسبت الگوي 

ي اسالمي با متون فلسفي، اخالقي و علمي دوره
و ايراني به طور مشخصي قابل تصريح نيست. 

تفاوتي در واقع يكي از توابع اين رويكرد بي
در عصر اسالمي  توجهقابلنسبت به اين متون 

چنين اين رويكرد به طور ماهوي است. هم
تواند به طور ايجابي عالنه دارد و نميحيثيتي منف

از چيزي تحت عنوان نظام نهادي اسالمي 
  رمزگشايي كند.

يكي از اشكاالت اين رويكرد اين است كه 
تواند تحليل تاريخيِ نيازمندي به اساساً نمي

پيشرفت را رمزگشايي  ايراني-اسالميالگوي 
 ايراني- اسالميكند. به عبارت ديگر اگر الگوي 

پيشرفت به خودي خود و مستقل از فرهنگ و 
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تاريخ و صرفاً مبتني بر متن مقدس قابل حصول 
-است، چرا تا به حال به وجود نيامده است؟ هم

چنين يكي از اشكاالت ديگر اين رويكرد اين 
دهد چگونه الگوي است كه توضيح نمي

داري به وجود آمده است؟ اگر يك سرمايه
ي مبتني بر متن است، االگوي اجتماعي فرآورده

 داري بدون ابتناي سرمايهتوسعه چگونه الگوي
خواه و بر متون مقدس به مثابه الگويي تماميت

ترين فراگير مطرح شده است؟ اما يقيناً از مهم
اشكاالت اين رويكرد اين است كه از سوي 
شواهد مبتني بر تاريخ و تمدن اسالمي پشتيباني 

الت اين رويكرد شود. يكي ديگر از اشكانمي
پيشرفت را  ايراني-اسالمياين است كه الگوي 

نه به مثابه الگويي فرآيندي و تاريخي كه به 
اي از كند كه در نقطهعنوان الگويي تصور مي

زمان و يا مكان محقق شده است و تنها كار 
انديشمند كشف و يافتن مباني اين الگو است. 

احي در واقعيت نيز اين رويكرد به دنبال طر
پيشرفت به مثابه سندي  ايراني-اسالميالگوي 

ي انباشت مشخص است كه به طور معين نتيجه
تالشي مستمر در نهادي متمركز و برگزاري 
جلسات كارشناسي متعدد است. به عبارت 

شده و از باال به ديگر گويي فرآيندي مهندسي
  پايين قادر است به تمهيد اين الگو بپردازد. 

ي نيز براي اين رويكرد اما معناي ديگر
كه متون مقدس توان قائل شد و آن اينمي

ي اسالمي كلياتي در باب موضوعات گسترده
گذار اجتماعي در اختيار پژوهشگر و سياست

-اسالميدهد و بدين ترتيب الگوي قرار مي
اي از پيشرفت عبارت است از مجموعه ايراني

-وحهتواند در سرلكه مي ها و كلياتفرامين، تم
گذاري هاي مختلف علوم و يا سياستي عرصه

قرار گيرد. به عبارت ديگر گرچه اين معنا در 
 ايراني- اسالمينوايي با معناي اخير، الگوي هم

اي برآمده از متن مقدس پيشرفت را فرآورده
داند، ولي راهي براي در نظر گرفتن تفاسير مي

كند. بر اساس اين معنا نيز مختلف را باز مي
شناسي ي موضوعتهاد به طور كلي در محدودهاج

قابل تعريف است، اما به هر جهت وقتي پاي 
آيد تا حدي پاي تحليل عقلي كليات به ميان مي

و منطقي و مخصوصاً استفاده از متوني كه به 
تحليل و تفسير اين متون مقدس در تمدن 

شود. براي مثال اگر اند باز مياسالمي پرداخته
حاديث سخن از توحيد به ميان آمده در قرآن و ا

ي است، اين سخن، مستلزم در نظر گرفتن قاعده
خاصي در معماري يا هنر و يا اقتصاد اسالمي 

هاي دانيم يكي از راهاست. همانطور كه مي
توجيه مالكيت دولتي يا عمومي در اقتصاد 

مالكي است كه برگرفته از -اسالمي اصل خدا
  متون مقدس است.

عات اين رويكرد اين است كه يكي از تب
اگر عالماني كه هم به علوم زمانه اشراف 

باشند و هم به علوم نقلي و هم از طرفي با داشته
مواريث فلسفي و اخالقي اسالمي ارتباط داشته 

ي تمهيد الگوي توانند در زمينهباشند مي
پيشرفت به ايفاي نقش جدي  ايراني- اسالمي

ي مفقوده در اين هبپردازند. به عبارت ديگر حلق
ميان نبود متفكراني است كه بتوانند به جمع 
ميان اين موارد بپردازند. بنابراين در اين زمينه 

هاي اين دو رويكرد اين است كه يكي از تفاوت



  
  

      

  سید سعید موسوی مثرین
.pdf41ostarj/Vol.1mrsi.ir/jostar.http://  

  

16 

در معناي اول صرف توجه به علوم ديني كافي 
است ولي در معناي حتماً بايد به علوم زمانه نيز 

  پرداخت. 
است عنوان شود كه قرار  در اينجا الزم

گرفتن اين دو معنا در ذيل يك تلقي به معني 
عدم بروز اختالف مابين اين دو رويكرد نيست. 
براي مثال مناقشه بر سر فقه سنتي و پويا كه 

هاي ي مرزبنديهابه يك معنا يكي از طليعه
بعدي در جمهوري اسالمي بود، به طور كلي در 

ت. در ادامه به بين اين دو رويكرد صورت گرف
يكي از مباحث مهمي كه در ساليان اخير از 
جانب اين رويكرد مورد پشتيباني قرار گرفت 
اشاره خواهد شد. الزم به ذكر است بعد از چند 
دهه از آغاز مطالعات جدي در ذيل اين رويكرد، 

هايي صورت گرفته است كه اين شناسيآسيب
ل معناي دوم درصدد جبران اشكاالت معناي او

توان گفت كه گفتمان است. به عبارت ديگر مي
پيشرفت به طور جدي در  ايراني-اسالميالگوي 

خالل اين معنا از تلقي اول شكل گرفته است و 
معتقد است اساساً و به طور خودآگاهانه از متن 

هايي جدي براي علم و توان يافتهمقدس مي
مخصوصاً توسعه استخراج كرد و فرآيند 

مطلوب متن مقدس را مهندسي حركت به سمت 
اهللا جوادي آملي در بيان كرد. براي مثال آيت

) بر لزوم استفاده از 1389ي كوثري (توسعه
منابع و متون مقدس ديني تأكيد ورزيده و 
اكتفاي صرف به مفروض گرفتن اثر دين در 
فضاي ارزشي و نه دانشي جامعه را مبتني بر 

  تلقي سكوالر دانستند.
  

رهنگ ـيط و فـبه مثابه مح مـالاس -2-4
  توسعه 

ي اثرگذاري دين بر اما تلقي دوم از نحوه
هاي توسعه در واقع شامل بر طيفي از ديدگاه

مختلف است كه در كليت امر به نحو متمايزي 
نسبت به تلقي اول در اين زمينه به ابراز نظر 

گرايي و جريان فرديد به مثابه پردازند. سنتمي
هاي گذشته در سال اين طيف هايترين بخشمهم

. هر اندقرارگرفتهبه نحو مشخصي مورد توجه 
گرايي و جريان فرديد البته دوي رويكرد سنت

بعد از پايان جنگ تحميلي و در جريان 
هاي جستجوي پايگاهي متمايز از سوي طيف

اهللا مورد توجه جدي واقع تر جريان حزبجوان
ي شدن و شد. به عبارت ديگر با توجه به منزو

-هاي موسوم به حزببنابراين افق نامعلوم طيف
كه به تبع به قدرت رسيدن  1360ي اهللا دهه

اي اين جريان بعد از امام (ره) هاي حاشيهطيف
رسيد، اين جريان الجرم به محتمل به نظر مي

گرايي و جريان عنوان پايگاهي متمايز، سنت
ي يابي خود در عرصهفرديد را دستاويز اوج

گرايي و حوالت اجتماعي نمود. در ابتدا سنتت
سپس جريان فرديد مورد بررسي قرار خواهند 

  گرفت.
گرايي همزمان داراي گرايي: سنتسنت

ي نسبتاً مفصلي است و از اين مابعدالطبيعه
جهت راه را براي ديدگاه ديگر اين طيف باز 

كند. ديدگاه ديگر اين طيف كه به طور مي
گرايي است و بدين مشخص متأثر از سنت

گرايي مشترك ترتيب تقريباً در تبعات با سنت
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ي آن را به ي پيچيدهاست ولي مابعدالطبيعه
هايي كه به نحوي به كناري نهاده است. ديدگاه

ي فرهنگ و اجزاي آن از جمله اهميت حوزه
هويت بر الگوهاي توسعه و يا به طور كلي 

  ورزند.  الگوهاي اجتماعي تأكيد مي
گرايي معتقد است سنت يا همان تسن

ي تمدن اسالمي به طور حكمت خالده در دوره
مراتبي در نشئات مختلف زندگي فردي و سلسله

شود. بدين ترتيب ها متجلي مياجتماعي انسان
در اين رويكرد هنر اسالمي تجلي صوري 
زيست اسالمي است. در اين ديدگاه مفهوم 

رد و البته سنت امري است كه نسبتي با وحي دا
داراي تجليات متكثر است و حامالن خاص، 
ظاهر و باطن دارد و زنده و فراگير است. از اين 

گرايي از آنجا كه تشكيك را منظر سنت
داند خاصيت بدون چون و چراي اين عالم مي

اي قدسي و مرتبط با ي اديان را به ديدههمه
نگرد. به عبارت سطوح مختلف امر وحياني مي

ي اديان در اين رويكرد به يرش همهديگر پذ
الواقع از معناي تأييد پلوراليسم ديني نيست و في

مبناي تشكيكي اين رويكرد نشأت گرفته است. 
گرايي به عبارتي در بيان از سنت، بنابراين سنت

كند ولي به داليلي همان معناي دين را مراد مي
ترين ي سنت را برگزيده است كه از مهمواژه

اين انتخاب پرهيز از مبادرت مفهوم داليل 
 آنجامدرن دين به اذهان است. از نظر ايشان از 

ي مدرن به متن مقدس تقليل كه دين در دوره
يافته است و نظر به سخت بودن تصحيح اين 

ي سنت به جاي دين برداشت، بهتر است از واژه
رغم تلقي استفاده شود. از اين منظر دين علي

از متن مقدس (وحياني) است مدرن از آن فراتر 
اي است و متناسب با متن و همانا موجود زنده

كند. بر خود، انسجام عالم امكان را تضمين مي
اي سنتي باشد، اين سنت اين مبنا اگر جامعه

پراكند. به عبارت اي ميخود را در هر حوزه
ديگر متن مقدس در اين تمدن مبنا است و 

-خود شكل ميروابط اجتماعي را متناسب با 
ي انديشه را متناظر با چنين عرصهدهد و هم

  نوردد.واقعيت درمي
پيش كشيدن تمايز صورت و سيرت 
زندگي از ابداعات اساسي اين رويكرد است كه 

برداري رويكردهاي از قضا به تناوب مورد بهره
مختلف اقتصاد توسعه نيز قرار گرفته است. در 

كي و واقع به تبع رويكرد نمادين، تشكي
گرايان هر تمدني داراي صورت معناگراي سنت

-و سيرتي است. از اين منظر صورت تمدن تجلي
گاه سيرت آن است. به عبارتي عالم ماده تصوير 

ي كنندهعالم باالست و يا عالم پايين منعكس
عالم باالست. اين سنت است كه خود را در 

چنين معقوالت در عالم قالب صور مادي و هم
سازد. يكي از فجايعي كه تكثر ميانساني م

همزمان با تمدن مدرن پديد آمد از دست رفتن 
زبان معناگرا و زبان نمادين است. عالم سنتي 
-عالمي بود كه از باال به پايين و در طي سلسله

شد، اما در مراتب هستي عنايت الهي مستولي مي
عالم مدرن نگاه طولي به طور كلي حذف و عالم 

رف درآمد.به شكل عرض ص  
الزم به ذكر است اين ديدگاه داراي تبعات 

يا  اسالمي توسعه-زيادي در بحث الگوي ايراني
پيشرفت خواهد بود. به عبارت ديگر گرچه اين 
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هاي خاص خود را داراست، ولي ديدگاه جذابيت
ي ايجابي به نحو اساسي هر گونه در عرصه

شده و منسجم را در راستاي تالش سازماندهي
به الگويي اسالمي از توسعه رد كرده و يا به نيل 

-كند. از منظر سنتاثر قلمداد ميعبارتي بي
گرا اساساً اي كلگرايي به تبع قبول مابعدالطبيعه

ي گمراهي است و الگوي ي مدرن دورهدوره
ديني توسعه نيز راهي جز از تضعيف دين و 

كه در عالم چندپاره نمودن آن ندارد، چه اين
تباط عالم دنيا با عالم باال قطع شده مدرن ار

ي است و صور زندگي به طور كلي در ورطه
اند. سيرتي غيرديني و حتي ضدديني گرفتار آمده

ي حكومت بنابراين از اين منظر اساساً پروژه
ي ديني ي توسعهديني و به طريق اولي پروژه

-خورده قلمداد ميهايي از پيش شكستپروژه
ها نه تنها موجب اين پروژهشوند و مبادرت به 

شود كه موضع دين را از اين كه پيشرفتي نمي
هست بدتر خواهد ساخت. تفسير ايستايي كه 
اين ديدگاه از تمدن اسالمي تغيير صور زندگي 

دهد، اساساً نيل به مفهومي از توسعه يا ارائه مي
پيشرفت را كه در ذات خود عبارت است از به 

سازد. نو، ناممكن ميهرسميت شناختن تغيير نوب
به همين دليل منتقدين اين ديدگاه معتقد هستند 
كه اين رويكرد حتي در تفسير و تحليل 
تطورات تمدن اسالمي نيز ناكام است. يكي از 

گرايان در برابر اين انتقاد (كه ترين سنتبزرگ
چرا در برابر تبيين تطور و تغيير عالم تا اين 

پاسخ داده بود كه كنيد؟) اندازه سست عمل مي
مادرتان  آيا شما دوست داريد كه چهره«

در واقع از  »نو تغيير كند؟و نوبه روزروزبه

منظر اين رويكرد طبيعت مادر انسان است و 
همواره براي او يادآور عالمي است كه به آن 
تعلق دارد و از اين رو اعمال تغيير روزافزون 

ود. الزم شقلمداد مي هيتوجرقابليغنسبت بدان 
به ذكر است اين رويكرد به طور كلي به 

ي زيادي داشته هاي باطني و شيعي عالقهجريان
ي همت ي اين ادبيات را وجههو همواره مطالعه

خود ساخته است. همانطور كه از مباحث 
آيد اين رويكرد عمالً به امتناع شده برميعنوان
انجامد. به عبارت ديگر گرچه ي ديني ميتوسعه

ز منظر ايشان تمدن سنتي نسبت وثيقي با دين ا
داشته است ولي پرواضح است كه برقراري اين 
نسبت دلبخواهي نيست كه بتوان آن را منحل و 

 )5138حسيني ( ليعق ديسيا بازتعريف نمود. 
گيري بر مبناي اين ديدگاه به امتناع شكل

  اقتصاد اسالمي در تمدن اسالمي رسيده است.
اي در اين مجال خالي از البته ذكر نكته

شود امتناع لطف نيست. همانطور كه مشاهده مي
ي ديني از منظر اين حكومت و يا توسعه

رويكرد، از زمين تا آسمان با امتناعي كه 
كند متفاوت است. رويكرد سكوالر عنوان مي

هاي هادي كه دين را فاقد المانگرايي نه اينسنت
ا فاقد ظرفيت ي مدرن رتوسعه نداند، كه دوره

داند. از اين ها ميالزم براي استفاده از اين المان
ي ديني بتواند در منظر اگر حكومت و يا توسعه

ي خود از بسط تجدد جلوگيري ضمن پروژه
به عبارت ديگر نمايد، وجود آن مغتنم است. 

هاي ديني كه مورد نقد اين رويكرد حكومت
بدون  هايي هستند كه، حكومتاندقرارگرفته

ي افتاده در دورهتوجه به ماهيت گسست اتفاق
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ي حداكثري از رنسانس درصدد استفاده
تكنولوژي جديد و ساير آثار مدرن هستند. اما 

هاي ديني كه درصدد طرح تمدني نوين حكومت
بر مبناي تمدن اسالمي هستند لزوماً مورد توجه 
اين رويكرد نيستند. در واقع از اين جهت است 

هاي نده اين رويكرد در ذيل جريانكه نگار
بندي نموده موافق اثرگذاري دين بر توسعه دسته

است. به عبارت ديگر گرچه يكي از تبعات اين 
ي ديني است ولي رويكرد امتناع توسعه

-حكومت دينيِ خواهان تمدن اسالمي يقيناً مي
تواند از مباني و مباحث اين رويكرد در راستاي 

مايد. در قسمت بعدي با اهداف خود استفاده ن
معرفي رويكرد اخالق توسعه كه درصدد 
استفاده از رويكرد سنتي به توسعه (اخالق 
توسعه) است خواهيم ديد كه اين رويكرد 
همانطور كه در باال مذكور افتاد، در نهايت 

برداري توسعه از دين را ظرفيت بااليي براي بهره
  دهدبه ما نشان مي

ذكر است ادبياتي  جريان فرديد: الزم به
كه تحت لواي فرديد در ايران معاصر شكل 
گرفته است نيز به طور كلي در چارچوب اين 

هاي مرحوم فرديد به گيرد. انديشهتلقي قرار مي
 شود:خالصه مي ي كليطور كلي در پنج مؤلفه

   )1387(خسروپناه، 
گرايي نهفته الزم به ذكر است از حيث كل

ي اين رويكردها لي همهدر تلقي دوم به طور ك
تبعات نسبتاً مشتركي دارند. در ادامه الزم است 
به يكي از مناقشات بسيار مهمي كه در بين 

ي نمايندگان تلقي اول و جريان فرديد در دهه
در گرفته است، پرداخته شود. مرور اين  60

خود باعث روشن شدن مواضع مناقشه خودبه
  جريان فرديد نيز خواهد شد. 

هايي كه ماهيتي كامالً فلسفي ز بحثيكي ا
روي انقالب و البته در نسبت با مسائل پيش

گرايي انقالبي داشت، اسالمي و گفتمان اسالم
پرسش از نسبت ما (ايران اسالمي و انقالبي) با 

 آغازغرب بود. اين مباحثه بر سر چنين مسائلي 
غرب چيست؟ چگونه بايد آن را تحليل و «: شد

كرد؟ آيا چيزي هست كه از با آن برخورد 
  » غرب بياموزيم يا به آن عرضه كنيم؟

هاي سوي اين مباحثه ديدگاهدر يك
كساني چون دكتر رضا داوري (و به طور كلي 

فرديد) قرار  احمد ديسشاگردان و متأثران 
داشت كه براي غرب نوعي جوهر يا ذات قائل 
بودند. از نظر داوري غرب يك كليت و 

است كه اساس آن بر ي واحد مجموعه
» نفسانيت«سوبژكتيويته (كه او آن را معادل 

دانست) و بشرمداري (اومانيسم) قراردارد. مي
اين كليت خود را در تمامي شئون غرب اعم از 

اقتصاد، علم، تكنولوژي و سياست، فرهنگ، 
-245: 1377بروجردي، (سازد. متجلي ميهنر 
امكان ) با چنين توصيفي از ماهيت غرب 246

گزينش از اجزاء و عناصر اين كليت به هم 
شود. بدين معنا پيوسته دشوار و بلكه منتفي مي

كه داوري تمايز قائل شدن بين علم و تكنولوژي 
بيند ي آن را ناميسر ميغربي از اخالق و انديشه

و خيال خام اخذ اولي و وانهادن دومي را مورد 
  دهد. طعنه قرار مي

، دكتر عبدالكريم اما در طرف مقابل
ي باورمندان در زمره 60ي سروش (كه در دهه
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به تلقي اول جاي داشت) نگاه متفاوتي را تعقيب 
ديد با اين كرد. سروش خود را موظف ميمي

گويي غرب طبيعتي كلي دارد كه «تصور كه 
و اينكه با » نشينان افراد و مصاديق آنندغرب

غرب هويتي عظيم و موجودي سهمگين را 
 اندآنهاي جسم كنيم كه غربيان اجزاء و اندامم

رفته براي خود كسي و غرب رفته«و اينكه 
اي، وجودي و چيزي شده است، صورتي و ماده

مخالفت كند. (هاشمي، » ماهيتي پيداكرده است
) از نظر او فرض فلسفي داوري 141: 1386
ي غرب به عنوان يك موجوديت درباره

بندگي ك ساختيكپارچه و كليت سازنده، ي
هگلي است و آن را به خصوص از اين رو مورد 

دهد كه امكاني جز پذيرش كامل نقد قرارمي
غرب يا يكسره رد كردن آن از طريق اين نظريه 

  موجود نيست. 
سروش برعكس معتقد است كه غرب 

دهد و به يك كل يكپارچه را تشكيل نمي
اصطالحات پرآب و  يريكارگبههمين دليل با 

 ي غربي، هنر غربي، فرهنگچون فلسفهتابي 
سر  غربي، جوهر غرب و سرنوشت غرب

) غرب 249: 1377سازگاري ندارد. (بروجردي، 
يك كل همگون با مرزهاي مشخص فرهنگي و 

دهد. آنچه هست فكري را تشكيل نمي
ها، تجارب اي است از نهادها، ايدهمجموعه

تاريخي، آثار ادبي و هنري، سازوكارهاي 
ي و اقتصادي و علوم و فنون كه البته از اجتماع

اي نيز ها و پيوندهاي قابل مالحظهجهاتي نسبت
نيست كه  نيچننيابا يكديگر دارند. ليكن 

جملگي اجزاء مختلف يك پيكره باشند. با 

توان سخن از همين تلقي است كه به روشني مي
گزينش در نسبت با غرب به ميان آورد و 

و بخشي ديگر را  كرد اخذبخشي از آن را 
  وانهاد. 

آيد به اعتقاد سروش آنچه از غرب مي
تواند از لزوماً فاسدكننده نيست و آدمي مي

ها، علم سياست و تكنولوژي غرب بدون انديشه
هيچ آسيبي بهره ببرد. موضوع برخورد ما با 
غرب تسليم شدن يا محكوم ساختن نيست 

تحليل و تغذيه از يكديگر است.  مسئلهبلكه 
  ) 250همان: (

ي سروش و داوري بر سر ماهيت مناقشه
غرب و نسبت ما با آن بخش مهمي از فضاي 

ي شصت را به ي دههمباحثات گفتماني نيمه
دهد و با انعكاس نظرات خود اختصاص مي
ي كيهان فرهنگي از سال طرفين در ماهنامه

ي دانشگاه هاي فلسفه، مناقشه از كالس1363
شود و اين تر كشيده مييتهران به فضاي عموم

خود در تحوالت گفتماني بعدي نقش معتنابهي 
  )1388كند. (صفارهرندي، ايفا مي

ي كه يكي از شاگردان برجسته آنجااما از 
ي معارف در حوزه عباس ديسفرديد يعني 

زد، با پذيرش تري قلم مياقتصاد به طور تخصصي
كار و - ي ارزشنظريهتفسيري خاص از 

ي بر مبادي حكمت انسي به ارائه تناهمچنين اب
پرداخت. بعضي از مباحث در اقتصاد اسالمي مي

هاي به طور مشخص در اين زمينه شباهت
نسبتاً زيادي بين رويكرد اقتصادي وي و آثار 

  اقتصادي شهيد مطهري (ره) وجود دارد.
گراي فرهنگي: يكي ديگر از رويكرد كل
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گنجد هايي كه در ذيل اين تلقي ميديدگاه
ديدگاهي است كه به طور ضمني فرهنگ را 

سازد. گرايان ميجايگزين سنت در ادبيات سنت
در اين ديدگاه سعي بر آن است كه تا حد ممكن 

اي كه در ضمن رويكرد ي پيچيدهاز مابعدالطبيعه
گرايي وجود دارد عدول شود و بدين سنت

ترتيب از تيغ تيز انتقادات وارد بر اين رويكرد 
گريزند. اين ديدگاه قائل است كه تمدن مينيز 

خاصيتي فرهنگي دارد و صورت تمدن متأثر از 
فرهنگ حاكم بر تمدن است. از اين منظر البته 
فرهنگ به طور كامل در سنت و يا دين تحويل 

تواند معجوني از انواع و اقسام شود و مينمي
هاي فرهنگي باشد. به ها، افكار و مؤلفهايده

توان به طور حتم از ديني بودن ر نميعبارت ديگ
- كه ممكن است مؤلفهيك تمدن دم زد، چه اين

هاي ديني و غيرديني با هم بياميزند و اساساً 
ي نويني از اين آميزش به وجود بيايد. در پديده

-ي تاريخياين راستا بايد نسبت به خصيصه
نگري اين رويكرد اشعار داشت. بنابراين 

نداريم: تمدن اسالمي در  فرهنگ اسالميِ خالص
زده، انيتواند براي مثال يونتطور خود مي سير

محور باشد. اين ديدگاه مسلك و يا شيعهاشعري
نگري در واقع درصدد است با اخذ مبناي تاريخي

مبنايي براي تبيين تغيير و تحوالت تمدن 
اسالمي فراهم سازد و با اتكا بدان انتقاد وارد بر 

گرايي را رفع و مثل سنت گرارويكردهاي كل
رجوع كند. از اين منظر علم اسالمي نسبت 

هاي اسالمي دارد؛ فرهنگ تاريخي با انديشه
شود علم اسالمي مطرح مي- اسالمي به عنوان فرا

و به مثابه حال و هوايي كه در يك گلخانه در 

فضا ساري و جاري است و دانشمندي كه در اين 
-پردازي خودبهزند در هنگام نظريههوا دم مي

ي اسالمي يا الگوي اسالمي خود به تمهيد نظريه
ورزد. اين ديدگاه مدعي پيشرفت مبادرت مي

است كه مزاياي ديدگاه قبلي را دارد ولي 
-مشكالتش را ندارد. در تناظر با رويكرد سنت

گرا و البته در قالب ادبياتي متفاوت، يكي از 
لقي تبعات اين رويكرد اين است كه بر خالف ت

اول هيچ قواعدي قابل طراحي نيست كه بر طبق 
آن علم يا تمدن يا الگوي توسعه اسالمي شود. 
در اين راستا اگر انسان و جوامع مسلمان شدند، 

شود. علم او و الگوي پيشرفت او هم اسالمي مي
گرايي ترين تمايز اين رويكرد با سنتالبته مهم

لگوي در اين است كه راه اسالمي شدن تمدن و ا
بندد. اين تمايز ريشه در عدم پيشرفت را نمي

- اقبال اين رويكرد به مباني مابعدالطبيعي سنت
هاي گذشته تقريباً اكثر گرايي دارد و در سال

  انديشمندان را به سمت خود سوق داده است. 
فرهنگستان علوم اسالمي: يكي ديگر از 

، همانا قراردادرويكردهايي كه در ذيل تلقي دوم 
يكرد فرهنگستان علوم اسالمي قم است. اين رو

فرهنگستان در اوايل انقالب، در قم تأسيس 
ي منيرالدين شده بود. اين مركز علمي، به وسيله

منيرالدين  گذاري شد. سيدحسيني در قم پايه
حسيني كه در تدوين قانون اساسي جمهوري 

سازي و اسالمي هم نقش داشته است، در تئوري
مي تأمالت فراواني داشت و نظام حكومت اسال

سازي ي نظاممباني فلسفي صدرايي را در عرصه
گيري انقالب براي انقالب اسالمي، شكل

فرهنگي واقعي و حضور حداكثريِ دين در 
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دانست. او هاي مختلف، ناكارآمد ميزمينه
ي جديدي ابداع شود و در معتقد بود بايد فلسفه

اي فلسفه اين راستا مدعي بود كه توانسته است
ابداع كند كه بر اساس آن، تبيين اصولي نظام 

-چنين يك نظام سياسيو هم هيفقتيوال
اجتماعي مبتني بر آن ميسر است. البته اين 

مند طرح، هنوز يك جريان مدون، دقيق و نظام
اند نخبگان را ستهننيست، و در واقع هنوز نتوا

در مورد دعوي هميشگي خود قانع سازند. به 
گران، بسياري از مباحث برخي پژوهشنظر 

است  -اما ادعايي قابل تأمل- ايشان در حد ادعا 
و نياز به پژوهش جدي و فراوان در اين زمينه 

شود. پس از فوت منيرالدين به شدت احساس مي
اكنون اين جريان را ، هم1379حسيني در سال 

االسالم سيد محمدمهدي ميرباقري حجت
هاي دفتر شخصيت كند. از ديگرهدايت مي

 اسالمحججتوان فرهنگستان علوم اسالمي، مي
رضا پيروزمند، عبدالعلي رضايي و اخيراً علي

، »توليد علم ديني«اصغر طاهرزاده را نام برد. 
و » نقد مدرنيته و غرب«، »ي اسالميتوسعه«
هاي اين از جمله دغدغه» احياي تمدن اسالمي«

در جريان فكري است كه باعث شده است 
هاي اخير، مراكز علمي و پژوهشي و سال

چنين دانشجويان زيادي به اين جريان اميد هم
شمسي به  80ي ببندند. البته اين جريان در دهه

عمق اجتماعي و محبوبيت روزافزوني 
 . اندافتهيدست

ي اين رويكرد ي مهمي كه بايد دربارهنكته
بدان اشاره داشت اين است كه اين رويكرد 

گرايي و بدين ترتيب قرار غم توجه به كلرعلي
- گرفتن در ذيل تلقي دوم، از جهت نسبت نظام
ي مند و روشمندي كه با متن مقدس از زاويه

سازد، تا حد فقه و اخالق و فلسفه برقرار مي
زيادي رويكردي تلفيقي است. از اين منظر 

ي رويكردهاي ذيل تلقي دوم نسبت اگرچه همه
س ارادت دارند، ولي هيچ به اسالم و متن مقد
شناسي حوزوي (در ضمن در يك بر مبناي روش

هاي بنيادين در حوزه) اختالف ينظر داشتن همه
روند، ولي اين جريان به هر به استقبال متن نمي

ترتيب جرياني حوزوي است و بدين ترتيب 
تفاوت باشد. تواند نسبت به تلقي اول بينمي

ينجا نه به عنوان البته اين تلفيقي بودن در ا
مزيت اين رويكرد كه صرفاً براي شناخت بهتر 
اين جريان مورد توجه قرار گرفته است و در 
جاي خود البته مستوجب بررسي و تحليل 

  موشكافانه است.
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