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روش  و منبع توليد الگوي پيشرفت
سيد محّمدمهدي ميرباقري1

مقدمه2
ادبيات توسعه به شكل تخصصي عمدتاً بعد از جنگ دوم جهاني شكل گرفته است. طي نيم 
قرن گذشته مكاتب مختلفي در اين زمينه ظهور كرده كه مهم ترين آن ها چهار مكتب: «نوسازي، 
وابستگي، نظام جهاني و توسعه فرهنگي» است؛ در اين بين ادبيات توسعه فرهنگي جزو آخرين 
مكاتب مي باشد. اين چهار مكتب نقاط مشتركي با يكديگر دارند؛: اوالً همگي با وجود اختالف هاي 
جزئي، توسعه را فراگير مي دانند. حتي در دوره نوسازي با آنكه بيش از هر چيز بر رشد اقتصادي 
تأكيد مي شد، اما الزامات آن در حوزه بازسازي اجتماعي نيز مورد توجه قرار گرفته بود، به نحوي 
كه توسعه را يك امر فراگير نسبت به همه ساحت ها و اليه هاي مختلف جامعه مي دانستند. ثانياً: 
مبناي همه اين مكاتب بر ايدئولوژي مدرنيته استوار است؛ لذا اصول اساسي مدرنيزاسيون را در 
فرآيند توسعه لحاظ مي كنند، ثالثاً: همه اين مكاتب، در جوامعي كه فرآيند توسعه را دنبال مي كنند، 

به غربي سازي و گسترش مباني تجدد و از همه مهم تر، به بسط مديريت مادي منتهي مي شوند. 

ـ بحث از الگوي پيشرفت در فضاي درگيري تمدني
با اين وصف، مهم ترين مانع تفاهم در موضوع پيشرفت اسالميـ  ايراني، محصور شدن در حوزه 
يك ادبيات تخصصي فراگير است كه در اليه هاي مختلف و به شكل هماهنگ توسط غرب توليد 

شده است. 

1. رئيس فرهنگستان علوم اسالمي
 2ـ اين متن، حاصل تنظيم سخنراني كوتاه استاد سيد محمدمهدي ميرباقري در دومين همايش الگوي اسالميـ  ايراني پيشرفت در تاريخ 1392/2/1 مي باشد.
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اما با همه دشواري هاي پيش رو، مرزهاي دانش غربي به ويژه در حوزه علوم انساني و از جمله در 
دانش هاي پيراموني توسعه، شكسته شده است؛ البته نه به معناي فتح قله هاي دانش مدرن بلكه به 
معناي آغاز انديشه ورزي در پارادايمي جديد كه در بستر انقالب اسالمي به عنوان يك تحول عظيم 
در تاريخ بشري شكل گرفته است. تفكر در پارادايم جديد، مي تواند به محصوالت جديد ختم شود؛ 
به تعبير ديگر طلسم انديشيدن در پارادايم تجدد شكسته شده است. از طرفي الزم به ذكر است كه 
اگر نقش فلسفه تاريخي انقالب اسالمي مالحظه نشود، پرداختن به بحث تحول در الگوي پيشرفت 

يا علوم انسانيـ  اسالمي و... بي وجه خواهد بود. 
هم چنين الزمه انديشيدن در باب توسعه اسالمي، توجه به همه ساحت هاي اجتماعي و ارائه 
نظريه اي جامع در كل آن ساحت ها ( اعم از حوزه گرايش، بينش و دانش اجتماعي و نيز ساختارهاي 
صيانتي و عدالتي و بهره وري) است؛ ضمن اينكه برنامه ريزي توسعه بايد به سه مقياس «بين المللي، 
جهاني و ملي» معطوف باشد؛ ادبيات توليدي در حوزه توسعه و پيشرفت نيز بايد معطوف به همه 

اين ابعاد شكل گيرد. 
عالوه بر نكات فوق، زوايا و ابعاد گوناگون و اليه هاي مختلف جريان توليد الگوي توسعه و 
نظريه پردازي، بايد متوجه درگيري تمدني باشد؛ امروزه بحث از الگوي پيشرفت در يك فضاي 
درگيري تمدني و در مرحله عبور از جريان تجدد به سمت تمدن اسالمي مطرح مي شود نه در خأل؛ 
بنابراين اگر فضاي درگيري در طراحي الگو مورد مطالعه قرار نگيرد، الگوهاي توليد شده، ذهني و 

انتزاعي خواهند بود.

ـ استنباط مباني الگوي پيشرفت از وحي (منبع الگوي پيشرفت)
در اولين قدم براي فرآوري مباني بايد بحث مباني را از حوزه چيستي و چرايي، به حوزه فلسفه 
تاريخ و تكامل تاريخ سوق داد. مكتبي كه در حوزه تكامل تاريخ فاقد نظريه است و قادر نيست 
متغيرهاي تكامل تاريخ را شناسايي كند، قاعدتاً فاقد نظريه اي اساسي در حوزه مديريت توسعه 

خواهد بود. 
بايد توجه داشت كه منبع باالدستي مباني توسعه، به فلسفه منتهي نشود. البته طراحي الگوي 
پيشرفت مبتني بر فلسفه هاي مضاف و از جمله فلسفه اسالمي مضاف يك گام رو به پيش محسوب 
مي  شود؛ حتي پرداختن به ادبيات توسعه با رويكرد تهذيبي و تهذيب گزاره اي نظريات توسعه نيز 
يك گام رو به پيش است. اما اين دو رويكرد كافي نيستند. نبايد توقع داشت كه فلسفه اسالمي 
موجود، به سؤاالت اساسي در زمينه الگوي توسعه پاسخ دهد؛ گرچه بايد اذعان كرد محتواي فلسفه 
اسالمي و غايات آن به شدت تحت تأثير فرهنگ اسالم و غايات مذهب بوده است اما از نظر روش، 
نسبت به دين البشرط است؛ اين روش البشرطي، گرچه در گام اول براي گفت وگو و مناظره با 
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منكران وحي مؤثر است، اما براي دست يابي به معرفت هاي كلي و مضاف كفايت نمي كند.
 بنابراين اگر فلسفه موجود منبع نهايي دست يابي به مباني قرار گرفته و فرآوري گردد، زمينه دو 
چالش خواهد شد؛ اول اينكه الگوي حاكم بر الگوي توسعه يك الگوي فلسفي خواهد شد و نه يك 
الگوي ديني؛ لذا با فرض رسيدن به يك تمدن از اين مسير، حاصل امر تمدن فيلسوفان خواهد بود 
و نه تمدن انبياء. البته فلسفه اليه اي از علوم مورد نياز در طراحي الگوي پيشرفت است. اما بحث 
درباره فلسفه اسالمي موجود است. اين فلسفه، دانشي گرانسنگ است كه داراي سرمايه هاي فراواني 
در مقابل ساير فلسفه هاست؛ لذا نبايد فلسفه اسالمي را ادامه فلسفه يونان تصور كرد. بي شك فلسفه 
با ورود به دنياي اسالم، دچار تحوالت شگرفي از لحاظ غايات، وسعت مسائل و حتي حدود اوليه 
فلسفي شده است. حتي صدرالمتألهين برخالف اينكه «الهيات بالمعني االعم» را به طور معمول 
مقدمه «الهيات بالمعني االخص» قرار مي دهد، اصل توحيد را مقدمه «الهيات بالمعني االعم» قرار 
داده است؛ بحث اصالت وجودي ايشان، چيزي جز اصل توحيد از منظر خود ايشان نيست؛ چرا كه 
«وجود» از منظر ايشان به يك معنا برابر با حضرت حق است؛ به همين دليل تالش مي كند كه همه 
عالم را ذيل حضرت حق تفسير كند؛ بنابراين نبايد اين فلسفه را ادامه فلسفه يونان تصور كرد، اما با 
اين وجود به دو دليل نمي توان آن را منبع عالي استخراج مباني توسعه قرار داد؛ چرا كه اوالً روش اين 
فلسفه نسبت به دين ال بشرط است؛ لذا سكوالر بودن فلسفه مالصدرا در روش، موجب شده است كه 
استناد منطقي اين دستگاه فلسفي به دين، ناتمام بماند و هماهنگي و انسجام ادبيات آن با وحي، به 
سادگي قابل اثبات نباشد. ثانياً اين فلسفه بيشتر به چرايي و چيستي مي پردازد و از آنجا كه به فلسفه 

تكامل نپرداخته است، مشكل مي توان مباني برنامه ريزي تكامل اجتماعي را از آن استنباط كرد. 
بنابراين منبع بايد وحي باشد. البته رويكرد استنباط مباني توسعه از وحي، نبايد رويكرد فقه 
موضوعي باشد؛ يعني نبايد موضوعات احكام را به صورت مستقل مالحظه و احكام آنها را استنباط 
كرد؛ حتي رويكرد سيستمي در استنباط نيز پاسخ گو نيست؛ بلكه بايد با رويكردي كه وحي را منبع 
تكامل تاريخ بشر مي داند به دنبال معرفت وحي بوده و عقل و حس بشر را نيز ذيل وحي تعريف 
نمود و نه در عرض وحي؛ در غير اين صورت چالش و دوگانگي ايجاد شده در تفكر اجتماعي جامعه 
شيعه ـ كه حتي بعضي از بزرگان و اساتيد تالش كرده اند از طريق طرح نظريه همبستگي نقل و 
عقل آن را حل كنندـ  هرگز برطرف نخواهد شد. حتي اين نظريه همبستگي، بيش از آنكه چالش 
را رفع كند، تأكيدي بر نهادينه شدن اين دوگانگي است. بنابراين بايد منبع اساسي در دست يابي 
به مباني الگوي پيشرفت اسالمي ـ ايراني را متن وحي قرار داد و عقل را به عنوان ابزار در خدمت 
وحي گرفت. اين نگاه تكاملي، ساختارها و ساحت هاي مختلفي همچون عقل و حس را نيز ذيل 
وحي تعريف مي كند؛ به تعبير ديگر، از آنجا كه با تكيه بر مباني موازي نمي توان به يك نظام منسجم 
رسيد، وحي بايد محور تمامي معرفت هاي بشري قرار گيرد تا امكان دست يابي به الگوي پيشرفت 
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اسالمي فراهم گردد. 

 اگر حس و عقل دو منبع مستقل و در عرض وحي فرض شوند يا بايد ساحت هاي دخالت آنها را 
تجزيه كرد و يا به ناچار با ساز و كارهايي كه ارائه مي كنند موجب بروز چالش مي شوند؛ بنابراين اگر 
وحي به عنوان منبع اصلي توليد الگوي پيشرفت اسالميـ  ايراني مفروض شود بايد آن را به عنوان 
منبع فرادستي همه دانش ها قرار داد تا در نتيجه، دانش هاي مختلف، يك نظام دانشي و ادبيات 
علمي واحد را جهت طراحي الگوي توسعه ارائه دهند. اين نظام دانشي بايد به صورت منسجم و 

هماهنگ و در قالب يك پيوستار واحد، در اختيار الگوي توسعه قرار گيرد. 

ـ فرآوري مباني وحي در الگوي پيشرفت (روش شناسي الگوي پيشرفت)
نكته مهم ديگر، روش شناسي توليد الگوي پيشرفت است. موضوع روش در تحقيقات كشور 
شايد قرن ها مورد بي توجهي قرار گرفته است. اگر روش مورد استفاده در توليد مباني، انتزاعي 
باشد به نحوي كه در نگرش به يك موضوع، آن را به حيثيت هاي مختلف تجزيه كند و موضوعات 
را از حيثيت هاي مختلف مورد دقت قرار دهد، علوم مختلف نيز به همين كيفيت توليد مي شود؛ 
زيرا موضوع آنها حيثيت هاي مختلف يك واقعيت است؛ در اين صورت بي ترديد اين علوم انضمامي 

خواهند بود؛ منظور از انضمامي اين است كه هرگز در يكديگر تنيده نخواهند شد. 
توليد يك ادبيات انضمامي به نام مباني غيرممكن نيست اما بايد دانست كه اين مباني انضمامي 
هيچ تأثيري در رويكرد ادبيات تخصصي توسعه نخواهد داشت؛ هرچند كه امروزه اين رويكرد مورد 
بازنگري قرار گرفته است؛ براي مثال: فلسفه از احكام واقعيت هستي و «موجود بما هو موجود» بحث 
مي كند اما به محض اينكه اين موجود به موجودي طبيعي و يا به موضوع رياضي تبديل مي شود، 
موضوع بحث هم عوض شده و به بحث رياضيات و يا طبيعيات تبديل مي شود و نه موضوع بحث 
فلسفه؛ لذا اگر حيثيت هاي بحث از يكديگر جدا گردد، فلسفه هيچ دست آوردي براي علوم نخواهد 
داشت. عالمه طباطبايي (ره) نيز در آغاز روش رئاليسم بر اين نكته تأكيد دارند كه تنها خدمت 
فلسفه به علوم، اثبات موضوع علوم است و هيچ چيز ديگري به علوم نمي دهد؛ البته  علوم از اثبات 

موضوع خود هم مستغني هستند و نيازي به اثبات موضوع خود ندارند.
 اگر فلسفه علمي است كه درباره يك موضوع با يك حيثيت بحث مي كند و دانش علمي نيز 
درباره همين واقعيت از حيثيتي ديگر و با روش تحقيق ديگري بحث مي كند، در اين صورت اين دو 
دانش هرگز در هم تنيده نشده و به يك شبكه و نظام مفاهيم منسجم تبديل نمي شوند؛ لذا فقط 
مي توان به ادبيات توسعه غربي، ادبيات ديگري اضافه كرد.اما قطعاً هدف از بحث در مباني توسعه، 
توليد يك ادبيات انضمامي نيست؛ به عبارت ديگر هدف اين نيست كه به ادبيات توسعه، علوم 
انسان شناسي، معرفت شناسي، هستي شناسي يا حتي جامعه شناسي اسالمي را اضافه كرد؛ بلكه بايد 
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ادبياتي جديد توليد شود كه در اليه هاي مختلف فرآوري شده و به مفاهيم كاربردي حوزه توسعه 
تبديل گردد. اين امر نيازمند سه اليه فرآوري است؛ لذا فرهنگ مذهب بايد در سه اليه فرآوري 
شود تا به ادبيات كاربردي دست يافت. در غير اين صورت اين مباني هرگز به ادبيات توسعه تبديل 
نخواهد شد و رابطه مباني و ادبيات توسعه، رابطه انضمامي خواهد بود؛ مثل اينكه براي ادبيات توسعه 
يك كتاب فلسفي نوشته شود؛ بدون اينكه اين فلسفه دخالتي در فرآيند ها داشته باشد و فقط به 

غايات الهي توسعه و مبادي الهي توسعه بپردازد. 
استاد شهيد مطهري (ره) در كتاب «علل گرايش به مادي گري» به نكته اي اشاره دارند و يكي از 
علل گرايش مادي گري در غرب را اين گونه توضيح مي دهند: تلقي آنها اين است كه تحليل علمي 
از عالم، با اعتقاد به مبدأ منافات دارد؛ در حالي كه مي توان به عالم مبدأ و مقصد اعتقاد داشت، ضمن 
اينكه ادبيات علمي را نيز پذيرفت. ايشان گرايش ايماني را در ساحت علم وارد نمي كند؛ به همين 

دليل فلسفه نمي تواند به علم جهت دهد.
 اين مطلب، ناظر به همان تفكيك حيثي بين علوم است. اگر اين تفكيك حيثي نمي بود، ايشان 
حتما مي فرمودند كه اگر ادبيات و فرهنگ و فلسفه اسالمي بر دانش حاكم شود، تحليل چگونگي ها 

و فرآيندها تغيير خواهد كرد. 
حاصل بحث اين است كه بايد به روش توجه ويژه داشت؛ چرا كه يكي از مباحث بنيادي در 
حوزه توليد مباني اسالمي توسعه، توليد روشي است كه رابطه بين مباني اسالمي توسعه را با ادبيات 
توسعه برقرار كند. اين بحث خود يك بحث بنيادي است. اگر از اين حقيقت غفلت شود، ادبيات 
توسعه، ادبيات مبتني بر مباني سكوالريسم خواهد بود كه مباني توسعه ديني به صورت ادبيات 

انضمامي به آن ارائه خواهد شد. اين روش هرگز راهگشا نخواهد بود و بايد روش ديگري برگزيد.
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