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غرب زدايي از توسعه، رويكرد قرآني پيشرفت اجتماعي؛ جستاري در نقد و بررسي 
رويكردهاي غربي به توسعه و محورهاي ارائه الگوي جايگزين قرآن در پيشرفت اجتماعي

محمدرضا آقائي

مقدمه
هرچند برطبق برخي اظهار نظرها شكل گيري علوم اجتماعي و از جمله جامعه شناسي در پاسخ 

به كشف قوانين حاكم برجامعه بوجود آمد، ولي در گزاره هاي قرآني از هزار و چهارصد سال پيش 

شواهد فراواني از عوامل تغيير و تكامل و رشد و شكوفايي جوامع و سقوط سير آنها به گونه اي معجزه 

آسا مطرح شده كه با تامل دربرخي از آيات آن، پرده برداري از نقش اين كتاب الهي در تئوريزه كردن 

حاكميت سنن الهي بر حيات اجتماعي بشر و تبيين مسائل مهم اجتماعي انسان امري گزاف نيست. 

قوانيني كه ناآگاهان از محتواي بلند قرآن كريم آن را از ساحت اين كتاب آسماني دور مي دانند و 

معتقدند اين امور را بايد به عقل بشر واگذار و آموزه هاي قرآني را به نتايج اخروي و ماموريتي كه در 

اين خصوص دارد ارجاع داد و لذا ساحت دنيا با اخرت را از هم تفكيك و نقشه ها و الگوهاي اداره 

جامعه را از مديران آن سراغ گرفت. در اين خصوص موضوع توسعه و پيشرفت اجتماعي از محورهايي 

است كه مدت هاي مديدي است معركه آراء در اين خصوص است و زمينه هاي بحث فراواني را 

بوجود آورده كه امروز نيز در حاق مباحث اساسي جامعه ماست و گروه هاي مختلفي در صدد 

تبيين الگوي اسالمي و البته ايراني يشرفت با تاكيدات فراوان مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا 

خامنه اي دام ظله برآمده تالش دارند تا اين الگوي همه جانبه را طبق فرمايش ايشان در عرصه هاي 

علمي، فكري، ديني و امورات زندگي ارائه نمايند. رئوس مطالب ايشان در تشريح عرصه هاي الگوي 

پيشرفت، به شرح زير است:

١- مشخص شدن راهبردها و الزامات پيشرفت در عرصه فكر و توجه به ابزارهاي آن از جمله 

«آموزش و پرورش و رسانه ها» در تدوين الگوي پيشرفت.
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٢- توجه به شتاب نوآوري و حركت خوب موجود در زمينه استقالل علمي و مشخص شين 

راههاي پيشرفت همه جانبه، عميق و بنياني علمي، در الگو 

٣- ضرورت توجه به مسائل و خطوط اصلي زندگي مانند امنيت، عدالت، رفاه، آزادي، حكومت، 

استقالل و عزت ملي درالگوي اسالمي-ايراني پيشرفت. 

٤- توجه به معنويت در كار پيچيده-دقيق و بلندمدت تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، 

بعنوان روح پيشرفت واقعي در همه زمينه ها و مسائل 

٥- بسط توجه به توحيد، اعتقاد به خدا و التزام به اين اعتقاد، به بدنه زندگي بشر جهت حل 

مشكالت جامعه بشري در راه پيشرفت حقيقي

٦- توجه به معاد و محاسبه اخروي در الگوي پيشرفت، موجب منطقي شدن تحمل همه 

دشواريها و ترويج ايثار و از خودگذشتگي است ولذا معنا يابي اين مفهوم اساسي و سرنوشت ساز، 

در الگوي اسالمي – ايراني پيشرفت، از ضروريات است.

٧- توجه به پيوستگي و عدم تفكيك دنيا و آخرت و محور بودن انسان در نگاه اسالم 

٨- توجه به تفاوت محور بودن انسان «در اسالم و در فلسفه هاي مادي غرب» و اينكه هدف 

نهايي اسالم، رستگاري انسان است و در اين نگاه همه مسائل از جمله عدالت، رفاه، امنيت و عبادت 

مقدمه يا اهداف مياني هستند و هدف اصلي اين است كه انسان سعادتمند شود.

٩- انسان در نگاه اسالم موجودي مختار، ُمكّلف و در معرض هدايت الهي است و با تأكيد بر 

تجلي اين نگاه در الگوي پيشرفت مردم ساالري عالوه بر اينكه حق مردم است تكليف آنها نيز هست

١٠- توجه به مسئله حكومت از ديدگاه اسالم وعدالت به عنوان يكي از اركان اصلي أن چرا كه 

در اسالم، عدالت، معيار حق و باطل و مالك مشروعيت يا عدم مشروعيت حكومتها است.

١٢-توجه به اهميت مسئله توسعه اقتصادي و ثروت، به شرط اينكه از آن، براي ايجاد فساد و 

سلطه و اسراف استفاده نشود.

از سويي علوم امروزي نمونه بارزي از علوم سكوالر است كه تحت عوامل متعدد و شرايط 

گوناگوني بوجود آمده اند و به همين گونه رشد و گسترش يافته زمينه را تا مدتهاي مديد براي 

پرداختن واقع بينانه به نيازهاي علمي و حياتي بشر امروز تارآلود كرده، مانع رشد واقعي متناسب 

با نيازهاي واقعي جوامع شده است به گونه اي كه در مواجه با يافته هاي علوم انساني امروزي غربي، 

بسياري از ابعاد اين علوم را دچار نقص و ايراد اساسي ساخته در ابعاد مختلف مباني، اصول، حوزه ها 

و شاخص هاي مربوطه در همه رشته ها نوعي ناسازگاري با اهداف متعالي اسالم و اقتضائات جوامع 

اسالمي ديده مي شود

براي محققين وظيفه گرا و با دغدغه است تا با گام هايي سترگ مسير انحرافي شكل گرفته را 

اصًالح و با بهره گيري از قرآن كريم در استخراج اين نوع آموزه ها تالش نموده ضمن اينكه با مراجعه 
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به تفسير و بطون آيات، به نظريه پردازي در ساحت هاي مختلف بپردازند ودر جهت اسالمي كردن 

علوم انساني به ابعاد آن از منظر دين بنگرند. در اين نوشتار تالش بر اين است تا ضمن تحليلي از 

ديدگاه ها و الگوهاي موجود توسعه غربي و نقد اجمالي آن با تبييني از نسبت دين و توسعه و پيامد 

آن، پيش درآمدي بر الگوي قرآني پيشرفت را ارائه نماييم تا ضمن فراهم شدن زمينه تامل بيشتر 

در اين مهم و مشابه آن براي محققين عرصه هاي اجتماعي، تاملي در كشف ابعاد مختلف اعجاز قرآن 

كريم بويژه در بعد اجتماعي و باالخص در موضوع پيشرفت آن باشد.

تعريف توسعه 
مفهوم توسعه كه معادل التين آن (Development) مي باشد و در مواردي تحت عنوان هاي، 

نوسازي، صنعتي شدن و سرمايه داري مفهومي شده است، در لغت داراي مترادف هاي متعددي 

مي باشد كه از جمله دو مفهوم پيشرفت و ترقي است. (يريجانيان، ماراي، فرهنگ و اصطالحات 

علوم اجتماعي و فلسفه، «واژه توسعه».) اما در اصطالح بايد گفت؛ كمتر مفهومي چون «توسعه» 

اين چنين پراكندگي آراء و عدم اتفاق در مورد آن وجود دارد. ديدگاه هاي مختلف و ناظر بودن آن 

به ابعاد مختلف و همچنين توّسعي كه در اين مفهوم وجود دارد، باعث گرديده كه نتوان تعريفي كه 

خصوصيات يك تعريف جامع و مانع را داشته باشد، از آن ارائه داد. براي روشن شدن اين ادعا الزم 

است برخي از تعريف هاي توسعه را مرور كنيم تا زمينه براي ادامه بحث فراهم گردد.

تا دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آنچه از مفهوم توسعه بيشتر فهميده مي شد امري مساوق و 

مساوي با رشد اقتصادي با ارائه برخي عدد و آمار ها در نگاه صاحب نظران آن بود كه حكايت از 

باال بودن توليد نا خالص ملي و در آمد سرانه داشت. توسعه پديده اي صرفًًا اقتصادي تلقي مي شد 

و اغلب چنين فرض مي كردند كه رشد اقتصادي برابري اقتصادي بيشتري را به ارمغان آورده و 

اين برابري موجب نابودي فقر خواهد شد، لذا همانگونه كه «تودارو» ياد آور مي شود، اقتصاد دانان 

همه كشور ها سر تعظيم به آستانه رشد فرود آورده، پيشرفت اقتصادي را قبله خود ساخته در 

پايان هر سال آمار هاي مختلفي جمع آوري كرده تا رشد نسبي توليد ملي را اندازه گيري كنند. 

(تودارو، مايكل، توسعة اقتصادي جهان سّوم، ص ۱۶۵). رشدي كه در واقع به معناي گسترش 

سيستم اقتصادي در جهات مختلف بدون تغيير در زيربناي آن است و به طور عمده ناظر به 

افزايش كّمي و مداوم در توليد يا در آمد ملي سرانه كشور از طريق ارتباط با افزايش در نيروي 

كار، مصرف، سرمايه و حجم تجارت مي باشد (قره باغيان، مرتضي، افتصاد رشد و توسعه، ج ۱، 

ص ۷.) بر اين اساس همواره اين امكان وجود دارد كه اقتصاد رشد كند ولي به علل متعددي 

همچون فقر، بيكاري و نابرابري اجتماعي، توسعه حاصل نشود؛ لذا با ورود به دهه ۱۹۷۰ و توجه 

دانشمندان ديگر علوم اجتماعي از جمله جامعه شناسان به مساله توسعه، اين مفهوم كم كم، از 
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يك مفهوم كّمي به يك مفهوم كيفي تغيير شكل داد و موضوع جّدي مطالعه جامعه شناسان 

قرار گرفت و خود زمينه نظرات و آراء مختلف در مورد توسعه در ابعاد مختلف را فراهم ساخت، 

وتوسعه معركه آراء و تعاريف فراوان و متفاوت گرديد كه با توجه به اين تلقي جديد برخي از 
تعاريف توسعه را مرور مي كنيم.

«مايكل تودارو» توسعه را به جرياني چند بعدي تعريف مي كند كه مستلزم تغييرات اساسي در 

ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهاد هاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري 

و ريشه كن كردن فقر مطلق و يا ارتقاي مستمر يك جامعه به سوي يك زندگي بهتر و انساني تر 

است. (نراقي، يوسف، توسعه و كشور هاي توسعه نيافته، ص ۳۰.)

«ميردال» توسعه را عبارت از «حركت يك سيستم يك دست اجتماعي به سمت جلو مي داند 

كه در آن نه تنها روش توليد، توزيع محصوالت و حجم توليد مد نظر است، بلكه تغييرات در سطح 

زندگي نهاد هاي اجتماعي، وجه نظر ها و سياستها نيز مورد توجه است. (جيروند، عبداهللا، توسعة 

اقتصادي، (مجموعه عقايد)، ص ۸۳)

با تأمل در اين دو تعريف روشن مي شود كه توسعه در اصل بيان گر اين نكته است كه مجموع 

نظام اجتماعي هماهنگ با نياز هاي متنوع اساسي و خواسته هاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل 

نظام، از حالت نامطلوب گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و 

معنوي بهتر مي باشد سوق داده مي شود.

«دويدلوهمان» از صاحب نظران مشهور ديدگاه مدرنيسم، معتقد است توسعه جرياني است 

كه عالوه بر بهبود در ميزان توليد و درآمد ملي، در خود تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت 

كل نظام اقتصادي- اجتماعي، دگرگوني اساسي در ساختهاي نهادي، سياسي، ايستارها، وجه نظر 

هاي عمومي را شامل مي شود و حتي در مواردي عادت ورسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي گيرد. 

(لوهمان، تئوري توسعه، ص ۳۲-۹)

«نيل اسملسر» نيز در توضيحي كه در رابطه با اين فرايند داردمعتقد است: در ميان يك جامعه 

توسعه يافته به عنوان ظرف حصول توسعه مي توان اقدامات اساسي در جهت اين تغييرات را مالحظه 

كرد، اين تغييرات كه بعضًًا شكل گرفته يا در حال شكل گيري است مي تواند در قلمرو اقتصاد، سياست، 

تعليم و تربيت، دين، خانواده و در مجموع كل اجتماع باشد. در قلمرو سياست سيستمهاي اقتدار 

قبيله اي جاي خود را به سيستم هايي چون آراء عمومي و شكل گيري سازمان اداري ويژه مي دهد، در 

قلمرو تعليم و تربيت، جامعه براي كاهش بي سوادي تالش مي كندو مهارت هايي را كه از نظر اقتصادي، 

رشد فرهنگي مولد هستند، بيشتر مي كند؛ در قلمرو دين، به طور عمده سيستم هاي همراه با خرافات 

و سحر و جادو جايشان را به اديان همراه با عقالنيت مي دهند و از نظر طبقاتي، تحرك اجتماعي و 

جغرافيايي خود باعث مي شود كه سيستم هاي ثابت سلسله مراتب سست شود و جامعه كم كم شاهد 
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حذف سلسله مراتب غير عادالنه باشد. (اسملسر، نيل، نوسازي روابط اجتماعي، ص ۱۶۶.)

در ديدگاه «نيگ فيلد»، فرايند عمومي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه توسعه را بر 

حسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير تقليل فقر، بيكاري و كاهش نابرابري تعريف كنيم. 

(لونگ، جامعه شناسي نقش توسعه، ص ۱۰)

به اعتقاد «گي روشه»، توسعه تحت عنوان كليه كنش هايي كه به منظور سوق دادن جامعه 

به سوي تحقق مجموعه اي انتظام يافته از شرايط زندگي جمعي و فردي كه در رابطه با بعضي از 

ارزش ها مطلوب تشخيص داده شده است انجام مي گيرد. (گي روشه. ص ۲۱۳)

«پيتر دونالدمن» توسعه را همان بوجود آوردن تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، (اقتصادي، 

سياسي، فرهنگي) گرايش ها و نهاد ها براي تحقق كامل اهداف جامعه مي داند. (دونالد من، پيتر، 

جهان فقير، جهان غني، دو دنياي جدا از هم، ص ۲۰.)

«عظيمي» معتقد است كه توسعه عبارت از حركت جامعه از يك مرحله تاريخي و توفيق آن 

به ورود همه جانبه به مرحله اي ديگر از تاريخ، و به عبارت ديگر توسعه به مفهوم علمي آن عبارت 

است از مرگ تدريجي نظام كهن و توليد و رشد تدريجي و نظام تازه از زندگي (عظيمي، حسين، 

رابطه دين و توسعه، ص ۲۷.)

ويژگي هاي توسعه
با مرور بر تعاريف توسعه مي توان موارد زير را به عنوان ويژگي هاي مفهوم توسعه به عنوان نوعي 

تغيير اجتماعي بزرگ بر شمرد (روشه، گي، همان، ص ۳۱۵).

۱- توسعه جرياني پوياست نه ايستا.

۲- رشد مداوم در آن لحاظ شده است.

۳- توسعه داراي جوانب مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي است.

۴- توسعه هدفدار و يكي از محورهاي مهم آن انسان است كه نوعي كمال براي انسان در آن 

نظر گرفته شده است.

۵- توسعه اصوالًً مفهومي ناظر به رشد و پيشرفت جامعه غربي است و در صدد تحميل خود به 

جوامع غير غربي است.

۶- هدف توسعه عمدتًا دست يابي به ماّديات بيشتر است هرچند در مواردي به بعد معنوي او 

نيز توجهي شده است.

۷- توسعه يافتگي مرحله اي است، و هر مرحله جديد حكايت از وضعيت مطلوب نيست به 

وضعيت قبلي دارد. به گونه اي كه هر زمان تغيير آغاز شد از شكل نازل آن تا گونه عالي آن را شامل 

مي شود، بنابر اين براي توسعه نمي توان حّد مشخصي قايل شد.
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۸- تعاريف توسعه، هم دربارة جوامع در حال توسعه صادق است و هم توسعه يافته، لذا بر اين 

اساس، جامعه توسعه يافته، به معناي آنكه به آخرين مرحله توسعه رسيده باشد وجود ندارند.

رويكردها و الگوهاى جامعه شناختى توسعه
پس از جنگ جهاني دوم مجموعه اي از نظريه ها با اهداف مشخص كردن سير رشد جوامع غربي 

از درون علم اقتصاد سر درآورد كه در آن بطور عمده از مفاهيم اقتصادي استفاده شده و در نتيجه 

توسعه مساوي با رشد در آمد سرانه، افزايش سريع و مستمر توليد مّلي تعريف شد. (تودارو، مايكل، 

همان، ص ۱۶۷) كه اين روند تا حدود دهة ۱۹۶۰ ادامه يافت و كم كم در سال هاي بعد از آن 

بسياري از كاستي ها احساس شد كه در جهت برون رفت از اين كاستي ها كه عمدتًا مربوط به عدم 

جامعيت مفهوم توسعه بود، توجه انديشمندان به مسايل ديگر توسعه معطوف شد و به طور خاص 

در دو بخش تحت عنوان نوع نگاه به توسعه و عوامل مؤثر بر توسعه خالصه گرديد.

در بخش اول بيش از اينكه رشد سرانه و باال رفتن يك سري آمار اقتصادي اموري در صدر 

باشند، مسايلي ساختاري، فرهنگي و رواني مطرح گرديد به گونه اي كه باعث شد توسعه از مفهوم 

بيشتر كّمي به مفهوم بيشتر كيفي تغيير كند و از سوي ديگر خود اين امور به عنوان عوامل مهم 

و مؤثر در توسعه تلقي گرديد كه از اين عوامل دسته اي به عنوان عوامل درون زا و برخي نيز به 

عنوان فرايند هاي در حال شكل گيري مؤثر بر توسعه اشاره داشته اند. در برخي از اين ديدگاه ها به 

عوامل عيني و واقعيت هاي خارجي و برخي به عوامل بيشتر انتزاعي توجه كرده اند كه از مورد اول 

مي توان به عامل سرمايه و در مورد دوم به عامل ساختار ها و نهاد ها اشاره كرد در حالي كه هم ُبعد 

اقتصادي، وهم ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي به نوعي مّد نظر قرار گرفته است. اين ديدگاه ها 

همچنين به شكل گيري رويكردها و استخراج الگوهايي در زمينه توسعه براي جهان سوم منجر شد 

كه به تفصيل به آنها مي پردازيم.

الف- رويكرد نوسازي

نخستين رويكرد رايج بين رويكردهاي توسعه، رويكرد نوسازي است كه سال هاي زيادي به 

عنوان الگوهاي توسعه كشورهاي عقب مانده مورد توجه قرار داشته است كه هم از سوي نظريه 

پردازان و هم از سوي دست اندركاران توسعه نسخه شفا بخش به حساب مي آمدند. در اواخر قرن 

نوزده و اوايل قرن بيستم اصطالح نوسازي به معناي رواج عقالنيت به كار رفته و اشاره به فرايندي 

داشت كه آدميان را ياري مي كرد تا از قيد و بند رژيم هاي جابرانه و نيز خرافه پرستي آزاد گردند 

واز ساختارهاي سنتي به وضعيت نو انتقال مي داد؛ لذا در قالب الگوهاي اقتصادي، نوسازي اجتماعي، 

نوسازي سياسي، نوسازي رواني و نوسازي فرهنگي تا اواخر دهه ۱۹۶۰ ميالدي يكه تاز ميدان عقب 

ماندگي بودند. دو ويژگي عمده مشترك اين الگوها اوالًً نسخه بودن اين الگوها براي كشورهاي عقب 
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مانده و در حال توسعه است و اينكه تعيين مسير توسعه معطوف به خارج است ثانيًًا هر كدام مدعي 

است كه براي توسعه همه جانبه كشورها بايد ابتدا ازاين الگو آغاز و آن را پيش فرض جدي براي آغاز 

و انجام توسعه يافتگي دانست.

الف- الگوي ساختاري

صاحب نظراني  چون «روستو»، «آبتر»، «هانتر»، «هانتينگتون»، «اسملسر»، «لوي»، «نش» و 

برخي از انديشمندان علوم اجتماعي ديگر، در ديدگاه نوسازي بر عوامل ساختاري توسعه، تأكيد دارند، 

كه در مجموع عدم توسعه كشور ها را ناشي از ساخت ناهمگن و ناكاراي دروني آنها دانسته آسان ترين 

و در عين حال تنها راه ممكن را در تغيير الگوي هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، 

از طريق بكارگيري الگو هاي غربي مي دانند. (لهسايي زاده، ديدگاههاي نظري جامعه شناسي توسعه، 

ص ۴۵.)در اين نگاه عوامل تفكيك پذيري در نظام هاي شخصيت، اجتماعي، فرهنگي، و ارگانيزم و 

به تعبيري تفكيك پذيري تكاملي ساخت ها و تخصصي شدن كارگرد ها كه به قول «اسملسر» فرايند 

تفاوت پذيري آن داراي الگو و ترتيب مي باشد (اسملسر، ص ۸۶۸) از عوامل مؤثر بر توسعه بر شمرده 

است. (لهسايي زاده، همان، ص ۴۷) همچنين در اين الگو نوسازي صنعت، فن آوري، كشاورزي، 

خدمات و تغيير در نيروي كار مورد توجه قرار گرفته و اين تغيير را پيش فرض كا رآمد توسعه يافتگي 

مي دانند. در نتيجه براي توسعه يافتگي تمام زيرساختها در بخش هاي ياد شده بايد تغيير اساسي 

يافته بروز و نو گردند همچنان كه نيروي كار به عنوان يك انسان بايد خود را با شرايط صنعتي و 

فن آوري وفق داده آموزش هاي الزم در اين زمينه را فراگيرد و هم پاي توسعه صنعت و فن آوري 

او نيز توسعه يابد تا همراهي الزم در فرايند توسعه صورت گيرد (وينر،۱۳۵۵،۳۶۷-۳۴۷ همچنين 

ر. ك. اسملسر ۱۹۷۸، ص ۴۰-۵۱)، در اين نگرش ارزش ها به زمينه ارجاع داده شده، سيستم هاي 

اجتماعي به عنوان واحد مطالعه در نظر گرفته مي شود كه در نتيجه توسعه بافرايند تفكيك پذيري 

تكامل ساخت ها و تخصصي شدن كاركردها مساوي خواهد بود.

ب- الگوي سياسي 

برخي از طراحان نوسازي معتقدند كه پيشتاز نوسازي كلي جوامع عقب مانده نوسازي سياسي 

است. به اين معنا كه ابتدا بايد ساختار سياسي را با سازوكارهاي زير تغيير داد و سپس زمينه را براي 

تغيير در ساير حوزه ها فراهم ساخت.

الف- ايجاد نظام سياسي متمركز 

ب- تحقق ارتش نو و يكپارچه تحت فرماندهي نظام سياسي متمركز

ج- تاسيس دستگاه اداري ملي مجري اقدامات و رو شهاي يكپارچه در قلمرو كشور

د- اشاعه ايدئولوژي ملي گرايي واحد در جهت اهداف سياسي مملكت

   اين الگو اوالًً راه رسيدن به توسعه را مشاركت عامه مردم در جريانات سياسي مي داند (لهسايي 
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زاده ۱۳۸۵، ص ۷۹) ثانيًًا در نيمه دوم قرن بيستم تحت تاثير جريان جهاني شدن با ويژگي هاي 

عام گرايي، همگوني، يگانگي، تمركز گرايي و پيوستگي در كشورهاي در حال توسعه به عرصه اي 

وارد شده كه بر اثر فشارهاي بين المللي حكومت هاي اين كشورها مجبور شدند تا به تدريج 

برميزان مشاركت مردم در جريانات سياسي بيفزايند و از اعمال مستبدانه سياسي بپرهيزند. (مك 

گرو،۱۹۹۶.ص ۱۱۶-۶۱)

ج- الگوي اجتماعي

پيشنهاد دهندگان اين الگو بر اين باورند كه جوامع عقب افتاده بطور خودكار با نوسازي اجتماعي 

مي توانند به نوسازي كلي و همگاني دست يابند. اين نوسازي در جوامع هدف با تغيير در روابط 

خانوادگي شروع شده وشهري شدن و صنعتي شدن كاركرد توليدي خانواده را گرفته همانطور كه 

آن را از حالت گسترده به حالت هسته اي تغيير ساختار داده كاركردهاي آموزشي و تربيتي آن را 

نيز به نظام هاي نوين آموزشي و تربيتي واگذاركرده است (اسملسر.۱۳۵۵,۱۶۴-۱۷۷) و البته با 

ايجاد شرايط جديد كار در عرصه هاي مختلف و حضور زنان در بيرون خانواده، اين كانون را از نظر 

كار آيي در داخل كوچك و كوچكتر كرده است. واينجاست كه نظريه پردازان توسعه در اين الگو 

معتقد شدند كه نوسازي اجتماعي پايه ديگر تحوالت در جوامع در حال توسعه از جمله تحوالت 

اداري و بوروكراسي با نوسازي اجتماعي به سبك غرب بوده است. (لهسايي زاده. همان ص ۸۰) كه 

از نخستين نتيجه آن مي توان به پيدايي طبقات اجتماعي جديد با كاركردهاي جديدي ياد كرد كه 

در اين جوامع دگرگوني اساسي ايجاد كردند. (برادلي، ۱۹۹۵.صفحات ۶۸-۱۱)

د- الگوي فرهنگي

تأمل در نگرش ها و تعاريف توسعه در قلمرو فرهنگي حكايت از اين واقعيت دارد كه ارتباط 

عميقي بين مسئله توسعه و عوامل فرهنگي وجود دارد و به نظر مي رسد تنها وجود يك سري 

عوامل اقتصادي از قبيل سرمايه و نيروي كار، عوامل ساختي، همچون تفكيك نقش ها و عوامل 

رواني همچون انگيزش به نوسازي صرفًًا نمي تواند جامعه اي توسعه يافته را شكل دهد و اين نيست 

مگر حاصل تجديد نظر در اصل مسئله توسعه و عوامل مؤثر بر آن، چرا كه همانگونه كه در فصل 

مفاهيم مطرح شد، بعد از جنگ جهاني دّوم در توسعه كه بيشتر جنبه اقتصادي آن مطرح بود، بر 

روي عوامل خاص اقتصادي توجه افراطي شده بود. اما در دهه هفتاد تمام اين نظرات نقد شد و 

اين نتيجه حاصل شد كه پيدايش توسعه با تكيه بر عوامل فيزيكي به دست نمي آيد و اگر توسعه 

در كشور عمالًً موفق نبوده است، به خاطر موانع متعددي است كه همه آنها حداقل جنبه اقتصادي 

نداشته اند. البته عوامل اقتصادي هم مهم هستند ولي موفقيت آنها در گرو ساير متغيرات اقتصادي 

و از جمله متغير هاي فرهنگي است. (موسايي، ميثم، همان، ص ۸۴ و ۸۳.)

ريشه اين نگرش به اثر ماندگار «وبر» تحت عنوان اخالق پروتستان و روحيه سرمايه داري باز 
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مي گردد كه در آن بر ارزشها و نظام ارزشي موجود جامعه از جمله ارزشهاي مّقوم عقالنيت، عرفي 

شدن و نگرش هايي نظير توفيق گرايي، تعليم وتربيت به عنوان نهادي كه عهده دار انتقال فرهنگ و 

دروني شدن ارزشها و شكل دادن به نگرشها است و همچنين رابطه آن با نهاد هاي ديگر در جامعه 

از جمله دين و دولت و نيز نوع ارزش هايي كه انتقال مي يابند تأكيد دارد، كه در واقع تأكيدي بر 

ساختار هاي هنجاري جامعه و نظام ارزشي آن است. در واقع نوسازي فرهنگي در ادبيات توسعه 

غربي حركت از فرهنگ سنتي به فرهنگ جديد است كه در غرب حاكم است. در اين ديدگاه متاثر 

از افرادي چون ماكس وبر در جامعه شناسي، معتقد ند كه همانگونه كه پروتستانيسم توانست روحيه 

نوگرايي را در غرب به وجود آورد و منشأ توسعه اينگونه اي غرب گردد، تغيير در ارزش هاي فرهنگي 

ديگر جوامع و ايجاد ارزش هاي نو مي تواند اين جوامع را از حالت رخوت و عقب ماندگي بيرون 

آورد ۰(تامپون،۱۹۹۵، ص ۳۲۱-۳۵۶ و ر.ك. به ماكس وبر. اخالق پروتستان و روح سرمايه داري) 

در اين الگو وسائل ارتباط جمعي نقش تعيين كننده داشته رواج روزنامه، مجله، تلويزيون، سينما 

كتاب و... ضروري و از پايه هاي اساسي توسعه فرهنگي و پايه ريزي توسعه در ابعاد مختلف است. 

همچنين با توجه به اينكه مصرف كاالهاي فرهنگي در سراسر جهان به سمت ايجاد يك فرهنگ 

جهاني بوده است با بوجود آمدن اين فرهنگ، اجراي الگوي نوسازي فرهنگي در اين كشورها آسانتر 

بوده جهان به سمت فرهنگي واحد حركت مي كند كه اين حركت خود فرايند واحدي از توسعه را 

اشاعه مي دهد كه در آن مصرف گرايي انبوه كه از شاخص هاي توسعه يافتگي است رواج مي يابد.

هـ- الگوي رواني

در بسياري از نظريه هاي توسعه، نوعي عوامل رواني مطرح است كه نمونه اش را در تعريف «بّال»، 

«الور» و «فرانسيس آبراهامز» از توسعه مي بينيم. «ديويد مك كله لند» و «الكساينكلس» نيز از 

جمله كساني هستند كه بر عوامل رواني در توسعه تأكيد دارند و معتقدند كه تا انگيزه هاي دروني 

در افراد خصوصًًا كارفرماي اقتصادي ايجاد نشود توسعه امكان پذير نيست. در نظر اينها نه ساخت 

اجتماعي منظور نظر «وير» و نه حتي تخصيص نقش هاي اجتماعي و پاداش به آنها بر مبناي 

اكتساب در نظر «هوزليتز» بلكه تنها ميزان بااليي از انگيزش فردي يا نياز به كسب موفقيت است 

كه آغاز و انجام توسعه و دگرگوني فرهنگي بشمار مي رود در اين صورت نه تنها توسعه بر حسب 

عوامل اقتصادي همچون سرمايه ارزيابي مي گردد، بلكه عامل نياز به موفقيت نيز از اهميت قابل 

توجهي بر خوردار است (مك كله لند، انگيزش به نوسازي، ص ۴۰ و ۳۸.)

«اينكلس» بر گرايشهايي تأكيد دارد كه آن را از خصوصيات كار فرماي اقتصادي يا عامل اصلي 

توسعه مي داند از جملة اين گرايش ها مي توان به آمادگي ذهني و رواني براي جذب تجارت، توجه 

به عقايد و نظرات گوناگون، نگاه به حال و آينده و گذشته، اعتماد داشتن و ايمان به توزيع پاداشها 

بر اساس مهارت اشاره كرد. (اينكلس، نوسازي انسان، ص ۲۰۵-۲۱۷).
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آنچه كه در اين ديدگاه مهم به نظر مي رسد و در نظر «مك كله لند» نيز اهميت خود را نشان داده 

است، اين است كه ريشة اين نياز به موفقيت و منبع آن را بايد در ارزش ها، اعتقادات و ايده ئولوژي 

حاكم بر جامعه در حال توسعه يا خواهان توسعه دانست (مك كله لند، همان، ص ۴۰). بر خالف 

ديدگاه ساختي كه اساسًًا ارزش ها را به حاشيه ارجاع مي داد.

طرفداران اين الگو معتقدند نبايد منتظر نشست تا كل نظام عوض شود و سپس مردم پيشرفت 

كنند افراد اگر بصورت مجزا به بهسازي خود بپردازند نهايتًًا كل جامعه نوسازي خواهد شد در اين الگو 

افراد جامعه ويژگي هايي رواني، ارزشي، انگيزشي و اعتقادي تازه اي مي يابند كه با اكتساب آنها و دروني 

ساختنشان، از حالت سنتي به انسان هاي نو و متجدد تبديل مي شوند و آمادگي آفرينش جامعه اي 

نو را پيدا مي كنند (ازكيا. ۱۳۷۷.ص ۲۴۹) در نتيجه مردم جوامع توسعه نيافته بايد به حالتي ذهني 

رواني و يك آمادگي دروني برسند كه براي اين منظور اوًال: بايد براي تجربه هاي جديد آماده شوند و 

استعدادهاي آنها براي ابداع و تغيير به كار گرفته شود. ثانيًا تصوري روشن از محيط داخلي و خارجي 

خود داشته باشند. ثالثًا به برنامه ريزي و سازمان دادن امور گرايش پيدا كنند و آن را نوعي راه و رسم 

اداره زندگي بدانند رابعًا: ذهن آنها به حال و آينده بيشتر از گذشته معطوف باشد خامسًا: بر محيط 

مسلط شوند. سادسًا: به ديگران و موسسات متولي كارها اعتماد كنند سابعًا: به حيثيت و آبروي ديگران 

احترام گذارند ثامنًا: به علم و فن اوري ايمان اورند عاشرًا: باور داشته باشند كه اجر و مزد هركس بر 

اساس ميزان كمكي است كه در اين راستا انجام مي دهد. (اينكلس، ۱۳۵۵.ص ۲۰۵-۲۲۳) .كسانيكه 

اين الگو را بكار مي گيرند با اعتقاد به اينكه اين حاالت و عقايد در مردم كشورهاي توسعه نيافته وجود 

ندارد يا كمياب است معتقدند بايد به آموزش تك به تك افراد اقدام نمود. (لهسايي زاده، ۱۳۸۵.ص ۸۲)

ب- رويكرد نفي وابستگي

در دهه ۶۰ و ۷۰ ميالدي برخي جامعه شناسان متوجه شدند كه نه تنها رويكردهاي نوسازي 

كه راهبردهايي نظير راهبرد «اكال» كه از ناحيه اقتصاددانان توسعه مطرح شد نمي تواند راه نجات 

كشورهاي توسعه نيافته باشد. لذا درصدد راه چاره برآمدند و رويكرد وابستگي كه در واقع نفي 

وابستگي است را در قالب الگوهاي توسعه متوازن، توسعه بر مبناي خود اتكايي، توسعه وابسته و 

توسعه جديد ارائه دادند.

الف- الگوي توسعه متوازن

اين الگو با جلوداري افرادي چون پل باران، پل سويزي و آندره گوندر فرانك، تنها راه نجات را در 

بريدن از امپرياليسم و برچيدن روابط سرمايه داري در درون كشورهاي توسعه نيافته مي داند. آنان 

راه را در جنبش هاي دموكراتيك و سوسيليستي دانسته است. در اين الگو ابتدا تغيير ساختار روبنا 

را پيشتاز تغييرات بنيادي و زير بنايي مي داند. به اين گونه كه ابتدا بايد يك آرمان ضد امپرياليستي 

و ضد سرمايه داري غرب شكل گيرد و سپس خلق هاي محروم سازماندهي شوند و در نهايت رژيم 
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هاي وابسته به سرمايه داري سرنگون گردند آنگاه با تشكيل دولت هاي دمكراتيك خلقي، توليد 

جامعه به نظارت دولت در مي آيد و دولت هم با اقتصاد مبتني بر برنامه ريزي دولتي توسعه متوازني 

را در بخشهاي چهارگانه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به نفع خلق هاي محروم ايجاد كنند. 

(باران،۱۹۶۶.ص. ۱۳-۱۷). در اين الگو ارتباط نزديك با شوروي سابق توصيه شده بود.

ب- الگوي توسعه بر مبناي خود اتكايي

اين الگو صرفًًا مبتني بر نظريه مبادله نابرابر امانوئل در مورد كشورهاي مركز و پيرامون طراحي 

شد. براساس اين نظريه رابطه نابرابري بين دو دسته كشورها وجود دارد كه مانع توسعه اند و راهبرد 

اساسي اين است كه اوًال اين نابرابري به هم بخورد و ثانيًا كشورهاي پيراموني به فرايند خود اتكايي 

برسند (امين، ۱۹۸۴ .ص ۲۰۴-۲۱۴) با تاكيد بر راهبردهاي خود اتكايي در اين الگو در رهيافت 

صنعتي شدن دو نكته را بايد توجه كرد:

۱- صنعت در جهت بهبود كشاورزي به كار گرفته شود.

۲- صنعت بر طرف كننده نيازهاي توده مردم باشد نه به توليد تجمالت و كاالهاي صادراتي 

بپردازد.

۳- توسعه صنعت موجب بيكاري نشود

آنچه در اين الگو قابل توجه است نه خود بسندگي در توليد داخلي است بلكه تاكيد بر خود 

بسندگي در مجموعه تعاون بين كشورهاست و اين اتحاد كشورهاي در حال توسعه در قالب تعاوني ها 

را مي طلبد. (امين، همان، ص ۲۱۹-۲۱۵)

ج- الگوي توسعه وابسته

در اين الگو تاكيد بر فرصت هاي پيش آمده براي كشورهاي در حال توسعه است كه قبالًً در قالب 

توليد برخي محصوالت در داخل آنها با فن آوري وارداتي بود و هم اكنون بايد فنون را ياد بگيرند 

و امتيازات توليد را نيز از آن خود كنند براين اساس اين كشورها ابتدا صادر كننده محصوالت خام 

بوده اند و از اين پس بايد فن آوري به آنها برده شود و به توليد صنعتي برسند در اين صورت است 

كه كل اقتصاد انان دگرگوني ساختاري مي يابد. سرمايه داران محلي رشد مي كنند و در ساختار 

اجتماعي و طبقاتي جامعه پويايي ايجاد مي كنندكه اين طبقه اجتماعي نقش مهمي را در انتقال 

اين جوامع به سوي توسعه صنعتي ايجاد مي كنند. (مك. اوان،۱۹۸۳.ص ۱۲-۲۶) دراين شرايط 

است كه با تعاملي جديد بين كشور توسعه يافته و در حال توسعه امكان توسعه يافتگي كشور عقب 

مانده فراهم مي گردد.

د- الگوي توسعه جديد

در اين الگو تاكيد بر راهبرد دعوت از سرمايه گذاري خارجي است كه معموالًً بر اساس مزيت 

هاي نسبي موجود مثل سطح پايين درآمد و پذيرا بودن بيشتر براي سرمايه گذاري بوجود مي ايد. 
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تفاوتي كه بين اين الگو و الگوي سابق است اين است كه اين نوع توسعه بيشتر به دوره رونق مربوط 

است تا ركود و ديگر اينكه اين نوع توسعه حتي براي كشورهاي داراي صنايع ابتدايي هم امكان پذير 

است. (ازكيا. ۱۳۷۷.ص ۱۶۳-۱۶۴) اين الگو ناشي از واقعيت نگري است كه در نظريه وابستگي 

ايجاد شد و بر اين باور است كه ديگر زمان انتظار قطع وابستگي كامل به سر آمده بايد براي توسعه 

كشورهاي جهان سوم در چارچوب اقتصاد جهاني فكر كرد و با تشكيل شركت هاي چند مليتي در 

زمينه اقتصاد وصنعت سرمايه گذاري كرد. در واقع در اين الگو تاكيد بر تقسيم كار در سطح بين 

المللي در نظم جديد جهاني است و روح الگو را توسعه صنعتي تشكيل مي دهد.

ج- رويكرد توسعه همه جانبه

الف- الگوي توسعه يگپارچه

اين الگو به معناي پيامد فرايندي است كه در كليه ابعاد، مستمر و فراگير و بدين سان در برگيرنده 

و هماهنگ كننده كليه جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي وفني محيطي يك جامعه 

است. در اين الگوبايد به چهار متغير اصلي توجه گردد:

۱- ارزيابي توانايي طبيعي جامعه مورد نظر 

۲- تعيين ساختار زير بنايي موجود 

۳- تشخيص نيروي انساني موجود براي توسعه

۴- مقدار منابع مالي موجود در كشور

اصول راهبردي در آموزش توسعه يكپارچه عبارتند از:

۱- تدوين دستورالعمل هاي الزم براي توجه به موضوعات مربوط به توسعه يكپارچه در برنامه هاي 

آموزشي

۲- ايجاد شبكه هاي اطالع رساني در بين موسسات و نهادهاي ملي منطقه اي و بين المللي براي 

توجه به اهداف توسعه

۳- انتقال به موقع اطالعات و دانش توسعه يكپارچه به سياستگذاران و مردم.

به نظر مي رسد موفقيت در توسعه يكپارچه در گرو دو فن است يك مردم گرايي دو فنون 

مشاركتي (باتي،۱۹۸۹.ص ۱۱۰۱-۱۰۸۳) در اين الگو اعتقاد بر اين است كه اين خود مردم اند 

كه مسير تحوالت و سمت و سوي برنامه هاي توسعه را تعيين مي كنند. در اين توسعه در گام اول، 

راهبردهاي ملي طراحي مي شود در گام دوم بايد به توسعه يكپارچه آموزش رسيد و در گام سوم 

جلب مشاركت مردمي در امر توسعه مورد توجه قرار گيرد.

ب- الگوي توسعه انساني

اين الگو را نسخه واقعي سازمان ملل براي توسعه جهان سوم مي دانند. اين سازمان با ارائه گزارشي 

در اوايل دهه ۹۰ به عنوان توسعه انساني، بر چند نكته تاكيد كرده بود: اول اهميت به توسعه انساني 
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تعريف توسعه انساني، سوم چگونگي سنجش توسعه انساني، چهارم جايگاه كشورها در فهرست 

توسعه و پنجم چگونگي رسيدن به توسعه انساني. 

در بخش اهميت به جنبه هاي غير مادي توسعه و ديگر شاخص ها بجز در آمد ملي و توليد 

ناخالص ملي تاكيد شده است. در تعريف توسعه انساني آن را روندي مي داند كه طي ان امكانات بشر 

افزايش مي يابد و در كليه سطوح توسعه مسئله بنيادين براي عموم مردم عبارت است از برخورداري 

از زندگي طوالني همراه با تندرستي، دستيابي به دانش و توانايي نيل به منابعي كه براي ايجاد سطح 

مناسب زندگي الزم است (گال، ۱۹۹۰.ص ۵-۱۲) در رسيدن به اين توسعه بايد نخست قابليت هاي 

انساني مانند سالمتي، دانش، و مهارت بهتر شكل گيرد؛ و سپس از قابليت ها براي اوقات فراغت و 

دنبال كردن اهداف سازنده، فعاليت در امور اجتماعي فرهنگي سياسي استفاده برد. در اين الگو اين 

مردم اند كه بايد در محور كانوني فرايند توسعه قرار گيرند مردم بايد صاحب طول عمر دانش زياد 

و سطح معاش آبرومند گردند. (لهسايي زاده. همان. ص ۹۲) همچنين از اواسط اين دوره توجه به 

مولفه هايي نظير همبستگي اجتماعي، توانمندسازي، ادغام اجتماعي، مبارزه با مطروديت اجتماعي، 

توسعه مبتني بر مشاركت فقرا وارد ادبيات توسعه شد. (غفاري.۱۳۸۸.ص ۱۲۷)

نسبت دين و توسعه در نگرش غربي
از آنجا كه بحث از توسعه از جهتي يك بحث جامعه شناسي است لذا ريشه هاي آن را نيز 

بايستي در سنتهاي جامعه شناسي كه معروفين آنها نظرات افرادي چون «ماركس»، «دوتوكويل»، 

«دوركيم»، «زيمل»، «ماكس وبر» و افرادي چون «رژه باستيد» مي باشند، جستجوكرد. به ظاهر 

اولين دسته از علماي جامعه شناسي نمي توانستند در تالش خويش به منظور تشريح جامعه نوين 

غربي، با پديدة دين در جامعه بر خورد نكنند، و اساسًًا مقوله جامعه شناسي دين هم در حقيقت 

از درون بررسي هاي جامعه شناختي، تجدد خواهي و نوگرايي متولد گرديد و همه بنيانگذاران اين 

رشته و در سطح باالي آن «دوركيم» و «وبر» محور اصلي تحقيقاتشان عبارت بود از جامعه نوين و 

تحوالت برجسته اي كه بواسطه آن در امر دين بوجود آمده بود (پلم ويلم، ص ۱).

از ديدگاه «اميل دوركيم» بحران جامعه جديد عبارت بود از عدم جايگزيني سنت هاي اخالقي 

كه بر پايه دين قرار داشتند و در نظر او نقش عمدة جامعه شناسي اين بود كه مجددًًا اخالقياتي را 

به وجود آورد كه توانايي پاسخگويي به نياز هاي يك ذهنيت علمي را داشته باشد. در واقع دوركيم به 

دنبال تأسيس رابطه اي ميان اشكال پيوند اجتماعي وتطورات آن از يك سو و غلظت عناصر قدسي 

كه مهمترين كاركرد آنها را حفظ اين پيوند ها مي داند از سوي ديگر مي باشد؛ لذا از نظر او، عميق 

ترين افتراقي كه در زندگي بشر رخ مي دهد، انفكاك ميان امر قدسي و غير قدسي است كه ساير 

تمايز ها عمدتًا از اين افتراق مشتق مي شوند (همان، ص ۲)
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در نظر «دوركيم» با كاركردي كه دين در ايجاد پيوند و نظام اجتماعي دارد بايد ديد كه در 

شرايط تغيير اجتماعي اين عامل چگونه خود را باز توليد كرده و باشرايط جديد انطباق مي يابد. 

از نظر «دوركيم» پيدايش مفهوم حقوق طبيعي تا حدود زيادي در عرفي شدن دين مؤثر بوده و 

نتيجه اين فرايند پيدايش حس مشترك است كه با قدرت گيري نيرو هاي ديگر عرفي كننده چون 

گسترش مبادالت و تمركز قدرت سياسي، بايد عوامل جديدي به قرار داد ها مشروعيت ببخشد و 

نظمي قراردادي جاي نظم اخالقي را بگيرد؛ لذا اساسًًا نفس فرايند قرار دادي شدن زندگي اجتماعي 

عكس العمل در مقابل امر قدسي است و در اين حالت چون قدرت امر قدسي نمي تواند با تشريفات 

خاص خود، اين قرار داد ها را تضمين كند و به آنها مشروعيت ببخشد، لذا قدرت هاي دنيوي الزم 

مي آيند تاتضميني در مقابل فسخ قرارداد ها باشند (ويلسون، همان، ص ۲۷).

از ديگر جامعه شناسان كه ديدگاه او در بارة مسئله مذهب و توسعه زمينه مباحث گرديده ديدگاه 
«ماكس وبر» است، در نظر او در جوامع ابتدايي ادراكاتي كه ماوراءطبيعي تلقي مي شوند درهمة 

عرصه ها حضور داشتند و به نحوي گريز ناپذير با معرفت تجربي وفنون عقالني درهم آميخته بودند، 

از اين رو در هر گونه تبيين، به واقعييات ماوراءتجربي تمسك مي شد، كه اين فرايند باعث شد تا 

اهداف اجتماعي با افعال نمادين دين خلط شده، ابزار هاي جادويي با روش هاي علمي در آميزد و 

پيوسته همراه با تمسك به جهت گيري هاي تخصصي تر و واقع گراتر كم كم پديده هاي طبيعي از 

معناي ديني و جادويي آنها تهي گردد (ويلسون، همان، ص ۲۸.)

در واقع به نظر «وبر»، مذهب در رويارويي با جامعه نوين و سرمايه دار مدرن، افسون زدايي را 

پذيرفت وبه بسياري از ضرورت هاي دنيايي و خرد ابزاري تن در داد. او در يكي از بخش هاي كتاب 

اخالق پروتستان مي نويسد:

چنين است كه فرايند گستردة افزون زدايي جهان، كه در تاريخ اديان با نبوت هاي مذهبي 

باستاني يهود آغاز شده بود و هماهنگ با انديشه هاي علمي يونان همه وسايل سحر آميز وصل به 

رستگاري و همه خرافات و طلسمات را به دور مي افكند به نقطه نهايي خود مي رسد. پيرو اصيل 

مذهب پورتين در اعتقاد خود تا به آنجا پيش مي رود كه هر نوع ترديد در كنار گذاشتن مراسم ديني 

هنگام تدفين را نيز از خود دور مي كند (آرون ۱۳۷۱ ص ۵۸۱)

كه اين خود حاصل عقالني شدن هرچه بيشتر زندگي اجتماعي و پيروزي آن بر امر قدسي و رشد 

بي رويه ديوانساالري است كه بنيان مدرنيسم غربي را شكل مي دهد (پل ويلم، ژان، همان، ص ۲).

از جامعه شناسان كالسيك كه بگذريم در ميان متأخرين نيز اين مسئله قابل توجه بوده است و 

پژوهشهاي نوتري در اين زمينه پديد آمده است، «سي رايت ميلز» طي تالش براي تلخيص نظرات 

«پارسونز» نظر او را چنين بيان مي كند:

زماني جهان چه در انديشه، چه در عمل و چه در اشكال نهادي، مشحون از امر قدسي و الهي 
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بود اما نيرو هاي مدرنيزه كنندة برخاسته از نهضت اصًالح ديني و نيز اصل نوزايي همه كرة خاكي 

را در نور ديدند كه يك نتيجه فرعي آن تضعيف امر قدسي بود، اين فرايند كه همچنان ادامه دارد 

جز در حوزة امور خصوصي، مجالي براي امر قدسي باقي نخواهد گذاشت (صالحپور، جهانگيري، 

همان، ص ۱۹).

از سوي ديگر سابقه اين رابطه و دو طرز تلقي خصوصًا «عامل بودن عرفي شدن براي توسعه» 

به طرح تناقض از بين دين و توسعه، از ناحيه طرز تفكر و تلقي انديشمندان (به خصوص جامعه 

شناسان) همراه با ميراث الگو هاي پيروان تحول و تكامل به سبك «آگوست كنت» در قالب طرح 

قانون مراحل سه گانه، و تمايل پدران جامعه شناسي فرانسه به اختراع اشكال جديدي از دين كه 

فكر مي كردند با تجدد و نوگرايي مطابقت دارد برمي گردد. «سن سيمون»، «كنت» و «دوركيم» هر 

كدام به سهم خود به درجات گوناگون موافقت داشتند كه در آينده يك دين انسان مدارانه، الزامًا 

جانشين اديان سنتي جوامع مي شود، (صدري، احمد، جامعه شناسي دين ماكس وبر، ص ۱۳.) كه 

نفوذ ماركسيسم نيز در تقويت اين تمايل، به ملحوظ داشتن دين به عنوان يك پديدة اجتماعي از 

كار افتاده و قديمي شده كه با جوامع متمايل به پيشرفت اقتصادي و اجتماعي مخالف بود، چندان 

بي اثر نبوده است. (پل وپلم، ژان، همان، ص ۱۳۱).

از طرفي ورود جامعه شناسي در جريان بحث تجدد و نوگرايي اين پيامد را داشته است كه جامعه 

شناسان مايل بودند تا در مورد تجدد و نوگرايي به عنوان روندي مخالف با دين گرايي بينديشند و 

اگر صنعتي شدن، توسعه شهرها، عقل گرايي و خرد گرايي در فرو پاشي و انحالل عوالم ديني سهيم 

بودند و چنانچه تجدد نمايشگر نوعي رهايي دنيا از قيد دين، يا روي گرداني از جاذبه دين به حساب 

مي آمد، آنگاه دين مي توانست در دراز مدت محكوم به فنا و نابودي شود؛ و اين تناقض بين دين و 

توسعه و همان قدر از ناحيه گرايش و طرز تلقي بعضي از جامعه شناسان تقويت شد كه از ناحيه طرز 

فكر و تلقي پاره اي از گروه هاي ديني. در اين جا مي توان از ميان جامعه شناسان به نظرات برخي از 

آنها صريحًا به ناسازگاري ارزشهاي ديني با توسعه تأكيد دارند، اشاره كرد.

«پيريز» بر اساس پژوهش خود پيرامون ارزش هاي مذهبي در مشرق و تأثير بازدارندة آن بر 

توسعه اقتصادي نتيجه مي گيرد كه اصوالًً نظام ارزشي خود نظمي مذهبي و كناره گيري از دنيا را 

براي وصول به رستگاري توصيه مي كند كه نسبت به توسعه سازمان اجتماعي مدرن و توسعه و 

تكنولوژي داري ديدي خصمانه است. (زارع، نظريه هاي نوسازي، ص ۳۸۳.)

افرادي چون «گريتز»، ارزش هاي مذهب هند را درست مانند «كالونيزم» كه كار سخت، پس 

انداز، سرمايه گذاري و اجتناب از اسراف را ترغيب مي كند، بر بي اعتبار شمردن باروري كشاورزي، 

تأمين تنها نياز هاي روزانه و جلوگيري از تجمع ثروت تأكيد مي كند (همان، ص ۳۸۴.) و در 

نظرافرادي چون «وبر» به دليل عدم ترغيب دين به جمع ثروت، توجه بيشتر به مصرف و لذت جويي، 
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به عنوان عامل بازدارنده و ناسازگار با توسعه و رشد تلقي شده است (ترنر، جان اچ، وبر و اسالم، 

ص ۷۸-۶۹.) از سوي ديگر از جانب طرفداران دين هم با سر سختي و انعطاف ناپذيري كليساي 

كاتوليك مواجه هستيم كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم با اتخاذ گامي مخالف با انتخاب هاي 

بنيادين خويش، مخالفتي اساسي و بسيار تند روانه راديكال، نسبت به دنياي مدرن اتخاذ كرد وبدين 

ترتيب سهمي اساسي در اعتبار بخشيدن به اين تفكر كه دين و تجدد اساسًًا متضاد مي باشند بر 

عهده گرفت خصوصًًا كه در جوامع غربي به عنوان جوامعي كه بخش عمده از تجدد و نوگرايي را به 

نمايش گذاشته آداب و اعمال ديني رو به افول و چارب كليسايي افراد در حال متالشي شدن بود لذا 

از آنجا كه نوگرايي و تجدد خواهي به عنوان عامل از هم پايشدگي و اضمحالل دين باوري ارزيابي 

گرديد، سخن از تقدس زدايي امكان پذير بود و مي شد كه تحوالت ديني معاصر را در چارچوب كلي 

يك الگوي نمونه يعني «عرفي شدن» تجزيه و تحليل كرد (پل ويلم، ژان، همان، ص ۱۳۳) و نهايتًًا 

آن را از اهم عواملي دانست كه تنها دست يافتن به آن توسعه و تجدد خواهي را به دنبال مي آورد

دين زدايي زيربنا و نتيجه توسعه غربي
رّد پاي عرفي سازي و نوعي دين زدايي به عنوان زير بنا و عامل توسعه و همچنين از پيامدهاي 

آن را بيشتر در نظرات كساني بايد جستجو كرد كه نقش زيادي براي ارزش ها و نگرش ها در توسعه 

قائلند. «رابرت اچ الور» در كتاب خود تحت عنوان «ديدگاه هايي دربارة دگرگوني اجتماعي» ضمن 

ياد آوري برخي ارزش ها و نگرش ها به عنوان عامل مهم در توسعه، همچون پذيرش ايدئولوژي 

ناسيوناليستي، تمايل به تحرك اجتماعي، روند شهري شدن، تعليم و تربيت باال و همچنين اشاره 

به برخي عوامل اقتصادي و غير اقتصادي مانند انقالب تكنولوِژك در كشاورزي، افزايش واردات و 

عوامل ساختي، اجتماعي- رواني به نقل از «روستو» نوسازي را مستلزم عرفي شدن مي داند، به اين 

معنا كه بروز دگرگوني در مذهب و جايگزيني خرد به جاي مناسك و امور ديني الزمه و مقدمه 

توسعه است. در نظر او انسان نوين خرد خود را به عنوان يك ابزار اوليه براي درك و كنترل زندگي 

خويش به كار مي بندد، و اين يك جنبه حياتي براي نوسازي است، البته در نظر او برخي از نظام 

هاي مذهبي در واقع جهت مسدود كردن توسعه اقتصادي عمل مي كنند ولي عمل كرد بعضي 

مذاهب همچون برخي اشكاالت اسالم، بودا و هندوئيسم در جهت تسهيل توسعه مذبور است (الور، 

رابرت اچ، همان، ص ۲۳۲.)

«الن رابرتسون» نيز با برشماري عوامل متعددي از جمله، فرهنگ، ارزشهاي نهادي، گروه هاي 

اجتماعي، نابرابري هاي اجتماعي، خانواده، آموزش، ضمن اينكه مذهب را نيز از جمله عوامل مؤثر بر 

توسعه و نوسازي تلقي مي كند، معتقد است كه پروسه عرفي شدن از عوامل عمدة اجتماعي توسعه 

است كه خود به گونه اي باعث مي گردد تا مذهب به عنوان يك نهاد و مؤسسه اجتماعي به حاشيه 
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( Rabertson, lAn, Sociology, p. 615) .رود

«دونالد اسميت» كه خود يكي از نظريه پردازان عمده اين ديدگاه است، عرفي شدن را مؤثر ترين 

فراينده ها در جهت تغييرات اجتماعي منجر به توسعه مي داند و مّدعي است كه از محور هاي عمدة 

آن جدايي دين و سياست است. در واقع او به جدايي دين و سياست و جايگزيني نهاد سياسي به 

جاي مذهب و تعليم و تربيت، قانون و فعاليت هاي اقتصادي به عنوان وجوهي از عرفي شدن اشاره 

دارد. او در بخش تفكيك نهاد دين و سياست موارد زير را مالحظه مي كند:۱- ادارة نظام سياسي 

توسط غير مذهبي ها. ۲- اشاعة ارزش هاي سياسي غير مذهبي ۳- كاهش نفوذ رهبران مذهبي 

 Smith Donaldeugen(ed), كه در مجموع زمينه ساز توسعه مي باشند (لهسايي زاده، به نقل از

.(Relingion and Political modernization.
از سوي ديگر «جينو جرماني» نيز بر آن است كه عرفي شدن مستلزم يك سري مقدمات از 

جمله تغيير در ساخت نهاد هاي حاكم بر روابط اجتماعي و گسترش تخصصي در كار كرد نهاد 

 Germani, Gino, Secolarization, modernization هاي مختلف است. (لهسايي زاده، به نقل از

akn Economic Development) كه در اين ديدگاه مسلمًا توسعه امري غير از مجموع تغييرات در 
ساختار هاي نهاد هاي حاكم و تخصصي شدن كاركرد هاست.

«سري نيواس» از جمله كساني است كه فرايند عرفي شدن را در هند مطالعه كرده است و آن 

را به نوعي مساوي غربي شدن تلقي مي كند، چرا كه به نظر او غرب اين فرايند را پشت سر گذاشته 

است. او معتقد است كه توسعه هند نبود مگر رو آوردن به طرف بسياري از الگو هايي كه از طريق 

غرب توسعه يافت، در اين راستا، عرفي شدن از مؤثر ترين فرايند هايي است كه باعث اين تغييرات 

مهم در هندوستان شده است. او اظهار مي دارد كه در گذشته قدرت اعتقاد با تقدس بخشيدن به 

مراسم و جشنها خود را نشان مي داد در حالي كه به محض اينكه قوانين انگلستان در هندوستان 

پيشرفت كرد، خردمندي و انسانگرايي گسترده تر، عميق تر و نوعي قدرتمندي ايجاد شد كه سالها 

بعد از كسب استقالل هند از انگلستان (حدود يك نسل) گسترش قابل مالحظه اي در اين تفكر در 

جامعة هند پديد آمد، كه رشد شهرهاي بزرگ و كوچك، افزايش تحرك مكاني، تنازع براي آزادي 
سياسي، معرفي هندبه عنوان دولت دنيوي، تشخيص قانون براي تمام شهروندان در مقابل قانون و 

… همه از تبعات و نتايج اين خردورزي و انسان گرايي و به عبارتي عرفي شدن بود. (نيواس، سري، 

نوسازي معتقدات ديني، ص ۸۲.)

«گابريل آلموند» نيز در بحث خود از توسعه سياسي از جهات مختلف از نظر ساختاري بر تنوع 

ساختاري و فرهنگ عرفي به عنوان عامل توسعه ياد مي كند (الور، رابرت اچ، همان، ص ۲۳۲).

در مقايسه دو كشور تايلند و ژاپن، «درواجين» و «ياسوبا» با توجه به نقش عرفي شدن در توسعه 

كشور ژاپن به وجود آموزش هاي سكوالر در ژاپن در مقابل وجود آموزش هاي مذهبي در تايلند به 
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عنوان عامل مهم توسعه ژاپن و توسعه نيافتگي تايلند در قرن نوزدهم اشاره دارند، «بالك» و ديگران 

نيز در مقايسه توسعه ژاپن با روسيه به سكوالر شدن تعليم و تربيت در اين كشور به عنوان يكي از 

عوامل مهم توسعه اشاره دارد، «وارد» و «روستو» نيز در مقايسه ژاپن و تركيه به وجود آموزش هاي 

سكوالر در ميان نخبگان ژاپن و فقدان آن در تركيه تأكيد مي كند.

«ماركس» و «انگلس» چنين استدالل مي كردند كه به دليل افول فئوداليسم و پيدايش سرمايه 

داري با وجود جنبش اصًالح مذهبي، ديدگاههاي مذهبي دربارة جهان مشروعيت هاي نظم اجتماعي، 

ضربه سهمگيني خوردند و سرمايه داري با آن كه ديدگاهي مذهبي را براي خود نگهداشت، بنياد 

هاي ماّدي انديشي را فراهم ساخت و تنها شورشهاي بزرگ و نهايي انقالب سرمايه داري مثل انقالب 

فرانسه بود كه موفق شد ديدگاه مذهبي را يكسره براندازد.

«ژان بشلر» كه خود ازمنتقدين سرمايه داري است در كتاب «خاستگاه هاي سرمايه داري» ياد 

آور مي شود كه تمدن غرب طي تحول خاص خود گرايش به پس زدن گروه كشيشان داشته است.

«برگر» نيز با ارائه تحليلي ماركسيستي در بحث عرفي شدن به اين نتيجه مي رسد كه پويايي 

ساختن يك جامعه سرمايه داري يا ديوانساالري، و صنعتي پيشرفته، همراه با اقتصاد كارآيي 

بهره وري، پيش بيني پذيري، محاسبه پذيري عقالني و كنترل بر محيط به نوعي فرهنگ عمومي 

عرفي را ارتقاء بخشيد و دين با از دست دادن بنياد عمومي و نهادينه خود ديگر نمي توانست مايه 

وحدت فرهنگي باشد (پل ويلم، ژان، همان، ص ۱۳۳)

آنچه از مجموع اين دسته از نظرات به دست مي آيد، محوري بودن عامل عرفي شدن در شكل 

گيري توسعه و اينكه عرفي شدن حداقل از ضروريات توسعه يافتگي است همچنان كه توسعه يافتگي 

در سطوح مختلف خود نوعي عرفي شدن و دين زدايي را از ساحت هاي مختلف اجتماع به دنبال 

خواهد داشت در نتيجه اگر جامعه اي بخواهد توسعه يابد الزم است عرفي شود، يا حداقل سوگيري 

فعاليتها در تمام زمينه ها اعم از اقتصاد، سياست، فرهنگ، به اين سو باشد لذاست كه غرب توانسته 

است كه توسعه پيدا كند. 

وجوه مشترك رويكردها و الگوهاي توسعه غربي
با تامل اندك در كليه رويكردها و الگوهاي ارائه شده در توسعه به نگاه انديشمندان غربي، و نوع 

نسبت بين دين و توسعه، درك خالي بودن اين الگوها از رويكرد دين مدار و تهي بودن آنها از هر 

گونه دخالت عوامل غير مادي در امر رشد و توسعه كار چندان پيچيده اي نيست و به راحتي مي توان 

اذعان كرد كه اين الگوها نه تنها شايسته اصل توسعه نيست بلكه به هيچ وجه توان تعميم و بهره 

گيري از آن در جوامع اسالمي با رويكرد دين مدار را ندارد كه علت عمده آن را بايد در همان نقش 

دين زدايي و در نهايت عرفي سازي جامعه غربي و تاثير آن بر توسعه دانست. كه در زير به وجوه 
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مشترك اين الگوها كه عيان كننده اين ناتواني ها نيز مي باشد اشاره مي شود.

۱- ناكامي تالش هاي توسعه گرايانه با سمت و سوي صرفًا توسعه اقتصادي.

۲- ناكامي توسعه در كشورهاي پيشرفته براي بهبود كيفيت زندگي بسياري از گروه هاي 

اجتماعي و اقليت ها.

۳- عدم موفقيت در حل رضايت بخش بسياري از مسائل و گژكاركردهايي كه در نتيجه به 

اصطالح صنعتي شدن شهرگرايي، ديوانساالري روي مردم و روش زندگي آنان اثر گذاشته است.

۴- ناكامي نهادهاي سياسي، رفاهي و تامين اجتماعي در بدست آوردن مشاركتي معنادار در 

سطح جامعه براي پيشگيري از شرايط رقت انگيز انساني و جلوگيري از گسترش فساد و انحرافات 

اجتماعي و بعضًًا فجايع انساني مانند نسل كشي ها و تهاجمات نظامي بدون دليل و ظالمانه و اشغال ها 

و كشتار بيگناهان و...

۵- افراط در به كارگيري تكنولوژي و تاكيد زياد بر انسان به عنوان سوژه توسعه نه ابژه آن و 

پيامدهاي آن.

۶- فاصله جدي جريان توسعه با ارزش هاي متعالي انساني و الهي كه معموالًً در نظام هاي 

سكوالر يا كم توجه به آموزه هاي ديني به آن مبتلي هستند.

۷- عدم توجه به منبع ارزش ها و هنجارهاي مبتني بر آن در راستاي رشد مادي و معنوي با 

همديگر و در يك جهت.

۸- وجود نوعي اجماع عمومي بويژه در سطح نخبگان جهان برعدم موفقيت حتي نسبي در 

بكارگيري الگوهاي كنوني توسعه در جوامع مختلف بويژه جوامع مدعي توسعه يافتگي.

۹- محوريت سود و عدم محوريت كرامت انساني در الگوهاي توسعه.

۱۰- ناديده گرفتن نقش امورات متافيزيك در جريان توسعه بويژه خداگرايي و 

۱۱- دين زدايي و اعتقاد به تحقق توسعه با عقل ابزاري و عدم ورود به عالم احكام شريعت.

۱۲- توليد ارزش انساني و اجتماعي بدون توجه به منبع الهي آنها و تاكيد بر آنها در بستر و با 

سازوكار غير متافيزيكي.

۱۳- عدم نقش سنتها و قوانين الهي در شكل گيري، جهت دهي و تاثير روند توسعه در جامعه 

بشري و منفك كردن آن از عالم معنا.

۱۴- عدم توجه به نقش و تاثير معادگرايي در شكل گيري رفتارها و بازدهي آنها در عرصه اجتماع 

و نقش آن در سو گيري و جهت گيري اعمال فردي و اجتماعي.

۱۵- عدم توجه به رهبري صالح و پاكيزه و در عين حال مدير و مدبر و از خودگذشته در جريان 

توسعه و واگذاري آن صرفًا به سرمايه و سرمايه دار

۱۶- پاي بندي به مباني و اصول غير واقعي و انحرافي در جريان اصل توسعه از جمله سكوالريسم، 
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ليبراليسم، پولوراليسم، اومانيسم، فمنيسم در ساحت هاي مختلف اجتماع.

۱۷- افسارگسيختگي توسعه در ابعاد مختلف بويژه عدم توجيه و برنامه ريزي در خصوص مفاهيم 

و ارزش هايي چون آزادي و برابري.

غرب زدايي از توسعه، رويكرد قرآني به پيشرفت اجتماعي
چالش جدي و عميق دين و توسعه در غرب و وجوه مشترك الگوها و رويكردهاي غربي كه 

حكايت از دين گريزي اين فرايند پيچيده و متنوع دارد باعث گرديده تا آنچه در جوامع و فرهنگ 

هاي معاصر به عنوان ضرورتي عقالني به نظر مي رسيد، به ضرورتي اخالقي والبته ديني تبديل شود 

(چرا كه مسائل اساسي بشريت مانند گرسنگي، بيماري، محروميت، استعمار، اشغال، بي عدالتي، 

استبداد، فساد، تبعيض نژادي و صدها از اين مسائل چنان عظيم و حل نشده باقي مانده است كه 

نه تنها همچنان همزيستي مسالمت آميز را تهديد مي كند كه بقاي بشريت را نيز به مخاطره انداخته 

است) و نزديك شدن به معيارهاي الهي – انساني در توسعه يافتگي به نياز جدي در كل جهان تبديل 

شود و از طرفي در شرايط حاضر و با تجربه هاي تلخ تاريخ توسعه، مفاهيم كهن اداره حيات اجتماعي، 

اقتصادي و سياسي عمالًً مناسبات خود را از دست بدهند، لذا به منظور ايجاد و حفظ جامعه اي 

كل، كه دوام داشته باشد و به معناي واقعي از مشكالت رهايي يابد، ضروري است تا سياست ها و 

راهبردهاي توسعه و پيشرفت، كامالًً تابع اصول و مباني پيشرفتي باشند كه وحي و در كنار آن عقل 

هدايت گر آبشخور آن، و سعادت مادي و معنوي انسان كريم جهت آن، و كسب رضايت الهي هدف 

آن باشد. براين اساس چارچوب زير كه به گونه اي نظام مند با مروري بر مباني و اصول و فاكتورهاي 

مهم در موضوع پيشرفت از ديدگاه قرآن تدوين اوليه شده است راهي است در جهت تدوين الگوي 

جامع قرآني پيشرفت اجتماعي تا هم بهره گيري از قرآن در آن به ظهور برسد و هم جهت گيري 

آن معلوم گردد و هم هدف آن روشن شود. 

الف- مباني و اصول پيشرفت

۱- توحيد

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم اال تشركو به شيئا. /۱۵۱ انعام

و لقد بعثنا في كل امه رسوال ان اعبدواهللا و اجتنبوا الطاغوت. /۳۶ نحل

امر اال تعبدوااال اياه ذلك الدين القيم. /۴۰ يوسف

واهللا موالكم و هو العليم الحكيم. /۲ تحريم

بل اهللا موالكم و هو خير الناصرين. /۱۵۰ العمران

۲- عدالت

ان اهللا يامركم ان تودوا االمانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل/۵۸ نسا
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يا ايهاالذين امنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط و ال يجرمنكم شنان قوم علي اال تعدلوا اعدلوا 

هو اقرب للتقوي و اتقوا اهللا ان اهللا خبير بما تعملون. /۸ مائده

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط/۲۵ حديد

۳- توجه به فرد و جمع 

قوا انفسكم و اهليكم نارا/۶ تحريم

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداهللا 

اتقاكم ان اهللا عليم خبير/۱۳ حجرات

۴- توجه به معاد

انا هللا و انا اليه راجعون/۱۵۶ بقره

يا ايها االنسان انك كادح الي ربك كدحا فمالقيه/۶ انشقاق

۵- اصل توجه به دنيا 

اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون و سخر 

لكم ما في السموات و ما في االرض جميعا منه ان في ذلك اليات لقوم يتفكرون/جاثيه ۱۳-۱۲

وهو الذي سخر البحر لتاكلو منه لحما طريا و تستخرجوا منه حليه تلبسونها و تري الفلك مواخر 

فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون. /۱۴ نحل

وال تنس نسيبك من الدنيا. /۷۷ قصص

وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا و اتقوا اهللا الذي انتم به مومنون. /۸۸ مائده

قل من حرم اهللا زينه اهللا التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق. /۳۲ اعراف

و لقد مكناكم في االرض و جعلنا لكم فيها معايش قليال ما تشكرون. /۱۰ اعراف

اهللا الذي خلق السموات و االرض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم و سخر 

لكم الفلك لتجري في البحر بامره و سخر لكم االنهار و سخر لكم الشمس و القمر دائبين و سخر 

لكم اليل و النهار و اتاكم من كل ما سالتموه و ان تعدوا نعمت اهللا ال تحصوها ان االنسان لظلوم 

كفار/۳۲-۳۴ ابراهيم

هوانشاكم من االرض و استعمركم فيها. /۶۱ هود

و لو شاء لجعلكم امه واحده و لكن ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات. /۴۸ مائده

ب- سنن و قوانين الهي حاكم بر پيشرفت

اصل پيشرفت به خواست مردم   

ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم/۱۱ رعد

ذلك بان اهللا لم يك مغيرا نعمه انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بانفسهم /۵۳ انفال

انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا/۳ دهر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


716   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
تقوي و ايمان عامل پيشرفت

ولو ان اهل القري امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و االرض و لكن كذبوا فاخذناهم 

بما كانوا يكسبون/۹۶ اعراف

ج- عناصرپيشرفت

خداگرايي

الف- خداي قرآن

واهللا من ورائهم محيط/۲۰ بروج

وهو معكم اين ماكنتم/۴ حديد

اليعزب عنه مثقال ذره/۳ سبا

علي كل شي شهيد ۱۷ حج

وما كان ربك نسيا ۶۴ مريم

ال تاخذه سنه وال نوم/۲۵۵ بقره

ب- نقش خدا در زندگي

ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا/۱۲۴ طه

و لو شاء اهللا لجعلكم امه واحده و لكن يضل من يشاء و يهدي من يشاء/۹۳ نحل

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوه الدنيا و رفعنا بعضهم فوق 

بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخريا و رحمت ربك خير مما يجمعون/۳۲ زخرف

انسان قرآن

الف- گروه بندي انسان ها

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق 

بالخيرات باذن اهللا ذلك هو الفضل الكبير/۳۲ فاطر و ۶۶ مائده

ب- عدم تفاوت بين انسان ها

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجاال كثيرا 

و نساء/۱ نساء و ۶ زمر

ج- انسان خليفه 

        اذ قال ربك للمالئكه اني جاعل في االرض خليفه/۳۳ بقره

د- فقير دائمي 

يا ايها الناس انتم الفقراء الي اهللا واله هوالغني الحميد.۱۵ فاطر

هـ- عملگراي خيرخواه

المال و البنون زينه الحياه اتلدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه/۴۶ كهف
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ان االنسان لفي خسر اال الذين امنوا و عملوا الصالحات/عصر ۲

فمن عمل صالحا من ذكر و انثي وهو مومن فلنحيينه حيوه طيبه. /۹۷ نحل

آخرت گرايي 

من اراد االخره و سعي لها سعيها و هو مومن فاولئك سعيهم مشكورًا /۱۹ اسراء

د- شاخص هاي پيشرفت

وحدت وتمسك جمعي به دين خدا

واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا/۱۰۳ ال عمران

الگوگيري از انبيا

قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم. /۴ ممتحنه

لقد كان لكم في رسول اهللا اسوه حسنه /۲۱ احزاب

لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه. /۶ ممتحنه

و علمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون /۸۰ انبيا

واصنع الفلك باعيننا و وحينا و ال تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون/۳۷ هود

وجود آرامش ها

اال بذكراهللا تطمئن القلوب /۲۸ رعد

فانزل اهللا السكينه علي رسوله وعلي المومنين و الزمهم كلمه التقوي. /۲۶ فتح و ۲۶ توبه

مردم ساالري ومحوريت مردم

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لوال انتم لكنا مومنين/۳۱ سبا

وال تصعر خدك للناس. /۱۸ لقمان

و مالكم ال تقاتلون في سبيل اهللا و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا 

اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. /۷۵ نسا

انجام واجبات

و بالوالدين احسانا و ال تقتلوا اوًالدكم من امالق نحن نرزقكم و اياهم و التقربوا الفواحش ما ظهر 

منها و ما بطن و التقتلوا النفس التي حرم اهللا اال بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. / ۱۵۱ انعام

كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون باهللا. /۱۱۰ ال 

عمران

ان اهللا يامركم ان تادوا االمانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. /۵۸ نسا

و اذن في الناس بالحج ياتوك رجاال و علي كل ضامر ياتين من كل فج عميق. /۲۷ حج

الذين ينفقون في السراء و الضراء و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس واهللا يحب المحسنين. 

/۱۳۴ ال عمران
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و قولوا للناس حسنا. /۸۳ بقره

واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. /۸۶ نساء

قوا انفسكم و اهليكم نارا. /۶ تحريم

وامر اهلك بالصلوه و اصطبر عليها/ ۱۳۲ طه

وانذر عشيرتك االقربين/ ۲۱۴ شعراء

اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كالهما فال تقل لهما اف و ال تنهرهما و قل لهما قوال كريما.../۲۳ 

اسراء
و عاشروهن بالمعروف. /۱۹ نساء

واتقوا اهللا الذي تسائلون به و االرحام. /۱ نساء

يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات اوانفروا جميعا/۷۱ نساء

مسجد و ساخت آن

انما يعمر مساجداهللا من امن باهللا و اليوم االخر ۱۸ توبه

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم اهللا 

كثيرا. /۴ حج

د- ابعاد و زمينه هاي پيشرفت

الف- اقتصادي

۱- مواهب طبيعي

واالنعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تاكلون. /۵ نحل

والخيل والبغال و الحمير لتركبوها و زينه. /۸ نحل

۲- درمان فقر

انماالصدقات للفقراء و المساكين. /۲۱۵ بقره

قل ما انفقتم من خير فللوالدين و االقربين و اليتامي و المساكين. /۲۱۵ بقره

وات ذا القربي حقه و المساكين. /۲۶ اسراء

واعلموا انما غنمتم من شئ فان هللا خمسه م للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين. /۴۱ 

انفال

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل اهللا كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله ماه حبه. 

/۲۶۱ بقره

و انفقوا في سبيل اهللا و ال تلقوا بايديكم الي التهلكه./۱۹۵ بقره

و ماتنفقوا من شئ في سبيل اهللا يوف اليكم. /۶۰ انفال
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۳- مبارزه با ربا

الذين ياكلون الربا ال يقومون اال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. /۲۷۵ بقره

يمحق اهللا الربا و يربي الصدقات. /۲۷۶ بقره

وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فال يربوا عنداهللا. /۳۹ روم

۴- يتيم داري

ان الذين ياكلون اموال اليتامي ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. /۱۰ نسا

وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. /۶ نساء

۵- تزكيه

قد افلح من زكاها/شمس

قدافلح من تزكي/۱۴ اعلي

هـ- عوامل پيشرفت

الف- عبوديت خدا و رهبري صالحان

 ۱- اهداف اجتماعي انبيا

ولقد بعثنا في كل امه رسوال اناعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت. /۳۶ نحل

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط. /۲۵ حديد

يا ايها الناس اعبدوا ربكم/۲۱ بقره

وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوااهللا ربي و ربكم. /۷۲ مائده

والي عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اهللا. /۶۵ اعراف (و ۵۰ هود ۷۳ اعراف ۶۱ هود)

۲- تالش انبياء

و كاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل اهللا و ما ضعفوا و ما استكانوا. 

/۱۴۶ ال عمران

ويقتلون النبيين بغير الحق. /۶۱ بقره

و قتلهم االنبياء بغير حق. /۱۵۵ نسائ
۳- اولويت انبيا و مومنين بر مردم

اهللا ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور. /۲۵۷ بقره

اولئك الذين اتيناهم الكتاب و الحكم و النبوه. /۸۹ انعام و (۱۲ مريم و ۷۴ انبيا)

النبي اولي بالمومنين من انفسهم. /۶ احزاب

انما وليكم اهللا و رسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون/۵۵ مائده

ارسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم اياتنا و يزكيكم. /۱۵۱ بقره

يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه. /۲ جمعه
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۴- توجه به سيره اجتماعي انبيا

قال اجعلني علي خزاين االرض اني حفيظ عليم. /۵۵ يوسف

واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا و اجنبني و بني ان نعبد االصنام. /۳۵ ابراهيم

ب- بصيرت د ردشمن شناسي

يا ايها الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الي 

الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به و يريد الشيطان ان يضلهم ضالال بعيدا. /۶۰ نساء

يا ايها الذين امنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم فان تنازعتم في شيئ فردوه الي 

اهللا و الرسول ان كنتم تومنون باهللا و اليوم االخر ذلك خير و احسن تاويال. /۵۹ نساء

ج- اتحاد

واذكروا نعمه اهللا عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. /۱۰۳ ال عمران

واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا/۱۰۳ ال عمران

والف بين قلوبهم لو انفقت ما في االرض جميعا ما الفت قلوبهم و لكن اهللا الف بينهم. /۶۳ انفال

وما انزلنا عليك الكتاب اال لتبين لهم الذي اختلفوا فيه و هدي و رحمه لقوم يومنون. /۶۴ نحل

وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. /۱۵۳ انعام

د- سرعت در حركت

سارعوا الي مغفره من ربكم/۱۳۳ ال عمران

اولئك يسارعون في الخيرات. /۶۱ مومنون

سابقوا الي مغفره من ربكم. /۲۱ حديد.

هـ- عدالت در حركت

وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اهللا يحب المقسطين. /۴۲ مائده

وال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا 

اليهم. /۸ ممتحنه

و- صبر و استقامت

يا ايها النبي حرض المومنين علي القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماتين و ان يكن 

منكم مآه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم ال يفقهون. /۶۵ انفال

بلي ان تصبروا و تتقوا و ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه االف من المالئكه مسومين. 

/۱۲۵ ال عمران

واستعينوا بالصبر و الصلوه و انها لكبيره اال علي الخاشعين. /۲۷ بقره

ز- محبت و تاليف قلوب

واذكروا نعمه اهللا عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. /۱۰۳ ال عمران
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والف بين قلوبهم لو انفقت ما في االرض جميعا ما الفت قلوبهم و لكن اهللا الف بينهم. /۶۳ انفال

ح- عزت

ايبتغون عندهم العزه فان العزه هللا جميعا/۱۳۹ نساء

و هللا العزه و لرسوله و للمومنين ولكن المنافقين ال يعلمون/۸ منافقون

ضربت عليهم الذله و المسكنه/۶۱ بقره

ط- عبرت از تاريخ

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في االرض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين/

ي- امر به معروف و نهي از منكر

كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر. /۱۱۰ ال عمران و ۱۱۴ و ۱۰۴

هـ- موانع پيشرفت

۱- جهل

قالوا يا موسي اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون.۱۳۸ اعراف

ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. /۵۵ نمل

۲- اختالف

وال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم. /۴۶ انفال

وال تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم البينات. /۱۰۵ ال عمران

۳- ظلم به ديگران

و لقد اهلكنا القرون لما ظلموا و جائتهم رسلهم بالبينات و ما كانوا ليومنوا. /۱۳ يونس

وما كان ربك مهلك القري حتي يبعث في امها رسوال يتلوا عليهم اياتنا و ما كنا مهلكي القري 

اال و اهلها ظالمون. /۵۹ قصص

۴- اسراف و تبذير

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا/۲۷ اسراء

ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم و من نشاء و اهلكنا المسرفين/۹ انبياأ

۵- رفاه طلبي و زياده خواهي

و ما ارسلنا في قريه من نذير اال قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون/۳۴ سبا

و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق القول فدمرناها تدميرا. /۱۶ اسراء

فلوال كان القرون من قبلكم اولوابقيه ينهون عن الفساد في االرض اال قليال ممن انجينا منهم 

واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه و كانوا مجرمين/۱۱۶ هود

وما كان ربك ليهلك القري بظلم و اهلها مصلحون ۱۱۷ هود
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۶- تقليد غيرمحققانه

واذا قيل لهم تعالوا الي ما انزل اهللا و الي الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباءهم 

اليعلمون شيئا وال يهتدون/۱۰۴ مائده

ووصينا االنسان بوالديه حسنا و ان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما الي 

مرجعكم. /۸ عنكبوت

واذافعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا واهللا امرنا بها قل ان اهللا ال يامر بالفحشاء اتقولون علي اهللا 

ما ال تعلمون/۲۸ اعراف

وال تقف ما ليس لك به علم. /۳۶ اسراء

۷- كفر و انكار حقيقت

لقد كفر الذين قالوا ان اهللا ثالث ثالثه. /۷۳ مائده

والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الضمان ماء حتي اذا جائه لم يجده شيئا. /۳۹ نور

او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلملت بعضها فوق بعض 

اذا اخرج يده لم يكد يراها و من لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور/۴۰ نور

۸- فقر و محروميت

ود كثيرمن اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. /۱۰۹ بقره

۹- گناه و ترك اوامر الهي

ومن يعص اهللا و رسوله فقد ضل ضالال مبينا/۳۶ احزاب

فاهلكناهم بذنوبهم. /۶ انعام

مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون اهللا انصارا/۲۵ نوح

اهلكناهم انهم كانوا مجرمين/۳۷ دخان

۱۰- اطاعت وكمك خواهي از كفار

وال تتخذوا منهم اولياء و ال نصيرا. /۸۹ نساء
يا ايها الذين امنوا ال تتولوا قوما غضب اهللا عليهم. /۱۳ ممتحنه

يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم علي اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. /۱۴۹ ال عمران

يا ايها النبي اتق اهللا و ال تطع الكافرين و المنافقين. /۱ احزاب

ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فال تتخذوا منهم اولياء/۲۴۷ بقره

ال تتخذوا الكافرين اولياء من دون المومنون/۱۴۴ نساء

و لن يجعل اهللا للكافرين علي المومنين سبيال/۱۴۱ نساء 

وال تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه. /۲۸ كهف

ال تتخذوا اباءكم و اخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر علي االيمان. /۲۳ توبه
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۱۱- فساد و خوشگذراني در دنيا

ذالكم بما كنتم تفرحون في االرض بغير حق و بما كنتم تمرحون /۷۵ غافر

ظهرالفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس. /۴۱ روم

ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. /۳۴ نمل

واذا قيل لهم ال تفسدوا في االرض قالوا انما نحن مصلحون. /۱۱ بقره

منابع
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جوادي آملي، عبداهللا، جامعه در قرآن، نشر اسرا. قم ۱۳۸۸
غفاري غالمرضا، كيفيت زندگي شاخص توسعه اجتماعي، نشر شيرازه، تهران ۱۳۸۸
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رجب زاده، احمد، رابطة تعليم و تربيت توسعه، نامة پژوهش ج ۱، ۱۳۷۶.
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صالح پور، جهانگير، فرايند عرفي شدن فقه شيعه، مجله كيان، شماره ۲۴، صال ۱۳۷۴.
صدري احمد، جامعه شناسي دين ماكس وبر، مجلة كيان، شماره ۱۳، ۱۳۷۲.

عظيمي، حسين، رابطة دين و توسعه، كتاب توسعه ج ۴، نشر توسعه، تهران ۱۳۶۸.
فاجرليند، اينجمار، تعليم و تربيت و توسعه ملي، ترجمه سيد مهدي سجادي، نشر تربيت، تهران ۱۳۷۰.

فرانك، آندره گوندر، جامعه شناسي، توسعه نيافتگي جامعه شناسي، ترجمةمنوچهر سناجيان، نشر علمي، دانشگاه 
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724   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
صنعت شريف، تهران ۱۳۵۹.

فروند، ژولين، جامعه شناسي وبر، ترجمةنيك مهر، نشر رايزن، تهران ۱۳۶۸.
قره باغيان، مرتضي، اقتصاد رشد و توسعه، نشر حي، تهران، ۱۳۷۰.
قوام، عبدالعلي، توسعه سياسي و اداري نشر قومس تهران، ۱۳۷۱.

كلوتكه، هانيس، دين و سكلوالريزاسيون، ترجمة محمد علي شعاعي، سال ششم، ۱۳۷۵.
كوهن، كارل، دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، نشر خوارزمي، تهران ۱۳۷۳.

گلدنر، الوين، بحران جامعه شناسي غرب، ترجمة فردة ممتاز، نشر انتشارات، تهران ۱۳۶۸.
اور، رابرت اچ، ديدگاه هايي در بارة دگرگوني اجتماعي، ترجمة كاووس سيد امامي نشر دانشگاهي، ۱۳۷۳.

لهسايي زاده، عبدالعلي، ديدگاه هاي نظري جامعه شناسي توسعه، مجلة علوم اسالمي، دانشگته شيراز، ۱۳۶۸.
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