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پیشگﻔﺘار
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدس جمهوري اسالمی ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورت گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتضاﺋات ايرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیات موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اســالمی ايرانی پیشــرفت ،آثاري را به ﺻورت تﻚ نگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ يافتهها و مﻄالعات تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن يافتههاي پﮋوهشی
جديد خود و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمیﻨه مورد بررسی میگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت كه در مﺠلدات مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابی ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارت متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پايان اﺯ مساعدتها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر میشود .امید است اين محتواي علمی بتواند افق هاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃی مسیر تدوين و
33
تحقق الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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نـقـش ديـن در تـوسـعـه

چکیده
دادن لزوم عطف توجه به نقش و جايگاه دين در الگوي توسعة
اين نوشتار به دنبال نشان ِ
جمهوري اس�لامي ايران است و این مقصود را در گام نخست با تفكيك ميان جنبههاي
مختلف ِ
بحث «دين و توس��عه» و در گام دوم با طرح و رفع برخي از ترديدهاي وارده به
نقشآفريني دين در توسعه انجام ميدهد.
عناوين
«نگرش دين به توس��عه»« ،تأثير توس��عه بر دي��ن» و «نقش دين در توس��عه»
ِ
جداكنندة بحثهاي فراواني اس��ت كه از اوان تأسيس جمهوري اسالمي در ايران مطرح
بوده است .بحث و مدعاي اين نوشتار ناظر به مبحث اخير ،يعني «نقش دين در توسعه»
ِ
پش��ت سر گذاردن مباحث قبلي ،اينك به نحو
اس��ت كه پس از سپري شدن سه دهه و
جديتري مورد پرسش قرار گرفته و موضوعيت پيدا كرده است.
فرض اين نقش براي دين با سه تردي ِد «سكوالر»« ،روشنفكرانه» و «عملگرايانه» مواجه
اس��ت .نوش��تار با مروري بر مدعاي رويكردهاي فوق در اينباره ،از نقش تأثيرگذا ِر دين
مباني اتخاذ ش��دة هر ي��ك از آنها ،يعني
در توس��عه رفع تردي��د خواهد كرد و آن را بر
ِ
«اقتضائات توس��عه»« ،اقتضائات روشنفكري» و «غرض از برپايي حكومت ديني» استوار
خواهد س��اخت .روش اين مطالعه در مراجعه به آراء ،اس��تنادي اس��ت و در اثبات مدعا،
برهاني -منطقي.
مقدمه
كلي «دين و توس��عه» ،بحثهاي مختلف و متعددي قابل طرح اس��ت و به
ِ
ذي��ل عنوان ِ
اعتباري ميتوان آنها را در س��ه دس��ته از هم تفكيك كرد كه در عين حال بيانگر مراحل
5
ت هم در تجربة جمهوري اسالمي در ايران نيز هست:
پش ِ
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نگرش دين به توسعه
دو شاخصة اصلي و مورد وفاق در تعريف توسعه ،اول ،اهتمام به «دنيا» و دوم ،تالش براي
تلقي
«تغيير» به منظور بهبود وضعيت زندگي اس��ت .ضد توس��عه
ِ
شمردن اديان  -بنابر ِ
تعميميافته و كالسيك  -به دليل انكار و امتنا ِع آنها نسبت به همين دو مشخصة اصلي در
داشتن نگا ه منفي نسبت به دنيا از يكسو و تمايل
مفهوم توسعه بوده است .بياعتنايي يا
ِ
به ثبات و حفظ وضع موجود و حتي بازگش��ت به اوضاع س��لف از سوي ديگر ،اديان را به
مانعي در برابر توسعه بدل ساخته است.
مجادالت قديميت ِر «دين و دنيا» و «دين و تحول» در بين فالسفه و متكلمان را ميتوان
ي امروزيِ دين و توسعه از اين حيث دانست .مباحثات ناظر
معرفتي بحثها 
از عقبههاي
ِ
بررس��ي سازگاريِ دين با توسعه ،با تحول ،با نوگرایی و دگرگوني ،با رونق و شكوفايي،
به
ِ
ب��ا تکاثر و مصرف ،با بهرهمندي و بهرهوري ،با لذت و ش��ادماني ،صورتِ امروزيت ِر همان
مجادالت كهن هستند.
وبر در کتاب اخالق پروتستان و روح سرمايهداري ( )1958شايد اولين ترديدها را در غرب
معرفي آن به عنوان
بودن دين پديد آورد؛ اما با
نس��بت به تلقي كالسيك از ضد توس��عه
ِ
ِ
تلقي اسالف خويش در
پيام ِد ناخواستة عمل مؤمنانه (وبر ،)82-83 :1371 ،چندان هم از ِ
اين باره فاصله نگرفت .اين موضوع از تأمالت جدي متفكران اسالمي ،اعم از روشنفكران
ديني و علما در قبل از انقالب و از دغدغههاي فكري دهة اول برپايي جمهوري اس�لامي
کردن توسعه ،در دنياي كنوني چندان بديهي
ش پيدا
در ايران بوده اس��ت .۱اهميت و ارز 
ِ
دادن همراهي با آن،
و مس��لّم شمردهش��ده كه حتي حكومت
ديني ناگزير است با نشان ِ
ْ
ب��ه اعتبار و حقانيت خويش بيفزايد .تدوين و ارائة انواع برنامههاي س��االنه،پنجس��اله و
بيستس��اله در جمهوري اس�لامي و كاربُردي كه اين مقوله در شعارهاي انتخاباتي پيدا
كرده و به كارگيريِ آن در عرصههاي خاص ديني ،نظير «توسعة معنوي» ،بيانگ ِر اهميت
آن حتي در حكومت ديني است.
اثر توسعه بر دين
اين سلس��له مباحث ،اثر برخي از مش��خصهها يا پيامدهاي توسعه را بر دين و دينداري
ش��دن اهتمامات دني��وي ،اث ِر رفاه و
 6بررس��ي ميكند؛ نظير اث�� ِر تغييرات حاد ،اث ِر افزون
ِ
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دنياداري ،اث ِر ساختهاي تمايزيافته ،اث ِر پيچيده و گزلشافتيشدن مناسبات ،اث ِر رقابت و
تسابق بر دين و دينداري .بحثهاي ذيل «سنت و مدرن»« ،دين و مدرنيته» و خصوصاً
«عرفيشدن» ،معطوف به بررسي همين جنبه است .اين قبيل بحثها به اعتباري ،تأمالت
ن نظرهاي دهة دوم تجربة جمهوري اسالمي بود كه پس از الگوبرداري از مدلهاي
و امعا 
توصيهشدة غربي ،موضوعيت پيدا كرد.
نقش دين در توسعه
جنبة س��وم كه به نحو جديتري در س��الهاي اخير بدان توجه ش��ده ،بحث نقش دين
در توس��عه و تعيين جايگاه آن در فرايند و اجزا و مراحل آن اس��ت .آيا اساس��اً ميتوان
نقشي براي دين در توسعه قائل شد و اگر نقش آن را اجماالً بپذيريم ،اين نقش چيست
و در كدامي��ك از مراحل يا اجزاي توس��عه و به چه نح��و ايفا ميگردد؟ در تعريف مفهوم
توسعه و تعيين ابعاد آن؟ در انگيزهبخشي براي مطالبة توسعه؟ در هدفگذاري و تعيين
اولويتها؟ در طراحي مسير؟ در انتخاب ابزار و تنظيم سازوكارهاي مناسب و تدوين اصول
پشت سر گذاردن
و شرايط حاكم بر برنامهها؟ پرسشهاي اخير از تأمالتي است كه پس از ِ
پيش رويِ اين قبيل حكومتها
بحثها و مراحل پيشين و طرح مجد ِد جديترين
ِ
سؤال ِ
۲
موضوعيت پيدا كرده است :غرض از تشكيل حكومت ديني چيست؟
بحث ما در اين نوش��تار ،ذيل عنوان اخير قرار ميگيرد و به نظر ميرسد كه براي جامعة
ما در شرايط كنوني از موضوعيت بيشتري هم برخوردار است.
فرض و قبول نقش��ي براي دين در توس��عه ،با س��ه ترديد جدي مواجه اس��ت« :ترديد
سكوالريس��تي»؛ «ترديد روش��نفكرانه» و «ترديد عملگرايانه» .اين مقاله در صدد است
با تش��ريح و س��پس تعريض بر اين ترديدها و تالش براي رفع آنها ،اوالً جايگاه دين را در
جلب
توس��عه احراز و اثبات نمايد و ثانياً نقش آن را در توس��عه نش��ان دهد و باالخره با ِ
اذعان جمعي به ضرورتِ
داش��تن ديدگاه ديني در اتخ��اذ يا طراحي الگوي
همراه��ي و
ِ
ِ
مناس��ب توسعه براي ايران ،باب ورود به مرحلة چهارم ِ
بحث «دين و توسعه» را بگشايد؛
ِ
بحثي كه تاكنون جز به نحو جس��ته و گريخته بدان پرداخته نش��ده است« :شاخصها و
مشخصههاي توسعة متأثر از دين چيست؟»
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ترديدهاي وارده

ترديد سكوالر
اين ترديد از س��وي كساني مطرح ميشود كه اوالً نگاهي منفي يا نامؤثر به دين دارند و
تلقي تعميميافته و كالسيك از دين محسوب ميشوند؛ و ثانياً توسعه
از اين حيث ،دنبالة ِ
مديريتي صِ رف قلمداد ميكنند كه نه تنها به دين ،بلكه به
را ي��ك مبادرة علمي ،فني و
ِ
برحسب اين تلقي ،نه تنها نقش و
هيچ عنصر مرامي و ايدئولوژيك ديگري هم نياز ندارد.
ِ
رسالتي براي دين در فرايند توسعه نميتوان قائل شد ،بلكه هرگونه مداخله از سوي دين،
موجب اختالل و آس��يب در آن خواهد گرديد .۳تردي��د و مخالفت ليبرالها در اين بين،
حادتر و اساسيتر از اين است که دين يا غير دين ،عهدهدا ِر طرح و پيشبر ِد توسعه باشد.
آنان اساس��اً با هرگونه برنامهريزيِ منجر به افزايش مداخلة دولتها در س��ازوکار طبيعي
امور ،مخالفند؛ چرا که آن ،مس��تلزم هدفگذاريهاي مش��ترک در س��طح ُخرد و کالن
اجتماعي است که خود ،موجب تحميل و تحديد آزاديهاي فردي خواهد شد .دولت در
مش��رب ليبرال ،تنها عهدهدار تسهيل امور و تمهيد بسترهاي اجتماعي است و نقشي در
تعيين اهداف و مسير نيل ب ه آنها ندارد.۴
ترديد روشنفكرانه
روشنفكران ديني عمدتاً برخاسته از تشكيكي است كه در قلمرو دين و نحوة عمل
ترديد
ِ
دين حداكثري (س��روش،
دين حداقلي در مقابل ِ
آن وارد كردهان��د .بحثهاي مربوط به ِ
بديل توسعة ديني نظي ِر «خودسازي» بهجايِ «جامعهسازي»
 )1377و طرح راهبردهايِ
ِ
(ملكي��ان 247-250 :1381 ،؛  )1385يا «حكومت دينداران» بهجايِ «حكومت ديني»
کردن توس��عه و انفصال آن از هرگونه اهتمام
(س��روش )357 :1376 ،و علمي محسوب
ِ
فردي و اجتماعي دينداران ،۵ناظر به همين نوع ترديد در قبول نقشي براي دين در توسعه
جمعي دين و القاي
اس��ت .بر اساس اين تلقي ،هرگونه افزودن بر مسؤليتهاي دنيوي و
ِ
قراردادن دين در معرض انواع آسيبها و ابتالئات است و منجر به دور
جهتمندي به آن،
ِ
افت��ادن از اغراض اصيلت ِر آن ميگردد .۶اين نگرش هم ،به تلويح بر ماهيت صرفاً علمي،
فني و مديريتيِ توسعه و عام و عالَميبودنِ شاخصهاي آن تأكيد دارد و بر امكان اخذ و
 8اقتباس از ديگران با هر مرام و آييني ،صحه ميگذارد.۷
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ترديد عملگرايانه
دولتمردان يك نظام مرامي اس��ت كه به تبع
كوتاهي
تردي�� ِد اخير برآم��ده از ناتواني يا
ِ
ِ
درانداختن طرحي نو از يكس��و و دچارش��دن به اقتضائات عمل در سوي
دش��واريهايِ
ِ
ديگ��ر ،از تعقيب اهداف آرماني مطرح در اوان تأس��يس ،دس��ت برداش��ته و به الگوهاي
تجربهش��دهْ ،
كم َمؤونه و در دسترس اكتفاءنمودهاند .۸البته اث ِر عوامل ديگري چون تغيير
ِ
ايدئولوژيك برخي از دولتمردان به تبع
فضا و ش��رايط جهاني و دگرديس��يهاي نظري-
آن را نيز بايد بدان افزود .آنان ممكن اس��ت در آغاز بر ضعف و قصور خويش در تعقيب
آرمانها به س��بب صعوبات كار اذعاننمايند و خود را هم از اين بابت س��رزنشكنند؛ اما
كردن توس��عه ،به
ك��ردن امر واقع و علمي ،فني و مديريتي قلمداد
بهتدري��ج با تئوريزه
ِ
ِ
ِ
دادن به دين
متابعت عملي از مباني سكوالريس��تي در اين باب مبادرت ميورزند .مجال
ِ
براي تأثيرگذاري بر توسعه از نظر ايشان ،حداكثر تا بوميسازي و دستكاريهاي جزيي
است و تا انجام برخي حذف و تركيبهاي نه چندان شالودهشكن تسري پيدا ميكند.
بايد توجه داش��ت که بح��ث از نقش
آفريني دين در توس��عه و در تعريف و هدفگذاريِ
ِ
آن ،بس��ي فراتر از سياستهاي كالني است كه در برنامههاي پنجساله و بودجهريزيهاي
يكسالة دولتها متجلي ميشود .به همين رو هم بايد آن را در سطحي باالتر از منازعات
راي��ج مي��ان گرايشهاي چپ و راس��ت و مدرن که در ادوار مختلف جمهوري اس�لامي
برس�� ِر کار بودهاند ،طرح و تعقيب کرد .با اين كه ميان اين س��طوح ،يعني «اهداف عالية
اصولي برنامهها» ربط و ترت ُّب منطقي برقرار است؛ جريان وقايع و
نظام» و «سياستهاي
ِ
تحوالت ،خصوصاً در نقاط عطف تاريخي يك جامعه چنان پرشتاب است كه مجال تنظيم
ِ
منطقي مراحل را كمتر فراهم ميآورد .فش��ار اقتضائات در چنين
رعايت
درس��ت امور و
ِ
وضعيتهاي��ي موجب ميگردد تا كارها نوع��اً به صورت مقطعي ،موردي و از ميانه دنبال
دولتمردان يك حكومت مرامي است از امعان نظر
شوند .اين شايد عمدهترين دليل غفلت
ِ
ِ
نسبت هر لحظة آن با مقاصد نهايي .به جز
دائمي
جدي به اَغراض برپايي حكومت و رصد
ِ
آمدن جريان عملگرايي در تجرب ة جمهوري
اين البته داليل ديگري در نضجگيري و فراز
ِ
اسالمي وجود داشته كه شناسايي و ابراز آن مستلزم واكاوي دقيقتر اتفاقات اين دوران و
بررس��ي موشكافانة فرايندي است كه به چرخشهاي فكري برخي از دولتمردان انقالبي
9
منجر گرديده است.۹

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

ي دين در توس��عه را بايد با مبناي اتخاذش��دة
ترديدهاي س��هگانة مطرح در نقشآفرين 
همان س��ه جريان ،مورد بررس��ي و محاج��ه قرار داد و در رفع آنها ت�لاش كرد .ترديدها
عمومي عرفيشدن و سيطرة انديشة مدرن بر فضاي جهاني،
بهجز تأثيرپذيري از جريان
ِ
داراي مباني و منش��أهاي متفاوتي هستند كه بايد بهنحو مستقل به آنها پرداخت .مبناي
نش��دن «اقتضائات توسعه» است و البته اعتقاد به
ترديد س��كوالر ،نگراني از بابت رعايت
ِ
ذاتي دين .در روشنفكري ديني اما از «دغدغة دينداري» و نگراني براي آسيب
ناتوانيهاي ِ
۱۰
رسيدن به گوه ِر ثمين دين برخاسته است و در عملگرايان ،ناشي از دشواريِ راه است
و در عي��ن حال لزوم كس��ب و ثبت توفيقات عملي به ن��امِ «حكومت ديني» كه موجب
سرفرازيِ دين گردد .اتفاقاً هر سه جنبة مورد اشاره ،يعني «حكومت ديني»« ،دينداري»
و «توسعه» از جديترين دغدغههاي امروزي جامعة ايران هم هست.
توفيقات حكومت ديني
گرايان ديني به داليل پيشگفته ،از جمله صعوباتِ كار ،از
همانطور كه اشاره شد ،عمل
ِ
نيل به الگوي ديني بديل در توس��عه انصراف حاصل كرده و را ِه كوتاه شدة الگوبرداري از
تجربيات موفق جوامع توسعهيافته را در پيش ميگيرند و در عين حال براي اقناع خويش
بودن طرح انگارههاي بديل ،پيادهسازي
و توجيه دينداران ،تالش دارند تا با القاي ناممكن ِ
موفق الگوهاي ديگران را به حساب توفيقات حكومت ديني بگذارند .لذا براي رفع اين نوع
ِ
ترديد در نقشآفريني دين در توسعه ،الزم است مالك ارزيابي توفيق حكومت ديني را از
طريق تأمل در اغراض تشكيل آن مورد بازبيني قرار دهيم.
ارزيابي توفيقات حكومت ديني در پایینترین س��طح ،مبتني اس��ت بر معيارهاي عام و
ِ
مشترک بشري و در باالترین سطح ،ناظر بر اغراضي است كه براي تحقق آنها برپا گرديده
اس��ت .لذا براي ارزيابي توفيق يا عدم توفيق و همچنين بررس��ي صحت مسير و درستي
جهتهاي اتخاذ شده ،بايد به اغراض مطرح شدة آغازين توسط بنيانگذاران و سخنگويان
محتمل آن را وارسي نمود.
آن مراجعه كرد يا صورتهاي
ِ
بديهي اس��ت كه همة اديان ،تشكيل حكومت ديني را در برنامه و تجربة خود نداشتهاند؛
يعني نه به دنبال آن رفتهاند و نه بدان دچار شدهاند .آيين زردشت ،بوديسم و مسيحيت
آمادگي پيشيني ،با حكومتي همراه و
 10اما از آن دس��تهاند كه ناخواس��ته و بدون برنامه و
ِ
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کس��ب يك تجربة ناموفق ،از سودايِ آن انصراف حاصل كردهاند.
عجين گرديده و پس از
ِ
دس��تة سومي هم هس��تند كه به انحاي ُط ُرق به دنبال آن بودهاند و برخي هم بدان نائل
ايران پس از انقالب .بنابراين جا دارد به سراغ نوظهورترين
آمدهاند؛ مثل اسال ِم شيعي در ِ
ين به آن پرسيد :غرض از تعقيب و تشكيل
تجربة قصدشدة حكومت ديني رفت و از
مهتم ِ
ّ
ت ِ ديني در ايران چه بوده اس��ت؟ پاس��خ اين س��ؤال براي قائلين به هر دو راهبر ِد
حكوم 
«عم��ل به تكليف» و «عمل براي نتيجه» موضوعي��ت دارد .۱۱يعني هر دو گروه ملزم به
غرض شارع از القاي اين تكليف چه بوده است
پاسخگويي هستند .اولي بايد پاسخ دهد كه ِ
و دومي بايد بگويد كه در تالش براي اقامة حكومت ديني ،به دنبال چه نتيجهاي بودهاند؟
تأمل و پاس��خ بدين س��ؤالِ مبنايي براي كارگزاران نظام تا زماني كه از عقبة آن انفصال
حاص��ل نكردهاند نيز موضوعيت دارد و باي��د خود را در هر تصميم و اقدامي با آن مواجه
ببينند.
انگيزههاي برپايي
برپايي حكومت ديني حتي براي ادياني كه آن را به مثابة يك آرمان مهم تعقيب ميكنند،
نبُرد را دارد و به منزلة ابزار و وس��يلة نيل به اغراضي واالتر محس��وب
ُحك��م هدفي ميا 
اجتماعي تعقيبكنندة آن ،هدفي فينفسه
اديان سياسي-
ميشود و در هيچ مصداقي از
ِ
ِ
۱۲
مقدس بهش��مار نيامده است  .انگيزههاي تشكيل حكومت ديني و برقراري پيوند ميان
دين و دولت ،به نظر ميرسد از اين شش الگو كه در ادامه معرفي ميشوند ،بيرون نباشد.
انگيزة نخس��ت را بايد بيش��تر در بين ارباب قدرت ُجس��ت و چهارمي ه��م عمدتاً ُحكم
برچسب را دارد .بقية موارد اما نوعاً از سوي متدينين طرح و تعقيب شدهاند:
تلطيف قدرت
اختيارگرفتن قدرت بوده اس��ت و دين ،ابزار توجيه
غ��رض و هدفِ اصلي در اين الگو ،در
ِ
و مشروعيتبخش��ي و همراهسازي مردم با حاكمان است .تجربة بسياري از حكومتهاي
اس��ماً ديني در تاريخ ،مؤيد وجود همين انگيزه در حكومتگران اس��ت .بديهي است اين
حاكمان بر سري ِر قدرت كه از انگيزة ديني سرشاري نيز برخوردار نيستند،
الگو صرفاً دربارة
ِ
11
صدق ميكند؛ لذا چندان ربطي به مصداق مورد نظر ما ندارد.
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ابقاي دين
ِ
انگيزه در اين الگو ،كسب حمايت از قدرتِ مستقر براي ابقاي دين ،خصوصاً در نخستين
مراحل تأس��يس و استقرار يا در وضعيتهاي بحراني و وجود تهديد از سوي اديان رقيب
ساختن حكومت را
اس��ت .اين انگيزه ميتواند س��وية ديگ ِر الگوي پيشين باشد كه ديني
ِ
هدف مشترك دولتمردان و دينداران ميسازد .تجربة نضجگيري و رشد آيين زردشت در
دربار سلسلههاي ايراني ،ورود مسيحيت به دربار امپراطوري روم در قرن چهارم و حكومت
بودايي آش��وكا در هن ِد سدة سوم قبل از ميالد را ميتوان مصاديقي از اين اغراض قلمداد
اديان مستقر
كرد .اين الگو نيز عمدتاً مربوط به اوان تأسيس و استقرار اديان است و براي
ِ
و داراي تداوم تاريخي نظير اسالم چندان موضوعيتي ندارد.
حفظ خلوص نژادي
ش��دن دين با دول��ت در اين الگو صرفاً به منظور حفظ ق��وم و پيروان خويش از
هم��راه
ِ
مخالطت نژادي با اقوام و آيينهاي ديگر است .تشكيل حكومت يهودي اورشليم در قبل
ديني آن در قرن گذشته را
از ميالد مس��يح و تأس��يس اسرائيل در انديش��ة بنيانگذاران
ِ
ميتوان ،مبتني بر چنين اغراضي شمرد .اين انگيزه طبعاً براي اديان داراي داعية جهاني،
بالموضوع است.
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ايجاد بهشت زميني
اين غرض بيش از آن كه از سوي اديان و حتي قائلين و فعالين تشكيل حكومت ديني
مخالفين آن راهبرد و به مثابة يك برچس��ب مطرح گرديده
ادعا ش��ده باش��د؛ از جانب
ِ
اس��ت .در عين حال از ذهن و نظ ِر منتسبش��دگان به آن نيز بهكلي غايب نيست؛ زيرا
بديهي اس��ت كه نميشود به مثابة كشوري در كنار كشورهاي ديگر  -كه مورد مقايسه
هم قرار ميگيرند -حضور يافت و نس��بت به وضع رفاه و آس��ايش مردمان آن بيتفاوت
بود .ضمن اين كه نيل به سطحي از تنعم و رفاه و نه لزوماً در ح ِّد بهشت زميني ،نتيجة
طبيع��ي يك نظام عادالنه و زنده اس��ت و تغايري هم با تعقي��ب اهداف متعاليت ِر دين
ندارد.
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افزايش جمعيت پيروان
اختيارگرفتن ابزار
يكي از انگيزههاي مهم اديان در پيوس��تن به قدرت يا تصاحب آن ،در
ِ
موث ِر قدرت در گسترش قلمرو پيروي و افزايش جمعيت پيروان است .كم نيستند ادياني
كه از تصرف اقاليم به شيوههاي مختلف ،براي افزودن بر جمعيت پيروان استفاده كردهاند.
اين انگيزه كه صرفاً براي اديان جهاني موضوعيت داش��ته و ش��يوة آن نيز به تبع تغيير
شرايط ،عوض شده است ،ميتواند يكي از انگيزههاي مطرح براي مصداق مورد بررسي ما
در اين مقاله ،يعني برپايي حكومت ديني در ايران باشد.
تقويت و تعميق دينداري
كمي بهش��مارآين��د؛ غرض اخير در برپايي حكومت
ِ
اغ��راض پيش از اين اگر تمهيدي و ّ
ِ
حكومت ديني ،پيادهسازي
ديني ،كيفي و غايي اس��ت .مطابق اين الگو ،غرض از تشكيل
نمودن عقايد و آموزههاي ديني اس��ت به تمامه و در بستري مساعد و همراه،
و عملياتي
ِ
جانب آن بيشتر
تا دينداري براي جمعيت هرچه بيش��تري از انسانها تسهيل گردد و ب ه
ِ
موانع بيش��ما ِر دينداري و
اجتماعي همراه ،و رفع
ترغيب گردند .۱۳فراهم آوردن محيط
ِ
ِ
كاستن از هزينههاي آن ،هم به افزايش جمعيت پيروان ،هم به تقويت اهتمامات ديني و
هم به تعميق آن كمك ميكند.
به نظر ميرس��د اين غرض ،بيش��ترين انطباق را با مصداق مورد بررسي ما ،يعني برپايي
گرايي
جمه��وري اس�لامي در ايران دارد و جديترين پرس��شها براي تعري��ض بر عمل
ِ
آفريني
طرح ترديدهايي از سوي ايشان در ضرورتِ نقش
ِ
ِ
دولتمردان اين نظام كه موجب ِ
دين در الگوي توسعة آن گرديده است ،از همينجا برخاسته باشد.
پرسش مصداقي ما كه تجربة اخير براي تشكيل حكومت ديني مبتني
با توضيحات فوق،
ِ
پاس��خ خود را خواهد يافت .اگر بپذيريم كه
بر كدام يك از انگيزههاي فوق بوده اس��ت،
ِ
غرض از مداخلة در سياست و تالش براي بهدستگيريِ قدرت و تشكيل حكومتي به نام
ترتيب اهميت و اولويت ،موار ِد  6و  5و  4است« ،حكومت ديني»
دين در دورة اخير ،به
ِ
از همين نقاط با مسئلهاي به نام «توسعه» ارتباط پيدا ميكند.
بايد توجه داشت كه «افزايش رفاه و خوشي» يا به تعبيري ايجاد بهشت زميني ،از وظايف
اصلي و اهداف غايي دين نيست ،اگر چه ممكن است پيامد پيرويِ صادقانة دين هم باشد13 .
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ِ
جمعيت پيروان» و حتي «بسط و تعميق دينداري» هم ،هدفهايِ غايي دين
«افزودن بر
محسوب نميشوند؛ آنها مقدماتياند براي متحول
ساختن انسان در تمامي ابعاد وجود.۱۴
ِ
از اين رو الزم اس��ت تصريح ش��ود كه غرض از تش��كيل حكومت ديني و درگير شدن با
كردن تعاليم و احكام ديني است
مسئلة توسعه به عنوان امري ت ََبعي ،در نهايت ،عملياتي
ِ
اجتماعي پيروان.
براي تأثيرگذاريِ عميق بر زندگي فردي و
ِ
انداختن الگوي توس��عة بديل و فريد،
گرايان مردد در تعقيب اين هدف و عاجز از در
عمل
ِ
ِ
يعني منطبق بر معيارهاي اصيل ديني ،ناگزير بايد به اين سؤاالت پاسخ گويند كه :با انصراف
از تعقي��ب اين اغراض ،چه توجيهي براي پرداخت آن همه هزينه و َصرف آن همه انرژي و
فروپاشي نظام پيشين براي نيل به حكومتي
طرح آن ش��عارها در مرحلة خيزش انقالبي و
ِ
ديني ،وجود داشت؟ همچنين چه اصراري بر جعل و حفظ پسون ِد «ديني» براي حكومتي
اس��ت كه سوداي تحقق اهداف ديني ندارد؟ ا ِال با هدف تلطيف قدرت و همراهسازيِ مردم
ِ
س��احت مقاصد بنيانگذاران اين نظام نفي گرديد.
با خود كه پيش از اين اش��اره ش��د و از
احتمالي توفيق نسبي در پيادهسازيِ الگوي ديگران را به
و باالخره چگونه ميتوان كس��ب
ِ
حساب چنين حكومتي گذارد و آن را موجب سربلندي دين محسوب كرد؟
عملگرايان ديني با ادامة اين مشي و باقيماندن بر س ِر آن ترديد ،اوالً خود را در وضعيتي
پارادكسيكال قرار دادهاند و ثانياً حكومت ديني را به نقض غرض دچار ساختهاند.
برخي از متفكران و اسالمشناس��ان معاصر ،ضمن اذعان به وجود انگيزه و اغراض مذكور
مثل تعميق دينداري ،معتقدند كه راهكا ِر تحقق آن ،منحصر به تش��كيل حكومت ديني
نيست و استفاده از ابزار سياست و متوسل شدن به قدرت نيز با توجه به تجربيات ديگران،
راه حل مناس��بي براي آن نميباشد و بهتر است بهجايِ راهبرد تشكيل حكومت ديني و
جامعهسازيِ از باال ،از راهكا ِر خودسازي و تكثير مؤمنان از پايين استفاده شود كه هزينه
و آسيب كمتر و دستاوردهاي مطمئن و بيشتري دارد و با مشي مشفقانه و مبشرانة اديان
هم س��ازگارتر است (بازرگان118 ،88 ، 86 :1377 ،؛ سروش-378 ،354-357 :1376 ،
 377؛ ملكيان .)247-250 :1385 ،1381 ،اين نقد و ايراد توس��ط روش��نفكراني طرح و
پذيرفتن حقانيت دين و لزوم بس��ط و تعميق آن و كارساز
بيانش��ده اس��ت كه در عين
ِ
دانستنِ راهحلهاي ديني در عصر حاضر ،۱۵اوالً در قلمر ِو ادعا شده براي دين ۱۶و ثانياً در
 14خط
مش��ي اتخاذ شده براي بسط و حفظ آن حرف دارند .۱۷طرح اين تعريضات ،مدخلي
ِ
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اس��ت براي ورود به دس��تة دو ِم ترديدها كه از جانب روشنفكران ديني در اينباره مطرح
شده است.
دينداري و روشنفكري
به منظور صورتبندي و سادهس��ازي مس��ئله و با اندكي تس��امح ميت��وان نقد و ترديد
سياسي
روش��نفكران ديني بر قرائتهاي رسمي و س��نتي ۱۸دربارة مداخالت اجتماعي-
ِ
دين را در سه محور زير خالصه كرد:
 -1دربارة «اَغراض دين»؛
 -2دربارة «قلمرو دين»؛
 -3دربارة «راهبرد بسط دينداري».
اتفاقاً هر سه ،از محورهاي مهم و تعيينكننده در طراحي يك مدل توسع ه هستند و حل
ش و جايگاه دين
و فصل اختالفاتِ محتمل بر سر آنها ميتواند ترديدهاي موجود دربارة نق 
در فرايند توسعه را نيز برطرف نمايد.
«اغراض» منطقاً ،تعيينکنندة «قلمروها» هستند و در ترکيب با هم ،انوا ِع «راهبردهاي»
مناسب خود را رقم ميزنند .اين مبناي عقلي ،تنها قادر است شکل و مناسبات ميان اين
ِ
سه را تعيينکند و تکافوي الزم براي ترسيم خطوط و تفصيل محتوايي آنها را ندارد؛ به
ت آورد .پس ميتوان
همين رو بايد به سراغ خو ِد دين رفت و تفصيل آنها را از آنجا بهدس 
تأمل دقيق در اينباره ،مستلزم رفت و بازگشتهاي مکرر ميان
گفت که هرگونه بحث و ِ
عقل و نقل اس��ت تا نيل به برداش��تي که تأييدات الزم و کافي از هر دو جانب را داش��ته
باش��د .تمس��ک به نقل را هم در اينجا از آنرو جايز شمرديم که طرف بحث ،روشنفکران
ديني هستند و به صحت و اعتبار آموزههاي دين ،اعتقاد دارند.
س��ؤاالت مش��ترک و پيش��يني ما در مراجعة به متون ،به منظور بررس��ي و حل و فصل
اختالفات احتمالي بر س ِر مقوالت مذکور ،بسيار بسيط و روشن است و از اين قرار:
«.11اَغراض» و اهداف مورد نظر اسالم چيست و چه ترتيب و اولويتي براي آنها قائل است؟
.22آيا اسالم تصريحي بر «قلمرو» و حيطة اهتمام و عمل خويش دارد و اگر بلي ،مشخصات
آن چيست؟
.33آيا اس�لام ،تنها اهداف ،قلمرو و سمتوس��وي تأثير را مشخص نموده و نسبت به «راهكار» و 15
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شيوة تأثيرگذاري سكوت اختيار كرد ه است؟ اگر خير ،راهكا ِر آن براي تأثيرگذاري كدام است؟
با وجودي که مبنا و مس��ير اتخاذ شده براي بررس��ي تعريضات روشنفکران ديني ،کام ً
ال
عقلي کافي نيز برخوردار است؛ اما هنوز موانع
روشن و مجابکننده است و از پشتوانههاي
ِ
ديگري وجود دارد که امکان گفتوگو و احتجاجاتِ درونديني با ايش��ان را از ما س��لب
هرمنوتيس��م معرفتي و طرح
ميکند .جريانات اخي ِر روش��نفكري ديني در واقع با قبول
ِ
شدن نسبيت در فهم و تفسير متن ،راه حصول نتيجه از اين طريق
مسئلة قرائات و قائل
ِ
را به روي خود و ديگرانبستهاند .پس در اين شاخه نيز بايد از ارجاعات درونديني صرف
نظر نمود و به همان چارچوبهايِ عقلي براي پاسخ به ترديدهاي آنان اکتفا کرد .الجرم
ما نيز از همين مسير خواهيم رفت.
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اَغراض
اغراض دين پديد آمده
به نظر ميرس��د که کمترين اختالف از بين مقوالت فوق ،بر س ِر
ِ
است .اگر به بحثهاي درگرفته در اطراف آن با تأمل نظر شود ،مشخص ميگردد که آن
مباحثات هم معطوف و ناظر به سطوح ديگ ِر مسئله بودهاند .جديترين نقد و ترديدهاي
روشنفكران ديني در قبول نقشي فعال براي دين در دنيا ،در جامعه و در حكومت ،ناشي
اصلي دين
غرض
ماندن
از دلنگرانيهاي مش��فقانة آنان بوده است براي َمنسي و مغفول
ِ
ِ
ِ
در بحبوحة عمل و ميدانداريهاي سياسي -اجتماعي۱۹؛ مسئلهاي كه به زعم ايشان ،هم
غرض
وقوع محتملي دارد و هم در صورت وقوع ،آسيبهاي فراوان .اين تعريض اگرچه به
ِ
دين اشاره مينمايد ،اما محل نزاع آن ،قلمرو و راهبردهاي اتخاذ شده براي آن است.
با روش��نفکران ديني براي اين دلنگرانيها ميتوان همدلي نمود؛ اما در اين كه تنها راه
كلي دين از صحنة زندگي باش��د ،البته تردي د وجود دارد .به نظر ميرسد
حل آن ،اِنعزال ِ
ِ
«صيانت احترازيِ » ايشان ،مناسبترين روش براي حصول اطمينان از
که برخالف راهكا ِر
ِ
کاست آن باشد در تعريف
تعقيب بيکم و
رفع لغزش و نگراني براي اَغراض دين ،طرح و
ِ
باالبردن حساسيتها نسبت به اهداف دين و تعقيب آنها در
توسعه و در هدفگذاريِ آن .با
ِ
جهتگيريهاي توسعه ،دينداران را بهجاي انفعال و انزواگزيني ،به فعاليت هر چه بيشتر
و دقيقتر براي يافتن يا ابداع الگوي مناسب توسعه تحريض كردهايم.
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قلمرو
به نظر ميرسد که در تشخيص و ارائة تصويري صائب از «قلمرو دين» ،خلط و خطايي
وجود دارد؛ زيرا غالباً آن را با مقولة ديگري كه بايد «انتظار از دين» ناميد ،اشتباه ميگيرند.
ن ِ آگاه و مختار حق دارد بر اساس ساليق و نيازهايي كه در خود تشخيص ميدهد،
انس��ا 
پيش خود
از ميان
اديان واج ِد آموزههاي مختلف ،دست به انتخاب بزند؛ اما حق ندارد از ِ
ِ
براي ادياني که به او عرضه ش��دهاند ،قلمرو تعيين كند .كاري كه برخي از روش��نفكران
ديني با جواز فهم هرمنوتيكي از دين ،انجام دادهاند و ميدهند و مث ً
ال قرائتهاي حداقلي،
فردگ��را يا عرفاني را بر قرائاتِ ديگر از دين ،مرجحميش��مرند؛ بيآن که خود را به ارائة
كردن انتظار
ش��واهد و اس��تنادات درونديني براي آن ملزم بدانند .اين در واقع تحميل
ِ
افتادن آن دين میشود
خويش از دين است بر قلمرو آن ،كه منجر به از خاصيت و از اثر
ِ
و حقيقت و حقانيت آن را آزمونناپذير ميسازد .بهعالوه ،اين كار ،نظي ِر همان پرستش و
پيروي از خدايِ خو ْدس��اخته است كه اثري بر آن مترتب نيست و هيچ عقل سليمي هم
آن را برنميتابد و توصيه نميکند.
پس راهکار بديهي و نخست در مسئلة قلمرو ،همان مراجعات درونديني است و بهدست
آوردن تصريح��ات و تضمناتِ ه��ر دين دربارة حيطة عمل و اهتماماتش .اين بيان بهطور
ِ
بودن
ضمن��ي ،بر تمايز ديگري ميان اين دو مقوله انگش��ت ميگ��ذارد و آن ،تخصيصي
ِ
بودن انتظار از دين است ،به این معنا که قلمرو دين ،يکي از فصول
قلمرو دين و تعميمي
ِ
تمايزبخش اديان از يکديگر است و به مخاطبان کمک ميکند تا انتخاب خويش از ميان
ِ
آنها را بر حسب معيارهاي عا ِم انتظار از دين شکل بدهند .اين که انتظار از دين به معناي
توان جمعآوري اطالعاتِ الزم
عا ِم آن را مخاطبان از کجا بهدس��ت ميآورند و تا چه حد ِ
براي انتخاب و امکان ارزيابي صائب از اديان ،به دور از تمايالت و تعصبات و اَجواي غالب
را دارند؛البته بحث پيچيدهايست که تفصيل آن را نيز بايد در جاي ديگري دنبال کرد.۲۰
مدخل انتظار از دين هم که ما آن را بابِ مناس��بي براي بررسي قلمرو دين ندانستيم،
از
ِ
ميتوان متعرض مدعاي تقليلگرايانة روش��نفکران ديني دربارة حيطة عمل و اهتمامات
تاميت آن اس��ت
دين
دين ش��د .انتظا ِر عقلي و منطقي از دين ،خصوصاً ِ
ِ
مدعي كمال و ّ
فراگرفتن هر چيزي كه زيس��ت و سلوك انساني را متأثر ميسازد،
كه قلمرو خويش را تا
ِ
بگس��تراند يا با بيتف��اوت از كنار آنها نگذرد .قلمرو دين بر اين اس��اس ،همان چارچوب 17
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دربرگيرندةزيس��ت و س��لوك انساني اس��ت و منظور از زيست و س��لوك هم ،ارتباطات
چهارگانهاي اس��ت كه براي هر ذات انس��اني در حيات دنيوي متصور اس��ت« :ارتباط با
مقابل اين
طبيعت»« ،ارتباط با همنوعان»« ،ارتباط با خود» و «ارتباط با عال َ ِم ماوراء» .در
ِ
تلقي گسترده از حيطة عمل دين ،ميتوان از سه تلقي زير ياد كرد:
 .11نامعتقدين به اديان كه بر سه ارتباطِ نخست صحه گذاردهاند و چهارمي را اساساً موهوم
و يا قابل تحويل به همان ارتباط با خود ميدانند؛
 .22ديدگاهي كه دين را منحصر در ارتباطات نوع چهارم ديدهاست و چندان موافق تسري
تحديِ دين به ديگر عرصههاي زندگي نيست (سروش)1385 ،؛
و ّ
 .33ديدگاهي كه به تأس��ي از راس��ل ،از ميان سه رابطة با طبيعت ،با انسانهايِ ديگر و با
خود ،سومي را براي دين از همه مهمتر ميداند (ملكيان.)1385 ،
بايد توجه داشت که حتي اگر بعضي از ارتباطات چهارگانة مذكور را خارج از قلمرو دين
بدانيم و دين را تنها در ارتباط «با ماوراء» يا در ارتباط «با خود» محصور س��ازيم؛ اوالً به
يگانگي وجوديِ انس��ان و ثانياً تأثير و تأثراتي كه از هر يك از اين روابط بر س��طوح
دليل
ِ
ديگر منتقل ميشود ،نميتوان در قبال حيطههاي ديگر بيتفاوت مان ْد يا بياعتنايي پيشه
كرد و در عينحال به دين به مثابة عنصري جدي و تأثيرگذار در زندگي باور داشت.
راهبرد
در جايي كه عوامل متعددي دس��تاندركا ِر تأثيرگذاري بر انسان است ،بياعتنايي نسبت
يبَرد؛ هرچند ممكن
ب��ه تأثي��رات آنها و اكتفا به اب�لاغ و موعظة صِ رف ،ره به جاي��ي نم 
گرايي
ن باشد و اعتماد به نفس و تكليف
اس��ت گوياي نوعي آزادانديشي و اعتما ِد به انسا 
ِ
دادن
معصومانه را از مدعي به نمايش بگذارد .راهبر ِد ابالغ صِ رف و يا ابالغ توأم با نش��ان
ِ
افزودن مواع��ظِ تربيتي براي
الگ��و كه غالباً از ن��و ِع فراخواني به خود ميباش��د ،حتي با
ِ
گرفتن زيست
مخاطبان ،نميتواند جز معدودي از خواص را كه قادر به راهيابي و درپيش
ِ
و سلوكي متفاوت از ديگران و در محيطي ناموافق هستند ،با خود همراه سازد.
بياعتنايي نسبت به بست ِر مساعد و فراهمآوريِ زمينههاي الزم براي رشد و تعالي ،نه تنها
با َروية اديان جهاني و عامگرا و سيرة پيامبر عظيمالشأن اسالم (ص) مطابقت ندارد ،بلكه
روانشناسي مبني بر لزوم سازگاري و
دانش جامعهشناختي و مباني
 18با اصول ترديدناپذير
ِ
ْ
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همنوايي بيرون و درون هم در تغاير اس��ت .مگ ر اينکه منظورمان از ديانت ،همان روش
ِ
ِ
س��خت مرتاضان باش��د كه در حركتي خالف جريان ،تنها
انزواگزين صوفيان و تكاليف
ِ
ت اما ممكن» ب��ه نمايش ميگذارند و يا همچون
معدودي را به مثابة نمونههاي «ش��گف 
«جنبشهاي نوپديد ديني» 1اس��ت كه خود را براي مص��رف در ميانپردههاي فراغت و
معنويتدرماني عرضه ميدارد.
تفنن و
ْ
ناگزيريِ دين از اهتمام و نقشآفريني در امر توس��عه ،از مس��ير ديگري كه با قرائت مورد
حداقلي
قبول روش��نفكران ديني هم متالئم است ،قابل احراز است .اگر بر همان تعريف
ِ
دين به مثابة «تالش براي تأثيرگذاري بر زيس��ت و س��لوك انسان» ۲۱ملتزم باشيم ،بايد
ِ
نظرگرفتن ظرفيت و
شناخت انسان است و در
بپذيريم كه الزمة تأثيرگذاري از يکس��و،
ِ
اقتضائات وجودي او ،و از س��وي ديگر ،مالحظة دو وجه ايجابي و س��لبي است در فرايند
تأثيرات و تالش براي اثرگذاريِ مثبت و مورد نظر در بس��تري كه تأثيرات منفي و مخل،
صاحب دغدغه همواره با اين
فعال
ِ
تحت كنترل قرار گرفتهاند .برايناس��اس ،يک ديندار ِ
سؤاالت مواجه است:
ساختن زيست و سلوك انسانها
چه تمهيد و اقدامات ايجابي از سوي دين براي متأثرِ
توصيه شده است؟
عوامل تأثيرگذار بر الگوي زيست و سلوك انسانها كه در رقابت يا تعارض با دين
ديگرِ
قرار دارند ،كدامند؟
گرفتن زندگي ديني كنترل كرد؟
چگونه ميتوان اث ِر ناهمسوي آنها را براي درپيشِ
يافتن پاس��خ به اين س��ؤاالت ،چنين بهدست ميآيد که هر تالشي که فرد
از تأمل براي
ِ
حال موجود و سامانبخشي به زيست و سلوک خود به خرج دهد،
فراروي از وضع و ِ
براي َ
از يکسو او را با دين و از سوي ديگر با مسئل ة توسعه درگير خواهد ساخت و نتيجة عملي
يافتن ساختاري و رفتاري محيط اجتماعي او است؛ و اين يعني واقع شدن در
آن ،تمايز
ِ
مسير توسعه بر اساس يک الگوي خاص.
اجتماعي دينداران و تمهيد بست ِر مساعد براي
داش��تن حساس��يت نس��بت به محيط
پس
ِ
ِ
ديني پيروان ،يک اهتمام و مبادر ة اجتنابناپذير است و در صورت تدوام ،واجد آثار
زندگي
ِ
ِ
ماندگاري خواهد شد که در سطح اجتماعي ،موجب ممتازشدن آن از جوامع ديگر ميگردد.
1. New religious movements=N.R.Ms
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متقاب ً
ال نيز توس��عه نيازمند مبنا و چارچوبهايي اس��ت كه بايد از جايي نظير دين اخذ
ْ
تفصيل وارسي و شكافته شود،
نمايد .وابستگي و نياز توسعه به دين و بديلهاي آن ،اگر به
الاقل در سه سطح خود را نشان خواهد داد .اين را بهجز از طريق واكاويِ عقلي ،ميتوان
با مراجعه به تحليلهاي روشنفكران ديني از مسئله نيز بهدست آورد:
 -۱نقش پيش��يني و مقدمهايِ توسعه در تمهيد شرايط و فراهمآوريِ زمينههاي بسط و
تعميق دينداري؛
ش��دن س��اختارها و
ديني پيروان .يعني هماهنگ
زندگ��ي
 -۲نق��ش توس��عة متالئم با
ِ
ِ
ِ
فرايندهاي جاري ،با زيست و سلوكي كه در يك فضاي توأم با اهتمام و دلمشغوليهاي
ديني شكل ميگيرد؛
جهان��ي ديانت؛ يا به تعبير ديگر ،نيل به
محصول اين
 -۳نقش پيامدي توس��عه به منزلة
ِ
ِ
۲۲
سعادت دنيوي كه ادياني نظير اسالم وعدة آن را نيز به پيروان خويش دادهاند .
تأمل ملكيان در اطرافِ
هميشگي «چه بايد كرد؟» كه معتقد است براي اديان نيز به
پرسش
ِ
ِ
نحو جدي مطرح بوده است (ملكيان ،)245-246 :1381 ،او را متعرض سطح نخست بحث
مطرح
کرده است؛ هرچند به آن تصريح يا اذعان نداشته باشد .گرچه دين ،پرسش هميشه
ِ
اصلي آن در تالشي است كه َصرف
«چه بايد كرد؟» را براي بشر بازتجديد مينمايد ،اما نقش
ِ
پيمودن همان مراحلي است كه در فوق به آن
گفتن به آن ميكند و آن نيز مستلزم
پاسخ
ِ
ِ
داشتن دركي از انسان و قابليتهاي او و تمهيد بستري مناسب و شرايط
اش��اره شد؛ يعني
ِ
مقتضي براي عمل .همين كافي اس��ت تا فرد ديندار را از يک موضع ديني ،درگي ِر مس��ئلة
اشتمالي ملكيان از دينداري كه آن را همچون نفس
تلقي
ِ
توسعه در سطح نخستسازدِ .۲۳
كش��يدن ،امري بالانقطاع و وقفهناپذير و حاضر در تمامي لحظات زندگي ميداند (ملكيان،
 ،)245-248 :1381دين را به نحو قاطعتري با توسعه در سطح دوم مرتبط ميسازد.
نسبت « مسلماني و آباداني» (سروش ،)295-335 :1372 ،مستقيماً
ِ
س��روش با بررسي
مسلمان واقعي و فقهي مينهد و
به س��راغ سطح سو ِم آن رفته است .او با فرقي كه ميان
ِ
ي و بركات و نعمات ميشمرد (همان:
سرشارش��دن زندگي از نيك 
آن را مؤثر در آباداني و
ِ
 ،)320در واقع به سراغ شأن پيامدي توسعه در سطح سوم رفته و بر اثر دينداريِ واقعي
در نيل به سعادت دنيوي صحه گذارده است .تحليل او از عوامل كمرشدي مسلمانان كه
 20بهجز ناپايبندي به عقيده و اخالق و عمل اس�لامي (همان ،)312 :ناش��ي از زيستن در
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ِّ
اول اين بحث اشارت دارد .سروش
ظل نظامات خداناپسند است (همان ،)321 :به سطح ِ
ك��ه ب��ه اهتما ِم حداقلي به دنيا ،آنه��م براي ُفرغت از آن و رف��ع مزاحمت از پرداختن به
حوائج لطيف ثانوي تأکيد دارد (سروش ،)372-373 :1376 ،بايد واقف باشد كه الگوهاي
مختلف توس��عه تا چه حد در تمهيد اين ش��رايط يا تنقيض آن و كش��اندن انسانها به
تمتع حداكثري و غفلت از مقاصد متعالي مؤثرند .او در جاي ديگري بر لزوم اتخاذ الگوي
آرماني آن جامعه هماهنگ باش��د ،اذعان
منحصربهف��ردی كه با عقبة متافيزيكي و مدل
ِ
نموده است و ميپذيرد كه توسعة غربي نيز كل يكپارچهايست كه نميتوان ميوههايش را
گرفت و ريشههايش را پس زد (سروش .)343-346 :1372 ،به رغم اين ،سروش مشخص
نميكند كه اصرارش بر اخراج دين از عرصة عمومي (سروش  )1385و تقليل مسئوليت
حكومت ديني به تأمين حوائج اولية مؤمنان (سروش ،)372 :1376 ،چه مبنايي دارد؟ اگر
آرماني
طراحي الگوي توسعه معاف گردد ،عقبة متافيزيكي و مدل
دين از نقشآفريني در
ِ
ِ
آن الگوي منحصربهفرد را دينداران از كجا بايد اخذ كنند؟
تأكيد مهندس بازرگان و به تبع او دكتر س��روش ب��ر فرعي بودن دنيا در قياس با خدا و
آخرت (بازرگان 149 ، 125 :1377 ،؛ سروش )191 :1376 ،هم نميتواند مقولة توسعه
را حتي با عنوان ت ََبعي و تفضلي بودن ،از دايرة توجهات دينداران خارج س��ازد .چنان كه
هر دو نيز بر آباديِ «اين» به
ترش��ح «آن» اذعان كردهاند (همان .)159 ، 85 :بازرگان با
ِ
اين اعتقاد كه اهتمام به آخرت به معني ا ِعراض از دنيا نيست و هدف اَعالي دين ،تعارضي
با اهداف نازلتر ندارد (همان )41 :و قرآن با امور دنيا نه بيگانه اس��ت و نس��بت به آن نه
بينظر و نه در آن بياثر (همان)74 :؛ بر آنچه در باديِ امر ،مطرو ِد روش��نفكري ديني به
نظر ميآيد ،۲۴صحه ميگذارد؛ ولو با اين تبصره كه آنچه عايد انسانها ميشود ،محصول
فرعي و ضمني آن اس��ت (همان) .اينها همه بر شأن سومي كه براي توسعه در نسبتش
با دين برشمرديم ،تأكيد دارند .ایشان احكام قرآني در باب ارث و نكاح و طالق و خانواده
سالم آخرتشناسي و خداپرستي ميدانند (همان)68-70 :
را مؤثر در فراهمآوريِ بس��تر ِ
ن طريق بر ش��أن تمهيدي توسعه براي دين نيز ُمهر تأييد مينهند .بارزتر از هر جا
و بدي 
وقتي اس��ت كه مهندس بازرگان ،دنيا را مزرعة آخرت ميشناس��د (همان )۹۹ ،۷۶ :كه
داش��تن برنامهاي منظم و دقيق و
رس��اترين تعبير از قبول ضرورتِ اهتمام دنيويِ دين و
ِ
21
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مجتهدشبستری نيز بر لزوم فراهمآوري بستري همراه و مناسب براي تحقق و تداوم ايمان
صحه ميگذارد (مجتهد شبستري)78-79 ، 41 :1379 ،؛ در عين حال معتقد است که
دانش آن ،هيچ مبنا و منش��أيي در کتاب و س��نت و در علوم اسالمي
ضرورتِ توس��عه و ِ
ندارد و الجرم بايد آن را از جوامع توسعهيافته اخذ کرد و يا با اتکاي به علوم جديد ،ابداع
نمود .نقش دين به اعتقاد ايش��ان ،محدود به اظهار نظر دربارة اهداف غايي توسعه است؛
آنهم به نحو س��لبي و در حد ا ِعالم مغايرت يا عدم مغايرتها (پيشين .)89 ، 74-75 :در
عينحال روشن نميکند که عهدهدا ِر ارائة وجوه ايجابي توسعه که بر تأثيرات شايانش در
شکلدهي به نظام اجتماعي ،و از آن طريق بر سلوک ايماني پيروان صحه گذاردهاند ،چه
بخش دين از اين ماجرا ،جاي آن
نقش تعين ِ
کسي و از چه منبعي است و با حذف يا تقليل ِ
را کدام مکتب يا فلسفة زندگي ميگيرد؟ او با احالة پاسخگويي به تمام جنبههاي مسئلة
پيچيدهاي چون توس��عه به علم ،مهمترين عرصة حضور دين را ناخواسته به نفع گفتمان
غالب که بر علم و فن و مديريت جوامع سيطره دارد ،وانهاد ه است.
زبان خاص خود ،بر
بدين طريق چهرههاي شاخص روشنفکري ديني ،از مدخلي ويژه و با ِ
همان وجهي كه ترديد روا داش��تهاند (بازرگان 40 :1377 ،؛ سروش313-315 :1372 ،
؛ ملكيان 294-297 :1381 ،؛ مجتهدشبس��تري )89 ، 74-75 :1379 ،به نحو ديگري
صحه ميگذارند.
ّ
۲۵
هر قدر فردگرا و معتقد به تقدم روانشناس��ي بر جامعهشناسي باشيم و رفع محذورات
«انفس��ي» را ب��ر موانع «آفاقي» مقدم بداريم (ملكي��ان )1385 ،يا «دليل» را بر «علت»
مس��تولي بش��ماريم (س��روش )156 :1376 ، 33 :1371 ،و بهجاي «تمهيدِ» بس��تر ،بر
«تواص��ي» آخرت��ي بيفزاييم (ب��ازرگان )1377 ، 1374 ،و نيل به «تجرب��ة ديني» را بر
ِ
«مسئوليتشناس��ي اجتماعي» مقدم بداريم (مجتهدشبس��تري ،)125 :1376 ،نميتوان
اث ِر بس��يار تعيينكنندة محيط ،خصوصاً محيط اجتماعي را بر انسانها ،عليالخصوص بر
کمي ِ
ت اصلي مخاطبان اديان را تش��كيل ميدهند ،انكار كرد .اين حتي
اوس��اطالناس كه ّ
غالب بر علل ميشناس��ند و ابراز ميکنند،
دربارة كس��اني كه خود را حاکم بر ش��رايط و ِ
بودن انسان به زمان و مكان ،چندان غلبه دارد كه بايد آن را
اصل تختهبند
صادق استِ .
ِ
ِ
انسانيت
فْآم ِد آن را ناشي از فرارفتن يا فرودآمدن از
مرتبط با جوهرة انساني دانست و خال 
فراروي از این موقعيت نيز نسبي است و نه مطلق و انقطاعي.
 22انسان .تحريض اديان به َ
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اگر چنين اس��ت كه نميتوان از عوامل خارجي تأثيرگذار بر انس��ان چشم پوشيد و شأن
«مقدمي»« ،تالئمي» و «پيامديِ »توس��عه را در فرايند تحقق دين و استكمال دينداري
ناديده گرفت ،پس نميتوان نس��بت به اث ِر دس��تگاه مركزي قدرت بر ساخت و تحوالت
اجتماع��ي نيز بياعتنا بود و فضلفروش��انه آن را تحقير ك��رد و مداخلة در آن را مذموم
نقش تأثيرگذار و تعيينكنندة
شمرد .اندك شَ ِّم جامعهشناسانه به ما كمك ميكند تا به ِ
دولت در ش��كلدهي به اوضاع اجتماعي و از آن طريق بر فرد و احواالت او پي بُرد .پس
چگونه روشنفك ِر داراي عِرق و انگيزة ديني كه تغيير حال و صفات انسانها را غايت دين
و مطلوب خويش ميشمرد (ملكيان ،)299 :1381 ،ميتواند بيتفاوت از كنار اين عوامل
بخش زيست و سلوك بگذرد و به رؤياي تكثير خودبهخوديِ مؤمنان ،همچون رويش
تع ُّين ِ
دل مرداب (ملكيان ،)1385 ،دلخوش كند و كار بزرگ بس��ط جامع ة ديني
نيلوف��ري در ِ
و تدبير و تدارك حوائج ثانوي مؤمنان را به روش��نفكران بس��پرد (سروش-376 :1376 ،
 ،)375يا به القاي مواعظ آخرتي در گوش مردمان اكتفاء نمايد (بازرگان.)1377 ،1374 ،
بهع�لاوه اين ميزان از بياعتنايي نس��بت به اطراف خ��ود و بازيگريهاي قدرت در حق
۲۶
ديگران ،به هيچ رو با دو اصل بنيادين روشنفكري ،يعني آگاهيبخشي و مسئوليتشناسي
همخواني ندارد .نتيجة اين راهبرد ،برخالف انگيزههاي انس��اني و ظاهر معصومانهاش ،نه
ْ
ِ
واگذاردن ميدان ب��ه نامردمان و بازيگران
تقويت خودس��ازي و ن��ه تكثير مؤمنان ،بلكه
ِ
حرفهاي است كه مقصودشان در دستيابي به قدرت ،خو ِد قدرت و مكنت ميباشد.
عمل اجتماعي و در نتيجه
طرد سياس��ت از سوي روش��نفكري ديني معاصر ،۲۷به ترك ِ
ماندن
ماندن در خود و
انصراف از روشنفكري ميانجامد و انصراف از روشنفكري ،او را به
ِ
ِ
در اينج��ا و اكنون ،و اكتفا به حيات نازلة بش��ري وام��يدارد و از انكا ِر ضرورتِ دين براي
انسان سر در ميآورد.
توصيه به الگوگيري از تجربة دنياي مدرن در توس��عه كه از س��وي برخي از ايشان مطرح
ميشود (سروش )1385 ،نيز نه تنها سادهنگرانه ،كه خالف روشنفكري و دينداري است.
زيرا وقتي از آن به مثابة الگوي عام توس��عة بش��ري ميتوان س��خن گفت كه پيشتر ،بر
بيتأثيري اديان در زيست و سلوك بشري ،اذعان نموده باشيم.
كردن در
اقتضاي روش��نفكريْ آن اس��ت كه مبدع و متكي به خود باش��د و در عين نظر
ِ
تجربيات ديگران ،از آنها تقليد نكند و پاس��خها و راهكارهايش براي توس��عه ،برخاسته از 23
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مس��ائل و نيازها و ارزشهاي خاص همان مردم و همان ش��رايط باش��د .پس «دانش»،
«دين��داري» و «روش��نفكري» به او به مثابة روش��نفكر ديني ُحك��م ميكند كه بيش از
مدل مطلوب خود از توسعه باشد.
هركس به دنبال الگو و ِ
اقتضائات توسعه
توس��عه س��ه بخش اصلي دارد :ارائة تعريفي مشخص از اين مفهوم؛ ترسيم غايت و هدف
موس ِع
توسعه و باالخره تمهيد ابزار و شرايط مناسب نيل به آن« .الگوي توسعه» در معناي َّ
آن نيز چيزي جز ديدگاه منسجم و مفصلي در هر سه جنبة فوق نيست .سومي از اين اجزا
در بادي امر ش��ايد ،فني و علمي و مديريتي به نظر برسد؛ اما دو تاي ديگر كام ً
ال فلسفي
ِ
تعريف توسعه نيست و غايات و اهداف توسعه
علم قادر به
و ايدئولوژيكاند .بدين معنا كه ْ
نيز بيرون از آن صورت ميگيرد .۲۸تلقي ما از توسعه ،بر دركي از انسان ،جهان ،و اقتضائات
فلس��في خاص ماس��ت .هدف و غايت
وجوديِ آنها ابتناء دارد كه خود برآمده از نظرگاه
ِ
همسويي با تعريف ،بر نوعي ارزششناسي و ارزشگذاري
توس��عه نيز ضمن هماهنگي و ْ
ابتنا دارد و منبعث از تصميمي مهم در زندگي است؛ لذا صبغة ايدئولوژيك پيدا ميكند.
اتكاي توس��عه از پيش و از پس بر بنيانهاي فلس��في و ايدئولوژيك ،آن را با دين ،البته
ادياني با مايههاي فلس��في و ايدئولوژيك مرتبط ميكند و به نوعي نيازمند آن ميسازد.
گرفتن معنا و هدف توسعه و تقليل بحث به
پس مدعايي كه تالش دارد با بديهي و عام
ِ
مديريتي محض معرفي كند،
جز ِء س��وم ،آن را در تماميتاش يك مبادرة علمي ،فني و
ِ
داشتن اَغراض
رايج تغافل از بنيانهايِ فلسفي و پنهان
ِ
گزاف و بيپايه اس��ت و بر ش��يوة ِ
ايدئولوژيك و عرضة آنها در پوش��ش علم يا رهيافتي فراايدئولوژيك اس��توار است .همان
َرويهاي كه در عرضه و معرفي پوزيتيويسم و ليبراليسم ا ِعمال شده است و ميشود.۲۹
اگر چنين نيس��ت ،پس نتيجة حاصل از آن مدع��ا را هم نميتوان پذيرفت كه ميگويد:
توس��عه همانند علم و تكنولوژي و تجارب مديريتي ،قابل اخذ و اقتباس جهاني اس��ت و
موفق آن اس��ت .به
َصرفه و صالح ملل عقبمانده ،وارد كردن و الگوبرداري از تجربههاي
ِ
عالوه بايد توجه داش��ت كه حتي جزء س��و ِم آن ،يعني وجه ابزاري و عملياتي توسعه هم
اقتباس بدون دخل و تصرف نيس��ت؛ چرا كه راهها نسبت به مبادي و
چندان قابل اخذ و
ِ
 24غايات ،غیرمش��روط و خنثي نيستند و هر مر َكبي ما را به مقصد منظور نميرساند .دين
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تحصيل
نيز فقط به غايات و اهداف اهتمام ندارد؛ بلكه بيش از آن ،نسبت به راهها و شيوة
ِ
آنها حس��اس است .۳۰آن سطحي كه البته از س��اية هر نوع گرايش ديني و مرامي خارج
ميماند و اس��تقاللاش را در هر وضع و شرايطي حفظ ميكند ،اقتضائات منطقي و فني
راهها و روشهايي است كه انتخاب و اتخاذ شدهاند.
نافي درسگيري از تجربيات ديگران نيس��ت .يك��ي از امتيازاتي كه ملل
اي��ن همه البته ِ
درحال توس��عه با همة خس��ارات مترتب بر عقبماندگي ،از آن برخوردارند؛ همين است
وارس��ي دستاوردها و خسارات وارده بر رفتگان اين راه و تدوين استراتژيهاي
كه امكان
ِ
كمهزينهتر براي بشريت را در اختيار دارند.
ْ
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نتيجهگيري
«نگرش دين به توسعه» از بحثهاي داغ دهة اول و «تأثيرات توسعه بر دين» از مباحثات
بيسرانجام دهة دوم بودهاند؛ اين در حالي است كه تاكنون كمتر به بررسي «نقش دين در
توسعه» پرداخته شده است .اين نوشتار كه از عنوان آن نيز مشهود است ،به بررسي همين
جنبه از مسئله پرداخته و به اين نتيجه رسيد كه بهرغم ترديدهاي سكوالر ،روشنفكرانه
و عملگرايانه ،پذيرفتن و ايفاي اين نقش از سوي دين ،الزم و بلكه مؤثر و جدي است.
نقشآفريني دين در توس��عه ،برخالف ترديد س��كوالر ،نه تنها هيچ تغايري با اقتضائات
توسعه ندارد ،كه تكملة وجوديِ آن است؛ زيرا توسعه در تعريف خويش و تعيين اهداف و
حتي در اصول كلي حركت،نيازمند استمدادهاي فلسفي -مرامي است كه اديان يكي از
مهمترين تأمينكنندگان آن هستند.
افتادن اهداف دين ،افزون
ي براي مغف��ول
ترديد روش��نفكري ديني در اين باب ،از نگران 
ِ
مش��ي سليم و
گرفتن راهبردهاي مغاير با
ش��دن بار و مس��ئوليتهاي دين ۳۱و درپيش
ِ
ِ
ِ
ناصحانة آن برخاس��ته اس��ت كه به اعتقاد ايش��ان ،پيامد ميدانداريِ دين در عرصههاي
سياس��ي -اجتماعي و تكاپو براي توسعه بوده اس��ت .با بررسي تفصيلي در اينباره احراز
انزواگزيني دينداران ،بايد مش ِّوق و مح ِّرك
گرديد كه اين قبيل نگرانيها ،بيش از انفعال و
ِ
مظان لغزيدن
بذل اهتمامات هر چه بيشت ِر آنان براي طراحي الگوهايي باشد كه كمتر در
ّ
ب��ه چنين ورطههايي هس��تند .بهعالوه خ��ود واجد اقرار مؤكدي اس��ت بر منحصربهفرد
بودن الگوي توس��عة ديني .جالب است كه متون متعلق به ايشان نيز سرشار از عبارات و
تصريحاتي اس��ت كه در آن ،بر يكي از نقشها و نسبتهاي تمهيدي ،تالئمي يا پيامديِ
توس��عه با دين تأكيد داش��تهاند .لذا معلوم نيس��ت كه با طرح اين قبيل ترديدها دربارة
احتماعي دين ،كدام ضرورت يا كدام وجه از مس��ئله را زير سؤال بردهاند و چه
 26فعالگريِ
ِ

نـقـش ديـن در تـوسـعـه

بديلي براي آن عرضهداشتهاند.
ت روشنفكري نيز
در حالي كه مسلمات روانشناختي و جامعهشناختي و همچنين رسال 
ب��ر لزوم مداخلة جهتدار در عرصة عمومي و جهتدهي به عوامل مؤثر در زندگي تأكيد
دارند؛ چرا بايد دين را كه غرضي جز تأثيرگذاري بر زيست و سلوك انساني ندارد ،از اين
فرايند بيرون گذارد؟
ِ
انداختن طرحي نو ،ب��ه تقليد از الگوهاي در
صعوبت در
عملگراي��ان ديني ك��ه به دليل
ِ
آفريني دين را زير سؤال
دس��ترس و س��هلالوصول وادار ش��دهاند؛ جنبة ديگري از نقش
ِ
گرفتن الگوي منحصربهفرد ديني براي توسعه است.
بردهاند و آن ،لزوم و يا امكان درپيش
ِ
گويي توسعه ،ابزاري خنثي و َمركبي بيجهت است كه ميتوان آن را از هر كجا به چنگ
آورد و به هر نحو استفاده كرد يا به هر سو راند و در عين حال به مقصد و مقصود دلخواه
خويش نيز رسيد .اين فرض و گمان بيش از آن كه مبناي علمي و تجربي محكمي داشته
ي و ناكارآمدي از يكسو ،و دفاع از آنچه اتفاق افتاده از سوي ديگر
باش��د ،توجيهگر ناتوان 
است.
اين بررس��ي نش��ان داد همانطور كه نميتوان نياز دين به توسعه در معناي عام را انكار
كرد؛ نياز توسعه به دين يا به فلسفة زندگي نيز يك امر انكارناپذير است .بنابراين ميتوان
اذعان كرد كه بررسي مسئله از هر سه مسير ما را به يك نقطهميرساند و آن اين كه:
.11به همان ميزان كه اسالم متفاوت از ديگر اديان است و ايران شرايطي متفاوت از جوامع
ديگر دارد؛ الگوي توس��عة جمهوري اسالمي ايران به معني دقيق كلمه نيز الجرم بايد
متمايز از الگوهاي ديگر باشد؛
معني افزايش ش��باهت به آنها ،بيش از
كردن فاصله با توس��عهيافتهها به
.22از اين رو كم
ِ
ِ
مرامي ايران) ،محل نگراني و
آن كه خش��نودكننده باشد (خصوصاً با رقباي فلس��في-
ِ
بدگمانيهاي جدي است و بايد در آن با تأمل بيشتري نظر كرد؛
.33اگر جمهوري اس�لامي در بحث توس��عه نتواند الگوي خاص خود را ارائه كند و محقق
غرض تش��كيل حكومت ديني و هم به اقتضائات توسعه بياعتنايي
س��ازد ،انگار هم به
ِ
كرده است؛ ضمن اين كه عه ِد روشنفكري با انسان را نيز نقض نموده است.
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پينوشتها

30

بحثهاي قبل از انقالب و حتي دهة اول ،چندان معطوف و متمركز در اطرافِ موضوع توسعه نيست؛ بلكه
عمدتاً به نحو كلي و پراكنده به طرح ديدگاههاي اس�لامي در موضوعات مختلف اقتصادي كه بعضاً سابقهاي
در فقه داش��ته اس��ت ،پرداختهاند .اين مباحث كمترين تأثير را بر برنامهريزيهاي اقتصادي -اجتماعي دهة
اول داشت و جز جهتگيريهاي كالن كه به تبع فضاي هنجاريِ ناشي از انقالب و اقتضائات جنگ ،ملحوظ
مطرح اين دوره كه با مراجعه به
نظر متوليان بود ،نميتوان از آن به عنوان الگوي توسعه ياد كرد .بحثهاي
ِ
كتابشناسيهاي تنظيمشده ذيل عنوان «اقتصاد اسالمي» و «توسعه» قابل بازيابي است ،حداكثر پاسخگوي
اجمالي قابليتهاي آن در ادارة يك
رفع ابهام از دين در بياعتنا نبودن نسبت به اين قبيل امور است و بيان
ِ
جامعة ديني.
پرسش اِنكاريِ يا تشكيكي دربارة «غرض از تشكيل حكومت ديني» كه از اوان نضجگيري خيزش انقالبي و
آرماني
برپايي جمهوري اسالمي در ايران همواره از سوي مخالفان نظام مطرح شده است؛ با پرسش تن ُّبهي و
ِ
ِ
گذاردن پُر فراز و فرود سه دهه تجربة عملي حكومت ديني در ايران ،بهكلي
پشت سر
خوديها از آن ،پس از
ِ
فرق دارد.
حس��ن نزيه از اعضاي نهضت آزادي و سرپرس��ت ش��رکت نفت در دولت موقت ،در همان ماههاي اول پس
از پيروزي انقالب و اس��تقرار دولت موقت گفته بود :اگر ما فکر کنيم که تمام مس��ائل سياس��ي و اقتصادي و
قضايي را ميتوانيم در قالب اس�لامي بس��ازيم ،اين امر در شرايط حاضر نه مقدور است ،نه ممکن و نه مفيد.
نک( :روزنامة کيهان  7خرداد .)1358
البت��ه در بين ليبرالها نيز چهرههاي ش��اخصي نظير کينز ،پوپر و راولز وج��ود دارند که با تجديد نظر در
بنيانهاي کالسيک آن ،بر ميزاني از مداخلة دولت در کنترل و تنظيم امور اذعان کردهاند.
شمردن حرکتهاي «احياي دين» ،اقدامات اجتماعي دينداران
مجتهدشبستري در ابتدا با ترديد در ديني
ِ
ديني»
را زير سؤال ميبرد و بر «احياي ايمان» و تجربههاي ديني تأکيد مينمايد و سپس ،تحول در «تجربة
ِ
افراد را در ايجاد «جامعة سالم» ،نامؤثر ميشمارد و بدين طريق راه را بر هرگونه ايفاي نقش از سوي دين در
برنامههاي توسعه برميبندد .نگاه کنيد به( :مجتهدشبستري .)120-134 :1376
س��روش ميگويد مس��يحيت با پاي كشيدن از مداخالت علمي ،سياس��ي و فلسفي ،دينتر شده است  ...و
تجربة اسالم در دوران مدرن چندان متفاوت از تجربة مسيحيت و يهوديت نخواهد بود .نك( :سروش .)1385
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اين نگرش را بهعالوه در تالش او براي س��لب ماهيت ايدئولوژيك و س��لب جهتمندي از دين ميتوان ديد؛
آگاهي كاذبِ برآمده از خودبيگانگي ،به منظور
آنجا كه با اتخاذ مبناي ماركسي و با بزرگنمايي ،ايدئولوژي را
ِ
ساختن دين
مشروعيتبخشي به قدرت و توجيه وضع موجود و تسالي خاط ِر رواني معرفي ميكند و براي مبرا
ِ
از هرگونه صبغة ايدئولوژيك ،كا ِر آن را جز حيرتافكني نميداند و با تأكيد بر بيطرفي و بيتأثيريِ دين در
رسن و ميزان و نردبان تشبيه مينمايد و دليل ماندگارياش را صامت و انعطافپذيريِ آن
كا ِر عالَم ،آن را به َ
نسبت به تحوالت فكري -معيشتي ميشناسد و در نهايت نتيجه ميگيرد كه اسالم نه مقتضي رشد و پيشرفت
نافي آن؛ چون هم با جامعة ساده سازگاري يافته و هم با جامعة پيچيده .نك( :سروش-82 :1372
است و نه ِ
 314-315 ، 147 ، 130 ، 126-127 ، 79؛ .)100-103 :1376
س��روش معتقد اس��ت که در ادارة زندگي دنيوي،تفاوتي ميان دينداران و غير دينداران وجود ندارد .نگاه
کنيد به( :سروش .)191 :1376
آوردن شواهدي از جرياناتِ بنيادگرايي اسالمي در کشورهاي مختلف ،نشان ميدهد که
اينگمار کارلسون با
ِ
ً
آنها فاقد الگوي نظري و طرح عملي کامال متفاوتي از ديگران هستند .اگر هم بودهاند ،نتوانستهاند در عمل آن
را پياده سازند .او نتيجه ميگيرد که در عمل ،فرق چنداني ميان جبهة نجات اسالمي و جبهة آزاديبخش ملي
الجزاير وجود ندارد .نگاه کنيد به( :کارلسون .)42-53 :1380
براي تفصيل در اينباره ،نگاه كنيد به گزارش��ات و خاطرات برخي از كارگزاران مهم دولتي در اين دوران
در( :احمدي ابويي .)1382
ب��ازرگان ميگويد اهتمام به دنيا ،فرع بر خدا و آخرت اس��ت ن��ه بالعكس .اين تلقي كه دين براي آباد دنيا
آمده اس��ت ،مربوط به س��دة اخير و ناشي از تماس با غرب و احساس حقارت در برابر پيشرفتهاي آنها بوده
اس��ت .س��روش نيز در تعبيري به همين مضمون ميگويد در حالي كه براي دين ،آخرت متبوع است و دنيا
تابع؛ اين نس��بت تحتتأثير گفتمان توسعه ،وارونه شده است .نك( :بازرگان  12-16 ، 125 :1377؛ سروش
.)188-190 :1376
شدن دو راهبرد «وظيفهگرايي» و «نتيجهطلبي» ،اختصاص به دين و رويكردهاي ديني ندارد؛ بلكه
رودررو
ِ
در بحث از مباني اخالق در بين فيلسوفان نيز مطرح بوده است .چنان كه كانت را در فلسفة اخالق از قائلين
به وظيفهگرايي و ميل و بنتام را از قائلين به نتيجهطلبيدانستهاند .نك( :ملكيان  .)9 :1381در رويكردهاي
برپايي حكومت ديني ،حضرت امام (ره)
ديني دورة اخير ،بر حسب راهبردهاي اتخاذ شده در مبارزة سياسي و
ِ
را از قائلين به تكليف دانستهاند و در مقابل ،از ديگراني نام برده شده است كه تعقيب اين هدف را در هر گام،
با نظر به آثار و پيامدهاي آن توجيه ميكردند .براي مشاهدة مضموني از تكليفگرايي سياسي ،نك( :صحيفة
امام ج 5 .ص.)18-19 .
در اينباره ،به مقالة «اهداف روحانيت در مبارزات» در كتاب پيرامون جمهوري اس�لامي ()69-86 :1366
مراجعه ش��ود .مطهري در آنجا ضمن تصريح بر تش��كيل حكومت اسالمي به مثابة يك هدف ديني ،آن را در
خدمت اَغراضيدانستهاست كه حسينابن علي (ع) در قالب نجواي با پروردگار در عرفات بيان داشتهاند :اللّ ُه َّم
اِ َ
الحطام ولكن ل ِ َن ُر َّد الَمعال َِم
شيئ مِن ُف ُص ِ
نك تَعلَ ُم اِن ُه لَم يَ ُك ِن الذي كان ِم ّنا ُمنا َف َس ًة في ُس ٍ
ِماس ٍ
ول ُ
لطان و لاَ الت َ

31

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

32

َ
المظلومون مِن عِباد َ
دينك و ن ُظ ِه َر الاِ
ِك و تُقا َم الُم َع َّطلَ ُة مِن ُحدودِك.
صالح في ب ِالدك َف َيأ َم َن
مِن
َ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
كريمه  ...و تَج َعلنا
نگاه كنيد به اين عبارت امام س��جاد(ع) در دعاي افتتاح :الل ُه َّم ا ِنا َنرغ ُب ِاليك في دول ٍة
َ
فيها م َِن ال ُّدعاتِ ِالي طا َعتِك و القا َد ِه اِلي سبيل ِك...
ب دين و تعاليم و احكام را مقدمه و قشر آن ميداند .نك( :ملكيان :1381
ملكيان ،متحول
ِ
ساختن انسان را ل ُ ِّ
.)299
كارسازبودن دين در عصر حاضر
س��روش ش��اخصترين نشانة روشنفكر ديني را اعتقا ِد يقيني و تحليلي به
ِ
گرفتن اين رس��الت ميداند .نك( :سروش
دانس��تن ايجاد جامعة ديني و بر دوش
و ضروري و اجتنابناپذير
ِ
ِ
.)61-62 ، 36 :1371
ُ
ملكيان با تفكيك سعادت به دنيوي و اخروي و تفكيك سعادتِ دنيوي به مادي و معنوي ،دين را بهكلي از
عرصة «سعادت دنيويِ مادي» خارج ميكند و به عرصة «اُخروي» و «دنيويِ معنوي» باز ميگرداند و بدين
پرداختن به آن را كا ِر ايدئولوژيهاي
طريق وجود هرگونه نس��بتي ميان دين و توس��عه را منتفي ميس��ازد و
ِ
اصلي دين ،توجه دين به دنيا را ت ََبعي
دنيوي ميش��مارد .س��روش نيز با طرح سعادت اُخروي به عنوان غايت
ِ
ّ
بودن براي نيل به آن س��عادت ميداند .نك( :ملكيان  294-297 :1381؛ س��روش
مخل
ممد يا
و از حيث ّ
ِ
.)191 :1376
آمدن انس��ان ديني الزم اس��ت ،آيا تنها راه ايجاد
بازرگان ميپرس��د گرچه ايجاد جامعةديني براي پديد
ِ
گرفتن حكومت است؟ نك( :بازرگان  .)86 :1377راهبر ِد ملكيان نيز پرهيز از ايجاد
چنين جامعهاي بهدست
ِ
بهش��ت زميني و ناكجاآبادهايي است كه مكاتب غيرديني به بش��ر وعده دادهاند .به اعتقاد او دين آمده است
تا درون هر يك از ما را بهش��تي كند و روان ما را آباد و معمور س��ازد تا از آرامش و ش��ادي و اميد بهرهمند
ش��ويم .دين ميتواند با فر ِد آدمي كاري كند كه حتي در جامعهاي ناس��الم و جهنمي ،سالم و صالح و بهشتي
بماند؛ مانند نيلوفري خوش��رنگ و دل انگيز در دل باتالقي آل��وده و عفن .نك( :ملكيان  247-250 :1381؛
 .)1385مجتهدشبس��تري نيز حرکت احياگران ديني در برپايي جنبشهاي سياس��ي -اجتماعي را به دليل
آن که منبعث از تجربة ديني نبوده و يا مس��تقيماً بدان نينجاميده اس��ت ،غيرديني ميداند و آن را از وظايف
ايدئولوژيها يا از شؤون علم ميشمارد (مجتهد شبستري .)126-134 :1376
ديني خويش بهكار ميبرند
حق مخالفين
«رسمي» و «سنتي» اصطالحاتي هستند كه روشنفكران ديني در ِ
ِ
و به همين رو بيش از آن كه گويا و مع ِّرف جريان رقيب باشدُ ،حكم نوعي انگ را دارد.
مهندس بازرگان با اظهار نگراني از جابجا ش��دن اهداف دين ،تحت تأثير غرب و احس��اس حقارت ناشي از
مش��اهدة پيش��رفتهاي آنان ميگويد :دنيا هدف اصلي انبياء نبوده (بازرگان )227 :1377؛ هدف و مأموريت
اصلي آنها توصية توحيد و معاد بوده اس��ت (همان .)223 :س��خن گفتن خدا و انبياي الهي در باب دنيا ،دون
كردن آنها در حد ماركس و پاستور و گاندي و جمشيد و حمورابي است (همان.)37 :
(موجب) نازل
شأن  ...و
ِ
ِ
در آية بعثت كه به تالوت و تزكيه و تعليم كتاب و حكمت اش��اره رفته ،ذكري از حكومت و مديريت جامعه
نيامده اس��ت (همان .)12 :چون هدف و پيام اصلي قرآن ،خدا و آخرت اس��ت ،جاي س��رزنش نيست كه چرا
دستورات دنيوي اسالم و قرآن ناقص است (همان .)72 :دكتر سروش در بحث از ترتب اهداف دين و اصلي/
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كردن آنها ميپرس��د :خداپرس��تي براي مبارزه با ظلم است يا ظلمستيزي براي خداپرستي؟ مسلماني
فرعي
ِ
براي آباداني و دولتمندي است يا به عكس؟ نك( :سروش .)166-167 :1376
براي اشاراتي در اينباره ،نک( :شجاعيزند .)1392
بديهي است كه اين تعريف ،ناظر به هدفِ غايي دين نيست؛ زيرا ميتوان در مقابل آن اين پرسش را نهاد كه
غرض از «تأثيرگذاري بر زيست و سلوك انسان» چيست؟ ما براي تحصيل شموليت در اينجا ،به اين مع ِّرف كه
نهايي دين را بيان ميدارد ،اكتفا كرديم؛ وگرنه بهتر بود آن را «تالش براي متحول
مرحلة پايينتري از مقصود
ِ
ساختن انسان در تمامي ابعاد وجودياش از طريق تأثيرگذاري بر زيست و سلوك او» معرفي ميكرديم .چنان
ِ
كه ملكيان نيز هدفِ دين را دگرگوني در مراتب (ابعاد) مختلف وجو ِد انسان (بدن ،ذهن ،نَفْس و روح) معرفي
كرده است .نك( :ملكيان  .)299 :1381سروش نيز تعبيري از هدف پيامبران دارد كه با اين تعريف حداقلي
از دين ،تطابق دارد و بلكه به فراتر از آن ره ميسپارد .او ميگويد :هدف پيامبران اين بود كه حضور خداوند را
در دل ،در جامعه و در حيات جمعي و فردي آدميان جدي كنند .نك( :سروش .)66 :1376
در نس��بت ميان دين و توس��عه از صورتهاي ديگري نيز ميتوان نام برد كه چون خارج از مصاديق نوعي
مثل نقش نش��انهاي توس��عه كه در تلقي پروتستاني
و مدعايي اين مقال بود ،از پرداختن به آن پرهيز ش��د؛ ِ
موضوعيت پيدا ميكند يا نقش ابزاريِ دين در جايي كه هدف غايي ،توسعة دنيوي است.
پي کامروايي است؛ پس توسعه همواره براي
عالمة طباطبايي در يک رويکرد واقعگرا ميگويد :انسان ذاتاً در ِ
او موضوعيت دارد( ،طباطبايي .)6-10 :1361
بازرگان در تعبيري عجيب ،نسبت آخرت و دنيا را به فيل و فنجان تشبيه كرده است و ميگويد پرداختن
محس��وس قابل حصول ،آخرت را
به امر عاجل ما را از امر مهمتر و دور از دس��ترس غافل ميكند و توجه به
ِ
تعطيل مينمايد .نك( :بازرگان .)40 :1377
روانشناسي انسان بر جامعهشناسي ،به هيچ رو اثر عوامل محيطي و
استاد مطهري در عين اعتقاد به تقد ِم
ِ
اجتماعي را بر فرد نفي نميكند .نك( :مطهري ،پيرامون انقالب اسالمي ص 88 .و .)319-325 :1362 ، 90
عنوان «تقرير حقيقت» و «تقليل مرارت» نام برده اس��ت .نك:
ملكيان از اين دو اصل مم ِّي ِز روش��نفكري ،با
ِ
(ملكيان  .)13-15 :1381براي تفصيل دربارة ويژگيهاي روش��نفکري و روش��نفکر ديني ،نک( :شجاعيزند
.)1387
سروش البته بيالتفاتي به سياست را يك واكنش سياسي ميداند كه از س ِر دينداري برخاسته و معنايي جز
بودن سياست و ديانت ندارد .او به صراحت ميگويد :شعار جدايي دين از سياست بيمعنا است .ملكيان
يكي
ِ
اما معتقد اس��ت اين سياستزدگي است كه فكر شود بزرگترين مشكالت ،از رژيم سياسي حاكم برميخيزد.
مجتهدشبستري ميگويد :تنها پيام سياسي دين،توصيه و ترغيب اخالقي به تعقيب و رعايت عدالت است .به
رعايت اخالق در سياست است .نك( :سروش  151-152 :1376؛ ملكيان  1385؛ مجتهد شبستري :1382
.)80
دوركيم ميگويد علم ،روابط علت و معلولي ميان پديدهها را به ما نش��ان ميدهد ،نه هدفهايي را كه بايد
دنبال كرد .آنها توسط ارادههاي فوق علمي تعيين ميشوند .به اعتقاد او نه فقط در تعيين اهداف بلكه براي
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تش��خيص راهها كه ُحكم اهداف ثانويه را دارند ،ما به مرامها و ايدئولوژيها نياز داريم .نک( :دوركيم :1362
غرض پژوهش ميپذيرد ،در واقع بر اين حقيقت
 .)71-72وبر نيز وقتي دخالت ارزشها را در انتخاب موضوع و ِ
صحه گذارده است كه آنها در بيرون از علم صورت ميگيرند .پارسونز خردهنظام فرهنگي را که منبع هنجاري،
ارزش��ي و ايدئولوژيک جامعه است ،عهدهدا ِر تأمين انگيزه و جهتبخشي به کنشگران ميداند (روشه :1376
اجتماعي دين دارد ،اين را ميپذيرد که ادارة
 .)82عادل ضاهر نيز بهرغم رويکرد س��کوالري که به مداخالت
ِ
علمي جامعه ،نيازمند دو نوع معرفت است :يکي آنچه علوم انساني براي معرفي راهها و روشهاي کمهزينه و
ِ
ت المعياري) که اهداف و غايات
سريعت ِر نيل به اهداف ارائه ميدهند و ديگري معرفت اخالقي و ارزشي (معرف 
را تعيين ميکنند .نک( :ضاهر  .)103-124 :1993رابرت دال نيز معتقد است که ادارة دولت به چيزي بيش از
دانش علمي محض نياز دارد .او ميگويد که نهايتاً تمامي تصميمات مهم دربارة اهداف و خط مشيها ،مستلزم
داوري اخالقي است و داوريهاي اخالقي ،علمي نيستند .نک( :دال .)100 :1388
برس��اختن و ارائة تصويري عالَمي و نهايي از داش��تهها و يافتههاي خود ،ش��يوهاي رايج و قديمي در سنت
گرفتن همان َرويه در قبال مدرنيته و ليبراليس��م ،امر چندان غريبي به نظر نميرسد.
غربي اس��ت و در پيش
ِ
براي مالحظة نمونهاي از اين رويكرد كه تالش دارد تصويري فراگفتماني و مبتني بر عقل و تجربة محض از
ليبراليسم ارائه دهد ،نک( :سروش .)134-151 :1377
سروش نيز اذعان مينمايد كه ميان اهداف و وسائل ،نسبتي برقرار است؛ بلكه اهداف فرزند وسائلند .در امور
انساني خصوصاً اين راهها هستند كه اهداف را ميآفرينند؛ لذا به تناسب راهي كه درپيش ميگيريم،اهداف
نيز تفاوت پيدا ميكنند .نك( :سروش  .)151 :1372در عين حال در جاي ديگري ميگويد که در ادارة زندگي
دنيوي،تفاوتي ميان دينداران و غير دينداران وجود ندارد (سروش .)191 :1376
ب��راي مش��اهدة نمونهاي از اين ابراز نگرانيها و توصيههاي مش��فقانه به تحاش��ي و تجان��ب دين از قبول
مسئوليتهاي سياسي و اجتماعي ،نک( :صدري .)83 ، 55 :1385
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