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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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خالصه
علم با بهرهگیری از دانش بشری در تفسیر واقعیت نگاهی فارغ از توجه به دین داشته است
و دستاوردهای خود را مبتنی بر قراردادهای بشری و بینیاز از آموزههای وحیانی بنا کرده
است .این تفسیر تک بعدی از عالم در قرن بیستم دچار تردیدهایی شد و علم مدرن و توسعۀ
مبتنی بر آن دچار چالشهایی گردید .گروهی سخن از تمایز میان این دو به میان آوردند و
گروهی دیگر امکان مکملیت بین این دو را مطرح ساختند.
در اي��ن مقاله با اس��تفاده از نظريۀ جان اف هات در كتاب عل��م ودين :از تعارض تا گفت و
گو ،به بيان رابطه ميان دين اس�لام و توسعه در آرا انديشمندان ديني پرداخته شدهاست.
رويكرد تعارض ميان دين و توسعه در انديشۀ سيد حسين نصر ،رويكرد تمايز در آرا مصطفي
ملكيان و رويكرد تكميل در نوش��تههاي علي شريعتي مورد نقد و بررسي قرار گرفتهاست.
در این پژوهش س��عي كرديم با بهرهگيري از نقاط قوت هر رويكرد به مش��خصههاي اوليۀ
مدلی نظري ،كه براي تبيين رابطۀ دين و توسعه كارآمد باشد ،دست يابيم .براساس دیدگاه
تعارض (نصر) ،پیشرفت یعنی عملی شدن دین و بارگشت به جوهر دین به عبارتی ،پیشرفت
چیزی جز تحقق دین نیست .پیشرفت بر مبنای دین فهم و درک میشود و روشهایی غیر
از تجربه برای تدوین الگوی پیشرفت مناسب است .براساس این دیدگاه ،مقولۀ پیشرفت و
تدوین الگویی برای آن نمیتواند تحقق پیدا کند مگر اینکه علوم به ویژه علوم انسانی متحول
شوند .نمیشود از الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی سخن گفت اما علوم سکوالر و غربی باشند.
قائلین به رویکرد تعارض معتقدند که منطق و روش��ی که از دل آن توسعۀ غربی برآمده با
منطق و روشی که ما باید از آن استفاده کنیم متعارض است .به نظر می رسد پیشنهاد توقف
در اکنون و بازگش��ت به گذش��ته از آن جهت که عملی نیست ،نمیتواند در تدوین الگوی
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طرفداران رویکرد تمایز معتقدند که علم و تکنولوژی و توسعه منتج از آن در زمرۀ برساختههای
بشری بهشمار میآیند ،هدف علم شناخت واقعیتهاست و توسعه رفع نیازهای عمدتاً مادی
و غیر معرفتی انس��ان است .پس هدف علم ش��ناخت واقعیت و به دنبال آن هدف توسعه
رفع حاجات علمی انس��ان است .توسعه محصول تعقل و خردورزی است و دین به ایمان و
اعتماد نیاز دارد .این «دو راه» مجزا هستند و هیچگاه به یکدیگر فروکاسته نمیشوند و جای
یکدیگر قرار نمیگیرند .بهعبارتی استدالل رویکرد تمایز این مدعاست که در حوزۀ توسعه،
جایی برای میدانداری دین و ایمان نیست و در این حوزه برتری از آن کسی نیست که از
نظر ایمان برتر باشد .در حوزۀ دین ،هم جای رفیعی برای صاحبنظران توسعه نمیتوان در
نظر گرفت .یافتهها نشان میدهد رویکرد تکمیل بیش از دو رویکرد دیگر در تبیین الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت کارآمد است و بنابراین باید مورد توجه قرار گیرد چراکه دانش علمی
میتواند افق ایمان دینی را وسعت بخشد و دین میتواند نابسامانیها و ضعفهای توسعه را
برطرف کند .این رويكرد در باب رابطۀ دين و توسعه-آرا شريعتي -كه با نام تكميل از آن نام
برديم برخالف دو رويكرد ديگر ،معتقد است توسعۀ امروزين بشر كه برآمده از علوم تجربي
اس��ت ناس��ازگار با دين – البته دين تحريف نشده و غير مرتجع -نيست و آموزههاي دين،
نقصها و ضعفهايي كه در اين نوع توسعه و پيشرفت وجود دارند ،از جمله از دست دادن
معناي زندگي و حاكميت بيچون و چراي عقالنيت ابزاري،را تحت پوشش قرار ميدهد .در
اسالم مؤلفههاي زيادي وجود دارد كه نشاندهندۀ عدم تعارض بين اين دو واقعيت هستند.
بنابراين دين تكميلكنندۀ توسعۀ بشري است.
واژگان كليدي :دين ،توسعه ،الگوی پیشرفت ،رويكرد تمايز ،رويكرد تعارض ،رويكرد تكميل
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