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3الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

پيشگفتار

یکی از رس��الت های مرکز الگوی اس��امی ایرانی پیش��رفت، فراهم کردن بستری 
مناس��ب برای اندیش��ه ورزان، صاحب نظران و متفکران عرصه »پیشرفت« برای ارائه 
نظ��رات در محیط��ی عالمانه، صمیمانه و نقادانه اس��ت تا از مس��یر بحث، تبادل  نظر، 
تضارب آرا و ایجاد فضای گفتمانی، به تدریج اندیشه ها پاالیش شده و بسط داده شود 
و به مرور ایده های برتر و جامع تر سر برآورد و زمینه های تعالی اندیشه ها، نظریات و 

هم افزایی فکری میان صاحب نظران حاصل شود. 
ب��ا توجه به این که انجمن ه��ای علمی به دلیل جایگاه ویژه خ��ود به عنوان مرکز 
تجمع و همفکری اندیشمندان و صاحب نظران می توانند در بسط و تعمیق این فضای 
گفتمانی مؤثر باش��ند، معاونت علمی و تقس��یم کار ملی مرکز الگوی اس��امی ایرانی 
پیش��رفت در چارچوب ضوابط مش��خص، از برگزاری نشست های اندیشه ورزی در 
زمینه مباحث مربوط به الگوی اس��امی ایرانی پیشرفت توسط انجمن های علمی برتر 
حمایت می کند. هدف از این نشست ها حضور فعال، اثرگذار و حرفه ای اندیشه ورزان 

و صاحب نظران در عرصه های زیر است: 
1. تعمیق و توسعه تفکر و اندیشه ورزی / خردورزی

2. تحقیق و نظریه پردازی )درباره مبانی، اصول، روش شناسی الگوی اسامی ایرانی 
پیشرفت( 

3. ایجاد یک فرهنگ و گفتمان نخبگانی و گسترش آن در سطح جامعه
4. شکل گیری پیشرفت خواهی به صورت مطالعه عمومی

5. تولید دانش و هم افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت
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6. ارزیاب��ی نظریه ه��ا و تجارب جهانی توس��عه و پیش��رفت ب��رای بهره گیری از 
دستاوردهای علمی بشری

7. واکاوی و ارزیابی روند توسعه و پیشرفت کشور
8. امکان سنجی الگوی بومی پیشرفت

 ازآن جاکه این نشست ها صرفًا با هدف اندیشه ورزی و تضارب آرای اندیشمندان 
برگزار می ش��ود، بدیهی اس��ت که مطالب طرح شده در این نشست ها لزومًا همگرا با 

مواضع مرکز الگوی اسامی ایرانی پیشرفت نیستند.

معاونت علمی و تقسیم کار ملی مرکز     

این نشست ها توسط انجمن علوم سیاسی ایران و با حمایت 
مالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برگزار شده است.
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قبل از هر چیز بهتر اس��ت به این س��ؤال پاسخ داد که آیا اساساً توسعه با پیشرفت 
در ارتباط است یا نه و این که الگوی ایرانی اسامی پیشرفت بهره ای از بحث مورد نظر 

خواهد برد یا خیر؟ 
بین اخاق و توس��عه که هر کدام به حوزه خاصی از معرفت تعلق دارند، رابطه ای 
دوس��ویه برقرار اس��ت که یک سوی آن اخاق توسعه و سوی دیگر آن توسعه اخاق 
نام دارند. در باب اخاق توسعه می توان به بررسی دو دیدگاه پرداخت؛ چراکه ماجرای 
اخاق توس��عه از دهه 1940 تا کنون به دو پرانتز قابل تفکیک اس��ت: پرانتز نخس��ت 
دیدگاه تفکیک گرایانه و پرانتز دوم دیدگاهی رادیکال است که خواستار این است که با 
واردکردن اخاق، به مفهوم سازی جدیدی از توسعه دست یابد و تعریفی اخاق گرایانه 
از توسعه ارائه کند. در هر دو دیدگاه، دو انگاره را باید مورد بحث قرار داد: انگاره اول 
به دیدگاه تفکیکی متعلق است و انگاره ای است که مفهوم توسعه را به رشد اقتصادی، 
صنعتی ش��دن و مدرن سازی محدود می کند. رشد اقتصادی، صنعتی شدن و مدرن سازی 
همگی مجموعه ای از توصیف ها و تبیین های عینی )objective(، کمی و علمی هستند 
و فی نفس��ه نس��بتی با اخاق ندارند. البته این دیدگاه استداللی دارد و آن این است که 
اصوالً افرادی که به بحث اخاق توس��عه می پردازند، خواهان این هستند که از خوبی 
و بدی وضعیت توسعه یافتگی اقتصادی اطاعاتی کسب کنند. آن ها در پی این هستند 
که آیا وضعیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته خوب است یا خیر؟ در کشورهای 
توسعه نیافته چطور؟ این پرسش ها خود دلیل روشنی هستند مبنی بر این که توسعه ذاتًا 
به سمت اخاق سوگیری ندارد؛ چراکه اگر توسعه فی نفسه خوب بود، دیگر پرسش از 
خوبی یا بدی آن، بیهوده می نمود. این پرسش به انتخاب پارادایم ها در موضوع توسعه، 

کمک شایانی می کند. 
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اساس��اً نه در نظریه، نه درکاربس��ت نظریه و نه در وضعیت هایی که به عنوان برآمد 
)outcome( فرآیندهای توسعه هستند، بحث از اخاق یک بحث درونی نیست. بنابراین 
یک ارتباط درونی، ماهوی و مفهومی وجود ندارد و اگر چنین باشد نظریه های توسعه 
ذاتاً از مبنای ارزشی تهی یا عاری هستند و در نتیجه اخاق توسعه دیگر جایگاهی در 

مطالعات توسعه نخواهد داشت. 
دیدگاه دوم که آن را »پرانتز بس��ته« نام نهاده بودیم، کاربرد اصلی توس��عه به عنوان 
فراگیرترین مفهوم تغییر اس��ت که با توسعه ای که به انسان برمی گردد در ارتباط است؛ 
بنابرای��ن با بل��وغ موجود زنده و تحول آدمی که بنیانی ترین آن تحول وجودی اس��ت 
ارتب��اط دارد و اگر چنین باش��د امکان ندارد که فارغ از ارزش داوری باش��یم. بنابراین 
توس��عه اساس��اً، فی نفسه و ذاتاً با ارزش داوری همراه اس��ت و به این معنا است که در 
مطالعات معطوف به توسعه از اخاق توسعه گریزی نیست. بنابراین پرسش از اخاقی 
بودن یا نبودن توس��عه، متعلق به یک مس��أله مربوط به پژوهش های معطوف به توسعه 

است. 

چالش های توسعه 
درباره چالش های برخاسته از توسعه باید آن ها را به چالش های اولیه و چالش های 
غالب، به معضل ش��مال و جنوب، کشورهای توس��عه یافته و توسعه نیافته، کشورهای 
ثروتمن��د و فقی��ر و رابطه بین این دو تقس��یم کرد. در دهه 1940، فع��االن و منتقدان 
اجتماعی به نقد و تحلیل توسعه ای که از نظر آن ها توسعه استثماری و اقتصاد تقلیدی 
بود و در کش��ورهای جهان سوم مانند هند، آمریکای التین و آفریقا آغاز شد و در حال 
انجام بود، پرداختند و س��عی در برجسته کردن تجارب تلخی که در این کشورها رواج 
داشت کردند. مفهوم »توسعه کاذب« که در دهه 1940 وارد ادبیات توسعه شده است، 
خبر از این امر می دهد که اگر ما به برآمد نظر داش��ته باش��یم و این برآمد به هر روی 
برآمدی از فرآیندها و نظریه ها است، درنهایت آنچه می تواند آن را مورد نقد قرار دهد 
همان تجارب تلخی است که در جهان سوم در حال وقوع است. مباحثی از قبیل تضاد 
طبقات��ی، فقر، بی عدالتی، بی کاری، بی هویتی فرهنگی، مصرف زدگی و مباحث بس��یار 
مهمی مانند جنگ و مباحث مربوط به آن از این دس��ته به شمار می آیند. برگر در کتاب 
خود تحت عنوان »انباش��ته های قربانی« که در س��ال 1974 منتشر شد، به شکلی جدی 
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کارنامه توسعه در جهان سوم را کارنامه ای خون بار می داند که نه تنها نتوانست انسان را 
از وضعیت بد به وضعیتی خوب منتقل کند، بلکه وضعیتی ناگوار را بر وی تحمیل کرده 
اس��ت. درنهایت دو اقتصاددان برجسته به ویژه س��ن، پژوهش هایی در این زمینه انجام 
می دهند که تحلیلی از کارنامه های نظریه های مختلف، پارادایم های گوناگون توسعه از 
حیث برآمد و برون داد این نظریه ها و چالش جدی برای آوردن بدیل برای آن ها است. 
سرانجام در سال 1986 انتشار کتابی با عنوان »چهره های گرسنگی« به نتایج و پیامدهای 

مدل ها و نظریه های مختلف توسعه دامن می زند. 
 در این زمینه باید به نقش مهم کراکر و آثار خیره کننده وی در حوزه توسعه اشاره 
کرد. وی از س��ال 1985 تا کنون مقاالت و کتاب های گوناگونی در موضوع توس��عه به 
چاپ رسانده و در یکی از مقاالتی که در سال 1987 منتشر کرده است به خوبی ماجرای 

تلخ توسعه بشریت را بیان کرده است. 
 به نظر می رسد مسأله اصلی درباره چالش های برخاسته از توسعه را در قالب این 
س��ؤال که آیا توس��عه در جهان سوم تهدید اس��ت یا فرصت، می توان مطرح کرد. البته 
پاسخ دادن به این سؤال از نظر پژوهشی کار ساده ای است، اما نحوه و روش پاسخ دادن 
به آن قصه دیگری اس��ت. چالش های واردش��ده به ادبیات توسعه نیز تاشی در جهت 
پاس��خ به این س��ؤال بوده اند و ما 2 بُعد به آن اضافه می کنیم ک��ه در آثار 2008 کراکر 
نیز قابل مشاهده اس��ت. کراکر معتقد است در جهان توسعه یافته نیز چالش های بسیار 
جدی از قبیل احس��اس بی معنایی زندگی، الیناسیون، خودکشی و غیره وجود دارند که 
توجه روانشناس��ان اجتماعی و جامعه شناسان را به خود معطوف کرده اند و این عوامل 
نمی توانند به نظریه ها و کاربس��ت توسعه بی ربط باشند. ماجرای تلخ و شیرین توسعه 
هم س��طح و هم تجربه ای از تلخی و شیرینی ماجرای جهانی شدن است. اساساً توسعه 
را نمی توان بدون پدیده جهانی ش��دن تحلیل کرد، زیرا ما در روزگاری زندگی می کنیم 
که پدیده جهانی شدن اتفاق افتاده است. فرورفتن مرزها، تعامل جدی فرهنگ ها، تبدیل 
ش��هروند به نت وند، تعامل جدی آدم ها با یکدیگر و غیره همگی دال بر جهانی ش��دن 
هستند که در این پدیده نه رابطه علی برقرار است و نه همبستگی منطقی. جهانی شدن 
تصادفاً در دورانی مطرح شده است که پارادایم پست مدرنیزم حاکم است؛ پارادایمی که 
مبتنی بر کثرت گرایی اس��ت و درنتیجه چالش هایی جدی بر سر راه جهانی شدن که در 

پی یافتن یک دهکده واحد جهانی است ایجاد خواهد کرد. 
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 بنابراین اگر در فهم چالش های جدی توسعه، جهانی شدن را در نظر نگیریم دچار 
ساده انگاری ناشی از تفکر جزیره ای خواهیم شد. به همین دلیل است که هرگز نمی توان 
در بحث توسعه، کشوری مثل ایران را بدون جهانی شدن مطرح کرد. کسانی که در پی 
یافتن الگوی ایرانی اس��امی پیشرفت هس��تند، نمی توانند جهانی شدن را نادیده بگیرند 
و این بدین معنا اس��ت که تمامی معضات ناشی از جهانی شدن در بحث توسعه باید 

به دقت طرح شده و پاسخ داده شوند. 

مسأله اخالق در توسعه
 در بررسی بحث های مربوط به توسعه، آن ها را به سه دسته مواجهات خام، پخته 
و پخته تر تقس��یم بندی می کنم. گام نخس��ت را خام ترین نامیده ام که راه حل را در این 
می داند که نظریه پردازان و فعاالن توس��عه را، در حوزه های علم سیاست و فعالیت های 
سیاس��ی، به پندهای اخاقی یعنی اخاق در توسعه در خام ترین شکل آن دعوت کنیم 
که درنهایت می تواند حداقل مانع تهدید ش��ود. یعنی تهدیدبودن توس��عه را از طریق 
مجموعه ای از پندها و پیمان های اخاقی برطرف کنیم، مثل »فساد اخاقی یا اقتصادی«. 
این عمل، تقریری خام و خطرناک ولی در عین حال س��ودمند اس��ت. در همین زمینه 
می توان به این مثال اشاره کرد: در روزگار برده داری، واعظانی به کشتزارها می رفتند و 
به نصیحت مردم می پرداختند که حاصل آن تحریک کردن وجدان ثروتمندان، برده داران 

و آرامش اخروی برای قربانیان ساختارهای ناعادالنه بود. 
 به نظر می رس��د ممکن اس��ت ای��ن پند و پیمان ه��ای اخاقی نی��ز دارای چنین 
کارکردهایی باش��ند. این پیمان ها سودمند هم هس��تند؛ زیرا با ارائه چنین راه حل هایی، 
ناخودآگاه به س��مت نقد مس��أله می رویم و با س��ؤال اخاق چیست و رابطه اخاق با 
توسعه مواجه می شویم؛ این چنین باید در تعامل دوسویه اخاق و توسعه درنگ کنیم. 
وقتی در س��طوح کاربس��ت و نظریه، بحث پند و پیمان های اخاقی مطرح می ش��ود، 
مخاطبان ما، یعنی عالمان سیاست، پژوهشگران توسعه و فعاالن سیاست می توانند با ما 
همکاری کنند تا در نهایت به تأمل و رویکرد نقادانه ای در فهم تعامل دوس��ویه اخاق 
و توسعه برسیم. البته تقریر گفته شده دارای یک حسن است؛ یعنی این که ما را متوجه 
پیچیدگی مفهوم توسعه می کند و از ساده انگاری بازمی دارد. همچنین است رابطه آن با 
مفهوم اخاق؛ چنان چه اخاق را به عنوان یک گستره معرفتی، کوچک کنیم، در نهایت 
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برما خواهد ش��د. بنابراین رویکردی اس��ت خطرناک و تنها هنگامی که نقادانه باش��د 
می تواند مفید و کمک کننده باشد. 

تصورات ما از اخاق در سه گام قابل بررسی است: 
• در گام اول می توانیم دو تصور از اخاق داشته باشیم: 	

اخاق مجموعه ای از پند و پیمان ها است )تصور تأویلی نگر از اخاق(، که ( 1
متأسفانه در بسیاری از سازمان ها و نهادهای ایرانی رواج دارد؛ مبنی بر این که 
چنانچه تمام قوانین را تحت عنوان کد و منشور به دیوار نصب کنند، اخاق 

در همه امور رعایت خواهد شد. 
اخاق را به مثابه یک معرفت با علم پزش��کی مقایس��ه کنیم. تش��خیص، ( 2

پیشگیری و بهبود رفتار می تواند راهگشا باشد و اخاق را به صورتی عمیق 
و ژرف به توسعه مرتبط کند. 

حاصل تقریر نخست این است که ما از تصور تأویل نگر مأیوس شویم. 
• گام دوم، ارزیاب��ی اخاقی فرآیندها و ابزارهای توس��عه اس��ت؛ یعنی نوعی 	

ارزیابی و سنجش اخاقی از آن چه ما را به توسعه رهنمون می کند. حسن این 
گام در آن اس��ت که اخاق را با توسعه درگیر می کند و آن را صرفاً به عنوان 
مجموعه ای از پند و پیمان در نظر نمی گیرد. اما عیب آن در این است که به 

سطوح سیاست گذاری در توسعه نمی پردازد. 
مدیران دس��ت اندرکار توس��عه به دو گروه مدیران سیاست گذار و استراتژیست و 
مدیرانی که نقش مدیریت عملیاتی و اجرایی دارند تقس��یم می ش��وند؛ اما مشکل این 
دو گروه دو مس��أله است. مسأله مدیر اجرایی چگونه رفتن است و درنتیجه نقد راه ها 
ترسیم راه ها است. این دسته از مدیران، مشکل را با مانع یکی می کنند و در نهایت موانع 
در مقاب��ل اهداف قرار می گیرند. گام دوم یعن��ی »ارزیابی اخاقی فرآیندها و ابزارهای 
توسعه« مختص این دسته از مدیران است. اما نگاه رهبری به این شکل نیست؛ بلکه حل 

مسائل مربوط به هدف و این که به کجا می رویم را مدنظر قرار می دهند. 
• گام سوم، ارزیابی اخاقی اهداف توسعه است؛ یعنی این که فراتر از فرآیندها 	

و ابزارها به کجا برویم و هدف توس��عه چیس��ت؟ زیرا هدف به ما هویت 
می دهد و در نهایت ارزیابی هدف توس��عه به س��مت ارزیابی درونی توسعه 
گام برمی دارد. اخاق توسعه، برنامه گذار از تهدید در توسعه به فرصت در 
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توسعه اس��ت که »فرآیندها و ابزارها« و »اهداف« دو رکن اصلی آن هستند. 
اخاق جهانی نیز برنامه گذار از تهدید جهانی ش��دن به فرصت جهانی شدن 

است، که همین مسأله درنگ در توسعه را به میان می آورد. 
بازتعریف توسعه بر مبنای اخاق 

 در بازتعریف توس��عه، پیش��رفت و تحول مد نظر نیس��ت؛ اما از آن جاکه ماهیت 
توس��عه تحقق یافته قابل نقد است، بازسازی مفهوم جدیدی از توسعه برای ابهام زدایی 
ضروری است. گلت معتقد است اگر توسعه وارد مباحث اخاقی شود، بازسازی مفهوم 
توسعه امری شدنی است و چنانچه فیلسوفان به جد بتوانند نوعی فلسفه اخاق توسعه 
تدوین کنند و از طریق گفت و گوهای دوجانبه به دانش��مندان علم سیاست کمک کنند 
تا ارزیابی های اخاقی از توس��عه انجام گیرد، توس��عه بازتعریف خواهد شد و ماهیت 

تازه ای پیدا خواهد کرد. 
 ضرورت درک توس��عه یافته از مفهوم توس��عه در کتاب »علم  و توس��عه« بانچ، که 
برداش��تی تام از توسعه دارد، بی گفت وگو پیدا اس��ت؛ چراکه باید از تعریف های خام 
توسعه به تعریف های جامع تر و فربه تری برسیم. بانچ مفهوم توسعه را دارای سه ویژگی 
می داند: »اصیل«، »پایدار« و »فراگیر«؛ تا بتواند در برابر توسعه های کاذبی که گفته شد، 
اصالت و فراگیری داشته باشد. با این فراگیری می توان از مفهوم سنتی توسعه که همان 
توس��عه اقتصادی و صنعتی است فراتر رفت و توسعه را در ابعاد مختلف تعریف کرد. 
او همچنین با این مفهوم می تواند تصور تأویل نگری در توسعه را نشان دهد؛ چنانچه با 
آوردن مباحثی مثل »توسعه  و محیط زیست جهانی، توسعه و هویت فرهنگی، توسعه و 
جهانی شدن«، توسعه ای را معرفی می کند که خواست صورت بندی و تدوین آن را دارد. 
البته نباید فراموش کرد که برای این کار نخس��ت، کمینه ای از توسعه یافتگی می خواهد 
تا با تعریف مفهومی فراگیر بتواند توسعه فرهنگی، زیست محیطی و دیگر توسعه ها را 

شامل شود. 
از طرف دیگر، هایر به طرح توس��عه اس��توار بر اخاق می پردازد که از گام دوم و 
س��وم یک گام جلوتر است. در تحلیل وی، اهداف، خود روی مبانی استوار می شوند؛ 
بدین ترتیب نقد مبانی هم اهمیت پیدا می کند. پس هر مدلی برای توسعه در نظر گرفته 
 ش��ود، جز آن که دارای input, process, outcome, output اس��ت، مبانی ای دارد که 
سیس��تم را ایجاد می کند. این مبانی می توانند فلس��فی و هستی شناختی، انسان شناختی 
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یا معرفت ش��اختی باشند. توسعه اس��توار بر اخاق با مبانی مدل های موجود از توسعه 
چالش می کند و بدیلی ارائه می کند تا با آن بتوان توسعه را بر مبانی جدیدتری استوار 

کرد. 
درنگ بر مفهوم توسعه و اخاق، که با رویکرد اخاقی در توسعه پیدا شده است، 
به مطالعات تازه ای در ادبیات توسعه منجر شده است. از جمله، سن در یکی از آثارش، 
که در ایران با عنوان »توسعه به مثابه  آزادی« ترجمه و منتشر شده است، در تاش است 
تا به مفهوم سازی جدیدی از توسعه دست یابد که دو فایده دارد؛ نخست برای عالمان 
سیاست که از توسعه سخن می گویند و دیگر برای فیلسوفان اخاق که از اخاق سخن 

می گویند:
اوالً بدیلی بر نظریه های رایج توس��عه مانند نظریه های رفاه گرا اس��ت. ثانیاً اگر در 
گام دوم )ارزیابی اخاقی فرآیندها و ابزارها( س��عی ب��ر آن بود که از نظریه های دینی 
اخاق و نظریه های نتیجه گرای اخاق اس��تفاده نش��ود و با مبانی اخاقی وظیفه گرای 
کانتی، فرآیندها و ابزارهای توسعه را اخاقی کنیم و بر ترازوی اخاقی بگذاریم، سن 
توانسته است از بدیلی سخن گوید که با آن توسعه بر اخاق نتیجه گرا استوار است. او 
با مددگرفتن از نظریه های مکاتب اخاقی نتیجه گرا توانست به چنین نظریه پردازی ای 

بپردازد. 
اکنون پرسش این است که عبور از اخاق وظیفه گرای کانتی به اخاق نتیجه گرای 
غیرکانتی چه س��ودی دارد؟ در پاس��خ باید گفت کمترین سودش این است که اخاق 
توس��عه را از ع��رش انتزاع به ف��رش عمل می آورد. در اخاق کاربردی ما همیش��ه به 
نظریه هایی نیاز داریم که بتوانند از طریق نتیجه گرایی قابل س��نجش کمی باش��ند و به 
همان ش��کل که در علوم، ابطال پذیری تجربی است، در اخاق هم نوعی ابطال پذیری 
را پیش آورد و در نهایت بتواند برای دانشمندان علم سیاست امکانی فراهم آورد تا از 

توسعه ای که مختص زندگی روزمره  بشر است سخن بگویند. 
رشد اقتصادی، بر مبنای پژوهش های سن، دیگر تعریف توسعه نیست؛ بلکه پاسخی 
قابل نقد برای توس��عه است. او تعریف توسعه را از تأویل نگری خارج کرد و تعریفی 
فراگیر از آن ارائه داد که منجر به طرح نظریه های فراوان دیگری شده است. این نظریات 
در کتاب کراکر که در س��ال 2008 منتشر شد، با رویکرد جهانی شدن به توسعه  جهانی 
مطرح ش��ده اند که می توانند مفهوم توسعه و اخاق را عمیق تر کنند. دعوت به توسعه، 
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دعوت به تغییر و تحول است. البته این جا پرسش هایی اساسی پیش می آید، زیرا توسعه 
فراگیرترین گونه تحول است؛ پرسش هایی از این دست  که: 

تحول چه کسی یا چه نهادی؟ 	 
تحول ذاتی است یا عرضی؟ 	 
تحول به کجا؟ تحول چگونه؟ و غیره. 	 

تمرکز بر هر کدام از این پرسش ها انسان را چنان با مفهوم توسعه درگیر می کند که 
مجبور به مفهوم سازی جدیدی از توسعه می شود. در پاسخ به این پرسش که تحول و 
توس��عه چه کسانی منظور است، مفاهیمی از قبیل توسعه فردی، توسعه محلی، توسعه 
ملی، توسعه منطقه ای، توسعه جهانی و غیره مد نظر هستند که موجب پیدایش حداقل 

پنج الیه در توسعه می شوند و دو سؤال جدی پیش می آورند:
	 نخست آن که بتوانیم رابطه دیالکتیکی میان پنج الیه تحول و توسعه را به گونه ای

علم��ی و با روش شناس��ی و چهارچ��وب نظری که در علوم انس��انی رواج دارد، 
توصیف و تبیین کنیم. البته چنین کاری س��اده نیس��ت زیرا ریش��ه در گستره های 
مختلف معرفتی دارد و نمی توان تنها از طریق علوم سیاسی و جامعه شناسی به آن 

پاسخ گفت؛ بلکه امری کامًا میان رشته ای است. 
	 دومین سؤال ناظر بر سازگاری این پنج الیه است؛ چراکه نمی توان برای کشوری

الگوی پیش��رفتی تدوین کرد که با تحول وجودی آدم ها منافات داش��ته باشد. این 
پدیده در اخاق به »فرمان لغو« معروف اس��ت و در نهایت لغو خواهد ش��د. در 
س��طح جهانی هم به همین شکل است و همه مدل ها و نظریه های توسعه ناگزیر 

از این سازگاری است. 
پس از این، پرسش نخست از تحوِل چه کس یا کدام نهاد، ما را به پرسش دوم که 
همان پرس��ش از ذاتی و عرضی بودن توسعه است، رهنمون می شود. باید توجه داشت 
که پرسش های دیگری هم نهاد با این پرسش دوم پیش روی ما است، از این دست که آیا 
توسعه الیه فردی دارد؟ توسعه به چه معنا است؟ آیا به معنی تغییر در تعینات تاریخی 
است یا تغییر در تعینات اجتماعی؟ آیا توسعه فردی به معنای سامت است یا سرآمدی 
و تکامل؟ آیا تغییری رو به جلو در س��ازمان روانی، عواطف و هیجانات بشر است؟ آیا 

توسعه جهانی است؟ آیا در انسان یک ساحت دیگر و ژرف تر هم وجود دارد؟ 
اگر با کسانی که توسعه را در همین چند الیه می بینند هم نظر و هم زبان باشیم، پس 
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توسعه همین است و الغیر. این ها همگی عرضی هستند. ولی این گونه نیست، زیرا این 
الیه ها از ویژگی های خود انس��ان است درحالی که توس��عه دارای معانی ژرف تری در 

ساحت وجودی انسان است. 
تح��ول وجودی، زیربنایی ترین تحول اس��ت، بنابراین هیچ یک از نظریه های توس��عه 
نمی توانند نس��بت به آن بی طرف باش��ند و این همان چیزی اس��ت که در دهه های اخیر 
متخصصان اخاق در غرب س��عی کردند آن را به اثبات برسانند: توسعه نمی تواند نسبت 
به قابلیت ها و توانایی ها و ساحت وجودی انسان ها بی تفاوت باشد. این الیه ها همگی در 
رابطه با تعینات فردی است که بحث اکثریت فیلسوفان قاره است؛ زیرا اساساً مشکل اصلی 
فیلس��وفان، بحث اصالت و ساحت وجودی انسان اس��ت و هرچه با آن در تعارض باشد 
برای ما مسأله ای جدی است؛ از جمله اخاق توسعه که نزد فیلسوفان قاره  رشد یافته است. 
داستان اصلی توسعه در این بحث، توسعه و الیناسیون، توسعه و خودباختگی انسان 
و توسعه و اصالت وجودی انسان در مقابل الیناسیون است. به نظر می رسد چالش هایی 
که در علم اخاق و توس��عه ش��کل گرفته اند، علم اخاق را از فلسفه  اخاق به اخاق 
کاربردی کش��انده اس��ت و باعث ش��ده  درنگی در مکاتب و نظریه های سنت غربی و 
اسامی شکل بگیرد. با درنگ در نظریه های اخاقی، راه برای تحول توسعه و پیشرفت، 
باز و رابطه بین تکامل و تحول وجودی انس��ان بررس��ی می شود. در این راستا باید به 

ظرفیت فلسفه اصالت وجود در حکمت متعالیه و فلسفه فارابی بپردازیم. 
از عواملی که موجب ش��کل گیری اخاق معطوف به حقوق ش��د، اخاق توسعه 
است که در نهایت با رابطه توسعه و قابلیت ها و توانایی های فرد درگیر می شود و همین 
قابلیت ها در نهایت می تواند اخاق معطوف به حقوق بش��ر را احیا کند. اگر ما اخاق 
را مسئولیت پذیری فردی یا گروهی در قبال حقوق ارتباطی در یک محیط 360 درجه 
بدانیم، خواهیم دید که این مفهوم توسعه یافته از اخاق می تواند همه  مکاتب اخاقی در 
دنیای غرب را فراگیرد و به این پرسش که کنشگر فرد است یا گروه اجتماعی، سازمان 

است یا کشور یا یک نهاده فراملی، پاسخ دهد. 
در این زمینه بهتر است به یک منبع مهم و در عین حال ناشناخته در تمدن خود به 
نام »رس��اله الحقوق« که به امام س��جاد منسوب است، اشاره کنیم که در آن یک الگوی 
زیست اخاقی طرح شده است که حقوق را توانایی ها و دارایی های انسان از آن جهت 

که انسان است تعریف می کند. 
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 پرسش  و پاسخ 
• پرس��ش: از خاستگاه علم سیاست، س��ه نوع رابطه بین اخاق و توسعه می توان 	

متصور شد:
1. رابطه  نخس��ت به این موضوع می پردازد که ما یک اخاق توسعه داریم و توسعه یک 
اخاق ویژه دارد. همان گونه که سیاست هم به یک معنا دارای اخاق ویژه ای است و 
این همان اخاقی است که بنیان گذار آن ماکیاولی است و با اخاقی که ما آن را اخاقی 
می دانیم - یعنی الزامات پیشبرد سیاست و اخاق سیاسی و گاه اخاق انسانی، دینی، 
اجتماعی و غیره - متعارض اس��ت. به عبارت دیگر هر آنچه به پیش برد امر سیاس��ی 
کمک کند، اخاق سیاسی است و خاستگاهش سکوالر، دنیوی، و کارکردگرا است. آیا 

ما اخاق توسعه، به این معنا، داریم و می شود آن را متصور شد یا خیر؟ 
2. رابطه دوم به این معنی اس��ت که آیا باید اخاق را با توسعه سازگار کرد؟ یعنی 
اخاق را تغییر بدهیم تا مانع توسعه نشود؟ مثًا از دین خوانشی ارائه بدهیم که 

مانع پیشرفت نشود؟ 
3. مدل سوم که ظاهراً در کشور و الگوی ذهنی ما بیشتر مقبول است این است که 
توسعه ای ایجاد کنیم که با قواره های اخاقی ما سازگار باشد و خوانش ما را از 

توسعه تغییر بدهد. 
اگر این 3 الگو و مدل، مبنای توسعه  اخاقی قرار بگیرند، آیا می توانند مبنایی برای 
تغییر مدل ایرانی اس��امی باش��ند؟ آیا این دسته بندی درس��ت است؟ آیا قابلیت 

تفکیک دارند و اگر نه، کدام یک از آن ها راهگشا است؟ 

دکتر قراملکی 
اخاق توس��عه در غرب و جهان توس��عه یافته از نوع مدل س��وم اس��ت؛ اخاق را 
ترازوی��ی قرار می دهند و نظریات توس��عه را بر آن می گذارند. م��ا در این جا از ارزیابی 
اخاقی صحبت می کنیم؛ ولی کسانی که در این ادبیات وارد می شوند، موانعی می بینند که 
به مدل اول و دوم برمی گردد و برخی نیز ناشی از چالش واقع گرایی سیاست و نسبی بودن 
اخاق اس��ت. توسعه همچون دیگر عناصر عالم سیاست، واقع گرایی دارد؛ بنابراین نباید 
در ترازو گذاشته شود و اگر یک عنصر ایدئولوژیک با این مدل تعارض پیدا کند یا باید 
آن را تغییر داد یا روش��ن کرد. بسیاری از روشنفکران جهان سوم هم بر این عقیده اند که 
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ش��ما، یعنی »جهان غرب و توس��عه یافته«، مدل خاصی از توس��عه را با خود آورده اید و 
می خواهید تمام عناصر فرهنگ ما را در خدمت آن قرار داده، نفی کنید یا تغییر دهید. 

کنفوس��یوس معتقد است اگر واژه ها س��امان یابند، شهر نیز سامان می یابد. مشکل 
ما تعریف واژه ها اس��ت؛ به وی��ژه واژه اخاق که گاهی با آداب معادل می ش��ود. فقها 
در قدیم یک احکام القضا داش��تند و یک آداب القضا، امروزه آداب القضا با اخاق القضا 
درآمیخته ان��د. اهالی هر حرف��ه ای رفتار ویژه آن را دارند که گاه��ی به این امر اخاق 
حرفه ای می گویند. اما در بحث اخاق و توس��عه، منظور این نیس��ت. اساساً ماکیاولی 
معتقد است فعاالن عرصه سیاست را آدابی است، اما اخاق مدنظر او بر خاف اخاق 
ما هنجاری نیس��ت. اخاق ما در توسعه، هنجاری است به همین دلیل کراکر می گوید: 

»ارزیابی هنجاری اخاقی با آداب رایج کاری ندارد«.
آیا مناب��ع اخاق کاربردی در حوزه خارجی، درونی )internal( اس��ت یا بیرونی 

)external(؟ سه مکتب در این باره وجود دارد: 
مکتب اول internalism که معتقد است اگر هنجارهای درونی حرفه سامان یابند، 

اخاق نیز حرفه ای می شود. 
مکتب دوم externalism اس��ت که معتقد است حرفه و آداب هر یک مسیر خود 
را می روند؛ اما انس��انی بودن مورد نظر اس��ت. اخاقی بودن به معنای انسانی بودن است 
که منابع بیرونی می طلبد و آن اخاق است. البته مشکل این جا است که اخاق توسعه، 
دوگانگی ندارد و هرگونه دوگانگی در اخاق توس��عه می تواند بحث را ناکارآمد کند. 

زیرا یک رابطه دیالکتیکی بین اخاق و توسعه برقرار است. 
مکتب سوم، مجموعه ای از مدل های تلفیقی است که درون گرایی و برون گرایی در 
اخاق را مدنظر دارند. آن ها می پرسند با نسبی بودن اخاق چه کنیم؟ اگر اخاق نسبی 

باشد دیگر ترازویی برای توسعه جهانی نخواهد بود. 
 فراتر از قضیه فلس��فی این که اخاق را نس��بی یا مطلق ببینیم، باید بگوییم اخاق 
جهان شمول است: »اخاق جهانی«. پس برای توسعه می توان یک ترازوی جهان شمول 
داشت. این جهان شمولی را هم با نظریات فلسفی طبیعت گرایانه و هم اعتبارگرایی در 
اخ��اق می توان تأمین کرد. اخاق معطوف ب��ه حقوق را نیز می توان به کار گرفت که 
ش��اخصی برای ارزیابی افراد و فرآیندها در توسعه است. برای مدل سوم مبانی فلسفی 

قابل دفاعی وجود دارد. 
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• پرسش: نکته اول این که آیا بهتر نیست مفهوم توسعه در یک چهارچوب تئوریک 	
مثل جهانی شدن یا پسامدرنیته تعریف شود؟ نکته دوم این که در طول تاریخ، تمام 
نظریه های سیاسی از لیبرال دموکراسی تا فاشیسم، همگی مدعی اخاق بوده اند که 
یک مشکل بزرگ است. اما درباره توسعه، اخاق گرایش شدیدی به مطلق گرایی 
دارد و چهارچوب هایی را تعیین می کند که سلس��له مراتبی است و دست انسان را 
می بندد واگر اخاق را فضیلت گونه تعریف کنیم، در راه توس��عه به مشکل بزرگی 
برمی خوریم. به نظر ش��ما اگر بخواهیم از مکتب انتقادی هابرماس و بحث س��پهر 
عمومی یا از نگاه پس��ت مدرن ها، اخاق را یک روایت برس��اخته در چهارچوب 
کثرت گرایی بدانیم و اخاق را در کنار توس��عه و مسائل اجتماعی که بسیار سیال 
است به جای اخاقی که شدیداً فضیلت محور است قرار بدهیم، کار درستی است؟ 

دکتر قراملکی 
نخست مفهوم توسعه باید به خوبی معنا شود. بنده شخصاً به پسا پست مدرنیته تمایل 
دارم. البته منطقاً س��وال شما درست است. باید گفت ما یک مشکل داریم و یک مسأله 
کاذب که ذهن ها را به خود مشغول می کند. جیمز کالینز که پژوهشگر مطالعات سازمانی 
است کشف کرد خیلی از عواملی که موجب ورشکستگی شرکت ها شده است درگیری 
آن ها با مسأله کاذبی است که به صورت »یا« مطرح شده است، مثل »مسئولیت اخاقی یا 
سود« و »تحول یا ثبات«. وی به این نتیجه رسید که هر شرکتی با هر جوابی که انتخاب 
کرده اس��ت، ورشکست شده است. به همین دلیل نام این قضیه را »طناب پوسیده ی  یا« 
گذاش��ت. من معتقدم مطلق یا نسبی بودن اخاق، همان »طناب پوسیده ی یا« است. من 
تنها صورت مس��أله را تغییر می دهم. ماصدرا نیز در پی پاس��خ به این پرس��ش بود که 
وجود واحد اس��ت یا کثیر و در نهایت با هوش��مندی متوجه شد که سؤال غلط است و 
وجود، وحدت در عین کثرت است. اخاق، بین مطلق و نسبی است و منطق حاکم بر 
آن منطق صفر و یک نیس��ت. منطقی که در اخاق کاربرد دارد چندارزشی است. وقتی 
صحبت از رفتار جهانی می کنیم، در آن با اصل حریم خصوصی مواجه می شویم. بنابراین 
گویی مطلق نگاه کردیم؛ ولی کافی است به لحاظ مصداقی مصادیق این حریم را طلب 
کنیم، آن گاه فوراً نس��بی می شود. حریم خصوصی در همه کشورها یکی است؛ اما دامنه 
آن متفاوت است. مشکل این جا است که ما بیش از اندازه در اخاق ساده انگار شده ایم و 
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از ظرفیت ها و پتانسیل های معرفتی به نام علم اخاق کاربردی غافل شده ایم. 
این که در اخاق توس��عه، کدام نظ��ام اخاقی را قبول دارید مهم اس��ت. می توان به 
ش��کل جهانی، رفتار الگومند جهانی داشت که چون جهانی است، برای توسعه می تواند 
یک ش��اخص باش��د. اما درعین حال این امر جهانی وقتی که از اصل به محتوای مصداقی 
وارد می ش��ود به فرهنگ وابسته می شود. نکته بعدی این است که ما ناتوانی های تکنیکال 
و ناتوانی های تکنولوژیک خود را در گشودن مباحث اخاقی نباید به حساب فقر معرفت 
اخاق��ی بگذاری��م. هر نظام اخاقی در خود تعارضات اخاقی نیز دارد و ما همیش��ه در 
عرصه عمل با ناس��ازگاری اخاق��ی دوراهی اخاق روبه رو هس��تیم که هر یک راه حل 
تکنیکی و تکنولوژیک خاص خود را دارند. در نتیجه نباید فضیلت را نادیده بگیریم و دفع 
افسد به فاسد کنیم. اگر در این راستا توانایی پیدا کنیم دیگر نیازی نیست که به نسبی بودن 
اخاق توجه کنیم. بنده با توجه به تجاربی که در این زمینه داشته ام، به نظرم می توان گفت 
که با مدل Right oriented ethics می توان معضات اخاقی را حل و توانایی های الزم 

را برای حل ناسازگاری و دوراهی ها به دست آورد و هزینه های اخاقی را حداقل کرد.
 
• پرس��ش: امکانش هست با مثالی بفرمایید که تعارضات اخاقی چگونه قابل حل 	

هستند؟ زیرا چه در فلسفه اخاق پراگماتیستی و چه کانتی، تعارضاتی در زندگی 
واقعی و عملی ما ایجاد می شوند؛ ولی وقتی در سطح کان بحث توسعه را مطرح 
می کنیم با دوگانگی اخاقی مواجه می ش��ویم. این فلس��فه اخاقی که می گویید 

چگونه می تواند معضات را در بحث توسعه و زندگی روزمره افراد حل کند؟ 

دکتر قراملکی 
 ما یک اخاق فلس��فی نظری داریم که انتزاعی و عرش نش��ین است و یک اخاق 
کاربردی داریم که با مسائل روزمره ما در سطح خرد و کان درگیر است. البته این دو 
امروز دو دانش مجزا هس��تند. دوراهی اخاقی در فلسفه اخاق یک سرنوشت دارد و 
در حوزه  اخاق کاربردی سرنوشتی دیگر. دوراهی اخاقی موقعیتی است که یک فرد 
ی��ا گروه اجتماعی در آن قرار می گیرد و دو راه پیش رو دارد که هر دو غیراخاقی اند. 
به همین دلیل روش س��نتی، دفع افسد به فاسد را انتخاب می کند تا با سود و زیان، راه 
کم هزینه تر را انتخاب کند. البته این ش��یوه مورد نقد اس��ت؛ راه سوم ندارد یا در 99/9 
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درصد موارد ما آن را نمی بینیم. البته دو ش��رط دارد؛ یکی این که راه س��وم محال باشد 
یا این که به سنجش عینی و کّمی، هزینه  یکی از دیگری باالتر باشد. نه در سطح کان 
و نه در س��طح خرد راه سوم را نمی بینیم و اصًا محاسبه نمی کنیم. باید گفت که رشد 
تکنولوژیک پزشکی مرهون همین راه سوم بوده است و بخش بزرگی از پیشرفت بسته 
به راه سوم است. در دوراهی اخاقی وقتی می توان هزینه کرد که سنجش کّمی وجود 
داش��ته باشد. گاهی به جای س��نجش کّمی به ویژه در سطح توسعه  کان، ارزش داوری 
وابس��ته به فرهنگ می کنیم. راه جدید، راه جس��ت وجو از راه های سوم است که هزینه 
اخاقی ندارد. اخاق توس��عه از جنس اخاق فلس��فی نیس��ت، بلکه از جنس اخاق 
کاربردی است و کاربردی هم صرفاً به معنای آموختن و دانستن نیست بلکه ورزیدگی 
هم هست. متأسفانه در کشور ما اخاق کاربردی در هیچ حوزه ای کاربرد نداشته است. 

• پرس��ش: از صحبت های ش��ما چنین برداشت شد که اخاق مد نظر شما اخاقی 	
اس��ت که با عقانیت سازگار است، اخاق الزم االجرا است چون معقول است نه 
به این دلیل که ما را به آن نصیحت کرده اند. آیا یکی از مفروضات اصلی شما این 

است که اخاق را یک اخاق کاربردی معقول یا کانتی ببینیم؟ 

دکتر قراملکی 
فارابی در کتاب فصول منتزعه، 3 شهروند را در مدینه مثال زده است که در 3 مدل 
می توانند کار خوب انجام بدهند: »انسان عفیف«، »ضابط بنفسه« و »انسان فاضل«. انسان 
عفی��ف، فردی اخاقی اس��ت که به الزام بیرونی کار خ��وب می کند و از کار بد دوری 
م��ی ورزد )ب��ه دلیل ترس از پلیس و جریمه از چراغ قرم��ز عبور نمی کند(. فرد ضابط 
بنفسه، به دلیل الزام درونی که گویی وجدان او است و به تعبیر اریک فروم قدرت گرا 
اس��ت، برخاف خواست درونی خود از کار بد می پرهیزد، مثًا رشوه نمی گیرد. انسان 
فاض��ل، ب��ه کار خوب پایبند اس��ت و دوری از کار بد در درون او می جوش��د، که نه 
بیرونی اس��ت و نه الزامی، بلکه خودانگیخته اس��ت و بن مایه های آن به تعبیر زکریای 
رازی خردپذیری و فرمان عقل است. به اعتقاد فارابی گروه دوم مستحق پاداش هستند؛ 
زیرا دو جهاد انجام می دهند: یکی کار خوب و دیگری دوری از کار بد. گروه سوم نیز 
مس��تحق مدیریت و سیاست مداری هس��تند زیرا تنها از این طریق است که فرد به طور 
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پیش بینی پذیری اخاقی می شود. 

• پرس��ش: آیا ممزوج ش��دن اخاق و توسعه، توس��عه ای که پایه  آن اخاق باشد، 	
پیش��رفت بومی کشور را ایجاد می کند؟ اساساً پیش��رفت چیست و چه ربطی به 

توسعه دارد؟ 

دکتر قراملکی 
بش��ر امروز کثرت گرا است. به لحاظ روش شناسی، اخاق معطوف به حقوق قابل 
استفاده است. در ادبیات توسعه چالش های زیادی در حوزه مبانی توسعه شکل گرفت 
اس��ت که موجب کثرت گرایی در باطن و تعریف ها که همان پیشرفت است و ظاهر و 
اس��م ها که توسعه را پدید آورده است، ش��ده است. ممکن است سؤال کنید توسعه ای 
که نامش را پیش��رفت گذاشته اید چیست؟ توس��عه لزوماً کیفی نیست؛ اما کمی است. 
پیشرفت هم کیفی است و در آن نوعی تکامل وجود دارد. توسعه لزوماً تکاملی نیست. 
برای تأمین و تکامل، واژه  پیش��رفت کافی اس��ت. تحول وجودی انس��ان ها در جهت 
تکامل قابلیت هایش��ان در این جا مدنظر بود. اخاق فیلسوفان مشایی، اخاق ملکوتی 
است که بر نفس انسان وارد می شود، اما برای فیلسوفان صدرایی رشد وجودی انسان 
مدنظر اس��ت و آدمی که اخاقی است انسان تر است. ماصدرا فرق آدم عالم و جاهل 
را در این می داند که انس��انی که عالم تر اس��ت انس��ان تر اس��ت. اگر تحول و اصالت 
وجودی را نادیده بگیریم یک نوع توسعه داریم و اگر توسعه ای بخواهیم که این تحول 
وجودی را به رس��میت بشناسد، واژه پیشرفت را به کار می بریم. در نهایت باید به نظر 
کنفوسیوس برگردم که گفت اگر واژه ها سامان یابند شهر سامان می یابد. پس بهتر است 

در به کاربردن واژه ها نهایت دقت را اعمال کنیم. 
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 مطالع��ه  تاریخ اقتص��اد، به قول داگاس نورث، داس��تان بی پای��ان مال آوری از 
محاسبات اشتباه است که در جوامع گوناگون منجر به قحطی ها، گرسنگی ها، جنگ ها، 
رکود اقتصادی و غیره شده است. مسأله پیش رو این است که برای رهیدن از این مسیر 
چ��ه باید کرد؟ و اصوالً چه می توان کرد؟ میش��ل فوکو در نامه ای که به مرحوم مهدی 
بازرگان در س��ال 1357 نوشته بود اشاره می کند که »عدالت و بی عدالتی نقطه حساس 
هر انقابی اس��ت و آن جایی اس��ت که انقاب ها به خاطر آن پدید می آیند و اغلب راه 

خود را گم می کنند و از بین می روند.«
اکنون چگونه می توان ارزش اساس��ی و غیرقابل خدش��ه عدال��ت را همواره پاس 
داش��ت؟ وقتی آرای صاحب نظران اقتصاد و پیش��گامان مکات��ب اقتصادی مختلف را 
می خوانیم متوجه این نکته می شویم که عموماً هدف از گسترش علم اقتصاد و تفکیک 
آن از علوم اجتماعی را بهبود قابلیت های علم اقتصاد در رفع فقر و نابرابری و گسترش 
رفاه دانسته اند. اگرچه به مرور رویکرد غالب در آموزه های اقتصاد توجه خود را از این 
هدف گیری به سمت بهره وری، بهبود کارآیی، افزایش درآمد و تولید ثروت منتقل کرد، 
در توجیه این تغییر فاز، تئوری اس��ب ها و گنجش��ک ها را مطرح می کنند که از کانال 
تولید ثروت می توان توزیع ثروت هم داشت که نگرشی غیرانسانی به این پدیده است. 
در میانه رش��د و نمو علم اقتصاد، وقتی اقتصاد توس��عه به عنوان یکی از شاخه های 
علم اقتصاد ش��کل گرفت، هدف گذاری خود را بهبود توأمان تولید و توزیع دانس��ت. 
مرور نظرات پیش��گامان توس��عه نش��انگر آن است که دس��تور کار این علم، برآوردن 
نیازهای اساسی نوع بشر، مبارزه با فقر و نابرابری های ناموجه بوده است و حتی برخی 
از متخصصان حوزه اقتصاد توس��عه، مخاطبان را پرهیز می دادند که مراقب یک تهدید 
دائمی باشید و آن این که علم اقتصاد به عنوان ابزاری برای دفاع از منافع یک طبقه  خاص 
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تلقی نشود. برای تبیین بیشتر موضوع، سؤاالت اساسی اقتصاد را با هم مرور می کنیم: 
1. اولین س��ؤال اساسی که اقتصاد می خواهد به آن پاسخ دهد این است که عوامل 
تولید چگونه باید به محصوالت تخصیص داده ش��وند؟ پاسخ به این سؤال، مقدار هر 
محصول و تکنیکی را که در نحوه  ترکیب عوامل تولید انعکاس می یابد تعیین می کند. 
2. دومین س��ؤال این اس��ت که محصوالت تولید شده چگونه باید بین شهروندان 

مختلف توزیع شوند؟ 
در آموزه های نئوکاس��یک اقتصاد، تاش��ی ناکام صورت گرفته است تا دو سؤال 
باال جداگانه پاس��خ داده ش��وند، به طوری که ب��ه این دو در دو مرحله پاس��خ دهند. با 
مرور مباحث و تجارب اقتصادی خواهیم دانس��ت این تاش که در یک مرحله سؤال 
می شود »چه چیز تولید کنیم؟« و در گام بعدی به مسأله توزیع پرداخته می شود، همواره 
ناکام بوده اس��ت. در اقتصاد سیاس��ی ایران هم شنیده ش��ده است که عده ای می گفتند 
اجازه بدهید کیک اقتصادی بزرگ ش��ود و سپس درباره تقسیم آن بحث کنیم. جدایی 
موضوعات تولید از توزیع به شکس��ت انجامیده اس��ت. درب��اره این موضوع، طرحی 
پژوهش��ی برای مجمع تشخیص مصلحت انجام داده شد که لزوم ماحظات مربوط به 
عدالت را در نظام تصمیم گیری کش��ور در بر می گیرد. وقتی می گویند »کیک را بزرگ 
کنیم«، این کیک اقتصادی ممکن اس��ت شامل بسته های گوناگونی باشد؛ ممکن است 
سیاس��ت گذار کیک الف را تولید و بزرگ کند اما مصرف کننده که ش��هروند آن جامعه 

است تمایل به کیک شماره 2 و 3 داشته باشید. 
برای پاس��خ به سؤال دوم که محصوالت چگونه باید بین شهروندان توزیع شوند، 
تابعی ارزشی الزم است که شقوق مختلف را ارزیابی کند. شما می توانید بسته )پکیج( 
الف را تولید و توزیع کنید و بس��ته ب و ج و الی آخر؛ اما این تابع رفاه ارزش��ی است 
که مشخص می کند کدام یک از این ها باید تولید شوند. برای این کار باید تئوری عدالت 
برگزیده داشت و در آن متغیر کانونی مورد نظر و مهم خود را جا داد )این مهم در جای 

خود نیازمند توضیح است(. 
مثالی که آمارتیا س��ن در این باره می زند چنین اس��ت: یک نفر را با نی لبکی در نظر 
بگیرید که س��ه کودک زیر 10 سال نزد اویند. یکی از این کودکان مالک نی لبک است، 
دومی می تواند با آن خوش بنوازد و سومی در اوضاع روحی و روانی بسیار بدی به سر 
می برد که اگر به وی بی توجهی شود ممکن است اقدامات پرخطری انجام دهد؛ حال او 
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نی لبک را به کدام یک از این کودکان بدهد؟ اگر به مالک نی لبک بدهید گویی دانس��ته 
یا نادانسته، نظریه  استحقاق رابرت نوزیک را اعمال کرده اید، اگر به دومی بدهید دیدگاه 
یوتیلیتارین ها )مطلوب گرایان( و اگر به سومی بدهید نگاه رالز را مبنا قرار داده اید؛ زیرا 

به نفع بیچاره ترین اعضای جامعه اقدام کرده اید. 
این مطلب گویای آن است که نیازمند تئوری عدالت هستیم و هر کدام از تئوری های 
عدالت جامعه را به سمت و سویی خواهند برد. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد 
این اس��ت که بی توجهی به مباحث مربوط به عدالت و تاش برای جدایی امر توزیع 
از تولید و اصطاحاً تجویز توزیع های نابرابر می تواند انعکاس سیاس��تی مخاطره آمیز، 
گس��ترش حاشیه ها، اقدام علیه متن، به تأخیرافتادن اصاحات و معکوس کردن آن ها را 

در پی داشته باشد. 

ما و مسأله توسعه 
 اکن��ون نکته درخور توجه این اس��ت که در جامعه خودمان باید از چه مس��یری 
آغاز کنیم؟ فصل مش��ترک تعاریف گوناگون توس��عه، جایگزین کردن رفاه به جای فقر 
اس��ت. یعنی قرار اس��ت بعد از توسعه و پیشرفت چه در سطوح خرد و چه در سطوح 
کان، فقر را به بایگانی بس��پریم و رفاه را گسترش دهیم؛ نابرابری های ناموجه را کنار 
بگذاریم و نابرابری های موجه را تأیید و تجویز کنیم؛ آگاهی و مهارت را به جای نادانی 
بگذاریم تا وابستگی و نداشتن سهمی از دانش فنی برچیده شود و استقال و پیشتازی 
در علوم فراگیر ش��ود. این اهداف که در تعاریف گوناگون از توس��عه نمایان می شوند، 
نیازمند یک سلس��له اصول اولیه و زیرساخت های مناسب نهادی هستند و چنانچه این 
زیرس��اخت های نهادی فراهم نباش��ند، ممکن است همه س��عی و کوشش ها به نتیجه 
مناس��ب نرسند که متأس��فانه در برخی از الگوها و رهیافت های ارتدوکس اقتصادی به 

این زیرساخت ها توجهی نشده است. 
امروزه فاصله ما با کشورهای توسعه یافته در قیاس با 65 سال پیش که برنامه ریزی 
توسعه را با تأسیس سازمان برنامه شروع کردیم در برخی از حوزه ها بیشتر شده است 
و این مس��أله نشان دهنده این نکته اس��ت که چون در زمینه الزامات نهادی توجه الزم 
صورت نگرفته اس��ت، فایده ای را که باید از برنامه های قبل و بعد از انقاب اس��امی 

کسب نکرده ایم. 



سلسله نشست های اندیشه ورزی  30

 در یک سلس��له از تعاریف کلی دیگر، توس��عه را رشد اقتصادی همراه با تغییر و 
تحوالت کیفی دانس��ته اند یا آن را ارتقای فراگیر و همه جانبه سطح زندگی و رفاه افراد 
جامعه توضیح داده اند. برخی نیز گفته اند اگر امکان دسترسی بیشتر به کاالها و خدمات 
تداوم بخش زندگی در دسترس باشد، در واقع در مسیری رو به پیشرفت و توسعه گام 
نهاده ایم. گروهی نیز افزایش سطح و استانداردهای زندگی و بهره مندی از مواهب مادی 
را در ای��ن تعریف گنجانده اند یا به زعم آمارتیا س��ن )برنده  جایزه نوبل اقتصاد که در 
بحث های توسعه ید طوالیی دارد( توسعه، افزایش قابلیت ها و بهبود استحقاق ها است 
ت��ا از آن طریق دامنه  انتخاب های افراد گس��ترش پیدا کن��د و به اصطاح امکان آزادی 
بیشتری داشته باشند. کتاب وی تحت عنوان »توسعه به مثابه آزدی« که توسط چندین 

مترجم ایرانی و به صورت مجزا به فارسی برگردانده شده، خواندنی است. 
 اما نگاه عمیق تر به آرا و نظرات پیشگامان امر توسعه و بزرگان علم اقتصاد گویای 
این اس��ت که وقتی ایش��ان از کلمه توسعه اس��تفاده می کردند، گویی به زبان بی زبانی 
منظورش��ان توسعه عادالنه بوده است. در واقع هر نوع برداشتی از توسعه که نافی این 
مقصود باشد برخاف نظریه های اصیل توسعه است و تجربه کشورهای مختلف نشان 
می دهد که اگر بین ترکیب یگانه »توسعه عادالنه« تفکیکی بیندازیم و توسعه را چیزی 
بدانیم و عدالت را چیز دیگر، امکان بروز خسارت هایی جبران ناشدنی را فراهم می کند. 
اما اگر هدف، توسعه  عادالنه و رسیدن جامعه به پیشرفت و عدالت به شکل توأمان 
باش��د، نکته مهم این اس��ت که بحث از کجا شروع ش��ود تا به اهداف برسیم. باألخره 
نیت ما از تبیین اهداف این نیس��ت که فقط تبیین کرده باش��یم؛ بلکه می خواهیم به آن 
اهداف تبیین ش��ده دست یابیم. نگرش متعارفی که قبل و بعد از انقاب اسامی محور 
برنامه ریزی های توس��عه بوده اس��ت، با سلس��له پروژه های عمرانی آغاز شد. برداشت 
کلی این بود که اگر جاده و سد و کارخانه و فرودگاه ساختیم به مرور آن جامعه، شهر 
و منطقه توس��عه می یابد و اگر بودجه های عمرانی تقلیل پیدا کردند، دیرتر به توس��عه 
می رس��ند یا نمی رسند. ما نسبت به 60 سال گذش��ته پروژه های عمرانی بسیاری را در 
کش��ور اجرا کرده ایم؛ ولی هنوز جزو کشورهای درحال توسعه طبقه بندی می شویم که 
فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارند و این بدان معنا است که متولیان امر توسعه 
تاش بیش��تری باید انجام دهند. اما اگر تاش بیش��تر به این معنا باش��د که پروژه های 
عمرانی بیش��تری را ش��روع کنیم و نقطه تمرکز خود را بر پروژه های عمرانی بگذاریم، 
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گویای این نکته اس��ت که هنوز متوجه نش��ده ایم که داریم شیپور را از سمت گشاد آن 
می دمیم. 

چ��را بعد از 65 س��ال برنامه ریزی در ایران و اجرای برنامه های گوناگون توس��عه 
توسط دولت های گوناگون با ادعاهای گوناگون، فاصله ما با کشورهای توسعه یافته پر 

نشده است؟ 
برای پاسخ به این سوال باید دانست که اقتصاد چگونه عمل می کند. اگر آغاز بحث 
از بسط عرضه و تقاضای کاال و خدمات باشد، یعنی باید کاری کرد که اقتصاد عرضه 
بیشتری در کاالها و خدمات گوناگون داشته باشد تا تقاضای مردم برای کاال و خدمات 
افزایش یابد، این چنین اقتصاد گس��ترش یافته و اصطاحاً منبس��ط می شود. نتیجه این 

حالت وضعیتی می شود که ایران چندی است در آن به سر می برد. 
نکت��ه  دیگری که بعضی از نگرش های هترودوکس اقتص��ادی آن را نقد و ایرادی 
به جریان نئوکاس��یکی اقتصاد دانسته اند، این است که چرا اقتصاد را یک علم تکاملی 
نمی بینید و چرا اقتصاد را از عرضه و تقاضا شروع می کنید؟ آیا هر مرحله نیازمند یک 
س��ری مقدمات واجب و الزم نیس��ت؟ آیا اگر مقدمات فراهم نباشد ما به اهداف الزم 

خواهیم رسید؟ 
رونال��د کوز برنده جایزه نوبل اقتصاد در خطابه نوبل خود در توضیح چرایی عدم 
دستیابی روسیه پس از فروپاشی شوروی به اهداف توسعه، این نکته را متذکر می شود 
که پس از فروپاش��ی شوروی، دولت یلتسین عده ای از مش��اوران اقتصادی روس تبار 
و برجس��تگان اقتصادی کشورهای توس��عه یافته را گرد هم آورد و شورایی شکل داد تا 
کش��ور را به سمت استانداردهای توسعه یافتگی ببرند که البته اهداف مورد نظر محقق 
نشد: هم گروه های مافیایی شکل گرفتند و هم رتبه  اقتصادی و پیشرفت کشور روسیه 
آن طور که باید رشد نکرد. کوز متذکر می شود که اگر اقتصاددانان غربی می دانستند که 
اقتصاد غرب که این برونداد را دارد تنها می تواند در یک بستر نهادی مناسب عمل  کند، 
به گونه ای دیگر به روس ها مشورت می دادند و مسیرهایی را برای برون رفت این کشور 
ارائه می کردند که در تغییر نگرش ها مؤثر باشد. زیرا آن ها فکر می کردند عرضه و تقاضا 
در کشورهای توسعه یافته در کشورهای توسعه نیافته نیز کارآیی دارد و اگر دولت پایش 
را از آن جا پس بکشد و خصوصی سازی و آزادسازی و مقررات زدایی و یکسان سازی 
نرخ ارز و غیره انجام شود، درنهایت همان دستاوردها را خواهند داشت. غافل از این که 
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در کش��ورهای توسعه یافته، وجود بستر نهادی مناسب تعیین می کرد که بازارها چگونه 
عمل کنند. در این چارچوب الزم اس��ت به موضوع چهار س��طح تحلیل اجتماعی که 

توسط اولیور ویلیامسن )برنده نوبل اقتصاد( بسط داده شده، توجه شود. 

    

اقتصاددانان نئوکاس��یک سریعاً و مستقیم موضوع بحث اقتصاد را به سطح چهارم 
می برن��د که چگونه منابع محدود را تخصیص دهیم؟ و اقتصاد را علم تخصیص بهینه  
مناب��ع محدود میان نیازه��ای نامحدود تعریف می کنند. قیمت ه��ا و مقادیر متعادلی از 
عرضه و تقاضا اس��تحصال می ش��ود و هم ترازی انگیزش ها هم شکل می گیرد. نسخه  
ایرانی این گروه درباره هر اتفاقی که در ایران می افتد بر این باورند که خصوصی سازی 
و یکسان سازی و  کوچک سازی دولت، پاسخی برای برون رفت از وضعیت نامطلوب 
است. ایشان معتقدند چنانچه همه کارها به بازار سپرده شود، همه چیز درست می شود؛ 
غافل از این که، به بیان ویلیامسن، اگر سطح چهار بازدهی دارد به این دلیل است که 3 
سطح پیشین متناسباً وجود دارند و آن ها هستند که دیکته می کنند سطح چهارم چگونه 
عمل کند. برای مثال در کش��ور ما بازار گوشت گوساله و گوسفند و مرغ شکل گرفته 
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است و قیمتش نیز موجود است و می دانیم که چه زمانی قیمت افزایش پیدا می کند و 
چه زمانی کاهش؛ ولی اطاعی راجع به بازار گوشت خوک یا مواردی نظیر آن نداریم. 
چرا بازار گوشت خوک در ایران شکل نمی گیرد ولی در کشور همسایه ما ارمنستان 

شکل می گیرد؟ 
اساس��اً فضای هنج��اری، مذهبی، دینی و ارزش��ی جوامع دیکت��ه می کنند که چه 
بازارهایی و در چه س��طوحی باید ش��کل بگیرند. فضای قوانین و مقررات اساسی که 
در یک جامعه نوش��ته و اعمال می ش��وند، مشخص می کنند که چه بازارهایی و در چه 
سطوحی شکل بگیرند. چرا در ایران بازار رسمی اسلحه، فحشا و غیره شکل نمی گیرد 
اما در ایاالت متحده شکل می گیرد؟ زیرا در آنجا فضای قوانین و مقررات دیکته می کند 
و اجازه می دهد اما در این جا منع می کند. بنابراین قبل از ورود به س��طح چهارم باید 3 

سطح پیشین را بررسی کنیم. 
ویلیامسن سطح اول را که زیر عنوان سطح پایداری آورده است، به عنوان نهادهای 
غیررس��می معرفی می کند. درواقع قوانین نانوشته، هنجارها، فرهنگ ها، ارزش ها، دین، 
مذهب و غیره. در این سطوح، تغییرات خیلی آرام است و در کوتاه مدت قابل مشاهده 
نیس��ت. بین 100 تا 1000 س��ال طول می کش��د تا تغییرات در این حوزه مشهود شود 
و اصوالً تغییرات این س��طح قابل محاس��به نیس��تند. اهمیت این سطح در آن است که 
ویژگی های هنجاری، ارزشی و دستوری هستند که مشخص می کنند چه نوع قوانین و 

مقرراتی در آن کشور نوشته شود. 
 سطح 2 که منبعث از سطح 1 است، محیط نهادی یا قواعد رسمی بازی نام دارد. 
چرا قانون اساسی ما، دین اسام را دین رسمی کرده است؟ چون فضای دینی و مذهبی 
آن با دیگر کش��ورها متفاوت اس��ت. تغییرات در حوزه  قواعد رسمی ممکن است بین 
10 تا 100 س��ال طول بکش��د و هدف گذاری آن ها باید این باش��د که قواعد رسمی را 
شفاف کنیم و امکان تحقق آن را فراهم کنیم. بنابراین اگر شما به دنبال اقتصادی کردن 
و رفتارهای درس��ت اقتصادی هستید، نباید مستقیم به سمت سطح چهار بروید؛ بلکه 
باید به سمت سطح 2 بروید که اولین سطح اقتصادی کردن است. یعنی این که چه نوع 
قوانین و مقررات بهینه ای را می توان تدوین کرد تا آثار پس��ین خودش را داش��ته باشد. 
قوانین اساسی، حقوق مالکیت و حقوق قضایی قواعد بازی را مشخص می کنند، یعنی 
این که سازمان ها و افراد چگونه باید بازی و فعالیت کنند. این که در دبی مشاهده می کنید 
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که چه تعداد شرکت ایرانی ثبت می شود و چرا با خروج انواع سرمایه از کشور مواجه 
هس��تیم، در این چارچوب تحلیل می ش��ود؛ یعنی چون قوانین رسمی خوبی نداریم و 

حقوق مالکیت مادی و معنوی را به خوبی تصریح نمی کنیم. 
س��طح سوم سطح تدبیر امور اس��ت که بعضاً از آن تحت عنوان حکمرانی هم یاد 
می ش��ود. این س��طح درواقع جریان واقعی اجرای بازی اس��ت. قوانین چگونه توسط 
دولتمردان اجرا می ش��وند؟ بهترین قوانین را ممکن اس��ت در مجلس تصویب کنند و 
مدیر اجرایی به شیوه  خودش قانون را اجرا کند. در این سطح باید به دنبال شفاف سازی 

و دست یابی به اهداف ساختار تدبیر امور بود. 
بعد از آن به س��طح چهارم می رس��یم. در انقاب مش��روطه، قانون اساس��ی را از 
کشورهای اروپایی برداشتند و به ایران آوردند و مشروطه به سرانجام رسید. ولی چون 
آن قان��ون منبعث از ویژگی های فرهنگی و هنجاری جامعه  ما نبود به مثابه  خطی روی 
کاغذ بود. یا اگر قوانین خوبی را شما منبعث از ویژگی های فرهنگی و هنجاری تدوین 
کنید ولی در مرحله  اجرا مدیران آشنا و قانون مندی نداشته باشید، کار به اجرا نمی رسد. 
مباحث مربوط به بهبود فضای کس��ب وکار، یعنی س��طح سوم، مربوط به این است که 
چگونه قوانین اجرا شوند. یعنی اگر خواستید شرکتی ثبت کنید و یک فعالیت اقتصادی 
را سامان دهید نیازی به این نباشد که یک سال دوندگی کنید و از چند جا امضا بگیرید 
تا مجوز تأسیس یک بنگاه کوچک را داشته باشید؛ تا آن جا که ممکن است در این مسیر 
پشیمان شوید. بخشی از این که در کشور، تولید آن طور که باید و شاید شکل نمی گیرد، 
متوجه این اس��ت که وقتی می خواهند قوانین مربوط به تولید را اجرا کنند، مشوقی در 

کار نیست و حتی ممکن است سد و مانع هم بشوند. 
 سطح 1 خودش را به سطح 2، سطح 2 خودش را به سطح 3 و سطح 3 خودش را 
به سطح 4 تحمیل می کند و البته بازخوردهایی هم دریافت می کنند. چهار سطح تحلیل 
اجتماع��ی گویای این نکته اس��ت که باید به تقدم ها توجه ک��رد، این که چه چیزهایی 
ابتدایی است. در جامعه ای که فرهنگ کار ضعیف است، شغلی خوب است که کارش 
کم و مزدش باال باش��د. با وجود آموزه های نوش��تاری دین اسام و فرهنگ ایرانی که 
کار جوهر مرد است و کسی که برای معاش خانواده اش تاش کند مجاهد در راه خدا 
اس��ت، عمًا در فرهنگ متعارف ما کار به فرهنگ تبدیل نش��ده است و بین ما جریان 
ندارد. وقتی فرهنگ کار پایین باش��د و ش��ما قوانین س��خت گیرانه ای تنظیم کنید که 8 
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س��اعت باید کار کنید، باید برای هر کارگر یک خفیه نویس بگذارید تا مراقبت کند آیا 
او درس��ت کار می کند یا خیر؟ در کش��ور ما کار مفید کمتر از یک ساعت و نیم است، 
چرا؟ چون فرهنگ کار مناسبی نداریم یا قوانین خوبی نداریم یا خوب اجرا نمی شوند. 
این قبیل موارد را در تک تک بازارهای پول، سرمایه، کاال و خدمات نیز مانند بازار کار 

می توان مشاهده کرد. 
 از این چهار سطح تحلیل اجتماعی برمی آید که حل مسائل در سطح چهارم نیازمند 
توجه جدی به س��طوح پیشینی اس��ت. اگر بخواهید تولید گسترش یابد، باید فرهنگ 
تولید تقویت شود؛ باید قوانین ویژه به تولید را خوب تدوین کنیم و سپس خوب اجرا 
کنی��م؛ آن گاه ببینیم که فعاالن اقتص��ادی در عرصه بازار خوب فعالیت می کنند یا خیر. 
همچنین برای حل مس��ائل نیازمند مطالعات بین رشته ای هستیم و اگر فکر کنیم مسأله 
توس��عه نیافتگی را فقط اقتصاددان یا عالم سیاس��ت یا جامعه شناس یا عالم علوم اداری 
می تواند حل وفصل کند، خطا اس��ت. چون پیوند و ارتباط این سطوح هر کدام گویای 
توجهات خاص است. اگر مسائل سطح چهارم را می خواهید حل و فصل کنید، مبنای 
تصمیم گیری، تئوری بنگاه اقتصاد نئوکاس��یک است. ولی سطح 1 نیازمند یک بحث 
تئوری اجتماعی است. کتاب ماکس وبر را در ذهن دارید: »اخاق پروتستانتیسم و روح 
سرمایه داری«؛ تحوالتی در اخاق پروتستانتیسم رخ می دهد که از پی آن سرمایه داری 
متولد می ش��ود. اگر به دنبال ی��ک تحول عمیق در حوزه اقتصاد باش��ید، اما در حوزه  
فرهنگ تحولی رخ ندهد، طبعاً به جایی نخواهد رس��ید. این که سال 1393 خورشیدی 
س��ال اقتصاد و فرهنگ نامیده ش��د، به این معنی نیس��ت که عاوه بر اقتصاد به بخش 
فرهنگ هم توجه کنید، بلکه معنی درس��تش این است که اگر پیش زمینه  فرهنگی الزم 

شکل نگیرد، احتماالً اقتصاد به خوبی عمل نخواهد کرد. 
در س��طح 2 که به بحث اقتصاد حقوق مالکیت اختصاص دارد، کوز حوزه ارتباط 
بین حقوق و اقتصاد را مطالعه کرد؛ همچنین کسانی چون بوکانان روی نسبت سیاست 
با اقتصاد کار کرده اند و تئوری سیاس��ی تحققی را مطرح کردند که نش��ان دهنده نیاز به 

مطالعات میان رشته ای برای حل مسائل جوامع است. 



سلسله نشست های اندیشه ورزی  36
  

 

نکته دیگر این که امروزه در حوزه  مطالعات روانشناسی »ناهمخوانی یا ناسازگاری 
ش��ناختی«، مطرح شده اس��ت. دانش��مندانی چون جورج آکرلوف، برنده جایزه نوبل 
اقتصاد، آموزه های روان شناسی را به خدمت گرفته اند و توانسته اند با کاربرد آن ها تحلیل 
اقتصادی کنند. بر اس��اس این تحلیل، افراد یک نیاز روانشناسی دارند تا حرف هایشان 
با کارهایش��ان و عقایدش��ان با رفتارشان سازگار ش��ود و احیاناً اگر بین عقاید افراد و 
رفتارش��ان تضاد باش��د، حتماً یکی از آن ها باید تغییر کند: یا عقاید یا رفتارها. طبیعی 
اس��ت تغییر در حوزه عقاید ممکن است خیلی زمان بر باشد؛ ولی در کوتاه مدت شاهد 

تغییر در رفتارها خواهیم بود. 

ضرورت بومی گرایی 
 از س��وی دیگر، مطالعاتی انجام شده اس��ت مبنی بر این که »هویت چگونه باعث 
عملکردهای متفاوت اقتصادی در سازمان ها و بنگاه ها می شود؟« این بحث های هویتی 
مرتب��ط با ویژگی های فرهنگی به مرور به فعاالن اقتصادی دیکته می ش��وند. این موارد 
گویای این نکته اند که برای این که اقتصادی ش��کوفاتر و توس��عه یافته تر داشته باشید، 
بای��د در حوزه  فرهنگ و مدل های ذهنی تک تک اف��راد، و در حوزه  قوانین و مقررات 
و نحوه اداره کش��ور تحوالتی ش��کل بگیرد. این ویژگی های فرهنگی یک کشور است 
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که مش��خص می کند اقتصاد آن کشور به کدام سمت و سو برود. همچنین ویژگی های 
حقوقی و قوانین و مقررات هستند که مشخص می کنند اقتصاد به کدام سمت برود. اگر 
این را بپذیرید، به این نقطه خواهید  رس��ید که با وجود ویژگی های فرهنگی، تاریخی، 
هنجاری و ارزش��ی متفاوت در کش��ور ما، و ویژگی های مقررات��ی متفاوت، قوانین و 
سیاست های کشور دیگری در این مرز و بوم عمل نمی کند؛ بنابراین سیاست های کلی 
و قوانین باید مبتنی بر ویژگی های فرهنگی کش��ورمان باشد. در نتیجه طبیعی است که 
باید الگوهای متناس��ب با خود را طراحی کرد. بنابراین اگر یک الگوی جهان ش��مول 
را ب��ه خدمت بگیرید که در همه جا بش��ود اعم��ال کرد، اتفاقی می افت��د که در همین 
ادوار ش��اهدش هس��تیم و به نتیجه  مطلوب نخواهیم رسید. پس الزم است الگویی که 
می خواهیم تدوین کنیم با نهادهای غیررس��می که در جامعه  خودمان هس��تند متناسب 
باش��د. البته ممکن اس��ت این نهادهای موجود پیش برنده نباشند، ویژگی های فرهنگی 
مناس��بی نداشته باشند و قهقرایی باش��ند؛ دراین صورت باید آن ها را سازمان دهی کرد 
و تغییراتی در حوزه فرهنگ از کانال های آموزش رس��می و غیررس��می در بلندمدت 
ایجاد کرد. اگر بتوان ذهن فعاالن جامعه را تغییر داد، به مرور مشاهده می کنید که سطح 
فرهنگی باالتری دارند و براساس آن فعالیت می کنند. عاوه بر نهادهای غیررسمی، در 
حوزه نهادهای رسمی هم باید به این نکته توجه کرد. درست است که نهادهای رسمی 
و قوانین و مقررات مان را هر وقت بخواهیم می توانیم تغییر دهیم و کافی اس��ت اراده 
دولت و مجلس بر آن واقع بشود، اما ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که امکان 
اصاح نهادهای رسمی را سلب کند. به عنوان مثال، قانون برنامه و بودجه که متعلق به 
زمان پهلوی اس��ت و این روزها در مجلس ش��ورای اسامی محل بحث و تغییر است 
نش��ان می دهد که ما 40 سال است نتوانسته ایم قانون برنامه و بودجه را مجدداً اصاح 

و تدوین کنیم. 
ناآرامی های عمومی، نارضایتی های عمومی، جنگ ها، اش��غال کشورها، تهدیدهای 
ملموس، فروپاش��ی ها، کودتاها، بحران های مالی و غیره ممکن است موجب انقطاع و 
تزل��زل ش��وند و درنتیجه، دولت اصاح نهادی را در اولوی��ت قرار ندهد. بنابراین اگر 
فرصتی فراهم شد تا یک تحول قانونی رخ بدهد، باید آن را مغتنم شمرد و نباید تصور 
کرد که همیش��ه فرصت داریم و می توانیم تغییر و تح��ول قانونی ایجاد کنیم. بنابراین 

فرصت برای اصاحات نهادی محدود است که باید به آن توجه داشت. 
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نکته دیگری که باید متذکر شد این است که چه نوع قوانینی در جامعه درست عمل 
خواهند کرد؟ جوامعی که قوانین منبعث از هنجارهای غیررسمی داشته باشند و درباره 
آن ها مطالعه صورت داده باش��ند، در مقایس��ه با جوامعی که قوانین رسمی کشورهای 
دیگر را کپی می کنند و می پذیرند، مش��خصه های عملکردی بسیار متفاوتی دارند؛ زیرا 
هنجارهای غیررسمی ش��ان متفاوت بوده اس��ت. اگر فکر کنیم بهتر است قوانینی را که 
در کش��ورهای توسعه یافته عمل می کنند این جا بیاوریم، چه بس��ا هیچ کارآیی از آن ها 
در س��طح س��وم و در زمینه تدبیر شایسته  امور یعنی اجرای درست قواعد بازی توسط 

مجریان قانون برنیاید. 
آیا برای شروع کسب و کار و فعالیت های اقتصادی در عرصه بین المللی و داخلی، 
نیاز نیست که فضای کسب و کار را بهبود بخشید؟ نیازی نیست که تدابیری اندیشید تا 

مبادالت روان تری شکل بگیرند؟ 
در دس��تور کار مجلس به عنوان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی به این امر اشاره 
شده است که باید توجه درخوری نیز به آن بشود. اگر تا امروز به نتیجه نرسیده باشیم 
که تغییرات نهادی الزمه رسیدن به توسعه و عدالت است، اگر مثًا چشم انداز 20 ساله 
نداش��ته باشیم، سیاست های کلی و قوانین متناس��ب نداشته باشیم، قوه مجریه ملزم به 
اجرای قانون نداش��ته باش��یم، انگار که کاری از پیش نبرده ایم. با تمام این اوصاف باید 
توجه داش��ت که نهادها قواعد بازی اند که به منظور کاستن از عدم قطعیت ها در مبادله 
ش��کل می گیرند؛ ولی هیچ الزامی وجود ندارد که نهاده��ای موجود، کارآمد و عادالنه 
باشند. حتی نهادهای رسمی ممکن است شکل بگیرند تا در خدمت کسانی قرار گیرند 
که برای ایجاد قوانین جدید قدرت چانه زنی دارند. بنابراین اگر فکر شود قانون جدیدی 
در دستور کار قرار گرفت تا قانون پیشین تغییر کند، لزوماً به این معنی نیست که قانون 
جدید قانونی بهتر، کارآمدتر و عادالنه تر خواهد بود. در این چارچوب باید همه فعاالن 
اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی در یک جامعه مراقبت هایی داش��ته باش��ند تا زمانی که 
قانون گ��ذار می خواهد یک قانون جدی��د بگذارد یا مثًا قوه مجریه می خواهد آیین نامه 
اجرایی جدیدی را اعمال کند، آن قانون یا آیین نامه پیش برنده باشد و قهقرایی نباشد و 

اوضاع را بهبود ببخشد. 
 تغیی��ر در ترتیبات نهادی درواقع تغییر در توزیع ثروت )منزلت، درآمد و قدرت( 
بین گروه های مختلف اجتماعی اس��ت. اگر این تغییرات نهادی ضرورت خیلی باالیی 



39الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

نداشته باشند، ممکن است مورد مقاومت قرار بگیرند و اگر منافع گروه ها در آن ملحوظ 
نشود ممکن است مخالفت شان آن قدر شدید باشد که قوانین یا تصویب نشوند یا اجرا 
نشوند. دراین باره آموزش های رس��می و غیررسمی به مرور می توانند فعاالن اقتصادی 
را صاح��ب مدل ذهنی مش��ابه کند تا در برابر موضوع اص��اح نهادی مقاومت نکنند. 
برای نمونه، حوزه روابط کارفرما و کارگر عموماً مبتنی بر تضاد تعریف می شد. کارگر 
کارفرما را دزد تلقی می کرد؛ چراکه سهم و ارزش افزوده او را استثمار می کرد و کارفرما 
هم کارگر را ابزار می دید که هرچه کمتر به او مزد بدهد س��هم خودش بیشتر می شود. 
ای��ن مدل یک مدل ذهنی بود و چانه زنی ها بر اس��اس این مدل ذهنی عمل می کرد. بر 
این اساس، درباره  قانون کار ایران، کارفرمایان می گفتند بیشتر به نفع کارگر است. حال 
ممکن اس��ت کارفرما قدرت چانه زنی بیش��تری پیدا کند و این قانون را به نوعی تغییر 
بدهد که ظاهراً به نفع خودش باشد. به رغم این نوع نگرش، اکنون پا را از این تضاد و 
گفتمان تضاد فراتر گذاشته اند و موضوع را به چارچوب همکاری برده اند که کارگر و 
کارفرما به جای این که متضاد هم باش��ند می توانند همکار هم باشند و بین شان فضایی 
توأم با »تبادل هدیه« برقرار باش��د. یعنی مِن کارگر تاش بیش��تری را به کارفرما هدیه 
می دهم و او نیز مزدی باالتر را به من هدیه  می دهد و بالعکس. آکرلوف و همس��رش 
یلین )رئیس فعلی فدرال رزرو( مقاالتی را درباره مزد منصفانه و این که چگونه به تاش 
منصفانه منتج می شود منتش��ر کرده اند. کارفرمایی که در این چارچوب بنگرد خودش 
پ��ا جلو می گ��ذارد که مزد منصفانه ای ب��ه کارگر بدهد و کارگر ه��م می داند با تاش 

منصفانه تر و باالتر می تواند مزد باالتری داشته باشد. 
 نتیج��ه این که جزئیات یک برنامه توس��عه عادالنه نمی توان��د مثل مباحث فنی و 
تکنولوژیک یک الگوی تقلیدی و تحمیلی باش��د. چه خودمان تقلید کنیم چه دیگران 
تحمیل کنند، به علت وجود نهادهای رس��می و غیررس��می و ساختارهای متفاوتی که 
در کشورهای در حال توس��عه وجود دارد، بین شان هیچ فرقی نیست. اساساً الگوهای 
جهان شمول به واسطه اقتضائات زمان و مکان وجود ندارند که بتوانند مشکات را حل 
کنند. طراحان الگوی توس��عه )اقتصاددان، جامعه شناس، سیاست مدار و غیره( اگر آگاه 
به اقتضائات زمان و مکان نباش��ند و ویژگی های تاریخی، فرهنگی، هنجاری و نهادی 
یک جامعه را درک نکنند، نمی توانند الگوی خوبی ارائه دهند. البته این به معنای اختراع 
دوباره چرخ و نافی اقتباس عالمانه و درس آموزی کامل از تجارب س��ایر ملل نیس��ت. 
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اجتماع آزمایشگاه نیست که سعی و خطا کنیم، بلکه باید از تجربیات دیگران در جای 
درستش استفاده کرد. 

پرسش  و پاسخ 
• پرسش: در کتاب »چرا کشورها شکست می خورند؟« دو مفهوم کلیدی وجود دارد: 	

نهادهای بهره کش و نهادهای فراگیر. نویس��ندگان این کتاب ادعا می کنند که علت 
توس��عه یافتگی در کشورهای پیشرفته برخورداری آن ها از نهادهای فراگیر است و 
علت عقب ماندگی بس��یاری از کشورها، حاکمیت نهادهای بهره کش یا انحصاری 
است. اما تفاوت این دو در چیست؟ نهادهای فراگیر فرصت ها را برای همه یکسان 
ایج��اد می کنن��د و نگاه انحصاری به منابع تولید و توزیع ث��روت ندارند. در مقابِل 
آن ه��ا، نهادهای بهره کش غالباً اقتصاد را یک حس��اب بانک��ی در اختیار یک عده 
سیاس��یون خاص و صاحبان قدرت و نفوذ خاص می دانند و از منابع یک کش��ور 
برای بهره مندی خاص خودشان استفاده می کنند. در این جا مفهوم سومی را تحت 
عن��وان بزنگاه های تاریخی و تخریب خاق مطرح می کنند که گاهی فرصت هایی 
برای پیش��رفت ملت ها پیش می آید که اگر نهادهای بهره کش حاکم باش��ند، اجازه 
پیشرفت نمی دهند؛ چون احساس می کنند هر تغییری به ضرر آن ها خواهد بود. اما 
اگر نهادهای فراگیر حاکم باشند امکان تغییر را می دهند؛ زیرا بین منافع خودشان و 
ملت تضاد نمی بینند و آن ها را در طول هم تعریف می کنند. اما سؤال این جا است 
که اگر قرار است تغییرات نهادی حاصل کنیم آیا می توانیم در سطح 1 که نهادهای 
غیررس��می نهادینه شده اند تغییر بدهیم یا باید به سطح 2 و تغییر نهادهای رسمی 
طی یک بازه صدساله برویم؟ در کدام سطح از نهادها امکان دخالت وجود دارد و 
در کدام سطح باید تسلیم شد و خود را با نهادها سازگار نمود؟ از کجا باید شروع 
کنیم؟ آیا باید حوزه  فرهنگ و اندیشه را در اولویت قرار بدهیم یا حوزه ساختار و 

عمل یا حوزه  نهادهای سازمانی را؟ کدام یک در اولویت قرار می گیرند؟ 

دکتر پاسبانی 
 از مرحوم پروفسور حسابی نقل است که در پاسخ به پرسش »جهان سوم کجاست؟« 
گفته اند جایی اس��ت که اگر به فکر منافع ش��خصی ات باشی باید منافع جامعه را بر باد 
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دهی و اگر منافع اجتماعی ات را دنبال کنی خودت باید فدا بش��وی. در این چارچوب 
برخی از عمده ترین مسائل پیش رو برای اصاح نهادی، چگونگی هم سازی منافع فردی 
و جمعی، چگونگی هم س��ازی ماحظات کوتاه مدت و بلندمدت، نفع جویی بلندمدت 
و کوتاه م��دت، چگونگ��ی مهار رفتاره��ای فرصت طلبانه و حرکت به س��مت تعاون، 
چگونگی ارتقای توانمندس��ازی س��ازمانی، چگونگی تعادل بخشی به قدرت چانه زنی 
گروه های ذی نف��وذ و ذی نفع، چگونگی مهار رویه های س��رکوب گرایانه و حرکت به 

سمت مشارکت عمومی و چگونگی همسوکردن حوزه های سیاست و اقتصاد است. 
وبل��ن، اقتصاددان ابتدای قرن 20 که پدر اقتصاد نهادگرایی قدیم محس��وب می ش��ود، 
جامعه  آمریکایی آن روز را تفکیک می کند و می گوید فعاالن در بازار اقتصاد آن روز دو 
دسته اند: یک دسته با عنوان مهندسان و نوآوران که به تولید توجه می کنند و یک دسته با 
عنوان بازرگانان که بیشتر رانت جو، دالل و رباخوار هستند و به فرصت طلبی های مضر 
در اقتصاد می پردازند. در آن جامعه هم بیشتر نهادهای بهره کش برقرار بودند تا نهادهای 
فراگیر. البته امروزه برخی معتقدند که فضای روابط در آن جا تا حدودی عادالنه اس��ت 

و نهادهای فراگیر بیشتر بر سر کار هستند. 
اما راه اصاح دش��وار است. داگاس نورث وقتی مسأله تغییر را مطرح می کند، معتقد 
اس��ت تغییر مشکل اس��ت و ممکن است دو جهت داشته باشد: »یا بدتر یا بهتر«. و آن 
را به این که آموزش های رس��می توسط مدارس، دانش��گاه ها، رسانه ها و آموزش های 
غیررسمی می توانند زمینه ای برای تغییر فراهم کنند، ارجاع می دهد؛ به شرط این که آن 
آموزش ها برای کنترل کردن و س��اکت کردن شهروندان نباشند، بلکه برای پرورش افراد 
نوآور و خاق به کار روند. به این ترتیب می توان انس��ان ها و مدل های ذهنی پرورش 
داد که برون داد بهتری داشته باشند و تعهد و انضباط شان بیشتر باشد. اگرچه تاش برای 
حذف رذیله ای اخاقی از فرهنگ باید اولویت داش��ته باشد، ولی باید دقت داشت  که 

کدام ویژگی فرهنگی مهم تر است و کدام ساده تر و در دسترس تر؟  

• پرس��ش: اگره الگوهای متفاوت توس��عه در کش��ورهای مختلف مطرح شده اند، 	
هیچ کدام با وجود این که به بومی ش��دن اقتصاد اعتقاد داش��تند، الگویی برای ایران 
ارائه نداده اند؛ اگر برای جامعه ما الگویی برای توس��عه فراهم باشد این الگو باید 

چگونه باشد؟ 
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دکتر پاسبانی 
درباره س��ؤال دیگری که مطرح شدة باید گفت الزم است بهترین مغزهای جامعه 
طی فرآیندی به بحث بنش��ینند و تا بتوانند الگویی ارائه دهند. امکان ارائه الگو وجود 
دارد؛ ولی این الگو در جوامع مختلف، متنوع و غیرجهان شمول است. در پاسخ به این 
سؤال که مقصد کجا است و آیا کشورهای جهان غرب کعبه آمال ما هستند، عقل سلیم 
می گوید اگر دیگران دس��تاوردهای خوبی داش��تند که شما آن ها را خوب تلقی کردید 
تاش کنید به آن ها برسید و اگر دستاوردهای نادرستی داشته اند، آن ها را کنار بگذارید. 
جامعه ا   ی که در آن فقر نباش��د، حداقل معیش��ت ها فراهم باشد، آزادی های اساسی در 
حال رش��د باش��ند، نوآوری و خطرپذیری داش��ته باش��د، اهل اقدام و کار باشد، بیمه 
بیکاری برقرار باشد، محیط زیست محافظت بشود، عمر مفید انسان باال برود، معنویت 

و فداکاری باشد و دیگرخواهی باشد، جامعه خوبی است. 

• پرسش: مسیری که برای رسیدن به توسعه باید طی شود چگونه باید باشد؟ چراکه 	
راه، کلید حل همه  مس��ائل است. تا چه حد توسعه و کشورهای توسعه یافته قابل 

دفاع هستند؟ 

دکتر پاسبانی 
این که تا چه حد کشورهای توسعه یافته قابل دفاع هستند، باید گفت آن مواردی را 
که ما مثبت می بینیم قابل دفاع هس��تند و آن ها که از دید ما منفی هس��تند نیز قابل دفاع 
نیستند. زوایای جامعه را باید شکافت و بررسی کرد. درباره راه نیز هر کس بسته به توان 
علمی و س��طح دانش جامعه  خود نسخه ای می پیچد. توسعه و پیشرفت یک امر مداوم 
است. در شرایط دنیای جدید، استقال به این معنی نیست که همه چیز را خودمان تولید 
کنیم؛ چون عقایی نیس��ت. در این بحث، داشتن مزیت مطلق و مزیت نسبی و کاالها 
و خدمات اس��تراتژیک مطرح می شوند. بنابراین بحث اقتصاد مقاومتی، اقتصاد منزوی 
نیس��ت و اگر کس��ی اس��تقال را به گونه ای معنا کند که نتیجه اش انزوای کشور شود، 

بی تردید مورد قبول اکثریت مطلق جامعه واقع نخواهد شد. 
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• پرس��ش: چرا ایران به دنبال تدوین الگوی اس��امی ایرانی پیشرفت است و اساسًا 	
چرا آن را دنبال می کند؟ 

دکتر پاسبانی 
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر کار روشنفکران در سده های اخیر را دنبال 
کنیم )مصلحی��ن اجتماعی و اهل احیا مثل مدرس، س��یدجمال و غیره( همگی تقریبًا 
رگه هایی از این که ما باید یک الگوی بومی داشته باشیم مطرح کرده اند. ما در کشورمان 
تجربه  قانون نویسی و اجرا داشته ایم؛ حداقل 5 برنامه توسعه در زمان شاه و بعد از جنگ 
اج��را کردیم که یک مقدار هم با هم هماهنگ نبودند و همدیگر را نفی می کردند. اگر 
چیزی بین قانون اساسی و قانون برنامه داشته باشیم که الگوی کلی داشته باشد و اهداف 

کلی و استراتژی های کلی را در توسعه تبیین کرده باشد عقایی است. 

• پرسش: از بین فاکتورهای توسعه کدام یک از اولویت برخوردارند، بسته به این که 	
موقعیت کشور باز باشد یا بسته؟ رابطه چهار سطح تحلیل با هم چگونه است؟ 

دکتر پاسبانی 
در تمام چهار س��طح ممکن اس��ت اختال هایی داشته باشیم. توسعه چه در کشور 
باز چه بس��ته ممکن اس��ت رخ ندهد. ما همواره دنبال توس��عه بوده ایم و به یک سری 
از اهداف رس��یدیم و به بعضی هم نرس��یدیم. چین نزدیک دو دهه است که نرخ رشد 
ب��االی 10 درصد را تجربه می کند و با چین 25 س��ال پیش به لحاظ اقتصادی تفاوت 
دارد و با این که مثل آمریکا جامعه ای باز نیس��ت، ولی به دس��تاوردهایی رسیده است. 
برخی می گویند این دستاوردها در بلندمدت نمی توانند جواب دهند؛ بلکه باید تحوالت 
سیاسی اجتماعی هم رخ بدهند. توسعه امری چندبعدی است و رشد در تمام ابعاد باید 
تناس��ب، تداوم و پایداری بیشتری داشته باش��د. هم ژاپن، هم آمریکا، هم فرانسه، هم 
آلمان و هم سوئد توسعه یافته اند، اما به دلیل تفاوت های سیاسی اجتماعی و جزئی ترین 

سیاست هایشان با هم تفاوت دارند. 
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• پرسش: برای هدف گذاری چه باید کرد؟ 	

دکتر پاسبانی 
باید اجماع و تفاهم ش��کل بگیرد. برای رس��یدن به یک الگوی توسعه و پیشرفت 
باید به اجماع رس��ید. الگوهای بومی گوناگون ارائه ش��وند و در نهایت جامعه بر یکی 
از آن ها از طریق اجماع و در غیراین صورت رأی اکثریت پای بفشارد. اگر بومی نباشد 
ممکن است در مقابل آن مقاومت بشود. توسعه و پیشرفت در درجه اول باید دغدغه ای 
عمومی باشد و متوجه باشیم که مقدمات و لوازم زیادی باید فراهم شوند و اصاحاتی 
در این حوزه ش��کل بگیرن��د. اگر اصطاحاتی مثل بهبود فضای کس��ب وکار، اصاح 
حقوق مالکیت، قوانین و مقررات اساس��ی که امروزه می ش��نویم گس��ترش پیدا کنند، 

نویدبخش دست یابی به نتایجی است. 

• پرسش: بهتر نیست که با سیستم خوداصاحی، جامعه در تصمیم گیری ها مشارکت 	
کند تا این که یک الگو بدهیم و برایشان برنامه ریزی کنیم؟ 

دکتر پاسبانی 
اگ��ر منظورتان برنامه ریزی از باال، توس��ط نخبگان و فرهیختگان جامعه باش��د که 
باألخره یک تقس��یم کار اس��میتی رخ می دهد که عده ای اهل تفکر هستند و عده ای هم 
کمتر یا اصًا نیس��تند. اما اگر منظور از باال، دولت باشد که بیندیشد و مردم اجرا کنند، 
که خیلی واضح است که اگر دولت نتواند مشارکت داوطلبانه  آحاد مردم را جلب کند، 

نتایج درخوری نخواهد داشت. 

• پرس��ش: شکاف درآمدی حاکم در کش��ورهای توسعه یافته 1 به 3 بوده است؛ اما 	
اکنون این مقدار 1 به 23 ش��ده اس��ت. چگونه می شود کارشناس حوزه  اجرایی و 

تحقیق را با مسائل جامعه  خود درگیر کرد؟ 

دکتر پاسبانی 
شکاف درآمدی بین شمال و جنوب افزایش یافته و در خود کشورهای توسعه یافته 
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نیز زیاد ش��ده است. آقای گرو ینر در کتاب »فرجام سرمایه داری« می گوید مشکلی که 
هن��گام رک��ود بزرگ 1929 رخ داد و جان مینارد کینز آن را با تحریک تقاضا حل کرد، 
این بود که کیکی تولید شده بود که سهم عمده آن را تعداد کمی از افراد برمی داشتند و 
سهم کمی را به اکثریت جامعه می دادند که این نوع توزیع در درون خود بحران زا است؛ 
چراکه افرادی که سهم کمی گرفته اند دیگر پولی برای خرید محصوالتی که در اقتصاد 
تولید ش��ده است ندارند. سیستم س��رمایه داری که مبتنی بر تضاد منافع است خودش 
به ش��کل ادواری تولیدکننده رکود اس��ت. مارتین مایتزمن در این ارتباط بحث اقتصاد 
مشارکتی را مطرح می کند که کارگر و کارفرما به نوعی با هم در سود و زیان مشارکت 

داشته باشند تا کارگران قدرت خرید داشته باشند و در نهایت تعادل پایدارتر باشد. 
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ما می خواهیم چهار بحث را مورد توجه قرار دهیم: کار جمعی، فرهنگ کار جمعی، 
الگوی پیشرفت اسامی ایرانی، کار جمعی و الگوی پیشرفت اسامی ایرانی. 

کار جمعی 
 موض��وع روحیه جمعی، همکاری و کار گروهی ابتدا در اس��ناد باالدس��تی قابل 
بررس��ی است. در س��ند چش��م انداز ایران 1404 ازجمله ویژگی هایی که برای جامعه 
ایرانی پیش بینی شده است، برخورداری از روحیه  تعاون و سازگاری اجتماعی است. در 
سیاست های کلی برنامه توسعه ی کشور و بند سوم برنامه پنجم هم این موضوع مورد 
تأکید قرار گرفته است. یکی از 9 شاخص در نقشه  جامع علمی کشور، تقویت روحیه 
کار جمعی است. در سند نقشه  مهندسی فرهنگی کشور هم بر روحیه همکاری و کار 

جمعی تأکید شده است. 
 اما منظور از کار جمعی چیس��ت؟ کار جمعی ممکن اس��ت در دو ساحت اتفاق 
بیفتد؛ یکی س��احت کسب وکار است و دیگری ساحت عمومی جامعه؛ یعنی آن جایی 
که کس��ب وکار و رقابت وجود ندارد. به تبع آن می توانیم سه الگو برای کار جمعی در 

نظر بگیریم: 
الگوی بهره وری: هدف از آن ارتقای بهره وری اس��ت؛ یعنی هر جایی که آدم ها با 
رویکرد رقابتی و جدی برای کسب نتیجه تاش می کنند. به عنوان مثال در سازمان های 

اقتصادی و ورزش قهرمانی که ما هم در این جا بیشترین چالش ها را داریم. 
الگوی وفاداری: در این الگو، حفظ الگوی وفاداری و متعلقات گروهی و حمایت 
از آن مس��أله اصلی اس��ت. یعنی کارکرد کار جمعی این اس��ت که وفاداری و تعلقات 
گروهی تقویت شود، مثل هیأت های مذهبی، تیم های بازی محات، اردوهای تفریحی، 
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مراسم عزاداری، نشست های خانوادگی و غیره. 
الگوی برقراری نظم اجتماعی: به دنبال این است که نظم و ترتیب را در گروه و در 
قالب یک سلسله مراتب مناسب برقرار کند، مثل احزاب، انجمن های علمی، انجمن های 

حرفه ای و غیره. 
بدین ترتیب ما بهره وری، وفاداری و نظم اجتماعی را مد نظر قرار می دهیم. 

در ذهن ما ایرانی ها این نکته بارز است که از نظر مفهومی الگوی مناسبی برای کار 
جمع��ی نداریم. برخی خیلی کلی می بینند و بعضی هم نوع خاصی را فقط در س��طح 
س��ازمان ها در نظر می گیرند. در مجموع هر س��ه این الگوها در مفهوم کار جمعی قرار 
می گیرند. ما در حوزه وفاداری کامًا موفق عمل می کنیم اما در سطح نظم اجتماعی و 
بهره وری ماحظه می کنیم. کار جمعی می تواند با اهداف مختلفی انجام ش��ود: یا برای 
تصمیم گیری یا برای مشاوره یا برای اجرا و عملیات کار که بر هر کدام منطق خاصی 

حاکم است. 
ما در نیم قرن گذش��ته و چه بس��ا حدود 90 سال گذش��ته با مشکات جدی با کار 
جمعی و گروهی در حوزه های مختلف مواجه بوده ایم و به گونه ای بوده است که هم 
محققان داخلی و هم خارجی، مدیران و دس��ت اندرکاران کش��ور به این مس��أله اشاره 
داشته اند و این ضعف به یک باور عمومی تبدیل شده است. برای نمونه درباره ضعف 
در همکاری و کار گروهی در حوزه های علمی می توان به آثار شاردن، محسنی تبریزی، 
س��یما و سریع القلم، در حوزه سیاسی به آثار سریع القلم و زیباکام، در حوزه اقتصادی 
به س��ریع القلم، در حوزه  سازمان و مدیریت به طیب، مرتضوی، کیانیان، لطیفی و غیره 
اشاره کرد. حتی مقام معظم رهبری در سال 91 در خراسان شمالی فهرستی ارائه کردند 

که اولین مورد آن مشکل کار جمعی بود. 
در حوزه کار جمعی در س��طوح مختلف با چالش های گوناگون مواجه هستیم. در 
س��طح ملی، احزاب سیاس��ی و تعاون، در س��طح نهادی، ضعف در همکاری نهادی و 
سازمان ها، در سطح سازمانی نیز هم در همکاری واحدهای درون سازمانی و هم در کار 
تیمی ضعف داریم. در سطح گروهی، موضوع مشارکت در ایران در چند دهه  اخیر به 
یک تابو تبدیل شده است. در سطح فردی، تجربیات منفی و ضعف در شایستگی های 
کار جمعی داریم. این مسأله در سطوح مختلف و در حوزه های مختلف دامن گیر جامعه  

ما است. 
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اگر بخواهیم وضعیت امروز و افق آینده  کار جمعی را در سطح جهانی مورد توجه 
قرار بدهیم باید گفت: 

الف( تقریباً همه  ملل و کشورها حتی با زمینه های فرهنگی متفاوت و متباین با کار 
جمعی و تیمی، به طور گس��ترده ای از کار جمعی و تیمی استفاده می کنند. در تمام دنیا 
این گونه است. حتی کسانی که با کار تیمی مشکل دارند مانند فردگرایان در آمریکا که 
کار گروهی در تعارض با فرهنگ آن ها اس��ت، اما روی آن به عنوان یک فرصت دنیای 

کسب و کار تمرکز می کنند. 
ب( نس��ل جدید تیم های مجازی، بین رشته ای، دانشی و تیم های جهانی، توسعه و 
عمومی��ت پیدا کرده اند. به گونه ای که امروزه تیم های چهره به چهره متعلق به نس��ل اول 

تیم ها هستند. 
ج( تمام نظریه ها و چهارچوب هایی که در سه دهه  گذشته در دنیا تولید شده اند قائل 
به این فرضیه هستند که واحد کار و فعالیت فرد نیست، بلکه تیم و گروه است. بنابراین 
اگر نمی توانیم کار جمعی انجام دهیم بدین معنی است که از نظریه ها و چارچوب های 

سازمانی بی بهره مانده ایم. 
د( برای انسان هزاره سوم هفت شایستگی در نظر گرفته شده است که اساسی ترین 

شایستگی، قابلیت انجام دادن کار تیمی و بهره مندی از روحیه  همکاری است. 
آیا نهادهای ما اساس��اً به این حوزه پرداخته اند یا خیر؟ آموزش وپرورش، بچه ها را 
با چنین مهارت هایی آشنا می کند یا خیر؟ آیا خوداتکایی ملی داریم؟ آیا به کار جمعی 
باور داریم؟ باور عمومی وجود دارد که ما ایرانی ها از نظر فرهنگی در بحث رفتارهای 
جمعی و کارهای گروهی دارای چالش هس��تیم. در سطح سازمانی نیز اگر نهاد دارای 
فضای س��اختاری و سیستم های مناس��ب و هماهنگ با کار جمعی نباشد، طبعاً در آن 
کار جمعی رخ نخواهد داد. وقتی در یک س��ازمان، س��اختار فردی طراحی شده باشد، 
سیستم ارزیابی عملکرد فردی باشد، حقوق و دستمزد فردی باشد، امکان کار گروهی 
وجود ندارد. اما اگر در سطح یک سازمان، ظرفیت های گروهی داشته باشیم می توانیم 
بر بسیاری از محدودیت های فرهنگی فائق آییم. آیا در سطح فردی، افراد از شایستگی ها 
ش��امل دانش، تجربیات، خوداتکایی فردی و متغیرهایی از این دست برخوردار هستند 
یا خیر؟ در س��طح سازمانی و فردی ساالنه 200 میلیارد دالر صرف توسعه  قابلیت های 
فردی و سازمانی در جهان می شود که ما با توجه به این که سهم یک درصدی از اقتصاد 
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و جمعیت جهانی را دارا هس��تیم، باید سهم مان به ش��رط آن که تراکمی اتفاق نیفتد به 
ساالنه دومیلیارد دالر برسد. 

فرهنگ کار جمعی 
 فرهنگ کار جمعی از دو منظر قابل تبیین اس��ت. یکی این که آیا جامعه ما با کار 
جمعی تناس��ب دارد؟ و دوم این که آیا فرهنگ اداری سازمانی ما در هر حوزه ای از کار 
جمعی حمایت می کند یا خیر؟ منظور از فرهنگ کار جمعی، همان سطح فرهنگ کان 
است که مربوط به امروز نیست. در حوزه فرهنگ نگاهی وجود دارد که وقتی فرهنگ 
بدون قید باش��د، منظور همان »فرهنگ اجتماعی« اس��ت )واژه فرهنگ گاهی با قیدی 
همراه می شود همچون ملی، عمومی، نهادی، حرفه ای، سازمانی و غیره(. ما فرهنگ را 
به چند سطح تقسیم کرده ایم که متناسب با ادبیاتی است که در دنیا راجع به این موضوع 
وج��ود دارد. م��ا این فرهنگ را وارد کردیم و در فضای خودمان بین س��طوح تعامل و 
هماهنگی برقرار س��اختیم که به درک فرهنگ در حوزه های مختلف کمک می کند. بر 

این اساس فرهنگ در سطوح مختلف قابل تعریف است: 
فرهنگ فراملی: وقتی فرهنگ را باالتر از یک کش��ور مورد توجه قرار می دهیم به 
فرهنگ فراملی تبدیل می شود، مثل فرهنگ شیعیان، فارسی زبانان، گروه های مختلف از 

جنبه های گوناگون مثل مذهب، زبان، نژاد، منطقه جغرافیایی و غیره. 
فرهنگ ملی: آن چیزی که یک ایرانی مسلماِن سال 1393 با همه  داشته های تاریخی 
و ذهنیت هایی که دارد، شکل می دهد. یعنی فرهنگ ملی، الیه بنیادی یک جامعه است 
که طی قرن ها و هزاره ها و دهه ها شکل می گیرد و تغییراتش بسیار کند و تدریجی است؛ 
به گونه ای که باید چند نس��ل تغییر کند یا در سطح دنیا تحوالت اساسی رخ دهد. البته 
بحث انقاب ارتباطات و اطاعات و تغییرات در عرصه های مختلف باعث تغییرات در 

فرهنگ ملی می شود؛ وگرنه شاخص های آن بسیار کند و آهسته عمل می کنند. 
فرهنگ عمومی: الیه ای از فرهنگ جامعه اس��ت که تابع مقتضیات عصری است و 
به طورکلی شامل سبک زندگی، ارزش ها و گرایش های ما طی زمانی مشخص و معین 
است. در این جا تأثیرگذاری ها خیلی بیشتر است. راهبرد کلی این است که ما خودمان 
را با فرهنگ ملی انطباق دهیم، اما در فرهنگ عمومی بتوانیم تأثیرگذار باشیم؛ چاره ای 
جز این نداریم. این سطوح کامًا درهم تنیده هستند. بسته به این که مسأله در چه سطح 
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تحلیلی و در چه زمینه ای تحلیل شود باید هماهنگ با این متغیرها به آن بپردازیم. 
 برای مطالعه فرهنگ اجتماعی دو رویکرد وجود دارد :

1- رویکرد و نگاه از درون 
2- رویکرد و نگاه از بیرون 

نگاه از بیرون امکان مقایس��ه را فراهم می کند. ما می توانیم موقعیت خود را از نظر 
فرهنگی با آمریکا، پاکستان و چین مقایسه کنیم. این نوع مطالعات در ایران غریب است 
و کمتر در آن ها فعالیتی شده است. تنها کاری که با این الگو دنبال شده است کار آقای 
دکتر چلبی اس��ت که در کتاب خود تحت عنوان »بررسی تجربی شخصیت ایرانی« به 
دنبال ترسیم شخصیت ایرانی است. منظور از شخصیت ایرانی در مقابل شخصیت های 

عراقی یا آفریقایی است؛ زیرا می خواهد شخصیت ملی را ترسیم کند. 
 نگاه از درون، 99 درصد از مطالعات را تشکیل می دهد. با این حال ما برای بررسی 
کار جمعی ایرانیان از هر دو رویکرد اس��تفاده می کنیم. در نگاه درونی وقتی مطالعات 
100 س��ال گذش��ته را مورد بررس��ی قرار می دهیم، می بینیم که درباره کار جمعی چند 

دیدگاه کلی وجود دارد: 
الف( گروه نخس��ت کس��انی بودند که ایرانی نبودن��د و جمع گرایی جامعه ایرانی 
را ان��کار می کردند. این گ��روه ایرانیان را فردگرا و بعض��اً فردگرای خودمحور معرفی 
می کردند. خانم لمپتون، آقای فولر، شاردن و غیره این نگاه را تبیین می کردند که ایرانیان 
اساساً فردگرای خودمحور هستند. علت اصلی این بوده است که آن ها فرهنگ خودشان 
را اصل و مبنا قرار می دادند و در بررس��ی هایی که انجام می دادند، بیشتر حوزه سیاسی 
ایران را مورد بررس��ی قرار داده اند که در واقع شکل نظام حکومتی ما به نظرشان پر از 

رقابت و سوء ظن بوده است. 
ب( گ��روه دوم اف��راد داخل��ی هس��تند که ضمن تأکید ب��ر خودم��داری ایرانیان، 
حکومت های اس��تبدادی را مهم ترین عامل و عل��ت این امر می دانند. افرادی مثل دکتر 
س��ریع القلم از جمله این افراد است که گویا تحت تأثیر نظریه  استبداد شرقی هستند که 

به نظریه استبداد ایرانی نیز مربوط می شود. 
ج( گروه س��وم بر جمع گرایی فرهنگ ایرانی تأکید دارند و ریش��ه  نارسایی در کار 
گروه��ی و کم رنگ بودن تبعیت منافع فردی و گروه��ی از منافع جمعی را در »عوامل 
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غیرفرهنگ��ی« می دانند. خانم منیر طیب، اس��تاد دانش��گاه اس��کاتلند، آق��ای رفیع پور 
جامعه شناس، خانم مرتضوی روان شناس و آقای فرهادی مردم شناس و استاد دانشگاه 
عام��ه طباطبایی ازجمله طرفداران این دیدگاه هس��تند و ضمن رد نظریه فردگرایی و 
خودمداری ایرانیان، به نقش کارکرد عوامل مدیریتی، س��اختاری و رفتاری پرداخته اند. 
آن ها ریشه و علل ضعف و نارسایی قابل ماحظه در حوزه  رفتارهای جمعی و تیمی، 
به وی��ژه در حوزه  عمومی جامعه، را ضعف اساس��ی در دانش و تحقیقات و مطالعات 
مربوط به نظام های س��نتی داخلی و ناتوانی در درک و بومی س��ازی دانش های جدید 
همچون تعاونی های جدید، نظام اداری و مدیریتی وارداتی و ابعاد ساختاری و رفتاری 
می دانند. خانم طیب بیان می کند که ایران، ژاپن و هند س��ه کش��ور جمع گرا هستند. از 
نظر او، یک ایرانی، هندی و ژاپنی به گروه یا تیم خود بس��یار وفادار اس��ت و منافع و 
اهداف گروهی خود را به منافع فردی اش ترجیح می دهد. بر این اساس انتظار می رود 
که این خصوصیات جمع گرایانه در س��ازمان های مربوط مشاهده شود؛ درحالی که تنها 
در ژاپن ارزش های جمع گرایانه در سازمان ها جریان یافته است و یک ایرانی یا هندی 
رابطه اش با دیگران همچون جوامع فردگرا اس��ت. طیب ریشه و علت این مسأله را در 
نظام مدیریتی و فقدان یا ضعف س��اختارها می داند. البت��ه دکتر رفیع پور در مقابل این 
ادعا، 8 س��ال جنگ مردم ایران با عراق را مثال می زند که نمود بارز جمع گرایی و کار 

جمعی ایرانیان بود. 
مطالعات دسته  دیگر به مطالعات نگاه از بیرون و عام گرایانه معروف هستند. بر این 
اساس، همه  مطالعات یک فرض مشترک دارند و آن این است که کشورهای جمع گرا 
مس��تعد کار جمعی هس��تند. بر این اس��اس از 7/5میلیارد جمعیت جهان، 6میلیارد آن 
جمع گرا و مستعد کار جمعی هستند. اما چرا کار جمعی عملی نمی شود؟ چرا به تمام 
کشورهای مس��لمان، هندی ها، چینی ها، پاکستانی ها، روس ها و امثال آن می گویند کار 

جمعی بلد نیستید؟ 
برای این که کار جمعی در یک کش��ور جاری ش��ود، نخس��ت باید فرهنگ جامعه 
از کار جمعی حمایت کند و حمایت های هنجاری وجود داش��ته باش��د. دیگر این که 
نظام های سازمانی باید تحصیل منافع را آسان کنند. اگر کار جمعی به منافع بیشتر منجر 
ش��ود بهتر است انجام شود؛ وگرنه اگر سیستم نباشد همه کار می کنند و تنها کسی که 
تشویق می شود شخص مدیر است. مهارت های کار تیمی یک عامل تکنولوژیک است: 
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تصمیم گیری جمعی، تعریف کار به شیوه  جمعی، ارزیابی گروهی. 
اگر س��اختار مناس��ب باش��د، همه چیز برای کار تیمی پیش می رود و کمتر خسته 
می ش��وید. در آمریکا از نظر فرهنگی با کار گروهی مش��کل دارند. یک جامعه ش��ناس 
آمریکایی می گوید که یک آمریکایی تا زمانی پشت میزش می نشیند که احساس می کند 
منافعش وابس��ته به آن ها است، ولی به محض این که احساس کند منافعش تأمین شده 
اس��ت دیگر دلیلی برای پشت میز نشستن نمی بیند. آمریکایی ها شیوه  تحصیل منافع را 
به خوبی جاری کرده اند؛ یعنی افراد می دانند که هم برای موفقیت فردی و هم سازمانی 

باید کار جمعی انجام دهند )یا همکاری کنید یا سازمان را ترک کنید(. 
 در جامعه  ما تحصیل منافع وجود ندارد، اما در ژاپن وجود دارد. مهارت کار تیمی 
در آمریکا باال است، اما در ایران نه. چرا در ژاپن باال است؟ زیرا هنجارهای کار جمعی 
به قدری در این کشور باال است که اگر نتوانستند منافع گروه را تأمین کنند، خودکشی 

می کنند. مرگ سامورایی نشان دهنده  هنجارهای باال در این کشور است. 
ساختارها و نظام تیمی در آمریکا خوب شکل گرفته است. در ایران سطحی نگرانه 
اس��ت و هرگز با فرهنگ خودمان و منبع اصلی آن منطبق نیس��ت و مهندس��ی نش��ده 
اس��ت. اساس��اً کار تیمی از ژاپن به آمریکا برده شده است. در آمریکا کار تیمی هست 
اما ناپایدار است. افراد با نگاه کوتاه مدت وارد تیم ها می شوند و به تبع آن زودتر خارج 
می شوند. اما در ژاپن افراد وقتی وارد سازمان و نهاد می شوند، مادام العمر است. برخی 
از آن ها معتقدند خانه اول شان سازمان شان است. اما آمریکایی ها معتقدند که بین زندگی 
خصوصی و کاری ش��ان ربطی وجود ندارد. ما اآلن آشفته ایم و هرجا که منافع مان باشد 
به سمت آن می رویم. هرگاه از خودمان استفاده کردیم کار خوب پیش رفته است )مورد 
جهاد سازندگی(؛ اما هر جا به نهادهایی برگشتیم که منطق مهندسی شان به گونه ای دیگر 
بوده، تناس��ب نبوده است. ضعف در رفتارهای تیمی کامًا دوگانه است؛ وگرنه مشکل 

فرهنگی آن چنانی وجود ندارد. باید نظام مندی ایجاد می کردیم. 

کار جمعی و الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی 
در توسعه  گروهی سازمانی ما می توانیم دو کار انجام دهیم:

الف( الگوی توس��عه را وارد کنیم و فرهنگ مان را بر اساس آن اصاح کنیم که آن 
چیزی که در جامعه ما تاکنون اتفاق افتاده اس��ت، همین بوده اس��ت. ما ش��به الگوها را 
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هیچ گاه متناسب با نیازمان وارد نکردیم. 
ب( راه دوم که در دنیا هم جواب داده این است که هر کشوری که فرهنگش را مبنا 

قرار داد، موفق بود؛ مثل ژاپنی ها که الگوها را بازمهندسی و اصاح کردند. 
الگوی اسامی ایرانی پیشرفت در پی گزینه دوم است؛ اما آنچه در جامعه ما حاکم 
اس��ت نوع اول اس��ت. در تمامی عرصه ها این گونه بوده است. تنها جایی که از الگوی 
دوم پیروی کردیم، زمانی بود که ساختار رسمی نتوانست به ما حاکم بشود )دوران دفاع 

مقدس، سپاه، بسیج، جهاد کشاورزی و غیره( . 
چگونه الگوی اس��امی ایرانی پیش��رفت را مبتنی بر الگوی دوم طراحی کنیم؟ این 
مدل چندالیه، چندسطحی و چندحوزه ای است. دانشگاه هاروارد در تابستان 1991 یک 
همایش یک هفته ای برگ��زار کرد که نتیجه اش در کتابی تحت عنوان »اهمیت فرهنگ« 
منتشر شده و انجمن مدیریت ایران آن را به چاپ رسانده است. در این همایش پیشنهاد 
شده است هر کشوری که می خواهد توسعه یابد، باید در جامعه خود مهندسی فرهنگی 
انجام دهد. آن ها یک فرآیند 6 مرحله ای را پیش��نهاد کردند. شما باید الگوی توسعه ای 
خود را اصل قرار دهید و فرهنگ خود را متناس��ب با آن اصاح کنید. این مدل ممکن 
است در برخی جوامع، مثل ترکیه یا کره  جنوبی، کمابیش جواب بدهد؛ اما دو ماحظه 

اساسی وجود دارد: 
الف( در آن جامعه فرهنگ چقدر قدرت و قوت دارد؟ 

ب( چه میزان از ارزش ها نسبی گرا است و چه میزان مطلق گرا؟ 

در جامعه ما به  واس��طه  تمدنی چندهزارساله و قوت و شدت باورها و ارزش های 
مردم که دارای صبغه  دینی اس��ت و این دین عین حقانیت است، این فرهنگ در مقابل 
ای��ن مدل ها مقاومت می کند و به آن ها امکان اجراش��دن نمی دهد. اما در جامعه ای که 
ارزش های آن نس��بی تر هس��تند و انعطاف پذیری در آن زیاد اس��ت، مثل ترکیه و کره، 
ب��ه قیمت این که ارزش ها و باورهای اساسی ش��ان را تعدیل کردند تا با مدل هماهنگ 
بش��وند توفیقات نسبی و ناپایدار به دست آوردند؛ اما تا کوچک ترین فرصتی به دست 
آید، مردم دوباره به اصل خودش��ان بازمی گردند که البته هزینه  آن بسیار باال است. این 
درحالی اس��ت که در جامعه ما، به واس��طه ویژگی هایی که دارد، خوشبختانه الگوهای 
توسعه نتوانسته اند تأثیرشان را بگذارند؛ چراکه اگر تأثیر می گذاشتند بسیاری از داشته ها 
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و ارزش های فرهنگی ما از دست می رفت. بنابراین باید در مسائل، بینش و آگاهی داشته 
باش��یم؛ در غیراین صورت امکان موفقیت وجود ندارد. نگاه ما به فرهنگ و کار جمعی 
یک نگاه کارکردی اس��ت که سیس��تم باید منجر به اثربخش��ی در تشکیات و توسعه 

اقتصادی شود، در غیراین صورت فرهنگ مفید نخواهد بود. 
م��ا در جامع��ه خود معتقدیم که ارزش هایی که دنب��ال می کنیم، مبتنی بر یک نظام 
حقیقی است. این نظام حقیقی کمال انسان را در وجه مادی، معنوی، دنیوی و اخروی 
تأمی��ن می کند و ن��گاه کارکردی به آن ها دارد. به عنوان مث��ال، افراد چقدر می توانند به 
دیگ��ران اعتماد کنن��د؟ اعتماد با س��رمایه فرهنگی و اجتماعی ما رابط��ه دارد. نگاه ما 
کارکردی اس��ت و هدفش هم درگیرکردن همه  صنوف با این مس��أله اس��ت. این مدل 
می تواند در س��ایر حوزه ها و الگوی پیش��رفت اس��امی ایرانی مورد توجه قرار گیرد و 

موجب خویشتن شناسی ما شود. 
جمع بن��دی: در زمینه  کار جمعی در ایران تا کنون هیچ مطالعه مس��تقیمی گزارش 
نشده است و غالباً ضعف و کاستی افراد به فرهنگ ایران نسبت داده می شود. 95درصد 
از این مدل هرگز مورد مطالعه مستقیم قرار نگرفته است و اظهارنظرها بیشتر در مورد 
بعد فرهنگ��ی بوده اند. عوارض نپرداختن به عوامل تأثیرگذار موجب می ش��ود به این 

نتیجه برسیم که فرهنگ باعث این عقب ماندگی است. 
مطالعات بین فرهنگی نشان می دهد که ایران در جمع کشورهای جمع گرا قرار دارد 
و مستعد کار جمعی است. ساحت مذهبی و جنگ 8 ساله نیز شواهد این ادعا هستند. 
ما در جنبه های فرهنگی بس��یار موفق هستیم. این یافته ها به معنای رد سطح پایین کار 
تیمی در کشور نیست. ما همچنان در حوزه  رقابتی ضعف داریم. اما بهترین شاهد این 
مدعا که همان فرضیه تاریخی معروفی است که در ورزش های فردی موفق هستیم، اما 
در ورزش های جمعی ناموفق، با موفقیت های اخیر والیبال، فوتبال، فوتسال، بسکتبال، 
والیبال نشس��ته و غیره رد شده است. عمده  مش��کات ما اساساً فرهنگی نیست، بلکه 
مسائل ساختاری و رفتاری است. زمانی که شما عوامل ساختاری و رفتاری را در جامعه 
به صورت نسبی فراهم کردید اما رفتار تیمی و جمعی اتفاق نیفتاد، باید اعتراض کرد؛ 

رفتار تیمی و جمعی در خأل اتفاق نمی افتد. 
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پرسش  و پاسخ 
• پرسش: منظور شما از س��اختار چیست؟ کدام ساختار؟ وقتی منافع وجود داشته 	

باشد ساختارها را به هم می زنیم. مشکل ما طمع است. 

دکتر فیروز رازنهان 
هر چیزی قابل جهت دهی و س��ازمان دهی اس��ت. م��ا امروزه فق��ط انتظار داریم 
که براس��اس اخاق رفتار کنی��م. اخاقیات برد دارد، همان طور ک��ه فرهنگ برد دارد. 
همان طور که تمام مس��ائل را نمی شود با اخاق و فرهنگ جواب داد؛ چراکه هر کدام 
بخش��ی را تبیین می کنند. بر این اساس باید س��هم و وزن واقعی هر یک را متناسب با 
موقعیت درک کنیم. ممکن اس��ت گاهی مشکل فرهنگی باشد، گاهی ساختاری، گاهی 
رفتاری و گاهی هم ترکیب این چند عامل باشد. تا میزان آن ها را به دست نیاوریم امکان 

مداخله ی اثربخش وجود ندارد. 

• پرس��ش: بحث فرهنگی به افراد برمی گردد. افراد وقتی منافع شان تأمین نشود، آن 	
را به فرهنگ نس��بت می دهند. در جامعه ما دو دس��ته افراد هستند: گروهی سالم 
هس��تند که مش��کاتی نظیر افزایش آمار طاق را می بینند ام��ا نمی خواهند وارد 
واقعیت بش��وند و گروهی نیز ناسالم هستند که نمی خواهند جامعه اصاح شود. 

شما چگونه این مسأله را تبیین می کنید؟ 

دکتر فیروز رازنهان 
بای��د مس��أله را محدود کنیم. یک��ی از خصلت های ما از نظر فرهنگی، بر اس��اس 
مدل ه��ای ادوارد تال، این اس��ت که فرهنگ را به دو دس��ته فرهنگ با زمینه قوی و با 
فرهنگ زمینه  ضعیف تقس��یم می کنند. منظور آن ه��ا از جوامع با فرهنگ قوی، جوامع 
جمع گرا هستند که جمع و کشور برایشان مهم است. در زمینه های قوی افراد به واسطه 
جمع گرایی از هم حمایت می کنند. موقعیت و ش��رایط خاصی که در آن کشور وجود 
دارد باعث می شود رفتارهایی شکل بگیرد. ولی خارج از آن هم ممکن است رفتارهایی 
ش��کل بگیرد. به عنوان مثال اس��رائیل هم شبیه ما است؛ یعنی کامًا فردگرا هستند. باید 
گفت بنیان گذاران اولیه اس��رائیل، فرهنگ را از استرالیا گرفته اند. اما چندین دهه است 
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که با بهانه هایی از قبیل این که دش��من داریم و هر روز باید آماده باش��یم، انس��جام و 
جمع گرای��ی کاذبی ایجاد کرده اند. آن ها به واس��طه اضطرار پیوندها را تقویت می کنند. 
در جامعه ما مشکل این است که می خواهیم مسائل را با مدل های ساده و یک رشته ای 

تحلیل کنیم. در نتیجه قدرت تبیین این مدل ها محدود است. 

• پرس��ش: ش��ما الگوی الف و ب را مثال زدید. ش��اید الگوی بی��ش از 70 تا 80 	
درص��د جامع��ه علمی ما الگوی الف اس��ت. البته به الگ��وی ب هم به طور قطع 
و یقین نمی ش��ود تکیه کرد که چقدر قابل دفاع اس��ت؛ اما از الگوی الف خیلی 
جلوتر اس��ت. س��ؤال من این اس��ت که ژاپن در الگوی ب تا چه حد توانس��ته 
فرهنگ خودش را حفظ کند؟ ژاپن توس��عه محور بوده اما فرهنگ خودش را هم 
کنار نگذاش��ته اس��ت. آیا ما هم می توانیم این کار را بکنیم؟ در عرصه  سیاسی یا 
همان تحزب نیز می توانیم الگوی فرهنگی داشته باشیم؛ یعنی یک حزب اسامی 
به اس��م اسامی ایرانی شکل بدهیم؛ اما وقتی به عمقش می رسیم متوجه می شویم 
ای��ن تحزب در عمق خودش از یک نظام سیاس��ی اجتماعی تأثیر می پذیرد که آن 
هم مش��کل دارد و به راحتی نمی توان آن ها را از هم تفکیک کرد. این جا است که 

چالش ایجاد می شود. 

دکتر فیروز رازنهان 
در یک نگاه می توانیم نگاه اس��امی را کنار بگذاریم و فرهنگی نگاه کنیم. فرهنگ 
ملی ما مثل ریل گذاری مس��یر اس��ت. برای ایرانی ها خانواده یک بنیان اساس��ی است 
و پیوندهای دوس��تانه بس��یار موضوعیت دارند. همین مس��أله در کشوری مثل آمریکا 
موضوعیت ندارد؛ چراکه الگوی غالب برایشان این است که افراد تا زمانی به این رابطه 
تن می دهند که نیازهایشان تأمین شود؛ ولی وقتی کامیاب شوند می روند. اما در ایران به 
دالیلی از جمله حفظ خانواده و فرزندان، بنیان خانواده باید حفظ شود. در فرهنگ های 
جمع گرا افراد به هم پیوند خورده اند. ما از نظر فرهنگی با هم ممزوج می شویم. ژاپنی ها 
و هندی ها هم همین گونه هس��تند. به عنوان مثال، خواستگاری در غرب چهره به چهره 
است، اما در ایران این زن و مرد نیستند که با هم ازدواج می کنند بلکه دو خانواده هستند 

که با هم وصلت می کنند؛ چرا که دو طرف بیشتر از همه خانواده و جمع را می بینند. 
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در جامعه ما فرد برای تأمین خواس��ته هایش فرهنگی عمل می کند. در نتیجه چون 
ما نوآوری فرهنگی نداریم، از جوامع دیگر الگو می گیریم؛ اما چون خودمان را خوب 
نش��ناخته ایم به الگوهای ن��اروا، نامناس��ب و ناکارآمد روی می آوری��م و درنهایت به 
معضاتی که اکنون داریم می رس��یم. خیلی چیزهایی که امروز داریم، فرهنگی هستند 
اما دینی نیس��تند. به عنوان مثال جامعه ما اکنون نیازمند تغییر در الگوی ازدواج اس��ت، 
چرا که سن ازدواج باال رفته است؛ اما جامعه ما چندازدواجی را نمی پذیرد. باید گفت 
برخاف ادراک غلطی که وجود دارد، جامعه ایرانی کامًا زن س��االر اس��ت اما نمود آن 
غیرمستقیم است. زن دارای موقعیت ممتازی در جامعه ایرانی است. خانواده ها جمع گرا 
هستند. س��ابقه تاریخی ایرانی ها نسبت به تک همسری بودن، برایشان موضوعیت دارد. 
زن در جامعه ایرانی نماد ناموس و پاکی است. زمانی که بچه ها وارد خانواده می شوند، 
قدرت زن به تعداد بچه ها باال می رود؛ در نتیجه اجازه ورود شخص دیگری را به حریم 
خودش نمی دهد. جامعه ایرانی براس��اس مجوزهای فرهنگی خودش در برخی موارد 

حاضر نیست بر اساس شرع عمل کند. 

• پرسش: در حوزه مدیریت راهکار شما تا چه حد توانایی دارد؟ یک الگوی توسعه 	
در دنیا داریم و یک فرهنگ هم داریم. این دو به هر حال در دو الگوی الف و ب 
بر هم تأثیرگذار هستند. تأثیر حالت الف خیلی زیاد است و مضمحل می کند، اما 
حالت ب تا چه میزان می تواند پایدار باشد؟ مصادیق مدیریت جهادی طی 8 سال 
جنگ ایران و عراق در کش��ور جواب داده است؛ اما دیگر آن فرهنگ مبنای عمل 

نیست. با این حال چالش وجود دارد که آیا آن فرهنگ می تواند برگردد؟ 

دکتر فیروز رازنهان 
راه��کار ما تا ح��د زیادی جواب می دهد. هر فرهن��گ، ظرفیتی دارد. یک فرهنگ 
ممکن اس��ت تا 50 پیش��رفت کند دیگری تا 100. ما بدون ش��ک و شبهه معتقدیم که 
فرهنگ اس��امی ایرانی به واسطه اس��ام این ظرفیت را دارد که این ظرفیت را تا 100 
ب��اال بب��رد. الگوی ژاپن الگوی ایده آل ما نیس��ت؛ چراکه مبنای فرهنگ��ی آن بودایی و 
مارکسیس��تی است و هرگز نمی تواند الگوی جهانی باشد؛ چون زیرساخت های باوری 
و فرهنگی اش بزرگ نیس��ت و البته خودش هم داعیه جهانی ش��دن ندارد. فرهنگ ما 
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ایرانی ها در وهله اول اصالت دارد و در وهله دوم جهانی است؛ زیرا ظرفیتش را دارد و 
حقیقتی است که در مسیر آن حرکت می کنیم. باید خودمان را درست کنیم، مقدماتش 
را فراهم کنیم و سپس در آن مسیر حرکت کنیم. همچنین چون ما تجربه نداریم، وقتی 
الگوهای آماده وارد نش��ود و از طرف دیگر نیاز جدی به الگو نداشته باشیم، با شک و 
تردید نگاه می کنیم. ژاپنی ها بر کمبودهایش��ان متمرکز شدند و در یک موقعیت زمانی 
حس��اس توانستند پیشرفت کنند. اما ما این شرایط را در گذشته هرگز نداشته ایم؛ زیرا 
پول نفت بوده و جمعیت هم کم بوده اس��ت. در 10 یا 15 سال اخیر مسائل مربوط به 
توسعه در ایران بروز کرده است و به شکل جدی تقویت شده است؛ وگرنه تا قبل از آن 
آمادگی برای توس��عه و الگوی جدی داخلی نداشتیم. البته امروزه در حوزه های دفاعی 
بسیار توسعه یافته ایم و در زمینه علمی هم به حد نسبی پیشرفت کرده ایم، اما در مسیر 
هس��تیم؛ چراکه در حوزه فرهنگ نهاد علم تغییراتی رخ داده که بس��یار اساسی اند. البته 

مستلزم شروطی نیز هست:
مستعد تغییر باشیم. 	 
ظرفیت تغییر را ایجاد کرده باشیم. 	 
در عمل خودمان را اصاح کنیم. 	 

همه ما خواسته و نیاز داریم؛ اما خواسته های ما تعریف نشده است. هر چقدر نیازها 
و خواسته هایمان را بشناسیم میزان تأثیرگذاری مان نیز بیشتر می شود. 





نشست 

چهارم
ارزیابی و تحليل ایده

الیحه الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت 
از منظر مطالعات دانش  سياسی

سخنران: دکتر حبیب اله فاضلی 
تاریخ: 10 خرداد 1393
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الف- درآمد 
اص��رار این جانب این بود که چنین بحثی یعنی ارزیابی ایده  الگوی اس��امی ایرانی 
پیش��رفت، وقتی صورت گیرد که متن قابل اس��تناد یا کتاب خاصی از طرف دولت و 
نهادهای حاکمیت منتشر شود، بعد از زوایای مختلف به ارزیابی آن پرداخت که تاکنون 
چنین امری محقق نش��ده اس��ت. جناب دکتر مقصودی متن پیش نویس چندصفحه ای 
غیرقابل استنادی مربوط به الیحه الگوی اسامی ایرانی را برای این جانب ارسال کردند 
که مبنای کار قرار گیرد. بنابراین با استناد به پیش نویس الیحه و از همه مهم تر »تصور« 
)ایماژی( که از این الگوی احتمالی در ذهن جامعه علمی پدید آمده است، نکاتی گفته 
خواهد شد. البته امیدوارم تصور ما مطابقت قابل قبولی با واقعیت این طرح داشته باشد 

و مصداق این بیت از انوری نباشیم که: 
یکی چنان که در آیینه تصور ما است ه�زار نقش ب�رآرد زم�انه و نب�ود 

در ه��ر صورت ارزیابی پیش دس��تانه، این نقطه ق��وت را دارد که به طرح نهایی و 
شفافیت آن کمک می کند و این ضعف را هم دارد که هر نقدی صورت گیرد، می توانند 
رد کنند و بگویند »اصًا این چیزی که شما می گویید ربطی به الگو ندارد« و ناقد را به 

بی اطاعی متهم کنند. 

ب- صالحیت دانش سیاسی در طراحی و سنجش الگوهای پیشرفت 
 نکته نخست آن که آیا ایده طراحی الگوی اسامی ایرانی پیشرفت یا الیحه مربوط 
به آن می تواند موضوع مطالعه دانش سیاست به طور اعم یا علوم سیاسی به طور اخص 
قرار گیرد؟ پاس��خ روشن است: دانش سیاس��ت به دو دلیل آشکار صاحیت طراحی، 
ارزیابی و نقد این الگو را دارا اس��ت و نس��بت به آن، دانش درجه اول اس��ت. نخست 
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این که طراحی و امکان پذیری عینی و ذهنی این الگو، نتیجه یک اراده سیاسی و محصول 
یک نظام سیاسی است برای مدیریت عمومی. درواقع الگو به غایت دولتی و نتیجه یک 
تصمیم سیاس��ی اس��ت و پیش از این که هستی شناسی اجتماعی و نخبگان ایران چنین 
استراتژی سیاسی را طراحی کرده باشند، این سیاست است که درصدد درانداختن یک 
هستی شناس��ی و الگوی توس��عه مبتنی بر آن برآمده است. آشکار است که شناسایی و 
ارزیابی کنش های آگاهانه و ناآگاهانه دولت و نظام سیاس��ی، موضوع دانش سیاس��ت 
است. مباحثی چون سیاست تطبیقی هم به ارزیابی این کنش های دولت ها در نظام های 
سیاس��ی مختلف می پردازد که ارسطو در کتاب »سیاست« نمونه کاسیک و مشهور آن 

را به دست داده است. 
دومین دلیل در این که دانش سیاست صاحیت تحلیل الگوی پیشرفت را دارد، این 
است که مروری فراتحلیلی بر ادبیات طراحان و نویسندگان مرتبط با الگو نشان می دهد 
که مهم ترین یا ش��اید یکی از مهم ترین اه��داف طراحی الگو »ایجاد وضعیت عادالنه« 
یا حاکم کردن عدالت در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره است. 
در واقع »عدالت« برجسته ترین دال در منابع، اهداف و دالیل طراحی الگو است و پیدا 
است که »عدالت« و »وضعیت عادالنه« مهم ترین و کانونی ترین مفاهیم اندیشه و فلسفه 
سیاس��ی هستند. تحلیل مفهوم عدالت و وضعیت عادالنه به مثابه وضعیت مطلوب هم 
در گفتمان های کاس��یک چون افاطون آشکار اس��ت و هم در نگاه های لیبرالیستی و 
سوسیالیستی. البته در فلسلفه سیاسی اسام هم این مسأله با جدیت بیشتری مورد بحث 
است. اما این که چرا استادان و محققان علوم سیاسی در ایران کمتر به این ایده / طرح 

التفات داشته اند مسأله دیگری است که باید به آن اندیشید. 
در کنار دو نکته باال، مس��أله توسعه عینی و ذهنی و ارتباطی که این امر با دولت و 
بازیگران سیاسی دارد یکی از حوزه های سنتی علوم سیاسی است. الگوهای توسعه پس 
از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 1980 اعتبار خاصی یافتند و حتی دولت ها گاهی به 
اعتبار تمایل و تعلق به مسیر توسعه به دولت های توسعه گرا یا دولت های ورشکسته و 

غیره تقسیم و متمایز می شدند. 

ج- گذار به پساتوسعه گرایی 
الگوهای توس��عه در س��ال های پ��س از جنگ جهانی دوم دو ویژگ��ی مهم دارند: 
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نخست آن که اروپامدارند و نگاهی آیینه ای به توسعه در اروپای باختری دارند و غرب 
را برجس��ته می کنند؛ نکته دیگر این که خیلی کمی گرا و متکی به آمار و ش��اخصه های 
عینی اقتصادی هستند. این رویکرد به تدریج از دهه هفتاد مورد نقد قرار گرفت. ادوارد 
سعید، آرتور شبرا، اسکوبار، التوچ و امثال آن ها به تولید ادبیات علیه گفتمان اروپامحور 
و اقتصادی توسعه پرداختند1 و در مواردی هم کتاب های مشهوری چون »کوچک زیبا 
اس��ت« )1973( ش��وماخر طرفداران زیادی پیدا کرد و در 1368 هم به فارسی ترجمه 
شد2. آنچه برای ما و پی جویی اعتبار و پیدایی الگوی اسامی ایرانی مهم است این است 
که از دهه 1980 به تدریج هژمونی گفتمان توس��عه  اروپامحور به مثابه یک کان روایت 
شکسته ش��د و فضایی برای خلق نظریات بومی یا متفاوت فراهم شد. اگر در گفتمان 
نخس��ت، توس��عه به نوعی حرکت به س��مت »جهان های برتر« یا »جهان دیگر« معنی 
می ش��د، در این الگوها توس��عه به نوعی »حرکت و بلوغ اجتماعی و سیاسی در جهان 
خود« معنی می ش��ود و به تدریج گفتارهایی چون بازگشت به خویشتن و توسعه بومی 

در این راستا قابل ارزیابی است3. 
درواق��ع در این روایت های جدید، غرب دال مرکزی توس��عه نیس��ت و طیفی از 
اس��تراتژی های مختلف عرضه ش��د که گاهی عنصر ملی گرایی و گاهی عنصر مذهب 
و مقتضیات بومی جایگزین ش��ده اس��ت. یکی از محققانی که این موضوع را به خوبی 
بررسیده و مفهوم سازی مطلوبی انجام داده است، بابی سعید در کتاب »هراس بنیادین: 
اروپامداری و ظهور اسام سیاسی« است. سعید در این کتاب به انقاب اسامی و امام 
خمینی)ره( ه��م توجه ویژه دارد و اصطاح »دولت های کمال��ی« را برای دولت هایی 
چون کمال آتاتورک، امان اهلل خان در افغانستان و عصر پهلوی در ایران استفاده می کند. 
ویژگی دولت های کمالی اروپامداری آن ها در گفتمان توس��عه اس��ت و به همین دلیل 
غرب هم با آن ها مش��کلی پیدا نمی کند. اما احیاگری مذهبی در جهان اسام و انقاب 
اس��امی به عاوه مش��کاتی که در نهاد دولت های کمالی بود، زمینه را برای گذار به 
الگوهای جدید توس��عه فراهم کرد. ویژگی این الگوها این اس��ت که دیگر فراروایت 
توس��عه را نمی پذیرند و آن را اس��تراتژی غرب برای سلطه تفسیر می کنند و در ادامه، 
در رویکردهای جدید، »اس��ام« جایگزین »غرب« می شود و از این مجرا می کوشد به 

1. بنگرید به: محمدتقی قزل سفلی و سیده آمنه میرخوشخو، »پساتوسعه گرایی و نقد مبانی معرفتی الگوهای متعارف توسعه«، مجموعه 
مقاالت همایش ملی الگوی اسامی ایرانی پیشرفت )ج2( ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی، 1392، صص 300-275 

2. شوماخر. ای. اف. »کوچک زیبا است«، ترجمه علی رامین، انتشارات سروش، 1368 
3. بنگرید به قزل سفلی و خوشخو، پیشین 
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مس��أله توسعه پاس��خی بومی دهد. این رویکرد وضعیتی است که در مطالعات توسعه 
به وضعیت یا عصر پساتوسعه گرایی1 نیز تعبیر شده است. فرض پساتوسعه گرایی این 
است که توسعه یا تجربه توسعه نه تنها منجر به ارتقای وضعیت ما نشده است بلکه علت 
حاشیه ای ش��دن و پیچیده ترشدن مسائل ما است. نکته دیگری که در این جا باید افزود 
این است که بلوغ مطالعات و پژوهش های علوم انسانی و مباحثی چون پست مدرنیسم، 
پساساختارگرایی، شالوده شکنی و غیره که همگی ضدجوهر و ضدفراروایت ها بودند، 
آگاهانه یا ناآگاهانه به تولد جریان یا گفتمان های بوم گرای توس��عه یاری رسانده است 
و این مباحث مبنای نظری و مفهومی بس��یار از این دس��ته مطالعات انتقادی در غرب 
و جهان س��وم شده است. مثًا بابی س��عید در تحلیل خود از مطالعات شرق شناسی و 

همچنین ساختارشکنی دریدا و غیره بهره گرفته است2. 
پس از انقاب اس��امی، مطالعات و نگرش های انتقادی ضدتوس��عه اروپامدار با 
گفتارهای بومی گرا و مباحثی چون بازگش��ت به خویشتن مورد توجه جدی تری قرار 
گرفت. مباحثی چون حرکت به س��وی الگوهای بومی ، تاش هایی چون آکادمی علوم 
اس��امی قم، مهندس��ی فرهنگی یا ایده هایی دیگری چون مقابله ب��ا تهاجم فرهنگی، 
شبیخون فرهنگی، تبدیل شدن به ژاپن اسامی و امثال آن، و امروزه به صورت کامل تر و 
احتماالً اندیشیده تر آن یعنی »الگوی اسامی ایرانی پیشرفت« در این راستا قابل ارزیابی 
و پی جویی نظری اس��ت. در واقع همه این عناوین با وجود تنوع لفظی، همدلند و به 

قولی »هدف سویی« دارند و غایت گرایند. 
بدین ترتیب، الگوی اس��امی ایرانی پیشرفت طرحی در وضعیت پساتوسعه گرایی 
برای جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسامی است که حاوی نقاط و ظرفیت های مثبت 
و منفی خاص خود اس��ت. اگرچه هنوز متن نهایی ی��ا مصوبه نهایی در زمینه تعریف 
و حدود الگوی پیش��رفت نداریم، اما برای تش��ریح آن تاش هایی ش��ده است. دکتر 
میرمعزی، عضو ش��ورای عالی تدوین الگو، س��ه هدف و دلی��ل را علت پیدایش الگو 
معرفی کرده اس��ت؛ نخس��تین این اهداف، برنامه ریزی برای پیش��رفت داخلی است؛ 
دوم تمدن س��ازی اس��ت و این که جهان اس��ام به یک الگوی موفق و کارآمد نیازمند 
اس��ت و این امر به ویژه با تحوالتی چون بیداری اسامی و شکست تجارب وابسته به 
ایدئولوژی های لیبرالی و سوسیالیس��تی بیشتر احساس می شود. علت سوم این که حتی 

1. Post-development era
2. سعید، بابی، »هراس بنیادین«، ترجمه غامرضا جمشیدیها، انتشارات دانشگاه تهران، 1382 
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کش��ورهای غربی نیز از وضعیت و الگوهای توسعه  خود راضی نیستند و ارائه الگویی 
کارآم��د و منطقی می تواند مورد بهره برداری آن ها هم واقع ش��ود. دکتر حداد عادل نیز 
که از حامیان طراحی الگو بوده، در توجیه ماهیت الگو بر آن ش��ده اس��ت که »عالمی 
دیگر بباید س��اخت و از نو آدمی« و بیان داش��ته صفت اسامیت برای این الگو اشاره 
ب��ه »آرمان ها«ی آن دارد و صفت ایرانیت هم اش��اره به »واقعیات« دارد که البته تدوین 
این الگو از تجارب جهانی برکنار نیس��ت1. نکته ای که در این جا باید یادآوری کنم این 
اس��ت که ماهیت متمایز و یکتایی نظام مرکب جمهوری اس��امی باعث شده است که 
نیازمند الگوهای توس��عه خاص خود باش��د و چندان امکان استفاده از تجربه دیگران 
برای آن وجود نداش��ته باشد. ماهیت مذهبی مدرن جمهوری اسامی، وضعیت خاصی 
را به چش��م اندازها و برنامه هایش داده است که با دیگر نظام های حتی مذهبی هم قابل 
قیاس نیس��ت. ماهیت شیعی و ابتنای آن بر مسأله »والیت فقیه« باعث شده که حتی با 
جمهوری اسامی های دیگر چون پاکستان و افغانستان هم قابل قیاس نباشد و نتواند به 

تجارب دیگران به مثابه راه حل یا راهنمای عمل بنگرد. 

د- آسیب شناسی ادبیات تولیدشده پیرامون الگوی پیشرفت 
 یکی از مشکات جدی کارهای انجام شده به منظور نظریه پردازی الگو، نبود نقد و 
ارزیابی جدی و علمی اس��ت. درواقع پیرامون الگو بیش از نقد علمی، تعریف، تمجید 
و تأکید بر ضرورت آن وجود دارد و به جرأت می توان گفت بخش مهمی از محتوای 
مقاالت و سخنرانی های پیرامون موضوع به تعریف و تأکید بر ضرورت اختصاص یافته 
اس��ت؛ اما در پرداختن به ابعاد ایجابی و حدود و ثغور الگو کار جدی صورت نگرفته 
اس��ت و صرفاً به گزاره های خطابه ای یا حداکثر ذکر آیات و روایات اکتفا ش��ده است. 
به نظرم به موضوعاتی که دارای پتانس��یل نقدپذیری و ارزیابی علمی باالیی هس��تند، 
اما پیرامون آن ها نقد محس��وس و مشخصی منتشر نشده اس��ت، باید با تأمل و تردید 
نگریس��ت. ش��اید یکی از دالیل این امر، انتس��اب حکومتی بودن به الگو بوده است و 
بنابراین صاحب نظران با این دغدغه  که مبادا نقد الگو به مثابه نقد نظام سیاسی معنا پیدا 
کند، ورود نکرده باش��ند. ش��اید یکی دیگر از دالیلش بی اعتنایی جامعه روشنفکری و 
علمی ایران به چنین طرحی باشد که آن را تکراری و شاید بی اثر می داند. در هر صورت 

 1- بنگرید به: حدادعادل، »تأملی در معنای الگوی اسامی ایرانی توسعه«، کتاب نخستین نشست اندیشه های راهبردی، دبیرخانه 
اندیشه های راهبردی، دی ماه 1389 
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به نظرم یکی از دالیل اصلی اش فاصله جدی نظام و ادبیات دانش��گاهی و علوم انسانی 
از مس��ائل کنونی و بومی خود است و درس��ت به همین دلیل استادان و پژوهشگران، 
حاضرند مقاالتی برای ارتقای علمی یا امتیاز آن ارائه کنند؛ چون این حوزه هم احتماالً 
مجرایی برای گرفتن امتیاز علمی است؛ اما کمتر کسی خود را درگیر مقاله ای جدی و 
تفکر نقادانه پیرامون موضوع کرده است. طراحی الگو هم با تأسیس مؤسسه و همایش 

میسر نیست. 
به نظر می رس��د که الگو یا نظام دانایِی رویکرد اس��امی ایرانی پیشرفت و طراحان 
آن باید برای چند مس��أله مهم پاس��خ یا توجیه داشته باشند؛ نخست توصیف وضعیت 
موجود )از حیث کیفیت و وضعیت توس��عه( و چرایی به وجود آمدن آن اس��ت، دوم 
تبیین وضعیت مطلوب، ابعاد و چگونگی خلق و ایجاد آن است و سوم تعیین راهبردها، 
ابزارها و حامل های گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اس��ت. بدین ترتیب، 
این الگو و طراحی آن کار بزرگ و سترگی است و باید منطقاً فراتر از شعار و سمینار و 
 )critic( همایش تشریفاتی باشد و بنابراین بیش از تمجید، نیاز به نقادی دارد. کریتیک
یا نقد چنین برنامه هایی بر یک فرض مهم استوار است؛ این که چنین طرح هایی همانند 
همه طرح های عرفی و انس��انی دیگر محصول ارزش های فردی و نگرش های جمعی 
طراحان آن اس��ت و نقادی کمک می کند تا ارزش ها و نظرات شخصی شده را کم رنگ 
کند و از جهت منطقی اس��توارتر س��ازد؛ یعنی اعوجاج های آن کمتر شود. نقد هم باید 
هم معطوف به مبانی نظری )فلسفی منطقی( موضوع باشد و هم کارآمدی تجربی آن را 
ارزیابی کند و طرح مطلوب طرحی اس��ت که هم از هماهنگی )coherence( مفهومی 
برخوردار باش��د و هم در عمل قابل اجرا باش��د؛ چون قرار نیست این طرح بخشی از 
تاریخ توالی فکر در جمهوری اس��امی باش��د؛ بلکه قرار اس��ت مشکات مدیریت و 
کارآمدی نظام سیاس��ی را بهبود بخش��د؛ چون به نظر من یکی از مهم ترین مشکات 
جمهوری اس��امی در دهه چهارم »مس��أله مدیریت و کارآمدی« است و ایده طراحی 
الگو هم از این جا نشأت می گیرد. به بیانی جامعه شناختی می توان گفت که این الگو باید 
از سویی با ارتقای کارآمدی مشروعیت سیاسی نظامی دینی را افزایش دهد و از سوی 

دیگر با ایجاد عدالت اجتماعی و فرهنگی بومی اسامی هویت نظام را پاسداری کند. 
با وجود چنین رس��الت مهمی، تا آن جا که من مطلع هس��تم، بر این طرح تنها یک 
تأمل یا انتقاد جدی ش��ده است و آن هم متعلق به علی  پایا است؛ فیلسوف تحلیلی ای 
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ک��ه بیش از ماهیت و اهداف طرح، »امکان پذیری یا امکان ناپذیری« چنین ایده ای را در 
روش مورد نقد قرار داده اس��ت. پایا براساس تفکیکی که بین علم و تکنولوژی داشته 
اس��ت بر آن اس��ت که الگوهای توسعه شبیه تکنولوژی ها هس��تند و امکان بومی شدن 
آن ها وجود دارد، چون الگوها شبیه تکنولوژی هایی برای رسیدن به اهداف غیرمعرفتی 
مثل رش��د اقتصادی، توسعه فرهنگی، سامت روحی و غیره هستند. اما اگر الگوهایی 
بر خاص بودگی خود تأکید کنند و امکان عمومیت بخش��ی نداشته باشند، ابتر هستند و 
منزوی می ش��وند؛ یعنی یک الگو هر اندازه بر خاص بودگی اصرار کند، به همان اندازه 
محکوم به شکست است. درواقع اگر الگوها پاسخی محلی به نیازهای معرفتی )حسن 
و قب��ح امور، ماهیت دانش، ماهیت و جهت گیری فرهنگ و غیره( بدهند، آس��یب پذیر 
خواهن��د بود؛ چون علم ماهیتی عام دارد و محدود به مکان خاصی نیس��ت و همه جا 
صادق اس��ت1. درواقع وی معتقد اس��ت الگوی اسامی ایرانی پیش��رفت به مثابه یک 
تکنول��وژی یا محصول فناورانه که در پی تس��هیل امور اجتماعی و پاس��خ به نیازهای 
غیرمعرفتی است، امکان پذیر است؛ در غیراین صورت قابل دفاع نیست. سخن از درست 
یا نادرس��ت بودن استدالل پایا نیس��ت. مقصود این است که نقادی نظری و کارکردی 

الزمه طراحی الگو است و تاکنون نقادی جدی صورت نگرفته است. 
همان طور که آمد، الگوی طراحی شده باید سه عرصه »اکنون و چرایی آن«، »آینده و 
چگونگی آن« و »راهبردهای گذار« را مورد بحث قرار دهد و به نظرم تنها در حوزه  اول 
متون و مقاالت توصیفی منتشر شده است و در دو حوزه دیگر مقاله یا کتاب جدی ای 

مشاهده نکرده ام. 
 آنچه پیرامون بی همتا )unique( بودن نظام ترکیبی جمهوری اس��امی گفته ش��د، 
نه تعریف اس��ت و نه کاس��تی؛ بلکه در واقع اش��اره به یک وضعیت خاص با مسائل 
خاص اس��ت که بهره گیری از نسخه های پیشینی یا تجربه ش��ده را دشوار کرده است. 
مهم ترین عنصر تمایزبخش این دس��تگاه، فاعلیت حداکثری اسام/مذهب است که در 
اصل 4 قانون اساس��ی2 و نهادهای آن تضمین شده است. بر این اساس، تحلیل الگوی 
اس��امی ایرانی پیش��رفت بیش از هر تحلیلی نیازمند تبیین و خوانش رابطه مذهب و 
1- بنگریدبه: علی پایا، ،آیا الگوی توس��عه ایرانی اس��امی دست یافتنی است؟«، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 1388، شماره60، 

صص60-31. 
 2- اصل  چهارم:      کلیه  قوانین  و مقررات  مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی  و غیر این ها باید بر اساس  

موازین  اسامی  باشد. این  اصل  بر اطاق  یا عموم  همه اصول  قانون اساسی  و قوانین  و مقررات  دیگر حاکم  است  و تشخیص  این  امر بر 
عهده  فقهای شورای  نگهبان  است.  
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توس��عه یا اس��ام )با تأکید بر قرائت ش��یعی( و توسعه اس��ت. اصل این است و باقی 
گفتارها و نوشتارها در حاشیه اند. چون همان طور که آمد این عنصر است که جایگزین 
عنصر اروپامداری شده است و به مثابه مهم ترین نماد بومی گرایی قرار است توسعه را 
با بار ارزشی خاص به پیشرفت تبدیل کند. امری که ظاهراً مسأله مهم و همیشگی در 
تاریخ جامعه شناسی مذهبی و مباحث دینی در شرق و غرب بوده است. یعنی چگونگی 
ارتباط دین با دنیا. مثًا غزالی در احیاء  علوم الدین این دو را جمع ناشدنی دانسته است 
و معتقد اس��ت این دو چون دو طرف ترازویند که گرانی یکی به بهای سبکی دیگری 
به دست می آید، چون مشرق و مغرب که نزدیکی به یکی دوری از دیگری است1. در 
این جا مهم پاس��خ غزالی نیست بلکه مهم مسأله غزالی است که هنوز باقی است و هم 
در جهان اسام و هم غرب مورد بحث قرار گرفته است و می گیرد و امروز هم به نظرم 
مهم ترین مسأله، چگونگی ارتباط دین )قرائتی از دین( در جمهوری اسامی و گره زدن 
واقعی آن به مس��أله پیشرفت اس��ت، دینی که اصولی ثابت دارد و پیشرفتی که »تغییر« 
در گوهر آن اس��ت. این که دین در کدام مرحله از فرآیند توسعه )انگیزه، هدف گذاری، 
تعیین اولویت ها، انتخاب ابزار و غیره( مؤثر اس��ت، بخش��ی از حوزه های بحث مقوله 

دین و توسعه است2. 
از تحقیقات مش��هور در این زمینه نظریات و تحقیقات ماکس وبر اس��ت که سعی 
کرده نوعی همبستگی مثبت بین مذهب و شکل گیری سرمایه داری ایجاد کند. اهمیت 
دیدگاه وبر در این است که به بررسی یک مسأله مهم داخلی و ارتباط آن با مقوله توسعه 
می پ��ردازد و وضعیت جوامع و تمدن ها را به عناص��ر خارجی گره نمی زند. برای وبر 
مسأله اساسی این بود که آیا بین اعتقادات مذهبی جوامع با ساخت اجتماعی و اقتصادی 
جوامع ارتباطی هس��ت، ی��ا به عبارت دیگر آیا نوع تصور از خدا و انس��ان بر زندگی 
و ح��وزه اقتص��ادی تأثیر دارد؟ دلیل این گرایش وب��ر آن بود که به این تجربه تاریخی 
می پرداخت که چرا اکثر س��رمایه داران غرب پروتس��تان هستند. وبر بر این باور بود که 
پروتستانتیس��م انباش��ت ثروت را یک وظیفه مذهبی کرد و دین را به دنیا گره زد و راه 
رس��تگاری را در گرو امید و کار و فعالیت اقتصادی خاصه کرد3. یکی دیگر از نکات 
تحلیلی وبر این اس��ت که بین گروه های حامل و مجری دس��تورهای مذهبی و مذهب 

 1- امام محمد غزالی، »احیاء علوم الدین«، به کوشش حسین خدیوجم، جلد 3، ربع مهلکات، نشر علمی فرهنگی، صص440-435. 
 2- علی رضا شجاعی زند، بازخوانی نقش دین در توسعه، در مجموعه مقاالت نقشه راه تدوین و طراحی الگوی اسامی ایرانی پیشرفت 

)ج1( ، 1391، ص318
 3- حسین بشیریه، »مبانی جامعه شناسی مذهبی ماکس وبر«، در کتاب عقل در سیاست، نشر نگاه معاصر، 7-475. 
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یک »رابطه انتخابی« حاکم است که به دالیل مختلف زمانه ای یا حتی دالیل شخصی به 
گزینش عناصری از مذهب می پردازند. 

اکنون پرسش این است که ما چند مورد مطالعه و مورد پژوهشی در حوزه اسام یا 
تش��یع و توسعه داریم؟ واقعیت آن است که ژئوکالچر جهان اسام در زمره کشورهای 
جهان س��وم یا جنوب است و امروز که جمهوری اس��امی درصدد طراحی آگاهانه و 
پیش��ینی الگوی پیش��رفت اس��ت، به نظرم ضرورت خلق گفتمانی از مذهب و اقتصاد 
یا توس��عه، جدی اس��ت. به گمان من در نهاد گفتمان اسام سنتی، بسط مباحثی چون 
فقه مکاسب یا اقتصاد اسامی نیازمند کار بیشتر است، اما به دلیل غلبه عنصر سیاست 
و ضروریات سیاس��ی، نظام های اس��امی بس��ط نیافته اند و به حقوق اقتصادی تبدیل 
نش��ده اند. البته نکته و تفاوت جمهوری اس��امی با دستگاه تحلیل وبری این است که 
در گفتمان وبری، س��رمایه داری یا نیروی س��رمایه داری سوژه اصلی است و این سوژه 
در یک رابطه انتخابی و گزینش گرانه با پروتستانتیسم قرار می گیرد و پروتستانتیسم هم 
به دالیل اخاقی و عینی یاری رس��ان می ش��ود. این رابطه در جمهوری اس��امی کامًا 
برعکس است؛ چون سوژه اصلی دین یا نهاد دینی است و قرار است به گزینش برخی 
آموزه های علمی و موافق خود همراه با محصوالت فناورانه بپردازد و قرار اس��ت این 
گزینش به گونه ای صورت بگیرد که فناوری به کارآمدی و مش��روعیت دین بینجامد و 

آن را تضمین کند. 
بدین ترتیب، نیاز جمهوری اسامی به تدوین راهبردِ ارتباط دین و توسعه جدی تر 
از دس��تگاه تحلیلی وبر اس��ت. به عبارت دیگر، شیوه، شتاب و ماهیت توسعه در ایران 
بس��تگی تام و تمامی با مذهب یا قرائت از دین در جمهوری اس��امی دارد. برای وبر، 
توس��عه سرمایه داری و ایجاد انباش��ت ثروت نتیجه یک عمل ناخواسته مؤمنانه است، 
یعنی نتیجه عمل به یک آموزه مذهبی به جریان سرمایه داری یاری رساند، بدون آن که 
مؤمنان در ابتدا چنین خواسته ای داشته باشند. در حالی که در جمهوری اسامی پیشرفت 

قرار است در نتیجه یک »خواست آگاهانه و هدفمند مؤمنانه« رخ بدهد. 
تذک��ر این نکته ضروری اس��ت که اس��ام و تش��یع به صورت کل��ی و به وضوح 
ارزش های سرحدی کنش اقتصادی فردی، جمعی و ملی را مشخص کرده است و در 
آیات و روایات آمده است؛ اصولی مثل صرفه جویی، ارث، صدقه، قرض الحسنه و غیره 
احکام اقتصادی بالنسبه روشنی هستند. اگر قرار باشد ادبیات الگوی اسامی ایرانی آن ها 
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را به فارس��ی درآورد، س��اده و عرضه کند، نمی توان به این کار طراحی الگوی توسعه 
گفت. الگو یا طرح الگو باید چگونگی گره زدن آن احکام را به مسائل زندگی و زیست 
اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگی انسان ایرانی روشن کند و به مثابه چشم اندازی قابل اجرا 
عرضه کند، وگرنه به همان اندازه که متون دینی ماهیت اخاقی و قابل تفس��یر دارند، 

الگوی تدوین شده پیشرفت نیز خواهد داشت؛ که البته اکنون این گونه است. 
اشاره توأمان به وبر و اسام جهت نزدیکی موضوع به ذهن است نه درستی گفتار 
وبر؛ که البته مورد انتقاد محققان مش��هوری چون ش��ومپیتر یا کودور )1953( اس��ت. 
ش��ومپیتر معتقد است که وبر ساده سازی کرده اس��ت و ریشه سرمایه داری اتفاقاً نه در 
پروتستانتیس��م، بلکه در کاتولیسیسم میان و فلورانس است؛ یا کودور معتقد است که 
پروتستانتیس��م سرمایه داری را تضعیف کرد، چون نظریه »کار به مثابه ارزش« کارگر را 
اعتبار بخشید و به سرمایه دار ضربه زد و می زند. نکته دیگر این که وبر و جامعه شناسان 
مذهب، به تحلیل امر پس��ینی و واقع شده پرداخته اند و آن را ابژه کرده اند؛ اما در این جا 
قرار اس��ت یک وضعیتی در آینده ایجاد گردد و حساس��یت بیشتر است؛ به ویژه آن که 
توازن در نظام های دورگه سخت است و همیشه استعداد بروز بحران معرفتی و تعارض 
اصول )جمهوریت - اس��امیت( را در خود دارند. بر این اس��اس هم بحران اندیش��ی 

مطلوب است و به عبارت دیگر بحران اندیشی نقطه آغاز حل بحران است. 
الگوی اس��امی ایرانی به الگوی توسعه پایدار هم ش��باهت چندانی ندارد. توسعه 
پایدار هم عرفی اس��ت و هم به نوعی مکانیکی اس��ت و فراغت  اندیشگی باالیی دارد؛ 
اما الگوی اس��امی حدود و ثغور تعریف ش��ده ای دارد. الگوهای توسعه پایدار معموالً 
ملی و محدودند، اما الگوی اس��امی اساساً تمایلی به محدودسازی خود در چارچوب 
ملی ندارد و چنین انتظاری از آن دشوار است. الگوی توسعه پایدار در مسیر کمک به 
مدیریت سیاسی ملی است؛ اما الگوی توسعه جمهوری اسامی هم رهبری سیاسی را 

پیگیر است و هم رهبری تمدنی را و یکی را به دیگری فرونمی کاهد. 

ذ- مساله عدالت و انصاف 1
نکته دیگر که باید به ویژه از دیدگاه فلسفه و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و 
 1- در این بخش از چند منبع علمی بهره برده ام: عبدالمجید مبلغی، »زمینه های رویکرد پیشرفت/عدالت گرا در اندیشه جدید«، در مجموعه 
مقاالت همایش الگوی اس��امی ایرانی پیشرفت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی 101- 122. - جان رالز )1383( »عدالت به مثابه 
انصاف«، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس، - علی پایا )1381( »جان رالز نظریه پرداز انصاف و عدالت«، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، 

صص26-31. – حمید دباشی، »نقدی بر نظریه لیبرالیسم جان رالز«، کیان، شماره 48، 1378 
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استدالالت آن ها مورد توجه باشد، این است که دیگر اساساً آن توسعه خطی، کمی گرا 
و کم توجه به عناصر فرهنگی و انسانی سال ها است که در دستگاه های اندیشه سیاسی 
مورد تردید اس��ت و تاش برای گره زدن مسأله عدالت به برنامه های توسعه یا زندگی 
توسعه یافته مسأله رایجی است و توجه به تجربه نظریه پردازی آن ها می تواند در ارتقای 

تحلیلی و خروج از ساده سازی الگوی اسامی ایرانی کمک کند. 
یکی از انگیزه های توجه به مس��أله عدالت در اندیش��ه و ادبیات سیاس��ی جدید، 
نقد وضع موجود اس��ت و این امر باعث ش��ده تا مس��أله عدالت همیشه مسأله زنده و 
پرطرفداری باشد. نکته این جا است که در فلسفه سیاسی معموالً عدالت صفت »شرایط 
و س��اختارها« یا صفت »وضعیت« است، اما در دانش حقوق، عدالت صفت »تصمیم« 
است و تصمیمی را عادالنه می دانند که مطابق قانون باشد؛ بنابراین عدالت حقوقی قابل 

ارزیابی تر است. 
برای اشاره به دغدغه عدالت و نسبت آن با وضعیت، از افاطون که دغدغه جامعه 
متوازن و متعادل داش��ت تاکنون، همین نکته را می توان گفت که نقطه کانونی اندیش��ه 

سیاسی است. اگرچه به فراخور دیدگاه ها تحوالتی را به خود دیده است. 
یکی از اندیش��مندان علوم سیاس��ی و اندیشه سیاس��ی که دغدغه اخاقی کردن یا 
اخاقی ترکردن لیبرالیسم و تحوالت جوامع سرمایه داری را پیگیری کرده است و به ویژه 
به قانون اساس��ی و قوانین ایاالت متحده توجه دارد جان رالز اس��ت. با وجود تمایزات 
دو نظام اندیش��گی و اهداف برنامه ها، آگاهی از اس��تدالل ها و پیشنهادهای رالز مفید و 
یاری رس��ان است و مشهورترین تاش نظری معاصر محس��وب می شود. بنابراین این 
ایده یا فرض که الگو، یا نیاز به تدوین الگو، خاص وضعیت کنونی جمهوری اسامی 
اس��ت، اندکی قابل تأمل است؛ چون مبانی الگوهای توس��عه در دنیا حداقل در حوزه 
نظری و روشنفکری در فضایی جریان دارد که با برخی مبانی و اهداف الگوی پیشرفت 

اسامی ایرانی مشترک است. 
رالز به نوعی کوش��ید از ایده های چپ برای آسیب شناسی لیبرالیسم کمک بگیرد؛ 
به عبارت دیگر در میانه لیبرالیس��م و سوسیالیسم س��یر کرده است. او با سودانگاری و 
توج��ه صرف به منافع »فرد« مخالفت می کن��د و »خیر جمعی« را مورد توجه قرار داده 
اس��ت و معتقد است که س��ودانگاری لیبرالیسم منجر به تضعیف بیشتر ضعفا می شود. 
به همین دلیل عدالت را در ارتباط با مفهوم انصاف )Fairness( قرار می دهد. او معتقد 
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اس��ت تأمین معیشت همه افراد جامعه ضروری اس��ت و این امر باید در صدر اهداف 
مدیریت سیاسی اقتصادی باش��د، همچنین معتقد است سیاست گذاری باید به گونه ای 
باش��د که تک تک افراد جامعه به ص��ورت منصفانه امکان بهره مندی از دس��تاوردهای 
تولیدی و اجتماعی را داش��ته باشند. درواقع این کافی نیست که در جامعه بیمارستان، 
رس��توران ها، هتل ها یا مراکز تفریحی متعدد و مجلل وجود داشته باشد؛ بلکه مهم این 
اس��ت که همه امکان اس��تفاده از آن ها را پیدا کنند و اگر ش��رایط بسته شد »نافرمانی / 
قانون شکنی مدنی« برای افراد یک حق است. برای این که چنین وضعیتی به وجود آید 
باید قوانین عادالنه ای وضع شود و آن ها اساس قرار گیرند. حال چه قوانینی عادالنه ای؟ 
قوانینی که در وضعیت عادالنه به وجود آمده باش��ند و این وضعیت، شرایطی است که 
قانون گذاران نسبت به منافع و مضار خود بی خبر باشند: وضعیت بی خبر. قوانینی که از 
این وضعیت به وجود می آید، مبنای یک پیمان اجتماعی / قرارداد اجتماعی قرار می گیرد 

که قرار است عادالنه باشد. دو اصل عدالت رالزی عبارتند از:
1- بیشترین میزان آزادی سازگار با آزادی دیگران 

2- تبعیض، زمانی روا است که به نفع ضعیف ترین اقشار جامعه باشد. 
این مباحث در دانش حقوق و قانون گذاری مؤثر افتادند که ایجاد عدالت منوط به 
تصویب قوانین عادالنه برای ایجاد شرایط برابر است. نمونه بارز این امر تصویب قانون 
یا میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در 1967 به تصویب 
رسید که ما هم در اواسط دهه پنجاه آن را پذیرفتیم. هدف این میثاق هم همان آرمانی 
اس��ت که در اندیشه سیاسی پیگیری می شد و می شود؛ یعنی »ایجاد شرایط برابر« برای 
پیش��رفت و تعالی همگان. درواقع اگر قرار اس��ت تبعیض به توانمندی اقشار ضعیف 
منجر شود، پذیرفتنی است. به عبارت دیگر، خودش عمل خیر است. خیر عملی است 

که برای دیگری صورت می گیرد. 
جمع  بندی مباحث من تا این جا این است که در حال حاضر مبانی و اهداف الگو از 
جمله اهداف مشهور و مورد بحث در اندیشه سیاسی به معنای کلی و در سطح جهانی 
است و از این زاویه خیلی هم بومی نیست؛ اگرچه در مواردی ویژگی های ظرف را به 

خود می گیرد، چون همه الگوها نسبت به محیط حساس هستند. 
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ر- چند نکته/ نقد کارکردی- ساختاری 
1- این طرح / الگو و پیگیری آن خیلی سیاسی است؛ به این معنا که خیلی دولتی 
اس��ت و همراهی نخبگان و مجامع دانش��گاهی با آن جدی نیست؛ ولی برای موفقیت 
نیازمند اجماع نخبگان است. اگر این اتفاق نیفتد و صرفاً به مثابه استراتژی دولتی تعبیر 
ش��ود، به بیان دوس��رتویی )Michel de Certeau( با مقابله یا تاکتیک جامعه مدنی و 

نخبگان مواجه خواهد شد و از محتوا تهی می شود. 
2- در الیحه باید جدای از نقش دولت به عنوان پیشران پیشرفت، به نقش نخبگان 
بیش��تر توجه ش��ود، درحالی که در الیحه اشاره خاص به توجه به نخبگان نشده است؛ 
درحالی ک��ه نخبگان نقش جدی در پیش��رفت دارند. اگر قرار باش��د انقاب علمی، به 
معنای کوهنی، صورت بگیرد، باید انباش��ت ادبی��ات صورت گیرد و نقش نخبگان در 
این حوزه جدی است. اگر انقاب علمی صورت گیرد همه حوزه های دیگر دومینووار 

تغییر می کنند. 
3- مس��أله امت محوری / ملت باوری؛ این ش��کاف در الیحه هست و این واقعیت 
را باید در برنامه های توس��عه جدی دید و برایش راه حل ارائه داد. منطبق کردن رهبری 

سیاسی و تمدنی و تدوین آن در یک الیحه آسان نیست. 
4- این الیحه را باید مجمع تشخیص در قالب سیاست های کلی نظام تصویب کند 
ن��ه مجلس. به عاوه این که این متن ماهیت قانونی ندارد و به جرأت می توان گفت در 

آن »تفسیرپذیری« جایگزین »عمومیت بخشی« شده است. 
5- مس��أله هویت مل��ی که پایه همه مباحث دیگر اس��ت، مس��أله ای مث��ل زبان یا 
ظرفیت هایی مثل ایران فرهنگی که باید دیده ش��وند، کم پیدا هس��تند. باید هویت ملی 
قوی باشد تا سیاست پیشرفت، جدی گرفته شود. الگو، با این ترکیب و مباحث کلی و 
اخاقی، چه فرقی با قانون اساسی و ترجمه فارسی آیات و روایات دارد؟ اگر قرار است 
بعد از آن همه تاش ها و سمینارها این چند صفحه حاصل آید، بعید است نیازمند این 

تاش ها و ساختارها باشد. 
6- با احترام به تاش هایی که انجام ش��ده اس��ت، تدوین کنندگان باید طراحی و 
مدیریت الگو برایش��ان مس��أله اول و اصلی باشد. به قول معروف »کمال انقطاع الیک« 
باشند، نه این که حضور در این چنین جایگاهی به امید صعود به جایگاه های دیگر باشد؛ 

چون به اندازه کافی جایگاه خطیری هست. 
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پرسش  و پاسخ 
• پرسش: تاریخ سازنده بنیان های فکری و فرهنگی ملل و تمدن ها است. ایران چه 	

قبل و چه بعد از دوره اسامی یکی از پیشگامان اصلی در زمینه پیشرفت و توسعه 
و درواقع یکی از شاخص های تمدن طایی بوده است. هنگام جنگ ایران و یونان 
در زمان خشایارش��اه، ایرانی ها به یونان حمله می کنند و جامعه یونانی دچار تنش 
و بحران های سیاسی می شود. یونانی ها در جنگ زمینی شکست می خورند، اما در 
جنگ دریایی و یک حمله غافلگیرانه کشتی های ایرانی را منهدم می کنند. پاروزنان 
آن ها بردگانی بودند که از نظر جایگاه طبقاتی و اجتماعی جایگاهی نداش��تند. اما 
وقتی بر ایران غلبه می کنند از جایگاهی خاص در سیاس��ت برخوردار می ش��وند 
و در فعالیت های سیاس��ی ش��رکت می کنند و اندیش��ه و مفهوم دموکراسی احیا 
می شود؛ نشس��ت های غیررسمی رسمیت می یابند و آکادمی های افاطونی شکل 
می گیرند. در همین جا تفکر فلس��فه سیاس��ی صرفاً با یک بحران و اتفاق تاریخی 
خاص شکل می یابد و یونان از جایگاهی خاص بهره مند می شود. در اندیشه های 
فلس��فی، در هر دوره ای از طرف اندیشمندان مدینه هایی تعریف و مفاهیمی مثل 
عدالت ورزی مطرح می ش��د. پس از تس��خیر یونان اندیشه های یونان دچار افول 
می ش��وند و مراحل فکری دیگری بازت��اب می یابند. جریان کلبیون و دیدگاه های 
عدالت گرایانه و عدالت خواهانه که صرفاً مطرح می شوند و تأثیری که بر رواقیون 
و سیس��رون ایجاد می کنند و در واقع مفاهی��م عدالت گرایانه و عدالت خواهانه و 
دیدگاه هایی که در عرصه عدالت گرایی و عدالت خواهی مورد خواست جامعه روم 
باستان آن زمان بوده است، تأکید می شود. در طول هر یک از این مراحل تاریخی، 
جریان های خاص فکری و علوم انسانی متولد می شوند و بازتاب می یابند. تاریخ، 
سازنده بنیان های فکری ما است. اسام در یک دوره از تاریخ خافت عباسیان در 
یک زمینه فکری و طایی از پیشرفت برخوردار بود و علوم اسامی در حوزه های 
مختلف رشد داش��تند. در حوزه پزشکی ابن سینا را داشتیم و در حوزه های فقهی 
سرآمد اندیشمندان بودند؛ ولی چرا یک باره جریان فکری اسام در قرون وسطی 
دچار افول شد؟ گرایش و محدودکردن افکار دینی در زمینه دنیوی و اخروی بودن 
یکی از موضوعات اصلی است، یعنی بسط دادن اندیشه ها صرفاً به مباحث اُخروی. 
این گونه مسائلی در حوزه  فلسفه هست که درنهایت در قرون وسطی یک نهضت 
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ترجمه شکل می گیرد. این نهضت ترجمه، فلسفه اسامی را از افکار اندیشمندانی 
مثل س��قراط و افاطون متأثر کرد. مسائل فلسفی در حوزه مسائل دنیوی است و 
به آخرت ربطی ندارد. درنتیجه از دیدگاه اندیشمندان ما مورد نقد قرار می گیرد و 
باعث می ش��ود دین به عنوان یک مسأله که از پشتوانه قوی سیاسی هم برخوردار 
اس��ت، نتواند دیدگاه دنیوی را جامعیت بدهد. نهض��ت اخباریون و نهضت های 
دیگری از جایگاه فلس��فی بیش��تری به آن توجه می کردند. حوزه دین شناس��ی و 
دین داربودن، دو مسأله جداگانه اند. برای این که به یک الگوی اسامی برسیم، باید 
از یک حوزه دین شناس��ی برخوردار باش��یم و در حوزه الگوی اسامی پیشرفت 
نظام سیاس��ی خودمان را از منظر اقتصاد سیاس��ی در نظر بگیریم؛ چراکه اقتصاد 
سیاسی بیانگر شکل حاکمیتی یک نظام است. وقتی شکل حاکمیتی نظام سیاسی 
را بشناس��یم، بهتر می توانیم در حوزه مدل اس��امی پیشرفت نظر خودمان را ارائه 

بدهیم. 

دکتر فاضلی 
یکی از کاستی های این الگو یا الیحه بی توجهی به هویت ملی، زبان فارسی، میراث 
فرهنگی و تاریخی اس��ت. تأثیر فکر ایرانی بر یونان نکته  دیگری اس��ت که به بحث ما 
مربوط نیس��ت. توسعه غرب ازپیش تعیین ش��ده، آگاهانه و همراه با دستورالعمل نبوده 
اس��ت. به بیان وبر، توس��عه غرب توسعه ای ناش��ی از عمل ناخواسته مؤمنانه است که 
درنهایت س��رمایه داری شکل گرفت و آن ش��د که االن شاهدیم. در جمهوری اسامی 
ایران نمی توان چندان از تجربه غرب استفاده کرد، زیرا ماهیت و ساختار خاص خودش 

را دارد که در باال اشاراتی کردیم. 

• پرسش: در زمینه الگوی پیشرفت باید گفت که صرفاً در حد حرف و بحث است؛ 	
در حالی که ما نیاز به عمل داریم و این مهم است. 

دکتر فاضلی 
آینده ایران و ملت مهم است. در ادبیات علوم سیاسی نیز گفته می شود که دولت ها 
باید پیرامون آینده لفاظ باشند و حداقل در فضای حرف به این نتیجه برسند که اشتباه 
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کرده اند یا راه ش��ان درست است و باید استوار باش��ند. اما تنها چیزی که اکنون بر این 
الگو حاکم اس��ت، نوعی دس��تورالعمل و نگاه اخاقی است. بهتر است درباره آن فکر 
کنیم. تفکر نوعی لفاظی ذهنی است. جامعه به مثابه هویت جمعی باید درباره آینده اش 
فکر کند و حرف بزند. الگوی اسامی ایرانی پیشرفت پیشینی است و برای آینده است. 

• پرسش: طبق گفته شما جمهوری اسامی ایران یک نظام ویژه است و نمی توانیم 	
از تجارب دیگران اس��تفاده کنیم. اما س��ؤال این جا اس��ت که مگر تاکنون استفاده 
نکرده ایم؟ منش��أ قانون اساسی کجا است؟ فرانس��ه و بلژیک. آموزه های آن مدرن 
اس��ت )تفکیک قوا، نظارت بر قوا، ش��وراها( . نویس��نده های آن فارغ التحصیان 
غرب هستند. ساختارهای آن ساختار فضای مدرن است. شاید ما حوزه های افتراق 
جدی با غرب داریم؛ اما حوزه اش��تراکات در اس��تفاده از تجارب غرب با وجود 
انکار، وجود دارد. خودروی ملی ما کجایش ملی است؟ در حوزه اندیشه و مفاهیم 
همه را از غرب می آوریم و اس��امی، ایرانی و بومی را به آن می چس��بانیم. سؤال 
بعدی: آنچه درباره الگوی اسامی ایرانی پیشرفت رخ داده و در آن خطر احساس 
می کنم، این اس��ت که محور تدوین الگو، افرادی از رش��ته هایی غیرعلوم سیاسی 
شدند و کناره گرفتن متخصصان علوم انسانی یک خطر بزرگ است. هیچ دانشی به 
اندازه علوم سیاسی صاحیت حضور در این حوزه را ندارد؛ چون هیچ دانشی به 
این اندازه از دانش های دیگر بهره مند نمی شود و تعصب دیگر رشته ها را ندارد و 
متواضع نیست. چه خطری وجود دارد اگر متخصصان رشته های دیگر )پزشکان، 

مهندسان، طاب و مانند آن( میدان دار تدوین بشوند؟ 

دکتر فاضلی 
جمهوری اس��امی ایران به دلیل ماهیتی که دارد ممکن اس��ت نتواند از الگوهای 
توسعه استفاده کند؛ چون هویتش متفاوت است. الگوی توسعه عرفی است، ملی است، 
تمدنی نیس��ت. الگوی توس��عه مکانیکی است، اما جمهوری اس��امی ایران ارگانیک 
اس��ت. الگوی توسعه اس��امی ایرانی ش��یعی با توجه به قرائت والیت فقیه، از جهت 
نظری متفاوت اس��ت. تاکنون اگر اس��تفاده ای ش��ده در حد تکنولوژیک بوده است. ما 
در قانون اساس��ی هیچ جا تصریحی به تفکیک قوا نداریم، فقط اشاره شده است که قوا 
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جدا کار کنند. درباره اس��تفاده از برخی دستاوردهای تکنیکی غرب، باید گفت از آن ها 
به مثابه روش استفاده شده است؛ اما این به معنای پذیرش مبانی و از همه مهم تر لوازم 

آن نیست. 
قانون اساس��ی ما توسط فقها تدوین ش��ده است و متفاوت از پیش نویسی است که 
دولت موقت نوشته بود؛ درواقع دیگر ارتباطی با آن ندارد. نقش دکتر بهشتی در نوشتن 
آن کلی��دی بود و ایش��ان در تدوین اصل والیت فقیه، ش��وراها و غیره نقش اصلی را 
داش��تند. شورا نیز در قانون اساسی ما ربطی به مفهوم شورا )council( در غرب ندارد. 
شورا در قانون اساسی معادل مفهوم اسامی و قرآنی شورا است و قدرت اجرایی ندارد 
و فقط ناظر اس��ت. مبنای جمهوری اس��امی ایران و غرب متفاوت اس��ت. در تدوین 
الگو و این که اس��تادان علوم سیاسی نقشی ندارند، به نظرم این مسأله باعث عوام زدگی 
می شود. وقتی جامعه دانشگاهی با جایی قهر کند آن جا عوام زده می شود، یعنی به مسائل 
پیچیده پاسخ ساده می دهند. نظام جمهوری اسامی ایران، برای نظام بین الملل یک نظام 
مطیع نیست و مسأله توسعه در آن پیچیده است؛ زیرا در منطقه حساسی است و مسأله 
عنصر خارجی و نیروهای فرامنطقه ای هم بس��یار مهم و تأثیرگذار اس��ت که من به آن 

اشاره ای نکردم. 





نشست 

پنجم

فرصت ها و موانع فرهنگ سياسی برای الگوی 
اسالمی ایرانی پيشرفت 
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قبل از هرچیز باید به این پرسش پاسخ داد که در الگوی اسامی ایرانی اساساً معنای 
این الگو چیس��ت؟ به چه درد ما می خورد؟ نس��بت آن با پیش��رفت و توسعه ایران در 

چیست؟ 
با توجه به س��خنان مس��ئوالن دولت یازدهم، تاکنون 5 برنامه توسعه در جمهوری 
اس��امی ایران اجرا شده است، اما به هدف نرس��یده اند. پس از 4 برنامه متوجه شدند 
که نیاز به چش��م انداز دارند، زیرا برنامه بدون چشم انداز به جایی نمی رسد. برنامه های 
توس��عه در ایران از س��ال 68 به بعد دارای جهت گیری هایی بودند که لزوماً مکمل هم 
نبوده اند. برنامه اول درباره توس��عه صنعتی بود، برنامه  دوم کشاورزی، سوم تولید انبوه 
و الی آخ��ر. درنهایت در حال حاضر ایران وضع مطلوب��ی از نظر ثبات اقتصادی ندارد 
و طرح اقتصاد مقاومتی نیز ناظر به همین اس��ت. اقتصاد ایران بسیار شکننده است و با 
کمترین تکانی دچار بحران می ش��ود؛ تا جایی که بحران هس��ته ای و تحریم ها و نوسان 

قیمت ارز، تقریباً همه چیز کشور را به هم زد. 
درنتیجه در س��ال 1383 چش��م انداز ایران 1404 طراحی و اباغ شد. اما متأسفانه 
ش��روع چش��م انداز نیز مصادف با روی کار آمدن دولتی ش��د که خیلی به آن اعتقادی 
نداشت و این را بارها در مجالس عمومی می گفتند؛ به حدی که چندین بار عالی ترین 
مقام کش��ور وارد ش��د و هش��دار داد که چشم انداز مهم اس��ت و بعد از قانون اساسی 
مهم ترین س��ند ما اس��ت. چشم اندازی که 20 س��ال برای اجرای آن طراحی شده بود، 
9 س��الش را به سختی گذراند. حین اجرای چش��م انداز در سال های اخیر، بحث الگو 
و پارادایم توس��عه به درس��تی ش��کل گرفت. اما باید دید تفاوت الگو با چش��م انداز و 

برنامه های توسعه چیست؟ 
 به نظر من برای الگو می توان از معادل س��بک و اس��تایل اس��تفاده کرد. در نتیجه 
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س��ؤال این جا است که اگر می خواهیم به توسعه در چارچوب چشم انداز و برنامه های 
پنج ساله برسیم، با چه سبکی باید پیش برویم؟ اگر خواستار رشد 8درصدی در اقتصاد 
ایران هستیم، باید به طور متوسط هر سال رشد اقتصادی نیم درصدی پیدا می کردیم، اما 
نه تنها چنین نشد بلکه در سال های 91 و 92 رشد منفی هم بود. این به معنای فقدان یک 

الگوی مناسب است. 
الگوی اس��امی ایرانی پیش��رفت الزاماتی با خود دارد. برای مثال، اگر کشوری مثل 
ایران خواهان توسعه است باید حتماً عنصری مثل سیاست خارجه را به صورت جدی 
در نظر بگیرد. ما باید الگویی داشته باشیم که این ماحظات را در نظر بگیرد، اما تاکنون 
از آن غفلت شده است. اما اراده و عزم جدی برای اجرای آن در کشور به وجود آمده 
است که امیدواریم شعارزده، دولتی زده و حکومتی زده نشود و با اجماع نخبگان متعهد 
و دلسوز کشور بتوانیم به الگویی برسیم که بتواند برنامه های توسعه و چشم انداز ایران 

1404 را تحقق ببخشد. 
 در بحث بنده درباره رابطه فرهنگ سیاس��ی و الگوی اس��امی ایرانی پیش��رفت، 

نخست باید سؤاالتی را مطرح کرد تا در ادامه به آن ها بپردازیم: 
آیا فرهنگ سیاسی نسبت و پیوندی با توسعه و پیشرفت دارد؟ به عبارت دیگر . 1

آیا توسعه الزاماتی از سنخ فرهنگ سیاسی دارد؟ 
چه تصور و فرضیه ای از رابطه فرهنگ و توس��عه داریم؟ آیا فرهنگ و توس��عه . 2

رابطه تقدم و تأخر دارند یا امتزاج و هم آوایی؟ 
آیا فرهنگ به معنای عام و فرهنگ سیاسی ایرانیان به معنای خاص، ممد توسعه . 3

است یا مخل آن؟ 
کدام معنا از توسعه با کدام معنا از فرهنگ در ایران سازگاری دارد؟ . 4
آیا توسعه به شناخت و کنش سیاسی جامعه و حکومت وابستگی دارد؟ . 5

هر کدام از این پرس��ش ها می توانند نقطه عزیمت یک پژوهش در علوم سیاس��ی 
باشند و حتی می توان به آن ها پرسش های دیگری هم افزود، اما ما بحث مان را محدود 
می کنیم و من مجموعه آنچه را در ذهن مان در این باره وجود دارد، در دو موضوع اصلی 

ارائه می دهم: 
1- تص��ورات متقابل جامع��ه و حکومت از مفاهیم کلیدی سیاس��ت )قدرت، دولت، 

مشارکت، امنیت، آزادی، رفاه و عدالت( چیست؟ 



87الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

به عقیده من، این مفاهیم هفت مفهوم اساس��ی عالم سیاس��ت هستند و کل دانش 
سیاس��ی حول این هفت مفهوم می چرخد و اهرم های اصلی مدیریت سیاس��ی و عالم 
قدرت هس��تند. منطق ذهنی من از دنیای سیاست در فضای بین جامعه و دولت است. 
هرچه در دنیای سیاس��ت رخ می دهد در زمینی است که یک سوی آن حکومت است 
و سوی دیگر آن جامعه قرار دارد که حوزه های مشترکی نیز با هم دارند. این که جامعه 
و حکومت از این مفاهیم چه تصوراتی دارند، موضوعی اس��ت که فرهنگ سیاس��ی را 
به صورت عینیت یافته، در حوزه های ش��ناختی و معرفت��ی، پیش روی ما قرار می دهد. 

بنابراین باید در گزاره های زیر تأمل کرد. 
آیا این تصورات همگون و همگرایند یا متضاد و مخالف؟ 

آیا این تصورات که منش��أ رفتارهایند و در فرآیند تاریخی ساختارهای اجتماعی و 
تجارب جمعی به دست آمده اند، با توسعه پیوندی دارند یا خیر؟ 

آیا این که مردم جامعه از قدرت چه تعریفی دارند، با توسعه ارتباط دارد یا خیر؟ 
آیا این که حکومت چه تعریفی از قدرت دارد در پیشرفت و توسعه تأثیرگذار است 

یا خیر؟ 
و در نهایت این که ما دولت را چگونه تعریف می کنیم؟ 

مفروض من این اس��ت که آن ها با هم ارتباط دارند و یکی از عواملی را که باعث 
درجازدن برنامه های توس��عه در کش��ور شده است، باید در همین حوزه ها جست وجو 
کرد؛ یعنی فقدان پاسخ های روشن و دقیق به این پرسش های کلیدی. بنابراین مسأله و 

مشکل اول در نسبت فرهنگ سیاسی و پیشرفت است. 
فقدان الگوی نظری درباره رابطه فرهنگ و توس��عه. ما در نس��بت این دو مفهوم - 2

کلیدی دچار نوعی دور باطل شده ایم. 
عده ای توس��عه را به هر قیمتی، حت��ی به بهای هجمه به فرهنگ می خواهند؛ مانند 
روشنفکران غرب گرا. عده ای نیز در صیانت از فرهنگ قید توسعه را زده اند و توسعه ستیز 
ش��دند و معتقدند؛ اصل این اس��ت که فرهنگ و سنت حفظ ش��ود و ما نمی خواهیم 
زیس��ت بوم جدیدی طراحی کنیم. آن ها با اندیش��ه های نو مخالفند و نمی خواهند نظم 
حاکم را به هم بزنند. این گروه فرهنگ ش��ان را دوس��ت دارند؛ اما مهم این اس��ت که 
تمام گزاره های فرهنگی ش��ان لزوماً ممدوح نیس��ت. این ها توسعه را یک نیاز کاذب و 
انح��راف بزرگ وارداتی می دانند که زندگی را از اصالت و معنویت تهی کرده اس��ت، 
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مانند واپس گرایان سنت مدار. تعصب این دسته در چنین موضع و عقیده ای است که از 
همه مؤلفه های فرهنگی دفاع می کنند. 

بنابراین می توان گفت گروه اول مفتون صنعت و مدرنیزاس��یون و گروه دوم مملو 
از نفرت از صنعت و مدرنیزاس��یون هس��تند. به گمان من هر دوگروه انسان ناَمدارند و 
خدمتی به انس��ان نمی کنند. دس��ته اول در کشور ما اغلب اپوزیسیون بوده اند، اما گروه 
دوم اغلب و همیشه در قدرت بوده اند، نه بدین معنا که قدرت در ایران واپس گرا است، 
که این امر از دوگانه های تراژیک ما اس��ت. برای مثال پس از انقاب بحث برنامه های 
توس��عه در اوایل دهه 60 مطرح ش��د، ام��ا به دلیل فضای مخالف��ت حاکم در جامعه، 
نخست وزیر وقت جرأت ارائه آن را به مجلس پیدا نکرد. عده ای معتقد بودند که برنامه 
توسعه به معنای دخالت در کار حضرت باری تعالی و برهم زدن قضا و قدر الهی است؛ 
زیرا به زعم آن ها برنامه ریزی توسعه هم خاف شرع است و هم مغایر سنت های الهی 
و قواعد طبیعت آن ها را بر هم می زند )طوفان، سیل، زلزله، قهر خدا و غیره(. متأسفانه 
این افراد همچنان تأثیرش��ان را می گذارند و با زبان بازی های مختلف، چوب در چرخ 

توسعه و پیشرفت کشور می گذارند. 
وقتی می گوییم جامعه و حاکمیت، منظورمان از جامعه و حاکمیت چیست؟ جامعه 
ش��امل توده ها، عامه مردم، نخبگان به معنای عام، متخصصان و تکنوکرات ها، اقشار و 

طبقات است و حاکمیت شامل حکومت، دولت، نظامی ها و صاحبان نفوذ. 
این که این دو، یعنی حاکمیت و جامعه، درباره مفاهیم کلیدی چگونه می اندیشند، به 
فرهنگ سیاسی بازمی گردد و این که چگونه باید بیندیشند، مربوط به پیشرفت و الزامات 
فرهنگی آن اس��ت. فرض من این اس��ت که بین این دو مسأله، یعنی فرهنگ سیاسی و 
الزامات آن در فرآیند پیشرفت، شکاف وجود دارد. به عنوان مثال می توان به پیامک های 
طنزی که ساخته می شوند اشاره کرد که از فرهنگ سیاسی ما غبارزدایی می کنند و بسیار 
قابل تأمل هس��تند و علت این که به آن ها می خندیم این اس��ت که بر واقعیت های تلخ 

جامعه داللت می کنند. در این جا کمی درنگ بر مفاهیم اصلی بحث ضروری است. 
توس��عه تعاریف گوناگونی داشته اس��ت و دارد. اما مسأله مهم این است که تأمین 
رفاه، امنیت و آزادی در گرو توسعه است. در عین حال توسعه انسان مدار است؛ از این 
رو آمارتیا سن معتقد است توسعه به معنای توانایی و توانمندی با محوریت انسان است. 
به عقیده من نیز توسعه به وضعیتی گفته می شود که شهروندان از امنیت، رفاه و آزادی 
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برخوردارند و برای ارتقای قدرت ملی در همه زمینه ها و مبتنی بر منافع ملی به تعامل 
سازنده با جهان می پردازند. این تعامل تمام ابعاد را شامل می شود )گردش گری، مبادالت 
تجاری، سیاست خارجی، همکاری های هنری و غیره(. توسعه از طریق به کارگیری »علم 
تجربی در عقل«، »عقل در ش��ناخت« و »دموکراسی در به کارگیری قدرت« در تمشیت 
فردی و عمومی حاصل می شود. توسعه مد نظر ما، توسعه همه جانبه و پایدار مبتنی بر 

علم تجربی و عقل و دموکراسی است. 
در معن��ای فرهن��گ باید به انواع فرهنگ توجه کرد. یک��ی از آن ها فرهنگ متعالی 
ارزشی و هنجاری است که غالباً در پس ذهن ما این عرصه از فرهنگ معنا دارد. یعنی 
فرهن��گ یک بار معنایی مثبت دارد؛ درحالی که لزوماً در عالم واقع بار معنایی آن مثبت 

نیست. دیگری فرهنگ عادی، عمومی و جاری است و سوم ذخایر فرهنگی است. 
برخی تعاریف از فرهنگ عبارتند از: 

بروس کوئن: مجموعه ویژگی های رفتاری و عقیدتی )شناخت و کنش( و اکتسابی  
ساموئل کینگ: مساعی بشر برای تطبیق یافتن با محیط خود و اصاح طرز زندگی 

)البته این تعریف بیشتر به تمدن نزدیک است تا فرهنگ(. 
نیم کوف )جامعه ش��ناس آمریکایی(: عصاره زندگی اجتماعی. فرهنگ ما را قدرت 

روزافزون می دهد، دامنه زندگی را بسط می دهد و خود نیز بسط می یابد. 
تایلور: مجموعه پیچیده ای از علوم، دانش، مقررات، آداب، رس��وم، س��نن، هنرها، 
اعتقادات و قوانین. همه آموخته ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عضو جامعه دریافت 

می کند )او عام ترین تعریف از فرهنگ را ارائه داده که جامع است اما مانع نیست(. 
س��ایپر: نظام��ی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل می کن��د و نظامی ارتباطی که 

جامعه بین افراد برقرار می کند. 
به طور کلی می توان فرهنگ را میراث اجتماعی زندگی انس��ان دانس��ت که ما را از 
حیوانات متمایز می کند و منحصر به انسان است و تفکر و قدرت یادگیری، حوزه  علم 
و آموزش، تکلم، ارتباطات و زبان، تکنولوژی به معنای به کارگیری دانش برای بهزیستی 

و رفاه و اجتماعی بودن و مدنیت را شامل می شود. 

تقدم و تأخر فرهنگ و توسعه 
عده ای که به رابطه  بین فرهنگ و توسعه اعتقاد دارند دو دسته هستند: 



سلسله نشست های اندیشه ورزی  90

دس��ته اول کس��انی اند که به تقدم فرهنگ بر توس��عه معتقدند و می گویند ما باید 
توس��عه ای ب��ه قامت فرهنگ م��ان طراحی کنیم؛ ای��ن همان نگاهی اس��ت که الگوی 
اسامی ایرانی پیش��رفت دارد. این گروه معتقد است فرهنگ مجموعه ای از ارزش های 
مثبت و متعالی اس��ت و هرگونه پیش��رفتی باید مبتنی بر آن باشد. این رویکرد از منظر 
جامعه ش��ناختی مبتنی بر نظریه کنش مدارانه است و انسان را صاحب قدرت، توانایی، 

اختیار و محور جریانات اجتماعی و تحوالت فرهنگی می داند. 
گروه دوم به تقدم توسعه بر فرهنگ اعتقاد دارد و معتقد است که توسعه با برخی 
ارزش ها و ایس��تارهای فرهنگی در تضاد اس��ت و برای تحقق توس��عه باید به اصاح 
فرهنگی روی آورد. این رویکرد مبتنی بر نظریه  ساختارگرایی در جامعه شناسی است. 

باید فرهنگ را به قامت توسعه طراحی کنیم، مانند جریان روشنفکری. 
در نق��د رویک��رد اول که دچار نوعی فرهنگ زدگی اس��ت می توان گفت توس��عه 
نمی تواند کامًا مبتنی بر فرهنگ باش��د؛ زیرا فرهنگ واجد عناصر مخل و مخرب نیز 
هست. در فرهنگ ما نیز همه عناصر فرهنگی معین توسعه نیستند و به طور همه جانبه 
نمی توان به آن ها تکیه کرد. مثل کم کاری، خرافات در حوزه فرهنگ عمومی، رانندگی 
و غیره. در حوزه فرهنگ سیاس��ی نیز چنین آسیبی وجود دارد، برای مثال تصورات ما 
از قدرت چگونه است؟ تصور عمومی ما از حکام در فرهنگ سیاسی ایرانیان این است 
که آن ها غاصبان قدرتند که قدرت را قاپیده اند. از هزار س��ال قبل در فرهنگ سیاس��ی 
ما مدل هژمونی قهر و غلبه بوده اس��ت. حکومت نیز به مردم به چشم محروم ماندگان 
از قدرت نگاه می کند. »پیوند دولت ملت« هنوز کامًا محقق نشده است که نشان دهنده 
مشکل جدی در فرهنگ سیاسی ما است. ما هنوز در تلقی از آزادی، که مهم ترین مفهوم 
در علوم سیاس��ی اس��ت، مش��کل داریم. مصداق آن نیز حضور زنان در استادیوم های 
ورزش��ی، نوع پوش��ش، تجمع، اکران فیلم، تماش��ای فوتبال و غیره است که به عنوان 
معضل هرازگاهی در جامعه ما مطرح می شود. در حوزه رفاه، عدالت، مشارکت، قدرت 
و دولت در فرهنگ سیاسی هم بین مردم، هم بین حکام و هم بین مردم و حکام تضاد 
جدی داریم. در کمتر جامعه توس��عه یافته ای در مورد بدیهیات، این اندازه اختاف نظر 

وجود دارد. 
در نقد رویکرد دوم که توس��عه زدگی خوانده می ش��ود می توان گفت توس��عه در 
چارچوب فرهنگی معنا می دهد. توسعه انسان مدار است. توسعه خودش هدف نیست، 
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بلکه حتماً باید بر مدار انسان تعریف شود؛ زیرا انسان در حوزه فرهنگ است که تنفس 
می کند. این فرهنگ اس��ت که به توس��عه جهت و چارچوب می ده��د. به عنوان مثال 
می توان به حوزه معماری در تهران اش��اره کرد که در این مس��أله ما دچار خس��ارت و 
توسعه زدگی شده ایم. این امر نه تنها زندگی را بهتر نکرده، بلکه با حاشیه هایش آرامش ما 
را گرفته است. ما کامًا در این حوزه به شکل کورکورانه از غرب تقلید کرده ایم؛ غافل 
از این که این امر در مغرب زمین هم کارکرد دارد و هم با فرهنگ مغرب زمین س��ازگار 
است؛ اما در ایران نه با جغرافیا، نه با بحران ها، نه با محیط زیست و نه با فرهنگ سازگار 
نیست )جای پارک، مشکل فشار آب، مشکل قطعی برق، آسانسورها، فناوری ها همسو 
نیستند و غیره( . این از اثرات توسعه زدگی در یک حوزه  مشخص یعنی معماری است. 
عاوه بر این، طرح موانع فرهنگی توس��عه به عنوان برخی مفروضات فرهنگی که 
ریش��ه در ذهن و اندیشه ایرانی دارد، صحیح نیست. برخی معتقدند علت دست نیافتن 
به توسعه این است که فرهنگ ما مخل توسعه است، درحالی که این تفکر غلط است و 
همه آن مخل نیست؛ مثل ضعف در کار جمعی که غلط است و ایرانی ها در این قضیه 
می توانند موفق ش��وند. همه مؤلفه های فرهنگی منفی نیستند و اصول فرهنگی باید از 
خرافات و عادات تفکیک بشوند. خرافه گرایی در این میان ضدتوسعه و پیشرفت است 
و باید جریان خرافه ستیزی شکل بگیرد. چون جامعه ما دینی است، خرافات اغلب وارد 
حوزه باورهای دینی می ش��وند؛ تا آن جا که بسیاری از باورهایی که ما به عنوان دین به 
آن ها عقیده داریم، خرافه اند و ربطی به دین ندارند. رواج س��نت نقلی به جای عقلی، 
فرهنگ قضاوقدری، فقدان اجماع، خودکامگی، خشونت، توطئه و تزویر از جمله دیگر 

مؤلفه های ضدتوسعه فرهنگ ایران هستند. 
 همچنین باید به خدمات توس��عه و اقتصاد به فرهنگ هم توجه کرد. هم فرهنگ 
به توس��عه می تواند کمک کند و هم توسعه به فرهنگ. اصاحات و تغییرات فرهنگی 

براساس الگوهای توسعه نیازمند حداقلی از رفاه و آسایش است. 
مصادیق برای انواع فرهنگ ها در جامعه: 

الف( فرهنگ ارزشی و هنجاری: معماری تهران
ب( فرهن��گ عادی و ناهنجار: قانون گریزی، ک��م کاری، پارتی بازی، ترجیح منافع 
ف��ردی و قومی بر منافع ملی )به عقیده دکتر س��ریع القلم(، نادیده گرفتن نهادس��ازی و 

مخالفت با قدرت متمرکز کارآمد )به عقیده دکتر شکیبی استاد دانشگاه لندن( 
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ج( ذخایر فرهنگی: مثل دین. در چارچوب توسعه خواهی به نفی فرهنگ می پردازند 
و پشت آن دین را مورد هجمه قرار می دهند. 

 ب��ه عقیده این جانب دین به توس��عه کم��ک می کند؛ زیرا هی��چ مات قوام بخش 
اجتماعی همچون دین در جامعه نمی بینم. جامعه ما را همین دین نگه داش��ته اس��ت. 
ملی گرایی و دین باوری در فرهنگ ایرانی اسامی ما متمایز نیستند و حامل این فرهنگ، 
زبان و ادبیات فارس��ی اس��ت. نظام اجتماعی ما هم قبل از اسام و هم قبل از انقاب 

دین پایه و دین باور بوده و هست. 
فضای فکری غالب روشنفکری از مشروطه تاکنون درباره رابطه فرهنگ و توسعه 
بوده است؛ این که مردم ایران نیازمند یک تحول اساسی هستند تا شایسته  توسعه بشوند. 
مردم نیز برای ارتقای فرهنگی همواره به دنبال دولتی مدرن و توسعه گرا بوده اند. دولت 
چه خوب و چه بد، برآمده از ملت است. این چرخه معیوب 150 سال است که ادامه 
دارد. اما برای رس��یدن به توسعه، معلوم نیست باید از دولت شروع کرد یا از ملت؟ به 
عقیده مصطفی ملکیان باید از ملت ش��روع کرد. وی به تحول فرهنگی از پایین به باال 
عقیده دارد. سید جمال الدین اسدآبادی در ابتدا معتقد بود از باال باید درست شود، ولی 

در اواخر عمر متوجه شد که توسعه در کشور ما لزوماً از باال شکل نمی گیرد. 
در این جا الزم است از دو دسته جریان روشنفکری در قبال توسعه نام ببرم:

الف( روش��نفکران تخصصی یا ارگانیک: اس��تادان دانش��گاه که غالباً پیرو مکتب 
انگلوساکس��ون هس��تند، در علوم، کمیت گرا و به دنبال محاس��به و غرب گرایند. بین 

معرفت علمی و سبک زندگی آن ها لزوماً ارتباطی وجود ندارد. 
ب( روش��نفکران عمومی: برای عبور از این وضعی��ت دوگانه و دور باطل نیازمند 
روشنفکران عمومی هس��تیم. این گروه دغدغه توسعه و پیشرفت دارند. جامعه ایرانی 
دچار قحطی روشنفکران عمومی شده است. علی شریعتی هنوز نماینده بامنازع جریان 
روشنفکری عمومی است که نشان دهنده این نکته است که ما در چه برهوتی از حوزه  
روشنفکری عمومی به س��ر می بریم. این گروه به مطالعات بین رشته ای می پردازند، در 
چند حوزه تخصص دارند )فیلم، موس��یقی، دین، تخصص خودش��ان و غیره(. دنیا را 
می بینند، مسئول و متعهد به جامعه و مردم هستند، دغدغه جامعه و مردم شان را دارند، 
مردم گریز نیستند، عوام زده نمی شوند اما در میان مردم می روند و با آن ها زندگی می کنند 
و خرافات، انحرافات و نتایج شان را می بینند، پیرو فلسفه  قاره ای هستند، خیلی به ادبیات 
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و هنر توجه می کنند، زبان و قلم خوبی دارند و می توانند با مردم ارتباط برقرار کنند، بین 
معرفت و دانش شان پیوستگی برقرار است، به دلیل آن که در معرض داوری مردم قرار 
دارند، درون و برون شان و علم و عمل شان را همسو می کنند، نمی توانند پز باسوادی و 
فرهیختگی بدهند، بومی گرا هستند ولی جهانی فکر می کنند و درنهایت، محلی و بومی 
عمل و تصمیم سازی می کنند. ما برای الگوی اسامی ایرانی پیشرفت، در حوزه فرهنگ 
و به ویژه فرهنگ سیاسی به شکل گیری یک جریان قوی روشنفکری عمومی نیاز داریم. 
یکی از نگرانی های من از افزایش س��طح تحصیات جامعه، این اس��ت که تعداد 
روش��نفکران ارگانیک رو به افزایش اس��ت؛ ولی از درون این گروه لزوماً روش��نفکر 
عموم��ی بیرون نمی آی��د. درحالی که محور طراح��ی و اجرای الگوی اس��امی ایرانی 
پیشرفت، روش��نفکران عمومی هس��تند؛ زیرا این اتفاق از طریق تحصیات آکادمیک 
نمی افتد، بلکه حاصل 30 سال تربیت است. افرادی مثل آقای مطهری، بهشتی، شریعتی، 
امام موسی صدر، شایگان و غیره فارغ از مواضع متفاوت شان همگی خودساخته بودند 

و خودسازی کردند تا به این مرتبه از تأثیرگذاری رسیدند. 
جریان ها و مکتب های اقتصادی و روش��نفکران این حوزه هم اغلب یا توس��عه را 
قربانی کردند یا فرهنگ را. وضعیت نهادگرایان به مراتب بهتر از سه مکتب چپ گرایان، 
طرفداران اقتصاد آزاد و بومی گرایان است. آن ها به مرزهای روشنفکری عمومی نزدیک 

شده اند و جامعه از این گروه بیشترین تأثیر را گرفته است. 
ب��رای رهایی از دوگانه فرهنگ و توس��عه باید از نظر جامعه ش��ناختی، به س��مت 
تعامل یاب��ی گیدنزی بروی��م. فرهنگ حتماً بر توس��عه تاثیر می گ��ذارد. در فرهنگ به 
اصاحات فرهنگی نیاز داریم. ذخایر فرهنگی را باید باور کنیم. همه مفروضات راجع 
به فرهنگ، درس��ت نیست. باید توسعه گرا باش��یم و به لوازم توسعه در حوزه فرهنگ 

پایبند باشیم و توسعه ای متناسب با خودمان طراحی کنیم. 
معماری اس��امی ایرانی، برای من، شاخص ترین نوع معماری است. بناهای خوبی 
که در کشورمان هستند، مثل مساجد امام و گوهرشاد، تخت جمشید، خانه های کاشان و 
باغ های ش��یراز هم شکوه دارند، هم رفاه، هم زیبایی و هم با جنس و روح ما ایرانی ها 
س��ازگارند. این معماری برای ما الگویی است که نش��ان می دهد ما می توانیم معماری 
بومی داش��ته باش��یم، وگرنه معماری کنونی تهران نه به ما رفاه داده است، نه آرامش و 
نه نیازهای روحی مان را تأمین کرده اس��ت؛ نه س��اده است، نه زیبا و نه کارآمد. همین 
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معماری از مصادیق نابسامانی توسعه و فرهنگ در ایران است. درنهایت می توان گفت 
نظام تنبیه و تشویق، قانون و رأفت و غیره می تواند سازگاری را به ما برگرداند. 

در پایان با اش��اره به کتاب »چرا کشورها شکس��ت می خورند؟« باید بگویم که به 
نظر من طرح درس��ت مسأله نهادگرایی و نهادس��ازی، بسیار می تواند به رابطه فرهنگ 
و توسعه و دغدغه های ما پاس��خ دهد. نویسندگان این کتاب، که استادان دانشگاه های 
هاروارد و پرینستون هس��تند، معتقدند آن چه کشورهایی را پیشرفته می کند، نهادهایی 
اس��ت که مردمان آن ها بر اساس فرهنگ شان می س��ازند و آن چه باعث توسعه نیافتگی 
می شود، غفلت آن ها از ایجاد نهادها است. بحث کتاب این است که تمامی کشورهایی 
که پیش��رفت کرده اند، در جزئیات هم نهاد درست کرده اند. ایجاد دستگاه شماره گیری 
در بانک ها، سیستم اتوبوس های تندرو BRT و غیره نمونه هایی از نهادسازی در ایران 

هستند. 

پرسش  و پاسخ 
• پرسش: بحث اقتصاد مقاومتی هنگامی مطرح شد که دولت یازدهم به این مسأله 	

در حوزه اقتصاد اعتقاد چندانی نداشت. چگونه می توان این امر را توجیه کرد؟ 
دکتر دبیری مهر 

دولت کنونی با اباغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی از آن اس��تقبال کرد و طرح و 
برنامه هایش را ارائه داد. اقتصاد مقاومتی یک شعار حکومتی نیست؛ بلکه یک واقعیت 
اس��ت. اقتصادی که مبتنی بر روزمرگی نیس��ت و ریش��ه در منابع داخلی کشور دارد. 
ب��ه عقی��ده من هر دولتی باید به آن اعتقاد داش��ته باش��د. علت این ک��ه دولت قبلی به 
صراحت چش��م انداز توسعه را زیر س��ؤال برد، این بود که آن ها از نظر ایدئولوژیک به 
این مس��أله باور نداشتند؛ زیرا موعودگرا بودند و به برنامه هم اعتقادی نداشتند. معتقد 
بودند به زودی حضرت ولی عصر ظهور می کند و نیازی به برنامه و چشم انداز نیست. 

• پرسش: اگر به توسعه به شکل همه جانبه توجه کنیم، رابطه اش با طرح کوچک سازی 	
و انجماد دولت چیست؟ 

دکتر دبیری مهر 
یک��ی از چالش های بزرگ توس��عه در ایران، ضعیف بودن جامعه اس��ت. منابع و 
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اختیارات در دس��ت جامعه نیس��ت و بالغ بر 90درصد منابع دست دولت است. افراد 
غیروابسته به حکومت، از نظر دسترسی، بسیار فقیرند. دولت ها و عملکردشان در ایران 
مایه افتخار نیستند، زیرا همه آن ها وابسته به پول نفتند که همین امر موجب ناکارآمدی 

و فساد در جامعه و اقتصاد می شود. 

• پرسش: چگونه می توان بین ملی گرایی و مذهب تطبیق ایجاد کرد؟ خیلی ها واژه 	
ایرانی اس��امی را به کار می برند و عده ای نیز به اس��امی ایرانی معتقدند که باعث 

بروز چالش بین این دو گروه شده است. 
دکتر دبیری مهر 

یکی از ویژگی های الگوی مد نظر ما این اس��ت که تضادهای س��اختگی را از بین 
ببرد. در به کاربردن ایرانی اسامی یا اسامی ایرانی، تقدم و تأخر مهم نیست. 

• پرس��ش: در بحث خرافات و توس��عه یافتگی، در بس��یاری از کشورها مثل چین 	
خراف��ات از جایگاه باالیی برخوردار اس��ت اما توس��عه یافته اند. چینی ها در عین 

پیشرفته بودن به فرهنگ شان هم پایبند هستند. 

دکتر دبیری مهر 
منظور ما از خرافات، خرافات جاری در توده های مردم نبود، بلکه منظور این است 
ک��ه در نهاده��ا و فرآیندهای تصمیم گیری نباید خرافات جاری باش��د. در ایران گاهی 

تصمیم گیری مبتنی بر کارهای غیرعقانی و بی توجهی به خرد و تجربه است. 

• پرسش: به نظر من ایرانی ها از نظر کار تیمی بسیار ضعیف هستند. 	

دکتر دبیری مهر 
ما نگفتیم که کار تیمی خوبی داریم، بلکه فرضیه ای را زیر سؤال می بریم که معتقد 
است ایرانی ها اهل کار تیمی نیستند. ایرانی ها اهل کار تیمی هستند، اما آن را بلد نیستند. 
کار تیمی اقتضائات سازمانی و نهادی دارد و آموزش می خواهد. آمریکایی ها به مراتب 

فردگراتر از ایرانیان هستند، اما مجبورند کار تیمی کنند. 
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• پرس��ش: با توجه به حجم عظیمی از کمک های ایران به سوریه و عراق که باعث 	
خروج سرمایه های زیادی از کشور می شود، چگونه توسعه خواهیم یافت؟ 

دکتر دبیری مهر 
درست است که در سیاست خارجی مان نگاه امتی به سیاست بین الملل حاکم است، 
اما آن نگاهی که بین داخل و خارج اولویت قائل نیس��ت مردود شده است. ما نخست 
باید ایرانی قدرتمند بس��ازیم تا بتوانیم به مس��تضعفین کم��ک کنیم، درغیراین صورت 
نمی توانیم. اگر بیش��تر از توان مان مس��ئولیت بپذیریم، از نظر عقانی صحیح نیست. با 
توجه به تحوالت اخیر در منطقه، به این نتیجه رسیده ایم که حضور ما در سوریه به موقع 
و درست بوده است. چندین سال پیش گفته می شد که سوریه سنگر استراتژیک ما است؛ 
درنتیجه مرزهای امنیتی ما بس��یار مهم اس��ت و باید در خارج از مرزها تعریف شوند؛ 
زیرا همیشه در معرض تجاوز و بدخواهی قرار دارند. ایران باید خودش را در سطحی 
تعریف کند که بتواند به توسعه برسد. بلندپروازی ها، برعهده گرفتن مسئولیت های زیاد، 
نظام مالیاتی مشکل دار و غیره همگی از مشکات ایران در راه رسیدن به توسعه هستند 

که الگوی ایرانی اسامی پیشرفت باید همگی آن ها را در نظر بگیرد. 
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